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 چکيده
انج ا  ااان   یو چگ ننگ  یرها و مؤسسات مج  و اقدامات سازمان یاتبه عمل یزمشی نخط یاجرا هدف:

ش ده او مرلل ه   ه ای عیی ین  ه ا و ووی ه  سازی برنام ه و اقدامات منجب پیااه یاتعمل ینشنا. اها گفته میآن

های مشیخط یناو عدو امانهس یتظرف) ینهم به مرلله عدو ،مشیخط اجرای گراند.مشی میگیری خطشکل

 یهم اهگگ  اولت( و هم به انسجا  و یستمس ییاجرا یتاثربخش( نظر ااوا و هم به مرلله اجرا )قدوت و ظرف

 ،آمیزمنفقیت یامدهایدن به پشنائل  یمشی براخط یقاق یبگدی متگاسب مسئله و طرالها. چاوچنبمشیخط

ه ای  شبکه یقز طرامنجناشده  یعما  انناع مگابع اطالعاع یفعنص یراعنان بوا می یمجاز یفضا. است یاعیل

اس ت ک ه عنس ط     یجیت الی او  یمج از  یتاز واقی یننع متفاوع یمجاز یفضا یقتبرا، او لق کاوای به وایانه

 رن ت یگتا یعنان آن وا مترااف با شبکه جه ان مسامحه می یشنا که با اندکعأمین می ینندپای همهای وایانهشبکه

 است. یرانااو  یمجاز ضایهای فمشیخط یاجرا الگنیاوائه  یفیک یقعحق یناانست. هدف از ا

 س اختاویافته یم ه ص البه ن ماز  یمجاز یهای فضامشیخط یاجرا یاصل یهااستخراج مؤلفه یبرا :روش

انج ا  ش ده    یقیعم یهامصالبه یمجاز یاو فضا یگذاومشینفر از خبرگان بخش خط 35استفااه شده و با 

 ک ه  ااان د  یلعش ک  یمج از  یاو فض ا  یگ ذاو مش ی وا خبرگ ان خ ط   ی ق عحق ی ن است. افراا منوا مطالیه ا

 انتخاب شدند. ینظر یریگز ننع نمننههدفمگد ا یریگکگگدگان با استفااه از ووش نمننهمشاوکت

مقنله و  16باز  یرلله کدگذاوو استراوس او م ینکنوب یاابگبا استفااه از ووش اااه یقعحق یناو ا :هايافته
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واهب را،   ی،عل   یطش را  ی،مح نو مقنله یمبر اساس مفاه یمحنو یگذاومفهن  استخراج شد. او مرلله کد 35

 ینظ ر  الگ نی  یانتخ اب  یکدگ ذاو  لل ه و او مر اوائه شد یمیپاوااا الگنی یامدها،گر و پمداخله یطبستر، شرا

 شد. یحو عشر یمیرف یقعحق هاییافتهبرخاسته از 

 ی ا صنوت پنبه یستیکگد و بانمی یتفیال یستاا یطمح یکاو  یمجاز یهای فضامشیخط یاجرا :گیرینتیجه

 آن یازمگ د ن نفعیذ یهای اولتو استگاه یمجاز یفضا یعال یشنوا ینبگابرا ؛شده شکل اااه شنااهیسازمان یاو 

های ب ازخنوا و  و نظا کگگد  گظیمع انهایشگیاساس ویژ وا برخنا  یمجاز یهای فضامشیخط یهستگد که اجرا

 ای مگاسب او نظر گرفته ش نا. و بناجه یچاوچنب زمان یدها بامشیخط ی. او اجرایس شناآن عأس یبرا یابیاوز

 یگ ه هز یا شنا یشده طنالنبیگیاز زمان پیش یشآن ب یمگاسب باشد، اما اگر اجرا یاومشی ممکن است بسخط یک

ن وو ب د  یممستق یدبا ،مشیخط یو میلنل یعل عر گراا، شکست خنوا. ووابطافزون ه،شدر گرفتهآن از بناه او نظ

 شده، ووشن و بدون ابها  بگا شنا.یفووابط عیر یسریکبراساس  یدمشی باباشد. خط یآشفتگ
 

 .، ایرانمحنویاانش ی،مجاز یفضا ،مشیخط یاجرا  :هاکليدواژه
 

 مقدمه
 ی د انس ان او عص ر جد   یبر سبک زندگ یشگرف یرعأث یزمجا یننظهنو فضا یدهپد

های مختلف ازجمله الیااه، او جگبهقدوت نر  فنق یکعگنان به یدهپد ینااشته است. ا

ای کگگ ده خیره یرگذاویعأث یات،و اخالق یگیاعتقااات ا یمان،اقتصاا، ا یاست،فرهگگ، س

ع نجهی  کم یلو لال لاضر او کشنو به الا .(49 ینوشهر نزاهمشا ی،مقا  میظم وهبر یانات)ب ااوا

آن  یوو یشه ای پ   از فرص ت  یمج از  یویزی و اقدا  او فض ا برنامه ی،گذاومشیبه خط

ل نزه   یش مگدان از آن وو به گس ترش اس ت. اند   یهای ناشنشده و آسیبه خنبی استفاابه

د. مطالی ه  اانگ  می یگذاومشیخط یگدمشی وا للقه مفقناه فراخط یاجرا ی،گذاومشیخط

است. کلم ه   یعلن  اجتماع یعاو لنزه وس یدیمشی منضنع نسبتاً جدخط یمگد اجرانظا 

 یشده است. ول   یفهای متفاوت عیربا ایدگاه یمشی عنسط پژوهشگران مختلفخط یاجرا

عرین مرالل او از مهم یکیمشی خط یاست که اجرا یننظرها اعما  نقطه یننکته مشترک ب

 نفی ان، یاس ت ک ه ذ   یق اننن  یباش د و ش امل اج را   م ی  یعم نم  یگ ذاو مشیخط فرایگد

ب ا   یر. او چگد سال اخ(2016، 1یسنولمان)انیرا گبرمی وا او یها، فرایگدها و فگنن مختلفسازمان

                                                           
1.AnisurRahman 
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 یفض ا  یع ال  یش نوا  یلو عش ک  الی الی( )مدظل ه یمکرو مق ا  میظ م وهب ر    یهاعنجه به فرمان

و  یماتمحقق شده است، اما عص م  ویزیبرنامهو  یگذاومشیاز مرالل خط یبخش ی،مجاز

 یس ته وبط ب ه نح ن م ؤثر و شا   های ذیها و سازمانسازمان یشنوا از سن ینهای امشیخط

مناج ه   یآن ب ا مش کالع   یو اج را  یگذاومشیوجنا ااوا که خط یشنا. شناهداجرا نمی

 یمج از  یو اااوه فض ا مقروات مؤثر و کاوآمد ا یمشناهد، عد  عگظ یناز ا یکیشده است. 

 ی،مج از  یفض ا  یه ا جه ت بروس    مش ی ع رین خ ط  از مه م  یک ی  ی ل ال یناست. به هم

 یو متگ نع هس تگد. اج را    یعوس   یاوبس یمجاز یهستگد. مسائل فضا یمیهای عگظمشیخط

انیک اس اه داف    یهای عمنممشیعیهدات به عمل است اما چگننه؟ خط یلعبد ،مشیخط

آم ده   ی د پد ی د است که اونتیجه مناجه ات جد  یدیابط جدو وو یدجد یهااوزش ید،جد

از کاوها اس ت. اگرچ ه    یعیهد به انجا  بیض ،هامشیعنان گفت: خططنو سااه میاست. به

ه ا  آن ،اهگدیم جهت واها که جگبش یااندازهبه ،گیرندگانعگنان ابزاو عصمیمها بهمشیخط

 (.0132، 1و همکاوان ید)ااه آووندیوا به وجنا نم

 گذش ته،  او. شنامی محسنب عمنمی اااوه از بخش عرینمهم عمنمی مشیخط اجرای

 وه ا  اوخناس ت  اغل ب . گرفتینم قراو عنجه منوا چگدان گذاویمشیخط فرایگد او اجرا

 و عص میمات  اکث ر  و ش د یم   گرفت ه  ناای ده  گ ذاوی مش ی خ ط  فرایگد او اجرایی نیازهای

 ام روزه  ام ا ؛ ش د  عص نیب  و عهیه آن اجرایی هایجگبه هب عنجه بدون اولتی هایمشیخط

 ووی آن ریع أث  و ش نا م ی  محس نب  عم نمی  مش ی خ ط  مکمل و ریناپذییجدا جزء اجرا

 ب ه  وس یدن  مگظ نو  . ب ه (2018، 2)کگت و آلیسنن است ریناپذاجتگاب مذکنو مشیخط گیریشکل

 م نانیی  چ ه  و گذاوندیم ریعأث هامشیخط اجرای بر عناملی چه که منضنع این بهتر اوک

 ع دوین  و عهی ه  یه ا بخ ش  او ک ه  اس ت  نی از  ااوند، وجنا هامشیخط اجرای واه سر بر

 ش نا،  عس هیل  اج را  ع ا  ک را  اعخ اذ  ع نان م ی  که ییکاوهاواه و مشیخط اجرای مشی،خط

 از بس  یاوی اج  رای اوه  ا اول  ت. (2009، 3)کس  ارات گی  را ص  نوت اساس  ی یه  ایبروس  

                                                           
1.Dahid et al 

2. KennethR.Allison 

3. KSpratt 
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 بس یاوی  یه ا تیمح دوا  و منان ع  ،ه ا . چ الش کگگدینم عمل منفق میعمن هایمشیخط

 ه دف  اج رای  نحنه ایگر، بیان به. کگگد ووووبه اخالل با وا هامشیخط اجرای است ممکن

 ل ال  ع ین  او و دگ  کگیم   عیی ین  وا سازمان اجرایی مسئنالن وفتاو لنزه و دگکگیم بیان وا

ش ناهدی وج نا ااوا ک ه     .(1388 ف را،  اان ش ) هس تگد  عملی ات  کگت رل  ب رای مؤثر  یالهیوس

که جرائمی ک ه او ل نزه فض ای     تمناجه شده اس العیو اجرای آن با مشکگذاوی مشیخط

وسد جهت لذف یا به ل داقل  می به نظرباشد، بگابراین این امر می دیمؤ، دیآیممجازی پیش 

و وسیدن به یک نظ م   ی فضای مجازیهاپلتفر وساندن جرائم فضای مجازی و ساماندهی به 

مشی او فضای مجازی نیاز به اوائه الگ نی مگاس بی او   و بهبنا اثربخشی و کاوایی اجرای خط

عئ نویکی ک ه اوخص نص     خ   باشد، همچگین مشی فضای مجازی میخصنص اجرای خط

مشی فضای مجازی و نبنا یک الگنی مگاسب برای اج را وج نا ااوا و نظ ر ب ه     اجرای خط

 ه ر  او ،(2008 اووو،)ه ای زی اای مناج ه اس ت    ها او کشنو ما با چالشمشیطایگکه اجرای خ

سیاس تی،   یه ا گ ه یزم او عنانگ د یم مشکالت این. ااوا وجنا مشکالت از برخی یاجامیه

. باش گد  امگیت ی  و اف اعی  و بهداش ت  ،ونق ل لم ل  کش اووزی،  ،وپ رووش آمنزش عجاوی،

 وف اه  و مل ی عنس یه   وش د،  اه داف  ب ا  اوعب ا   او و مش کالت  ای ن  ب ه  او پس ،هااولت

 اول ت  ع الش  واستای او وا هاآن عنانمی که دیگنمایم عدوین هایی وامشیخط شهروندان،

 گ ذاوی مش ی خط فضای او منجنا یهاچالش انبال اما به؛ اانست اثربخش لاکمیت برای

 باع    ویگذامشیخط ساختاو و گذاویمشیخط گذاوان، فرایگدمشیخط زمیگه او عمنمی

 ض ییف  محت نای  ب ه  مگج ر  عمنمی گذاویمشیخط عدوینمرلله  خروجی که است شده

 ناس ازگاوی  مشی،خط اوونی ییسنناهم و نبنان انسجا  به عنجه با. شناعمنمی  مشیخط

 ییس ن ن اهم  و نامگاس ب  ابزاوهای یا اجرا نبنان ابزاوهای مشخص منجنا، هایمشیخط با

 نظ ری  مبگ ای  نب نان  و بلگدپروازان ه  و اهداف م بهم  اهداف، کافینا عیریف اجرا، ابزاوهای

 .(2019، 1)باو  شناعمنمی می مشیخط ضییف باع  محتنای مگاسب

                                                           
1. Baum 
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 افتااه ناگناوی اعفاقات مجازی، فضای هایمشیخط مگاسب اجرای عد  واستای او

 آماو طالیهم مثال طنو به که یکی از االیل آن انتخاب مجریان ناکاوآمد بناه است؛ است

 و گرای ده  مط ر   آن از مختص ری  ذی ل  او که مجازی فضای جرائم به مربن  اوقا  و

 وج نا  مجازی منانیی فضای هایمشیخط مگاسب اجرای او که باشدمی امر این دیمؤ

 %30ب ه   نزای ک  باًیعقر و افتدیم اعفاق علگرا  او جرائم عگها %46 از بیش امروزه. ااوا

 ج رائم  بح    او. افت د یم   اعف اق  س ایت  هزاو 920او  آن بقیه و ایگستاگرا  او جرائم

 765 و هزاو 111 به که است شده عشکیل پرونده فقره 333 و هزاو 133 مجازی فضای

 ص نوت  مج ازی  فض ای  او جرائم وشد اوصد 55. است شده وسیدگی عاکگنن پرونده

 ایگترنتی جرائم گیزهان بیشترین واند شده کشفها پرونده اوصد 70. عاکگنن است گرفته

 آن از پ س . اس ت  ب ناه  م الی  یه ا برااش ت  نی ز  ج رائم  آم او  بیش ترین  و ب ناه  مالی

 %23 نی. همچگ  ااون د  ق راو  ایگترنت ی  ج رائم  بیدی وعبه او کاوی وقابت و ییجنانتقا 

گسترش فض ای مج ازی ب ا ابزاوه ای      .هستگد اخالقی جرائم مجازی، فضای او جرائم

سزایی وا او ابیاا گنن اگنن زن دگی ف رای و    باطی، خنا نقش بهمتگنع اطالعاعی و اوع

عناند جنانب و اثرات مثبت یا مگفی اجتماعی ایفا کراه و همچنن هر پدیده ایگری می

ی لداکثری ریگبهره مگظنوبهو عهدیداعی وا بر جنامع عحمیل نماید.  هافرصتااشته و 

کش نو، عس هیل و    جانب ه هم ه  و مزایای فضای مجازی او جهت پیش رفت  هافرصتاز 

و عهدیدهای آن از  هابیآسخدمات گنناگنن از یک طرف و صیانت از  اوائهعسریع او 

. ض ریب ش تاب عح نالت    (1392)لاجی مال میرزایی،  است ریناپذاجتگابجانب ایگر امری 

ی مختل ف  ه ا عرص ه ی او رگ ذاو یعأثجامیه اطالعاعی بسیاو ب اال اس ت و اامگ ه ای ن     

. (1393)جیف ری،  محس نس اس ت   ط نو کام ل  اقتصاای، فرهگگی و سیاسی ب ه اجتماعی، 

 کش نو  او مج ازی  فض ای  گ ذاوی مش ی خ ط  زمیگه او شدهاوائه و شدهانجا  عحقیقات

 با که لالی او مجازی، فضای به مربن  قنانین و هانامهنییآ مقروات، به است میطنف

 او آن مت نلی  نهااه ای  و مجازی فضای گنناگنن ابیاا و جنانب عیدا و عکثر به عنجه

 کیفیت اوعقای مگظنو به مجازی فضای گذاویمشیخط الگنهای پیرامنن عحقیق کشنو،
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از  .(617 :1391 همک اوان،  و میمگد محمنای) است ضرووی امری آن مدیریت یسازکااوچهی و

آن او  ی ت ش نا و اهم می یامرللهسه ایگدفر یکاو  یعمنم گذاویمشیکه خطجایی 

 گذاویمشیخط یو اجرا ینعدو ایگدفر ولی یست،ن یدهپنش کسچیجنامع بر ه یشرفتپ

 یاوخصنص اجرا یمگاسب الگنی یچهمراه است و ه یبا میضالع یرانهای ااو سازمان

پ ژوهش ب ه انب ال اوائ ه      ینا .وجنا نداوا یراناو کشنو ا یمجاز یمشی او فضاخط

 باشد.او کشنو می یمجاز یضاهای فمشیخط یاجرا جهتمگاسب او  الگنیی

 

 مباني نظری

 یمش ی عم نم  خ ط  یاج را  یگ ه او زم یکم یاوبس یقاتعحقمیالای  1970اهه  یلعا اوا

او ل ال   ی د جد یعمنم یهااز برنامه یاویکه بس یزمان یلت یت،وضی ینانجا  شده بنا. ا

 یاج را  دیگ  او جهت کم ک ب ه فرا   یاانش کم ین،عالوه بر ا وجنا ااشت. یزاجرا بناند ن

 ی ان چ را جر  گک ه یب ه اوک ا  یازن یلت ی،مشی او استرس بنا و فقط اشخاص میدواخط

 یک ی که یطنوبه .کراندیمنفق شده است وا الساس م یاخنواه  مشی شکستخط یاجرا

 هعم د طنو بهمشی خط یاجرا یهمطالیات اول» که کگدیاشاوه م ،مشیخط یاز محققان اجرا

 نقییتم یکاو  یاآمرانه مگفرا،  یمعصم یک یاجرا یاز چگننگ قیو اق یجزئ یهابرااشت

انجا  اااه  یکهمانگد آنچه که ماوعااوع یهمطالیات اول «.مختلف بناند یهااو مکان یامگفرا 

ق راو   یمال یتکه عنسط اولت منوا لما ییهاکه برنامه یدندوس یگانهبدب یجهنت یناست، به ا

ب ه   یعالش   یچه   یدش ا  ی ا کم  یهاعالش .ابگدییاست م ندوت به اهداف خنابه ،رندیگیم

ه ا وا  شکس ت  ی ن مشی ک ه بتنان د ا  خط یاجرا یگدفرا یایپن الگنیمگظنو عنسیه هر ننع 

لل مش کالت اوائ ه اه د، ص نوت      یاو منوا چگننگ یواقی یوهگمناها یا یدنما یهعنج

به کاو گرفته ش د   یه،اول یانمحقق لهیوسمگحصراً به ی،عالوه، نگرش مطالیه منوابه نگرفت.

عنام ل کگت رل ب ا     یمگظ نو میرف   ب ه  شانیهاافتهی میعیم یا ختلفم یحاتها وا او عنضو آن

و کمبنا مناوا مناجه بنان د؛   رهایبا مشکل کثرت متغ یهوو ساخت. محققان اولمشکل ووبه

 یقق ان اج را  هرچگ د، مح  به است آوون د.  هاافتهی یناز ا یاایز یزعنانستگد چنمی نیبگابرا
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 ی ی عنسیه عقال یعنجه خنا وا نسبت به مرلله بیدمیالای  1970مشی عا اواسط اهه خط

 .(135 :1381)لستر، استناوت،جلب نمناند  الگنساخت  یا

 مش ی خ ط  چرای ی  و چگ ننگی  چیس تی،  یس از مفهن  به مشیخط اجرای واکاوی او

 اج رای  فرایگ د  مش ی، خ ط  وسمی نبیا زمان از کگدیم بیان لیگبری وابرت شنا.می پرااخته

 نی ات  و اه داف  ب ه  نس بت  ،افت د یم   اعف اق  مرلل ه  این او. آنچه گراایم آغاز مشیخط

 .(2003، 1)اوبلس تین ااش ت   خناه د  مش ی خ ط  نهایی عنزیع بر بیشتری عأثیر گذاوانمشیخط

 وینع د  مش ی خ ط  ک ه  میاگذاشته این بر وا فرضطبیاً  مییگنیم سخن اجرا از که هگگامی

 الیح ه  ط ر ،  ایگر، عباوت به است؛ گذاشته سر پشت وا گیریعصمیم مرلله و است شده

 عص نیب  ب ه  عم نمی  مس ئله  ی ک  ب ه  پاسخ برای عمنمی مشروع نهاا سنی از یابرنامه یا

 ک ه  اس ت  قاننن اجرای میگای به مشیخط اجرای کلی، مفهن  . او(1388 ولید،) است وسیده

 اهداف عالش، با عا زندیآمیم اوهم متفاوت یهاووش و هاهیوو ا،هسازمان بازیگران، آن او

 بی ان  ب ه . (1381طب ری، ) برسانگد مثبت و مطلنب نتیجه به وا پیشگهاای مشیخط یا برنامه یک

 اج رای  اگرچ ه . گیرااو برمی وا هاتیفیال عما  مفهن ، یک عگنانبه مشیخط اجرای ایگر،

 ی ک  ی ا  برونداا یک فرایگد، یک عگنانبه است ممکن اما است پیچیده پدیده یک مشیخط

 و س اماندهی  ع دوین،  یامرللهسه فرایگد یک او گذاویمشیخط. شنا گرفته نظر او پیامد

 نم ن  ک ه آنچه  اما ،باشگدیم پینستاو یک ووی بر مرلله سه این که رایگیم صنوت اوزیابی

؛ باش د م ی  مش ی خ ط  اه ی سازمان از لاصل نتایج ،گدینمایم اوک مستقیم مرا  و ابدییم

. (1385 ش کری،  و میم اوزااه ) اس ت  برخ نوااو  باالیی بسیاو اهمیت از مشیخط اجرای بگابراین

 هس تگد،  مش ی خ ط  وس می  یریکاوگبه به مگتج که ییهاتیفیال کلیه شامل مشیخط اجرای

 ول ی  افت د یم   اعف اق  یگ ذاو قاننن از بید که است چیزی آن مشیخط سازیپیااه. باشدمی

 عص نیب  ق نانین  اوق ات  گاهی. اانست گذاویمشیخط پایان عگنانبه وا یگذاوقاننن نباید

 اجرای ی  نهااه ای  و ش نند یم   عصنیب قنانین گاهی یا افتدینم اعفاق چیزی ولی شنندیم

 ک ه  تااش   نظر او باید. (1395 لس یگی،  و پنومختاویان) کگگدیم عملگذاوان قاننن انتظاو از فراعر

                                                           
1. Dobelstein 
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 اج رای  او و نرس انیده  پای ان  ب ه  وامخالفتش ان   ق اننن،  عص نیب  از بید مشیخط مگتقدان

 هم اهگگی  و ه دایت  مق روات،  ایج اا  کاومگ دیابی،  ی،زیوبناجه اهی،سازمان با مشیخط

 اج رای  ک ران  متنقف یا انداختن عأخیر به او مگتقدان اگر لتی و کگگدیم مخالفت هابرنامه

 خالص ه  ط نو ب ه  کرا. خناهگد انبال قضایی طریق از وا خنا اهداف باشگد، قنامنف هابرنامه

. او اصل نس بت  (2003)اوبلستین، بنا  خناهد مشیخط اجرای او همیشگی مشکل یک عضاا

ای های مختلفی وجنا ااوا که هرک دا  از زاوی ه  مشی عمنمی ایدگاهبه منضنع اجرای خط

کگگ د.  های مییگ ی وا عنص یه م ی   ی خنا سازوکاواهفرضشیپنگرند و با خاص به اجرا می

ه ا  کگد ک ه آگ اهی از آن   ( به چهاو ننع سبک او انتخاب ابزاو اجرا اشاوه می 1989پیترز )

ی خ اص و  گ  یبجه ان پایبگ د   داًیشدقراو ااوند که  انیابزاوگراضرووی است. او سبک اول 

سئله و مشکل به یک سلس له  ای خنا هستگد و بدون عنجه به ننع و ماهیت مضنابط لرفه

طنو جدی مناجه با مش کل  ابزاوهای میین و یکسان عیلق خاطر ااوند. این گروه او اجرا به

ه ا  مشیها نداوند، زیرا یک ابزاو برای عمامی خطمشیبناه و عنفیق چگدانی او استقراو خط

قراو ااوند که ب ه  او سبک او  فرایگدگرایان  گراا.منجب اشکال می یتاًیطبکاوساز نبناه و 

اهگ د.  یک ابزاو خاص گ رایش نداش ته و فرایگ د وا مبگ ای انتخ اب اب زاو اج را ق راو م ی         

باشد و او ی نیست بلکه فرایگدی پنیا از سازگاوی و عطبیق میامرللهگذاوی یک مشیخط

ن عگ نا شنا. به این عرعیب او این سبک ابزاو ب ه طی این فرایگد است که ابزاو اجرا عییین می

گذاوی عیی ین  مشیها میگی نداشته، بلکه او جریان خطمشییک شینه میین برای همه خط

کنش گد ع ا ب ا ایج اا اوعب ا  می ان       گیرند که م ی اقتضائینن قراو می او سبک سن  گراا.می

مش ی او زمیگ ه   اگ ر خ ط   فرضی اجرایی مگاسب وا پیدا کگگد. بر هاللواهمشکل و ابزاو، 

اجرا نیز باید با آن متگاسب باشد. او این سبک عجربه  ، شینه و ابزاومنضنع کشاووزی است

 کگد.ای وا او انتخاب ابزاو مگاسب ایفا میگذاوان نقش عمدهمشیو آگاهی خط

گیرن د و  او چهاومین سبک، اعتقاا بر این است که مشکل و ابزاو به همراه هم شکل می

ابزاو اج رای آن عیی ین گ راا. عیری ف      نیست که ابتدا مشکل عیریف شده و ساس طنونیا

گ ذاوان ب ا مخاطب ان و مح یط     مش ی ابزاو و عییین مشکل طی یک فرایگد سیاسی ک ه خ ط  
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زم انی عیی ین و عیری ف مش کل ب ا      گی را. ه م  گیرند، شکل م ی مشی او اوعبا  قراو میخط

 .(200، 1رز)پیت  های عمده این سبک اس ت  مشخص کران ابزاو اجرا و اوعبا  با محیط، از ویژگی

م داوی او انتخ اب ابزاوه ای اج را،     گرایی و سیاستی ایگری او ایدگاه لرفهبگدطبقهاو 

گرایان انتخاب ابزاو وا امری فگی و عخصصی علقی ک راه و آن وا  مطر  گرایده است. لرفه

گرای ان  اانگد. ایگان به ووال عیقلعابع ننع و ماهیت مشکل و مقتضیات فگی و اجرایی آن می

های منجنا ب ه بهت رین ش ینه اج را     به اانش و عخصص اعکاکنشگد عا با گذاو میمشیخط

سیاستمداوان بر انتخاب ابزاو اجرا با عنجه به نیروه ای سیاس ی و    که یلالاست یابگد. او 

زعم آن ان انتخ اب اب زاو اج را ام ری سیاس ی و       ووزند. بهمی دیعأکفضای لمایتی منجنا، 

گرای ان  گیری است. اقتصااینن که جزء لرفهاو عصمیم مؤثروهای لاصل اااوستد میان نیر

ها، بر این باووند که ابزاوهای اقتص اای  ها و نئنکالسیکشنند اعم از کالسیکمحسنب می

ی به اجرا اوآوون د. طرف داوان اقتص اا وف اه     مؤثرطنو های عمنمی وا بهمشیقااوند عا خط

و ابزاوهایی که این  انداانستهخطاهای بازاو مجاز های مستقیم اولت وا برای اصال  اخالت

ه ا ب ا عنج ه ب ه عئ نوی انتخ اب       کگگد. نئنکالس یک سازند، عنصیه میاخالت وا ممکن می

عگ نان  ها الز  اانسته و بازاو وا ب ه مشیزاایی وا او خط، ننعی آزااسازی و مقروات2عمنمی

اانگ د.  اب زاو اجرای ی مگاس ب م ی    کگ د،  ی که براساس میااالت اقتصاای عمل میسازوکاو

ها هستگد، میتقدن د  مشیسیاستمداوان که ااوای گرایش سیاسی او انتخاب ابزاو اجرایی خط

ج ای ایگ ری   عنان بهابزاوها از نظر فگی و عخصصی قابل جایگزیگی هستگد و هرکدا  وا می

ه ای ل اکم اس ت.    ستکاو برا. به اعتقاا آنان آنچه او انتخاب ابزاو اجرا مهم است، سیا به

یی استفااه کگگد که عگش کمت ری  هانهیشهای خنا اغلب مایلگد از ها براساس سیاستاولت

ه ا  ایجاا نمایگد و کمتر جگبه اجباوی و قهری ااشته باشگد. البته ای ن ام ر او عم امی اول ت    

 ه ای ف راوان  های اولتی عابیی از ایدگاه سیاس تمداوان، مح دوایت  مصداق نداوا. سیاست

 کگگ ده نی ی عیاجتماعی، اقتصاای و فرهگگ ی کش نو ب ناه و عگه ا نظ رات گروه ی خ اص        

                                                           
1. B. G. Peters 

2. Public choice 
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. هنا میتقد است انتخاب ابزاو اجرا کاوی فگی و عخصصی نبناه، بلک ه منض نعی   باشدینم

ه ای مگ ابع،   مح دوایت  ریع أث انتخ اب اب زاو عح ت     عم نمی اس ت.   سیاسی و عابع شرایط

ه ای  ه ا و منفقی ت  لاصل از شکست اتیو عجرب های قانننیفشاوهای سیاسی، محدوایت

 .(1986، 1)هناگیرا گذشته، شکل می

 عغییر مطالیه بچنوچااو  یمش  خ  ط ایجرا با مرعبط تعحقیقا لی    صا تر    بس گرچه

 سطحاو  اویگذیمش  خط یشافزا بهوو  همیتا لیااوا، و اوقر لتهااو اوون او ی  خطمش

 ی،الملل  نیب یهای  خطمش ایجرا که د  ش یاراهگست تبیااا نشد  مطر منجب یالمللنیب

 سساا بر .(1998)جاکنبس نن،  ااان د   اوقر اخن یو بروس   مطالیه عن  منضوا  محلی طح  ساو 

 ،پاواو ی  هاعحاا ینق  نان ایجرا یگ  هاو زم گرفتهوتصن تمطالیا کثرا ،عحلیلی نکال هیدگاا

 اوقر عنجه وامن یدا ینا با غل    با اجرا یهاایگ    د. فرابن پایین به باال هگای    دا بر مبتگی

 فاهداز ا افنحرا عنن هر. یگداوآ اجرا به باید یمرکز بمصن یهاخطمشی که گرفتگ   دمی

طح ساو  بن مص یهایمشخط قیقا ایجرا که د میش علقی ییاجرا مشکلی انبهعگن لیهاو

 ظرن اومن قانننی مشکل لل واهب  را بهعمنم  اً  ائل   مس ینا ؛ید   میکش چالش بهوا  پااوو

 اورق عنجه وامن عن    منض ینو اساس اً ا  شدیاااه نم نسبت «نخیابا سطح یهااتکرووبن»

 بت نس نمحققا گاهیآ که ابنآن  ،وخ ااا نماز طیاو  که یعغییر ،ینا اجنو با. گرفتینم

واسطه به غلبا هایمشخط عحققو  ت سا ی یاس س یگدآفر یک ایجرا» که عن منض ینا به

 ینابگابر ؛یافت یشافزا ،«ش    نایم     جهامن مشکل با محلی انیگرزبا سیسیا یمتهاومقا

 عرکیبی یه  اهی  نظر مت    س به پااوو ای  هعحاا طح    ساو  اجرا بح  با مرعبط تمطالیا

 .(2008، یب)عر اکر اپید قن  س

 ب رای  ه ا اول ت  عنس ط  کالن مشکالت و مسائل لل برای کالن سطح او یریگمیعصم

 کل ی  ط نو به آن فرایگد که گنیگدمی گذاویمشیخط وا مرا  عامه عمگاف و مصالح به وسیدن

 اوزی ابی  و مش ی خط اجرای مشی،خط عدوین شامل مشکل ااواک و مشکل الساس از بید

 ب ه  ام ا  نداش ته،  چگ دانی  عمر گذاویمشیخط علم که ااشت عنجه باید. شنامی مشیخط

                                                           
1. Hood 
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 ه ای زمیگ ه  او جامی ه  عام ه  ائلمس   و مش کالت  کران برطرف او آن عمیق راتیعأث الیل

 و مج  ازی فض  ای گ  ذاویمش  یخ  ط فرهگگ  ی، گ  ذاویمش  یخ  طازجمل  ه  مختل  ف

 اقب ال  و عنج ه  م نوا  و ش ده  برخ نوااو  ایویژه اهمیت از ...، و اقتصاای گذاویمشیخط

 فرایگ د  مرال ل  ع رین پرچ الش  و ع رین مه م  از یکی اجرا مرلله .است گرفته قراو یاژهیو

 آن از پ س  و باشدمی هاهدف عحقق نقطه آغازین مرلله این زیرا؛ باشدمی یگذاومشیخط

 اونتیج ه ای ن   و رای  گیم قراو اوزیابی این اهداف منوا به میزان استیابی اوزیابی مرلله او

 ب ا  یا آمیزمنفقیت شدهعدوین هایمشیخط اجرای قدوچ عا اهدنشان می که است هااوزیابی

 گرانیب از ک ه   ش نا م ی اج را   یطیمشی او محیگد اجرای خطافر بناه است. همراه شکست

 نی  ا عیام ل ااش ته و   گریک د یب ا   گرانیب از  نیلال، ا نیاو آن نقش ااوند و او ع یمختلف

 ووی فرآیگ د اج رای   ...و  یاقتص اای، فرهگگ    ،یاس  یس یه ا عیامالت با عنجه به عف اوت 

 یه ا عف اوت  نیهم   لی  . ب ه ال (1384)صااق مناب،  گذاوندیم یقابل عنجه راتیعأث مشیخط

مختلف او  پراازانهیشده عنسط نظراوائه یهاالگن یریکاوگبه ،یفرهگگو  اقتصاای ،سیاسی

 ه ای مش ی خ ط ب رای اج رای منف ق     اونتیج ه باشد. مگاسب نمی چگدان کاو طیشرا یعمام

 ی ی امش ی و ل نزه اجر  خاص آن خط طیمتگاسب با شرا ییالگنهاکه است  نیازشده نیعدو

آنچ ه وا ک ه ب ا    ک ه   ان د ااش ته مشی همناوه به این نکته اذع ان  مجریان خط آن اوائه گراا.

بای د ب ا ف راهم    ، و برای انجا  این کاوسازی قاننن است پیااه شنا،مراقبت  یستیبا تیقاطی

ای ن   ک ه ی ع ا زم ان   چراک ه آووان شرایط خاص آن قاننن، او این مسیر قد  گذاشته شنا، 

از  یکیسازی ک را.  آن وا پیااه عنانیشنا، نم نیعدو یهرچگد که قاننن خنب نباشد،شرایط 

 شرایط یافتن، (مشیخط ینوعد لتیو ) مشیخط ایجرا بروسی ایبر جدید یمیگههاز

 یناز ا یکی ان،بحر یطار شاو  اجرو ا اویگذیمشخط ،خص مش وطنبه. ت سا صخا

 لی، ولزله(و زس یل   )نظیر هستگد وگذو زوا منقتها بحران گاهی. ت سا تنعا منض

اه ه  او  پاو اوو مریکااو آ اقتصاای اکنو طنو مثالبه. هستگد تبلگدمدها بحران گاهی

آن او ااام ه  و میالای  2010 عا 2005 یهالسااو  ااخدو همین اوعکر یامیالای  1970
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ک  ه  هس  تگد کرذ قابل مص  اایق، از (سقبرو  نیننا )نظیر پاییاوو یهاوکشناز  برخی

 .(2012، 1)پنچاوون و سنواکنلبه لل این مسئله عمنمی وجنا ااشتطنو فنوی نیاز به

 عبطمر یخاوج و یااخل قاتیعحق هایگهیشیپ از یعیداا به میکگیم یسی قسمت نیا او

 یه ا گهیش  یپ ب ه  س اس  و یااخل یهاگهیشیپ به شنایم یسی ابتدا او .میکگ اشاوه منضنع با

 .شنا اشاوه یخاوج
 . پیشینه تحقیقات داخلي1ل جدو

 محقق
 )سال(

 های تحقيقیافته ابزار گردآوری موضوع

شرفی و 
همکاوان 

(1398) 

بروس   ی وابط   ه ب   ین 
ب ا می زان    عنامل مرعبط
ه ای  مش ی اجرای خ ط 

ه  ای اجتم  اعی  ش  بکه
مج  ازی او ای  ران ب  ا   
عنجه به نق ش می انجی   

 یریپ     ذتیمس     ئنل
 اجتماعی

 پرسش    گامه س    ه
 ساخته، عنام ل محقق

م              رعبط، 
 یریپ   ذتیمس   ئنل

 می  زان و اجتم  اعی
های مشیجرای خطا

های اجتم اعی  شبکه
 مجازی

 ،اقتص اای، سیاس ی   عنامل م رعبط )فگ ی،   یهامیان مؤلفه
عنام ل  و  گ ذاوی مش ی عنام ل ناش ی از خ ط    اجتماعی،
)از  ااویاجتماعی وابطه میگ   یریپذتیبا مسئنل ساختاوی(

ن عنام ل فگ ی و   و وابط ه می ا   ننع مس تقیم( وج نا ااوا  
اجتم اعی از ش دت بیش تری برخ نوااو      یریپذتیمسئنل
اجتم اعی و می زان اج رای     یریپ ذ تیو بین مس ئنل  است
عنام ل   یهاهای اجتماعی و بین مؤلفههای شبکهمشیخط

ه ای اجتم اعی   های شبکهمشیمرعبط با میزان اجرای خط
 .ااو )از ننع مستقیم( وجنا ااوایمجازی وابطه میگ

سی و عبا
همکاوان 

(1397) 

شگاس    ایی عنام     ل  
 کگگ      دهلیعس      ه

گ  ذاوی او مش  یخ  ط
ل    نزه عحقیق    ات و 

 فگاووی

 پرسشگامه

ای و نهاای. سطح ف رای؛ اوعق ای   عنامل فرای، زمیگه
ی از ری  گبه ره گ ذاوی و  مش ی عنان و عخص ص خ ط  

ی؛ اوزش  یابی اگ  هیزمی نخبگ  ان. عنام  ل  ه  ادهی  ا
ی جمیی و هاوسانههای پیشین، مشیی خطهاپژوهش

مشی و همچگین عنامل نهاای؛ ایجاا بستر عیاملی خط
ی عفک ر،  ه ا ک اننن علمی، ایج اا   یالرفهی هاانجمن

مش ی وا ش امل   او خط رگذاویعأثبازنگری او نهااهای 
 .شنندیم

جمشیدی 
ی بروجرا
و 

همکاوان 
(1397) 

طرال  ی چ  اوچنب  
مفه             نمی  

ه   ای مش   یخ   ط
عگظیم   ی او ل   نزه 
محت    نای فض    ای 

جمه  نوی  مج  ازی
 اسالمی ایران

 -مطالیه اس گاای  
 کدگذاوی

که او پگج بخش نیاز به ابزاوهایی عگظیمی او سطح 
فضای مجازی ااوی م ک ه ای ن پ گج بخ ش ش امل:       

لق   نقی، اقتص   اای، فگ   ی، نه   اای و  –ق  انننی 
باشد، همچگ ین از لح ام محت نایی    خناعگظیمی می

 –ی سیاس ی، اقتص اای، فرهگگ ی   ه ا هیمااوونباید 
قضایی و  –عی، فگی، امگیتی، آمنزشی، لقنقیاجتما
 عتقاای وا منوا عنجه قراو ااا.ا -مذهبی

                                                           
1. Poocharoen& Sovacool 
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 محقق
 )سال(

 های تحقيقیافته ابزار گردآوری موضوع

النانی و 
همکاوان 

(1393) 

ع    دوین الگ    نی  
گ  ذاوی مش  یخ  ط

 فضای مجازی کشنو

و  مب   انی نظ   ری
 مصالبه

ه ای  ابتدا الگنی عرکیبی، ساس الگ نی منجنای ت  
گ ذاوی،  مش ی ، الگنی عیام ل او فرایگ د خ ط   مؤثر

ب ر   م ؤثر گ ذاوی و عنام ل   مشیدوین خطفرایگد ع
ی مج ازی م نوا   فض ا گ ذاوی او  مشیاجرای خط

 عنجه قراو گرفت.

 . پیشینه تحقیقات خارجي2جدول 

 محقق
 )سال(

 موضوع
ابزار 

 گردآوری
 های تحقيقیافته

Stuart Fowler کاپیتان ،
Craig Sweetman ،

Keith F. Joiner  و
Elena Sitnikova 

(2017) 

های شیمعدوین خط
امگیت فضای مجازی 
او اکتس  ابات اف  اعی 

 استرالیا

 پرسشگامه

نشان ااا او بح  اف اع،   آمدهاستنتایج به
ی س ایبر بای د او ک ل چرخ ه     ریپ ذ انیطاف

عنسیه سیاس ت   ولیات او نظر گرفته شده 
 مرعبط با این نیاز کلی باید شگاخته شنا.

 

Riza Azmi ،William 

Tibben  وKhin Than 

Win 
(2016) 

مشی ی خطهازهیانگ
امگی    ت فض    ای  
مجازی: نقد اابی از 

مش  ی امگی  ت  خ  ط
 فضای مجازی ملی

مطالیه 
 اسگاای

ه  ای واهب  را امگی  ت مل  ی س  ایبری ای  دگاه
مختلفی وا او منوا عیریف امگی ت س ایبری   
که مبتگی بر محیط ااخلی و خاوجی کش نو  

بری ی امگیت ی س ای  ه ا زهی  انگعگنان است به
 .اهدیم منوا بروسی قراو

Oluwafemi Osho  و
Agada D. Onoja 

(2015) 

مشی سیاست و خط
امگی    ت فض    ای  
مجازی ملی نیجریه: 

 یک عحلیل کیفی

مصالبه 
و 

 مشاهده

ی خاص ی او وابط ه ب ا سیاس ت و     ه ا ینگران
واهبرا امگیت ملی سایبری نیجری ه وج نا ااوا   

ه ک  او این وابطه این است  هاهیعنصکه یکی از 
یت نظامی س ایبری ب ا عنان ایی    عنسیه یک قابل

سایبری او ص نوت جگ گ    سمیضد عروواوائه 
ط نو ج دی او اس گاا م نوا     سایبری بای د ب ه  

 بروسی قراو گرفته و شامل آن شنا.

Sanjay Chhabra 
(2013) 

اوزی   ابی انتق   اای  
مش  ی امگی  ت  خ  ط

فضای مجازی مل ی  
 و سازمانی هگد

 مصالبه

ا و 1ه ای امگی ت مل ی   هگد باید کلیه سیاس ت 
ک ه عنس ط    NSCو  2عنسط ش نوای امگی ت  

PMO  قراو گرفته است، عشکیل  دییعأمنوا
 اهد.

                                                           
1. NSP 

2. CCS 
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ها وا و متغیرها و اوعبا  بین آن باشدیم یاکتشاف یتاًپژوهش لاضر، ماه گکهیبا عنجه به ا

فرض یه   ی ا  یاو این مرلله ااوای چاوچنب نظر نماید،یاز طریق پژوهش کیفی استخراج م

؛ ام ا  باش د یمحنو منداشته و سؤال یهپژوهش لاضر فرض یگره عباوت اباشد؛ بعحقیق نمی

ه ای  مش ی خ ط  یاجرا الگنی» پژوهش وا به شر  زیر او نظر گرفت: صلیعنان سؤال امی

 ی ر پ ژوهش وا ب ه ش کل ز    یعنان سؤاالت فرعمی ، همچگین«یست؟چ یرانا یمجاز یفضا

 ی ران او ا یمج از  یه ای فض ا  مش ی خ ط  یاج را  الگ نی  یه ا ابیاا و مؤلفه» مطر  کرا:

 ی ران او ا یمج از  یه ای فض ا  مش ی خ ط  یاج را  یهاابیاا و مؤلفه ینووابط ب»، «کدامگد؟

 .«چگننه است؟

 

 شناسي پژوهشروش

 یفلس ف  ی ری گجه ت  ،مدل پژوهش ساندوز و همک اوان  ی لاضر از ل یفیپژوهش ک

 ی ق عحق ی ک ظ ر ه دف   است. از ن یاجتماع ییساختاوگرا یهبر نظر یااشته و مبتگ یریعفس

)از ج ز ب ه ک ل(     ییاس تقرا  یپژوهش یکراو از نظر وو( 1379 ی،)سرمد، بازوگان و لجاز یاکتشاف

 ی دانی م یقها عحقاااه یگراآوو ینهاز نظر ش یفی،ک حقیقع یکاز نظر ووش  یناست. همچگ

ی اا م دل ک نوبین و    بگش ده ب ا اس تفااه از ووش اااه    ی)ووش اج را( س ی   واهبراو از نظر 

وا به است آوواه و ب ا اس تفااه از اب زاو مص البه، اطالع ات       یازاطالعات منوا ن اشتراوس

پ ژوهش از   ی ن ا یگرا یسن از .(2009، یلو عرونه یس)ساندوز و لنکشف و اوک شنند  یازمنوا ن

 یمج از  یه ای فض ا  مشیخط یاجرا الگنیاوائه  مگظنوبهها اااه یگراآوو ینگاه چگننگ

 ی ه نظر یفیاز ووش ک الگنساخت  یاستفااه خناهد کرا. برا یفیک یقعحقاز ووش  یراناو ا

خبرگ ان و متخصص ان    شامل قیعحق نیا افراا منوا مطالیه او استفااه خناهد شد. یاابگاااه

 از طری ق مص البه ب ا    یاطالعاع که هستگد یمجاز یمشی او فضاخط یاجرا ایگدآشگا با فر

شد که ب ه ش ر     یآووجمع افتهیساختاومین مصالبه قیطر از لنزه نیا خبرگان از نفر 35

گی ری  از ن نع نمنن ه   هدفمگ د  یریگنمننه ووش از قیعحق نیا او نیهمچگ. است 4جدول 

ه ای  و ب ا عنج ه ب ه عک راوی ب نان اااه      مص البه  عی داا  نی  ا انجا  باشد.  استفااه نظری
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 ب ه  یازی  ن و دهیوس   اش باع  نقطه به شدهیگراآوو اطالعات کهشده، مشخص شد استخراج

بگی اا او  همچگین یکی از االیل اصلی استفااه از ووش اااه. ستین شتریب هایمصالبه انجا 

ه ای فض ای   مش ی اجرای خط هایاین عحقیق این است که این ووش برای استخراج مؤلفه

ای او لنزه فضای مجازی واهگشا ب ناه اس ت.   و شگاسایی متغیرهای بنمی و زمیگه مجازی

 عنص یف  و زم ان  طی پدیده یک عغییر و بروسی که است فرایگدمحنو ووشی ااشدهیش وو

 .کگدمی پذیرامکان وا آن مختلف مرالل

 عج اوب  انیک اس  او ل د  چ ه  ع ا  قی  عحق ه ای افت ه ی ک ه  اس ت  امیگ   نه ایب 1تیمقبنل

 ،اس ت  باوو قابل و منثق مطالیه منوا دهیپد با وابطه او خنانگده و محقق کگگدگان،مشاوکت

 از یرفتگیپذ و میتبر ریعفاس از یکی فقط عناندیم مدنظر دهیپد از گرفتهصنوت نییعب اگرچه

 و) انبگی  اااه پ راازی هی  نظر ب ر  یمبتگ هایپژوهش تیفیک یابیاوز مگظنوبه. باشد دهیپد آن

 یمیرف   وا تی  مقبنل ش اخص  ، اهاس تراوس  و نیک نوب  ،(یفیک هایپژوهش رسای نیهمچگ

مح دوایت، س ه    لیبه الشنا )یم یابیاوز لاضر پژوهش تیمقبنل آن یمبگا بر که اندکراه

 شنند(.عگنان نمننه میرفی میشاخص به

 نیهمچگ   و مطالی ه  م نوا  ل نزه  متخصص ان  عج اوب  با پژوهش هایافتهی ایآ :عگاسب

 او وا خ نا  عنانگ د یم   کگگ دگان مشاوکت ایآ ااوا؟ یهمخنان و یسازگاو کگگدگانمشاوکت

 لاض ر  پ ژوهش  ه ای افت ه ی ،اوی  می نیا عحقق مگظنوبه گد؟کگ مشاهده پژوهش انااست خط

 ش ده  دأییع و شیاالپ ،یابیاوز مشی و فضای مجازیخط لنزه نامتخصص از نفر او عنسط

 یلیکمع هاینظر وشد  اوائه کگگدگانمشاوکت از نفراو  به داوشدهیپد هینظر نیهمچگ .است

 یکدگ ذاو  الگ نی  ،یمحنو یکدگذاو الگنی مثال طنوبه. است دهش اعمال و افتیاو آنان

 ه ر  او و ش ده  گذاش ته  بح    ب ه  مختلف جلسات یط شدهمطر  هایشاخص و یانتخاب

 .است دهش لیعکم و اصال  مرلله

و  گشیباو لنزه منوا مطالیه،  قیعحق هایافتهی ایآ :هاافتهی بنان دیمف ای بنان یکاوبرا 

 عنانگ د یلاضر م قیعحق هایافتهی گفت دیبا وابطه نیا وا آووند؟یم فراهم یدیجدنگرش 

                                                           
1. Credebility 
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ه ای فض ای   مش ی اج رای خ ط   یمجزا و زیمتما هایاستیس اعخاذ گهیزم او یعمل یدبُ او

اج رای   ل نزه  او اان ش  عنس یه  او زی  ن ینظر یدبُ او لاضر پژوهش. دگباش دیمف مجازی

 .ااوابه همراه  خنا با وا یدیجد گشیب و بناه مؤثر های فضای مجازیمشیخط

 او رکمش ت  زب ان  به یابیاست و مدنظر دهیپد از مگاسب اوک جاایا یبرا میمفاه :میمفاه

 دگ  بتنان دی  با پ  ژوهش ه  ایافت  هی نیبگ  ابرا؛ هس  تگد یض  روو مطالی  ه م  نوا ل  نزه

 نامتخصص   نظ ر  از که ایگننهبه ،دگباش ااشتهبه همراه  خنا باوا  یمگاسب هایپراازیمفهن 

ک ه   یمیمف اه  از یشماو قیعحق نیا او. دگباش اوزشمگد و عیبد جذاب، ،مطالیه منوا لنزه

 ضنول ،باشگد دیمف های فضای مجازیمشیاجرای خط اتیااب یمفهنم عنسیه او عنانگدیم

محنوی، وجنا ظرفیت آگ اهی م را  و بهب نا کیفی ت خ دمات      اانش رینظ یمیمفاه ،ااوند

 .هستگد ننع نیا ازایی ههنمننعمنمی 

ه ای فض ای   مشیاجرای خط لنزه خبرگان از عن 35 با مصالبه از پس قیعحق نیا او

 و یآووجم ع ( یانتخ اب  ی ومحنو باز، یکدگذاو) اایبگاااه ووش به یفیک یهااااه ،مجازی

ه ای فض ای   مش ی اوائه الگنی اجرای خط بگیاا،اااه کیفی پژوهش این هدف. دندش لیعحل

 م روو  و کگگ دگان ش رکت  ب ا  مصالبه از کیفی پژوهش یشگاسووش وویکرا. مجازی است

 اس تیلن  س یلنو  و اووبچطبق نظر . کگدمی استفااه هااااه این کران فراهم برای مرعبط متنن

وابط ه ب ا    او پرس ش  ؛کگ د م ی  اس تفااه  مه م  اصل او از بگیاااااه پراازینظریه ،(  2003)

 پای ه  ب ر  مف اهیم  و ه ا ای ده  خل ق  و اه  آن گی ری ان دازه  نه کگگدگانمشاوکت ذهگی عجاوب

 مبگ ای  ب ر  کگگ دگان مش اوکت  ب ا  مص البه . کگگدگانمشاوکت هایپاسخ عئنویک کدگذاوی

 خل ق  ب ه  که ایگری اااه جدید کگگدگانمشاوکت که یابدمی ااامه جایی عا بگیاااااه پژوهش

 پ راازی نظری ه . (1967 ،1اس تراوس  و گالس ر ) ددهگن اوائه وا کگد کمک عئنوی برای جدید مفاهیم

 .ش نا م ی  کدگ ذاوی  الی ه  شامل س ه  مگدینظا  ساختاو و است مگدنظا  یفرایگد ،بگیاااااه

 ع دوین  مطالی ه  م نوا  پدی ده  به مربن  اطالعات هایطبقه نخستین که باز کدگذاوی -الف

                                                           
1. Glaser& Strauss. 
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 یکدگ ذاو  .ج و کگدمی لیعبد هازیرمقنله به وا میمفاه که محنوی کدگذاوی -ب شنند،می

 .کگدمی حیعشر وا هامقنله این ینستگیپهمبه و اوعبا  که انتخابی
 

 کنندگان پژوهش )خبرگان(شناختي مشارکت. اطالعات جمعیت3جدول 
عوامل 

 شناختيجمعيت

مجموع  تعداد مؤلفهزیر

 فراواني

 جگسیت
 25 مرا

 نفر 35
 10 زن

 سن

  5 سال 30کمتر از 

 16 سال 40عا  30 نفر 35

 8 سال 50عا  41

 6 سال 50باالی 

 پست سازمانی

  8 مدیران اوشد

 18 مدیران میانی نفر 35

 9 کاوشگاسان خبره

 عحصیالت

  10 عرنییپاکاوشگاسی و 

 18 اوشد نفر 35

 7 اکتری

 سابقه کاو

  4 سال 5کمتر از 

 10 سال 15عا  5 نفر 35

 17 سال 25عا  15

 4 سال 25باالی 

 

 پژوهش یهاافتهی

 فرایگ د . پ راازا یم   هاآن یکدگذاو و هامصالبه از آمدهاستبه نتایج بیان به بخش این

 ط ی . یابگد عنسیه نظری مفاهیم به خا  هایاااه آن او که آووا فراهم وا شرایطی کدگذاوی

 ووش کم ک  ب ا  ک او  ای ن . یافتگ د  عنس یه  و ش ده  پی دا  عدویجبه هامقنله ،کدگذاوی فرایگد

 کدگ ذاوی  ب از،  کدگ ذاوی  ؛ش د  انج ا   کدگ ذاوی  مرلل ه  س ه  طی و استانداوا و مگدنظا 
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 وا ه ا کدگ ذاوی  ای ن  از هری ک  از لاصل نتایج بیدی بخش. انتخابی کدگذاوی و محنوی

 و نیک نوب  مگ د نظ ا   اای  بگاااه ووشاز  پ ژوهش  نی  ا اوبا عنج ه ب ه ایگک ه     .کگدمی اوائه

ه ای عحقی ق، ب ر مبگ ای ای ن ووش عحلی ل       ستفااه شده است، اااها مبگا عگنانبه استراوس

 شدند.

 

 باز کدگذاری از حاصل جينتا

. ش نا م ی  شروع افراا از هریک هایاااه هایعکه عحلیل با بگیاااااه پراازینظریه عحلیل

 عفکی ک . اس ت  عحلی ل  ب رای  مص البه  هایاااه مستگدات بگدیبخش شامل آغازین مرلله

 ک را  بروسی وا هااااه جداگانه اجزای بتنان که اآوومی فراهم وا امکان این هاکهع به هااااه

 ایج اا  آن او ه ا اااه ک ه  ایوی ژه  منقیی ت  از ک ه  ک را  پ راازی مفهن  ایگننهبه وا هاآن و

 می روف  ب از  کدگ ذاوی  ب ه  فرایگ د  ای ن (، 1998 ن،یکنوب و استراوس) ووند فراعر اند،شده

های ای ن پ ژوهش میرف ی    ای مستخرج از مصالبه، مفاهیم و مقنلهکده 5او جدول  .است

 شنند.می
 های مستخرج از کدگذاری باز. مفاهیم و مقوله4جدول 

 مفهوم مقوله ردیف

 محنویاانش 1

  ااشتن عخصص و مهاوت 

 ااشتن عنانایی منوا نیاز 

 ااشتن عجربه مگاسب 

 یساالوستهیشا 2

  گزیگی مجریانشایسته 

 مجریان ااویشایسته 

  گماوی مجریانشایسته 

 ی سازمانهااهداف و واهبرا 3
 مگابع انسانی اندازچشم 

  نگرش واهبرای 

 مدیریت مشاوکتی 4
 عفنیض اختیاو 

  هماهگگی 

 لمایت مدیران اوشد 5
 اعتماا به مجریان 

  عأمین مگابع 
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 مفهوم مقوله ردیف

 نهااهای منازی 6
  عد  وجنا متنلی والد 

 عد  پاسخگنیی 

 ناکاوآمدی مجریان 7
  انتخاب نامگاسب 

 نداشتن اانش و عجربه مگاسب 

 ضمانت اجرایی ضییف 8
  های مدوننبنا برنامه 

  پیگیری و کگترل ضییف 

9 
وجنا قنانین و مقروات 

 مگاسب

  عدوین قنانین مگاسب 

 اجرا و پایبگدی به قنانین 

10 
ی هارساختیزوجنا 

 فگاووانه مگاسب

   یافزاوسختوجنا امکانات 

   یافزاونر وجنا امکانات 

 وجنا ظرفیت آگاهی مرا  11
  ی منجنا جامیههاتیواقیشگاسایی 

   عقنیت ظرفیت عمن  مرا 

 عنسیه مگابع انسانی 12
  عقالنیت 

 کاوآمدی 

 مدیریت اانش 13

 عنلید اانش 

 عنزیع اانش 

  کاوبرا اانش 

 مرا  -بهبنا وابطه اولت 14
  افزایش وضایت مرا  از اولت 

 پذیرش عصمیمات اولت 

15 
بهبنا کیفیت خدمات 

 عمنمی

  افزایش کاوایی خدمات عمنمی 

 مشیبقا و اوا  خط 

 افزایش اعتماا عمنمی 16
  افزایش مشاوکت اجتماعی 

 پشتیبانی شهروندان از اولت 

 

 محوری کدگذاری از حاصل جينتا

 ب ه  مح نوی  کدگذاوی فرایگد. شنامی آغاز باز کدگذاوی فرایگد طی محنوی کدگذاوی

 مرب ن   پدی ده  ی ک  به که پراازامی پیامدهایی و عیامالت و هاکگش شرایط، انناع شگاسایی

 واه از وا ک او  این و اهدمی پینند هازیرمقنله به وا مقنله یک باز کدگذاوی فرایگد. شنندمی
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 ج نی وجس ت  ش امل  و اه د م ی  انجا  کگد،می عشریح وا هاآن بین ووابط که هاییعباوت

 اوعب ا   او ب اهم  چگنن ه  اساس ی  ه ای مقنل ه  اهگدمی نشان که ستا اهاااه او هاییسرنخ

 ب از  کدگذاوی از آمدهاستبه هایاااه ،محنوی کدگذاوی فرایگد. (2008 استراوس، و گالسر) هستگد

 ایج اا  اوعبا  هازیرمقنله و هامقنله بین و کراه بگدیطبقه وا هااااه عکگیک این. کگدمی عرکیب وا

. ش نند م ی  نمایان مستمر عطبیقی عحلیل واه از که ستا هاایده از یابگدیاسته نلهمق یک. کگدمی

 ،ااوا وج نا  ب از  کدگذاوی او آنچه به نسبت ،کمتری هایمقنله به وا هاایده محنوی کدگذاوی

ط ی کدگ ذاوی    .(1998 ،1ک نوبین اس تراوس و  ) کگ د م ی  اوائ ه  ع ر چکیده یچاوچنب و کراه بگدیگروه

های مستخرج از کدگذاوی ب از او ش ش اس ته مقنل ه مح نوی، ش رایط عل ی،        لهمحنوی، مقن

 عنج ه  بااند. ها( و پیامدها قراو گرفتهها یا واکگشگر، شرایط بستر، واهبراها )کگششرایط مداخله

 است. یرصنوت زبه یمحنو یکدگذاو یمپاوااا یحات، الگنیعنض این به

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محوری. الگوی پارادايمي کدگذاری محوری: دانش1شکل 

                                                           
1. Straus& Corbin 

 عليشرایط 

 ساالریشايسته 

  هاای  راهبرداهداف و
 سازمان

 مديريت مشارکتي 

 مااااديريت حماياااات 
 ارشد

 

 مقوله محوری

 یمحوردانش 
 
 

 راهبردها
 سانيتوسعه منابع ان 
 مديريت دانش 

      
   

 گرشرایط مداخله

 نهادهای موازی 

 ناکارآمدی مجريان 

 ضمانت اجرايي ضعيف 
 

 

 بستر

 وجود قوانين و مقررات مناسب 

 هاای نناوراناه   وجود زيرساخت
 مناسب

 وجود ظرنيت آگاهي مردم 

 پيامدها
  بهبااود راب ااه دو اات- 

 مردم

   بهبود کيفيات خادمات 
 عمومي

 انزايش اعتماد عمومي 
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اس ته ش امل    ش ش باز عح ت   یمستخرج از کدگذاو یهامقنله ی،محنو یکدگذاو یط

ه ا(  واکگش یاها بستر، واهبراها )کگش شرایط ،گرمداخله یطشرا ی،عل یطشرا ی،محنومقنله

ب ه مگزل ه   « مح نوی اان ش »شده، مقنل ه  استخراج یهامقنله بین ازاند. قراو گرفته پیامدها و

مقنل ه   ی ن انتخاب ا یلقراو گرفته است. ال الگنشده و او مرکز  فتهاو نظر گر یمحنومقنله

عنان به وضن  مشاهده آن وا می واپایها است که او اغلب اااه ینا یمحنوبه مگزله مقنله

وج نا   ازمگ د ین مح نوی اانش کهاند ااشته اشاوهاهگدگان اغلب پاسخ یگرکرا؛ به عباوت ا

 یآگ اه  ی ت ظرف و وج نا  فگاووانه مگاسب یهارساختیز ، وجناو مقروات مگاسب ینقنان

ه ای  مشیاجرای خططنو منفق به عنان بهنمی یفیل هایوویه وها ووش باباشد و می مرا 

 واه ا  مقنل ه  یگرااا و ا مقنله وا او مرکز قراو ینعنان امی ینپرااخت؛ بگابرا فضای مجازی

ل ال از   ینو او ع   یانتزاع   یزن یمحنومقنله برای شدهانتخاب برچسب. نمنا مرعبط نآ به

   برخنوااو است. یتجامی

، س ازمان  یه ا واهب را و  ی، اه داف س االو ستهیشا چهاو مقنله ،هامقنله یگرا یانم از

او نظر گرفته شده اس ت؛   یعل یطاوشد به مگزله شرا یرانمد ی و لمایتمشاوکت مدیریت

از  های فضای مجازیمشیاجرای خطاست که او زمان  ینوابسته به ا محنویانشا ییگی

اوش د   یرانمد ی و لمایتمشاوکت ، مدیریتسازمان یهاواهبراو  ی، اهدافساالوستهیشا

 یب ه مگزل ه واهبراه ا    عنسیه مگابع انسانی و م دیریت اان ش   یها. مقنلهبرخنوااو باشد

او  عنسیه مگابع انسانی و مدیریت اانش ییگی؛ اندهاو نظر گرفته شد محنویاانش دااوخ

 ی. نهااه ا یرن د گم ی عگنان مبگا م نوا عم ل ق راو    بههای فضای مجازی مشیاجرای خط

 اوگ ر  مداخل ه  یطبه مگزله ش را  یزنیف ضی ییاجرا یان و ضمانتمجر ی، ناکاوآمدیمناز

 ی ا آن وا مح دوا   گ د عنانوخ اااه و م ی  مح نوی اانش یگداو فرا زیرا ،اندشده گرفته نظر

خ دمات   یفی ت بهب نا ک ، م را   -بهبنا وابط ه اول ت   یهامقنله تی. اونهایگدنما یلعسه

او  مح نوی اان ش لاص ل از   یامدهایو پ یجبه مگزله نتای اعتماا عمنم ی و افزایشعمنم

 اند.نظر گرفته شده
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 انتخابي کدگذاری از حاصل جينتا

 عنسیه به که است بگیاااااه پراازینظریه یگدفرا از مرلله آخرین انتخابی کدگذاوی

 وال د  مح نوی  مقنل ه  یک انتخابی، کدگذاوی فرایگد طی. انجامدمی نهایی عئنوی یک

 ای ن  مبگای بر. گراندبرمی محنوی مقنله این به ایگر هایمقنله همه و شنامی انتخاب

 ساماندهی آن پیرامنن اطالعات همه که گیرامی شکل والدی سیر خط محنوی، مقنله

 انتخ ابی  و مح نوی  ب از،  کدگ ذاوی  طی که نهایی محنویمقنله باوهاو بح . شنندمی

 س طح  س ه  ب ین  وابط ه  مح نوی  مقنل ه  ای ن . ش نا می انجا  بخش این او شد، نمایان

 نی  ا او .کگدمی کمک هامقنله یهایژگیو عشریح به و کراه پراازیمفهن  وا کدگذاوی

 یکدگ ذاو  او آم ده اس ت ب ه  ه ای مقنله نیب بطاوو از پراازهینظر ،یکدگذاو از مرلله

 یانتزاع   ایگنن ه ب ه  وا مطالی ه  منوا دهیپد که آووایاوم نگاوش به ایهینظر ی،محنو

 . (1998 ن،یکنوب و استراوس) کگدیم حیعشر

 و ااس  تان خ  ط نگ  اوش مانگ  د یفگ  نن کم  ک ب  ا ع  ا ش  نایم   ع  الش مرلل  ه نی  ا او

 نگ اوش  او. ش نا  انجا  هینظر یبهبنابخش و سازیکااوچهی گدیافر ،یشخص هایااننشتی

 اث ر  مطالی ه  م نوا  دهی  پد بر یخاص عنامل چگننه کهاین مسئله وا  پژوهشگر ،ااستان خط

 . (1379 ،یخاک) کگدیم حیعشر انجامگد،یم ایژهیو جینتا به و گذاوندیم

 نظر او وا یمحنو یکدگذاو زا آمدهاستبه هایمقنله یانتخاب یکدگذاو گر،یا یانیب به

 به وا آن مگدنظا  ایگننهبه وکگد یم انتخاب یمحنومقنله عگنانبه وا هاآن از یکی را،گییم

 زی  ن وا ااون د  ازی  ن یش تر یب بهب نا  و عنسیه به که هاییمقنله. اهدیم اوعبا  هامقنله رسای

 . (1998 ن،یکنوب و استراوس) کگدیم لیعکم

 ه ا مقنل ه  رس ای  دمانیچ و ااان قراو هم کگاو با و یمحنومقنله یمبگا بر قسمت نیا او

پرسش . شر  اااه شنا های فضای مجازیمشیاجرای خط عجربه از یتیووا شنایم عالش

ها وا اجرای ی ک را. عش ریح مقنل ه     مشیعنان او فضای مجازی خطاین است که چگننه می

 بح  باشد.عناند نقطه شروع پرااختن به این محنوی می
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 محوری: دانشیمحورمقوله

محنوی او نظر گرفته شده، زیرا واپ ای آن  به مگزله مقنله محنویاو این پژوهش اانش

-ها وجنا ااشته و نقشی محنوی وا ااوا است، به نحنی که م ی های مختلف اااهاو بخش

 ه ا س ازمان  ب ه  که است یگدیفرامحنوی ها وا لنل خنا جمع کگد. اانشعناند ایگر مقنله

 یعخصص   و کگگ د  مگتش ر  و یاه  س ازمان  گش،یگز ابگد،یب وا مهم اطالعاتعا  کگدیم کمک

 و یواهب را  یزی  وبرنام ه  ا،ی  پن آم نختن  مش کالت،  لل چنن ییهاتیفیال یبرا که است

 ر،یعس خ  کس ب،  د،ی  عنل عم ل  ای گدیفرا هرگننه محنویاانش. است یضروو یریگمیعصم

 و یریااگی   اب د، ی اس تقراو  اانش که ییجا هر او است، آن کاوبرا و یریپذجامیه و جیعرو

 ب ه  س ازمان  قیطر آن از کهاست  یگدیفرامحنوی اانش .اهدیم شیافزا وا سازمان عملکرا

ا. یک ی از  پ رااز یم   اان ش  بر یمبتگ ییااوا و اعضاء شهیاند و فکر از لاصل هیسرما جاایا

 اش اوه  مهاوت، باشد.  ااشتن عخصص و مهاوت میمفاهیم مستخرج از کدگذاوی باز، مفهن

 نح نه  اوخص نص  ب ه  ،هس تگد  پرووش قابل اما ستگد،ین یذاعالزاماً  که ااوا ییهاییعنانا به

 یاص ل  ض ابطه  نیبگ ابرا ؛ ابگ د ییم   انیک اس  او بالقنه یهاییعنانا او نه و فرا فهیوظ انجا 

 ران،یم د  یهامهاوت گهیزم او شدهنجا ا مطالیات. است ریمتغ طیشرا اومؤثر  اقدا  مهاوت،

یک ی ایگ ر از مف اهیم     .کگگ د یم   دی  عأک یااواک   و یانس ان  ،یفگ   مهاوت ننع سه بر غلبا

 از عب اوت اس ت  ک ه   اس ت  مستخرج از کدگذاوی باز، مفهن  ااش تن عنان ایی م نوا نی از    

 یزم ان  او انی  نما یک او  انجا  یبرا وا شخص که یگیع و یذهگ یهاواکگش از یامجمنعه

 لاال وا کاو آن است قااو شخص که است نیا اصطال  نیا اساس. دنسازیم قااو مشخص

. یکی ایگر از مفاهیم مس تخرج از کدگ ذاوی   نداوا شتریب آمنزش یبرا یازین و اهد انجا 

 که است طیمح و فرا متقابل ریعأث ،جربهباز، مفهن  ااشتن عجربه منوا نیاز است. مگظنو از ع

 ب ا  مج دا  مناجه ه  اوالیم ل  عک س  ب روز  و یریااگی   منج ب  ف را  او تقاب ل م ریع أث  نیا

 ریعأث نیا اثر او و یریااگی با که است یگریا جهینت وفتاو رییعغ. شنامی یطیمح یوخدااها

 یواقی   تی  منقی کی   از یفیعنص   عجرب ه،  ،تیریمد و سازمان علم او. اهدیم وخ متقابل

 خ اص  منض نع  کی   ای   فرص ت  مس ئله،  کی   ب ا  مناجهه او آن آثاو و میعصم کی شامل
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 او یفرهگگ مشکالت و یعلم میمفاه یریکاوگبه نهیش همناوه گفت دیبا تی. اونهاباشدمی

 و یاص نل  ری  غ ه ا آن از کی  هر ینف و بناه هاسازمان چالش عرینمهم عجربه، و علم نندیپ

 و اوضعی   شهیو شگاخت خصنص نیا او عیاوضات تیریمد نهیش نیبهتر. است نااوست

 .بنا خناهد سازنده عیامل جاایا با آن لل

 

 يعل يطشرا

گذاون د.  ای از وقایع و شرایط است که بر مقنله مح نوی اث ر م ی   شرایط علی مجمنعه

و « م دیریت مش اوکتی  »، «ی س ازمان ه ا اه داف و واهب را  »، «یس االو ستهیشا»چهاو مقنله 

ان د.  او نظر گرفت ه ش ده  « محنویاانش»ی اثرگذاو بر هامؤلفهعحت « لمایت مدیران اوشد»

گ ذاوا. ای ن   محنوی اثر میمقنله علّی است که او سطح سازمانی بر اانش« یساالوستهیشا»

 گماویستهیشا»و « انیمجر یااوستهیشا»و « انیمجر یگیگزستهیشا»مقنله متشکل از مفاهیم 

 آن او ک ه  ش نا یم   گفته تیریمد ای لکنمت از یانهیش به یساالوستهیااست. ش« انیمجر

 ای   یم ال  ق دوت  هیپا بر نه و شنند دهیبرگز شانیستگیشا و ییعنانا هیپا براندوکاوان است

مقنل ه علّ ی اس ت ک ه ب ر      « س ازمان  یه ا واهب را  و اه داف ». یلیفام و یاجتماع تیمنقی

 نگرش»و « مگابع انسانی اندازچشم»گذاوا. این مقنله متشکل از مفاهیم محنوی اثر میاانش

عگ نان  ب ه  انس انی  مگ ابع  عنسیه امروزهمگابع انسانی ییگی ایگکه  اندازچشماست. « واهبرای

 اصلی مبال  از یکی و فرهگگی و اجتماعی –اقتصاای عنسیه به استیابی جهت یازینشیپ

 فص ل  و ه ا س ازمان  عنس یه  و وش د  اوک ان  از و ب ناه  جه ان  نقا اقصی او عنجه منوا و

 مگ ن   س ازمانی،  اهداف عحقق واستا این او .باشدیم انسانی اینیروه مدیریت او جدیدی

 ع الش  ایگک ه  وی ژه هب. بنا خناهد سازمانی یمشخط و پرسگلی هایسیاست بنان همسن به

 و ک او  ب ه  واس خ  اعتق اا  و سازمانی یهااوزش و فرهگگ هیبر پا گروه، اعضای همه مستمر

مقنله علّی اس ت  « مدیریت مشاوکتی». شدبا همراه کاملنفس اعتماابه و بیشتر هرچه عالش

عف نیض  »گذاوا. این مقنله متشکل از مف اهیم  محنوی اثر میکه او سطح سازمانی بر اانش

 زم ان  او مگاس ب،  اف راا  مشاوکت یمیگا به یمشاوکت تیریمداست. « هماهگگی»و « اختیاو
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 ییکاوه ا  او گ ان کاوک مشاوکت ف،یعیر نیا هیپا بر. است مگاسب کاو انجا  یبرا و مگاسب

 نی  ا ک ه  ب نا  خناهد آگاهانه و یاواا ااوطلبانه، یمشاوکت شنا؛می مربن ها آن خنا به که

 هاتیمسئنل او و کگد کمک گروه یهاهدف عحقق به که کگدیم قیعشن وا شخص یریاوگ

 نخس ت، : کگ د یم   انبال وا عمده هدف او یمشاوکت تیریمد. شنا میسه هاآن یامدهایپ و

 او س ازمان  ب ا  ین نع ب ه  ک ه  یاف راا  دنی  طلب یاوی   ب ه  و یانسان یهااوزش به اننها اوج

گس ترش  . اف راا  نیهم   کم ک  ب ه  ش ده عییین شیپ از یهاهدف به دنیوس او ،اند. اوعبا 

 یهابخشی از هدف ، بسان وویکرای نن و جامع به کل مجمنعه فرهگگ مدیریت مشاوکتی

ی ی آن وا ب ا عنج ه ب ه ش رایط خ اص س ازمان        اجرا یهابلگدمدت مدیریت است که نظا 

ج ایی ف را ی ا ب روز اعف اقی خ اص، متنق ف        هو با جاب   گذاوندیطرالی و به منوا اجرا م

مح نوی  مقنله علّی است که او سطح سازمانی ب ر اان ش  « لمایت مدیران اوشد». شنانمی

 ام روزه است. « مگابع عأمین»و « اعتماا به مجریان»گذاوا. این مقنله متشکل از مفاهیم اثر می

 نق ش ه ا  س ازمان  یبالگ دگ  او اان ش  تیریم د  گدیفرا یاجزا از یکی عگنانبه اانش میعسه

 ب ر  ییس زا هب   ریعأث سازمان او اوشد رانیمد تیلما و یسازمان فرهگگااوا.  یاکگگدهنییعی

 یه ا نگ رش  وه ا  اوزش امانهس عگنانبه یسازمان فرهگگ .ااوا اانش یگذاواشتراکبه یوو

وا  یک او  مطلنب طیشرا ،سرپرستان تیو لما اهدیم نشان وا افراا نگرش که سازمان کی

 .آووایم وجنا به افراا یبرا

وجنا لمایت مدیران اوشد نیز بسیاو اهمیت ااوا؛ وجنا اصل اعتماا به مجریان و ع أمین  

به بهبنا  مشی او لنزه فضای مجازی اوست عمل کگگد وکه مجریان خط کگدیممگابع کمک 

شنا، اوواقع ما با اعتماا به مجری ان و ع أمین   ووابط و عسهیل انجا  وظایف سازمانی مگجر می

 مشی ااشته باشیم.عنانیم بهبنا عملکرا او لنزه اجرای خطمگابع مگاسب می

 

 راهبردها

ه ایی ب رای پدی ده م نوا نظ ر      للها اقدامات هدفمگدی هستگد که واهواهبراها یا کگش

« عنسیه مگابع انسانی»شنند. واهبراهای سازند و مگجر به ایجاا پیامدها و نتایج میمیفراهم 
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مح نوی  به عباوت ایگر اان ش ؛ محنوی هستگدهایی جهت اانشللواه« مدیریت اانش»و 

واهبراه ا  « عنسیه مگابع انس انی »از عنسیه مگابع انسانی و مدیریت اانش محقق خناهد شد. 

. این مقنل ه متش کل از   کگگدیممحنوی فراهم یی وا برای اانشهاللاهواقداماعی هستگد که 

محنوی نیازمگد طرالی و عدوین سیستمی است. فرایگد اانش« کاوآیی»و « عقالنیت»مفاهیم 

 از یک  ی یانسان مگابع عنسیهها باراازا. مشیطنو مگسجم و یکااوچه به اااوه خطاست که به

 عنس یه  جه ت  کاوکگان قیعشن با که کگدیم کمکها رکتش به کهست ا هافرصت عرینمهم

. دگ  کگ ج اا یا زهیانگ هاآن او و لفظ خنا تیمنقی او وا کاوکگان خنا، یهاییعنانا به ااان

 یش غل  عنس یه  کاوکگ ان،  یف را  آم نزش  همچ نن  ییهافرصت شامل یانسان مگابع عنسیه

 اج را  تیریم د  ااشت، خناهگد گدهیآ او ای و ااوند عهده بر که یافهیوظ با متگاسب کاوکگان

. اس ت  س ازمان  عنس یه  و یآمنزش  کمک یابزاوها ،یدیکل کاوکگان ییشگاسا ویزی،برنامه و

مح نوی  یی وا ب رای اج رای اان ش   ه ا للواهواهبراها اقداماعی هستگد که « مدیریت اانش»

« کاوبرا اانش» و« عنزیع اانش»و « عنلید اانش». این مقنله متشکل از مفاهیم کگگدیمفراهم 

 یای  ان او اان ش . اس ت  نهفت ه  اان ش  هیس رما  او یاص ل  تی  مز اطالعات، عصر واست. ا

. باش د یم   ه ا س ازمان  یاص ل  وقابت تیمز به شدن لیعبد لال اوسرعت به امروز شرفتهیپ

 و یواهب را  یه ا تی  مز جاایا او نینن یهایفگاوو و یننآوو اانش، نقش افتنی اوج ووند

 تیریم د  مقنل ه  ع ا  اس ت  ش ده  منجب هاسازمان اااوه او اانش مگابع شاوز افتنی تیاهم

 .رایگ یجا هاسازمان یواهبرا یهااستیس قلب او اانش

 

 گرمداخله يطشرا

ای از وقایع و شرایط هستگد که پ س از ش روع مطالی ه و او    گر مجمنعهشرایط مداخله

گر عناملی هستگد که او هاهگد. او پژوهش لاضر شرایط مداخللین انجا  پژوهش وخ می

ناکاوآم دی  »، «نهااه ای م نازی  »اهگد. مقنله محنوی وخ میفرایگد اجرای واهبراهای اانش

گ ر او فرایگ د اج رای    ب ه مگزل ه ش رایط مداخل ه    « ض مانت اجرای ی ض ییف   »و « مجری ان 

یک ی از ش رایط    «نهااه ای م نازی  »ان د.  مح نوی او نظ ر گرفت ه ش ده    واهبراهای اان ش 
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مش ی او فض ای مج ازی اث ر     محنوی او اجرای خ ط بر ووی اانش که هستگد یگرمداخله

« نبنا پاسخگنیی»و « عد  وجنا متنلی والد»این مقنله متشکل از مفاهیم  .گذاوندیممگفی 

 ام روزه . هستگد مناجه آن با امروزه هااولت که است ییهاچالش از یکیی یپاسخگناست. 

 ازمگ د ین یاولت   هر. باشگد پاسخگن اقداماعشان و هاشیمخط به نسبت یستیبا ه     ااولت

 مگاس ب  ی    یپاسخگن امانهس   کی   ااش تن  ،یامنکراس الزمه و است پاسخگن امانهس کی

 براب ر  او س ت یبایم و شنندیم جاایا مرا  یبرا و مرا  لهیوسبه ،یاولت هایسازمان. است

 ک ه  اهدیم شکل وا ییپاسخگن نهاماس شهروندان، و اولت نیب وابطه. باشگد پاسخگن هاآن

 اج ازه  ش هروندان  و اهگ د یم   انج ا   وا مرب ن   فیوظا یاولت هایسازمان آن، منجب به

 و نکگ د  عج اوز  خ نا  ل د  از لی  وک گکهیا بر مشرو  شنند، انجا  فیوظا نیا که اهگدیم

ب ر ووی   ک ه  اس ت  یگ ر مداخل ه یک ی از ش رایط    «ناکاوآم دی مجری ان  » .باش د  پاسخگن

این مقنله متش کل   .گذاوایمهای فضای مجازی اثر مگفی مشیحنوی او اجرای خطماانش

 و ص حیح  اج رای اس ت.  « مگاس ب  عجربه و اانش نداشتن»و « نامگاسب انتخاب»از مفاهیم 

 نق ش  اقتص اای،  وش د  و ن نآووی  مح رک  عگ نان ب ه  فضای مجازی یهایمشخط مطلنب

 اج را  مرلله. ااوا ننآووی و اانش بر تگیمب اقتصااهای ظهنو و اقتصاای عنسیه او کلیدی

 نقط ه  مرلل ه  این. باشدیم گذاویمشیخط فرایگد مرالل عرینپرچالش و نیعرمهم از یکی

 ااش ته  نقش یمشخط یک اجرای او عنانگدیم متیدای عنامل .استها هدف عحقق آغازین

 بی ان  وا یمش  خ ط  ی ک  منف ق  اج رای  بر مؤثر عنامل خنا، ننبه به هریک محققان. باشگد

. کگ د  ایج اا  چ الش  ه ا یمش  خ ط  اج رای  او عناندیم عنامل این به نداشتن عنجه .کراند

س  امانه  یوو ب  ر ک  ه اس  ت یگ  رمداخل  ه طیش  را از یک  ی «ض  مانت اجرای  ی ض  ییف»

 متش کل  مقنله نیا. گذاوایم یمگف اثر های فضای مجازیمشیمحنوی او اجرای خطاانش

ض مانت اجرای ی    .اس ت  «فیض ی  کگت رل  و یری  گیپ» و «مدون یهابرنامه نبنا» میمفاه از

گ ر اس ت ک ه او فرایگ د اج رای      های مربن  به شرایط مداخل ه ضییف یکی ایگر از مقنله

ی مختلفی ب ر س ر واه   هاچالشعناند اختالالعی وا ایجاا نماید. محنوی میواهبراهای اانش

ب ر اج رای    م ؤثر بهتر عنام ل   با وعایت هرچه هااولتمشی وجنا ااوا و اجرای یک خط
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ه ای عم نمی   مش ی ها عا آنجا که امکان ااوا باید از منانع اجرای منفق خطمشیمنفق خط

آمیز آن کم و منفقیت مؤثرگذاوی و نیز اجرای مشیاووی جنیگد. همه جنامع او زمیگه خط

ع نان  م ی گذاوی مشیو او اغلب متنن مربن  به خط اندمناجهو بیش با مشکالت مشابهی 

 گذاوی یافت.مشیفهرستی از مشکالت عمنمی وا بر سر واه فرایگد خط

 

 بستر يطشرا

سازند و ب ر  شرایط بستر مجمنعه شرایطی هستگد که زمیگه پدیده منوا نظر وا فراهم می

محنوی و نتایج مگ تج از آن وا عح ت   گذاوند. شرایط بستر، مقنلهمی ریعأثها وفتاوها و کگش

 وج نا »، «وجنا ق نانین و مق روات مگاس ب   »های . او این پژوهش مقنلهاهدیمقراو  ریعأث

ب ه مگزل ه ش رایط بس تر او     « مرا  یآگاه تیظرف وجنا»و « مگاسب فگاووانه یهارساختیز

 و اج را »و  «مگاس ب  نیق نان  نیع دو »نظر گرفته شده است. این مقنل ه متش کل از مف اهیم    

محنوی او بستر عدوین و اشاوه به این ااوا که اانش باشد، این مقنلهمی« نیقنان به یبگدیپا

 عح نالت  لاضر، عصر یهایژگیو عرینمهم از یک، یرایگیماجرای قنانین مگاسب صنوت 

 او وا یاویبس   یه ا فرص ت  عح نالت،  نی  ا. اس ت  اوعباط ات  و اطالع ات  یفگ اوو  عیسر

 ش ده ه ا  آن یزن دگ  او رییعغ و بهبنا باع  و نمناه جاایاها انسان یبرا مختلف یهالنزه

 عح نالت  نی  ا دهیپد نیعربزوگ اوعباطات، و اطالعات یجهان شبکه عگنانبه گترنتیا. است

 او یاای  ز اف راا . ااوا انی  ب یآزاا ل ق  ع أمین  او یمهم   نقش گترنتیا دیعرا بدون. است

 ب ا  گترن ت یا. کگگ د یم   دای  پ یاسترس   اطالعات از ییایان به گترنتیا قیطر از جهان سراسر

. باشد مؤثر گهیزم نیا او عنانسته یواقی یمیگا به ،نمناه جاایا یاوسانه یفضا او که یعحنل

 «یاف زاو ن ر   امکانات وجنا» و «یافزاوسخت امکانات وجنا» میمفاه از متشکل مقنله نای

 یهارساختیز وجنا بستر او محنویفرایگد اانش که ااوا نیا به اشاوه مقنله نیا .باشدمی

ب رای عنس یه و وش د    . این مقنله اش اوه ب ه ای ن ااوا ک ه     رایگیم صنوت مگاسب نهفگاووا

های نر  های سخت و زیرساختهای مگاسب، اعم از زیرساختاقتصاای، وجنا زیرساخت

ها، کاوکراه ای س ایر نهااه ا،    ضرووی است. بدون عنسیه مگاسب و متنازن این زیرساخت
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از این وو نظر به اهمی ت و ض رووت عنس یه    . اهد شدها با کگدی مناجه خنها و نظا بگگاه

کش نو و او جه ت ک اهش نق ش      اجتم اعی و فرهگگ ی  ها او وشد و شکنفایی زیرساخت

وس الت خ نا وا    ه ای زیرس اختی  او طر  یگریبخش عمنمی او اجرا، مدیریت و عصد

 نی  اهای جدید او عنسیه مشاوکت او این ل نزه نم ناه اس ت.    میطنف به ایجاا پاوااایم

 عم ن   تی  ظرف تی  عقن» و «جامی ه  منجنا یهاتیواقی ییشگاسا» میمفاه از متشکل مقنله

. اس ت  یشهروند لقنق ازجمله یآگاه که لق ااوا نیا به اشاوه مقنله نیا باشد،می «مرا 

 اطالع ات  به یاسترس ای جنوجست لق ییسن از. باشدمی یاگستراه ابیاا یااوا لق نیا

 زی  ن یس االو مرا  سن گریا از و اانست انیبی آزاا عگاصر نیعریضروو از یکی انعنمی وا

 او یااوا یآگ اه  ل ق . باش د  ووش ن ی اگ ده یآ متضمن عناندینم یآگاه لق نیعضم بدون

 یج ن وجس ت  او یآزاا ،آن قیمض   مفه ن   او ل ق  نی  ا. باش د می منسع و قیمض مفهن 

 ای   اطالع ات  ب ه  یاسترس   شامل لق آن، منسع مفهن  اما اهد،یم وقرا مدنظر وا اطالعات

 یعمنم یمساع عناندیم اولت کاوگزاوان یشیاندمصلحت گاه. است اطالعات افتیاو لق

 یآزاا. کگ د  مح دوا ااون ده اطالع ات    یاولت   اوک ان  و اول ت  از کسب اطالعات یبرا وا

 نی  ا و است یعمنم مقامات کگترل عحت اطالعات به عمن  یبایاست لق مستلز  ،اطالعات

 م دت  ،م را   م ؤثر  مشاوکتمقامات و  بنان پاسخگن ،یامنکراس الزمه عگنانبهعگها نه لق

 بش ر  نیاای  بگ لق نق  از یک  ی عگنان عحت بلکه ،شده واقع ییشگاسا منوا که است یدیمد

، اس ت  گرفت ه  ق راو  تی  لما م نوا  کش نوها  یاساس   نیقنان و یالمللنیب نیقنان منجببه

 رن ده یاوبرگ کی  هر ک ه  اندگرفتهشیپ وا ییهامشیخط و کراه بیعصن وا یگیقنانها اولت

 ق راو  لکنم ت  یعم نم  اوک ان  اویاخت او است که یاطالعاع به یاسترس مگظنوبه یداعیعمه

 .ااوند

 

 یامدهاپ

های مربن  به پدی ده م نوا نظ ر لاص ل     ا نتایجی هستگد که از واهبراها و کگشپیامده

بهبنا کیفی ت  »، «مرا  -بهبنا وابطه اولت»محنوی شامل شنند. پیامدهای ناشی از اانشمی
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 شیافزا» میمفاه از متشکل مقنله نیاباشگد. می« افزایش اعتماا عمنمی»و « خدمات عمنمی

 ااوا نی  ا به اشاوه مقنله نیا باشد،می «اولت ماتیعصم رشیپذ» و «اولت از مرا  تیوضا

 نظ ا   کی   او ،باش د م را  م ی   -بهب نا وابط ه اول ت    مح نوی اانش یکی از پیامدهای که

مؤثرند؛  آن یکاوآمدساز جهت او و لکنمت یبرا تیمقبنل جاایا او مرا  یگیاساالو مرا 

 ریع أث  عح ت  لکنمت او خنا نقش یفایا یچگننگ و زانیم منوا او مرا  نگرش نهیش اما

 وابط ه  نی ی عی او یم ؤثر  عام ل  ک ه  شنامی رییعغ استخنش زمان گذو او مختلف، عنامل

 مقنل ه  نی  ا .اس ت  نظ ا   یکاوآم د  و تیمقبنل زانیم نییعی اونتیجه و اولت و ملت متقابل

 نی  ا باش د، می «مشیخط اوا  و بقا» و «یعمنم خدمات ییکاوا شیافزا» میمفاه از متشکل

مقنل ه بهب نا کیفی ت خ دمات      مح نوی اانش یکی از پیامدهای که ااوا نیا به اشاوه مقنله

ه ب   یکگ نن  عگص ر  او یاساس و مهم اویبس مبال  از یکی خدمات تیفیک ،باشدعمنمی می

 ب ا  برون دااه  ب ه  مگجر تینهااوها سازمان عالش یعمام میاانیم کهگننه . همانووایم شماو

 و «اف زایش مش اوکت اجتم اعی   » میمفاه از متشکل مقنله نیا. گراایم خدمت ای محصنل

 هایام د یپ از یک  ی ک ه  ااوا نیا به اشاوه مقنله نیا باشد،می «پشتیبانی شهروندان از اولت»

 یض روو  و یاعی  ل عام ل  کی   اعتماا ،باشدافزایش اعتماا عمنمی می مقنله محنویاانش

 ن ر   ق دوت  دیعنل یاصل مگبع مثابه به و است یاجتماع و یسازمان ،یفرا یهاتیمنفق یبرا

 و ثب ات  نظ م،  شیاف زا  باع  اعتماا. شنامی یابیاوز سخت قدوت نفنذ بیضر اومؤثر  و

 وواب ط  ول دت  و یکا اوچگ ی لف ظ  منج ب  که است یسازوکاو و شده بیگیپیش تیقابل

 .شنامی هاامانهس او یاجتماع



 191 / یرانا او یمجاز یهای فضامشیخط یاوائه مدل اجرامقاله پژوهشی:                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های فضای مجازی(مشيمحوری )اجرای خطدانشالگوی پارادايمي  .2شکل 

 

 صنوت زیر است:های عحقیق بهعنجه به الگنی پژوهش گزاوه

 محنوی اوعبا  مستقیمی با وشد فرای و عنسیه اجتماعی ااوا؛مفهن  اانش (1

ی س ازمان، م دیریت   ه ا ی، اه داف و واهبرا ساالوستهیشامحنوی وابسته به اانش (2

 د است؛مشاوکتی و لمایت مدیران اوش

 محنوی مستلز  عنسیه مگابع انسانی و مدیریت اانش است؛اانش (3

وجنا نهااهای منازی، ناکاوآم دی مجری ان و ض مانت اجرای ی ض ییف فرایگ د        (4

 اهگد؛قراو می ریعأثمحنوی وا عحت اانش

 شرايط علي

ساااالرشايسااته -

 ی

اهاااااااداف و  -

هاااااای راهبرد

 سازمان

مااااااااديريت  -

 مشارکتي

حمايااااااااات  -

 مديريت ارشد

  

  

 محوریدانش

      

 

      

      

 گرشرايط مداخله

 نهادهای موازی -
 ناکارآمدی مجريان -
 ضمانت اجرايي ضعيف -

 
 
 
 
 

 

 

 

 بستر

 وجنا قنانین و مقروات مگاسب 

 سبهای فگاووانه مگاوجنا زیرساخت 
  وجنا ظرفیت آگاهی مرا 

 

 

 

 

 

 

 

 پیامدها
بهبااود راب ااه   -

 مردم -دو ت

بهبود کيفيات   -

 خاااااااادمات

 عمومي

انااااااااازايش  -

اعتماااااااااااد  

 عمومي
 

 
  

      
      

 عنسیه مگابع انسانی

 
 

 اوعباطات 
 مدیریت عملکرا 
 انصاف و همکاوی 

 عنسیه

 محیط جامیه 
 وشد 

 مأمنویت

 مشیماهیت خط 
 اهداف وهبران 

 
 

د ایجاا فرایگ

 محنویاانش

 ساالویشایسته 

 اهداف و واهبرا 

 مدیریت مشاوکتی 

  لمای  ت م  دیران

 اوشد

 

 مدیریت اانش

 عنلید اانش 
 عنزیع اانش 

 کاوبرا اانش 
 

 مشیخط

 عدوین 
 اجرا 

 اوزیابی 

 مقاصد

 پاسخگنیی 
 مشاوکت 
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ی ه ا رس اخت یزمحنوی او بستر وجنا قنانین و مق روات مگاس ب، وج نا    اانش (5

 پذیرا؛آگاهی مرا  صنوت می فگاووانه مگاسب و وجنا ظرفیت

مرا ، بهبنا کیفیت خدمات عم نمی و   -محنوی مگجر به بهبنا وابطه اولتاانش (6

 گراا.افزایش اعتماا عمنمی می

 

 هاشنهاديپ و یريگجهينت

ه ای فض ای مج ازی    مش ی اج رای خ ط   ه ای عصمیم گرفته شد مؤلفه پژوهش این او

 ب ه  افتهیس اختاو م ه ین مصالبه لیعحل از ستفااها با بیعرع نه ایب. شگاسایی و استخراج شنند

د. ش   نمای ان  مفه ن   35و  مقنل ه  16( یانتخ اب  ی ومح نو  ب از،  یکدگذاو) اایبگاااه ووش

مش ی  خ نواه اس ت. خ ط    ینن د پ یهای عم نم مشیبشر امروزه از هر جهت با خط یزندگ

ال ل   ی ن ش نا. ب ا ا  اعخ اذ م ی   یمش کل عم نم   ی ک است که برای وفع  یمیعصم یعمنم

اس ت ک ه از زم ان الس اس مش کل آغ از        ایگدیبلکه فر یستن یممشی عگها اخذ عصمخط

ب ه   یمش ی عم نم  . خطگراایمشی ختم ملاصل از اجرای خط یجنتا یابیشنا و به اوزمی

 ی  ن. اوواق  ع اکگ  دیم   ی  ینوا او جامی  ه عی ی  دهاو نبا ی  دهااس  ت ک  ه با یمثاب  ه شاخص  

 ی د با یاو بخ ش عم نم   یچ ه اق داماع   سازندیهستگد که مشخص م یهای عمنممشیخط

مهم اس ت   یلال ینمشی به اخط ی. اوک اجرایرندانجا  گ یدنبا یانجا  شنند و چه اقداماع

نت ایج   د.نشنمی عأمینجامیه  یعمنم یمگابع مال یقاز طر یاجتماع یهااز برنامه یاویکه بس

ه ای  مش ی ج رای خ ط  ب ه ا  ستیبایممحنوی که جهت اانش اهدیمعحقیق لاضر نشان 

و اه داف و واهب را م نوا نظ ر      ه ا یس تگ یشافض ای مج ازی عنج ه نم نا و ب ر اس اس       

های فضای مجازی عملیاعی گراند. این بروسی نشان ااا ک ه او اکث ر فرایگ دهای    مشیخط

پ ایش   ه ا تی  قابلو اقیق، این کاوکراه ا و   مگدنظا صنوت های مجازی بهمشیاجرای خط

مش ی  ی اساسی او کاوکراهای اجرای خطهایبازنگرین زمیگه لتماً باید که او ا گراندنمی

صنوت منوای، گ اهی عی داای   صنوت پذیرا و بروسی سایر عحقیقات هم ثابت کرا که به

های فضای مجازی میرفی و شگاس ایی  مشییی جهت اجرای خطهایستگیشاو  هاتیقابلاز 
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ا مشترک اشاوه گراا. او عحقیق ی ک ه عنس ط    که او ااامه سیی شده به این مناو انددهیگرا

 یمفه  نم چ  اوچنب یطرال  »عگ  نان  ( عح  ت1397) همک  اوان و یبروج  را یدیجمش  

انج ا   « رانی  ا یاس الم  یجمه نو  یمج از  یفض ا  یمحتنا لنزه او یمیعگظ یهایمشخط

 یمج از  یفضا سطح او یمیعگظ ییابزاوها به ازین بخش پگج اوکه گرفت، مشخص گراید 

 یمیخ ناعگظ  و ینه اا  ،یفگ   ،یاقتص اا  ،یلق نق  –یق اننن : شامل بخش پگج نیا که میااو

 –یفرهگگ   ،یاقتص اا  ،یاس  یس یه ا هی  مااوون دی  با ییمحت نا  لحام از نیهمچگ د،گباشیم

 ق راو  عنج ه  م نوا  وا یاعتقاا -یمذهب و ییقضا –یلقنق ،یآمنزش ،یتیامگ ،یفگ ،یاجتماع

ه ای فض ای مج ازی عحقی ق     مش ی تر اجرای خطکه نتایج این عحقیق با نتایج بخش بس ااا

عح ت   (1395) همک اوان  و یوهبر قاضباشد. او عحقیق ایگری که عنسط لاضر همسن می

 نی  ا جینت ا انجا  گرفت، مشخص شد که « یاسیس یهایریگجهت و یمجاز یفضا»عگنان 

 و عی  امالت ب  ه مگج  ر یاجتم  اع یه  اش  بکه او تی  فیال شیاف  زا ک  ه ااا نش  ان پ  ژوهش

 شیاف زا  و یمج از  یه ا ش بکه  یمحتنا کران یعلق یواقی و شنایم یاسیس یهاوکتمشا

که نت ایج ای ن    ااوا یاسیس امنو او شرکت به افراا لیعما بر یمگف ریعأث هاآن ووزانه مصرف

ه ای فض ای مج ازی    مش ی و پیامدهای اجرای خط گرمداخلهعحقیق با نتایج بخش عنامل 

(   2017عحقیق ایگری که عنسط استناوت و همک اوان ) باشد. او عحقیق لاضر همسن می

انج ا   « ایاسترال یافاع اکتسابات او یمجاز یفضا تیامگ هایمشیخط نیعدو»عحت عگنان 

 بریسا یریپذانیطاف افاع، بح  اوکه  ااا نشانآمده استبه جینتاشد، مشخص گراید که 

 دی  با یکل   ازین نیا با مرعبط تاسیس عنسیهو  شده گرفته نظر او اتیل چرخه کل او دیبا

ه ای فض ای   مش ی که نتایج این عحقیق با نتایج بخش واهبراهای اجرای خ ط  شنا شگاخته

عنان ب ه  های عحقیق لاضر میباشد. همچگین از محدوایتمجازی عحقیق لاضر همسن می

 گیرا و او این خص نص پذیری عئنویک با التیا  صنوت میاین نکته اشاوه کرا که عیمیم

گی ری  شنا اوخصنص نحنه سگجش و اندازهمگد او این لنزه پیشگهاا میبه محققان عالقه

عقنی ت اج رای    و یابی  تیمش روع  یچگ ننگ های فضای مج ازی،  مشیمقنله اجرای خط

های اصلی او شنوای عالی فضای مجازی اس ت،  های فضای مجازی که از اغدغهمشیخط
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شنوای ع الی فض ای مج ازی و    که  ییهاتیو مسئنلبا عنجه به نقش عحقیقاعی انجا  شنا. 

الز   یتیکه چاوچنب لم ا  ووایانتظاو م ،او جامیه ااوند نهااهای فرهگگی و اجتماعی که

اج رای  لاض ر نش ان ااا ک ه     ی ق . عحقی را گ یلبهت ر عش ک   یگروه   یاوائه اثربخش   یبرا

ق راو   ییت دا هگ نز او مرال ل اب   یو ک اوکرا  یاز نظر ساختاو های فضای مجازیمشیخط

 یه ای فض ا  مش ی خ ط  یاج را  یاو واس تا  یشگهااهاپ از یاواستا مجمنعه ینااوا. او هم

 والد یگذاواستیس و تیریمد نبنا لیال به :گراایاوائه م یرانا یاسالم یجمهنو یمجاز

 منضنع با مرعبط مشکالت ،هااستگاهبیضی از  یناکاوآمد اثبات و فضای مجازی بخش او

 برط رف ه ا  اس تگاه  اق دامات  او یهماهگگ و یگذاومشیخط و یریگمیمعص او یهماهگگ

 بگ ا  زمان شنوای عالی فضای مجازی از یعنجه قابل مقداو که لیال نیا به عنجه اب شنند و

، مج دا  هستگد مناجه هدووفت با یریگمیعصم و نظاوت او ضیف و کیبنووکراع لیاال به

 یک ه ش نوا   شنایم یشگهااپژوهش پ یهاافتهیبه  با عنجهها بازنگری شنند. کاوکراهای آن

هرچ ه   یاج را  یوا ب را  یگ ه اولت زم یهمسن با واهبراها یکرایبا وو یمجاز یفضا یعال

عنانگ د ب ا   ش نوا م ی   ی ن ا یرانکگ د. م د   یج اا ا یمج از  یهای فض ا مشیخط یبهتر اجرا

 یک ه او واس تا  ق لاض ر  یشده عحقییعنامل شگاسا یتمگسجم او عقن یویزی و اجرابرنامه

 یمج از  یفض ا  یعال یکنشا باشگد. شنوا یرگذاوند،عأث یمجاز یهای فضامشیخط یاجرا

قااو باشگد  یدبا ،ااشته باشگد تیفیو باک یداوپا یگدهاییاگر بخناهگد فرا یهای اولتو استگاه

 گ د اهیکه انجا  نم   ییهاو چه آن اهگدیکه انجا  م هایییتخنا چه فیال هاییتعما  فیال

 ی ن ا یانو مجر لتیهای اوو استگاه یمجاز یفضا یعال یشنوا ووین . از ایگدنما یلوا عحل

وا ااوند  هایییتکه اانش انجا  چه فیال یگدنما یانآن هستگد که صااقانه ب یازمگدها نسازمان

 یفضا یعال یوا نداوند. شنوا هایییتفکر کراه و عنان انجا  چه فیال هایییتو به چه فیال

 ج ازی و م ی ک الکترون ی ااگیری  ید ک ه از فض ا  ن  ااو یف ه وظ یهای اولتو استگاه یمجاز

 و اس اس  .ی د شدن لرک ت نما  یکیالکترون یوسنعا جامیه به سمت یدالز  وا نما یتلما

 عم ل  یآزاا یس ت یبا نفعهای ذیاستگاه. است اطالعات و گزاوش ااان بر ییپاسخگن هیپا

 البت ه . بدهگ د  ه ا گ زاوش  دنیبخش بهبنا و میمستق گزاوشئه اوا او خنا مجریان به وا الز 
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 یاولت   ه ای س ازمان  که ااوا وجنا امنو تیشفاف و اطالعات یآزاا او زین ییهاتیمحدوا

 س ازمان  کران تیلما و یبانیپشت یدیکل نکته گجایا او. گدیبرآ مشکل نیا وفعاوصدا  دیبا

 اگ ر . اه د یم   وخ کمتر های اولتیزمانسا او که یامسئله است، اطالعات الیس انیجر از

 اوی  اخت او وا الز  کم ک  و اان ش  مگ ابع، های اولتی شنوای عالی فضای مجازی و استگاه

 وفت ه  باالعرنفس اعتماابه اااه، شیافزا وا خنا یهامهاوت مجریان اهگد، قراو خنا مجریان

ب ا منفقی ت    یهای فضای مجازمشیاجرای خط تیاونها و ااشت خناهگد تیمالک لس و

 ییگ دها یفرا بخناهگد اگرهای اولتی شنوای عالی فضای مجازی و استگاه .شنایم عملیاعی

 ک ه  ییه ا تی  فیال چه خنا یهاتیفیال عما  باشگد قااو دیبا ،باشگد ااشته تیفیباک و داویپا

الی ش نوای ع    وو نی  ا از. گدینما لیعحل وا اهگدینم انجا  که ییهاآن چه و اهگدیم انجا 

 ص ااقانه  ک ه  هستگد آن ازمگدین هاسازمان نیا مجریان وهای اولتی فضای مجازی و استگاه

 ع نان  و کراه فکر ییهاتیفیال چه به و ااوند وا ییهاتیفیال چه انجا  اانش که گدینما انیب

 ف ه یوظه ای اولت ی   شنوای عالی فضای مجازی و استگاه. نداوند وا ییهاتیفیال چه انجا 

 ب ه جامی ه   ع ا  دیگ  نما وا الز  تی  لماالکترونی ک و مج ازی    یریااگی   یفضا از که دنااو

 ای ن  او عل نیحی  ط نو ب ه  ک ه  نتایجی از یکی .الکترونیکی شدن لرکت نماید یوسنسمت

 م نوا  یه ا س ازمان  او م دیریت  ب ه  مش اوکتی  وویکرا فقدان است، آمده است به مطالیه

 .است مطالیه
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 . منابع فارسيالف
 ،نق ش اان ش    س ی انتقال فاوا: برو یهااستیس ،(1396واضیه ) یبدی،م یو امام ینمرثک اشتریان

 .99-112(: 4) 38 واهبرای ، فصلگامه ی،ضمگ

 ،عهران: انتش اوات،  4ج  ی،عمنم یگذاومشیخط ایگد(، فر1390زااه )فیشر ی،مهد دیس النانی ،

 .15ص  یی،اانشگاه عالمه طباطبا

 یگذاومشیخط یالگن ین(، عدو1393لامد ) یرزایی،مالم یلاج و ینلس یفر،خگ ی؛مهد نی،النا 

 ،یزاهمش ماوه س    ،«چه او   قس مت » ی،و فرهگگ یکشنو، فصلگامه واهبرا اجتماع یمجاز یفضا

 .75-100صص 

 16/06/1394ی،مجاز یفضا یعال یشنوا یو اعضا یسبا وئ یداواو ا یمقا  میظم وهبر بیانات. 

 یاج را  یشگاس  بیآس ،(1397پنو، طهمنوث )یلسگقل ید ومج پنو،یانمختاو ین؛می مدی،پنوال 

 .333-356(، 3) 10 ی،اولت یریتمد یران،او ا یسازیهای خصنصمشیخط

 و میض الت   یگ ذاو مش ی خ ط  یه ا بر مدل ی، مروو(1393) ابنالفضل ی،و فال  عفت ید، لمعابلی

 .عهران یداو،پا عنسیه یتبا محنو یریتعلن  مد یالمللنیب ین مانز یناول یران،او ا یگذاومشیخط

 یابزاوها یلو عحل یی(، شگاسا1396مجتبی )، ساا، وضا و امامییبروجرای، علیرضا؛ بگ جمشیدی 

و اقتص اا او   یریتانج ا  م د   یالمللنیب یشهما یناوم ی،مجاز یاو فضا یمیهای عگظمشیخط

 .عنسیه

 ،مرک ز انتش اوات اانش گاه آزاا     ،، عه ران «ش عحقی ق او م دیریت  وو»(، 1379غالمرض ا )  خاکی

 .اسالمی

 یبر اج را  ی، مروو(1396) مای یدی،بابک و مج ی،عبدالملک یا؛وو ی،، محمدوضا؛ اشتخداااایان 

و  یانس  او علن  ان یننن یهاافق یالمللینب یشهما ینمحنو، اومییاانا یمشی او اقتصااهاخط

 .عهران یریت،مد

 او مطالی ات س ازمان و    ی اا بگاااه ی ه نظر یاس تراعژ  ،(1392) یمجتب   ی،امام و لسن ا،فراانایی

 ،ج امع(  یک رای : وویریتاو م د  یف ی پ ژوهش ک  یشگاس)فصل چهاو  از کتاب ووش یریت،مد

 .چاپ او  ،انتشاوات صفاو

 نشاا یازعهران، انتشاوات ن یران،ا یعمنم یگذاومشیخط یمبان ،(1392اهلل )کر  ،فرااانش. 

 ،چ اپ  ف را ییو اان ا  یعرجمه ال نان  ی،های اولتسازمان یهای(، عئنو1382) یوابرت ب انهاوت ،

 .انتشاوات صفاو ،او ، عهران
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 ،کف اش،   ی د ب ه نق ل از مج   یبرنتی ک ا یو عیامل او فضا یخاننااگ تیهن ،(1386)ا بهزا اووان

 (.1) 5 یتی،عازه او علن  عرب یهاشهیاند یهافصلگامه

 ،یو مق روات ب را   ینق نان  یناص نل ع دو   (،1393و بابازااه مقد ، لامد ) یدمه وضایی 

 ی،فصلگامه پژوهش لق نق عم نم   ،اووپا یو شنوا یننسکنبر مصنبات  یدبا عأک یگترنتا

42(82-43 :)93. 

 ،عحقیق او علن  وفتاوی، چ اپ   یها(، ووش1379لجازی، الهه ) و بازوگان، عباس ؛زهره سرمد

 .ت آگاهانتشاوا ،پگجم عهران

 ،عنامل مرعبط  ینوابطه ب یبروس ،(1398و سگجر سالجقه ) یرضاعل ی،عنکل یمگتظر ین؛شه شرفی

 ی انجی ب ا عنج ه ب ه نق ش م     ی ران او ا یمجاز یهای اجتماعهای شبکهمشیخط یاجرا یزانبا م

 .(44)13 ی،فصلگامه علن  اجتماع ی،اجتماع یریپذتیمسئنل

 یک را )وو یمشخط یهای اجرا، شبکه(1394) یعل ی،و وزم ینفرا سیگی،ل ید؛پنو، مجمختاویان 

 .عهران یران،ا یاولت یریتمد یکگفرانس مل ینهای(، نخستمشیخط یبه اجرا یاشبکه

 ،ه کت اب مهرب ان   زعهران، انتشاوات من ی،مشی عمنمخط یابیاجرا و اوز ،(1394عباس ) مگنویان

 .نشر

 ،یاولت   یه ا یماوستانها او بمشیخط ینانع اجرا، م(1396) اوخشان ،و وعم یدوضالم ووپایی 

ص گیت   یاقتص اا، عنانمگ د   یریت،او م د  ینن ن  یهاپژوهش یالمللنیکگفرانس ب ی،تان مرکزسا

 .، مشهداو عنسیه یجهانگرا
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