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اسماعیل احمدی مقدم  ،حمیدرضا رادان و پرویز یعقوبی
تاریخ دریافت893۰/1۵/۹1:

3

تاریخ پذیرش893۰/13/۹۹:

چکیده
شناساييعواملکلیدیموفقیت،گامياثرگذاردرماديريتراهباردیساازمانهاایموفاقاسات،ساازمانهااباا
شناساييعواملکلیدیموفقیتوتحلیلشكافايانعوامالودرنهاياتماديريتمبتنايبارآنمايکوشاندتااباا
کوتاه ترينزماندربهترينمسیرموفقیتقرارگیرند..هدفايانتحقیاقشناسااييعوامالکلیادیموفقیاتوتحلیال
شكافبینوضعیتموجودووضعیتمطلوباينعواملاست.نوعتحقیاقکااربردی،توساعهایوباارو تحقیاق
آمیختهميباشدولذاازدونوعجامعهآماریکميوکیفيبهرهگیریشد.بامطالعاتکتابخاناهایوبرگازاریجلساات
همانديشيومصاحبهبانخبگان،دادههاجمعآوریوالگویمفهوميعواملموفقیتدرونسازمانيوبارونساازماني
شامل(56بعد65،مؤلفهو735شاخص)طراحيگرديد.سپسباتهیهپرسشنامهودرنظرگرفتننمونهآماری77نفره
هدفمند،بهبررسيوآزمونالگویمفهوميپرداختهشد.درنهايات53مولفاهازمیاان65مؤلفاهپیشانهادیباهعناوان
عواملکلیدیموفقیاتشاناختهشادند 55.مؤلفاهکلیادی(توساعهسیساتمهاا،راهبردتعامالگراياي،فنااوریهاای
نوين،رضايتمندیکارکنان،امنیتسیستمها،مديريتهدفمنادهزيناههاا،راهباردانطبااقگرايي،نظاارتوارزياابي
سیسااتمي،بهرهوری،ساابکمااديريتمشااارکتي،ارگانیکبااودنساااختار)بااهعنااوانعواماالکلیاادیدرونسااازمانيو
7مؤلفه(تعاملباارکانامنیتساز،جلبمشارکتمردمي)بهعنوانعواملکلیادیبارونساازمانيشناسااييگرديدناد.
تحلیلشكافاينعواملنیزباتوجهبهمیزانامتیاازدهيباهشااخصهاادروضاعیتفعلايووضاعیتمطلاوبدر
پرسشنامهصورتپذيرفتکهدرمیانآنهامؤلفهتوسعهسیستمهابیشترينشكافوامنیاتسیساتمهاادارایکمتارين
شكافبود.درنهايتمجموعاين53مؤلفهدرگروههایباشكافخیليزياد،زياد،متوسطوکامقارارگرفتناد.کاه
براساسآنهاپیشنهاداتکاربردیوعملیاتيدادهشد.
کلیدواژهها:تحلیلشكاف،عواملکلیدیموفقیت،ناجا،سندچشمانداز5272

.5دانشیاردانشگاهعلومانتظامي
.7استادياردانشگاهعلومانتظامي
.3دانشآموختهدانشگاهعاليدفاعملي(نويسندهمسئول)parvizyaghoubip2@gmail.com-
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 .4مقدمه و بیان مساله
درونسااازمانيوباارونسااازمانيدارای
نیاارویانتظاااميسااازمانيباااابعااادمختلااف 
مأموريتهایمتعددبوده،کهکارتصمیمگیریدرسطوحبااالیساازمانبسایارپیچیادهو
پرخطاارهساات.گرچااهنیاارویانتظاااميازنظاارتنااوعوگسااتردگيمأمورياات،سااازماني
منحصربهفرداست(امامخامنهای)36/6/76،اماتماميآنهااجزاءتشاكیلدهنادهياکمأموريات
يباشندکههماننظموامنیتاست.ازسویديگرحفاظاتازدساتاوردهایانقاالب
اعالم 
اسالميبرابرقانونناجاازمأموريتهایخطیرنیرویانتظامياستوبهنوعيايندوامار
يشاوند.دساتیابيباهاهادافراهباردیدر
براینیرویانتظامياهدافيراهبردیتلقايما 
سازمانهانیازمندمديريتراهبردیدرسازماناستيعنيشكلدهيوجهتدهيبهخاود
فرآيناادمااديريتدرسااازمان.ازطرفاايناجااادارایسااندچشااماناادازبااودهواهاادافو
ويژگيهایبرایناجادراينسندتعیینشدهکهبايستيتاسال5272بهايناهدافدسات
پیداکنیمکهباتوجهبهمدتزمانکمباقیماندهتاپايانسال5272ناجاانیازمنادماديريت
راهبردیبراساسعواملکلیدیموفقیتهستیم(مرکزمطالعاتراهبردی.)32:5337،
درسندچشمانداز ،نیرویانتظاميسازمانياست،مظهراقتدارملي،پیشارو،باهاويتي
اساالمي،انقالبايووالياي،دارایجايگااهبرتاروالگاویپلایسهاایمنطقاهوجهااان
ايجادوارتقاامنیتپايدارمردمپايه

اسالم(.مرکزمطالعاترهباردی)32:5337،وهدفکالنناجا«،
هاوقابلیتهایدولتيومردميدرجمهاوریاساالمياياران»ذکار

بابهرهگیریازظرفیت
شدهاست(.همان.)77،
بانگاهيعمیقبهعملكردنیرویانتظاميوروندهایفعليکهقابلتقاديرهاماسات،
هایصورتگرفته،برایدستیابيبهاهدافوويژگيهایناجاادرساندچشاماناداز

تال 
کافينبودهوفاصلهزيادیباوضعیتمطلوبداريم.براساسآخرينگزار سازمانغیار
انتفاعي)5)IPSAکهدرزمینهعلومپلیسيوانتظاميفعالیاتمیكناد،ناجاارادرباین572
کشوردررتبههشتادمقراردادهاست(.)IPSA,2017 : 12
سازمانبینالملليعلومپلیسي

.5
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لذابابررسياسنادباالدستيکهنشاندهندهوضعمطلوباستومقايساهآنبااوضاع
ميشودوبهنظرمايرسادباااداماهرونادفعلايباهبخشاي
موجود،يکشكافاحساس 
دستپیدانكنیم.يكيازراههایموفقیات،ماديريت

ازاهدافکالنناجادرسندچشمانداز
براساسعواملکلیدیاست.عواملکلیادیموفقیاتشااملتعادادمحادودیگلوگااهو
شراناستکهاگربهدرستيمديريتشوندسازمانميتواندبهاهدافکالنخاوددسات
پی 
پیداکنند.شناساييعواملکلیدیدرسطوحمختلفسازمان،همچونمیانبریبارایکااهش
هزينههاوارتقاءاثربخشيفعالیتهاایساازماندرراساتایاهادافراهباردیاسات.لاذا
شناساييعواملکلیدیموفقیتميتواندناجارادرامرتصمیمگیریوانتخابگزيناههاای
ينمايد.
مطلوبراهبردیکمککند.لذامحققدغدغهومسئلهخودرابهاينشكلمطرحم 
عواملکلیدیموفقیتناجاتاافقسندچشمانداز5272کدامندومیازانشاكافوضاعیت
فعليومطلوبممكناينعواملچگونهاست؟
اهميت و ضرورت تحقيق
توانفوايدعلمياينتحقیقرااينگونهبرشمرد:


درخصوصاهمیتاينتحقیقمي
-

ميشود.
ادبیاتبوميجديددرحوزهمديريتراهبردیپلیستولید 

-

چراغراهنماييبرایفرماندهانومديرانارشدنیرویانتظامياست.

-

تعیینميگردد.

عواملکلیدیموفقیتناجاتاافقسندچشمانداز5272

-

میزانشكافمیانوضعیتفعليووضعیتمطلوبممكناينعوامالمشاخص
ميشود.


درخصوصضرورتتحقیقميتوانگفت:

-

درصورتعدمتوجهبهعواملکلیدیموفقیتمنابعوزمانبههدرميرود.


-

بهدلیلفشارمحیط،تغییرروندهاضرورتاتخااذرويكردهاایجدياددوچنادان
ميگردد.
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پيشينه تحقيق
جهتغنایپیشینهتحقیق62سندکتابخانهایشاامل25ماوردپاياانناماهباامضامون
مرتبط2،موردمقالهفارسيو56موردمقالهخارجيمطالعهگرديدبابررسايهاایانجاام
شده،پاياننامهایدرخصوصمؤلفههایکلیدیموفقیتپلیس،درسطحدکتاریباهدسات
هابهشرحزيرميباشد.


نیامد.چمعبندیپیشینه

موارد مشابه

موارد متفاوت

نواوریهای تحقیق

-5رضايتمندیکارکنان

-5حمايتمديرانارشد -5ارزيااابيمحاایطراهبااردیيااا

-7بهرهوریکنان

زيرسااااختهاااای عواملبرونسازماني:

-7

-3شايستهساالری

سازمان

(عواملسیاسي-عواملاقتصاادی-

-2انگیزهوعالقهکارکنان

وریهاینوين
-3فنا 

عواملاجتماعي–عوامالفرهنگاي

-7میزانبودجهواعتبارات

سیسمهاینوين

-2

– فضایمجازی-عواملحقاوقي

-6ساختارسازمان

-7امنیتسیستمها

وقانوني-عواملدفاعيوامنیتي)

-2دياادگاهذينفعاااننساابتبااه -6خالقیتونوآوری
سازمان

-2مديريتدانش

ميباشد
-7رو تحقیقامیخته 
-3دارایدوجامعهآماری(کميو

-8سبکمديريت

کیفي).

-3سبکفرماندهي

درسطحدکتراميباشد.

-2

57فرهنگسازماني

هدف و سؤال اصلی تحقيق
هدفاصلي:ارزيابيوتحلیلشكافمیانوضعیتموجودووضعیتمطلاوبعوامال
کلیدیموفقیتناجاتاافقسندچشمانداز.5272

سوالاصلي:عواملکلیدیموفقیتناجاتاافقدهسالآيندهکداماند؟ومیزانشاكاف
میانوضعیتموجودومطلوبممكناينعواملچگونهاست؟
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 .2مباني نرری تحقیق
 .۹-8مفهوم شناسی
ناجا

ناجامخففنیرویانتظاميجمهاوریاساالمياياراناساتکاهدرساال5327ازترکیاب
شهرباني،ژاندارمریوکمیتهانقالباسالميايرانوپلیسقضاييبهوجودآمدنیارویانتظاامي
جمهوریاسالميايران،سازمانياستمسلحدرتابعیتفرمانادهيمعظامکالقاواوابساتهباه
وزارتکشور(ماده7قانوننیرویانتظامي)هدفازتشكیلنیرویانتظااميجمهاوریاساالمي
ايران،اسااتقرارنظااموامنیااتوتااأمینآسااايشعمااوميوفااردیونگهبااانيوپاسااداریاز
دستاوردهایانقالباسالميدرچارچوبقانونناجاودرقلمرویکشاورجمهاوریاساالمي
ايراناست(ماده3قانوننیرویانتظامي)وبهموجبتبصرهماده7قاانونناجاا،فرمانادهنیاروی
انتظاميجمهوریاسالميايرانازطرففرماندهيکلقوامنصوبميشود(امیری7:5388،و.)3

موفقیت در سا مانها

موفقیتبه طاورکليباهمعنايدساتیابيونائالشادنباهاهادافاسات.هادفهااو
مأموريتهایسازماندلیلوجودیهرسازماناستوموفقیاتساازمانعباارتاساتاز
دستيابيبهتوفیقاتبلندمدتومستمرسازمانهادرمأموريتهاومسائولیتهاا.بناابراين
موفقیتيکسازمانبهمعنایدستيابيآنسازمانبهاهدافتعیاینشادهدردورهزمااني
مشخصاستوموفقیتيکمديرعبارتاستازشاخصيکهنحوهانجامکااررابهتارين
رو انجامآنکار«استاندارد»مقايسهمي کنادوباهتادبیرمفهاوميکاارايييعنايانجاام
درستکارواثربخشيبهمعنيکاردرستوصحیحاست(ديويد.)23:5332،

عوامل کلیدی موفقیت
عواملحیاتيموفقیت()CSF

5

وعوامالکلیادیموفقیات

()KSF

7

همیشاهمتارادفهام

نیستندبلكهعواملحیاتيموفقیتزيرمجموعاهعوامالکلیادیموفقیاتهساتند.عوامال
1.Critical successful factors
2.Key successful factors
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کلیدیموفقیتآندستهازعواملموفقیتيهستندکهضريباهمیتبیشتریبرایساازمان
داشتهومهمترهستند.عواملحیاتيموفقیت()CSFعواملکلیدیهستندکاهدررابطاهباا
ترينعواملمحسوبميشوند.


تحققراهبردسازمانپراهمیت
بنابرايندرمجموعدودستهعواملکلیادیموفقیاتقابالتفكیاکهساتند.عاوامليکاه
درواقعازمیانقابلیتهایموجودسازمانقابلطرحاندکهبهعنوانشايساتگيهاایکلیادی
سازماننیزدرنظرگرفتهميشود.دستهیديگرعوامالنیازهساتندکاهساازماندرآنهاا
برخورداریکمتریداردکهبهعنوانموانعياگلوگاههادرعوامالکلیادیموفقیاتمطارح
ميشوند)Bullen& Rockart,1981: 30(.



 .۹-۹واکاوی نﻈری
 .2-2-4قرآن و نهجالبالغه

بابررسيکالمخداوندمتعالدرآياتقارآنکاريموهامچناینتادابیروتوصایههاای
حضرتامیرمؤمناندرنهجالبالغاهکاهگنجیناهایعظایمدرحاوزهیماديريتيمحساوب

بندیصورتگرفتوکدهایزيربهدستآمد.


شود،تحلیلودسته

مي


کد
 .2
.57
.53
.52
.57
.56


منبع
نهجالبالغه/

نامه73
نهجالبالغه/

حكمت337
نهجالبالغه/

نامه73
نهجالبالغه/

خطبه56و57
نهجالبالغه/

نامه26
نساء567/و
نهجالبالغه/نامه73


الف -روش و بینش فرماندهي
شرح
ياریدينخدا
برنامهريزیهدفمندوسازماندهيامكانات

ارزيابيوارزشیابي
گراييدرعینحقمداری


قانون
مداراهمراهباقاطعیت
تشويقوتنبیه
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کد

منبع

.53

نهجالبالغه/نامه73

ونساء78/

.77

نهجالبالغه/نامه73

مائده8/

.75

فتح73/و
نهجالبالغه/نامه38


.77

توبه65/و
نهجالبالغه/نامه73


.73

شوری32/و38
نهجالبالغه/نامه73


ب -صفات بار مدير و فرمانده
شرح
امانتداری،ازمظاهرامانتداری،اماناتخلقیّاتونحوهزندگيافراداست
يگردندوافشایآنموجاببارمالشادن
کهبهنحویبعضيازآنمطلعم 
عیوبويااسرارنهانافرادخواهدگرديدکهدراينصورتحفاظآباروی
مردمدرجامعه،عبادتوامانتيبزرگاست.
عدالت ،برمديراندرهمهسطوحفرضاستکهدراموریکاهمرباو باه
يشود،عدالترابهاجارادرآورنادوتاادساتیابيباه
حوزهمديريّتآنانم 
نتیجهمطلوبازآنمواظبتنمايند
ارکانتصمیمگیریقاطعانهدرحوزهفعّالیّتمادير،ازبخاشهااييهمچاون
عزلونصبها،کسبدرآمدهاوصرفهزينهها،تهیّهامكاناتوملزوماات،
کنترل،نظارتواموریازايانقبیالتشاكیلشادهکاهماديرانباراسااس
اختیاراتتفويضيمبتنيبربايدهاونبايدهایازپیشتعیینشدهساازمانيو
ينمايند.
قانوني،درآنهادخلوتصرّفم 
اغماضمديرانبرخطاهایديگرانبايدبهنحویباشدکهشاخصخااطي
برخطایخودآگاهييابدودرايانصاورت،اثارمبباتخواهادداشات.
يافتنادو
اغماضازخطاهاييکهغیرعمدیاستوبرایيکبااراتّفااقما 
يگذارندواهدافاصاليساازمانرا
آسیبهایمختصریازخودبهجایم 
يکنند،امریپسنديدهوممدوحاست.
تهديدنم 
باالترينماديرانهارساازماندرپايدريافاتبهتاريننظرهاایعلمايو
تخصّصيهستندتاراهبيافتنشیوهبرتررابشناسند.بااتوجّاهباهبزرگايو
يگاردد،درساطوح
یهاييکهدرهارساازماناتّخااذما 
اهمیّتتصمیمگیر 
مختلفمديريّتيگروههایمشورتيوياافرادمشاوربهاستخدامدرميآيناد
تادرمواقعلزومنظرهایخودراباادّلهقابلدفاعبهمديرانارائهدهند.



ج -اصول مديريتي
کد

منبع

.76
.72
.78

نهجالبالغه/نامه27

نهجالبالغه/نامه73

نهجالبالغه/نامه53


شرح
دلجوييازمديرانعزلشدهوبهکارگیریصحیحمديران

اصلنظمگراييوصیانتوحفظنزديكانمديروفرمانده

تشويقمديران



د -کنترل و نرارت
کد





منبع

شرح

انفال72/و
نهجالبالغه/نامه73


وظیفهمديريتمراقبتدائمازاينامراستکهبرنامههابهخاوبيدرحاالاجارا
باشند.سازمانروبهراهوکارهابهگونهایموثرجريانداشتهباشد.هاربرناماهای
بدونکنترل،محكومبهشكستاسات.همچناینکنتارلکاردنکارکناانبادون
داشتنبرنامهوهدفموجبنارضايتيوصرفهزينه مايباشاد.اماامعلاي(ع)
ميداند.
اصلبازرسيونظارترابهعنوانيکرو الزاميدرمحیطکارالزم 
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 .2-2-2فرمايشات مقا معرم رهبری

بیاناتمقاممعظمرهبریدرحوزهموضوعيافتههااباهصاورتجادولزيار

بابررسي
تنظیمگرديدفرمايشاتمقامرهبریدرحوزهعواملکلیدیموفقیتدرناجادرچهارمحور
شاملماديريتامنیات،مساائلنیارویانتظاامي،برقاراریآساايشوآراماشاخالقايو
قانونگراييدرونسازمانيمورداستخرالجودستهبندیقرارگرفتکاهدرجاداولبعادی
آمدهاست.
الف .مدیریت امنيت
رديف

.5
.7

.3

عنوان سخنراني

نکته نرر

بیاناتدرديدارفرماندهان

ايجادامنیت،استقراراينامنیت،عمومیّتبخشیدنبهايان

نیرویانتظامي( )5332/77/76امنیت،کارنیرویانتظامياست.
بیاناتدرديدارفرماندهان

جزووظايفجمهوریاسالمياياناساتکاهدرجامعاه

نیرویانتظامي( )5332/77/76امنیتايجادکند.
بیاناتدرديدارفرماندهان
نیرویانتظامي()5332/77/76

امنیتاخالقي،امنیتاجتماعيجزووظايفمااست؛جزو
وظايفجمهوریاسالمياست؛نمايتاوانیماينهاارارهاا
کنیم.
يکمسئله یمهمّ[ديگری ]کهوجاوددارد   -کاهبناده
بارهاتكرارکردهام -مسائله یاقتادارنیارویانتظاامي

.2

بیاناتدرديدارفرماندهان

است.نیرویانتظاميدرمسئولیّتخودکهايجادامنیت

نیرویانتظامي( )5332/77/76است،مظهرحاکمیّتجمهاوریاساالمياسات.يعناي
جزوو ظايفجمهوریاسالميايناستکهدرجامعاه
امنیتايجادکند.
بیاناتدرجمعکارکنانو

.7

فرماندهانارتشجمهوری
اسالميايران()5332/75/37

اينهمیشهبايدآويزهیگو مسائوالننیروهاایمسالّح
باشد:حفظامنیّتکشور،حفظامنیّتمرزها،حفظامنیّات
عمااوميزناادگيمااردم،چیزه اايياسااتکااهبااهعهاادهی
مسئوالنياستکهدراينزمینهفعّالند.

ااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:تحلیلشكافعواملکلیدیموفقیتناجاتاپايانسندچشمانداز537/5272

ب .مسائل نيروی انتﻈامی
رديف

عنوان سخنراني

انتصابسرداراشتریبه
.5

عنوانفرماندهينیروی
انتظاميجمهوریاسالمي
ايران()5333/57/58

.7

نکته نرر

ازقوایسهگانه،بويژهوزارتکشور،دبیرخانهشورایعاالي
امنیتملي،صداوسیما،ستادکلنیروهایمسلحوساازمان
مديريتوبرنامهريزیکشور،انتظارمايرودکاهدرشارايط
حساسکنوني،حمايتهایالزمازنیرویانتظاميرادرابعاد

مادیومعنوی،بهعملآورند.

بیاناتدردانشگاهعلوم

«الّذیاطعمهممنجوعوامنهممانخاوف»؛باهعناواندو

انتظامي

نعمتبزرگالهي،خدایمتعالاينرابهرخمخاطباانايان

()5337/76/73

یشريفهميکشد:نجاتازگرسنگيونجاتازناامني.


آيه
اساسنیرویانتظاميبايدهماوارهدرايانچاارچوبعمال

.3

بیاناتدرديدارفرماندهان

کند«:بايدبتوانیدمقتدرانهعملکنید؛بايدبتوانیدباقاطعیّات

نیرویانتظامي

عملکنید.منتهانكتهیکارايناستکاهاقتاداررابااظلام

()5332/77/76

نبايداشتباهکرد؛اقتداررابااحادومرزنشاناختنوبايمهاار
حرکتکردننبايداشتباهکرد.
يكيازنكاتبسیارمهمدررابطهبانیرویانتظامي«حضاور
دربینمردم»وتأثیرعملكردايننیروبارنگار وذهنیات
افكارعموميملتنسبتبهحاکمیتاست«:شمابینمردمید

بیاناتدرديدارفرماندهان
.2

نیرویانتظامي
()5332/77/76

ومردمباشمامماسّند؛خداینكردههرگونهتخلّفي،اشكالي،
ايرادی،کجرفتاریای،بدعمليایفاوراًباینماردممانعكس
ميشود؛بیشازسايردستگاهها...وقتيمنعكسشد،آنوقت
فقطآبروینیرویانتظامينیستکهميرود-همانطورکاه
عرضکرديم،نیرویانتظاامينماينادهیحاکمیّاتاساالمي
است،نمايندهینظاامجمهاوریاساالمياساتدرماردم-
آبرویهمهخواهدرفت.

.7

بیاناتدرديدارفرماندهان

لذابايد«صیانت»الزمدردرونايننیروانجامبگیرد«:عمده،

نیرویانتظامي

صیانتسازمانياست؛دردرونساازمان،ايانصایانتبالزم

()5332/77/76

انجامبگیردکهاينطبعاًبهبیرونمنعكسخواهدشد.
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ج .برقراری آسایش و آرامش اخالقی
رديف
.5

عنوان سخنراني

نکته نرر

ديدارباوزيرکشوروجمعي

امنیتاخالقيدرجامعهباهمعناایآناساتکاهماردم

ازفرماندهاننیروی

دغدغهایدرخصوصاحتمالانحرافاخالقايفرزنادان

انتظامي()5337/2/7

خوددرجامعهنداشتهباشند.
مههایامنیتروانيواخالقيواجتماعيکاه
دراينبرنا 

بیاناتدرجمعدانش
.7

آموختگاندانشگاهعلوم
انتظامي()5386/8/56

دراينمدتنیارویانتظااميدرمواجهاهیباااشارارو
بقیهیاخاللگراندرامنیاتروانايواجتمااعيجامعاه

اقدامکرد،مردمهرجاموفقیتيازشماسارزدوديدناد،
احساسموفقیتبرایخودشانکردند؛احسااسافتخاار
کردند.

.3

ديدارفرماندهانومديرانناجا ايجادامنیتفردی،اجتماعي،اخالقي،روحيوروانيدر
بامقاممعظمرهبری( )32/7/6جامعه.
ابالغیهشماره/32867/77/7ف

.2

کتاريخ33/57/73دفتر
فرماندهيکلقوا

برنامهريزیمستمر،ابتكارعملالزمدربرقراریامنیتو
آرامشاخالقيواجتماعي
ايجادامنیتفرهنگيواخالقايياکضارورتاسات.

.7

صبحگاهمشترکنیروهای

مردمبهجوانانوفرزندانخودعالقمنادوازايانکاه

نظاميوانتظامياستانکرمان

آن هادچاراعتیادوفساادشاوند،دچااروسوساههاايي

()82/7/57

بشوندکهآن هاراازمسیردرستزنادگيدوربینادازد
نگرانهستند.

فرازیازحكمانتصاب
6

فرماندهيناجاتوسطمعظمله
(اسفند)33

برنامهريزیمستمروابتكارعملالزمدربرقراریامنیات
وآرامشاخالقيواجتماعي.

ااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:تحلیلشكافعواملکلیدیموفقیتناجاتاپايانسندچشمانداز532/5272

د.قانونگرایی درونسازمانی
رديف
.5

عنوان سخنراني
ديداربافرماندهانو
مسئوالنناجا()83/7/7

نکته نرر
درمقابلهرچیزديگریشاماتحمالکنیاددرمقابالفسااد
درونيخودنیرو،نبايدتحمالکنیادايانکاارچهارهنیاروی
انتظاميرادرنظرمردمخیليمحبوبميکند.

اگرخدایناکردهدربایناياننیارویبازرگافارادیدچاار
بيامانتي،بيصداقتيوآلودگيبشوندهمهاينزحماتواين


.7

ديدارباکارکنانحفاظت

روزیواينبيخاوابيهاااز


جمعیتزيادواينکارهایشبانه

اطالعاتناجا()23/57/73

بینخواهدرفت.پسازاينجهتکارشماحقیقتاًمهماست.
نبايستيهیومالحظهایبكنید.بايدسراغکجايهااوکاجهاا،
هابرويدوآنهارااصالحدهید.


هاومنحرف

انحراف

باتوجهبهيادداشتبرداریهایصورتگرفتهازمنابعدينايوفرمايشااتمقااممعظام
رهبری،درمجموع53عاملموفقیتاستخراجشدکه57عاملبااماواردمارتبطباامنباع
عاملديگرمنحصربهمنابعدينيميباشد.

دوم(منابعادبیاتمديريتي)مشابهبودو2
 .2-2-3شناساييKSFها (عوامل کلیـدی موفقیـت درون سـا ماني وبـرون سـا ماني) ا
ادبیات مديريتي

دراينپژوهشبارایشناسااييعوامالکلیادیموفقیاتدرونساازمانيوبارونساازماني

مهمترينمنبعمطالعهادبیاتمديريتيمرتبطباموضوعتحقیقبودکهدر نهایت پگس ازمطالعگه
عميق و بررسی ادبيات مدیریتی مرتبط با عوامل کليدی موفقيت و تحليل حگوزههگای مهگم
سازمانی ۸8 ،عامل موفقيت ذرون سازمانی و برون سازمانی از این منبع مهم شناسایی شد .
 .2-2-1شناساييKSFها ا مطالعه ترا يابي سا مانهای پلیس در سراسر جهان

-

سطوحباالیتعدادنفراتپلیستضمینيبرایپیامادهایمناسابامنیاتداخلاي
نیست؛امانبودتعدادنیرویمناسبميتواندعامليبرایپیامدهایضعیفامنیات
داخليباشد.
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-

کشورهایباجمعیتکمترعملكردبهتریدرشاخصدارند.میانگینجمعیاتده
کشوراولدراينشاخصزير52میلیوننفاراسات؛امااايانمیاانگینبارایده
کشورپايینجدول82میلیوننفراست.

-

کشورهایکامالًدموکراتیکبهتارينامتیاازاترادرشااخصدارناد.بااوجوداين
هایاقتدارگراامتیازاتبهترینسبتبهنظامهایترکیبيدارند.


رژيم

-

درمیانکشورهایمنطقهعالوهبراماراتکاهدررتباه73قارارداردکشاورهای
اردن،کويتوبحريننیزمیان77کشورنخستشاخصقراردارند.

-

درنهايتبابررسيمواردمرتبطباترازيابيپلیسهایجهاانواساتخراجعوامال
گوناگون2،عامل(تعدادنیرویانساني،نظاارتوارزياابيسیساتمي،مشاارکت
مردمي،مقبولیتمردمي)بهجمععواملقبليافزودهشدوتعدادعوامالموفقیات
به72موردرسید.

 .2-2-1شناساييKSFها ا مصاحبه با نخبگان درون سا ماني و برون سا ماني

برایغنابخشيبهادبیاتتحقیقدراينپاژوهشطايساهمرحلاهازنظاراتنخبگاان
استفادهشد.درمرحلهاولجلسههمانديشينخبگاندرمرکزمطالعاتراهبردیناجااوباا
حضورسرداردکتراحمدیمقدم،سارداردکتاررادان،سارهنگدکتاربیاات،سارداردکتار
هندياني،سرداردکترشیرزاد،سرداردکترمصطفينژادبرگزارشد.نتیجهکلیدیايانجلساه

تأيیدوتكمیلچارچوبنظریتحقیقباود.پاسازآندرمرحلاهدومنیازباا52نفاراز
نخبگاندرونسازمانيوبرون ساازمانيشااملهیااترپیساهفعلايوقبلايناجااوبرخاي
معاونینناجا،اعضایهیئتعلميدانشگاههایتهران،مقاماتامنیتياستانداری،فرمانداری،
مجلسشورایاسالميباهرو گلولاهبرفايصاورتگرفاتکاهدرنهاياتتاااشاباع
مصاحبههاادامهيافتدرنهايتدرمرحلهسوممجدداًجلسههمانديشيدرمرکزمطالعاات
راهبردیناجابرگزارکهپسازجمعبندیوبادرنظرگرفتنمنابعچهارگانهایکهتشريح
گرديدمجموعا56بعد65،مؤلفهو735شاخسصعواملموفقیتدرونساازمانيوبارون
سازمانيدريکجدوليتنطیمگرديد.

ااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:تحلیلشكافعواملکلیدیموفقیتناجاتاپايانسندچشمانداز533/5272

 .2-2-6چارچوب نرری و الگوی مفهومي تحقیق

چارچوبنظریبرایعواملدرونسازمانيوبرون سازمانيجداگاناهدرنظارگرفتاه
شد.باتوجهبهاينكهناجايکسازماننیازمحوروجامعهمحورمي باشد،درموردعوامل
درون سازماني،مدلنهادیهفتاسمککنزی 5بااصالحاتيمبنایکارقرارگرفت.مدل
هفتاسمک کنزیشاملابعادراهبرد،سااختار،سابکماديريت،سیساتمهاا،کارکناان،
مهارتها،ارز هایمشترکمي باشد.درپژوهشحاضروبامشورتصورتگرفتاهباا
نخبگانطيمصاحبههاييکهپیش ترتوضیحدادهشدبااصالحاينمدلدرنهايتهشت
بعددرون سازمانيراهبرد،ساختارسازماني،سبکمديريت،سیساتمهاا،نیارویانسااني،
فرهنگوارز هایسازماني ،منابعمادیومأموريت هاادرايانپاژوهشمادنظرقارار
گرفت.چارچوبنظریعواملبارونساازمانيتلفیقايازساهمادل-5مادلPESTEL

(عواماالسیاسااي،اقتصااادی،اجتماااعي،فناااوری،زيس اتمحیطاايوقااانوني).7ماادل
ماندل 7دررابطهباتهديداتامنیتي(عواملنظاميودفاعي،سیاسي،اجتمااعي،اقتصاادیو
زيستمحیطي)و.3تقسیم بندیروکارتازعواملحیاتيموفقیت(عوامالدرونحاوزه
فعالیتسازمان،عواملمحیطي،عواملجغرافیاييوعواملفیزيكي)ميباشاد.درنهايات
الگویمفهوميپژوهشدرقالب56بعد65،مؤلفهو 735شاخصطراحايوباهمرحلاه
آزمونگذاشتهشد.

 .3روششناسي تحقیق
رو تحقیقحاضرآمیختهاستبهنحویکاهباامطالعاهاسانادکتابخاناهایعوامال
موفقیتاحصاءوپسازطراحيالگویمفهومينسبتبهتنظیمپرسشنامهاقداموباهطاور
میدانينیزپسازتوزيعپرسشنامهونظرخواهيازجامعهآماریوتكمیلآنها،نسبتبه
تجزيهوتحلیلآماریآنپرداختهمي شود(رو کمي)وازاينلحاظنیزکیفياساتکاه
درمرحله یشناساييعواملاولیهعالوهبرمطالعاتکتابخانه اینسبتبهانجاممصااحبه
1.McKinsey
2.R.Mundell
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بااباایشاز 52نفارازنخیگااانوفرماناادهانساابقناجاااونخبگاانباارونسااازمانيدر
حوزه هایمرتبطاقدامشدهودرنهايتپسا زتحلیالکماينیازباازنگریکیفايطاي
جلسه ینخبگيدرمرکزمطالعاتراهبردیناجاجهتتأيیدکیفينتايجصورتپذيرفتاه
است؛لذاچنانکهمالحظهمي گردددراينتحقیقرو  هایکمايوکیفايباهصاورت
آمیختهاستفادهشدهاند.
درتحقیقحاضرباتوجهبهاينكهازرو آمیخته(کميوکیفي)استفادهشدهاست،دو
جامعهآماریمدنظربودهاستکهبهصورتجداگانهتبیینميشود.جامعهآمااریمرباو 

بهمطالعهکميکهبادرنظرگرفتنويژگيهایمحادودازمیاانافارادمارتبطبااموضاوع
تحقیق،تعداد577نفرشناساييو77نفربصورتغیراحتماليهدفمنادباهعناوانحجام
نمونهانتخابشدهاند.جامعهآماریمربو بهمطالعهکیفيکهبادرنظرگرفتنويژگيهای
محدودازمیانافرادمرتبطبااموضاوعتحقیاق،تعاداد77نفارازدرونوبارونساازمان
شناساييومصاحبهدرنفرهفدهمکهبصورتگلولهبرفيمصاحبهشدبهحداشباعرسید.
مهمترينرو هایگردآوریاطالعاتدرايانتحقیاقازطرياقمطالعاهکتابخاناهای،
مصاحبهبانخبگانواستفادهازپرسشنامهباودهاسات.پاسازگاردآوریدادههاایالزمو
تنظیمپرسشنامهحاوی56بعد65،مؤلفاهو735شااخص،ايانپرسشانامهمیاان77نفار
توزيعگرديدکهدرنهايت27پرسشنامهتكمیلشدهوبيعیبونقصعودتشاد.تجزيه
هانیزبهکمکآخريننسخهنرمافزارspss18انجامشدهاست.


وتحلیلداده
دراينتحقیقبهمنظوربررسيرواييپرسشانامهازرو روايايمحتاواکاهازگاروه
رو  هایتعیینرواييمنطقياستاساتفادهشادهاسات.بادينمنظاورکمیاتوکیفیات
سؤاالتپرس شنامهازنظرخبرگانموردبررسيقرارگرفت،بدينترتیبکهدرمراحلتهیه
پرسشنامهچنانكهتوضیحدادهشادهازنظارخبرگااناساتفادهونموناههاایشاكلگرفتاه
پرسشنامهچندينمرحلهبابرگزاریجلساتگروهينخبگاانونظاراتاسااتیدراهنمااو
مشاوراصالحوبازبینيشدواطمینانحاصلشدکهازرواييمطلوببرخاورداراساتو
ميتوانددراينموضوعخاصوباتوجهبهجامعهآماریويژهکارآمدباشد.
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دراينپژوهشبرایتعیینپاياييابزارازرو آلفایکرونباخ5استفادهشدهاسات.در
واقعدراينجابررسيميشودتاچهحدبرداشتپاساخگويانازساؤاالتيكساانباوده
آزمونگرفتهميشاودانجااممیگیارد.چاونفرماول


است.اينکاروقتيپیشنمونهياپیش
آلفایکرونباخمبتنيبرواريانساست،بنابراينطبقخواصواريانس،بههرترتیباينماره
دادهشودمقدارآنتغییرپیدانميکند.ضريبيکهبرپايهاينرو باهدساتمايآياددر
واقعشاخصهماهنگيدرونيپرسشهايعنيمیزانتداخلهمهپرسشهاازلحاظسنجش
يکويژگيمشترکاست.برایگزينشسؤاالتيکاهعامالباهخصوصايرامايسانجند،
بهترينرو آناستکهبااستفادهازضريبآلفایکرونباخمحاسبهشود،بههمینمنظور
ارپرسشنامهاستفادهميشود(مومني .)5337،

ازفرمولضريبآلفایکرونباخبرایتعییناعتب
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کهدرآنتعدادسواالتپرسشنامه=، Jواريانسپاسخ هاایهماهآزماودنيهااباه
سوال، Sj7=Jواريانسجمعنمراتهرآزمودنيدرهمهسئواالت=S2
هرچهاينمعیاربهعدديکنزديكترباشد،نشاندهندهپاياييباالوهرچهاينمقادار
بهصفرنزديكترباشد،نشاندهندهعدمپاياييپرسشنامهياتحقیقمیباشد.درصورتيياک
پرسشنامهپاياستکهمقدارآلفایکرونباخبزرگترازمقدار7/2باشد.وهرچاهايانمقدارباه
عدد5نزديكترباشد،پرسشنامهازپاياييباالتریبرخورداراسات.درايانپاژوهشجهات
برآوردپايايي،ازرو آلفایکرونباخدرنرمافازارSPSSاساتفادهمايگارددکاهدرنهايات
مقادار 1018۶۵برای سؤاالت پرسشنامه به صورت ميانگين به دست آمگد کگه نشگان از
پایایی باالی پرسشنامه دارد.

1. Cronbach's Alpha
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توصيف جامعه آماری
 ازلحاظسنپاسخگويان37،درصدآنهاباالی77سالو72درصادباین77تاا77سالسنداشتند.
 سنواتخدمتي23درصدپاسخگويانباالی37ساال72،درصادباین77تاا37سالو77درصدنیزبین37تا37سالسابقهخدمتداشتند.
 82درصدپاسخگوياندارایمدرکدکتریومابقيکارشناسيارشدبودند. 66درصدپاسخگوياندارایشغلانتظاميو77درصدنیزهیئتعلمايدانشاگاهبودند.
 22درصدپاسخگوياندارایتحصیالتمديريتراهبردیبودند.73 -درصدازپاسخگوياننیزبیشاز57سالتجربهمديريتيداشتند.


نتیجه گیری و پیشنهادات
ابعادمولفههاوشاخصهایعوامالموفقیاتدرونساازمانيوبارونساازمانيرابار
اساسمیزاناهمیت(امتیازمیانگین،واريانسوانحرافمعیار)وساطحمعنايداریازماون
فريدمن،تجزيهوتحلیلواولويتبندینموديمکاهدرنتیجاهآندرحاوزهعوامالدرون
سازماني8بعد78،مؤلفهو576شااخصتوساطجامعاهپاساخگويانباهعناوانعوامال
موفقیتموردتأيیدقرارگرفتند(52مولفهو63شاخصعواملموفقیتدرونسازمانيمورد

تايیدقرارنگرفتهوحذفشدند).
عواملکلیدیموفقیتدرونسازمانيرابايستيازبینعواملتايیدشدهانتخابنمايیم.
تايیدشده،ايننتیجهحاصلشادکاه

پسازآنالیزپاسختکتکشاخصهایهر78مؤلفه
کمترينامتیازمربو بهمؤلفهجذبواستخدام(دربعدنیرویانسااني)بااامتیاازمیاانگین
ها(دربعدسیستمها)باامتیااز3287


یتوسعهسیستم
7272وبیشترينامتیازمربو بهمؤلفه
است.برهمیناساسدامنهتغییراتدادهها(امتیازاتمؤلفهها)7223ومیانگینکليمؤلفهها
7277است.کهباتوجهبهاولويتبندیامتیازمیانگینوانحرافمعیارشاخصهاومؤلفهها،
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يکچهارمباالیدادهها(امتیازبزرگتراز)3بهعنوانعواملکلیدیموفقیتدرونساازماني
شدندکهنموداروجدولآنبهشرحذيلميباشد:


شناسايي





نمودار  ۶-8نحوه انتخاب عوامل کليدی موفقيت
جدول  ۶-۹عوامل کليدی موفقيت درون سازمانی ناجا
انحراف معیار

رتبه

بعد

مؤلفه

امتیا

5

سیستمها


توسعه

3287

7228

7

راهبردها

تعاملگرايي


3226

7262

3

سیستمها


فناوری

3226

7268

2

نیرویانساني

رضايتمندی

3268

7262

7

سیستمها


امنیت

3276

7262

6

منابعمادی

مديريتهدفمندهزينهها 3237

7263

2

راهبردها

انطباقگرايي


3276

7273

8

سیستمها


نظارتوارزيابي

3253

7272

3

نیرویانساني

بهرهوری

3258

7276

57

سبکمديريت

مشارکتي

3255

72273

55

ساختار

ارگانیکبودن

3277

72727


درحوزهعواملبرونسازمانينیزبهصاورتمشاابهبررسايهااصاورتگرفاتودر
نهايتدومؤلفهیذيلبهعنوانعاملکلیدیبرونسازمانيبهدستآمدند:
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عوامل کليدی موفقيت برونسازمانی ناجا
بعد

شاخص

مؤلفه

تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح()3235
دفاعي-امنیتي
()3272

تعاملباارکان

تعامل با وزارت کشور()3273

امنیتسازکشور تعامل با سپاه()3277
()3272

تعامل با بسیج()3275
تعامل با شورای عالي امنیت ملي()3252


اجتماعي

استفادهازسرمايهاجتماعيدرتأمینامنیت()3237
همراهسازینخبگانوافكارعمومي)()3275
مشارکتمردمي جلباعتمادعمومي( 
()3257

()7282

گروههایمرجع()3252
فرهنگسازیبا 

هایمردمنهاد()3273


تعاملناجاباسازمان



برايناساستحلیلشكاف(مقايسهوضعیتفعليومطلوب)عواملفاوقنیازکاهبار
اساسنتايجبهدستآمدهازپرسشنامهقابلتحلیلبود،موردبررسيقرارگرفت.وضعیت
فعلي،وضعیتموجودوشكاف65مؤلفهدرونسازمانيوبرونسازمانيبهصورتجدول
ذيلبهدستآمد:


جدول  .۶-۵اولویتبندی ميزان شکاف ابعاد و مؤلفههای کليه عوامل موفقيت درون سازمانی و
برونسازمانی (در وضعيت فعلی و وضعيت مطلوب )
رتبه

بعد

مؤلفه

و.ف

و.آ.م.م شكاف

5

سیستمها


توسعه

5272

2267

3255

7

راهبردها

تعاملگرايي

2277

5276

7266

3

سبکمديريت

مشارکتي

7263

2237

7272

2

سبکمديريت

وظیفهگرا

7272

2255

7272

7

سیستمها


نظارتوارزيابي

7275

3283

5268

6

راهبردهایکالن

انطباقگرايي

3276

7277

5276

2

سیستمها


فناوری

7263

2255

5228
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رتبه

بعد

مؤلفه

و.ف

و.آ.م.م شكاف

8

نیرویانساني

رضايتمندی

7238

2237

5232

3

نیرویانساني

شايستهساالری

7273

3257

5273

57

مأموريتها


اطالعاتي

7267

3267

5

57

مأموريتها


پژوهش

7255

3255

5

57

فرهنگي

فعالیترسانهایپلیس


7255

3277

7232

53

دفاعي-امنیتي

تعاملباارکانامنیتسازکشور

7275

3255

723

52

سبکمديريت

کاريزماتیک

7238

3285

7283

57

اقتصادی

امنیتاقتصادی

7276

7286

728

57

فرهنگي

فرهنگسازیپلیس

5277

5287

728

52

نیرویانساني

بهرهوری

3252

3282

7223

58

فرهنگي

مديريتآسیبهایفرهنگي


5276

5226

722

53

راهبردهایکالن

تدافعي

7273

7228

7263

77

نیرویانساني

مهارتآموزی

72778

7262

72628

75

فرهنگوارز ها

تحولخواهي

5237

7276

7266

77

مأموريتها


خدماتي

7256

7226

726

73

سیستمها


جامعیت

5272

7257

7278

72

فضایمجازی

مبارزهباجرائمسايبری

7223

7233

7276

77

ساختارسازماني

ارگانیکبودن

2255

2266

7277

76

فرهنگوارز ها

تعهدسازماني

3275

3273

7277

72

اجتماعي

نیازسنجياجتماعي

7226

7236

727

72

فرهنگوارز ها

خدمتبهمردم

3278

3278

727

72

راهبردهایعملیاتي

جامعهمحوری

7272

7272

727

37

منابعمادی

مديريتهدفمندهزينهها

5226

3258

7227

35

اجتماعي

مشارکتمردمي

7272

7232

722

35

سیاسي

سیاستزداييامنیتعمومي

7252

7272

722

35

راهبردهایعملیاتي

مسئلهمحوری

5233

5272

722

32

قانونيوحقوقي

تعاملبامجلس

7273

7227

7233
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رتبه

بعد

مؤلفه

و.ف

و.آ.م.م شكاف

37

راهبردهایکالن

تهاجمي

7223

7257

7235

36

زيستمحیطي


مديريتتبعاتبحرانها


72778

7235

72377

32

اقتصادی

اعتبارات

7277

7287

723

32

مأموريتها


ترافیكي

7277

7277

723

33

نیرویانساني

جذبواستخدام

7222

7263

7277

27

منابعمادی

کفايتتجهیزاتوامكانات

7255

7233

7277

25

قانونيوحقوقي

تعاملبادستگاهقضايي

7276

7222

7275

27

مأموريتها


برونسپاری

7275

7275

727

27

فرهنگوارز ها

خالقیتونوآوری

7277

7227

727

27

سیستمها


تعالي

7262

7282

727

27

ساختارسازماني

مكانیكيبودن

7263

7286

7252

26

راهبردهایعملیاتي

اطالعاتمحوری

7255

7277

7255

26

منابعمادی

بروزآوریتجهیزاتوامكانات

7272

7267

7255

28

راهبردهایعملیاتي

تهديدمحوری

7278

7258

725

23

سبکمديريت

جهادی

7265

7263

7278

77

نیرویانساني

حفظسرمايهانساني

5232

7275

7272

77

فضایمجازی

حضورکارآمدپلیسدرفم

7225

7228

7272

77

اجتماعي

کنترلآسیبهایاجتماعي


3277

3277

7277

77

سیاسي

روابطبینالمللي

5276

7265

7277

77

سیستمها


امنیت

2258

2273

7277

77

نیرویانساني

آيیننامهانضباطي

7233

7238

7277

76

ساختارسازماني

ماموريتمحوری

7277

7278

7273

72

فرهنگوارز ها

ارز هایانقالبي-اسالمي

7275

7275

7

72

فرهنگوارز ها

همافزاييوکارگروهي

5268

5268

7

72

ريتها
مأمو 

عملیاتي

5286

5286

7

67

منابعمادی

تنوعبخشيمنبعدرآمدی

7222

7226

-7275

65

سبکمديريت

اقتضايي

7273

5235

-7258
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دراياانمیاااناگاار53عاماالکلیاادیموفقیااتناجااادرافااقچش امانااداز(55مؤلفااه
درونسازمانيو7مؤلفهبرونسازماني)راازجدولفوقاستخراجنمايیم،باهجادولذيال
خواهیمرسید:
جدول .۶.۰اولویتبندی ميزان شکاف ابعاد و مؤلفههای عوامل کليدی موفقيت درون سازمانی و
برونسازمانی
وضعیت

وضعیت

فعلي

مطلوب

( )4

()2
323

2267
2277

7237
3236

زياد
زياد

میانگین

میزان

وضعیت

وضعیت

شکاف

شکاف

6277

خیليزياد
خیليزياد

بعد

مؤلفه

سیستمها

توسعه

3278

راهبردها

تعاملگرايي

3257

8222

سیستمها

نظارتوارزيابي

2227

2228

3283

راهبردها

انطباقگرايي

2

2257

3276

3257

سیستمها

فناوری

7276

8277

2255

7236

زياد

منابعمادی

مديريتهدفمندهزينهها


3277

6236

3258

7282

متوسط

نیرویانساني

رضايتمندی

7236

8262

2237

7268

متوسط

سبکمديريت

مشارکتي

7263

2237

7227

7272

متوسط

2227

6277

3255

528

متوسط

نیرویانساني

بهرهوری

6278

2222

3282

5226

کم

ساختارسازماني

ارگانیکبودن

2255

2266

7233

7277

کم

اجتماعي

مشارکتمردمي

7272

7232

5228

722

کم

سیستمها

امنیت

8236

8226

2273

725

کم

دفاعي-امنیتي

تعاملباارکانامنیت
سازکشور


سازمانيوبرونسازمانينسبتبهمیاانگین

باتوجهبهمقايسهمیزانشكافعواملدرون
وضعیت،ميتوانآنهارادرچهارگروهباشاكافخيلگی زیگاد ،زیگاد ،متوسگط و کگم
دستهبندینمود.برايناساسمؤلفههایتوسعهسیستمهاووراهبردتعاملگرايي(شاكاف
گراييوفناوریهاینوين(شاكاف


،نظارتوارزيابيسیستميوراهبردانطباق
خیليزياد)
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ها،رضايتمندیکارکنانوسبکمديريتمشارکتيهمچناین


مديريتهدفمندهزينه
زياد)،
تعاملباارکانامنیاتساز(شاكافمتوساط)،بهارهورینیارویانساانيوارگانیاکباودن
ساختاروجلبمشارکتهایمردميوامنیتسیستمها(شكافکم)دراينچهارگروهقرار
ميگیرند.

بادرنظرگرفتنمیزانشكافمشخصميشود،گلوگاه اصگلی درون سگازمانی ناجگا

ناجادربعدسیستمها(مربو بهمؤلفاههاای

برایدستیابيبهاهدافسندچشمانداز5272
کلیدیتوسعهسیستمهاوفناوریهاینوينونظارتوارزيابيسیساتميباوده)ودربعاد
راهبردهایکالن،مولفهراهبردتعاملگراييتوامباانطباقگراييودربعادنیارویانسااني
مولفهرضايتمندیکارکنانميباشدکهبايستيدراولويتنخستبرنامهريازیوتخصایص
منابعجهترفعاينگلوگاههاقرارگیرند.همچنینباتوجهبهجادولفاوق،مولفاهامنیات
سیستمهاعاملپیشرانبودهودرواقعشايستگيکلیدیناجابرایدستیابيبهاهادافساند
چشمانداز5272محسوبميشودکهبايستيضمنحفظوضعیتموجاود،مراقابباروز
عقبماندگيباشیم.درخصوصمیازانشاكافعوامالکلیادیموفقیاتبارونساازماني،
مؤلفهیکلیدیتعاملباارکانامنیتسازدربعاددفااعي-امنیتايومؤلفاهکلیادیجلاب
مشارکتمردميدربعدعواملاجتماعيباتوجهبهگستردگيناجاوضريببااليياهمیت
وتأثیرخیليزياداينمؤلفههابرعملكردناجا،دردستیابيبهاهدافچشمانداز5272ناجا
نقشکلیدیدارند.

پيشنهادهای کاربردی
باتوجهبهنتايجاينپژوهش،باعنايتبهاينكهزمانزيادیتاسال5272باقينماناده،
بهقیدفوريتنسبتبهتشکيل کارگروه ویژه راهبری تحول سازمانی ناجا(برنامهريازی،
پیاده سازی،هدايتوکنترلونظارت)بهرياستسردارفرماندهمحترمناجاوبامحوريت

معاونتطرحوبرنامهناجابرایتحققاهدافچشمانداز5272در2کمیتهبااموضاوعات
ذيلاقدامگردد:
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الف.تشكیلکمیتهويژهیسیستمهایناجادرمؤلفههایتوسعهسیستمها،فناوریهاای
نوين،بامحوريتمعاونتفاوا.
ب.تشكیلکمیتهراهبردیمنابعانسانيناجادرمؤلفههایارتقایرضايتمندیکارکناان،

بامحوريتمعاونتنیرویانسانيناجا.
پ.تشكیلکمیتهويژهیپیادهسازیراهبردهایکالنتعاملگراييبامحوريتمعاونات
طرحوبرنامهناجا.
ت.تشكیلکمیتهراهبردیجلبمشارکتهایمردميبامحورياتمعاوناتاجتمااعي
ناجا
پ.تشكیلکمیتهويژهیارتقایسطحتعاملسازندهناجاباارکانامنیاتسااز(شاورای
عاليامنیتملي،شورایامنیتکشور،ستادکلنیروهایمسلح،سپاهوبسیج)
ح.مولفهیامنیتسیستمهاعاملپیشرانبودهودرواقعشايستگيکلیادیناجاابارای
دستیابيبهاهدافسندچشمانداز5272محسوبميشودکهبايستيضمنحفظوضاعیت
موجودمراقببروزعقبماندگيباشیم.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع دینی
.5

قرآنکريم

.7

نهجالبالﻏه،ترجمه:محمددشتي،چاپدوم(،)5386مشهد،آئینتربیت.

.3

مولوینیا،چاپچهارم(،)5388قم،سرور.

صحيفه سجادیه،ترجمه:محمدجواد

ب .منابع فارسی
.5

ای(مدظله)،مجموعهبیانات،قابل دسترسی درWWW.Khamenei.ir :


امامخامنه
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الواني،مهدی،)5387(،مدیریت عمومی،تهران:نشرني.

.3
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انرژی،تهران:مجلهراهبرد،شماره.63

.2

امیری،عبدالرضا(،زمستان،)5388مقالاه:مطالعه فرصتها و تهدیدات ناشی از ظهور فناوریهای نگوین
اطالعاتی :گامی بهسوی تدوین راهبرد در ناجا،مطالعاتمديريتانتظامي،شماره.2

.7

آهنگران،جعفر،)5383(،پايانناماه:عوامل کليدی موفقيت و طراحی الگوی آمگادگی سگنجی اسگتقرار
نﻈام پيشنهادها در سازمانهای دولتی ایران ،تهران،دانشگاهعالمهطباطبايي،

.6

ديويد،آرفرد،)5332(،مدیریت راهبردی،ترجمهعليپارسايیان،تهران:انتشاراتفرهنگي.

.2

جعفری،مصطفي؛اخوان،پیمان(،پايیز،)5387مقاله:طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش بگا تمکيگد بگر
عوامل کليدی موفقيت،پژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي.

.1

عبدالغفاری،عطاءاهلل؛نجفپور،رامین؛اوهانجیانس،مانوئل ،)5337(،مقاله :ارائه مگدل شناسگایی عوامگل
تهران:کنفرانسبینالملليمديريتراهبردی.

کليدی موفقيت با رویکرد راهبرد،

.3

غفاريان،وفا؛کیاني،غالمرضا،)5386(،پنج فرمان برای تفکر راهبردی،تهران:انتشاراتافرا.

صالحاصفهاني،علياصغر،)5333(،مدیریت راهبردی کاربردی،تهران:نشرتوانگران.
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