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 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

 مشی یادگیری خط

مشی در صورتی که برای اجراء این تغییر ضرورت داشته مشی عبارت است از تغییر خطهدف ضمنی ارزشیابی خط

مشی باید ابتدا فرآیند یادگیری را بررسی کنیم. مشی و تغییر خطد. برای درک رابطه متقابل ارزشیابی خطباش

مشی، ماهیت مسایل مشی از نظر یادگیری، فرآیندی دو سویه از یادگیری خالق بین عوامل خطارزشیابی خط

ندان آگاهانه است که اغلب در نتیجه های آنهاست. هکلو مدعی است که یادگیری فعالیتی نه چحلمشی و راهخط

توان به معنی تغییر شود. به زعم وی یادگیری را میواکنش دولت به برخی تحرکات اجتماعی و محیطی حاصل می

هایی شود. این تغییر معموالً به صورت تغییر در پاسخ به واکنشنسبتاً پایداری در رفتار دانست که از تجربه ناشی می

ها دریافت شده است. یادگیری از نظر هکلو اقدام دولت در پاسخ به وضعیت جدید بر محرکاست که از برخی 

 اش است. های گذشتهاساس تجربه

 زایادگیری برون زایادگیری درون 

 موضوع یادگیری
های کوچک، فنی و شبکه

 مشیتخصصی خط

اجتماعات بزرگ عمومی و 

 مشیمشارکتی خط

 اهداف یادگیری
ابزارهای  و مشیجوامع خط

 مشیخط
 مشیخط درک مسأله یا اهداف

 

مشی ریشه دارد و بر است. این نوع یادگیری در فرآیند رسمی خط« درس گرفتن»زا نوع اول یادگیری درون

ها به گذارد. این آموزشگذاران در کوشش برای حصول به اهدافشان اثر میمشیهای خطانتخاب ابزارها یا روش

کنند، البته تا آنجا به مشی ارایه میهای مختلف چرخه خطن پیشنهاد عملی، در مورد جنبهاحتمال قوی چندی

 شود. گذشته مربوط می

تر است و به یادگیری اجتماعی موسوم است. این یادگیری در خارج از فرآیند نوع دوم یادگیری، بسیار کلی

گذارد. گذاران در تغییر دگرگونی همه جانبه اثر میمشیهای خطها و تواناییمشی ریشه دارد و بر محدودیتخط



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

ترین نوع یادگیری است که با تغییر در تفکر گردد، این یادگیری، اساسیشکل دوم یادگیری به خود اهداف برمی

تواند هر دو نوع یادگیری را شامل شود. ارزشیابی اداری های سیاسی میمشی همراه است. ارزشیابیزیربنای خط

شود و معموالً شکل درس گرفتن چه مثبت و چه منفی به های اداری انجام میطبق تعریف، در چارچوب سازمان

ها و اخالقیات اجتماعی ر دو نوع ارزشیابی سیاسی و قضایی نسبت به تغییرات حادث در ارزشگیرد. ولی هخود می

های ناشی از یادگیری اجتماعی را به فرآیند توان آموزشهایی هستند که به کمک آنها میترند و لذا روشحساس

 اداری منتقل ساخت. 

 مشی و آمادگی )تمایل( یادگیریها برای ارزشیابی خطمدل

 
 مشیپیوند بین دولت و عوامل اجتماعی در زیرنظام خط

 ضعیف عمیق

ظرفیت اداری 

 دولت

 درس گرفتن یادگیری اجتماعی زیاد

 ارزشیابی غیررسمی ارزشیابی رسمی کم

 

ت، عامل مسلط باشد، در این مدل برای آنکه دولت واقعاً بتواند یاد بگیرد، باید ظرفیت زیادی داشته باشد. اگر دول

مشی، مسلط باشند را انتظار داشت. ولی اگر عوامل اجتماعی بر نظام خط« درس گرفتن»زای توان شکل درونمی

م باشد، ناسب باشد. چنانچه ظرفیت اداری دولت کم« یادگیری اجتماعی»تواند برای در این صورت، شرایط می

دگیری واقعاً در تر یادگیری رسمی و غیررسمی را داشت، بدون آنکه لزوماً نوعی از یاهای سادهتوان انتظار شکلمی

 درون خود دولت اتفاق بیفتد. 

 



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

 1گذاری یادگیرندهمشیخط

گیری تبدیل های تصمیمها و نظاممفهومی است که در دهه اخیر، به نوعی تفکر درباره سازمان 2سازمان یادگیرنده

ها برای انتطباق خود با تغییرات محیطی به شهرت رسیده است. ها و سازمانشده است و به علت نیاز نظام

ترین تصمیمات هر کشور مترین و عاگیری که مهمگذاری نیز به عنوان یک نظام، به خصوص نظام تصمیممشیخط

گذاری، راهی نوین برای اندیشیدن مشینماید، به شدت نیازمند چنین تفکری است. یادگیرنده بودن خطرا اتخاذ می

گذاران مشیباشد. این تفکر به خطهای آن میها و زیر نظاممشیگذاری، ساختار خطمشینسبت به فرآیند خط

 ها را اداره نمایند. فاده کنند و بحرانها استکند چگونه از فرصتکمک می

بینی بود و به ندرت در المللی تقریباً قابل پیشگذاری، قبالً محیطی پایدار بوده و وقایع ملی و بینمشیمحیط خط

تری تر و مطمئنگذاران بتوانند در شرایط با ثباتمشیکرد خطافتاد. همین شرایط کمک میکوتاه مدت اتفاق می

گذاری، پاسخگوی تغییرات سریع مشیهای قدیمی خطای عمومی را تصویب و اجرا نمایند. اما امروز روشهبرنامه

ها و حل مسائل را ها تا چه اندازه توانایی فائق آمدن بر بحرانمشیتواند درک کند خطمحیط اطراف نیست و نمی

آیند و به شدت و پی در پی به وجود میباشند. تغییرات سیاسی، اجتماعی، فنی، اقتصادی و فرهنگی دارا می

های مجری را ناکارآمد های عمومی و سازمانهای مردم را تحت تأثیر قرار داده و برنامهها و اولویتنیازها، خواسته

ها در راستای نماید. دولتکشاند و روابط بین دولت و ملت را مخدوش میها را به چالش مینمایند. حکومتمی

ظ کارآمدی و اثربخشی خود باید بتوانند خود را در محیط پرتالطم اطراف حفظ کنند. آنها باید نظام پایداری و حف

گذاری را از قالب غیرپویا خارج نموده به سمت نظامی یادگیرنده بکشانند. به این معنی که در ساختارها، مشیخط

ها تغییرات اساسی ایجاد کنند. در مشینظام بازخورد، روش کشف و شناسایی مسائل، الگوی بهبود و اصالح خط

گذاری، به نظامی یادگیرنده تبدیل شده و یادگیری سازمان در آن نظام رواج خواهد مشیاین مسیر، نظام خط

                                                           
1. Learning Policy making  
2. Learning Organization  



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

های سازمان و سازمان یادگیرنده به معنی یادگیری سازمان یافت. یادگیری سازمانی به مفهوم یادگیری افراد و گروه

 ی است. به عنوان سیستمی کل

تبدیل شوند، همه افراد در تشخیص و حل مسائل درگیر بوده و سازمان  3گذاری به نظامی یادگیرندهمشیاگر خط

مشی با دریافت های خود را افزایش دهند. بازیگران خطهای جدیدی بیاموزد و تواناییتواند تجربهبدان وسیله می

ات خود را تحلیل نموده و نسبت به اصالح و یا تغییر آن اقدام توانند تأثیر و پیامد تصمیمها میمشینتایج خط

تری نسبت به نیازهای عموم مردم و نحوه تأثیرگذاری توانند درک عمیقکنند. از این طریق است که آنها می

 های سنتی که در اندیشه افزایشهای هدف و کل جامعه داشته باشند و در گامی فراتر از سازمانتصمیمات بر گروه

 اند، مسائل را حل کنند. کارایی بوده

است. این ویژگی توان و انگیزه الزم  4گذاری، داشتن آرمان مشترکمشییکی از شرایط الزم یادگیرنده شدن خط

نماید. در حقیقت، درک تغییرات محیطی و درس گرفتن از تجربیات جهت ایجاد را برای یادگیری تأمین می

پذیر نیست. یک آرمان و هدف که افراد را به حرکت و فعالیت وادار کند، امکانخالقیت و نوآوری، بدون وجود 

های تعیین شده، مشترک باشد. این اشتراک شود که تصور وضعیت آینده و هدفآرمان مشترک زمانی ایجاد می

ند و در جهت گذار، به آرمان مشترک متعهد و پایبند باشمشیها و افراد خطشود گروهدر تصور و اهداف سبب می

 ها و تصمیماتشان بکوشند و از آن آرمان پشتیبانی نمایند. یکپارچه نمودن تالش

رآیند و را سازد به صورت یک تیم فراگیر دنفوذ را قادر میهای ذیگذاران قانونی و گروهمشیآرمان مشترک، خط

ها رش تواناییی خود بپردازند و با گستهاها و ایدهوگو به بیان آزادانه و خالقانه اندیشهطریق مذاکره و گفت

 های جمعی، به توافق برسند. قابلیت

                                                           
3. Learning System 
4. Shared Vision  



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

های مشیگذاری یادگیرنده است که از طریق آن دیدگاه، خطمشییکی از نقاط قوت خط 5داشتن دیدگاه سیستمی

ک کل مرتبط ها را به صورت یمشیگذاران نتوانند خطمشینماید. اگر خطداخلی را به تحوالت محیط مرتبط می

های مناسب را اتخاذ حلهای محیطی را بشناسند و راهتوانند تهدیدات و فرصتبا محیط خود کمک کنند، نمی

پذیرند که تر میگذاران راحتمشیدهد و خطنمایند. یادگیری سازمانی اندیشه پذیرش تغییر را ترویج می

 ند. های ناکارآمد خود را اصالح نموده و یا تغییر دهمشیخط

مشی خه خطمشی را به عنوان مراحل انتهایی چرمشی که مراحل ارزیابی و تغییر و خاتمه خطرویکرد تکاملی خط

طریق مکانیزم  داند، بر یادگیری سازمانی تأکید دارد. این رویکرد، ازو عامل اتصال هر چرخه به چرخه بعدی می

را به عنوان  پردازد و نتیجه آنهای عمومی در جامعه میهها و برناممشیارزیابی، به بررسی و سنجش تأثیرات خط

ده قرار مشی، مورد استفادرس گرفتن از تجربیات گذشته و اصالح انحرافات کشف شده با تغییر یا خاتمه خط

 دهد. می

 نظران، اختالف نظر وجود دارد. پیترگذاری، بین صاحبمشیدر تشریح الگوی یادگیری سازمانی در فرآیند خط

گذاری مشیکند. آن را جزیی ضروری از فرآیند خطگذاری قلمداد میمشیزا در خط، یادگیری را عاملی درون6هال

پذیرد. این الگو آگاهانه بوده و از طریق مراحل پایانی داند که توسط هیأت حاکم و به صورت رسمی صورت میمی

 پذیرد. می مشی صورتمشی یعنی ارزیابی و اصالح و تغییر خطچرخه خط

ها مشیباشد بر این است که تغییرات محیطی سبب ایجاد اصالح و تغییر در خطاز حامیان آن می 7نظر دوم که هکلو

دهند. ها در برابر تغییرات محیطی از خود بروز میها واکنشی است که دولتمشیشود و بنابراین، تغییر خطمی

نماید. پیتر هال، این ها تحمیل میمشی را بر دولتکه تغییرات خطزا تلقی شده یادگیری به عنوان عاملی برون

دهد گذارد و اهداف آنان را تغییر میها بر جای میمشینوع یادگیری را که بیشتر تأثیرات گسترده و کلی بر خط

                                                           
5. System Approach  
6. Peter Hall 
7. Hugh Heclo 



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

متوجه ابزار کند. در حالی که تغییرات ناشی از یادگیری نوع اول، بیشتر قلمداد می 8به عنوان یادگیری اجتماعی

 باشد. های فرعی آن میمشی و زیر نظامخط

های گذاران از ایدهمشیشود خطگذاری از هر نوعی که باشد، سبب میمشیدر هر صورت، یادگیرنده بودن خط

ه آنها کمک جدید استقبال کنند، از تجارب خود و گذشتگان درس بگیرند و ارزش شکست را بدانند. این شرایط ب

ها با ایند. دولتهای انجام کار را هدایت نمبینانه را در خود تقویت نموده و شیوهگیری واقعقدرت تصمیمنماید می

های دهند دیدگاههای خود را در زمینه خالقیت، نوآوری و تحول ارتقا میها، قابلیتمشیتقویت یادگیری خط

 جدیدی نسبت به اداره عمومی پیدا خواهند کرد. 

 

  

                                                           
8. Social learning  


