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  چکیده

هاي عمومی مشیها اراده ملی را در پرتو خطدولت. هاي سیاسی هستندهاي عمومی سازوکارهاي حکمرانی ملی نظاممشیخط
ها بر سیاق مالحظات علمی و سیاسی دوراندیشانه تعبیه شده باشـد، کماکـان   مشیسخه تدوینی این خطاگر ن. کنند اداره می

هاي عمومی شاهکار مشیاجراي خط. دردهاي ملی را دوا نخواهد کرد، مگر آن که مرحله اجراي خود را با موفقیت طی کند

پژوهش حاضر . ها تشخیص دادمشیمیزان اجراي این خطتوان از قبل  کیفیت مدیریت دولتی را می. ویژه مدیریت دولتی است
نشان  نتایج. هاي عمومی کشور طراحی شده استمشیبا هدف شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر عدم موفقیت برخی از خط

دولتی ثباتی مدیریتی در بخش هاي ملی، بی مشی ها در اجراي خطتوجهی به ارزش زمان و سپري شدن فرصتبی دهد کهمی

-هاي داخلی و خارجی موثر بر اجـراي خـط  هاي ملی، بحرانمشیسویی ابزارهاي اجراي خطهمها، نامشیمتولی اجراي خط
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  مقدمه

 يسـازوکارها  هـا  آن ونددهنـده دولـت و جامعـه هسـتند؛    یحلقه پ یعموم يهایمشخط

  . ستها ي آناجرا یمتولی، ت دولتیریهستند که مد یاعمال اراده مل

ه کـ است  یمطرح در حوزه اداره امور عموماز جمله مباحث مهم  یعموم يهایمشخط

؛ و از آنجـا  است نظران قرار گرفتهمورد توجه صاحب يسه دهه گذشته به صورت جد یط

، دوم مطرح شـد  یاز جنگ جهان دانش جوان بعد یکبه عنوان  یعموم يگذاریمشخط هک

هـا کـه   دولـت . اسـت  "یعمـوم  يگـذار یمشـ خـط "، دیـ دولت در جهـان جد  ینقش اصل

، دهنـد یشـکل مـ  را  یعمـوم  يهایمشخط هستند هییو قضا مقننه، هیمجر يارنده قویدربرگ

 پردازنـد یمـ ، آنچـه اجـرا شـده اسـت     "یابیارز"آورند و آنگاه به یم در "اجرا"را به  ها آن

نـد  ین مراحل فرایتراز بغرنج یکی یعموم یمشخط ي؛ در واقع مرحله اجرا)1389ی،بزرگ(

بـه واسـطه    یمشـ ک خـط یـ  يامـدها یقت اثرات و پیدر حق. است یعموم يگذاریمشخط

دن بـه  یرسـ  يدها را بـرا یتمام امی، مشنامناسب خط يوندد و اجرایپیآن به وقوع م ياجرا

 چنـین  هـم . )15 ، ص1387ی، ثقفـ (بـرد ین مـ ین شده از بیتدو یمشاثرات مورد انتظار خط

هـا و  عمل سازمان یهستند که چگونگ یکل يهايریگجهت یعموم يها یمشخطم یدان یم

ک مشکل و مسأله یمقابله با  يسازند و معموالً برایم نده مشخصیرا در آ یمؤسسات دولت

ه در آن کد نشو می یتلق يااغلب به منزله چرخهو  ندیآید میو به منظور حل آن پد یعموم

ـ ریگیمسأله مورد توجه قـرار مـ   یکالت ابتدا به عنوان کمش مختلـف عمـل    يهـا دوره، دن

ـ نان اجـرا و ارز کارکتوسط ، گرددین مییها تعیمشخط، دشو می یبررس ر ییـ شـده و تغ  یابی

، 2000، لسـتر و اسـتوارت  (ابدییان میست آن پاکا شیت یابد و سرانجام بر اساس موفقییم

  . )10 ص

در  یعمـوم  يهایمشخط يو نحوه اجرا یاز چگونگ ياریانتقادات بس ،ن راستایدر هم

ان از نحـوه  یـ خـود مجر  یشهروندان و حت، گرانپژوهش، گذاران استیران وجود دارد؛ سیا

 يهـا راه، ایـ گـران در سراسـر دن  اند؛ و اگرچه پـژوهش یناراض یعموم يهایمشخط ياجرا

شناخت ، درك يرا برا ياریبس يهانموده و تالش ارایهاجرا  مسأله یبررس يرا برا یمختلف
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ران یـ در ا ین موضوعیلکن پرداختن به چن، اندها انجام دادهیمشخط يو کاهش موانع اجرا

 یبـوم  يشـناخت موانـع و تنگناهـا    يدر راستا یفراوان يهاازمند پژوهشیداشته و ن یتازگ

 يو بهسـاز  هـا  آن تـر ن مرز و بوم به جهت رفع هرچه تمـام یا یعموم يهایمشخط ياجرا

  . ند اجرا استیفرا

پژوهش در پرتـو روش   يه نگاه نظریله و اراأان مسیاز ب ن در پژوهش حاضر پسیبنابرا

ل یـ احصـا و تحل ی، عمـوم  يهـا یمشخط يت اجرایموثر بر عدم موفق يدیعوامل کلی، دلف

خواهـد   ارایـه  یعمـوم  یمشه و عمل خطینظر يبرا ییت رهنمودهایخواهند شد؛ و در نها

  . شد

  مسألهان یب

ـ ا انجـام  يبرا، دارند عهده بر را یفیوظا جامعه برابر در هادولتاز آنجا که   فیوظـا  نی

. ردیـ گ صـورت . . . و یاسـ یس، یاجتماع، ياقتصاد، یفرهنگ از اعم ییهاتیفعال است الزم

 حیصـح  ياجـرا . شود نیتدو ییهایمش خط است الزمز ین هاتیفعال نیا حیصح انجام يبرا

، شـهروندان  یعمـوم  تیرضـا ، کشـور  توسـعه  همچون یجینتا به دتوان می هایمشخط نیا

 هـا  آن حیصـح  ياجرا عدم چنین هم. شود منجر کشور شدن مندقدرت و رفاه سطح شیافزا

ـ . . . و کشـور  یدگنما عقب، رفاه سطح کاهش، یعموم یتینارضا دتوان می داشـته   یرا در پ

 مرحلـه  بـه  صرفا را هایمشخط ناقص ياجرا یایستنبد متذکر شد که یبا ،حال نیا با. باشد

 نیتـدو  مرحلـه  بـه  مشکالت از ياریبس. کرد منتسب دولت یعنی ،مرحله نیا یمتول و اجرا

-؛ همـان گرددیم بر گذارانیمشخط ریسا و ندگانینما، مجلس یعنی آن انیمتول و یمشخط

 امـد یپ قدر همان، هایمشخط زیآمتیموفق ياجرا «:اندگفته) 1990(ستایطور که پالمبو و کال

 بـه  امـا ، اسـت  يادار مسـایل  و اجـرا  خاص مسایل امدیپ که است یمشخط نیتدو مرحله

ـ بـا ا » . دشـو  می گذاشته انیمجر عهده بر فقط گناه بار اشتباه ن یـ ن وجـود کـانون توجـه ا   ی

ت یـ د دانسـت کـه اهم  یاست؛ و با يگذاریمشند و چرخه خطیمرحله اجرا از فرا، پژوهش

. ت استیریدر مد يریگمیت تصمیبه اندازه اهم یت دولتیریدر مد یعموم يگذاریمشخط

ها وعده یمشخط نیها با آنچه که در هنگام تدودولت یعملکرد واقع، از اوقات ياریاما بس

در مرحلـه اجـرا شکسـت     یدولتـ  يهایمشاز خط ياریار دارد و بسیتفاوت بس، داده بودند
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هـا بـا   وجـود دارد و دولـت   یمشک خطی يبر سر راه اجرا یمختلف يهاچالش. خورندیم

د از یـ ها تا آنجا کـه امکـان دارد با  یمش موفق خط يت هر چه بهتر عوامل موثر بر اجرایرعا

 يگـذار یمشـ نه خطیدر زم  ند؛ و همه جوامعیجو يدور یعموم يهایمشخط يموانع اجرا

ر اغلـب  انـد و د مواجهی الت مشابهکش با مشیم و بکز آن یآمتیموثر و موفق يز اجرایو ن

نـد  یرا بر سـر راه فرا  یالت عمومکاز مش یفهرست توان می يگذاریمشمتون مربوط به خط

ج مطلـوب  یافتند که نتایاتفاق م یزمانیی، از آنجا که مشکالت اجرا. افتی يگذاریمشخط

در  يتنها اختصاص بـه کشـورها   ین مشکالتیمربوط به منافع مورد نظر حاصل نشود و چن

 یمشـ  خط ياجرا يبرا یاتیو ح یحال توسعه نداشته و هر جا و هر زمان که عوامل اساس

 توسـعه  يحـال توسـعه و چـه در کشـورها     در يچه در کشورها -، از دست برود یعموم

ط خـاص  یبنا به اقتضـائات و شـرا   يامشکل اجرا وجود خواهد داشت؛ و هر جامعه -افتهی

دارد؛ و اگرچـه   يگـذار یمشند خطیه خود در فرامخصوص ب یالتکمش، منحصر به فردش

دات یـ را عـدم توجـه بـه تمه    یمشخط ين مشکل در اجرایتربزرگ یلداوسکیپرسمن و و

 ایـن کـه  با فـرض بـر    یول .)223ص، 1380، دنهارت(دانندیم يریگخاص در مرحله شکل

موانـع مرحلـه   تنگناهـا و  ، مشـکالت  ییشناسا یما در پ، ن شدهییتع یبه درست يایمشخط

 يه طرفدارانش براک یه به اهدافکز است یآمتیموفق يایمشن اساس خطیبر ا. میاجرا هست

 یمشـ ؛ و خـط )564 ، ص2010، مارش و مـک کونـل  (برسد، اندردهکن ییتع ها آن دن بهیرس

ا یـ مطلوب و مورد انتظـارش را سـبب نشـود و     يامدهایج و پیشکست خورده است که نتا

ز شکسـت  ین) 2006(والش. دن آن به اهداف مطلوبش باشدیزان رسیم يبر رو یتوافق اندک

رسند که آن یجه مین نتیبه امسؤول، رندگان یگمیکه تصم کند میف یتعر یرا زمان یمشخط

دادنـد و مـد   یح میترج ها آن که یاسیکننده اهداف برنامه و اهداف سنیگر تامیدی، مشخط

اسـت خـاص   یس یـک  ایـن کـه   يادعـا . )4 ، ص2007 ،اسکاگ اسـتاد (ستین، نظرشان بود

از  یمـ کاما تعداد  ،افتدیاتفاق م) شورهاک(یاسیس یز بوده است معموال در زندگیآمتیموفق

  . )564 ، ص2010، ونلک کمارش و م(اندهیقابل توج یکستماتین ادعاها به طور سیا

ز بـوده  یآمتیموفق شانیهااستینند سکادعا  ،ندهست مشتاق یمشران خطیگباز ،در واقع

ن اسـت کـه   یـ ت ایـ واقع، دانندیخورده مستکها را شاستیاما مخالفان اغلب آن س ،است
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  . ن دو حد استین ایب ییها اغلب جایمشخط یینها يامدهایپ

 يجد يهاستکدر معرض حوادث متعدد و ش یعموم يگذاریمشخط یلکاما به طور 

ج متنـاقض و  یرها و نتـا یمسـ ، طیشـرا ، هـا سـت کش ن حـوادث و یـ در دل ا. اسـت  ياریبس

ي، زیرعدم برنامه، زیانگمفسده يها استیس، ش از حدیمقررات ب، هاییزدامقررات، نامطمئن

هـا و افـراد و   تسلط گـروه ي، و نوآور کسیت ریرینبود مد، تینبود شفافیی، گوعدم پاسخ

ندها و حـوادث  یاز فرا يادهیچیه پکدر واقع شب. ن هستندیآفرنقش. . . خاص و يهاسازمان

از  یه ناشـ کـ  یحـوادث . آوردیرا فـراهم مـ   یعمـوم  يهـا یمشست خطکنه شیزم، مختلف

اوقات  یهرج و مرج و گاهی، نظمیبی، ه منجر به فروپاشکاست  ياناخواسته يهااستیس

  . دشو میرقابل بازگشت یغ يجد يهابیآس

سـت  کانـواع مختلـف ش   هـاي  ویژگـی در مـورد   ياتـازه  يهایابیر ارزیاخ يهادر سال

ـ مـا ن . )143 ، ص2007، چاردسـون یر( صورت گرفته است یعموم يهااستیس ن یـ ز در ای

 -یعمـوم  يهـا یمشـ ت خـط یباعث عدم موفق یم چه عواملیین نماییه تعکم یپژوهش بر آن

ـ از ا یـک ز سهم هر ید و نشو می -رانیا یاسالم يخصوصا در جمهور ن عوامـل در عـدم   ی

ن عوامـل  یـی باشد؟ ناگفته نماند که پس از تعیزان میبه چه م یعموم يهایمشت خطیموفق

ـ ااستان اصفهان در معرض امتحان قـرار داده  یاتیرا در اداره کل امور مال ها ی، آناصل در . می

-تیمطلوب و رضـا  يکه اجرا ییهایمشخطی، ط کنونیواقع از آنجا که در عمل و در شرا

ـ یترک، افـت نشـد  یرنـد  یکار پژوهشگران قرار گ يداشته باشند تا مبنا یبخش از موانـع و   یب

ـ از ادب یعمـوم  يهایمشموفق خط ياجرا يتنگناها ز از منظـر خبرگـان   یـ ات موجـود و ن ی

. کشور مورد آزمون قـرار گرفـت   یاست مالیها و سیمشپژوهش احصا شد و در مورد خط

 یاتیـ فاق خبرگـان حـوزه مال  شده مورد و ییشناسا يدهد که تنگناها یج حاصله نشان مینتا

  . از آرا را به خود اختصاص داد ییکشور واقع شد و درصد باال

  پژوهش ينظر یمبان

 یعمـوم  یمشـ خـط  ياجرا نهیزم در یمک اریبس يهاپژوهش 1970 دهه لیاوا اگرچه تا

 دسترس در یمشخط ياجرا ندیفرا به کمک يراستا در یاندک دانش رفته بود ویصورت پذ

و پـس از   1970دهه  ییابتدا يهادر همان سال يش مطالعات موردیدایبا شروع و پ اما ،بود
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ـ اخ دهه چهار یط در يکاربرد يهاچارچوب ارایهآن با   رامـون یپ ياگسـترده  مطالعـات ، ری

 . است گرفته صورت، اجرا موضوع

 یعموم یمشخط نظرانصاحب و دانشمندان يهایبررس و مطالعات جینتا از ياخالصه

 در یاملکـ ت رونـد  یـک  در و یخیتـار  ینگـاه  در یمشـ خط ياجرا يتنگناها خصوص در

  . است شده آورده 1 شماره جدول

موفق و ناموفق  يط اجرایگران در خصوص شراپردازان و پژوهشهینظر، نظرات دانشمندان يبندجمع: 1جدول 

  هایمش خط

  فیرد
/ پردازهینظر/ دانشمند

  گرپژوهش

سال 

  مطالعه
  هادگاهیمطالعه و شرح دحوزه 

  1973  کیلداوسیو و پرسمن  1

 :یمشخط ياجرا رشیپذ يبرا يدستور طیشرا و هشدارها

 ابزارهـاي  و وسـایل  از .2 باشـد  جـدا  مشـی خـط  از نباید اجرا. 1

  تئوریک و علمی مبانی گرفتن درنظر .3 شود استفاده اجرا در مستقیم

  مشیخط سازيآسان و سادگی .5رهبري  تدوام .4

  1975  تریم ون و هورن ون  2

 :اجرا يرهایمتغ

 هاي ویژگی. 4 یسازمان نیب ارتباطات .3منابع  .2و اهداف استانداردها .1

ي، اقتصاد طیشرا. 6انیمجر یتیشخص هاي ویژگی. 5ییموسسات اجرا

  یاجتماع و یاسیس

  1975  نیلوگ کم يلبریم  3

 يرای، اسیس نخبگان :اجرا ستکش ای تیموفق در يدیلک عوامل

 نیب یشخص روابطی، اسیس احزاب، نفوذيذ يهاگروه، دهندگان

 به نسبت انیرش مجریپذ زانیمی، مشخط نندگانکنیتدو و انیمجر

- خط یاصل گرانيباز تیحما و تعهد، عالقه زانیم و یمشخط رییتغ

   یمش

  1978  تزینوویو راب نیر  4

 :اجرا در بالقوه عامل سه

  نیطرف تیرضا الزام .3 یکراتکبورو الزامات .2 یقانون الزامات. 1

  

  1980  المور چاردیر  5

 :یسازمان مدل چهار قالب در یمشخط ياجرا ندیفرا یبررس

 اجرا .3بوروکراسی  فرایند به عنوان اجرا. 2 هاسیستم مدیریت مدل . 1

  زنیچانه و فرایند تعارض به عنوان اجرا .4 توسعه سازمانی به عنوان

  : دشو میها یمشموثر خط يکه مانع از اجرا يموارد

زان یم یدر بررس یینارسامسایل، فهم ناقص از مشکالت و 

  ف محولهیوظا يان در اجرایمجر ییعدم توانا، ماتیتصم يریپذ عمل
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  فیرد
/ پردازهینظر/ دانشمند

  گرپژوهش
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  مطالعه
  هادگاهیمطالعه و شرح دحوزه 

  1980  زامور ایگارس  6

 :سوم جهان يشورهاک در یمشخط ياجرا عمده موانع و التکمش

 یخارج يهاوام و هاکمک از یناش يهاتیمحدود. 1

 زکمتمر يادار ساختار .2

  يوبر یراسکبورو فیتحر. 3

  1982  اندرسون مزیج  7

 :یمشخط حیصح ياجرا عدم عمده علل

 انیمجر توسط دستورات حیصح كدر و یآگاه عدم. 1

 میتصم ياجرا نبودن یعمل. 2

  یمشخط ياجرا در انیمجر مقاومت. 3

  1984  وود و هاگ گان  8

 :ندشو می هایمشخط درست ياجرا عدم باعث هک یطیشرا

 مترقبه ریغ و سازمان از خارج عوامل .1

 مناسب و الزم منابع نبودن دسترس در و یافکنا زمان .2

 یمعلول و علت معتبر هینظر فقدان .3

 هامعلول و هاعلت نیب میمستق ارتباط عدم. 4

 ییاجرا يواحدها نیب حد از شیب ارتباطات .5

 اهداف مورد در توافق نبود و كدر عدم.6

 و ییاجرا يهادستگاه يهامسؤولیتف و یوظا نبودن مشخص .7

 الزم یهماهنگ فقدان

  یمشخط املک ياجرا به قدرت صاحبان و مقامات درخواست عدم. 8

  ن عناصر مختلف اجرایکامل ب یعدم ارتباط و هماهنگ.9

  1990  نتریو  9

 در هک دهدیم ارایه را یمدل، نظرانصاحب یبرخ نظرات يبندجمع با

 نام، گذارندیم ریتأث یمشخط ياجرا بر هک را رهایمتغ از دسته چهار آن

 يرهایمتغی، مشخط يبندصورت ندیفرا مربوط به يهاریمتغ: بردیم

 رفتار به مربوط يرهایمتغی، سازمان نیب و یسازمان ياجرا به مربوط

 به یدولت خدمات لیتحو فهیوظ هک يافراد(ابانیخ سطح يهاراتکبورو

 و) یاتیمال نیزیمم مانند ست؛ها آن عهده به قانون یک هدف گروه

  جامعه راتییتغ و گروه هدف نشکوا به مربوط يرهایمتغ

  1995  ستایالک  10

 -3 نامناسب يابزارها -2 منابع بودن یافکنا -1 :اجرا موانع -الف

 بودن نارسا -4)یاسیس يزدوبندها(یاسیات سین از یناش انحرافات

 انیمجر الزم تعهد عدم -5 )نادرست يهاینیبشیپ(هیاول يهاطرح

  یمشخط

 ماتیتنظ شامل یدرون عوامل -1 اجرا در موثر يرهایمتغ ای عوامل - ب

 یرونیب عوامل -2 اجرا يهامحل و هاهکشب یبکیتر. اراتیاخت ای قدرت

  اشخاص ننده وکریتفس ينهادهای، عموم آراء شامل
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  فیرد
/ پردازهینظر/ دانشمند

  گرپژوهش

سال 

  مطالعه
  هادگاهیمطالعه و شرح دحوزه 

  1996  انیمازمان و هیسابات  11

 :هایمشخط اثربخش ياجرا طیشرا

 روشن و مشخص اهداف.1

 یکتئور يمبنا و داشتن یمعلول و علت روابط.2

 یتیریمد و یاسیس يهامهارت با رهبر یک و نندهک تیتثب یک.3

 مراجعیی، اجرا مقامات، گذارانقانون يسو از هایمشخط تیحما.4

 هدف يهاگروه و ییقضا

  یالمللنیب و ياقتصادی، اجتماع طیشرا به توجه.5

  1995  هاولت و رامش  12

 :یمشخط ياجرا يهاتیمحدود – الف

ی، فن يهايدشوار: شامل مسأله تیماه به مربوط يهاتیمحدود .1

 در یمشخط از یناش يرفتار راتییتغ و گروه هدف اندازه، اهداف تعدد

 . هدف گروه

ي، اقتصادی، اسیس طیشرا شامل جامعه بر مکحا احوال و اوضاع .2

 دیجد ينولوژکظهور ت و یاجتماع

 انیمجر و يمجر يهاسازمان به مربوط التکمش و هاتیمحدود .3

 یمشخط

 :یمشخط ياجرا و یطراح يبرا الزم يارهایمع – ب

 تا را ها آن مراتب سلسله و یمشخط يهاهدف دیبا گذارانیمشخط.1

 . ندینما انیب روشن دستورالعمل و به صورت واضح نکمم حد

 یعل هینظر یک به یضمن ای ارکآش به صورت دیبا یمشخط هیته .2

 . باشد کیمت معتبر

 باشد برخوردار یافک اعتبار از دیبا موفق ياجرا يبرا یمشخط.3

 لهیبه وس حیصح به طور تا باشد یروشن مقررات يحاو دیبا یمشخط.4

 . دیآ اجرا در به يمجر سازمان

 یافک و تعهد تجربه از هک شود محول ییهاسازمان به دیبا اجرا فهیوظ.5

  . باشند برخوردار

  1997  بارداك نیوجی  13

ي اجرا در تکمشار به گرانيباز و هاگروه ردنک وادار يهاراه - الف

 :از عبارتند یمشخط

 ردنک متقاعد و بیترغی، زنچانه، معاملهیک، تحر

 یمشخط ياجرا عامالن توسط هک ییهايو باز شگردها از یبرخ - ب

  :عبارتند از شود حیصح يمانع اجرا تا گیرد می صورت

 و راحت و آسان یزندگی، جمع مقاومت، صلح حفظ، بودجه يباز

 گرید يها يباز

 :نمود اشاره ریز موارد به توان می یمشخط يباز یمنف اثرات از – ج

 يهالنترکبرابر در مقاومتی، مشخط اهداف از انحراف، منافع رییتغ

  يادار

، التیتما، منابع، ارتباطات: هایمشخط يموثر بر اجرا یاتیعوامل ح  1980  ادواردز  14
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/ پردازهینظر/ دانشمند

  گرپژوهش

سال 

  مطالعه
  هادگاهیمطالعه و شرح دحوزه 

  کیها و ساختار بوروکراتنگرش

  1980  ناکامورا و اسمالوود  15

 ياجرای، مشخط يبندصورت(یمشخط طیمح سه حیتشر ها ضمنآن

 و گرانيباز: نندکیم رکذ را ریمتغ دسته سه، )آن یابیارز و یمشخط

 يهاهکشب و یکراتکبورو يهنجارها و یسازمان يساختارها، هاحوزه

  . رشیو پذ اجابت يارهاکسازو و یارتباط

  1982  فاالن  16
ن بودن ینامع، اهداف یپراکندگ، روشن نبودن و مشخص نبودن اهداف

  اجرا يابزارها

  1988  ونگ سوكی یه  17

 بر را یمشخط ياجرا بر رگذاریتأث عوامل دسته چهار شیخو مطالعۀ در
 يهامشوق، منابعی، مشخط نوع شامل(یمشخط عوامل: است شمرده

 و وضوح و تیمشروع و يسازگاری، دگیچیپ و رییتغ درجهی، مشخط
ی، هماهنگ و ارتباط شامل(عوامل مداخله، )یمشخط بودن مشخص

 یهمبستگ، رشیپذ ندیفرا، نانکارک آموزش، اجرا يهاياستراتژ، زمان
 شامل(یطیمح عوامل، )نانیاطم عدم و ترس حذف و مستمر و روشن

 نهیزمی، سازمان ساختار نهیزمی، اسیس و ياقتصاد -یت اجتماعیحما
اي ش، نانکارک كدر(يمجر عوامل و )نیریسا تیحما و یسازمان جو

  )ها آن لیتما و نانکارک یگاست

  1998  و همکارانش يبر  18
ی، عوامل وضعی، عوامل ارتباط: هایمشخط ين کننده اجراییتععوامل 

  تیو قابل ییعوامل توانا

  1998  پاپادوپولس  19

- رهیوجود زنج، معتبر یه علیک نظریو نبود  یمشه خطینظر ینادرست

نبود زمان و ، اریبس یت و سلسله مراتب علت و معلولیعل یطوالن يها

ی، دسترس ياز منابع برا یمناسبب ینبود ترک، و در دسترس یمنابع کاف

  نیعمده در قوان ینیعدم بازبی، فلج کننده خارج يهاتیمحدود

  1973  النس و وورث  20

ع نامناسب قدرت که در اجرا باعث یتوز: عوامل موثر در شکست اجرا

ی، مشتسلط منافع خاص بر خطمسایل،  یف بررسیضع يهالیتحل

قصور در ی، منافع عموم يارتقا يمناسب و جامع برا يفقدان استراتژ

 يهااقدامات سازمان یپوشو هم يکاردوبارهي، دیکل مسایلدرك 

د یش شدیافزا، سازمان يهاها و برنامهتیتعارض مامور، مختلف

  . دشو می یجاد هماهنگیا يبرا ین سازمانیب يهاتهیکم

  1990  ستایپالمبو و کال  21

 يفقدان مبنا، نینماد يهااستیس: عوامل موثر در شکست اجرا

و عدم  یاسیسي، اقتصادی، ع اجتماعیرات سرییتغ، ک مناسبیتئور

الزم  یفقدان کاردانی، منابع ناکاف، الزم در دولت يهاییایپو وجود

  نامناسب یسازمان يها و ساختارهاان در استفاده از برنامهیمجر

  1991  آگونوان  22

، تینبود شفاف(اهداف یف ناکافیتعر: عوامل موثر در شکست اجرا

-جاه اریاهداف بس، )یاسیگر اهداف سیبا د يو سازگار یانسجام درون

 یانظباطیب، نامناسب در اجرا یانتخاب ساختار سازمانی، مشخط طلبانه

  هابرنامه

حوادث از ، هاتیشخص، هانهیحاصل انطباق مستمر با زم: موفق ياجرا  1982  کیوارو  23
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  اصالح اشتباهات ق ویاق به تصدیق اشتیطر

    هاولت  24

، هایمشاد خطیتعداد ز: یعوامل درون)الف: عوامل موثر بر شکست اجرا

عوامل )ب. .   ع و متنوع ویهدف وس يهاگروهی، فن يهايدشوار

 ینحوه سازماندهی، اسیرات سییتغی، اوضاع اجتماع یدگرگون: یرونیب

ت و یحماي، و اقتصاد یاسیس يهامنابع گروهي، مجر يهاسازمان

  یت عمومیعدم حماها،  ی آنبانیپشت

    دنهارت  25

 يهادگاهیوجود د، اد مشارکت کننده در اجرایتعداد ز: عوامل شکست

ل و یمتعدد دخ يهابخشی، اقدامات عمل يبرا یر طوالنیمس، مختلف

  بیر در اجرا و منابع رقیگمیتصم

  1986  نگیکوئ  26
-یمشخطی  شناخت يهاتیمحدود، مبهم يگذارهدف: عوامل شکست

  ینیبشیر قابل پیط غیگذارن و مح

  1986  ش و پتاكیآل  27

رمنتظره و یغ یعدم توجه به اثرات جنب: عوامل موثر بر شکست اجرا

 يهاعدم توجه به اثرات مورد نظر در گروهها،  ي آنزان ناسازگاریم

  هدف

  1996  نکرهفیبر  28
-خط یاجزاء درون يو ناسازگار یناهماهنگ: یمشعامل شکست خط

  هایمش

  1999  مورتن اگبرگ  29
ي هامسؤولیتروشن نبودن وظابف و : عوامل موثر بر شکست اجرا

  ییاجرا يهان دستگاهیب ینبود ارتباطات کافیی، اجرا يهادستگاه

  2000  ندلیگر  30

آغاز  یاجرا زمان یند کلیفرا: یمشخط ياجرا يبرا یط اساسیشرا

، ان شده باشندیبه طور خاص ب یمقاصد کلد که اهداف و شو می

اهداف  يریگیپ يه برایشده باشند و سرما یطراح یاتیعمل يهابرنامه

  . ص داده شده باشدیتخص

  2001  دیظ خلیحف  31

الزم در  يهايت و نوآورینبود خالق: عوامل موثر بر شکست اجرا

-يذي هابه منافع گروه یتوجهیب، هایمشخط يان جهت اجرایمجر

ی، اسیس يهااشتغال دولت به رفع دغدغه، ت شهروندانیعدم حما، نفع

  هادولت ییاجرا يهاهم راستا نبودن برنامه

32  

 یت دولتیریانجمن مد

 يکا با همکاریآمر

 یواحد اقتصاد عموم

  یت دولتیریمد

2002  

نه یهز: يموانع نهاد)الف: موثر يموانع موجود بر سر راه اجرا

 يروشن نبودن رهنمودهاي، نوآور يهاركفقدان مح، هارساختیز

  یمشخط

ت یریضعف مدی، تیریمد يهاتیفقدان قابل: یتیریموانع مد)ب

 يمخالفت از سوی، اسیو مقاومت از طرف رهبر س یدودل، اطالعات

  یانیران ارشد و میمد ینگرش منفي، احرفه نفعانيذ

  2003  خوزا  33

فقدان تخصص ی، رواقعیغ يهااستیس: عوامل شکست در اجرا

 يدر اجرا یناکاف یهماهنگ، ندیگر فراتیبت افراد هدایغی، تیریمد

  یمشخط

-کنندگان خطافتیر نکردن دریدرگ، هایمشخط یش اثربخشیعدم پا  2004  اسکات  34
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  هادگاهیمطالعه و شرح دحوزه 

عدم ، نیها و مراحل تدولیها در تحلیمشرندگان خطیگمیبا تصم یمش

-ر خطین نحوه تاثییعدم تعي، و اقتصاد یاجتماع يهالیادغام تحل

  نفعان مختلفيها بر ذیمش

  2005  ندهیمک  35

بت منابع و یغی، ارتباطات و اطالعات ناکاف: عوامل شکست در اجرا

 یابیارز، انیمجر يهاها و نگرشزهیانگ، التیتمای، الت کافیتسه

ساطع ، )ها آن ن اجرا و منافعیتضاد ب(یمشخط ياجراکنندگان از اجرا

 یتوجهیب، هدف يهاگروه يحکومت به جا ياز سو یمششدن خط

 يعدم برخورداي، و ادار ياقتصادی، اسیسی، اجتماع يرهایبه متغ

بودن حقوق  یناکافي، ریگمیتصم يالزم برا یتیحما يران از فضایمد

 يهایمشخط، انینبود تخصص الزم در مجر، انیو دستمزد مجر

نبود ساز وکار ، متمرکز يریگمیتصم، هایمشاد خطیتعداد ز، مبهم

 يهاهم راستا نبودن برنامهی، افتیعدم کنترل اطالعات دری، هماهنگ

ت یعدم حما، نفعيذ يهابه گروه یتوجهیب، هادولت ییاجرا

ارات یتعدد و تداخل اختی، اسیس يهااشتغال به رفع دغدغه، شهروندان

ق در یتعو، گذارانیمشاهداف خط ییسوناهمي، گذاریمشمراجع خط

  ییاجرا يهاها در دستگاهیمشروند اصالح خط يکند، اجرا

  2005  ناردیبر  36

ن شده یتدو يهایمشران به خطیمد یتوجهیب: عوامل شکست در اجرا

 یشخص ياعمال نظرها، نبود تعهد الزم در اجرا، توسط خبرگان

نبود تخصص ، ان و اجراین منافع مجریتضاد ب، انیران و مجریمد

، هایمشبودن خط یرواقعیغ، هایمشبا خط ینبود توافق همگانی، کاف

ي، مجر يهادستگاه یارتباطات ناکافی، هماهنگ ينبود ساز وکارها

اشتغال به رفع ، ت شهروندانیعدم حما، نفعيذ يهابه گروه یتوجهیب

ي، گذاریمشارات مراجع خطیتعدد و تداخل اختی، اسیس يهادغدغه

روند اصالح  يکند، ق در اجرایتعو، گذارانیمشطخ  اهداف ییسوناهم

  ییاجرا يهاها در دستگاهیمشخط

  2006  و فنج يالی، ل  37

، اجرا یابیارز يارهایشفاف نبودن مع: هایموفق خطمش يموانع اجرا

زان و یرنقطه نظرات برنامه ییواگرا، زان مربوطیرمجرب نبودن برنامه

بخش  يهاتیطرح مذکور با اولو يهاتیو تفاوت اولو، اندرکاراندست

  یخصوص

  2006  نیجان کوگ  38

و  یاسیس يهاتیمحدود: موفق يسد راه اجرا يهاتیمحدود

ت تراز یمحدود، همچون تعادل بودجه يخصوصا اقتصاد ياقتصاد

 یت جهانیمحدودی، نیگزياثر جا، توامان يت کسریمحدودی، خارج

  شدن

  2006  یساموئل استال  39

 يهازمیه بر نقش بازار و مکانیبا تک: در شکست اجرا عوامل موثر

بر  یو غلبه مقامات رسم يبر اقتصاد یاسیغلبه ابعاد س ياقتصاد

ی، مشبا اهداف خط یاسیس يهادغدغهی، عدم هماهنگ، بازار يروهاین
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  فیرد
/ پردازهینظر/ دانشمند

  گرپژوهش

سال 

  مطالعه
  هادگاهیمطالعه و شرح دحوزه 

ن یعدم تدوي، گذاریمشنامطلوب درخط ینیو تقن يگذارند قانونیفرا

نبود یی، الزم اجرا يهازمینبودن مکاندر دسترس ، روشن اهداف

ت دانش یمحدود، پردازش اطالعات ییعدم توانا، الزم یاسیت سیحما

  انیمجر

  2006  ینیسو ژانگ و را  40
ی، مشروشن و مشخص نبودن اهداف خط: عوامل موثر در شکست اجرا

  موجود ییاجرا يهاتیبه ظرف یتوجهیب، هایمشخط ییایعدم پو

  2007  بورگالت  41
 يهان سازمانینه بیریرقابت و تعارض د:عامل موثر در شکست اجرا

  يمجر

  2008  دایویم دالیپاپ  42

 یمنابع مالی، اسیت سیفقدان حما: عوامل موثر در شکست اجرا

ف در یضع يهمکاري، ت نهادیموجود در ظرف يهاتیمحدود، محدود

  یسطوح محل

  يچارچوب نظر

حوزه  نظرانصاحب و شمندانیاند يهادگاهیجامع د مطالعه و پژوهش اتیادب یبررس با

 از امـا . دیگرد پژوهش مشخص يچارچوب نظر يهاشاخص و رهایمتغی، عموم یمشخط

 يضرور رهایمتغ يسازیبوم لزوم لذا ،بوده است رانیا جامعه در یبررس نیاساس ا هک آنجا

 هکـ  صورت نیبد. شد استفاده نهیزم نیز در این خبرگان نظرات از منظور نیهم به. نمودیم

در  يمجـر  افـراد  و ینظران دانشگاهو صاحب دیاز اسات يتعداد با و مصاحبه ینظرخواه با

 اسناد مطالعه با زین و اندبوده پژوهش نیا خبرگان طیشرا واجد هکها یمشخط ياجرا نهیزم

، اتینشـر  ریسـا  و هـا تـاب ، کمجـالت ي، خبـر  يهاشامل بولتن رانیا در موجود كمدار و

اسـتفاده   با نظرانصاحب و خبرگان از يتعداد نیب و هیته نامهپرسش قالب در ییهاشاخص

 يبنـد جمـع  براسـاس . شـد  ینظرخـواه  هـا  آن از و عیتوز مرحله نیچند در یدلف روش از

 اضافه ها آن به زین يتعداد و حذف ه پژوهشیاول يرهایمتغ از يتعداد ها آن كمشتر نظرات

مولفـان چـارچوب   . اجمـاع حاصـل شـد    ریمتغ 30 تعداد بر در نهایت،ه کيبه طور. دیگرد

 يهاه نسبت به پاسخیاول یرو قرار دادند تا بر اساس آن بتوانند شناختشیر را در پیز ينظر

  . داشته باشند ینامه دلفحاصله از پرسش
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ات پژوهش و نظرات خبرگان پژوهش یب با ادبیق و ترکیو تلف - )1383(یرستم یرزق(پژوهش يمدل نظر: )1(شکل 

  )حاضر

  هدف پژوهش

 يهـا یمشـ خط یست برخکعوامل مؤثر بر ش ياحصا، ن پژوهشیا یو اصل یهدف کل

بـوده  ) کشـور  یاتیـ اسـت مال یمورد مطالعـه س (رانیا یاسالم يت جمهوریمکدر حا یعموم

  . است

  االت پژوهشؤس

ن لحاظ است که پژوهش یو به هم گیرد میال شکل ؤت سیاز آنجا که پژوهش با محور

ـ ؛ و ن)9ص ، 1390، مـان یا(نامندیمحور م مسألها ی سؤالت یرا فعال  کـرد یز از آنجـا کـه رو  ی

 یز کلـ یت آن ن، سؤاالبوده است یفیک، ها داده ياز مرحله گردآور یپژوهش حاضر در بخش

کننـدگان تمرکـز   مشارکت يهادگاهید يگر بر روهدف پژوهش کالن است و پژوهش، بوده

انـد و  افتـه ی ياتـازه  يهات در روند مصاحبه جهت، سؤاالدر خالل پژوهش چنین همدارد؛ 

  :موانع مربوط به عوامل محیطی

  سیاسیشرایط و حمایت هاي اجتماعی، اقتصادي و 

 حوادث غیر مترقبه فیزیکی، اجتماعی و سیاسی

  

 هاي عمومیمشیعوامل موثر بر عدم اجراي موفق، صحیح و کامل خط

  :هاي مجريموانع مربوط به سازمان

 و بوروکراسی اداري نظام به مربوط موانع

 هامشیابزارهاي اجراي خط و منابع به مربوط موانع

 

  :مشیخطموانع مربوط به ماهیت 

گــذاري و تعیــین و تــدوین موانــع مربــوط بــه هــدف

  مشی  خط

  موانع حقوقی و قضایی

 
 

نفعان و استفاده کنندگان خط موانع مربوط به مجریان، ذي

  :مشی

  مجریان رفتاري هاي شخصیتی و ویژگی به مربوط موانع

 مجریان مهارت و تخصص به مربوط موانع

-خـط  کنندگان استفادههاي هدف و گروه به مربوط موانع

 مشی
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  :اندبوده نیامر چن يما در ابتدا یت اصلسؤاالاما در کل . اندل شدهیرفته تکمرفته

 دامند؟کران یا یاسالم يدر جمهور یعموم يهایمشست خطکش یعوامل اصل. 1

  دام از عوامل چقدر است؟کت هر یزان اهمیم. 2

  يدن به اجماع و اقناع نظریو رس یپس از دور سوم دلف یینها يهاشرح شاخص

  هایمشخط نین و تدوییتعي، گذارهدف به مربوط يهاشاخص

مسـأله،   ییشناسـا (یملـ  يهـا یمشـ ل خطیتحل يبرا یفقدان چارچوب مناسب و منطق

  )هایمشش و عملکرد خطیپا، هالیبد، اهداف

 گرید یمل يهایمشها با خطیمشتعارض خط

 یعموم مسایلر ییت در حال تغیماه

 مرتبط یمل يهایمشن خطیتدو يبرا یعموم مسایل یرعلمیغ يکاوعلت

 مرحله اجرا از جانب دولت یین و رهایدر تدو یزدگاستیس

 یمل يهایمشخط یعدم انسجام درون

 یمل يهایمشانه نبودن خطیگراواقع

 گریکدیبا  یمل يهایمشخط یتعارض ارزش

  گریکدیبا  یمل يهایمشخط یتعارض هدف

 ییو قضا یمربوط به موانع حقوق يهاشاخص

 هایمشخط ياجرا يبرا ییو قضا یحقوق يهارساختیفقدان ز

 يارهیبه صورت جز یعملکرد مل يریگدستگاه اندازه

 مجریان شخصیتی و رفتاري هاي ویژگی به مربوط هايشاخص

  یمل يهایمشخط يدر اجرا یاسیف بودن اراده سیضع

  مجریان مهارت و تخصص به مربوط هايشاخص

  یمل يهایمشخط يمتخصص اجرا یانسان يرویفقدان ن

  یمل يهایمشخط ياجرا يبرا یفقدان دانش الزم در عرصه مل

  مشیخط کنندگاناستفاده و هدف هايگروه به مربوط هايشاخص

  یمل يهایمشخط يت شهروندان از اجرایعدم حما
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  هااستیدر مورد س یمل یطلبفقدان فرهنگ پاسخ

  بوروکراسیو  اداري نظام به مربوط هايشاخص

  یمل یاز جانب بوروکراس یمل يهایمشرش خطیعدم پذ

  یمل يهایمشخط ياجرا یمتول یدر بخش دولت یتیریمد یثباتیب

  یمل يهایمشخط ياجرا يمناسب برا ییفقدان ساختار اجرا

  یمل يگذاریمشبا دستگاه خط یت دولتیریمد ییسوناهم

  یمل يهایمشخط يمجر يهاسازمان يافهیوظ یپوشانهم

  یمل يهایمشخط يها در اجراسازمان يافهینامشخص بودن سهم وظ

  رییموجد تغ يهایمشر خطیدر مس یفرهنگ مقاومت بخش دولت

  کشور یمل يهایمشخط یفقدان شبکه اطالعات

  یمل يهایمشخط يها در اجراشدن فرصت يبه ارزش زمان و سپر یتوجهیب

-یمشـ خط ياز اجرا یبا تخط یعملکرد بخش ي ارتقاسبرا ياخانهوزارت یطلبمنفعت

  گریدهم يها

  هامشیهاي مربوط به منابع و ابزارهاي اجراي خطشاخص

  یمل يهایمشخط ییاجرا يفقدان ابزارها

  یمل يهایمشخط ياجرا يابزارها ییسوهمنا

  یمل يهایمشخط ياجرا يبرا الزم يهايآورفقدان فن

  هاي مربوط به عوامل محیطیشاخص

  یمل يهایمشخط يموثر بر اجرا یو خارج یداخل يهابحران

  پژوهش یشناسروش

پـژوهش   ردیکـ روي، اتوسـعه  آن يریـ گجهت، زمیحاضر پراگمات پژوهش یفلسف يمبنا

 و بـه  بـوده ) یکمـ -یفیک(ختهیآم پژوهش صبغهی، هدف پژوهش اکتشافی، اسیق -ییاستقرا

  . بوده است یروش دلف زین آن يرفته است؛ استراتژیصورت پذ یدانیم صورت

مطالعـات   يو بـرا  ياات پژوهش از مطالعات کتابخانهیادب یبررس يبرا، ن پژوهشیدر ا
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گـذاران در  یمشخط(از منظر خبرگان پژوهش) عوامل و فاکتورها(ها و استخراج تم یاکتشاف

 یاتیـ اسـت مال یس يل در اجـرا یـ و عوامل دخ) نفر 10(ید دانشگاهیاسات، )نفر 8(یسطح مل

رساختارمند استفاده شـده و پـس از   یغ يهااز مصاحبه یند روش دلفیدر فرا) نفر 18(کشور

ـ له پـژوهش م یبه وسـ ، دن به اهداف پژوهشیرس يپژوهش برا ين طرح نظریتدو و  یدانی

علـل   ین خبرگان به بررسینامه بع پرسشیق توزیالزم از طر يهااطالعات و داده يآورگرد

 هـا  ي آنبنـد و رتبـه  يبندتین چارچوب اولوییز تعیها و نیمشت خطیو عوامل عدم موفق

اسـتفاده  (ینان از نرمال نبودن جامعه مورد بررسـ یپس از اطم، ن منظوریا يم و برایاپرداخته

ـ آمـار ناپارامتر  يهـا از روش) رنفیاز آزمون کولموگروف اسـم  و  يادوجملـه  آزمـون (کی

  . شده استاستفاده  SPSS19افزارو از نرم) دمنیآزمون فر

  هاداده يوه گردآوریابزار پژوهش و ش

زمان بـا مصـاحبه   نامه همه از روش پرسشیاول يهاداده يگردآور يبرا، ن پژوهشیدر ا

تنهـا از   ها ي آنبندتیاولو يبرا، و در مرحله بعد یو دانشگاه ییاز خبرگان اجرا يبا تعداد

، نـامنظم  يهـا ق مصـاحبه یـ طر ب کـه ابتـدا از  یـ ن ترتیبـد . نامه استفاده شـده اسـت  پرسش

 یعمـوم  يهـا  یمشـ  ز خـط یـ آمتیموثر و موفق، حیصح ياجرا يموانع و تنگناها، مشکالت

ل یو احصاء عوامل دخ ییقرار گرفته و منجر به شناسا یران مورد بررسیا یاسالم يجمهور

، موانـع ، مشـکالت ، نامـه ق پرسشیاز طر، هیپس از انجام مصاحبه اول. شد ها آن در شکست

پرداخته  ها ي آنبندتیت و سپس در دور سوم به اولویند اجرا در دور دوم تثبیفرا يتنگناها

د ییـ ر است کـه پـس از تا  یتم و شامل سه بخش به شرح زیآ 30 ينامه حاون پرسشیا. شد

بنـا  ی، دن به اجماع الزم و کـاف یو رس یند دلفیدر دور دوم فرا ییو اجرا یخبرگان دانشگاه

آن خبرگان در رابطـه بـا    یع و اخذ نظر مجدد همگینه توزیموجود در زم يهاتیبه محدود

ـ اداره کـل امـور مال  ، در دور سوم مـورد مطالعـه پـژوهش   ، عوامل يبندتیاولو اسـتان   یاتی

 35بر گرفتن حجـم نمونـه حـداقل     یمبن يد خبره آمارین و با مشورت با اساتییاصفهان تع

ع و از آن تعـداد  یتوز یاتینه امور مالیخبرگان در زمنفر از  75ن یدر ب، ن پژوهشیمورد در ا

  . افت شدینامه درپرسش 52
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  پژوهش یند کلیفرا

 انجـام  2 شکل شرح به يا مرحله چهارده ندیفرآ کی دو فاز و براساس یپژوهش ط نیا

طـرح   ارایـه ن شـکل مشـخص اسـت در فـاز اول پـس از      یـ طور کـه در ا همان. است شده

 ياجـرا  یشناسـ بیمرتبط با پـژوهش در حـوزه آسـ    ينظر یمبان یمطالعه مقدمات، پژوهش

کـه   یعموم يهایمشخط يصورت گرفت و عوامل شکست در اجرا یعموم يهایمشخط

، عوامـل  يسـاز یآنگاه به منظـور بـوم  . شد ارایهن وجود داشت مشخص و یشیات پیدر ادب

-گران حـوزه خـط  و پژوهش ید دانشگاهیاسات(در سه گروه يگذاریمشخبرگان حوزه خط

ص مصلحت نظام و یمجمع تشخ يندگان مجلس و اعضایگذاران اعم از نمایمشخط، یمش

 یاتیان شاغل در اداره کل امور مالیران و مجریمد -کشور یاتیاست مالینه سیخبرگان در زم

و  یدر مجمـوع نظـرات سـ   ي، حضور ق مصاحبهیاز طر شدند و ییشناسا) -استان اصفهان

ن یا. دیاحصا و مدون گرد يگذاریمشا خطیشش نفر از خبرگان مختلف در حوزه اجرا و 

ر یـ اخ يهـا در دهـه  یملـ  يهایمشق خطیه موثر بر عدم توفیعوامل اول یکار منجر به بررس

نـه  ین زمیـ کـه در گذشـته در ا   ییهاالزم به ذکر است که با توجه به پژوهش. کشورمان شد

ده یـ ات ذکـر گرد یبود و در ادب ها آن ز که حاصل کارین یاز عوامل يدادده بود تعیانجام گرد

  . دین مرحله وارد گردیبود استخراج و در ا

را فـراهم   یمـ کرد یکـ ان آزمـون بـا رو  کـ ه امکـ عوامل احصا شده پژوهش ، در فاز دوم

 يان نمونه آمـار یه شده و در میپژوهش ته يها نامهت پرسشیشدند؛ و در نها ، ارایهنندک یم

 يآور هـا جمـع  ع و پاسخیتوز، استان اصفهان یاتیحوزه امور مال ییران اجرایاز مد ينفر 75

  .شد ارایهپژوهش  ییگزارش نها، ل اطالعاتیه و تحلیبا توجه به تجز ،تیدر نها. دیگرد
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  فرایند کلی پژوهش: 2شکل 

  پژوهش يهاداده يآورابزار جمع ییایو پا ییروا

مـورد اسـتفاده قـرار     "محتوا ییروا"روش ، ن پژوهشینامه اپرسش ییآزمون روا يبرا

-یمشـ در حـوزه خـط   ید خبـره دانشـگاه  یاز اسات ين منظور از نظرات تعدادیگرفت و بد

. دیرسـ  ها آن دییه شده بعد از اصالحات مورد نظر به تاینامه تهاستفاده شد و پرسش يگذار

-زان آن بـا اسـتفاده از نـرم   یده شد که مکرونباخ استفا يز از روش آلفاین ییایآزمون پا يبرا

داده را مـورد   يآورابزار جمع ییایبود پا. /70ش از یشد که چون ب. /71برابر  SPSS19افزار 

  . د قرار دادییتا

  و نمونه منتخب يجامعه آمار

پژوهش  يسازیت و در فاز کمیدر نها ،باشدیخته مین پژوهش آمیکرد ایاز آنجا که رو

امـور   یـی متشـکل از خبرگـان اجرا   يجامعـه آمـار  ، کرتیل يانهیف پنج گزیو استفاده از ط

  . استان اصفهان بوده است یاتیشاغل در اداره کل امور مال یاتیمال
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  )ن آنییوه تعیحجم نمونه و ش(يریگروش نمونه

عوامـل   يو احصـا  يگـردآور ، در وهلـه اول ، از آنجا که در پـژوهش حاضـر   چنین هم

ن یـ در ا، بوده است) زمانبه طور هم(یفیو ک یبه صورت کم، اجراها در یمششکست خط

منـد اسـتفاده شـده    هدف يریگاز نمونهی، تصادف يریگ استفاده از فنون نمونه يروش به جا

پـژوهش دارد و از   مسـأله را بـا   يریـ که حـداکثر درگ  يابه نمونه یابیدر واقع دست. است

، مـان یا(اسـت  یفیبه صورت ک ها مناسب پژوهشنمونه ، برخوردار است يادتریاطالعات ز

  . )146ص ، 1390

 یقضـاوت  يریـ گنمونهي، ریگنوع نمونه، ن با توجه به روش پژوهش مورد استفادهیبنابرا

زان و کارشناسان ارشد اداره کـل امـور   یسرمم، هازکلیه ممیکل، نامعاون، ساؤان ریاز م. است

انتخاب شده بودنـد   یه دلفیحضور در پنل اول يانفر که بر 18تعداد ، استان اصفهان یاتیمال

ن حـوزه بهـره بـرده    یـ گر از خبرگـان ا ید ين افراد به عالوه تعدادیز از حضور ایو تا انتها ن

 يد آمـار یه اسـات یگر به توص پژوهش بودند و پژوهش ییما در فاز نها ي دهندهاری ،شده بود

ن ینامه از سطح خبرگان اپرسش 52تا ینها يآورنامه و جمعپرسش 75ع یخبره اقدام به توز

) سال 20حداقل (مسؤولیتیزان سابقه یمین افراد بر اساس خبره بودن، انتخاب ا. حوزه نمود

کشور خصوصا در  یاتیمال یاست کلین سیدر ارتباط با قوان ها یی آنل تجربه و آشنایو به دل

  . بوده است یمند اسالمسه دهه پس از انقالب شکوه یط

  هال دادهیروش تحل

موانـع  ، ن مشکالتیانگیسه میمقا ين پژوهش برایدر ا): الینومیبا(ياآزمون دوجمله. 1

از آزمـون  ) 3معـادل (ن مورد نظـر  یانگیا با م. ا. ج یعموم يهایمشخط ياجرا يو تنگناها

امعـه در  ج کیـ  نیانگیـ معـادل آزمـون م   يا آزمون دوجملـه . استفاده شده است يادوجمله

خبرگان % 50از  شیاست که اگر ب نیا بر آزمون نیدر واقع فرض ا. است کیپارامترآزمون 

قـرار  ) يروزیـ و نـه پ (ت شکسـت یـ در موقعآن عامل ، داده باشند 3از  تر کم ازیامت یبه عامل

مـا   يهـا یمشـ خـط  يت اجـرا یست عوامل عدم موفقین بدان معناست که از لی؛ و اگیرد می

ـ از خبرگان آن عامل را به عنوان عامل شکسـت تا  یمیچرا که حداقل ن، گرددیحذف م د یی

 . اندننموده
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گـروه   هـا بـه دو  د کـه داده شو میاجرا  يتک دامنه در موارد ياآزمون دوجملهدر واقع 

 نوع نیا. میدو گروه آزمون کن نیها را در اداده عیتفاوت توز میشوند و بخواه میتقس مجزا

 مانند، باشندیم یتیدو وضع یعیبه طور طب ایها داده. نامندیم )یبرنول(یتیها را دو وضعداده

سـال و   رچهلیز مانند افراد، ندشو می میبه دو گروه تقس یبه طور مصنوع ای، افراد تیجنس

هـا بـه دو گـروه مجـزا و دو     داده لیتبـد  يدر پـژوهش حاضـر بـرا   . چهل سال يافراد باال

ـ یکردن ابتدا مقـدار مع  یتیوضع  binomial فرمـان در  SPSS طیرا در محـ  ریاز بـرد مقـاد   ین

ـ بـه ا  کـرت یل فیـ مقدار بـا توجـه بـه ط    نیکه ا میاکرده وارد cut point قسمت ـ ترت نی  بی

بـدون نظـر   ، دهنـد یم ادیز یلیو خ ادیکه پاسخ ز یآنان يجهت مثبت و موافق برا: باشد یم

کـم را انتخـاب    یلیکم و خ که یکسان يدهند و مخالف برایکه پاسخ متوسط م یآنان يبرا

 کیـ گـروه   مییبگو میتوان می میکن میافراد را به دو گروه تقس میاگر بخواه نیبنابرا. کنندیم

ـ ا(موافـق ندارنـد   نظر که یهستند که نظر موافق دارند و گروه دو آنان یآنان ی، مـ یوکر يزدی

  . )26-25 ، ص1378

 :محاسبه شد ریزبه صورت نسبت مشاهده  يدامنه برا کیمقدار احتمال مورد آزمون 

H0: P≤ 6/0  

H1: P> 6/0  

=6/0 کرتیل فیآنست که در ط 0/  6انتخاب عدد  لیدل
�

�
و فـرض   است یها منفپاسخ 

  . استوار است عواملبودن  ریتأثیصفر بر ب

  :مین پژوهش داریلذا در ا

. ا. ج یعمـوم  يهـا یمشـ ت خـط یـ عامل مـذکور جـزء عوامـل عـدم موفق    : صفر فرض

  . ستین )کشور یاتیاست مالیکرد سیرو(ا

کرد یرو(ا. ا. ج یعموم يهایمشت خطیعامل مذکور جزء عوامل عدم موفق: کی فرض

  . است )کشور یاتیاست مالیس

آورده شده است  2ال مربوط به عوامل احصا شده در جدول شماره ینومیج آزمون باینتا

) 28ر از مـورد  یـ غبه (عوامل یتمام يبرا شده محاسبه يمعنادار سطح این که به توجه که با

 اسـت؛  )اسـت  شده گرفته نظر در 0.05 حاضر پژوهش در هک(پژوهش يآلفا زانیم از تر کم
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ـ  هیفرضـ  هک معناست نیبد امر نیا و دشو می رد صفر فرض هک گرفت جهینت توان می  یمبتن

ـ ا یاسـالم  يجمهـور  يهـا یمشت خطیعوامل مذکور جزء عوامل عدم موفق این که بر ران ی

محاسبه شده از  يسطح معنادارآن که ل یز به دلین 28در مورد عامل . دشو می رفتهیپذ، است

ن بـدان  یـ د شـده و ا ییـ ن عامـل تا یـ فرض صـفر ا  یعن، یاست تر بیش پژوهش يمقدار آلفا

 یعمـوم  يهـا یمشن عامل جزء عوامل شکست خطیمعناست که به نظر خبرگان پژوهش ا

  .        ا نبوده است. ا. ج

  ال مربوط به عوامل احصا شدهینومیمون باج آزینتا: 2جدول 

یرد
ف

  

 عامل شکست در اجرا
سطح 

 يمعنادار

سطح 

 خطا

درصد 

 موافقت

/ دییتا

 H0رد

 رد %88  0.05 0.000  یمل يهایمشخط ياجرا يابزارها ییسوناهم  1

 رد %87  0.05 0.000  یمل يهایمشل خطیتحل يبرا یفقدان چارچوب مناسب و منطق  2

 رد %67  0.05 0.018  یمل يهایمشخط يدر اجرا یاسیاراده سف بودن یضع  3

 رد %73  0.05 0.001  یمل يهایمشخط ياجرا يالزم برا يهايفقدان فناور  4

 رد %65  0.05  0.036  یمل یاز جانب بوروکراس یمل يهایمشرش خطیعدم پذ  5

 رد %67  0.05  0.018  یمل يهایمشخط يت شهروندان از اجرایعدم حما  6

 رد %79  0.05 0.000  یمل يهایمشخط ياجرا يفقدان ابزارها  7

  رد  %67  0.05  0.018  یمل يهایمشها با خطیمشتعارض خط  8

  رد  %87  0.05  0.000  یمل يهایمشخط ياجرا یمتول یدر بخش دولت یتیریمد یثباتیب  9

  رد  %65  0.05  036.  یعموم مسایلر ییت در حال تغیماه  10

11  
 یمل يهایمشن خطیتدو يبرا یعموم مسایل یرعلمیغ يکاوعلت

  مرتبط
  رد  87%  0.05  0.000

  رد  %88  0.05  0.000  یمل يهایمشخط ياجرا يمناسب برا ییفقدان ساختار اجرا  12

  رد  %69  0.05  0.008  یمل يهایمشخط ياجرا يبرا یفقدان دانش الزم در عرصه مل  13

 رد  %79  0.05  0.000  مرحله اجرا از جانب دولت یین و رهایدر تدو یزدگاستیس  14

 رد  %87  0.05  0.000 یمل يهایمشخط یعدم انسجام درون  15

 رد  %67  0.05  0.018  یمل يهایمشخط يمتخصص اجرا یانسان يرویفقدان ن  16

 رد  %67  0.05  0.018  یمل يگذاریمشبا دستگاه خط یت دولتیریمد ییسوناهم  17

 رد  %69  0.05  0.008  یمل يهایمشخط يمجر يهاسازمان يافهیوظ یپوشانهم  18

19  
 يهایمشخط يها در اجراسازمان يافهینامشخص بودن سهم وظ

  یمل
 رد  71%  0.05  003. 0

 رد  %69  0.05  0.008  رییموجد تغ يهایمشر خطیدر مس یفرهنگ مقاومت بخش دولت  20

 رد  %77  0.05  0.000 هایمشخط ياجرا يبرا ییو قضا یحقوق يهارساختیفقدان ز  21

 رد  %75  0.05  0.000  کشور یمل يهایمشخط یفقدان شبکه اطالعات  22
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23  
-خط يها در اجرابه ارزش زمان و از دست رفتن فرصت یتوجهیب

  یمل يهایمش
 رد  96%  0.05  0.000

 رد  %87  0.05  0.000  یمل يهایمشخط يموثر بر اجرا یو خارج یداخل يهابحران  24

 رد  %69  0.05  0.008  یمل يهایمشانه نبودن خطیگراواقع  25

 رد  %67  0.05  0.018  گریدکیها با یمشخط یتعارض ارزش  26

 رد  %65  0.05  0.036  یمل يهایمشخط یتعارض هدف  27

 تایید  %62  0.05  0.126  يارهیبه صورت جز یعملکرد مل يریگدستگاه اندازه  28

29  
از  یبا تخط یارتقاء عملکرد بخش يبرا ياوزارتخانه یطلبمنفعت

  گریدهم يهایمشخط ياجرا
  رد  73%  0.05  0.001

  رد  %79  0.05  0.000 هااستیدر مورد س یمل) یخواهپاسخ(يگرفقدان فرهنگ پاسخ  30

 يهـا یمشـ ت خـط یعوامل عدم موفق يبندرتبه يدمن برایانس فریل واریآزمون تحل. 2

  ) کشور یاتیاست مالیس يموردکاو(ا. ا. ج یعموم

ر اقـدام بـه   یـ ه زیپس از خارج نمودن عامل حذف شده در مرحله قبل با توجه به فرضـ 

  :میاعوامل نموده يبندرتبه

ـ از عوامـل مـوثر بـر عـدم موفق     یکت هر یزان اهمیرتبه م: هیفرض  يهـا یمشـ ت خـط ی

  . با هم برابرند) یاتیاست مالید بر سیبا تاک(یعموم

ات یفرضـ . دمن استفاده شده استیانس فریل واریه از آزمون تحلین فرضیآزمون ا يبرا

  :ن آزمون عبارتند ازیا يآمار

:H0 بـا  (یعمـوم  يهایمشت خطیاز عوامل موثر بر عدم موفق یکت هریزان اهمیرتبه م

 . با هم برابرند) یاتیاست مالید بر سیتاک

:H1 ـ بر عـدم موفق ت عوامل موثر یزان اهمیم يها ن دو رتبه از رتبهیحداقل ب -ت خـط ی

  . وجود دارد يدار تفاوت معنا) یاتیاست مالید بر سیبا تاک(یعموم يهایمش

له یه فـوق بـه وسـ   ینامه در رابطه بـا فرضـ  پرسش يها داده يل آماریج حاصل از تحلینتا

  . آورده شده است) 3(در جدول  SPSS 19افزار نرم

  هایمشت خطیعدم موفقدمن عوامل یانس فریل واریج آزمون تحلینتا: 3 جدول

 جه آزمونینت سطح خطا يدار یسطح معن يدرجه آزاد  آماره محاسبه شده

78 .662 29 000/0 05/0 H0 رد  

جـه  یاسـت؛ در نت  05/0 يتـر از سـطح خطـا   کوچـ ک يدار سطح معنا این کهبا توجه به 
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درصد  95نان یدر سطح اطم H0رشیپذ يبرا   یمکل محینمونه دل يها ه دادهکگفت  توان می

 95نـان  یگـر بـا اطم  یبـه عبـارت د   گیرد میرش قرار یمورد پذ H1دهد؛ لذا فرض  ینم ارایه

 يهـا یمشـ ت خطیت عوامل موثر بر عدم موفقیرتبه از اولو29ن یه بکگفت  توان میدرصد 

 4ن عوامـل در جـدول   یـ ت ایـ زان اهمیـ رتبه م. وجود دارد يدار ا تفاوت معنا. ا. ج یعموم

  . ستآورده شده ا

ـ آزمـون فر ، نظـران صـاحب  یاز آنجا که از منظر برخـ  در  ییار بـاال یدمن از قـوت بسـ  ی

 تـر  بـیش نـان  یاطم يگر بـرا الزم به ذکر است که پژوهش ،ستیعوامل برخوردار ن يبند رتبه

ز یـ س نیک تاپسـ یـ عوامل با اسـتفاده از تکن  يبنداقدام به رتبه، هابودن رتبه ینسبت به واقع

ج آزمـون  یهـا صـحت نتـا   ها و رتبـه گاهیاز جا یدر برخ یبا اندك اختالف ج آنینمود که نتا

ن عوامـل  یـ د قرار داد که در ادامه به شـرح ا ییدمن را خصوصا در پنج مورد اول مورد تایفر

  . میپردازیتر متیپراهم

  )دمنیبر اساس آزمون فر(هایمشخط يعوامل شکست در اجرا يبندج رتبهینتا :4جدول 

  تیت در اهمیاولو  ر اجراعامل شکست د

 يهایمشخط يها در اجرابه ارزش زمان و از دست رفتن فرصت یتوجهیب

 یمل

1  

  2 یمل يهایمشخط ياجرا یمتول یدر بخش دولت یتیریمد یثباتیب

  3  یمل يهایمشخط ياجرا يابزارها ییسوناهم

  4  یمل يهایمشخط يموثر بر اجرا یو خارج یداخل يهابحران

  5  یمل يهایمشخط ياجرا يمناسب برا ییفقدان ساختار اجرا

  6  کشور  یمل يهایمشخط یفقدان شبکه اطالعات

  7  هااستیدر مورد س یمل) یطلبپاسخ(يگرفقدان فرهنگ پاسخ

  8  یمل يهایمشل خطیتحل يبرا یفقدان چارچوب مناسب و منطق

  9  یمل يهایمشخط یعدم انسجام درون

  10  رییموجد تغ يهایمشر خطیدر مس یمقاومت بخش دولتفرهنگ 

  11  مرتبط یمل يهایمشن خطیتدو يبرا یعموم مسایل یرعلمیغ يکاوعلت

  11  مرحله اجرا از جانب دولت یین و رهایدر تدو یزدگاستیس

  12  گرید یمل يهایمشها با خطیمشتعارض خط

 ياز اجرا یبا تخط یارتقاء عملکرد بخش يبرا ياوزارتخانه یطلبمنفعت

  گریهمد يهایمشخط

13  

  14 ها یمشخط ياجرا يبرا ییو قضا یحقوق يهارساختیفقدان ز

  15  یمل يهایمشانه نبودن خطیگراواقع
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  تیت در اهمیاولو  ر اجراعامل شکست د

  16  یمل يهایمشخط يت شهروندان از اجرایعدم حما

  17  یمل يهایمشخط ياجرا يفقدان ابزارها

  18  یمل يهایمشخط يدر اجرا یاسیاراده سف بودن یضع

  19  یمل يگذاریمشبا دستگاه خط یت دولتیریمد ییسوناهم

  20  یمل یاز جانب بوروکراس یمل يهایمشرش خطیعدم پذ

  21  یمل يهایمشخط ياجرا يالزم برا يهايفقدان فناور

  22  یمل يهایمشخط يها در اجراسازمان يافهینامشخص بودن سهم وظ

  23  یمل يهایمشخط يمتخصص اجرا یانسان يرویفقدان ن

  24  یمل يهایمشخط یتعارض هدف

  25  یمل يهایمشخط يمجر يهاسازمان يافهیوظ یپوشانهم

  26  گریدکیها با یمشخط یتعارض ارزش

  27  یمل يهایمشخط ياجرا يبرا یفقدان دانش الزم در عرصه مل

  28  یعموم مسایلر ییت در حال تغیماه

  هاافتهی

دهنـدگان پـژوهش   پاسـخ  يهاپاسخ يال بر روینومیج حاصل از آزمون بایبا توجه به نتا

عامـل آن بـا درصـد     29بـا  ، عامل احصا شـده  30ع یدهندگان از جممشخص شد که پاسخ

ـ موافق بوده و تنها بـر وجـود   %) 96 -% 65(یینسبتا باال  يریـ گدسـتگاه انـدازه  -ک عامـل ی

 اند؛ که آناتفاق نظر نداشته، تین عوامل عدم موفقیدر ب -يارهیبه صورت جز یعملکرد مل

گانـه  شـش  يهال خلط دو حوزه از حوزهیگر و استنباط او احتماال به دلهم به زعم پژوهش

ـ از آنجـا کـه ا   هـا  آن ن مفهوم کهیدهندگان بوده است؛ بددر ذهن پاسخ يگذاریمشخط ن ی

انـد و آن را جـدا از   فـرض نمـوده   یمشخط یابیوامل شکست در حوزه ارزمورد را جزء ع

آن اند و حال را رقم زده ياجهین نتیخود چن يهااند؛ در مجموع با پاسخمرحله اجرا دانسته

را در عمل از  يگذاریمشخط  مراحل مختلف توان مین ید دانست که هرگز به سادگیباکه 

در . ن پژوهش بر مرحله اجـرا بـوده باشـد   یکانون توجه اهرچند که ، ک نمودیگر تفکیدکی

ـ بـه م  یفیخاطرنشان کرد که اگرچه طبق آمـار توصـ  بایستی  زین عامل نیمورد ا از % 62زان ی

امـا سـطح    ،انـد در مجموعه عوامل شکست موافق بوده ین عاملیدهندگان با وجود چنپاسخ

ـ  ینشان م يامستخرج از آزمون دوجمله يمعنادار افـراد نمونـه بـا آن    % 50ش از یدهد کـه ب

ـ  يافزار تفـاوت معنـادار  از آنست که نرم ین حاکیاند و اموافق نبوده قائـل  % 62و % 50ن یب



 57 ...هاي عمومی در جمهوري اسالمی ایران مشی خطواکاوي عوامل کلیدي در عدم موفقیت برخی 

 

ـ   يآورجمع يهانامهنشده است و بنا به قرائن موجود چنانچه تعداد پرسش ش از یشده بـه ب

-یمـ  يت جـا یـ ز در زمره عوامل عـدم موفق ین عامل نیاحتماال چه بسا ا، دیرسیعدد م 52

 ییار بـاال یت بسـ یـ گر از اهمیز همچون عوامل دین عامل نیاز آنجا که ا ،به هر حال. گرفت

 یعملکـرد ملـ   يریگاندازه يساز پارچهکیدر خصوص  يزیر برخوردار بوده و لزوم برنامه

س أن در رمسـؤوال کشور و  ییاندرکاران اجراد دستشو میه یتوص، ستیده نیپوش یبر کس

  . پارچه آن همت گمارندکیامور نسبت به استقرار 

 ییتـر شناسـا  تیـ دمن پراهمیآزمون فر يبندگانه که در رتبهدر ادامه به شرح عوامل پنج

  :میپردازیشدند؛ م

ـ خـط  يها در اجرابه ارزش زمان و از دست رفتن فرصت یتوجهیب .1  يهـا یمش

 سبب هااستیس موقع به نشدن ییاجرا و زمان به یتوجهیم که بین امر واقفیهمه بر ا :یمل

 دسـت  از را خود یواقع اثر دولت يهااستیس رفته و نیب از هااستیس نیب تناسب دشو می

در  یملـ  يهـا یمشت خطیل عدم موفقین پژوهش اقدام به سنجش دالیاز آنجا که ا. بدهند

ـ دهندگان به آن پاسخ% 96کشور نموده است و  یاتیاست مالیحوزه س ن عامـل  یبه عنوان اول

 دادن دسـت  از و زمان فوت سفانهأد خاطر نشان کرد که متیاند؛ بامساعد داده أير، شکست

 از ياریبسـ  رفـتن  دست از موجب یزمان ریتاخ معموال و بوده اریبس ما در کشور هافرصت

، وصـول  امـر  نبـودن  روز بـه  علت ز بهین هااتیمال وصول در د؛شو می درآمدها و هاهیسرما

 وصـول  سـاله  5-4 يهـا دوره از بعـد  معموال یحقوق و یقیحق اشخاص بخش يهااتیمال

ـ  از و شـده  دولـت  یواقعـ  درآمـد  کاهش خود موجب، امر نیا که گرددیم  انیـ مود یطرف

 يهـا یمشـ خـط  تحقـق  عدم موجبات خود ونید و اتیمال موقع به پرداخت عدم با یاتیمال

  . آورندیرا فراهم م یاتیمال وصول

ـ مال پرداخـت  مقرر زمان انیم یزمان فاصله هک است رکذ به الزم  پرداخـت  زمـان  و اتی

ـ مال يهـا وقفـه . ندیگویم اتیمال يآورجمع در یزمان) ریتاخ(وقفه را آن یواقع ـ ن را یاتی ز ی

و  یبلـداج  یطهماسـب (یر قـانون یـ غ قفـه  و یقـانون  وقفـه : کـرد  میتقس دسته دو به توان می

  ):94ص ، 1383، همکاران

 پرداخـت  کـه  دشـو  مـی  داده اجازه نیا یاتیمال يمود به قانون طرف ازی، قانون وقفه در



58  27فرهنگ سازمانی ـ شماره پیاپی ت یریمد  

 

 از یرقانونیغ وقفه. دشو مین يامهیجر گونهچیه مشمول يمود و ندازدیب ریتاخ به را اتیمال

ـ ا مثـل  يکشـور  در آن زانیم که است یواقع پرداخت زمان تا یقانون وقفه مهلت اتمام  رانی

 و تـورم  نـرخ  گـرفتن  نظـر  در بـا  مسـاله  نیا و است ماه 30 متوسط طور به و ستین نییپا

 خسـارات  موجب و کند می دور خود یواقع ارزش از را یاتیمال یافتیدر، پول ارزش کاهش

 درآمـده  عـرف  کیـ  صورت به امروز مساله نیا. دشو می دولت يدرآمد انیجر به یهنگفت

ـ  يسودها، مساله نیا قبل از یاتیمال انیمود و است ـ ن و آورنـد؛ یمـ  دسـت  بـه  یکالن  در زی

ـ مال% 5/2 مـاه  هـر  يبـرا  رکردید مهیجر، ما کشور  بـرگ  قبـول  صـورت  در امـا  ،اسـت  اتی

 از %6 رکـرد ید سـال  کی مهیجر و د؛شو می معاف مهیجر% 80 پرداخت از يمود، صیتشخ

ـ ی. اسـت  عفـو  قابل آن زانیم بودن نییپا علت به هم آن که است اتیمال مبلغ  يازا بـه  یعن

 يرکرد بـرا یمه دیجر(. مهیجر درصد صفر پرداخت، اتیمال پرداخت عدم سال کی حداقل

د توان می يمودی، اتیستم مالیدر صورت موافقت س. است یاتیمال یبده% 5/2هر ماه حدود 

 يرکرد توسـط مـود  یمه دیاز جر% 20تنها  یعنی. رکرد را نپردازدیمه دیدرصد از جر% 80تا 

از کـل  % 20ک سـال و تحقـق   یـ دوازده ماه در ، مهیجر% 5/2ساب با احت. دشو میپرداخت 

  :ر محاسبه کردیمه موثر ساالنه را به صورت زینرخ جر توان میمه یجر

2

اسـت و   تـر  کـم از نرخ تورم ساالنه  يداررکرد ساالنه به طور معنایمه دیشش درصد جر

 یات طـ یمال يدیاز عا، مهیعلم به وجود جرآورد تا با یبه وجود م يزه الزم را در مودیانگ

د خود را تا حد یقدرت خر، دشو میپرداخت  یاتیمال یکه بده یزمان. ک سال استفاده کندی

  . )باشدیدولت نم یمال يازهاین يگواز دست داده است و پاسخ يادیز

 یول، ستین یاتیمال زیگر يبد ند؛ و گرچه بهیگو یاتیبه آنچه در باال گفته شد درنگ مال

 باشـد  یطـوالن  درنـگ  و اگـر  دارد نهیهز دولت يبرا درنگ مدت به و دارد ياقتصاد اثرات

  . ندارد زیگر از یکم دست

ـ مال وصـول  نهیهز ها آن تبع به و یطوالن و کند اتیمال وصول ندیفرا چنین هم  بـاال  اتی

  . است

 ،اسـت % 5 رانیا در آن زانیم که است یمیجرا گرید از زین یاتیمال اظهارنامه میتسل عدم

ـ ا کهیحال در، ابدی لیتقل دتوان می% 1 تا زین نرخ نیا، صیتشخ برگ قبول صورت در اما  نی
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  . است رانیا برابر سه حداقل هلند و کایآمر رینظ ییکشورها در نسبت

، )1998(ونگ سوكی یه، )1984(چون گان و هاگوود یالزم به ذکر است که دانشمندان

در  ین به موضوع زمان تحت عنوان نبـود زمـان و منـابع کـاف    یریو سا) 1998(پاپادوپولوس

ـ  به مفهوم ها آن ک ازی چیکن هیول ،ها اشاره کرده بودندیمشناموفق خط ياجرا  یتـوجه یب

ـ   یبـه پ ) 1389(فـرد  ییالبته دانا. اندنداشته يابه ارزش زمان اشاره ، ن زمـان یونـد نامناسـب ب

  . استها در دولت اشاره کردهیمشه موقع خطنشدن ب ییز اجرایها و ناهداف و برنامه

طور که گفتـه شـد   همان :هامشیثباتی مدیریتی در بخش دولتی متولی اجراي خطبی. 2

-هـا در ایـن حـوزه مـی    ثبـاتی ها در دولت را برخی بینظران دلیل ناهماهنگیاي از صاحبعده

کنـد؛ کمـا    هاي دولت کمک مـی سوسازي برنامهثبات مدیریتی سازوکاري است که به هم. دانند

بـا  ) 177، ص1383فخیمـی،  (تبـار و علوي) 1387(، ثقفی)1389(فرداین که افرادي چون دانایی

-هـاي مـدیریتی، بـی   ثباتی سازمانی پستعباراتی چون عدم ثبات در تصدي مدیران مجري، بی

یگـر یـا   هاي سازمانی و جابجایی انفرادي و گروهـی مـدیران از پسـتی بـه پسـت د     ثباتی پست

ثبـاتی مـدیریتی در بخـش دولتـی بـه ایـن مفهـوم        پی در سطح مدیران عالی و بیدرتغییرات پی

دهندگان باید گفت که متاسـفانه از آنجـا   پاسخ% 87در این راستا نیز بنا به تایید . انداشاره نموده

ثبـات   که مدیران و حتی متولیان امـور مالیـاتی اعـم از ممیـزین، سـرممیزین و ممیـزین کـل از       

-هاي مورد نیاز وزارت متبوع برخودار نیسـتند؛ معمـوال در اجـراي خـط    شغلی کافی و حمایت

نماینـد و   هاي موجود مسامحه نموده و در انجام وظایف و مطالبات حقه دولت قصور مـی مشی

درصـدي مالیـات در بودجـه سـاالنه      50هاي ملی مبنی بر سـهم بـیش از   مشیبدین طریق خط

در واقع این مسـأله از مشـکالتی اسـت    ). گردددرصد محقق می 30نها حدود ت(گرددمحقق نمی

هـا و   انـد و عـدم ثبـات مـدیران و کارکنـان در پسـت      هاي دولتی بـا آن مواجـه  که همه سازمان

ریـزي بلندمـدت گریـزان بـوده و بـه      هـا از برنامـه   شود آن هایشان است که باعث میمسؤولیت

ریزي و انجام وظیفـه نماینـد کـه ایـن امـر خـود باعـث آن        مدت برنامهصورت مقطعی و کوتاه

  . برنامه گردندهدف و بیهاي دولتی در درازمدت، بیخواهد شد که سازمان

ز اشاره شد یتر نشیگونه که پهمان: یمل يهایمشخط ياجرا يابزارها ییسوناهم. 3

 تهکن نیا به غالباً یعموم يگذاریمشخط یشناسبیآس در، )1387(یو به استناد سخن الوان
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 يبـرا  شـده  ینیبشیپ يابزارها بودن نامناسب لیدل به یمشخط قیتوف عدم هک میخوریم بر

ـ ا از. است بوده آن ياجرا  تیـ موفق در یمشـ  خـط  ياجـرا  ابـزار  انتخـاب  موضـوع  رو نی

 یقـ یدق يهـا یبررس دیبا و بوده برخوردار ياالعادهفوق تیاهم از يگذاریمشخط يها نظام

ـ توف مناسب ابزار انتخاب با تا دیآ عمل به نهیزم نیا در  بـه  دیشـا . گـردد  نیتضـم  اجـرا  قی

 يابزارهـا  آن در هکـ  است یمشخط موثر و مطلوب یعموم یمشخط ردک ادعا بتوان جرات

 هکـ  است ییهاوهیش و هاروش مجموعه، ابزارها. باشد شده نییتع و ینیب شیپ اجرا مناسب

 ازمنـد ین شیهـا یمشـ خط ياجرا يبرا یدولت هر رود ویم ارک به استیس یک ياجرا يبرا

 يهـا حـل راه و سـازد  محقـق  را خـود  يهـا برنامه ها آن لهیوس به که است سوهم ییابزارها

شـمندان  یاز اند یبرخ. سازد یعمل را. . . و ياقتصادی، اجتماع مشکالت يبرا شده انتخاب

 يهـا  یمشـ  خـط  شکسـت  عوامـل  از را اجرا يبرا نامناسب ابزار انتخاب) 1982(مانند فاالن

م یرمسـتق یغ يز به استفاده از ابزارهاین) 1973(یلداوسکیپرسمن و و. شمارندیبر م یعموم

ز انتخـاب  ین) 1995(ستایکال. دشو میاند که از عوامل شکست محسوب در اجرا اشاره داشته

پـژوهش خـود در   در ) 1383(یرسـتم  یرزقـ  چنین هم. کند مینامناسب را عنوان  يابزارها

موانـع مربـوط بـه منـابع و     ی، مشخط يمجر يهامربوط به سازمان يهامولفه يبند تیاولو

  . کند میاد ین مانع در اجرا تری مهمرا به عنوان  یمش خط يابزارها

ـ  يهایمشخط يموثر بر اجرا یو خارج یداخل يهابحران. 4 گونـه کـه   همـان : یمل

 در را تیـ موفق زانیـ می، خـارج  و یداخل يهابحران، ندااشاره داشته) 1984(هاگوود و گان

. دهنـد یمـ  قـرار  الشعاعتحت یاجتماع و یفرهنگي، اقتصاد يهاطرح و هایمشخط ياجرا

 یحت ایها  هیاتحاد، احزاب از يتعداد منافع با هابرنامه تعارض خاطر به دارد امکان چنین هم

 و طـال  صـنف  مسأله مثال عنوان به. وندندینپ وقوع به و شوند وتو، ارتش، جوامع یبرخ در

ـ  افـزوده  ارزش بر اتیمال قانون ياجرا روند در که فروشان پارچه صنف زین و جواهر  شیپ

 انتخابـات  مسـاله ي، اهسـته  مسـاله (یاسـ یس يهـا تـنش  همچـون  یداخل يهابحران ای آمد؛

ـ تثب مانند(دهینسنج مصوبات ابالغ و جادیا، ). . . و1388 بایسـتی   کـه ی درحـال  ارز نـرخ  تی

 نامـه بخـش  30-20 مـاه  کیـ  عرض در دولت که سکه موضوع با ارتباط در ای باشد شناور

 دولـت  و منتفع ياعده و ندشو می متضرر ياعده، آزاد و یتعادل بازار نبودن علت به و داده
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 موجبات هادولت يهااستیس در رییتغ ای و) کند ییاجرا را خود ونید از ياریبس دتوان مین

 را کـار  و کسـب  يفضـا  بودن نامناسبي، گذار هیسرما در يریگمیتصم عدم، تورم و یگران

 محدود، هامیتحر مثل یخارج يهابحران چنین هم د؛شو می آن بهبود از مانع و آورده فراهم

 در دولـت  یمشـ خط که دشو می باعث آن امثال و WTO به ورود خصوص در کشور کردن

  . گردد خلل دچار درآمدها وصول امر

کـه   -)1995(چون هاولت و رامـش  یشمندانیبنا به زعم اند کرد خاطرنشان دیبا کل در

و ظهـور   یاجتمـاع ي، اقتصـاد ی، اسـ یط سیمعتقدند اوضاع حـاکم بـر جامعـه شـامل شـرا     

ـ  می ها آن در یر و دگرگونیید و تغیجد يتکنولوژ جـه  یو در نت مسـأله د بـه درك مـا از   توان

و  ياقتصادی، ط اجتماعیر شرایکه تاث -)1996(انیه و مازمانیسابات -ر باشدوه اجرا اثرگذایش

 هـاي  وضـعیت کـه  -)1975(تـر یون هـورن و ون م  -کننـد یرا بر اجرا مطـرح مـ   یالمللنیب

که در ارتباط با نقش جوامـع  ) 1982(فاالن -ندشو میرا متذکر  یاسیسي، اقتصادی، اجتماع

ه یـ و اول یف اساسـ یاز وظا یکیدر ارتباط با جامعه  یاسید توجه به ثبات سیگویدر اجرا م

، )2005(نـارد یبر، )2001(دیـ ظ خلیا حفـ یـ و ، د اسـت یجد يهابرنامه يو اجرا يزیربرنامه

را عامـل   یاسـ یس يهـا که اشتغال دولـت بـه رفـع دغدغـه    ) 2006(یو استال)2005(ندهیمک

ط یحاکم بر محـ  یاعاجتم و یاسیسي، اقتصاد ط و اوضاعی؛ کال شراکند می یشکست معرف

در واقـع  . باشـند  لیـ دخ اجـرا  تیـ موفق در ندتوان می یو خارج یداخل يهاجامعه و بحران

ط ید؛ و محـ شـو  مـی انجـام   یاسـ یس-ياقتصـاد -یط اجتمـاع یدر داخل مح یمشخط ياجرا

-خط يبه اجرا یمحل يهاک جامعه تا نفوذ رسانهی یاسینظام س يهااز جنبه یفیط یاسیس

و  يط نامناسـب اقتصـاد  یز شـرا ین) 1387(یو ثقف يطاهرپور کالنتر. گیرد میرا در بر  یمش

بـه  ، )1385(یمـ یکر چنـین  هـم داننـد؛  یمـ  ها موثریمشن و خطیقوان يرا در اجرا یاجتماع

ـ از کشـورها اشـاره کـرده اسـت کـه عـدم موفق       یبا برخـ  یاسیتداوم تنش در روابط س  تی

  . دارد یرا در پ یعموم يهااستیس

-خـط  ياجرا يبرا :یمل يهایمشخط ياجرا يمناسب برا ییساختار اجرا فقدان. 5

% 88ن امـر را  یـ م؛ و ایهسـت  يمناسب و کارآمد ییازمند ساختار اجرایقطعا ن یمل يهایمش

 نیقـوان ، زیکشور ن یاتیاست مالینه سیاند؛ در زمد قرار دادهییافراد در پژوهش حاضر مورد تا
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برخوردار و از هرگونه موارد ابهام  یکاف ییت اجرایمناسب و قابل ییاز ساختار اجرابایستی 

امـا   ،ر کننـد یدلخـواه تفسـ   يهـا را به صورت ها آن به دور باشند تا افراد نتوانند یدگیچیو پ

 ییالزم جهـت شناسـا   يهـا رسـاخت یز، کشور یاتیاست مالیمتاسفانه به عنوان نمونه در س

 يابه گونـه  ییدرآمد وجود نداشته و ساختار اجراان صاحب یو مود ين اقتصادفعاال یتمام

در  یملـ  يهـا یمشـ خط يند که از اجراینمایم یاست که معموال افراد به طرق مختلف سع

ـ بـه عمـل آ   يریات حقه خود جلوگیدن دولت به سهم مالیخصوص رس مـثال سـاختار   . دی

محـل   يها و معابر داراابانید که در خشو می یتنها محدود به کسان یاتیان مالیمود ییشناسا

گونـه  چیکننـد هـ  یت مـ یفعال ینیرزمیها و دالالن که به صورت زه واسطهیو تابلو بوده و کل

  . دولت ندارند ين درآمدهایدر تام یسهم

 یبـه سـاختار سـازمان   ) 1990(ستایپالمبو و کال، )1984(آگونوان، نیشیپ يهادر پژوهش

ـ ن) 1980(و ادواردز) 1980(اسمالوود، ناکامورا اند؛ناموفق اشاره داشته ينامناسب در اجرا ز ی

) 1980(ا زامـور ینامناسب مطرح نمودند و گارسـ  يک را به عنوان ساختاریساختار بوروکرات

-خـط  يت در اجرایمتمرکز اشاره کرده است که در زمره عوامل عدم موفق يبه ساختار ادار

ــین هــم. هــا هســتندیمشــ ــمازمان و هیســابات، )1990(نتــریو چن  هــاگ و گــان، )1996(انی

، )1988(كسـو  ونگی یه، )1980(اموراکنا، )1998(پاپادوپلوس، )1982(فاالن، )1984(وود

 هکـ  ننـد کیاسـتدالل مـ   زیـ گـر ن ید نظرانصاحب از ياریبس و )1975(تریم ون و هورن ون

 ياجـرا  يبـرا  یمهمـ  اریبسـ  عامـل ، آن ابـزار  و اهـداف  دربـاره  یمشخط یروشن و وضوح

) 1389(پور و همکـارش یو قل) 1387(یچون ثقف يگریافراد د. است یمشخط زیآمتیموفق

الزم را  يقـانون و سـاختارها   ياجـرا  يابزارها ینیبشینامناسب و عدم پ یز ساختار دولتین

ـ   یدر پژوهش خود مبن) 1389(یابدال چنین هم. اندبر شمرده ن یبر آزمون مدل هاولـت در ب

-در سـازمان  یعموم يهایمشخطي اجرا يافتن تنگناهایجهت  یدولت يهاران سازمانیمد

، کارکنـان ی، تیریمـد (یسـازمان ن عوامـل درون یاز ب ها آن متوجه شد که از منظری، دولت يها

  . د استییمورد تا يتنها عامل ساختار) يو ساختار یمشخط

  نتیجه

 در ايکننـده ینتعی نقش دولت مالی هايسیاست ابزارهاي از یکی عنوان به هامالیات امروزه
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 تـرین سـالم  و پایـدارترین  از یکـی  عنوان به در واقع مالیات. کنندایفا می اقتصادي ثبات و رشد

 در مهمـی  بسـیار  نقـش  مـالی  هـاي ابزارهاي سیاسـت  از یکی و دولت بودجه مالی تامین منابع

 غیـر  درآمـدهاي  بـر  متکـی  آنان اقتصاد که کشورهایی در. دارد اقتصادي هايفعالیت دهیجهت

 ادبیـات  در. نمایـد مـی  ایفـا  کشـور  امـور  اداره در را نقش تریناساسی عمالً است، مالیات نفتی

 مالیـات  وضـع  ايبودجـه  اهـداف : است شده ذکر مالیات وضع براي کلی هدف چهار اقتصادي

 بـر  نـاظر  کـه  کالن اقتصاد است، اهداف هامالیات طریق از دولت بودجه مالی تامین بر ناظر که

اسـت،   مالیـاتی  هـاي سیاسـت  طریـق  از تـورمی  و رکودي شرایط در اقتصادي نوسانات تثبیت

 یـا  مالیـات  وضـع  طریـق  از بازار شکست رفع و هاناکارایی تصحیح براي که تخصیصی اهداف

 بـر  نـاظر  کـه  اجتمـاعی  اهـداف  سـرانجام  و گیرد می صورت خاص خدمات و کاالها بر یارانه

-جهـت . اسـت  مالیـاتی  ابزارهـاي  طریـق  از طبقاتی شکاف کاهش و جامعه در درآمد بازتوزیع

 بـا  عمـل  در را مالیـاتی  هـاي گـذاري مذکور، سیاسـت  اهداف از یک هر متضاد بعضاً هايگیري

کارآمـد و بـه کـارگیري     مالیاتی سیاست یک طراحی با وجود این با. کند می مواجه هاییچالش

هـا پرداختـه    موجود که در این پـژوهش بـه شـرح آن    غیرت ملی در راستاي رفع موانع اجرایی

 عملکـرد  و تصـمیمات  در اخاللـی  آثـار  تـرین  کم با بتواند که نمود اتخاذ تمهیداتی توان شد، می

 حـال  عـین  در و رسـانده  حـداکثر  به را مالیاتی ها، درآمدهايبنگاه و افراد اقتصادي و اجتماعی

 . نماید تامین مطلوب نحو به نیز را تخصیصی و توزیعی اهداف

 مالیـات  نسـبت  و داخلـی  ناخالص تولید به مالیات نسبت مانند مالیاتی هايشاخص به نگاهی

بـا   کشـور  مالیاتی سیستم دهدمی نشان یافته توسعه هايکشور با آن مقایسه و جاري هايهزینه به

 بـه  یـابی دسـت  تردیـد  بـدون . اسـت  نرسیده مطلوب وضع به کماکان شده اجرا هايبرنامه وجود

  . باشدمی نظرانصاحب و اندرکاراندست کلیه اهتمام مستلزم مطلوب وضعیت

اسـت  یتحقـق س  ياز آنجا که در پژوهش حاضر مشـخص شـد کـه در راسـتا     چنین هم

ها و مطالبـات  اتیبه زمان وصول مال یتوجهیب، تین عامل عدم موفقتری مهمکشور  یاتیمال

هـا و  اتیتر مالعیجهت اخذ هر چه سر يسازوکارد دولت شو میه یحقه دولت است؛ توص

بـر متخلفـان و بـدهکاران     ین نابخشـودن یسـنگ  يهامهیز جریه کرده و نیتعب ها آن معوقات

ـ ان ننمایدر امر خاط ياچ مسامحهین بندد و هیسنگ متعـدد   يا بـا اسـتفاده از ابزارهـا   یـ د و ی



64  27فرهنگ سازمانی ـ شماره پیاپی ت یریمد  

 

 . دین مهم نائل آیبه ا یقیتشو

با آن مواجه  یدولت يهاکه عموما سازمان ین مشکالتتری مهماز  یکیز مشخص شد یو ن

ن باعـث  یـ شان اسـت کـه ا  یهامسؤولیتها و ران و کارکنان در پستیعدم ثبات مد، هستند

ف خود به صورت یانجام وظا يزان بوده و برایبلندمدت گر يزیرران از برنامهیگردد مدیم

خود باعث خواهد شـد کـه سـازمان در     ن امریند که اینما يزیرمدت برنامهو کوتاه یمقطع

ران و کارکنـان  یق ممکن مدید به هر طرشو میشنهاد یپ. برنامه گرددیهدف و بیدرازمدت ب

ـ    یت مناسـب یه امنیخود از حاش یسازمان يهادر پست االمکـان در  یبرخـوردار باشـند و حت

  . رددگ ینظرخواه ها آن شان ازیسازمان يهاها و پستمسؤولیتر در ییصورت تغ

-پرسـش  از هاداده يگردآور جهت پژوهش نیا است که در يادآوریت الزم به یدر نها

، دشـو  می یتلق تیمحدود یک عنوان به خود نامهپرسش از استفاده. است شده استفاده نامه

ـ  می امر نیا ه، کرا تیواقع نهکند،  می یرا بررس افراد نگرش، نامهپرسش هکمعنا  نیبد  دتوان

در  یبه طور اعم و نظرسنج یت نظرسنجیدر واقع ماه. شود یتلق تیمحدود یک عنوان به

گـر  ار واگراست و اگر پژوهشیج بعضاً بسیران به طور اخص چنان است که نوسان در نتایا

ج پـژوهش اتکـا کـرد؛ لـذا     یچنـدان بـه نتـا    توان مین، ردیق بهره نگیدق یکنترل يها از سؤال

از عوامـل   یو احصاء تنهـا بخشـ   ییموفق به شناسا، طیع شرایت جمیپژوهش حاضر با رعا

ن در یشـ یپ يهـا در غالـب پـژوهش   چنـین  همها شده است؛ یمشخط تیموثر بر عدم موفق

 یعمـوم  يگـذار یمشخط  ندیاز فرا يگریبه مراحل دی، عموم يهایمشنه شکست خطیزم

 ییهـا پـژوهش ن دستور کار توجه شده بود و معموال در یو تدو يریگاز جمله مرحله شکل

ن اکتفـا  یشیشمندان پیات اندیکه بر مرحله اجرا متمرکز شده بودند تنها به صرف آزمون نظر

بـه هـر حـال پـژوهش حاضـر بـا       . عوامل موجود ننموده بودند يسازیدر بوم یشده و سع

ـ ام. ها در مرحله اجرا پرداخته اسـت یمشبه احصاء عوامل شکست خط یکرد اکتشافیرو د ی

-ر مراحـل چرخـه خـط   یعوامل شکست در سا يگران نسبت به واکاووهشگر پژیدآن که 

از عوامـل اثرگـذار بـر عـدم      یو کلـ  يامرحلـه  يهامدل ارایهاقدام نموده و با  يگذاریمش

  . ندیافزاین حوزه بیا یکیتئور يها بر غنایمشت خطیموفق
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  :و مآخذمنابع 

مشــی عمــومی در خــط اجــراي) تنگناهـاي (تبیــین مشــکالت، )1389( هیــرقی، ابـدال  .1

  . ید بهشتیدانشگاه شه. ارشد ینامه کارشناسانیپا، هاي دولتی دستگاه

 آموزشـی  هـاي دوره تـأثیر  پیرامـون  پیمایشـی ، )1387( مانیسلی، میصمد؛ کري، زدیا .2

 و آمـوزش  عـالی  مؤسسه:موردي مطالعه(کارکنان عملکرد بهبود بر آوري اطالعات فن

 ت سـال یریمـد  یاجتماع و یانسان علوم نامهپژوهش، )ریزيبرنامه و مدیریت پژوهش

  .38-13، صفحات 4 شماره، هشتم
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