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 يوربهره شيافزا در مؤثر کنترل و يفرمانده ةسامان يسازادهيپ عوامل ييشناسا

 راهكارها ةارائ و ينظام يهاسازمان
     

 

 9، وحید نادری درشوری2، مهدی غضنفری5حمیدرضا سهیلي                                                                               
 22/52/31رش: يخ پذيتار                                                                   4/3/31افت: يخ دريتار

  
 و اطالعاا   يفنااور  ييکاارا  تياهم به توجه با. باشديم يورافن از استفاده ور،بهره ديتول به دنيرس يهاهرا از
 عاد بُ از ژهيا وباه  ينظام يهاسازمان يسو از يکمتر منسجم و ياساس يهااقدام سازمان، عملکرد بهبود در آن نقش
 در ماثرر  کنتارل  و يفرماناده  يهاسامانه با مرتبط عوامل ييشناسا .است انجام شده کنترل و يفرمانده يهاسامانه
 حاضار  قيا تحق ياساسا  ةمسالل  ،آن بهباود  يبارا  ييراهکارهاا  ةارائ و ينظام يهاسازمان کارکنان يوربهره شيافزا
 – يفيتوصا  آن قيا تحق روش و باوده  يکما  داده، نوع نظر از و يکاربرد هدف، نوع نظر از حاضر قيتحق. باشديم

 يفن عوامل و يانسان عوامل ،يسازمان عوامل ،يساختار عوامل بخش 4 در شاخص 62 آن در که باشديم ياستنباط
در قالا    هاا داده و ديا گرد شنهاديپ...  و خبرگان نظرا  نقطه از استفاده ،ياکتابخانه مطالعا  قيطر از يزاتيتجه و

 اساتفاده  با نفر قرار گرفت و 111داد ساخت در اختيار کارشناسان و مسلوالن نيروهاي نظامي به تعمحقق ةپرسشنام
 در يينها شاخص 11 و حذف شاخص 9 ،يشنهاديپ شاخص 62 از که ديگرد ليتحل و هيتجز ،يعامل ليتحل روش
هدايت آگاهانه و هوشمندانة نيروهاي خودي، افزايش تعهاد کارکناان، ساهولت تعامال      .گرديدند کيتفک عامل 11

گذاري اطالعاا ، توساعة  فرهناا ساازماني،  گساترش روحياة ياادگيري        کبين کارکنان، افزايش تمايل به اشترا
 افازايش  در ماثرر  کنتارل  و فرمانادهي  ساازي ساامانة  ترين عوامال پيااده  فرماندهان ارشد و تفويض اختيار از مهم

 باشند.نظامي مي هايوري سازمانبهره

 .نترلکو   ي، فرماندهينظام يهاسازمان ،يوربهره: یدیواژگان کل       

                                                             

و عضو هيلت  پژوهشگر ارشد مطالعا  راهبردي و فرماندهي و کنترل -دانشجوي دکتري مهندسي صنايع دانشکده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران  .1

ha.soheili@gmail.com شگاه افسري امام علي)ع(، علمي دان

 mehdi@iust.ac.ir، استاد دانشکدة مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران .6

 V.naderi2013@gmail.comکارشناس ارشد مديريت فناوري اطالعا ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران شمال، تهران، ايران،  .1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ic

4i
-j

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             1 / 22

mailto:mehdi@iust.ac.ir
http://ic4i-journal.ir/article-1-49-en.html


امة
صلن

ف
 

هي
ند

رما
ف

 و 
ل،

نتر
ک

 
ال

س
 

ل،
او

 
رة

شما
 2، 

ان
مست

ز
 

59
31

 

 

 

18 

 انيب است معروف C2به  که و کنترل يفرمانده

 ينظام يهابحث و اههمکالم در يديجد نسبتبه

 شده مرسوم دوم يجنا جهان از پس که دباشيم

 گذشته در .(1134 ع دفاع،يصناتحقيقاتي و آموزشي  ةسسثم) است

 شخص برعهدة هاجنا در و کنترل يفرمانده نقش

 ةکلم با C2زمان، اصطالح  گذشت با بود. فرمانده

 بر افزون که شد نيگزيجا C3Iنام هب يديجد

 زين اطالعا  و ارتباطا  بحث ،و کنترل يفرمانده

 .(1139 ،يآبادي)عل شد آن اضافه به

1نام  با فيتعر نيترتازه در و کنترل يفرمانده
C4I 

انه يرا ةکلم و اههمحاسب بحث که ودشيم انيب

 است. شده کنترل و يفرمانده ةمقول ردوا زين( وتريکامپ)

 يجهان جنا زمان از که و کنترل يفرمانده يکل اصول

 شامل مشاهده، است مانده يباق امروز به تا دوم

 يهاسامانه يريکارگهب با .باشديم واکنش و يابيجهت

 اريبس ،ينظام کوچک يروين کي ،و کنترل يفرمانده

 خواهد عمل يقرارداد و متعارف يروهاين از مثررتر

 از و کنترل يفرمانده يهاسامانه که يهنگام کرد.

 نيب اطالعا  تبادل ،باشند برخوردار الزم يکپارچگي

 يروهاين تا کنديم کمک و انجام شده يخوبهآنها ب

سرعت،  عوامل در يبرتر از يريگبهره با ينظام

ن يند و ايآ قيفا دشمن بر ،يهماهنگ و وحد  انسجام،

 ريتأر ينظام يهاسازمان يورش بهرهيمهم در افزا

 خواهد گذاشت.  ييبسزا

 

 

 

                                                             

. C4I (Command Control Communication Computer  

Intelligence) 

  لهئان مسیب. 5-5

 يهايفناور ييارويرو ةر، عرصينبرد اخ يهاصحنه

روها و يت نياز وضع يقيهستند که اطالعا  دق ينينو

 ةن منطقيو زم زا  و اوضاع جوّيدگان، تجهيد يآس

موقع ع و بهيند، تبادل سرينمايا  را ارائه ميعمل

ت و کنترل ياطالعا  را ممکن ساخته و امکان هدا

بحران  ةزا  را در داخل و خارج صحنيروها و تجهين

  .(Snajder, 2012) ندينمايمفراهم 

 يهاا يصور  عملمسلح به يروهايدر گذشته، ن

شدند و ينبرد وارد م يهادر صحنه يبيمشترک و ترک

 يهانهساماو  ياز فناور ياتيهر واحد عمل اغل 

 ، ين ترتيه انمود، بيخاص خود استفاده م يمخابرات

 يو سازگار يا  مشترک، عدم هماهنگيهنگام عملبه

ادغام اطالعا  ، ضعف يمخابرات -اطالعا  يهاسامانه

 يروها، ابهام و آلودگين نيب يهادر تعامل يراهبرد

را با  ياتيو کنترل صحنة عمل ي، امر فرمانده6ياطالعات

ها را نمود و سرنوشت نبرديمواجه م يمشکال  جد

عد ج، در دو بُيتدرن راستا، بهيساخت. در ايمتزلزل م

ة ، سامان1C2ة ، سامانهاسامانه يو فناور يت نظاميريمد
4

C3I
ة ن نوع خود، سامانيدترين و جديترشرفتهيو در پ 

5
C4I ها در ن سامانهيا ييگراد. تحوليابداع گرد

 ييگرامثابة تحولط بحران بهير شرار ديدرگ يهاسازمان

 -يادار يافراد و نهادها ياطالعا  در زندگ يفناور

  .(1191،حامدي فرد)باشد يم ياجتماع

 را هاسازمان اطالعا ، عصر از يناش نياديبن را ييتغ

 ها،تيمأمور اهداف، بر مجدد يمرور تا کنديم وادار

                                                             

. Information Contamination 

. Command Control 

. Command Control Communication Intelligence 

. Command Control Communication Computer Intelligence 
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 باشند؛ هداشت خود يهانديفرا و يانسان منابع ساختار،

 ديجد چالش رپُ عصر در قيتوف يبرا هاسازمان نيهمچن

 يهاسازمان .بردارند گام شدنياشبکه سمتبه ديبا

 مدارشبکه ينظام سازمان سمتبه ديبا ريناگز هم ينظام

 و ينيبازب مورد ديبا مسلح يروهاينابند. ساختار ي سوق

سمت  ن مهم با حرکت بهيا و رديگ قرار يجد اصالح

 ييو کنترل و شناسا يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

 سر خواهد شد. از آنجاين مهم ميا ياز برايعوامل موردن

ن سرنوشت يين اقدام فرمانده در تعيترمهم ،ميتصمکه 

ع، درست و يسر، موقعد بهيبوده که با يواحد سازمان

جاد يشود تا به ا يريگياتخاذ، اجرا و پ ،قاطع ومطملن 

مرات ( هرم سازمان )سلسله يمحور عمودتمرکز در 

هنگام به انفرماندهن اساس، يشود، بر امنجر 

که  هستند يق و مطملنيازمند مشاوران دقين ،يريگميتصم

ل آنها و يو کشف مسائل، برآورد و تحل ييدر شناسا

ن مرحله يدر امشاوره دهند و  يها به وحلاستخراج راه

ت يو کنترل با قابل يفرمانده يهاسامانهکه نقش است 

شده يشده و سفارشيزيربرنامه يمشاور عنوانهبباال 

 . (1131، جباري) گردديان مينما

است که  ين پرسش اصليدنبال پاسخ اق بهين تحقيا

 يهاسامانه يسازادهيپ ياز براين عوامل موردنيترمهم

 يورش بهرهيو کنترل که باعث افزا يفرمانده

مسلح  يروهايگردند در نيم ينظام يهاسازمان

گفته، باعث هدفمند شدن شيعوامل پ ييشناسا ؟کدامند

ح و مناس  يصح يبردارها، بهرهنهيا و کاهش هزهاقدام

، اطالعا ، يانسان يروين مانند يمهم يهااز موضوع

استفاده  ،ياتيعمل يازهاين نيتأمزا  و... در جهت يتجه

جاد وحد  يا ،اهديمنظور مقابله با تهدها بهاز فرصت

مختلف در  يهاان ردهيدگاه مشترک ميه و ديرو

مد ، کوتاه يزيردر امر برنامه يها و ساماندهسازمان

و  تيهداتوانمندساز  ةمد  و بلندمد  در حوزانيم

 کنترل خواهد شد.

 

 ق یتحق موضوع ضرورتت و یاهم. 2-5

ن جهت يکارکنان از ا يوربهره ةت توسعيل اهميدل

ن يترن و گرانيترابي، کميانسان يهاروياست که ن

شود و توسعه، يهر نوع سازمان محسوب م يهاهيسرما

تالش و منوط به  يهر سازمان يورشرفت و بهرهيپ

 يسواز  ،باشديآن سازمان م يانسان يروهاين کوشش

را  يک واحد نظاميتواند يم يگر وجود سامانة اطالعاتيد

ا و متعامل با يپو يه واحدستا و رو به افول بياز حالت ا

ک يکه  رفتيپذد يبا رونياز ا ،ديل نمايتبد يط خارجيمح

برد که يبسر م يت اطالعاتين وضعيدر بدتر يزمان ،ريمد

کپارچه، متناقض يريغ ير اطالعاتيخود را در مجمع الجزا

 يراهبرد يهاميبالفاصله با تصم ديباند و يو کهنه بب

خود را رقم  يوهاريخصوص جان نهسرنوشت جنا ب

 .(1134 صنايع دفاع،تحقيقاتي و آموزشي مثسسة ) بزند

باعث و کنترل  يسامانة فرمانده روشاستفاده از 

ها ا يدر عمل ياکپارچهيجاد کنترل متمرکز و يا

رندگان رأس يگميران و تصميکه مدياگونهشود؛ بهيم

شرفتة يپ يهابتوانند از اتاق جنا با انواع مدل

 درو کنترل  يفرمانده، در حوزة 1ياطالعات يحسگرها

ا ، يعمل -روز اطالعا هو پردازش ب يآورگردجهت 

خود داشته  يروهايجانبه بر عملکرد تمام نهمه يکنترل

م يتصم يبانيبر پشت يمبتن يهاميباشند و با اتخاذ تصم

صور  هب يسامانه، سرنوشت جنا را در زمان واقع

با توجه به  نيبنابرا ،(1191 ،رپورسول) رقم بزند يتاليجيد

ت توجه به ين موارد اهميترمهمر از يل زيموارد باال دال

                                                             

. Info Sensors 
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در و کنترل  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ يوربهره

 سازمان است:

 يهاسامانه يسازادهيپاررگذار  يهامثلفه (1)

ها و استيس از جمله ساختارها وو کنترل  يفرمانده

 يهاا و فرصتهدي، تهدها و کاربردهايريگجهت

وجود آورده هها بسازمان يهاتيمورأرا در م يديجد

 است.

از  يده ناشيچيپ يبه فضا يتسلط اطالعات (6)

 يفرمانده يهاسامانهبدون استفاده از  يتحوال  فناور

 ست. ير نيپذ، امن و مطملن امکانيبومو کنترل 

بدون  يامروز يهار سازمانرت کارآمد و مثيريمد

. هر چه استرممکن يغ روزبه به اطالعا  يدسترس

داشته  يدسترس يترقيشتر و دقيسازمان به اطالعا  ب

ده، يها را بهبود بخشراهبردتواند يبهتر م ،تيريباشد، مد

در واقع  ؛تر عمل کنداگرفته و کار يتريمنطق يهاميتصم

ک سازمان يکه  ياتيش حجم، تنوع و سرعت عمليافزا

است که نقش اطالعا  در  شدهدهد، باعث يانجام م

ن يبر ا ،گردد يديار کليا ، بسيق عمليانجام درست و دق

ن يترياتين و حيتريديامروزه اطالعا  از کل ،اساس

ن ين ابزار در ايترمهمو  بودهسازمان  يهاهيمنابع و سرما

 ياصل ةحوز عنوانبهاطالعا   يفناور يعنينه يزم

د نظر ورم يوربهرهش يافزا يبراسازمان  يهاتيفعال

 يقين راستا، الزم است تحقيدر همقرار گرفته است. 

 يسازادهيپ مستقل در ارتباط با نقش و ضرور 

انجام  يوربهره ةنيدر زمو کنترل  يفرمانده يهاسامانه

 يهاسامانه يسازادهيپ ةني. از آنجا که در زمشود

تاکنون  يوربهرهن يو همچنو کنترل  يفرمانده

از آنها در  يکه به برخ انجام شده يگوناگون يهاقيتحق

تاکنون در  يول ،ق اشاره خواهد شديتحق ةنيشيقال  پ

گر در يکدين دو مقوله بر يا ريتأر يبررس مورد

 نيبنابرا، انجام نشده است يقيتحق ينظام يهاسازمان

 ن هدف است.يل به ايق، نين تحقيرسالت ا

 
 

 قیتحق یهاهدف. 9-5
 يهدف اصل. 5-9-5

عوامل مرتبط  يابيو ارز ييشناساق، ين تحقيهدف ا

که در و کنترل  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپبا 

 ي)موردپژوه باشنديم مثررکارکنان  يوربهرهش يافزا

 (.ينظام يهاسازمان

 
 يفرع یهاهدف .2-9-5

 يسازادهيپمرتبط با  يعوامل انسان ييشناسا (1)

 يوربهرهش ير افزاکه دو کنترل  يفرمانده يهاسامانه

 باشند.يم مثرر کارکنان

 يسازادهيپمرتبط با  يعوامل ساختار ييشناسا (6)

 يوربهرهش يکه در افزاو کنترل  يفرمانده يهاسامانه

 ند.باشيم مثررکارکنان 

 يسازادهيپمرتبط با  يعوامل سازمان ييشناسا (1)

 يوربهرهش يکه در افزاو کنترل  يفرمانده يهاسامانه

 ند.باشيم مثررکارکنان 

مرتبط با  يزاتيو تجه يعوامل فن ييشناسا (4)

ش يکه در افزاو کنترل  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

 ند.باشيم مثررکارکنان  يوربهره

 

 قینة تحقیشی. پ4-5
 يخارج یهاقی. تحق5-4-5

 ان ير بيبه شرح جدول ز يخارج يهاقيتحق ةخالص

 شود:يم
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 يخارج يهاقيتحق ةخالص .1ل جدو

 فيرد
نام و نشان 

 محقق

سال 

 انتشار
 قیاز تحق یاخالصه قیموضوع تحق

1 Caputo 6114 

ر يسطوح تأر

 يفرمانده يهاسامانه

 يورو کنترل بر بهره

 کارکنان

 يهار سامانهيزان تأريان ميب

و کنترل بر رشد  يفرمانده

 1945کارکنان از سال  يوربهره

 در کشور انگلستان 6116تا 

6 Walkera 6114 

زان يم ييشناسا

 يريکارگهب

 يفرمانده يهاسامانه

و کنترل در 

 مختلف يکشورها

زان يم ةنيکشور در زم 19 يبررس

 يفرمانده يهاسامانه يريکارگهب

دهد يترل در آنها که نشان مو کن

زان را ين ميشتريه بيکا و روسيمرآ

ش ين کار در افزايداشته و نمود ا

کارکنان مشخص  يوربهره

 است.

1 Castiglionea 6114 

 يهاش سامانهنق

و کنترل در  يفرمانده

ش سطح يافزا

 يوربهره

و کنترل  يفرمانده يهاسامانه

سه سطح کم، متوسط و  يدار

 يورش بهرهياد در افزايز

مورد مطالعه بوده  يهاسازمان

 است.

4 Xiao 6115 

 يچگونه فناور

را  يوراطالعا  بهره

 دهديش ميافزا

در  يورش بهرهيافزا يبرا

بر  دياستگذاران نبايسازمان ، س

 يفناور يسازادهيپ يرو

ند بلکه ياطالعا  تمرکز نما

 يريکارگهاست بيس يسازمانده

 يانياطالعت کمک شا يفناور

 يورزان بهرهيش ميدر افزا

 خواهد گذاشت

 

 يداخل یهاقیتحق. 2-4-5

خود با عنوان  ةدل در مقالآزاده يرمضانعل

بر  يمبتن يت بحران بومياتاق وضع يسازادهيپ»

ت يريمد ةسامان «C4I يسازمان يچارچوب معمار

بر  يآن مبتن يکه طراح کنديمشنهاد يپرا  يبحران

ق ين سامانه، از طرياست. در ا يسازمان يمعمار

و  ي، ارتباطيمختلف اطالعات يهابخش يسازکپارچهي

 ينه را براين آنها، زميب يريپذتعامل يو برقرار ياتيعمل

 يت مثرر و بهنگام از سويل، هدا، کنتريريگميتصم

ت يرينقش در مد ير عناصر دارايفرمانده بحران و سا

، يان سامانهيچن ةيج اوليد. از نتايآيبحران فراهم م

ف عناصر يها و وظاتيمورأا ، ميعمل يفضا ييشناسا

مواجهه  يوهاي، سناريسازمان يهانديفرانقش،  يدارا

و  هانقش ياجرا يچگونگبا بحران، نوع و 

ا ين عناصر ي، ارتباطا  بيواگذار يهاتيمورأم

 يها، محتواتيمورأم يبندتي، اولوياتيعمل يهاگره

 يهان بخشييادشده، تعين عناصر يمتبادل ب ياطالعات

از، يمورد ن يافزارو سخت يافزارنرم سامانةمختلف 

باشد. يها مسامانهريک از زين هر يش ارتباطا  بينما

از  يفرمانده يريگميتصم نديفرادقت  ش سرعت ويافزا

ل در به ير مشترک، تسهيجاد تصويق ايطر

ها در ياطالعا ، خدما  و توانمند يگذاراشتراک

 باال ةسامان ير دستاوردهايسا ،ا  مقابلهيطول عمل

  .(Walkera, 2014) خواهد بود

انجام ارتش  ينيزم يرويدر ن يقاتين راستا تحقيدر ا

 شود.يکه به چند مورد از آنها اشاره م شده

 و هيتجز»خود با عنوان  ةنامانيدر پا يبادآيعل

 C4Iتوسعة  يابيارز يهانگاشت شاخص و يفيل کيتحل

 د:ينماير اشاره ميرد زبه موا «ينظام يهادر سازمان

 يهانه چندان دور در سازمان ياآنچه که در گذشته

شد، امروزه با توجه به ياد ميعنوان مخابرا  به ينظام

 يهاد در عرصهيجد يهايگسترش روزافزون فناور

ده ياطالعا  و ارتباطا  نام يعنوان فناوربه ينظام

 ن بخش در صنعت نظام،يت ايد که نقش و اهمشويم

ان يو شا ياتيار حيدر بدن انسان بس يانند دستگاه عصبم

 يعني يتيريمد يدر سطوح باالن ي، بنابراتوجه است

عمل کرد  يتوان قاطع و قويم يروها از زمانين يفرمانده

شده در سازمان ليتحل يهان اطالعا  )دادهيدتريکه مف

ن شکل ي( را به بهترياانهيرا ياطالعات يهاسامانهتوسط 

ها ن بخشيت بيسرعت، دقت و امن يدر لوا يباطارت

ار را با يمنابع در اخت يگونه تمامنيه او ب نمودجا هجاب

 .دجانبة خود درآورباال به کنترل همه يريپذانعطاف
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شان تالش شده است تا با توجه به روند يق ايدر تحق

 يهاو کنترل در سازمان يند توسعة سامانة فرماندهکُ

 ين سامانه در کشورهايا ياسيق يبا بررس ينظام

محورها و  يد آماريي، استخراج و تأييشرفته، به شناسايپ

سامانه پرداخته شده تا  ةتوسع يشنهاديپ يهاشاخص

رفع  يدر راستا يياجرا يهااقدام يزيربر برنامه افزون

انداز سازمان سند چشم يراهبرد يزيرها، در طرحچالش

مورد استفاده و کنترل  يسامانة فرمانده ةدر جهت توسع

  .(1139، يآبادي)عل رنديقرار گ
ر يتأر يرسرب»خود با عنوان  ةنامانيفرد در پايحامد

و  يفرمانده ةاطالعا  و ارتباطا  در توسع يفناور

و کنترل  يفرمانده يهاسامانهبه  «ت بحرانيريکنترل مد

ت يپرداخته و نقش و اهم يرنظاميو غ يدر موارد نظام

 يبررسرا ها سامانهن ياطالعا  و ارتباطا  در ا يفناور

و  يفرمانده يهاسامانه يهاو چالش يازمنديو ننموده 

کرده  يبررسرا کنترل از منظر اطالعا  و ارتباطا  

ن نکته اشاره دارد که عوامل يق به ايتحقآن  ةجينت .است

 يمحور سازمانده 6محقق در  يشنهاديپ ةگانچهار

مورد آن  16تعداد  يشنهاديص پشاخ 46اند و از شده

 ييشاخص نها 11تعداد  ،تيد و در نهايحذف گرد

د يجد يهابا نام يبيشاخص ترک 12حاصل شد و تعداد 

نام اضافه و تک يهاشاخص يجاهن چارچوب بيبه ا

، ساختار، يانسان يروين عوامل نيدند که اين گرديگزيجا

  .(1191 فرد،ي)حامد باشندين ميرساخت، قوانيز

 

 

 

 

 

 

 قیحقت یها. پرسش1-5
 ياصل . پرسش5-1-5

و  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپعوامل مرتبط با 

 ند، کدامند؟ مثررکارکنان  يوربهرهش يکه در افزاکنترل 

 
 يفرع یهاپرسش. 2-1-5

مرتبط با  يعوامل انسان يهاشاخص (1)

ش يکه در افزاو کنترل  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

 ند، کدامند؟مثررکارکنان  يوربهره

مرتبط با  يعوامل ساختار يهاشاخص (6)

ش يکه در افزاو کنترل  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

 ند، کدامند؟مثررکارکنان  يوربهره

مرتبط با  يعوامل سازمان يهاشاخص (1)

ش يکه در افزاو کنترل  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

 ند؟ند، کداممثررکارکنان  يوربهره

مرتبط با  يزاتيو تجه يعوامل فن يهاشاخص (4)

ش يکه در افزاو کنترل  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

 ند، کدامند؟مثررکارکنان  يوربهره

 

 قیتحق يشناس. روش6-5

 ةفاصلکه شامل است  يفيتوص ،حاضر قيتحق

و از نظر نوع  باشديم يالهينمودار م ن،يانگيم نان،ياطم

 يشيمايپ -يدانيم ،يقيروش تحق رنظو از  يداده، کم

 يصور  مقطعهب ،ن از نظر زمان اجرايو همچن باشديم

ه و يدر آن از تجز يآمار استنباط يخواهد بود و برا

 يآورگرد يبرا استفاده شده است. يل عامليتحل

م، يمستق ةمانند مشاهد يدانياطالعا  از مطالعا  م

اسناد  يشامل بررس يامصاحبه و مطالعا  کتابخانه

 يجووا و جسته، گزارشهاها، مقالهمدارک، کتاب

 يريگبهره گرفته شده است. روش نمونه ينترنتيا
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شده  يبندطبقه يريگنمونه ،قين تحقياستفاده شده در ا

ز از جدول مورگان ين حجم نمونه نييتع ياست. برا

هدف و  ةاستفاده خواهد شد و با توجه به تعداد جامع

نفر متخصص فن از  161  به يرکارکنان آنها ق

مانند وزار   ينظام يهامختلف سازمان يهاگاني

ن يج در اي، سپاه پاسداران و بسرانيدفاع، ارتش ج.ا.ا

نفر انتخاب  115تعداد  يآمار ةباشند، نمونينه ميزم

 يهال دادهيه و تحليروش تجز .(1135 )آذر،اند شده

ها ل دادهيه تحليتجز يبرااست.  يل عامليتحل ،قيتحق

 ي. برا(1132 ،ي)منصور شودياستفاده م SPSSافزار از نرم

نان توسط يت اطميابتدا قابل يل عامليه و تحليانجام تجز

تر بزرگ يگردد. مقدار آلفايکرونباخ محاسبه م يآلفا

سپس با  ،باشديم يينان بااليت اطميقابل ةدهندنشان 1/1

نه بودن( يزگ 5کر  بودن پرسشنامه )يتوجه به نوع ل

رد يگيمورد محاسبه قرار م ين کل شاخص اصليانگيم

شده باشد و در جدول ارائهيم 5ن صفر تا يب يکه مقدار

ن مربوط به يانگين مين و کمتريانگين ميشتريب

بر  در ادامه ،تابعه نشان داده شده است يهاشاخص

 يکوچک بودن همبستگ ،ز و بارتلتياساس آزمون کا

از آن نمودار  پس ،کنديم يا را بررسهرين متغيب ييجز

 يهامنظور استخراج تعداد مثلفهبه 1پال  ياسکر

ک ينکه کداميا يمنظور بررسشود. بهياستفاده م ياصل

شده بار مطلق استخراج يهاها بر مثلفهاز شاخص

 شود. يمحاسبه م يلفه چرخشثس ميماتر ،دارند ياديز
 

 

 

 

                                                             

. Scree Plot 

 يمفهوم یهافيعر. ت5-2

 ی( عوامل ساختار5)

 ةليوسهاست که ب ياوهيا شي، راه يساختار سازمان

و هماهنا  يم، سازماندهيتقس يسازمان يهاتيآن، فعال

آورند يوجود مهرا ب ييها ساختارهاشوند. سازمانيم

عوامل انجام کار را هماهنا کرده و  يهاتيتا فعال

در نمودار  ياختار سازمانند. سياعمال اعضا را کنترل نما

ک نماد يز ين ي. نمودار سازمانشوديمان ينما يسازمان

سازمان است  يهانديفراها و تيت از کل فعاليؤقابل ر

  .(1191 ،باديآعلي)

نام  يعنوان ابعاد ساختار سازمانرا به ياديز يرهايمتغ

، استقالل، يادار يبه اجزاتوان يماند، از آن جمله برده

ت، يک، رسميار، تفکيض اختي، تفويدگيچيپتمرکز، 

، ييگرانظار ، تخصص ةطيشدن، ح ياانسجام، حرفه

اشاره کرد.  يمرات  عمودو سطوح سلسله ياستانداردساز

، يدگيچيعد پدانشمندان بر سه بُ شتريبن عوامل، ين اياز ب

سازمان اتقاق نظر  يعنوان ابعاد اصلت و تمرکز بهيرسم

 يگر ابعاد ساختار سازمانيد يبه نوعدارند و معتقدند که 

  .(Snadjer, 2012) رنديگيم بر را در

 

 يعوامل انسان( 2)

 يفناور يريکارگهکه در ب ين عوامليترز مهما

بوده  يو انسان ينقش داشته، عوامل فرد اطالعا 

 يهاها و نگرشمانند برداشت ياست. عوامل فرد

 يهايژگياطالعا  و و يفناور کارکنان نسبت به

هستند که بر  ياز جمله عوامل آنها، يشناختتيجمع

ر يتأر ين فناوريکارکنان از ا رش و استفادهيزان پذيم

زان تعهد افراد ي، ميزشين عوامل انگيهمچن، گذارنديم

با  يررسميا غيو  يرفتن نقش، ارتباطا  رسميدر پذ
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ش يمثرر در افزا ير کارکنان، از عوامل انسانيسا

  .(1191 ،محموديان)باشد يان مکارکن يوربهره

 

 فناورانهو  يعوامل فن( 9)

 يهاافزار )برنامههمچون نرم ي، مسائليدگاه فنيدر د

د اطالعا (، يپردازش و تول افت،يدر يبرا ياانهيرا

 يابيره و بازيپردازش، ذخ يافزارهاافزار )سختسخت

 ةياول ةخام )داده، ماد يهااطالعا (، اطالعا  و داده

ق و يدق د قابل اعتماد،ياطالعا  است که با يورفنا

ان يارتباط م ي)برقرار يارتباط يهاسامانهد باشد.(، يجد

و  ين دست از جمله عوامل فنياز ا يها( و مواردانهيرا

 .(1132)افرايم،  شونديمحسوب م فناورانه

 

 يعوامل سازمان( 4)

 ن عوامل عبارتند از:يا ةعمد 

ت يريت مدياعتقاد و حما: يتيريعوامل مد( 1-4)

و  يفرمانده يهاسامانه يهاها و برنامهتياز فعال يعال

 يهاو سبک ينگريکلمد  و بلند يها، نگرشکنترل

 يهاز برنامهيآمتيموفق ياجرا باعثز ين يمناس  رهبر

 .(1119)ابطحي،  هستند يوربهره

مناس ،  يهاشرح شغل»: يعوامل شغل( 6-4)

 يز برايدر نقش ن وضوح، عطفمنو  متنوعمشاغل 

 يهاسامانه» ، مطلوب خواهند بود.«کارکنان يوربهره

اقدام به  يافراد زمان ز مثرر است.ين« حقوق و دستمزد

ن يا يالزم را برا يمال ةزيکنند که انگيم ييش کارايافزا

جبران زحما   يبانيکار داشته باشند و از آنان پشت

در  ت است.ياهم يز داراين يآموزش يهانظام شود.

رنده، يادگيک سازمان يبه  يسنت يهانظامل يتبد

کنند. يفا ميا يسازمان، نقش حساس يآموزش يهابرنامه

 ياتوانند موانع عمدهينامناس  م يآموزش يهابرنامه

 .(1136 ،محمودي) باشند کارکنان يورش بهرهيافزا يبرا

 

 ياتیعمل یهافيتعر. 2-2

 يعوامل فن (5)

 يورش بهرهيق که باعث افزاين تحقيدر ا يعوامل فن

، ينترنتيا يهاسيگردد شامل وجود سرويکارکنان م

ع و مثرر به انواع يسر يابيو دست يکپارچگيت يقابل

، وجود يو ارتباط ياطالعا ، وجود منابع اطالعات

 يها، وجود رسانهيو اطالعات ين ارتباطينو يهايفناور

منابع  ينه از تماميبه، استفادة يرسانو اطالع يخبر

زا  و يش از حد به تجهيه بي، عدم تکيو ارتباط ياطالعات

 باشد.يم يداخل يهات شبکهي، باال بردن امنيابزار ارتباط

 

 يعوامل انسان( 2)

تعهّد ، يمنظور از عوامل انسانق ين تحقيدر ا

و  ي، دلسوزکارکنان ي، تجربة خدمتکارکنانن و يمسلول

از  يريگ، بهرهمعمولال  يحصفرماندهان، ت يهمدرد

کارکنان  يزشيتوجه به مسائل انگ و کارشناسان جوان

 باشد.يم

 
 

 ي( عوامل سازمان9)

جاد يا :ق عبارتند ازين تحقيدر ا يعوامل سازمان

جاد حس تعهّد و ي(، ايو اخالق يم )قانونيحر

 يهايزيرها و برنامهم طرحيه و تنظي، تهيريپذاطاعت

ص اعتبارا  و يا، تخصهشنهاديپن، وجود نظام ينو

نظار   سامانةوجود  و ن مستحکميبودجه، وجود قوان

 باشد.يم يابيو ارز
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 ی( عوامل ساختار4)

شامل ، يمنظور از عوامل ساختارق ين تحقيدر ا 

سازمان، وجود انواع  ياهن قسمتيارتباطا  ب يبرقرار

 يدهايبا تهد يپردازش اطالعا ، سازگار يالگو

 يها، استانداردسازان دادهير جريمس يسازنهي، بهيطيمح

 يهانديفرا يو بازمهندس يانجام امور ادار يهاروش

 باشد.يم يسازمان

 

 قیات تحقیادب. 9-2
  5یورف بهرهيتعار .5-9-2

 «ارزش ستاده به داده» يورف بهرهين تعريترمعمول

ت يفيا بهبود کيد و خدما  يش سطح توليباشد. افزايم

ت استفاده کمتر از منافع و يفيک د،يه در سطح تولنکيا ايو 

 . است يوربهره يز به معني، نن کاريا يا انجام هر دوي

 يوربهره» اروپا: ياقتصاد يف سازمان همکاريتعر

ا ارزش يم مقدار ياست که از تقس يحاصل کسر

دست هد بياز عوامل تول يکيمحصول بر مقدار ارزش 

مواد  ةيسرما يوراز بهره توانيمن لحاظ يه اد. بيآيم

 .(1191، محموديان) «کار صحبت کرد يروين ه وياول

عبار   يوربهره»کار:  ين الملليف سازمان بيتعر

ن، ي)زم دياز عوامل تول يکياست از نسبت ستاده به 

 . «ت(يريکار و مد يروي، نهيسرما

 ةدرج يوربهره»اروپا:  يوربهره مثسسةف يتعر

. «باشديد ميک از عوامل توليمثرر از هر  ةاستفاد

ن اها و محققسازمان ياز سو يگريد يف متعدديتعار

از عناصر مشترک آن  يکيتوان يمارائه شده است که 

که به  يگريد ةاما جنب ،نه از منابع دانستيبه ةرا استفاد

و اعتقاد  يفرهنگ ةجنب ،اندبه آن داده ياريت بسيآن اهم

                                                             

. Productivity 

است.  يورش بهرهيفزاک جامعه به اير يمان فراگيو ا

ر يو سا يانسان يروي، نيکيزيحداکثر استفاده از منابع ف»

 يورکه بهبود بهره ياگونهبه يعلم يهاعوامل به روش

ش يد، گسترش بازارها، افزايتول يهانهيبه کاهش هز

اد ملت منجر حآ ةهم ياشتغال و باال رفتن سطح زندگ

پن ارائه ژا يوراست که سازمان بهره يفيتعر، «شود

 يوربهره ف ازين تعريترکرده است و به نظر کامل

 .رسديم

کرد يست. رويد نيش توليافزا يمعنابه فقط يوربهره

که از آنجا  کنديمن نکته اشاره يبه ا يوربهره ياقتصاد

ه و يمانند سرما يا ستانده تابع عوامليکه محصول 

 يد برايبا، و ... است يفناوررا  يکار، تعم يروين

ن عوامل را در نظر يا يتمام يورسطح بهره يريگاندازه

وجود دارد که  يگريد يهانگرش .(1115)سعاد ،  گرفت

م در يمستقطور بهکه  يو عوامل يعوامل فرهنگ

 يريگستند در اندازهيد مشخص نيتول يهانهيهز

 .(1131، ي)علو کننديمنظور م يوربهره

 يهنگو فر ي، فنيک نگرش اقتصادي يوربهره

خود  يهاتيانسان فعال ،د است که در آنينسبت به تول

ن يتا بهتر دهديمخردمندانه انجام  را هوشمندانه و

دست هنه و در مد  زمان کم بين هزيجه را با کمترينت

شتر در امور يب يسنتصور  هرا ب يورآورد. گرچه بهره

 يورمفهوم بهرهتوان يم يول ،اندف کردهيتعر ياقتصاد

م صنعت يعظ ةروزمره تا چرخ يامور زندگ ةر همرا د

  .(1119، ي)سلطاندر نظر گرفت 

ر بر يا معتقد است عوامل زيآس يورسازمان بهره

 دارد:  ير اساسيتأر يوربهره

، قراردادها فناورانه: تحوال  يالمللنيعوامل ب (1)

، ياقتصاد ي، روندهايالمللنيب يو استانداردها

  ،دجانبهدوجانبه و چن يهاهياتحاد
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 ي: هنجارهايمرزو درون يملعوامل   (6)

، فناورانهاست ي، سياسي، ربا  سيو فرهنگ ياجتماع

، يگذارهيسرما يهااستيو س يروند اقتصاد

  ،يصنعت يهاساختار

، يفناور: محصوال ، يعوامل سازمان (1)

نش يها و بکار، فرهنا کار، روش و ارزش يهاروش

 ،تيريمد

ها، مهار نش، دانش و ي: بيدعوامل فر (4)

 .هازهيها و انگارزش

 يورش بهرهيتوانند در جهت افزايشده مانيبعوامل 

در  يور، مانع حرکت بهرهيباشند و هم در جهت منف

 .(1119، ي)سلطان شوند ياهر جامعه

 
  یورت بهرهیاهم. 2-9-2

تر و به منابع هر روز سخت يابيکه دست يطيدر شرا

 يهاتيانحصارها و حمان رفتن ي، از بشوديمتر گران

 نديفراو  يجهان يبازارها د دريرقابت شد ،يدولت

ها را از هر سو تحت فشار قرار شدن، سازمان يجهان

است  يين راهکارهاياز بهتر يورش بهرهي. افزادهديم

 . (1191، يجعفر) ها را حفظ کندسازمان يتواند بقايکه م

بهتر  يزندگ يتالش برا يوربهبود بهره يتالش برا

 يدر تمام يدي، نقش کليورافراد و جامعه است. بهره

 جامعه دارد و يو فرهنگ ي، اقتصاديابعاد اجتماع

 ي، مشارکت تماميازمند آگاهيکشور ن آن در يارتقا

 ةو برنام ياسيس ةاقشار جامعه، در کنار خواست و اراد

حکومت و دولت است.  يمناس  از سو ياقتصاد

 .(1112)آبيلي، 

ش يمانند افزا يورمد  و بلندمد  بهرهوتاهمنافع ک

ش رفاه يت، افزايفيش صادرا ، بهبود کيد، افزايتول

ا به اربا  يدن يدر تمام... و  يکاري، کاهش بيعموم

 .(1131، کلهري) ده استيرس

 
 

 و کنترل  يفرمانده ةسامان .9-9-2

 يزان راهبردهايرکم برنامهيوستيامروزه در قرن ب

و  ياطالعات ينبردهارا بر اساس ها ، طرحينظام

 يند و هدف اصلينمايم يزيري)جنگال( پ يکيالکترون

 يهاا هدفيما يک ناو، هواپيک جنا را حمله به يدر 

 ةت را به حمله به شبکيدانند، بلکه اولوينم ينيزم

 دانندي، م( دشمنارتباطا  –اطالعا  ةشبک)اعصاب 

 .(1191، ي)علو

 ،6کنترل ،1يرماندهف کلما  معرف C4Iعبار  

 است. 5اطالعا  يهوشمند و 4ارتباطا  ،1هاانهيرا

 تيريمد و يريگميتصم بخش ،کنترل و يفرمانده

 ها،انهيرا اي اطالعا  يفناور و C4I ةسامان ينظام

 سامانه نيا يفناور بخش اطالعا ، معرف و ارتباطا 

 .(1191، پوررسول) هستند

و مبحث دو عنصر  باال ةشداز مطال  گفته

شود که از شروع يو کنترل احساس م يفرمانده

ش آن در يدايز مطرح بوده است و پيها نن جناينخست

طور هگردد. بيبرم يالديم 11ن به دهة يمفهوم نو

 عبار  است از: يتوان گفت: فرماندهيخالصه م

 يو صدور دستورها و کنترل کارها يريگميتصم نديفرا»

، «تيو هدا ين فرماندهيمحقق شدن فرام يبرا يستاد

آورند. يوجود مهرا ب C2ن دو واژه، اصطالح يمجموع ا

، يتيامن يهاانگر استفاده از اقداميب C2در گذشته 

                                                             

1. Command 

2. Control 

3. Computer 

4. Communication 

5. Information &Intelligence 
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ا انهدام ي، کاهش يا  رواني، عملينظام يهاهضرب

بود،  يصور  سنتهو کنترل دشمن ب يامکانا  فرمانده

در  .افته استي يديمفهوم جد ،ن واژهيامروزه ا يول

و کنترل  يبه مفهوم فرمانده C2امروزه  نينو يهاارتش

)به کمک  يتمام امور نظام يتحت امر برا يروهايبر ن

ع(، يق و مثرر و سريدق ياطالعات يهاافت گزارشيدر

 يهاانهيو را ي، مخابراتياطالعات يبر فناور يمبتن

 .(1196، رضايي) باشديم C4I يهاسامانهکننده در يبانيپشت

و  يو کنترل در طراح يفرمانده يهامانهسا

ط يدر شرا يا  نظاميطراح عمل يهاسامانه يسازادهيپ

را در نظر  ياسامانهتوان يممثال  يراب ؛خاص است

و در  يرا در مناطق شهر يا  نظاميکه عمل گرفت

دشمن مانند  ير متعارف نظاميغ يروهايمقابل ن

 کنديترل مت و کنيزان(، هداي)پارت خرابکار يروهاين

(Cho, 2012) د يو کنترل با يفرمانده يهادر واقع سامانه؛

 يهانامنظم که از اصول و روش يهاجنا يبتوانند برا

 داشته باشند ييز کارايکنند نينم يرويپ ينظام

 (Insead, 2013) .و  يباز ةينظرد از ين منظور بايا يبرا

 ، کمک گرفت تا بتوان يحساس به فر يهاتميالگور

ت از دشمن ارائه يک به واقعينزد ينيدر لحظه، تخم

و  ييشناسا ييکه سامانه توانا ياگونهبه ؛کرد

ا  مورد انتظار دشمن را يعمل ييشگويپ يروزرسانبه

 يها يگر قادر باشد فريد يسوکند و از  ييشناسا

کند.  ييدست آمده را شناسااز اطالعا  به ياحتمال

ل يتوسعه را تشک نديفرا، يواقع يهايابيا  و ارزيتجرب

 يبشر با باز يهاميتصم ةسيمقا يدهد که از آن برايم

  .(Castiglionea, 2014) توان بهره برديجنا م

 ةمنطق يشگويپ ةهشداردهند توانين سامانه را ميا

ن مفهوم که به يشگو نام نهاد. به ايپ ةکنندليتحلا ينبرد 

ا  يکند تا بتوانند عمليو فرماندهان کمک م روهاين

از آن ارائه  يکرده، مشخصا  کامل ينيبشيدشمن را پ

 ييگان دشمن، کاراي تيفعال ةخچيداده و بر اساس تار

بتواند  ديند. سامانه بان بزنيتخم ندهيحال و آ ياو را برا

ها، عوارض ييکه شامل دارا يورود يرهايبا گرفتن متغ

 يريگدر نيقوانو  ا يعملن، اطالعا  دشمن و يزم

 ي، مناطق و منابعا ينه و کامل از عمليبه ياست، طرح

د با ين منظور بايد تصرف شوند. به ايکه باارائه دهد 

شده يبندزمان يا، برنامهيزمان يهاتيتوجه به محدود

طرح داده  يج احتماليد و نتايه نمايا  را تهياز عمل

 يز نشان دهد. سامانه حتيا  مربوط را نيشده و عمل

دشمن در قبال طرح  ياحتمال يهاد بتواند واکنشيبا

 يروهايمناس  از ن ينموده و تعامل ينيبشيرا پ ياتيعمل

در دشمن  ياحتمال يهامقابله با واکنش يدوست را برا

که  يياين مزايتراز مهم .(Castiglionea, 2014) ردينظر بگ

دست همسلح ب يروهايها در نن سامانهيا يسازادهيبا پ

سازمان خواهد  يورش بهرهيخواهد آمد و باعث افزا

 ر اشاره نمود:يتوان به موارد زيم ،شد

 ها،نهيا و کاهش هزههدفمند شدن اقدام (1)

 يهاح و مناس  از موضوعيصح يبرداربهره (6)

در  ...زا  و ي، اطالعا ، تجهيانسان يروين مانند يمهم

 ،ياتيعمل يازهاين نيجهت تأم

منظور مقابله با ها بهاستفاده از فرصت (1)

 ،اهديتهد

ان يدگاه مشترک ميه و ديد وحد  روجايا (4)

 ،هاسازمانمختلف در  يهارده

مد ، کوتاه يزيردر امر برنامه يسامانده (5)

و  تيهداتوانمندساز  ةمد  و بلندمد  در حوزانيم

 .(1191، ي)نادر کنترل
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 قیتحق ي. مدل مفهوم9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اخالقی(  ایجاد حریم )قانونی و .1

.ایجاد حسّ تعهّد و 2

 پذیریاطاعت

ها و .تهیه و تنظیم طرح3

 های نوینریزیبرنامه

 اه.وجود نظام پیشنهاد4

 .تخصیص اعتبارات و بودجه 5

 .وجود قوانین مستحکم 6

 .وجود سامانة نظارت و ارزیابی7

 

 

 

 

 های سازمانبین قسمت ارتباطات .1

 وجود انواع الگوی پردازش اطالعات .2

 سازگاری با تهدیدهای محیطی .3

 هاسازی مسیر جریان دادهبهینه .4

های انجام امور استانداردسازی روش .5

 اداری

 باز مهندسی فرایندهای سازمانی .6

  
 

 

 

 

 

 های اینترنتیسرویس .1

لیت یکپارچگی و دستیابی قاب .2

 سریع و مؤثر به انواع اطالعات

 وجود منابع اطالعاتی و ارتباطی .3

های نوین ارتباطی و وجود فناوری  .4

 اطالعاتی

های خبری و وجود رسانه  .5

 رسانیاطالع

استفادۀ بهینه از تمامی منابع    .6

 اطالعاتی و ارتباطی

عدم تکیه بیش از حد به تجهیزات  .7

 و ابزار ارتباطی

 های داخلیال بردن امنیت شبکهبا .8

 كاركنانتعهّد مسئولین و  .1

 كاركنانتجربة خدمتی  .2

 دلسوزی و همدردی مدیران .3

 دانشگاهیتحصیالت  .4

 بهره گیری از كارشناسان جوان  .5

 توجه به مسائل انگیزشی كاركنان .6

 مدل مفهومي تحقيق .1نمودار 
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 یعامل ساختار لیوتحلهيتجز .5-9

ر يز يهانهيرده عامل شامل گز 2ن محور شامل يا

که به ساختار سازمان  يساختار يهاز است. عاملين

ف يبا توص ريز يشنهادياشاره دارد، در جدول پ

 .ارائه شده است مربوط يهاکد انيبمشخصه و 
 

 يساختار يهاعامل ةيو اول يشنهاديجدول پ .6جدول 

 کد عامل محور

عوامل 

 يساختار

 S1 سازمان يهان قسمتيا  بارتباط

 S2 پردازش اطالعا  يوجود انواع الگو

 S3 يطيمح يدهايبا تهد يسازگار

 S4 هاان دادهير جريمس يسازنهيبه

 S5 يانجام امور ادار يهاروش ياستانداردساز

 S6 يسازمان يهانديفرا يبازمهندس

 

 هانان عاملیت اطمیقابل يبررس 

  
 نانيت اطميلقاب يبررس .1جدول 

 تعداد خ استاندارداآلفای کرونب آلفای کرونباخ

208/0  280/0  6 

      

برابر  يينها يهاعامل يکرونباخ برا يمقدار آلفا

 يينان بااليت اطميقابل ةدهندد که نشانيگرد 316/0

 باشد.يم

 و  یساختار یهان عاملیانگیل میتحل

 ها  عامل یبندتياولو

 يبندتيها و اولونيانگيم ليج مربوط به تحلينتا

 د:باشيمر يز يهابه شرح جدول يساختار يهاعامل

 

 معادل فارسي-يساختار يهان عامليانگيم .4جدول 

 عدادت کمینه / بیشینه فاصله  بیشینه کمینه میانگین 

 6 1/313 1/050 4/380 3/350 4/081 آيتم ميانگين

 6 2/921 1/046 1/591 0/545 0/748 آيتم واريانس

 يبندتيو اولو ين عامليانگين مين و کمتريشترين بييتع .5جدول 

 هاگر عامليد

 تعداد تقسیم استاندارد میانگین 

S1 4/28 0/758 110 

S2 4/38 0/745 110 

S3 4/23 0/764 110 

S4 3/82 0/898 110 

S5 3/35 1/261 110 

S6 3/75 0/812 110 

 

 

باشد، يمشخص م االب يهاکه در جدول گونههمان

 131/4پرسش( برابر با  6) ين کل عامل انسانيانگيم

 و S2 پرسشن مربوط به يانگين ميشتريباشد و بيم

ر يطبق جدول ز S5ن مربوط به سثال يانگين ميکمتر

ت مربوط به ين اولوين و کمتريشتريباشد. بيم

 ارائه شده است. ريز در جدول يفرع يهاعامل

 

 يبندتيدر اولو ين عامليانگين ميترنييو پان يباالتر .2جدول 

 کد عامل تياولو

 S2 ا ي پردازش اطالعوجود انواع الگو نيشتريب

 S5 يانجام امور ادار يهاروش يازاستانداردس نيکمتر

 

 زر و بارتلتيآزمون کا 

 يريگت نمونهيکفا باال يهانکه آزمونيبا توجه به ا

 يهمبستگ کوچک بودن يرسانند و به بررسيرا م

حصول  يبرا نيبنابراپردازند، يها مرين متغيب ييجز

و  2/1شتر از يب KMO  عامل يد ضريج باين نتايا

باشند و از آنجا  15/1بارتلت کمتر از  Sig  عامل يضر

 Sig=0 و =191/1KMOدست آمده هر بيکه مقاد

 يل عامليتحل يموردنظر برا يهاداده پسباشند، يم

 مناس  هستند.
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 کايزر و بارتلت  آزمون يضرا .1ل جدو

397/0 زمون کايزر و بارتلتنتايج آ  

 کروی بارتلت آزمون
df 66 

Sig. 000/0  

 

 پالت  ینمودار اسکر(Scree Plot) 

گانة  2 يهاعامل   Scree Plotر نمودار يشکل ز در

منظور استخراج  به يمربوط به عوامل ساختار يشنهاديپ

ن عامل آورده شده است. يا يينها و ياصل يهاتعداد مثلفه

 يهادهد، تعداد مثلفهير نشان ميکه شکل زهمچنان

 باشد. يمثلفه م  1( برابر با 1تر از مقدار شده )بزرگاستخراج
 

 اي چرخشيلفهثماتريس م .3جدول 

  

 1 8 7 

S1 0/435 0/411 0/282 

S2 0/663 0/188 0/144 

S3 0/309 0/584 0/137 

S4 0/458 0/494 0/096 

S5 0/088 0/598 0/609 

S6 0/047 0/742 -0/029 

 

 يعامل ساختار يبرا   Scree Plotنمودار .6نمودار 

 
 يچرخش یالفهؤس ميماتر   

ر ساختن و تمنظور سادهها بهاز آنجا که چرخش عامل

ن به حداکثر يهمچن يتر کردن ساختار عاملقابل فهم

بار  يم منطقيها )با تقسو عامل رهاين متغيرساندن رابطه ب

 َشود،يانجام مدست آمده( هب يهامثلفه يها روعامل

 يهاعامل ها ود هر کدام از محورگرديمشاهده م

 يبار مطلق مناسب يچرخش دارا  5از  پس يشنهاديپ

تر بزرگ يبا مقدار مطلق بار عامل ييرهايباشند، پس متغيم

 يسامانده ريشکل زبه  ياصل عامل ةدست 1در  2/1از 

حذف  S4, S3, S1يهااست که عامل يهي)بد گردنديم

 ييو نها يعامل اصل 1گر در يعامل د 3ن يبنابرا ،ند(شويم

 روني، از اگردنديارائه م ريزشده به صور  جدول ليتحل

با بار مطلق مناس  در  يعامل فرع يدر هر مثلفه تعداد

گردند، يم يبنده، دستنيشيپدار يا پايد يجد يقال  عامل

 يچرخش يالفهثس ميحاصله از ماتر جةينت ين برايبنابرا

 گردد:ير ارائه ميصور  زهعامل ب يبه شکل جدول اصل
 

 جدول اصلي و نهايي محور عوامل ساختاري .9جدول 

 مؤلفه کد عامل محور

عوامل 

 یساختار

و تنوع در  یريپذانعطاف

 پردازش اطالعات یالگوها
S2 

 مثلفة

5 

 S6 يسازمان یهانديفرا يبازمهندس
 مثلفة

2 

انجام  یهاروش یسازاستاندارد

 یامور ادار
S5 

 مثلفة

9 

 

 يشنهاديپ يهاعامل ليتحلمربوط به  يهاجدول

و  ي، عوامل فنيامل سازمان)عو گريد عامل 1 يبرا

مورد  شکلن يز به همين (يو عوامل انسان يزاتيتجه

 ييه چارچوب نهال قرار گرفته است کيه و تحليتجز

که  گانه5 يهاها )پس از انجام گامعامل يدشده براييأت

ان شد(، به يل بيبه تفص يعوامل ساختار يدر باال برا

  ر خواهد بود.يزنمودار صور  
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 پژوهش ييچارچوب نها .1نمودار 

 
 

 

 

 ها داده وتحلیلتجزيه نهايي بررسي. 2-9

، مشاهده ييو نها يشنهاديعوامل پ يبا بررس

شنهاد يعامل پ 4که در  ييشاخص ابتدا 62شود، يم

شاخص  11ل در قال  يه و تحليپس از تجز ،شده بود

، شدهشاخص مطرح 62شاخص از  9د که يگرد يينها

نکه يل اي، به دليل عامليتحل ةگان5 يهاپس از انجام گام

برخوردار  يمناسب يها، از بار عامللفهثس ميدر ماتر

شاخص  11شوند. از يمده گرفته يناد نبودند، 

 5، يشاخص مربوط به عامل ساختار 1 ،شدهيينها

شاخص مربوط به  4، يشاخص مربوط به عامل سازمان

و  يشاخص مربوط به عامل فن 5، يعامل انسان

عامل  11ادشده در يشاخص  11باشد که يم يزاتيتجه

 اند.ک شدهيتفک يفرع

 

به  يدهپاسخ ق،يتحق يهاافتهيان ين بيبهتر

 ق است.يتحق يهاپرسش

 يسازادهيق: عوامل مرتبط با پيتحق ياصل پرسش

 يورش بهرهيدر افزا مثررو کنترل  يفرمانده يهاسامانه

 ( کدامند؟ينظام يهاکارکنان )سازمان

شده از  يآورگرد يهال دادهيه و تحليبر اساس تجز

ق يتحق ييعوامل نها عنوانبهر يعوامل ز ،يآمار ةجامع

 62اشاره شد،  ترشيپگونه که گردد. همانيارائه م

ه و يشنهاد شده بود پس از تجزيعامل پ 4شاخص در 

 9د که يگرد يينها ،شاخص 11ل در قال  يتحل

ل به حد يدلشاخص مطرح شده به 62شاخص از 

شاخص  11شوند. از يده گرفته ميناد دنياب نرسصن

 5، يرشاخص مربوط به عامل ساختا 1شده يينها

شاخص مربوط به  4، يشاخص مربوط به عامل سازمان

و  يشاخص مربوط به عامل فن 5، يعامل انسان
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عامل  11ادشده در يشاخص  11باشد که يم يزاتيتجه

 اند.ک شدهيتفک يفرع

مرتبط  يعامل انسان یهااول: شاخص ( پرسش5)

در  مؤثرو کنترل  يفرمانده یهاسامانه یسازادهیبا پ

 ينظام یهاکارکنان سازمان یوررهش بهيافزا

 کدامند؟

 يها، تعهد و دلسوزل دادهيه و تحليبا توجه به تجز

مهم  يهااز شاخص کارکنانران به همراه تجربه يمد

ن يکارکنان است. ا يورش بهرهيدر افزا مثرر يانسان

فرماندهان ارشد در  يدينقش کل ةدهندعامل نشان

ن نکته است يا ةدهندکارکنان و نشان يورش بهرهيافزا

ش يافزا ي، برايو نظارت يتيريمد يهاکه تنها نقش

بر  ديتأکست و توجه و ين يافراد کاف يوربهره

ر در قبال کارکنان را نشان يمد يگرتيحما يهانقش

ت و يرير مديت خطيمسلولرو الزم است نياز ا، دهديم

سپرده شود که ضمن  يبه افراد کارکنان يرهبر

 يهاوهيخاص، ش يتيشخص يهايژگياز و يبرخوردار

رند و از نظر يکار گت مناس  را بهيريو مد يرهبر

کارکنان،  ةش تجربيافزا ةني. در زمز الگو باشندين ياخالق

 يهادورهآنان، الزم است به  يورش بهرهيمنظور افزابه

 عنوانبه ،آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان

را تنها از يز ؛اه کردنگو مستمر و مداوم  ياتيح يامر

کارکنان را با امکانا   يهاتوان تالشيق آموزش ميطر

 .د هماهنا کرديجد يعلم يهاشرفتيموجود و پ

 يورش بهرهيدر افزا مثرر يگر عوامل انسانياز د

ها به دست آمد، ل دادهيه و تحليکارکنان که از تجز

محور دانش يسنتال  مرتبط و يتوان به تحصيم

جوان و بالقوه اشاره  يروهاياز ن يريگبهره کارکنان و

دهد دانش و اطالعا  ين دو عامل نشان ميکرد. ا

ق يمرتبط با شغل کارکنان در سازمان که از طر

درست  چگونهشود، به يکس  م يدانشگاهال  يتحص

ف مرتبط با شرح شغل فرد کمک يانجام دادن وظا

کار  يشو ارربخ ييد و موج  بهبود کاراينمايم يانيشا

 يروهاين يريکارگهشود. بيافراد م يورجه بهرهيو در نت

الزم  يزه و انرژيبودن انگ ل بااليدلجوان و بالقوه، به

 افزونف مرتبط با شغل، يبه انجام رساندن وظا  يبرا

ن افراد يخودِ ا يکار يوربهرهش ينکه موج  افزايبر ا

ط يزه و نشاط در محيش انگيافزا باشود، يجوان م

و  هاتيباالتر از فعال ي، منجر به کس  خروجيکار

کارکنان در مجموع خواهد  يورو بهره ييش کارايافزا

ن اساس الزم است در هنگام جذب و استخدام يا برشد. 

روها و يسن و جوان بودن ن عاملد، به يجد يروهاين

 مشاغلآنها با  يدانشگاهال  يمرتبط بودن تحص

ج حاصل يم مبذول گردد. نتااز توجه الزيمورد ن يسازمان

ق يتحق ةجيه، مطابق با نتين فرضيل ايه و تحلياز تجز

 ،دباشيم( 1191) باديآعليو  (1191) عبدي فريدون

  متفاو  است. (Xiao, 2015)جيائو  قيتحق ةجيبا نت يول

 یعامل ساختار یهادوم: شاخص پرسش( 2)

 و کنترل  يفرمانده یهاسامانه یسازادهیمرتبط با پ

 یهاکارکنان سازمان یورش بهرهيدر افزا مؤثر

 کدامند؟ ينظام

و  يريپذها، انعطافل دادهيه و تحليبا توجه به تجز

 يپردازش اطالعا ، بازمهندس يتنوع در الگوها

انجام  يهاروش ياستانداردساز و  يسازمان يهانديفرا

ش يافزا در يمهم ساختار يهااز شاخص يامور ادار

و  يسازکسانيکه  د. ازآنجاباشيمنان کارک يوربهره

، موج  سرعت يف اداريوظا ياستاندارد نمودن اجرا

ک از کارکنان  يدن و سهولت انجام آن توسط هر يبخش

ن امکان را در يشود و ايکار ماز جمله باتجربه و تازه

را صرف  يدهد که زمان کمتريار کارکنان قرار مياخت
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وارد مختلف ارجاع م يند که براينما يانجام امور

جه موج  يمشابه است، در نتشده به آنان داده

 ياز تقاضاها يشتريمناس  به تعداد ب ييپاسخگو

بر  افزونمناس  شده و  يبندارباب رجوع، در زمان

)ستانده( کارکنان  يت ارباب رجوع، خروجيرضا

 يورو بهره ييش کارايموج  افزا ،تيش و در نهايافزا

 يتمامن مهم الزم است يبه ا يابيدست ي. براشوديمآنان 

کارکنان  ين برايو مقررا  و قوان هانامهوهيشف و يوظا

آنها  يبرا يابهام يچ جايواضح و روشن باشد و ه

 يمنظور بازمهندسن بهيبر ا افزون ،وجود نداشته باشد

ن بهتر و يو تدو يسازمان و طراح يهانديفرا

ازمان در حال که در س ييهانديفراف و يتر وظاارربخش

 رسد؛يمنظر هب يانجام است، مشارکت کارکنان ضرور

تماس با ارباب  ةن نقطيترياصل عنوانبهچراکه کارکنان 

دارند و به  ييآشنا نديفرابا روند انجام  يخوبرجوع، به

از به يکه نواقف هستند  يا موارديو  يمشکال  احتمال

در د. مشارکت کارکنان باشيم يا بازطراحيحذف و 

ن و يآنان در تدو يهادهيا و اه، اظهارنظريريگميتصم

که احساس  شوديمسازمان، موج   يهانديفرا يطراح

ها داشته باشند و تيفعال يدر اجرا يشتريت بيوللمس

 يشتري، تالش بيسازمان يهابه هدف يابيدست يبرا

کار خود  يو ارربخش ييق کاراين طريبروز دهند و از ا

 يهانديفرا يو بازمهندس يبازطراحش دهند. يرا افزا

از  يکارکنان که گاه يهادهيسازمان و اعمال نظرا  و ا

رد به تنوع و يگيت ملبازخورد ارباب رجوع، نش

رش اطالعا  يپذ يسازمان در الگو يريپذانعطاف

که به انجام  يل سرعت و جابکيدلد و بهينمايکمک م

نان در کارک يوربخشد، بهرهيسازمان م يهاتيفعال

است  يگفتن.  دهديمش يف را افزايهنگام انجام وظا

مستلزم کوشش و تالش  يوربهره يبهبود و ارتقا

ن يافراد و مسلول يجانبه از سوشده همهيزيربرنامه

 رييط کار و تغيازمند بهبود شراياست که خود ن مرتبط

ها، کارکنان، بهبود نظام يزشيانگ يهاروش و  هامحرکه

و  يها، فناورروش يهانامهوهيشها، خشنامهن، بيقوان

ک چرخه تکرار ين حرکت مانند يو ا شوديمره يغ

ه، ين فرضيل ايه و تحليج حاصل از تجزي. نتاشوديم

  د.باشيم( 1191) عبديق يجه تحقيمطابق با نت

  يعامل سازمان یهاشاخصسوم:  پرسش( 9)

ترل  و کن يفرمانده یهاسامانه یسازادهیمرتبط با پ

 یهاکارکنان سازمان یوربهرهش يدر افزا مؤثر

 کدامند؟ ينظام

ان عوامل يها، از مل دادهيه و تحليبا توجه به تجز

شد،  انيبکارکنان  يورش بهرهيدر افزا مثرر يسازمان

ها و م طرحيه و تنظيته مانند يتنها عوامل

ا، وجود هشنهادين، وجود نظام پينو يهايزيربرنامه

 سامانةو بودجه و وجود  ياعتبار ةا پشتوانب ينيقوان

ن نکته يکد اثن عوامل ميد شد. اييأت يابينظار  و ارز

ا از آنجا که مشارکت هشنهاديند که وجود نظام پهست

ها و م طرحيه و تنظيها، تهيريگميکارکنان را در تصم

، دينمايمل يها دخطرح ين و اجراينو يهايزيربرنامه

از جان  آنان شده و  يريپذتيوللش مسيموج  افزا

دن سازمان به يرس ياست تا برا يمحرک آنها يبرا

 ين آن سهميز در ارائه و تدويکه خودشان ن ياهداف

ش يافزا ةنيش تالش نموده و زميش از پياند، بداشته

 وجود آورد.هآنان را ب يورو بهره ييکارا

 يمنظور بررسبه يابينظار  و ارز سامانةوجود  

عملکرد کارکنان  ةسيشده و مقا ينيبشيهداف پتحقق ا

و  يشکاف احتمال يت مطلوب عملکرد، بررسيبا وضع

حل موانع  يبرا ييراهکارها ةن ارائيل آن و همچنيتحل

ت موجود و مطلوب، کمک ين وضعيو کاهش شکاف ب
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 يورو بهره يتحقق اهداف عملکرد يبرا يانيشا

لزوم اجرا و  ن مستحکم وي. وجود قواندينمايمکارکنان 

گر يتک کارکنان از دتک يکسان آن براي يسازادهيپ

کارکنان  يورش بهرهيکننده در افزانييعوامل مهم و تع

با  يکه کارکنان احساس برابر يد. چنانکه زمانباشيم

 ةنيباالدست خود را در زم يهاامقر همکاران و ميسا

 ن و احکام داشته باشند، از انجام اعماليقوان ياجرا

 ير با نظم سازمان و مخل روند انجام کار خودداريمغا

ها و نديفرازه و پشتکار به انجام يکرده و با تمام انگ

خود و  يکار يوربهرهمحوله پرداخته و  يهانقش

ص اعتبارا  و يند. تخصدهيمش يسازمان را افزا

و  يشتيمع يازهايمنظور برآورده کردن نبودجه، به

 يو مهم سازمان ياتيعوامل ح گريکارکنان، از د يضرور

مازلو، بدون  يازهايمرات  ند. بر اساس سلسلهباشيم

که مانند  يزندگ يو اصل ياساس يازهايبرآورده کردن ن

انتظار داشت توان ينم، کنديمک هرم عمل يقاعده 

ازها حرکت کرده و در يمرات  باالتر نافراد به سلسله

 ،خود يارک يورش بهرهيجهت رشد و تکامل و افزا

ن اساس الزم است که نظام يگام بردارند. بر ا

ها و پاداش در سازمان، مناس  و عادالنه پرداخت

ز اجرا شود. آماده کردن يعادالنه ن گونةشود و به يطراح

کارکنان، حفظ  يبرا يشرفت و ترقيامکانا  رشد و پ

و زمان  يم زمان کاري، تعادل در تقسيحقوق فرد

سالم و  يت کارينمودن وضع مجاز، فراهم يکاريب

شغل و  يسازي، غنيگردش شغل يهامن، برنامهيا

  ش توان و مهار  کارکنانيدر جهت افزا يشغل ةتوسع

و  کارکنان نفس به اعتماد شيافزا جهت نيهمچن و

الزم  يهاگر اقدامين دست از جمله دياز ا يموارد

 يعد سازمانکارکنان در بُ يورش بهرهيمنظور افزابه

ه، ين فرضيل ايه و تحليج حاصل از تجزيد. نتاباشيم

( 1191) ين محمود داووديرحسيق اميجه تحقيمطابق با نت

ج يبا نتا يول ،دباشيم( 1131پور )محمدرضا محسنو 

  (Snadjer, 2012) ساندر ( و1191) فردحامدي قيتحق

  متفاو  است.

و  يعامل فن یهاچهارم: شاخص پرسش( 4)

و  يفرمانده یهاسامانه یسازادهیبا پمرتبط  يزاتیتجه

 یهاکارکنان سازمان یوربهرهش يدر افزا ؤثرمکنترل 

 باشند.يم ينظام

و  يها، عوامل فنل دادهيه و تحليبا توجه به تجز

کارکنان شامل  يورش بهرهيدر افزا مثرر يزاتيتجه

، ينترنتيا يهاسيسرو و يوجود منابع اطالعات

و  يت داخليرر در بستر امنمث يابيو دست يکپارچگي

 د.باشيم يو اطالعات ين ارتباطينو يهايوجود فناور

، ي، حفظ، نگهداريگردآور يبرا ييهارساختيوجود ز

 يگذارکها و به اشترال دادهيوتحلهي، تجزيسازخالصه

 يمنظور سهولت بخشآن در سطوح مختلف سازمان به

ن به امر رساند ياريخدما  به ارباب رجوع و  ةدر ارائ

جه يدرست در زمان مناس  و در نت يريگميتصم

ن ياهب ؛الزم است يکارکنان، امر يکار يورش بهرهيافزا

و  ينترنتيا يهاسيو سرو يد منابع اطالعاتيمنظور با

در هر  يبه درست يو اطالعات ين ارتباطينو يهايفناور

ه شده باشند و يتعب يافزارو نرم يافزارعد سختبُ دو

ن زمان، آماده يترلحظه با صرف کوتاه در هر

موردنظر آنان باشد. از  ةنيبه کارکنان در زم يدهسيسرو

 يو ارتباط ياطالعات يهايفناور ةنينکا  مهم در زم

ف درست سطوح يت آن و تعريسازمان، موضوع امن

 ييهر فرد و از سو يبه اطالعا  سازمان برا يدسترس

س موردنظر يوسر يدهو پوشش يکپارچگيگر لزوم يد

دن به امر يع بخشيمنظور تسرهدر سطح کل سازمان ب
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ت او يش رضايبه ارباب رجوع با هدف افزا ييپاسخگو

 د.باشيمکارکنان و سازمان  يورش بهرهيو افزا

ه، مطابق ين فرضيل ايه و تحليج حاصل از تجزينتا

(، 1191) نادري(، 1139) باديآعليق يتحق ةجيبا نت

 د.باشيم

توان به در نظر يق ميمدل تحق ياين مزايترمهماز 

 يهاشده در مدلارائه يهاگرفتن تمام جوان  و عامل

مرتبط با هر کدام از  يهاگر، مشخص نمودن شاخصيد

مرتبط با هر  يعوامل و مشخص نمودن عوامل فرع

 کدام از عوامل اشاره نمود. 

ن يا يشنهادهايعنوان پر بهيز مطال  زيان نيدر پا

 گردد.يارائه م قيتحق

 يسازادهيعوامل پ ييدنبال شناساق بهين تحقيا

 بوده است که ينظام يهاو کنترل در سازمان يفرمانده

 يعوامل اصل عنوانبهعامل  4شاخص در  61در ابتدا 

 ييو کنترل شناسا يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

مورد از آنها  11شاخص تنها  61ن يدند که از ايگرد

گفته شيد قرار گرفتند. با توجه به موارد پييأمورد ت

، يق عوامل فنيتحق يهاافتهيتوان گفت بر اساس يم

ن عوامل يترمهمو ... از  ي، ساختاري، سازمانيانسان

و کنترل در  يفرمانده يهاسامانه يسازادهيپ

 يورش بهرهيباشند که در افزايم ينظام يهاسازمان

 د. گذار خواهند بوريتأرسازمان 

 يخود يروهاين ةت آگاهانه و هوشمندانيهدا (1)

در  يائتالف يهاگانيبر  يفرمانده يو شناخت چگونگ

با  يو ارتباط يزا  اطالعاتياز تجه يبرداربهره

از حضور کارکنان در  شيپها تين وضعيا يسازهيشب

 ،آن

ن يتعامل ب يش تعهد کارکنان با برقراريافزا (6)

دن کارکنان در و مشارکت دا يسطوح مختلف سازمان

 ،يج سازمانيو نتا يهاهدف

ن کارکنان با کاهش ارتفاع يسهولت تعامل ب  (1)

مالقا   يهانهيو باز نمودن زم يمرات  فرماندهسلسله

 ،با رؤسا

در  يو ارزش يمسائل اخالقمدنظر قرار دادن   (4)

 ،ژه به آنهايسازمان و توجه و

اطالعا  با  يگذارل به اشتراکيش تمايافزا  (5)

 ،ن کاريا يبرا يقيرفتن جوان  تشودر نظر گ

 يآت يهاتيفعال ينيبشيو پ يوپردازيسنار  (2)

 ،شدهدشمن بر اساس اطالعا  کس 

از نوع  يکس  اطالعا  مستمر و آگاه  (1)

  ،ل مداوميه و تحليمقابل و تجز ياطالعات يهاتيفعال

 يهااختالل در شبکه يآموزش چگونگ  (3)

 يروهاين ، سنجش از دور و ...ي، ناوبرياماهواره

  ،مقابل

فرماندهان ارشد با مسائل روز اعم از  ييآشنا (9)

  ،ي، آموزشيزاتي، تجهيساختار

به فرماندهان  يريانتقادپذ ةيآموزش روح (11)

 ،ارشد و کارکنان

 يهاسامانه ةفرماندهان و کارکنان در حوز (11)

 يفرهنا سازمان ةو کنترل اهتمام به توسع يفرمانده

  ،کارکنان تکتکجهت 

 يهاشيهمان شرکت کارکنان در فراهم نمود (16)

و  يفرمانده يهاسامانه ةدر حوز يو خارج يداخل

 ،کنترل

تحمل مخاطره و  مورددر  يسازفرهنا (11)

  ،تعارض کارکنان
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 ةيگسترش روح مورددر  يسازفرهنا (14)

جلسا   يفرماندهان ارشد با برگزار ةو توسع يريادگي

 يياجرا يهاتالش يبر رو يقيمنظم، نظار  کامل و دق

 ،نجام دهندا

د، يجد يهاة راهبردفرماندهان ارشد با ارائ (15)

پروژه  يبا اجرا ياو مشارکت قابل مالحظه يهمکار

 ،داشته باشد

نسبت  يد بازيفرماندهان ارشد و کارکنان د (12)

کم کردن مقاومت  ير داشته باشند و براييتغ نديفرابه 

 ،ندين نماير تمرييدر برابر تغ

ها نديفراد مجد يفرماندهان ارشد از مهندس (11)

 ،را کس  کنند آن يند و دانش اجرايت نمايحما

ل ستاد يدنبال تشکفرماندهان ارشد به (13)

آن استفاده  ياجرا يهاروشت بحران باشند و از يريمد

 ،ندينما

ع و يسر يريگميتصم يفرماندهان ارشد برا (19)

 ،ار کننديض اختيپروژه تفو گروه يبه اعضا ،درست

در  يزشينگا يهانظام ،فرماندهان ارشد (61)

 .اده کننديسازمان پ
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