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 چکیده
هاابااهاایموفاقاسات،ساازمانرماديريتراهباردیساازمانشناساييعواملکلیدیموفقیت،گامياثرگذارد

کوشاندتاابااشناساييعواملکلیدیموفقیتوتحلیلشكافايانعوامالودرنهاياتماديريتمبتنايبارآنماي

ترينزماندربهترينمسیرموفقیتقرارگیرند..هدفايانتحقیاقشناسااييعوامالکلیادیموفقیاتوتحلیالکوتاه

ایوباارو تحقیاقعیتموجودووضعیتمطلوباينعواملاست.نوعتحقیاقکااربردی،توساعهشكافبینوض

ایوبرگازاریجلسااتباشدولذاازدونوعجامعهآماریکميوکیفيبهرهگیریشد.بامطالعاتکتابخاناهآمیختهمي

قیتدرونسازمانيوبارونساازمانيآوریوالگویمفهوميعواملموفهاجمعانديشيومصاحبهبانخبگان،دادههم

نفره77شاخص(طراحيگرديد.سپسباتهیهپرسشنامهودرنظرگرفتننمونهآماری735مؤلفهو65بعد،56شامل)

مؤلفاهپیشانهادیباهعناوان65مولفاهازمیاان53هدفمند،بهبررسيوآزمونالگویمفهوميپرداختهشد.درنهايات

هاایمؤلفاهکلیادی)توساعهسیساتمهاا،راهبردتعامالگراياي،فنااوری55اختهشادند.عواملکلیدیموفقیاتشان

نوين،رضايتمندیکارکنان،امنیتسیستمها،مديريتهدفمنادهزيناههاا،راهباردانطبااقگرايي،نظاارتوارزياابي

زمانيوساااسیسااتمي،بهرهوری،ساابکمااديريتمشااارکتي،ارگانیکبااودنساااختار(بااهعنااوانعواماالکلیاادیدرون

ساازمانيشناسااييگرديدناد.مؤلفه)تعاملباارکانامنیتساز،جلبمشارکتمردمي(بهعنوانعواملکلیادیبارون7

هاادروضاعیتفعلايووضاعیتمطلاوبدرتحلیلشكافاينعواملنیزباتوجهبهمیزانامتیاازدهيباهشااخص

هاادارایکمتارينهابیشترينشكافوامنیاتسیساتممپرسشنامهصورتپذيرفتکهدرمیانآنهامؤلفهتوسعهسیست

هایباشكافخیليزياد،زياد،متوسطوکامقارارگرفتناد.کاهمؤلفهدرگروه53شكافبود.درنهايتمجموعاين

براساسآنهاپیشنهاداتکاربردیوعملیاتيدادهشد.
 

5272ماندازتحلیلشكاف،عواملکلیدیموفقیت،ناجا،سندچشها: کلیدواژه

                                        
 نشیاردانشگاهعلومانتظامي.دا5

 .استادياردانشگاهعلومانتظامي7

 parvizyaghoubip2@gmail.com -(نويسندهمسئولنشآموختهدانشگاهعاليدفاعملي).دا3
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 . مقدمه و بیان مساله4

يدارایسااازمانباارونيوسااازماندروننیاارویانتظاااميسااازمانيباااابعااادمختلااف

یدرسطوحبااالیساازمانبسایارپیچیادهوریگمیتصمیمتعددبوده،کهکارهاتيمأمور

،سااازمانيمأموريااتتنااوعوگسااتردگيازنظاار.گرچااهنیاارویانتظاااميهسااتپرخطاار

مأمورياتياکدهنادهلیتشاكاجزاءهاآناماتمامي(76/6/36ای،)امامخامنهاستفردبهمنحصر

کههماننظموامنیتاست.ازسویديگرحفاظاتازدساتاوردهایانقاالبباشنديماعال

يايندوامارنوعبهواستیخطیرنیرویانتظاميهاتيمأموراسالميبرابرقانونناجااز

.دساتیابيباهاهادافراهباردیدرشاونديماامياهدافيراهبردیتلقايبراینیرویانتظ

دهيبهخاوددهيوجهتيعنيشكلاستنیازمندمديريتراهبردیدرسازمانهاسازمان

فرآيناادمااديريتدرسااازمان.ازطرفاايناجااادارایسااندچشااماناادازبااودهواهاادافو

بهايناهدافدسات5272ايستيتاسالهایبرایناجادراينسندتعیینشدهکهبويژگي

ناجاانیازمنادماديريت5272پیداکنیمکهباتوجهبهمدتزمانکمباقیماندهتاپايانسال

.(5337:32)مرکزمطالعاتراهبردی،راهبردیبراساسعواملکلیدیموفقیتهستیم

پیشارو،باهاويتي،نیرویانتظاميسازمانياست،مظهراقتدارملي،اندازچشمدرسند

هاایمنطقاهوجهاااناساالمي،انقالبايووالياي،دارایجايگااهبرتاروالگاویپلایس

پايهايجادوارتقاامنیتپايدارمردم»وهدفکالنناجا،(5337:32)مرکزمطالعاترهباردی،.اسالم

ذکار«هایدولتيومردميدرجمهاوریاساالميايارانهاوقابلیتگیریازظرفیتبابهره

 .(77)همان،شدهاست.

،اساتتقاديرهامبانگاهيعمیقبهعملكردنیرویانتظاميوروندهایفعليکهقابل

انادازچشامهایناجاادرساندهایصورتگرفته،برایدستیابيبهاهدافوويژگيتال 

کافينبودهوفاصلهزيادیباوضعیتمطلوبداريم.براساسآخرينگزار سازمانغیار

572کهدرزمینهعلومپلیسيوانتظاميفعالیاتمیكناد،ناجاارادرباینIPSA))5انتفاعي

.(IPSA,2017 : 12)کشوردررتبههشتادمقراردادهاست

                                        
الملليعلومپلیسيسازمانبین.5
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وضعمطلوباستومقايساهآنبااوضاعدهندهنشانيکهباالدستلذابابررسياسناد

داماهرونادفعلايباهبخشايرسادباااماينظربهوشودميموجود،يکشكافاحساس

هایموفقیات،ماديريتدستپیدانكنیم.يكيازراهاندازچشمدسندرازاهدافکالنناجا

براساسعواملکلیدیاست.عواملکلیادیموفقیاتشااملتعادادمحادودیگلوگااهو

بهاهدافکالنخاوددساتدتوانيمديريتشوندسازمانميدرستبهاستکهاگرشرانیپ

اکنند.شناساييعواملکلیدیدرسطوحمختلفسازمان،همچونمیانبریبارایکااهشپید

.لاذااساتهاایساازماندرراساتایاهادافراهباردیهاوارتقاءاثربخشيفعالیتهزينه

هاایگیریوانتخابگزيناهتواندناجارادرامرتصمیمشناساييعواملکلیدیموفقیتمي

.دينمايممحققدغدغهومسئلهخودرابهاينشكلمطرحمطلوبراهبردیکمککند.لذا

کدامندومیازانشاكافوضاعیت5272اندازعواملکلیدیموفقیتناجاتاافقسندچشم

فعليومطلوبممكناينعواملچگونهاست؟

 

 اهميت و ضرورت تحقيق

رشمرد:گونهبتوانفوايدعلمياينتحقیقراايندرخصوصاهمیتاينتحقیقمي

 .شودميتولیدپلیسدرحوزهمديريتراهبردیجديدبوميادبیات -

فرماندهانومديرانارشدنیرویانتظامياست.برایچراغراهنمايي -

گردد.تعیینمي5272عواملکلیدیموفقیتناجاتاافقسندچشمانداز -

میزانشكافمیانوضعیتفعليووضعیتمطلوبممكناينعوامالمشاخص -

شود.مي

توانگفت:درخصوصضرورتتحقیقمي

 رود.درصورتعدمتوجهبهعواملکلیدیموفقیتمنابعوزمانبههدرمي -

بهدلیلفشارمحیط،تغییرروندهاضرورتاتخااذرويكردهاایجدياددوچنادان -

.گرددمي
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 پيشينه تحقيق

ناماهباامضاموننماوردپاياا25ایشااملسندکتابخانه62جهتغنایپیشینهتحقیق

هاایانجاامموردمقالهخارجيمطالعهگرديدبابررساي56موردمقالهفارسيو2مرتبط،

هایکلیدیموفقیتپلیس،درسطحدکتاریباهدساتایدرخصوصمؤلفهنامهشده،پايان

باشد.هابهشرحزيرمينیامد.چمعبندیپیشینه



 قیقهای تح  نواوری موارد متفاوت موارد مشابه

رضايتمندیکارکنان-5

بهرهوریکنان-7

شايستهساالری-3

انگیزهوعالقهکارکنان-2

میزانبودجهواعتبارات-7

ساختارسازمان-6

دياادگاهذينفعاااننساابتبااه-2

سازمان

سبکمديريت-8

سبکفرماندهي-3

فرهنگسازماني57

حمايتمديرانارشد-5

هاااایزيرسااااخت-7

سازمان

هاینوينوریفنا-3

هاینوينسیسم-2

امنیتسیستمها-7

خالقیتونوآوری-6

مديريتدانش-2

ارزيااابيمحاایطراهبااردیيااا-5

عواملبرونسازماني:

-عواملاقتصاادی-)عواملسیاسي

عوامالفرهنگاي–عواملاجتماعي

عواملحقاوقي-فضایمجازی–

عواملدفاعيوامنیتي(-وقانوني

باشدميرو تحقیقامیخته-7

دارایدوجامعهآماری)کميو-3

کیفي(.

باشد.درسطحدکترامي-2

 

 هدف و سؤال اصلی تحقيق

هدفاصلي:ارزيابيوتحلیلشكافمیانوضعیتموجودووضعیتمطلاوبعوامال

.5272اندازکلیدیموفقیتناجاتاافقسندچشم

اند؟ومیزانشاكافالآيندهکدامسوالاصلي:عواملکلیدیموفقیتناجاتاافقدهس

میانوضعیتموجودومطلوبممكناينعواملچگونهاست؟
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 . مباني نرری تحقیق2

 . مفهوم شناسی8-۹
 ناجا

ازترکیاب5327ناجامخففنیرویانتظاميجمهاوریاساالمياياراناساتکاهدرساال 

ييبهوجودآمدنیارویانتظااميشهرباني،ژاندارمریوکمیتهانقالباسالميايرانوپلیسقضا

جمهوریاسالميايران،سازمانياستمسلحدرتابعیتفرمانادهيمعظامکالقاواوابساتهباه

قانوننیرویانتظامي(هدفازتشكیلنیرویانتظااميجمهاوریاساالمي7وزارتکشور)ماده

داریازايران،اسااتقرارنظااموامنیااتوتااأمینآسااايشعمااوميوفااردیونگهبااانيوپاساا

دستاوردهایانقالباسالميدرچارچوبقانونناجاودرقلمرویکشاورجمهاوریاساالمي

قاانونناجاا،فرمانادهنیاروی7موجبتبصرهمادهقانوننیرویانتظامي(وبه3ايراناست)ماده

.(3و5388:7)امیری،شودانتظاميجمهوریاسالميايرانازطرففرماندهيکلقوامنصوبمي
 

 ها  موفقیت در سا مان

هااوطاورکليباهمعنايدساتیابيونائالشادنباهاهادافاسات.هادفموفقیتبه

هایسازماندلیلوجودیهرسازماناستوموفقیاتساازمانعباارتاساتازمأموريت

هاا.بناابراينهاومسائولیتهادرمأموريتيابيبهتوفیقاتبلندمدتومستمرسازماندست

شادهدردورهزماانيبيآنسازمانبهاهدافتعیاینيامانبهمعنایدستموفقیتيکساز

مشخصاستوموفقیتيکمديرعبارتاستازشاخصيکهنحوهانجامکااررابهتارين

کنادوباهتادبیرمفهاوميکاارايييعنايانجااممقايسهمي«استاندارد»رو انجامآنکار

.(5332:23)ديويد،صحیحاستکارواثربخشيبهمعنيکاردرستودرست
 

 عوامل کلیدی موفقیت 

همیشاهمتارادفهام 7(KSF) وعوامالکلیادیموفقیات 5(CSF)عواملحیاتيموفقیت

نیستندبلكهعواملحیاتيموفقیتزيرمجموعاهعوامالکلیادیموفقیاتهساتند.عوامال

                                        
1.Critical successful factors 
2.Key successful factors  



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا5338فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان/537

برایساازمانکلیدیموفقیتآندستهازعواملموفقیتيهستندکهضريباهمیتبیشتری

عواملکلیدیهستندکاهدررابطاهباا(CSF)ترهستند.عواملحیاتيموفقیتداشتهومهم

شوند.ترينعواملمحسوبميتحققراهبردسازمانپراهمیت

تفكیاکهساتند.عاوامليکاهبنابرايندرمجموعدودستهعواملکلیادیموفقیاتقابال

هاایکلیادیعنوانشايساتگياندکهبهطرحابلهایموجودسازمانقدرواقعازمیانقابلیت

هاایديگرعوامالنیازهساتندکاهساازماندرآنشود.دستهسازماننیزدرنظرگرفتهمي

هادرعوامالکلیادیموفقیاتمطارحعنوانموانعياگلوگاهبرخورداریکمتریداردکهبه

 (Bullen& Rockart,1981: 30)شوند.مي



 واکاوی نظری .۹-۹
 البالغه  . قرآن و نهج4-2-2

هاایچناینتادابیروتوصایهبابررسيکالمخداوندمتعالدرآياتقارآنکاريموهام

یماديريتيمحساوبایعظایمدرحاوزهالبالغاهکاهگنجیناهحضرتامیرمؤمناندرنهج

دستآمد.بندیصورتگرفتوکدهایزيربهشود،تحلیلودستهمي


 هيروش و بینش فرماند -الف

 شرح منبع کد

2.
البالغه/نهج

73نامه
ياریدينخدا

57.
البالغه/نهج

337حكمت
ريزیهدفمندوسازماندهيامكاناتبرنامه

53.
البالغه/نهج

73نامه
ارزيابيوارزشیابي

52.
البالغه/نهج
57و56خطبه

مداریگراييدرعینحققانون

57.
البالغه/نهج

26نامه
مداراهمراهباقاطعیت

56.
و567نساء/

73البالغه/نامهنهج
تشويقوتنبیه
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 صفات بار  مدير و فرمانده -ب
 شرح منبع کد

53.
73البالغه/نامهنهج

78ونساء/

استافراديزندگنحوهواتیّخلقامانات،یدارامانتمظاهرزداری،اامانت
شادنبارمالموجابآنیافشاوگردنديممطلعآنازيبعضینحوبهکه
یآباروحفاظصورتنيادرکهديگردخواهدافرادنهاناسرارايووبیع

.استبزرگيامانتوعبادتجامعه،درمردم

77.
73البالغه/نامهنهج

8مائده/

ب باهمرباو کاهیاموردرکهاستفرضسطوحهمهدررانيمدرعدالت،
باهيابیدساتتااودرآورناداجارابهراعدالت،شوديمآنانتيّريمدحوزه
ندينمامواظبتآنازمطلوبجهینت

75.
و73فتح/

38البالغه/نامهنهج

همچاونييهااازبخاشر،يمادتیّفعّالحوزهدرقاطعانهیریگمیتصمارکان
ملزوماات،وامكاناتهیّتهها،نهيهزصرفودرآمدهاها،کسبنصبوعزل
اسااسباررانيمادکاهشادهلیتشاكلیاقبنياازایامورونظارتکنترل،
ويساازمانشدهنییتعشیپازیدهاينباودهايبابريمبتنيضيتفواراتیاخت
.ندينمايمتصرّفودخلآنهادر،يقانون

77.
و65توبه/

73البالغه/نامهنهج

يخااطشاخصکهباشدینحوبهديباگرانيدیخطاهابررانيمدغماضا
.داشاتخواهادمبباتاثارصاورت،نياادروابدييآگاهخودیخطابر

وافتناديمااتّفااقباارکيیبراواستیرعمدیغکهييخطاهاازاغماض
راساازمانياصالاهدافوگذارنديمیجابهخودازیمختصریهابیآس
.استممدوحودهيپسندیامرکنند،ينمديتهد

73.
38و32شوری/

73نامهالبالغه/نهج

ويعلماینظرهاانيبهتارافاتيدريپادرساازمانهاررانيمادنيباالتر
ويبزرگاباهتوجّاهباا.بشناسندرابرتروهیشافتن يراهبتاهستنديتخصّص
ساطوحدرگاردد،يمااتّخااذساازمانهاردرکهييهایریگمیتصمتیّاهم

ناديآيدرمخداماستبهمشاورافرادايويمشورتیهاگروهيتيّريمدمختلف
.دهندارائهرانيمدبهدفاعقابلادّلهباراخودینظرهالزوممواقعدرتا



 اصول مديريتي -ج
 شرح منبع کد
شدهوبهکارگیریصحیحمديراندلجوييازمديرانعزل27البالغه/نامهنهج.76
مديروفرماندهگراييوصیانتوحفظنزديكاناصلنظم73البالغه/نامهنهج.72
تشويقمديران53البالغه/نامهنهج.78



 کنترل و نرارت -د
 شرح منبع کد


و72انفال/

73البالغه/نامهنهج

اجاراحاالدريخاوببههابرنامهکهاستامرنياازدائممراقبتتيريمدفهیوظ
ایبرناماههار.دباشداشتهانيجرموثرایگونهبهکارهاوراهبهروسازمان.باشند
بادونکارکناانکاردنکنتارلنیهمچنا.اساتشكستبهمحكومکنترل،بدون
(ع)يعلااماام.باشادماينهيهزوصرفيتينارضاموجبهدفوبرنامهداشتن
.داندميالزمکارطیمحدريالزامرو کيعنوانبهراونظارتيبازرساصل
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  فرمايشات مقا  معرم رهبری .2-2-2

هااباهصاورتجادولزياربیاناتمقاممعظمرهبریدرحوزهموضوعيافتهيبابررس

تنظیمگرديدفرمايشاتمقامرهبریدرحوزهعواملکلیدیموفقیتدرناجادرچهارمحور

شاملماديريتامنیات،مساائلنیارویانتظاامي،برقاراریآساايشوآراماشاخالقايو

دستهبندیقرارگرفتکاهدرجاداولبعادیسازمانيمورداستخرالجوگراييدرونقانون

آمدهاست.
 

 الف. مدیریت امنيت

 نکته نرر عنوان سخنراني رديف

5.
بیاناتدرديدارفرماندهان

(76/77/5332نیرویانتظامي)

ايجادامنیت،استقراراينامنیت،عمومیّتبخشیدنبهايان

.امنیت،کارنیرویانتظامياست

7.
رماندهانبیاناتدرديدارف

(76/77/5332نیرویانتظامي)

جزووظايفجمهوریاسالمياياناساتکاهدرجامعاه

امنیتايجادکند.

3.
بیاناتدرديدارفرماندهان

(76/77/5332نیرویانتظامي)

امنیتاخالقي،امنیتاجتماعيجزووظايفمااست؛جزو

تاوانیماينهاارارهااوظايفجمهوریاسالمياست؛نماي

.مکنی

2.
بیاناتدرديدارفرماندهان

(76/77/5332نیرویانتظامي)

کاهبناده-[کهوجاودداردیمهمّ]ديگریيکمسئله

یاقتادارنیارویانتظااميمسائله-امبارهاتكرارکرده

است.نیرویانتظاميدرمسئولیّتخودکهايجادامنیت

است،مظهرحاکمیّتجمهاوریاساالمياسات.يعناي

ظايفجمهوریاسالميايناستکهدرجامعاهجزوو

.امنیتايجادکند

7.

بیاناتدرجمعکارکنانو

فرماندهانارتشجمهوری

(37/75/5332اسالميايران)

یگو مسائوالننیروهاایمسالّحاينهمیشهبايدآويزه

باشد:حفظامنیّتکشور،حفظامنیّتمرزها،حفظامنیّات

یعهاادهايياسااتکااهبااهعمااومي زناادگيمااردم،چیزهاا

.مسئوالنياستکهدراينزمینهفعّالند
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 ب. مسائل نيروی انتظامی

 نکته نرر عنوان سخنراني رديف

5.

انتصابسرداراشتریبه

عنوانفرماندهينیروی

انتظاميجمهوریاسالمي

(58/57/5333ايران)

گانه،بويژهوزارتکشور،دبیرخانهشورایعااليازقوایسه

منیتملي،صداوسیما،ستادکلنیروهایمسلحوساازمانا

رودکاهدرشارايطريزیکشور،انتظارمايمديريتوبرنامه

هایالزمازنیرویانتظاميرادرابعادحساسکنوني،حمايت

.مادیومعنوی،بهعملآورند

7.

بیاناتدردانشگاهعلوم

انتظامي

(73/76/5337)

؛باهعناواندو«عوامنهممانخاوفالّذیاطعمهممنجو»

نعمتبزرگالهي،خدایمتعالاينرابهرخمخاطباانايان

.کشد:نجاتازگرسنگيونجاتازناامنيیشريفهميآيه

3.

بیاناتدرديدارفرماندهان

نیرویانتظامي

(76/77/5332)

بايدهماوارهدرايانچاارچوبعمالانتظامينیرویاساس

انیدمقتدرانهعملکنید؛بايدبتوانیدباقاطعیّاتبايدبتو»کند:

یکارايناستکاهاقتاداررابااظلامعملکنید.منتهانكته

مهاارنبايداشتباهکرد؛اقتداررابااحادومرزنشاناختنوباي

.حرکتکردننبايداشتباهکرد

2.

بیاناتدرديدارفرماندهان

نیرویانتظامي

(76/77/5332)

حضاور»انتظامينیرویبسیارمهمدررابطهبايكيازنكات

وتأثیرعملكردايننیروبارنگار وذهنیات«دربینمردم

شمابینمردمید»افكارعمومي ملتنسبتبهحاکمیتاست:

ومردمباشمامماسّند؛خداینكردههرگونهتخلّفي،اشكالي،

سایفاوراًباینماردممانعكای،بدعمليرفتاریايرادی،کج

وقتها...وقتيمنعكسشد،آنشود؛بیشازسايردستگاهمي

طورکاههمان-رودنیستکهميانتظامينیرویفقطآبروی

یحاکمیّاتاساالمينماينادهانتظاامينیرویعرضکرديم،

-ینظاامجمهاوریاساالمياساتدرماردماست،نماينده

آبرویهمهخواهدرفت.

7.

انبیاناتدرديدارفرمانده

نیرویانتظامي

(76/77/5332)

عمده،»الزمدردرونايننیروانجامبگیرد:«صیانت»لذابايد

صیانتسازمانياست؛دردرونساازمان،ايانصایانتبالزم

 .انجامبگیردکهاينطبعاًبهبیرونمنعكسخواهدشد



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا5338فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان/536

 ج. برقراری آسایش و آرامش اخالقی

 نکته نرر عنوان سخنراني رديف

5.

يدارباوزيرکشوروجمعيد

ازفرماندهاننیروی

(7/2/5337انتظامي)

امنیتاخالقيدرجامعهباهمعناایآناساتکاهماردم

ایدرخصوصاحتمالانحرافاخالقايفرزناداندغدغه

.خوددرجامعهنداشتهباشند

7.

بیاناتدرجمعدانش

آموختگاندانشگاهعلوم

(56/8/5386انتظامي)

هایامنیتروانيواخالقيواجتماعيکاهمهدراينبرنا

یباااشارارودراينمدتنیارویانتظااميدرمواجهاه

گراندرامنیاتروانايواجتمااعيجامعاهیاخاللبقیه

اقدامکرد،مردمهرجاموفقیتيازشماسارزدوديدناد،

احساسموفقیتبرایخودشانکردند؛احسااسافتخاار

.کردند

3.
دهانومديرانناجاديدارفرمان

(6/7/32بامقاممعظمرهبری)

ايجادامنیتفردی،اجتماعي،اخالقي،روحيوروانيدر

جامعه.

2.

/ف7/77/32867ابالغیهشماره

دفتر73/57/33کتاريخ

فرماندهيکلقوا

ريزیمستمر،ابتكارعملالزمدربرقراریامنیتوبرنامه

آرامشاخالقيواجتماعي

7.

صبحگاهمشترکنیروهای

نظاميوانتظامياستانکرمان

(57/7/82)

ايجادامنیتفرهنگيواخالقايياکضارورتاسات.

مردمبهجوانانوفرزندانخودعالقمنادوازايانکاه

هااييهادچاراعتیادوفساادشاوند،دچااروسوساهآن

هاراازمسیردرستزنادگيدوربینادازدبشوندکهآن

د.نگرانهستن

6

فرازیازحكمانتصاب

فرماندهيناجاتوسطمعظمله

(33)اسفند

ريزیمستمروابتكارعملالزمدربرقراریامنیاتبرنامه

وآرامشاخالقيواجتماعي.
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 سازمانی گرایی درون د.قانون

 نکته نرر عنوان سخنراني رديف

5. 
ديداربافرماندهانو

 (7/7/83مسئوالنناجا)

بلهرچیزديگریشاماتحمالکنیاددرمقابالفسااددرمقا

درونيخودنیرو،نبايدتحمالکنیادايانکاارچهارهنیاروی

 کند.انتظاميرادرنظرمردمخیليمحبوبمي

7.
ديدارباکارکنانحفاظت

(73/57/23اطالعاتناجا)

اگرخدایناکردهدربایناياننیارویبازرگافارادیدچاار

تيوآلودگيبشوندهمهاينزحماتواينامانتي،بيصداقبي

هااازخاوابيروزیواينبيجمعیتزيادواينکارهایشبانه

بینخواهدرفت.پسازاينجهتکارشماحقیقتاًمهماست.

هاا،هااوکاجایبكنید.بايدسراغکجاينبايستيهیومالحظه

هارااصالحدهید.هابرويدوآنهاومنحرفانحراف

گرفتهازمنابعدينايوفرمايشااتمقااممعظامهایصورتبرداریباتوجهبهيادداشت

عاملبااماواردمارتبطباامنباع57عاملموفقیتاستخراجشدکه53رهبری،درمجموع

باشد.عاملديگرمنحصربهمنابعدينيمي2دوم)منابعادبیاتمديريتي(مشابهبودو
 

وامل کلیـدی موفقیـت درون سـا ماني وبـرون سـا ماني( ا       ها )ع KSF.  شناسايي3-2-2

 ادبیات مديريتي 

ساازمانيساازمانيوباروندراينپژوهشبارایشناسااييعوامالکلیادیموفقیاتدرون

در نهایت پگس ازمطالعگه   ترينمنبعمطالعهادبیاتمديريتيمرتبطباموضوعتحقیقبودکهمهم

هگای مهگم    با عوامل کليدی موفقيت و تحليل حگوزه  عميق و بررسی ادبيات مدیریتی مرتبط

عامل موفقيت ذرون سازمانی و برون سازمانی از این منبع مهم شناسایی شد.   ۸8سازمانی، 

 

 های پلیس در سراسر جهان  ها ا  مطالعه ترا يابي سا مان KSF. شناسايي1-2-2

تداخلايسطوحباالیتعدادنفراتپلیستضمینيبرایپیامادهایمناسابامنیا -

تواندعامليبرایپیامدهایضعیفامنیاتنیست؛امانبودتعدادنیرویمناسبمي

داخليباشد.
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کشورهایباجمعیتکمترعملكردبهتریدرشاخصدارند.میانگینجمعیاتده -

میلیوننفاراسات؛امااايانمیاانگینبارایده52کشوراولدراينشاخصزير

 فراست.میلیونن82کشورپايینجدول

کشورهایکامالًدموکراتیکبهتارينامتیاازاترادرشااخصدارناد.بااوجوداين -

 هایترکیبيدارند.هایاقتدارگراامتیازاتبهترینسبتبهنظامرژيم

قارارداردکشاورهای73درمیانکشورهایمنطقهعالوهبراماراتکاهدررتباه -

 اخصقراردارند.کشورنخستش77اردن،کويتوبحريننیزمیان

هایجهاانواساتخراجعوامالدرنهايتبابررسيمواردمرتبطباترازيابيپلیس -

عامل)تعدادنیرویانساني،نظاارتوارزياابيسیساتمي،مشاارکت2گوناگون،

مردمي،مقبولیتمردمي(بهجمععواملقبليافزودهشدوتعدادعوامالموفقیات

موردرسید.72به
 

 ها ا  مصاحبه با نخبگان درون سا ماني و برون سا ماني  KSFاسايي. شن1-2-2

برایغنابخشيبهادبیاتتحقیقدراينپاژوهشطايساهمرحلاهازنظاراتنخبگاان

انديشينخبگاندرمرکزمطالعاتراهبردیناجااوباااستفادهشد.درمرحلهاولجلسههم

،سارهنگدکتاربیاات،سارداردکتارمقدم،سارداردکتاررادانحضورسرداردکتراحمدی

نژادبرگزارشد.نتیجهکلیدیايانجلساههندياني،سرداردکترشیرزاد،سرداردکترمصطفي

نفاراز52تأيیدوتكمیلچارچوبنظریتحقیقباود.پاسازآندرمرحلاهدومنیازباا

وبرخايساازمانيشااملهیااترپیساهفعلايوقبلايناجااسازمانيوبروننخبگاندرون

هایتهران،مقاماتامنیتياستانداری،فرمانداری،علميدانشگاهمعاونینناجا،اعضایهیئت

مجلسشورایاسالميباهرو گلولاهبرفايصاورتگرفاتکاهدرنهاياتتاااشاباع

انديشيدرمرکزمطالعااتهاادامهيافتدرنهايتدرمرحلهسوممجدداًجلسههممصاحبه

ایکهتشريحگانهارکهپسازجمعبندیوبادرنظرگرفتنمنابعچهارراهبردیناجابرگز

شاخسصعواملموفقیتدرونساازمانيوبارون735مؤلفهو65بعد،56گرديدمجموعا

سازمانيدريکجدوليتنطیمگرديد.
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 . چارچوب نرری و الگوی مفهومي تحقیق6-2-2

سازمانيجداگاناهدرنظارگرفتاهسازمانيوبرونچارچوبنظریبرایعواملدرون

باشد،درموردعواملشد.باتوجهبهاينكهناجايکسازماننیازمحوروجامعهمحورمي

بااصالحاتيمبنایکارقرارگرفت.مدل5کنزیسازماني،مدلنهادیهفتاسمکدرون

کناان،هاا،کارکنزیشاملابعادراهبرد،سااختار،سابکماديريت،سیساتمهفتاسمک

گرفتاهبااباشد.درپژوهشحاضروبامشورتصورتهایمشترکميها،ارز مهارت

ترتوضیحدادهشدبااصالحاينمدلدرنهايتهشتهاييکهپیشنخبگانطيمصاحبه

هاا،نیارویانسااني،سازمانيراهبرد،ساختارسازماني،سبکمديريت،سیساتمبعددرون

هاادرايانپاژوهشمادنظرقارار،منابعمادیومأموريتهایسازمانيفرهنگوارز 

PESTELمادل-5گرفت.چارچوبنظریعواملبارونساازمانيتلفیقايازساهمادل

.ماادل7محیطاايوقااانوني()عواماالسیاسااي،اقتصااادی،اجتماااعي،فناااوری،زيساات

قتصاادیودررابطهباتهديداتامنیتي)عواملنظاميودفاعي،سیاسي،اجتمااعي،ا7ماندل

بندیروکارتازعواملحیاتيموفقیت)عوامالدرونحاوزه.تقسیم3زيستمحیطي(و

باشاد.درنهاياتفعالیتسازمان،عواملمحیطي،عواملجغرافیاييوعواملفیزيكي(مي

شاخصطراحايوباهمرحلاه735مؤلفهو65بعد،56الگویمفهوميپژوهشدرقالب

آزمونگذاشتهشد.



 شناسي تحقیق . روش3

ایعوامالرو تحقیقحاضرآمیختهاستبهنحویکاهباامطالعاهاسانادکتابخاناه

طاورموفقیتاحصاءوپسازطراحيالگویمفهومينسبتبهتنظیمپرسشنامهاقداموباه

ها،نسبتبهمیدانينیزپسازتوزيعپرسشنامهونظرخواهيازجامعهآماریوتكمیلآن

شود)رو کمي(وازاينلحاظنیزکیفياساتکاهاریآنپرداختهميوتحلیلآمتجزيه

اینسبتبهانجاممصااحبهیشناساييعواملاولیهعالوهبرمطالعاتکتابخانهدرمرحله

                                        
1.McKinsey 

2.R.Mundell 
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سااازمانيدرنفارازنخیگااانوفرماناادهانساابقناجاااونخبگاانباارون52بااباایشاز

زتحلیالکماينیازباازنگریکیفايطايهایمرتبطاقدامشدهودرنهايتپساحوزه

ینخبگيدرمرکزمطالعاتراهبردیناجاجهتتأيیدکیفينتايجصورتپذيرفتاهجلسه

هایکمايوکیفايباهصاورتگردددراينتحقیقرو کهمالحظهمياست؛لذاچنان

اند.آمیختهاستفادهشده

کیفي(استفادهشدهاست،دودرتحقیقحاضرباتوجهبهاينكهازرو آمیخته)کميو

شود.جامعهآمااریمرباو جامعهآماریمدنظربودهاستکهبهصورتجداگانهتبیینمي

هایمحادودازمیاانافارادمارتبطبااموضاوعبهمطالعهکميکهبادرنظرگرفتنويژگي

منفربصورتغیراحتماليهدفمنادباهعناوانحجا77نفرشناساييو577تحقیق،تعداد

هایاند.جامعهآماریمربو بهمطالعهکیفيکهبادرنظرگرفتنويژگينمونهانتخابشده

نفارازدرونوبارونساازمان77محدودازمیانافرادمرتبطبااموضاوعتحقیاق،تعاداد

شناساييومصاحبهدرنفرهفدهمکهبصورتگلولهبرفيمصاحبهشدبهحداشباعرسید.

ای،یگردآوریاطالعاتدرايانتحقیاقازطرياقمطالعاهکتابخاناههاترينرو مهم

هاایالزمومصاحبهبانخبگانواستفادهازپرسشنامهباودهاسات.پاسازگاردآوریداده

نفار77شااخص،ايانپرسشانامهمیاان735مؤلفاهو65بعد،56تنظیمپرسشنامهحاوی

هوبيعیبونقصعودتشاد.تجزيهپرسشنامهتكمیلشد27توزيعگرديدکهدرنهايت

انجامشدهاست.spss18افزارهانیزبهکمکآخريننسخهنرموتحلیلداده

دراينتحقیقبهمنظوربررسيرواييپرسشانامهازرو روايايمحتاواکاهازگاروه

هایتعیینرواييمنطقياستاساتفادهشادهاسات.بادينمنظاورکمیاتوکیفیاترو 

شنامهازنظرخبرگانموردبررسيقرارگرفت،بدينترتیبکهدرمراحلتهیهسؤاالتپرس

گرفتاههاایشاكلپرسشنامهچنانكهتوضیحدادهشادهازنظارخبرگااناساتفادهونموناه

پرسشنامهچندينمرحلهبابرگزاریجلساتگروهينخبگاانونظاراتاسااتیدراهنمااو

اصلشدکهازرواييمطلوببرخاورداراساتومشاوراصالحوبازبینيشدواطمینانح

 توانددراينموضوعخاصوباتوجهبهجامعهآماریويژهکارآمدباشد.مي
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استفادهشدهاسات.در5دراينپژوهشبرایتعیینپاياييابزارازرو آلفایکرونباخ

نباودهشودتاچهحدبرداشتپاساخگويانازساؤاالتيكسااواقعدراينجابررسيمي

شاودانجااممیگیارد.چاونفرماولآزمونگرفتهمياست.اينکاروقتيپیشنمونهياپیش

آلفایکرونباخمبتنيبرواريانساست،بنابراينطبقخواصواريانس،بههرترتیباينماره

آياددردادهشودمقدارآنتغییرپیدانميکند.ضريبيکهبرپايهاينرو باهدساتماي

هاازلحاظسنجشهايعنيمیزانتداخلهمهپرسشهماهنگيدرونيپرسشواقعشاخص

سانجند،يکويژگيمشترکاست.برایگزينشسؤاالتيکاهعامالباهخصوصايراماي

بااستفادهازضريبآلفایکرونباخمحاسبهشود،بههمینمنظورکهآناسترو بهترين

(.5337شود)مومني،ارپرسشنامهاستفادهميازفرمولضريبآلفایکرونباخبرایتعییناعتب
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هااباههاایهماهآزماودني،واريانسپاسخJکهدرآنتعدادسواالتپرسشنامه=

S2،واريانسجمعنمراتهرآزمودنيدرهمهسئواالت=J=7Sjسوال

مقادارهرچهاينمعیاربهعدديکنزديكترباشد،نشاندهندهپاياييباالوهرچهاين

بهصفرنزديكترباشد،نشاندهندهعدمپاياييپرسشنامهياتحقیقمیباشد.درصورتيياک

باشد.وهرچاهايانمقدارباه2/7پرسشنامهپاياستکهمقدارآلفایکرونباخبزرگترازمقدار

درايانپاژوهشجهاتنزديكترباشد،پرسشنامهازپاياييباالتریبرخورداراسات.5عدد

گارددکاهدرنهاياتاساتفادهمايSPSSيي،ازرو آلفایکرونباخدرنرمافازاربرآوردپايا

برای سؤاالت پرسشنامه به صورت ميانگين به دست آمگد کگه نشگان از     1018۶۵مقادار

 پایایی باالی پرسشنامه دارد. 

                                        
1. Cronbach's Alpha 
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توصيف جامعه آماری

تاا77درصادباین72سالو77درصدآنهاباالی37ازلحاظسنپاسخگويان، -

 سالسنداشتند.77

37تاا77درصادباین72ساال،37درصدپاسخگويانباالی23سنواتخدمتي -

 سالسابقهخدمتداشتند.37تا37درصدنیزبین77سالو

 درصدپاسخگوياندارایمدرکدکتریومابقيکارشناسيارشدبودند.82 -

ئتعلمايدانشاگاهدرصدنیزهی77درصدپاسخگوياندارایشغلانتظاميو66 -

 بودند.

 درصدپاسخگوياندارایتحصیالتمديريتراهبردیبودند.22 -

 سالتجربهمديريتيداشتند.57درصدازپاسخگوياننیزبیشاز73 -



 نتیجه گیری و پیشنهادات

هایعوامالموفقیاتدرونساازمانيوبارونساازمانيرابارهاوشاخصابعادمولفه

امتیازمیانگین،واريانسوانحرافمعیار(وساطحمعنايداریازماوناساسمیزاناهمیت)

فريدمن،تجزيهوتحلیلواولويتبندینموديمکاهدرنتیجاهآندرحاوزهعوامالدرون

عوامالشااخصتوساطجامعاهپاساخگويانباهعناوان576مؤلفهو78بعد،8سازماني

واملموفقیتدرونسازمانيموردشاخصع63مولفهو52موردتأيیدقرارگرفتند)موفقیت

.تايیدقرارنگرفتهوحذفشدند(
سازمانيرابايستيازبینعواملتايیدشدهانتخابنمايیم.عواملکلیدیموفقیتدرون

حاصلشادکاهتايیدشده،ايننتیجهمؤلفه78هایهرشاخصتکتکپسازآنالیزپاسخ

خدام)دربعدنیرویانسااني(بااامتیاازمیاانگینکمترينامتیازمربو بهمؤلفهجذبواست

3287ها(باامتیاازها)دربعدسیستمیتوسعهسیستموبیشترينامتیازمربو بهمؤلفه7272

هاومیانگینکليمؤلفه7223ها(ها)امتیازاتمؤلفهاست.برهمیناساسدامنهتغییراتداده

ها،هاومؤلفهیازمیانگینوانحرافمعیارشاخصبندیامتاست.کهباتوجهبهاولويت7277
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(بهعنوانعواملکلیدیموفقیتدرونساازماني3ها)امتیازبزرگترازيکچهارمباالیداده

باشد:شدندکهنموداروجدولآنبهشرحذيلميشناسايي




 تنحوه انتخاب عوامل کليدی موفقي  ۶-8نمودار 

 

 عوامل کليدی موفقيت درون سازمانی ناجا ۶-۹جدول 

 انحراف معیار امتیا  مؤلفه بعد رتبه

32877228توسعههاسیستم5

32267262گراييتعاملراهبردها7

32267268فناوریهاسیستم3

32687262رضايتمندینیرویانساني2

32767262امنیتهاسیستم7

32377263يريتهدفمندهزينههامدمنابعمادی6

32767273گراييانطباقراهبردها2

32537272نظارتوارزيابيهاسیستم8

32587276بهرهورینیرویانساني3

325572273مشارکتيسبکمديريت57

327772727ارگانیکبودنساختار55



هااصاورتگرفاتودرررسايسازمانينیزبهصاورتمشاابهبدرحوزهعواملبرون

یذيلبهعنوانعاملکلیدیبرونسازمانيبهدستآمدند:نهايتدومؤلفه
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 سازمانی ناجا عوامل کليدی موفقيت برون

 شاخص مؤلفه بعد

امنیتي-دفاعي

(3272)

تعاملباارکان

امنیتسازکشور

(3272)

 (3235مسلح) نیروهای کل ستاد با تعامل

 (3273کشور) وزارت با تعامل

 (3277سپاه) با تعامل

 (3275بسیج) با تعامل

(3252ملي) امنیت عالي شورای با تعامل



اجتماعي

(7282)

مشارکتمردمي

(3257)

(3237استفادهازسرمايهاجتماعيدرتأمینامنیت)

(3275)(عموميافكارونخبگانسازیهمراه)عمومياعتمادجلب

(3252هایمرجع)گروهسازیبافرهنگ

(3273نهاد)هایمردمتعاملناجاباسازمان



برايناساستحلیلشكاف)مقايسهوضعیتفعليومطلوب(عواملفاوقنیازکاهبار

اساسنتايجبهدستآمدهازپرسشنامهقابلتحلیلبود،موردبررسيقرارگرفت.وضعیت

سازمانيبهصورتجدولازمانيوبرونسمؤلفهدرون65فعلي،وضعیتموجودوشكاف

ذيلبهدستآمد:


های کليه عوامل موفقيت درون سازمانی و  بندی ميزان شکاف ابعاد و مؤلفه . اولویت۶-۵جدول 

 سازمانی )در وضعيت فعلی و وضعيت مطلوب ( برون

شكافو.آ.م.مو.فمؤلفهبعدرتبه

527222673255توسعههاسیستم5

227752767266تعاملگراييهاراهبرد7

726322377272مشارکتيسبکمديريت3

727222557272وظیفهگراسبکمديريت2

727532835268نظارتوارزيابيهاسیستم7

327672775276انطباقگراييراهبردهایکالن6

726322555228فناوریهاسیستم2
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شكافو.آ.م.مو.فمؤلفهبعدرتبه

723822375232رضايتمندینیرویانساني8

727332575273شايستهساالرینیرویانساني3

726732675اطالعاتيهامأموريت57

725532555پژوهشهامأموريت57

725532777232ایپلیسفعالیترسانهفرهنگي57

72753255723تعاملباارکانامنیتسازکشورامنیتي-دفاعي53

723832857283زماتیککاريسبکمديريت52

72767286728امنیتاقتصادیاقتصادی57

52775287728فرهنگسازیپلیسفرهنگي57

325232827223بهرهورینیرویانساني52

52765226722هایفرهنگيمديريتآسیبفرهنگي58

727372287263تدافعيراهبردهایکالن53

72778726272628آموزیمهارتنیرویانساني77

523772767266تحولخواهيهافرهنگوارز 75

72567226726خدماتيهامأموريت77

527272577278جامعیتهاسیستم73

722372337276مبارزهباجرائمسايبریفضایمجازی72

225522667277ارگانیکبودنساختارسازماني77

327532737277تعهدسازمانيهافرهنگوارز 76

72267236727نیازسنجياجتماعياجتماعي72

32783278727خدمتبهمردمهافرهنگوارز 72

72727272727جامعهمحوریراهبردهایعملیاتي72

522632587227مديريتهدفمندهزينههامنابعمادی37

72727232722مشارکتمردمياجتماعي35

72527272722سیاستزداييامنیتعموميسیاسي35

52335272722مسئلهمحوریراهبردهایعملیاتي35

727372277233تعاملبامجلسقانونيوحقوقي32
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شكافو.آ.م.مو.فمؤلفهبعدرتبه

722372577235تهاجميراهبردهایکالن37

72778723572377هامديريتتبعاتبحرانمحیطيزيست36

72777287723اعتباراتاقتصادی32

72777277723ترافیكيهامأموريت32

722272637277جذبواستخدامنیرویانساني33

725572337277کفايتتجهیزاتوامكاناتمنابعمادی27

727672227275تعاملبادستگاهقضاييقانونيوحقوقي25

72757275727برونسپاریهامأموريت27

72777227727خالقیتونوآوریهافرهنگوارز 27

72627282727تعاليهاسیستم27

726372867252مكانیكيبودنساختارسازماني27

725572777255اطالعاتمحوریراهبردهایعملیاتي26

727272677255بروزآوریتجهیزاتوامكاناتمنابعمادی26

72787258725تهديدمحوریاتيراهبردهایعملی28

726572637278جهادیسبکمديريت23

523272757272حفظسرمايهانسانينیرویانساني77

722572287272حضورکارآمدپلیسدرفمفضایمجازی77

327732777277هایاجتماعيکنترلآسیباجتماعي77

527672657277روابطبینالملليسیاسي77

225822737277امنیتهاسیستم77

723372387277آيیننامهانضباطينیرویانساني77

727772787273ماموريتمحوریساختارسازماني76

727572757اسالمي-هایانقالبيارز هافرهنگوارز 72

526852687همافزاييوکارگروهيهافرهنگوارز 72

528652867عملیاتيهاريتمأمو72

-722272267275تنوعبخشيمنبعدرآمدیمنابعمادی67

-727352357258اقتضاييسبکمديريت65
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مؤلفااه55انااداز)عاماالکلیاادیموفقیااتناجااادرافااقچشاام53دراياانمیاااناگاار

باهجادولذيالسازماني(راازجدولفوقاستخراجنمايیم،مؤلفهبرون7سازمانيودرون

خواهیمرسید:
 

های عوامل کليدی موفقيت درون سازمانی و  بندی ميزان شکاف ابعاد و مؤلفه . اولویت ۶ .۰جدول

 سازمانی برون

 مؤلفه بعد

وضعیت 

 فعلي 

(4) 

وضعیت 

مطلوب 

(2) 

 میانگین

 وضعیت 

میزان 

 شکاف

 وضعیت

 شکاف

 خیليزياد 6277 2267 323 3278توسعههاسیستم

 خیليزياد 7237 2277 8222 3257تعاملگراييهاراهبرد

زياد 3236 3283 2228 2227نظارتوارزيابيهاسیستم

زياد 3257 3276 2257 2انطباقگراييراهبردها

زياد 7236 2255 8277 7276فناوریهاسیستم

متوسط 7282 3258 6236 3277هامديريتهدفمندهزينهمنابعمادی

متوسط 7268 2237 8262 7236رضايتمندیينیرویانسان

متوسط7263223772277272مشارکتيسبکمديريت

امنیتي-دفاعي
تعاملباارکانامنیت

سازکشور
متوسط 528 3255 6277 2227

 کم 5226 3282 2222 6278بهرهورینیرویانساني

کم2255226672337277ارگانیکبودنساختارسازماني

کم727272325228722مشارکتمردميماعياجت

کم 725 2273 8226 8236امنیتهاسیستم



سازمانينسبتبهمیاانگینسازمانيوبرونباتوجهبهمقايسهمیزانشكافعواملدرون

خيلگی زیگاد، زیگاد، متوسگط و کگم     هارادرچهارگروهباشاكافتوانآنوضعیت،مي

گرايي)شاكافهاووراهبردتعاملتوسعهسیستمهایاساسمؤلفهبندینمود.برايندسته

هاینوين)شاكافگراييوفناوری،نظارتوارزيابيسیستميوراهبردانطباقخیليزياد(



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا5338فصلنامهامنیتملي،سالنهم،شمارهدوم،تابستان/528

مندیکارکنانوسبکمديريتمشارکتيهمچناینها،رضايتمديريتهدفمندهزينهزياد(،

ورینیارویانساانيوارگانیاکباودنبهارهساز)شاكافمتوساط(،تعاملباارکانامنیات

ها)شكافکم(دراينچهارگروهقرارامنیتسیستمهایمردميوساختاروجلبمشارکت

گیرند.مي

اصگلی درون سگازمانی ناجگا     گلوگاهشود،بادرنظرگرفتنمیزانشكافمشخصمي

هاایها)مربو بهمؤلفاهناجادربعدسیستم5272اندازبرایدستیابيبهاهدافسندچشم

هاینوينونظارتوارزيابيسیساتميباوده(ودربعادهاوفناوریکلیدیتوسعهسیستم

راهبردهایکالن،مولفهراهبردتعاملگراييتوامباانطباقگراييودربعادنیارویانسااني

خصایصريازیوتباشدکهبايستيدراولويتنخستبرنامهمولفهرضايتمندیکارکنانمي

چنینباتوجهبهجادولفاوق،مولفاهامنیاتهاقرارگیرند.هممنابعجهترفعاينگلوگاه

هاعاملپیشرانبودهودرواقعشايستگيکلیدیناجابرایدستیابيبهاهادافساندسیستم

شودکهبايستيضمنحفظوضعیتموجاود،مراقابباروزمحسوبمي5272اندازچشم

ساازماني،صوصمیازانشاكافعوامالکلیادیموفقیاتبارونعقبماندگيباشیم.درخ

امنیتايومؤلفاهکلیادیجلاب-یکلیدیتعاملباارکانامنیتسازدربعاددفااعيمؤلفه

مشارکتمردميدربعدعواملاجتماعيباتوجهبهگستردگيناجاوضريببااليياهمیت

ناجا5272اندازتیابيبهاهدافچشمهابرعملكردناجا،دردسوتأثیرخیليزياداينمؤلفه

نقشکلیدیدارند.



 پيشنهادهای کاربردی

باقينماناده،5272باتوجهبهنتايجاينپژوهش،باعنايتبهاينكهزمانزيادیتاسال

ريازی،)برنامهتشکيل کارگروه ویژه راهبری تحول سازمانی ناجابهقیدفوريتنسبتبه

کنترلونظارت(بهرياستسردارفرماندهمحترمناجاوبامحوريتسازی،هدايتوپیاده

کمیتهبااموضاوعات2در5272اندازمعاونتطرحوبرنامهناجابرایتحققاهدافچشم

ذيلاقدامگردد:



 2527/523تحلیلشكافعواملکلیدیموفقیتناجاتاپايانسندچشماندازمقالهپژوهشي:ااااااااااااااااااااااااااا

هاایها،فناوریهایتوسعهسیستمهایناجادرمؤلفهیسیستمالف.تشكیلکمیتهويژه

 تفاوا.نوين،بامحوريتمعاون

هایارتقایرضايتمندیکارکناان،ب.تشكیلکمیتهراهبردیمنابعانسانيناجادرمؤلفه

 بامحوريتمعاونتنیرویانسانيناجا.

گراييبامحوريتمعاوناتسازیراهبردهایکالنتعاملیپیادهپ.تشكیلکمیتهويژه

 طرحوبرنامهناجا.

یمردميبامحورياتمعاوناتاجتمااعيهات.تشكیلکمیتهراهبردیجلبمشارکت

 ناجا

سااز)شاوراییارتقایسطحتعاملسازندهناجاباارکانامنیاتپ.تشكیلکمیتهويژه

 عاليامنیتملي،شورایامنیتکشور،ستادکلنیروهایمسلح،سپاهوبسیج(

بارایهاعاملپیشرانبودهودرواقعشايستگيکلیادیناجااح.مولفهیامنیتسیستم

شودکهبايستيضمنحفظوضاعیتمحسوبمي5272اندازدستیابيبهاهدافسندچشم

موجودمراقببروزعقبماندگيباشیم.
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