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 چکیده

ها د   ابطه با های عمومر، مطالعات و پژوهشمشیییرخط مؤفقیتمشیییر د  اهمیت گام تدوین خط باوجود
ی مطیوب از ضعف و کاستر بسیا ی برخو دا  هارمشخطهای این نهاد د  تدوین ها و ظرفیتشیو اها و اابییت 

د  این پژوهش به  .های مطیوب به عوامل مختیفر بسیییتدر دا دمشیییرشیییو اها د  تدوین خط مؤفقیتاسیییت  
گذا ی پرداخته شدم است  د  این پژوهش کیفر که شو ای مشیر شیااسیایر عوامل بازدا ندم مؤ ر بر این نوخ خط  

نفر از  51وله برفر با ی گیریگنمونهعالر ادا ی به عاوان مو د مطالعه آن انتخاب شییدم اسییت با اسییتفادم از  و  
ها مشا کت داشتاد مشرمتخصصان و کا شااسان نظام ادا ی و اعضا شو ای عالر ادا ی که د  جریان تدوین خط

ی انجام و پس از بر سیر اسیااد و مدا م موجود، با اسیتفادم از تلییل مضمون که از    اافتهیسیاختا  مصیابهه نیمه  
د  چها  دسییته کیر عوامل ملتوایر، عوامل  گذا ی شییو ایرمشییرعوامل بازدا ندم خط های کیفر اسییت، و 
 پیشاهادها و  اهکا هایر ها،ای و عوامل فردی شیااسیایر گردید  د  انتها نیب بر اسیاا یافته   ی، عوامل زمیاهفرآیاد

 گذا ی شو ایر ا ائه شدم است مشرد  جهت بههود خط

گذا ی شو ایر، عوامل بازدا ندم مشرمشیر، خط عمومر، گام تدوین خط مشیر خط فرآیاد واژگان کلیدی:
 .گذا ی، مدل نخهدانمشرخط

                                                           
1- نویسنده مسئول   Email: anargesian@ut.ac.ir 
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 مقدمه

ر تاجتماعر د  ابعاد مختیف سیاسر، نظامر، فرهادر و ااتصادی، واتر دایق یهایریگمیتصم
ها، مینظر د  تاظیم آن بیشتر شرکت داشته باشاد و تصمتر خواهد بود که افراد صاببو د ست

های مختیف ارا  گیرند  برخو د هر چه بیشتر د  معرض نظرخواهر و تهادل افکا  و اندیشه
را  ا د  گیری و اجهای تصمیمتواند نقایص و نا سایرصو ت پیوسته و صلیح مرها بهاندیشه

 همان این و تر نمایدتر و دایقمدم  ا هر چه کاملآمجامع مختیف از بین بهرد و نتایج به دست 
             است مؤسسات و جوامع مختیف  ها،سازمان د  شو ا و شو  وجود اصیر اندیبم
ی هارمشخطر بسیا ی از ا ربخشگذا ی شو ایر، رمشخطاهمیت  باوجود ( 3 :5731جاسهر، )

  ا اغیب مرتهط با هارمشخطاست  شکست د   سؤالمو د تردید و  تدوین شدم توسط شو اها
 هارمشخطکه ممکن است شکست  دهادرمی اخیر نشان هالیتلیاما ؛ دانادرممربیه اجرا 
مطالعات زیادی به  اگرچهر باشد  مشخطر و تدوین مشخطی هادمیای ریگشکلمرتهط با 

اما ملققان متعددی به نهود مطالعات  اندپرداخته هارمشخط ماشأبر سر دستو  کا  و 
 اندکردمی عمومر معاصر اشا م هارمشخطر د  تلقیقات مشخطی و تدوین بادرمولف
(Howlett & Lejano, 2013)  اند تفکرات ( اشا م کردم2002) 2و یو گاسن 5که جیمب گونههمان

های مرتهط اند و بسیا ی از یافتهکردم تأکیدر گذا ی مشخط فرآیادک کمر بر این گام سیستماتی
ر مشخط  بسیا ی از مطالعات (James & Jorgensen, 2009: 150-151)اند نیب مههم باار ماندم

ر توجهات کمتری  ا به مشخطو مربیه تدوین  اندکردمتمرکب  هارمشخطر اجرا و ا زیابر ب
توجه به گام  میدهرمبخشر از کا ی که د  این پژوهش انجام   ونیااز  .خود جیب کردم است

گذا ی است  بخش دیدر این تلقیق به ماهیت گروهر بودن تدوین رمشخط فرآیادتدوین د  
و مسائل اجتماعر، ااتصادی و  موضوعاتر مرتهط است  امروزم به دلیل پیچیدم شدن مشخط

یر گسازی، اهمیت و پیشرفت بسیا ی پیدا کردم است، افبایش چشمسیاسر توجه به عیوم تصمیم
ین موضوخ ا دیمؤگیری گروهر د  چاد دهه گذشته نیب های تلقیقاتر د   ابطه با تصمیمفعالیت
د  عمومر  یگذا رمشهای موجود د  فضای خطچالش  (Kabak & Ervural, 2017: 2)است 
گذا ی باعث شدم است که مشرگذا ی و ساختا  خطمشرخط فرآیادگذا ان، مشرخط  ابطه با

 شودمرعمو رمشعمومر ماجر به ملتوای ضعیف خط گذا یمشرخروجر مربیه تدوین خط
ی تدوین شدم هارمشخطها د    ممکن است این چالش(51: 5721باجر پو  و همکا ان، )

کاد بسیا ی از افراد مر تأکید( 2055) 7که مییل گونههمان تر نیب باشد؛توسط شو اها پر نگ
گیری جمع میب برای بلث و تصمیم، باهو  و عاال زمانر که با هم دو  یک کردملیتلص

                                                           
1- James 
2- Jorgensen 
3- Meehl 
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گیری گروهر کاد که جیسات تصمیمشوند  وی عاوان مردچا  نوعر زوال فکری مر شوندرم
گیری شو ایر هماناد تصمیم فرآیاد  (Roesch‐Marsh, 2012: 468)باشد  کا آمدتواند بسیا  نامر

شدم هستاد اما ها شااختهجعهه سیام تا بدود زیادی ناشااخته ماندم است  و ودی و خروجر
 داشتن  (Veen, 2011: 13) اندها و تصمیمات نامعیوم ماندممشرها به خطمکانیسم تهدیل و ودی

 شدم هاهسیها و مقالیباعث انجام بهتر تلی ن،یتدو فرآیاد تیهدا یا ربخش برا چا چوب کی
ر ضعیف مشخطتدوین   شودرم سری، اهداف و اببا ها ممسئیه یهارژگیو نیو امکان جو چ
 و ماجر به شکست بود خواهد یرهارا هم دچا  نوااص و کاستپس از و ود به اجرتوسط شو اها 

(؛ لذا ما د  این پژوهش 1: 5721)ملمدی فاتح و همکا ان،  مشر د  مربیه اجرا خواهد شدخط
ر شمخطمهم زیر پاسخ دهیم چه عوامیر باعث شکست و عدم ا ربخشر  سؤال بر آنیم تا به

گیری گروهر و تصمیم فرآیادهای مطالعه ؟ یکر از بهترین  و شودرمگذا ی شو ایر 
مو د مطالعه برای  عاوان بهی شو ایر مطالعه مو دی است  لذا شو ای عالر ادا ی گذا رمشخط

 این تلقیق انتخاب شدم است 
 

 پیشینه نظری پژوهش

 گذاری شوراییمشیخط

 توانرنمداشته و  رعمومر ماهیتر چادبخش رمشبسیا ی از مسائل پیچیدم مربوط به خط
: 5721ایر پو  و همکا ان، آنان  ا د ون مرزهای یک سازمان یا یک بخش دولتر تعریف نمود )

د  دنیای امروز »: اندکردم تأکید( 5222و همکا انش ) 5که تیتالم گونههمان  ونیا از(  21
هر است ی گروهر هستاد بدیریگمیتصم فرآیادبسیا ی از تصمیمات سیاسر نتیجه و ملصول 

                           «کادرمایفا  هابکومتنقشر بیاتر د  تعیین سرنوشت  فرآیادکه این 
(Tetlock et al., 1992: 403) ی آن بر هایگذا رمشخط  از نهادهای اصیر که تصمیمات و

 ی است کهاگونهبهگیرد شو اها هستاد  اهمیت این شو اها ی گروهر صو ت مرفرآیاداساا 
یه و مقااه گرفته تا نهادهای  خاص ی نهادهای باکمیتر از اویه مجرجایجاانواخ مختیف آن د  

شو ایر د  برابر جامعه  نهادها(  هر کدام از این 101: 5721وجود دا د )اصالنر، سهرابیو، 
وظایفر بر عهدم دا ند، این وظایف اغیب ماهیت تقایار و نظا تر دا د  این نهادها بر اساا 

  تدوین کاادرمفشان تدوین یر  ا د   استای انجام وظایهارمشخطاختیا ات اانونر خود 
و بالعکس تدوین  شودرمماجر به  ضایت شهروندان و توسعه کشو   مؤ ری هارمشخط
         ر کشو  شود ماندگعقبماجر به نا ضایتر جامعه و  تواندرمی نامااسب هارمشخط

                                                           
1- Tetlock 
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د  ایران گذا ی مشری خطهای متعددی د  زمیاه(  پژوهش71: 5722پو  و همکا ان، )مقدا
ط هایر که توسمشرخط ژمیوبهها مشرگیری و تدوین خطشکل تر به مربیه انجام شدم، اما کم
م ه کهینلوبه هایمشرشود توجه شدم است  ملققان بر اهمیت توسعه خطشو اها تدوین مر

                              کاادمر تأکیدشود  هابکومتها و هم مشرخط باعث بههود ا ربخشر
(Linder and Peters, 1990: 303)گیری اغیب   به دلیل نقش مهمر که شو اها د  شکل        

               ی که این نوخ فردمالصربههای ویژگر کااد و به دلیلهای عمومر ایفا مرمشرخط
ها  ا بیشتر مو د گذا یمشرضرو ی است تا ملققان این نوخ خط ها دا ندگذا یمشرخط

ه گذا ی شو ایر توجمشرپژوهش و خط مسئیهتوجه ارا  دادم و بر سر کااد  برای د م بهتر 
ر شمخط فرآیادبه دو نکته از اهمیت زیادی برخو دا  است؛ نخست، یکر از تدابیری که د  

ف مدل ی موجود کا برد دا د، تعریرهایمتغعوامل و  ترسادمشااخت بهتر و  ماظو بهگذا ی 
و  شودرمها و  وابط موجود گرفته است  ماظو  از مدل یا الدو، تصویری است که از وااعیت

اید   لذا بهاستآنها و نتایج باصل از کاش و واکاش نشاندر متغیرهای موجود، نلوم ا تهاط آن
مشر از نوخ مشر گذا ی شو ایر بر سر شود  دوم، چون ماهیت تدوین خطنوخ مدل خط

های شو ا یگذا مشرگیری گروهر د  خطگیری است باابراین پرداختن به بلث تصمیمتصمیم
 مهم است 

ر گذا ی نخهدان است که مشخطر همان نوعبهر گذا ی شو ایر مشخط( مدل نخبگان: 1
گروهر که اعضای آن همدر جبء متخصصان بوزم خود هستاد د با م مسائل  فرآیادد  یک 
(  نخهدان چه کسانر هستاد؟ 715: 5727عطا نیا و همکا ان، ) کاادرمر گذا ی مشخطعمومر 
گیرندگان که باالترین جایدام  ا د  ساختا  اجتماعر گروم کوچکر از تصمیم عاوان بهنخهدان 

اند این افراد باالترین مقام  ا د  زنجیرم اد ت د  اختیا  اند تعریف شدمو سیاسر اشغال کردم
                       کااد چشمدیری بر تغییرات اجتماعر و سیاسر اعمال مر اتتأ یردا ند و 

(Hafner-Burton et al, 2013: 369تصمیم  )گیری جمعر گیری نخهدان اشا م به یک تصمیم
کب کاد تمرهای عمومر و تصمیمات سیاسر که ایجاد مرمشردا د که بر کیفیت اوانین، خط

سال اخیر است  د   ابطه با عقالنیت  2100های اصیر بسیا ی از بلث مسئیهدا د  واژم نخهدان 
گونه بیان کرد که برای بسیا ی از شهروندان بیشتر مسائل سیاسر پیچیدم و این توانرماین مدل 

یک ای، اصالح ژنتفااد دانش مرتهط د با م انرژی هسته معموالًدو  از دسترا هستاد  شهروندان 
واهاد خاین مسائل بسیا  مهم هستاد و مر دانادرمها آن کهرد بالهستاد یا تغییرات ااییمر 
شود  چون برخر شهروندان )نخهدان(  إتخاذهای صلیلر د با م این مسائل اوانین و سیاست

دا ای دانش مرتهط با این موضوعات هستاد باید تصمیمات سیاسر  ا د با م این مسائل پیچیدم 
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 کاادرم( به این نکته اشا م 2057و همکا انش ) 5هافار بو تون رتهط،کااد  و ای دانش م إتخاذ
فادم های دیدری نظیر مدیریت  یسک بهتر، استها و شایستدرکه چاین نخهدانر برخر صالبیت

های پیچیدم، تعامالت استراتژیک و همکا ی بهتر  ا نیب دا ا هستاد  استدالل برای از دادم مؤ ر
( تصمیمات سیاسر صلیح و غیر 5نخهدان بر سه زمیاه استوا  است:  گیریتصمیم یریکا گبه

     تری( برخر افراد وجود دا ند که تصمیمات صلیح2صلیح )خوب یا بد( وجود دا د، 
د   دکاارم إتخاذیر که تصمیمات سیاسر بهتری هاآن( باید تاها 7کااد، مر إتخاذتری( خوب)

بر  انتقاداتر که از للاظ مشروعیت باوجودشته باشاد  گیری گروهر مشا کت داتصمیم فرآیاد
های دموکراتیک و گیری نخهدان هم د  بکومتها وجود دا د، تصمیمگذا یمشرخطاین نوخ 

های غیردموکراتیک وجود دا د  الهته که از نظر دموکراسر که همه شهروندان  ا هم د  بکومت
ست طهیعر این ایدم مااسب نی طو به داندرمر و تصویب تصمیمات جمعر براب إتخاذ فرآیادد  

 ,Cerovacکه برخر از افراد به خاطر تخصصشان باالترین اد ت و اختیا  سیاسر  ا داشته باشاد )

شوند و مردم عادی دانش کافر برای بل تر مرپیچیدم  وز وزبه(  مسائل سیاسر 238 :2017
گیری نخهدان برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم 2داونب بل ام  ونیاها  ا ندا ند از آن

کاد که شهروندان استدالل مر 7مشابه توماا کریستیانو طو بهدموکراسر مهتار بر نمایادگر بود  
ها و اهداف اصیر جامعه  ا مشخص کااد د  بالر که وظیفه نخهدان د ست کردن باید ا ز 
(  نهادهای شو ایر د  Christiano, 2012: 29-30به این اهداف است ) یابردستاببا ی برای 

 اد ماتخب مردم هست میرمستقیغکشو  ما نیب چاین بالتر دا ند و به صو ت مستقیم و یا 
  د  ی گروهر استریگمیتصمگیری مدیریت، یک بعد مهم تصمیم گیری گروهی:( تصمیم2

 إتخاذراد بیکه توسط گروهر از اف گرددرنم إتخاذدنیای وااعر، بیشتر تصمیمات، توسط یک نفر 
واتر   (1: 5713خو شید و همکا ان، )  سادرمکه بر  وی موضوخ خاصر به توافق  شودرم

شود دو گفته مر معموالًشود گیری فردی مطرح مرگیری گروهر د  برابر تصمیمبلث تصمیم
ای است که بر این نکته طوالنر(  زمان بسیا  Bosse et al, 2012: 53فکر بهتر از یک فکر است )

تر از تصمیمات فردیست، وااعیت این تر و دایقشود که تصمیمات گروهر صلیحمر تأکید
  بسیا ی از ملققان ارا مو دتوجههای اخیر دوبا م از ابعاد مختیفر است که این موضوخ د  سال

ند که اکا ها پر بردمو غم کم بودن تلقیقات د  این زمیاه بسیا ی از کسبگرفته است  عیر
تواناد از آن برای بل مسائل بب گ و پیچیدم گیری گروهر اببا ی اد تماد است که مرتصمیم

 استفادم کااد  

                                                           
1- Hafner-Burton 
2- Dawns 
3- Thomas Christiano 
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اید به این گیرد بنشأت مر مسئیهفیسفه تشکیل شو اهای تخصصر د  کشو  ما نیب از همین 
مردم  ه مربوط به مشا کت سیاسرنکته اشا م کایم که مقصود ما از شو ا بعد سیاسر آن نیست ک

ها برای ایاکه بتواناد به بهترین شکل عمل کااد باید شود  گرومد  تعیین سرنوشت خودشان مر
رین شکل تاعضای گروم با یکدیدر همکا ی و مشا کت کااد و از ماابع د  اختیا شان به ا ربخش

گیری دهادم مدلر از تصمیمنشان 2  شکل (Bonner et al., 2002: 719)ممکن استفادم کااد 
      رگیرندم دهد  این مدل د بهای مختیف آن  ا به خوبر نشان مرگروهر است که بخش

مثال خرد  عاوان بههای جمعر )مثال هو  و دانش فردی(، ویژگر عاوان بههای فردی )ویژگر
های همکا ی و اعتماد مثال  و  عاوان بهجمعر، سهک  ههری مشا کتر(، ساختا  کا ی )

                               مثال پیچیدگر وظیفه( است  عاوان بههای وظیفه )متقابل( و ویژگر
(McHugh et al, 2016: 219-220 ) ًهای فردی د  فرض بر این است که ترکیب ظرفیت معموال

   یک گروم با  عاوان بهگیری اعضای د گیر است  تصمیم یک مجموعه گروهر به نفع همه
مختیف اعضا د  ها، ابساسات و مقاصد ها، ا ز های جدی مواجه است  ترکیب باو چالش

ها د  بههود کیفیت (  شااسایر این چالشBosse et al, 2012: 53یک گروم کا  آسانر نیست )
شود بسیا  مفید خواهد از دو بعد دات و سرعت بر سر مر معموالًگیری گروهر که تصمیم
 بود 

 
 ( McHugh et al, 2016: 219-220گیری گروهر )مدل تصمیم -2شکل 

 پژوهشی شناسروش

هاای فیسفر پژوهش باضر ( مSaunders et al, 2003با د  نظر گرفتن مدل پیاز تلقیق )
و صهغه پژوهش کیفر است و  توصیفرهدف پژوهش  ،کا بردیگیری آن ، جهتتفسیری
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ه نمون مطالعه میو دی است  مطالعه مو دیاجرا شدم و استراتژی آن نیب  صو ت مییدانربه
ست ا های کیفر، تمرکبیش کیفر است و وجه تمایب آن با سایر  و معمول و متعا ف از پژوه

 شیودنامییدم میر« میو د»که ملقق بر وجه یا وجوم خاصر از موضیوخ تلقییق دا د کیه 
جامعه پژوهش باضر اعضا شو ای عالر ادا ی و کا شااسان و   (521: 5727)ماصو یان، 

 گونههمانای عالر ادا ی مشا کت داشتاد  گذا ی شو مشرخهرگانر بودند که د  جریان خط
ادم ها از مصابهه استفمیدانر انجام شدم و برای گردآو ی دادم صو تبهکه اشا م شد این تلقیق 

کاادگان از  و  گیوله برفر استفادم شدم است  د  این شدم است  برای انتخاب مشا کت
 ه اشهاخ صو ت گرفته است مصابهه نیمه ساختا  یافته برای  سیدن به نقط 51پژوهش 

 شوندگانفهرست مصابهه -5جدول 

 تعداد شوندمسمت مصابهه

 1 اعضا فعیر یا سابق شو ای عالر ادا ی

 7 معاونت سازمان ادا ی استخدامر

 1 مشاو ان شو ا عالر ادا ی

 2 کا شااسان دبیرخانه شو ا

 2 عیمر دانشدامنظر و عضو هیئتصابب

شد؛  ها، از فن تلییل مضمون استفادمآمدم از مصابههدستهای بهوتلییل دادمبرای تجبیه
تواند کاد؛ اما مردهر و د  االب جبئیات توصیف مرها  ا سازماناین  و  د  بداال خود، دادم

ان، )عابدی جعفری و همکا های مختیف موضوخ پژوهش  ا تفسیر کاد از این فراتر  فته و جاهه
استفادم شدم برای تلییل مضمون  د  این پژوهش، از  ویکیرد بیراون و کیال م(  517: 5720
 نیباز آزمون، از ب یرایپژوهش برای ملاسهه پا نید  ا  (Braun & Clarke, 2006: 86-93)است 
 رفاصیه زمان کیبا  د   دو هامصابهه انتخاب و هرکدام از آن 7انجام گرفته،  هایمصابهه
شابه م دریکدیبا  رکه د  فاصیه زمان یرکدها ،هامصابهه از کید  هر  ند کدگذا ی شد مشخص

  گردیدمشخص  «عدم توافق» عاوان با رمشابهیغ یو کدها «توافق»هستاد با عاوان 

 

برابر  از فرمول ذکرشدم استفادم با قیتلق نید  ا گرفته های انجامباز آزمون مصابهه یرایپا
ها اعتماد کدگذا ی تیاابیاست  %10از  شتریب یرایپا بانیم نیا اکهیتوجه به ا به دست آمد  با 15%

(  برای بر سر پایایر بین دو کدگذا  نیب از یک دانشجوی Kvale, 1996: 237) است دییمو د تأ
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که بر همین اساا د صد پایایر بین دو کدگذا  نیب  دکترای مدیریت دولتر کمک گرفته شد
 است  دییتأبودم و مو د  %10به دست آمد که باالتر از  31%

 ی پژوهشهاافتهی

ا هها، متن مصابههدادم لیتلی ، برایمضمون لی و  تلی یهاپژوهش بر اساا گام نید  ا
 شدند ها کدگذا یه همه دادمک رکدگذا ی شد  د  ادامه زمان سپس دات مطالعه وبا  به نیچاد

و  رهای اصیمضموناالب  د  جیها، نتاآن فیو تعر رایشکل گرفت و پس از بازب هامضمون
  دیا ائه گرد ر که د  شکل زیر نشان دادم شدم است،فرع

 رو فرع راصی نیو مضام میمفاه یطهقه باد -2جدول 
مضامین 

 اصیر

مضامین 

 فرعر
 هااز متن مصابهههایر گبا م های مفهومردسته

عوامل 

 ملتوایر

انسجام 

ضعیف 

 هامشرخط

 یرسو همی، مواز یگذا رمشخط

ر، باالدست یهارمشبا خط

 رمشخط یهانظام رناهماهاد

 هارمشخط تعا ض، گذا 

د   ید  بوزم امو  ادا  گذا مشرخط یمواز یهاوجود دستدام "

 ید   وند اصالح نظام ادا  راختالالت جادیموا د باعث ا ربرخ

 یاهاستی استا با سو هم میاندازها توجه کااگر به چشم " " شودرم

 " آو د میبه دست خواه یبهتر جینتا میعمل کا رکالن و باالدست

عدم تااسب 

اهداف و 

 اببا 

ه ب دنی س یانتخاب اببا  نامااسب برا

، د  انتخاب اببا ها رایبوااع، هدف

 رمشخط ینسهت به اببا ها رناآگاه

هت نس رکاف رآگاه رخانهیو کا شااسان دب گذا انمشرخط "

 هارمشخط رد  برخ" "ندا ند  یگذا مشرخط یبه اببا ها

ه ب دنی س ی ا برا راببا  مااسه راهداف مشخص هستاد ول

 "اندهدف انتخاب نکردم

آمرانه بودن 

 هامشرخط

 بودن متمرکب، نییباال به پا دید

کردن  کتهیدی، گذا  رمشخط

 هارمشخط

 یگذا  رمشفرهاگ خط یهارژگیو نیترراز اصی رکی "

از باال  و رفیاتکا به دستو ات تکی "". تمتمرکب بودن آن اس

 یعمالً ا رگذا  یرو عدم مشو ت با بدنه اجرا نییبه پا

 " بردرم نی ا از ب رمشخط

عوامل 

 یفرآیاد

فقدان 

مشروعیت 

 د ونر

، یماافع فرد تیاولور، تعصهات دستداه

 هاامدگید لیتلم، با مسائل یاقهیسی برخو د

 و نظرات اعضا اد تماد

 رمشخط مؤفقیتوجود دا د که باعث عدم  یااهیمسائل زم ربرخ"

د  ""  است رموا د تعصهات دستداه نیاز ا رکی شودرم یگذا 

 انتشیباضر از اول ن ادگانینما ی ابطه با جیسات مشو ت و همفکر

  "و مصوبات  ا به نفع خودشان مصاد م کااد نیاست که اوان نیا

فقدان 

مشروعیت 

 بیرونر

 و مشخص نهودن ردگیچیپ

گرفتن  دمیناد، نفعذی یهاگروم

گرفتن  دمینادر، بخش خصوص

، ابانیسطح خ یهابروکرات

 انینکردن با مجر مشو ت

سود  رمشخط نیاز ا رچه کسان اکهیمشخص نشدن ا "

از بخش  ""   شوندرمتضر  م رو چه کسان برندرم

 کهر  د بالشودرو مشو ت انجام نم رنظرخواه رخصوص

 رعال یشو ا یهارمشخط تأ یرتلت  بین ربخش خصوص

 " ردیگرارا  م یادا 

پرداختن به 

مسائل 

و  نیدخالت شو ا د  مسائل  وت

نکردن د   برکت، تیاهمکم

 اصیر هاتیمأمو  ی استا

که بر اساا  راصی یهاتیو مأمو  فیبه وظا دیشو ا با"

توجه کاد و د  همان  استا برکت  ترشیگرفته بها شکلآن

که شو ا دا د  رداهیبر اساا جا میما انتظا  دا  " ."کاد
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 وتین و کم 

 اهمیت

شو ا د   کهرمهم د  آن مطرح شود د بال ا یموضوعات بس

 ر مثالً د  بوزمخردت ا یمسائل بس

 " کادرارا دادها اظها نظر م 

دیدگام 

 مکانیکر

ر، توجه نکردن به ابعاد فرهاد

به جاهه  توجهر، ایماش ساختا 

 رعیوم انسان

که  میکاراما توجه نم میکارم یریگمیتصم رما د   ابطه با موضوع "

از  رییخ " "میدا  رفرهاگ خاص کیبه  ازیآن ن یاجرا یبرا

 نرم و یبیکه جاهه ستیبیش سخت ن ام یمشکالت ما د  نظام ادا 

 "است  رتیریبیش مداست،  ام ی فتا 

عوامل 

 ایزمیاه

فرهاگ 

 سیاسر

مردم نسهت  دگامید، اعضا یرگرااانون

اد ت  شیبه افبا لیتما، به دولت

 ر،عموم مطالهه، هادستدام

 یر ابطه گرا فرهاگ 

سمت  ایاز باال و  یها تا فشا دستدامد  کشو  ما اغیب  "

ابساا نکااد به سمت  یامسئیهبرطرف کردن  یمردم برا

 دیهمه به دولت به د " ".کاادربل مشکل برکت نم

 " کاادرفکر م رنشدنصادواچه تمام

اختیا ات 

غیر شفاف و 

 ملدود

 تیو هدا ینداشتن توان  اههر

 یراجرا یهاضمانت فقدان، اجرا

، شفافغیر فیوظا طهیب، مؤ ر

 شو ا نییپا استقالل

 یاجرا تیو هدا ی اههر یالزم برا یرنداشتن توانا "

تلت  " ".توسط شو ا شدمنیتدو یهارمشمصوبات و خط

تر باال یشو ا توسط نهادها ماتیارا  گرفتن تصم تأ یر

 بیموا د مجیس با تصو رمثال د  برخ یبرا ؛یگذا اانون

 " کادرم تأ یرراز مصوبات شو ا  ا ب یا یبس راانون

فقدان 

 هاییسممکان

نظا ت و 

 پیدیری

ضعف د  سیستم ا زیابر عمیکرد، 

ضعف د  پیدیری مصوبات، نهود 

 های مشخص پیدیریمکانیسم

ذا ان گ رمشتوجه کااد خط شتریب ربه بعد نظا ت دیبا "

و  بیصرف تصو " ".بر اجرا دا ند رفیاغیب نظا ت ضع

زم و ال یهایریدیپ دیو شو ا با ستین رکاف رمشابالغ خط

 " ا انجام دهد  ازیمو دن یهارابیا ز

عدم انعطاف 

ساختا ی 

 شو ا

انتصابر بودن اعضا، ترکیب  ابت 

شو ا، ضعف د  استفادم از 

 های مختیفتخصص

 رییشدم است که خ دمیچ یاگونهاعضا به بیترک "

اا هستاد و بر اس رو اعضا معموالً انتصاب ستین رکا شااس

از  درید رکی" ".شوندرکه دا ند انتخاب م رپست و مقام

است که اعضا  ابت هستاد و د   نیشو ا ا دریاشکاالت د

  "کاادرنم رییطرح موضوعات و مسائل مختیف اعضا تغ

فقدان 

 هاییسممکان

 پاسخدویر

های پاسخدویر مکانیسم

پذیری مسئولیتغیرشفاف، عدم 

 کاادگانتدوین

 دیتوانرم رشما وات رعایهست،  یرعامل پاسخدو در،یعامل د "

 یرجا کیبه  رمشکه د  مقابل خط دیکا نی ا تضم رمشخط تیفیک

است،  نییپا ا یبس یریپذتیمسئول" ".دیپاسخدو باش

 "هستاد  اعتاارب رمشخط یامدهایبه پ گذا انمشرخط

فقدان 

طرفر رب

 سیاسر

های سیاسر، بستانمافر بدم تأ یر

دخالت بیش از بد سیاست د  ادا م، 

 گذا یمشرنهود نظم و  هات د  خط

 تاتأ یر تواندرها د  داخل شو ا مبدم بستان روجود برخ "

 هایگذا مشرخط " ".شو ا داشته باشد ماتیبر تصم رماف

 رییغموااع با ت راست، د  برخ نظمرو ب  هاترکامالً ب

 " کادرم ریید جه تغ 510 هااستیها سدولت

عوامل 

 فردی

فقدان تعهد 

 سیاسر

ترا از ایجاد تلول و تغییر، 

تمایل به نتایج زودگذ ، باضر 

نشدن اعضا د  تمام جیسات، لوث 

 گذا یمشرشدن بلث خط

فقط  رانیبه افراد، مد یگذا  رمشوابسته بودن خط "

مثال اگر دو سال  یو برا رندیگرخودشان  ا د  نظر م

 یبی آن دو سال برنامه یهستاد فقط برا ردا  پستعهدم

 رندا د بعد از مدت یراجرا تیکه اابی یارمشخط" ".کاادرم

  "کادر ا لوث م یگذا مشرخطکالً بلث 

موانع 

 شااختر

ذهایت اعضا نسهت به نظام ادا ی، 

کم اهمیت دانستن نظام ادا ی، 

 تیفیبر ک ینظام ادا  تیشو ا از اهم سی ئ تیذها "

قدند معت رمثال برخ ی  براگذا درم یادیز تأ یر ماتیتصم

 رو  ونق است و برخ شرفتیپ رعامل اصی ینظام ادا 
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برخو د انفعالر شو ا،  پذیر  

 مسئیهکیر وجود 

اغیب شو ا به " ".ستادیآن اائل ن یبرا رچادان تیاهم

 و از  کادرعمل م رصو ت انفعال

  "ستیبرخو دا  ن رو نظم خاص هی و

ها و ا ز 

 ماافع متضاد

مشر یه ماافع خط مؤفقیتوابستدر 

های سازمانر، اعمال سییقه دستدام

های جامعه و مجری، تطابق ا ز 

ها و گذا ، تعا ض ا ز مشرخط

 گذا انمشرمهانر فکری خط

ها که د  آن افراد و سازمان یرهایگذا  رمشخط "

 " ".کادرتر عمل مشو ا موفق شوند،رماتفع م

اعضا  رو فیسف یفکر رد  مهان یادیز یهاتفاوت

 "شو ا وجود دا د 

 گرایرآلایدم
گرایر، مدل فقدان وااع بیار، آ مان

 گذا ی تد یجرمشرخط

ا از   مشودرم مؤفقیتباعث  رجیتمرکب بر اصالبات تد  "

فالن اصالبات  ا انجام دهد،  میخواهرها مدستدام

 ""  الزم  ا ندا د یهارساختیز دیگوردستدام م کهرد بال

 دیعمل کااد و با انهیگرا آلدمیا رییخ دینها گذا انمشرخط

 " ردیمو د توجه ارا  گ روااع یازهاین

 بحث 

مشر مربیه تدوین خطدهد که گذا ی عمومر د  کشو  نشان مرمشرمرو  ادبیات خط
دیدگام  ازهاست  مشرها بر مربیه اجرای خطنادیدم گرفته شدم است و تمرکب بیشتر پژوهش

ا د    هیاگذا ی است که بیشترین چالشمشرمربیه خط ترینمهمگیری عقالیر، مربیه شکل
 اهید شیدمشیر انتخیاب خوبه نام خط ربیتعامل بازیدران،  ام جهینت د ون خود دا د و د 

گذا ی عمومر د  کشو  اغیب مشرخطکه  مسئیهاز طرفر دیدر این   (535: 5727)دانش فرد، 
 شوند بر کسرشو ایر ادا م مر صو تبهنهادهایر است که  گروهر است و بر عهدم صو تبه

ر گذا ی شو ایمشر و د  این پژوهش به شااسایر عوامل بازدا ندم خطپوشیدم نیست  از این
                های پژوهش نشان داد که عوامیر که ما  ا از  سیدن به هدف د  پرداخته شد  یافته

ی، فرآیادد  چها  دسته کیر عوامل ملتوایر، عوامل  کاادرمگذا ی شو ایر دو  مشرخط
  رندیگرمای و عوامل فردی جای عوامل زمیاه
ست کاادم شکر پدیدم اصیر تهیینمشر عمومعوامل ملتوایر، ملتوای ضعیف خط ازنظر
مشر های نظام خطمشر گذا ی کشو  است  برخر از چالشمشر عمومر د  نظام خطخط

ها، عدم تااسب اهداف و اببا  مشرها، آمرانه بودن خطمشرگذا ی از اهیل انسجام ضعیف خط
و  مشربه اهداف خط یابردستمشر عمومر با ملتوای ضعیف است  گیری خطاز عیل شکل

ها ها، به دلیل موانع و عوامل بازدا ندم بسیا  زیاد و متاوخ که برخر از آنمشراجرای کامل خط
مشر پذیر نیست ولر هر چه د  مربیه تدوین خطتوان تلت کاترل د آو د، معموالً امکان ا نمر

این  ختآن بیشتر خواهد بود، د وااع شاا مؤفقیتبه این عوامل توجه بیشتری شود ابتمال 
ها امری ضرو ی د   استای تدوین ها و ا ائه  اهکا هایر برای برطرف کردن آنچالش
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از عوامل بازدا ندم ملتوایر به انسجام   (5721هایر موفق است )ملمدی و همکا ان، مشرخط
و یا  رمشعدم هماهادر د ونر یک خط دهدرنشان م هاپژوهشاشا م شد   هارمشخطضعیف 
و ا ر  دها د  هر سه بخش خروجر، پیامانلراف نتایج باصل از آن ، باعثهارمشمیان خط
شامل بلران  یرهابلران ن،ینو یهادولت یهاچالش(  May et al, 2005)است  شدم رمشخط
بلران د   ،یدولت، بلران ادا  یهارمشبه خط نسهت عامه تیشکا ،یبلران نهاد ت،یمشروع

 تیبودم است؛ که باعث افول ظرف یردولت، فساد و عدم پاسخدو رمال یهابلران ،رخدمات مدن
 هاگذا ی باال به پایین پاسخدوی این بجم از نا سایرمشرخط اطعاً شدم است  رمشخط

ی  ا فرآیادگذا ی باال به پایین مشرخطکاد ( اشا م مر2005که دای ) گونههماننخواهد بود  
ر مشخطها، ماافع و ترجیلات خود  ا تهدیل به آن ا ز  که نخهدان میر از طریق کادرمفراهم 

 گذا ی باعثمشرخطبیان کردند آمرانه بودن  شوندگانمصابههکه  گونههمانکااد  عمومر مر
خش هایر ا ربمشرشود از ایارو شو ا برای ایاکه بتواند خطها مرمشرتضعیف کیفیت خط

 استدالل (5221)پیترز ها استفادم کاد  گذا یمشرخطتدوین کاد باید از  ویکردی ترکیهر د  
 ها و کسب اهداف باشد، بخشرمستیبم توانایر د  اجرای برنامه رمشکه اگر ظرفیت خط کادرم

اع از موبردا ی بهد  دسترا و بهرم رمشبکومت وابسته به اببا های خط رمشاز ظرفیت خط
ها  ا د  مشرمااسب است که امکان ا تقای خطمشر اببا  خطوجود آنان است  وجود یا عدم 

گذا ان مشرعاوان کردند که خط شوندگانمصابهه(  5727اسد،  ربا) کادردولت فراهم م سطح
 شود بینباعث مر مسئیهر  ا ندا ند و این مشخطآگاهر و دانش کافر د   ابطه با اببا های 

 داشته باشد اهداف و اببا های به کا  گرفته شدم تااسهر وجود ن

ن مشر و هر آنچه بر ا ربخشر ایتدوین خط فرآیادتوان گفت، ی مرفرآیادد   ابطه با بعد 
مشر گذا ی است  تمرکب توجهات بر خط مؤفقیتگذا د از عوامل پراهمیت د  مر تأ یر فرآیاد

مشر گذا ی شدم است  تمرکب بر ملتوای خط فرآیادمشر باعث نادیدم گرفتن ملتوای خط
های مطیوب هایر شدم است که د  ایجاد خروجرفرآیادها باعث انلراف از فهم مشرخط
 تخاذإدهد بسیا ی از تصمیماتر که توسط شو ا خو ند  شواهد نشان مرمشر شکست مرخط
هایر با مشر، خطفرآیاد ای  وشن است از ایاکهنشانه مسئیهشوند، این شود هرگب اجرا نمرمر

مشر گذا ی عمومر نیازماد کاد و نیازماد بازطرابر است  عرصه خطکیفیت بد تولید مر
ه ها و تهدیل آن بهای مااسب و معتهر، پرداز  آنماد و هدفماد برای تولید دادمی نظامفرآیاد

ا  و ها، آ رنامهها و بمشردانش کا بردی است تا نسهت به میبان و کیفیت تلقق اهداف خط
گذا ی مشرخطها آگاهر داشته و از آن دانش برای یا شکست آن مؤفقیتها و پیامدهای آن

ی فرآیاد(  برخر از عوامل بازدا ندم 5723گیری بهرم گیرد )شکری و همکا ان، عمومر و تصمیم
وعیت فقدان مشروعیت د ونر، فقدان مشراز:  اندعها تکه د  این پژوهش شااسایر شدند 
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 ؤفقیتممشروعیت د   مسئیهیت، دیدگام مکانیکر  اهمکمبیرونر، پرداختن به مسائل  وتین و 
های شو ایر عالوم بر گذا یمشرخطها از اهمیت بسیا ی برخو دا  است  د  رمشخط

ی تدوین دا د نوخ دیدر فرآیادان د  نفعذیمشروعیت بیرونر که اشا م به مشا کت بداکثری 
گذا  اعضا مشرخطهای از مشروعیت یعار مشروعیت د ونر نیب مطرح است  د  اغیب گروم

تدوین  یادفرآاز جایدام و اد ت برابری برخو دا  نیستاد  اعضا اد تماد با توسل بر نفوذ خود 
ودن د  ماصفانه بیرغطرفر و نوعر بس بر مسئیهدهاد این ها  ا به نفع خود تغییر مررمشخط

دم گذا  است و یکر از دالیل اصیر عتأ یرها مشربر ا ربخشر خط شدتبهکاد که اعضا القا مر
های تدوین شدم توسط شو ا مربوط به فقدان مشروعیت د ونر مشراجرا و یا شکست خط

 های خود به این موضوخ( د  پژوهش5227) 2( و نیب والاتین2051) و همکا ان 5آ شداست  
 اند ها  ا فقدان مشروعیت عاوان کردممشراند و یکر از دالیل شکست خطاشا م کردم

ر مشر بمشر و عوامل مرتهط با زمیاه خطای اهمیت فهم زمیاه خطد   ابطه با عوامل زمیاه
گیرند  ای شکل مرشوند بیکه د  بستر پیچیدمها د  خأل ایجاد نمرمشرکسر پوشیدم نیست  خط

های مختیفر به آن توجه شدم و د  مشر موضوخ جدیدی نیست و د   شتهزمیاه خطتوجه به 
ر مشهای اخیر  ویکردهای تئو یک آن توسعه پیدا کردم است  برای مثال د  مطالعات خطدهه
ادی بکردم و آن  ا د  چها  دسته طهقه تأکیدمشر ( بر اهمیت توجه به زمیاه خط5232) 7لیچتر

( عوامل ملیطر 1( عوامل فرهادر 7( عوامل ساختا ی2ل مواعیتر( عوام5کردم است: 
(Leichter, 1979) تر و مرتهط با بس مشر گذا ی باید تادااها و مشکالتد  خط مؤفقیت  برای

رهاگ فای شااسایر شدم د  این پژوهش شامل مشر مو د توجه ارا  گیرد  عوامل زمیاهزمیاه خط
 عدم انعطاف های نظا ت و پیدیری،یسممکاناختیا ات غیر شفاف و ملدود، فقدان  سیاسر،

عوامل  نتریمهمطرفر سیاسر است  ربفقدان  های پاسخدویر،یسممکانفقدان  ساختا ی شو ا،
       ارا  گرفت فرهاگ سیاسر و فقدان تأکیدمو د  شوندگانمصابههای که بیشتر توسط زمیاه
ن باعث ها نسهت به جاهه فار و تخصصر آمشرسیاسر خط طرفر سیاسر بود  سادیار کفهبر
 شود های تدوین شدم مرمشرا ر شدن خطی و برکا آمدنا

های مشربسیا  زیادی بر تدوین خط تأ یرگذا ان مشرخطهای فردی و  فتا ی ویژگر
های ها و واکاشمطیوب دا د  عوامل فردی و  فتا ی شامل نیروی انسانر و مجموعه کاش

مشر گذا ان نشان از عدم تعهد مدت خطمربوط به آن است  تمایل به اهداف و ماافع کوتام
نامیموا  دمیپد کی راسیس و تعهد ما ادهایشان است  ها نسهت به وظایف و مسئولیتسیاسر آن

وجود دا د   رو هم جمع یهم د  سطح فرد مفهوم، نیاست  ا تیو ن بمیبودم و د  بردا ندم اند

                                                           
1- Arshed 
2- Valentine 
3- Leichter 
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 عها ت راسیها اشا م دا د  ا ادم ستیو اولو التیتما ها،به ا ز  ید  سطح فرد راسیا ادم س
)ملمدی و  از اهداف یابه مجموعه دنی سی اادام برا إتخاذ یبرا درانیاست از تعهد باز

مجریان  د وااعد  همین زمیاه د   ابطه با شو ای عالر ادا ی که اعضای آن   (5721همکا ان، 
ها نیب هستاد؛ برخر اعضا از اجرای مصوباتر که خود د  تدوین آن مشا کت مشراصیر خط

ع میر  ا فدای ماافع بببر و مشر گذا ان مااف وند  د  بسیا ی از موا د، خطداشتاد طفرم مر
گذا ان که موجب مقاومت سیاسر د  برابر مشرخطها و ماافع متضاد کااد  ا ز فردی خود مر

 مشر است به اهداف خط یابردستشود ازجمیه موانع گذا ی خوب و مطیوب مرمشرخط

 های سیاستیتوصیه

ه ی شو ایر پیشاهادهای زیر ا ائگذا مشرهای این پژوهش برای بههود خطبا توجه به یافته
 گردد:مر

مشرطختدوین  تعهد سیاسر  فرآیادوا د کردن و د گیر کردن تصمیم گیران اصیر از ابتدای  -
گذا ان از للظه مشرخطهاست د گیر کردن مشرخط مؤفقیتگذا ان عامل بسیا  مهمر د  

 کاادم باشد تواند د  این زمیاه کمکشروخ مر
های اولیه و ایجاد سیستم ان وااعر از گامنفعذیبرای  فع فقدان مشروعیت بیرونر وا د کردن  -

ان وااعر نفعذیهای ادا ی مشرا تهاطاتر  وشن ضرو ی است  د  تدوین بسیا ی از خط
ها بر کسر پوشیدم نیست  مشرها د  تدوین خطمثهت بضو  آن تأ یرکه بضو  ندا ند د بالر

راهمیت ها بسیا  پمشرخط مؤفقیتان باعث تقویت مشروعیت بیرونر شدم و د  عنفذیبضو  
 است 

گیری ها و استاندا دهای مااسب برای اندازمبرای بههود نظا ت و پیدیری شو ا، باید شاخص -
 های ا زیابر و بازخو د تقویت شود پیشرفت ایجاد و مکانیسم

اعضا نیازماد افبایش انعطاف و تغییر د   بههود ساختا  شو ا و ا تقا صالبیت و شایستدر -
 های مختیف ادا ی است ترکیب شو ا د   استای بضو  بداکثری نخهدان بوزم

گذا ی شو ایر است از مشرها از موانع خطمشرگونه که اشا م شد آمرانه بودن خطهمان -
ردی ترکیهر د  های سطح خیابان باید  ویک و برای هماهادر بیشتر با مجریان و بروکراتاین

 ها به کا  گرفته شود مشرتدوین خط
بخشر از فقدان مشروعیت بیرونر مربوط به عدم مشا کت بخش خصوصر است باابراین باید  -

گذا ی ادا ی مشا کت مشرخطفرصتر فراهم شود تا بخش خصوصر بتواند د  سطوح مختیف 
 داشته باشد 



 7931زمستان،  4 ، شماره 4 دورهپژوهشی سیاستگذاری عمومی،  - فصلنامه علمی                  77

 ی عمومر نیازماد کیفیتر از اطالعات گذامشرخطایجاد سیستم یکپا چه مدیریت دانش   -
مستقیمر  تأ یرآمیب مدیریت دانش مؤفقیتکا گیری ای  ا برای تصمیم مهیا سازد  بهاست که پایه

 ( 5722زادم و معدنر، گذا ی عمومر دا د )شریفمشرخطبرافبایش ا ربخشر 

نهاد ناظر  ا برای  ر گذا ان نلوم نظا ت بر اجرا و نیبمشخطبرای افبایش ضمانت اجرایر،  -
 صو ت صریح مشخص کااد ای بهمشرهر خط

 منابع
فصیاامه مطالعات  ران،یا راسالم یجمهو  رنهاد شو ا د  نظام بقوا ی(  کا کردها5721  )رسیهرابیو، عی  روز؛یف ،راصیالن  -5

 .123تا  101، 7، شما م 11دو   ،ربقوق عموم
: رعموم یهارمش(  فهم جوهرم خط5720  )رمجته دیس ،ربسین؛ امام  ن،یمت رفرد، بسین؛ زا ع  یردانا ؛رنق رعی ،یریام -2

 .11-1، 2شما م  ،ی اههرد تیریمد شهی  فصیاامه اندرگذا ان می رمشخط یریدپذیتقی تیماه ینظر یواکاو
  رد  فرهاگ سازمان یا: مطالعهرانیا ی  موانع تلول نظام ادا 5721 ضیا    ،ردیابواللسین؛ نجف ب  ،رهیصیمد؛ فق  ،ربا ان -7

 .50تا  1، 71شما م  ،رعموم تیریمد یهاپژوهش

 رمشموفق خط یعوامل مؤ ر بر اجرا یرشیااسا  ( 5721)  د ضیا یبم ر، بهراماهلل بیبه یطاهر پو  کالنتر مان،یباار نژاد پ -1
و  تیریمد فرآیاد رپژوهش - رو اختراعات  فصیاامه عیم ینوآو  یسازیو تجا  انیباها و مؤسسات دانشاز شرکت تیبما
 .551-32(: 1) 22 ،توسعه
، 72پژوهر مدیریت، شما م (  مهلثر از مدیریت اسالمر؛ شو ا و مشاو م د  مدیریت اسالمر، آیادم5731جاسهر، عهداهلل  ) -1
 .70تا  1
 یاجرا رشییااسییبیسییآ یالدو ر(  طراب5721اصییغر  ) ،رفرد، بسیین؛ فان یرفروزندم، لطف اهلل؛ دانا م؛یپو ، ابراه رباج -1
 .27تا  5، ص 11شما م  ،رنظام تیری  مدرانید  ا رعموم رمشخط
(  ندرشیر سیستمر به بهرم و ی تصمیم گیری گروهر   5713  )دیملمد سیع  ،رمیلوکس، کا و؛ تسیی  قه؛یصید  د،یخو شی  -3

 .10تا  3شما م اول، ص  ت،یریمد یهاپژوهش
(  ا تقای ظرفیت گردشدری جمهو ی اسالمر ایران: تلیییر 5725اصغر  )دانایر فرد، بسین؛ جاوید، دا یو ، فانر عیر   -1

 5، ص 52، شما م 3بر اببا های خط مشر گذا ی میر گردشدری  مطالعات مدیریت گردشدری )مطالعات جهاندردی(، دو م 
  21تا 
 فرایاد خطمشیدذا ی عمومر  تهران: انتشا ات صفا  (  5727  )رم اهللدانش فرد، ک -2
  موانع فرهادر توسعه سیاسر د  ایران و ا ائه 5720یر اکهر؛ صاللر امیری، سید ضا؛  فیعر نژاد، عیر اصغر   ضایر، ع -50

  72تا  51؛ 55، شما م 1 اهکا های مدیریتر د  این بوزم  مدیریت فرهادر، دو م 
 ی عمومر   سییالت گذا رمشیی(  نقش واسییط فااو ی اطالعات د  ملتوای خط5722جواد  ) ،رفتاح؛ معدن زادم،فیشییر -55

  22تا  33، ص 50-2، شما م 1مدیریت دولتر )مدیریت دولتر(، دو م 
 یهارمشخط تیفیک رابیا زشیی ر  چدوند5723اصیغر    رعی ،رماصیو ؛ فان  رگو،یبسین؛ خ  فرد،یردانا اب؛یز ،یشیکر  -52
 21تا  32، 2، شما م 1دو م  ،ردولت یهاسازمان تیری  مدرهیترک رشااسبر  و  رمهتا راکتشاف ر: پژوهشرانید  ا رعموم
: نیمضمون و شهکه مضام لی(  تلی5720زادم، ملمد  ) خیابواللسن؛ ش ،رهیفق د؛یملمدسع ،رمیبسن؛ تسی ،یجعفر یعابد -57
 .515-521  (،50 -2) 1 ،ی اههرد تیریمد شهی  اندرفیک یموجود د  دادم ها یالدوها نییته یبرا کا آمدسادم و  ر وش
  یو فااو  قاتید  بوزم عیوم، تلق رعموم یهارمشییخط یاجرا یهاچالش نیی(  ته5721  )دیوب ،ردیب هه؛یط ،رعهاسیی -51
 .52-5(، ص 1)75 ،یعیم و فااو  استیس
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