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 چکيده
های بنیااد تعااون با محوریت ماموریتگذاری مشیهدف شناسایی عوامل موثر و پیامدهای مرتبط با خطپژوهش حاضر، با 

شاده اسات تاا طراحای  )ودجا( مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایاران ج.ا.ایرانوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
د. کات کننافرد ایان ساازمان حرمشی متناسب با شرایط منحصر بهخطبنیاد تعاون ودجا بتواند از آن طریق، به سمت ایجاد یک 

گیاری از رو  از ایان رو محقاق نتسات باا ب رهبنیااد اسات. دادهراهبرد آن فلسفه این پژوهش تفسیری، رویکرد آن کیفی و 
ون باازیرران بار -1)صالی گذاری را در سه بعد امشیعوامل موثر و ابعاد خط ،نفر از خبرگان 22تحلیل تم و انجام مصاحبه با 

را  شااخ   118 سارانجام و بعاد فرعای 19(، یامادهاپ -گذاری مشیفرایند و ابعاد خط -2سازمانی و بازیرران درون سازمانی
های باومی شاده ودجاا گذاری و ابعاد و مولفهمشیکرد. پیامدهای حاصل از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر در خط احصاء

گذاری درسات در ساازمان، خلاق ارز  مشایانند با خطدهد تا بتواست و انریزه الزم به مدیران وزارت دفاع و بنیاد تعاون می
 کنند. 

را  یمقابلاه باا نفاول علما یراهبردهاا ،یاو منطقه یمحل تیپس از تحلیل موقع توانندیم یها و مراکز آموز  عالدانشراه
و  (ی)مدظلاه العاال یام خامناهالب امااارزشمند رهبر معظم انق یهاشهیاز اند یرویساز، با پارکان ج ت نیکنند و بر اساس ا یطراح
 .دشمنان به اهداف خود برسند ندهند زهاجا ،یانقالب یروین تیتقو
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 مقدمه

رابطه باا کیفیات خروجای خادمات خاود در  های بتش دولتی، با مشکالت متعددیسازمان

دم در آن در عصری کاه عماوم مار یسنتی سازمان حالت دیوانساالرزیرا آن ا در یک  ؛مواجه هستند

: 1993ن، )کرامار و همکاارا اندتر هستند و محیط اجتماعی همیشه در حال تغییر اسات، تببیات شادهآگاه

فراینادها اسات. ازمناد بررسای تری، نیاما با این حال، کیفیت خروجی خدمات و رضایت مش ؛(53

کساب و  الراویت که از ناکارآمدی های بتش دولتی اسمشی، یکی از حوزه)تدوین( خط توسعه

مشای خاوب زماانی حاصال سنتی، آسیب دیده است. به گفته محققاان، یاک خط دیوانساالرکار 

ایان . ادبیاات (32: 1998و دیویس، )بریجمن ود شدقیق استفاده  گذاریمشیخط فرایندشود که از یک می

ه کیفیات ب تار نتاای  بارای دساتیابی با گذاریمشایخط فراینادروند مشارکت افراد در ، موضوع

 . (32: 1997یکرت، ک؛ 24: 1995)کلیجن و همکاران، کنند مشی را برجسته میخط

ی هااارز کاردن مشی صنایع دفاعی ایران نیز  باید بتاوانن در ایجااد و ن ادیناه مسیریابی خط

رای اجارای بعلمی و عملی مؤثر بوده و حتی در آینده رهنمودهای مشتصی را نیز  صورتبهملی 

مشی و ارزیابی پیامدهای آن ارائه کند. در غیر اینصورت موجب تتریاب صانایع دفااعی و یاا خط

 .دشوموجب تتریب صنعت غیردفاعی به ویژه بتش خصوصی  کشور نیز  می

 دفااع بنیاه کامال رسیدن به اهداف واالی نیروهای مسلح از جمله تقویت برایتا و در این راس

کشاور  اساالمی و نظام ارضی و تمامیت حفظ استقالل  برای عمومی نظامی آموز  از طریق ملی

و مانند این ا ضاروری اسات نسابت باه تقویات  و فنون نظامی در علوم خودکفایی همچنین تأمین

د که در ایان راساتا اقدام کرآنان معیشتی ی هارفع دغدغهو حیه و آمادگی رزمی نیروهای مسلح رو

های موکاد مقاام توصایهحق نظام و های بهان نیروهای مسلح از دغدغههمواره ب بود معیشت کارکن

بوده است. با توجاه باه وقاوع انقاالب اساالمی و پاس از آن جنا   العالی(معظم رهبری )مدظله

لی و درگیری نیروهای مسلح در شرایط جنری کاه باعاف فرساایش یراان رزمای نیروهاای تحمی

د و تمرکز فرماندهان  در آن مقطع زمانی به رفع تصرف و بیارون رانادن دشامن بعبای و شمسلح 

 ؛ بناابراین،بر همین اساس توجه به معیشت کارکنان در آن مقطع زمانی مغفول ماناد ،حامیان آن بود

پژوهشی در مورد معیشت کارکنان نیروهای مسلح از جاناب  1372موضوع در سال  اهمیت دلیلبه
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ای هاا و ت دیاده، فرصاتهاحفاظت اطالعات ارتش انجام گرفت که ماحصل این گزار ، آسیب

کل قوا بر ایان مبناا شاد  معظم که منت  به دستور فرمانده ه استبودپیرامون وضع معیشتی کارکنان 

 د. بیاندیشسلح برای این کار فکری که ستاد کل نیروهای م

 ت یاه و باهنیروهای مسالح توسط ستاد کل  «طرح حکمت» :بر این اساس طرحی تحت عنوان

یناه کلیادی زم 9اجرا درآمد که ما حصل آن تامین رفاه و معیشت کلیه کارکنان نیروهای مسالح در 

ساازماندهی ج ات ریازی و است. بر طبق مفاد طرح حکمت، نیروهای مسلح موظا  باه برناماه

ت ان، منزلاتامین موارد نه گانه )مسکن، حقوق و مزایا، بازنشستران، روحیه و رفااه، مصارف، درما

هاای اجتماعی، ایبارگران و فرهنری( شدند و مقرر گردیاد تاا باا صارف درصادی از درآماد نیرو

ه و اجارا دکارها، شروع به کار های مالی از دولت و مشارکت مالی کارکنان این حوزهمسلح، کمک

د تاا کارزماندهی ، بنیاد تعاون ودجاا را ساابا ت یه اساسنامه 1379. در این میان ودجا در سال شوند

ر هدفمنادی د هاایبه انجام رساند. در این راستا فعالیات کارکنانوظای  خود را برای تامین رفاه  

د و لایکن رشا ؛ساتج ت تامین رفاه، آسایش و ارتقای معیشت کارکنان ودجا به انجاام رسایده ا

ی و ای منساجم و مادون کاه تصامیمات مادیریتتوسعه این اقدامات باا مطالعاه و تادوین برناماه

 د. شونماید، محقق میی اجرایی را پشتیبانی میهافعالیت

 وجاود او دریک دوره عملکردی بیست ساله با 1379پس از تشکیل بنیاد تعاون ودجا در سال 

 60درصد از کارکنان ودجاا کماکاان فاقاد مساکن باوده و  40د وقفه مسئولین حدوهای بیتال 

 همچناینو  نیساتند درصد دارای مسکن نیز بتش اعظمای از آناان از مساکن مناساب برخاوردار

برابار تادابیر  بناابراین هساتند؛نفر از بازنشستران  نیروهای مسلح  نیز فاقد مساکن  15000حدود 

وزیر محترم دفااع در  و ترم ستاد کل نیروهای مسلحفرماندهی معظم کل قوا و تاکیدات ریاست مح

توجاه باه وضاعیت معیشات  ،برنامه اعالمی به محضر فرمانده معظم کل قوا و تقدیمی به مجلاس

ی خویش قرار دادند و بر همین اسااس باه معاونات هاکارکنان نیروهای مسلح را در اولویت برنامه

ری ستاد کل برای کلیه نیروهای مسالح کاه حادود با همکا تا منابع انسانی ودجا ماموریت داده شد

عمل آورناد و باه جادیوپشتیبانی  الزم را انجام داده ریزیبرنامه هستند، هزار نفر فاقد مسکن 300



 مسلم صالح کوتاه و همکاران دی: سیگذاریمشمرتبط با خط یامدهایعوامل موثر و پ ییشناساپژوهشی: مقالة                                   360

 

 

ی کارکناان در حاوزه هاو دغدغه هاهمچنین به  بنیاد تعاون وزارت ماموریت داده شد که به چالش

 ند. کنمعیشت و مسکن توجه جدی 

کن، یاه مساو مادیریت اماوری همچاون ت  ریزیبرناماهبنیاد تعااون ودجاا از طریاق  بنابراین

ر یساته، اماوزایی و بازنشستران سعی دارد تا با ارائاه خادماتی شاخدمات رفاهی، فرهنری، اشتغال

ده و کارمعیشتی کارکنان را ب بود داده، و ت دیدهای مطارح در ایان عرصاه را باه فرصات تبادیل 

 د.  کنوری سازمانی در وزارت دفاع فراهم ب ره برای رشد را فضایی

مراتب فرمانادهی و اله و با توجاه باه انتظاارات سلسالهعملکرد بیست س شناسیآسیبپس از 

 گسایتته  و کااهش قادرت خریادحوالت ساریع اقتصاادی و تاورم افساروزارتی و با توجه به ت

نان ل و دشامفوهم پیمانانشان، جریان نی ظالمانه استکبار ج انی و هاکارکنان وزارت دفاع و تحریم

ماناه مقاام و ... تادابیر حکی ناامیادی ،دنبال ایجاد شکاف و افازایش یااسقسم خورده این ملت به

اخاالق،  در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در هفت گام )علم و پژوهش، معنویات و معظم رهبری

اهی بارای رت و مبارزه با فساد( چراغ عدال روابط خارجی و مرزبندی با دشمن،عزت ملی، اقتصاد،

 یختارهای، شناسایی سااتعاون ودجا د. از طرفی چالش م م در بنیادشبرون رفت از شرایط موجود 

د. پذیر ساازمشی را امکانکند تا اجرای کارآمد و روان تدوین خطمرسوم را اصالح  شیوهاست که 

 وان از آن بارایداشاته باشاد تاا بتا ت عمومیگذاری بنیاد باید ماهیمشیعالوه بر این، الروی خط

توسااط  دیاابا ن،یهمچناا کنااد.اسااتفاده  گذاریمشاایخطهای فرایناادتعیااینح حااداکبر تعااداد 

 شایوهدر  یجزئا راتییقابل درک باشد و تغ یراحتبه ،ستندین رایانهکه متتص   یگذارانمشیخط

 اسات گذاریمشایخطز به یک الراوی نیا بنابراین را کاهش دهد. ریچشمر راتییبه تغ ازین بتواند

تواناد گذاران، مسائل و موضوعاتی باشد که میمشیخطکه بتواند در هر زمانی پاستروی نیازهای 

 شد. را متوق  کند یا سرعت ببترا تحت تاثیر قرار داده یا تدوین و اجرای آن مشیخط

طور شافاف گذاری باهمشیالرویی ج ت خط با وجود تحقیقات متتل  در این زمینه، امروزه

در حوزه مأموریتی بنیاد تعاون وزارت دفاع جم وری اساالمی ایاران و اولویات وظاای  آن اا در 

احصااء ابعااد، نیااز باه  بنابرایننشده است؛  ت یههای اقتصادی، خدماتی، معیشتی، مسکن و.. زمینه

یتی بنیاد تعااون باا توجاه های مأموردر حوزههایی در قالب یک الروی منسجم ها و شاخ مولفه
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 منظور دسااتیابی بااه منویااات مقااام معظاام رهبااری حضاارت جانبااه بااههااای همهبااه تحریم

است. با توجه باه ماوارد در راستای بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ضروری  العالی()مدظلهایامام خامنه

بنیااد تعااون وزارت  گذاری در حوزه مااموریتیمشیو نیاز به وجود الروی مناسب خط پیش گفته

بر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، پاژوهش حاضار باا هادف دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبتنی

باا محوریات  گذاریمشایخط و پیامادهای مارتبط باا عوامل ماوثر» پاسخ به این سوال اصلی که

دجا( مبتنای بار بیانیاه )و ج.ا.ایرانهای بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ماموریت

 به رشته تحریر درآمده است. و پاسخ به سواالتی لیل« ؟کدام است  گام دوم انقالب اسالمی ایران

 بر بیانیه گام گذاری در حوزه ماموریتی بنیاد تعاون وزارت دفاع مبتنیمشیالروی خط

 ایران چرونه است؟دوم انقالب اسالمی

 اع یاد تعاون وزارت دفی در حوزه ماموریتی بنگذارمشیابعاد و عوامل موثر بر خط

 دوم انقالب اسالمی ایران  کدامند؟ بر بیانیه گاممبتنی

 مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق 

  آن فرايندو اصول  ،گذاريمشيخط

 منطقای نتیجاه باه و کندمی هدایت را ماها گیری تصمیم در که است ایرویه یا اصل مشیخط

 در. دهاادمی قاارار «چرایاای» و «چیسااتی» مقاباال در را انسااان و دشااومی جاارمن عقالیاای و

 قصاد بیانیه مشیخط دیرر عبارت به ؛پردازیممی داریم نظر در که آنچه و قصد به گذاریمشیخط

 مشایخط. (25: 2003، همکااران و کرایاک) یاباد دسات آن به دارد نظر در سازمان که است ایخواسته و

های دغاهدغ یاا معضالت حل قصد به دولت هدفمند و پایدار و ثابت نسبتاً قداماتا از ایمجموعه

 برناماه و اماعجو در نظام حفاظ و ایجااد عامال توانمی راعمومی مشیخط .است جامعه عمومی

. رناددا نقاش امار این در جامعه افراد همه دانست آرمانی اهداف طرف به موجود وضع از حرکت

 باا گاذاران سیاسات ؛اسات اجتمااعی نظاام در م م اقدامات از گذاریمشیخط و سیاست تدوین

 .(1386،همکاران و اشتریان) دکننمی مشت  را رو پیش مسیر آینده اندازچشم و افق تدوین
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مطارح  1951السول در ساال  و لرنر توسط ابتدا و نیست جدید، گذاریمشیخط موضوع ایده

 تجزیاه یاا و گذاریمشایخط مطالعات همچون دیرری ینعناو تحت سپس .(1،1951)السول و لرنر شد

 ارائه گردید. سیاست تحلیل و

 مراجاع وسیلهبه که یهایسیاست و تصمیمات از عبارتست عمومی مشیخط دیرری دیدگاه از

 جامعاه عماومی مناافع حفاظ نماینده که قضاییه قوه و دولت ،مجلس مانند عمومی بتش متتل 

 در ونبایادها بایادها شااخ  عنوانباه عمومی مشیخط دیرری تعری  در .شودمی اتتال ،هستند

 و ادینظاام اقتصا فرهنا  بیاانرر عماومی مشیخط گویدمی اسمیت .است شده توصی  جامعه

 و اماور انجاام درهاا اولویت تعیاین بارای عماومی مشیخط .است جامعه قبول موردهای اولویت

 و بایاد وهاا اولویت و باوده عمل راهنمای عمومی مشیخط دیررنبیا به؛ است درجامعهها فعالیت

اسات  ماومیع بتاش اقادامات وها فعالیت در کلّی خطوط دهنده نشان و کنندمی معین راها نباید

 .(1393، زاده شری  و )الوانی

در ب باود  ازمنادیشاود کاه نیدرک م یکیمکان اریبس نظام کیعنوان به ،گذاریمشیخط فرایند

باه  نیاا ؛(32: 2010)لی و همکاران،  است کردن(متصلو  یکشمیس یعن)ی یو هماهنر مندنظامارتباطات 

 مشای،مناساب خط هاینامهشایوهو  هاام ارتی زمینهدر  دیبا گذارانمشیخطاست که ی معن این

 یهافراینادکاه باا  یمتعادد یهااالروشاود.  بارای آن اا فاراهم یمناسب یو ابزارها نندیآموز  بب

تاوان باه که ازجمله آن ا می اندشده یپردازهیو نظر شن ادیپ تدوین، ،سروکار دارند گذاریمشیخط

 فربرتهاا الراوی؛ (1993)رناا و همکااران، ی مشاارکت یریگمیتصم فرایند الروی این الروها اشاره کرد:

 )توماااس یخطاا الرااوی ؛(1980)مازمانیااان وسااباتیر،مشاای خط یریگشااکل یقاایتطب یمطالعااه یباارا

چاارچوب  ؛(1975)اسالنرووبر،  گذاریمشایخط فرایناد لیتحل یبرا یمف وم الروی؛ (1990وگریندل،

و  (199)مااو، (؛ BPF) دیوانساااالر مشاایخطچااارچوب  ؛(1988)سااباتیر، ( ACF) طرفااداریائااتالف 

. (1999)اساتروم،ی ابازار یچارچوب انتتاب عقالن کی، (IADF) ین اد یو توسعه لیچارچوب تحل

مناد عالقاه سیاسای ررانیتعامل بااز یچرونر نییتب دیگذاری بامشیخط فرایندهدف  حال، نیبا ا

                                        
1. Lasswell & Lerner 
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 باشادساازمانی  یهامشیخطنظر در  دیاجرا و تجد ،یابیارز د،یتول یبرا یاسیس یدر درون ن ادها

 .(653، 1996)اسچلیجر بلوم و کوییست، 

دسات هرا ب یزیاچاه چ یچه کسا نکهیدرون دولت بر سر ادر ه مبارز جهینت یعموم مشیخط

 دانناد کاهیمبه این صورت را مشی خطبرخی از محققان . (36: 1999)کوچران و همکاران،است آورد، یم

برخای  .(30: 1992)تومااس، ندهدیا دهد بانجام  گیرد کهتصمیم میدولت سازمان یا که  است یهر کار

)کاوچران و ماالون، دانناد می «اجتمااعی اهاداف باه دستیابی برای سیاسی میماتتص» عنوانبه رانیز آن

 صاورتبه کاه چاه اسات عمومی هایفعالیت مجموع عمومی، مشیخط تر،ساده طوربه ؛(52: 1995

 تاأثیر یشا روندان ساازمانی یاا غیرساازمان زنادگی کنند و برمی عمل عوامل طریق از چه مستقیم

 گذاریمشایخط زا ی یکساانیجنباه بیاانرر تعااری ، تماام حال، این با. (28 :1995)پیتار، گذارندمی

 مای ساخته عموم افراد در سطح سازمان برای هامشیخط کهکه عبارت است از این هستند عمومی

 ماا مقالاه، نایا هادف با توجه باه. گذارندمی تأثیر آن ا منافع و کارکنان از وسیعی طی  بر و شوند

و  ماال مجاازکنناد کاه ا عتعیاین مای کاه کنایم مای تعری  اصولی مجموعه عنوانهب را مشیخط

مشای خط توجه به اصولی کاه بار یاک بنابراین .گیری، چه هستندغیرمجاز افراد در هنرام تصمیم

 ،عنوان مباالتاثیر قرار دهاد. باه رمجاز را تحتتواند نوع اعمال مجاز و غیگذارند، حتی میتاثیر می

 دهد. را از پایه و اساس تغییر مشیخطتواند ها و اسناد باالدستی میازمانتاثیرات س

 تعاداد بتوانادکاه  کند ایجاد ساختاری را باید باتوجه به مفاهیمی که لکر شد، بنیاد تعاون ودجا

 هساتند در گذاریمشایخط و الروی هاریزیبرنامه تأثیر تحت را که ییهاافراد و شرکت  از زیادی

بتواند علل ماوثر بار  را شناسایی کند. همچنین فراینددهد و از طرفی تاثیرگذاران بر این  یجا خود

 یاک مساتلزم امر این حال، این با. قرار دهد بحف بنیاد را مورد مشیخطو  گذاریمشیخط فرایند

 تاا ار دادمدنظر قار مشیخط تدوین این علل را در بتوان آن، موجببه که است تکرارشونده فرایند

 کاه فراینادی اسات یاک مشی،توسعه خط. کند کمک گیرندگان تصمیم به هامشیخط توسعه در

در  مشایخط چرخاه یاک عنوانبه توانمی را آن کاربرد و کند می را توصی  فرعی فرایند چندین

 داشاته وجاود زماان یک در توانندمی فرعی هایفراینددر همین راستا . (128: 2001)نیلسون،  نظر گفت

 دارای مشای،خط چرخاه از استاندارد شکل یک حال،این با از آن ا عبور کرد؛ توانمی حتی یا باشند
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اجارا ( 4)اتتاال )پاذیر ( ( 3)مشایخط تادوین( 2)کاار دساتور تنظایم( 1) :اسات مرحله پن 

 الراویایی شاده در قالاب ها و معیارهاای شناساابعاد، مولفه (1467: 2008)چاپپین و همکاران، ارزیابی(5)

تاثیرات عوامال متتلا  تواند میکه  شده است طوری طراحیحاضر  پژوهش در گذاریمشیخط

 را توصی  و تفسیر نماید. را بر این چرخه تحلیل کند و آن

 گذاريمشيخط بايدهاي الگوي

 و آن اا رواباط م ام، عناصار بتواناد باید ،گذاریمشیخط هایفرایند برای مناسب الروی یک

 از اییافتاه ب باود یهامجموعاه دائماا تکرارشاونده، فرایناد یاک. کناد شناساایی را فرایند جریان

 اعماال ساازمانی متتلا  شارایط در تواننادمی کاه کنادمی ایجاد طراحی طریق از را هامشیخط

ید باه آن توجاه بنیاد تعاون با گذاریمشیخطهای فرایندهمان چیزی است که در  این دقیقاً .شوند

 در را عناصار تارینعماومی و تارینمرتبط توانندمی که متغیرها از ف رستی محققان نظر طبق شود.

 قارار اساتفاده مورد سازمانی متتل  شرایط در ممکن است کنند، شناسایی گذاریمشیخط فرایند

 داشاته وسیعی یدامنه چارچوب باید ،نتست اینکه تحقیقات نشان می دهد .(28: 1999)استروم، گیرند

را یعنای خبرگاان ساازمانی آن ؛باشد تأیید قابل فرضی طور به و باشد و علل متتلفی را دربر بریرد

های متتل  قابال بررسای طوریکه در زمانهب ؛کند شناسایی را علّی یهامحرک بتواند و تایید کنند

 منطقای صاورتبه راثیر و تااثرات آنو تاا گذاریمشیخط فرایند باید عناصر دوم،. و استناد باشند

و پیامادهای آن  قارار گیاردتوجاه مورد  مشیخط فرایندمبال موضوعاتی که باید در  ؛دهد توضیح

 متناوع بسایار و دارناد وجاود وفاور باه گذاریمشیخط در قبال نظری رویکردهای. دشوتشریح 

 چاارچوب» مانناد ییهااالروندان، محققاان و دانشام عالقاه حفاظ باا .(169: 2015)بریک لند، هستند 

 جریاان رویکارد ،(1982)کیازر واساتروم،ن اادی  عقالنای ، رویکارد(1974هاافبرت،)ریچارد «باز هایسیستم

 ایان .اندداشته ادبیات را در استناد بیشترین ،(1991)ساباتیر،  طرفداری ائتالف و (1984)کینردان،  مشیخط

در ساطح تادوین تاا اجارای  هااالرواند، اماا ایان کرده برآورده را گذارانمشیخط نیازهای هاالرو

یی کاه در هابه مفااهیم و مولفاه هاالروتاثیرگذار هستند. در حقیقت این  فرایندصورت هب مشیخط

 فراینااداشاااره نداشااتند و بیشااتر بااه جاانس  ،بایااد مااورد توجااه قاارار گیاارد مشاایخط فراینااد

 فراینادو  گذاریمشیخط فرایندعبارتی اگر علل تاثیر دارد بر ریال بهاندتوجه کردهگذاری مشیخط
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گذاری توجاه مشایخط فراینادبیشتر باه  هاالروتاثیر دارد بر پیامدها و نتای ، این  گذاریمشیخط

خاود را بار  ساعی داشاته تمرکاز تعاون ودجاا بنیاد گذاریمشیخطالروی  بنابرایناند. ویژه داشته

 توجه داشته و آنرا تشریح کند. گذاریمشیخط فرایندعلل، عوامل موثر و پیامدهای مرتبط با 

ایان و  شاوندیسااخته م ین ااد بااتیتوساط ترت هامشایکه خط کندیم بیان ی استرومهینظر

، هساتند یامالزا ایاکه مجااز، ممناوع  یدولتسازمانی یا مقامات  ای کارکناناقدامات ن ادها در مورد 

 بااتیساه ساطح از ترت ،چاارچوب نیا. ا(663: 1996)اساچلیجر بلاوم و کوییسات،  کننادمی یریگمیتصم

قاانون  تحت حاکمیات قانونرذاران ،که در آن ی( سطح قانون اساس1) دهد: یم حیرا توض یسازمان

 ساتند؛ه قانونراذار نیقاوان تحت حاکمیتها سازمان ،که در آن ی( انتتاب جمع2) هستند؛ یاساس

 .(165: 1991)سباتیر،  کنندیم عیمشی را توزخط  یها نتاسازمان ،که در آن یاتی( سطح عمل3و )

صال وها به مشکالت حلراههمررایی دارند و در نتیجه،  ی،بحران یهادر زمان ،انیسه جر نیا

رادان، )کین شاوندوصال مایمطلاوب  یاسایس یروهایبه ن ،ها و هم مشکالتحلو هم راه شوندیم

 زیافرصات ن یهااپنجره عنوانباهکاه  ،هایا ایاده شن ادهایپ یبرخ  یترو یها برافرصت .(20: 1995

. (71: 2005جاونز و نیاوبرن، ) ندیتحوالت را بب ی،اسیس انیکه جر شوندیم جادیا یزمان شوند،یشناخته م

قاات یباه تحق ازیات کاه ناسا ینقاط ضعف یدارا نیاما همچن ؛است یاریبس یایمزا یدارا الرو نیا

الزم اگار  ن،یوجاود دارد. همچنا یادیافاصله ز ی،اسیس انیمشی و جرخط انیجر نیدارد. ب شتریب

دارد  یشاتریبه توجه ب ازیو اجرا ن نیبپردازد، تدو یگذارمشیخط فرایندچارچوب به کل باشد که 

وجود نادارد.  هاانیجر نیدر ب یتیاولو چیاست و ه هایا گامفاقد مراحل  الرواین  .(150: 1991)ساباتیر، 

 یهااانظامریباار اساااس زمااان و ز (1998)سااباتیر و جنکینااز،  طرفااداریچااارچوب ائااتالف  ت،یاادر ن ا

و  ررانیاز بااز یشاامل تعاداد ،چاارچوب نیاکناد. ایم زیمتماا هاالرو ریخود را از سا ،مشیخط

 جاادیا شاتریب ایادهاه  کیادر طاول  مشایطخ رییتغروی بر  ی راریتأث هاست ک یاصل یرهایمتغ

 یهااائتالف نی( تعامال با1) کنناد:یچاارچوب را برجساته م یسه کارکرد اصالمحققان  کنند.یم

 نیمانناد قاوان داریاپا نظاام کی راتی( تأث3) و ؛یخارج راتیی( تغ2)؛ هامجموعه ریدر ز طرفداری

 الراو نیاحاال، ا نیبا ا .(663: 1996و کوییسات،)اسچلیجر بلوم  رهیو غ یمجموعه قانونرذار ،یاساسقانون 

را کوتااه  یهادر دوره راتییاست که تغ یطوالن یزمان یهابه دوره ، وابستهمشیخط راتییتغ یبرا
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کناد. در یرا دشاوارتر م فراینادکارآمد  یآن ا، اجرا یدهیچیو روابط پ ریمتغ باتیکند. ترتیم دهیچیپ

شاد و مزیات  ییشناساا گذاریمشایخط فرایند به ررانیباز قیعالعدم وجود در این الرو  تین ا

 .دانست یاعتقاد این نظام را می توان مبتنی بودن آن بر نظام

 تیریو ماد یاسایات سرا از مطالعا گذاریمشایخط یکردهاایو رو هافرایند ادبیات موضوع،

 نیا. ابریرنادر مارتبط را در با الروهای اغلبتا  اندگرفتهدر نظر  یتا مطالعات علوم اجتماع یدولت

-و باه نیتارشادهالحرا تاا اصا گذاریمشایخط یاست که مبان یمطالعات مرور مشتمل برتال ، 

سات االراوی مناساب  کیافاقد  موضوع، اتیحال، ادب نیبا ا ؛دندهیپوشش م ،مطالعات نیروزتر

اعماال  تعااون ودجاا بنیااد یساازمان شارایطو بتواند در  تلقی شود خاص تیماهدارای که بتواند 

 یمناساب بارا یلو مراحال متاوامنظور شناسایی علل و پیامدها به  مندنظام فرایند کیفقدان  .شود

 شاکافیاک کند،  کپارچهی الرویبتواند همه را در قالب یک که  گذاریمشیخط کیبه  پرداختن

 ی گذشاته در خصاوصهااشای از پژوهصهالدر اینجا خ کند.یبرجسته مرا  موضوعی اتیدر ادب

 .است هارائه شد 1 شماره در جدول گذاریمشیخط
 گذاريمشيخط حوزه ي انجام شده درهاپژوهشايي از  خالصه :1شمارهجدول 

 عنوان پژوهش

 نویسندگان

سال  /

 انتشار

 نتیجه گیری

اداره امور بنیاد مسکن 

براساس  انقالب اسالمی

گفتمان امام و رهبری قانون 

تجارب جم وری  اساسی و

گیری از ان و ب رهایراسالمی

 تجارب موفق بشری
 

آسترکی 

(1397) 

در این تحقیق نشان داده شد که دال مرکزی در گفتمان امام و رهبری، 

تفسیر قانون اساسی در حوزه اداره امور بنیاد مسکن، رسیدگی به 

محرومان جامعه از جمله فقرا، ستمدیدگان و بی خانمانان در سراسر 

کشور از جمله ش رها، روستاها و تامین مسکن مناسب برای اقشار کم 

درآمد است و در دکترین گفتمان امام و رهبری و تفسیر قانون اساسی 

نیز ب بود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر، سوق 

ها به سمت عدالت اجتماعی، از بین بردن فقر و ایجاد دادن فعالیت

ی، عدالت محوری، در اولویت قراردادن مساله مسکن عدالت اقتصاد

ها نیز جلب و خودیاری مورد تاکید قرار گرفته اند و در زمینه سیاست

های مسئول های دستراههای متتل  هماهنری سیاستمردم و دستراه

روستاها،  مسکن محرومین، سازماندهی، طراحی و تفکیک اراضی
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 عنوان پژوهش

 نویسندگان

سال  /

 انتشار

 نتیجه گیری

درآمد، های کممین مسکن گروهساز در تاوتدوین مقررات ملی ساخت

جه به های توسعه و عمران روستایی، توهماهن  سازی مقررات طرح

های ش ر و سازی ساختمانسازی و مقاوممناطق محروم و روستا، ایمن

روستا نیز بیشتر مورد توجه قرار دارند. اهداف نیز شامل اهتمام به 

ویژه روستاییان روستایی، تامین مسکن محرومان به توسعه و عمران

هویت بتشی به سیمای ش ر و روستا، تامین مسکن ارزان در راستای 

 شود.استقرار عدالت اجتماعی می

 الرویطراحی 

در توسعه  گذاریمشیخط

کارهای کوچک و  کسب و

 تأکید برنوآوری بامتوسط 

 رفاهوزارت تعاون،کار و)

 جتماعی(ا

حسینی و 

همکاران 

(1397) 

ار بعد عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکار، الروی حاصل در چ 

گذاری و عملکرد کسب مشیهای توسعه، ن ادهای خطمشیخط

 .وکارهای کوچک و متوسط، ترسیم شد

 گذاریمشیخطالروی 

 های فرهنریسازمان

مروج 

(1397) 

ت دیرینی بایسته در ماز لحاظ ساختاری و مالی و مدیریتی و نقش آفری

اگر وجه شود و و ارتقایی مشاهده نمیفرهنری کشور هیچ حرکت 

، هدف شرکتی کانون را در نظر بریریم با وجود رقبا و تغییرات جمعیت

 ها و ت دیدات عدیده ای مواجه خواهددر آینده بدون تردید با چالش

 شد.

های بررسی و تحلیل گام

گذاری مشیخطنظام 

فرهنری در انقالب 

 ایراناسالمی

فرد کمیلی

ان و همکار

(1396) 

گذاری مبتنی بر دو بعد اهمیت مشیخط فرایندبندی مراحل اولویت

ذیرفت و پگذاری انجام مشیخطگذاری و عملکرد نظام مشیخط فرایند

 گذاری فرهنری تبیینمشیخطراحل های جدی برای ب بود در متوصیه

 .شده است

اصول و مبانی حاکم بر 

م در های قدرت نرمشیخط

اندیشه مقام معظم رهبری 

 )حفظه اهلل(

اسماعیل 

باوند و 

افتتاری 

(1392) 

رت محور مورد نظر مقام معظم رهبری، مستند به مبانی اسالمی، عبا

گذاران در مشیبر این اساس الزم است خط ؛است از: عزت و اقتدار

ج ت دستیابی به قدرت نرم و کاربست آن، نظام جم وری اسالمی

گذاری خود را بر این محور استوار سازند. بر این مشیمبنای خط

های متتل  قدرت، های عزت و اقتدار را در حوزهاساس، محقق داللت

 بررسی و بیان داشته است.
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 عنوان پژوهش

 نویسندگان

سال  /

 انتشار

 نتیجه گیری

الروی ترکیبی برای 

گذاری در عرصه مشیخط

 دانشراه

باقری و 

پورعزت 

(1392) 

( حاصل الروی پیشن ادی این تحقیق )تلفیقی با رویکردی اقتضایی

، جزئی تدریجی و ن ادی ی، عقالییفرایند، مندنظامترکیب پن  الروی 

های ها و محدودیترسد بتواند در مقابل نارسایینظر میاست که به

 .گو و کارگشا باشدکاربست مجزای الروها پاسخ

و تصمیم  گذاریمشیخط

گیری در سیاست خارجی 

ایران با تکیه بر مورد دریای 

 خزر

 ملکی

(1382) 

 دهسیرمحقق در پاسخ به سوال کلی و فرضیه حاصل از آن به این نتیجه 

ی ایران در گیری در سیاست خارجاست کسانی که در جایراه تصمیم

نحو مطلوبی توانند این وظیفه را به، نمیاندمورد دریای خزر نشسته

ردد. گیتصمیم باز م فرایندگیری به بنابراین مشکل تصمیم ؛انجام دهند

ی ریاان در ددر میان همه تغییرهایی که در موضوع حفظ منافع ملی ایر

گیری کسانی ترین متغیر به نوع و رو  تصمیمخزر نقش دارند، کلیدی

عبارتی به ؛گردد که مسئول تصمیم در این زمینه و حوزه هستندباز می

 آن ا صالحیت تصمیم در این زمینه را عمدتاٌ ندارند.

 
 دوم انقالب اسالمي ايرانبیانیه گام 

و ملّتای  یکشاور، در بیانیه گام دوم انقاالب اساالمی، ایاران را العاالی()مدظلهرهبر معظم انقالب 

ب اا، مطمائن و هایی گرانمستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشارفته در علام، انباشاته از تجرباه

ی در مساائل ج اانی، رکاورددار در شاتاب امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قو

هاای م ام از قبیال هاا و فنّاوریهای باال در دانشهای علمی، رکورددار در رسیدن به رتبهپیشرفت

های بنیادی و نانو و هوافضا و امبال آن، سرآمد در گساتر  خادمات اجتمااعی، ای و سلّولهسته

هاای جمعیّت جاوان کارآماد و بسای ویژگی های ج ادی میان جوانان، سرآمد درسرآمد در انریزه

های انقالبای و ج اادی گیریی ج تو نتیجه اسالمی افتتارآمیز دیرر که همری محصول انقالب

 معنویاات و اخااالق -2علاام و پااژوهش  -1، برشاامردند. ایاان بیانیااه شااامل هفات محااور اسات

 دی باا دشامنرزبنارواباط خاارجی و م -6عزت ملای  -5عدالت و مبارزه با فساد -4 اقتصاد -3
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، (العاالی )مدظلاهای )دفتر حفظ و نشر آثار حضارت آیات اهلل العظمای خامناه سبک زندگی است -7

1397.) 

 منادنظام الراویی یاد شده در ایان زمیناه محقاق از هاالروبا توجه به ادبیات موضوع و انواع 

 ه شده است.آورد زیرکه درشکل  کردچارچوب نظری تحقیق استفاده  عنوانبه

 
 جا در بنیاد تعاون ود گذاريمشيابعاد و عوامل موثر خط يبرا اتیادب از احصاءشده چارچوب: 1شماره شکل

 

 تحقيق شناسيروش

با رویکرد ظ اور یابناده و رو   بنیاددادهاین تحقیق، تفسیری، رویکرد آن کیفی، راهبرد  فلسفه

ماورد مطالعاه ایان پاژوهش، بنیااد  و جامعاه است اس رویکرد کدگذاری گلیزریتحلیل آن بر اس

تعاون وزارت دفاع ایران بوده است. خزانه کیفی این پژوهش، شامل مادیران و خبرگاانی باود کاه 

آگاهی تئوری و عملی در زمینه موضوع مورد مطالعاه داشاته و احاطاه و تسالط کاافی نسابت باه 

اناد. گیری و پیامادهایش را تجرباه کردهگذاری، علل شکلمشیخطد و انپدیده مورد بررسی داشته

سال سابقه کااری بودناد. نموناه ماورد  10ها دارای حداقل عالوه بر مشتصات مذکور، این نمونه

نفاار از ماادیرانی بودنااد کااه دارای سااابقه کااار ماارتبط و آگاااهی کاماال از مف ااوم  22مطالعااه نیااز 

پاذیرفت.  صاورتبه با این افراد مصااح بنابراینداشتند.  گذاریشیمخط فرایندو  گذاریمشیخط

گیری از انجاام نموناه آوری شادند. ج اتهای نیمه ساختاریافته جماعمصاحبهها نیز از طریق داده

 بازیگران سازمانی
 
 
 
 
 

 

بهبود معیشت و   -1

 -2رکنان سبک زندگی کا

ارزش افرینی در 

بهبود هویت  -3سازمان

رضایت -4سازمانی

 کارکنان
 بازیگران فراسازمانی

 
 
 
 

 

 پیامد ورودی

 بازخورد

  
 
 

 

 فرايند)ابعادخط مشي گذاري(
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گیری نظاری اساتفاده شاده هاا، از نموناهرسیدن به اشباع داده برایبرفی و گیری گلولهطریق نمونه

هاا است، تا زمانی کاه داده بتش کیفی در نمونه حجم کنندهها، تعیینداده باعاست. از آنجایی که اش

نفر مصااحبه انجاام  22با تعداد   سرانجامد و شهای بیشتری مصاحبه به حد کفایت نرسید با نمونه

)روایی و پایاایی( نیاز از طریاق چ اار معیاار گوباا و  های این پژوهشگرفت. قابلیت اعتماد یافته

تاییدپاذیری اسات، انجاام شاد.  و پاذیری، قابلیات اطمیناانکلن که شاامل اعتبارپاذیری، انتقاللین

مارتبط باا همراه ساایر ماوارد هاای تحقیاق اسات. ایان ماورد باهاعتبارپذیری باور داشتن به یافته

. برای رسیدن به اعتبارپذیری، لیانکلن و گوباا باه ماواردی همچاون کفایات استتکرارپذیری نیز 

و حفظ و گستر  ارتبااط باا پاساترویان، ارتبااط مساتمر و طاوالنی داشاتن باا محایط مراجع 

-پژوهش، بررسی موضوع از زوایای متتل ، تبادل نظر با همتایان و مراجعاه مجادد باه مشاارکت

 گذاریمشایخطاند. در این تحقیق، این معیار باا توضایح اهاداف پاژوهش و کنندگان اشاره کرده

کامل کردن ساؤاالت ج ات ف ام بیشاتر، بررسای  برایمصاحبه آزمایشی  شوندگان،برای مصاحبه

هاا کنندگان، تتصی  زمان کافی برای انجاام مصااحبهها، نظرخواهی از مشارکتمستمر اشباع داده

معنای قابلیات تعمایم پاذیری باهنفر صورت گرفت. انتقال و همچنین انجام کدگذاری توسط چند

صاورت های تحقیاق بهپذیری تال  شده که یافتهانتقال برایهاست. ها و زمینهنتای  به سایر حوزه

شاود. قابلیات اطمیناان نیاز کاربردی و بر اساس بررسی خصوصیات جامعاه ماورد مطالعاه ارائاه 

گیری است که در ایان تحقیاق باا های تصمیمفرایندها و و تحلیل داده معنای کفایت روند تجزیهبه

 ها مورد توجه قرار گرفت.نما و مشاور و بررسی همتایان و اشباع دادهتوجه به نظرات اساتید راه

 هاوتحليل دادهو تجزیه هایافته

 ي تحقیقهاالف: يافته

ه خبرگاان آگااه با زنفار ا 22حقیق ی آماری این تد، نمونهشهمانطور که پیش از این نیز اشاره 

شود. اطالعات مربوط باه سان، می شاملموضوع که حداقل از مدرک کارشناسی برخوردار بودند، 

 د.شوکاری آن ا در ارائه می جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه
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 الگو: نمونه آماري جامعه خبرگان جهت آزمون 2جدول 

 سابقه کاری سن نمونه آماری
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ساوال( و رو  تحلیال آن  9های باز و نیمه ساختار یافتاه اسات )ها  که  حاصل مصاحبهیافته

ظاری تحقیاق توساط  محقاق در نارچوب طور مفصل تشریح شده بر اساس چدر بتش بعدی به

 بندی گردید:دسته زیرسه بتش ورودی، فرایندها و خروجی به شرح 

یان پاژوهش ادر  اسات.بازیرران درون ساازمانی و فراساازمانی دربرگیرندۀ  :موثر عوامل -1

 یاهاارز  و فرهنا  و جاو :تام ثانویاه 13 برگیرنده های سیستم درورودی عنوانبهعوامل موثر 

 مادیریت ساازمانی، رمایهسا انساانی، سارمایه ،گذارانمشایخط شایستری قانونی، ارکان سازمانی،

هاای گیری ج ات ، حاکمیات،تیمای کاار سازمانی،های قابلیت ها،تفاوت مدیریت، انسانی سرمایه

تام اولیاه  69هاای ثانویاه شاامل که این تم استباالدستی  هایسازمان حمایت خارجی، و داخلی

 .ستنده

باا  گذاریمشایخطلراوی مناساب ادر برگیرنده نتای  مورد انتظار پس از تادوین :پیامدها -2

 تام 3 در برگیرناده .اساتایران ون وزارت دفاع جم وری اساالمیهای بنیاد تعاتوجه به ماموریت

کاه کناان کار رضاایتمندی سازمان، در آفرینیارز  کارکنان، زندگی کیفیت و معیشت ثانویه ب بود

 .استتم اولیه  27خود شامل 

تاارین بتااش در  ممکااه در واقااع  اساات گذاریمشاایخط فراینااددر برگیرنااده : فراينددد -3

 22ها خود شاامله این تمک استارزیابی  اجرا، تم ثانویه تدوین، 3که شامل  است گذاریمشیخط

 .هستندتم اولیه 
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 هاب: تجزيه و تحلیل يافته

  پژوهشارر العمیق و ضبط شده انجام گرفته و تا صورتبه هاحبهدر این پژوهش کلیه مصا

کمک گر اصلی روند مصااحبه باشاد و باهکننده، هدایتبر آن بوده است تا در زمان اجرا، مشارکت

شاااونده باه ترتیاب ماورد  ی مورد اشاااره از ساوی مصااحبههابرداری و یادآوری نکتهیادداشت

اب اامی بااقی نماناد. پاس از  (برگرداندن صدا باه نوشاته)نویسی  اکاو  قرار گیرد تا در فرایند آو

اساااتقرایی باوده و  هاابرای تحلیل آماده شااد. فرایند داده هاانجام دادن هر مصاحبه، متن مصاحبه

 در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی برای دستیابی باه مضاامین اصالی، ساازمان هاداده

و اطالعاات شااایان لکر اساات که گاردآوری و تجزیاه و تحلیال . انددهدهنده و فراگیر تحلیل ش

و نیز نامرذاری آن اا طای چناد مرحلاه انجاام یافتاه  هامقولهو تشکیل طبقات و  هاکدگذاری داده

ساازی روی کاغاذ ماورد تحلیال است. در مرحله اول نتای  هر مصاحبه پس از ضبط کردن و پیاده

ی های اصلی کشا  و شناساااایی شاوند و بارای مصااحبههاو مقولهقرار گرفته است تا مضامین 

ی مصااحبه باا هاای مارتبط مشات  شاود. در مرحلاه دوم دادههاگردآوری داده برایبعدی نیز 

، اساتتراج مفااهیم و هاخط دادهبهاز تحلیل شدند که شامل خواندن خطکارگیری فن کدگذاری ببه

ی انتتااب هااولیه است. برای کدبندی باز متن، مصااحبه و طبقات هامقولهاصلی، تشکیل  جمالت

هار معناا، محتاوا و مضامونی کاه هادف  ؛بندی محتاوا باودمبنای قطعهو کرده بندی شده را قطعه

شاد ای انتتااب گوناهبه و نام هر کد ه شدپژوهش را پوشش دهد و هر قطعه یک کد در نظر گرفت

 عبارت دیرار در ایان مرحلاه دقیقااًبه ؛ه باشدکننده قطعه مشت  شدعینی توصی  صورتبهکه 

استتراج و با توجه به شباهت آن ا در طبقاات متفااوت قارار  هاهمه نشااانران موجود در مصاحبه

خاط، نشاانران و نکاات بهو مطالعه خط هادر این مرحله پژوهشرر بر اساس متن مصاحبه د.گرفتن

تا مرحله اشباع نظری یعنی تاا جاایی کاه کادهای  این کار ؛کلیدی موجود در آن ا را استتراج کرد

در . جدید شناسایی نشدند، ادامه پیدا کرد. نتیجه این مرحله شناسایی تعداد زیادی کادهای بااز باود

بنادی  شاامل طبقاه آمده از دو مرحله قبل با استفاده از کدگذاری محوریدستمرحله سوم نتای  به

تجزیاه و  ن اایی هالاهگذاری مقو طبقات ن ایی و اسم ، مشاات  کردن زیرطبقات، تشکیلهاداده

شده در طبقات متفاوت قرار گرفتند. این امار در چناد  تحلیل شد. در این مرحله نشانران استتراج
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نیاز بشاوند.  خالصاهباودن،  و مشات  دست آمده ضمن بیاانهفت تا نتای  بمرحله صورت گر

تکنیکای و طالحات بر اسااس اصا هاسب مقولهدساات آمده در تعیین برچی بههانامرذاری مقوله

ی شاعوری هابردناد و نیاز ساازهکار مایدهندگان به تتصصی موجود در پیشینه، زبانی که آگاهی

دسااات آماده در ایان مرحلاه، پاس از غرباالرری و باا هخود تحلیلرران انجام گرفت. کادهای ب

یال ت کدها به تعاداد محادودتری تقلی آن ا ادغام شدند و در ن ایهاو تفاوت هاشااباهتمالحظه 

 .یافتند

 گيری و پيشنهادنتيجه

باا  گذاریمشایخط و پیامادهای مارتبط باا شناسایی عوامال ماوثر هدف اصلی این پژوهش

بتنای های بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج.ا.ایران )ودجا( ممحوریت ماموریت

 ن . ایااساتدر بنیاد تعااون ودجاا  گذاریمشیخطبه منظور  یرانبر بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ا

تفاده ، اساکنادرا مشت   مشیخط فرایندالرویی که تاثیر و تاثرات  عنوانبهتواند ابعاد و عوامل می

و  هااارز ر است. باتوجه باه تاثیرگذا گذاریمشیخط فرایندنشان داد که فرهن  بر  هاشود.  یافته

عنوان نقشااه راه، بااهتواننااد از آن گذاران میمشاایخطهااایی کااه در سااازمان وجااود دارد، هنجار

ب اطالعاات ؛ باه هماین ترتیاو اطالعات درستی را از شرایط موجود داشته باشند کنندبرداری ب ره

نفعاان لی نیز تاثیر مببات براذارد. اطالعاات شافاف و توانمنادکردن مشیخطتواند بر شفاف می

 فرایناادطور مسااتقیم باار هو ترجیحااات کمااک کنااد. فرهناا  باا هاااارز انااد در شااناخت توماای

 موثر است. گذاریمشیخط

. اگار قاوانین وجاود نداشاته باشاد، است گذاریمشیخطارکان قانونی از موضوعات موثر در 

د. شاونگذاری میمشایخطآزادی زیادی دارند و از طرفی دچاار ساردرگمی در  گذارانمشیخط

آزاد  گذارانمشایخطکننده و هم نقش محدود کننده دارند، جه به اینکه قوانین هم نقش هدایتباتو

البته این طریق باید تا مرز قانون باشد. از طرفای باتوجاه  ؛کنند گذاریمشیخطهستند به هر طریقی 

گذاران و مشاایماارتبط بااا تتصاا  و شایسااتری خط مسااتقیما گذاریمشاایخطبااه اینکااه 

ناوع،  یابی دقیاق،کنندگان آن است، میزان دانش و توانایی و تتص  آن ا بار میازان مسائلهوینتد
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و اساناد  هاپاذیری و مطابقات باا قاوانین و مقاررات و دساتورالعملمحتوا، جنس و میزان انعطاف

 بایسته تاثیرگذار است. 

 فرایناداری زیادی بار های انسانی و سازمانی از موضوعاتی است که تاثیرگذطبق نتای ، سرمایه

ماوثر  مشایخطنیااد در طراحای مبال توجه به سااختار ساازمانی ب عنوانبهدارد.  گذاریمشیخط

تواناد بار ی توسعه آن ا از اصولی است کاه میی سرمایه انسانی و بسترسازی براهااست. شایستری

 سترس کارکنااناطالعات در دچراکه میزان توانایی، شایستری و  ؛و تدوین آن اثر برذارد مشیخط

د. اطالعااتی کاررزیابی و اجارا ارا تدوین،  مشیخطباعف می شود تا ب تر بتوان  گذارانمشیخطو

ازه را مشی گذاران ایان اجاتواند به خطفرایندهای سازمانی دارند، میکه مدیران و کارکنان از میزان 

 غ ایان نیازهاا وقتایرار دهنادرا نیز مدنظر قانیازهای سطوح باالتر  ومشی تدوین کنند دهد تا خط

 صورت باال به پایین و بالعکس عملی شود. هتواند دقیق باشد که بمی

 گذاریمشایخطی هااراهبردنوع نرر  کارکنان به سازمان و زندگی کاری و غیرکاری نیز در 

 مشایخط ماوثر بار ی انسانی نیاز از عوامالهاگذارند. مدیریت سرمایهدوین آن تاثیر میو نحوه ت

را نداشاته  مشایخط. اگر کارکنان و مدیران به سبکی مادیریت شاوند کاه قادرت اجارای هستند

؛ تغییار کناد گذاریمشیخطنیز با مشکل مواجه شود یا روند  مشیخطباشند، ممکن است تدوین 

رای آن و را تدوین کنند کاه قادرت اجا مشیخطیک  دکنندگان بایعنی است که تدوینماین بدین

 باه نجارم لینفعاان پیاده سازی آن توسط تیم مدیریت سرمایه انسانی وجود داشته باشد. مشاارکت

 از و کنادمی قتشاوی را چندبتشای هایمشاارکت ؛شودمی هادرگیری کاهش و سازنده هایبحف

    .کندمی حمایت مؤثر و شفاف منصفانه، ایشیوه به گذاریمشیخط

 بناابراین شاوند،های مسلح تحت فرماندهی فرمانده کال قاوا هادایت میبا توجه به اینکه نیرو

کاه در ایان  اسات گذاریمشایخط فراینادترین عوامل ماوثر در عنوان یکی از کلیدیبهحاکمیت 

ز اساازمانی منات   باالدساتیاساناد  تحقیق منظور از حاکمیت تصامیمات مقاام معظام رهباری و

 فراینادی بنیااد در هااکه با توجه باه اهاداف و ماموریت ستانیروهای مسلح  تصمیمات ستاد کل

 . استتاثیرگذار  گذاریمشیخط
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المللاای و تماااعی دولاات  در دو بتااش ملاای و بیناقتصااادی و اج ،ی سیاساایهاااگیریج ت

باع آن کاه باه تاسات از عوامل تاثیرگذار در تامین نیازهای اولیاه آحااد ملات  هاهمچنین حمایت

تاامین معیشات و  ،گذاریتاثیرگاذار در سارمایهی فرادستی از عوامال هامشید و خطاسنا عنوانبه

 . استمسکن کارکنان نیروهای مسلح نیز 

 وجه قارار گرفات، پیامادهابنیاد مورد ت گذاریمشیخطیی که در الروی هایکی دیرر از مولفه

 واضاح اسات شود پارو اجرا می  اند. در واقع هر گونه الروی و اقدامی که در سازمان انتتاببوده

انی زماان است و هیچ  ساازمدنبال تحقق اهداف و حصول نتای  مد نظرآن سازمان/ مدیریت  که به

ه  شات سارمایکند. بدون بررسی فایده و هزینه و احتساب بازگتحمیل نمیای را برای خود و هزینه

رائاه اا  عناوان در ایان تحقیاق با راینبنااب ؛توان به ارز  آن پی بردآن  الرو، رو  و یا اقدام نمی

 ری اساالمی ایارانجم او وزارت دفااع ی بنیااد تعااونتیدر حوزه ماامور گذاریمشیخطی الرو

دهایی را بی، پیامااسالمی نیز محقق با توجه به الراوی انتتاا گام دوم انقالب هیانیبر ب یمبتن )ودجا(

رز  مقولاه اصالی و عباارتی خلاق ایا بهآفرینی و ان مطمح نظرقرارداده است که ارز برای سازم

ارکناان ک رضاایتمندی ساازمان، در آفرینایارز  کارکناان، زندگی کیفیت ،معیشت تبع آن ب بودبه

، ایان کنادخوب و مناسابی را طراحای  مشیخطشود. وقتی سازمان عی را شامل میی فرهامقوله

تا تصامیمات بار اسااس یاک الراوی  شود، باعف میاندمشی که مدنظر قرار داده شدهخطالرو و 

احای بر اسااس الراوی درساتی طر مشیخطدرست اتتال و سپس عملیاتی شوند. از طرفی وقتی 

یاات هت امناا، ها و اسناد باالدستی، کارکنان، هیااهای مرتبط یا سازمانشود و موانع و دستورالعمل

نتاای  خاوبی داشاته  مشایخطتاا  شودر داده شود، اوال باعف میمدیره و مدیرعامل نیز مدنظر قرا

یش رفااه چراکاه ماموریات بنیااد افازا ؛باشد و از طرفی کارکنان از معیشت خوبی برخوردار شوند

شود. ایان طراحای وقتای در راساتای احی میمشی آن نیز بر همین اساس طرخطو  کارکنان است

ر معیشات و دد باعاف ب باود واناتد و به درستی نیز اجرا شاود، میسازمان باش و کارکناننیازهای 

 رضایت آن ا شود.
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های حاصل از تحلیل مضامون کاه در ساه مرحلاه ها، معیار و شاخ جدول لیل ابعاد مولفه

در قالاب  شادهتشاریح  «هاتجزیاه و تحلیال یافتاه»ها بناد ب شده است و در بتاش یافتاهانجام 

 چارچوب نظری پژوهش ارائه داده است. 

 
 چوب نظري تحقیق.هاي حاصل از چارمولفه معیار و شاخص:  ابعاد 3جدول شماره

 هاشاخص معیار مولفه ابعاد

دي
رو

و
 

ي 
مان

از
 س

ون
در

ن 
گرا

ازي
ب

 

جو، فرهن  و 

 ی سازمانهاارز 

رهن  و جو ی حاکمیتی و دینی، فهاارز ی سازمان، هاارز هنجارهای سازمانی، 

 نابع ومتوزیع عادالنه  ،به کارکناننراه عدالت محورانه  سازمان، فساد ستیزی،

 ها و وظای تمایز مسئولیت ،رائه خدمات به کارکنان، اامکانات به کارکنان

 ارکان قانونی
مراتب واپایش و نظارت در سلسلهمصوبات هیات امنا و هیات مدیره، و مجمع، 

 جاود قوانین و مقررات سازمانی، مصوبات داخلی سازمان امالک و اراضی، ستادی

شایستری 

 گذارانمشیخط

 فرایندکارکنان در  ، دانش شغلیگذاریمشیخط فرایندم ارت شغلی کارکنان در 

های ، ویژگیگذاریمشیخط فرایند، تجربه شغلی کارکنان در گذاریمشیخط

 ای صوریهای حرفهنامهگذاری، گواهیمشیخط فرایندشتصیتی کارکنان در 

 نیسرمایه انسا
ه به توج توانایی کارکنان با توجه به وظای  محوله شغلی، ثبات شغلی کارکنان با

 های پودمانیوظای  محوله شغلی، رضایت مندی کارکنان از عملکرد بنیاد، آموز 

-سرمایه سازمانی

 سرمایه ساختاری

ت اهای سازمانی، ارتباطفرایندکتی، مدیریت مشار های اطالعاتی مدیریت،سامانه

 ن مرزیو غیررسمی، ارتباطات بروسازمانی رسمی

-سرمایه سازمانی

 سرمایه اجتماعی

های کتا شربتعامل با مشتریان )خرید پروژه مسکونی(، تعامل با پیمانکاران، تعامل 

و رسانه مناسب با دولت، ارتباط با مجامع علمیتابعه بنیاد، ارتباطات غیررسمی

 و غیررسمینی رسمی، ارتباطات سازماعنوانبه

 مدیریت تفاوت ا
تصمیمات مقام معظم رهبری، تصمیمات ستاد کل نیروهای مسلح، تصمیمات 

 سیون اجتماعی مجلسیدولتی، سند فرادست، تصمیمات کم

های قابلیت

 سازمانی

 

های طرحهای ساخت و اجرای ها، قابلیتفرایندها و نظامفناوری و مدیریت صحیح 

  نیاد والی بم، حمایت کارکنان)بازار سرمایه، سرمایه خرد  مین منابع مالیمسکونی، تا

ریزی، مشارکت در جذب زنجیره ارز  تأمین مسکن توسط دولت( و بودجه

 های تابعهرده
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 هاشاخص معیار مولفه ابعاد

مدیریت سرمایه 

 انسانی

گذاران، آموز  مشیخطانریزه و تع د  گذاران،مشیخطگزینش صحیح 

 گذارانن محوری در خط مشیگذاران، جوامشیخط

 کار تیمی

 

ف و سازی درست، اثربتشی تیمی، تیم کارا، همکاری تیمی، تمرکز روی اهداتیم

های متفاوت اعضاء، رهبری خوب تیمی، نتای ، پشتیبانی اعضای تیم، توانایی

 سازماندهی خوب تیم، استفاده از رو  خاص هم افزایی فکری

 

ي 
مان

از
 س

ون
 بر

ان
گر

ازي
ب

 

 حاکمیت
تصمیمات مقام معظم رهبری، تصمیمات ستاد کل نیروهای مسلح، تصمیمات 

 دولتی، سند فرادست، تصمیمات کمسیون اجتماعی مجلس

های گیریج ت

 داخلی و خارجی

های های صنعت ساختمان کشور، فرصتپراکندگی استقرار نیروی انسانی، قابلیت

المللی های سیاسی و بینگیریج تفراسازمانی، تامین مسکن ملی توسط دولت، 

 دولت

حمایت 

 فراسازمانی

های باالدستی های باالدستی دولتی، سازمانحمایت ن اد رهبری، حمایت سازمان

های همتراز همون ارتش و ادکل، حمایت سازمانهمچون ستاد ودجا و ستنظامی

مام اجرایی فرمان ا دفان، ستابنیاد مستضع )های مشابه .، حمایت سازمانسپاه و.

 و..( بنیاد مسکنره،

مد
پیا

 

يج
نتا

 
 ب بود معیشت

 یازهایین نداشتن کارکنان متع د در سازمان، تامین معیشت کارکنان در سازمان، تام

ان در ارکناولیه کارکنان در سازمان، حفظ منزلت کارکنان در سازمان، حفظ کرامت ک

اری کدگی داری کارکنان از کیفیت زنسازمان، حفظ رفاه کارکنان در سازمان، برخور

 مناسب

 رضایت کارکنان

رامش آمین تامین امنیت روانی مناسب، داشتن کارکنان با انریزه ای در سازمان، تا

اه ء جایررتقاشغلی کارکنان در سازمان، ایجاد اعتمادسازی بین کارکنان و مسئولین، ا

کارکنان  انند،متعلق به سازمان بدکارکنان خود را وفادار و  ،سازمان در لهن کارکنان

یدتی ل عقکارکنانی با خانواده منطبق بر اصو،ساده زیست و به دور از تجمل گرایی

 سیاسی
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 هاشاخص معیار مولفه ابعاد

آفرینی در ارز 

 سازمان

 

نایع و ص داشتن کارکنان توانمندی در سازمان، برقراری همکاری ب ینه بین سازمان

کان به مسایل و مشکالت ار ن ج ت کمکاوابسته، نقش آفرینی و توانمندی سازم

ش های خود، نقش افرینی سازمان به افزایدولت در راستای وظای  و ماموریت

 زایی جوانان کشور،آفرینی و اشتغالتوانمندی و قدرت اقتصادی کشور، نقش

شفاف و  های سازمان،فرایندآفرین در تولید ثروت برای کشور، ب ینه تر نمودن نقش

ن به زنجیره تامی فرایندبین کارکنان و مدیران، تامین  دن ارتباطاتکرحسنه 

ان، هنرام در راستای اهداف سازمنحومطلوب، اخذ تصمیمات درست و به

ریزی ب تر در هانجام برنام مدیریت صحیح آن ا، بندی و باها اولویتسازی برنامهپیاده

 ها توسط مدیراناجرای طرح

ط
 خ

ند
راي

ف
شي

م
ري

ذا
گ

 

ط
خ

شي
م

ري
ذا

گ
 

 تدوین

 

بنیاد با شناخت از  مشیخطبنیاد مبتنی بر مسایل موجود، تدوین  مشیخطتدوین 

شی، ممندی از تجارب پیشین سازمان و مدیران در تدوین خط محیط سازمان، ب ره

خط  بنیاد، ضمانت اجرایی مشیخطمشارکت بازیرران و لی نفعان در تدوین 

اس مجاری ارتباطی بین بنیاد و اد براسبنی مشیخطهای تدوین شده، تدوین مشی

ایر جاری ارتباطی بین بنیاد و سبنیاد براساس م مشیخطهای دولتی، تدوین دستراه

 بنیادهای همتراز

 اجرا

 

ان، دانش با فرهن  سازمان، وجود فرهن  پاسخ طلبی دربین کارکن مشیخطتطابق 

مندی از منابع و  رهمشی، بخطدر اجرای صحیح  مشیخطو م ارت مجریان 

ر مشی، حمایت مدیران ارشد دافزاری در اجرای خطافزاری و نرمتج یزات ستت

 مشیخطهای تابعه در اجرای ، موقعیت جغرافیایی صندوقمشیخطاجرای 

 ارزیابی

بین  گذاری، وجود بازخوردمشیخط فرایندوجود باز خورد مناسب در ارتباط با 

 وین وبه منظور مطلع بودن کارکنان و مدیران از نحوه تد نابعاد متتل  سازما

ها، بازخورد در ابعاد سه گانه ورودی نظام، وجود مشیخطاجرای مناسب 

حین  گذاریمشیخط فرایندیابی ، استفاده از ارزگذاریمشیخط فرایندها و خروجی

 فرایند ،ها)ورودی گذاریمشیخط فراینداجرا، انجام ارزیابی پس از 

 صورت دقیق پیش ازهب صورت دقیق، انجام ارزیابیه، پیامدها ( بگذاریمشیخط

، پیامدها(، تدوین گذاریمشیخط فرایند ،ها)ورودیگذاری مشیخط فرایند

دوین ترا(، نرر، حین اجرا، پس از اجذشتهمعیارهای مناسبی برای انواع ارزیابی )گ

وجود  ،نرر، حین اجرا، پس از اجرا(ها )گذشتهیابیمناسب انواع ارز هایشاخ 

 گذاریمشیخطکنان سازمان از ابعاد ربازخورد از طرف کا
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 کاربردي و پژوهشي پیشنهادهاي

 د:رائه می شوا زیراستقرار هر چه ب تر الروی تدوین شده به شرح  برایپیشن ادهایی 

حااکم بار بنیااد تعااون وزارت های ارز استقرار نظام فرهن  سازمانی مبتنی بر  -1

 دفاع جم وری اسالمی ایران و بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران؛

مندی از تتصا  و داناش نتبراان ساازمانی در باه روز آوری، اساتقرار و ب ره -2

هاای گذاری در راساتای ماموریتمشایاجرای ابعاد و عوامل موثر تدوین شده در خط

 بنیاد تعاون ودجا؛

ها و تجربیات ج اانی در باه روزآوری ابعااد، و الروبرداری از استانداردمندی ب ره -3

کار گیاری مناابع های  تدوین شده در راستای نر داشت و بهها، معیار و شاخ مولفه

 انسانی متتص  و نتبه؛

دوین آموز  و توانمندسازی مدیران و کارکنان در راستای استقرار الروی بومی تا -4

 شده. 

لراوی ازآرایی ساختار سازمانی برای تعیین متولی ج ات  اساتقرار باز آفرینی و با -5

 گذاری تدوین شده و به روز رسانی و پایش آن؛مشیخط

کنندگان و مجریاان ایان عوامال ماوثر، حل تعارض و اب امات احتمالی بین تدوین -6

 شارکت آنان؛مهای  طراحی شده با جلب ابعاد و مولفه

 گذاری تدوین شده؛ مشیخطاستقرار نظام پایش و رصد الروی  -7

گذاری تادوین شاده و مشایحمایت مدیران ارشد در راستای استقرار الروی خط -8

 جلب مشارکت کارکنان در راستای اجرای آن.
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