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 دمهقم

  درصرردد  جانبههمه  ییالگو  میترسرر   با، 1404در افق   رانیا  یاسررالم یجمهور  یمل  اندازچشررم

  اثرگذار  و  مهم  کشرور نیا  سرتهیشرا و خور  در  که  اسرت. پیشررفتی  شررفتیپ  یهاقله به  یابیدسرت

  ؛ ستهاسازمان و ارکان همه  یمواز و  منسجم  حرکت  ازمندینباشد و آن   یجهان یو حت  یامنحقه

  هرا ت یر فعرال  یو پراکنردگ  هرابرنرامره  افترادن  ریخأتر  بره  براعر   ،یمل  میعظ  حرکرت  نیا  در  توازن  عردم  زیرا

 آن   تیف یک و  ینظام ادار  ،مسل  یروهاین  در  روابط نیا  میتنظ یبرا  نهاد  نیتریاسراس  خواهد شرد.

تمام نهادها بوده و سرالمت   یانسرجام دهنده حرکت ادار  ،ریزنجنگهدارنده   یهاحلقه زیرا ؛اسرت

  و  گرانلیتحل از  یاریبسر   .اسرت  یمل اهداف  انتخابو    هااسرتیسر ،  سرتمیسر   یسرالمت  انگریآن نما

هر کشررور اسررت.   یقدرت ملّ  ۀمؤلف  نیتربرجسررته  ،ینظام  ییتوانا،  معتقدند  جهان  پردازاندراهبر

همواره    ،(یالعالمدظله )زیعز  یاخامنه  امام حضرررت قوا،  کل  معظم  یفرمانده  ،یرهبر  معظم  مقام نگاه

  یریگیپ  از  یناشر   که  اسرت  ییکارها  کردن  رها  مهیو ن  هایکاراز کم یمعحوف به انجام کار، نگران

راهبرد   نیمسررل  که محور ا یروهایکه خحاب به ن  ییتا جا  ،اسررت  ربطیذ  نیمسررئول  فیضررع

کار    ییها کار نکردن اسرت، هر جااز آن  یکیکه    میدار  یجد  یآسر   »چند:  ندیفرمایهسرتند، م

  و  پرشررتاب  پرفشررار، زور،  ربه کارِ پُ گرید  سررالِ 30-20کشررور حداقل تا    م،یرفت   یپ  ،میکرد

 اسرت   آن  درصردد  ق،یتحق  نیا. (22/12/93،  1/1/ 119/10  شرماره)نامه    دارد«  اجیاحت  تیف یپرک

  را  مسرل  یروهاین  در  کارها  شررفتیپ  عدم  علل  ا،قو کل  معظم  فرمانده ریتداب و  اناتیب  بر  دیکأت با

موضرروع پیشرررفت کارها در  در واقع    .کند ارائه  یعلم  یراهکارها هاآن  رفع جهت و  ییشررناسررا

های  اجرای تدابیر و منویات فرمانده معظم کل قوا؛ دوم سرریاسررت ،در راسررتای نخسررت  ،تحقیق

ها و  ابالغی از طرف سررتاد کل نیروهای مسررل  جمهوری اسررالمی ایران و سرروم دسررتورالعمل

  یجمهوراز ارکان نظام مقدس    یکی ها و نیروهاسررتنامۀ ابالغی از طرف سررتاد سررازمانشرریوه

  زیرسراخت  ایجاد ،آن  یذات  ۀف یاسری داشرته و وظها نق  اسر که در تحقق اهداف و آرمان  یاسرالم

 به ،  اهداف  کیفی  تحقق  یراسرتا  در  پشرتیبانی  .باشردیم  مسرل  نیروهای  اسرت،  ملّی  امنیتاصرلی  

  نیروهای  دسررتورکار  و اولویت  در  اصررلی  سررتادهای و  قوا  کل  معظم  فرماندهی تدبیر و  تشررخیص

تأثیر اسراسری در روند کسر     این مهم.  اسرت برخوردار  ییسرزاهاز اهمیت ب و  گیردمی  قرار  مسرل 

  رکود  باع   امور، نیا به  توجهیبی  ،مقابل  ۀدر نقح .خواهد داشرررت  یملّ  تیموفقیت و تحقق امن

نظر  به .داشرت خواهد  یپ  در را  یملّ  تیامن به  جدی هایآسری   و شرده  مسرل  نیروهای  کار  در

های ناتمام نیروهای مسرل  مشرهود اسرت،  ها و پروژهکه در به اتمام رسراندن طر   یرسرد، ضرعف می

گرایی و  تحول  ۀروحیر  بر  ترأکیرد  برا  هردفمنرد،  و  بلنردمردت  هراییریزبرنرامره  لزوم  بره  یتوجهکم  جرهینت

  ضرعف و  قوت  نقاط از  بهینه  اسرتفاده  در  ضرعف و  مدیریتی نوین  اصرول به  توجهیکم .نوآوری اسرت
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  روند نمودن  ندو تهدیدات داخلی و خارجی و شرناخت منابع انسرانی و مالی، باع  کُ  هافرصرت و

باید به این مهم توجه شرود که تيییر در شررایط    . لذادشرومی  مسرل  نیروهای  در  کارها  پیشررفت

 ریزی برنامه  اهداف و  هاآرمان بر  که  هسررتند  عواملی،  سرراختارها و هاها، نگرشمحیط، سرریاسررت

  .ندشوپیشرفت کارها می و  در تداوم  وقفهشته و در نهایت باع   گذا ثیرأت  شده

  یی شرناسرا  و  موجود  تیوضرع  یشرناسر  یآسر  عبارت اسرت از:  قیتحق  این  یاسراسر   لهئمسر  نیبنابرا

  یروندها  نییتعبر این اساس، ضرورت و اهمیت تحقیق،  .  مسل  یروهاین  در  امورهمۀ   رکود  علل

  تعمق  و  دقتو   از رکود امور  یریجلوگ  یدر راستا ،امور  انجام موانع عیسر  رفع  و  کنترل  و  نظارت

  ی فعل  یهاپروژه  در  مشرابه  یهاتیوضرع  رصرد  و  یدانیم و  یمورد  یهایبررسر   از  حاصرله  جینتا  در

  که  هایسرامانهناب   یدایو نشرناختن علل پ  یتوجهکم  ،یدگیرسر   ضرعفاسرت.    مسرل  یروهاین

  اب  درازمدت  در  سررازمان  شررودمی باع   شررده،  زیناچ  اریبسرر   رشررد و  یندکُ  ای  کارها  وقفه  سررب 

  کارها   رکود  علل  شرناسرایی و موجود  وضرعیت  شرناسریآسری . بنابراین رو شرودروبه  یادیز  مشرکالت

، هدف اصرررلی این  مسرررل  نیروهای  در  فعلی  یندهایفرآو   هاروش  در  نهفته  نقایص  یاحصرررا و

و   هاو نقایص نهفته در روش هاآسری پژوه  اسرت. محابق با هدف، پرسر  اصرلی این اسرت که  

  رکود موج  چگونهفعلی در تداوم و پیشررفت کارها در نیروهای مسرل  کدام بوده و   یندهایفرآ

  صینقا ،یزیربرنامه  و ها یعلل بروز آسرر  نیبفرضرریه آن اسررت که    شرروند می  کارها  توقف  یا و

  و  توقف  برا  ،تیر امور منجر بره موفق   یو اجرا  یبرانیتپشررر   ینردهرایفرآکنترل،    یهراروش  در  نهفتره

 .دارد وجود  معنادار و  میمستق   ارتباط  مسل ، یروهاین  در  کارها  رکود
 

 هاو پيشينه  ينظر ي مبان

: به مفهوم ضررر، زیان، ضرربه، خدشره و ضرعف، در ادبیات علوم انسرانی فعلی اسرت که بر آسری   -

  برا  را  آن  سررراختراری  حیرات  و  بقراء  و  کنردکرارکرد، کرارآمردی و توانرایی یرد پردیرده ضرررربره وارد می

 (. 1395)گروه محالعات شهید همت دانشکدۀ عالی دفاع ملی،    سازدمی مواجه  جدی  مشکل

 و  شرناخت  زمینه  که  اسرت  مؤثر  و  مفید جهت آن  از  آسری  درك  و  شرناخت:  1شرناسریآسری   -

  فراهمرا  و تجویز درمان    هاو نارسرررایی  هانابسرررامانی بروز از  پیشرررگیری برای  دردها  تشرررخیص

  داخلی   محیط بررسری  در ایویژه  جایگاهاز    شرناسریآسری   مقاصرد و اهداف  شرناخت  لذا،.  آوردمی

 .داد  قرار  بررسی  مورد، 1در نمودار   توانمی  را  شناخت این  فرآیند  و  باشدمی برخوردار  سازمان

 
1 .Patology  یونانی  ریشره  از مأخوذ  Patho و غضر  و  احسراسرات  محنت،  معنیرنج،  به logy  در اسرت  شرناخت معنی  به .

عالئم به خصرو  مر،، انحراف از حالت طبیعی و تيییرات حاصرله در کارکرد   ها،علوم پزشرکی مبح  محالعه علت بیماری

 .های زیستی و انسانی استاعضاء و اجزاء منظومه
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 ( شناخت آسيب 1شکل ) 

  شرناسرایی   امکان  شرناخت بدون. اسرت برخوردار ایشرناخت از جایگاه ویژه ،نظر  مورد  فرآیند  در

  در   آسری   کشرفبا این حال،    دارد،  اهمیتندارد. اگرچه کنترل نیز همانند سرایر موارد   وجود  آسری 

  رفتاری،   سرراختاری،  مباح   در آن هایحوزه  و  آسرری  از  کافی و  الزم  شررناخت بدون  کنترل،  مدار

  همین  به. باشررردنمی  پذیرامکان  آن  پیدای   چرایی و چگونگی  از اطالع و  فراسررراختاری  کارکردی،

برخورد با  چگونگی هنوزنماید. اما    مشرخصشراید نیمی از کار را تعیین و   هاآسری   تشرخیص جهت

  ترداوم   برا  امر  این  و  اسرررت  براقی  هنوز  درمران  و  پیشرررگیری  راه  عنوانآن و اتخراذ روش درسرررت بره

تجربی و اشررافیت بر علوم موجود همانند سره ضرلع م ل  کارآمدی و اثربخشری سرازمانی    هایروش

 )همان(.    کندمیرا تکمیل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( شناخت و تجزيه تحليل آسيب 2شکل ) 

  منظوربه  کارکنان ران،یمد)فرماندهان(،   آن  در  که  اسررت  یندفرآی:  کار  انجام  شرررفتیپ  تداوم  -

  یهاحلراه ارائه  بالقوه،  موانع  و  مشکالت  برداشتن  انیم از  کار،  شرفتیپ  با مرتبط  اطالعات عیتوز

  را  کارکنان به رانیمد)فرماندهان(   یسرررو  از  کمد  ارائه یچگونگ و  مشرررکالت  حل یبرا  ممکن

 شناخت

 و تجزيه تحليل 

 درمان ريپيشگي

 محيط كنترل

 پيشگيري

 شناخت اقدام

 كنترل
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  شردنشران   گسرتردتر  از  قبل  مشرکالت  انیب و  ییشرناسرا  قدرت  در  آن  تیاهم و  ندینمایم  یعمل

 (.121: 1391  ،ینانیمز)  دباشیم

مسرائل آن به شرر    عمده که  برگرفته  در  را امور  از  یعیوسر  فیطدر انجام کار:    شررفتیپ عوامل  -

 :  است ریز

 ؛مناس   ینظارت  ساختار  جادیا -

 ؛ندهایفرآ  یسازکپارچهی و  یاستانداردساز -

 ؛عملکرد  یارهایمع  از  استفاده -

 ؛ندهایفرآ  مستمر بهبود و  کنترل -

 ؛پروژه  تیریمد به  نسبت  تعهد  جادیا -

 ی؛سازمان یاستراتژ  با هاآن  کردن  منحبق  و هاپروژه  یبندتیاولو -

 ؛هاپروژه  خاتمه  ای ادامه یبرا  تیموفق   یارهایمع  از  استفاده -

 ؛کارکنان  یاپروژه تیریمد  یهایستگیشا  دادن توسعه -

 ی؛گروه  کار توسعه -

 (.37: 1385  ،یفراهانایمانی و )  هاپروژه به  منابع صیتخص -

  که  نانیاطم  نیا آوردن  دستبه  یعبارت است از سنج  و اصال  عملکرد برا :نظارتتعريف   -

  نیتریاتیح  از .ریخ  ای اسرت  دهیرسر   انجام به  یابیکام  با آن  ییاجرا یهاطر   و  یسرازمان  یهاهدف

نظرارت و کنترل    قینظرام کرامرل و دق   د یر ارکران هر سرررامرانره و مجموعره سرررالم و کرارآمرد، وجود  

  در   که است  منظم  فعالیتی  کنترل و  نظارت استونر، نظر به (.13:  1390ی،  خیش)( اسرت ی)بازرسر 

  اطالعات   دریافت  سررامانه  شررود؛می  تعیین آن  انتظار مورد  نتایج  عملیات،  اسررتانداردهای  قال 

  الزم   اصرالحات نهایت  در.  شرودمی  مقایسره  هم با  شرده  انجام و  شرده  بینیپی   عملیات و  طراحی

 (. 24: 1394  همکاران، و  عصان)  گیردمی  انجام  سازمان هایمأموریت  و اهداف  تحقق برای

الزم برای   یهراتیر ، تعیین توالی و توازی فعرالیزیرفرآینرد برنرامره  :پروژه  در  يزيربرنااماهتعريف  

  شرررده نییبرای اجرای هر فعرالیرت و کیفیرت تع  ازیر اجرای یرد پروژه برا در نظر گرفتن زمران موردن

 (.34: 1390  ،یبرای آن فعالیت است )پهلوان

فرآیندی در جهت حفظ مسریر پروژه برای دسرتیابی به ید   ،پروژهنترل  ک  :1تعريف كنترل پروژه

که از   اسررت  در حین اجرای پروژه  ،تعادل اقتصررادی موجه بین سرره عامل هزینه، زمان و کیفیت

اجرای دقیق و    ،. درواقع کنترلردیگیخرا  خود در انجرام این مهم کمرد م  یهراد یر ابزار و تکن

هنگام خروج از برنامه بتوان با تشررخیص   کهیطورت، بهبرای پروژه اسرر   شرردهنیکامل برنامه تدو
 

1 Project Control 
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، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسریر اولیه و اصرلی  هاتیفعال  نیتریعلل و طر  اقتصراد

تعیین وضرررعیرت واقعی  (  1:  ردیگیکنترل پروژه در این راه از سررره عامل بهره م  خود بازگرداند.

 (.46اقدام اصالحی )همان،    ندر نظر گرفت(  3؛ برنامهمقایسه وضعیت واقعی با ( 2؛  پروژه

  در. اسرت  محر   اقتصراد و تیریمد  ،یمهندسر  حوزه  سره  در  عمدتاً  ییکارا  مفهوم  كارايي:تعريف 

  ، یکاربرد اهداف نظر  از  که  چند هر.  اسررت  منابع  نهیبه صیتخصرر   همان  ییکارا  مفهوم  اقتصرراد

 به   سرتاده  نسربت معرف  ییکارا  گفت توانیم  یکل طور به.  اسرت  شرده  ییکارا از  یگوناگون  فیتعار

 بر   عالوه تیریمد  در(. 1380  ،یخسرروجرد) اسرت مشرخص  اسرتاندارد  د ی با  سرهیمقا  در  هانهاده

 نظر   در  کننده  نییتع  و  مهم  ییهانهاده  عنوان به زین  یانسرران  یهاهیسرررما  ،یکیزیف   یهاهیسرررما

  افراد توان از است  ممکن ها  تنبه و قیتشو  به توجه با افراد  ییکارا  که آنجا از لذا  شوند،یم  گرفته

 هرگونه .  شرودینم  واحد مرز به  محدود  آن، یبرا  شرده  محاسربه  مقدار  شرود،  کمتر  ای  و  شرتریب زین

  یهااسرتیسر   ،یرضرروریغ  یها نهیهز  نامناسر ،  سراختار آنها،  از  نهیبه  اسرتفاده  عدم و  منابع اتالف

 ، ...و  ینظارت  سرتمیسر   ییایپو  عدم  کارکنان،  یتینارضرا  حد،  از  یب  مقررات  رمتعادل،یغ  یاعتبار

 (.1388  گران،ید و زیتبر  عالم)  گرددیم  ییکارا  کاه  موج 

 مسلح  ي روهاين  در قيتحق موضوع  با  مرتبط يتير يمد يهانظام 

چهارده نظام و    ،مسررل  یروهاین  در  موضرروع با  مرتبط  تیریمد  یهانظام  شررناخت یبرا  ابتدا  در

  استادان   یکه پس از بررسر   دیگرد  شرنهادیپ  نیمحقق   توسرطسراختار   و  کارکرد  اسراسجدول بر  د ی

  در  که  دیگرد  نییتع ریز شررر  به  نظام  پنج موضرروع، با  مرتبط  یهانظام  عیمحترم راهنما و تجم

 . است  قیبا موضوع تحق   مرتبط  مسل  یروهاین  یکارها

 ی؛بندبودجه و یزیربرنامه ،یزیرطر   نظام ✓

 )نتیجه(؛   پروژه  تیریمد  نظام ✓

   1؛DSS  میتصم  یبانیپشت  نظام ✓

 ؛عملکرد  و  تیف یک  نظام ✓

 ی.  ابیارز و  کنترل  نظام ✓

 ی،زیرلرذا نظرام طر   ی اسرررت.بنردبودجره  و  یزیربرنرامره  ،یزیرطر   انجرام  ازمنردیر ن  یکرار  هر

  نظام  نیاول  عنوانهب  شرانیا  یراهنما و نظرات خبرگ  اسرتادان یبا بررسر   یبندبودجه و یزیربرنامه

  بر یمبتن  ،پروژه تیر رینظرام مرد  اسرررترادانصرررورت گرفتره برا    یبنردجمع  برا  ادامره  در  .دیر گرد  نییتع

 عنوان هبر   میبراشررر می  کرارهرا  در  یریگجرهینت  دنبرالهبر   مرا  قیتحق   عنوان  در  نکرهیا  لیر دلهبر   ،جرهینت

  و  کارها بهتر  شربردیپ یبرا یاانهیرا نینو  یهاسرامانه از  اسرتفاده یبرا  .دیگرد  نییتع  نظام  نیدوم

 
1 Decision support system 
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  از  یبانیپشرت  نظام  ،یاریمیتصرم قیطر از  سرازانمیتصرم با  رانیگمیتصرم  فاصرله  رسراندن  حداقل به

 .دیگرد  نییتع  نظام نیسوم  عنوانبه  میتصم

  مناسرر    عملکرد و  محلوب و  یعال  تیف یک از  دیبا  مسررل  یروهاین  در  کار  نکهیا به توجه با

 ی برا  .دیر گرد  نیینظرام تع  نیچهرارم  ،و عملکرد  تیر ف ینظرام ک  قیتحق   نیدر ا  ،براشرررد  برخوردار

  لذا  م؛یباشر ی میابیارز  و  کنترل  ازمندین  ها،آن  شررفتیپ و  تداوم  از حاصرل  جینتا و  کارها یبررسر 

  نییتع  نظرام  نیپنجم  عنوانبره  کره  اسرررت  یابیر ارز  و  کنترل  نظرام  مرتبط،  امور  در  اقردامرات  از  یکی

مباح  محر  در بخ  دوم و سررروم امکان    نکهیبه ا  تیبا عنا ،اسرررت   یتوضررر  به  الزم.  دیگرد

  و یزیربرنامه و یزیرطر   عنوان  با اول  نظام  محال ،  شرده  یسرع بخ   نیا  در  داشرته،  یپوشرانهم

  از  یبانیپشرت  عنوان با سروم  نظام و  جهینت  بریمبتن  پروژه تیریمد  عنوان با  دوم  نظام  ،یبندبودجه

پرداخته    هابدان  ناقص  صررورت به  ق،یتحق  ینظر  یهاچارچوب بخ   در  که آن  لیدل به  میتصررم

  چهارم   نظام با  مرتبط  مباح  طر  بهبا توجه  زیدر ادامه ن وگردد     یکامل تشرر صرورتبه  شرد،

  نیا از  ماندهیباق   نکات شرد  یسرع  ،یقبل بخ   در  یابیارز و  کنترل  پنجم  نظام و  کنترل و  تیف یک

 .گردد  محر  هاآن  با  مرتبط  یهارنظامیز و  نظام  دو

  ی روهاین  یهاتیو مسئول  فیبه وظانیز    رانیا  یاسالم  یجمهور  یدر اصول قانون اساسضمناً  

مربوط به ارت  جمهوری اسالمی    ،144،  143مسل  اشاره شده است. به عنوان م ال در اصل  

انقالب اسالم  ۀ ف ی به وظ  ،یقانون اساس  150در اصل  ایران،   ، 145  ی و در اصولسپاه پاسداران 

 نیقواناشاره شده است. ضمناً   کل نیروهای مسل   ی هاتیو مسئول  ف ی، به وظا148و    147،  146

پشت و  دفاع  وزارت  به  ن  یروهاین  ی بانی مربوط  ناجا  قانون  و  و    تواندیم  ز یمسل   استناد  مورد 

 .ردیقرار گ یبرداربهره 

 هاي پژوهشنهيشيپ

دربارۀ پیشرینۀ تحقیق، تاکنون پژوهشری با این موضروع خا  انجام نشرده اسرت و پیشرینه ضرعیف  

  نیا.  میپردازیم  هانامهانیپا  و  هارسراله  ،مقاالتبرخی   یرسر رب به بخ   نیا  دراسرت. با این حال  

 :است  ریز شر  به  قاتیق حت

 بره  سرررلمرانی،  احمرد  سررراحفراجرا،  وریبهره  یارتقرا  راهبردی  الگوی  طراحی:  رسرررالره  عنوان -

 تمرکز .1388  ملی،  دفاع  عالی  دانشگاه رر   یدکتر  رساله  بیگی،حسن  ابراهیم  دکتر  راهنمایی

 از  ید   هر  سررهم  و  ارتباط  میزان و وریبهره  عامل  پنج  کردن  مشررخص پژوه ،  این  یاصررل

 : از  عبارتند  شده احصا عوامل  است،  گرفته  قرار  تحلیلی و  آماری آزمون  مورد  که بوده عوامل

  ظرفیت   اطالعات،  فناوری  تهدید،  سررازیخن ی  در  توانمندی شررامل  که  پیشررتازان: اول  عامل. 1

 ؛...و بودن  نیاز با  متناس  و  روز به  اطالعات،  هنگامه ب  و سریع  پردازش
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  فداکاری  داری،امانت  پردازش،  و تحلیل  قدرت  کاری، وجدان شامل که انسانی منابع: دوم عامل. 2

 ؛ ...و

  شرجاعت   ی،¬سرامانه  تفکر  ادراکی،  مهارت  کارآمدی،  تدبیر،)  ریاسرت؛ و  فرماندهی: سروم  عامل. 3

 ؛ ...(و  تصمیم  در

 ؛ ...(و  سازمانی  هایارزش به توجه  سازمانی، تعلق  گمنامی،)  سازمانی؛  فرهنگ :  چهارم  عامل. 4

 ؛ ...(و  گراییقانون  مداری،والیت  مداری،دین  ایمان،)  مقوم؛:  پنجم  عامل. 5

  در  را  نق   ترینکننده  تعیین  که شررده  بندیدسررته  عامل  پنج  در  شرراخص  هفتاد  نهایت  در

  عامل  پیشرران،  عامل به ویژه توجه زین  و  اندداشرته  سراحفاجا  در وریبهره  درصرد 753/42  راسرتای

  و  اصررلی  هایزیرسرراخت  ایجاد برای  فرماندهی  عامل و  سرریاسرری  -دینی  بصرریرت  ،یانسرران  منابع

  مورد  ساحفاجا  گیرانتصمیم و  مسئوالن  گذاران،سیاست  جهت وریبهره  یارتقا منظور به  اساسی

  مشرارکت   اعتماد، چون  هایی شراخص  از  متشرکل  که  اجتماعی  سررمایه .اسرت  گردیده  واقع  دیتأک

  رسرراله   در  محقق  که آید  حسرراب به وریبهره  هایازعامل  دیگر  یکی توانسررتمی  اسررت،  وآگاهی

 .است  پرداخته  مهم  امر این به  حاضر

  ، ی اصرفهان  صرال (، نوشرتۀ 1387) .ا.اج  مسرل  نیروهای  راهبردی مدیریت  الگوی:  رسراله  عنوان -

های این تحقیق در دو بخ  کلی تقسرریم شررده و یافته  بندیجمع.  یمل  دفاع  یعال  دانشررگاه

 است: 

 ؛دفاعی  راهبردی مدیریت الگوی  شکلی و  کالن  روابط (1

 .دفاعی  راهبردی  مدیریت یالگو  محتوای بر شرحی  و  بندیجمع (2

،  ها در بهبود عملکرد سرازمان  وکارکسر   یندفرآسرامانه مدیریت    یریکارگبه  نق   :مقاله  عنوان -

مربوط به   هایداده  انواع  مقاله این  در.  قریشریمعصرومه  و  صرفرزاده  حسریننوشرتۀ (. 1390)

مدیریت   با  هاداده این  هماهنگی برای  یکپارچه  مدل  ید   سررپس و  شررده عنوان  یندفرآید  

معرفی شرده   وکارکسر   یندفرآ. پس از آن سرامانه مدیریت  گرددمی  بیان  کار،وکسر   یندفرآ

  اسرتراتژید  و مدیریت  وکارکسر   یندفرآمدیریت   سرازیاسرت. در نهایت به بررسری همسرو

 با آن  محلوب  سرازیپیاده همه،  از  ترمهم و  مناسر  اسرتراتژی  تدوین زیرا  شرود؛می  پرداخته

  رضرایت  و  شرده  سرازمان  اثربخشری  یارتقا  و  عملکرد بهبود  باع   یندفرآاسرتفاده از مدیریت  

 .گرددمی  سب  را  نفعانذی

(،  1386)  یسرررازمران  درون  ینیکرارآفر  برالقوه  جینترا  بر  یسرررازمران  عوامرل  راتیثأتر :  مقرالره  عنوان -

  مؤثر  یسرازمان  عوامل نیب روابط  مقاله،  نیا  در  .انیمحمود  دیامو   یریرکبیام  رضرایعلنوشرتۀ 

.  اسررت   شررده  قیتحق   یسررازمان  درون  ینیکارآفر  بالقوه  جینتا و  یسررازمان  درون  ینیکارآفر بر
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  ت یحما:  از  نداعبارت  ،دهدیم قرار  ریثأت تحت را  یسازمان درون  ینیکارآفر که  یسازمان عوامل

 توسرعه یبرا  یکاف   فرصرت نیمأت  ،یدهپاداش  ،یریگمیتصرم  اریاخت  ضیتفو  امکان  ت،یریمد

  درون   ینیکارآفر  بالقوه  جینتا با  کارکنان زشیانگ و  یسرازمان  موانع  برداشرتن  انیم  از  ت،یخالق 

 نیب  ،داد  نشران  قیتحق   جینتا.  اسرت  یمشرتر  شرده  كدر  تیرضرا و  یشريل  تیرضرا  ،یسرازمان

 بروز  یبرا  یکراف   فرصرررت  نیترأم  کرارکنران،  بره  یریگمیتصرررم  در  اریر اخت  ضیتفو  امکران  دادن

 رابحه  د ی  یسرررازمان  درون  ینیکارآفر  بالقوه  جینترا با  کارکنران ختنیبرانگ  و  ناکارکنر   تیر خالق 

 یریگجهرت  کننردیم  تالش  کره  ییهراشررررکرت  یبرا  تواننردیم  جینترا  نیا  .دارد  وجود  م برت

 .باشد  سودمند  باشند،  داشته  ینیکارآفر

فوق هیچ ید    مقاالت و  تحقیقات،  کرد  انیب توانیم  رسراله  با  مرتبط  یهانهیشر یپ  یبندجمع  در 

  ق یتحق   نهیشر یپ  در  شرده ارائه  یهاافتهی  ونپرداخته   پروژه نیا  ابعاد  ۀهم  یاصرل  هدفبه بررسری  

  دی هر   یتوضر   در که یطوربه  ؛دهندینم  پوشر  را نظر  مورد  یرهایمتي و  اهداف  کامل طوربه

  هبر  زین یو در موارد  یمفهوم  نییانجرام شرررده به تب یهاپژوه   و  هافیلأتر   اغلر   ،هانهیشررر یپ  از

  در  شررفاف و  جامع  لیتحل و  هیتجز از  و  شررده  اکتفا  هاشرراخص و  هالفهؤم  ابعاد،  از یبرخ  یاحصررا

  دیؤم عنوانبه  ،هالفهؤبا توجه به تشرابه و نزدیکی به م  ، امااسرت مورد توجه قرار نگرفته ابعاد  همه

 .شودمی  استفاده  ،محقق  یهایافته

مادللاه )ايخاامناه  اماام قوا كال  معظم  رماانادهي نگااه از  پيشاار ات  و كاار  انجاام  الزاماات  يهااويژگي

 (العالي

 (العاليمدلله)قوا  كل معظم  رماندهي نگاه  از كار  انجام الزامات هايويژگي( 1

ی، رفتراری و عملی  اخالق هرای  الزامرات انجرام کرار از نگراه مقرام معظم رهبری، ویژگی  هراییژگیو

 :  ندیفرمایم29/08/1392  تاریخ  در  جیبس  فرماندهان  دارید  در  لهمعظماست. 

  از  م؛یبرده  پرورش  را  یاسرررالم  یکوین  اتیّاخالق   خودمران  درون  در  مرا  یعنی  ،یاخالق   الزامرات»

  ات یاخالق  نیا  ۀجمل  از اسرت،  گذشرت  اتیاخالق   نیا  ۀجمل از  اسرت،  صربر  اتیاخالق  نیا  ۀجمل

 ن یا  اسرررت؛ تواضرررع  اتیاخالق   نیا ۀجمل  از اسرررت،  داشرررتن  جنبه  و  داشرررتن  تیظرف  و  حلم

  ات یخلق   نیهم  که  اسرت نیا  هم  یرفتار  الزامات.  میکن  تیتقو خودمان  درون  در  را  اتیّخصروصر 

 ن یا  .میببر  کار به  هاانسران و  جامعه  با تعامل  در  کار،  طیمح  در  عمل با  مردم،  با  عمل  در را  کوین

  یعنی  رد؛یبگ  انجام  یسرتیبا  که اسرت  ییکارها  ،یاجتماع  الزامات  ،یجهاد  الزامات  ،یعمل  الزامات

  یجد  عمل  کارکنان،  با  زیبرانگ  نیتحسر  و  خدوم  و مهربان برخورد خود،  در  د ین خصرال  تیتقو

 ۀ جبهر   در  هم  ،یمردم  خردمرات  و  هراتیّفعّرال  ۀجبهر   در  هم  علم،  ۀجبهر   در  هم  -  هراجبهره  ۀهمر   در

 بدون   و  یجد  کار  د،یدار  حضرور  که  جا هر  در  -  دیتول  ۀجبه  در هم  اسرت،یسر   ۀجبه  در هم  کار،
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به تاریخ  ،  khamenei.irسرایت، در دسرترسری« )میکن  کار  ؛یتنبل از زیپره  با و  یخسرتگ  احسراس

19/10/1400) . 

  اماام   قاوا  كال  ماعاظام   ارماانادهاي  و  رهاباري  ماعاظام  ماقاام  ناگااه  از  پايشاار ات  تابايايا (  2

 (العاليمدلله)ايخامنه

  خصررو  این  در، 27/02/1388در تاریخ    کردسررتان  انیدانشررجو و  اسررتادان  دارید  در  لهمعظم

 :  فرمایندمی
 شررایط   ندارد، محلق  معنای  ید پیشررفت. بشرود  تداعی  غربی رایج مفهوم به  ۀتوسرع  نباید پیشررفت»

  شررایط  طبیعی،  شررایط  سریاسری، جيرافیای  شررایط  جيرافیایی،  شررایط  تاریخی، شررایط گوناگون

  مدل  ید  اسررت ممکن  گذاردمی اثر پیشرررفت،  هایمدل ایجاد در  مکانی  و  زمانی  شرررایط  و  انسررانی

  نامحلوب  دیگر  کشرور ید برای  مدل  همان عیناً  باشرد، محلوب  مدل ید کشرور فالن برای پیشررفت

 رو   پیشررفت در  فلسرفی و اصرولی  تفکرات  و اخالقی  مبانی  معرفتی،  مبانی دادن قرار  مدنظر  .باشرد

  انضررباط، و  اقدام  ابتکار، رو   -  هاسررتاروپائی خوب خصررال و خلقیات جزو  انصررافاً که خحرپذیری

  هم  هااین.  شد نخواهد حاصل  پیشرفت  نباشد،  هااین که  ایجامعه هر در است؛  الزمی  بسیار چیزهای

  باید   باشررد، خودمان  منابع  در  هم اگر  گیریم؛می  هم  یاد  بگیریم،  یاد را  هااین  باید اگر  ما.  اسررت الزم

 اسررالم  نظر مورد پیشرررفتِ  نباشررد، همراه  عدالت  با اگر پیشرررفت  .کنیم عمل  و  فرابگیریم  را  هاآن

، برا عنوان فی  و  19/10/1400، بره تراریخ  khamenei.irسرررایرت،  در  دسرررترسررری)  «نیسرررت

 (.  و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  های عدالت و پیشرفتکلیدواژه
 

 پژوهش  ي شناسروش

 نظر   از  قیتحق   نیا  فوق،  موارد  بره  تیر عنرا  براو    اسرررت  یکراربرد  پژوه ،  نیا  در  قینوع تحق  

  در یاصررلرر  هرردف. است  ینییتب  -یاکتشاف   کردیرو  با  (ایزمینه  -موردی)  توصیفی  یشناسروش

  و  ندارد  وجررود  الزم یهررایآگرراهرر  آن  درباره که  است  یوضعیت  شناخت  ،یاکررتررشاف   کردیرو

  جامعه .اسرت  دهیچیپ  اطالعات  و  هادهیا  انتقال وی  بررسر   ،ینییتب  پژوه   کردیرو  در  یاصرل  هدف

  یهاپروژه و  کارها  در  سررازمحلوب  یکارکردها از  دسررته آن  همه  شررامل  قیتحق نمونه  و  یآمار

  موفق  یهاپروژه به  شرتریپ  ایحاضرر    محالعه  انجام  زمان  در که بوده  مسرل  یروهاین  ینظام  یدفاع

  خبرگان   ،یعال  فرماندهان  شررامل  قیتحق   نیا  یخبرگ  یآمار نمونه.  پرداختندمی  ینظام  –یدفاع

  کل  سررتاد  در  رانیمد و  ادارات  یسرراؤر  و نیمعاون  و شررده  محر  یهاحوزه  با  مرتبط  معاونان و

  ی اصررل  سررتاد  در  باال به 18  گاهیجا  با  مسررل  یروین  یهادانشررگاه  اسررتادانو   مسررل  یهاروین

جدول  که از طریق روش گلوله برفی به دسرت آمد.   باشردیم نفر 32  تعداد به روهاین  و  هاسرازمان

 دهد.  ، فهرست اسامی خبرگان را نشان می1شمارۀ  
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 ق يتحق نظران صاحب  خبرگان ي اسام  هرست ( 1) جدول

  تمام   صررورت به  یآمار نمونه  حجم ،اسررت  بر جامعه نمونه منحبق  یکه جامعه آمار آنجا  از

  هرایروش  ازاطالعرات مورد نیراز    آوریجمع  برای  پژوه   این  در  .شرررد  گرفتره  نظر  در  شرررمرار

  با پژوه  نیا نمونه  تیجمع  .شرد  اسرتفاده  پرسرشرنامه و  مشراهده  مصراحبه،  ای،کتابخانه  محالعات

  نییتع  تابعه یروهاین و  سرررازمان هر  سرررح   در  یاطبقه  هدفمند یریگنمونه روش  از  اسرررتفاده

درسررت و    یهاطر  پرسرر   لهیوسرر  بهبر اسرراس روش معیاری به دسررت آمد و   ییروا.  گرددمی

و   یطراح  یصرررورت کامالً تخصرررصررر کرد، به  نیرا تأم  قیهدف تحق   یبدون ابهام که جنبه علم

پرسرشرنامه در    ییتا روا  دیمدنظر قرار گرفت. تالش گرد  یحاصرل از آزمون عمل  جینتا  ماًیمسرتق 

  کننده نیشرده اسرت، لذا تضرمجواب داده  نیپرسرشرنامه توسرط متخصرصر  نیباشرد. ا  ییحد باال

 شده است. ابداع  یهاها و برگهروش  تیموفق   زانیم

  ق یگرفته شرد که مرتبط با موضروع تحق  بهره  یاز اسرناد و مدارک  ییایپا یبرا  قیتحق  نیا  در

 مصررراحبره،   ییایر پا از  نانیاطم یبرا هسرررتنرد.  قیموردنظر تحق   میو مفراه  رهایمتي  کننردهنییو تب

  ها، پاسرخ  سرهیمقا  با و  دهیپرسر  نظرانصراح   از تن  چند  از  مختلف  یهازمان  در  مشرابه  یهاسروال

   یضرر ازنیز   پرسرشرنامه  ییایپا  نییتع یبرا. یافته شرد  دسرت  هاپاسرخ  یریتکرارپذ و  مشرابهت به

 0.968  رقم و  محاسربه  کرونباخیآلفا   یضرراسرتفاده شرد.    ،SPSS افزارنرم  از و  باخ کرون  یآلفا

  ی طور واقعهرا برهشررراخص  ،یمحرالعره اکتشررراف   یبرا اجرا  .خوبی اسرررت  ییایر پرا  کره  آمرد  دسرررتبره

شرروند.   نییتابع تب  ریآن در متي یچگونگ  دیهسررتند که با یزیآن چ  کنندهانیشررده و بانتخاب

. با  دیاستفاده گرد  قیها از نمونه تحق داده  یآورجمع یبرا یآمار  یهااز روش  هابرای تحلیل داده

به داده    کرت،یل  فیپرسرشرنامه نموده و با اسرتفاده از ط  میاقدام به تنظ  رگذار،یاسرتخراج عوامل تأث

  نیانجام شرد. در ا لیتحل  و هیتجز  SPSSو    EXCEL  یافزارها نرم  از  اسرتفاده  باو   لیتبد  یعدد

  انس،یر وار  ن،یانگیر م  مراننرد  یف یتوصررر   یهراآمراره  از  یکم  یهراافترهیر   لیر تحل  لیر تکم منظوربرهق  یتحق 

 .گرفت  قرار  استفاده  مورد مد  و انهیم  استاندارد، انحراف

 تعداد  عنوان جامعه رديف 

 نفر  6 های مرتبطمعاونین ستاد کل ن.م. و حوزه 1

 نفر  6 های مرتبطفرماندهان عالی آجا، معاونین حوزه 2

 نفر  6 های مرتبطفرماندهان عالی سپاه، معاونین حوزه 3

 نفر  6 های مرتبطفرماندهان عالی ناجا، معاونین حوزه 4

 نفر  6 های مرتبطحوزهفرماندهان عالی ودجا، معاونین  5

 نفر  2 استادان مرتبط با موضوع تحقیق  6

 نفر  32 جمع کل 
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   هاداده  ليتحل   و  هيتجز

  ی در قرالر  روش کل  یف یو ک  یاز دو روش کم  هراداده  لیر و تحل  هیر تجز  منظوربره  ،قیتحق   نیا  در

های اولیه از طریق محالعات کتابخانه به داده .اسرت شردهاسرتفاده    یو اسرتنباط  یف یتوصر   یآمارها

 دست آمده و سپس به کمد مصاحبه و پرسشنامه، به آزمون نخبگانی گذاشته شد.  

 يكمّ  ليتحل و هيتجز
  شرده احصراء  یهاهیگو نیب)ارتباط    قیتحق  یهاسرازه  نیارتباط ب یبررسر   منظوربه  هیاول یبررسر   در

  ( Lisrel)  لیزرلافزار و در نرم  یدییر أتر   یعرامل  لیر تحل  فن  کمرد  بره(  محورهرا  ایر   ابعراد براعوامرل   یبرا

که در مقابل هر   یاعدادشررده  ارائه. محابق جدول  دیگرد یبررسرر   قیتحق   یهاسررازه نیب  روابط

بر   هیکه هر گو  یزانیم  یبه عبارت  ای  هیهر گو  یمقدار بار عامل  ،داده شرده   ینما  Fبا نشران    هیگو

کمتر   هیهر گو  یچنانچه بار عامل یبررس نیا  در  .دهدمی  بار شده است را نشان محور ای  بعد یرو

و مقدار ارتباط     سرتیخوب برخوردار ن  ییپرسر  از روا  ای هیآن گو  د،یبه دسرت آ  4/0از مقدار  

  ی پوشرانهم  که  هاییپرسر با   ایشرود   یبازنگر  دیبا  ایصرورت    نیاسرت. در ا  فیضرع محور  ای  بعدبا 

  کترینزد  د ی  عدد به آمده  دسرررت به  مقدار هرچه.  گردد حذف  یکل طوربه ای  شرررود   یترک  دارد

در جدول    پرسررشررنامه  جی. نتاباشرردمی مربوطهمحور   ای بعدبا    هاهیگو یقو  ارتباط انگریب  باشررد

 آمده است.  2شمارۀ  
 (و نواقص  هاب ي آس اهم ) قيتحق يهاسازه   ي روابط ب  يبررس  منظوربه ي دييأت يعامل  ليحل( ت2) جدول

 پرسش پژوهش  محور  ا ي ابعاد با

 F1 F2 F3 F4 شده  استخراج يهاهيگو محورها اي ابعاد

   یدر بروز آس مؤثر  یهاروش

    /94 کشور  تی ریمد  در  فی ضع و یسنت ی هاروش وجود

    /93 کردن   کار یارهیجز

    /83 آموزش  و تخصص حرفه، در ضعف 

   یدر بروز آس مؤثر ی ندهایفرآ

   /92  ی زیربرنامه ضعف 

   /88  ی اب یارز   و نظارت و کار  وکنترل ت یهدا  ضعف 

  هریزنج شناخت  و  یجهاد تی ریمد  به   فیعض  نگاه 

 کار  ی ارزش
 83/   

 در تداوم امور  مؤثر یها یآس

  /85   جه ینت حصول  از قبل کار یی رها و پروژه تیر یمد  ضعف 

  /86   الزامات  و منابع    یصح نا ی ریکارگبه

  /88   ار یاخت ضیتفو  در ضعف 

  شرفت یدر پ مؤثر یها یآس

 امور 

 /46    اعتقاد  و زهیانگ کاه   و تخصص و تعهد  ضعف 

 /86    امور  و زمان  تی ری مد یراهبرد ضعف 

 /98    ی نوآور  و تیخالق بودن   نییپا
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 F1 F2 F3 F4 شده  استخراج يهاهيگو محورها اي ابعاد

  از سنجش ابزار كل  ارزش

100 
344/85 % =Cumulative 

مرتبط   انگریر براالتر اسرررت کره ب  4/0از عردد    هراهیر گو  یتمرام  یعرامل برار  جردول  یخروج  محرابق

 . باشدمی مربوطه  محور  ای بعد  با( نواقص  و ها یآس  اهمسنجه )  ای  هیبودن گو
ابعاد   با ( يياحصا ليدل  اهم) قيتحق يهاسازه روابط   يبررس  منظوربه ي دييأت يملعا  ليتحل( 3) جدول

   پژوهش  پرسش محور  اي

 F1 F2 F3 F4 شده  استخراج يهاهيگو محورها اي ابعاد

در بروز   مؤثر  یهاروش

  یآس

  نخبه فقدان  و کار   در متخصص ریغ افراد ی ریکارگبه

 یپرور
78/    

    /95 امور   و کارها نبودن  گرا هم

    /96 ارها یمع نبودن  استاندارد 

  بروز  در مؤثر ی ندهایفرآ

  یآس

  از  ف یضع یریگ  بازخورد  و یکار مستمر نظارت  نداشتن

 ها شرو  و جی نتا
 87/   

   /75  ی تخصص یزیر برنامه  نداشتن

   /96  درکارها  فیضع یسازمانده

در تداوم   مؤثر یها یآس

 امور 

  /89   کارها   نکردن  یبند  تی اولو

  /77   راه  نقشه میترس در ضعف 

  /60   کارکنان  در یکار زه یانگ جادیا  به ی توجه یب 

  شرفت یدر پ مؤثر یها یآس

 امور 

 /91    کار  به  یاعتقاد نگاه   کاه  و  تعهد و زهیانگ بودن   نییپا

 /90    کارها  در یجهاد مدیریت به   فیضع نگاه 

 /85    کارها  نکردن  یسازمانده

  از  سنج  ابزار کل ارزش 

100 
343/85 % =Cumulative 

مرتبط بودن   انگریر باالتر اسرررت که ب  4/0از عدد   هاهیر گو  یتمرام  یعامل  بار  جدول  یخروج محرابق

 د.  باشمی مربوطه محور  ای  بعد با( نواقص  و ها یآس  اهمسنجه ) ای  هیگو

 يفيك  ليتحل و هيتجز

  ل یتکم  یو دو نفر از فرماندهان و خبرگان جامعه آمار  یکه توسرط سر   هاپرسرشرنامه آزمون  جهینت

از    هاگویه  .گرددمی  یبررسر   هاهیگو  تیاهم زانیسرتون م  شرده و  یآمار  لیتحلدر این بخ    ،شرد

به با نخبگان پژوه  به دست آمد و سپس برای سنج  میزان  حاای و مصطریق منابع کتابخانه

  یی هاپاسرخ  یفراوان  یبررسر  منظوربهدهی شرد.  پرسرشرنامه، وزنها و از طریق اهمیت هر ید از آن

  مانند  یف یتوصرر  آمار  فنون  از  شررده،  داده  دهندگان  پاسررخ  یسررو از  پرسررشررنامه  یهاهیگو به  که

  تیاهم  زانیم  ،هالیتحل نیا  در  .آمد خواهد ادامه  در  جینتا که  شررد  اسررتفاده  نیانگیم و  یفراوان
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  شرده  یبنددسرتهپرسر  محر  در    گانهسره عوامل عنوانبه  ،باال  جداول  در  شرده طر   یهاهیگو

  هاهیگو نیا  جینتا د،شر   یبررسر   یبخ  قبل پرسر در    هاآن  یدییأت  عامل  نکهیا به توجه با. اسرت

  ن یمحقق   گروه  یهانامهحوزه به پرسر  نیا  یکه از پاسرخ فرماندهان ارشرد و خبرگان دانشرگاه

 موضروع،  براسراس  مهم،  /مهم  اریبسر   یبندرتبه فیارائه شرده اسرت. با اسرتفاده از ط  ،شرده  اسرتخراج

داده    یهاپاسرخ  یبا توجه به فراوان  هاهیگو  از  دسرته هر آزمون  جهینت اسراس  نیا بر وشرده    یابیارز

، از  قیتحق این    یهاهیفرضرر ت. لذا  در نظر گرفته شررده اسرر   هاهیگو آن نظر  مد پرسرر شررده در  

سرتفاده شرد.  ا  یشراخگ سره  مدل  از ها یسر آ  شرناخت یبرا  شرده و  زمونآ یدأییت  یعامل  بارطریق 

ای و سراختاری به شرناسرایی  مدل سره شراخگی با بررسری مسرایل در سره حوزۀ محتوایی، زمینه

 پردازد.  های موجود میآسی 
در تداوم و   ي عل يندها يو  رآ هاو نواقص در روش  هاب يآس عوامل با  مرتبط  يراوان(  4) جدول

 . مكارها در ن.  شر تيپ

 ها یهگو

  جهینت ( هاهیگو  ت ی)اهم  شده مشاهده ی فراوان 

 آزمون 

 
 کم   یآس مهم   یآس مهم  ار یبس  یآس

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 

  در  فی ضع و یسنت ی هاروشوجود 

 کشور  ت یر یمد
 مهم   یآس 0 0 0 0 0 0 20 0 12 0

 مهم   یآس 0 0 0 2 0 0 16 0 14 0 کردن   کار یارهیجز

 0 0 0 0 0 0 7 0 0 26 آموزش  و تخصص حرفه، در ضعف 
  یآس

 مهم  اریبس

 مهم   یآس 0 0 0 11 0 0 11 0 10 0 ی زیربرنامه ضعف 

  و نظارت و کار  وکنترل ت یهدا  ضعف 

 یاب ی ارز
 مهم   یآس 0 0 0 9 0 2 8 12 1 0

  و  یجهاد تی ریمد  به   فیضع نگاه 

 کار  یارزش  رهیزنج شناخت 
 مهم   یآس 0 0 0 0 0 0 18 0 0 14

  کار یی رها و پروژه تیر یمد  ضعف 

 جه ینت حصول  از قبل
0 27 0 3 0 0 2 0 0 0 

  یآس

 مهم  اریبس

 مهم   یآس 0 0 0 0 0 0 30 2 0 0 الزامات  و منابع    یصح نا ی ریکارگبه

 مهم   یآس 0 0 0 4 0 0 26 0 0 2 ار یاخت ضیتفو  در ضعف 
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 ها یهگو

  جهینت ( هاهیگو  ت ی)اهم  شده مشاهده ی فراوان 

 آزمون 

 
 کم   یآس مهم   یآس مهم  ار یبس  یآس

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 

  کاه   و تخصص و تعهد  ضعف 

 اعتقاد  و  زهیانگ
24 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

  یآس

 مهم  اریبس

 مهم   یآس 0 0 0 0 0 0 28 4 0 0 امور  و زمان  تی ری مد یراهبرد ضعف 

 مهم   یآس 0 0 0 2 0 0 28 0 2 0 ی نوآور  و تیخالق بودن   نییپا

ش، آموز  و  تخصرص  حرفه،  در  ضرعف(، از دوازده آسری  شرناسرایی شرده، سره مورد 4طبق جدول )

 زه یانگ  کاه   و تخصرص و  تعهد  ضرعفه و جینت حصرول  از  قبل  کار  ییرها و  پروژه تیریمد  ضرعف

 . تواند با آن درگیر شودهای بسیار مهمی است که نیروهای مسل  مید، از آسی اعتقا و
در   ي  عل ي ندهايو  رآ هاروش  و نواقص در هاب يآسيي در احصا لي دل با  مرتبط يراوان  (5) جدول

 . م. ن در  كارها  شر ت يپ و اومتد

 ها هیگو

 ( هاهیگو  ت ی)اهم  شده مشاهده ی فراوان 
  جهینت

 آزمون 
 کم   یآس مهم   یآس مهم  ار یبس  یآس

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 

  کار   در متخصص ریغ افراد ی ریکارگبه

 ی پرور نخبه   فقدان و
16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 

  یآس

 مهم  اریبس

 مهم   یآس 0 0 0 2 0 0 17 0 13 0 امور   و کارها نبودن  گرا هم

 مهم   یآس 0 0 0 0 0 0 22 0 10 0 ارها یمع نبودن  استاندارد 

  و یکار مستمر نظارت  نداشتن

 روش   و جی نتا  از فیضع یریگ  بازخورد
0 24 0 8 0 0 0 0 0 0 

  یآس

 مهم  اریبس

 مهم   یآس 0 0 0 0 0 0 18 0 2 12 ی تخصص یزیر برنامه  نداشتن

 0 0 0 0 0 0 15 15 0 2 درکارها  فیضع یسازمانده
  یآس

 مهم  اریبس

 0 0 0 0 0 0 9 2 21 0 کارها   نکردن  یبند  تی اولو
  یآس

 مهم  اریبس

 0 0 0 0 0 0 15 0 0 17 راه  نقشه میترس در ضعف 
  یآس

 مهم  اریبس

  در یکار زه یانگ جادیا  به ی توجه یب 

 کارکنان 
 مهم   یآس 0 0 0 0 0 0 26 2 4 0
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 ها هیگو

 ( هاهیگو  ت ی)اهم  شده مشاهده ی فراوان 
  جهینت

 آزمون 
 کم   یآس مهم   یآس مهم  ار یبس  یآس

10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1- 

  اعتقاد  و تعهد ،زهیانگ بودن   نییپا

 ی کار
0 21 0 11 0 0 0 0 0 0 

  یآس

 مهم  اریبس

  در یجهاد مدیریت به   فیضع نگاه 

 کارها 
19 0 1 18 0 0 1 0 0 0 

  یآس

 مهم  اریبس

 مهم   یآس 0 0 0 4 0 0 15 13 0 0 کارها  نکردن  یسازمانده

 و  تداوم  در  یفعل  یندهایفرآ و  هاروش  در نواقص و  ها یآس  در  احصایی  لیدالهمچنین در میان  

متخصررص در    ریافراد غ  یریکارگبهها به ترتی ،  (، هفت مورد از گویه5)جدول    کارها  شرررفتیپ

،  و روش  جیاز نتا  فیضع یریو بازخورد گ  ینظارت مستمر کار نداشتنی، کار و فقدان نخبه پرور

بودن   نییپا،  نقشره راه  میدر ترسر   ضرعف،  نکردن کارها  یبند تیاولو،  درکارها  فیضرع  یسرازمانده

های بسریار مهم  ، آسری در کارها  یبه مدیریت جهاد فیضرع  نگاهو   تعهد و اعتقاد کاری زه،یانگ

 توانند باشند. در نیروهای مسل  می
  در ي عل  يندهاي رآ و هاروش  در  نواقص و هاب يآس  ر عي راهکارها  اي الزامات  ي  راوان(، 6) جدول

 . م. ن در  كارها  شر ت يپ و تداوم

 گویه ها 

 فراوانی مشاهده شده )اهمیت گویه ها( 

نتیجه  

 آزمون 
راهکار بسیار  

 مهم
 راهکار مهم 

راهکار کم  

 اهمیت 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

تناس  منحقی بین مسوولیت و اختیار و  

 کنترل بر اساس تدابیر ابالغی
23 2 0 7 0 0 0 0 0 0 

راهکار  

 بسیار مهم 

 0 0 0 0 0 0 15 17 0 0 پیگیری و کنترل دقیق و مستمر کارها 
راهکار  

 بسیار مهم 

 0 0 0 0 0 0 9 1 21 0 واحدهای سازمان اصال  روابط میان 
راهکار  

 بسیار مهم 

نظارت و ارزیابی مستمر بر اساس برنامه  

 ریزی بر مبنای هدف 
0 23 2 6 0 0 0 0 0 0 

راهکار  

 بسیار مهم 

بکارگیری ظرفیت ها و استعدادها متناس   

 با فرآیند کار 
 راهکار مهم  0 0 0 2 0 0 19 0 0 11

سازمان برای هم  تحقق نق  ترکیبی در 

 افزائی 
 راهکار مهم  0 0 0 3 0 0 23 4 2 0

جلوگیری از بی صبری و شتاب زدگی در 

 مواجه با کارها 
 راهکار مهم  0 0 0 0 0 0 21 0 0 11
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 گویه ها 

 فراوانی مشاهده شده )اهمیت گویه ها( 

نتیجه  

 آزمون 
راهکار بسیار  

 مهم
 راهکار مهم 

راهکار کم  

 اهمیت 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

بکارگیری افراد شایسته و با لیاقت در  

 کارها 
2 0 15 15 0 0 0 0 0 0 

راهکار  

 بسیار مهم 

ارزشهای  تيییر الگوی مدیریت بر مبنای 

 اسالمی و مدیریت جهادی 
0 22 1 8 0 0 0 0 0 0 

راهکار  

 بسیار مهم 

شفاف سازی ارزشها و ماموریتها و اهداف 

 سازمان 
0 16 2 14 0 0 0 0 0 0 

راهکار  

 بسیار مهم 

 0 0 0 0 0 0 14 16 1 0 بازخوردگیری از روند و نتایج کار 
راهکار  

 بسیار مهم 

تقویت ایمان،علم، نگاه جهادی درکارها با 

 انگیزه واستقامت 
21 0 1 6 0 0 2 0 0 0 

راهکار  

 بسیار مهم 

ها و نواقص در  ( فراوانی مشراهده شرده مرتبط با الزامات یا راهکارهای رفع آسری 6جدول )

دهد. بر اسرراس این  ها و فرآیندهای فعلی در تداوم و پیشرررفت کارها در ن. م. را نشرران میروش

 بر   کنترل و  اریاخت و  تیولئمسر  نیب  یمنحق   تناسر های پژوه  اسرت، جدول که مبتنی بر یافته

  یواحدها  انیم  روابط  اصرررال ا،  کاره  مسرررتمر و  قیدق   کنترل و  یریگیپی،  ابالغ ریتداب  اسررراس

  هاتیظرف   یریکارگه بف و هد  یمبنا بر  یزیر  برنامه  اسراس بر  مسرتمر  یابیارز و  نظارتن،  سرازما

توانند در بهبود  ر و... از راهکارهای بسریار مهمی هسرتند که میکا  ندیفرآ با  متناسر   اسرتعدادها و

 کیفیت کارایی و عملکرد نیروهای مسل  م بت عمل کنند.  
 

 و پيشنهادها يريگجهينت

به نظر   ،هامصررراحبه ومعظم کل قوا    یفرمانده  اناتیب از  برگرفته  الزامات  و اصرررول  یبندجمع با

  ای  یدقتیب  لیدلهب امور  انجام  در ریخأتشرده عمده علل بروز توقف و   یبررسر   یها یآسر   رسردیم

  یهراشررراخص برهبوده و بعرد از آن ضرررعف در توجره   یزیرو برنرامره  یحوزه طراح  یهراینراکرارآمرد

  ، سروم و چهارم  در درجه .اسرت  یدهانیتا پا  یامور و تالش و پافشرار  یروندها تیتوسرعه و تقو

انجرام    نیح  یابیر حراکم بر نظرارت و ارز  یهراضرررعف  انیر و در پرا  هراهیر رو  و  رونردهرابره عردم    وانتیم

از    د یهر  یبرا ریز  لینواقص و دال  ،ها یآسررر  اهم  پرسررر  پژوه ،توجه به  باپرداخت.   کارها

 :دیگرد  نییتع،  7شماره    جدول شر  به  پرس مرتبط با    یمحورها  ایابعاد  
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 شده    ييتع ليو دل نواقص   ها،بيهم آس( ا7) جدول

 شده  احصاء ليدل اهم شده   ييو نواقص تع هابيآس اهم محورها اي ابعاد

  بروز در مؤثر يهاروش

 بيآس

  در  فی ضع و یسنت ی هاروش وجود

 کشور  ت یر یمد

 کردن   کار یارهیجز

 آموزش  و تخصص حرفه، در ضعف 

  فقدان  و کار   در متخصص ریغ افراد ی ریکارگبه

 ی پرور نخبه 

 امور   و کارها نبودن  گرا هم

 ارها یمع نبودن  استاندارد 

در  مؤثر يندهاي رآ

 بيبروز آس

 ی زیربرنامه ضعف 

  و نظارت و کار  وکنترل ت یهدا  ضعف 

 یاب ی ارز

  و  یجهاد تی ریمد  به   فیضع نگاه 

 کار  ی ارزش رهییزنج شناخت 

  یریبازخوردگ  و یکار مستمر نظارت  نداشتن

 ها روش و  جینتا   از  فیضع

 ی تخصص یزیر برنامه  نداشتن

 کارها  در  فیضع یسازمانده

در  مؤثر يهابيآس

 تداوم امور 

  قبل کار یی رها و پروژه تیر یمد  ضعف 

 جه ینت  حصول از

 الزامات  و  منابع  یناصح ی ریکارگبه

 ار یاخت ضیتفو  در ضعف 

 کارها  نکردن ی بندتی اولو

 راه  نقشه میترس در ضعف 

 کارکنان  در ی کار زهیانگ جادیا  به   یتوجهیب 

در  مؤثر يهابيآس

 امور شر تيپ

  و زهیانگ کاه   و تخصص و تعهد  ضعف 

 اعتقاد

 امور  و زمان  تی ری مد یراهبرد ضعف 

 ی نوآور  و تیخالق بودن   نییپا

  نگاه   کاه  و  تعهد و زهیانگ بودن   نییپا

 کار  به یاعتقاد

 کارها  در یجهاد مدیریت به   فیضع نگاه 

 کارها  نکردن  یسازمانده

  پرس  پژوه و نواقص با توجه به    ها یرفع آس  یبرا  یینها  ی راهکارها  وادامه الزامات    در

قال     طورهب  توانمی  را در  ز  4خالصه  کرد،    ریبند   و   الزامات   ن یا  یاجرا  از  حاصل   ج ینتاارائه 

  براساس  مسل   یروهاین  در  کارها  توقف  ای  رکود  ،یرهاشدگ  از  یریجلوگ  موج   توانندمی  راهکارها

 گردد: پرس  پژوه  ی و محورها ابعاد

  روابط اصرال   ،یابالغ ریتداب براسراس  کنترل و  اریاخت  و  تیمسرئول نیب  یمنحق   تناسر  •

 و   یریگیپ و ناآن  شررفتیپ زانیم  یمبنا بر  عملکرد  یابیارزشر  و  سرازمان  یواحدها  انیم

 ؛جهینت حصول  تا  کار  مستمر و  قیدق   کنترل

 و   هاتیظرف   یریکارگبه  هدف،  یمبنا  بر یزیربرنامه براسراس  مسرتمر  یابیارز  و  نظارت •

 ؛ییافزاهم یبرا  سازمان  در  یبیترک  نق   تحققو    کار  ندیفرآ  با  متناس   یاستعدادها

  با و  سرتهیشرا  افراد  یریکارگبه  کارها،  با مواجه  در  یزدگشرتاب و  یصربریب از  یریجلوگ •

 ؛  یجهاد  تیریمد  و  یاسالم یهاارزش یمبنا  بر  تیریمد  یالگو  رییتيو    کارها  در  اقتیل

  کار   جینتا و  روند از  یریبازخوردگ  سرازمان،  اهداف و هاتیمورأم و  هاارزش  یسرازشرفاف •

 .  استقامت و زهیانگ  علم،  مان،یا  تیتقو با  کارها  در  یجهاد نگاهو 
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 يي اجرا  يهاشنهاديپ

 ی هراحوزه  در  یتخصرررصررر   یافزارهرانرم  آموزش  و  یسرررازادهیر پ  یهرایفنراور  از  اسرررتفراده  برا.  1

  نه،یهز  کاه   امکان  مسل  یروهاین  در  عملکرد  یابیارز  در  حاصل  یهاداده  از  یناش  یاریمیتصم

 ؛  آورد همراه به  را امور   یتصح و  عیتسر

ها و  نتایج به دسررت آمده از این تحقیق به معاونت بازرسرری و طر  و برنامه و بودجه سررازمان. 2

 برداری، ارائه گردد.  ستاد کل نیروهای مسل  جهت بهره

 يراهبرد ينوآور

  ی اسررالم  یهادگاهید  نییتب یبرا  یریتقد  قابل  و خوب یهاتالش  گذشررته  محققان آنکه  وجود با

  نوآورانه  و  ریگچشرم زین یدر موارد  هاتالش نیا  و اندآورده  عمل به  قیتحق  موضروع  خصرو   در

  در  کارها توقف  و  رکود  ،یرهاشرردگ  علل  توانینم  شررده،  انجام  تاکنون آنچه  از  یول  اسررت، بوده

  ی معنا به را  آن توانینم  و بوده  دگاهید  عمدتاً  شرده  گفته آنچه رایز  نمود، اسرتخراج  را  هاسرازمان

کره در واقع همران    یعلم  یهراافترهیر   بره  اسرررتنراد  برا  دارد  تالش  قیتحق   نیا.  کرد  فیتوصررر   ،یواقع

  یروهاین  در  کارها  شررفتیپ  و تداوم  الزامات  باشرد،می  رابحه نیا  در  یعلم  یهاکردیو رو  هادگاهید

. در  دهدمی  لیتشرک  را  حاضرر  قیتحق   نوآورانه  جنبه  نیتریاصرل امر  نیهم و  دینما  نییتب  را  مسرل 

  یروهایکارها در ن  شرررفتیپس الزامات تداوم و پ نیاز ا ر،یامر خح  نیدر انجام ا قیصررورت توف 

  ی هالفهؤم بار،  نیاول یبرا  قیتحق   نیا  درکارها مشررخص خواهد شررد.   شرررفتیو پ  نییمسررل  تب

  یروهاین  در  کارها  شرررفتیپ و  تداوم  ای  الزامات  یهالفهؤم  شررامل هاآن تیاولوکارها    شرررفتیپ

 .است  دهیگرد  نییتب  مسل 

 قدرداني 

ها و انواع منابع را برای انجام پژوه  تسرهیل  به داده را کسرانی که دسرترسری پژوهشرگراز تمامی   

 . گزارماند سپاسها و خط پژوهشی کمد کردهگیری ایدهکه در شکل و همچنین افرادی اندکرده

 

 منابع
امید.و    رضایعل  ،یریرکبیام •   ینیکارآفر  بالقوه  ج ینتا  بر  ی سازمان  عوامل   راتیتأث.  (1386)محمدیان، 

 .127-144(: 79) 20. تیریدان  مد یپژوهش ی علم هینشر ،ی سازمان درون

سا  یدسترس)قابل    العالی()مدظلهیاخامنه  امام   قوا  کل   ی فرمانده  و  یرهبر  معظم   مقام  اناتیب •   ت، یدر 
khamenei.ir .) 

 .ارگ: تهران ،محور  پروژه هایسازمان در دان  مدیریت(. 1390) .عبدالکریم  پهلوانی، •
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  رفاه  ایرهیزنج  فروشگاه   یواحدها  عملکرد  یابیارز  جهت  مدل   دی  هیارا(.  1380)  .ی عل  ،یخسروجرد •
 .  تهران دانشگاه: تهران ،یصنعت تیریمد  ارشد یکارشناس نامهانیپا ،کشور درسح 

:  تهران  ،البالغهنهج  دیدگاه  از  مدیریت  در  نظارت  و  کنترل(.  1387) لنکرانی، مسعود.  و   پرویز  رحمانی، •

 .امروز حدی 

، تهران: ایران  اسالمی  جمهوری  مسل   نیروهای   راهبردی  مدیریت  الگوی.  (1387)  .اصير  اصفهانی،صال  •

 . ملی   دفاع  دانشکده  ملی،  دفاع عالی  دانشگاه

 ی ادار  سالمت  یارتقا  در  یبازرس  و   نظارت  نق    و   گاهیجا(.  1394)  موحد نص ، حامد.  و  محمد   صانع، •

 . 1-21(: 25) 7. یابیارز دان  ۀفصلنام ،یادار فساد  با مبارزه و

  وکار کس   فرآیندسامانه مدیریت    کارگیریبه    نق  (.  1390)  قریشی، معصومه.  و   حسین  صفرزاده، •

 . 47-53(: 26)  7. نشریۀ رشد فناوری ها، سازمان عملکرد بهبود در

  یفاز  سیتاپس  دیتکن  کارکرد  یبررس.  (1388پور، علیرضا و زارعیان، محمد. )رجبی؛  اکبر  ز،یتبر  عالم •

  تیریمد  هینشر  ها،داده  یپوشش  لیتحل  دیتکن  از  استفاده  با   هاباند  شع   ییکارا  سنج   بهبود  در
 . 99-118(: 3) 1. یصنعت

 . میکر قرآن •

، تهران:  پیشرفت کارها در نیروهای مسل تبیین الزامات تداوم و  (.  1395)  .گروه محالعات شهید همت •

 دانشگاه عالی دفاع ملی.  

 .هدایت زمزم: قم  ،بازرسی  و نظارت(. 1390) .اصيرعلی شیخی،محسن  •

 .جنوب واحد آزاد دانشگاه: تهران،  هاسازمان ت یریمد. (1391) . محمد ، ینانیمز •

 ، تهران: آسیا.  مدیریت پروژهمدل بلوغ سازمانی  (. 1385)  فراهانی، مجید. منتظری، ایمان و  •


