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 چكيده  

گیااهی آموزشیی  ه    مشیی  خی  عنوان یکیی از مووهایای یدیی ی     اجرای اصالحات آموزشی به

ایا  اشی ه اسیتر حرییت      ای نید   وتیت   و امواهه اامیت وییهه  استبسیاهی از یشوهاا مطرح 

وهی  بهیره  ،سمت اصالحات آموزشی اثربخش و م ناسب با شرای  سیاسی و اق صا ی موجیو   به

نمایی ر بیا توجیه بیه اینکیه سیاسیت        ان از توسعه مدی تضمین میی  نظام آموزشی ها  ه افق چشم

اهت آموزش و پروهش  ه چن  سال اخیر بو ه اای اصدی وز عنوان یکی از سیاست تمریدز ایی به

است، ا ف اصدی این مقاته شناسایی عوامل تأثیرگااه  ه اجیرای ایین سیاسیت و اهاایه ات یوی      

ر این پهواش اب  ا به مروه ا بیات نظیری و  استگااهی آموزشی  مشی خ تمریدز ایی  ه فرآین  

مصیاحبه از اعضیای    15بیا انایام    پیر از  و  ه پاییان   سپس م ل برگرف ه از مبانی تئوهیک می

اسیاتی    ،وزهای سیابق آمیوزش و پیروهش    ،شوهای عاتی آمیوزش  ،شوهای عاتی انقالب فران ی

تیم فرعیی    36تیم اصیدی و    12اای انایام شی ه بیه      انش اای و اعمال تودیل تم بر مصاحبه

ا شرای  واقعی اای توقیق  ه چهاه مرحده یدی یه ب هس  و برمبنای آن ات وی مب نی بر یاف ه می

 شو ر  یشوه سازگاهی بیش ری  اه  اهااه می
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 مقدمه

موضوع تمرکز و عدم تمرکز از موضوعاتی است که  در تهاریآ ومهوز  و رهرور  م ه       
صهد   های وموزشی بوده است. تهاریآ یه    مشی خطب ث و منازع  علمای تعلیم و تربیت و 
ههای   تنههایی نمایهانگر ون اسهت که  بسهیاری از ن هام       سال  اخیر، یعنی قهرن بیسهتم، خهود به     

انهد. ت لیه  ادبیهاژ رشوهشهی      دم تمرکز دست ب  گریبان بهوده با مسئل  تمرکز و ع یوموزش
ک ، بودن در یکی از دو قطه  متمرکهز و ریرمتمرکهز یها     سازد موضوع، این نکت  را روشن 

حتی قرار گرفتن بر روی طیفی از تمرکز و عدم تمرکز ی  امر مدیریتی اسهت و مبتنهی بهر    
هاست. تمرکززدایی  ژی  دولتهای ایدئولو نوع مدیریت سیاسی، اجتماعی و جهت گیری

ریزی وموزشهی   سال اخیر بر برنام  رانزدههایی است ک  در  ترین ردیده وموزشی یکی از مهم
گیرنهده   تأثیرگذار بوده است. چ  کسی در حوزه مسائ  مربهو  به  مهدارو دولتهی ت همیم     

  کنهد؟ چنهین سهتا تی به     های مربو  ب  این مدارو را ررداخت مهی  است؟ چ  کسی هزین 
اهداف مباحث بسیاری تبدی  شده است. در حهال حاضهر بها توجه  به  فشهار بهرای کهاه          

های عمومی و افزای  کارایی در استفاده از منابع موجود، تمرکززدایی تبدی  ب  یه    هزین 
شهدژ   ایهن مسهئل  حتهی در کشهورهایی که  به        .واقعیت در بسیاری از کشورها شهده اسهت  

(. در رهشوه   McGinn & Welsh, 1999: 7کنهد )  یشهدند نیهز صهد  مه     متمرکز فهر  مهی  
ب  دنبال این موضوع هستیم ک  با م احب  گرفتن از خبرگان وگهاه و اناهام تازیه  و    حاضر 

ههها، ابتههدا عوامهه  اصههلی تمرکززدایههی در فروینههد       ت لیهه  موههمون بههر روی م ههاحب    
مبنهای ون  گذاری وموزشی در ن ام وموزشی ایران را استخراج کهرده و سه ب بهر     مشی خط

 الگویی ارائ  دهیم ک  منطبق و سازگار با شرایط حال حاضر ن ام وموزشی ایران باشد. 

 گذاري آموزشي مشي . خط1

 مشهی  خهط شهود.   عمومی ت میمی است ک  در قبال ی  مشک  عمومی اتخاذ می مشی خط
فرویندی است ک  از زمان وقوع احسهاو مشهک  شهروع شهده و به  ارزیهابی نتهای  اجهرای         
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بنهدی کهرد. بها توجه  به        توان ب  انواع مختلفی طبقه   شود. مشکالژ را می ختم می مشی خط
های  تعاریف با  مسائ  و مشکالژ مربو  ب  سیستم وموزشی کشور دارای تأثیراژ و ریامد

دهد و ب  ت همیماتی   گسترده و عمیقی هستند ک  ونها را در طبق  مشکالژ عمومی جای می
(. 1384وموزشهی گوینهد )الهوانی،     مشهی  خطشود  مشکالژ اتخاذ می گون  اینک  در مورد 

گهذاری وموزشهی    مشهی  خطعنوان یکی از م ورهای کلیدی  ب  ،اجرای اصالحاژ وموزشی
هها داشهت  اسهت.     ای نهزد دولهت   و همهواره اهمیهت ویهشه   است در بسیاری از کشورها مطرح 

سیاسهی و اقت هادی   سهمت اصهالحاژ وموزشهی اثهربخ  و متناسه  بها شهرایط         حرکت ب 
نمایههد  انههداز توسههع  ملههی توههمین مههی  ن ههام وموزشههی را در افههق چشههم وری بهههرهموجههود 

(Ashmawy, 2013د ی  تمرکززدایی بسیارند. در بعوی موارد .)،  مسئل  افزای  کارایی در
مدیریت و حکمرانی مطرح است. ن ام وموزشی ایهران دارای مشخ هاژ متمرکهز اسهت و     

. وقهوع ایهن   یممشکالژ این ن ام ب  دنبهال احیهای ن هام ریرمتمرکهز هسهت     ارل  در راسآ ب  
هههای گونههاگونی ن یههر   متلفهه ردیههده، یعنههی عههدم تمرکههز در سههاختار ن ههام وموزشههی در   

بها ترین   ،رهذیرد. ومهوز  و رهرور     گیری، ساختار اداری، مهالی و... صهورژ مهی    ت میم
عنهوان   کشهورها ومهوز  و رهرور  را به     بسهیاری از  . ستاولویت را در اکثر کشورها دارا

المللهی در ن هر    دروازه اصلی برای رسیدن ب  توسع  اقت ادی، ثروژ و وضعیت مناس  بهین 
وموزشهی خهود   ن هام  طور مهداوم تهال  و منهابع بسهیاری را جههت بهبهود        گیرند. ونها ب  می

کننهد   مهی ال من ور انطبا  با ت و ژ نوین اعمه  دهند و اصالحاژ زیادی را ب  اخت اص می
(Ibid: 44 ب .) ویهد   شهمار مهی   تمرکززدایی در بخ  وموز  جزو اصالحاتی به   ،عنوان مثال

رود. در شرایط کنونی ن ام وموز  در کشور،  کار می ب  ک  برای انطبا  با این شرایط نوین
های متولی ایهن امهر در رهی افهزای  کیفیهت ومهوز ، افهزای  عهدالت وموزشهی،           دستگاه

فههاطمی امههین و ) 1هسههتندکت مردمههی و افههزای  اختیههار در سههطوح اجرایههی افههزای  مشههار
ب  مطالع  تطبیقهی   «ن ام وموزشی و بازدهی وموزشی»ای با عنوان  (، در مقال 1388 ،فو دیان
ههای وموزشهی )متمرکهز،     بررسی تهأثیر نهوع ن هام    ،اند. هدف این مقال  کشور ررداخت  هفتاد
زدهی وموزشی است. این تأثیر از دو جهت قاب  تأم  است؛ متمرکز و ریرمتمرکز( بر با نیم 

گانه  توسهع  اقت هادی،     نوع ن ام وموزشی در هر کشهور از یه  سهو از طریهق سهطوح سه       
طور مسهتقیم بهر بهازدهی وموزشهی تأثیرگهذار اسهت.        از سوی دیگر ب و اجتماعی و سیاسی 

                                                                                                                                        
 . ب  نق  از سایت وزارژ وموز  و ررور 1
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ههای   منافع تشکی  دولهت  تمرکززدایی و»(، طی رشوهشی با عنوان 1386سامتی و همکاران )
ههای   های تمرکززدایی و تشهکی  حکومهت   ب  بررسی مزیت «م لی از من ر افزای  کارایی

طور خاص بر منافع ناشی از افزای  کارایی در بخ  دولتی  . این رشوه  ب ررداختندم لی 
. دهنهد  تمرکز دارد. مبانی ن ری موجود، ارتبا  تئوری  کارایی و تمرکززدایی را نشان می

با توج  ب  قلمرو جغرافیایی، سهاختار فرهنگهی و قهومیتی، وضهعیت توروگرافیه ، ومهای        
ههای   مشهی  خهط تمرکززدایهی در   ،سرزمین و نوع ساختار حقوقی ه سیاسی حهاکم بهر ایهران    

کیفیهت ومهوز  و    یارتقها جههت  تواند در افزای  کارایی ن ام وموزشهی در   وموزشی می
داشهت  باشهد.    سهزایی  به  در مناطق مختلف تأثیر  نفع ذیهای  ارائ  خدماژ مطابق با نیاز گروه

گرفتهه  در وزارژ ومههوز  و رههرور  و قههرار دادن  هههای صههورژ تههال  ررههم بهه متاسههفان  
هنهوز   1در چنهد سهال اخیهر    ،های اصلی این وزارتخانه   عنوان یکی از سیاست تمرکززدایی ب 

مدلی عملی متناس  با شرایط کنونی ن ام وموزشی در ایران وجود ندارد. شهاید بتهوان ایهن    
موضوع را یکی از د ی  مغفول ماندن این سیاست در وزارژ وموز  و ررور  در سالیان 

گهذار   ارائ  الگویی منسام از طریق شناسایی عوامه  اثهر   ،اخیر دانست. هدف ت قیق حاضر
. در ادامه  به  بررسهی    اسهت گذاری وموزشی در ایهران   مشی خطفرویند ر ددر تمرکززدایی 

رهردازیم   مخت اژ تمرکززدایی وموزشی و انواع ون برای رسیدن ب  ی  مدل مفهومی مهی 
ب  الگویی سهازگار بها شهرایط واقعهی ن هام وموزشهی در        ،های ت قیق تا با ات ال ون ب  یافت 
 کشور دست یابیم. 

 مباني نظري. 2

شهود )الهوانی،    عمومی ت میمی است ک  در قبال ی  مشهک  عمهومی اتخهاذ مهی     مشی خط
فرویندی است ک  از زمان وقهوع احسهاو مشهک  شهروع شهده و به         مشی خط(. 12 :1384

تهوان به  انهواع مختلفهی      شهود. مشهکالژ را مهی    خهتم مهی   مشهی  خهط ارزیابی نتهای  اجهرای   
رژ مستقیم و ریرمسهتقیم بهر زنهدگی    صو بندی کرد. مشکالژ از من ر ریامدهایی ک  ب  طبق 
شوند: مشکالژ عمومی )با ریامدهای مستقیم و ریرمسهتقیم   ب  دو طبق  تقسیم میدارند افراد 

های مسهتقیم و ریرمسهتقیم م هدود(. بها توجه  به         گسترده(، و مشکالژ خ وصی )با ریامد

                                                                                                                                        
عنوان یکی از رهن  سیاسهت اصهلی در زمهان وزارژ وقهای       . سیاست تمرکززدایی در دولت تدبیر و امید ب 1

های اصلی  عنوان سیاست بعد از ایشان در زمان وقای دان  وشتیانی نیز این موضوع ب دکتر فانی مطرح شد و 
 وزارژ وموز  و ررور  ریگیری شد. 
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ههای   ژ و ریامهد وموزشی کشور دارای تأثیران ام مسائ  و مشکالژ مربو  ب   ،تعاریف با 
. بهدیهی اسهت   دادونها را در طبق  مشکالژ عمومی جهای  باید گسترده و عمیقی هستند ک  

عمومی، وگاهی از انهواع ون مشهک     مشی خطبدون در دست داشتن ی  مفهوم درست از 
 ؛شهود  هها ناشهی مهی    شده از سوی حکومهت  های عمومی از ت میماژ گرفت  مشی خط. است

ا در مورد اینک  هیچ کاری اناهام ندهنهد نیهز به  انهدازه ت همیم       ه همچنین ت میماژ دولت
(. با توجه  به  تعهاریف    1380هستند )هاولت و رام ،  مشی خطبرای اناام کاری مشخص، 

صهورژ قابه     توانهد به    رسد توج  بیشتر ب  این موضوع مهی  مختلف تمرکززدایی، ب  ن ر می
 ،مشهی  خهط شهده و اجهرای    ریهزی  برنامه   مشهی  خهط توجهی در کاه  شکاف ممکهن بهین   

های مختلهف تمرکززدایهی و عوامه      از جنب  یتأثیرگذار باشد. این امر نیازمند تعاریف دقیق
وموزشهی از   مشهی  خهط مرتبط از ی  سو، و سطوح میزان اثرگذاری ههر عامه  بهر اجهرای     

. بهها توجهه  بهه  افههزای  ریچیههدگی در حیطهه  وموزشههی، کهه  بهه  خههاطر   اسههتسههوی دیگههر 
های مدرن جوامهع اطالعهاتی و... ایاهاد شهده اسهت، عوامه         و چال وران  فناهای  ریشرفت

 مشهی  خهط د اهمیهت ونهها در ایهن حیطه  )اجهرای      نه )ارل  ناشناخت ( دیگری نیز وجهود دار 
، نفهع  ذیههای   ومهوزان، والهدین، گهروه    عواملی چهون دانه    ،وموزشی( رو ب  افزای  است

توانهد به  نوبه  خهود در      ( هر کدام از این عوام  میBusemeyer, 2008: 451) ...ها و  سازمان
ریهزی شهده و    برنامه   مشهی  خهط وموزشهی و کهاه  شهکاف بهین      مشهی  خهط بهبود اجهرای  

ههیچ تعریهف واحهد و مهورد تهوافقی بهرای       همچنهین  اجرای شده اثرگهذار باشهد.    مشی خط
ماینهدگی  تمرکززدایهی انتقهال یها ن    ،(1980) 1تمرکززدایی وجود نهدارد. در ن هر رونهدینلی   

ههای   اختیاراژ قانونی، سیاسی و مالی از دولت مرکزی ب  واحهدهای تابعه  دولهت، سهازمان    
ریهزی،   های ریردولتی، جههت برنامه    های مستق  م لی و سازمان مستق ، دولت عمومی نیم 

 ،(. بانه  جههانی  Rondinelli, 1980)اسهت  گیری و مهدیریت کارکردههای عمهومی     ت میم
انتقههال قههدرژ و »: کههرده اسههتومی را بههدین صههورژ تعریهف  تمرکززدایهی در بخهه  عمهه 

هههای دولتههی تابعهه  و  مسههئولیت بههرای کارکردهههای عمههومی از دولههت مرکههزی بهه  سههازمان
(. تعریف وزارژ فدرال همکهاری و توسهع    Edquist, 2005) «مستق  یا بخ  خ وصی نیم 

هها، منهابع و    تگیانتقال وظهایف، شایسه  »اقت ادی ولمان از تمرکززدایی بدین صورژ است: 
نیهز سهطوح    ها( و ها، مناطق، بخ  های سیاسی ب  سطوح متوسط )استان گیری قدرژ ت میم

                                                                                                                                        
1. Rondinelli 
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تهر بهرای    ( تعریفهی جهامع  2006. ب  عهالوه، عبهدالوها) )  «تر )شهرها، جوامع، روستاها( رایین
 ها از سهط  ملهی یها    انتقال حام وسیعی از اختیاراژ و مسئولیت»دهد:  تمرکززدایی ارائ  می

 «هههای نیمهه  عمههومی و یهها بخهه  خ وصههی هههای زیههرین، سههازمان دولههت مرکههز بهه  بخهه 
(Ashmawy, 2013 ب .)   گهذاری   مشی خططور کلی باید گفت س  نوع تمرکززدایی در حیط

عهدم تمرکهز    و عدم تمرکز مالی، عدم تمرکز مدیریتی :وموزشی وجود دارد ک  عبارتند از
 1اقت هادی و توسهع    ههای  همکهاری وسیل  سهازمان   ه ب های اناام شد ای. مطابق بررسی برنام 

(OECDچهار نوع ت میم می ،)  ایهن   .صهورژ ریرمتمرکهز باشهد    وموزشهی به   ن ام تواند در
ریهزی و   چهار طبق  ت همیماژ راجهع به  سهازماندهی ومهوز ، مهدیریت کارکنهان، برنامه         

 .استت میماژ مرتبط با منابع  ،ساختارها و در رایان

 تحقيقپيشينه . 3

خ ههوص تمرکززدایههی وموزشههی در   بهه هههای زیههادی در زمینهه  تمرکززدایههی و   رههشوه 
اما باید توج  داشت با توج  ب  وابستگی زیاد این موضوع  ،رفت ششورهای مختلف اناام ریک

نتای  متفاوتی در هر منطق  مختص ب  کشور  ،رذیرد ب  مکانی ک  در ون رشوه  صورژ می
 2سهن ها اشاره شده است.  در ذی  ب  تعدادی از این رشوه است. شده مورد مطالع  مشاهده 

رشوهشی در زمین  تمرکززدایی وموزشی در کشهور ترکیه  اناهام     ،(2010) 3اراتهای باندیو 
تمرکززدایی وموزشهی قسهمتی از اصهالحاژ اداره عمهومی در     »اند. عنوان این رشوه   داده
ر اصالحاژ وموزشی ترکی ، ب  این نتیاه   با مطالع  روند حاضر درشوهشگران . است« ترکی 

در اداره مراکهز   نفهع  ذیههای   رسیدند ک  تمرکززدایی ممکن است باعهث دورشهدن طهرف   
. همچنین ممکن اسهت از کیفیهت ومهوز  کاسهت  و راسهخگویی سیسهتم نیهز        شودوموزشی 

 کاه  یابد. 
در رشوهشههی بهه  بررسههی تمرکززدایههی در منطقهه  ایههالتی    ،(2014سههیلویا و فالکههائو )
. ررداختنهد د، شک  توسط دولت رارانا اعمال  2011تا  1985های  راراناگوئا )برزی ( بین سال

د. شه تغییراژ در این ایالت بر اساو ثبت نام و تعداد معلمان در هر سیسهتم وموزشهی تبیهین    
قدرژ ب  ایالت در زمینه    ضرکززدایی )تفوینتای  این ت قیق نشان داد ک  در این ایالت، تم
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 وموز ( تأثیراتی بر سیستم وموز  ابتدایی داشت  است. 
ت لیلهی بهر سیاسهت کهاه  تمرکهز از      »در ت قیقی با عنهوان  نیز ( 1387مهرم مدی )

به  بررسهی سیاسهت    « هها  هها و فرصهت   ضهرورژ  ؛ریزی درسی در وموز  عالی ایهران  برنام 
که  وضهع   گرفهت  و ایهن معنها مهورد تأکیهد قهرار      ررداخت ی کاه  تمرکز در وموز  عال

تهرین ونهها    های مترقی بهرای دسهتیابی به  تعهالی و ترقهی  زم اسهت و یکهی از مههم         سیاست
تمرکززدایهی و توسهع  رایهدار در    »(، در ت قیقی با عنوان 1388. اطاعت )استتمرکززدایی 

. ررداخهت سهع  رایهدار کشهور    سنای تمرکززدایی و نقه  ون در تو  ب  بررسی امکان «ایران
یافته ، فروینهدهای حهاکم بهر      هدف این رشوه ، مطالع  ن ریاژ، تارب  کشهورهای توسهع   

ن ام سیاسی و تبیین رابط  تمرکززدایی و توسع  رایدار در ایران است. برای دستیابی به  ایهن   
 ههها و اطالعههاژ موجههود بهه  شههیوه   داده ووری جمههعمن ههور، از رو  تبیینههی ه ت لیلههی و    

ههای ت قیهق    ن ران استفاده شده اسهت. یافته    م احب  با صاح  ای ه اسنادی و بعوا   کتابخان 
سهازی دولهت و    ان برای خروج از ناکارومدی، بر کوچ ن ر صاح دهد ک  اکثر  نشان می

 های م لی تأکید دارند.  واگذاری امور ب  مردم و حکومت
تمرکززدایی در بخه  ومهوز  به      شده در زمین  تمرکززدایی و بیشتر ت قیقاژ اناام

اند که  تمرکززدایهی باعهث افهزای  کهارایی و اثربخشهی دولهت در ارائه           این نتیا  رسیده
شهود. به     خدماژ عمومی و کاه  فساد مالی و ناکارومدی بروکراتی  در بدن  دولت مهی 

در فروینههد  نفههع ذیهههای  عههالوه در بیشههتر ت قیقههاژ بهه  افههزای  مشههارکت مههردم و گههروه 
گرفته  تهأثیر    گذاری اشهاره شهده اسهت. امها متاسهفان  در اکثهر ت قیقهاژ صهورژ         مشی خط

بهوده اسهت و کمتهر    نن اتمرکززدایی بر متغیرهای مختلهف یها بهالعکب مهورد توجه  م ققه      
شهود. ایهن نقهص در     کوششی برای رسیدن ب  ی  مدل در مورد تمرکززدایی مشهاهده مهی  

 .  استت قیقاژ داخلی ب  شک  بازرتری 
ههای اتخاذشهده مهرتبط بها      مشهی  خطگذاری وموزشی،  مشی خطمن ور از  ،این ت قیقدر 

بنههابراین ت قیههق در حیطهه  وزارژ ومههوز  و رههرور  و  اسههت. دوره قبهه  از ومههوز  عههالی 
ههایی که  لهزوم وجهود یه  مهدل بهرای         شورای مربوط  صورژ رذیرفت  است. یکی از برنامه  

سهازد،   زشی در کشهور را بهرای مها وشهکار مهی     ومو مشی خطتمرکززدایی در تدوین و اجرای 
سند ت ول بنیادین وموز  و رهرور  اسهت. سهند ت هول بنیهادین ومهوز  و رهرور  که  به           
همت دبیرخان  شورای عالی انقال) فرهنگهی و شهورای عهالی ومهوز  و رهرور  تهیه  شهده        

اموریهت، بیانیه    انداز، بیانی  م است، سندی است ک  بر اساو برنام  رنام توسع  ب  تدوین چشم
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، اهداف کالن و اهداف عملیاتی برای وزارژ وموز  و ررور  اقهدام نمهوده اسهت.    ها ارز 
ههای متمرکهز خواسهت سیاسهی و      من ها دو ری  شهر  اساسهی بهرای اجهرای تمرکززدایهی در      

های سیاسهتمداران دولهت    (. با توج  ب  اظهاراژ و برنام Parry, 1997: 219)است سازی  ظرفیت
هایی مبنی بر وجهود خواسهت سیاسهی     توان گفت ک  نشان  های توسع  رنام و ششم می  و برنام

 سازی باید اقداماژ بیشتری صورژ رذیرد.   در این زمین  وجود دارد ولی در مورد ظرفیت

 مدل مفهومي تحقيق. 4

صورژ متمرکهز اناهام    گذاری وموزشی ب  مشی خطبا توج  ب  اینک  در شرایط فعلی کشور 
ههای   هها و مهدل   بها توجه  به  رو     ،د، م قق برای اجرای تمرکززدایی در سط  ملیگیر می

عنوان  ( در بخ  وموز  و ررور  را ب BPRموجود بازمهندسی فرویندهای کس  و کار )
هها و ابهزار    های قابه  اجهرا مهورد بررسهی قهرار داده اسهت. مهدل        ترین رو  یکی از مناس 

  در مبههانی ن ههری وجههود داشههت امهها مههدل مختلفههی بههرای تمرکززدایههی در بخهه  ومههوز
علت جامعیت و قابلیت اجرای بیشتر مورد استفاده قرار گرفهت. بهرای    ب  ،بازمهندسی فرویند

( در بخ  ومهوز  و  BPR) 1مدل کلی این ت قیق از رو  بازمهندسی فرویند کس  وکار
تولیهدی در  ههای خهدماتی و    ررور  استفاده شده اسهت. ایهن رو  در بسهیاری از سهازمان    

(. م ققهان  Al-Mashari & Others , 2001: 442کهار گرفته  شهده اسهت )     به   سرتاسهر جههان  
( بهر اهمیهت اسهتفاده از    1994، 5؛ گهالب 1997، 4و مهتها  3؛ دیویب1998، 2مختلفی )بناامین

ههها و ارتقههای خههدماژ تأکیههد  بازمهندسهی فروینههد در بخهه  ومههوز  بههرای کهاه  هزینهه   
کهارگیری رو  بازمهندسهی فروینهد      سه  دلیه  بهرای به     ،(2000) 7 و بل 6اند. والکر داشت 

های صهنعت   کنند. اولین دلی  برای مواجه  با چال  کس  و کار در بخ  وموز  ذکر می
دستیابی ب  کهارویی و انعطهاف    ،ان است. دلی  دومنفع ذیوموز  و راسخگویی ب  نیازهای 

که  بهر روی عملکهرد    اسهت  غیرههایی  داشتن درک ص ی  از تمهام مت  ،بیشتر و سومین دلی 
(. ت قیق دیگری ک  در بخ  ومهوز  در  Balaji, 2004گذارند ) فردی و سازمانی تأثیر می
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نتهای  مشهابهی را وشهکار سهاخت که  بهر رایه  نیازههای مشهتریان،           ،ایرلند شمالی اناام شد
سهت  احیهاتی موفقیهت   عوام  طراحی و ارتقای فرویندهای کلیدی کس  و کار و شناسایی 

(McAdam & Bickerstaff, 2001یکی از خروجی .)  های جانبی برومده از تأکید بازمهندسی
باشهد. بها تزریهق     فرویند بر کهارایی و اثربخشهی، کهاه  انهدازه و تعهدی  نیهروی کهار مهی        

موقعیتی را برای مدیریت ارشد  ،بازمهندسی فرویند است.های نوین اناام دادن کارها  رو 
نیروی کار را کاه  داده و فرهنگ سازمانی را تغییر دهنهد: فرهنگهی که     تا سازد  میفراهم 

 ,Shein)کهرد  تهوان مشهاهده    هها و انت هاراژ مهی    ، هناارها، رو ها ارز بازتا) ون را در 

. این مهدل شهام    استصورژ ذی   (. مدل مفهومی برگرفت  از مبانی و ادبیاژ ن ری ب 2004
انداز و تعریف رسالت و ماموریت برای رروژه  ک  با تعیین اهداف و چشماست مرحل  هفت 

 شود.   کاه  تمرکز شروع شده و ب  ارزیابی مستمر ختم می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Hammer & Champy, 1993برگرفته از مباني تئوریک و ادبيات نظري ). مدل 1شکل 
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ه شدده ستفااه  وصلی رشال اراسآ ستای کیفی ت لی  تم ب  براز رو  ت قیق حاضر در 
د یاان اشناسا بین جامع در ین شناخت اقاب  توجهی ر خیر ب  طواه  دچند ل طودر ست. ا

 ان از تعیین چشم

 موجو شناخت فراین اای 

 تادیه و تودیل

ایاا   بازطراحی غیرم مرید فرآین اای من خب از طریق
 اای یاهبری فرآین اای جای دین و واس 

 بازطراحی فرآین اای من خب

 اجرای آزمایشی

 اجرا

 اهزیابی و اهتقا

 نفعان سازی، م یریت تغییر و ترجیوات ذی ظرفیت

)پایدوت( برای فرآین   اجرا و اهزیابی یک ات وی اوتیه
 بازمهن سی ش ه

اجرای فرآین اای غیرم مرید بازمهن سی ش ه  ه 
 گااهی آموزشی مشی خ 

 اهزیابی مس مر  ه هاس ای بهبو  و اهتقا

 گااهی آموزشی مشی شناسایی فرآین اای موجو  خ 

 چشم ان از پروژه تمرید ز ایی و اا اف آنتعریف 

تادیه و تودیل و سناش فرآین اایی یه بای   ه هاس ای 
 تمرید ز ایی بازمهن سی شون 
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ی ها و رو ها دادهسط  وا بهههههه قاب  توجهی ر ها ب  طورفتار وها  هردیددرک ست ک  ه اشد
یا هرمنوتیکی ناشی ی سنت فلسفی تفسیراز کیفی ی ها شههههههد. رو  هداتر خو کیفی کام 

ی نیال دفعار جتماعی هستند ک  ب  طوداژ اها موجو ننساابههها ایهههن نگهههاه کههه   شوند ک   می
(. فراگرد ت لی  موهمون زمهانی   1375کنند )سروستانی،  و تارب  میتفسیر د را خون مواریر

شود ک  ت لیلگر الگوهای معنی و موضوعاتی ک  جذابیت بهالقوه دارنهد را مهورد     شروع می
هها و   وبرگشهت مسهتمر بهین ماموعه  داده     دهد. ایهن ت لیه  شهام  یه  رفهت      ن ر قرار می

 ویند. نگهار  ت لیه    وجود می هایی است ک  ب  های کدگذاری شده، و ت لی  داده خالص 
ههیچ راه من  هر به  فهردی بهرای شهروع        ،طهور کلهی   شود. ب  از همان مرحل  اول شروع می

(. در ت قیهق  Braun & Clarke, 2006: 81مطالعه  در مهورد ت لیه  موهمون وجهود نهدارد )      
د که  در ادامه    هه لی را مهورد توجه  قهرار د   ئت قیق باید مسها  ،در زمان انتخا) نمون  ،کیفی

اصلی این است ک  تها چه  حهد موضهوع ت قیهق       هایمعیاراز  ی. یکخواهد شدتوضی  داده 
یعنی از ون اطالعاژ دسهت اول   ؛شوندگان ی  موضوع اصلی و اساسی است برای م احب 

(. با توج  ب  اینک  ههدف اصهلی ت قیهق شناسهایی عوامه       Seidman, 2006و مستقیم دارند )
از افهراد دخیه  و بها    است بایهد  های وموزشی کشور  مشی خطاصلی تمرکززدایی در فرویند 

شهد تها    گذاری وموزشی یا به  اصهطالح خبرگهان وگهاه اسهتفاده مهی       مشی خطتارب  در امر 
ب  عالوه با ماریان و مهدیران رده   .ن راژ ونان بی  از ری  مورد تازی  و ت لی  قرار گیرد

بخشهی   معنوان منبع دیگری برای کس  اطالعهاژ و الهها   با ی وزارژ وموز  و ررور  ب 
استفاده شد. همچنین تعدادی از مدیران مدارو منتخ  همچهون مهدارو تعهاونی و هیهأژ     

، مهورد م هاحب  قهرار    استتر  مدارو حیط  ت میماژ مدیر گسترده گون  اینامنایی ک  در 
ای این افهراد، ت  هیالژ مرتبطهی     گرفتند. سعی شد ک  با توج  ب  در ن ر داشتن مسیر حرف 

دسهت   تری ب  عاژ قاب  اطمینانالالوه بر وشنایی بیشتر با مباحث تئوری  اطداشت  باشند تا ع
روشی که  بیشهترین توافهق     ،گیری وید ک  ب  جز چند مورد خاص این چنین بود. برای نمون 

(. در این رو  Seidman, 2006گیری هدف یافت  است ) رو  نمون  ،بر سر ون اناام گرفت 
مطلع ب  شک  هدفمند انتخا) شهوند. در   های ت قیق نمون شود با توج  ب  ستا ژ  سعی می

نمونه  بهرای اناهام     10-25توان از تعداد  این صورژ با توج  ب  زمان و منابع دردسترو، می
نمونه  از افهرادی همچهون وزرای سهابق      15تعهداد   ،. بهر همهین اسهاو   کردم احب  استفاده 

و ررور ، اعوای شهورای عهالی   وموز  و ررور ، معاونین اسبق و فعلی وزارژ وموز  
. شهدند وموز  و ررور  و اعوای شورای عالی انقال) فرهنگی و افراد متخ ص انتخا) 
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ن ب  اشباع ن ری رسیدند. تمام جریهان م هاحب    اها تا جایی ادام  ریدا کرد ک  م قق م احب 
رفته   . زمان تقریبی برای هر م احب  ی  ساعت در ن ر گثبت شدبا استفاده از ضبط صوژ 
ومهاده   ،برداری ن صورژ رذیرفت. نسخ ابردای توسط م قق ها نسخب  شد و در حین م احب 

شده در م احب  بهرای ت لیه  اسهت. در ایهن مطالعه  بهرای تازیه  و         اطالعاژ کس کردن 
ها از رو  تازی  و ت لی  تم استفاده شد. ت لی  موهمون روشهی بهرای     ت لی  متن م احب 
هاسهت. ایهن رو     هها( موجهود درون داده   هها یها موهمون    لگوهای )تمتعیین، ت لی  و بیان ا

تواند از ایهن فراتهر رفته  و     کند. اما می ها را سازماندهی و در قال  جزئیاژ توصیف می داده
 (. Thomas, 2003های مختلف موضوع رشوه  را نیز تفسیر کند ) جنب 
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گیری و انتخا) ونها ب  میزان قاب  تهوجهی   و شک ت اسها  ترین سط  داده انتزاعی ،مومون
رهذیر   ت لی  موهمون را روشهی انعطهاف    ،ب  ساختار رشوه  بستگی دارد. براون و کالرک

ت لی  مومون را ابزاری مناس  برای سهایر   ،(. بویاتزیبBraun & Clarke, 2006دانند ) می
کدگذاری موهامین در رو  ت لیه    (. برخی م ققان نیز Boyatzis, 1998داند ) ها می رو 

 :Ryan & Bernard, 2000انهد )  های کیفی دانسهت   نیاز ت لی  عنوان فرویند ری  مومون را ب 

های اناهام   برداری سازی شد و با استفاده از نسخ  (. در این رو  ابتدا متن م احب  ریاده793
کهد اولیه  و    88ن ابتهدا  شده از جریان م احب  تکمی  گردید. س ب با مطالع  دقیق این متهو 

هههایی بهها موههامین مشههاب  در مههتن  د. در صههورژ وجههود بخهه شههتههم فرعههی اسههتخراج  36
د. شه عنهوان نشهانگر اسهتفاده     های قبلی از همان کدهای قبلی اخت اص داده شده ب  م احب 

تهری اناهام    بندی کلی دست  ،های فرعی شناسایی شده در ک  ت قیق س ب بر اساو تمام تم
های اصلی و فرعی استخراج شهده از متهون    تم اصلی گشت. تم 12ر ب  شناسایی شد ک  منا

 . اند شدهم احب  در جدول ذی  نمای  داده 
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 هاي تحقيق . یافته1جدول 

 اای فرعی تم اای اصدی تم

گااهی  مشی خ شناسایی فرآین  
 آموزشی

 آوهی جمعنویس و هساتت و ماموهیت برای پروژه تمریدز ایی،  تهیه پیش
گااهی  مشی خ اای وهو ی از  ست ان هیاهان فرآین   اطالعات و  ا ه

گااهی  مشی خ آموزشی، ایاا  تیم برای اناام پروژه تمریدز ایی  ه فرآین  
 آموزشیر

 هک موی  فرآین  
 گااهی آموزشی مشی خ 

گااهان حوزه آموزش و پروهش، مصاحبه با  مشی خ گفت و گو و مصاحبه با 
گااهی آموزشی، مصاحبه و  مشی خ ان و افرا   خیل  ه فرآین  نفع ذی
وگو با صاحبان یا ماریان فرآین اای یاهی  ه سطوح م یری ی مخ دف  گفت

م اهک از فرآین   آوهی جمع)وزاهتخانه، اس ان، منطقه، م هسه(، 
 گااهی آموزشی موجو ر مشی خ 

مس ن سازی فرآین  
 گااهی آموزشی مشی خ 

 ا ه برای  آوهی جمعان هیاهان و  ان و  ستنفع ذیه  از گرف ن بازخو
نویس طرح  گااهی آموزشی، تهیه پیش مشی خ سازی فرآین   مس ن 

گااهی آموزشی،  مشی خ تمریدز ایی با اس فا ه از بازمهن سی فرآین  
 بروزهسانی اا اف و مقاص  طرح تمریدز اییر

تادیه و تودیل موی  فرآین  
 شیگااهی آموز مشی خ 

گااهی  مشی خ اای موجو   اناام تودیل ژهفن ر  هباهه فرآین اا و هویه
اا و فرضیات موجو  برای اناام پروژه تمریدز ایی،  آموزشی، برهسی هیسک

 تشخیص عوامل باتقوه مقاومت و اینرسی برای اناام پروژه تمریدز اییر

ایاا  فدوچاهت فرآین  
گااهی آموزشی موجو   ه  مشی خ 

 ایران

گااهی آموزشی  مشی خ اای بنیا ین  تهیه نقشه فرآین اا، وظایف، و هویه
گااهی آموزشی یشوه با مشخص  مشی خ یشوه، ایاا  فدوچاهت فرآین  

اا، تشخیص نیازاای تکنوتوژیک برای اناام پروژه  نمو ن وابس  ی
 تمریدز اییر

تشخیص نقاط قوت و ضعف 
گااهی آموزشی  مشی خ فرآین  

 یشوه

گااهی آموزشی یشوه،  مشی خ اای یاهآم  و نایاهآم   فرآین  تشخیص
گااهی آموزشی  مشی خ اا و مواه  اضافی  ه  اا، امپوشانی تشخیص شکاف

پر ازی و اهااه  ان هیاهان  ه ای ه ان و  ستنفع ذییشوه، مشاهیت  ا ن 
 پیشنها  برای پروژهر

گااهی  مشی خ بازمهن سی فرآین  
 تمریدز اییآموزشی  ه هاس ای 

گااهی آموزشی،  مشی خ اا و یاهیر اای غیرم مرید فرآین   طراحی ویهگی
ینن گان و افرا   خیل  ه  ایاا  مشاهیت فعال و گرف ن بازخوه  از اس فا ه

گااهی  مشی خ گااهی آموزشی، اخا تأیی  فرآین  غیرم مرید  مشی خ 
 رمشی خ آموزشی از تمام  ست ان هیاهان 

فرآین  غیرم مرید  تهیه فدوچاهت
 گااهی آموزشی مشی خ 

گااهی آموزشی و مشخص یر ن  مشی خ تهیه فدوچاهت فرآین  غیرم مرید 
گااهی  مشی خ اا، ایاا  واس  یاهبری برای فرآین  غیرم مرید  وابس  ی

 (رITآموزشی  ه حیطه فناوهی اطالعات )
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 هاي تحقيق . یافته1ادامه جدول 

 اای فرعی تم اای اصدی تم

آموزش، برقراهی اهتباط، و 
 بازخوه  آوهی جمع

 آوهی جمع، مشی خ ان نفع ذیینن گان و  آموزش و برقراهی اهتباط با اس فا ه
گااهی آموزشی، مشخص یر ن  مشی خ بازخوه   هباهه فرآین  غیرم مرید 

 م غیراای اصدی سناش و مرتب  یر ن آنها به اا اف و مقاص  پروژهر

ات وی اوتیه فرآین  غیر م مرید 
 گااهی آموزشی مشی خ 

گااهی آموزشی، اجرای  مشی خ ایاا  ات وی اوتیه برای فرآین  غیرم مرید 
ان و نفع ذیبازخوه  از  آوهی جمعصوهت پایدوت،  ات وی اوتیه به

 ینن گانر اس فا ه

اجرای فرآین  م مرید 
 گااهی آموزشی مشی خ 

گااهی آموزشی، نظاهت برعمدیات فرآین   مشی خ  اجرای فرآین  غیرم مرید
غیرم مرید و حمایت از آن، برهسی سطح موفقیت  ه هسی ن به اا اف 

 اس راتهیک فراین  بازمهن سی ش هر

 اهزشیابی و گداهش ن ایج

اا و مباحث  اناام اهزشیابی تدخیصی )ترایمی(، موه  توجه قراه  ا ن ن رانی
اای یدی ی  گان، گداهش هاجع به خروجیینن  مطرح ش ه توس  اس فا ه

 (رررراا، یاهایی افدایش یاف ه و  جویی  ه ادینه )صرفه

گذاري  مشي خطبحث و بررسي: مسيریابي الگوي تمرکززدایي در فرآیند . 7
 آموزشي کشور

های اناام شهده و بها الههام از رو  بازمهندسهی      بر روی م احب  ها بر اساو تازی  و ت لی 
گهذاری   مشهی  خهط تمرکززدایی در فروینهد  با هدف شده در این ت قیق  الگوی ارائ  ،فرویند

شهده در رهشوه  حاضهر بهرای      دهد. فازههای طراحهی   چهار مرحل  یا فاز ارائ  می ،وموزشی
گهذاری وموزشهی عبارتنهد از: فهاز ابتهدایی، فهاز تازیه  و         مشهی  خطتمرکززدایی از فرویند 

 دارد.و ارزیابی. هر فاز س  تم اصلی ت لی ، فاز بازمهندسی، فاز اجرا 
ههای مسهتخرج از    صورژ ت لیلی به  همهراه نمونه  گهزاره     در ذی  تمامی این مراح  ب 

 گیرند.  ها مورد بررسی قرار می م احب 

 فاز ابتدایي

تیم اجرای رروژه تمرکززدایهی در فروینهد    ،های حاص  از رشوه  در این فاز بر اساو داده
گهذاری   مشهی  خهط به  شناسهایی فروینهد متمرکهز فعلهی      باید ابتدا  اری وموزشیذگ مشی خط

اتی برای درک این فرویند متمرکز و مستندسهازی  موموزشی در کشور ب ردازد و س ب اقدا
موریهت رهروژه تمرکززدایهی    أون اناام دهد. در این راه ابتدا باید رهی  نهویب رسهالت و م   
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اطالعهاژ و   ووری جمهع ب  باید د گذاری موجو مشی خطد. برای شناخت فرویند شوتعریف 
برای ایهن   و گذاری وموزشی ررداخت مشی خطاندرکاران فرویند  های ورودی از دست داده
تواند منبهع مهمهی    شده در وزارتخان  وموز  و ررور  می ها و اقداماژ اناام نام  ویین ،کار

 ب  شمار وید. 

 فاز تجزیه و تحليل

م هیط فروینهد    ،رهردازیم. در ایهن فهاز    یه  و ت لیه  مهی   ب  تاز ،در فاز دوم الگوی ارائ  شده
به  تشهخیص   باید و در رایان شود  میموجود ونالیز و س ب فلوچارتی از فرویند موجود تهی  

گذاری وموزشی فعلی برسیم. بهرای ایهن کهار ابتهدا بها       مشی خطنقا  قوژ و ضعف فرویند 
کنهیم و سه ب به  بررسهی      مهی گهذاری موجهود شهروع     مشی خطنگر از فرویند  ت لی  ژرف

یکهی   ،طور مثهال  رردازیم. ب  ها و فرضیاژ موجود برای اناام رروژه تمرکززدایی می ریس 
 گوید:  گذاری وموزشی در ایران می مشی خطن و افراد با سابق  در زمین  ااز متخ  

ههها و گههرفتن بههازخورد تهها حههدود زیههادی بهها رونههد    تههیم اجرایههی بعههد اناههام ت لیهه  »
شهوند و بها شهناخت بیشهتر      های مختلف وشنا مهی  گیری در بخ  ذاری و ت میمگ مشی خط

های رروژه را ارزیابی کنند. همانطوری ک  در ادبیاژ ن هری   توانند ریس  ها می م دودیت
الخ هوص سهازمان    هها علهی   ایااد تغییر در سهازمان  ،مدیریت هم ب  این موضوع اشاره شده

 «. رذیرد ررور  ب  وسانی صورژ نمی عریض و طویلی مث  وزارتخان  وموز  و

 فاز بازمهندسي فرآیند

گهذاری وموزشهی در راسهتای تمرکززدایهی شهروع       مشهی  خهط این فاز با بازمهندسی فرویند 
 ووری جمههعشهود و بها ایاهاد فلوچهارتی از فروینههد ریرمتمرکهز طراحهی شهده و سه ب          مهی 

 رهشوه ، یابهد. در ایهن    م  میان ادانفع ذیاندرکاران و  گذاران و دست مشی خطبازخورد از 
گهذاری وموزشهی مهدن ر     مشهی  خهط ها و کارکردههای ریرمتمرکهز فروینهد     طراحی ویشگی

س ب بر روی ایااد مشارکت فعال و گهرفتن بهازخورد از اسهتفاده    است. کنندگان  مشارکت
گهذاری وموزشهی و گهرفتن تأییدیه  از ونهان تأکیهد        مشهی  خهط کنندگان و افهراد دخیه  در   

 دارند ک :   ها بیان می کننده در همین ارتبا  مشارکت .ورزند می

صورژ ریرمتمرکز باید در راسهتای   گذاری ب  مشی خطبرای طراحی مراح  و چرخ  »
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هدفی ک  ما از تمرکززدایی داریم کارکردهای ریر متمرکهز بهودن را شهرح دههیم تها      
ب  دنبهال   هایی برای مدارو گیری چ  مزایا و ویشگی مشخص شود ک  این نوع ت میم

 «.  شوند کیفیت وموز  می یخواهد داشت و چگون  باعث ارتقا

 فاز اجرا و ارزیابي

ایااد ی  الگوی اولی  تمرکززدایی برای اجرای رایلوژ رروژه در دسهتور کهار    ،در این فاز
اجهرای کامه  فروینهد ریرمتمرکهز      ،گیرد. رب از گرفتن بهازخورد از اجهرای اولیه     قرار می

گیرد و در رایان کهار بها ارزشهیابی و گهزار  نتهای  به  رایهان         کار قرار میجدید در دستور 
سههط  موفقیههت در رسههیدن بهه  اهههداف اسههتراتشی  فراینههد  ،رسههد. بنههابر ن ههر خبرگههان مههی

جهویی در   ههای کلیهدی )صهرف     راجع به  خروجهی   یگیری و گزارش بازمهندسی شده اندازه
داده شود. یکی از وزرای اسبق ومهوز  و رهرور     باید( ...ها، کارایی افزای  یافت  و هزین 

 کند:   اظهارن ر می گون  ایندر این باره 

کنههیم  گههذاری در مههواردی کهه  تعیههین مههی مشههی خههطگیههری و  بعههد از اینکهه  ت ههمیم»
ههای مشهخص به      ها در حهوزه  صورژ ریرمتمرکز اناام شد و اختیاراژ و مسئولیت ب 

ایهم.   د ک  چ  ارتقهایی در سیسهتم داشهت    مشخص شو باید ،تر تفویض شد سطوح رایین
. در ایناهها اسههت ویهها در فههالن بخهه  مههذکور کههارایی و اثههر بخشههی افههزای  داشههت  

هها در ایهن    خواهیم و برای بهبود کدام شاخص ها و اینک  از قب  بدانیم چ  می شاخص
 «.  دهند حوزه کاه  تمرکز صورژ گرفت ، اهمیت خود را نشان می

 يگير نتيجهبندي و  جمع

های وموزشی بها توجه  به      من اشود ک  انواع تمرکززدایی در  ی زم است این نکت  یادوور
ههای درون   سیستم حکومتی، ارزشی، فرهنگی، اقت ادی و سیاسی جامع  و با نگاه ب  قابلیهت 

بهر ن هام   (. لذا در ایهن ت قیهق مهرور کلهی     60: 1391ن ام وموزشی صورژ رذیرد )حقیقی، 
دست ومهده از مطالعهاژ اسهنادی و     اام گرفت و با توج  ب  اطالعاژ ب وموزشی در ایران ان

ارکان اصهلی مهدل مفههومی ت قیهق      ،ای و مشاهداژ میدانی م قق در حین ت قیق کتابخان 
د تا از مبانی موجود در ادبیاژ ن هری تمرکززدایهی نیهز بههره     شسعی  ،د. ب  عالوهشردیدار 

ای برای مدل ریشهنهادی باشهد. در ایهن بخه       ارائ   زم گرفت  شود تا رشتوان  تئوری  قاب 
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و ماریههان رههروژه تمرکززدایههی در فروینههدهای     م ققههانچنههد توصههی  سیاسههتی بههرای    
   شود: میگذاری وموزشی ذکر  مشی خط
 شهود  ترکیه   باید مدژ با نوووری بلندمدژ  در تمرکززدایی وموزشی ریشرفت کوتاه

هها مهد ن هر قهرار گیهرد. بهرای        باره فروینهد و رسیدن ب  ریشرفت مداوم بعد از تغییر یک
تهوان از طراحهی انقالبهی تغییهراژ و یه  اجهرای تکهاملی         رسیدن ب  این مق ود مهی 

صهورژ   استفاده کرد. قب  از شروع اجرا باید فرویندهایی ک  ق د بازمهندسی ونها به  
ااد ریرمتمرکز را داریم، مشخص کرده و همچنین فرویندهای مورد ن ر را بر مبنای ای

 .  کنیمبندی  تغییراژ بنیادین یا تغییراژ تدریای طبق 
 توانهد احتمهال موفقیهت در اجهرای تمرکززدایهی را افهزای         توج  ب  ابعاد تغییراژ می

هها، در   ها و مسهئولیت  تغییراژ ممکن است در نق  ،دهد. در ی  رروژه تمرکززدایی
تی، در اعتقههاداژ و هههای مههدیریتی، در الزامههاژ مهههار  سههاختار سههازمانی، در سیسههتم 

 .  شودهای شناختی اعمال  ی مشترک و در رادا  و سیستمها ارز 
   نبایهد از نقه     ،رروژه تمرکززدایی باید با وموز  منابع انسانی همراه شود. به  عهالوه

وجود ومدن تعههد   مشارکت کارکنان راف  شد. زیرا مشارکت دادن کارکنان باعث ب 
 سازمانی بیشتر برای اجرای رروژه بازمهندسی در کارکنان خواهد شد. 

 حهذف  وری بهرهافزاری منار ب  تولید نتای  با کیفیت با تر، ارتقا  استفاده از ابزار نرم ،
شههود. فنههاوری اطالعههاژ بهه   بیشههتر در اناههام رههروژه مههیکارهههای بیهههوده، و سههرعت 

ب  ایااد یک ارچگی در رسیدن ب  اهداف  ، همچنینریزی قبلی و درک فرویندها برنام 
 . کند رروژه کم  می

  کلیههد اصههلی موفقیههت در  ،انههداز و رهبهری قدرتمنههد از سههوی مهدیریت   داشهتن چشههم
 شود.   تر نیز میامنابع انسانی کار . توج  ب  این مقول  منار ب  ررور استتمرکززدایی 

، رهشوه  در ارتبها  بها    شهود  مهی طور کلی ریشنهادی ک  برای ت قیقاژ وتهی ارائه     ب 
. بها توجه    استخ وص سط  منطق  و مدرس   ب تر  چگونگی ایااد ظرفیت در سطوح رایین

 ههای اصهلی وزارژ ومهوز  و    های اخیر سیاست تمرکززدایی یکی از سیاست ب  اینک  سال
رسد خواست سیاسی در این زمین  وجهود دارد ولهی در مهورد     ررور  بوده است، ب  ن ر می

. در رایان  زم ب  ذکر است که  همهانطور که     استسازی هنوز جای ب ث و بررسی  ظرفیت
ها نیز ب  ون اشاره شهد، تمرکززدایهی یه  رهروژه مسهتمر اسهت و ارزیهابی         در طی م احب 

ههای ایهن    رروژه مد ن هر قهرار گیهرد. الگهوی برومهده از یافته       در تمامی مراح   بایدمستمر 
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 است:صورژ ذی   ت قیق ب 
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