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  چكيده

  نقاط پرحادثه  رفعشناسايي  سمت به حركتباهدف  ي كشورا جاده ونقل حملي سازمان راهداري ها يمش خط امروزه اجراي

مسيري  يعني يمش . خطودش يمانجام  و جلوگيري از اتالف منابع كاال و مسافريي جا در جابهامن  نقطه جاديو اي مواصالتي ها در جاده

 به منجر اقدامات متعددي. رساند يم انجام به را آن مستقيمبه طور  كه است ييها تي، فعاليمش خط اجراي ازو منظور براي حركت 

 اين .است شده پرداخته عوامل اين يبند رتبه و شناسايي به پژوهش اين در .شود يمسازمان  يمش خط اجراي كاهش شكست در

 طريق از كهاند  داده سازمان تشكيل مديران از نفر 12را  تحقيق  جامعه. است پيمايشي راهبرد، حيث از و  رديكارب پژوهش

 ازها  داده تحليل جهت ونامه است  پرسش و مصاحبه ،ها داده گردآوري ابزاراند.  شده انتخاب هدفمند و يرتصادفيغ يريگ نمونه

 اجراي كاهش شكست درمؤثر  اقدامات ها افتهي اساس بر .است شده استفاده فازي TOPSIS و AHP تلفيقي رويكرد و FMEAتكنيك 

 ، آموزشها يمش خط تدوين مرحله در منطقه هر شرايط و نيازها به توجه ،يسپار برون :ازند عبارت راهداري سازمان يها يمش خط

   شيازپ شيب سازمان كه است الزم تحقيق يها افتهيبه  هباتوج. ها يمش خط مجريان بين در انگيزه ، ايجادها يمش خط مجريان اثربخش

  نمايد. توجه واحدها ساختار تقويت و ايجاد ي دقيق و تغيير رويكرد مديران نسبت بهزير برنامهبا 

  

  محيط فازي ،FMEA ،يا جاده ونقل حملراهداري  ،يمش خطاجراي   كليدي: هايواژه

 

  مقدمه-1
  

ي ا جاده ونقل و حملري ي سازمان راهداها يمش خطامروزه 

 ي سازمان در خصوصها استيسو  ها ميتصمكشور در واقع 

   جاديو اي مواصالتي ها در جادهنقاط پرحادثه  و رفعشناسايي 

را  و نوآوري ،ايده ،انسان ،كاال ،مواد ييجا در جابهامن  نقطه

ي توسعه كشور ها حمل و نقل يكي از اهرم؛ دهند يمنشان 

از  عه حمل و نقل، خود مستقيماًاست در حالي كه توس

پذيرد. نگاهي تحوالت اجتماعي، صنعتي و اقتصادي تاثير مي

جامع و فراگير به توسعه پايدار حمل و نقل از همين رو 

   ).1395(سند راهبردي حمل و نقل،  يابدضرورت و اهميت مي

ي براي حركت ريو مس سياست و ها ميتصم يعني يمش خط   

 اطراف بر محيط يگذار يمش خط. )1398 ،و همكاران (صفيان

 را يمش خط بنابراين .شود يم متأثر آن از و گذارد يم تأثير خود
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 مطالعه مورد وابسته متغير مستقل يا متغيري عنوان به توان يم

 اقداماتي يمش خط اجراي .)1398 خوبرو و ابراهيمي،قرارداد (

 ققتح باهدف خصوصي بخش يا دولتي و افراد توسط كه است

 سپاسي، ، ميرهرانمعمارزاده ت( شود يم ي انجاممش خط اهداف

 بر عوامل مؤثر تبيين در متعدد، نظران صاحب). 1392جليلي،

 زيادي ي عواملمش خط اجراي مشكالت و يمش خط اجراي

 اجراي مشكالت باورند كه اين بر آنان اكثريت و اند برشمرده

و  اني(اعتبار ستا جامعه متفاوت هر محلي شرايط با يمش خط

 در يمش خط اجراي فرايند گريد عبارت به). 1398كشوريان آزاد،

 و دارند نقش آن در مختلفي بازيگران كه شود يم انجام محيطي

 اين و داشته تعامل يكديگر با بازيگران اين ،حال نيدرع

 و فرهنگي اقتصادي، سياسي، يها تفاوت به باتوجه تعامالت

 يتوجه قابل تأثيرات يمش خط اياجر فرايند روي غيره

 شده تدوين يها يمش خط موفق اجراي براي .گذارند يم

 با متناسب عوامل مرتبط و مؤثر و كه رسد يم نظر به ضروري

و  شناسايي آن اجرايي حوزه و يمش خط آن خاص شرايط

 رو ني. ازا)1398 احمديان و سالجقه،گيرد ( مدنظر قرار

بر اساس  ها يمش خطاي شناخت عوامل كاهنده شكست اجر

و نيز بر مبناي شرايط محلي و  گرفته صورتي ها پژوهش

در راستاي اجراي موفق  تواند يمي ا جامعهخاص هر سازمان يا 

  باشد.  مؤثرآنها 

كه مشكالت امروز  ندكن اغلب كمتر به اين موضوع فكر مي  

ها  حوزه اي كه باشد، ريشه در غفلت هر چيز و در زندگي، هر

  اتخاذ  ميمات غلط و ضعيفي دارند كه در گذشتهيا تص

ديروز، يعني زماني كه بايد براي  ).1392(اسكالر،  نداكرده

، آن قدر در حل شد مي ساختن امروز تفكر و برنامه ريزي

غرق  اي هاي لحظه مشكالت موجود و لذت دستيابي به موفقيت

دادن حال رخ  كه فرصتي براي توجه به تغييراتي كه در ندابوده

و غافل از اينكه دنيا به سرعت  ندآينده نداشت بود و پرداختن به

 ندبرق آساست، ناگهان ديد در حال تغييرات غافلگيركننده و

رسيده  (امروز) فرا ندكرد اي كه آن را دوردست تصور مي آينده

  ).1393(كار، ترجمه كامشاد،  است

ي ا هجاد ونقل و حملي سازمان راهداري ها يمش خطامروزه   

 ،نياز سازمان به باتوجهيي هستند كه ها يمش خطكشور از جمله 

تا اجراي آن با موفقيت همراه  گردد يمهمواره تدوين و تالش 

 و سوانحاهميت كاهش تصادفات  به باتوجهگردد. به بيان ديگر 

ي جاني، مالي و اجتماعي ها نهيهزي كه منجر به تحميل ا جاده

، ها نهيهزاين  رساندن حداقل بهوم و لز شوند يمآشكار و پنهان 

و يي در حوزه راهداري ها يمش خطسازمان نسبت به اتخاذ 

ي اقدام نموده و سعي دارد با اجراي دقيق و ا جاده ونقل حمل

و كاهش حوادث و سوانح رانندگي به  ها يمش خطصحيح اين 

اهداف خود رسيده و عالوه بر صيانت از جان ارزشمند 

با افزايش حجم و ميزان درون رفت و  ،ها در تردد انسان

 .است ونقل حملدر گرو تكامل شبكه  رفت  برونبخصوص 

ي ها يمش خطآنچه بر اهميت اجراي موفق  گريد عبارت به

توجه ي كشور افزوده لزوم ا جاده ونقل حملسازمان راهداري و 

است كه به جايگاه و ارزش منابع انساني موجود در سازمان 

؛ عالوه بر اين ان دانشمندان و نيز مديران استمورد تاكيد فراو

 ي در تكنولوژتغييرات اساسي ، ي انساندر زندگ افزايش تنوع

مدرن، زندگي انسان را مورد  ياهگسترش صنايع و فن آوريو 

 حوادث ضمن اينكه .)1386 ،تهديد قرار داده است (محمد فام

 هعمد علل از يكي يا جاده تصادفات از يناشي ها بيآس و

 حوادث. استتوسعه  درحال يكشورها دري ناتوان و ريوم مرگ

 انتظار و دارد قرار جهان در ريوم مرگ علل نهم رده در يرانندگ

 يانسان تلفات. كند صعود زين سوم رده به 2020 سال تا رود يم

. است يرانندگ تصادفات خصوص به حوادث امديپ نيبدتر

 حوادث از يناش ريوم مرگ زانيم خصوص در يمختلف يآمارها

 يدارا متوسط و كم درآمد با يكشورها دارند، وجود يكيتراف

 بيترت به( يكيتراف حوادث ليدل به ريوم مرگ زانيم نيشتريب

 نيب در )تيجمع نفر 100ي هرازا به 5/19 و 5/21 ازاند  عبارت

   گريد مطالعات در آمار نيا. هستند ايدن يكشورها گريد

 درآمد با يكشورها يبرا درصد 6/15 و درصد 7/20 بيترت به

 زين رانيا متأسفانه. اند شده گزارش باال درآمد با يكشورها و كم

 و ريوم مرگ موارد نيشتريب كه است ييكشورها از يكي

 كشور در مطالعات. دارد را يا جاده تصادفات ازي ناش جراحت

 نفر هزار 25 از شيب نهساال حاضر، حال در كه دهد يم نشان ما

صدهزار  از شيب و كشته هينقل ليوسا از يناش تصادفات اثر در

 يمال يها خسارت گذشته، ني. ازاشوند يم مجروح سال در نفر

 يداخل ناخالص ديتول درصد 7 به رانيا در يا جاده تصادفات

 دانشگاه كيتراف قاتيتحق مؤسسه گزارش به نيهمچن. رسد يم

 در مرگ زانيم نيشتريبي دارا كه يكشور 10 نيب از گانيشيم

 مورد 38 با لنديتا و ايبينام از بعد رانيا هستند، تصادفات اثر

 نيا كه دارد قرار سوم گاهيجا در نفرصدهزار  هر يازا به مرگ
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(بازدار  است نفرصدهزار  هر يازا به مورد 18 ايدن در زانيم

  ).1396، پژمان زاداردبيلي و 

 را »صفر انداز چشم« استيس سوئد پارلمان ،1997 سال در

 صفر يعني صفر انداز چشم واقع در. كرد بيتصو و يمعرف

 طول در حادثه صفر ،ياجاده تصادف صفر ،يزخم صفر مرگ،

 .منيا ريغ يهاوهيش و رفتارها تحمل عدم و ديتول يندهايفرا

 تواندينم افراد سالمت و يزندگ كه ديگويم صفر انداز چشم

 يمبنا ديبا زشار نيا. گردد نيگزيجا جامعه منافع ريسا با

 در هايگذار هيسرما زانيم يبرا هايريگ ميتصم از ياريبس

 يجان تلفات زانيم قانون نيا طبق .باشد ياجاده يهارساختيز

 سال تا ديبا تصادفات از يناش يجسم ديشد يها بيآس و

 نيا اساس بر ديجد يها جاده تمام. برسد صفر عدد به 2020

 يم يساز نهيبه و يطراح ازب يميقد يها جاده و يطراح قانون

 سوئد در صفر انداز چشم قانون ياجرا از حاصل جينتا .شوند

 در تصادفات از يناش تلفات زانيم است؛ بوده ريچشمگ اريبس

 2011 سال در نفر 314 به 1997 سال در نفر 541 از كشور نيا

 نيا در كيتراف زانيم كه است يحال در نيا. كرد دايپ كاهش

 در تلفات كاهش نرخ هنوز البته. است كرده دايپ شيافزا دوره

 نيپائ يياروپا يكشورها از گريد يبرخ به نسبت سوئد كشور

 تا 2000 يسالها نيب يزمان دوره در مثال بعنوان. است تر

 سيسوئ درصد، 39 سوئد كشور در تلفات كاهش نرخ 2009

 53 اياسپان و درصد 48 فرانسه درصد، 45 آلمان درصد، 41

  ).1401رهيافت، (مهندسين مشاور است هبود درصد

 اياالت مالديو، مارينو، برخي از كشورها همچون سن   

هاي يكم تا پنجم  يكرونزي، سوئيس و نروژ در رتبهم فدرال

 دومنيكن، اي و كشورهاي جمهوري كمترين ميزان تلفات جاده

 هاي رتبه در ترتيب به ليبريا و لويسا  سنت برونئي، زيمباوه،

قرار دارند و بيشترين ميزان تلفات را به خود  175تا  171

مرگ در هر  35,9اند. كشور ليبريا با نرخ برآورد  نسبت داده

اي را در  نفر جمعيت، بيشترين ميزان تلفات جاده 100،000

هاي توسعه كشور اهميت اين  جهان دارند. بنابراين در برنامه

  موضوع مورد توجه قرار دارد.

نيز از جمله كشورهايي است كه بيشترين متأسفانه ايران    

هاي ناشي از تصادفات را دارد كه  ومير و مصدوميت موارد مرگ

اين وضعيت در مقايسه با ديگر كشورهاي جهان بسيار 

هاي اخير بانك جهاني،  كننده است. مطالعات و بررسي نگران

وضعيت ايمني ترافيك در ايران را بحراني دانسته است. بنابراين 

م مطالعات و تحقيقات در خصوص داليل و آثار دقيق انجا

اي در كشور بسيار حائز اهميت است.  اقتصادي تصادفات جاده

نفر از  430بر اساس گزارش راهور، در ايام اخير بيش از 

هموطنان ما جان خود را در تصادفات از دست دادند كه اين 

و از  هاي اجتماعي اي است و مضاف بر هزينه كننده آمار نگران

اين قبيل هزينه سنگيني بر اقتصاد كشور و جامعه وارد كرده 

ونقل وزارت راه و  در مطالعه پژوهشكده حمل .است

هاي اخير صورت گرفته، هزينه  شهرسازي، كه در سال

هزار  185حدود  1386اي كشور در سال  تصادفات جاده

ميليارد ريال برآورد شده است. بر اساس اين تحقيق، هزينه 

اي نسبت به توليد ناخالص ملي كشور در سال  دفات جادهتصا

درصد حدودي برآورد شده است و با  6,3معادل  1386

  اي را  كننده سال، به نوعي افزايش نگران 14گذشت حدود 

هاي صورت گرفته،  به همراه دارد. اما اخيراً بر اساس بررسي

 درصد از توليد ناخالص 8هزينه اقتصادي تصادفات نزديك به 

خبرگزاري درصد افزايش داشته است ( 2ملي كشور است كه 

  ).1401ايمنا،

  

  پيشينه تحقيق-2
 در و پژوهشگران نظران صاحب گسترده مطالعات رغم يعل   

از جمله ( ي عموميمش خط اجراي و موانع مشكالت زمينة

ي انجام شده توسط شهسواري وهمكاران ها پژوهش

 و يآباد يعل)، 1400ي ()،بيات1400)،طوطيان وهمكاران(1400(

 پور يقل )،1395و همكاران (، عباسي )1397( همكاران

 و همكاران تزجرالديف، )1376( زاده فيو شر)، الواني 1387(

نتيجه  ))،2006( )، چن سو2016( )، هالند و همكاران2019(

كاهش  بر مؤثر عوامل خصوص در يميتعم قابليكسان و 

در خصوص عوامل وجود ندارد.  يمش خطشكست اجراي 

و ي سازمان راهداري ها يمش خطكاهنده شكست اجراي 

 ي بخصوص در داخلا گستردهكشور نيز تحقيقات  ونقل حمل

كشور صورت نگرفته است، اما آنچه از نتايج تحقيقات انجام 

اين است كه عوامل مختلفي در كاهش  رسد يمشده مهم به نظر 

 و همكارانشكست نقش دارند از جمله اينكه زيني وند 

ي، گذار يمش خط فرايند در مجريان ) توجه به مشاركت1400(

 نيو تدو توجيهي، دورانديشي ي آموزشيها دورهبرگزاري 

بودن  روز به ي،مش خط و منطبق با واقعيات انهيگرا واقع

ي و غيرمسئوالنه ا رحرفهيغ، پرهيز از رفتارهاي ها استيس
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 ها يمش خطمديران را از عوامل كاهش شكست در اجراي 

 يمش خط ) توجه به ابزارهاي2004. روسو و ويسيمن (دانند يم

  ها)  دستورالعمل و مقررات اعمال ي،مش خط اسناد يعني(

مهم تلقي  ها يمش خطرا در راستاي كاهش شكست در اجراي 

 اجراي در متعددي مسائل گاهي دهد يم نشان . تجربهاند نموده

 اجرا كه چه آن عمالً كه يطور به ؛افتد يم اتفاق يمش خط يك

 تفاوت است، شده تدوين كه چه آن با بشود) اگر (البته شود يم

 .)1389اصفهاني، ، ثقفي، مشبكيفرد يي(دانا اساسي دارد

در عمل، در بسياري از موارد شاهد موفقيت  كه يطور به

و ي سازمان راهداري ها يمش خط. ميباش ينم ها يمش خط

؛ باشند ينماز اين موضوع مستثني ي كشور نيز ا جاده ونقل حمل

وقوع حوادث  به باتوجهدر مقام تشخيص مسئله ( بعضاًچرا كه 

نقص ، جاده اي و باال بودن تبعات منفي آن) و در مرحله تدوين

 شود يماما آنچه مشاهده  خورد ينمي به چشم ا عمدهو كمبود 

ي اجرا درست بهي سازمان راهداري ها يمش خطاين است كه اگر 

در امن  نقطه جادياكه همان  ها يمش خط، اهداف اين شدند يم

حاصل ، و نوآوري است ،ايده ،انسان ،كاال ،يي موادجا جابه

نشده است و شواهد مختلفي براي اثبات اين  نيچنكه  شد يم

 هزينه درصدي 8 مدعا وجود دارد از جمله افزايش سهم

 ديسطبق نظر . ملي است ناخالص توليد از تصادفات اقتصادي

 شهري اقتصاد علمي انجمن ركليدب ي،مزدآباد ييمحسن طباطبا

 بيشترين كه است كشورهايي جمله از نيز ايران متأسفانه :ايران

 كه دارد را تصادفات از ناشي هاي مصدوميت و ومير مرگ موارد

 بسيار جهان كشورهاي ديگر با مقايسه در وضعيت اين

 جهاني، بانك اخير هاي بررسي و مطالعات. است كننده نگران

 ني؛ بنابرااست دانسته بحراني را ايران در ترافيك ايمني وضعيت

 دقيق آثار و داليل خصوص در تحقيقات و مطالعات انجام

. است اهميت حائز بسيار كشور در اي جاده تصادفات اقتصادي

 از نفر 430 از بيش 1401نوروز  در راهور، گزارش اساس بر

 اين كه دادند دست از تصادفات در را خود جان ماوطنان  هم

 و اجتماعي هاي هزينه بر مضاف و است اي كننده نگران آمار

 كرده وارد جامعه و كشور اقتصاد بر سنگيني هزينه ليقب  نيازا

گويد: در  كل انجمن علمي اقتصاد شهري ايران مي . دبيراست

ونقل وزارت راه و شهرسازي كه در  مطالعه پژوهشكده حمل

اي كشور در  گرفته، هزينه تصادفات جاده اخير صورتهاي  سال

هزار ميليارد ريال برآورد شده است. بر  185حدود  1386سال 

اي نسبت به توليد  اساس اين تحقيق، هزينه تصادفات جاده

درصد حدودي  6,3معادل  1386ناخالص ملي كشور در سال 

افزايش  ينوع سال، به 14برآورد شده است و باگذشت حدود 

هاي  اي را به همراه دارد. اما اخيراً بر اساس بررسي كننده گرانن

گرفته، هزينه اقتصادي تصادفات نزديك به هشت  صورت

درصد از توليد ناخالص ملي كشور است كه دو درصد افزايش 

  داشته است.

كند: هزينه اقتصادي تصادفات رانندگي  طباطبايي اضافه مي   

بررسي در اغلب كشورها مطالعه و  يكي از موضوعات مورد

ها، ايران در ميان پنج كشور  بندي است. بر اساس برخي رتبه

گيرد و اين در  اي قرار مي ومير جاده نخست از نظر ميزان مرگ

هاي ديگر، جايگاه  بندي ها و رتبه حالي است كه در شاخص

است  افتهياز نظر مرگبار بودن بهبود 42ايران تا رتبه 

  ).1401 خبرگزاري ايمنا،(

آنچه كه بيان شد و نظر به اينكه در زمينه عوامل  به  باتوجه  

و ي سازمان راهداري ها يمش خطكاهنده شكست اجراي 

در داخل  ژهيو بهي كشور نيز مطالعات خاصي ا جاده ونقل حمل

كشور صورت نگرفته است، انجام تحقيقي پيرامون شناسايي 

به نظر  ضروري ها يمش خطعوامل مهم كاهنده شكست اين 

. از سوي ديگر تاكنون به طور خاص نسبت به شناسايي رسد يم

و  راهداري ي سازمانها يمش خطعوامل كاهنده شكست اجراي 

كشور مطالعاتي انجام نشده است. در جدول  يا ونقل جاده حمل

به برخي از عوامل موفقيت در اجراي  صرفاً 1شماره 

ي اشاره شده ي عمومي در تحقيقات داخلي و خارجها يمش خط

است. ضمن اينكه بررسي عوامل كاهنده شكست در اجراي 

كشور تا  يا ونقل جاده و حمل راهداري ي سازمانها يمش خط

قرار نگرفته است. بنابراين هدف از انجام اين  موردتوجهكنون 

بندي عوامل كاهنده شكست تحقيق، شناسايي و اولويت

كشور  يا دهونقل جا و حمل راهداري ي سازمانها يمش خط

كشور)  يا ونقل جاده و حمل راهداري سازمان مطالعه مورد(

  است. 
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  نتايج برخي تحقيقات بر اساس ها يمش خطعوامل موفقيت در اجراي  .1جدول 

يمش خطشكست در اجراي كاهنده عوامل  پژوهشگران    

  )1400شهسواري گوغري و همكاران (
هاي بهداشت و ايمني بر اساس تكنيك واكاوي حاالت شكست اجراي خط مشي بندي اقدامات كاهندهشناسايي و اولويت

  فازي (مورد مطالعه: صنايع و معادن استان كرمان) TOPSISو  AHPنقص و اثرات آن و با بكارگيري روش 

  يبرونسپار مشي خط ياجرا موانع يهاشاخص يبند تياولو و ييشناسا  )1400( طوطيان اصفهاني و همكاران

  رانيا ياسالم ينقل جمهور و  حمل يراهبرد تيريمد يه الگويارا  )1398نژاد و همكاران ( احمدي

  انتخاب صحيح ابزار، تكنولوژي  )1390( و همكاران تهرانمعمارزاده 

  ابزارها و منابع به بوطمر رفع موانع بوروكراسي، نظام به مربوط موانع رفع مهارت مجريان، و تخصص به مربوط رفع موانع  )1384( رستمي يو رزق اعرابي

  )1376( زاده فيشر و الواني
   خارجي؛ يها وام وها  كمك مسائل-2 سازمان؛ و مديريت مسائل: عمومي يها يمش خط اجراي مشكالت و مسائل

  وبر بوروكراسي مدل تحريف-3

  گيرندگاني، عدم تعصب تصميم مش خط از حمايت و زياد بسيار كاهش مخالفت  )2019( و همكاران فيتزجرالد 

  فني يها مهارتوجود   )2016( هالند و همكاران

  ها يمش خطي و پويايي مش خطي اجرايي، روشن بودن اهداف ها تيظرفتوجه به   )2006( چن سو

  يمش خطبازنگري  و و اجرا، نظارت يساز ادهيمراتب پ سلسله وجود  )2004( ويسيمنروسو و 

  

    ي پژوهششناس روش-3

نحوه هدف، كاربردي و به لحاظ از نظر  اين پژوهش   

ي ميداني و از حيث ها پژوهشدر زمره  ها دادهگردآوري 

از  تركيبي پژوهش اين در اينكه به باتوجهراهبرد، پيمايشي است. 

ي عوامل بند رتبهبراي شناسايي و  نامه پرسش و مصاحبه

 ونقل و حملي سازمان راهداري ها يمش خطشكست در اجراي 

 طور به حاضر پژوهش ، دررديگ يم ي كشور صورتا جاده

 .شود يم استفاده كمي و كيفي تحقيق دو رويكرد از توأمان

ي و ميداني و ا كتابخانهاز روش مطالعه  ها دادهجهت گردآوري 

 گردآوري اصلي ابزار .شود يمانجام مصاحبه با خبرگان استفاده 

ن است و طبق آ افتهيساختار مهين مصاحبه در مرحله اول، ها داده

عوامل كاهنده ( نسبت به شناسايي ريسك فاكتورهاي مختلف

ي) اقدام شد. اين عوامل بر اساس مش خطشكست در اجراي 

، استخراج افتهيساختار مهين يها مصاحبهدر  مندرجبررسي متون 

گويه  11محقق ساخته با  نامه پرسشو بر اساس آن  شدند

قرار گرفت.  دييتأمورد  نامه پرسشتدوين و روايي و پايايي اين 

اولويت  گانه سهي ها شاخصي ريگ اندازهجهت  نامه پرسشاين 

شدت  :از دنعبارت ها شاخص. اين شد عيتوزخطا ميان خبرگان 

هر عامل در كاهش شكست/نقص در  ريتأثشكست (يعني 

كشور)، ونقل  و حمل راهداري ي سازمانها يمش خطاجراي 

اين عامل) و  احتمال رخداد شكست (يعني ميزان مواجهه با

قابليت كشف شكست (يعني توانايي كشف هر عامل كاهنده 

و  راهداري ي سازمانها يمش خطشكست/نقص در اجراي 

قبل از رخداد آن). همچنين در اين تحقيق  كشورنقل  و  حمل

در عوامل كاهنده شكست  رگذاريتأثي ها مؤلفهمقايسه  منظور به

از  كشورونقل  و حمل راهداري ي سازمانها يمش خطاجراي 

بر اساس روش تحليل ( مقايسات زوجي نامه پرسش

 اين آماري جامعةچانگ) نيز استفاده شده است.  افتهي گسترش

اجراي  با مرتبط كارشناسان خبره و مديران را پژوهش

كه حداقل  كشورونقل  و حمل راهداري سازماني ها يمش خط

ي ها يمش خطسال فعاليت در حوزه مرتبط به اجراي  10سابقه 

و جزء مديران  اند داشتهرا  كشورونقل  و حمل راهداري سازمان

ي ا جاده ونقل و حملو شناخته شده حوزه راهداري  رگذاريتأث
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ي ريگ نمونه تكنيك طريق از كهداده  تشكيل، اند بوده كشور

 .اند شدهانتخاب  هدفمند روش نوع از و يرتصادفيغ

نفر از مديران  12 خبرگان اين تحقيق مشتمل بر اساس نيبرا

 تحليل اصلي هدف .هستند ونقل و حملمرتبط با راهداري 

 بالقوه حاالت يبند تياولو و آن كشف آثار و شكست حاالت

كه  است ريسك اولويت درجه شاخص با محاسبه شكست

 شكست شكست، شدت رخداد احتمال مفهوم سه ضرب حاصل

 خبرگان لهيوس به فاكتور سه است. اين شكست كشف قابليت و

 شاخص آنجاكه از. شوند يم مقياس خاص برآورد بر اساس

است،  شكست ريسك از معياري ريسك، درجه اولويت

 ي اقداماتبند تياولو و شكست يبند رتبه براي تواند يم

تحليل  تكنيك در كه ضعفي نقاط رفع براي. شود استفاده

وجود  ي شكستها تميآ يبند رتبه منظور به آن آثار و شكست

 ها شكست يبند تياولو براي فازي منطق بر مبني رويكرد، ددار

 رود يمآن بكار  آثار و شكست ليتحل و  هيتجزسيستم  يك در

و سلسله مراتبي  اين رويكرد تلفيقي با  ).1391،آباديان(

TOPSIS  در محيط فازي است و براي محاسبه وزن فاكتورهاي

 (احتمال، شدت و ضريب كشف) از روش FMEA گانه سه

ي عوامل شكست از روش بند رتبهفازي و جهت سلسله مراتبي 

TOPSIS  در اين تحقيق ابتدا نسبت . شود يمفازي استفاده  

ي تصميم با استفاده از سطوح مراتب سلسلهبه ترسيم درخت 

منظور  اعداد فازي به هدف و معيار اقدام شد و در مرحله بعد

ن كار از مقياس تعريف گرديد. براي اي زوجي يها سهيانجام مقا

  استفاده شد. 2جدول  ريتأثضرايب 

  

  )1396 اسماعيلي دوكي، فالح، . طيف فازي و عبارت كالمي متناظر براي مقايسات زوجي (بوالحسني،2جدول 

  

   

جهت تشكيل ماتريس مقايسات زوجي، با استفاده از نظر 

ي از اعداد فازي مثلثي و طبق ريگ بهرهو با  رندهيگ ميتصم

، شده داده نشان 1شكل ت دو عدد فازي مثلثي كه در اولوي

 رندهيگ ميتصمماتريس مقايسات بر اساس نظرات چندين 

تعداد افراد نظر دهند در  كه اين ماتريس  شود يمتشكيل 

است. سپس جهت محاسبه  jنسبت به  iمورد اولويت درايه 

و پس  ميانگين حسابي نظرات خبرگان ماتريس مربوطه تشكيل

از محاسبه مجموع عناصر سطرها، مجموع سطرها نرمااليز شده 

تر بودن محاسبه و با و در مرحله بعد درجه احتمال بزرگ

ها، وزن هاي نرمااليز به دست آمد. نرمااليز كردن بردار وزن

براي محاسبه نرخ ناسازگاري يا همان بررسي سازگاري دو 

ز روش گوگوس و ماتريس (عدد مياني و حدود عدد فازي) ا

  ) استفاده شد.1998بوچر (

  

  )1393. اولويت دو عدد فازي مثلثي (اصغرپور،1شكل 
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ي عوامل شكست با استفاده از تاپسيس بند رتبه منظور به  

 ها نهيگزي ارزيابي ريگ ميتشكيل ماتريس تصمفازي نيز پس از 

و تكميل  در سطر) ها نهيو گزدر ستون (شامل يكسري معيار 

ي، ا درجه 5 وسط نظرات خبرگان توسط طيف ليكرتتآن 

 يساز (نرمال يريگ مين ماتريس تصمنمودمقياس بينسبت به 

ماتريس بي مقياس اقدام شد. پس از آن  ماتريس تصميم)

تعيين شد و سپس با تعيين جنبه مثبت يا منفي   دار وزن

و  ,FPIS) حل ايده الها نسبت به مشخص نمودن معيار

 مجموع محاسبهاقدام گرديد و با  ,FPIS) ضد ايده آل

منفي  و ايده آل مثبت فازي از حل ايده الها گزينهفاصله 

ام از راه حل ايده آل  iفازي به محاسبه نزديكي نسبي گزينه 

(شهسواري  ها انجام شدرتبه بندي گزينه اقدام شد و نهايتاً

  ).1400وهمكاران،

  ي پژوهشها افتهي- 4

در اولين گام متون حاصل از مصاحبه با خبرگان جهت    

ي ها يمش خطاستخراج عوامل كاهنده شكست در اجراي 

بررسي گرديد.  ي كشورا جاده ونقل و حملسازمان راهداري 

تحصيالت دكتري كه  نفر با سطح 5خبرگان تحقيق متشكل از 

 نفر معاون 1 ي،تادس رينفر مد 1 سازمان، نفر معاون 1شامل 

تحصيالت  نفر با سطح 7 ،سازمان و دو نفر كارشناسمديركل 

 ستادي و سينفر رئسه ، رينفر مدشامل سه  ارشد كهكارشناسي 

سال  10سازمان بودند كه همگي بيش از  نفر كارشناسيك 

ي سازمان راهداري ها يمش خطسابقه كار مرتبط با حوزه اجراي 

  داشتند.  راكشور ي ا جاده ونقل و حمل

پس از بررسي ادبيات پژوهش و اخذ نظرات خبرگان، عوامل    

و ي سازمان راهداري ها يمش خطكاهنده شكست اجراي 

ي بند دستهي و ساز غربالي كشور شناسايي، ا جاده ونقل حمل

طبق نظر  ها يمش خطي كاهنده شكست اجراي ها مؤلفه شد.

  بود.  3جدول خبرگان بر اساس 

  

  ها مشي هاي كاهنده شكست اجراي خط . مؤلفه3جدول 

  عامل كاهنده شكست  رديف

  ي سازمانها يمش خط درنظرگرفتنبازسازي ساختار سازمان با   1

  ي سازمانها يمش خطي نوظهور در اجراي ها يتكنولوژي ريكارگ به  2

  ها يمش خطآموزش اثربخش مجريان   3

  ها يمش خطاختصاص بودجه الزم براي اجراي   4

  ها يمش خطه از ضمانت اجرايي قوي در راستاي اجراي استفاد  5

  ها يمش خطتوجه به نيازها و شرايط هر منطقه در مرحله تدوين   6

  ها يمش خطدر اجراي  نفعان يذي مشاركت شهروندان و تمامي ارتقاتوجه به   7

 ها يمش خط در تدوين و اجراي ونقل حملتوجه به پيوستگي وظايف و اهداف واحد راهداري و واحد   8

 ها يمش خطي در راستاي اجراي گر يتصدي و كاهش سپار بروني مرتبط با ها برنامهي اجتماعي و شركااستفاده از ظرفيت   9

  ي سازمانيارتقاي مالي و ها مشوق درنظرگرفتناز طريق  ها يمش خطايجاد انگيزه در بين مجريان   10

  ها يمش خطي و مالياتي و تسهيالت بانكي در راستاي اجراي ا مهيبي ها مشوقاستفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل   11

  .است 2 ي پژوهش) طبق شكلمراتب سلسلهي تصميم (ساختار مراتب سلسلهدرخت 
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  ي پژوهشمراتب سلسله. ساختار 2شكل 

  محاسبه وزن نسبي معيارهاي اصلي پژوهش

براي محاسبه وزن معيارهاي پژوهش نسبت به هدف، ابتدا    

مقايسات زوجي معيارها نسبت به هدف تشكيل و  نامه رسشپ

  در اختيار خبرگان تحقيق قرار داده شد و نظرات خبرگان 

پس از اينكه با به اعداد فازي تبديل شد.  1با استفاده از جدول 

ي كاهنده ها مؤلفهفازي، اهميت  FMEAاستفاده از رويكرد 

ي شدت، احتمال شكست و ها شاخصشكست بر اساس 

در گام بعد ابليت كشف طبق نظر خبرگان شناسايي شدند. ق

نرخ ناسازگاري با استفاده از روش گوگوس و بوچر محاسبه و 

قرار گرفت. پس از  دييتأاز نظر ميزان ناسازگاري مورد 

، 4محاسبه ميانگين هندسي فازي نظرات خبرگان طبق جدول 

حليل ت نديفراوزن معيارهاي اصلي پژوهش با استفاده از روش 

ي چانگ محاسبه شد. محاسبات مربوط به روش مراتب سلسله

 نامه پرسشي فازي چانگ براي مراتب سلسلهتحليل  نديفرا

 7تا  5مقايسه زوجي فازي معيارهاي اصلي در جداول شماره 

ي معيارهاي هر بند تياولو 6بر اساس نتايج جدول  آمده است.

شدت،  :از دنعبارتسه سطح نسبت به هدف يكسان نبوده كه 

  احتمال رخداد شكست و قابليت كشف شكست.

  . ميانگين هندسي ماتريس مقايسات زوجي فازي معيارهاي اصلي4جدول 

 ماتريس مقايسات زوجي فازي ادغام شده (ميانگين هندسي نظرات خبرگان)

  قابليت كشف شكست  احتمال رخداد شكست شدت شكست  
 

 3.74679 3.32616 2.46621 3.55156 3.19098 2.31274 1 1  1  شدت شكست
 

 3.50196 3.20592 2.15667 1 1 1 0.43239 0.31338  0.28157 احتمال رخداد شكست
 

 1 1 1 0.46368 0.31192 0.28555 0.40548 0.30065  0.26689 قابليت كشف شكست
 

  . جمع فازي و بسط مركب فازي معيارهاي اصلي5جدول 

 عوامل
  )Sj( ركب فازيبسط م  جمع فازي هر سطر

 L M U L M U 
 

 0.77053 0.55075 0.38266 8.29836 7.51714  5.77895  شدت شكست
 

 0.45817 0.33111 0.22767 4.93435 4.51931  3.43823 احتمال رخداد شكست
 

 0.17356 0.11815 0.1028 1.86916 1.61257  1.55245 قابليت كشف شكست
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  گي و درجه ارجحيت. درجه امكان بزر6جدول 

 عوامل

  درجه امكان بزرگي

درجه 

  ارجحيت

ي ساز نرمال

   ارجحيت
شدت 

 شكست

احتمال 

رخداد 

  شكست

قابليت 

كشف 

  شكست
 

 0.62638 1 1 1  1  شدت شكست
 

 0.16025 0.25583 1 1  0.25583 احتمال رخداد شكست
 

 0.21337 0.34064 1 0.34064  0.93563 قابليت كشف شكست
 

  . وزن معيارهاي اصلي7جدول 

 وزن عوامل

  0.62638  شدت شكست
 

  0.16025 احتمال رخداد شكست
 

  0.21337 قابليت كشف شكست
 

  هاي پژوهش با استفاده از تاپسيس فازيمحاسبه وزن گزينه
ي عوامل كاهنده شكست از روش تاپسيس بند تياولوبراي    

ر، از اعداد فازي و عبارات فازي استفاده شد. به همين منظو

پس از تعيين وضعيت هر يك از  استفاده شد. 8جدول كالمي 

تاپسيس  نامه پرسشها در هر يك از معيارها با استفاده از گزينه

به اعداد  8جدول توسط خبرگان، نظرات ايشان با استفاده از 

فازي تبديل شد. سپس ميانگين هندسي نظرات فازي خبرگان 

ماتريس  9شد. جدول  مسئلهد ماتريس تصميم محاسبه و وار

  .كند يه مياراتصميم فازي حاصل از برآيند نظرات خبرگان را 

هاي ها از جوابميزان فاصله گزينه شدن مشخصدر نهايت با 

  مثبت و منفي و محاسبه شاخص نزديكي نسبي  آل ايده

طبق  ها بر اساس ترتيب نزولي ، گزينهآل ايدهبه جواب 

رتبه بندي شدند. (هر چه مقدار شاخص نزديكي 12جدول 

نزديكتر باشد بيانگر اين است كه آن  1نسبي يك گزينه به عدد 

  آل مثبت و فاصله بيشتري تا ي كمتري تا ايدهگزينه فاصله

  آل منفي دارد.) ايده

  )1393 ،انو همكار درجه (حبيبي 5اعداد فازي و عبارت كالمي متناظر طيف ليكرت  .8جدول 

  عدد فازي مثلثي  مقدار فازي  متغير كالمي

 )VL 1  )0،0،0،25خيلي كم  

 )L 2  )0،0،25،0،5كم  

 )M 3  )0،25،0،5،0،75متوسط  

 )H 4  )0،5،0،75،1زياد  

 )VH 5  )0،75،1،1خيلي زياد  
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  . ماتريس تصميم فازي برآيند نظرات خبرگان9جدول 

  3معيار   2معيار   1معيار  معيارها

  مثبت  مثبت  مثبت  جنس معيارها

 L M U L M U L M U  حدود

 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 وزن معيارها

 0.791667 0.583333 0.333333 0.604167 0.375 0.1875 0.916667 0.770833 0.520833 1گزينه 

 0.75 0.520833 0.291667 0.8125 0.583333 0.333333 0.9375 0.8125 0.5625 2گزينه 

 0.875 0.6875 0.4375 0.875 0.6875 0.458333 0.895833 0.75 0.5 3گزينه 

 0.75 0.520833 0.291667 0.729167 0.520833 0.3125 0.958333 0.8125 0.5625 4گزينه 

 0.6875 0.4375 0.229167 0.666667 0.416667 0.208333 1.041667 0.9375 0.666667 5گزينه 

 0.958333 0.75 0.5 0.8125 0.604167 0.375 0.895833 0.8125 0.583333 6 گزينه

 0.729167 0.541667 0.3125 0.833333 0.625 0.375 1.020833 0.895833 0.625 7گزينه 

 0.770833 0.520833 0.3125 0.75 0.5 0.270833 0.958333 0.854167 0.604167 8گزينه 

 0.854167 0.666667 0.4375 0.875 0.708333 0.479167 0.958333 0.854167 0.604167 9گزينه 

 0.770833 0.5625 0.333333 0.791667 0.583333 0.354167 0.958333 0.854167 0.604167 10گزينه 

 0.5625 0.3125 0.125 0.604167 0.354167 0.145833 0.8125 0.625 0.375 11گزينه 

  

صميم فازي نرمااليز شده و در ادامه پس از محاسبه ماتريس ت   

ضرب آن در بردار وزني مربوط به معيارها، ماتريس 

  ي فازي نرمال شده موزون محاسبه شد. سپس ريگ ميتصم

مثبت و  آل ايدههاي بر اساس جنس معيارهاي پژوهش، جواب

منفي با استفاده از ماتريس تصميم فازي نرمال شده موزون 

ها اصله هر يك از گزينه) و ميزان ف10جدول محاسبه گرديد (

 11مثبت و منفي طبق مندرجات جدول  آل ايدههاي را از جواب

  محاسبه گرديد.

    

  مثبت و منفي آل ايدههاي . جواب10جدول 

  3معيار   2معيار   1معيار  معيارها

 L M U L M U L M U  حدود

 0.33 0.25826 0.17217 0.33 0.26714 0.18071 0.33 0.297 0.2112 مثبت آل ايدهجواب 

 0.1937 0.10761 0.04304 0.22786 0.13357 0.055 0.2574 0.198 0.1188 منفي آل ايدهجواب 

  مثبت و منفي آل ايدهاز جواب  ها نهيگز. فاصله 11جدول 

  منفي آل ايدهاز جواب  ها نهيگزفاصله   مثبت آل ايدهاز جواب  ها نهيگزفاصله  ها نهيگز

 0.134199341 0.216949128  1گزينه 

 0.197281925 0.153526055 2گزينه 

 0.266629886 0.083640608 3گزينه 

 0.178274541 0.170828314 4گزينه 
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 0.153076144 0.196097139 5گزينه 

 0.279133379 0.073139332 6گزينه 

 0.236955952 0.113839982 7گزينه 

 0.186944439 0.163764385 8گزينه 

 0.296579852 0.053686558 9گزينه 

 0.22065543 0.129219486 10گزينه 

 0 0.348910173 11گزينه 

 

  همراه با رتبه آن آل ايده. شاخص نزديكي نسبي هر گزينه به جواب 12جدول 

  ها نهيگزي بند رتبه  شاخص نزديكي نسبي ها نهيگز

 10 0.38217265  1گزينه 

 6 0.562364417 2گزينه 

 3 0.76121138 3گزينه 

 8 0.510664803 4گزينه 

 9 0.438395923 5گزينه 

 2 0.792378662 6گزينه 

 4 0.675480896 7گزينه 

 7 0.533047434 8گزينه 

 1 0.846726502 9گزينه 

 5 0.630669477 10گزينه 

 11 0 11گزينه 

  

استفاده از ظرفيت  يعني 9 نةيگزشود كه مشاهده مي طور همان  

ي و كاهش سپار بروني مرتبط با ها امهبرني اجتماعي و شركا

بيشترين مقدار را در  ها يمش خطي در راستاي اجراي گر يتصد

شاخص نزديكي نسبي به خود اختصاص داده است. يعني اين 

در عوامل كاهنده شكست در اجراي  ريتأثبيشترين  مؤلفه

را  ي كشورا جاده ونقل و حملسازمان راهداري ي ها يمش خط

  هاي دوم نيز در رتبه 10و  7، 3، 6اي هدارد؛ گزينه

  توجه به نيازها و شرايط هر منطقه  ني؛ بنابراتا پنجم قرار دارند

آموزش اثربخش مجريان  ،ها يمش خطدر مرحله تدوين 

ي مشاركت شهروندان و تمامي ارتقاتوجه به  ،ها يمش خط

ايجاد انگيزه در بين مجريان و  ها يمش خطدر اجراي  نفعان يذ

ي ارتقاي مالي و ها مشوق درنظرگرفتناز طريق  ها يشم خط

  عوامل مهم كاهنده شكست  عنوان بهتوانند سازماني مي

ي ا جاده ونقل و حملسازمان راهداري ي ها يمش خطدر اجراي 

استفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل  قلمداد شوند. كشور

 ي و مالياتي و تسهيالت بانكي در راستايا مهيبي ها مشوق

 درنظرگرفتنبازسازي ساختار سازمان با  و ها يمش خطاجراي 

بر كاهش  مؤثرنيز رتبه آخر عوامل  ي سازمانها يمش خط

 ونقل و حملي سازمان راهداري ها يمش خطشكست اجراي 

  به خود اختصاص داد. كشور راي ا جاده
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  يريگ جهينت-5
   

   در اين پژوهش سعي بر اين بود كه با رويكردي جديد  

سازمان  يها يمش به بررسي عوامل كاهنده شكست اجراي خط

كشور پرداخته شود. براي اين  يا ونقل جاده و حمل يراهدار

 يتر قيفازي استفاده گرديد تا نتايج دق FMEA كرديكار از رو

 FMEAرا بتوان به دست آورد. براي امتيازدهي معيارهاي 

ف شدت شكست، احتمال رخداد شكست و ضريب كش نييع

كه اين موضوع باعث  گردد يشكست از مقادير فازي استفاده م

ذهني و غير عددي خبرگان در  يها در نظر گرفته شدن قضاوت

 AHP. در اينجا از رويكرد شود يشناسايي عوامل شكست م

استفاده و جهت  FMEAمعيارهاي  يده فازي براي وزن

فازي  TOPSISكاهنده شكست روش  املعو يبند رتبه

فاده قرار گرفت كه اين كار عالوه بر حفظ سادگي مورداست

منجر به امكان استفاده از اعداد فازي در  FMEAروش 

و به دليل استفاده از مقادير فازي  شود يمحاسبات اين روش م

طبق  غير كمي خبرگان استفاده نمود. يها از قضاوت توان يم

ي شركااستفاده از ظرفيت  رسد يمنتايج اين تحقيق به نظر 

ي و كاهش سپار بروني مرتبط با ها برنامهاجتماعي و 

ي و توجه به نيازها و شرايط هر منطقه در مرحله گر يتصد

  از اقدامات مهم در كاهش شكست  ها يمش خطتدوين 

ي ا جاده ونقل و حملي سازمان راهداري ها يمش خطدر اجراي 

ي از شركا استفادهبحث  توان يمي طوركل بهد. نكشورمي باش

ي گر يتصد و كاهشي سپار بروني مرتبط با ها برنامهاعي اجتم

داراي اهميت  خصوص نيدرارا   ها يمش خطي اجراي در راستا

 با نتايج تحقيق الواني ثيح نيازانتايج تحقيق حاضر  دانست.

يكي از عوامل مهم در كاهش ) كه 1387( پور يقلو  )1371(

 نقش ورا آگاهي عامه مردم  ها يمش خطشكست در اجراي 

بيروني  و عواملدروني  و عواملي گذار يمش خط آنها درداشتن 

نتايج تحقيق يوجين بارداح و  اند نمودهي معرفي طيو مح

ي واداركردن ها راهكه  )1996( وساباتيرومازمانيان )1997(

به  و توجه ي مش خطي در اجرابه مشاركت  گرانيو باز ها گروه

ي براي موفقيت در اجرا الملل نيو باجتماعي ، شرايط اقتصادي

  همخواني دارد. ،اند نمودهاشاره 

اقدامات كاهنده  نيتر مهمطبق نتايج تحقيق دومين اولويت از   

 ونقل و حملي سازمان راهداري ها يمش خطشكست در اجراي 

 در مرحله هر منطقه طيو شراي كشور، توجه به نيازها ا جاده

سرزمين، روند آمايش  يزير برنامه .است ها يمش خطتدوين 

كه كليه محاسن  دينما يمنطقه را ارائه م يزير جامعي از برنامه

 و معايب رفع براي ييها حل راه  فوق را در كنار  يها روش

مين چون با سرز  شيآما يزير است. برنامه دارا آنها يها نقصان

، كليه مناطق كند يجانبه به فضاي ملي نگاه م ديدي وسيع و همه

مطالعه و  و دقت از لحاظ مختلف مورد كشور را باحوصله

و  ها تي، قابلها ي، بر اساس توانمنددهد يشناسايي قرار م

به يكنواختي و هماهنگي آثار و  استعدادهاي هر منطقه، باتوجه

نتايج عملكردهاي ملي هر منطقه در سطح ملي نقش و 

 روش .دينما يمسئوليت خاص به مناطق مختلف كشور محول م

، فراگرد اين در): يا منطقه – بخشي( يا منطقه امعج يزير برنامه

 يكپارچه يزير برنامه كلي نظام و است غيرمتمركز، يزير برنامه

، گوناگون يها زميمكان با است قادر يزير است. برنامه جامع و

 با واقعدر  سازد برقرار را مناطق وها  بخش كالن بين هماهنگي

 كار اين به قادر افقي و عمودي يزير برنامه يكپارچه نديفرا يك

 جامع يها ، برنامهكالن بخشي يها برنامه تهيه بر عالوه تا است

وان ميترووان هورن  نتايج تحقيقوبا  .شود تهيه نيز مناطق

 طيشراتوجه به  معتقد است دارد كههمخواني  )1975(

  .مؤثر است ها يمش خطي در اجرا ياجتماع و ياسيس اقتصادي،

تحقيق آموزش اثربخش مجريان  جياز نتا گريديكي   

 ظهور و تغيير نرخ افزايشبه  باتوجه امروزه، است ها يمش خط

 اقتصادي، سياسي، نهادهاي در يپژوه ندهيآ موج دانش، عصر

 گذشته، دهه دو از. است افتهي گسترش فناوري و اجتماعي

 و آينده شناختمنظور  به و جامعه تحوالت با همسو

 عالي، آموزش در يشياند ندهيآ ي،دانشگاه نظام سياستگذاري

 جامعه در كوچك جهاني دانشگاه،. است كرده پيدا ضرورت

 با نتايج تحقيق مكينده ثيح نيا ازو  بوده استتر  بزرگ

 اطالعات و ارتباطات ) همخواني دارد كه معتقد است2005(

 و ها زهيانگ الت،يتما ،يكاف التيتسه و منابع بتيغ، يناكاف

از عوامل كاهش شكست در  تواند يم انيمجري ها نگرش

   .ي مربوطه باشدها يمش خطاجراي 

در  نفعان يذي مشاركت شهروندان و تمامي ارتقاتوجه به   

. استنيز يكي ديگر از نتايج تحقيق حاضر  ها يمش خطاجراي 

اخير در بين  يها يكي از موضوعات مهمي كه در سال

ه است، بحث كشورهاي آزاد و دموكراتيك اهميت زيادي يافت

مشاركت عمومي مردم در فرايند سياستگذاري است دولت در 

اين كشورها سعي كرده است به مفهوم مشاوره و نظرخواهي از 
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استفاده از آن را  يها مردم اهميت بيشتري بدهد و در واقع راه

گسترش دهد. براي مثال مشاوره مكتوب مردم با دولت در 

انوني تصويب شد. در آن در انگلستان به طور ق 2000نوامبر 

انگلستان، توني بلر در اين باره گفت كه  ريوز زمان، نخست

ه معناي دستيابي به مشاوره بهتر با مردم و نظرخواهي از آنها ب

منظور از مشاركت عمومي در واقع مشاوره و  ست.نتايج بهتر ا

مختلف جامعه براي اثرگذاري روي  يها گفتمان بين بخش

خاصي سود  يمش ي مثال كساني كه از خطاست؛ برا ها استيس

قرار  ريتأث و يا آنهايي كه به طور غيرمستقيم تحت برند يم

 يمش و حتي آنهايي كه ممكن است مجري آن خط رنديگ يم

با نتايج تحقيق لملي  جهت  نيا ازنتايج تحقيق حاضر . باشند

 كند يمهمخواني دارد. وي به اين نكته اشاره ) 2002وراسل (

 كه باشد يشهروندان و عامالن ةعهد به اجرا تيولمسئ كه

 خصوص  نيا در. همچنين كنند يم يبانيپشت راي مش خط اهداف

 توسعه دليل به اند داشته) بيان 2016( هالند و همكاران

 با مشكل مواجه بوده ها يمش خط اجراي بوروكراتيك، ساختاري

ن طبق نتايج اين تحقيق ايجاد انگيزه در بين مجريا .است

ي ارتقاي مالي و ها مشوق درنظرگرفتناز طريق  ها يمش خط

 يها در سال است.مؤثر سازماني در كاهش شكست در اجرا 

و  يور اخير هم موضوع انگيزه كاركنان و نقشي كه در بهره

، يمحيط كار دارند توجه بسياري از پژوهشگران رفتار سازمان

ب كرده است. خود جل يسو شناسان و مديران كارآمد را به روان

گوناگون از قبيل قدرت، ايمني،  يها زشيها با نيازها و انگ انسان

و تعلق، پيشرفت و غيره وارد سازمان و  ييوندجوي، پيطلب جاه

، به دليل تفوق انگيزشي گوناگون عالوه بر شوند يمحيط كار م

  عملكرد متفاوتي كه در سازمان و جامعه خواهند داشت 

ري دارند. با وجودي كه انسان به مشاغل خاص گرايش بيشت

واحد نيست اما تفوق  يا زهيموجودي تك ساختي باانگ

مختلف و حتي سنين  يها گوناگون در زمان يها زشيانگ

متفاوت در افراد يكسان نيست به همين دليل در مديريت نوين 

تخصصي استخدامي و نيز  يها از مصاحبه يريگ علمي با بهره

تفوق انگيزش كاركنان را  كنند يمسعي  يشناس روان يها آزمون

شناسايي كرده و در انتخاب مناسب افراد براي مشاغل گوناگون 

تحقيق   جيبا نتانتيجه اين تحقيق  .آن را موردتوجه قرار دهند

 قطعاًمطرح شده است، همخواني دارد.  )2002لملي وراسل (

احتمال و شدت  تواند يمي مش خطمجريان  نيدر ب زهيانگ جاديا

  ي مربوطه را كاهش دهد.ها يمش خطت در اجراي شكس

ي نوظهور در ها يتكنولوژي ريكارگ بهطبق نتايج تحقيق حاضر 

از عوامل كاهنده  تواند يمي سازمان نيز ها يمش خطاجراي 

به  باتوجهي مربوطه باشد ها يمش خطشكست در اجراي 

 فناوري قرن اخير در زمينه كننده رهيخ يها شرفتيپ

 يا ژهيكامپيوتر، اين حوزه از علم از اهميت و اطالعات

برخوردار گرديده است، تا جايي كه قرن حاضر را قرن 

 يها يفناور ري. همگام با پيشرفت چشمگنامند ياطالعات نيز م

نو در جوامع امروزي، نياز به اطالعات و امكان استفاده از آنها 

. در قرن حاضر، رسد يامري ضروري به نظر م ها نهيدر تمام زم

استفاده بهينه از اطالعات عامل مهم توسعه و پيشرفت هر 

اخير  يها كه در سال يينو يها يكشوري، نيز است. فناور

علمي در زمينه فن آوري  يها شرفتياند، مثالي از پ پديدار گشته

به اطالعات،  يابي اطالعات هستند. امروزه رشد علم و دست

 كه يطور ، بهدهد ياهميت فناوري اطالعات را بيشتر نشان م

يكي از عوامل مهم در ارزيابي پيشرفت و استقالل كشورها، 

به اطالعات و نحوه استفاده از آن است.  يابي امكان دست

 ريپذ نو، براي تمامي كشورها امكان يها يوراستفاده از اين فنا

آوري را در جهت از اين فن تواند ياست و هر كشوري م

 پيشرفت و توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود استفاده

) 1995با نتايج تحقيق هاولت ورامش ( جهت  نيا كه از دينما

  ي تحقيق حاضر توجه ها افتههمخواني دارد. بر اساس ي

وظايف و اهداف واحد راهداري و واحد به پيوستگي 

يكي از  تواند يم ها يمش خطدر تدوين و اجراي  ونقل حمل

ي سازمان ها يمش خطاقدامات كاهنده شكست در اجراي 

نتايج  ثيح نيازاكه  كشور باشدي ا جاده ونقل و حملراهداري 

) 1975( هورن وان و تريم وانآمده با نتايج تحقيق  دست

را  يسازمان نيب ارتباطات شان در تحقيق خودهمخواني دارد. اي

  . دانند يمعامل موفقيت در اجرا 

اختصاص بودجه الزم براي اجراي  طبق نتايج تحقيق حاضر  

در كاهش شكست در  مؤثردر زمره ده عامل اول  يمش خط

 يا جاده ونقل و حملسازمان راهداري  يها يمش خطاجراي 

 بارداحو نيوجيقيق با نتايج تح ثيح نياست كه ازا كشور

 عامالن توسط كه ييها يباز و شگردها از يبرخكه  )1997(

 حيصح اجراي مانع تا رديگ يم صورت يمش خط يياجرا

 يجمع مقاومت صلح، حفظ بودجه، بازي .شود يمش خط

در كاهش  مؤثر را گريد يها يباز و راحت و آسان يزندگ

 ونقل و حملسازمان راهداري  يها يمش خطشكست در اجراي 
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 موانع )1396و همكاران (داند ورنگريز مي كشور يا جاده

ي، تيريمد، يمش خط انريمج، يمش خط ينتدو به بوطرم

در  مؤثر را عامل فناورانه و ياطالعات ،يمال منابعي، ساختار

يكي از مواردي مي داند.  ها يمش خطكاهش شكست در اجراي 

شكست در  عامل عنوان به يگذار يمش خط يشناس بيآسكه در 

استفاده از ضمانت اجرايي قوي در ، گردد يماجرا معرفي 

ضمانت اجرايي . بي شك است ها يمش خطراستاي اجراي 

شكست  در كاهش تواند يم يمش خطمديران مجري 

  باشد.  داشته ييبسزا ريتأث ها يمش خط

 يها يمش خط درنظرگرفتنبازسازي ساختار سازمان با    

امات كاهنده شكست در اجراي از اقد تواند يمسازمان 

 كشور يا جاده ونقل و حملسازمان راهداري  يها يمش خط

 يبند رتبهباشد اما طبق نتايج تحقيق حاضر اين عامل در 

 يگيب . رجبنهايي قرار گرفته است يها ردهدر  گرفته صورت

 اركان در ينسب استقالل نبود: ساختاري عوامل به)1387(

 يها بخش يها تيمسئول و فيوظا نبودن مشخص ،يياجرا

 ازكه دارد  عملكرد اشاره يابيارز نظام نبود ارتباطات، ،يياجرا

  با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد. ثيح  نيا

و  يا مهيب يها مشوقاستفاده از ابزارهاي مناسب از قبيل    

 ،ها يمش خطمالياتي و تسهيالت بانكي در راستاي اجراي 

را  ها يمش خط ست اجراي ايندر كاهش شك ريتأثكمترين 

 يناش يها تيمحدوددر تحقيقات ) 1980( كلود و زامور دارند.

شكست در اجراي  از عوامل يي رااجرا يها وام و ها كمك از

كه  جهت نيازا. نتايج تحقيقات ايشان داند يم ها يمش خط

را در كاهش  يياجرا يها وام و ها كمك از يناش يها تيمحدود

با تحقيق حاضر  ،داند يم مؤثر ها يشم خطشكست اجراي 

تحقيق حاضر اين عوامل در  كه در ثيح نيازاهمخواني دارد و 

 ، نتايج فعلي با نتايج تحقيقات گذشتهرتبه نهايي قرار دارند

  همخواني ندارد.

حائز ن نكته يا ان شد،يق بيآنچه در مقدمه تحق به باتوجه  

خاص با  ياه پژوهشعدم انجام  به باتوجه ت است كهياهم

و سازمان راهداري  يمش خطشكست كاهنده موضوع عوامل 

ر با يگران درگيباز تعامالتنكه يو ا كشور يا جاده ونقل حمل

كشور  يا جاده ونقل و حملسازمان راهداري  يمش خط ياجرا

 روي دارند كه غيره و فرهنگي اقتصادي، سياسي، يها تفاوت

ن يج ايانتدارد،  يتوجه قابل تأثيرات يمش خط اجراي فرايند

ط يشراو لحاظ نمودن  ي، اقتصاديكه در بستر فرهنگ قيتحق

كشور  يا جاده ونقل و حملراهداري  در سازمانط يخاص مح

 يشكست اجراكاهنده از عوامل  ييها جنبه تواند يمشده  انجام

  د و يان نمايبق يك تحقيمتمركز در  صورت بهرا  ها يمش خط

 يها يمش خط يت در اجرايموفق يبرا يشنهاداتيبر اساس آن پ

 د.يه نماياراكشور  يا جاده ونقل و حملسازمان راهداري 

   گردد يمشنهاد يپ

مبناي تحقق منافع اقتصادي و جلوگيري  يگر يتصداهش ك  

ر كشورهاي . دسيستم است يها هيو سرمااز اتالف زمان 

ها به بخش خصوصي واگذار  پيشرفته ساخت و نگهداري جاده

را در اين زمينه دارد.  يگر يتصدو دولت كمترين  شده است

دولت انجام  يگر يتصدسازي در ايران هنوز با  جاده متأسفانه

سازي و  ترين كارفرماي جاده تنها خود بزرگ شود و دولت نه مي

ترين پيمانكاران ما در اين  هاست بلكه بزرگ نگهداري از جاده

ولت هستند. براي هاي وابسته به د ها و شركت مقوله هم ارگان

تصدي  محدودكردنخروج از اين وضعيت بايد قوانيني در 

  .ها وضع شود ها در جاده دولتي دولت و شبه

تدوين  در مرحله هر منطقه طيو شرانيازها  به باتوجه  

و  ها تيقابل ،ها يتوانمند، بر اساس گرددمي پيشنهاد ها يمش خط

نگي آثار و نتايج به يكنواختي و هماه  ،استعدادهاي هر منطقه

عملكردهاي ملي هر منطقه در سطح ملي نقش و مسئوليت 

  .خاص به مناطق مختلف كشور محول نمايد

كلي  دو حركتملي  توسعه يها برنامه كردن يا منطقهبراي 

 امكانات تعيين منظور به باال به نييپا از شود: حركت يزير برنامه

 تعيين منظور به نييپا باالبه از ، حركتيا منطقه نيازهاي و

  .ملي توسعه راهبردهاي و ها هدف

سازمان براي توانمندسازي كاركنان اقدام به آموزش اثربخش 

 فنسرعت تكنولوژي  به باتوجه د.نماي ها يمش خطمجريان 

 منظور به و تحوالت جامعه با همسو شدنبراي ، آوري نوبرانه

 آموزش در يشياند ندهيآ سياستگذاري آتي، و آينده شناخت

كشور  يا جاده ونقل و حملسازمان راهداري  يمش خطمجريان 

تدوين نسبت به   سازمانبايستي . كند يم پيدا ضرورت

 ها يمش خطاجراي  در راستاي اجرا قابلو  علمي يها برنامه

آموزش كاربردي و اثربخش كليه كاركنان اقدام نموده و ضمن 

اين  كنند تاتالش  ،سازمان يها يمش خطدر خصوص اجراي 

 اجرايي گردند. صالح يذنظارت اشخاص  تحت ها يمش خط

استفاده از فضاي  ها برنامهدر تدوين اين  شود يمپيشنهاد 

و فرهنگ سازمان  يارتقاجهت  مكتوب يها رسانهمجازي و 



1402، بهار 114، دوره اول، شماره ، سال بيست و يكمفصلنامه علمي جاده  

 

105 

 

قرار  ها سازمانمديران اين  موردتوجه ،اصالح رفتار كاركنان

تمامي مشاركت شهروندان و  يارتقابراي توجه به گيرد. 

مالي  يها از مشوق توان يم ها يمش خطدر اجراي  نفعان يذ

  استفاده نمود. نفعان يو ذبراي جذب شهروندان 

از طريق  ها يمش خطبراي ايجاد انگيزه در بين مجريان   

 به ، باتوجهسازماني يارتقامالي و  يها مشوق درنظرگرفتن

 و اشارهنظريات انگيزش است  نيتر ياديبنكه از » مزلو«نظريه 

نيازهاي  باال به نييپابه نيازهايي كه طبق هرم از  كند يم

 - ت محب -ر تعلق خاط - ت احساس امني -  يفيزيولوژيك

است و عقيده دارد اين هرم  ييخودشكوفااحترام به نفس و 

عموميت  ها انساناست و در اكثر » نوعي«الگويي  مراتب سلسله

توان  تخصص و ،تجربه بر اساسسازماني ي ارتقا ني؛ بنابرادارد

  متجلي  را سازماني توسعه ، عامل مهم انگيزش برايافراد

شده  مواجه ييها تيمحدود با پژوهشاجراي اين  نمايد.مي

باتوجه به كمبودمنابع وعدم دسترسي آسان  طبيعي است است.

از جمله نبودن  و موانعي ها تيمحدود و به خبرگان

 يها سازمانموضوع در انجام شده مرتبط با داخلي  يها پژوهش

 كه عدم انجام مطالعات خارجي  نيو همچنحاكميتي 

و راهنمايي  اين پژوهش در قالب رساله دكتري دادن انجامبا 

 پافشاري و ارتباط برقراركردن باخبرگان با واستادان محترم، 

اين نقيصه تا حدودي جبران  گرفتن نظرات آنها و اصرار

مشغله  ليبه دلبه خبرگان  راحت يعدم دسترسن يهمچن .گرديد

گر يز از دين كرونا يماريب يريگ همهاز  يط ناشيو شرا

  . ق استين تحقيمحقق در انجام ا يها تيمحدود

  

 مراجع -6

 )،1391.م.، (اسعدي، مو ، س.م.زنجيرچي،  .آباديان، م- 

با رويكرد تركيبي تحليل  DSLارزيابي كيفيت خدمات "

فازي مطالعه  يها داده شكست و آثار آن و تحليل پوششي

دهنده خدمات اينترنت   هيارا يها موردي: يكي از شركت

  . 59-76 .ص ،2)، شماره 5( 3، دوره "مديريت توليد و عمليات

ارتباط عوامل درون و " )،1398.، (س ،سالجقه . وا ،احمديان- 

 دولتي يها يمش خط بهينه مؤثر بر اجراي يسازمان برون

استان خراسان  و آبخيزداري منابع طبيعي: اداره كل موردمطالعه(

   ،عمومي در مديريت يگذار يمش خطفصلنامه  ،")رضوي

 . 15- 30 .ص ،34شماره ، )2(10دوره 

 ،"ارهيچندمع يها يريگ ميتصم" ،)1393( م.ج.،اصغرپور، - 

 نشر دانشگاه تهران.تهران: 

بررسي عوامل مؤثر " )،1398.، (كشوريان آزاد، ر .اعتباريان، ا- 

قوه قضائيه بر اساس مدل ناكامورا و  يها يمش اجراي خط بر

، "عمومي در مديريت يگذار يمش اسمال وود فصلنامه خط

  . 85- 103.، ص33، شماره 10دوره 

 يشناس بيآس" )،1384.ر.، (ع رستمي، رزقيو  .م.س اعرابي،- 

 كنفرانس سومين در هيارا ،"كشور صنعتي يها يمش خط اجراي

 .تهران ،ص)مديريت ( يالملل نيب

 )،1391، (س. ،ياسيق . وزاده، ا سلطانا.  ،يآباد ميابراه يريام- 

و  ليتحل و  هيتجز ستميبر اساس س يحوادث شغل يواكاو"

: معدن يمورد ةمطالع )HFACS( يعوامل انسان يبند طبقه

  . 12-20 .ص ،1شماره  8دوره  ،يمجله ارگونوم، "مس

 )،1396ح، م.، (دوكي، آ. و فالاسماعيلي .بوالحسني، پ- 

تجهيزات با تلفيق رويكردهاي   يبند رتبهارزيابي ريسك و "

AHP  فازي وFMEA ،مجموعه صنايع آذراب : مطالعه موردي

، 2دوره و تحقيق در عمليات،  يريگ ميتصمنشريه  ،"اراك

 .59- 72 .، ص1شماره 

دانشگاه )، 1395(، "نقل كشور تدوين سندراهبردي حمل و"- 

  .صنعتي شريف

گيري تصميم" ،)1393( ،.، ارافرازيسو  ا. ،ايزديار ا.، حبيبي - 

 .سيماي دانش: انتشارات تهران ،"چند معياره فازي

 كليدي عوامل" )،1398ر.ا.، ( ابراهيمي،.ت. و خوبرو، م- 

 ،"ايران عمومي خدمات بخش يگذار يمش خط در موفقيت

دوره  عمومي، يگذار استيسفصلنامه علمي مطالعات راهبردي 

 .2- 23.، ص3شماره ، 9

 )،1389. (اصفهاني، ا مشبكي . وثقفي، ع .، حفرد ييدانا- 

مرحله  در عقالنيت نقش بررسي عمومي: يمش خط اجراي"

 يتمدير يها پژوهش -  يانسان علوم مدرس ،"يمش خط تدوين

  .79- 106 .، ص4شماره ، 14دوره ايران،  در

موانع دستيابي به اجراي كامل " )،1378.، (، ميگيب رجب- 

و  45فصلنامه مديريت دولتي، شماره  ،"عمومي يها يمش خط

  . 73- 84 .، ص46

 يمش مورد خط دستور كار پژوهش در" ،)1399( .،ح بنده،يز- 

 ،يعلم و فناور نامة استيس ،"اياش نترنتيا يحكمران ةدر حوز

  .40.، ص10، دوره 3شمارة 
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،  .متاني، م. كنعاني، ي پور يقل .ر.باقرزاده، م .مقدم، روندزيني- 

 يها يمش طراحي مدل اجراي خط" )،1400، (نژاد، م.عارف

 يساز پرورش با استفاده از روش مدل و  وزارت آموزش

عمومي در  يگذار يمش فصلنامه خط ،"ساختاري تفسيري

 . 67- 84 .، ص42)، شماره 2( 12ت، دوره مديري

 ،تابلي ، م.هادوي نژاد ، م.الدينيضياء ، ا.شهسواري گوغري- 

بندي عوامل شكست اجراي  شناسايي و اولويت" ،)1400( ح.،

هاي بهداشت و ايمني بر اساس تكنيك واكاوي مشي خط

و  AHPحاالت نقص و اثرات آن و با بكارگيري روش 

TOPSIS  مطالعه: صنايع و معادن استان كرمان)فازي (مورد"، 

 .63- 47 ، ص.)3(12گذاري عمومي در مديريت,  مشي خط

 س.ع. موسوي، ح.، ييرزايمال محاجي  ع.، فرهي .صفيان، م- 

 ،"انساني سرمايه يگذار يمش خط براي الگويي")، 1398(

 امام جامع دانشگاه انساني منابع مديريت يها پژوهش فصلنامة

  . 75- 100.ص ،1شماره  ،11ه دورع)،  (نحسي

 ،.و سرداري، ر .و رجبي فرجاد، ح .طوطيان اصفهاني، ص- 

هاي موانع اجراي بندي شاخصشناسايي و اولويت" ،)1400(

سومين همايش ملي مديريت دانش و  ،"سپاري مشي برون خط

 .مشهد كارهاي الكترونيكي با رويكرد اقتصاد مقاومتي، كسب و

 ياجرا يها چالش نييتب" )،1395، (.و گي،يب و .ط عباسي،- 

 ،"يفناور و قاتيتحق حوزه علوم، در عمومي يها يمش خط

 .1- 12 .، ص1شماره  ،8 دوره، يفناور و علم استيس فصلنامه

.، ، ميآباد گل .ك.م، نوري، .زاده، جكوهپايه .منژاد، عقيلي- 

 حوادث از ناشي يها بيآس با كار سابقه و سن ارتباط" )،1391(

- 1390 يها سال طي ايران صنايع معدني و معادن در شغلي

  ، 104 شماره ،19دوره  رازي، پزشكي علوم مجله ،"1382

 .20- 28 .ص

 )،1397تبريز، ا. داوري، ع.، ( عالم . عزيزي، م.، ايآباد يعل- 

 نوآوري در و كارآفريني يها يمش خط اجراي موانع شناسايي"

 علمي، فصلنامة ،"ايران اسالمي جمهوري توسعه يها برنامه

 ،3شماره ، 8 دوره، يانسان علوم در خالقيت و ابتكار پژوهشي

 .95-132 .ص

 )،1387كاهويي، م.، ( . انوشه، م.الحاني، ف .ا.عقدس، - 

سمنان  شهرستان در كار حين حوادث اپيدميولوژيك بررسي"

. سمنان پزشكي علوم دانشگاه علمي مجله ،")81-85سال (

 .          95-100 .، ص2شماره ، 30دوره 

انساني حوادث شغلي  يها نهيهز" )،1386.، (، امحمد فام- 

 ،"اجتماعي استان تهران نيتأم شدگان مهيبمنجر به مرگ در 

 .4-10 .ص ،2و  1شماره ، 4دوره فصلنامه سالمت كار ايران، 

 هيارا" )،1392.، (س جليلي، .ن سپاسي،مير ،.ر.، غمعمارزاده- 

 عمومي يها يمش خط اجراي ثربخشيا ارزيابي براي مدل

 فصلنامه ،"درمان و بهداشت حوزه در ايران جمهوري اسالمي

 .19- 31.، ص4 شماره ،2دوره دولتي،  مديريت رسالت

 )،1398م.ر.، ( خلج، . ساده، ا. وزسابق، اميني .مميوند، ب- 

با  يطيمح ستيز يگذار يمش خط اجراي الگوي هيارا و بررسي"

 ،26 دوره راهبرد، و مجلس فصلنامه ،"مبنا داده نظريه از استفاده

 .71-91.ص ،98 شماره

 خرداد.19 )،1401( ،"مهندسين مشاوررهيافت"- 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اداره كل بازرسي كار، - 

 ،استان كرمان 1398سال شغلي  يها بيآستحليل آماري 

  .مردادماه )،1399(

 ،"ايران عملياتي در يزير جهبود" )،1386( ،م.، عسگري آزاد- 

 .220.ص ، تهران،عملياتي يزير بودجه يالملل نيبكنفرانس 

مشاركت "،)1390( .،م ،ياراحمدي خراساني . وم، يفراح- 

، مجله ايراني آموزش در مديريت ،"يگذار يمش در خطعمومي 
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ABSTRACT 

The implementation of the policies of the Roads and Transportation Organization of the 

country is done with the aim of moving towards identifying and eliminating accident hotspots 

on transportation roads and creating a safe point for the movement of goods and passengers 

and preventing the loss of resources. Policy means a path to move and the purpose of line 

execution is active, which is done by direct policy. Numerous failures lead to failures in the 

linear execution of the organization. In this research, these factors have been identified and 

ranked. This research is applied and in terms of strategy, it is a survey. The research 

population consisted of 12 managers of the organization who were selected through non-

random and purposeful sampling. Data collection tools are interviews and questionnaires and 

for data analysis, FMEA technique and integrated approach of AHP and fuzzy TOPSIS have 

been used. Based on the findings, failure mistakes in the failure of the road organization are: 

outsourcing, paying attention to the needs and conditions of each region in the policy-making 

stage, effectively training policy makers, creating motivation among policy makers. 

According to the research findings, it is necessary for the organization to pay more attention 

to creating and strengthening the structure of the units by carefully planning and changing the 

settings. 
 

Keywords: Policy Implementation, FMEA Highways and Road Transport,  

Fuzzy Environment 

 

 

 

 


