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 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

 مشی تغییر و خاتمه خط

های قبلی که مشیشوند خطگذاران چگونه متقاعد میمشیکنند؟ خطها چگونه ضرورت تغییر را درک میدولت

توسط خودشان تصویب شده است را مورد تجدیدنظر قرار داده و تغییر دهند؟ پاسخ به این سؤاالت و سؤاالتی از 

اید. البته منظور از تغییر در این مبحث، بیشتر نمها را بیان نموده و روشن میمشیاین قبیل، ضرورت تغییر در خط

ریزی های تغییرات انفعالی ندارد. تغییر برنامهریزی شده متمرکز است، گرچه مغایرتی با ضرورتبر تغییرات برنامه

ارائه طراحی آگاهانه یا مدبرانه برای سازمان و اجرای تجدید ساختار نوآوری و نشان دادن ابتکار عمل در »شده 

ریزی مجدد سازمان ـ اعمال یک سیاست جدید، تعیین هدفی تازه یا تغییر در فلسفه عملیات، جو و شرایط ودهشال

 باشد. می« کاری یا سبک و شیوه مدیریت

گرایانه، و یا حاکمیتی دولت است. های تصدیها، بقا و تداوم فعالیتمشیریزی شده در خطهدف تغییرات برنامه

با تغییر مواجهند، خدمات و قوانین با گذشت زمان و طی کردن حیات خود، منسوخ ها مشیمادامی که خط

المللی، دولت را های مجامع بینمشیشوند، وظایف جدیدی بر دوش دولت گذاشته می شود و مقررات و خطمی

های نماید؛ سازمان ریزی شده را الزامینمایند. عوامل متعدد داخلی نیز ممکن است تغییرا برنامهوادار به تغییر می

های کشنده و واگیردار در جامعه سازند، بیماریکنند و یا مردم را با سوء عملکرد مواجه میدولتی کم کاری می

های مشیها در برابر تمام این مسائل، در خطدهد. دولتکند، کمبود نوع خاصی از مواد غذایی رخ میشیوع پیدا می

دهند تا تهدیدات و خطرات را کاهش کارهای داخلی را مورد بررسی قرار میکنند یا ساز و خود تجدیدنظر می

کنند تا حاکمیت، مقبول جامعه بماند و دولت، اقتدار خود را در بین توده مردم ها را فدا میمشیدهند. آنها خط

الت جامعه برطرف شوند تا مشکیابند و یا حتی خاتمه داده میها تغییر میمشیاز دست ندهد و ضعیف نگردد. خط

ها به تغییرات شود و این گونه مسال مردم را آزار ندهد. به طور کلی، در زیر به پنج عاملی که در وادار نمودن دولت

 گردد: ها نقش اساسی دارند، اشاره میمشیریزی شده در خطبرنامه



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

د که بقای حاکمیت مورد تهدید خورگاهی اوقات شرایط داخلی و بیرونی به نحوی رقم می تهدید اهداف حاکمیت:

بینند گذاران خود را در شرایطی میمشیشود. در این شرایط، خطشود و یا اهداف آن دستخوش تهدید میواقع می

نمایند با تغییر در ها، تهدید را مرتفع نموده و خطرات آن را کاهش دهند. آنها تالش میمشیکه با تغییر خط

ط را تغییر دهند و بر پایداری اهداف و دور ساختن آن از موقعیت خطر، مساعدت ها، شرایها و سیاستمشیخط

 کنند. 

شود نوعی هرج و ها و پیامد عملکردهای دولت در نتیجه اجرای قانون، سبب میمشیتداوم آثار سوء بعضی از خط

ساز نیست. رهبران از ای، فرعی و تدریجی در این شرایط کارهای حاشیهمرج در جامعه به وجود آید که تالش

حل طریق اصالح مستمر نباید اجازه دهند چنین شرایطی به وجود آید. اما اگر چنین شرایطی حادث شود، تنها راه

ها را در سطحی وسیع، اصالح نمایند. نگرانی مردم، در این مشیاین است که رهبران دست به کار شوند و خط

ای نیست جز اینکه دولت دست نظم شده است، بنابراین چارهسیخته و بیشرایط، در اوج قرار دارد و امور از هم گ

گذاری در مشیمشی به وجود آورد. هر چه سیستم بازخورد خطبه اقدامات شدید بزند و تغییرات اساسی در خط

ات، سریعاً ها نیز با دریافت اطالعتر عمل خواهد نمود. دولتتر و سریعتر باشد، موفقتر و فعالاین زمینه حساس

اند، شرایط را تعدیل هایی که باعث ایجاد شرایط نامطلوب شدهمشیشوند و با تغییر در خطدست به کار می

 نمایند. می

آید که مردم نسبت به عملکرد جاری دولت ناراضی مشی، زمانی به وجود مینیاز به تغییر خط عملکردها: سوء

ها دچار مشیگذاران، خود به این نتیجه برسند که بعضی از خطمشیهای دولتی و خطباشند و یا اینکه سازمان

ها در مقایسه با عملکرد مورد انتظار یا وعده داده شده، مشیباشند. عملکرد ضعیف خطضعف یا سوء عملکرد می

ع های جدید برآیند و وضشود مدیران در پی روشای سبب میبیانگر وجود نوعی مسأله است. وجود چنین مسأله

مشی( خارج نمایند. کشور در این حالت، با ها را از حالت انجماد )حداقل در شیوه اجرای خطمشیکنونی خط

ای که دیگر گردد، به گونههایی از عملکرد ضعیف پدیدار میشود و نشانهرو میمسائل و مشکالت بسیار جدی روبه
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اندر کاران مرحله کوتاهی کنند و باز هم رهبران و دستگذاران در این مشیتوان آنها را انکار نمود. اگر خطنمی

ها مشروعیت مشیهای آشکار ببندند و قبول نکنند که خطبکوشند مانند گذشته، چشمان خود را در برابر واقعیت

مانند و ها از حرکت باز میمشیبرند، دیری نخواهد پایید که خطو مقبولیت حکومت را رو به انحطاط و زوال می

نمایند. این موقعیت که های منفی نظیر اعتصاب، تظاهرات و... اعتراض خود را بیان میهای مردم با واکنشهتود

کند که به فکر تغییرات اساسی های جاری در جامعه به وجود آمده است، رهبران را مجبور میمشیدر نتیجه خط

ها و سوء عملکردها را از بین اهش داده، ضعفمشی، پدیده عدم اطمینان را کبیفتند و تالش کنند با تغییر خط

های کاهش عملکرد توجه کنند و بکوشند ها و نشانهببرند. البته، مدیران باید گوش به زنگ باشند که به عالمت

ها به منظور اصالح عملکردها، مشیآنها را شناسایی نموده و اقدامات الزم را به موقع به عمل آورند. تغییر خط

 گردد. باشد و فرآیند و روش انجام کار نیز گاهی دستخوش تغییر میها میها و برنامهمشیوزه تغییر خطبیشتر در ح

ها، یکی از عوامل مهم موفقیت مشیهای مجری خطساختارهای سازمان و ضعیف: 1ساختارهای ناکارآمد

باشد. اما گاهی اوقات همین ساختارها، توانایی نشان دادن واکنش مناسب ها و کسب نتایج مثبت آن میمشیخط

های شیمشوند. در همین شرایط، خطپذیر میرا نسبت به تغییر محیطی و یا پیشبرد اهداف ندارند و به شدت ضربه

خوب هم نتایج و تأثیرات مطلوب و مناسبی را بر جای نخواهد گذاشت و مردم را از دولت و حاکمیت نگران و 

های نامناسب است و یا در تعیین مشیدلسرد خواهد نمود. ضعف عملکرد دولت که گاهی اوقات ناشی از خط

باشند. بهبود این های مسئول اجرایی میاناهداف مشکلی وجود دارد، بعضی مواقع نیز به علت ضعف ساختار سازم

گیری و ساختارهای تصمیم های تصمیمطلبد. تغییر شیوهوضعیت، تغییر در سازمان و ساختارهای سازمانی را می

های دولتی و یا ادغام آنها یکی از گنجد. برای مثال، کاهش سطوح سازمانی سازماننیز در همین حیطه می

تر و مسطح گردند و رابطه ها افقیمشی سبب خواهد شد سازمانباشد. این خطها میمشیهای تغییر در خطنمونه

                                                           
1. Dysfunctional Structures  
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تر گردد. تغییر در ساختارها، از طریق تغییر در فرآیند و ساز و کارهای مدیران عالی با سطوح عملیاتی گسترده

 یابد. ها تحقق میمشیگذاری و تغییر در ابزار خطمشیاجرای فرآیند خط

اند و در برابر تغییرات آن، از خود کشورها مانند سازمان، به محیط خود وابسته :2ی توسعه و پیشرفتهافرصت

آید که برای رشد و توسعه یک کشور دهند. گاهی اوقات شرایطی در محیط خارجی به وجود میواکنش نشان می

دهند. در این شرایط برداری از آن را نمیها و قوانین موجود، اجازه بهرهمشیبسیار مهم و حائز اهمیت است، اما خط

وجود آورده است که نیازمند هوشمندی و سرعت  تغییرات محیطی، فرصتی طالیی برای کشور و پیشرفت آن به

گذاران با شرایط مشیشود خطباشد. همین شرایط سبب میگذاران در جهت رفع موانع میمشیعمل خط

گذاری، تغییرات را مشیشی را در دستور کار قرار داده و با اجرای فرآیند خطمای، تغییر در خطریزی شدهبرنامه

های های مجری و برنامهها، سازمانمشیاعمال نمایند. این تغییرات ممکن است از طریق اعمال تغییر در خط

معموالً این پذیرد. مشی اعمال شود. اجرای این تغییر به ندرت از طریق تغییر کارکردهای دولت صورت میخط

باشد. اما در محتوا و های مسئول میهای ذینفع و سازمانگونه تغییرات، به صورت کلی مورد اجماع و توافق گروه

 آید. نحوه اجراء اختالفات شدید بین مخالفان و موافقان پیش می

طریق ارزیابی رسمی  گذاران ازمشیموارد پیش گفته از عواملی هستند که خط :3های ذینفعمخالفت و فشار گروه

گذاران رسمی داوطلب مشیبرند. آنها خطو با بررسی شرایط محیطی و تطبیق عملکردها و اهداف به آنها پی می

شوند که سوء عملکرد را ایجاد نموده، یا مشروعیت و مقبولیت حاکمیت هایی میمشیارائه پیشنهاد و تغییر در خط

های رشد و توسعه ایستند و مانع استفاده از فرصتها میتفاده از فرصتبرد و یا در مقابل اسرا زیر سؤال می

گذاران نه تنها پیشنهادشان را مشیهای ذینفع به فشارها در حالتی اشاره دارد که خطگردند. اما مخالفت گروهمی

نفوذ در ذینفع و ذی هایپذیرند بلکه در پذیرش آن اکراه هم دارند اما، گروهبه صورت داوطلبانه برای تغییر نمی

شود نقش مخالف را ایفاء نموده و ها با منافعشان سبب میمشیجامعه صاحب قدرت و نفوذند و عدم تطبیق خط

                                                           
2. Development and Progression Opprotunities 
3. Interest Groups Pressure  
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مشی، منافع آنها را به خاطر بیندازد، تعارض بین دولت و مشی را تغییر دهند. اگر پیامدهای خطتالش کنند خط

گیرد که جهت حفظ آرامش جامعه و کاهش دولت در شرایطی قرار می شود، در نتیجهنفوذ شدید میهای ذیگروه

ها تقلیل دهد. در این شرایط، مشینفوذ جامعه را از طریق تغییر در خطهای ذینفع و ذیها، فشار بر گروهتنش

د گیری یا اجرای قوانین مانع ایجادهند و از آن طریق در مسیر تصمیمنفوذ ائتالف تشکیل میهای ذیگروه

های نفوذ تشدید شده و آنها خوشههای ذیها متمرکز باشد، وحدت و ائتالف گروهگیریکنند. زمانی که تصمیممی

های گیری نامتمرکز و یا شیوهمشی را به دولت بقبوالنند. در حالی که تصمیمدهند تا تغییر خطقدرت تشکیل می

تر و با منافع غیریکسان های فرعیها را به گروهمشیخط های تحت تأثیرهای هدف و یا گروهحکومت فدرالی، گروه

مشی با منافع گردد. از طرف دیگر، هر چه تعارض بین پیامدهای خطتر میکند و ائتالف آنها مشکلتقسیم می

مشی و تالش برای تغییر آن جدی نفوذ بیشتر باشد، ائتالف بیشتر و مخالفت با خطهای ذیشخصی و فردی گروه

ها ملموس نباشد، احتمال مشی و منافع عمومی برای بیشتر افراد و گروهد، اما اگر تعارض بین نتایج خطگردمی

نفوذ به دولت بیشتر باشد، قدرت آنها های ذییابد. همچنین، هر چه وابستگی گروهگیری ائتالف کاهش میشکل

نفوذ به های ذین وابستگی احزاب و گروهباشد. در حالی که ضعیف بودن میزادر اجرا یا اعمال تغییر کمتر می

نماید و دولت را در مخالفت با دولت و یا وابستگی بیشتر دولت به آنها، قدرت آنها را در اجرای تغییر بیشتر می

 دهد، در آن صورت ناچار است به تقاضای آنها تن در دهد. تغییر در مواضع ضعف قرار می

های بخش دولتی را به صورت زیر تعریف مشیخاتمه دادن خط 5و پیتر دلیون 4گری برور تعریف خاتمه دادن:

خاتمه دادن یک رفتار «. هاها یا سازمانها، برنامهمشینتیجه سنجیده یا توقف کارکردهای دولت، خط»اند: نموده

عریف تغییر در باشد. این تمشی یا سازمان عمومی ویژه میاز پیش تعیین شده با قصد پایان دادن به یک خط

های سازمانی برای کند. بلکه ممکن است تالشمشی یا قلمرو و صالحیت آن را بیان نمیاهمیت و اولویت خط

 مشی ببیند. ها و قضاوت به بودن را به عنوان خاتمه خطاداره مجدد فعالیت

                                                           
4. Garry Brewer  
5. Peter deleon 
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ی است برای کاهش اندازه های مدیریت نیست، بلکه تالشتعریف برور و دلیون توقف و از سرگیری دوباره فعالیت

)که  6های هنگفت. به طور مشابه، کاهش اندازه دولتمشی در مواجهه با کاهش بودجهیا قلمرو سازمان یا خط

دهد و یا از یک سطح سازمانی به سطح دیگر ها را از یک سازمان دولتی به دیگری تغییر میمشی و برنامهخط

های درگیر شده، مشمول این تعریف ها و سازمانها، سیاسترنامهنماید( به استثناء حذف واقعی بمنتقل می

مشی یا سازمان است، این عمل تنها تنظیم یک شود. خاتمه دادن نتیجه یا پایان دادن به برنامه دولت، خطنمی

 سازمان با بودجه کمتر، یا انتقال خدمات دولتی به یک پیمانکاری بخش خصوصی نیست. 

های متنوعی را ارائه های بخش عمومی مدلمشیتحلیل فرایندها و روندهای تغییر در خطمحققان برای تجزیه و 

مشی ی خطهای تغییر طبیعتوان جای داد. یکی از این مدلترین این مدل را در دو دسته کلی میاند. مهمداده

گر کند. دسته دییهای قبلی تفسیر ممشیمشی را از طریق تغییرات تدریجی در خطاست که تغییرات در خط

های انقالبی و پارادایم ها از طریق دگرگونیمشیمدل تغییر انقالبی یا پارادایم گونه است که در آن تغییر در خط

 گردد. های قبلی ایجاد میمشیمانند در خط

 

  

                                                           
6. Government Downsizing 


