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 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

 مشی به خط انواع خاتمه دادن

اینکه خاتمه  ها ممکن است به چند طریق پیشنهادات خود را بیان نمایند یامشیارزیابان جهت خاتمه دادن به خط

افتد اشاره ها اتفاق میمشی که در دولتبخشی را به چند نوع بیان نمایند. در زیر به چهار نوع متداول خاتمه خط

 گردد. می

باشد، ها مربوط میها و برنامهمشیگذاری، عالوه بر آنکه به خطمشیه دادن در خط: خاتم1خاتمه دادن به کارکرد

شود. البته گاهی اوقات، تفاوت قائل شدن بین برنامه ها نیز مربوط میها و کارکردهای دولتبه اهداف سازمان

کرد حقوق بازنشستگی سازمان دولتی و کارکرد دولت کار بسیار مشکلی است. برای مثال تشخیص و جداسازی کار

طور که گاهی اوقات، پایان بخشیدن به یک برنامه، های امنیت اجتماعی کار آسانی نیست. هماناز برنامه پرداخت

پایان بخشیدن به کارکرد دولت نیست و بالعکس. گرچه ممکن است این حالت نیز اتفاق نیفتد، یعنی با پایان 

ز پایان بپذیرند و یا اینکه برنامه تنها راه اجرایی کردن و تحقق بخشیدن ها نیبخشیدن به یک کارکرد دولت، برنامه

 به کارکرد دولت بوده و با پایان دادن آن برنامه، کارکرد مربوطه دولت نیز تعطیل شود. 

ها شود و باالتر از سازمانشود که به وسیله دولت ارائه میکارکرد دولت توسط لیون، به عنوان یک خدمت تعریف می

ها، دهند و سازمانها را تحت تأثیر قرار میها و برنامهها قرار دارد. به عبارت دیگر کارکردها، سازمانمشیو خط

 نمایند. فلسفه وجودی خود را به کارکردها منتصب می

اگر ن می باشد و کارکرد دولت یا سازمان دولتی ضرورتاً خدماتی است که عالیق و نیاز عمومی در ارائه و توزیع آ

عمومی کارکردها  به وسیله دولت توزیع نشود، ارائه و توزیع آن بسیار مشکل و یا حتی غیرممکن است، مانند امنیت

دن مقاومت ها وابسته بوده و شکل گرفته و در برابر خاتمه دابا مفروضات جاری درباره نقش و مسئولیت دولت

 یابد. تحقق می باشد که البته به ندرتسطح خاتمه دادن میترین کنند. خاتمه دادن به کارکردها، اولین و مشکلمی

                                                           
1. Function Temination  



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

ها توسط لیون به عنوان گروهی از کارکنان که مؤسسه گردد. سازمانبرمی 2هاخاتمه دادن به سازمانسطح دوم 

کند، تعریف شده است. وی سازند و نظام اجتماعی که روابط کارکنان را با کار و مسئولیت تعیین میدولتی را می

ها به داند، گرچه سازمانها را شدیداً وابسته به کارکردهای دولتی که آنها را ایجاد نموده است میوجود سازمان

ها خاتمه تر از کارکردهای دولت، خاتمه داده می شوند. وقتی به سازمانصورت مجازی فناناپذیرند، اما آنها راحت

شود. در بعضی موارد، البته عموالً به سازمان دیگری منتقل میدادند مشود کارکردهایی که آنها انجام میداده می

 به ندرت نیز ممکن است کارکرد دولت با خاتمه دادن به سازمان خاتمه یابد. 

های عمومی یا ها، دیدگاهمشیگردد. خطبرمی 3های سازمانیمشینوع سوم خاتمه دادن، به خط

اند که به شوند و با شرایط زیر آمادهی دولتی به کار گرفته میهایی هستند که برای عملکرد کارکردهااستراتژی

مشی را به کنند و یک خطعمل می 4ها معموالً به صورت خود ـ حفاظتیاینکه سازمان اولوظایف خاتمه دهند؛ 

د های جدیمشیتوانند به وسیله خطهای خاتمه یافته میمشیکنند. البته خطمنظور حفظ کل سازمان قربانی می

ها ها نسبت به سازمانمشیاینکه، خط دومهای مختلفی را به کار گیرند. جایگزین شوند که رویکردها یا استراتژی

تری از ها معموالً حامیان سیاسی قویدهند. سازمانمشی، اتحاد و اتفاق کمتری از خود نشان میدر میدان خط

اینکه  چهارمشوند. ها تفکیک شده و ارزیابی میازمانها به راحتی از سمشیاینکه خط سومها دارند. مشیخط

توان آن را به منظور حفظ شود که میمشی خاصی متمرکز میها بر روی شکایت از خطمعموالً انتقادات از سازمان

 سازمان قربانی نمود. 

شود و نسبت به آنها ها و کارکردهای دولتی به کار گرفته میها به عنوان دفاع از سازمانمشیخاتمه دادن به خط

ها مشیگران برای خاتمه خطترین سطح تجزیه و تحلیل است که تحلیلباشد و در عین حال معمولتر میراحت

 کنند. از آن استفاده می

                                                           
2. Organizations Termination 
3. Organization Policy termination   
4. Self-Preservation  



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،

ها ترین هدف برای خاتمه بخشی هستند. برنامهها راحتباشند. برنامهمی 5نامهنوع چهارم خاتمه دادن برنهایتاً 

ها به راحتی باشد. برنامهها بوده و در ارزیابی، تمرکز بازرسان بر روی آنها میمشیبه عنوان تجلیات عملیاتی خط

ها نیز اگر ؤثرترین برنامهشوند. این موضوع حتی در مورد مبه این طرف و آن طرف کشیده و با یکدیگر جابجا می

 افتد. نیاز باشد، اتفاق می

اند از باال دهشبه عنوان سلسله مراتب نشان داده  8ها که در نمودار شماره مشیاین چهار نوع خاتمه بخشی به خط

ه رابر خاتمترین تنظیم شده است. کارکردهای دولت در بترین نسبت به خاتمه تا راحتبه پایین به صورت مقاوم

ها، کارکرد دولت ودادن بسیار مقاوم بوده و بیشترین توافق و ائتالف بر روی آنها وجود دارد. بررسی تاریخی نقش 

تقل شوند یا کند، البته ممکن است کارکردهای دولتی از سازمانی به سازمان دیگر منچنین وضعیتی را تأیید می

دهند. بخشی از این خاتمه مقاومت بیشتری از خود نشان میها نسبت به تر شوند. بعد از آن، سازمانحتی گسترده

مت ارائه ها و ستادهایی است که سازمان در درون جامعه ایجاد نموده و از طریق آن خدمقاومت از طریق بخش

گذاری قرار مشیگیری و خطگیرد که در مصدر امور تصمیمکند و بخش دیگر آن توسط حامیانی صورت میمی

ربانیان خاتمه قها، بیشترین ها برای خاتمه دادن هستند و برنامهها بیشترین موضوع تجزیه و تحلیلیمشدارند. خط

 باشند. بخشی می

  

                                                           
5. Plan Termination  



 

 عمومی مشیخط تغییر و یادگیری ارزیابی،
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