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  دهیچک

و در ایـن خصـوص اجـراي نـاموفق     . باشـد  گذاري مـی  مشی ترین مراحل فرایند خط ترین و پر چالش مرحله اجرا یکی از مهم
هاي صنعتی از جمله مشکالتی است که تقریباً تمامی کشورهاي در  مشی خصوص در حوزه خطه هاي تدوین شده ب مشی خط
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مدل . هاي صنعتی در استان قم بپردازد تالش است ضمن بررسی مشکالت اجراي خط مشی، به ارایه مدل اجراي خط مشی

هـاي   مشـی  طریق عالوه بر کم کردن مشکالت اجراي خطارایه شده در این مقاله داراي پنج مرحله بوده و بنا دارد تا از این 
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  مقدمه

ـ تـوان دو د  یبـه وضـوح مـ    یمشـ  خـط  يتحوالت اجرا یخیر تاریبه س یبا نگاه  گاهدی

ـ . باشند را در خصوص اجـرا مشـاهده نمـود    یگر میدیکامالً در تضاد با که کمتفاوت  ن یاول

ـ  هیـ توسـط نظر  ،دارد یمشـ  خط ياجرا مسألهبه  یسنت یه نگرشکدگاه ید همچـون   یپردازان

آن  یشده اسـت و مفروضـات اصـل    ارایهک یولیفرانک گودنو و لوترگ، ماکس وبر، لسونیو

اسـت و  یس ییجـدا  گریآن و به عبارت د يو اجرا یمش ن خطیم و تدویمرحله تنظ ییجدا

ه کـ معتقد است  ،لسون به وضوح قابل مشاهده استیار وکه در کن نگرش یا. باشد یاداره م

ار جــدا نمــودن کــن یبهتــر، ]جســتم تــارایس[الت ســازمان کو مشــ مســایلجبــران  يبــرا

اسـتمداران در مرحلـه   یه سبـه طـوري کـ    ،باشـد  یگر میدیکها از  راتکاستمداران و بورویس

ه کـ  ییهـا  یمش خط يها تنها به اجرا راتکپرداخته و بورو یمش خط ارایهم و ین به تنظیتدو

ه ک یفیار ضعیج بسین حال و پس از نتایبا ا. ن شده بپردازندیو تدو ارایهتوسط مقامات باال 

پـردازان و   هیاز نظر ياریبس، به دست آمد یوه سنتین شده به شیتدو يها یمش خط ياز اجرا

مـورد توجـه    یمشـ  خط يرا در اجرا يدینگرش جد، و اجرا يگذار یمش فعاالن حوزه خط

ه کـ بل ،گر جـدا نبـوده  یدیکـ ن و اجـرا از  ین نگرش نـه تنهـا مرحلـه تـدو    یدر ا. قرار دادند

و اجـرا متصـور    يگـذار  یمش ند خطیفرا يها ه گامیلکن یز بین یمتقابل یستگو واب یوستگیپ

وارد شـدند   یمشـ  خـط  ياجـرا  يد به حوزیه با نگرش جدک یپردازان هیاز جمله نظر. بودند

کی، سـ یلداویپرسـمن و و ، نیمـک لـوگل  ، تیلئونارد وا، نتالید لیویدي، توان به پال اپلبا یم

  . ره اشاره نمودیالمور و غ، انیه و مازمانیسابات

ار یبسـ  یهـا نقـش منـابع انسـان     یکالسـ کهـا و هـم نئو   یکالسکن هم از نگاه ین بیدر ا

ـ باشد و با توجه بـه اهم  یم یاتیر و حیگ چشم ت آن در رونـد  یریو مـد  یانسـان  يرویـ ت نی

 یصـنعت  يهـا  یمش خط يند اجرایگاه آن در فراین جاییتب، ها یمش خط يو اجرا يریگ لکش

ن یـی ها و تب یمش خط يبهتر موضوع اجرا كدر يدر ادامه برا. است يضرور و یاتیار حیبس

ردهـا  یکرو، ها يف شده سپس تئوریتعر  یمش خط ياجرا، ند اجرایدر فرا ینقش منابع انسان

ان یـ ده بیـ مطـرح گرد  یمشـ  خـط  ياجـرا   پـردازان حـوزه   هیه توسط نظرک ییها و چارچوب
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ل قرار گرفته و ابعاد و مراحل آن یحلت و هیتجزمورد  پژوهش یلیدر انتها مدل تحل. شود یم

  . گردد یح میتشر یت منابع انسانیریگاه مدیجا ییرد شناسایکبا رو

  مسألهان یب

. باشـد  یمـ  يگذار یمش ند خطین مراحل فرایتر چالش ن و پرتری مهماز  یکیمرحله اجرا 

ارزیـابی میـزان   ها اسـت و پـس از آن در مرحلـه     زیرا این مرحله نقطه آغازین تحقق هدف

ه نشـان  کـ هـا اسـت    یابین ارزیجه ایرد و در نتیگ یقرار م یابیمورد ارزها  دستیابی به هدف

ست همراه بـوده  کا با شیز و یآم ن شده موفقتیتدو يها یمش خط يقدر اجرا دهد تا چه یم

  . است

از  یصنعت يها یمش خصوص در حوزه خطه ن شده بیتدو يها یمش ناموفق خط ياجرا

افتـه بـا آن   یدر حـال توسـعه و توسـعه     يشـورها ک یباً تمامیه تقرکاست  یالتکمشجمله 

  . اند را پرداخت نموده یرقابل جبرانیغ يها نهین خصوص هزیاند و در ا مواجه

ن مسـؤوال  يه مـورد توجـه جـد   کاست  يز چندیشور ما نکدر  یمش خط ياجرا مسأله

ن شـده  ییش تعیبه اهداف از پ یابی دستو عدم  يارآمدکل آن ناین دلتری مهمه کقرار گرفته 

انجام شـده توسـط پژوهشـگر     یتشافکبا توجه به مطالعات ا. باشد یها م یمش خط يدر اجرا

انجام شـده   یتشافکا يها و مصاحبهي، ات نظریدر ادب یصنعت يها یمش خط ينه اجرایدر زم

 مسـأله ان قـم  ه در اسـت کـ ن موضـوع  یا، ارشناسان حوزه صنعت در استان قمکران و یبا مد

ار کامالً روشـن و آشـ  کقرار دارد  يط نامناسب و حادیدر شرا یصنعت يها یمش خط ياجرا

ع یاز صـنا  ياریبسـ  یسـتگ کو ورش يارآمـد کتـوان بـه نا   یه از آن جملـه مـ  ک ده استیگرد

ی، صـنعت  يهـا  یمشـ  خط یر اصولیناموفق و غ يل اجرایو زودبازده در استان به دل کوچک

  . اشاره نمود

 يبرا يمدل و الگو ارایه يپردازان مختلف برا هیتوسط نظر يادیز هاي تالششته در گذ

اجـرا   يهـا  یمشـ  ج به دست آمده از خطینتا یول ،انجام گرفته است  یمش موفق خط ياجرا

نداشـته   یج مطلـوب یشـده چنـدان نتـا    ارایه يو الگوها ها مدله کدهنده آن است  شده نشان

ه کـ شـود   یاجرا مـ  یطیدر مح یمش خط يند اجرایا فراریز. )224، ص1387، پور یقل(است

و  گر تعامل داشـته یدیکگران با ین بازیا ،ن حالیدر آن نقش دارند و در ع یگران مختلفیباز
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 يند اجـرا یفرا يره رویو غ یفرهنگي، اقتصادی، اسیس يها ن تعامالت با توجه به تفاوتیا

ي، اقتصـاد ی، اسـ یس يهـا  ن تفـاوت یل همیبه دل. گذارند یم یات قابل توجهتأثیر یمش خط

ار کط یشرا یپردازان مختلف در تمام هیشده توسط نظر ارایه هاي مدل يریارگه کبی، فرهنگ

ه کـ از اسـت  یـ ن شـده ن یتـدو  يها یمش موفق خط ياجرا يلذا برا. باشد یچندان مناسب نم

  . گردد ارایهآن  ییو حوزه اجرا یمش ط خاص آن خطیمتناسب با شرا ییالگوها

وجـود   يادیز يعوامل بازدارنده و تنگناهای، صنعت يها یمش موفق خط ير اجرایمس در

 يردن اجـرا کـ ارآمـد  کن عوامل بازدارنده و تنگناها بـه منظـور   یتر عمده ییه شناساکدارند 

 ین پـژوهش سـع  یت در ایدر نها. باشد یق مین تحقیگر اهداف ایاز د یصنعت يها یمش خط

رد یکـ روو بـا   یسـنج  ییو روا یتشافکا يها ق و مصاحبهیتحقات یق ادبیبرآن است تا از طر

  . گردد ارایه یصنعت يها یمش موفق خط يجهت اجرا یمدل، )GT( ادیبن ل دادهیتحلو  یفکی

  پژوهش ينظر یمبان

ـ . هـا وجـود دارد   همانطور که گفته شد، دو دیدگاه متفاوت در اجراي خـط مشـی   ن یاول

ـ دارد توسـط نظر  یمشـ  خـط  ياجرا مسألهبه  یسنت یه نگرشکدگاه ید ـ  هی همچـون   یپردازان

آن  یشده اسـت و مفروضـات اصـل    ارایهفرانک گودنو و لوترگیولیک ، ماکس وبر، ویلسون

اسـت و  یس یدایجـ  گریآن و به عبارت د يو اجرا یمش ن خطیم و تدویمرحله تنظ ییجدا

ن یتـدو  يهـا  یمش خط يه از اجراک یفیار ضعیج بسین حال و پس از نتایبا ا. باشد یم اداره

 يگـذار  یمشـ  پردازان و فعاالن حوزه خط هیاز نظر ياریبس، به دست آمد یوه سنتیشده به ش

ن نگرش نه تنها یدر ا. مورد توجه قرار دادند یمش خط يرا در اجرا يدینگرش جد، و اجرا

ه یلکن یز بین یمتقابل یو وابستگ یوستگیه پکبل ،گر جدا نبودهیدیکن و اجرا از یمرحله تدو

ه بـا نگـرش   ک یپردازان هیاز جمله نظر. و اجرا متصور بودند يگذار یمش ند خطیفرا يها گام

لئونـارد  ، دیوید لینتـال ، توان به پال اپلباي یوارد شدند م» یمش خط ياجرا« يد به حوزیجد

. ره اشـاره نمـود  یالمور و غ، انیه و مازمانیساباتکی، سیلداویپرسمن و و، مک لوگلین، وایت

م پرداخت حاصـل نگـرش   یه در ادامه به آنها خواهک ییها يها و تئور چارچوب، هاردیکرو

  . باشد یم یمش خط يد به اجرایجد
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  1یمش خط يف اجرایتعر

ـ   هکـ  یمشـ  خـط  تمایتصماجرا را انجام  2انیو مازمان ریسابات ـ انیصـورت ب ه عمومـاً ب ه ی

دستورات  ياز اجرا یلکش واندت یاجرا م ین حالتیدر چن .اند ف نمودهیتعر ،باشد یم  یرسم

از نظـر  . )20ص، 1983، انیـ ه و مازمانیسـابات (مات دادگـاه باشـد  یا تصمیو  ییمقامات اجرا

انجـام دادن و انجـام    ين استقرار اهداف روشن در دولت بـرا یه بکاست  يزیچ اوتول اجرا

ـ تعر یقعوا ییایآن در دن ییزها و اثر نهایندادن چ . )266ص، 2000، 3اوتـول (گـردد  یف مـ ی

، گیري قـوانین بـه کـار  هـایی همچـون    مشی شامل فعالیت ز معتقد است که اجراي خطکبرو

ز کـ از نظـر برو . باشـد  خدمات به مـردم مـی   ارایهتفسیر آنها و اجراي قوانین و تصورات و 

هـاي   نامـه  هـا و آیـین   باشد که نیازمند تکنیـک  اي می مشی موضوع بسیار پیچیده اجراي خط

و عمل داللـت   یمش خط نیب وندیاجرا بر پ نیبنابرا. )69ص، 1994، 4زکبرو(باشد مناسب می

  . )367 ، ص1981، 5بارت و فوج(دارد

 ياز اهداف و اقـدامات انجـام گرفتـه بـرا     يا ن مجموعهیب یتکاملو  یند تعاملیفرا اجرا

ـ  که) 275 ، ص1973، 6کیسیلداویپرسمن و و( باشد یسب آنها مک از اقـدامات   يسـر  کی

، 7هـورن  متـر و ون  ون( دوش یم شاملرا به اهداف مشخص  دنیرس يده برادر نظر گرفته ش

ـ اجـرا درگ  دهیچیپ يندهایدر فرآ یمختلف گرانیاز آنجا که باز. )154 ، ص1975  ،هسـتند  ری

ـ باشـد و بـه ا   دقیقامالً ک يا شامل مجموعه دینبا یمش لذا اهداف خط ـ ترت نی  یـان مجر ،بی

 ، ص1986، 8نیلکو فـران  يپالیـ ر(دارند یمش خط رموثي ساز ادهیپ يبرا يتر بیش اراتیاخت

253( .  

ه در آن کـ قـانون اسـت    ياجـرا  يبـه معنـا   یلـ کدر مفهوم  یمش خط ياجرات یدر نها

                                                        
1. Policy Implementation 
2. Sabatier and Mazmanian 
3. Otoole 
4. Brooks 
5. Barrett and Fudge 
6. Pressman and Wildavsky 
7.Van Meter and Van Horn 
8. Ripley and Frankin 
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اهـداف  ، زد تا بـا تـالش  یآم یمتفاوت در هم م يها یکنکو ت يها هیروها،  ، سازمانگرانیباز

، 1381ي، طبـر (رسـانند جـه مطلـوب و مثبـت ب   یرا بـه نت  يشـنهاد یپ یمش ا خطیبرنامه  یک

  . )126ص

  مشی رویکردهاي اجراي خط

خاص بـه   ینشیاز آنها با ب یکه هر کمتنوعی در خصوص اجرا وجود دارد  يرویکردها

را در سـه دسـته بـه     یمشـ  خط ياجرا يردهایکرو يبند طبقه یکپردازند در  یاجرا م مسأله

  . ندینما یم میتقس یبکیي ترها دریکروباال و  به  نییپارد یکرو، نییپا باالبه ردیکرو صورت

  1رویکردهاي باال به پایین) الف

پردازنـد   گیرند و به وضع قانون می می نخبگان در رأس امور قرار، پایین در رویکرد باالبه

شود؛ این دیـدگاه در واقـع همـان     ها دخالت داده نمی گیري و نظریات آحاد مردم در تصمیم

گذاري تابع دستورهاي مقامات مـافوق   مشی اینجا خط در ،نظریۀ نخبگان و تودة مردم است

خـود بـه اتخـاذ تصـمیم     ، و سلسله مراتب سازمانی است و رهبـران سـطح بـاالي سـازمان    

  . پردازند می

توسـط ون متـر و   ، نییپـا  باالبهرد یکرو يبر مبنا یمدل ارایهدر خصوص   ن تالشینخست

: ر بوده کـه عبارتنـد از  یاي شش متغمدل آنها دار. انجام گرفت 1975ون هورن در سال ار ک

، هـاي اجرایـی   ارتباطـات بـین سـازمانی و فعالیـت    ، مشـی  منابع خط، استانداردها و اهداف

. اجتماعی و سیاسی و گرایشات مجریان، شرایط اقتصادي، هاي اجرایی خصوصیات قسمت

، هـورن  ونون متـر و  (نماینـد  مشی ارتباط و پیوند برقـرار مـی   رها بین اجرا و خطین متغیا

  )476-462ص، 1975

توسط ساباتیه و مازمانیان توسـعه   1980ن در سال ییپا باالبه يها گر از چارچوبید یکی

 ییرهـا یمتغ ییشناسـا ، یمش خط ين نقش در اجرایتر یاتیح، آنهابر اساس مدل . یافته است

ـ ا. گذار اسـت تأثیرآنها  يند اجرایها در طول فرا یمش به اهداف خط یابیه در دستکاست  ن ی

 يرهـا یمتغ، یتیماه يرهایمتغ :ه عبارتند ازک شوند یم يبند دسته یمحور اصل سهرها در یمتغ

                                                        
1. Top –Down Approach 
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ابـداع   1980ن دیگري توسط ادواردز در سـال  ییپا باالبهمدل  يا نهیزم يرهایمتغ و يساختار

گـذار بـود   تأثیرمشی  وي در این مدل چهار علت را که به نظرش بر اجراي خط. شده است

، منـابع ) 2، ارتباطـات ) 1): 148ص، 1980، ادواردز( ه عبارتنـد از کموده است را مشخص ن

  . ساختار بوروکراسی) 4، گرایشات مجریان) 3

امـا همگـی ایـن     ،شـده اسـت   ارایـه ن ییپـا  باالبهرد یکدر خصوص رو یمتنوع هاي مدل

و  پرسـمن (انـد   هـایی داشـته   نقـص تـر   و اساسـی  تر مهمدر توجه کافی به متغیرهاي  ها مدل

  . )1987؛ وگنر، 1987؛ اینگرام، 1980، 1هارگرو ؛1984ویلداویسکی، 

ین ایـن  تـر  مهـم یکـی از   ،شـده اسـت   اي وارد انتقـادات گسـترده   پایین به رویکرد باالبه

این پژوهشگران معتقدنـد  . شده است ارایهباال  به نییانتقادات از سوي پژوهشگران رویکرد پا

 2)یاتیـ عمل(هاي سطح خیابـان  به اینکه نقش رفتار بروکراسیپایین با توجه  که رویکرد باالبه

در . )147 ، ص1978، 3کیپسـ یل( حتما با شکست مواجه خواهـد شـد   ،اند را در نظر نگرفته

، حقیقــت ایــن نــوع نگــاه بــه حــذف ابتکــارات اســتراتژیکی ناشــی از بخــش خصوصــی 

ي هـا  سیسـتم زیر و مقامات اجرایی محلـی و دیگـر   )یاتیعمل(هاي سطح خیابان بوروکراسی

نـد کـه کارکنـان    ک یپیشـنهاد مـ  ) 1995(پارسونز. )30ص، 1980، هیسابات(باشد می یمش خط

هـاي   به دلیل اینکه بصـیرت و دانـش الزم در خصـوص اجـراي دسـتورالعمل      4"مقدم خط"

ود و مشی را تا حدودي دارا هستند باید نقش کلیدي در فرآیند اجرا به آنها واگـذار نمـ   خط

پردازد و توجهی بـه   گذاري می هدف مسألهپایین تنها به  باالبهاست که رویکرد این در حالی 

  . رفتارها و اثرات متقابل افراد بر یکدیگر ندارد

گرفته این است کـه در ایـن   صورت پایین  رویکرد باالبهکه به  يگریانتقادات د از جمله

وده و دیگـران اساسـاً   کنندگان تصمیم سیاسی بازیگران اصلی ب فرض شده که تنظیم ها مدل

  . چیزهاي دست و پاگیر و مانع هستند

                                                        
1. Hargrove 
2. Street Level 
3. Lipsky 
4. Front Line 
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  1باال به پایینرویکردهاي ) ب

ه در صف مقدم قرار دارند لزوماً ک یانیه مجرک ندینما یماذعان ) 1979(انر کجانسون و 

ه آنهـا  ک رد؛ چراکران استقبال نخواهند یز مدکن و متمرییپا از رهنمودها و دستورات از باالبه

ه دسـتورات  کـ  یسانکار دارند و نسبت به کان سرویرجوع و مشتر ارباب يازهایبا ن ماًیمستق

تـر و نسـبت    آگاه یواقع يها ل و چالشیسازند به مسا یم يسازمان جار يرا از سطوح باال

در  يتـر  د نقـش گسـترده  یـ ن آنهـا با یبنـابرا . آشناترند، دهند یه در اجرا رخ مک یالتکبه مش

، ه در همـه حـال  کست ین بدان معنا نیالبته ا. ها داشته باشند يگذار یمش ن و خطیم قوانیتنظ

 يهـا  ننـد و نسـخه  ک يگـذار  یمشـ  د خـود خـط  یبا )یاتیعمل(ابانیخسطوح هاي  بروکراسی

  . )38-19، صص 1987، 2ستایالکپاالمبو و ( ندیو اعمال نما یرا خود طراح ییاجرا

کـه بـه وسـیله     جـاي ایـن   مشـی بـه    خـط ه کـ بـاال فـرض آن اسـت     به نییدر رویکرد پا

زدن آشـکار و ضـمنی بـین اعضـاي      از طریق مـذاکره و چانـه  ، گذاران کنترل شود مشی خط

هـا و یـا    باید بـا آرزوهـا و خواسـته   ، ها بنابراین برنامه. شود سازمان و مشتریان آن تبیین می

  . )128 ، ص1987، 3ترزیندر و پیل(تر سازگار باشد حداقل با الگوهاي رفتاري مقامات پایین

 هـا  مـدل ن یاز ا ییک، وجود دارد یمتنوع هاي مدلباال  به نییپا يردهایکدر خصوص رو

 هـا  مـدل ن یـ در ا. ایجـاد شـده اسـت    1978نـام دارد توسـط المـور    4رو نقشه پسکه اغلب 

ـ  از طریق مذاکره و چانه ،گذاران کنترل شود مشی که به وسیله خط مشی به جاي این خط  یزن

باید با ، ها بنابراین برنامه. شود اعضاي سازمان و مشتریان آن تبیین می بین) آشکار و ضمنی(

نـدر و  یل(تر سازگار باشـد  ها و یا حداقل با الگوهاي رفتاري مقامات پایین آرزوها و خواسته

زیرا فرض  ،این رویکرد نیز انتقادات زیادي را دریافت نموده است. )130 ، ص1987، ترزیپ

نـدر و  یل(دهـد    گذاري غیرمتمرکز رخ می مشی در یک محیط خط مشی ند که اجراي خطک یم

  . )1980، ساباتیر؛ 1987، ترزیپ

                                                        
1. Bottom – Up Approach 
2. Palumbo and Calista 
3. Linder and Peters 
4. Backward mapping 
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ولـی   ،ي مواجـه باشـد  تـر  کـم باال ممکن اسـت بـا مشـکل     به نییه رویکرد پای کدر حال

چون مشکل جامعه را عوام و مردم عادي و افراد غیرمتخصـص  . یستی استآل ایدهدیدگاهی 

ایـن  . این نظریه هم به طور صددرصد قابـل پیـاده شـدن نیسـت     .توانند تشخیص دهند نمی

 نـد ک یمشی عمومی را دنبال م باال همان تفکر فرآیند سیاسی و اقتصادي خط به نییپارویکرد 

آل بـودن در   بـه دلیـل ایـده   ، مشی باال اجراي خط به نییرویکرد پا. )156ص، 1995، هاولت(

شاید عدم موفقیت دانشمندان در ترکیـب  . ودمواجه ش، تواند میاي  عمل با مشکالت عدیده

آنهـا را بـه سـوي الگوهـاي دیگـري در      ، یابی به یک الگوي جـامع  این دو رویکرد و دست

  . )252-251صص ، 1385، هاولت و رامش(مشی سوق دهد اجراي خط

  ترکیبیویکرد ر) ج

 دهیـ چیپ يانـده یکه بر فرآ باشد یم يا مراوده ای يدیبریه يها دگاهید يرد دارایکن رویا

ریـزي   برنامـه  نـد یو فرا یمش در تمام سطوح خط یمش خط گرانیباز نیزنی ب مذاکره و چانه

. )2004، ؛ بارنـت 1990، نی؛ گـوگ 1984، لی؛ بارنت و ه1981، بارنت و فادج( ندک یم دیتأک

و  1نیگـوگ (گـردد  یز شـناخته مـ  یبه عنوان نسل سوم مطالعات اجرا ن یگاه ترکیبید ریکرو

 "بـاال  بـه  پـایین "و  "پایین باالبه" يردهایکروب کیترکیبی از ترد ریکرودر . )1990، ارانکهم

گر بـه  یه نقاط قوت هـر دو را داشـته و از نقـاط ضـعف همـد     ک به طوريگردد  یاستفاده م

  . دینما یعنوان فرصت استفاده م

و ن پایی باالبه يردهایکرو نیب یکاذب یکنند که دوگانگ استدالل می) 1981(بارت و فوج 

همزمـان   به طـور رد یکروهر دو ه کطور تصور نمود  نیتوان ا یلذا م ،وجود داردباال  به پایین

باشـد   یردن قدرت قانونکه به دنبال محدود ک یهنگام اجرا. ندینما یمار کعمل و با هم در 

ه ک یماتیدر مورد تصم یمش گران خطیاهش سطح بازکه به دنبال ک یو هنگامپایین  باالبهاز 

 بـاال  بـه  پـایین را در انحصـار دارنـد از    يریـ گ میمـوثر تصـم   بـه طـور  ند و ینما یا اتخاذ مآنه

  . )25ص، 1981، بارنت و فوج(شود یم

چـارد  یمشـی توسـط ر   ي اجراي خـط ها مدلاولین تالش در ایاالت متحده براي ترکیب 

                                                        
1. Goggin 
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با کار ا ررو نام داشت  وي کار قبلی خود را که نقشه پس. انجام گرفت 1985المور در سال 

او بیـان نمـود کــه   ، در ایـن ترکیـب  . نـام دارد ترکیـب نمـود    1شـرو یجدیـدش کـه نقشـه پ   

بایست هم به نهادهاي سیاسی و هم به دیگـر منـابعی کـه در دسـترس      گذاران می مشی خط

 يو ،بـا ایـن حـال   . هاي هدف غایی را در نظر بگیرنـد  قرار دارد و نیز ساختار محرك گروه

  . آورد مشی فراهم نمی ي فرایند اجراي خطیک مدل گرافیکی را برا

در سـال   نـز کیه و جنیتوسط سابات مشی ي اجراي خطها مدلن تالش براي ترکیب یدوم

ائتالف طرفدارانه بـراي   چارچوببه نام  یک چارچوبن یه منجر به تدوکانجام شد  1993

  . شدمشی  ي خطها سیستممطالعه زیر

ن ین توسـط گـوگ  ییپـا  باال و باالبه به نییي پاسومین تالش براي ترکیب عناصر رویکردها

شـود کـه اجـرا     بیان می 2"ین دولتیمشی ب اجراي خط"در مدل . انجام گرفت 1987در سال 

هایی اسـت کـه بـراي دولـت از جـاي       وسایل و محدودیت، ها در حقیقت تابعی از انگیزنده

لتی ناشی از بازیگران هاي دو انتخاب ،با این وجود. دیگر در سیستم فدرال فراهم شده است

بین احزاب داخلی و خارجی  یاما ممکن است نتیجۀ دادوستدهای، باشند عقالیی متعهد نمی

بنـابراین ایـن رویکـرد فـرض     . هاي دولتی دیگر درگیـر هسـتند باشـند    یمش که در بین خط

بـاال و   بـه  نییهـاي فـدرال سـرانجام بـر روي متغیرهـاي پـا       ند که اجراي دولتی برنامـه ک یم

  . یابد ن توسعه میییپا البهبا

ند که توجه به ک یمشی عمومی مطرح م کالیستا چهار محتواي نهادي را براي اجراي خط

گـذاري بـه کـار     مشـی  شود تا اجرا به طور صحیح و اثربخش در فرآینـد خـط   آنها باعث می

د عوامل و متغیرهاي درونی و بیرونی مؤثر بر این سـطوح را مـور   چنین هموي . گرفته شود

سطوح چهارگانۀ اجرا و عوامل اثرگذار بر آنها . )117ص، 1995، کالیستا(دهد بحث قرار می

  :که برگرفته از نظریات کالیستا است عبارتند از

 يهاي قانونی و نهـاد  محتواي نهادي یا قانونی اساسی است که بر جنبهسطح اول  )الف

                                                        
1. Forward mapping 
2. intergovernmental 
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ن و مقررات وضع شده یقوان، ها تأکید دارد و چگونگی رفتار آن منوط به قبول دستورالعمل

  . توسط نهادها و مؤسسات است

ها به عنوان انتخاب جمعی است کـه در واقـع بـه     سطح انتخاب نماینده ،سطح دوم )ب

. ي اجرایـی و فضـایی اسـت   هـا  سـازمان بخشد ایـن محتـوا درگیـر بـا      مشروعیت می، مدل

به آزادي دارنـد و کـاهش   شود و طرفین میل  تصمیمات در این مرحله مورد توافق واقع می

وضع شـده   يها یمش گردد تا خط ین سطح موجب میا. ندک یها در آینده را پیشنهاد م کنترل

  . حاصل شده بهتر اجرا گردند یل توافق جمعیبه دل

سطح عملیـاتی و اعمـال دولـت اسـت کـه دولـت در آن بـه تصـویب          ،سطح سوم) ج

طح شامل نهادهاي شـبه دولتـی و غیردولتـی    این س. پردازد ها و مقررات داخلی می نامه آیین

  . گیرد است و تصمیمات در این سطح اظهارات رسمی و غیررسمی را در بر می

و دولت از  ارایه خدمات استمدیریت شامل سطح توزیعی است که  ،سطح چهارم )د

این محتوا نتایج محتواهاي دیگر را  ،گیرد طریق آن نظارت بر عملیات را بر عهده می

آورد و تقریباً سطح  ند و در اجتماعات خارجی آنها را به مرحلۀ اجرا در میک یگ مهماهن

  . )54ص، 1379ی، رستم یرزق( کاملی است

  پژوهشهاي  سؤالاهداف و 

 "در استان قم یصنعت يها یمش خط ياجرا يبرا یمدل ارایه"ق ین تحقیا یهدف اصل

  :شود بال میدر راستاي هدف فوق، اهداف فرعی زیر نیز دن. باشد یم

  صنعتی يها مشی مناسب براي اجراي خط یچارچوب ارایه .1

  موثر بر اجرا يدیلک يرهاین متغییتع .2

  صنعتی يها مشی در اجراي خط ییاجرا يشناسایی ساختارها و ابزارها .3

  اجرا يدیلي کرهاین متغیروابط ب یبررس .4

  در استان یصنعت يها یمش خط ياجرا يعوامل بازدارنده و تنگناهاشناسایی . 5

  :سؤال اصلی

  ؟هاي صنعتی در استان قم چیست مدل مناسب اجراي خط مشی

  :یت فرعسؤاال
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  دامند؟کدر استان قم  یصنعت يها یمش خط يموثر بر اجرا يدیلک يرهایمتغ .1

  دامند؟کدر استان قم  یصنعت يها یمش خط ياجرا يعوامل بازدارنده و تنگناها .2

 ،داد ارایـه در استان قم  یصنعت يها یمش خط ياجرا يبرا یناسبه بتوان مدل مکنیا يبرا

و روابـط   ییدر استان شناسا یصنعت يها یمش خط يو موثر اجرا يدیلک يرهایمتغباید ابتدا 

در اسـتان   یصـنعت  يهـا  یمشـ  خـط  يه اجـرا کـ آن ين آنها مشخص گردد و در ادامه بـرا یب

ر اجرا را در استان مدنظ يرنده و تنگناهان عوامل بازداتری مهم تسیبا یز باشد میت آمیموفق

  . ل گرددیبه نقاط قوت و فرصت تبد قرار داده و نقاط ضعف و تهدید

  پژوهش یشناس روش

ل اطالعـات و  یـ ه و تحلیـ تجز، ها داده يآور جمع يبرا یفکیرد یکرو ن پژوهش ازیا در

ـ بـر ا . استفاده شده است یسنج ییروا هـا   داده یافتشـ کن اسـاس بـا اسـتفاده از مصـاحبه ا    ی

مـدل  ، سـپس بـا انجـام مصـاحبه     یمدل طراحـ  )GT(ادیبن ل دادهیتحل يو بر مبنا يآور جمع

  . ور روا شده استکمذ

ـ اسـتفاده گرد  يا تابخانـه کاز روش  "قیتحق ينظر یمبان"نگارش  يبرا ده و اطالعـات  ی

 يهـا  هداد يگـردآور  يبـرا . شده اسـت  يآور ه مختلف جمعیه و ثانویاز از منابع اولیمورد ن

استفاده  نامه پرسشمصاحبه و ك، سوابق و مدار یق از روش بررسیتحق يرهایمربوط به متغ

  . ه استدیگرد

 يهـا  یمش خط ياجرا يبرا یمدل مفهوم ارایهق به ین تحقیا ،دیه اشاره گردکگونه  همان

ـ  یه بـه نـوع  ک ینانکارکران و یه مدیلکپردازد و دامنه آن محدوده استان قم و  یم یصنعت ه ب

  . گردد یباشند را شامل م یحوزه صنعت مرتبط م

 یتشـاف کمصاحبه ا یعنی ،ت موضوع پژوهش در هر دو قسمت مصاحبهیبا توجه به اهم 

شـنودگان   انتخـاب مصـاحبه   يبـرا  يا رهیـ زنج يریـ گ از نمونه، مدل یسنج ییو مصاحبه روا

افـراد جامعـه را بـه    ابتـدا چنـد نفـر از    ، يا رهیزنج يریگ نمونهروش  در. استفاده شده است

از افـراد را   يتعداد، خود میخواه یسپس از هر کدام از آنها م. کنیم عنوان نمونه انتخاب می

ـ به ا يریگ ن نوع نمونهیمنطق ا. )34ص، 1389، و فالح یجندق(کنند یبه ما معرف ل کن شـ ی

را  ییها ا گروهیر افراد یگردد تا سا ینندگان تقاضا مک تکاز مشار، ه در طول مصاحبهکاست 
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جه نمونه افراد یدر نت. باشند یر میدرگ یصنعت يها یمش خط يه فعاالنه در اجراکنند ک یمعرف

و  یمشـ  خـط  ينفـوذ در جامعـه اجـرا    يبه افـراد ذ  یابیما دست یهدف اصل. ابدی یگسترش م

ـ با مجر یکیه ارتباط نزدکاست  یسانک ـ ی ـ اد، ان دارن از  ین نـوع انتخـاب فهرسـت جـامع    ی

پـژوهش فـراهم    يان را براکن امید و اینما یرا فراهم م یمش خط  يدر اجرا یگران اصلیباز

فراهم آورد و به مشـاهدات   یمش خط  ياز قلمرو اجرا یو مستدل یآورد تا پوشش منطق یم

ل یـ دخ يها و نهادهـا  ه گرو، و نگرش افراد یمنافع شخص، ردهایکاز رو یجامع يها نشیو ب

  . )88ص، 1389ی، باسع(میابیها دست  یمش خط يدر اجرا

  ها تحلیل داده و  هیتجز

باشـد   یه حاصـل پـژوهش حاضـر مـ    کـ در استان قم  یصنعت يها یمش خط يمدل اجرا

مرحلـه  ، »اجـرا  يسـاز  فرهنگ«مرحله : ب عبارتند ازیه به ترتکبوده  یپنچ مرحله اصل يدارا

ـ نها در اجـرا و در  یـی افزا هممرحله ، اجرا ینیارآفرکمرحله ، اجرا يساز تیظرف  مرحلـه ت ی

  . باشد یم یصنعت يها یمش موفق خط ياجرا

ش یـ و آرا یصـنعت  يهـا  یمشـ  از خـط  یاستان كاول مدل از دو بخش فهم مشتر مرحله

ش یـ ن راسـتا بخـش آرا  یه در اکل شده است کیتش یصنعت يها یمش اجرا خط يبرا یاستان

دو قسـمت   يدارا اجـرا  يبرا یش آمادگیا همان پی یصنعت يها یمش اجرا خط يبرا یاستان

  . گردد یم میتقس یرونیو عوامل ب یعوامل درون

ه شـامل  کـ اجرا رخ خواهد داد  يا همان توانمندسازیاجرا  يساز تیدوم ظرف مرحلهدر 

. خواهـد بـود   یمهارت يساز تیو ظرف ينرم افزار يساز تیظرفي، افزار سخت يساز تیظرف

و  ينـوآور ، تیـ خالق یجـاد نـوع  یا لیـ در اجـرا نـام دارد بـه دل    ینیارآفرکه کسوم  مرحله

در اجـرا   يسـاز  فرهنـگ  چنین همو  يو توانمندساز يساز تیه حاصل ظرفک-يریپذ کسیر

 يهـا  یمشـ  ع رونـد اجـرا خـط   یه باعث تسـر کدهد  یرخ م -باشد یم یصنعت يها یمش خط

  . در استان خواهد شد یصنعت

ه حاصـل جـو   کـ رد نـام دا  یصـنعت  يها یمش خط يدر اجرا ییافزا ه همکچهارم  مرحله

، در اجرا اسـت  يساز در اجرا و فرهنگ ینیارآفرکبر  یه مبتنک یصنعت يها یمش خط ياجرا

همچـون تعهـد    ییهـا  دهیـ گردد تـا پد  یموجب م یصنعت يها یمش خط يجو اجرا. باشد یم

 یدولتـ  تیریمـد  يریـ گ لکشـ ي، ادار یراسکل بورویتعدی، ران عالیت مدیحما، اجرا یاستان
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مناسب در رونـد اجـرا    ییاجرا يانات و استفاده از ابزارهاکنه منابع و امیهص بیتخصی، افق

ـ یاجـرا    مسألهپنج اصل  مرحلهت در یه در نهاکرخ دهد  یصنعت يها یمش خط  ياجـرا  یعن

  . اتفاق خواهد افتاد یصنعت يها یمش موفق خط

 يمـدل اجـرا  هـا و مراحـل    از گـام  یـک هـر   پژوهشن یبهتر مدل ا كدر يدر ادامه برا

ه ابعـاد آن مـورد   یـ لکح خواهـد شـد و   یل تشـر یبه تفص در استان قم یصنعت يها یمش خط

 . ردیگ یل قرار میوتحل هیو تجز ییشناسا

  هاي صنعتی مشی سازي اجراي خط فرهنگ: مرحله اول

 " اجـرا  يسـاز  فرهنـگ "ق یمدل تحق يبر مبنا یصنعت يها یمش خط ين مرحله اجرایاول

بـاور   یکبه صورت  یصنعت يها یمش خط يشود تا اجرا یم موجب يساز فرهنگ. باشد یم

و جامعـه   یـی اجرا هـاي  سـازمان در  يفرهنـگ قـو   یکدرآمده و وجود  كو مشتر یعموم

و براسـاس   پـژوهش ن یـ در ا. دیـ ل نمایرا تسـه  یصنعت يها یمش خط يتواند روند اجرا یم

 يها صورت يدارادر استان قم  یصنعت يها یمش خط يند اجرایفرا يفرهنگ ساز، مدل آن

 يند اجرایفرا يدیلکو  یگران اصلین بازیب كجاد فهم مشتریاز آنها ا یکیه کاست  یمختلف

ـ از رونـد اجـرا نوبـت بـه آرا     كجاد فهم مشتریپس از ا. باشد یم یصنعت يها یمش خط ش ی

جـاد شـده بـا عوامـل     یا كمشتر يها و تطابق فهم یصنعت يها یمش خط ياجرا يبرا یاستان

 . باشد یند اجرا میموثر در فرا یرونیو ب یدرون

  یصنعت يها یمش از خط یاستان كجاد فهم مشتریا) الف

ـ یو ب یدرون يدر فضا كنگاه مشتر یکبدون داشتن  یصنعت يها یمش خط ياجرا  یرون

ن و فرموله ین تدوکل ممکن شیور به بهترکمذ  یمش اگر خط یحت ،باشد ین مکرممیعمالً غ

د و ید یکرا بدون داشتن ین نمود؛ زیرا تضم  یمش موفق خط ياجراتوان  یشده باشد باز نم

ند اجرا در انجام یاز فرا یمختلف يها و برداشت یناهماهنگی، مش خط ياز اجرا كفهم مشتر

مـورد    یمش خط يمختلف از اجرا يها ه بعضاً موجب برداشتکها رخ خواهد داد  یمش خط

  . اجرا خواهد شد یگران اصلیتعارض و تقابل باز چنین همنظر و 

 ياجـرا  يسـاز  فرهنـگ در اسـتان قـم    یصنعت يها یمش خط يمرحله جهت اجرااولین 

 يهـا  یمشـ  خـط  يشـود تـا اجـرا    یموجب مـ  يساز فرهنگ. باشد یم یصنعت يها یمش خط
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 یصـنعت  يها یمش خط يدرآمده و روند اجرا كو مشتر یباور عموم یکبه صورت  یصنعت

و  یصـنعت  يهـا  یمشـ  خط يند اجرایفراسازي  فرهنگ براي بر اساس مدل،. دیل نمایرا تسه

آن، کمیته عمومی که در آن مـدیران عـالی و    يدیلکگران ین بازیب كد مشتریو د ایجاد فهم

هـاي صـنعتی نقـش دارنـد، تشـکیل       مشی هاي درگیر در فرایند اجراي خط نفوذ سازمان ذي

مورد نظـر    مشی را ابتدا خطبراي اج  مشی بدین صورت که در صورت ارایه خط. خواهد شد

مشـی مـذکور، آن    در کمیته عمومی مطرح و پس از ایجاد اجماع در خصوص اجـراي خـط  

از  كد مشـتر یـ جاد فهـم و د یپس از ا. ارایه خواهد شد) تخصصی(مشی به کمیته فرعی خط

اجــرا  يبــرا یش اســتانیــآرادر اســتان نوبــت بــه  یصــنعت يهــا یمشــ خــط يرونــد اجــرا

ـ یو ب یجاد شده با عوامل درونیا كمشتر يها و تطابق فهم یصنعت يها یمش خط مـوثر   یرون

این کار از طریـق ایجـاد کمیتـه تخصصـی     . باشد یم یصنعت يها یمش خط يند اجرایدر فرا

هـاي درگیـر در فراینـد     گیرد، به طوري که افراد متخصـص و کـاردان در سـازمان    انجام می

یت داشته و به عنوان بـازوي تخصصـی   هاي صنعتی در کمیته مذکور عضو مشی اجراي خط

  . نمایند براي کمیته عمومی نقش بازي می

مـدل   يریادگیـ ت یـ د بـه آن توجـه شـود ظرف   یـ ن مرحلـه با یه در اک یار مهمیته بسکن

 ینـوع  "اجـرا  يسـاز  فرهنـگ "ن مـدل و در مرحلـه   یـ ه در اکاست  معنان بدان یا. باشد یم

ن یـ ه در اک ییها تیفعال یزان اثربخشیبتواند م قین طریجاد نموده تا از ایسم بازخور ایانکم

ه بـه  کـ  عمـومی ته یمکن مرحله افراد حاضر در یدر ا. دیرد را مشاهده نمایگ یبخش انجام م

 یش استانیه در آن آراک يا تهیمک یعنی ،تخصصیته یمکشود از  یده مینام یته اصلیمک ینوع

له ید تا بـدان وسـ  ینما یافت میرخ خواهد داد بازخور در یصنعت يها یمش خط ياجرا يبرا

ـ ی ی،تـه اصـل  یمک ين عمـل از سـو  یضـمناً همـ  . رخ دهد یاددهندگیو  يریادگی ینوع  یعن

در اسـتان   یصـنعت  يهـا  یمشـ  خط ياز اجرا یاستان كجاد فهم مشتریا مسؤوله ک يا تهیمک

مختلـف بـه    يها تهیمکن مرحله یوسته در ایپ به طوره کن صورت یبد ،است رخ خواهد داد

 یهـا و حتـ   ضـعف ، هـا  قـوت ، هـا  تیله محـدود ین وسیرد داده و بدکگر گزارش عملیدیک
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ه کـ نموده   ییدر استان قم را شناسا یصنعت يها یمش خط ياجرا ي نهیار در زمک هاي فرصت

، تـر  در اسـتان منسـجم   یصـنعت  يهـا  یمشـ  خـط  يند اجـرا یگردد تا فرا یار موجب مکن یا

از  یافکـ و عـدم دانـش    یل ناهمـاهنگ یها به دل يارک  رهرد و دوبایاراتر انجام گکتر و  یواقع

  . ابدیاهش ک یرونیو ب یدرون يها تیمحدود

 یصنعت يها یمش اجرا خط يبرا یش استانیآرا) ب

 يهـا  یمشـ  خـط  ياجـرا  يبرا یش استانیآرا ی،صنعت يها یمش خط ياجرا يمرحله بعد

 یه در مرحله قبلک کیم مشترگردد تا فه ین مرحله تالش میدر ا. باشد یدر استان م یصنعت

ه تنها کن موضوع را باور داشت ید ایرا بایز. استان هماهنگ گردد يها تیجاد شده با واقعیا

در اسـتان   یصـنعت هـاي   یمشـ  موفق خـط  يتواند باعث اجرا ینم كد مشتریعامل داشتن د

بـوده   یار مهم و اساسیبس یصنعت يها یمش در اجرا خط یرونیو ب یرا عوامل درونیز ،گردد

شـناخت   پـژوهش ن یا یبراساس مدل ابداع. ندینما یم  يرا در اجرا باز یمختلف يها و نقش

 يهـا  یمشـ  نـد اجـرا خـط   یآنها بـا فرا  يساز همسان یاجرا و به نوع یو درون یرونیعوامل ب

ن یـ گـردد و ا  یصنعت يها یمش اجرا خط يبرا یش استانیآرا یتواند موجب نوع یم یصنعت

ـ  ،گـر یو بـه عبـارت د   یجـاد آمـادگ  یا يمعنـا بـه   یش استانیآرا اجـرا   يبـرا  یش آمـادگ یپ

  .خواهد شد یصنعت يها یمش خط
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ج حاصــل از یه براســاس نتــاکــ یرونــیو ب ین عوامــل درونــتــری مهــمن قســمت یــدر ا

بـه   یصنعت يها یمش خط ينظران حوزه اجرا ن و صاحبمسؤوالانجام شده با  يها مصاحبه
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  . گردد یان میگذار بوده بتأثیر یصنعت يها یمش خط يآمده و بر روند اجرا دست

ن و مسـؤوال انجـام شـده بـا     يهـا  ج حاصـل از مصـاحبه  یبراساس نتا: عوامل درونی .1

 يمـوثر بـر اجـرا    ین عوامل درونتری مهم یصنعت يها یمش خط ينظران حوزه اجرا صاحب

عوامـل  ) گـذاري و ب  یمشـ  عوامل ناشی از خط) را در دو مقوله الف یصنعت يها یمش خط

 . نمود يبند توان دسته یم يساختار

  گذاري یمش عوامل ناشی از خط) الف

ه ناشـی از  کدر استان قم  یصنعت يها یمش خط يگذار در روند اجراتأثیر یعوامل درون

، مشـی   نظریه خـط  ییروا، ح و واضحیگذاري صر هدف: باشد عبارتند از یگذاري م یمش خط

ی، فنـ  يهـا  ياهش دشـوار ، کمشی  همگانی در مورد خط توافق، اجراي آزمایشی و بازخورد

 . هدف يها ق گروهیف دقیو تعر یمش ل اهداف خطیتعد

  عوامل ساختاري) ب

منظور از عوامل ساختاري آن دسـته از عـواملی اسـت کـه مربـوط بـه سـاختار مراکـز         

مشـخص بـودن   ، استقالل نسـبی در ارکـان اجرایـی   . مشی است  و اجراي خطگیري  تصمیم

وجود ارتباطات و داشتن نظام ارزیابی عملکرد عواملی هسـتند کـه   ، ها مسؤولیتف و وظای

  . در این مبحث قرار دارند

ـ ین عوامـل ب تـری  مهم: عوامل بیرونی و محیطی. 2 عوامـل   -اي و زمینـه  یطـ یو مح یرون

ـ ه باکـ  یصنعت يها یمش خط يموثر بر اجرا -فنی و سیاسی، اقتصادي، اجتماعی د بـه آنهـا   ی

، وريآ توجـه بـه تغییـرات فـن    ، جامعـه  یتوجه بـه اوضـاع اجتمـاع   : مود عبارتند ازتوجه ن

حمایـت  ، هاي سیاسی و اقتصادي منابع گروه، سازماندهی تجهیزات اداري، تغییرات سیاسی

  . هاي اجتماعی مشی با هنجارها و ارزش خط سویی همعمومی و 

 ياجرا يبرا یش استانیآرا طور که قبالً هم به آن اشاره گردید، شایان ذکر است همان

  . هاي تخصصی انجام خواهد شد از طریق تشکیل کمیته در استان یصنعت يها یمش خط

  سازي براي اجرا ظرفیت: مرحله دوم

 يدر واقـع همـان توانمندسـاز   ، اجـرا  یو مهارت ينرم افزاري، افزار سختسازي  تیظرف

 يهـا  یمشـ  از خـط  یاسـتان  كشترفهم مجاد یه پس از اکباشد  یسازمان و جامعه م، نانکارک

ه در به طوري کـ  ،رخ خواهد داد یصنعت يها یمش خط ياجرا يبرا یش استانیو آرا یصنعت
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در اجـرا   ینیارآفرکـ افتـه و موجـب   یع یتسـر  یصـنعت  يها یمش ن مرحله روند اجرا خطیا

  . خواهد شد یصنعت يها یمش خط

ـ ی ،ش رودیپ یابداعبراساس مدل  یصنعت يها یمش خط يه روند اجرای کدر صورت  یعن

اجـرا   يبـرا  یش اسـتان یـ جـاد و آرا یا یصـنعت  يهـا  یمشـ  از خـط  یاستان كفهم مشترابتدا 

ـ   يبر مبنـا  یصنعت يها یمش خط ـ یو ب یعوامـل درون در عمـل موجـب   ، ردیـ ل گکشـ  یرون

ی، رسـاخت یز يها تیمحدود: مانند يافزار دات سختیها و تهد از ضعف ياریگردد تا بس یم

ل یـ شدند به دل ید محسوب میتهد یکه قبالً به عنوان کره یو غ يا نهیوامل زمع، ها ياستراتژ

ل شـده و  یبه فرصت تبد یصنعت يها یمش در روند اجرا خط یاالذهان نیر بکتف یجاد نوعیا

مـورد   یصـنعت  یمش خط یکه ی کدرصورت ،به عنوان مثال. جامعه گردد يباعث توانمندساز

و  ی ـ صـنعت  يهـا  یمشـ  از خـط  یاسـتان  كفهم مشتر ـ  دریها قرار گ رش جامعه و رسانهیپذ

ـ  ياجرا يبرا یقبل یآمادگ ـ یو ب یآن با توجه به در نظرگرفتن عوامل درون ـ آرا ــ  یرون ش ی

 یـک اتومات بـه طـور  خـود و   ا شده باشد خودبهیمه ی ـ صنعت يها یمش اجرا خط يبرا یاستان

و  یمــیت يختارهاسـا جـاد  یماننـد ا  يافـزار  سـخت  يو توانمندسـاز  يسـاز  تیـ ظرف ینـوع 

 يهـا  یمش جامعه با اهداف خط يها استراتژي سویی هم چنین همو  ها سازمانخودگردان در 

 هـاي  سـازمان رش یمورد پذ یمش ن خطیه همی کو در صورت. ردیپذ یصورت من شده یتدو

ش یـ و آرا یصنعت يها یمش از خط یاستان كفهم مشتر ،گریرد و به عبارت دیقرار گ يمجر

ر کـ در نظـر گـرفتن تف   يبر مبنـا  یمش آن خط يبرا یصنعت يها یمش اجرا خط يبرا یاستان

 يمجـر  هـاي  سـازمان گـردد تـا    یخود باعث م خودبه ،باشد يمجر هاي سازمان یاالذهان نیب

ـ ه اکـ رنـد  یاجـرا در نظـر بگ   يرا برا ییارهاکسازو یصنعت يها یمش خط ن خـود موجـب   ی

ارزش  یجـاد نـوع  یا، رانیمـد  يرهبر کسبر ییتغ -يافزار نرم يو توانمندساز يساز تیظرف

ـ   يدرسـت نسـبت بـه اجـرا     يهـا  یباورهـا و طرزتلقـ   يریـ گ لکشـ ، ن افـراد یمشترك در ب

هرگـاه فهـم    چنـین  هـم . گـردد  یمـ ر نگرش کارکنـان  ییتغ چنین همو  یصنعت يها یمش خط

 یصـنعت  يهـا  یمشـ  اجرا خط يبرا یش استانیو آرا یصنعت يها یمش از خط یاستان كمشتر

 ینـوع  یصـنعت  يهـا  یمشـ  در رونـد اجـرا خـط    -یمـدل ابـداع   يبـر مبنـا   -ردیگصورت 
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و  یانسـان کـی،  اادر يهـا  ه مهارتکن صورت یبد ،ز رخ خواهد دادین یمهارت يساز تیظرف

 . افتیبهبود خواهد  یصنعت يها یمش گران اجرا خطیباز ینان و به نوعکارکافراد و  یفن

  مشی کارآفرینی اجراي خط: مرحله سوم

در  یاتفـاق جـالب   ،دهـد  یرخ م یصنعت يها یمش اجرا خط يبرا يساز تیه ظرفی کزمان

ن هنگـام  یـ ه در اکـ ن اسـت  یـ و آن ا پیونـدد  یبه وقوع م یصنعت يها یمش صحنه اجرا خط

در  یصـنعت  يهـا  یمش اجرا خط يدیلکو  یگران اصلیباز ،گریاران و به عبارت دکاندر دست

ن یبه ا. زنند یآن دست م کسیرش ریا به همراه پذدر اجر يت و نوآوریروند اجرا به خالق

نـزد  ی، صـنعت  يهـا  یمش خط ياجرا یگران اصلیباز ییت اجرایش ظرفیل افزایه به دلک معنا

نـد تـا   ینما یمـ  ین راستا سـع ینفس به وجود آمده و در اه و اعتماد ب يخودباور یآنها نوع

ـ   -دادند یه قبالً انجام مکرا  ییها يارکروند  ن و مقـررات  یل ابهـام در قـوان  یـ ه دلو لزومـاً ب

 یصـنعت  يها یمش سطح دانش افراد از اجرا خط نن بودییپا چنین همو  یراسکو بورو يادار

ـ به صورت خالقانه و نوآورانه انجـام گ  -گرفته یند و محتاطانه انجام مکار یارها بسک و . ردی

ي، مفهـوم نـوآور   ینـ عیاجرا به همـراه بـه فعـل درآوردن آن     ي دهیت در نظر و این خالقیا

ـ ن یصـنعت  يها یمش ه در روند اجرا خطکنیبا توجه به ا -کسیرش ریهمراه با پذ از اسـت  ی

 يادار یراسـ کبورو يرو چنـین  همقرار گرفته و  ين و مقررات مورد بازنگریاز قوان ياریبس

  . مینام یم یصنعت يها یمش خط يدر اجرا ینیارآفرک -پل زده شود

  هاي صنعتی مشی طجو اجراي خ: مرحله چهارم

نوبـت  » اجرا ینیارآفرک«و » اجرا يساز ستیظرف«، »يساز فرهنگ«سه مرحله  یبعد از ط

سـه   يردهاکارکن مرحله در واقع یدر ا. رسد یاجرا نام دارد م ییافزا ه همکبه مرحله چهارم 

مـدل   يدهاکرارکر یرات حاصل شده از ساییات تغتأثیران شده و ما شاهد ینما یمرحله قبل

ـ ییدر اجـرا تغ  ینیارآفرکـ در اجـرا و   يسـاز  تیجاد ظرفیه با اک معنان یبد. م بودیواهخ  یرات

در ایـن خصـوص بـر مبنـاي     . صنعتی در اسـتان رخ خواهـد داد   هاي مشی روي اجراي خط

چنـین انجـام مصـاحبه     هاي اکتشافی انجام شده و نیز بررسی اسناد و مدارك و هم مصاحبه

: ه ما شاهد چندین کارکرد مختلـف هسـتیم کـه عبارتنـد از    روایی سنجی مدل در این مرحل

ــالی، تعــدیل بوروکراســی اداري، شــکل   ــدیران ع ــت م ــري  تعهــد اســتانی اجــرا، حمای گی
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  . دولتی افقی، تخصیص بهینه منابع و امکانات و استفاده از ابزارهاي اجرایی مناسب مدیریت

گران ینفـوذ و بـاز   يافراد ذ عموماً یصنعت يها یمش خط يه در روند اجراکنیبا توجه به ا

ه یتعهـد و سـرما   یه نـوع کـ تـوان انتظـار داشـت     یند اجرا نقش دارند میه فرایلکدر  یاصل

و بـا توجـه بـه    . به وجود خواهد آمـد  یصنعت يها یمش خط ياجرا يدر استان برا یاجتماع

 -یعـ فر يهـا  تـه یمکو  -یاستان كجاد فهم مشتریا تهیمکمنظور  -یاصل يها تهیمکه در کنیا

وجود  یر جمعکتف ینوع -یصنعت يها یمش اجرا خط يبرا یش استانیآرا يها تهیمکمنظور 

، ار آنهـا یـ االخت ندگان تامیا نمایو  ییاجرا هاي سازمانران ارشد یخواهد داشت و حضور مد

  . در استان خواهد شد یصنعت يها یمش خط ياز روند اجرا یران عالیت مدیموجب حما

مصـاحبه  ی، سنج ییو در مرحله روااست ن مدل متصور یا يه براک ییردهاکارکگر یاز د

ـ یریجاد مدیموضوع ا ،آنها داشتند يرو يادید زکیز تایشوندگان ن ل یو تعـد  یافقـ  یت دولت

گذاري و مـدیران   خط مشی براي بسیاري از دست اندرکاران. خواهد بود يادار یراسکبورو

ولی در اجرا  ،گردد می تدوین مناسبی یصنعتهاي  دولتی در ایران واضح است که خط مشی

زیـرا رمـز   ، صـادق اسـت   تـر  بـیش فرابخشـی  هاي  این امر در مورد خط مشی. نیست موفق

. تهماهنگی افقی بازیگران مجـري نهفتـه اسـ    درهایی  موفقیت در اجراي چنین خط مشی

از  نوع خـدمات یـا انجـام برخـی     ارایهبرسر  یدرون سازمانبین سازمانی و  يها یناهماهنگ

و هـا   خانـه  افقی به یکپارچگی بـین وزارت  یدولت تیریمد. باشد یار مشهود میبسها  فعالیت

اشـاره   یصنعت يها یمش خط ير در اجرایدرگهاي  سازمان چنین همتابعه آنها و  هاي سازمان

دوم و ، ه در مراحـل اول کـ نـان و جامعـه   کار، کرانیدر مد يجاد توانمندسازیل ایبه دل. دارد

قرارگرفتـه   ینیمورد بـازب  یراسکبورو يندهایاز فرا ياریبس یبه نوع، ل گرفتهکشسوم  یحت

 ينـان ادار کارکران و یمـد  یافکاز دانش نا یه ناشک يادار يها ياغذبازکاز  ياریبس یو حت

 تـري  بیشنان یما با اطم ییاجرا هاي سازمانران ین خصوص مدیل شده و در ایتعد ،باشد یم

 یصنعت يها یمش خط يگر نموده و مسلماً روند اجرایدیکبا  یافقارتباطات  يدر برقرا یسع

  . دیرا بهبود خواهند بخش

 یـی اجرا يانات و استفاده از ابزارهاکنه منابع و امیص بهیتخص مدل يردهاکارکگر یاز د

گـردد   یموجب م یو اصل یفرع يها تهیمکدر  یشیاند ه همک معنان یبد. مناسب خواهد بود
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نمـوده و   تـري  بـیش خـود دقـت    یص منابع مـال یدر تخص یمال يها وزهاران حکاند تا دست

ن جامعه و یل تعارضات بیثراً به دلکه اکانات کو ام ین خصوص از هدر رفتن منابع مالیدرا

ـ ، رفتـه  یهـدر مـ   یـی اجرا هـاي  سـازمان ن خود یموارد ب یو در برخ ییاجرا هاي سازمان ه ب

  . ابدیص ینه تخصیصورت به

نادرست در  يابزارها يریارگه کبی، صنعت يها یمش خط ياجرا یاز موانع اصل یکی

در دو  ـ يداوطلبانه و اجبار يه عموماً دو دسته ابزارهاکنیبا توجه به ا. باشد یند اجرا میفرا

ستم را قادر خواهد ساخت تا یور سکمدل مذ يریارگه کب ،وجود دارد ـ فیطرف ط

 كجاد فهم مشتریهمچون ا يها سمیانکم ل وجودیط اجرا و به دلیط و شرایمتناسب با مح

ز یو ن یصنعت يها یمش خط ياجرا يبرا یش استانیو آرا یصنعت يها یمش از خط یاستان

 ياجرا يبرا یدرست ياز ابزارها یصنعت يها یمش خط يدر اجرا ینیارآفرکو  يساز تیظرف

  . استفاده گردد یصنعت يها یمش خط

 بـه طـور  فـوق   يردهـا کارک ین مرحله تمـام یر اه دکنیه با توجه به اکر است کان ذیشا

 یسـنج  یـی دگان در قسمت روانوش مطابق نظرات مصاحبه -خواهد دادهمزمان و با هم رخ 

ـ   کـ  یصـنعت  ي هـا  یمشـ  خط يدر اجرا ییافزا هم ینوع -مدل  کتـ  که مسـلماً از مجمـوع ت

 کمـ ک یصـنعت  يهـا  یمشـ  خـط  يدهد و بـه اجـرا   یخواهد بود رخ م تر بیشباال  يها نهیگز

  . خواهد نمود یانیشا

 هاي صنعتی مشی اجراي موفق خط: مرحله پنجم

ه کن است یا ،ن قسمت مطرح گرددیدر ا یسکهر ين است براکه ممک سؤالین تری مهم

اجـرا و   ینیارآفر، کـ اجرا يساز تیظرف، اجرا يساز فرهنگ یعنیمراحل چهارگانه فوق  یط

 ،امالً مشـخص اسـت  کجواب . خواهد داشت را در بر یجیاجرا چه نتا ییافزا ت همیدر نها

ـ ا یه هدف اصـل کنیدر استان قم؛ با توجه به ا یصنعت يها یمش موفق خط ياجرا  پـژوهش ن ی

ج حاصـل از  یباشد و بنابر نتـا  یدر استان قم م یصنعت يها یمش خط ياجرا يبرا یمدل ارایه

ان یدر پا یسنج ییروا يها ج مصاحبهیه و نتایانجام شده در مراحل اول یتشافکا يها مصاحبه

ـ ا يریارگه که بکان نمود یتوان به صراحت ب یار مک مراحـل و  ، هـا  ن مـدل مطـابق بـا گـام    ی

در  یصـنعت  يهـا  یمش موفق خط يهمچون اجرا یج عملیشده در آن نتا ینیب شیپ يندهایفرا

 ینیارآفري، کـ دسازنتوانمي، ساز جه فرهنگیه البته در نتکخواهد داشت  یاستان قم را در پ
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  . در استان قم خواهد بود یصنعتهاي  یمش خط يدر اجرا ییافزا و هم

   یجهنت

 یدر مرحله اول پژوهش و بررسـ  یتشافکا يها ج به دست آمده از مصاحبهینتا يبر مبنا

ـ بن داده لیـ تحل يصورت گرفته بر مبنا يساز ه و مدلیه و ثانویاول كاسناد و مدار و  GT)(ادی

آزمـون مـدل انجـام     يو بـرا  ین و طراحـ یه بعد از تـدو ک یسنج ییروا يها انجام مصاحبه

ـ   ياجرا یکه کآن يه در استان قم براکجه گرفت یتوان نت یم، گرفته خصـوص در  ه موفـق ب

بـه  ه کـ  يگران متعـدد یست به عوامل و بـاز یبا یم ،میداشته باش یصنعت يها یمش حوزه خط

ن راسـتا بـا   یـ وجـه نمـود و در ا  گذار هستند تتأثیرند اجرا یم بر فرایرمستقیم و غیمستق طور

تـوان   یاجرا مـ  يبرا یش آمادگیو پ یصنعت يها یمش از خط یاستان كفهم مشتر یکجاد یا

و  ينـوآور ، تیـ ه به همـراه خالق ک ینیارآفرکو  يساز تیه روند اجرا با ظرفکانتظار داشت 

د جـا یا یصـنعت  يهـا  یمشـ  موفق خط ياجرا يرا برا یجو مناسب، خواهد بود يریپذ کسیر

  . شود

نقش  یدر استان قم عوامل مختلف یصنعت يها یمش موفق خط ياجرا ين اساس برایبر ا

بـر   یپـژوهش مبنـ   یاصـل سـؤال  در پاسخ به . نمود يست به آنها توجه جدیبا یه مکدارند 

 يو بـر مبنـا   د باشـد؟ یبا یدر استان قم چگونه مدل یصنعت يها یمش خط يه مدل اجراکنیا

 ياجـرا  يبـرا  یمدلیی، مدل نها یسنج ییروا چنین همنجام گرفته و ا یتشافکا يها مصاحبه

 يهـا  یژگـ یو يه داراکـ توانـد متناسـب باشـد     یدر استان قم م یصنعت يها یمش موفق خط

و  يتوجـه خـاص بـه موضـوع توانمندسـاز     ي، ساز فرهنگ يبرا یسمیانکهمچون وجود م

و  کسـ یرش ریبه همـراه پـذ   خالقانه و نوآورانه هاي روش يریارگه کب، اجرا يساز تیظرف

 . باشد یصنعت يها یمش خط يجهت اجرا) ییافزا هم(مناسب  يجوجاد یا

مـوثر بـر    يدیـ لک يرهـا یه متغکـ نیبـر ا  یاول پژوهش مبنـ  سؤالدر ادامه و در پاسخ به 

ـ بــر ادامنـد؟ و  کدر اسـتان قـم    یصــنعت يهـا  یمشـ  خـط  ياجـرا   ياجــرامـدل  ن اسـاس  ی

. ل گرفتکش ،باشد یم یپنچ مرحله و گام اصل يه داراک در استان قم یصنعت يها یمش خط

عوامـل  . موثر بر اجرا مورد توجه قرار گرفته اسـت  یرونیو ب یاول مدل عوامل درون مرحله

ـ یبـوده و عوامـل ب   يگذاري و عوامـل سـاختار   یمش شامل عوامل ناشی از خط یدرون  یرون
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 کمـ کن عوامـل  یق ایدق ییاشناس. باشد یم یو فن ياقتصادی، اسیسی، شامل عوامل اجتماع

 یم و روند اجرا از اثربخشیو موثر اجرا داشته باش يدیلکاز عوامل  یدرست كد تا درینما یم

اجـرا   يا همـان توانمندسـاز  ی يساز تیمرحله دوم به موضوع ظرف. برخوردار باشد یمناسب

. است مدنظر يریپذ کسیبه همراه ر يت و نوآوریپردازد و در مرحله بعد موضوع خالق یم

مدل مورد توجه قرار گرفتـه   یدر اجرا به عنوان حاصل مراحل قبل ییافزا در ادامه بحث هم

 بـه طـور   یه مراحـل قبلـ  یلکه ی کدر صورت یصنعت يها یمش موفق خط يت اجرایو در نها

  . اتفاق خواهد افتاد ،ردیمناسب و هماهنگ انجام گ

 يامـل بازدارنـده و تنگناهـا   عو ییه اشـاره بـه شناسـا   کدوم پژوهش  سؤالدر پاسخ به 

انجام شده  یتشافکا يها در استان قم دارد و بر اساس مصاحبه یصنعت يها یمش خط ياجرا

عوامـل  ، در استان قـم  یصنعت يها یمش خط ياجرا  اران حوزهکاندر نظران و دست با صاحب

در استان قم در هشـت بخـش مختلـف     یصنعت يها یمش خط ياجرا يبازدارنده و تنگناها

عوامـل  . 2 .یراسـ کبورواز  یعوامل بازدارنده ناش .1: که عبارتند ازنمود  يبند توان طبقه یم

 .عوامل محیطـی عوامل بازدارنده ناشی از . 3 .ساختارهاي اجراییبازدارنده ناشی از 

 .ن و مقـررات یقـوان از  یعوامل بازدارنده ناش .5 .يساز فرهنگاز  یعوامل بازدارنده ناش. 4

ماهیـت  عوامـل بازدارنـده ناشـی از    . 7 .ارنده ناشـی از منـابع انسـانی   عوامل بازد. 6

  . يانات مادکمنابع و اماز  یعوامل بازدارنده ناش. 8 .مشی خط

 ير الزم تنگناهـا و عوامـل بازدارنـده اجـرا    ین اساس الزم است تـا بـا اتخـاذ تـداب    یبر ا

ن یـ ل شده تا از اید به نقطه قوت و فرصت تبدیاز نقطه ضعف و تهد یصنعت يها یمش خط

  . همراه باشد تري بیشت یدر استان قم با موفق یصنعت يها یمش خط يق اجرایطر
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