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Abstract  
 

The aim of this study was to identify the barriers to the effective implementation of the 
policies of the Ministry of Education. The present research is applied and in terms of mixed 
method, is based on qualitative and quantitative research and is of deductive-inductive 
research. The research community is the experts of the Ministry of Education, who were 
selected as 36 participants using a purposeful method based on the principle of theoretical 
adequacy. Data collection tools were in the qualitative part of the interview and in the 
quantitative part of the questionnaire whose validity and reliability were confirmed using 
CVR index and Kappa Cohen test and content validity and reliability of the retest, 
respectively. Research data were analyzed using fuzzy Delphi method. The results of the 
study include identifying obstacles to the effective implementation of the policies of the 
Ministry of Education in the form of thirty-three factors. Also, the results of the research 
include twenty-two strategies that have been proposed to remove obstacles to the effective 
implementation of the policies of the Ministry of Education. 
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های وزارت آموزش و پرورش  مشی خط شناسایی موانع اجرای اثربخش

 از روش دلفی فازی با استفاده

 5نژاد ، محسن عارف4، مهرداد متانی3پور کنعانی ، یوسف قلی2، محمدرضا باقرزاده1وند رضا زینی

 دانشگاه آزاد اسالمی، مازندران، ایران  قائمشهر، واحدگروه مدیریت، . 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، مازندران، ایران  قائمشهر، واحدگروه مدیریت، . 2

 دانشگاه آزاد اسالمی، مازندران، ایران  قائمشهر، واحدصنایع،  گروه مهندسی. 3

 دانشگاه آزاد اسالمی، مازندران، ایران  قائمشهر، واحدگروه مدیریت، . 4

 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدة علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. 5

 (01/01/0311: ؛ تاریخ پذیرش10/17/0311: تاریخ دریافت)

 چکیده

پژوهش حاضر کاربردی بوده . های وزارت آموزش و پرورش انجام گرفت مشی پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای اثربخش خط
جامعة پژوهش خبرگان وزارت . استقرایی است -های قیاسی های کیفی و کمی و از نوع پژوهش و از نظر روش آمیخته، بر مبنای پژوهش

کنندگان انتخاب  نفر از آنان به عنوان مشارکت 33ش هستند که با استفاده از روش هدفمند و براساس اصل کفایت نظری آموزش و پرور
ها به ترتیب،، ببا اسبتفاده از    پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی. شدند

 دلفی فبازی های پژوهش با استفاده از روش  داده. روایی محتوایی و پایایی آزمون مجدد تأیید شد و آزمون کاپای کوهن و CVRشاخص 
های وزارت آموزش و پرورش در قالب، سبی و سبه عامبل      مشی نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی موانع اجرای اثربخش خط. تحلیل شد

هبای وزارت   مشبی  ه برای از بین بردن موانع اجبرای اثبربخش خبط   همچنین، نتایج پژوهش دربرگیرندة بیست و دو راهکار است ک. است
 .آموزش و پرورش ارائه شده است

 . گذاری مشی مشی، خط مشی، خط اجرای خط :كلیدی  واژگان
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 مقدمه

 برای مهم ابزاری هم که است آن پرورش و آموزش بخش کشور، یک ةتوسع اساسی ارکان از یکی

 فعالیت و استقرار مختلف، کشورهای در .شود می محسوب توسعه اهداف از یکی هم و بوده توسعه

 منابع از عظیمی بخش ساله هر که است شده تبدیل مهم و اثرگذار جریان یک به آموزشی هاینظام

. (1931جهانیان، )شود  می صرف راه این در شخصی، های هزینه و دولتی های بودجه قالب در مادی

 شناخته داخلی گذاری سیاست در مهجور ةمقول یک روزگاری که پرورش و آموزش از این رو،

نکته . است شده تبدیل گذاری سیاست اصلی بحث به المللی بین و ملیةصحن در تدریج به شد، می

؛ در شوند می اجرا توسعه های مشی خط طریق از توسعه حائز اهمیت اینجاست که راهبردهای

 راه عملی، و مشخص ای گونه به که هستند لیکنتر ابزارهایها  مشی خط و ها سیاست ،حقیقت

 پرورش و آموزش سازمان در. (1،3119بارتثالیمیو و چکومکا)کنند  می تعیین را ها هدف به حصول

 جمله از که مسئله این به توجه با. است آموزش ةحوز در گذاریسیاست مرجع تنها عالی شورای

 در الیق و توانمند ماهر، یافته، پرورش انسانی نیروی تولید آموزشی، نظام وظایف ترینمهم

 تصمیم یک درست انجام ،اهمیت دارد ،چیز هر از بیش آنچه است؛ اجتماعی گوناگونهای  عرصه

 بروز به منجر دیروز گذاریسیاست خطای طور که همان. است المللی بین تبعات دارای که است ملی

نیز منجر به بروز تبعات و  ستگذاری امروزسیا خطای د،شو می ملی ةگستر در کنونی ناگوار وضعیت

 (. 1933پور،   کرمی)پیامدهای جبران ناپذیری برای فردای کشور خواهد شد 

 وجود عمومی مشی خطبه بیانی  .است عمل در حکومت ادارة تجلّی عمومی، گذاری مشی خط

 طراحی عمومی مسئلة یک حل هدف با که های دولتی یممتص و ها فعالیت از ای مجموعه یا یندافر

بنابراین  اند، تر از گذشته عمومی حساس  لئمسا  روزهام. (1931پور و همکاران،  حاجی)شود  می

توانمندی و قابلیت یک دولت در  ، و شود می  گذاری نیز از حساسیت بیشتری بـرخوردار مشی خط

                                                           
1. Bartholomew & Chukwuemeka 
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 است کردهاست که تدوین   هایی مشی خطساماندهی و اجرای موفق   به  انجام مقاصدش منوط

 شکاف بزرگی هاآن کارگیری به و مقررات و قوانین تصویب بین اغلب( 1931رنگریز و موذنی، )

فرد،  دانش)ترشود  ژرف و بزرگتر ،است ممکن گذاران مشی خط طریق از شکاف این دارد؛ قرار

 کم با اغلب است و عمل به سیاست از حرکت دشوار فرایند ،مشی خط اجرای شکاف. (1933

های  مشکالت و آسیب ،در واقع. (1939فرد و کردنائیچ،  پور، دانایی مقدس)شود می مواجه یتوجه

محققان و . افتد که نتایج مطلوب مربوط به منافع مورد نظر حاصل نشود اجرایی زمانی اتفاق می

به طور  مشی خطو اجرای  ،به طور کلی گذاری مشی خطنظران متعدد، در تبیین مشکالت  صاحب

با شرایط  مشی خطاند و اکثر آنان بر این باورند که مشکالت اجرای  وامل زیادی برشمردهخاص، ع

محققان برخی  ،طلبد، با این حال محلی هر جامعه متفاوت بوده و راهکارهای متفاوتی نیز می

. (1931اعرابی و همکاران، )کنند  مشی بیان می عوامل مشترک را نیز به عنوان تنگناهای اجرای خط

 آن عناصر و اجزا بهبود برای که تالشی و اصالحی های رغم فعالیت به کشور پرورش و آموزش منظا

باشد  داشته را مورد انتظار کارکرد نتوانسته است، داده انجام انقالب اسالمی از بعد ةده چهار طول در

 هماهنگی ضعف نظیر هایی چالش با ناگزیر و (1913پرورش،  و آموزش وزارت عالی شورای)

 و ساختار پیچیدگی اشتغال، و کار بازار نیازهای با آموزش عمومی نظام های برنامه و اهداف

 تمامی ةجانب همه مشارکت برای الزم سازوکارهای نبود از تمرکز، باالیی ةدرج با سازمانی تشکیالت

 تبع به و رفاهی و منزلتی معیشتی، مشکالت وجود تربیت، و نظام تعلیم در مؤثر و سهیم عوامل

 نظام در خانواده های مشارکت جلب برای کافی و الزم نبود سازوکارهای معلمان، ةانگیز کاهش

 مناطق در پرورشی و آموزشی های فرصت به دستیابی در نابرابری و وجود کشور پرورشی و آموزشی

1ایران مختلف
 رد ایجادشده تغییرات متناسب با نتواند که است شده سبب امر این و مواجه است 

 ایجاد خود و کارکردهای ساختار در را الزم تحوالت اجتماعی و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، ابعاد

                                                           

پوشش کامل ( ساله 11 تا 1) التعلیم الزم سنین از یک  هیچ در 1931 سال مسکن و نفوس سرشماری بر اساس نتایج. 1

 .نشده است  تحصیلی محقق
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 نظام تحول در ؛ بنابراین،(1931بخش،  کاظمی، قاسمی و رستم)یابد  دست خود اهداف به و کند

 در اهداف غایی تحقق کلیدی سازوکار و است ناپذیر اجتناب ضرورتی کنونی پرورش و آموزش

 تاکنون .(1931فرد و همکارن،  دانایی)هستند  آن عمومی های مشی خط پرورش، و آموزش ةحوز

 .است نبوده آمیز که موفقیت رفته به کار نظام این در تحول برای مختلفی راهبردهای و ها مشی خط

 و است آن قابلیت اجرای به مربوط آموزشی های مشی خط کیفیت از بخشی عظیمی تردید بی

 ،و همچنین مشی خطپیش روی اجرای های  شد، شناسایی موانع و آسیب داده شرح که گونه همان

 محسوب عمومی های مشی خط و ها سیاست توفیق های گام ترین از مهم یکی ثر بر اجرا،ؤعوامل م

 و دقیق های روش و عمیق فلسفی و نظری مبنای بر ابزارهای اجرا انتخاب که صورتی در .شود می

 توانمی د،شوخوبی شناسایی  پیش روی اجرا بههای  د و موانع و آسیباستوار باش علمی

 نیازهای با ها مشی انطباق خط آموزشی، عدالتی بی و تبعیض کاهش به که کرد طراحی هایی مشی خط

 از بهینه ةاستفاد گیری متمرکز، تصمیم کاهش جهت در تشکیالتی و سازمانی ساختار اصالح جامعه،

از این رو، پژوهش حاضر بر (. 1939پور،  قلی)شود  منجر این نظایر و منابع و امکانات ها، ظرفیت

 .های وزارت آموزش و پرورش را شناسایی کند مشی اجرای اثربخش خط آن است تا موانع

 به نیل برای گیری جهت و رهنمود هدایت، که است مشخص اقدامات برای مسیری مشی خط

 به نگاهی با (.3119بارتثالیمیو و چکومکا، )کند  می فراهم را دولت مدنظر جزئی و کلی معین اهداف

 با تضاد در کامالً که را متفاوت دیدگاه توان دو می وضوح به مشی خط اجرای تحوالت تاریخی سیر

 دارد، مشی خط اجرای مسألة به سنتی نگرشی که دیدگاه نخستین. مشاهده کرد هستند، یکدیگر

پور و همکاران،  قلی)شد  ارائه 1گیولیک و 9گودنو ،3وبر ،1ونویلس پردازانی مانند نظریه توسط

های  برنامه وها  طرح که بود عقیده این بر وی. داد قرار اداره با برابر را اجرا (1311) ویلسون (.1931

(. 1931 ربیعی مندجین، گیوریان و)است  اداره مفهوم به اجرای آن بلکه نیستند، اداره معنی به دولتی
                                                           
1. Wilson 

2. Weber 

3. Goodon  

4. Giulik 
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 دیگر، عبارت به و آن اجرای از مشی خط تدوین و تنظیم مرحله جدایی نگرش، این صلیمفروضات ا

 دانشمندانی توسط دوم دیدگاه. (1931باقرنژاد، طاهرپور و بهرامی، )است  اداره و سیاست جدایی

 از گروه این به زعم. شد مطرح اداره و سیاست وابستگی ةنظری قالب در لنتال و بای اپل نظیر

 و مشترکند هم با مختلفهای  نسبت با قطب دو میان نقطه هزاران در سیاست و اداره ن،دانشمندا

 (. 1913رزقی رستمی، )بود  نخواهد ممکن دو آن بین مرز مشخصی ترسیم

 طور به. گیرد می شکل است، مختلفی متغیرهای از متأثر که پیچیده فرایندی طی گذاری مشی خط

 مشکل؛ یا مسئله بیان و درک شناخت، :است مراحل این شامل عمومی گذاری مشی خط فرایند کلی،

 و کردن قانونی مشی؛ خط تدوین و تهیه گیری، شکل عمومی؛ های سازمان در مسئله طرح و ارجاع

 کسب و شده اجر مشی خط ارزیابی عمومی؛ شی  خط اجرای و ابالغ مشی؛ خط به بخشیدن مشروعیت

 هم از جدا و مکانیکی صورت به یادشده مراحل است یهیبد. شده اجر عملیات بازتاب از اطالعات

 (. 1939زاده،  الوانی و شریف)شود  نمی طی

 آموزش و پرورشهای  مسائل اصلی سیاست

 اما .بود خواهد هایی ویژگی چه دارای یکم و بیست قرن که کند نظر ابراز تواند نمی قطع طور به کسی

 امید جای بسی و داشت نخواهد کندی و آرام روال بل،ق سال هزاران مانند دنیا که است مسلم آنچه

 باشد می کریم قرآن در او شده ستایشهای  ویژگی از که خود تفکر و هوش بر تکیه با انسان که است

 قرن آن موانع برابر در راهکارهایی است، شده معرفی مخلوقات اشرف عنوان به آن ی واسطه به و

های  راه یافتن دنبال به همواره ،31 از تغییرات قرن متأثر موزشیآهای  نظام(. 1931جهانیان، )بیابد 

 سایر مانند نیز آموزشیهای  سازمان شک  یب اما .باشند می آموزان دانش عملکرد بهبود برای جدید

 هستند؛ جریاناتی الملی بین و اجتماعی جریانات تأثیر تحت خود اجتماعی حیات مسیر درها  سازمان

 آموزشیهای  سازمان گذاری مشی خط فرایند بر که شناختی روان و سیاسی ی،اجتماع عوامل نظیر

 و آموزش رسد می نظر به(. 1931نیازآذری، اسماعیلی شاد و ربیعی دوالبی، )گذاشت  خواهند تأثیر

 پاسخ درصدد اکنون هم از اگر که بود خواهد مواجه یکم و بیست قرن در مهم ةمسئل چهار با پرورش

 .بود خواهد کننده نگران نباشد، آن برای قاطع
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 نگر؛ پیش و دقیق ریزی برنامه و موزی آ دانش فزایندة جمعیت. 1

 بومی؛ و جهانی علمیهای  استاندارد و آموزش کیفیت. 3

 ابعاد؛ همة در وری بهره افزایش. 9

اکبری، نویدبخش و )فرهنگ  و ضرورت و زمان مبنای بر تحول و تطبیقی مطالعات. 1

 (.1939بختیاری، 

ی گیب رجب. ها و اجرای آنان انجام گرفته است مشی های مختلفی در حوزة خط پژوهش

از  یعوامل ناش. 1 اند از عبارتها  مشی کامل خط یعوامل بازدارنده و موانع اجرا نشان داد( 1913)

و  یشیآزما یعدم اجرا ،مشی خط یةنظر ینادرست ،یواقع ریمبهم و غ یگذار هدف: یگذار استیس

: یطیعوامل مح. 3 ؛مشی در مورد خط یمشکل نبود توافق همگان افتیدر در یانگار خورد، سادهباز

تعارض  ،یفناور یناسازگار ،یهای عموم تیکمبود زمان و منابع کمبود حما مترقبه، ریحوادث غ

در ارکان  ینبود استقالل نسب: یعوامل ساختار. 9ی؛ های اجتماع مشی با هنجارها و ارزش خط

 یابیارتباطات، نبود نظام ارز ،ییهای اجرا های بخش تیو مسئول فیمشخص نبودن وظا ،ییاجرا

 کشور یهای صنعت مشی خط یعوامل مؤثر بر عدم اجرا، (1931)ی رستم یو رزق یاعراب. عملکرد

و  یگذار موانع مربوط به هدف: مشی خط تیموانع مربوط به ماه. 1: را به صورت زیر ارائه کردند

موانع : مشی کنندگان خط و استفاده انیموانع مربوط به مجر. 3 ی؛موانع حقوق ،شیم خط نییتع

موانع مربوط به  ان،یبه تخصص و مهارت مجر بوطموانع مر ان،یمجر یهای رفتار یژگیمربوط به و

 ،یموانع مربوط به نظام بوروکراس: یموانع مربوط به سازمان مجر. 9 ؛مشی کنندگان خط استفاده

 ندیفرا یشناس بیآسدر ( 1939) انیاشترنتایج پژوهش  .به منابع و ابزارها موانع مربوط

 ران،یدر ا یعموم یگذار استینبود مطالعات ساند از  ، عبارترانیدر ا یعموم یگذار استیس

 ،یگذار استیمشخص در س یها، نبود چارچوب نظر استیس یاجرا ةبه مطالع یتوجه یب

ت در یاولو ،یاستیس حیهای صر نبود دستورالعمل است،یاز س ینف فیو اجرا، نبود تعر یزیر برنامه

 یاجرا یهای الزم برا مجهز به مهارت یدولت یکارشناس ةنبود بدن ست،یها مطرح ن ارزش

 یا حرفه یعموم ةدانش، نبود عرص تیریاز منظر مد یساالر وانید ةبدن یها، نبود هماهنگ استیس
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بر  رگذاریعوامل تأث، (1931) پور یقلنتایج پژوهش بر اساس . ها استیس یبحث در اجرا یبرا

 یطیو مح یرونیعوامل ب. 3 ، و(مسائل عتیطب) یعوامل درون. 1اند از  عبارتها  مشی خط یاجرا

 و ریزی برنامه فرایند در بازدارنده عوامل و ها آسیب اهمنشان داد ( 1931)مخزن . (یا نهیزم)

، (3111) 1باستوری .ای است ساختاری و زمینه محتوایی، پرورش و آموزش در گذاری سیاست

. نشان داد را مشی خط اجرای اثربخشی و مشی خط استانداردهای و اهداف وضوح میان مثبت ارتباط

 مبنای بر را مشی خط اهداف مجری، مؤسسة هر باشد، مبهم مشی خط اگر کرد پژوهشگر استدالل این

 بلکه مجریان، بر نه تنها موضوع این. کرد خواهند یحتشر یا تفسیر های خود ارزش و منافع ادراکات،

 در( 3119) چاکویومیکا و بارتولومیو که در پژوهشی. گذارد می اثر مشی های خط خروجی مقیاس بر

 ایجاد ضرورت نخست، به است وابسته عمومی مشی خط اجرای دریافتند انجام دادند، نیجریه

حاکمیتی  گوناگونهای  زنجیره رهبری در سیاسی رانرهب مداری هدف و پذیری مسئولیت در مرکزیتی

 خالص و صادق بوروکراتیک رهبری پیدایش و (محلی حکومت ایالتی، حکومت فدرال، حکومت)

 برای برنامه یک آغاز نیازمند حاکمیت دوم، های عمومی؛ بوروکراسی یا های عمومی سازمان رأس در

ها  مشی خط اجرای به تعهد و فداکاری روحیه، ادایج به که هاست بوروکرات عموم کار شرایط بهبود

 سیاسی نفوذ دامنة آن که برای حاکمیت، رهبری توسط هوشمندانه تالش ضرورت سوم، کند؛ کمک

 لحاظ به که تغییراتی به مشی خط وابستگی عدم چهارم، .یابد کاهش های بوروکراتیک فعالیت در

ی موانع اجرا ،(3113) 3کانسولتاز نظر . کندتردید  دچار را سازمان رهبری یا حاکمیت فرهنگی،

موانع . 9 ی؛مال موانع. 3 ی؛و نهاد یموانع قانون. 1ند از ا ها به ترتیب اهمیت عبارت مشی خط

 تیفرظی عدم ارتقامشی  نشان داد موانع اجرای خط( 3111)نتایج تحقیق کاستا . یو فرهنگ یاسیس

 یباال ف مقاماتراز ط یعموم یمش طخ ینعدم تضم د،یجد یعدم آموزش فناور ،یفناور

 نتایج. استی مشی عموم خط یاردولت از موانع اج ندگانیتعهد نما شیعدم افزا گذار، مشی خط

                                                           
1. Batsuuri 

2. Konsult 
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1چامپوکات پژوهش
 مجری، مؤسسة توانایی منابع، امنیت، مستقل متغیرهای داد، نشان( 3111) 

 بر تأثیرگذار مهم متغیرهای والدین، حمایت فرهنگی عامل و آموز دانش خانوادة اقتصادی شرایط

 بر زیادی مستقیم ها تأثیر مشوق و مشی خط اهداف متغیر دو هستند آموزشی مشی خط مؤثر اجرای

 .اند نداشته آموزشی مشی خط مؤثر اجرای

 شناسی پژوهش روش

قیاسی است که از نظر هدف کاربردی و از  -آمیخته با رویکردی استقرایی یپژوهش حاضر پژوهش

 پژوهشبا توجه به اینکه در این . است پیمایشیهای  وری اطالعات از نوع پژوهشحیث گردآ

وزارت آموزش و پرورش های  مشی خطشناسی اجرای  آسیبترکیبی از مصاحبه و پرسشنامه برای 

 مان از دو رویکرد تحقیق کیفی و کمی استفادهأحاضر به طور تو پژوهشدر  گیرد، می صورت

های کیفی از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون مندرج در ه از دادهابتدا با استفاد. شود می

 ،استخراجمشخص شد و پس از ها  مشی خطساختاریافته، موانع اجرای اثربخش  نیمههای مصاحبه

ها  مشی پس از آن که موانع اجرای اثربخش خط. تحلیل شدندیابی  ها از طریق تحقیق زمینهآن

انجام دلفی فازی  این کار با تکنیک. ر عامل چقدر اهمیت داردشود ه شناسایی شد، تعیین می

ها را دلفی فازی روشی قدرتمند است که در ارتباط با یک مفهوم خاص مجموعه گزینه. گرفت

در بخش  ،اطالعات در ارتباط با روایی و پایایی ابزار گردآوری. کندبندی میشناسایی و اولویت

از روش اعتبار محتوایی و نرخ ناسازگاری آزمون شد و در بخش کمی روایی و پایایی با استفاده 

 پژوهشة جامع. یید شدأو کاپای کوهن ت CVRی ها گیری از روش کیفی روایی و پایایی با بهره

گیری به صورت  ، نمونهپژوهشف با توجه به هد. بودندخبرگان در وزارت آموزش و پرورش 

نفر از میان  91مصاحبه، های  ظری در پاسخ به پرسشکه با رعایت اصل کفایت ن اجرا شد هدفمند

نشان  ةشناختی نمون مشخصات جمعیت 1در جدول . خبرگان آموزش و پرورش انتخاب شدند

 .داده شده است
                                                           
1. Chompucot 
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 شناختی نمونه مشخصات جمعیت .1جدول 

 فراوانی کار ةسابق فراوانی تحصیالت فراوانی جنسیت

 1 سال 11تا  91 3 کارشناسی 91 مرد

 13 سال 91تا  11 11 کارشناس ارشد 3 زن

 11 سال 11تا  91 31 دکتری - -

 پژوهشهای  یافته

 .شود کارها ارائه می در ادامه، نتایج دلفی فازی برای شناسایی موانع و راه

 برای شناسایی موانع اول ةمرحل نظرسنجی

در اختیار خبرگان  مصاحبه در قالب پرسشنامه ةشده در مرحل های شناسایی لفهؤمة اول مرحل در

های  نتایج بررسی پاسخ ،شده پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریف ةا توجه به گزینگرفت که ب قرار

 ةبرای محاسب. تحلیل شد ها لفهؤدست آوردن میانگین فازی مه قیدشده در پرسشنامه برای ب

 . شد میانگین فازی از روابط زیر استفاده

 

 
 

خبرگان های  میانگین دیدگاه کنندة بیان، Aaveام و i ةدیدگاه خبر ةکنند بیان Aiدر این رابطه 

اعداد فازی  از فرمول مینکووسکی،ها  لفهؤمیانگین فازی مثلثی برای م ةبعد از محاسب. است

 . دش ولفه محاسبهؤشده برای هر م قطعی
 

 هاي وزارت آموزش و پرورش مشی خطنظرسنجی دربارة موانع اجراي اثربخش  نخست مرحلة هاي پاسخ شمارش نتايج .2جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع

 1 1 1 11 13 عوامل اقتصادی

 1 1 3 11 11 عوامل فرهنگی

 1 3 11 11 3 ها مشی خطشنایی نیروهای صف با عدم آ

 1 9 3 11 3 ها مشی خطعدم الزام مدیران به پیگیری اجرای 
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 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع

 1 11 11 11 1 صفهای  حجم باالی کاری نیروی

 1 9 1 11 19 نهادها و افراد غیر مرتبطهای  دخالت

 1 3 11 11 13 عوامل سیاسی

 1 3 11 19 1 ها قائم به شخص بودن سیاست

 1 9 11 13 9 جامعههای  با واقعیتها  عدم تطابق سیاست

 3 1 11 19 1 ها مشی و خطها  گویی در سیاست کلی

 1 3 11 19 3 گذار و مجری زیاد بین سیاست ةفاصل

 1 9 13 11 3 عوامل تکنولوژی

 1 3 11 11 1 عدم اطالع کافی از تغییر و تحوالت محیطی

 1 1 3 31 1 گذاری سیاست ةنبود افراد متخصص در حوز

 1 1 31 3 3 مشی ین خطونبود ابزار مناسب جهت تد

 1 1 9 33 11 ضعف و نارسای مدیریت منابع انسانی وزارت آپ

 1 1 11 11 9 ن نظام آموزشیورایی و اثربخشی دربودن کا پایین

 1 3 11 11 3 عدم شفافیت قوانین و مقررات آپ

 1 3 1 31 3 مشی خطکردن  هت اجراییکافی ج ةیزگنبود ان

 1 1 3 19 11 تمرکزگرایی بیش از حد در آپ

 1 1 3 11 31 آپ در کشورهای  نبودن سیاست در اولویت

 1 3 11 11 13 آموزشیهای  نهادپ و دیگر عدم پیوستگی بین آ

 1 1 3 13 3 های مرتبط عدم همکاری و تعامل سایر دستگاه

 1 1 19 19 9 نبود استقالل نسبی در ارکان اجرایی

 1 9 1 11 11 نبود نظام ارزیابی عملکرد مطلوب

 1 11 13 11 1 ها مشی پذیری در خط عدم انعطاف

 1 1 19 11 3 یندهآنگری و عدم توجه به تحوالت  کوتاه

 1 9 19 11 3 انگاری گرایش به ساده

 1 1 19 11 3 مشی عدم اعتقاد برخی مسئولین به اجرای خط

 1 9 1 19 11 پکردن آ سیاسی

 9 13 3 1 9 عدم تناسب نظام آموزشی با گفتمان انقالب اسالمی

 1 9 19 11 9 ها مشی خطنبودن فرایند تدوین  علمی

 1 1 11 11 3 ضعف ساختار اجرایی
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شرح . دشاول انجام شد، میانگین دیدگاه خبرگان محاسبه  ةپس از آن که نظرسنجی مرحل

 .است 9میانگین دیدگاه خبرگان به صورت جدول 
 

وزارت هاي  مشی موانع اجراي اثربخش خط بارةاول در ةهاي خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحل میانگین ديدگاه .3 جدول

 آموزش و پرورش

 موانع

زدایی  ن فازیمیانگی
 موانع زدایی فازی شده

  زدایی میانگین فازی
 زدایی فازی شده

α m β α m β 

 199/1 339/1 319/1 139/1 عوامل اقتصادی

بودن کارایی و  پایین
اثربخشی درون نظام 

 آموزشی

193/1 133/1 319/1 131/1 

 919/1 391/1 191/1 911/1 عوامل فرهنگی
عدم شفافیت قوانین و 

 ات آپمقرر
333/1 913/1 113/1 991/1 

عدم آشنایی نیروهای صف 
 ها مشی با خط

111/1 111/1 311/1 119/1 
نبود انگیزة کافی برای 

 ها مشی کردن خط اجرایی
131/1 191/1 391/1 999/1 

عدم الزام مدیران به 
ها  پیگیری اجرای سیاست

 ها مشی و خط

131/1 111/1 313/1 113/1 
د تمرکزگرایی بیش از ح

 در آ پ
999/1 139/1 393/1 919/1 

حجم باالی کاری 
 های صف نیروی

391/1 911/1 191/1 913/1 

در اولویت نبودن 
های آپ در  سیاست

 کشور

199/1 319/1 331/1 111/1 

های نهادها و افراد  دخالت
 غیر مرتبط

139/1 119/1 333/1 991/1 

عدم پیوستگی بین آپ و 
های آموزشی  دیگر نهاد
 زارت علوممانند و

113/1 133/1 331/1 931/1 

 931/1 331/1 133/1 113/1 عوامل سیاسی
عدم همکاری و تعامل 

 های مرتبط سایر دستگاه
911/1 191/1 311/1 991/1 

قائم به شخص بودن 
 ها سیاست

131/1 111/1 319/1 111/1 
نبود استقالل نسبی در 

 ارکان اجرایی
111/1 111/1 333/1 111/1 

بخشی از عدم تطابق 
های  ها با واقعیت سیاست

 جامعه

131/1 111/1 333/1 111/1 
نبود نظام ارزیابی 
 عملکرد مطلوب

113/1 133/1 311/1 931/1 

ها و  گویی در سیاست کلی
 ها مشی خط

119/1 193/1 311/1 199/1 
پذیری در  عدم انعطاف

 ها مشی خط
391/1 911/1 119/1 913/1 
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 موانع

زدایی  ن فازیمیانگی
 موانع زدایی فازی شده

  زدایی میانگین فازی
 زدایی فازی شده

α m β α m β 
فاصلة زیاد بین 

 مجری گذار و سیاست
119/1 119/1 319/1 913/1 

نگری و عدم توجه  کوتاه
 به تحوالت آینده

913/1 113/1 391/1 131/1 

 119/1 311/1 111/1 991/1 انگاری گرایش به ساده 939/1 311/1 913/1 931/1 عوامل تکنولوژی

عدم اطالع کافی از تغییر و 
 تحوالت محیطی

913/1 113/1 311/1 133/1 

 عدم اعتقاد برخی
مسئولین به اجرای 

 ها مشی خط

913/1 113/1 391/1 131/1 

نبود افراد متخصص در 
 گذاری حوزة سیاست

 993/1 311/1 111/1 911/1 کردن آپ سیاسی 991/1 391/1 133/1 113/1

نبود ابزار مناسب جهت 
 مشی تدوین خط

333/1 913/1 113/1 993/1 

عدم تناسب نظام 
آموزشی با گفتمان 

 انقالب اسالمی

311/1 139/1 113/1 913/1 

ضعف و نارسایی مدیریت 
 منابع انسانی وزارت آپ

991/1 311/1 313/1 933/1 
نبودن فرایند تدوین  علمی

 ها مشی خط
933/1 193/1 311/1 119/1 

 931/1 311/1 133/1 113/1 ضعف ساختار اجرایی 

 برای شناسایی موانع دوم ةنظرسنجی مرحل

نتایج شمارش . شددوم نظرسنجی نیز انجام  ةاول انجام شد، مرحل ةلپس از آن که نظرسنجی مرح

 .است 1دوم به شرح جدول  ةمرحلهای  پاسخ
 

 هاي وزارت آموزش و پرورش مشی نظرسنجی دربارة موانع اجراي اثربخش خط دوم مرحلة هاي پاسخ شمارش نتايج. 4جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع

 1 1 1 11 13 عوامل اقتصادی

 1 1 3 11 11 عوامل فرهنگی

 1 1 11 11 3 ها مشی عدم آشنایی نیروهای صف با خط

 1 9 3 11 11 ها مشی عدم الزام مدیران به پیگیری اجرای خط

 1 11 11 19 1 های صف حجم باالی کاری نیروی

 1 1 1 11 19 های نهادها و افراد غیر مرتبط دخالت

 1 1 13 11 19 عوامل سیاسی

 1 1 11 19 3 ها قائم به شخص بودن سیاست
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 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد موانع

 1 1 11 13 1 های جامعه ها با واقعیت عدم تطابق سیاست

 1 1 11 19 3 ها مشی ها و خط گویی در سیاست کلی

 1 1 11 19 3 گذار و مجری فاصلة زیاد بین سیاست

 1 1 13 11 3 عوامل تکنولوژی

 1 1 11 11 9 عدم اطالع کافی از تغییر و تحوالت محیطی

 1 1 1 31 3 گذاری نبود افراد متخصص در حوزة سیاست

 1 9 31 3 9 مشی نبود ابزار مناسب جهت تدوین خط

 1 1 3 39 11 ضعف و نارسایی مدیریت منابع انسانی وزارت آپ

 1 1 11 11 1 بودن کارایی و اثربخشی درون نظام آموزشی پایین

 1 1 31 11 3 عدم شفافیت قوانین و مقررات آپ

 1 1 1 31 3 مشی  کردن خط نبود انگیزة کافی جهت اجرایی

 1 1 3 19 19 تمرکزگرایی بیش از حد در آپ

 1 1 3 3 39 های آپ در کشور در اولویت نبودن سیاست

 1 1 11 11 11 های آموزشی  عدم پیوستگی بین آپ و دیگر نهاد

 1 1 1 13 11 های مرتبط عدم همکاری و تعامل سایر دستگاه

 1 1 11 19 9 نبود استقالل نسبی در ارکان اجرایی

 1 1 3 11 11 نبود نظام ارزیابی عملکرد مطلوب

 1 11 19 11 1 ها مشی پذیری در خط عدم انعطاف

 1 3 11 11 3 نگری و عدم توجه به تحوالت آینده کوتاه

 1 3 19 11 9 انگاری گرایش به ساده

 1 3 19 11 1 مشی  خط عدم اعتقاد برخی مسئولین به اجرای

 1 3 3 19 11 کردن آپ سیاسی

 1 19 3 1 9 عدم تناسب نظام آموزشی با گفتمان انقالب اسالمی

 1 9 19 11 1 ها مشی نبودن فرایند تدوین خط علمی

 1 1 11 11 3 ضعف ساختار اجرایی

های  دیدگاه پس از گردآوری نظرات خبرگان در مرحله دوم، نوبت به آن است تا میانگین فازی

 .خبرگان برای هر عامل محاسبه شود



  922                    های وزارت آموزش و پرورش با استفاده از روش دلفی فازی مشی شناسایی موانع اجرای اثربخش خط 

 

 

 

هاي وزارت  مشی هاي خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحلة دوم دربارة موانع اجراي اثربخش خط میانگین ديدگاه. 5 جدول

 آموزش و پرورش

 موانع

زدایی  میانگین فازی
 موانع زدایی فازی شده

زدایی  میانگین فازی
 زدایی فازی شده

α m β α m β 

 111/1 1 333/1 193/1 عوامل اقتصادی

بودن کارایی و  پایین
اثربخشی درون نظام 

 آموزشی

111/1 131/1 319/1 131/1 

 993/1 393/1 191/1 911/1 عوامل فرهنگی
عدم شفافیت قوانین و 

 مقررات آپ
913/1 913/1 311/1 913/1 

عدم آشنایی نیروهای 
 مشی ها صف با خط

193/1 133/1 333/1 131/1 
نبود انگیزة کافی برای 

 ها مشی کردن خط اجرایی
139/1 119/1 393/1 913/1 

عدم الزام مدیران به 
ها  پیگیری اجرای سیاست

 ها مشی و خط

119/1 119/1 331/1 911/1 
تمرکزگرایی بیش از حد 

 در آ پ
913/1 133/1 311/1 939/1 

حجم باالی کاری 
 های صف نیروی

333/1 913/1 133/1 993/1 

اولویت نبودن  در
های آپ در  سیاست

 کشور

111/1 311/1 331/1 113/1 

های نهادها و افراد  دخالت
 غیر مرتبط

913/1 133/1 311/1 939/1 

عدم پیوستگی بین آپ و 
های آموزشی  دیگر نهاد

 مانند وزارت علوم

931/1 111/1 331/1 993/1 

 911/1 311/1 191/1 911/1 عوامل سیاسی
ل عدم همکاری و تعام

 های مرتبط سایر دستگاه
931/1 111/1 391/1 911/1 

قائم به شخص بودن 
 سیاست ها

119/1 119/1 319/1 913/1 
نبود استقالل نسبی در 

 ارکان اجرایی
131/1 111/1 333/1 111/1 

عدم تطابق بخشی از 
های  ها با واقعیت سیاست

 جامعه

191/1 111/1 311/1 919/1 
نبود نظام ارزیابی 

 لوبعملکرد مط
139/1 119/1 331/1 993/1 

ها و  گویی در سیاست کلی
 ها مشی خط

111/1 131/1 333/1 139/1 
پذیری در  عدم انعطاف

 ها مشی خط
311/1 911/1 191/1 939/1 

فاصلة زیاد بین 
 گذار و مجری سیاست

113/1 133/1 311/1 913/1 
نگری و عدم توجه  کوتاه

 به تحوالت آینده
919/1 139/1 311/1 191/1 
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 موانع

زدایی  میانگین فازی
 موانع زدایی فازی شده

زدایی  میانگین فازی
 زدایی فازی شده

α m β α m β 
 111/1 333/1 111/1 111/1 انگاری گرایش به ساده 131/1 311/1 111/1 913/1 عوامل تکنولوژی

عدم اطالع کافی از تغییر 
 و تحوالت محیطی

111/1 111/1 333/1 111/1 

عدم اعتقاد برخی 
مسئولین به اجرای 

 ها مشی خط

111/1 111/1 333/1 119/1 

نبود افراد متخصص در 
 یگذار حوزة سیاست

 913/1 311/1 139/1 933/1 کردن آپ سیاسی 991/1 391/1 191/1 911/1

نبود ابزار مناسب جهت 
 مشی تدوین خط

919/1 919/1 133/1 911/1 

عدم تناسب نظام 
آموزشی با گفتمان 

 انقالب اسالمی

311/1 911/1 133/1 913/1 

ضعف و نارسایی مدیریت 
 منابع انسانی وزارت آپ

919/1 319/1 331/1 111/1 
نبودن فرایند  علمی

 ها مشی تدوین خط
111/1 111/1 313/1 113/1 

 933/1 331/1 133/1 113/1 ضعف ساختار اجرایی 

دوم، در صورتی که  ةآن با نتایج مرحل ةاول و مقایس ةشده در مرحل های ارائه با توجه به دیدگاه

 یند نظرسنجی متوقف، فرااشدب 1/1شده در دو مرحله کمتر از  زدایی میانگین فازی اختالف بین

 .دوم ارائه شده استمرحلة  اول و ةاختالف بین نتایج مرحل 1در جدول . شود می

 

 ها مشی ها در موانع اجرايی خط مقايسة اختالف میانگین. 6جدول 

 موانع
 زدایی  فازی

 مرحلة اول

 زدایی  فازی

 مرحلة دوم

اختالف دو 

 مرحله

 111/1 111/1 199/1 عوامل اقتصادی

 111/1 993/1 919/1 عوامل فرهنگی

 131/1 131/1 119/1 ها مشی عدم آشنایی نیروهای صف با خط

 193/1 911/1 113/1 ها مشی عدم الزام مدیران به پیگیری اجرای خط

 113/1 993/1 913/1 های صف حجم باالی کاری نیروی

 191/1 939/1 991/1 های نهادها و افراد غیر مرتبط دخالت

 131/1 911/1 931/1 سیاسی عوامل
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 موانع
 زدایی  فازی

 مرحلة اول

 زدایی  فازی

 مرحلة دوم

اختالف دو 

 مرحله

 193/1 913/1 111/1 ها قائم به شخص بودن سیاست

 131/1 919/1 111/1 های جامعه ها با واقعیت عدم تطابق سیاست

 193/1 139/1 199/1 ها مشی ها و خط گویی در سیاست کلی

 111/1 913/1 913/1 گذار و مجری فاصلة زیاد بین سیاست

 113/1 131/1 939/1 عوامل تکنولوژی

 193/1 111/1 133/1 عدم اطالع کافی از تغییر و تحوالت محیطی

 131/1 991/1 991/1 گذاری نبود افراد متخصص در حوزة سیاست

 113/1 911/1 993/1 مشی نبود ابزار مناسب جهت تدوین خط

 111/1 111/1 933/1 ضعف و نارسایی مدیریت منابع انسانی وزارت آپ

 119/1 131/1 131/1 ی و اثربخشی درون نظام آموزشیبودن کارای پایین

 133/1 913/1 991/1 عدم شفافیت قوانین و مقررات آپ

 111/1 913/1 999/1 مشی کردن خط نبود انگیزة کافی جهت اجرایی

 113/1 939/1 919/1 تمرکزگرایی بیش از حد در آپ

 119/1 113/1 111/1 های آپ در کشور در اولویت نبودن سیاست

 193/1 993/1 931/1 های آموزشی عدم پیوستگی بین آپ و دیگر نهاد

 113/1 911/1 991/1 های مرتبط عدم همکاری و تعامل سایر دستگاه

 111/1 111/1 111/1 نبود استقالل نسبی در ارکان اجرایی

 111/1 993/1 931/1 نبود نظام ارزیابی عملکرد مطلوب

 111/1 939/1 913/1 ها مشی پذیری در خط عدم انعطاف

 111/1 191/1 131/1 نگری و عدم توجه به تحوالت آینده کوتاه

 191/1 111/1 119/1 انگاری گرایش به ساده

 193/1 119/1 131/1 مشی عدم اعتقاد برخی مسئولین به اجرای خط

 111/1 913/1 993/1 کردن آپ سیاسی

 111/1 913/1 913/1 عدم تناسب نظام آموزشی با گفتمان انقالب اسالمی

 113/1 113/1 119/1 ها مشی نبودن فرایند تدوین خط علمی

 111/1 933/1 931/1 ضعف ساختار اجرایی
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 وزارت آپهای  مشی خطراهکارهای اجرای اثربخش  بارةنظرسنجی در

مصاحبه در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان  ةشده در مرحل راهکارهای شناسایی مرحله این در

های  نتایج بررسی پاسخ ،شده پیشنهادی و متغیرهای زبانی تعریف ةبا توجه به گزین و رفتگ قرار

 ةبرای محاسب. تحلیل شد ها لفهؤدست آوردن میانگین فازی مه قیدشده در پرسشنامه برای ب

 . دش میانگین فازی از روابط زیر استفاده

 

 

 

. خبرگان استهای  میانگین دیدگاه کنندة بیان Aaveام و i ةدیدگاه خبر کنندة بیان Aiدر این رابطه 

شده  اعداد فازی قطعی از فرمول مینکووسکی،ها  لفهؤمیانگین فازی مثلثی برای م ةبعد از محاسب

 . شود می ولفه محاسبهؤبرای هر م
 

وزارت هاي  مشی اجراي اثربخش خط راهکارهاي بارةنظرسنجی در نخست ةمرحل هاي پاسخ شمارش نتايج .7 جدول

 آموزش و پرورش

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد راهکار

 1 1 13 11 1 های آموزشی توجیهی برگزاری دوره

 1 1 3 31 1 ها به صورت علمی مشی تدوین خط

 1 1 1 11 31 گیری از نیروی انسانی متخصص بهره

 1 1 9 19 13 گیری مشارکت مجریان در فرایند تصمیم

 1 3 3 3 11 ونیکاهش مداخالت نیروهای بیر

 1 1 1 31 3 ارزیابی مستمر

 1 1 1 19 33 تخصیص منابع کافی

 1 1 9 13 13 ها مشی تعهد مدیران به خط

 1 1 3 11 11 ایجاد انگیزه در مجریان

 1 1 11 11 9 مشی ها در تدوین خط مد نظر قراردادن تکنولوژی
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 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد راهکار

 1 1 3 11 13 ها مشی گرایانة خط تدوین واقع

 1 1 11 11 3 .اید برگرفته از نظام آموزشی باشندها ب مشی خط

 1 1 1 33 19 تعامل بین تمام ارکان آپ

 1 3 1 13 19 جلب مشارکت معلمان و والدین

 1 1 1 11 11 ها تفویض بیشتر به استان

 1 1 1 13 13 ها ثبات در مدیریت

 1 1 9 1 31 ساالری شایسته

 1 1 1 11 19 مشی متناسب با زمان تدوین خط

 1 1 9 13 13 توجه به مشکالت معلمان

 1 3 9 13 11 استقرار نظام تضمین کیفیت

 1 1 3 11 9 های آموزشی سایر کشورها ایجاد تعامل بین نظام

 1 3 3 13 19 آشنایی همة ارکان آپ با سند تحول بنیادین

  .دشدناول گردآوری شد، این نظرات تحلیل  ةپس از آن که نظرات خبرگان در مرحل
 

وزارت هاي  مشی اجراي اثربخش خط راهکار بارةاول در سنجی مرحلةهاي خبرگان حاصل از نظر میانگین ديدگاه .8 جدول

 آموزش و پرورش

 راهکار

زدایی  میانگین فازی
 راهکار زدایی فازی شده

زدایی  میانگین فازی
 زدایی فازی شده

α m β α m β 
های  برگزاری دوره

 آموزشی توجیهی
111/1 111/1 311/1 111/1 

ها باید برگرفته  مشی خط
 .از نظام آموزشی باشند

191/1 131/1 319/1 113/1 

ها  مشی تدوین خط
 به صورت علمی

131/1 191/1 393/1 991/1 
تعامل بین تمام ارکان 

 آپ
939/1 399/1 339/1 139/1 

گیری از  بهره
نیروی انسانی 

 متخصص

113/1 311/1 313/1 111/1 
کت معلمان جلب مشار

 و والدین
913/1 313/1 319/1 111/1 

مشارکت مجریان 
در فرایند 

 گیری تصمیم

 931/1 393/1 311/1 991/1 ها تفویض بیشتر به استان 131/1 319/1 311/1 913/1
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 راهکار

زدایی  میانگین فازی
 راهکار زدایی فازی شده

زدایی  میانگین فازی
 زدایی فازی شده

α m β α m β 
کاهش مداخالت 
 نیروهای بیرونی

 131/1 393/1 311/1 931/1 ها ثبات در مدیریت 911/1 311/1 113/1 933/1

 111/1 313/1 311/1 111/1 ساالری شایسته 911/1 391/1 111/1 911/1 ستمرارزیابی م

تخصیص منابع 
 کافی

111/1 331/1 339/1 111/1 
مشی متناسب  تدوین خط

 با زمان
913/1 133/1 311/1 939/1 

تعهد مدیران به 
 ها مشی خط

999/1 139/1 391/1 911/1 
توجه به مشکالت 

 معلمان
911/1 331/1 391/1 113/1 

ایجاد انگیزه در 
 مجریان

111/1 391/1 331/1 191/1 
استقرار نظام تضمین 

 کیفیت
911/1 111/1 393/1 991/1 

مد نظر قراردادن 
ها در  تکنولوژی

 مشی تدوین خط

131/1 111/1 333/1 111/1 

ایجاد تعامل بین 
های آموزشی سایر  نظام

 کشورها

931/1 111/1 311/1 191/1 

گرایانة  تدوین واقع
 ها مشی طخ

933/1 113/1 311/1 913/1 
آشنایی همة ارکان آپ 
 با سند تحول بنیادین

911/1 191/1 311/1 911/1 

 كارها برای راه دوم ةنظرسنجی مرحل

 .خبرگان به شرح جدول زیر استهای  در مرحله دوم نظرسنجی نتایج شمارش پاسخ
 

 هاي وزارت آموزش و پرورش مشی راهکارهاي اجراي اثربخش خطنظرسنجی دربارة  دوم مرحلة هاي پاسخ شمارش نتايج .9جدول 

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد راهکارها

 1 1 11 11 3 های آموزشی توجیهی برگزاری دوره

 1 1 1 31 3 ها به صورت علمی مشی تدوین خط

 1 1 3 11 31 گیری از نیروی انسانی متخصص بهره

 1 1 3 19 13 گیری مشارکت مجریان در فرایند تصمیم

 1 1 11 3 11 کاهش مداخالت نیروهای بیرونی

 1 1 1 31 11 ارزیابی مستمر

 1 1 1 19 39 تخصیص منابع کافی
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 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد راهکارها

 1 1 1 13 11 ها مشی تعهد مدیران به خط

 1 1 1 13 11 ایجاد انگیزه در مجریان

 1 1 19 11 9 مشی ها در تدوین خط مد نظر قراردادن تکنولوژی

 1 1 1 13 13 ها مشی گرایانة خط عتدوین واق

 1 1 11 11 3 .ها باید برگرفته از نظام آموزشی باشند مشی خط

 1 1 1 33 11 تعامل بین تمام ارکان آپ

 1 3 1 13 11 جلب مشارکت معلمان و والدین

 1 1 9 11 11 ها تفویض بیشتر به استان

 1 1 1 19 13 ها ثبات در مدیریت

 1 1 3 3 31 ساالری شایسته

 1 1 1 11 19 مشی متناسب با زمان تدوین خط

 1 3 3 11 13 توجه به مشکالت معلمان

 1 1 1 13 11 استقرار نظام تضمین کیفیت

 1 1 11 11 9 های آموزشی سایر کشورها ایجاد تعامل بین نظام

 1 1 11 13 19 آشنایی همة ارکان آپ با سند تحول بنیادین

دوم، نتایج تحلیل نظرات خبرگان در این مرحله به شرح زیر  پس از گردآوری نظرات مرحله

 .است
هاي  مشی اجراي اثربخش خطهاي راهکار بارةدوم درة هاي خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحل میانگین ديدگاه. 11 جدول

 وزارت آموزش و پرورش

 راهکار

زدایی  میانگین فازی

 راهکار زدایی فازی شده

زدایی  میانگین فازی

 زدایییفاز شده

α m β α m β 

های  برگزاری دوره

 آموزشی توجیهی
111/1 131/1 333/1 131/1 

ها باید  مشی خط

برگرفته از نظام 

 .آموزشی باشند

193/1 113/1 319/1 911/1 

ها به  مشی تدوین خط

 صورت علمی
911/1 111/1 391/1 911/ 

تعامل بین تمام ارکان 

 آپ
931/1 311/1 1 199/1 
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 راهکار

زدایی  میانگین فازی

 راهکار زدایی فازی شده

زدایی  میانگین فازی

 زدایییفاز شده

α m β α m β 
ی از نیروی گیر بهره

 انسانی متخصص
139/1 319/1 331/1 199/1 

جلب مشارکت 

 معلمان و والدین
939/1 399/1 313/1 113/1 

مشارکت مجریان در 

 گیری فرایند تصمیم
113/1 313/1 331/1 113/1 

تفویض بیشتر به 

 ها استان
919/1 319/1 319/1 111/1 

کاهش مداخالت 

 نیروهای بیرونی
 191/1 313/1 391/1 111/1 ها ثبات در مدیریت 933/1 391/1 133/1 913/1

 131/1 331/1 311/1 111/1 ساالری شایسته 919/1 393/1 113/1 933/1 ارزیابی مستمر

 133/1 1 311/1 111/1 تخصیص منابع کافی
مشی  تدوین خط

 متناسب با زمان
991/1 311/1 391/1 933/1 

تعهد مدیران به 

 ها مشی خط
913/1 313/1 313/1 113/1 

توجه به مشکالت 

 معلمان
939/1 399/1 393/1 119/1 

ایجاد انگیزه در 

 مجریان
113/1 313/1 1 191/1 

استقرار نظام تضمین 

 کیفیت
933/1 113/1 391/1 911/1 

مد نظر قراردادن 

ها در تدوین  تکنولوژی

 مشی خط

191/1 131/1 331/1 131/1 

ایجاد تعامل بین 

های آموزشی  نظام

 هاسایر کشور

111/1 111/1 319/1 111/1 

گرایانة  تدوین واقع

 ها مشی خط
913/1 133/1 393/1 939/1 

آشنایی همة ارکان 

آپ با سند تحول 

 بنیادین

911/1 191/1 311/1 911/1 

دوم، در صورتی که  ةآن با نتایج مرحل ةاول و مقایس ةشده در مرحل ارائههای  با توجه به دیدگاه

ایند در این صورت فر ،باشد 1/1زدایی شده در دو مرحله کمتر از  زیمیانگین فا اختالف بین

 .دوم ارائه شده است اول و احلاختالف بین نتایج مر 11در جدول . شود می سنجی متوقفنظر
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 در راهکارها ها اختالف میانگین. 11جدول 

 راهکارها
 زدایی  فازی

 مرحلة اول

زدایی  فازی

 مرحلة دوم

اختالف دو 

 مرحله

 113/1 131/1 111/1 های آموزشی توجیهی زاری دورهبرگ

 131/1 911/1 991/1 ها به صورت علمی مشی تدوین خط

 111/1 199/1 111/1 گیری از نیروی انسانی متخصص بهره

 131/1 113/1 131/1 گیری مشارکت مجریان در فرایند تصمیم

 131/1 933/1 911/1 کاهش مداخالت نیروهای بیرونی

 113/1 919/1 911/1 ستمرارزیابی م

 113/1 133/1 111/1 تخصیص منابع کافی

 191/1 113/1 911/1 ها مشی تعهد مدیران به خط

 111/1 191/1 191/1 ایجاد انگیزه در مجریان

 111/1 131/1 111/1 مشی ها در تدوین خط مد نظر قراردادن تکنولوژی

 111/1 939/1 913/1 ها مشی گرایانة خط تدوین واقع

 133/1 911/1 113/1 .ها باید برگرفته از نظام آموزشی باشند مشی خط

 113/1 199/1 139/1 تعامل بین تمام ارکان آپ

 113/1 113/1 111/1 جلب مشارکت معلمان و والدین

 111/1 111/1 931/1 ها تفویض بیشتر به استان

 111/1 191/1 131/1 ها ثبات در مدیریت

 11/1 131/1 111/1 ساالری شایسته

 111/1 933/1 939/1 مشی متناسب با زمان تدوین خط

 111/1 119/1 113/1 توجه به مشکالت معلمان

 111/1 911/1 991/1 استقرار نظام تضمین کیفیت

 111/1 111/1 191/1 های آموزشی سایر کشورها ایجاد تعامل بین نظام

 111/1 911/1 911/1 آشنایی همة ارکان آپ با سند تحول بنیادین

 گیری بحث و نتیجه

ای از اقدامات نسبتاً پایدار، ثابت و هدفمند دولت به منظور حل  عمومی مجموعه مشی خط
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در هر جامعه برخی مشکالت (. 3111، 1اندرسون)های عمومی جامعه است  مشکالت یا دغدغه

سعة ملی و وجود دارد و همیشه دولت در پاسخ به این مشکالت و در ارتباط با اهداف رشد، تو

ضرورت این . کند هایی را تدوین می مشی رفاه شهروندان و حل این مشکالت در زمان حال، خط

ها برای رسیدگی به این مشکالت انجام نگیرد، ممکن است  امر انکارناپذیر است، زیرا اگر تالش

ت توسعه به مراحل غیر قابل کنترل رسیده، باعث انحطاط رشد اجتماعی و اقتصادی شده و در نهای

مشی عمومی بسیار فراگیر است؛ به ویژه در  معموالً دامنه و اثرات خط. جامعه را به خطر اندازند

مشی عمومی  خط. کشورهای در حال توسعه با بخش خصوصی ضعیف، اهمیت باالیی دارد

توان آن را در راستای تالش دولت برای حاکمیت  پیامدهای فراوانی در زندگی روزمره دارد و می

به عنوان یک مرحلة « اجرا»هاست که  مدت(. 1931پور و همکاران،  حاجی)ثربخش دانست ا

ای منحصر به فرد است که  گذاری به رسمیت شناخته شده و مرحله مشی مشخص در فرایند خط

باشد  معرف تبدیل یک ایده یا توقع یا انتظارات برای اقدام با هدف رفع مشکالت اجتماعی می

شده و آنچه در واقع، به عنوان نتیجة  ریزی ، با این حال، بین آنچه برنامه(1333، 3لستر و گاجین)

گذاری در  مشی اهمیت خط(. 1931پور و همکاران،  حاجی) مشی رخ داده، شکاف وجود دارد خط

گیری در مدیریت است، اما بسیاری اوقات، عملکرد واقعی  مدیریت دولتی به اندازة اهمیت تصمیم

ها وعده داده بودند، تفاوت بسیار دارد و بسیاری از  مشی ه که در زمان تدوین خطها با آنچ دولت

(. 1939، ییرزایمو  انیمعتضد عباسی،)خورند  های دولتی در مرحلة اجرا شکست می مشی خط

ها دارد، آنچه  مشی عمومی در حاکمیت اثربخش و کارآمد دولت ای که خط رغم اهمیت فزاینده علی

مشی عمومی موفق عمل  ها در اجرای خط مواجهیم، این است که معموالً دولت که در عمل با آن

یافته و در  ترین مسائلی که امروزه بیشتر کشورها، اعم از کشورهای توسعه یکی از مهم. کنند نمی

های  مشی خطاجرای . های عمومی است شیم اند، اجرای ناموفق خط حال توسعه، با آن مواجه

                                                           
1. Anderson  
2. Lester & Gajin 
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را ها  اند و مجریان، بسیاری از آن اجرا با ناکامی مواجه شده ةویب در مرحلشده، پس از تص تدوین

در برخی موارد، . اند به طور ناقص و ناکارآمد اجرا کرده و یا بخشی از آن را اصالً عملیاتی نکرده

به تبع نظام آموزش و . اجرایی با آنچه تدوین شده تفاوت اساسی و معناداری دارد مشی خط

نیست، بر این اساس و با توجه به اینکه در  اها مستثن مشی خطاین قاعده در اجرای  پرورش نیز از

از پژوهشگران به طور  یک های تحقیقاتی وجود دارد به نحوی که هرموضوع مطالعه خأل ةزمین

اند، ضرورت دارد رفع برخی مشکالت پرداخته برایراهکارهایی  ةمحدود به بررسی و ارئ

های نظام آموزش و پرورش احصاء و شناسایی شود  مشی خطاجرای های  یبموانع و آس مشکالت،

د، تا نظام آموزش و شودر نظام آموزش و پرورش طراحی ها  مشی خط و مدل کاهش اجرای

 . پرورش در راستای تحقق اهداف واالی خود گام بردارد

وزش و وزارت آمهای  مشی خطنتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی موانع اجرای اثربخش 

ترین  دهد مهم می نتایج پژوهش نشان. هاست آن کردن برطرف برایراهکارهایی  ةپرورش و ارائ

عوامل اقتصادی،  اند از وزارت آموزش و پرورش عبارتهای  مشی خطموانع اجرای اثربخش 

ها، عدم الزام مدیران به پیگیری اجرای  مشی خطشنایی نیروهای صف با آعوامل فرهنگی، عدم 

نهادها و افراد غیر مرتبط، های  صف دخالتهای  ها، حجم باالی کاری نیروی مشی خطو ها  سیاست

های  با واقعیتها  ها، عدم تطابق بخشی از سیاست عوامل سیاسی، قائم به شخص بودن سیاست

گذار و مجری، عوامل  زیاد بین سیاست ةها، فاصل مشی و خطها  گویی در سیاست جامعه، کلی

 ةاطالع کافی از تغییر و تحوالت محیطی، نبود افراد متخصص در حوزتکنولوژی، عدم 

ایی مدیریت منابع انسانی مشی، ضعف و نارس گذاری، نبود ابزار مناسب جهت تدوین خط سیاست

ن نظام آموزشی، عدم شفافیت قوانین و مقررات آ وبودن کارایی و اثربخشی در پ، پایینوزارت آ

 ها، تمرکزگرایی بیش از حد در آ پ، در اولویت مشی خطکردن  ییکافی جهت اجرا ةپ، نبود انگیز

آموزشی مانند وزارت های  آپ در کشور، عدم پیوستگی بین آپ و دیگر نهادهای  نبودن سیاست

های مرتبط، نبود استقالل نسبی در ارکان اجرایی، نبود  علوم عدم همکاری و تعامل سایر دستگاه

نگری و عدم توجه به  ها، کوتاه مشی پذیری در خط م انعطافنظام ارزیابی عملکرد مطلوب، عد
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ها،  مشی انگاری، عدم اعتقاد برخی مسئولین به اجرای خط تحوالت آینده، گرایش به ساده

نبودن فرایند تدوین  پ، عدم تناسب نظام آموزشی با گفتمان انقالب اسالمی، علمیکردن آ سیاسی

وزارت های  مشی خطآن که موانع اجرای اثربخش  پس از. و ضعف ساختار اجراییها  مشی خط

. نیز مشخص شودها  آموزش و پرورش مشخص شد، نوبت به آن است که راهکارهای مقابله با آن

آموزشی های  برگزاری دورهند از ا عبارتها  مشی خطراهکارهای اجرای اثربخش  ،از این رو

مشارکت  ،نیروی انسانی متخصصگیری از  بهره ،به صورت علمیها  مشی تدوین خط ،توجیهی

تخصیص منابع  ،ارزیابی مستمر ،کاهش مداخالت نیروهای بیرونی ،گیری مجریان در فرایند تصمیم

در ها  نظر قرار دادن تکنولوژی مد ،ایجاد انگیزه در مجریانها،  مشی تعهد مدیران به خط ،کافی

 ،ید برگرفته از نظام آموزشی باشندباها  مشی خطها،  مشی گرایانه خط تدوین واقع ،مشی تدوین خط

ثبات در  ،ها تفویض بیشتر به استان ،جلب مشارکت معلمان و والدین ،تعامل بین تمام ارکان آپ

استقرار  ،توجه به مشکالت معلمان ،مشی متناسب با زمان تدوین خط ،ساالری شایستهها،  مدیریت

ارکان آپ  ةآشنایی هم ، وایر کشورهاآموزشی سهای  تعامل بین نظام ایجاد ،نظام تضمین کیفیت

 . با سند تحول بنیادین
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 منابع

سخنرانی در دفتر . گذاری عمومی در ایران شناسی فرایند سیاست آسیب(. 1939)اشتریان، کیومرث 

 .1939ماه  دی 13، مطالعات سیاسی وزارت کشور
های صنعتی  مشی اجرای خطشناسی  آسیب(. 1931)اعرابی، سیدمحمد، و رزقی رستمی، علیرضا 

 13-1، صص المللی مدیریت سومین کنفرانس بین. کشور

 برای مند نظام پیشنهادی الگوی(. 1939)اکبری، احمد، نویدبخش، سیما، و بختیاری، منصوره 

 .113-113، (9)3، مدیریت و حسابداری. پرورش و آموزش در گذاری سیاست

: سوم، تهران چاپ . عمومی گذاری مشی خط فرایند(. 1939)فتاح  زاده، شریف و سیدمهدی، الوانی،

 .عالمه طباطبایی دانشگاه

 موفق اجرای مؤثر بر عوامل شناسایی(. 1931)ی، حمید باقرنژاد، پیمان، طاهرپور، حبیب، و بهرام

، (1)33، فرایند مدیریت و توسعهبنیان،  دانش مؤسسات ها و شرکت حمایت از مشی خط

111-13. 

 دورة در ایران پرورش و آموزش ایتوسعه های سیاست تحلیل و بررسی(. 1931)جهانیان، رمضان 

 .39-111، (3)13، علوم سیاسی. معاصر

طراحی الگوی (. 1931) اصغر ،فانی ، و حسن، فرد دانایی ،اهلل لطف، فروزنده، ابراهیم، ورپ حاجی

 .193-111، (9)19 ،ینظام تیریمد. مشی عمومی در ایران شناسی اجرای خط آسیب

طراحی الگوی (. 1931)پور، ابراهیم، و فانی، اصغر  اهلل، حاجی فرد، حسن،  فروزنده، لطف دانایی

 .1-39، (1)19، مدیریت نظامی .مشی عمومی در ایران ای خطشناسی اجر آسیب

 .دانش نیاز نشر :چاپ اول، تهران. عمومی گذاری مشی خط مبانی(. 1933)اهلل  کرم فرد، دانش

، مدیریت دولتی. های عمومی مشی موانع دستیابی به اجرای کامل خط(. 1913)بیگی، مجتبی  رجب

 .11-31، 11و  19

 ، 1)91 ،دولتی مدیریت. عمومی مشی خط فرایند مفقود حلقة اجرا،(. 1913)علیرضا  رزقی رستمی،

13-91. 
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های  مشی بندی موانع اجرای خط شناسایی و اولویت(. 1931)رنگریز، حسن، و مؤذنی، بهرام 

. گیری چندمعیاره های تصمیم های دولتی با استفاده از مدل عمومی در سازمان

 .31-19، (1)3، گذاری عمومی در مدیریت مشی خط

 اسالمی جمهوری پرورش و آموزش نظام کلیات (.1913)پرورش  و آموزش وزارت عالی شورای

 .  وزارت آموزش و پرورش: تهران. ایران

بررسی موانع اجرای (. 1939)محمدقاسم  یی،رزایم، و رسول ،انیمعتضد ،عباس ی،عباس

 ،(3)1، منابع سازمانی های مدیریت پژوهش .های دولتی های عمومی در سازمان مشی خط
391-311  

انتشارات : تهران .گذاری عمومی مشی گیری سازمانی و خط تصمیم(. 1931)اهلل  پور، رحمت قلی

 .سمت

 :تهران پنجم، چاپ .عمومی گذاری مشی خط و سازمانی گیری تصمیم(. 1939)اله  رحمت پور، قلی

 .سمت انتشارات

 مدلی ارائة(. 1931)غالمرضا  جندقی، حسن، و متین، رعیزا حسن، فرد، دانایی اله، رحمت پور، قلی

 ،سازمانی فرهنگ مدیریت. قم استان در موردی مطالعة صنعتی؛های  مشی خط اجرای برای

3(3)، 191-119. 

 :چاپ اول، تهران.شیآموز رهبری و مدیریت در شدن جهانی(. 1933)محمدرضا  پور، کرمی

 .ریزی برنامه و پرورش سازمان انتشارات

 رفتاری موانع تحلیل و شناسایی(. 1931)محمدرضا  بخش، حمید، و رستم قاسمی، محمد، کاظمی،

 علوم و ورزشی مدیریت های پژوهش .کشور بدنی تربیت سازمان در سازمانی کارآفرینی

 .111-131، (3)1 ،حرکتی

 چاپ .دولتی مشی خط تعیین و گیری تصمیم(. 1931)محمد  ربیعی مندجین، حسن، و گیوریان،

 .یکان انتشارات :اول، تهران

گذاری در بخش  ریزی و سیاست های نظام برنامه شناسی کارکرد آسیب(. 1931)مخزن، بنفشه 

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ پیشرفت  . آموزش وپرورش کشور

 .تهرانماه،  اردیبهشت 91و  91 ایران؛ گذشته، حال، آینده،
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