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مشی فقرزدایی در ایران براساس سند ارائه الگوی اجرای خط

 انداز بیست ساله چشم
 

 ***فرددانشاله کرم، **غالمرضا معمارزاده طهران، *اعلم ییفاطمه ثنا1

 

 چکیده
موضوع فقر و حضور و گسترش آن در جامعه ایران، هدف این پژوهش، طراحی مدل اجرای  همیتبا توجه به ا     
های فقرزدایی در سه عرصه مشیعوامل موثر بر اجرای خط ،مشی فقرزدایی در ایران بوده است. به این ترتیب خط
، از روش پژوهشیابی به اهداف اند. محقق جهت دستبندی نظری شدهطبقه ،گذاری، نهادی و عرصه خردمشی خط

و تأیید اعتبار محتوای و مطالعات میدانی اقدام به شناسایی  مبانی نظریتحقیق دلفی استفاده کرده است که با اتکا به 
گذاران  بین قانون ازوان اعضای پانل دلفی نعهنفر ب 15تعداد  ،مشی فقرزدایی شد. در ادامهشاخص موثر بر اجرای خط 85

 توافق الزم با مقدار آماری تاو کندال در دلفیهای مربوطه انتخاب شدند.  مشی فقرزدایی با ویژگیمطّلع در عرصه خط
-هب مولفه 64حذف شده و تعداد  مولفه 21، ولیههای ا بین شاخص های دلفی نشان داد که از دست آمد. یافتهبه 81/0

های  چنین تحلیل فازی یافته. همگرفته است مشی فقرزدایی مورد توافق قرارخطبر اجرای  موثرهای  مولفهعنوان 
شاخص اثر معتبری بر متغیّر وابسته گذاشته که  29آمده، تعداد   دستهشاخص ب 64بین  نشان داده است که از پژوهش

 سازمانی؛ تاثیر بین افقی کالن؛ روابط چهار عامل محیطی تأثیرگذاری،ترتیب ضریب های پذیرفته شده، به این شاخص
مشی اجرای خطمیزان توان  ،اند. درنهایت مشی را شکل دادهخط گیریشکل متغیر درنهایت و هدف جمعیت بازخورد

 ،براساس نتایجبوده است.  )خیلی ضعیف( 059/1برابر با  آمده،  دستههای ب یافتهبا توجه به انداز فقرزدایی در سند چشم
 ،صورت اقتداری وارد عمل شده و در عرصه خرد رویکرد تعاملیهگذاری بشود که دولت در عرصه سیاست پیشنهاد می

 خاذ کند.تترغیبی و مبتنی بر مشارکت ا
 

 .تحلیل فازی ؛روش دلفی ؛حکمرانی ؛مشیاجرای خط ؛: فقرزداییهاواژهکلید
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 مقدمه. 1

نیافتگی است، مشکالت مختلفی را در ابعاد گوناگون برای جوامع به بار فقر که نمودی از توسعه     
بوده و برای از بین زیادی کشورهای جهان دارای اهمیت  طرف تمامموضوع فقر از ، روآورد. از این می

های  سنجش فقر و نیز راه بنابراین ؛کنند ای را اجرا می های ویژه بردن یا کاهش وسعت آن برنامه
های اقتصادی کشورهای دنیا گذاریهای اخیر اهمیت بیشتری در سیاست دایی در دههمختلف فقرز

  [.2] نیافته پیدا کرده است ویژه کشورهای توسعههب
 1970 دهه اواخر از اما ؛است بوده بشری جامعه فراروی جهانی معضل یك صورتبه همواره فقر     

 بسیاری توسط سازیخصوصی و ساختاری، آزادسازی اصالح برنامه پذیرش دلیلبه 1980 دهه آغاز و
 ،گرفت. در این میان قرار بسیار توجه مورد پذیرآسیب قشرهای از حمایت و فقر نظران، مقولهصاحب از

 داد، چارچوب برنامه چند بعدی خود برای کاهش فقر در جهان ارائه 2000سازمان ملل متحد در سال 
اهداف توسعه »سازمان ملل سند این اعالمیه، . در راستای مشهور است «1اعالمیه هزاره»که به سند

منظور پیوسته است که بههم. این سند مشتمل بر هشت هدف مرتبط و بهکردرا طراحی « 2هزاره
اما اجرای آن با مشکالتی  شد.میالدی، طراحی  2015کاهش چشمگیر سطح فقر در جهان تا سال 

های بعد از تصویت این سند، میزان فقر در همه تحقیقات نشان داد در سالکه طوریبه ؛رو شدهروب
 سطوح آن در جهان روبه افزایش بوده است.

گیری دهد که هرچند از آغاز شکلبررسی تاریخی این اقدامات انجام شده در ایران نیز نشان می     
 ؛له مهم ملی معرفی شدئیك مس عنوانهحکومت مرکزی رضاشاه پهلوی، برای اولین بار، پدیده فقر ب

های مدیریتی کشور در سطح خرد و کالن آن  و برنامه هادر سیاستاما مبارزه با فقر و فقرزدایی 
ای قرار گرفته  پس از پیروزی انقالب اسالمی مسئله فقر مورد توجه گستردهامّا  ؛نشده استمشاهده 

پذیر به  له فقر و رفاه اقشار آسیبئمس، قانون اساسی 43 و 31، 29، 21، 3اصول در که ای گونهبه ؛است
های توسعه  عالوه بر تدوین و اجرای برنامهپس از انقالب اسالمی . گرفتصراحت مورد توجه قرار 

)پنج ساله(، اقدامات دیگری در جهت فقرزدایی و مقابله با فقر طراحی و به اجرا درآمده  مدت میان
ای گسترده بعد از انقالب اشاره کرد و همچنین ان به سیاست یارانهتوها میازجمله این اقداماست. 
سازی و آزادسازی هایی که در زمینه کنترل جمعیت و اصالح ساختار اقتصادی، خصوصیاقدام
های دولتی اشاره کرد که در آخرین اقدام، توزیع یارانه نقدی انرژی به عموم مردم درحال اجرا  یارانه
 است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. UN Millennium Declaration  
2. Millennium Development Goals 
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های متفاوتی را شود که شاخصنظری مفهوم فقر، از متغیرهای متفاوتی استفاده میدر تحلیل      
عمل آمده از فقر، این پدیده طبق تعاریف به .[6] دهندگیری و شناسایی فقر مدنظر قرار میبرای اندازه

 با همه ساختارهای کالن اجتماع اعم از: ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط
بنابرین  ؛توان آن را تنها در حوزه مادی و در ارتباط با ساختار اقتصادی قرار دادتنگاتنگ است و نمی

های فقر را مشی جامعی داشته که همه جنبهعنوان فقرزدایی، خط باالزم است در برخورد با فقر 
این وجود،  با ؛کندنظر قرار داده و در اجرای آن همه سطوح ساختاری را در مبارزه با آن درگیر  مد

 مشی مشخص و جامعی تاکنون در ساختار مدیریتی کشور مطرح نشده استتدوین و اجرای چنین خط
[7] . 

های  بهواند که در میان مص های خود به این نتیجه رسیده در بررسی (1394) الوانی و همکاران     
در  مشخصطور ای که به برنامهقانونی مجلس شورای اسالمی در سی سال گذشته، هیچ قانون یا 

ای با عنوان زمینه فقرزدایی تهیّه و تصویب شده باشد، وجود نداشته و تنها در این زمینه الیحه
با تغییر دولت، الیحه  اما است؛ لس شدهجتقدیم م 1375در سال « فقرزدایی در کشور ج.ا.ایران»

منسجمی در زمینه فقرزدایی تهیه و ارائه مشی جامع و خطمذکور مسترد شده و پس از آن نیز هیچ 
از سوی دولت تنظیم شده و « برنامه مبارزه با فقر»سندی با عنوان  1379نشده است. هرچند در سال 

-به« هاسند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه»نیز در هیئت دولت، گزارشی با عنوان  1384در سال 

در قالب یك برنامه عملیاتی و  یك از آنهاهیچ اما ؛نامه هیئت وزیران تأیید شده استصورت تصویب
مشی فقرزدایی مناسب و طخیك از این موارد را به منزله یك توان هیج اند و نمی کاربردی تهیه نشده

  .[1] نظر گرفت قابل اجرا در
 شده تدوین اساسی قانون تصویب از بعد که باالدستی سندهای معتبرترین از یکی ،با این وجود     
 ساله بیست اندازچشم سند است، گرفته قرار کار دستور در فقر با مبارزه جدی صورتهب آن در و است

است. یکی از اهداف  گرفته قرار حاضر پژوهش اجرای اصلی محور که است ایران اسالمی جمهوری
وضعیت فعلی کشور در  1 شکلای با پدیده فقر در کشور است. در اصلی این سند، مبارزه ریشه

که در سند  های مرتبط با فقر فهلسند، در زمینه مؤ توجهمقایسه با وضعیت کشورهای رقیب و مورد 
 مقایسه شده است:  ،اند شدهمطرح 
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 )منبع: محقّق( انداز انداز در مقایسه با کشور مجازی منطقه سند چشم. مقایسه وضع فعلی کشور برحسب اهداف سند چشم1 شکل

 
های اجرایی کشور با استناد به آمار منتشرشده از سوی ارزیابی عملکرد دستگاه     

از فاصله اهداف سند چشم 2013در سال  1برنامه توسعه سازمان ملل متحد ز  حاکی  ندا ا
یی بعاد مختلف فقرزدا  2)توسعه انسانی و شکاف بین وضع مطلوب و وضع موجود در ا

ایداری6عدالت، 5درآمد ،4، آموزش3شامل سالمت و  9آوریفن، نوآوری و 8، جمعیت7، پ
 درواقع هاشاخص این ترسیم شده است. 1 ( است که در شکل10درنهایت تجارت، اقتصاد

 طی بنابراین ؛دهند می شکل را آن از بخشی هرکدام و دارند فقر با مبارزه هدف با تنگاتنگی ارتباط
 است، بوده انتظار مورد موردنظر سند در که اندازیچشم براساس که بردپی توانمی مقایسه، این
 یك عنوانهب ایران جامعه در فقر امروز به تا و نکرده عمل موفق اجرا در فقر با مبارزه هایمشی خط
 در فقرزدایی هدف به توجه با که است این شودمی مطرح که سوالی لذا ؛است مطرح اساسی لهئمس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. United Nation Development Program, http://www.undp.org/  

2. Human development  

3. health 
4. Education 

5. Income 

6. Inequality 
7. Sustainability 

8. Demography 

9. Innovation & Technology 
10. Trade & Economy  

http://www.undp.org/
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 باید ایران در فقرزدایی مشیخط موازی، صورتهب فقر با مبارزه در حکومتی نهادهای فعالیت و ایران
 شوند؟ اجرا شکلی چه به
 
  مبانی و چارچوب نظری پژوهش. 2

های ها یا سیاستمشیبرای نیل به اجرای موفق خط .مشیخطهای اجرای ها و مدل نظریه
های اصلی و بنیادی اجرای مدل توان بهبین آنها می های مختلفی ارائه شده است که ازمدل ،اجرایی

ها ازجمله نظریه اقتصادی میلتون، مدل چندبعدی اسمیت، مدل هرمی یا تلفیق مطلوب خط مشی
زالد و  و وامسلیدرونی آتزیونی، مدل چند جریان کینگ دان، مدل ماژرزاک، مدل اقتصاد سیاسی 

اند. باره نظر دادهزیادی در این نپژوهشگرا ،همچنین مازمانیان اشاره کرد. دانیل و سبتیر پل نظریه
نظری و تجربی این حوزه، در  مبانیباره، با بررسی در این پژوهشگرانباتوجه به گستردگی نظرات 

شده، مشی و عوامل و موانع موثر معرفیهای اجرای خطبندی برخی از مدلیك جدول به جمع
 : شده استپرداخته 

 
 مشیخط اجرای زمینه در محققین و دانشمندان نظرات بندیجمع. 1 جدول

محقق و  نام

 پردازنظریه

سال 

 مطالعه
 هاحوزه مطالعه و شرح دیدگاه

 2015 اسپارت کای
، قدرت اجرا از یمشمشی عمومی شامل انگیزه مجریان خطعوامل موثر بر اجرای خط

اجرا طریق منابع رسمی و غیر رسمی، اطالعات و دانش فنی الزم و تعامالت بین عاملین 
 شود.می

الوانی، پورعزت و 
 نجابت

2015 
ایران در زمینه فقرزدایی گذاری عمومی مشیعلل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط

گذاری و مشیگذاران، ناکارآمدی سیستم خطمشیست از: کوتاهی و غفلت خطعبارت ا
 له فقر.ئپیچیدگی و گستردگی مس

 2014 تایو مکینده
ند از: اهای عمومی در کشورهای درحال توسعه عبارتمشیخط مشکالت و موانع اجرای

 های دولت، منابع مالی و انسانی ناکافیعدم فساد، عدم تداوم در سیاست

 2008 دالیویدا پاپیم
 هایمحدود، محدودیت مالی سیاسی، منابع حمایت فقدان اجرا: شکست در موثر عوامل

 محلی سطوحدر  ضعیف نهادی، همکاری ظرفیت در موجود

 2006 استالی ساموئل

 ابعاد غلبه اقتصادی هایمکانیزم و بازار نقش بر تکیه با: اجرا شکست در موثر عوامل

 هایهماهنگی، دغدغه بازار، عدم نیروهای بر رسمی مقامات غلبه و اقتصادی بر سیاسی

گذاری، مشیدرخط نامطلوب تقنینی و گذاری قانون مشی، فرایندخط اهداف با سیاسی
 اجرایی، نبود حمایت الزم هایمکانیزم نبودن دسترس اهداف، در تدوین روشن عدم

 دانش مجریان اطالعات، محدودیت پردازش توانایی الزم، عدم سیاسی
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 نظرات... )ادامه( بندی. جمع1جدول   

 2006 راینی و ژانگ سو
 پویایی عدممشی، خط اهداف نبودن مشخص و روشن اجرا: شکست در موثر عوامل

 موجود اجرایی هایظرفیت به توجهیها، بیمشی خط

 2004 اسکات
 گیرندگانتصمیم با مشیخط کنندگاندریافت نکردن ها، درگیرمشیخط اثربخشی پایش عدم

 تعیین اقتصادی، عدم و اجتماعی هایتحلیل تدوین، عدم ادغام مراحل و هاتحلیل در هامشیخط

  نفعانذی بر هامشیخط تاثیر نحوه

 1999 اگبرگ مورتن
 ارتباطات اجرایی، نبود هایدستگاه هایمسؤلیت و فیوظا نبودن روشن اجرا: شکست بر موثر عوامل

 اجرایی هایدستگاه بین کافی

 1998 پاپادوپولس

 علیت طوالنی هایزنجیره معتبر، وجود علی نظریه یك نبود و مشیخط نظریه نادرستی

 ترکیب دسترس، نبود در و کافی و منابع زمان بسیار، نبود معلولی و علت مراتب سلسله و

 در عمده بازبینی خارجی، عدم کنندهفلج های دسترسی، محدودیت برای منابع از مناسبی

 قوانین

 1996 مازمانیان و ساباتیر

روابط علت و معلولی و . 2 اهداف مشخص و روشن. 1 مشی:شرایط اجرای اثربخش خط
 های سیاسی و مدیریتیکننده و یك رهبر با مهارتیك تثبیت. 3 مبنای تئوریكداشتن 

های گذران، مقامات اجرایی، مراجع قضایی و گروهها از سوی قانونمشیحمایت خط. 4
 المللیتوجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و بین. 5 هدف

 1995 کالیستا

 .4انحرافات ناشی از نیات سیاسی .3ابزارهای نامناسب  .2ناکافی بودن منابع . 1موانع اجرا:  (الف
عوامل یا متغیرهای موثر در  .ب. مشیعدم تهعد الزم مجریان خط .5های اولیه نارسا بودن طرح

 .2های اجرا ها و محلعوامل درونی شامل تنظیمات قدرت یا اختیارات. ترکیبی شبکه .1اجرا: 
 عوامل بیرونی شامل آراء عمومی، نهادهای تفسیرکننده و اشخاص

 1990 وینتر

 و سازمانی اجرای به مشی، متغیرهای مربوطخط بندیصورت فرایند به مربوط متغیرهای
 وظیفه که )افرادی خیابان سطح هایرفتار بوروکرات به مربوط سازمانی، متغیرهای بین

 مالیاتی( ممیزین مانند آنهاست؛ عهده به قانون یك هدف به گروه دولتی خدمات تحویل

 جامعه تغییرات و هدف گروه واکنش به مربوط و متغیرهای

 1986 پتاک و آلیش
 ناسازگاری میزان و غیرمنتظره جنبی اثرات به توجهفقدان  اجرا: شکست بر موثر عوامل

 هدف هایگروه در نظر مورد اثرات به توجه فقدانآنها، 

 1980 المور ریچارد
ها مدل مدیریت سیسیتم. 1 مشی در قالب چهار مدل سازمانی:بررسی فرایند اجرای خط

عنوان هاجرا ب .4عنوان توسعه سازمانی هاجرا ب .3عنوان فرایند بورکراسی هاجرا ب .2
 زنیتعارض و چانه

 1995 کالیستا

انحرافات ناشی از نیات  .3ابزارهای نامناسب  .2ناکافی بودن منابع . 1موانع اجرا:  (الف
عدم تهعد الزم مجریان  .5های اولیه نارسا بودن طرح .4)زدو بندهای سیاسی(  سیاسی

 مشیخط
عوامل درونی شامل تنظیمات قدرت یا اختیارات.  .1عوامل یا متغیرهای موثر در اجرا:  (ب

مل آراء عمومی، نهادهای عوامل بیرونی شا .2های اجرا ها و محلترکیبی شبکه
 تفسیرکننده و اشخاص
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 (ادامه... )نظرات بندی. جمع1جدول   

 1975 میتر ون و هورن ون
های ویژگی .4ارتباطات بین سازمانی  .3منابع  .2استانداردها و اهداف . 1 متغیرهای اجرا:

شرایط اقتصادی، سیاسی و  .6های شخصیتی مجریان ویژگی .5اجرایی  هایهموسس
 اجتماعی

 1973 پرسمن و ویلداوسکی
 از .2 باشد جدا مشیخط از نباید ا اجر. 1: مشیهشدارها و شرایط دستوری برای پذیرش اجرای خط

 رهبری تدوام .4 نظری و علمی مبانی گرفتن درنظر .3 شود استفاده اجرا در مستقیم ابزارهای و وسایل
 مشیخط سازیآسان و سادگی .5

 1967 اتزیونی
 از درونی تلفیق از نداعبارت مدل این در هاسیاست اجرای بر موثر مستقل متغیرهای

 (مبادله) مناسب پول و( تهدید) ترس اندکی ،(همگرایی) فراوانی عشق

 

؛ نجفی و 1383؛ طرازکار و زیبایی، 1373)ر.ک: پروین، [ 3]، [1] فقرزدایی .چهارچوب نظری
(، قوانین و 1387؛ ابونوری و مالکی، 1387؛ راغفر و ابراهیمی، 1386؛ محمودی، 1386شوشتریان، 

انداز، )مانند قانون اساسی، سند چشم های اجرایی آنهاسندهای تصویب شده در این زمینه و پیوست
شده مجلس شورای اسالمی و غیره( پرداخته است و براساس این مطالعات ها و لوایح تصویبطرح

 را تشریح کرده است: ایران در فقرزدایی مشیخط های اجرایچالش
 زمینه در غیرمستقیم یا مستقیم صورتهب و وبیشکم اگرچه گذشته دهه چند طی کهاین ابتدا. 1

 اجرای نتیجه و اجرا ارزیابی اما ؛است شده اجرا و انجام هاییگذاریسیاست اجتماعی رفاه و فقرزدایی
 کهطوریبه .[1] است بوده ایران جامعه در آنها موفقیت فقدان از حاکی شده، اجرا هایمشیخط

 نه ایران جامعه در فقر شدت و گستردگی ها،ارزیابی زمانی بازه با مرتبط معیارهای و تعاریف براساس
 .است داشته نیز افزایشی روند بلکه ،است نکرده پیدا کاهش تنها

 و سازیمفهوم نحوه. است آن با مبارزه و فقر به مربوط شناختیهستی مباحث دیگر، مورد. 2
هایی که برای کاهش موفقیت سیاست درنهایتها و الزاماتی نسبت به انواع، ویژگی فقر، گیری اندازه

ای که پذیرش مفاهیم متفاوت فقر، به استفاده از گونهبه ؛[17] آوردوجود میشوند، بهفقر مطرح می
طور صریح، شود و استفاده از هر شاخص خاص فقر، ممکن است بههای فقرزدایی منجر میروش
گیری فقر، در درک و روش اندازه ،دیگر عبارتبه ؛مشی خاصی را برای مبارزه با فقر، تشویق کند خط

های مورد بنابراین شاخص [؛14] همچنین ارزیابی فقر و حتی نحوه مواجهه با آن تاثیرگذار است
[. 15] دهدگذاری را تحت تاثیر قرار میمشیفقر، نوع مداخالت سیستم خطگیری استفاده در اندازه

های گیری اثرات سیاستاستفاده از مفهوم فقر نسبی باعث ایجاد تناقضاتی در اندازه ،مثال برای
نظری و تجربی فقر و فقرزدایی و با توجه مبانی های پرتکرار در لذا باتوجه به مولفه ؛شودفقرزدایی می
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انداز بیست ساله در راستای مبارزه با فقر، در مدل پیشنهادی های سند چشمه رویکردها و افقخاص ب
های توسعه انسانی ازجمله: درآمد، آموزش، عدالت، پایداری، سالمت، جمعیت و مولفه ، مولفهپژوهش

فقرزدایی در های عنوان ابعاد و مولفههآوری و نیز بعد اقتصاد و تجارت بسطح کالن نوآوری و فن
 ایران انتخاب شده است.

حاکی از آن  [3] و[ 1] در ایران مشی فقرزداییزمینه خط تحقیق در مبانی نظریهمچنین مرور . 3
های فقرزدایی های مختلفی ارائه شده است. برخی از خط مشیمشیاست که در این زمینه خط

های مالیاتی و مشیعمرانی دولت، خطزایی، افزایش مخارج اند از تعدیل ساختاری، اشتغالعبارت
های پولی، حمایتی، توسعه نظام تأمین اجتماعی، کنترل تورم و افزایش دستمزدها و درنهایت سیاست

مشی فقرزدایی، در زمینه مراحل اجرای های خطنظری مدل مبانیکاالیی و تولیدی. اما باوجود غنای 
نظریه تولید نشده است. لذا مرور پیشینه تجربی و ها و عوامل موثر بر آن، دست کم یك این سیاست

دهد که تاکنون در زمینه اجرای نشان می [1] مشی در داخل و خارج از کشورهای اجرای خطمدل
های مشی جدا از خود مدلهای اجرای خطمشی فقرزدایی مدل جامعی ارائه نشده است. مدل خط
 ،هاها تمرکز دارند. در این مدلونگی اجرای مدلصورت تکمیلی بر مباحث مربوط به چگهمشی، ب خط
های درگیر در اجرای مشی، الیهمشی، در سطوح مختلف تدوین خطعوامل و موانع اجرای خط باید
نفع و محیط آن تشریح شود تا درنهایت اجرای مطلوب های ذیمشی فقرزدایی و گروهخط
 های فقرزدایی تبیین شود.  مشی خط

دید فقر و جطرف، موضوع فقرزدایی باتوجه به رویکردهای متفاوت در تعریف و ت درنهایت از یك. 4
های متمایز ساختار ویژگی ،های آن و از طرف دیگرافراد فقیر، معیارهای متفاوت شناسایی فقرا و جنبه

 حاکمیتی و منابع انگیزشی مبارزه با فقر در ایران و امکانات انسانی و مالی آن، باعث تفاوت مقوله
امکان استفاده از  ،روشود؛ از اینهای عمومی میمشیهای آن با سایر خطگذاریزدایی و سیاست فقر

مشی فقرزدایی در ایران با های عمومی، در مورد خطمشیهای موجود در زمینه اجرای خطمدل
بع دینی و باتوجه به اهمیت مقوله فقرزدایی در منا ،رو شده است. همچنینههای فراوانی روبکاستی
های متوالی ست که جهت جلوگیری از شکستا های کالن کشوری، ضروریگذاریهدف

 باید ،ای اندیشید، براین اساساالمکان در مرحله اجرای آن تدابیر ویژههای فقرزدایی، حتی سیاست
ان مشی فقرزدایی در ایرای درجهت اجرای خطباتوجه به منابع اطالعاتی تجربی و نظری، مدل ویژه

 .شودتدوین 
جانبه با مقوله فقرزدایی و مشی فقرزدایی عالوه بر ارتباط همهمدل هدف اجرای خط     
االمکان همه عوامل موثر بر های آن در ایران، باید دارای سطحی از انتزاع باشد که حتی مشی خط
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الگوی عام برآمده از یابی به این مهم از لذا درجهت دست ؛مشی فقرزدایی را درنظر بگیرداجرای خط
مشی عمومی در بندی عوامل موثر بر اجرای خطبندی و طبقه( برای جمع2002) مطالعه هیل و هوپ

مشی تنظیم چارچوب نظری استفاده شده است. در چارچوب نظری برای تدوین مدل اجرای خط
و هوپ  بندی نظری هیلمشی براساس جمعفقرزدایی، عوامل مختلف نظری موثر بر اجرای خط

 شود: مشی فقرزدایی ترسیم میمطرح شده است و درنهایت متغیر وابسته مدل و متغیرهای وابسته خط
چارچوبی  ،های عمومیمشیهای موجود در زمینه اجرای خط، با بررسی همه نظریه[11] هیل و هوپ

عرصه اند که آنها را در سه سطح مشی ارائه دادهمورد عوامل موثر بر اجرای خط کلی در
شامل هفت بخش  لبندی کرده است. این عوامطبقه 3و عرصه خرد 2، عرصه نهادی1گذاری سیاست

 شوند. درنظر گرفته می پژوهشعنوان متغیرهای مستقل مدل هشوند که درواقع بیا متغیر مستقل می
عنوان همشی، بگیری خطمشی و روند شکلهای خطبندی آنها عوامل مربوط به ویژگیدر طبقه     

مشی، روابط بین های درگیر در روند خطگذاری معرفی شده و متغیرهای الیهعوامل عرصه سیاست
عنوان متغیرهای عرصه نهادی همشی بهای مجری خطهای سازمانسازمانی و عوامل موثر بر پاسخ

نیز عوامل مشی بر اجرا و بندی شده و درنهایت دو متغیر تاثیر بازخودر افراد تحت تاثیر خططبقه
توضیحات  [11] گیرندعنوان متغیرهای عرصه خرد درنظر میه)غیرقابل کنترل( را ب محیطی کالن

 :است آمده ادامهاین متغیرها در 
 

ها یا متغیرهای کلی به عقیده بسیاری از متخصصان، یکی از بخشمشی: مشخصات خطـ 
ترین رویکرد در رابطه با دهد. معمولمشی، نحوه اجرای آن را تحت تاثیر قرار میمشخصات یك خط

: توزیعی، توزیعی است هامشیبرای انواع خط [13] (1972)4بندی لوویکارگیری طبقهاین موضوع، به
مشی، به دلیل سخت بودن تمایز بین . شناسایی مشخصات خط5بازدارنده و سازنده-مجدد، انضباطی

در  «ابهام» براساس مدل متلند، تضاد بینها، ممکن است با مشکالتی مواجه شود. مشیخط
ها ممکن است در نگاه اول این مشیدر اجرای خط «ناسازگاری»مشی و احتمال بروز مشخصات خط

بنابراین مشخصات  [؛12] ها ذاتا غیر قابل اجرا باشندمشیله را بازنمایی کند که بعضی خطئمس
 مشی فقرزدایی( تاثیر بگذارند.خطند بر شناسایی متغیر وابسته )اجرا نتوامشی می خط
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نظران اجرای های صاحبیکی از نگرانی [11] به عقیده هیل و هوپمشی: گیری خطشکلـ 
مشی ها به آنها اعالم کنند که یك خطمشیها این بوده است که با مشورت با طراحان خطمشی خط

برخی از چه محتویات و شکلی داشته باشد تا اجرای موفق آن را تضمین کنند. در این میان 
ها مشیمطالعات خود را به استانداردها و اهداف خط 2وان هورن 1نظران مانند وان متر صاحب

ها ارائه دهند مشیاختصاص دادند تا بتوانند استانداردهای بیشتری برای تضمین رسیدن به اهداف خط
کنند. این همان ها نیز تأکید میمشیهای خطآنها بر اهمیت دسترسی به منابع و محرک .[16]

-باال «هایانگیزش و محدودیت»عنوان  باآن را  [9] (1990) و همکارانش 3متغیری است که گاگین
 .شناسندمی 4پایین

مشی در دامنه بازخورد و اصالحات خطمشی، گیری خطیکی از مسائل پیچیده متعلق به شکل     
مشی فقرزدایی بر اجرای آن گیری خط. براین اساس، فرآیند شکل[12] گیری استطول زمان شکل

مشی فقرزدایی مستقیماً بر اجرای گیری خطهایی در شکلتاثیرگذار خواهد بود و باید دید که چه مولفه
 گذارد.آن تأثیر می

 
مدیریت  )مدیریت عمومی عمودی(: مشیدرگیر در خط 6هایو الیه 5ترازها یا سطوحـ 

رود که شمار میهیکی دیگر از متغیرهای مستقل در چارچوب فکری هیل و هوپ ب 7عمومی عمودی
پردازد. در این مشی و اجرای آن میهای درگیر در خطدرواقع به مباحث مربوط به سطوح و الیه

مشی، سطح یا تراز به شود. از نظر هیل و هوپ، در خطمیل ئها تمایز قامباحث بین سطوح و الیه
های منطقی عنوان سازهمشی توجه دارد که بههای متمایز چرخه خطمحیطی و بخش-وسعت فضایی

)سطح  مشی امکان دارد در در چند سطح میدانییك خط ،مثال برای ؛شوندو تحلیلی درنظر گرفته می
اما در بخش دیگر مدیریت عمومی ؛ بندی شودغیره طبقه خیابانی( سطح مدیریتی، سطح میانی و

 شود.مشی توجه میهای درگیر در خطعمودی به بحث الیه
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های دیگر های مشروع دولتی جدا از هم است که هرکدام به نسبت بخشها، بخشمنظور از الیه     
 ،مثال برایشوند. میهای دموکراتیك کنترل دارای قدرتی نسبی است و درمجموع به وسیله ارگان

 .[12] تواند کل کشور، یك استان و یا یك شهر خاص باشدها میالیه
 
های مجری در این بخش منظور از سازمانمشی: های مجری خطعوامل موثر بر پاسخ عاملـ 

ها و وضعیت آنها و مسائل مربوط به رفتار های آنها درواقع مشخصات کلی سازمانمشی و پاسخخط
هایی از مشخصات کلی جنبه 1وان متر و وان هورن [12] میدانی )سطح خیابان( آنها استکادر 

 دهند: ها را ارائه میسازمان
مشخصاتی که شامل نظارت سازمانی و مسائل بین سازمانی مانند روابط رسمی و غیررسمی ـ 

 .[16]شوند مشی میکننده خطکننده یا تقویتها با هیئت تدوینسازمان

مشی، نوع باشد: میزان آگاهی آنها نسبت به خطوضع یا پاسخ مجریان که شامل سه عنصر میـ 
 .[16]دهند )مثبت، خنثی یا منفی(، میزان شدت آن پاسخ پاسخی که به آن می

 مشی فقرزدایی در سطح سازمانی و در سطح کارمندان اجرایی نهاییرفتارهای عامالن اجرای خط     
مشی ها بر اجرای خطمشی خواهند داشت و این واکنشهایی نسبت به خطواکنش)سطح خیابانی( 

 فقرزدایی تاثیرگذار خواهد بود. 
 

مشی تاثیرگذار است. در روابط افقی بین سازمانی بر اجرای خطروابط افقی بین سازمانی: ـ 
شود. تاکید زیاد ها، همکاری بین سازمانی بسیار مهم تلقی میمشیرویکردهای جدید اداره خط

ها موجب مشی بر فرایند اجرا و فراموش کردن امر مهم همکاری افقی بین سازمانهای خط نوشته
 . [16] اندبروز اهمیت مطالعه مشکالتی شده است که در این زمینه ظاهر شده

 

هدف نهایی تدوین و اجرای )جمعیت هدف(:  مشیتاثیر بازخورد افرادِ تحت تأثیر خطـ 
وجود خاطر آنها بههمشی ب)جمعیت هدف( هستند که خط نفعیهای ذیدرواقع افراد یا گروهمشی  خط

مشی، تحت تاثیر بازخوردهای افرادی که اما فرآیند اجرای یك خط؛ گذاردآمده و بر آنها تأثیر می
این امر  د.نگیرمشی فقرزدایی قرار میافراد فقیر در خط برای مثال، ؛شودمشی بر آنها اعمال می خط

نفع، صاحب های ذیکه گروهویژه زمانیکننده، بههای سامان بخش یا کنترلبیشتر در خط مشی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Van Meter, D. and Van Horn, C.E. 
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مشی مورد خط . این موضوع در[16] های بزرگشرکت برای مثال، ؛افتدقدرت باشند، اتفاق می
مند جامعه را نفع، طبقات ثروتهای ذیهای آن، بخشی از گروهمشیکه در برخی از خطفقرزدایی زمانی

 گیرد و آنها صاحبان قدرت در جامعه هستند، بیشتر مشهود خواهد شد. نیز دربر می
 
یکی عوامل محیطی کالن: متغیرهای محیطی )غیر قابل کنترل( و متغیرهای قابل کنترل: ـ 

مشی در عرصه خرد، عوامل محیطی کالن است. این عوامل دیگر از متغیرهای موثر بر اجرای خط
توانند نقش سلبی ها تأثیرات مختلفی دارند و میمشیفیزیکی و ذهنی مربوط به محیط، بر اجرای خط

 مشی ایفا کنند.و یا ایجابی در اجرای مطلوب خط
در اجرای  ،به همین جهت ؛عوامل محیطی لزوماً در اختیار و کنترل مدیران سطوح مختلف نیستند     
عنوان متغیر غیر قابل کنترل ظاهر شوند و از آنجاکه قابل همشی ممکن است عواملی محیطی بخط

 . [16] وجود آورندهمشی مشکالتی بدستکاری نیستند، در اجرای خط
مشی غالباً در گران و مجریان خطمورد عوامل محیطی کالن این است که تدوین نکته مهم در     

همین جهت گنجانند؛ بههای خود نمیبرنامهمشی این عوامل را در چهارچوب زمان ایجاد و تدوین خط
شود این است که به دلیل دور از دسترس و غیر ها وارد میمشییکی از نقدهایی که بر مجریان خط

لذا این عوامل  ؛انگارندمشی نادیده میقابل کنترل بودن عوامل محیطی، این عوامل را در اجرای خط
شوند، در اغلب موارد باعث عدم دسترسی به اهداف نمی مشی لحاظاز آنجاکه در برنامه تدوین خط

باید تحقیق کرد که چه عوامل محیطی قابل کنترل و  ،بر این اساس [؛16] شوندمشی میخط 1مطلوب
، مدل مذکوراساس چارچوب  بر گذارند.مشی فقرزدایی تاثیر میغیرقابل دسترسی بر اجرای خط

 ترسیم شده است: 2شکل پیشنهادی تحقیق در 
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 (محقّق)منبع: پژوهش  مدل نظری .2 شکل

 
 پژوهششناسی  . روش3

است.  فقرزدایی بوده مشیخط جامع اجرای الگوی یك به رسیدن این پژوهش، اصلی هدف     
آن از نوع ترکیبی بوده که در آن از روش دلفی و تحلیل فازی دینامیك استفاده  شناسانه روشرویکرد 

 درنهایت اگرچه فقرزدایی حوزه در آن بر موثر عوامل شناسایی و مشیخط اجرای شده است. موضوع
 مشیخط اجرای موانع و عوامل معرفی زمینه در مطلع مرجع اما ؛باشدمی شهروندان اکثر به مربوط

 .هستند کشور عمومی گیریتصمیم و مدیریت امر متخصصین همان فقرزدایی
محقق با رویکرد قیاسی مدل نظری اولیه را طراحی و تعریف عملیاتی کرده است. درواقع مدل      

مشی، تحقیقات پیشین و های موجود اجرای خطدر حوزه مدل مبانی نظریاولیه با استفاده از مرور 
های مشیهای خاص ساختار سازمانی ایران، ماهیت فقر و خطویژگیمطالعات شخصی در زمینه 

گذار حوزه نفر از مطلعین قانون 15طیف لیکرت عملیاتی شده و دربین  توسطزدایی طراحی شده و  فقر
باید  ،های عمومی با استفاده از روش دلفی، نظرسنجی شده است. همچنینمشیمدیریت دولتی و خط

به این صورت  پژوهششده در سه راند یا سه دوره اجرا شده است. روال انجام ذکر کرد که دلفی انجام
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بوده است که ابتدا پرسشنامه تأیید شده، در راند اول در اختیار اعضای پانل قرار گرفته و نتایج آن در 
یت در قالب پرسشنامه جدید به آنها برگشت داده شد؛ در راند دوم نیز این رویه ادامه پیدا کرده و درنها

راند سوم اعضای پانل به توافق الزم رسیده و نتایج از طریق تحلیل معادالت ساختاری مورد بررسی 
مدل نهایی  ،های عصبی فازیقرار گرفته و درنهایت با استفاده از تحلیل فازی دینامیك و شبکه

 1394تا  1393حاضر در قلمرو زمانی سال  پژوهشتدوین شده است. الزم به ذکر است بخش میدانی 
 گیرد.انجام شده و قلرو مکانی آن سراسر ایران را دربر می

 

، جامعه متخصصین یا خبرگانی که صالحیت حضور در پژوهشدر این  .جامعه و نمونه آماری
ها بوده و که دست کم در پست مدیر کلی سازمان استرا دارند شامل تمام کسانی  پژوهشهای  پانل

 5گذاری و مدیریت دولتی را داشته و همچنین حداقل در حوزه سیاستسابقه اجرایی و علمی الزم 
های اجرایی سابقه داشته و ارتباط نزدیك با امر فقرزدایی و رفاه اجتماعی داشته باشند. سال در سمت

براین اساس جامعه آماری برای انتخاب اعضای پانل دلفی، شامل نمایندگانی است که در کمیسیون 
گذاری و مدیریت دولتی کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشته و در حوزه سیاست برنامه و بودجه و

به این ترتیب، جامعه مطلعین مورد نظر  ؛اندو نیز فقرزدایی دانش علمی، تجربه و سابقه اجرایی داشته
 تحقیق مشخص شده است. 

نتایج، از افراد همگن در مطالعه حاضر جهت دسترسی به اجماع نظری و افزایش قابلیت اعتبار      
برای شرکت در پانل مطالعه، استفاده شده است. باتوجه به این مطالب، تعداد اعضای پانل دست کم 

دار گیری جهت)نمونه گیری هدفمندنفر از مطلعین واجد شرایط بوده است. این افراد به روش نمونه 15
 عنوان اعضای پانل انتخاب شدند. یا نظری( به

 

 دلفی، در اطالعات آوریجمع ابزار .آن 2و پایایی 1و اعتبار پژوهشمفاهیم  ابزار سنجش
مشی فقرزدایی در چارچوب بوده است. همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر اجرای خط کتبی پرسشنامه

های قابل سنجش، از دستگاه نظری تشریج شده و جهت تعریف عملیاتی آنها در قالب ابعاد و مولفه
در استفاده شده است.  1 شده در جدول( و مبانی نظری و تجربی خالصه2002) نظری هیل و هوپ

و  پژوهشمشی فقرزدایی از تحلیل ادبیات تجربی و نظری مولفه موثر بر اجرای خط 98این جریان، تعداد 
دست آمد که درنهایت در جریان ارزیابی اعتبار محتوای آن از سوی ، بهنویسندههمچنین مطالعات میدانی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Validity 
2. Relability 
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مشی فقرزدایی جهت سنجش هفت متغیر مولفه اولیه موثر بر اجرای خط 85ت دولتی، تعداد یاساتید مدیر
شده پرسشنامه مذکور در دو ارائه هایاصلی مدل نظری اولیه مورد تأیید آنها قرار گرفت. باتوجه به پیشنهاد

دار ت خنثی تغییر یافته و جهتها از حالکه مولفهمرحله مورد اصالح و ویرایش قرار گرفت؛ ازجمله این
ای ابزار سنجش مفاهیم در پیش آزمون انجام شده دربین اعضای پانل دلفی، با استفاده  اند. اعتبار سازهشده

ت همبستگی یچنین با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ، وضعول ارزیابی شد. هماز تحلیل عاملی مرتبه ا
یابی و مورد تأیید قرار گرفت )که میزان آلفای کرونباخ همه درونی و پایایی متغیرهای مورد نظر ارز

 برآورد شد(.  70/0باالی  پژوهشمتغیرهای 
 

 که در اجرای دلفی از پرسشنامه کتبی همراه با سواالت بستهاما باتوجه به این .هادادهروش تحلیل 
دست آمده از آن نیز ماهیتاً کمی بوده و برای تحلیل این هاطالعات ب بنابراین ؛)طیف لیکرت( استفاده شده

اطالعات از روش تحلیل آماری و تحلیل فازی دینامیك استفاده شده است. در روش تحلیل آماری مورد 
های )مد، میانه و میانگین( و شاخص های گرایش به مرکز، بر شاخصspssافزار  نظر، با استفاده از نرم

ها از آزمون ناپارامتریك فریدمن بندی آنکی و انحراف معیار( تمرکز شده و جهت رتبه)انحراف چار پراکندگی
استفاده شده است. همچنین درنهایت جهت دستیابی به میزان معناداری از اجماع نظری اعضای پانل مورد 

 استفاده شده است.  1مطالعه از آماره تاوکندال
آمده دستهتدوین مدل نهایی، مدل معادالت ساختاری الگوی ب ای ودر ادامه جهت ارزیابی اعتبار سازه     

رهای یهای تأثیرگذار بر متغ برساخت شده و میزان برازش آن ارزیابی و شاخص lisrelافزار با استفاده از نرم
-دستههای باند. درنهایت یافته م آن شناسایی شدهودر مرتبه دول تحلیل عاملی و مرتبه د پژوهشاصلی 

 2و تحلیل قرار گرفته و با روش سیمولیك بررسیآمده از دلفی با استفاده از تحلیل فازی دینامیك مورد 
بوده است. در  MATLABنویسی  افزار برنامهرسی شده است. انجام این تحلیل نیز با استفاده از نرمرب

 چهار این خروجی سپس و شده سازیمدل 3سوگنو شبکه صورتهب شبکه 4 شده، ابتداتحلیل فازی انجام
 در و اند قرار گرفته ،شودمی ارزشیابی آن توسط فقرزدایی مشیخط اجرای که پنجم شبکه ورودی شبکه،

 اند. شده ارائه سیمولینك شبکه یك در هاشبکه تمامی انتها
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 ها . تحلیل یافته4

به گستردگی  هجتو باشود.  ترتیب اجرای تحقیق در سه مرحله ارائه میبه پژوهشهای  یافته     
در هر مرحله ارائه شود. براین  پژوهشهای  ترین یافته شود مهم ، سعی میآمده دستهبهای  یافته

های حذف شده و باقیمانده در راند نهایی دلفی  فهلهای مربوط به مؤ ، یافتهلوااساس در مرحله 
گسترده معادالت ساختاری و های  از یافته مودشود. در مرحله  بندی و ارائه میی رتبهلصورت ک هب

شود.  ارائه می مودها اجتناب کرده و نتایج مربوط به تحلیل عاملی مرتبه  داده لواتحلیل عاملی مرتبه 
رهای باقیمانده و مدل یو متغ ها فهلمؤهای مربوط به ضریب تأثیر  درنهایت در تحلیل فازی نیز یافته

 شود.  نهایی ارائه می
 

های تحقیق، توزیع سنی اعضای پانل به  طبق یافته .اعضای پانل شناختیتیهای جمع ویژگی
سال سن داشته  50الی  40نفر( بین 3) درصد 20سی شده، ررنفر ب 15این ترتیب بوده است که ازبین 

و  بودهسال  60نفر( نیز باالی 4) درصد 7/26سال عمر داشته و  60الی  51نفر( بین 8) درصد 3/53و 
 6/66لیسانس بوده و نفر( فوق5) درصد افراد 3/33. در این بین اند بودهشده مرد  یهمه افراد بررس

درصد(  6/66) نفر10های آماری، رشته تحصیلی  . طبق یافتهاند داشتهدرصد نیز دکترای تخصصی 
درصد( نیز در حوزه علوم اقتصادی تحصیل کرده و  7/26نفر) 4ت بوده و یاعضای پانل در حوزه مدیر

 نفر 11 تعداد شده، انتخاب پانل اعضای چنین دربینر، دکتری حسابداری داشته است. همنفتنها یك 
 اند.بوده تدریس به مشغول دانشگاه در آنها
 3درنهایت توزیع فراوانی سابقه تجربی افراد به این صورت بوده است که دربین اعضای پانل،      
 سابقه سال 15 الی 11 بین نیز دیگر نفر 3 و داشته اجرایی سابقه سال 10 تا 6 بین آنها( درصد20)نفر

 هایپست خصوصبه و مدیریتی مختلف هایپست در سال 20 الی 16 حدود هم دیگر نفر 3 و داشته
 40) پانل اعضای از نفر 6 درنهایت. اند بوده فعالیت به مشغول کالن، هایسیاست اجرای با مرتبط
 .اندداشته کشور مختلف هایارگان در اجرایی سابقه سال 20 باالی( درصد

 

های مختلف  فهلدر این بخش مؤ .های باقیمانده و حذف شده راند نهایی دلفی فهلبندی مؤرتبه
مشی طخمتغیرهای اصلی تحقیق براساس ارزیابی اعضای پانل نسبت به میزان تاثیرشان بر اجرای 

شوند.  بندی می حذف شده، طبقه باقیمانده وهای  فهلبندی شده و در دو گروه مؤفقرزدایی رتبه
 چنین ضریب تاوکندال راند نهایی نیز در آن ذکر شده است:هم
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 های قابل قبول و حذف شده و ارزیابی میزان اجماع بین اعضای پانل فهولبندی مهای آماری رتبه . شاخص2 جدول

اولویت
میانگین 

بندی رتبه
 ها فهلمؤ

1 13/79  تعریف فقر و فقرزداییمیزان توفیق در 

مؤلّفه
 

ق
ی باقیمانده مورد تواف

ها
 

2 13/79  مشیگرایی و واقعی بودن خطآرمان فقدان

3 80/78  ی معتبر، منطقی و علمیوجود نظریه علّ

4 67/75  مشیبینی اثرات عمدی و غیرعمدی اجرای خطپیش

5 47/75  انگیزش الزمهای آن و دسترسی به منابع و درنظر گرفتن محدودیت

6 10/72  مشی برای همهصراحت و وضوع: قابل درک بودن خط

7 07/59  تعریف دقیق گروه هدف

8 07/59  های آنمشی و پاسخبینی همه جوانب اجرای خطجامعیت: پیش

9 07/59  های مختلفمشی در دولتراستایی خطهم

10 07/59  های مجریمدیریتی مقامات سازمانتعهد به اهداف قانونی، مهارت سیاسی و 

11 07/59  داشتن تعهد، تخصص و تجربه کافی مجریان

12 07/59  توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعه

13 07/59  های هدفارزیابی و درنظر داشتن تغییرات ساختار طبقاتی و درآمدی گروه

14 87/58  مشخص بودن ابزارهای اجرا

15 83/58
-)مبادله( در اجرای خط )تهدید( و پول )همگرایی(، ترس و تلفیق درونی عشقتعادل 

 مشی

16 37/58  حقوق و دستمزد کافی برای مجریان

17 27/57  مشیسازگاری بین مشخصات خط

18 07/57  مشیتضاد در مشخصات خط نبودشفافیت و 

19 07/57  گذاریسیاست هایهای مجری، منابع و مکانیسمشناحت دقیق سازمان

20 07/57  حمایت افراد و نهادهای قانونگذار

21 97/56  مشی در زمان شکلگیریارزیابی دامنه بازخورد و اصالحات خط

22 93/56  مشینظران درمورد محتویات و شکل خطمشی با صاحبمشورت طراحان خط

23 73/56  مشیهای سیاسی در خطدخالت ندادن دغدغه

24 50/55  های شخصی و جمعیتی و طبقاتی گروه هدفتوجه به ویژگی

25 40/55  مشی برای تضمین رسیدن به هدفتعیین استانداردها و اهداف خط

26 37/55  مشیدرنظرگرفتن اندازه و تنوع گروه هدف و تغییرات رفتاری ناشی از اجرای خط

27 27/55  هاتوانایی بررسی دقیق روابط بین سازمانها جهت افزایش تدقیق در روابط همکاری سازمان

28 23/55  مشیخط ی)کارکنان خط مقدم( از اجرا درک مشترک کادر خیابانی

29 17/55  مشی: برمبنای اطالعات دقیق و صحیحمستدل بودن خط

30 17/55  های منفی و خنثیمثبت بودن پاسخ مجریان و شدت باالی این پاسخ در برابر پاسخ
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 ی...)ادامه(آمار یها . شاخص2جدول   
31 10/55  مشیموافقت مدیر با اجرای خط

32 83/54  مشی فقرزداییهای هدف در تعیین خطدرنظر گرفتن نقش گروه

33 47/53  مشیهماهنگی اجزای خط

34 47/53  های اجراییتمرکززدایی در الیه

35 23/53  افزایش مشارکت جمعیت هدف در اجرا

36 20/53  افزایش نظارت سازمانی

37 07/53  های هدفتوجه به منافع گروه

38 97/52  مشی فقرزدایی در ایرانمشی فقرزدایی و مشخص بودن خطعدم تکثر خط

39 57/51  مشیمجریان و همسویی آنها با اجرای خط هایها و گرایشارزش

40 47/51  مشیپذیر بودن خطانعطاف

41 33/51  مشیافزایش آگاهی مجریان از خط

42 23/51  های مجری به همدیگراعتماد سازمان

43 13/50  ها و هنجارهای اجتماعیمشی با ارزشهمسویی خط

44 43/49  نفع صاحب قدرت و ثروتهای ذیگیری مثبت گروهنقش و جهت

45 57/48  های هدف در اجراهای گروهتعیین اثرات و واکنش

46 23/48  های مشروع دولتیکنترل کردن قدرت نسبی بخش

47 20/48  مدت مجریان در اجراکاهش دخالت مالحضات سیاسی کوتاه

48 10/48  )اخالقی( جامعه تغییرات شرایط روحی

49 73/47  هاهای رسمی در درون الیهکنترل رقابت

50 37/47  گذاری حل فقرزداییطرح سیاسی و سیاستهای تبیین مشکل، همگرایی و پیوستگی بین جریان

51 07/47  )سطح خیابانی( سطح مدیریتی، سطح میانی ارتباط بین سطوح میدانی

52 97/46  اختصاص اعتبارات و منابع مالی، حقوقی و سیاسی کافی

53 73/46  آوریفندرنظر گرفتن سطح دانش و 

54 97/45  مشیخط مقدم( به اجرای خط )کارکنان عالقه مجریان و کادر خیابانی

55 80/45  اعمال مدیریت دولتی افقی

56 27/45  صورت جداگانه مثل استان و شهرهها بمدیریت میزان اختیارات الیه

57 60/44  ها در نوع همکاریداشتن چهارچوب تعیین نقش سازمان

58 10/29  گیریشکل زمان در نفوذذی و نفعذی هایگروه قدرت و فشار کنترل

59 05/29  مشی فقرزداییهای دولتی و غیردولتی در اجرای خطتعیین نقش سازمان

60 94/28  مشیکنندگان خطکنندگان و تقویتها با تدوینداشتن روابط رسمی و غیر رسمی سازمان

61 83/28  شدنتوجه به اثرات جهانی

62 28.44
-طخ کنندگانتقویت و کنندگانتدوین با هاسازمان رسمی غیر و رسمی روابط داشتن

 مشی
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 ...)ادامه(یآمار یها . شاخص2جدول   
63 25/28  رفع تداخالت سازمانی با حذف یا ادغام سازمانی

64 28.02  مشیگیری خطهای سلبی و ایجابی جمعیت هدف در زمان شکلتوجه به ویژگی

65 93/27  ای از روابط سازمانیمشی به شبکهاجرای خط وابستگی همکاری بین سازمانی در چارچوب
مؤلّفه

 
ف شده

ی حذ
ها

 

66 93/25  روشن بودن مقررات و قوانین اجرا برای مجریان

67 47/25  تمرکززدایی ترازی یا سطحی در اجرا

68 73/24  مشیل و مشکالت ناشی از اجرای خطئتعیین مسا

69 80/23  جمعیت هدفزنی و مذاکره بین مجریان و چانه

70 47/23  مشیوجود اولویت نسبی در اهداف قانونی خط

71 07/20  نفعانذی بر هامشیخط تاثیر نحوه تعیین

72 77/20
 مراحل و هاتحلیل در مشیخط گیرندگانتصمیم با مشیخط کنندگاندریافت درگیرکردن

 تدوین

73 03/20
یا تنبیهی، سلبی و اجباری بودن مشارکت تعیین اختیاری، تشویقی و داوطلبانه بودن 

 مشی فقرزداییجمعیت هدف در اجرا براساس ماهیت خط

74 70/18  المللی و نیروی اقتصاد جهانیتوجه به شرایط بین

75 93/15  مشیهای خصوصی در خطهای بخشتوجه به اولویت

76 60/10  ارزیابی و درنظر گرفتن تغییرات جمعیتی

77 23/10  مشیهای اجرای خطکنترل تکثر الیه

78 10/10  مشیتوافق همگانی درمورد خط

79 27/9  مشیای و اقتصادی در تدوین خطاعمال عقالنیت قانونی، سیاسی، فنی یا حرفه

80 80/8  مشیتمایل مدیر به اجرای خط

81 33/8  مشی فقرزداییایجاد فهم و دید مشترک ملی از خط

82 57/6  ساختار بوروکراسی مناسب

83 27/6  های مجری به همکارینگرش مثبت سازمان

84 03/3  مشیاجرای آزمایشی و ارزیابی بازخورد خط

85 83/2  محلی در سطوح باال همکاری

 000/0مقدار معناداری:            84درجه آزادی:              811/0تاوکندال:               411/1021خی دو:  

 
گیری شاخص تاوکندال، مقدار این شاخص و شاخص خی دو در سطح  براساس نتایج اندازه     

 811/0چنین مقدار شاخص تاوکندال درمجموع برابر با هم ؛درصد معنادار بوده است 9/99اطمینان 
زدیکی این اساس ن ل بوده است. بروبیشتر از ضریب تاوکندال در راند ا 2/0بوده است که تقریباً 

ت توافق و اجماع بین اعضای پانل نسبت به اثرگذاری ددهنده ششاخص تاوکندال به مقدار یك، نشان
های مختلف را  فهلچنین مؤباشد. این آزمون هم فقرزدایی می مشیطها بر اجرای خ فهلهریك از مؤ
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کرده است. بندی ر وابسته، رتبهیها بر متغدت اثرگذاری آنبراساس نظر اعضای پانل نسبت به ش
های  فهلدهنده واقعی بودن تفاوت بین رتبه مؤ بندی انجام شده که مقدار معناداری نشانبراساس رتبه

گرایی و واقعی آرمان فقدانمیزان توفیق در تعریف فقر و فقرزدایی، های  فهلمختلف بوده است، مؤ
عمدی و غیرعمدی اجرای  بینی اثراتی معتبر، منطقی و علمی و پیشمشی، وجود نظریه علّبودن خط

که براساس نظر گذارند. درحالی مشی فقرزدایی میطخاثر را بر اجرای  ترتیب بیشترینمشی، بهخط
های مجری به همکاری، اجرای ای ساختار بوروکراسی مناسب، نگرش مثبت سازمان فهلایشان، مؤ

ی کمترین اثر را بر لمح در سطوح باال همکاری فهلمؤمشی و درنهایت آزمایشی و ارزیابی بازخورد خط
. اند شدهر وابسته حذف یهای اثرگذار بر متغ فهلگذارند و بنابراین از مؤ مشی فقرزدایی میطخاجرای 

مورد توافق قرار  فهلمؤ 64وارد شده به تحلیل دلفی، درنهایت تأثیر  فهلمؤ 85براساس این نتایج ازبین 
مشی فقرزدایی نداشته و در این مرحله از تحلیل طخقبولی بر اجرای ، تأثیر قابلفهلمؤ 21گرفته و 

 . اند شدهحذف 
 

گیری و بخش ساختاری مدل  در این بخش میزان برازش بخش اندازه .تحلیل معادالت ساختاری
ی ها فهلمؤ) رسی قرار گرفته است. ابتدا جهت برازش وضعیت بار شدن متغیرهای آشکاررنظری مورد ب

رهای اصلی تحقیق( برای هریك از متغیرهای تحقیق تحلیل ی)متغ شده( بر متغیرهای پنهانپذیرفته 
ر اصلی یپذیرفته شده براساس متغ فهلمؤ 64صورت گرفت. به این ترتیب  لواعاملی تأییدی مرتبه 

ق رهای اصلی تحقییبه بارهای عاملی معنادار، متغ هجبا تووارد تحلیل شده و درنهایت  نهاآمتناظر با 
تحلیل معادالت  مودهای برازش شده، برساخته شدند. در مرحله های معتبر مدل فهلوسیله مؤبه

دهی مدل  در شکل هاآنت ساختاری یصورت گرفته و وضع مودساختاری، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه 
استاندارد و مشی فقرزدایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این تحلیل در قالب مدل ضرایب طخاجرای 

 های برازش، ارائه شده است: جدول شاخص
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 مشی فقرزدایی. ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر اجرای خط3 شکل

 
 مشی فقرزداییدوم متغیر اجرای خط های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبة. شاخص3 جدول

 شاخص برازش مقدار مطلوب نتیجه

65/0 11/0< GFI(goodness of  fit index) 

11/0 22/0> RMSEA(Root Mean Square 

Error of Approximation) 
17/0 18/0> RMR(root mean square residual) 

68/0 50/0< NFI (Normed Fit Index) 
72/0 50/0< NNFI (Non-Normed Fit Index) 
96/0 90/0< CFI (Comparative Fit Index) 

 
دهد که باتوجه به های برازش تحلیل عاملی مرتبة دوم این متغیر را نشان میشاخص 3 جدول

آوری شده برازش های جمعها در سطح مطلوبی قرار دارند و این سازه با دادهاین جدول تمام شاخص
است. تفسیر نتایج حاصل از ارزیابی تحلیل عاملی مرتبة دوم متغیر  داشته و از روایی الزم برخوردار

آمده از تحلیل معادالت ساختاری  دستههای ب ه به یافتهجبا تودهد که مشی فقرزدایی نشان میخط
مشی، طهای خ ر )ویژگییمشی فقرزدایی تعداد سه متغطمؤثر بر اجرای خ لازبین هفت متغیّر مستق

 تغیرر بر پاسخ عوامل اجرا( حذف شده و چهار مثمشی و عوامل مؤطها و سطوح درگیر در خ الیه
ها یا عوامل  ت هدف و زمینهیمشی، تأثیر بازخورد جمعطگیری خ)روابط افقی بین سازمان، شکل
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شده در فه پذیرفتهلمؤ 64چنین ازبین تحلیل فازی دینامیك شده است. هم محیطی کالن( آن وارد
ر اصلی یمتغاند که درواقع چهار  فه واجد شرایط ورود به تحلیل فازی بودهلمؤ 29تحلیل دلفی، تعداد 

 8) متغیر(، روابط افقی بین سازمانی 6) متغیر(، تأثیر بازخورد جمعیت هدف 6) عوامل محیطی کالن
 دهند.  متغیر( را تشکیل می 9) مشیطگیری خ متغیر( و شکل

 

های ایجاد شده در هر سیستمی روابط مستقیمی ساختار شبکه .تحلیل فازی و اجرای مدل نهایی
 نظریپا از عرصه ش دارند. یك شبکه با وجود متغیرهایبا تمامی متغیرهای موجود در ایجاد شبکه 

متغیر فرعی  85و متغیر اصلی  7، دارای ششود. این پژوهگذارد و به عرصه عمل وارد میفراتر می
افزار لیزرل ه تقلیل پیدا کرده و پس از ارائه متغیرها در نرمفلمؤ 64بوده است که بعد از اجرای دلفی به 
شبکه  4ابتدا متغیر فرعی تبدیل شده است.  29متغیر اصلی و  4و محاسبات عددی آن در نهایت به 

ورودی شبکه تبدیل به شبکه،  چهارو سپس خروجی این شده سازی مدل سوگنوصورت شبکه هب
ها و در انتها تمامی شبکه شده است شود،میآن ارزشیابی  وسطت مشی فقرزداییاجرای خط که پنجم

ی اجرای تحلیل فازی با استفاده للذا در این بخش ابتدا روند ک ؛اندشدهارائه  سیمولینكدر یك شبکه 
بعدی و نیز جداول های سهها و شکل Ruleارائه شده و از گزارش اشکال  MATLABافزار  از نرم

رهای یها و متغ فهلاز ضرایب تأثیر مؤ ود. براین اساس بر نتایج اصلیش میشبکه عصبی خودداری 
 شود:    تحقیق در مدل نهای فازی تمرکز می

میزان تاثیرگذاری  الف(با دو عامل  مشی فقرزداییاجرای خطمنظور تعیین میزان در این تحلیل،      
و  IF-THENگیری از قوانین با بهره مشی فقرزداییاجرای خطهر کدام از متغیرها در تعیین ارزش 

درجه جدی بودن هر کدام از متغیرها در یك شرکت مورد نظر با رجوع  ب(سازی استنتاج فازی و مدل
های دادهبر اساس  مشی فقرزداییاجرای خطضرایب برآورد  4 جدولدست آمد. در هبه نظر خبرگان ب

 است، ارائه شده است: دست آمده هب پانلمتخصصان اعضای  تحلیل فازی که از نظرات حاصل از
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 مشی فقرزداییاجرای خطدست آمده جهت هنتایج ب .4 جدول

 ضرایب تاثیر در اجرا هامولفه متغیرها

گیری شکل
 مشی طخ

 3 های آن و انگیزش الزمدسترسی به منابع و درنظر گرفتن محدودیت

 2 های مختلفمشی در دولتراستایی خطهم

 4 آوریفندرنظر گرفتن سطح دانش و 

 4 گذاری حل فقرزداییهای تبیین مشکل، طرح سیاسی و سیاستهمگرایی و پیوستگی بین جریان

 3 مشیخط شکل و محتویات درمورد نظرانصاحب با مشیخط طراحان مشورت

 1 فقرزدایی مشیخط تعیین در هدف هایگروه نقش گرفتن درنظر

 4 گیرینفوذ در زمان شکلنفع و ذیهای ذیقدرت گروهکنترل فشار و 

 1 هدف به رسیدن تضمین برای مشیخط اهداف و استانداردها تعیین

 5 گیریشکل زمان در مشیخط اصالحات و بازخورد دامنه ارزیابی

 افقی روابط
 سازمان بین

 4 هاروابط بین سازمانها جهت افزایش توانایی بررسی دقیق تدقیق در روابط همکاری سازمان

 4 های مجری به همدیگراعتماد سازمان

 3 ها در نوع همکاریداشتن چهارچوب تعیین نقش سازمان

 1 اعمال مدیریت دولتی افقی

 5 مشی فقرزداییهای دولتی و غیردولتی در اجرای خطتعیین نقش سازمان

 1 های مجریتقویت افقی بین سازمان

 4 سازمانی با حذف یا ادغام سازمانیرفع تداخالت 

 4 های مجری به همکارینگرش مثبت سازمان

 بازخورد تاثیر
 تحت افرادِ

 مشی خط تأثیر

 3 مشیدرنظرگرفتن اندازه و تنوع گروه هدف و تغییرات رفتاری ناشی از اجرای خط

 2 افزایش مشارکت جمعیت هدف در اجرا

 2 های هدفتوجه به منافع گروه

 3 نفع صاحب قدرت و ثروتهای ذیگیری مثبت گروهنقش و جهت

 4 های هدف در اجراهای گروهتعیین اثرات و واکنش

 3 های شخصی و جمعیتی و طبقاتی گروه هدفتوجه به ویژگی

 عوامل
 کالن محیطی

 4 مشیبینی اثرات عمدی و غیرعمدی اجرای خطپیش

 5 جامعهتوجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی 

 3 های هدفارزیابی و درنظر داشتن تغییرات ساختار طبقاتی و درآمدی گروه

 4 ها و هنجارهای اجتماعیمشی با ارزشهمسویی خط

 1 شدنتوجه به اثرات جهانی

 5 ارزیابی و درنظر گرفتن تغییرات جمعیتی
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ای سیمولینك به ساختار شبکهپنج شبکه مربوطه در یك  ه به روش فازی انجام شده،جبا تو     
شوند که پنجم مطرج می شبکه هایعنوان ورودیهب شوند؛ یعنی هر چهار شبکه یکدیگر متصل می

با تعیین میزان تاثیرگذاری هر یك از  .شده استدر نظر گرفته سیمولینك  کلیه آنها در یك ساختار
اما  ؛رسدصورت کلی میر متغیر بهمتغیرها، مدل به یك نتیجه کلی در خصوص میزان اثر و اهمیت ه

است، درجه جدی بودن هر  شهرهاکننده تفاوت میزان متغیرهای موجود در بیان تحقیق آنچه در این
افزار در بوده که پس از افزوده شدن وزن آن به هر متغیر در فضای نرمشهرهای مختلف  متغیر در
 درجه تاثیرگذاریشود. پس از ارائه ابی میارزی مشی فقرزدایی در شهرهای گوناگوناجرای خطنهایت 

ها با ارائه درجه پس از ایجاد شبکه .شود فازی ایجاد می -های عصبیشبکه (4)جدول  متغیر 29هر 
 مربوطه با درصد مشی فقرزدایی راتوان اجرای خط( می5)جدول  جدی بودن در محیط مورد مطالعه

ایجاد شده، نتیجه هر  سیولینگبه مدل  4پس از ارائه احتماالت جدول  .کرددر این محیط ارزیابی 
 ارائه شده است:  5شبکه در جدول 

 
 مشی فقرزداییفازی در مدل سیمولینگ اجرای خط -عصبیهای از شبکه حاصلنتایج  .5 جدول

 نتایج متغیرها ردیف

 96/1 مشیطگیری خشکل 1

 057/2 سازمان بین افقی روابط 2

 2 (هدف جمعیت)مشی خط تأثیر تحت افرادِ بازخورد تاثیر 3

 072/2 عوامل محیطی کالن 4

 059/1 در محیط مورد مطالعه مشی فقرزداییاجرای خط 5

 
مشی فقرزدایی اجرای خطمیزان و تحلیل  بررسیدرپی ارائه مدلی جهت تحقیق در این  پژوهشگر     

ترین متغیرهای تاثیرگذار بر ، عمدهدر مبانی نظریلذا  ؛استگیری از شبکه عصبی فازی بوده با بهره
تحلیل آماری و تحلیل عاملی، و در ادامه با استفاده از  شدهشناسایی مشی فقرزدایی اجرای خط

گیری از نظر ؛ در گام بعد نیز با بهرهشدبخش عمده تقسیم  چهارمتغیرها مورد ارزیابی قرار گرفته و به 
اجرای ها تعیین شد؛ پس از تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر هر یك از شبکه IF-THENخبرگان قوانین 

ها، امکان سازی استنتاج فازی، ضمن تعیین میزان تأثیر هر یك از شاخصبا مدلمشی فقرزدایی خط
 منظوربه نهایت شد. درصورت کلی فراهم بهمشی فقرزدایی اجرای خطمقایسه متغیرهای تأثیرگذار بر 

 بودن جدی درجه باتوجه به انداز،چشم سند براساس فقرزدایی مشیخط اجرای عملی ارزش تعیین
 فازی، عصبی شبکه در متغیرها یك از هر به وزن اختصاص با و خبرگان از نظرسنجی با متغیرها
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بیست ساله در محیط مورد مطاله برابر  اندازچشم سند فقرزدایی براساس مشیخط اجرای موفق قابلیت
 باشد. )خیلی ضعیف( می 059/1با 

مشی فقرزدایی در پاسخ به سوال درنهایت مدل اجرای خط ،باتوجه به نتایج نهایی از تحلیل فازی     
براساس تحلیل  ،آمده است. در این مدل زیرها در ها و مولفهترتیب اثرگذاری شاخصبه پژوهشاصلی 
ها در مقایسه با یکدیگر از متغیرها و مولفهعصبی میزان ضرایب تاثیر هرکدام  –های فازی شبکه

براساس مدل سیمیولینك گزارش شده است. براین اساس هرچقدر ضریب تاثیر باالتر رود نقش و 
های اصلی بین عامل شود. در مدل مذکور، ازمشی فقرزدایی بیشتر میت متغیر در اجرای خطمیاه

در رتبه اول اثرگذاری قرار داشته و بعد از آن  مشی فقرزدایی عوامل محیطی کالنموثر بر اجرای خط
روابط افقی بین سازمانی بیشترین ضریب را داشته است. تاثیر بازخورد جمعیت هدف نیز با کمی 

مشی قرار داشته است که گیری خطتفاوت در رتبه سوم اثرگذاری قرار داشته و درنهایت متغیر شکل
مشی فقرزدایی ایفا کرده است. باتوجه به مدل ی خطها نقش کمتری در اجرانسبت به سایر عامل

ها و مشی، الیههای خطمفهومی تحقیق و مقایسه آن با نتایج تحلیل فازی، درنهایت سه متغیر ویژگی
 ؛اندمشی از مدل حذف شدههای اجرای خطمشی و عوامل موثر بر پاسخ عاملترازهای درگیر در خط

مشی فقرزدایی چراکه براساس تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل فازی نقش معناداری در اجرای خط
 ترسیم شده است: 5شکل اند. مدل نهایی در نداشته
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 پژوهش. مدل نهایی 5 شکل
 

 و پیشنهاد گیری. نتیجه5

انداز سند چشمه به جمشی فقرزدایی با توطیابی به مدل اجرای خ دست در پیحاضر  پژوهش     
بندی در اهداف خود عالوه بر شناسایی متغیرهای اصلی، بر رتبه بنابراین ؛بیست ساله بوده است

که در روش تحقیق تشریح شده چنان ؛ی داشته استصه خاجها و زیرمتغیرهای مذکور نیز تو فهلمؤ
ه جفقرزدایی با تومشی طای اقدام به تدوین مدل اجرای خ طی فرآیندی سه مرحله این پژوهش است.

گذار واجد  ای دربین خبرگان قانون به محیط مورد مطالعه، کرده است. ابتدا طی انجام دلفی سه مرحله
. در کردمشی فقرزدایی شناسایی طر بر اجرای خثها و عوامل مؤ فهلعنوان مؤهفه را بلمؤ 64شرایط، 

م را انجام داده و با ول و دویدی مرتبه اادامه با استفاده از مدل معادالت ساختاری، تحلیل عاملی تأی
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ها، معناداری بار عاملی و جهت مثبت آنه به فاکتور جآمده، درنهایت با تو دستهارزیابی برازش مدل ب
مشی فقرزدایی معتبر ارزیابی شده و وارد تحلیل طها بر اجرای خلفه آنمؤ 29ر اصلی و یتأثیر چهار متغ

 6) هدف جمعیت بازخورد تأثیر ،(ریمتغ 6) کالن محیطی املرها شامل عویفازی شدند. این متغ
 شوند.  می (متغیر 9) مشیطخ گیری شکل و( ریمتغ 8) سازمانی بین افقی روابط ،(متغیر
ای تحلیل فازی به روش سیمولینك، درنهایت ضرایب تأثیر  های چند مرحله با استفاده از تحلیل     

مشی فقرزدایی براساس طص شد و مدل نهایی اجرای خخمش رهای اصلییها و متغ فهلهرکدام از مؤ
مشی طت اجرای خیقفاین نتایج تدوین و ارائه شد. نتایج مدل فازی نشان داده است که تواق مو

 فقرزدایی در محیط مورد مطالعه در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد.
مشی تأثیر واقعی بر اجرای طگیری خ گذاری، شکلدر عرصه سیاست رسی نتایج تحقیق،رطی ب     

ترتیب عبارت ر بر اجرا در این عامل بهثهای مؤ فهلترین مؤ مشی فقرزدایی داشته است که مهمطخ
درنظر گرفتن سطح دانش ؛ گیریشکل زمان در مشیخط اصالحات و بازخورد دامنه ارزیابی اند از: بوده

گذاری حل مشکل، طرح سیاسی و سیاستهای تبیین همگرایی و پیوستگی بین جریان؛ آوریفنو 
گیری؛ دسترسی به منابع و نفوذ در زمان شکلنفع و ذیهای ذیفقرزدایی؛ کنترل فشار و قدرت گروه

 درمورد نظرانصاحب با مشیخط طراحان مشورت؛ های آن و انگیزش الزمدرنظر گرفتن محدودیت
های مشی در دولتراستایی خطهم؛ گذاریسیاست مسیر انقطاع عدم یا مشیخط شکل و محتویات

همچنین در  هدف. به رسیدن تضمین برای مشیخط اهداف و استانداردها تعیینو درنهایت  مختلف
مشی فقرزدایی گیری بر اجرای خطعرصه نهادی نیز تنها عامل روابط افقی بین سازمانی تاثیر چشم

مشی های دولتی و غیردولتی در اجرای خطسازمانداشته است. در این زمینه نیز مولفه تعیین نقش 
تدقیق ؛ های مجری به همدیگراعتماد سازمانهای فهلو مؤ فقرزدایی بیشترین ضریب تأثیر را داشته

رفع تداخالت ؛ هاها جهت افزایش توانایی بررسی دقیق روابط بین سازماندر روابط همکاری سازمان
های مجری به همکاری به یك اندازه بر نگرش مثبت سازمانو  سازمانی با حذف یا ادغام سازمانی

ها در نوع داشتن چهارچوب تعیین نقش سازمانفه لچنین مؤ؛ هممشی فقرزدایی تاثیر داشتهاجرای خط
و  اعمال مدیریت دولتی افقیفه لو درنهایت دو مؤ همکاری در رتبه بعدی تاثیرگذاری قرار داشده

مشی فقرزدایی ری کمترین تاثیر قابل قبول را بر اجرای خطهای مجتقویت افقی بین سازمان
 اند. داشته
نتایج تحلیل دلفی و تحلیل فازی مشی فقرزدایی، در زمینه نقش عوامل عرصه خرد بر اجرای خط     

دینامیك تحقیق نشان داد دو عامل عوامل محیطی کالن با تاثیر بیشتر و تأثیر بازخورد جمعیت هدف 
 ، ازمیان در این کنند.مشی فقرزدایی تغییرات معناداری ایجاد میکمتر بر اجرای خط با ضریب تأثیر
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ارزیابی و و  های توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی جامعههای عوامل محیطی کالن، مولفهبین مولفه
های درنظر گرفتن تغییرات جمعیتی، باهمدیگر بیشترین ضریب تأثیر را داشته و بعد از آنها، مولفه

ها و هنجارهای مشی با ارزشهمسویی خطو  مشیبینی اثرات عمدی و غیرعمدی اجرای خطپیش
های ارزیابی و گذارند و درنهایت مولفهمشی فقرزدایی اثر میاجتماعی در یك سطح بر اجرای خط

 شدن بهتوجه به اثرات جهانیو  های هدفدرنظر داشتن تغییرات ساختار طبقاتی و درآمدی گروه
 گذارند.مشی فقرزدایی در محیط تحقیق میترتیب اثرات قابل قبول کمتری بر اجرای خط

های تعیین اثرات و واکنشمورد متغیرهای مربوط به تأثیر بازخورد جمعیت هدف نیز مولفه  در     
وه های درنظرگرفتن اندازه و تنوع گرهای هدف در اجرا بیشترین ضریب تأثیر را داشته و مولفهگروه

نفع صاحب های ذیگیری مثبت گروهنقش و جهت؛ مشیهدف و تغییرات رفتاری ناشی از اجرای خط
های شخصی و جمعیتی و طبقاتی گروه هدف با ضریب تأثیر برابر، در توجه به ویژگیو  قدرت و ثروت

افزایش مشارکت اند. درنهایت دو متغیر مشی فقرزدایی قرار داشتهگذاری بر اجرای خطرتبه بعدی تأثیر
مشی فقرزدایی در محیط تحقیق های هدف بر اجرای خطجمعیت هدف در اجرا و توجه به منافع گروه

 اند. اثر داشته

شود، با  مشی، پیشنهاد میطگیری خ های مربوط به شکل فهلبا توجّه به نتایج در زمینه نقش مؤ     
صورت اقتداری هنه بنه مقومجریه در تعامل با قه به قدرت و گستردگی دولت در کشور ایران، قوه جتو

در این  [.10] اند این نقش دولت را به مدیر اجرایی تمثیل کرده (2002) پهیل و هووارد عمل شود. 
برد که خود در تمام روش، حکومت ساختار یا فرآیندی را با تمام محتوا وضع کرده و به پیش می

آن حضور دارد. نقطه مرکزی نهادهای سیاسی و اداری این مدل، اتخاذ  «1چرخه اداره»های بخش
مشی طگیری خ در جریان شکل باید. دولت است هاستوری و نظارت بر اجرای مطلوب آنتصمیمات د

مشی را در حالت اجرا قرار داده و با ارزیابی طای ختی و چرخهقصورت موهعمومی فقرزدایی ب
و نهادهای  مقننهه وچنین قد نظر را اصالح و تدقیق کند. همرمشی موطبازخوردهای آن، خ

کنونی  آوری فنو  فنیی به سطح دانش علمی و دانش صه خاجتو بایدمشی فقرزدایی خطکننده  تدوین
مشی طهای موجود دست به تنظیم خآوری نالعات علمی و فطایران داشته باشند و با برآرود دقیق ا

 مورد نظر بزنند. 
نفعان بسیار رود دارای ذی شمار میهمقوله فقرزدایی که ماهیتاً امری اقتصادی ب، طرف دیگراز      

ای در سطح جامعه است. این وظیفه دولت است که با اقتدار، فشارهای صاحبان قدرت و منافع  گسترده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Governance Cycle 
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طقی و صورت کامالً منهمشی فقرزدایی را در یك فضای بدون فشار و بطشدت کنترل کرده و خهرا ب
 ، شکل دهد. اجراییهای نظریهشده و بر مبنای  پردازینظریه
)دولت( بین  ه اجرای آن با انتقال قدرت اجرایییهای فقرزدایی تغییر رومشیطیکی از مشکالت خ     
مشی طعنوان یك خهمشی فقرزدایی بق خطفلذا اجرای مو ؛باشد های با سالیق مختلف می گروه

ها، بستگی  ها در بین دولتمشیطبه تداوم اجرای آنها و همراستایی خ شدتبه ت، دعمومی بلندم
مشی و تعیین دقیق خطنظری تحقیق نشان داده است که روشن بودن اهداف  مبانیدارد. همچنین 

مشی طمشی، در اجرا و ارزیابی خطت و شکست خیقفعنوان معیار بین مویابی به آن به سطوح دست
مشکالت گذشته و  لتواند کلید ح مشی میطباشد. درواقع ارزیابی اجرای خ میحائز اهمیت بسیاری 

بینانه و بدور از  صورت واقعهمشی فقرزدایی باید بطاحان خرگشای اقدامات آتی اجرا باشد. لذا طراه
 مشی فقرزدایی را تعیین کنند. طی و استاندارد اجرای خلاقدگرایی اهداف حآرمان
باشد. در وهله  ، روابط افقی بین سازمانی میصطور خاهمربوط به عرصه نهادی و بپیشنهاد دیگر      

صورت تعاملی وارد اجرا هشود دولت در این عرصه از نقش اقتداری اجتناب کرده و ب ل پیشنهاد میوا
کننده و در نقش ( معتقدند که دولت در این عرصه باید به مثابه تنظیم182)همان:  شود. هیل و هوپ

 دارند ایوظیفه همیشه هاآن اما ؛دهدمی عمل آزادی کنشگران به اداره، شیوه بازرس ظاهر شود. این
 اینجا در. کندمی عمل مطلوب نحو به چهارچوب که باشند داشته اطمینان و رسانده انجام به باید که

 در دخالت با تنها دولت و شوندمی وضع دموکراتیك اختیارات با متناسب قانونی هایپایه با وظایف
بینانه نخواهد بود اگر  ا این واقعما .بردمی پیش به را آن کلی چهارچوب فقط اداره، چرخه پایان و ابتدا

انتظار عملیاتی شدن کامل رویکرد تعاملی دولت در این عرصه را داشت؛ چراکه نظام اقتصادی ایران 
 ؛کند نقش چندانی ایفا نمی ،دولتی است. بخش خصوصی در کشور آن کی به نفت بوده و اقتصادتم

های کوچك مقیاس و بدور از  های لیبرال با دولتمتناظر با سیستم شدتبهکه رویکرد تعاملی درحالی
مشی فقرزدایی طتالش دولت در جهت رویکرد تعاملی اداره خ ،اقتصاد سیاسی است. بااین وجود

توان ارائه  اجرایی مختلفی می هایرای آن بگذارد. در این زمینه نیز پیشنهادتواند تأثیر مثبتی بر اج می
ترین پیشنهاد در این زمینه، تفکیك نقش دولت و نهادهای دولتی از بخش خصوصی و  کرد. مهم

ص کرده باشد که خمشی فقرزدایی در اجرا باید کامالً مشطباشد. خ نهادهای تعاونی و مشارکتی می
شود. نهادهای دولتی،  ساختاری از جامعه ایران چه چیز بوده و چگونه اجرا مینقش هر بخش 

ص شده خلذا باید مش ؛باید استقالل نقش نیز داشته باشند ،خصوصی و تعاونی عالوه بر تفکیك نقش
های  تعدد سازمان ،باشد هر سازمانی در هر الیه و ترازی چه نقشی را باید ایفا کند. از طرف دیگر

صوصی و غیره( در نحوره )دولتی، خصوصی، نیمه خ ت آنهایمشی و تفاوت در نحوه مدیرطاجرای خ
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مشی فقرزدایی تا حد زیادی وابسته طکه اجرای خدرحالی ؛کند ها با یکدیگر اشکال ایجاد میارتباط آن
و  در این زمینه تدابیر قانونی بایدلذا  ؛باشد مشی میطهای اجرای خ به تدقیق روابط بین سازمان

از هم،  جداهای مختلف و  ای الزم درجهت افزایش همکاری بین ارگانی و بین سازمانبخشنامه
های دولتی، خصوصی و تعاونی  صورت مشارکتی و با تعامل همه حوزههجز ب ماندیشیده شود. این مه

 پذیر نخواهد بود.  امکان
مجری متکثر و موازی با یکیدگر  های مشی فقرزدایی، وجود سازمانطهای اجرای خ یکی از چالش     

مشی تنظیم شده، طباید در خ ،کند. براین اساس شدت خودنمایی میهاست. این مشکل در ایران ب
باره تداخل نقش ایجاد نشود. یکی از ها باشد و در این از سایر سازمان جداوظایف هر سازمان مجری 

باشد. باید وظایف  ا حذف یکی از مجریان میهای مجری و ی های تداخل کارکرد، ادغام سازمان حل راه
ها مبتنی بر یك رابطه افقی تفاهمی و  سازمانی طوری تقسیم و مشخص شود که روابط بین سازمان

ر است. همه مورارد پیشنهاد شده در ثها در تقویت ارتباطشان مؤ تعاملی باشد. تعامل هم سطح سازمان
های مجری داشته و  لت نقش تعاملی در ارتباط با سازمانباشد که دو عرصه نهادی زمانی قابل اجرا می

 . کنداز اجرای رویکرد عمودی و اقتداری پرهیز 
دهد که در عرصه خرد، هر دو متغیر اصلی عوامل کالن محیطی و تأثیر بازخورد  نتایج نشان می     

اند.  فقرزدایی داشتهمشی طگیری بر اجرای خ ت هدف، نقش چشمیمشی یا جمعطافراد تحت تأثیر خ
رها مربوط به افراد تحت تأثیر در سطح خرد و عوامل محیطی خارج از چارچوب تدوین و یاین متغ

گویند. در عرصه خرد دولت قادر نیست نقش  شود که به آن عرصه خرد نیز می مشی میطاجرای خ
رو خواهد هتأثیر آن روب العمل شدید افراد تحت چرا که با عکس ؛مشی ایفا کندطاقتداری در اداره خ

لذا رویکرد  ؛باشد وابسته به مقوله مشارکت کنشگران می طور مستقیمبهبخشی از این عرصه  شد.
)همان( این نقش را به مثابه مدیر پ صورت ترغیبی باشد. هیل و هوهاداری دولت در این عرصه باید ب

مشی مهم ابتدایی و میانی چرخه اداره خطهای در اینجا بخشچراکه  ؛کنند ی میقعامل بودن دولت تل
چراکه دید روشن و حرکت توافقی  ؛اما مهمتر این است که هدف واضح و قابل دسترسی باشد ؛هستند

را دعوت به مشارکت کرده  سوی آنها بسیار مهم و ضروری است. دولت باید در این عرصه دیگرانبه
سوی آنها تالشی کند و حرکت بها تعیین میدولت اهداف ر ،ها جهت دهد. به این ترتیبو به آن

 مشترک بین دولت و کنشگران اجتماعی است. 
مشی فقرزدایی باید طاحان و مجریان خرهای تأثیر عوامل محیطی کالن، ط فهلبا توجّه به مؤ     

نفع را بسنجند. های ذی ت هدف و گروهیجانبه وضعیت فرهنگی و اجتماعی جمعصورت همه هب
ها و هنجارهای جاری جامعه باشد.  مشی فقرزدایی و اجرای آن نباید در تعارض با ارزشطمحتوای خ
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ت مورد نظر و نیز یهای فرهنگی کشور و جمعنهفته در انباشته ظرفیتمشی فقرزدایی باید از طخ
ها،  های اجتماعی افراد مورد هدف، نهایت استفاده را برده و از این زمینه ها و قابلیت سرمایه

که در محیط هدف دریافت  زمانی ،مثال برایمشی فقرزدایی خلق کند. های اجرای مطلوب خط تفرص
های باید از این سبك ،شود زنی میباشد و منجر به انگ آشکار کمك هزینه، دارای قبح اجتماعی می

نفوذ و صاحب قدرت و های ذی چنین در دریافت همکاری گروهمشی خودداری کرد. همطاجرای خ
ها به ن از پشتوانه فرهنگی و دینی و همچنین نیاز آنتوا در زمینه مبارزه با فقر نیز می ثروت

 ها سود جست. های اجتماعی و ارتقای منزلتی آن سرمایه
مشی فقرزدایی یا همان جمعیت هدف نیز طر تأثیر بازخورد افراد تحت تأثیر خیمتغ ،نتایج بر اساس     

مشی در طبوده است. قبل از هرچیز باید ذکر کرد که نحوه اداره اجرای خمشی تأثیرگذار طبر اجرای خ
شود  پیشنهاد می نتایج،ه به جصورت دموکراتیك باشد. با توهاین عرصه باید مبتنی بر مشارکت و ب

مشی را طه علمی معتبر، اثرات اجرای خیصورت علمی و با پشتوانه نظرهمشی فقرزدایی بطاحان خرط
مشی فقرزدایی طاحان و مجریان خرگیری کنند. ط ختلف جمعیت هدف ارزیابی و اندازههای مبر طیف

ت هدف داشته و طی ینشده بر جمعبینی شده و پیشبینی باید آگاهی الزم را نسبت به اثرات پیش
ت هدف را یهای جمع نظران، واکنشها و صاحب هیماتی و آزمایشی و با استفاده از نظردهای مق رسیرب

مشی و نحوه اجرای آن را تصحیح کنند. طز اجرا و در حین اجرا ارزیابی کرده و براین اساس خقبل ا
های دولتی، خصوصی و تعاونی باید تالش کنند ه به رویکرد ترغیبی دولت، تمام ارگانجچنین با توهم

گیر  همهاالنه و عچراکه مشارکت ف ؛اکثر برساننددت هدف را به حیکه میزان مشارکت داوطلبانه جمع
های افزایش مشارکت  ر است. یکی از راهثمشی فقرزدایی مؤطق خفت در اجرای مودشافراد فقیر به

ها و گنجاندن اهداف قابل دسترس و محسوس در فاف به منافع آنه باال و شججمعیّت هدف، تو
ن شود، ئت هدف از امکان دسترسی به منافع خود مطمیکه جمع باشد. زمانی مشی فقرزدایی می طخ

مشی فقرزدایی افزایش پیدا کرده و از این طریق نقش خطاعتماد وی به عوامل اجرا و محتوای 
اشاره کرد که نتایج در مرحله  مچنین باید به این مههمکند.  ق آن ایفا میفسزایی در اجرای موهب

اجرای  ها و ترازهای درگیر در مشی، الیهطهای خرهای ویژگییفازی نشان داده است که متغ
مشی در طمشی تأثیر معناداری بر اجرای خخط اجرای عوامل هایپاسخ بر موثر مشی و عوامل طخ

شود نسبت به رابطه این عوامل  قان این حوزه پیشنهاد میقبه مح ،براین اساس ؛اند مدل نهایی نداشته
ای علمی، تحقیق ه وشها با استفاده از ر مشی چه در حوزه فقرزدایی و چه در سایر حوزهطبا اجرای خ

مشی فقرزدایی طشود که در تحلیل عوامل مؤثر بر اجرای خ چنین پیشنهاد میبه عمل آورند. هم
ها و عامالن اجرای مشی فقرزدایی، سازمانطگذاران خصورت میدانی به طراحان سیاسی و سیاست هب
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های کیفی  استفاده از روشتی و خیابانی و خود جمعیت هدف مراجعه شده و با یآن در سطح مدیر
ی را مورد بازبینی قرار مشی فقرزدایطر بر اجرای خثمصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم، عوامل مؤ

ع قبل از شروع، در زمان طارزشیابی، در سه مق روششود با استفاده از  چنین پیشنهاد میدهند. هم
های فقرزدایی ارزیابی شده و مشیطیابی به اهداف اجرای خ انجام و بعد از پایان اجرا، میزان دست

 مشی مورد تحلیل نظری و تجربی قرار گرفته شود. طهای اجرای خطور همزمان عرصه هب
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