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مقدمه

هاایمشایگذارینقشانكارناپاذیریدرموفقیاتخاطهریکازمراحلخطمشی

توانگفاتاجاراعمومیدارند،هرچندهرمرحلهباچالشهاییمواجهاستولیمی

ییکفراینادمشخطگذاریاست.اجرایمشیچالشبرانگیزترینمرحلهفرایندخط

شدهنتیجهآنرابادقتیمتغیرهایازقبلتعریفدستكاربتوانباخطینیستکه

مشخكکرد،بلكهفرایندیاستکهدرآنمجریاندرساختیکواقعیتاجتماعی

هااییمشاخاط،شایدهمینموضوعسببشادهتاااجارایشوندیمخا ،درگیر

درحاینوانتایماعمومیمنجربهپیامدهایزیادیشودکهفقطبرخیازآنهاارا

.عالوهبر(1524a:51.منوریان)بینیکردمشییاشروعفراینداجرا،پیشتدوینخط

فاصلهوجودداردکاهیخطمشیتااجرایخطمشمیحدولتازتنظوسطنیباین

.باههماین(Qing & Lili, 2017)دهادرییتغرایاهدافخطمشدتواناینفاصلهمی

یکهگاهشوندیمیوتحوالترییدراجرادستخوشتغیعمومیهایمشخطدلیل

یاباهگوناهانیامجرگار،یدانیا.بهبسازدیدورمبینیشدهپیشفاهداآنهارااز

.دو(1524b.منوریاان)رندیگمیبهخودیاکهشكلتازهکنندیرااجرامماتیتصم

گاذاریوهایعمومیقابلتاملاست:اولتعاملبینهدفمشینكتهدراجرایخط

شادهاسات،دومتوانااییایجاادریازیهاطارحاقداماتیکهدرجهتحصولبهآن

پیوندهایمتوالیدرزنجیرهروابطعلّایباهصاورتیکاهنتاایجمطلاوبباهدسات

رابطاه ارزیاابیاجاراو.بهعبارتدیگرمرحله(1524:20.زادهشریفوالوانی)آیند

آمیزموفقیتطوربهمشیزمانییکخطاجرااثرگذاراست،موفقیتبرکهدارندعلّی

وجودبهراموردنظرتغییراتوبرسدشدهنییتعپیشازاهدافاستکهبهاجراشده

قدرهمانها،یمشخطزیآمتیموفقیاجرا .(Shahab, Clinch, & O'Neill, 2019)آورد

مسائلخا اجاراامدیهمپزانیبههمانم،استیمشخطنیمرحلهتدوامدیکهپ

ترینمسئلهاجراایناستکاهبعادازاتخااذ.ازاینرواصلی(1524b.منوریان)است

گونهعملشودکهتشاابهیمعقاولومنطقایبااها،آنتصمیمبرایاجرایفعالیت

-آنچهکهدرموردآنتصمیمگرفتهشده،وجودداشتهباشدودرچاارچوبآنباه

وجاودرویكردهاایمتعادددر .(1524:21.زادهشاریفوالاوانی)خوبیعملشاود

مشاینیازدهدباتغییراتمحیطی،سازوکاراجرایخطهانشانمیمشیاجرایخط
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 یاکعناوانبه را محیط مستمر تغییر مجریان وگذارانمشیخطتغییرکردهاستو

 ماورد خاطمشایارزیاابیو اجرا ،تدوین مختلف مراحل در را آن وپذیرفته واقعیت

تغییراتمستمرمتغیرهایاجتماعی،سیاسی،فناوریومدیریتیاند.دادهقرار توجه

کاهدنشاوگیاریواجاراتصمیمیطشرایهایعمومیدرمشیسببشدهاستخط

 ,Kotnik, Umek, Kovač)داردوجاود2یدگیاچیوپ1ناانیازعادماطمییدرجهبااال

Stanimirović, & Vintar, 2020)اینعدماطمینانوپیچیدگی،یادگیرینظامخاط،

هابایدباشناختمحیطهمراهباودهوسازد،زیراتصمیممشیگذاریراضروریمی

هاییساازگارباابتواندباموفقیت،تصمیمباعواملخارجیهماهنگیداشتهباشدتا

محیطبگیردکاهدرشارایطموجاودبااکامیاابیاجاراشاود)الوانیوشاریفزاده،

هایعمومیوفاراهممشیباتوجهبهاهمیتاجرایموفقیتآمیزخط(.101:1524

کالن، دسته سه به هاراشیم خط برخیصاحبنظران نمودنزمینهمناسببرایآن،

 اصول که هستند هایی یمش خطکالنهای مشی خط اند،کرده تقسیم خرد و نبردمیا

 گذاریمقرراتسیستم بنیادین یعیارهام و نموده معرفی راگذاری مشی خط اساسی

 چاارچوب در را گاذاران مشایخط اقدام حریم خرد هایمشی خط،دهدمی شكل را

-مشیخط سازیشفاف وکاربست برای کالن، مشی خط با مطابقو قانونیاختیارات

 قارار کاالن و خارد سطوح بین میانبردهای مشیخط.دنکن می مشخك کالن های

گاروه بایندر را قدرتو تعارض هایچالش که پردازدمی مقرراتیتدوین به و گرفته

 مشای، خاط خاا  موضاوع یاکقلمارو در کنناده مشاارکت یافتاهساازمان هاای

 استونیازبهدشوار عمومی بخش اهداف به نیل.ازآنجاکهنمایدمی ساختاربندی

 بارایبنادیتقسیم این دردارد،گسترده بسیار سطحی در عمل انسجام و هماهنگی

 چارچوب در رامجریان تا است شده بینیپیش مشیخط نوعی نیزهامشیخط اجرای

 دیگار عبارت بهند،ک سازماندهی عمومی مسائل حل برای شده تدوین هایمشی خط

-متناسبباخاط مجریان جامسان و هماهنگی ضرورت بر میانبرد هایمشیخط وجود

 انتظاارات افازایش ومساائل روزافزونپیچیدگی.دارد تاکیدهایخردوکالنمشی

-خاط اجرایدر هاحكومت ظرفیت توسعه برای را ایسابقهبی هایچالش مردم، عامه

 مشایخطظرفیت مفهوم به ایگسترده توجه و کرده ایجاد اثربخش هایمشی
جلاب5

و هااشایساتگی منابع، ها،مهارت از ایمجموعهبیانگر مشی،خط ظرفیت.است نموده
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 پورعزت)دارند ضرورت مشی،خط درآوردن اجرابه و تدوین برای که است هاییقابلیت

شرایطاجراییخا خودراداردکهبایدمشی(.هرخط21-1528:50 همكاران، و

هایمیانبردمشخكشدهباشدولیباوجاودمشیهایآنیادرخطدردستورالعمل

تغییراتمستمرمحیطی،دراجرایبسیاریازخطمشایهاابایادساازوکارهاای

اجراییپیشبینیشده،تغییرکند.تواناییشاناختتغییاراتمحایطوبكاارگیری

اساتو4یمناسببرایاجرایموفقخطمشاینیازمنادهاوشساازمانیفعالیتها

،بهتنهاییتواناییچیرگیبرمسائلپیشرویسازمانرانداردمدیرانهوشفردی

هاوشجمعایدردرونفازایشبرایغلبهبرمشكالتداخلایومحیطای،اازاینرو

قیهایوهمكااران،موردتوجهقرارگرفتهاسات)فها،بهعنوانیکضرورتسازمان

هابایدتالشکنندتابابكارگیریابزارهایمناسابنسابتباهآن(وسازمان1528

 واکنشنشاندهند.

ادبیاتپژوهش

شارایطرییابااهادفتغهادولتازاقداماتاستکهیامجموعهیعمومیمشخط

وباه(Metcalf, Kijima, & Deguchi, 2019)کنندیخوداجرامیاجتماعویاقتصاد

هایاقتصادیازاجتماعیوسیستم0هایبهحوزه1دهیریزیبرایشكلدنبالبرنامه

یاجارا(Johanson, 2018:20) اسات.1آورطریقتصمیماتیهستندکهبرایهمهالزام

،]مناابعانساانی انیمجراستکهبابكاارگیریمناابعیماننادندیفراکییمشخط

عملیااتییوخصوصایبخاشدولتایتوسطسازمانیهاتیوقابلیمالیهاهیسرما

هاایبخاشدولتایومشای،فعالیات.دراجارایخاط(Bahri et al, 2020)شاودمای

شاوند.ایانمای8شدهدرخطمشایهادایتبینیخصوصیدرراستایاهدافپیش

هایفوریبرایتبدیلتصامیماتباهعملیااتوهمچناینتواندتالشهامیفعالیت

مشایدرخاط2هابرایایجادتغییراتبزرگوکوچکتعیاینشادهادامهاینتالش

دهیاچیپندیبافرآیاطورقابلمالحظههاجرابندیفرا .(Sætren & Hupe, 2018)باشد

یبارایوارتباطاتکههمگایهمكار،یسازماننیوبیاقداماتسازمان،یزیربرنامه

وباشند،درارتباطاستیمیضروریخطمشیاتیوعملیبهاهدافآرمانیابیدست

تااخاطزدیاآمیمتفاوتدرهاممایهاوروشهاهیروها،سازمانگران،یدرآنباز
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 (.1522)احدزادهوهمكاران،مطلوبومثبتبرسانندجهیرابهنتیمش

دساتیکلایبنادتوانبهچهااردساتهیم،یخطمشیاجرااتیادبیبابررس

یلایتحلیسروکارداردکهتالشکردندمادلهاایدستهاولباپووهشگران،افتی

نسال دومونسال،نسلاولیکلیمدلهاباعنوانهانیازا،ارائهدهندبرایاجرا

یمختلفیكردهایکهروشودیراشاملمیدستهدومتالشافرادشود.یمادسومی

ساومدسته.یبیبهباالوترکنییپا،نییباالبهپاكردیرورینظ،ازاجرامطرحکردند

رویكردهاایهساتندکاهیافرادچهارمدستهدارند.دیاجراتاکیرهایمتغنییبرتع

اناد.مطارحکاردهیچنادساطحتحاکمیاوپساابروکراتیکاجرارادرعصارنوین

:نخساتنادمطرحشادهانهیدرسهزمیخطمشیدرعرصهاجرانینویكردهایرو

شادهاساتکاهساازماندهیاچیچناانپاجراآننكهیادلیلایبهشبكهتیحاکم

اندخطمشیرابهخوبیاجراکندوبرایاینمنظوربهشبكهایازساازمانتوینم

ازیخاطمشایاستکهبهشكلروزافزون،اجارانیدوم،اعتقادبراهانیازاست.

وردیاگیشاكلمایزنامذاکره،سازشوچاناهیاسیس-یاجتماعیندهایفراقیطر

نیناویدولتاتیریمادهیادرپرتاونظریخاطمشای.ساوم،اجاراشاودیمحققم

دهدسازمانهابایادباادرکتنوعرویكردهایاجرانشانمی(1524b.منوریان)است.

هاابارایها،رویكردهایمناسبرابرایاجراانتخابکنند.ساازمانصحیحموقعیت

هایمناسببایدهاوشخاودراافازایشدهناد.حلهاوارایهراهدرکبهترموقعیت

بارایداشاتندرک"11هااافزایشقابلیات"هایکلیدیجنبهبیانگر10هوشافزایش

هاایهاوکسبدرجهمناسابیازتوانااییدرکموقعیاتتروبهترازموقعیتسریع

هاییبرایمسائلیکاهقبالازآنغیرقابالحلپیچیدهاست.عالوهبراینیافتنراه

 ,Gunasekaran, Ahmad, Tang, & Mostafa)ساازدرسیدراممكنمیحلبهنظرمی

هوشسازمانیبهمعنایبهکاربستنتوانفكریسازمانبارایرسایدنباه.(2016

،بهعباارتدیگار(1528.پورسعباوکیخا)تهایسازماناسهاورسالتموریتام

باریكپاارچگیاستکاهتواناییفكرییکسازمانبرایحلمسائلسازمانیبیانگر

،داناشکسابشااملوتاکیادداردهایفنایوانساانیبارایحالمساائلتوانایی

اساتفاده(.اماروزه1528)فقیهیوهمكاران،بینیوحلمسئلهاستپیش،یادگیری

هایموفقیتسازمانهیاساسوپا،یریادگییهاازهوشومهارتحیبهموقعوصح
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ایکههوشکسابگونه،به(1522.ندافشوشتریونوادبقالی.رحیمی)مجریاست

ریدههاخهادرموفقیتسازمان15ی)پیشران(هامحرکنیترازمهمیكبهی12وکار

هوشکسابوهاوتحلیل.اگرچه(Gonzales & Wareham, 2019)استتبدیلشده

اماروزهباهولیاستفادهشدیریگمیتصمیهاتیفعالازتیحمایدرابتدابرا14کار

10یهوشساازمانتیوتقو11یوربهبودبهره،یسازمانیریادگیبراییاندهیطورفزا

،18هاا،فناوری11هوشکسبوکارعبارتاستازفنون.قرارگرفتهاستموردتوجه

هایکسبکهبرایتحلیلداده21وابزارهایی20،اقدامات12هاشناسیها،روشسیستم

22موقعهاواتخاذتصمیماتبهشوندتادردرکبهتراجرایفعالیتوکاراستفادهمی

باهتحلیالابوکارکسبهوش.(Božič & Dimovski, 2019)بهسازمانکمککنند

یبانیپشاتدادهوباراارتقایریگمیتصمند،فرآیدیازاطالعاتمفزیادیمموقعحج

 & El-Adaileh)کنادهااکماکماینبهبهباودعملكاردساازمارندگانیگمیازتصم

Foster, 2019)رادر25هایمختلاففراینادایجاادارزشتواندجنبه.ایندیدگاهمی

.(Božič & Dimovski, 2019) سازمانهدایتکند

پژوهشنهیشیپ

یریادگیاكاردیباارورایادارالحاصایهاایخاطمشایمدلاجارا(1524)انیمنور

ازهاایخاطمشاوشایساتگیمجریاانتیقابلیپووهشبهارتقانیدرا.نمودشنهادیپ

هاایمشایخاطیاجاراناهیدرزمیاهینظروپرداختهشدهیخطمشیریادگیقیطر

ساسبرا.ارائهشدهاستیخطمشیریادگیوچرخهی(ریادگیكردیبارو)یتحولادار

عوامالوباهدیابایاصاالحادارهاایمشایخاطموفاقیاجرایپووهشبرانیاجینتا

توجاه،اجارااثارگذارنادندیبرفرامیرمستقیوغمیکهبهشكلمستقیمتعددگرانیباز

توانانتظارداشتیم،اجرایبرایآمادگشیوپیمناسبوعزمملیشودوبابسترساز

یریادگیایکارگزارانبارادرزهیانگجادیوادارشرانیقاطعمدتیباحما،رونداجراکه

.منوریاان)فراهمساازدیتحولادارهایمشیخطموفقیاجرایبرایمناسبثر،بسترمو

1524b).یعماومیخطمشیاجرایشناسبیآس(الگوی1524)همكارانوپوریحاج

باهبرعملبودکاهیجامعومبتنییپووهشآنهاالگوجهینت.کردندیراطراحرانیدرا

ریتصو.الگویآنهاتوجهکردهاستیعمومیناموفقخطمشیموثردراجرایمولفهها
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یفضااویخطمشیعمومیفضای،عمومیگذاریخطمشیفضایهاازچالشیکامل

ناااموفقراارائااهنمااودهیاجاارایاماادهایپتیااودرنهامیترساایخااطمشاایاجاارا

عوامل(1522)احدزادهوهمكاران.(1524فانی،فردوداناییپور،فروزنده،حاجی)است

نیادرا.کردنادیبررسرویرادروزارتنیعمومیهایخطمشیاجرایموثربراثربخش

خاطیاجارایباراخكشاا110مولفاهو20بعد،0ی،فیپووهشبااستفادهازروشک

یعوامالاجارانیشابكهمضاامبراسااسایانابعااد.شدییشناسارویدروزارتنیمش

ارائهشدکهبااکاربساتآنییاقتضایرانحكمبراساسیعمومهاییاثربخشخطمش

(.1522،احدزادهوهمكاران)نمودلیراتسههایبهاهدافخطمشیابیدستتوانیم

،دروزارتتعااونیعماومیهاایمشخطیموانعاجرا(1521)وهمكارانیعباس

نیتارعمادهییپاووهششناساانیاایهدفاصال.کردندیرابررسیکارورفاهاجتماع

پاووهشنشاانجینتاا.استیخطمشیکارآمدکردناجرایعواملبازدارندهوتنگناها

مشای،خاطتیماه،کنندگاناستفاده،مجریانوکنندگاننیدادمشكالتمربوطبهتدو

رابطاهیمشاطخایباااجاراطیفشاارومحایهااگاروه،هاانواعکنشی،رسازمانمج

یبررسا(باه2018)وهمكااران24موگاامبوا.(1521میرزایای،معتضدیانوعباسی،)دارد

ادیابنیدارایخطمشایمعتقدنداجرا.آنهاپرداختندیخطمشیاجرا21یمفهومیادهایبن

یوتوساعهعملایروششناسای،خیپاووهشرونادتاارنیدرا.ستین20یاكپارچهیهینظر

نیهااوباحكومت،هاشبكهدهدیپووهشنشانمنیاجینتا.شدیهابررسیخطمشیاجرا

یمشاخاطیاجاراشارفتیتواننادساببپیمکههستندیبخشهاومنابعی،سازیالملل

پووهشیدربارهیادگیریسازمانی(2012)21لتزوشوریكو.(Mugambwa et al., 2018)شوند

-1رادنبالکردناد:اینپووهشدوهدفدرآنها.انجامدادندیاجرایخطمشدورهدر

-2واجارایخاطمشایمدتزماانشناختفرآیندهاوپیامدهاییادگیریجمعیدر

نتایجپووهش.کنندهیامانعیادگیریدردورهاجرادرکعواملدرونسازمانیپشتیبانی

-هاوابزارهایدرونسازمانیبرایاشتراکكهشبشاملایآنهانشاندادعواملچندگانه

-هاکمکمایبهسازمان،شدههایآموختهمبادلهدرسیبرایگذاریاطالعاتوجلسات

ردهوازمشایباهعناوانیاکساازمانیادگیرنادهعمالکاکندتادردورهاجرایخط

وهمكااران28کینکات.(Ricco & Schultz, 2019)بوداجرااستفادهکنندهابرایبهآموخته

یفایپووهشک.کردندلیتحلاسلونیدررایخطمشتیموفقیاجرایدیعواملکل(2020)
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افتاهی.شادجامانیعمومیهایخطمشیعواملکمککنندهبهاجراییآنهاباهدفشناسا

نیبافیضعیهماهنگ،دولتعیسرراتییتغ،عملكردیابیارزدهدیپووهشآنهانشانمیها

هاایمشایخاطموفقیعدماجرایاثربخشعواملاصلریناکاراوغیدولتجلساتویبخش

(درپووهشایباهبررسای2021وهمكااران)22کولمن.(Kotnik et al., 2020)استیعموم

پرداختند.آنهارابطهبینرویكردهایاجارایبااالباههامشیابهاموتضاددراجرایخط

پایینوپایینبهباالرابررسینمودهوبهایننتیجهرسیدندکهمقابلهبافشارهایاجارا

-هایآیندهبارایاجارایخاطاست.آنهاپیشنهاددادندبرنامه50نیازمندیادگیریسریع

 Coleman etتدوینشاوند)محیطاجرابادرنظرگرفتن،باید51هادرمقیاسبزرگمشی

al, 2021.)نقشاصاولسانتیایجاادانساجامدربهپووهشخود(در2021)52کاموزینزی

باراجارایحااکمنظاریهاایهایپیچیدهپرداختوعنوانداشتچارچوبمدیریتشبكه

درحالیكاهبایادخاط،الهاممیگیرناد55هاهنوزازاصولمدیریتیدرونسازمانیمشیخط

.چندگاناهاجاراشاوند54هاوارتباطااتهایپیچیدهباگرههایعمومیبهوسیلهشبكهیمش

بادونمجاریمشیبایادنهادهاایچندگاناهجراییکخطادرپووهشنشاندادایننتایج

راهماهناگمشایاقاداماتمتناوعخاطتاکناریكدیگرقرارگیرندیمراتبپیوندهایسلسله

(Kamuzinzi, 2021)موانععملیاتیوبروکراتیکغلبهنمایندبردهونمو

چارچوبنظریپژوهش

بررسیمبانینظریوپیشینهپووهشنشاندادمدلیبرایاطمینانازاجرایموفقیات

مشیهادرتمامشرایطتوصیهنشدهاستوعوامالمتعاددیدراجارایخاطآمیزخط

انادمجریاانناچاارباهبكاارگیرینقشدارند.برخیازاینعواملساببشادههامشی

هااباشاندوایانراهبردهاارادرشارایطمشایراهبردهاییبرایاجرایهوشامندخاط

تااباهساازیکننادمحیطیوتحتتاثیرعواملتسهیلکنندهیامحدودکننادهپیااده

مفهاومیبارایاناسااسمادل.ناددساتیابهامشیخطپیامدهایموردنظرازاجرای

:پووهشبهشكلزیرطراحیشد
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 گان()نویسندپژوهشچهارچوبنظری:1شکل



پاسخبهسواالتزیربرایپووهشحاضر،1مدلمفهومیارایهشدهدرشكلباتوجهبه

انجامشد:

 نمودهاست؟هامشیاجرایهوشمندخطراناچاربهعواملیمجریانچه .1

 ؟هایعمومیچیستیراهبردهایاجرایهوشمندخطمش .2

 ؟اثرگذارباشدهامشیخطهوشمندتواندبراجرایشرایطمحیطیمیچه .5

 ؟هایعمومیچیستیمشعواملتسهیلکنندهیامحدودکنندهاجرایخط .4

 ؟اجرایهوشمندخطمشیعمومیچهپیامدهاییدارد .1

روشپژوهش

هاایعماومیرامشیدراینپووهشکیفیکوشیدهایم،متغیرهایاجرایهوشمندخط

هاطراحیکنایم.ایانپاووهشازمشیشناساییکنیمومدلیبرایاجرایاثربخشخط

هابااستفادهازمصااحبهنظرهدف،اکتشافیوازنظرزمان،پووهشیمقطعیاست.داده

پيامدهاي اجراي 
-هوشمممند خمم 

 هامشي

شممراي  محيطممي مممو ر بممر    
اجمراي هوشممند   راهبردهاي 

 هامشيخ 

راهبردهممممممماي 
اجراي هوشممند  

 هامشيخ 

هاي نياز به علت
اجراي هوشمند 

 هامشيخ 

عواممممس تلمممنيس وننمممده و  
سمممازي پيمممادهمحدودوننمممده 

هوشممند  اجمراي   راهبردهاي
 هامشيخ 
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گاندانشگاهیواجرائی،شااملاساتاداندانشاگاهوتنازخبر12نیمهساختاریافتهبا

مدیرانوکارشناسانمسئولاجرایخطمشیهایعماومیباااساتفادهازروشنموناه

گیریقضاوتیجمعآوریوپسازتحلیل،مدلاجرایهوشمندخطمشیهااطراحای

آوریرسایدیم.جماع51شد.الزمبهذکراستکهپسازانجامدوازدهمصاحبهبهاشاباع

یجدیدیدرماوردهایوگیویاهادگاهیدیجدید،هادادهتازمانیادامهیافتکههاداده

برایناساسپسازمصااحبهبااهشات .(Creswell, 2014:37)موضوعپووهشارائهنشد

یقبلیبود،تاانموناهدوازدهامهانمونهیخبرگانبعدیمشابههاپاسخنفرازخبرگان،

 بهاشباعرسید.نمونه12باهادادهکهمطالبحالتتكراریپیداکردو

:ترکیبخبرگانپژوهش1جدول

سابقهخدمتتحصیالتتعدادبندیگروه

سال20بیشازدکترا0استاددانشگاه

مدیرانوکارشناسان
سازمانهایدولتی

دکترا0
سال21نفربیشاز4

سال21تا11نفربین2



نفارازخبرگاانمصااحبهشادکاه1مدل،پسازطراحیآنبابهمنظوراعتبارسنجی

 ایشانرواییمدلراتاییدکردند.

هاتجزیهوتحلیلداده

-آوریشدهبااستفادهازفرایندکدگذاریتحلیلمایهایجمعدرنظریهدادهبنیادداده

بااشوند،کدگذاریفرایندیاستکهدرآنمصاحبههاابتداکدگاذاریشادهوساپس

تقلیلوکاهشکدها،مفهومپردازیصورتمیگیرد.کدگذاریفراینداصالیسااختنو

بنیاادازدرنظریاهداده.(1528:214،یومسالمفری)خنپرداختننظریهازدادههاست

-برایتحلیلداده58یانتخابیکدگذارو51یمحور،کدگذاری50بازیکدگذارسهمرحله

 (.102:1520شود)خورشیدی،هااستفادهمی

هایپووهشبودندبهمفاهیمهاکهدرواقعدادهباتوجهبهمراحلباال،متنمصاحبه

تبدیلوبهاینترتیبکدگذاریبازانجامشد،پسازآنبااشناسااییارتبااطمفااهیم،

هااهامشخكوکدگذاریمحوریصورتگرفت،محورهانیزباارتباطبینمقولاهمقوله
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هایعمومیطراحیشاد.مشیساسارتباطآنهامدلاجرایهوشمندخطشناساییوبرا

مشاهده4و2،5هایمحوریدرجداولهابهمقولههاییازفرایندتبدیلمصاحبهنمونه

هاایمحاوریپاووهشهاومقولهها،مفاهیم،مقولهشود.پسازتحلیلهمهمصاحبهمی

 شناساییشدند:1طبقجدول

هااولازفرایندکدگذاریمصاحبه:نمونه2جدول

مقولهمحوریمقولهمفهوم 1داده
بایدهمانخطمشیابالغشده،
اجراشود.)چهموردتاییدمجری

باشدیانباشد.(
تعهدمدیران

تعهدبهخط
مشی

محیطاجرایهوشمند
خطمشی

اگرآنچهتدوینشدهبهدرستی
اجراشوداهدافمحققمیشود.

افزایشبهرهوریاثربخشیاجرا
پیامداجرایهوشمندخط

مشی

دراجرابایدبهمسالهموردنظر
توجهشود.

درکرابطهخط
مشیبامساله

تعهدبهخط
مشی

محیطاجرایهوشمند
خطمشی

درنظرنگرفتنقدرتهایاقتصادی
وسیاسیدرتدوینخطمشی،
دراجرامشكلایجادمیكند.

شناساییانواع
ذینفعان

مدیریتذینفعان
شرایطتسهیلکنندهیا
محدودکنندهاجرای
هوشمندخطمشی

بایدساختارمناسبیبرایاجرا
ایجادشود.

طراحیساختاربا
توجهبهاهدافخط

مشی

متناسبسازی
ساختار

راهبرداجرایهوشمندخط
مشیها

بایدمنابعالزمبرایاجراتامین
شود.

تجهیزمنابعاجرا
تامینچگونگی
منابع

شرایطتسهیلکنندهیا
محدودکنندهاجرای
هوشمندخطمشی

منابعانسانیموردنیازبایدتامین
شود.

تجهیزمنابعاجرا
چگونگیتامین
منابع

شرایطتسهیلکنندهیا
محدودکنندهاجرای
هوشمندخطمشی

بایدمنابعبرنامهواقعگرایانه
باشد.

کفایتمنابع
چگونگیتامین
منایع

شرایطتسهیلکنندهیا
محدودکنندهاجرای
هوشمندخطمشی

بایدروشهایپیادهسازیبه
درستیطراحیشود.

بازنگریفرایندهای
اجرامتناسببا
الزاماتاجرا

متناسبسازی
فرایندها

راهبردهایاجرای
هوشمندخطمشیها
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ها:نمونهدومازفرایندکدگذاریمصاحبه3جدول

مقولهمحوریمقولهمفهوم 2داده

بایدشیوهمدیریتیاجرامورد
توجهقرارگیردممكناستخط
مشیبهدلیلعدمبكارگیری
شیوهمدیریتیمناسببهنتیجه

نرسد.

مهارتهایمدیریتی
مجریان

قابلیتمجریان

شرایطتسهیلکننده
یامحدودکننده
اجرایهوشمندخط

مشی

پیشگیریازبایدقابلیتهای
انحرافپیشبینیشود.

توجهبهاقدامهای
پیشگیرانهدراجرا

تواناییهای
مدیران

علتاجرایهوشمند
خطمشیها

خطمشیبرایپیامدواثر
مشخصیتدوینشدهاست،
بنابراینبایددرهمهمراحل
اجرا،خروجیهاوپیامدهامورد

توجهباشند.

جمعآوریاطالعات
پیشرفتهادرمربوطبه

حلمساله
دادهکاوی

راهبرداجرای
هوشمندخطمشی

بایدسازوکاریبرایدریافت
بازخوردهایحیناجراطراحی

شود.

ایجادسازوکاربرایارایه
بهموقعیازخوردها

ایجاد
ساختارهای
بازخوردی

راهبرداجرای
هوشمندخطمشی

فرایندهایاجراچقدرمیتواندبه
کمککند.تحققاهداف

بازنگریفرایندهایاجرا
متناسبباالزاماتاجرا

متناسبسازی
فرایندها

راهبرداجرای
هوشمندخطمشی

قابلیتارزیابیکنندهبرایارایه
بازخوردمناسببایدافزایش
یابد.)بازخوردادنصحیحبهدلیل
ضعفبازخورددهندهدچار

مشكلنشود.(

طراحینظامبازخورد
ایجاد

ساختارهای
بازخوردی

راهبرداجرای
هوشمندخطمشی

قابلیتمجریاندراستفادهاز
بازخوردبایدافزایشیابد.

)آموزشهایالزمبرایاستفادهاز
بازخوردبرگزارشود.(

طراحینظامبازخورد
ایجاد

ساختارهای
بازخوردی

راهبرداجرای
هوشمندخطمشی

اجرابایدبهطورمستمررصدو
پایششود.

گزارشگیریسریعو
مستمرازدادههایاجرا

مدیریتاطالعات
علتاجرایهوشمند
خطمشیها

استفادهازتحقیقبرایرفع
کمبوداطالعاتوکمبوددانش
درموردنتایجوپیامدهااجرا

پردازشهوشمندداده
هایاجرا

دادهکاوی
راهبرداجرای
هوشمندخطمشی
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هاسومازفرایندکدگذاریمصاحبه:نمونه4جدول

مقولهمحوریمقولهمفهوم 5داده
سرعتتغییرفناوریواثرآنبراجراباید

موردتوجهباشد.
تغییراتمستمر
فناوری

پیشرفتفناوری
علتاجرایهوشمندخط

مشیها

بایدرابطهخطمشیبامسالهای)فرصتی(
شدهکهبرایرفع)بهرهبرداری(آنتدوین

مشخكباشد.

درکرابطهخط
مشیبامساله

تعهدبهخطمشی
محیطاجرایهوشمندخط

مشی

درهردورهاجرابایدتجربههایدورههای
قبلشناساییشدهومبناییبرایاصالحو
پیشگیریازانحرافدراجراباشد.

دسترسیبهموقع
بهاقداماتقبلی

مدیریتدانش
علتاجرایهوشمندخط

مشیها

فعالیتهایپیشبینیشدهبایدبهترتیب
تعیینشدهاجراشوندتانتایجآنهایكدیگر

راتكمیلکنند.

آگاهیازتقدمو
تاخرفعالیتهاو
رعایتآنها

مدیریتپروژه
راهبرداجرایهوشمندخط

مشی

فعالیتهایپیشبینیشدهبرایاجرای
خطمشیبایددرزمانمناسبانجامشوند

تااثربخشباشند.

تعیینوابالغ
زمانبندیفعالیتها

مدیریتپروژه
راهبرداجرایهوشمندخط

مشی

روندتحوالتورخدادهایسیاسی،
اقتصادی،بازرگانی،اجتماعیوفنیباید

تحلیلشود
شكلگیریروندهاتحلیلروندها

علتاجرایهوشمندخط
مشیها

یوافزایشرویدادهایتاثیرگذارداخل
جهانیبرسازمانها

شكلگیریروندهاتغییراتروندها
علتاجرایهوشمندخط

مشیها

اجرایبرنامهبایدمدامبااقدامهای
اصالحیوبهبودهاهدایتشود.

توانمندسازی
مجریانبرایبهره
برداریازبازخوردها

توانمندسازی
مجریان

راهبرداجرایهوشمندخط
مشی

بایدهموارهورودیرامدیریتبرنامه
کنترلکندتاخروجیازلحاظکمیتو
کیفیتبراساسشاخكهایمرتبطبه

حدمطلوببرسد

پردازشهوشمند
دادههایاجرا

دادهکاوی
راهبرداجرایهوشمندخط

مشی

قوانینواستانداردهابایدازاجراحمایت
کنند.

الزاماتقانونیو
حقوقی

قوانینومقررات
اجرایهوشمندخطمحیط

مشی
بایدتغییراتابعادمختلفمسالهونتایج

آنپیشبینیشود.
شكلگیریروندهاپیشبینیتعییرات

علتاجرایهوشمندخط
مشیها

بهتوانمندیهایمحوریکارکناندر
پیشبردهدفهاوارتقایسطحعملكردآنها

بایدتوجهشود.
آموزشکارکنان

توتنمندسازی
مجریان

راهبرداجرایهوشمندخط
مشی

هماهنگیدراجراحلقهمفقودهبسیاریاز
برنامههاستکهمانعتحققاهدافمیشود.

جلبمشارکت
مجریان

تعاملوهماهنگی
شرایطتسهیلکنندهیا
محدودکنندهاجرایخط

مشی
بایدگزارشهاومستنداتاجرادراختیار

همهمجریانباشد.
گذاریاشتراک

اسناداجرا
مدیریتدانش

علتاجرایهوشمندخط
مشیها
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هایپژوهش:مفاهیمومقوله5جدول

مقوله مفهوم مقولهمحوری

درکنقاشفنااوری-تغییراتمستمرفناوری-دسترسیبهفناورینوین
ارتباطاتسریعوبرخط-درسهولتاجرا

پیشرفتفناوری

علااالاجااارای
-هوشاامندخااط

هااااایمشاااای
عمومی

کمباود-محدودیتمناابعماالی-افزایشکارآیی-هزینههایباالیاجرا
وریپایینبهره-نیرویانسانیباانگیزه

مدیریتمنابع

ضارورت-کنترلاطالعاات-تحلیلبهموقعاطالعات-حجمزیاداطالعات
-گزارشگیاریساریعومساتمرازاجارا-تحلیلمستمردادههایاجرا

ضاارورت-دسترساایسااریعبااهاطالعااات-سااریعاطالعاااتبااروزآوری
دسترسیبهاطالعاتدقیق

مدیریتاطالعات

وابستگیرویادادها-پیشبینیتغییرات-تحلیلروندها-تغییراتروندها
بهیكدیگر

شااااكلگیااااری
روندها

سیساتمهای-تصمیمگیریسریع-توجهبهتغییراتزیادعواملمحیطی
تصامیمگیاریباه-پاسخگوییدرموردبهبودعملكارد-جدیدمدیریتی

توجهبهاقدامهایپیشگیرانه-مدیریتزمان-موقعبرایاصالحانحراف

هااااایتوانااااایی
مدیران

ضارورتنگارش-تغییرپذیریمسااله-پویاییمحیطاجرا-ماهیتمساله
تغییراتاجتماعی-سیستمیبهمسائل

پیچیدگیمسائل

یاادگیری-سانجیهایاجرایبادونامكاانهزینه-تكرارفرایندهایاجرا
پرهزینهحیناجرا

بااالیهزینه هاای
آزمونوخطا

توجیاه-هاایاجاراموقعگازارشارایهبه-فراهمنمودنامكانپاسخگویی
پذیرشمسئولیتمرحلهاجرا-جامعههدف

پاسخگویی

دسترسیبهموقاعباهاقادامات-مشیموقعبهاطالعاتخطدسترسیبه
ساهولتدسترسایباهساوابق-سهولتدسترسیبهاسنادقاانونی-قبلی
مشیهایاحتمالیتدوینخطثبتنارسایی-اشتراکگذاریاسناد-اجرا

مدیریتدانش

ساخت-کیفیاتارتبااطشابكه-امنیاتشابكه-نرمافزارهاایمناساب
یكپارچگینرمافزارها-هایكپارچگیشبكه-ارهایکافیافز

هاااایزیرسااااخت
فناوریاطالعات

محاایطاجاارای
هوشااااااااامند

هااایمشاایخااط
عمومی

حمایاتمادیران-نهادهاایقانونگاذاریحمایات-گذارانمشیتوجهخط
-اطمینانازامكانپذیریاجارایخاطمشای-تعهدمدیران-ارشدنظام

درکصاحیحرابطاهمساالهبااخاط-احساسمسئولیتدرموردمساله
تعهد-تعهدمدیرانومجریانبرایپیگیریاجراتاحصولنتیجه-مشی

انگیزهمجریان-خطمشیگذارانبرایپیگیریاجرا

مشیهدبهخطتع

فرهنگمشارکت-فرهنگکارتیمی-فرهنگبازخورد فرهنگسازمانی

همساوییبااقاوانین-ثبااتقاوانینمرباوط-الزاماتقاانونیوحقاوقی
ضمانتاجرا-همسوییباسایرقوانین-مربوط

قوانینومقررات

گزارشرسانههاا-گزارشرسانههاازاجرا-فساداداری-شرایطاقتصادی
جوسازمانیمجریان-مسالهاز

محیطخطمشی
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مقوله مفهوم مقولهمحوری

-هماهنگیمجریانبارایاجارا-هماهنگیمجریانباتوجهبهبازخوردها
تضادمجریان-چگونگیارتباطمجریان-سازوکارهایموجودهماهنگی

تعامل ساختارهای
وهماااااااااهنگی
مجریااانوتاادون

کنندگان

درکرابطاه-زمانبنادیاجارا-انتخابمجریانمناساب-رویههایاداری
درککارکنااان-رهبااریهوشاامند-علاایمساله)فرصاات(وخااطمشاای
-تخصاكمجریاان-شایستگیکارکناان-سازمانهایمجریازخطمشی

-شناساییدقیقمساائلعماومی-درکصحیحمجریانازدستورالعملها
مجری)نارمافازار،ساختزیرساختهایفناوریاطالعااتساازمانهای

مسائولیت-دانشمجریان-مجریانهایمدیریتیمهارت-افزار،شبكه(
تجربهمجریان-پذیریمجریان

قابلیتمجریان

شاارایطتسااهیل
محدود یا کننده
کنناادهاجاارای

هوشمند

تعامالمساتمرتادوینکننادگان،مجریاانو-جلبمشاارکتمجریاان
جامعههدف

تعاملوهماهنگی

تجهیازمناابع-کفایتمناابع-بهموقعبودجهپیشبینیشدهتخصیك
روشهایتامینبودجه-اجرا

چگااونگیتااامین
منابع

اطالعرسانیاز-تمایلبهشفافسازیمراحلاجرابرایگروههایهدف
اطالعرساانیمساتمرباه-رسانیبهذینفعانسهولتاطالع-مراحلاجرا
اشتراکگذاریاطالعاتاجرا-ناظران

اطااالعرسااانیبااه
ذینفعان

جلبمشاارکتو-رفتارگروههایهدفوغیرهدف-ترکیبگروههدف
شااناختانااواع-مشااارکتجامعااههاادفدراجاارا-همكاااریذینفعااان

تضادمنافع-دریافتبازخوردازذینفعان-تنوعجامعههدف-ذینفعان
مدیریتذینفعان

وضاوح-مقطاعزماانیاجارا-طولمدتاجرا-شفافبودندستورالعملها
توجهخاطمشای-اهدافخطمشیبایدواضحباشد-اهدافخطمشی

هایحاکمبهارزش
ویوگیخطمشی

مجریانبهعناوان-خطمشیبایدبهطورجدیدردستورکارقرارگیرد
اولویات-اولویاتخاطمشای-ذینفعانکلیدیبااهدافموافاقباشاند

مشی)تضمیناجرا(ضمانتاجراییخط–مسئله

حمایاااتازخاااط
مشی

اجرانكردنفرایندهایتعریفشاده-مشیبهتعویقانداختناجرایخط
-مشایطراحینكردنفرایندجدیادبارایاجارایخاط-مشیبرایخط

اصراربهحفاظ-اصراربهحفظفرایندهایموجودبرایاجرایخطمشی
ساختارموجودبرایاجرا

مقاومااتدربراباار
تغییر

تسالطمادیرانباه-تسلطمدیرانبهفرایندهایفعلیساازمانمجریاان
شناختاسانادموجاود-هایسازمانمجریانهاوآییننامهدستورالعمل

شناختسوابقموجوددرسازمان-ازاجرایخطمشیهادرسازمان
حافظهسازمانی

توانمندساازی-توانمندسازیمجریانبارایبهارهبارداریازبازخوردهاا
توانمندسازینهادهاینظاارتیبارایارایاه-مجریانبرایتحلیلروندها

توانمندسااااااازی
مجریان

راهبردهااااااای
اجرایهوشمند
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مقوله مفهوم مقولهمحوری

آماوزش-تشویقوترغیبمدیرانبهبهبودمستمر-بازخوردهایمناسب
تقویاتمهاارت-آماوزشکارکناان-آماوزشمادیران-مجریانبرایاجرا

مجریان

خااطمشاایهای
عمومی

توجاهباهپیشانهادهای-سازوکاربرایارایهباهموقاعبازخوردهااایجاد
طراحایداشابورد-طراحاینظاامباازخورد-اصالحیسازمانهایمجاری

گزارشاهای-نظارتمستمربرفراینادها-پایشمستمر-اجرایخطمشی
ارزیابیبرایبهبود-مستمراجرا

سااختارهای ایجاد
بازخوردی

طراحیفراینادهای-بكارگیریاصولمدیریتپروژهدراجرایخطمشی
بازنگریفرایندهامتناساب-اجراییشفافومبتنیبرفناوریهاینوین

باالزاماتاجرا

ساااازیمتناساااب
فرایندها

ایجاادسااختارهاییبارای-طراحیساختارمناساب-طراحیشبكهاجرا
-تهاااباارایاجااراافاازایشقابلیاا-معماااریسااازمانی-دادهکاااوی
سازیبرایاجراظرفیت

ساااازیمتناساااب
ساختارها

هاایاجارابااشناساییرابطهداده-هایاجراتجزیهوتحلیلمستمرداده
آوریجماع-هایاجراپردازشهوشمندداده-هادردستاجراسایربرنامه

استخراجالگوهایمسأله-هادرحلمسألهاطالعاتمربوطبهپیشرفت
کاویداده

توزیاعکمایوکیفاینیارویانساانیبار-ارتقایکیفیتنیرویانسانی
مبنایاصولمنطقی

ساااازیمتناساااب
نیرویانسانی

تعیاینواباالغزمانبنادیفعالیتهااباه-شناساییدقیقفعالیتهایاجارا
تاکیدبرزمانبندی-آگاهیازتقدموتاخرفعالیتهاورعایتآنها-مجریان
اجرا

پروژهمدیریت

افازایشکیفیاتخادمات-وریافزایشبهاره-اجرایاثربخشخطمشی
افزایش-افزایشکیفیتنیرویانسانی-استفادهبهینهازاطالعات-مرتبط

هایمجریبهبودعملكردسازمان-هااثربخشیفعالیت
افزایشبهرهوری

نتاایج و پیامدها
اجرایهوشامند
خطمشیهاای

عمومی

رفع-ازفرصتیکهخطمشیبرایآنتدوینشدهحلمسالهیااستفاده
مشكلجامعههدف

حلمساله

رضایتمجریان-رضایتگروههدف رضایتذینفعان

هاانطباقنتایجباگزارش-حلبهموقعمساله
جلااااباعتماااااد

عمومی

ارتبااط-ارتباطمجریانباجامعههدف-بایكدیگر بهبودارتباطمجریان
کنندگانمجریانباتدوین

هماهنگیاجرا

بارداریازبهاره-هاامشایشناساییتجربیاتموفقوناموفقاجرایخط
هایحلمشكالتاجراثبتونگهداریتجربه-هادراجراتجربه

یااااااااادگیریاز
تجربیات
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 هایعمومیمشی:مدلاجرایهوشمندخط2شکل

 پیشرفتفناوری
 منابعمدیریت 
 مدیریتاطالعات
 هااااایتوانااااایی

مدیران
 مسائلپیچیدگی
 گیااااریشااااكل

روندها
 بااالیهزینه های

آزمونوخطا
 مدیریتدانش 
 پاسخگویی

بين مجريان و تمدوين   هماهنگي و ساختارهاي تعامس-سازماني فرهنگ
 بمه  تعنمد  -مقررات و قوانين-زيرساختناي فناوري اطالعات-ونندگان
 مشي خ  محي -مشي خ 

 اجراي
 هوشمند

 مشي خ 
 هاي
 عمومي

ميمزان  -مجريمان  قابليت-حافظه سازماني-منابع چگونگي تامين-مقاومت در برابر تغيير
-ذينفعمان  ممديريت -مشمي  خم   ويژگمي -مجريان)تعامس و هماهنگي مجريمان  تعامس 

 ذينفعان به رساني اطالع -حمايت از خ  مشي

 وري بنره افزايش-
 جلب اعتماد عمومي-
 ذينفعان رضايت-
 اجرا هماهنگي-
 حس ملاله-
يمممممممممادگيري از  -

 تجربيات

توانمندساااااازی
داده-مجریاااااان
ایجااااد-کااااوی

سااااااااختارهای
-باااااااازخوردی
متناساابسااازی
-نیاارویانسااانی

سااازیمتناسااب
متناسب-فرایندها
ساااختارهاساازی

مدیریتپروژه
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گیریوپیشنهادها:نتیجه

-برداریازیکفرصتیاحلیکمشكلتدوینمیهایعمومیبهمنظوربهرهمشیخط

هابایدتالشکنندباتوجهباهپیشارفتهایداناشوبكاارگیریابزارهاایشوندودولت

مناسب،خطمشیهایعمومیرابهطوراثاربخشاجاراکنناد.هارچنادپووهشاهای

متعددیدرزمینهاجرایخطمشیهایعمومیانجامشادهومادلهایگونااگونینیاز

ایعماومیرادرهماهآمیزخطمشیهاارایهشدهاستولیهیچمدلیاجرایموفقیت

کند.عالوهبراین،تغییرمستمرمتغیرهایمحیطایشارایطاجاراراشرایطتضمیننمی

هاایهایعمومیناگزیرهستندقابلیاتمشیپیچیدهترکردهاست.ازاینرومجریانخط

هااخودراافزایشدهندتابتوانندبابكاارگیریهاوشساازمانیویاادگیریازآموختاه

 سازینمایند.ایاجرارابازنگریوپیادهفراینده

بنیاد،خطداستانبراساسپدیدهبراساسمدلطراحیشدهبااستفادهازنظریهداده

ایکاهبایادهاایعماومیشاكلگرفتاهاسات،ایادهمشایاصلیاجرایهوشمندخاط

تراهبردهایمشخكبرایعملیاتیکردنآنبكارگرفتهشود.باتوجهبهدادههایبدس

بعادعوامالعلای،1هایعمومیباآمدهازمصاحبهها،مدلاجرایهوشمندخطمشی

گر،راهبردهاوپیامدهاطراحیشد.دراینپاووهشمنظاورازبستراجرا،شرایطمداخله

اجرایهوشمندخطمشیهایعمومی،فقطبكارگیریفناوریدراجارایآنهاانیسات،

هایمجریانرابرایاجرایاثاربخشخاطمشایهااتبلكهفناوریابزاریاستتاقابلی

هاایعماومی،بكاارگیریمشیطورکهبیانشداجرایهوشمندخطافزایشدهد،همان

هوشسازمانیوافزایشمهارتیاادگیریازطریاقپاایشمساتمرفراینادهایاجاراو

برایبهبوداجرااست.دریافتبازخوردهایصحیحوبهموقعواستفادهازاینبازخوردها

هایاجرایهوشمندخطمشیهایعماومیهاوعلتدراینمدلپسازاینكهضرورت

برایاجرایموفقیتآمیزآنهابیانشاد،راهبردهاایالزمبارایچگاونگیاجارایآنو

پیامدهایحاصلازاجرایراهبردهاتحتتاثیرشرایطمداخلهگارودربساترمحیطای

-مناابعمادیریت-پیشارفتفنااوری.باتوجهبهالگویطراحیشاده،اجرا،مشخكشد

هاایهزیناه-گیریروندهاشكل-مسائلپیچیدگی-مدیرانهایتوانایی-مدیریتاطالعات

مدیریتدانشوپاسخگوییبهذینفعان،اجرایهوشمندخطمشای-باالیآزمونوخطا

-مشایبجلبتوجاهخاطضروریساختهواثرروزافزوناینعواملسبهایعمومیرا
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گذارانبهاینپدیدهشدهاست.

هاایعماومینیازمناادبكاارگیریراهبردهااییباارایاجارایهوشامندخاطمشاای

متناسابساازینیاروی-بازخوردیساختارهایایجاد-کاویداده-مجریانتوانمندسازی

درساختارهاومدیریتپروژهاستتابااسازیمتناسب-فرایندهاسازیمتناسب-انسانی

باین همااهنگیوسااختارهایتعامال-سازمانینظرگرفتنبستراجراییشاملفرهنگ

تعهاد-مقرراتوقوانین-تقویتزیرساختهایفناوریاطالعات مجریانوتدوینکنندگان

تواننادباهشوند.باوجوداینكهاینراهبردهاامایمشیاجراخطمشیومحیطخطبه

عماومیراباهصاورتهوشامنداجاراکننادولایهایمشیمجریانکمککنندتاخط

شرایطساختارییوجوددارندکهبرخیازآنهااجرایاینراهبردهااراتساهیلوبرخای

-اندکهبراسااسنظارخبرگاانعبارتنادازمقاوماتدربرابارتغییاردیگرمحدودکرده

-مشایخاطویوگای-تعاملوهماهنگیمجریان-حافظهسازمانی-منابعچگونگیتامین

حافظاهساازمانیو-ذینفعاانباهرساانیاطالع-حمایتازخطمشی-ذینفعانمدیریت

تعهدبهجامعههدف.اجرایراهبردهادرشرایطمحیطایخاا وتحاتتااثیرعوامال

-وریبهارهتسهیلکنندهومحدودکنندهموجبپدیدارشدنپیامدهاییازجملهافزایش

ویادگیریازتجربیاات حلمساله-اجرایهماهنگ-ذینفعانرضایت-جلباعتمادعمومی

شود.می

هایعمومیتوجهمجریانراباهبكاارگیریهاوشومشیمدلاجرایهوشمندخط

کندتااامكااناجارایهاییمتناسبباشرایطاجراجلبمییادگیریبرایایجادقابلیت

هوشامند یاجارا مهام هایویوگیاز سازیبمتناسفراهمشود. هامشیآمیزخطموفقیت

گاروشارایطمداخلاه به نسبتهایعمومیاستکهبراساسآنمجریانبایدخطمشی

کننادکاهاجارا ایگوناهآنهابهبا متناسباراهمشیخط بستراجراواکنشنشاندادهو

-عبارتدیگربكارگیریاینمدل،بهمجریانکمکمیاهدافموردنظرمحققشوند.به

هایاجرایایمشیبرایاجرایموفقیتآمیزنیازبهقابلیتکندتادرککنندکههرخط

هارابادانش،مهاارت،سااختارها،فراینادهاومشیتوانهمهخطخا خودداردونمی

منابعسازمانیفعلیاجراکرد.

دهاد(مشابهاستکاهنشاانمای1524هایمنوریان)هایاینپووهشبایافتهیافته

بح یادگیریدرعرصهاجرایخطمشیبسیارحائزاهمیتاستودرفراینداجرابایاد
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شقابلیاتساازمانیرافاراهممشی،افازایبهعواملمتعددیتوجهشودتایادگیریخط

(کهعنوانکردهانادتحاوالت1521.همچنینبانتایجپووهشعباسیوهمكاران)سازد

تیجهتگیریشودکهساختارمناسبرابرایاجرایخطمشایهاااداریبایدبهسم

فراهمکند،وظایفومسئولیتهاراروشنسازدوافرادمستعدوتوانمندرابارایاجارای

خطمشیبكارگیرد،شباهتدارد.تفاوتاینپووهشباسایرپووهشهایانجاامشادهدر

تغیرهایاجرایموفقیتآمیزیاامشیایناستکهپووهشهایدیگرمزمینهاجرایخط

گاروهایمربوطبهشرایطمداخلاهاندومقولهموانعاجرایخطمشیراشناساییکرده

انادولایباهبستراجرارابهعنوانبخشیازعواملموفقیتیامحدودیتشناساییکرده

عاالوهباراند.سازیآنهاباشرایطوکارکردهایآنهادرشرایطمختلفنپرداختهمتناسب

-ایندرپووهشحاضرمنظورازهوشمندیفقطبكارگیریفنااوریاطالعااتدرجماع

هانیست،بلكهفنااوریاطالعااتابازاروقاابلیتیباراییاادگیریوآوریوتحلیلداده

هوشسازمانیاست.

گاذارانرادراجارایمشیتوانندخطهایپووهش،پیشنهادهایزیرمیباتوجهیافته

هایاریرسانند:مشیشخطاثربخ

 هاایساازیقابلیاتهاایعماومینیاازباهمتناسابمشیاجرایهوشمندخط

مشیبایددرهنگاامتادوینکنندگانخطسازمانیمجریاندارد،ازاینروتدوین

هایسازمانیماوردنیاازبارایاجارایآنراتعیایننماودهومشی،قابلیتخط

مشیگزارشیازمیازانانطبااقمجریانرامكلفکنندقبلازشروعاجرایخط

 هایسازمانیفعلیباموردنیازارایهنمایند.قابلیت

 هاایبارداریازسیساتمطورکهتاکیدشدمنظورازهوشمندیفقطبهارههمان

هانیست،بلكهاستخراجروندهاوالگوهایایجادشادهریدادهآواطالعاتیوجمع

ویادگیریازآنهابرایبهبوداجرا،نشاانهاصالیهوشامندیساازماناسات،از

هاایمناساببارایهایدولتیبایادزمیناهویوهسازمانهابهاینروهمهسازمان

 رافراهمنماید.52کاویهایدادهبكارگیریروش

 برداریازآن،نوعیمهارتمحساوبمایموقعودرستوبهرهارایهبازخوردبه-

هاایشودوازالزاماتحرکاتدرمسایرهوشامندیاسات.ازایناروبایاددوره

آموزشیویوهبرایایجادوتقویتمهارتباازخورددهیوبازخوردپاذیریبارای
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 ریزیوبرگزارشود.هایمجریبرنامهمدیرانوکارکنانسازمان

 عماومی،داشابوردهایمادیریتیراباامشیمجریپسازابالغخطسازمانهای

مشیبروزآورینمایندواگرداشابوردمادیریتیندارناد،هایخطتوجهبههدف

مشیابالغشدهداشبوردمدیریتیایجادنمایندتاامكانپایشمساتمربرایخط

مشیفراهمشود.اجرایخط

هاایعماومیمشیشودمدلاجرایهوشمندخطهایآتینیزپیشنهادمیبرایپووهش

هایتحلیالعااملیاکتشاافییاادلفایفاازیطراحایوباامادلرابابكارگیریروش

هاایآمااری،مادلتاوانبااتعریاففرضایهپیشنهادیمقایسهشود،عالوهبرایانمای

هایآماراستنباطی،آزموننمود.پیشنهادیرابااستفادهازروش

هانوشتپی
1. Uncertainty 2. Complexity 

3. Policy capacity 4. Organizational intelligence 

5. Formation 6. Domains 

7. Binding 8. Directed 

9. Mandated 10. Intelligent augmentation 

11. Increasing capabilities 12. Business Intelligence 
13. Drive 14. Business intelligence and analytics 

15. Improving operational efficiency 16. Organizational intelligence 

17. Techniques 18. Technologies 

19. Methodologies 20. Practices 

21. Applications 22. Timely 

23.Value creation process 24. Mugambwa 
25. Conceptual foundations  26. Integrated theoretical foundation 
27. Ricco & Schultz 28. Kotnik 
29. Coleman 30. Rapid Learning 

31. Large-Scale 32. Kamuzinzi 

33. Intra-organizational 34. Nodes and Linkage 

35. Saturation 36. Open coding 

37. Axial coding 38. Selective coding 

39. Data Mining 
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Abstract 
Apart from formulation step, effective implementation of public policies is a 

challenging phase in the public policy making process. So, several models 

have been developed to implement public policies in a way to achieve the 

highest success rate. Also, the management of opportunities and challenges 

play important role for achieving success in policy implementation step. In 

addition, the time interval between formulation and implementation phases 

creates a gap that can change policy goals. Continuous changes in 

implementation variables may cause this step encounter a high degree of 

uncertainty and complexity. These uncertainty and complexity require public 

policies being implemented intelligently and insightful. The ability to 

recognize possible changes needs appropriate plans for successful 

implementation stage of public policies. The purpose of this study is to 

design an organizational intelligence implementation model. In this 

qualitative research, we collected data by using semi-interviews with 12 

academics and experts who were selected by judgmental sampling approach. 

Findings indicate that the model embrace 5 dimensions that covers causal 

factors, implementation context, intervention conditions, strategies and 

outcomes.  

 

Keywords: public policy, organizational intelligence, intelligence 

implementation, learning. 
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