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 چکیده

و ادبیات این موضوع غنی است، اما با توجه به  اندشده های متنوعی ارائه در زمینه ارزیابی عملکرد سازمانی مد 

است   زیبرانگچالش گیری یک مسئله یوسته در حا  تغییر است، دوم اینکه اندازهها پاینکه نخست شرایط سازمان

ی عملکرد ذهنی هستند، این موضوع همچنان از جذابیت برخوردار است. در  هاشاخص بسیاری از  نکهیسوم او 

که  . ازآنزاییمیهست EFQMچارچو  ی مد  تعالی عملکرد نظامی برگرفته از ارائه پژوهش حاضر به دنبا  

است بنابراین نوعی پژوهش آمیخته  شده( تشکیل خاکستری) یکمفراترکیب( و ) یفیکپژوهش حاضر از دو فاز 

های معتبر  پایگاهی مقاالت منتشرشده در ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیهشود. جامعه اکتشافی محسو  می 

بود که در این میان برای انزام   های ارزیابی عملکرد نظامیاخصی شدر حوزه  2017تا  1995علمی از سا  

  9و  مؤلفه 29کد،  158ی موردبررساز اسناد  درمزموعنمونه( شناسایی شدند. ) یینهامقاله  43تعداد فراترکیب 

گانی و  مقوله استخراج شد. معیار آماد نظامی با زیر معیارهای آمادگی منابع انسانی، آمادگی تزهیزاتی، آمادگی ی

 6شترین ارجاعات بودند. همچنین پرسشنامه مستخرج از مد  مفهومی پژوهش در اختیار اقدام عملیاتی واجد بی

( واجد بیشترین اهمیت در  ]0.63و  0.81[با وزن ) ینظامتن از خبرگان قرار گرفت و نتیزه آن معیار رهبری 

های  وزن ( باشده استخراجی )درصد ارجاعات در مطالعات بررسی های ها بود. در پایان نیز وزنمیان سایر شاخص 

آمده در خصوص وزن  دستنتایج به شده حاصل از نظرسنزی خبرگان مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت.ارائه 

عنوان  نفعان و نتایج کلیدی عملکرد بههای رهبری نظامی، رضایت ذی خاکستری نشان از اهمیت باالی شاخص

در خاتمه نیز پیشنهادهایی برای اعتالی عملکرد   بود.شده در سازمان موردمطالعه های ارائه وله ترین مقمهم 

 است.    شدهارائه واحدهای نظامی  

 EFQM  ،ی خاکستری وزن ده  ،فراترکیب  نظامی، های کلیدی عملکردشاخص   ،عملکرد  ارزیابیکلیدی:   ه های اژو
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 مقدمه

 به حصو م تنوع افزایش و فنّاوری تغییر با جهانی رقابت در سریعی گذشته، افزایش دهه طی در 

 اکرر در رقابت ابزار و استراتژی یک  عنوانبه را مداوم عملکرد نقش بهبود آمده که وجود

 شانرقابتی هایمزیت هاسازمان اینکه است. امروزه برای داده تأکید قرار مورد جهان هایسازمان

 فرایند بهبود و سنزش، کنتر  جهت وسیع طوربه عملکرد ارزیابی از بخشند بهبود و حفظ را

به  عملکرد ارزیابی که است داده نشان اخیر مطالعات حا کنند. بااینمی استفاده خود وکارکسب

عملکرد،  ارزیابی نوین الگوهای هستند. در نامناسب گزارشی هایسیستم مبنای بر سنتی شیوه

 و اثربخشی رویکرد با کارآمدی معیار افزوده،ارزش رویکرد با یوربهره مرل معیار کمی هایمد 

 و معیار توصیفی مرل کیفی، هایمد  و عملکرد رویکرد حسابرسی با سودآوری معیار و کارایی

 رویکرد با ارزشی و توصیفی معیار کیفی، مرل هایمد  و عملکرد حسابرسی رویکرد با ارزشی

 ردترینپرکارب است. یکی از شدهگرفته کار به دیگر معیار چند و سازمانی اخالق و سازمانی تعهد

 تمرکز مدیریت استراتژیک  بر که است 1بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ارزیابی عملکرد، ابزارهای

انداز چشم جهت در و ابعاد توانمند سازها و نتایج در نظر گرفته در را عناصر سازمان همه و کرده

 دهد.می قرار موردبررسی آینده و در حا  را سازمان عملکرد و نمایدمی هدایت سازمان

  مسئلهتشریح و بیان 

ها تیمأمورها و تغییرات پیوسته محیطی، تغییر در امروزه نیروهای نظامی و انتظامی با دگرگونی

های تهدیدهای نظامی مواجه هستند. وجود تهدیدات نرم در کنار و تغییرات مستمر فناوری

از  نمودهای بارز این عرصه   های الکترونیک، بیولوژیک، سایبری و تمام عیارنظامی، توسعه جنگ 

محیطی در کشورمان نظیر سیل، وجود مخاطرات عدیده زیست  واسطهبهشوند. همچنین  تلقی می

ظامی و ، ... انتظارهای جدیدی را پیش روی نیروهای انتگردها زیرزلزله، طوفان، رانش زمین، 

 نظامی قرار داده است. 

های هر بخش یان کارهای روزمره و فعالیتکنتر  در جر، ارزیابی و بازرسیدر این میان 

اطمینان از کار و تضمین جهت حرکت، کاری بایسته است. در  کوچکی از اجتماع برای

 

1. European Foundation of Quality Management 
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اینکه اجرای نظم کند: نخست تر جلوه میبه دالیل متعددی مهم های نظامی، این مقولهسازمان

کند. دوم اینکه ر  را ضروری میها، ساختار کنتاصلی کار این سازمان عنوان شالودهو انضباط به

های نظامی مستلزم های سازمانو انحراف در اجرای کارها و مأموریت های خطاجبران هزینه

و حیریتی پیدا   و انسانی زیادی است و در بسیاری موارد جنبه سیاسی  صرف زمان و منابع مادی

های اهدافشان نیازمند نظامهای نظامی به دلیل اهمیت و سری بودن  سازمان  کند. سوم اینکهمی

در گذشته برای ارزیابی (. 1394محمدعلیزاده و همکاران، تری هستند )دقیق تر وکنترلی فعا 

دارای های مالی ؛ ولی شاخصشدیم های مالی در نظر گرفتهعملکرد سازمان فقط شاخص

؛ آورندیاست فراهم مداده  عالی ازآنچه در گذشته رخ  یک بازنگری  هاآن  نکهیمحدودیت هستند. باا

های های امروزی یعنی داراییدر سازمان ینیآفرسازوکارهای واقعی ارزش ولی در نشان دادن

-ی جنبهارتباطات ناکافی هستند. لذا آگاهی از عملکرد تمام  همانند دانش فنی و شبک  نامشهودی

 آگاهی بایدمدیران حیاتی است. برای دستیابی به این  یریگمییک سازمان برای تصم های

بر اینکه باید   ها عالوهبیان شوند. این اندازه  یدرکصورت قابلگیری و بهاندازه  یدرستعملکردها به

زمان را نیز عملکرد یک سا هایانداز سازمان باشند، باید تمام جنبهدر راستای مأموریت و چشم

دادرس و شد )باداشته تمرکز ن مدتهای مالی کوتاهپوشش دهند و تنها بر روی جنبه

 (.1391زمانی،

ها و معیارهای مناسب جهت انزام ارزیابی اصلی در این پژوهش انتخا  مالک یمسئله

، کارکنان؛ با ارزیابیهای با اصالح شیوه. هاستآنبندی کردن واحدهای سازمانی و رتبه

؛ کیفیت دابییشوند؛ عملکرد سازمانی بهبود ممی ها و وضعیت سازمانی خویش آشناتوانمندی

کنتر  و ارزشیابی اصالح   یهانظام  یرکلطوو به  ابدییم  افزایش  هایگذاراستیو س  هایزیربرنامه 

. شودهای نظامی میو اثربخشی کلی سازمانی در سازمان یوربهره و در نهایت، موجب افزایش

ه دارد و های نظامی ازجمله خدماتی است که در نظم و امنیت جامعه نقشی عمدخدمات سازمان

اشت؛ بنابراین بهبود کیفیت در خواهد د در رشد امنیت جامعه به همراه آثار و تبعاتی زیاد

رضایت کل جامعه اثرگذار است  زهیو درنت امنیتی هایهای نظامی، در افزایش شاخصسازمان

 (.1391:13، دزادهی)رش

های آشنا در سازمان ی واحدهای نظامی، واژگانی بسیارارزیابی، بازدید، سنزش و مقایسه 
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نظامی جاری و ساری بوده است. امروزه بیش  همواره در ادبیات تاکنوننظامی است و از گذشته 

کنند. الزم به های خود استفاده میهای تعالی برای ارزیابی سازمانکشور جهان از مد  175از 

ی رانتفاعیغنتفاعی و های اهای متعددی برای ارزیابی عملکرد سازمانمد  تاکنونذکر است که 

های تعالی های پایدار که توجه و تمرکز بر خلق آینده دارند از مد است. اغلب سازمان شدهارائه

(.  برای ارزیابی و سنزش 1394زاده و جعفرزاده، کنند)قاسمی، اصغریسازمانی استفاده می

توان گفت که میطوریمطرح است، به شدهنییتعهای شاخصو  1هاهای نظامی نیز بازبینهیگان

ها پیشگام هستند. بسیاری از نهادهای نظامی ر در میان دیگر سازمانهای نظامی از این نظسازمان

 ,Tremblay and Bentley)توسعه و تعمیق فرهنگ کیفیت در نهادهای نظامی هستند درصدد

و دفاعی، مدیریت  های امنیتیای از موارد به سبب تقدم اولویترسد در پارهبه نظر می. 2015

و  سازنده ریغبروکراسی  بعضاًی صنعت دفاعی و ررقابتیغمراتبی و دولتی، ماهیت سلسله

بندی ، ارزیابی واحدهای سازمانی و رتبهشدهگرفتهها و معیارهای بکار ی نشدن مالکروزرسانبه

سنزش عملکرد،   هایمنطق پویای نظام  اصوالً  چراکهمبتنی بر وقایع و مصادیق روز نیست.    هاآن

کند. گواه این مدعا نیز راستایی با شرایط متغیر و متالطم محیطی را طلب میمتطابق و ه

ها و سطوح های تعالی در سازمانزمان و ارائه مد  درگذرهای تعالی های متعدد مد ویرایش

دهای مختل  است. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر عبارت است از » مد  تعالی عملکرد واح

خاکستری چگونه باید  یوزن دهبا رویکرد فراترکیب و  EFQMارچو  نظامی برگرفته از چ

 :اندشدهطرحهای فرعی زیر باشد؟«. بر این اساس پرسش

 ی تعالی عملکرد نظامی چیست؟هامؤلفهو  ابعاد .1

موردمطالعه و همچنین در سازمان  شدهانزامشده در مطالعات ی ارائههامؤلفه. اهمیت ابعاد و 2

 ؟استبه چه صورت 

 ضرورت و اهمیت

های ، این است که سازمانکندیضرورت توجه به موضوع این تحقیق را الزامی م که لییکی از عل

سازی فرایندهای بازنگری روندها و ساختارهای خود و لزوم تعری  دقیق و یکسان نظامی در

 

1. checklist 
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های گیری از تزربیات سازمانو بهره معتبر، نیازمند مرور های مستند ودر چارچو  سازمانی

 (.1394محمدعلیزاده و همکاران، در کشورهای جهان است ) مشابه خود

مدیریت کیفیت نخستین بار در واحدهای نظامی و در خال  جنگ جهانی دوم برای تعیین 

د تفاده از تعالی عملکرهای گذشته اساستانداردهای قطعات و ادوات نظامی توسعه یافت. در دهه

 عیدر صنا  متحدهاالتیاهای اقتصادی اروپایی و ای رقابتی برای مواجهه با غو اسلحه عنوانبه

 1960قرار گرفت و منزر به ارتقای جایگاه آن به قدرت اقتصادی جهان از  موردتوجهژاپنی 

زافزون بودجه گویای رشد رو 1. در شرایطی که اساس گزارش بانک جهانیشده است تاکنون

های مرتبط با تسلیحات نظامی ای ایران است. همچنین تحریمالمللی و منطقهقبای بیننظامی ر

گیری از ابزار تعالی های نوین به نیروهای نظامی ایران تشدید شده است. بنابراین بهرهو فناوری

تعالی واجد های شود. مد ها محسو  میعملکرد ابزار مناسبی در جهت جبران این کاستی

 ظیر:محسناتی ن

 مند به ابعاد عملکردجامع و نظام نگرش. 1

 ها و تشویقمرتبط شدن با سیستم پاداش. 2

3 .EFQM  کندگیری میی بهرهالگوبرداراز منطق 

 سازمان از طریق شناسایی نقاط قوت و  وکارکسبهای امکان ایزاد اطمینان از سالمت فرایند. 4

 ضع 

 سازمانپیشگامی و هدایت برنامه بهبود مستمر . 5

زاده و های شرکت هستند)قاسمی، اصغریی در خصوص الگوبرداری خارجی فرایندتوانمندساز.  6

 (. 1398جعفرزاده، 

امنیت  دهد که عامل عمده درصحنه کارزار و محیطتزربه عملکرد نیروهای مسلح نشان می

یت تحقق و توسعه نظامی که باعث اثربخشی و ارتقای توان بازدارندگی و مقابله با دشمن و درنها

 

، رژیم اشغالگر قدس  5/69میلیارد دالر بوده است، عربستان سعودی    5/14  2017بودجه نظامی ایران در سا   .  1

 میلیارد دالر بوده است.    610، ایاالت متحده  5/16

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD 
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امنیت نظامی گردیده منابع انسانی است. مسئله موردتوجه این است که علت تفاوت عملکرد 

ه پیچید یهاطیمحعملکرد   توانیم چه الگویی چیست؟ و بر اساس  هاآنسازمان و منابع انسانی  

هبردی است را و متنوع امروز ارزیابی نمود؟ مراکز نظامی در ساختار نیروهای مسلح دارای نقش

پایش  رونینقش حیاتی در اعتبار و اقتدار نیروهای مسلح خواهد داشت ازا هاآنعملکرد  جیو نتا

 آیدحسا  میبه ها آن بر اساس الگوهای نوین ارزیابی، از وظای  مهم نظام فرماندهیعملکرد

، یسازمانفرهنگ   ،هاطراحی الگوهای ارزیابی برای هر سازمان تحت تأثیر اسناد فرادستی، مأموریت

ترین گام جهت ارزیابی مناسب سازمانی مهم(. 1391رشیدزاده، شود )داده و فرایندها تدوین می

های مشابه های مناسب و متناسب با مقتضیات سازمانی است. انزام پژوهشارائه شاخص

اء عملکرد تواند موجب ارتق ها میی این شاخصروزرسانبههای ارزیابی عملکرد و  ی شاخصنهیدرزم

مداوم مورد بازبینی قرار  صورتبهها این شاخص ستیبایمزمان  باگذشت چراکهسازمانی شود. 

ما  تواندیمد های نادرست در ارزیابی عملکری شاخصریکارگبهگیرند. عدم توجه به این مقوله و 

سنزش  های متناسب سازمانی،ی شاخصارائه درهرحا را در درک درست از واقعیت بازدارد. 

-در دستور کار هر سازمانی قرار گیرد که سازمان  ستیبایمعملکرد و تعیین میزان تحقق اهداف  

یب، سعی در پژوهش حاضر با رویکرد کیفی فراترک نیستند. مسترناهای نظامی نیز از این قاعده 

هستیم.  EFQMهای تعالی عملکرد نظامی بر طبق چارچو  مد  تعالی شاخص یدر ارائه

این هدف اصلی از پژوهش حاضر »مد  تعالی عملکرد واحدهای نظامی برگرفته از چارچو  بنابر

EFQM  خاکستری« است. بدین منظور اهداف ویژه زیر ترتیب  وزن دهیبا رویکرد فراترکیب و

 اند: یافته

 ی تعالی عملکرد نظامی هامؤلفهو  ابعاد. شناسایی 1

و همچنین در سازمان  شدهانزامشده در مطالعات های ارائهو شاخص ابعاد. تعیین اهمیت 2

 موردمطالعه

 مبانی نظری پژوهش

است اما  نیز ترینتأمل قابل حا که درعین است انسانی منابع مسئله مرکزی عملکرد، هسته

است  گرفتهنام عملکرد، ی مدیریتوسیلهبه حکمرانی عصر دوره، دارد. این طوالنی تاریخچه

طور گسترده در (. مفهوم عملکرد به85: 1392زاهدی، و ل از یاوریبه نق  1394ی، بهرام)
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استفاده گسترده، معنای دقیق آن  نیباوجوداگیرد. های مدیریت مورداستفاده قرار میزمینه

 در که مدیریتی انقال  عنوان با دولتی مدیریت جنبش شدنبا مطرح شده است،بندرت تعری 

 هایشیوه بر ساده، امور ادارۀ جایبه است، دادهرخ یافتهتوسعه بیشتر کشورهای در 1990 دهه

است  شده تأکید 3ریسک مدیریت خدمات کیفیت ،2عملکرد مدیریت شامل ،1ایحرفه تمدیری

 وجود عملکرد ی مفهومدرباره مختلفی هایدیدگاه .(35: 1393نژاد،پیران عبادی، قلی پور و)

 سابقه به عملکرد فردی، ازلحاظ .گرفت در نظر آمدهدستنتایج به صرفاً توانمی را عملکرد .دارد

 (، عملکرد عبارت1996)  5کین بیان (. به4،2006دارد )آرمسترانگ اشاره شخص یک  هایموفقیت

 به وجودهدف  از نظرو صرف گذاردمی برجای خود از عنوان سابقهبه  شخص،  که »چیزی از: است

 هاآن چراکه ،کنندیم تعری  کار نتایج عنوانبه  را د( عملکر1995همکاران ) و . برنادین»آیدمی

نیل و  .دارند مالی درآمدهای و مشتری رضایت راهبردی سازمان، اهداف با را پیوند نیتریقو

ی و کارایی اثربخشعنوان واحد مورداستفاده برای کمی ساختن ( عملکرد را به1995همکارانش )

-از: میزان موفقیت در پاسب عبارت استاثربخشی« ؛ در این تعری ، »کنندیمیک عمل تعری  

ی منابع به طریقی ریکارگبهاز: میزان  عبارت استدهی به نیاز مشتری و همچنین»کارایی« 

 ( مفهوم1992و همکاران ) 6برتز  ی.اثربخشی خاصی از درجهاقتصادی به ازای فراهم آوردن 

 عرضه فرایند به عملکرد ابعاد از بعضی  .ستا دانسته نتایج شامل هم و شامل رفتارها هم را عملکرد

 و گیرد دربرمی را پیامدها ها( وها )خروجیفعالیت ،منابع( (ی ورود که کننداشاره می خدمات

اثربخشی،  نهیهز وری،بهره اثربخشی، اقتصادی، صرفه کارایی، همچون نسبی دیگر مفاهیمی بعضی

بیامون و ) کنندمی معرفی هاآن با را کردعمل اغلب، که هستند ارتباط و پایداری مطلوبیت،

 .(2009 همکاران،

 ارزیابی عملکرد

 اهداف با حاصله نتایج و فرایندها ،هاتیفعال آن در که است منظم و جامع فرایندی عملکرد رزیابیا

 

1. Professional management 

2. Performance management 

3. Risk management 

4. Armstrong 

5. Kane 

6. Bretz 
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 به نسبت توانمی حاصله هاییافته اساس بر  و گرددمی مقایسه سازمانی شدهنییتع معیارهای و

 سازمان به ارزیابی کرد. فرایند اقدام عملکرد ارزیابی مد  یک  اساس بر سازمان عیتوض بهبود

 جهت ییهابرنامه و کند شناسایی را بهبودقابل هایزمینه و قوت نقاط شفاف طوربه دهدمی اجازه

و  درونی محیط از الزم بازخورد گرفتن با توانیم را  بهبود این .کند تدوین مختل  ابعاد بهبود

 جلب  و یریپذتیمسئول سازمان، تهدیدهای و هافرصت و  ضع  و قوت نقاط لیوتحله یتزز یرونی،ب

کرد.  ایزاد متناسب الگوی با ارزیابی عملکرد سیستم یریکارگبه طریق از و مشتری رضایت

 هاسازمان تیمأمور و  اهداف و هابرنامه یریپذانعطاف  به مناسب الگوی با عملکرد ارزیابی سیستم

 است زیادی سالیان عملکرد ارزیابی مسئله نماید.می یتوجهقابل امروزی کمک  پویای محیط رد

 یهاشاخص از گذشته تنها در تزاری هایسازمان  .است واداشته چالش به را کاربران و محققان که

 دهه لاوای در نورتون« و »کاپالن اینکه تا کردندیم استفاده عملکرد ارزیابی ابزار عنوانبه مالی

 این هایناکارایی از بسیاری حسابداری و مدیریت، هایسیستم ارزیابی و بررسی از پس 1980

 افزایش از ناشی ناکارایی این که ساختند نمایان هاعملکرد سازمان ارزیابی برای را اطالعات

 (. 27: 1992، 1نورتون و کاپالنبود ) بازار رقابت و محیط پویایی ها،سازمان پیچیدگی

 های نظامی زمانسا

 ها، وظای های نظامی و ارتش کشورهای جهان دارای سیاستدر سازمان ارزیابی و کنتر  نظام

و  های نظامی الزم استبرای سازمان هاآنهای متفاوت و گاه مشابهی است که آگاهی از و روش

های مد است    ش شدهتال  بخشرو در این  دهد. ازاینقرار می  هاآنای را در اختیار  های تازهتزربه

بندی و تحلیل قرار گیرد. در یک دستهموردبررسی قرار بگیرد    در کشورهای مطرح  ارزیابی نظامی

های نظامی را به ترتیب قانونی و دولتی بودن، دائمی بودن، وجوه توان ویژگی سازمانکلی می

گرایی در شیوه مدیریت خاص و وجود تمرکزی سطوح، وجود هماهنگی و یکپارچگی در همه

مراتب فرماندهی منسزم و انزام هرگونه اقدام زیر نظر ها و لزوم حفظ سلسلهگیریتصمیم

گرایی و وجود نظم، انضباط، مقررات ها، قانونی یگانفرماندهی واحد و وحدت فرماندهی در همه

د، در اختیار دیده و کارآمیافته و آموزشنساالری شدید، وجوه منابع انسانی آماده، سازماو دیوان

های نوین و پیشرفته و به دنبا  آن لزوم تخصص داشتن ابزار و تزهیزات با تنوع باال و فناوری

 

1. Norton & Kaplan 
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تر بر عملکرد واحدها و گرایی در امور، حساسیت شغلی و لزوم اعما  نظارت و واپایش دقیق

و کارکنان و  نگی باالتر در اطالعات، اسنادبندی و محرماکارکنان، وجود و برخورداری از طبقه

 (.1393سلطانی، نیکوکار، تابان و صفری، )زیر عنوان کرداطالعات لزوم رعایت دقیق حفاظت از 

 پیشینه پژوهش

آمریکا فرایند ارزیابی  متحدهاالتیا( در دانشگاه نظامی 2008) 1های استس، ولچ و رسلربررسی

با عنوان »رهبران ارتشی آموزش ای  های گستردهنامهمل و بخشعملکرد خود را در قالب دستورالع

 .های دانشگاهی بر طبق نیاز ارتش توسعه داده شدند« منتشر کرد. اهداف این برنامه21در قرن 

این اهداف از طریق مهارت در مد  یادگیری که شامل ساختار، فرایند و محتوای تزار  یادگیری 

های آموزشی ایسه برنامهناسب، طراحی دوره شخصی جهت مقمطلو ، طراحی برنامه آموزشی م

مرحله که با برنامه  4ها است. سیستم ارزیابی این دانشگاه شامل کارگیری دستورالعملو به

 شده است.های دستورالعمل ذکرشده در شکل زیر نشان دادهآموزشی و گام

 لزستیک نظامی تایلندکلیدی عملکرد    هایشاخصانتخا     (2009)  2های پارابو در بررسی

 عنصر   2)  نهیهزهای لزستیک تزاری، زمان و  جنبه محدود شد: انتقا ، تدارکات، فعالیت  از چند

ی مزایای رقابتی تزاری را در بین ها همههای لزستیک نظامی( این شاخصحیاتی در فعالیت

 لیتحو ی هزینه محصو (،کلیه) متیق معیار  3های تدارکاتی دهند. برای فعالیترقبا بهبود می

ها کنندهارزیابی عملکرد تأمین  ( جهتفرایند تغییرپذیری و ثبات) تیف یکبندی( و مانعملکرد ز)

 گیرد.مورداستفاده قرار می

هایی های تعالی عملکرد نظامی در آفریقای جنوبی شاخصشاخص  بررسی( در  2004)  3ایگالر

ها و کنندهتأمینروی جامعه، عملکرد  تأثیرن، رضایت افراد، رضایت مشتریان و سهامدارااز قبیل 

داران، مدیریت افراد، مدیریت کنندگان، رهبری رویه و استراتژی، تمرکز مشتری و سهاممشارکت

 منابع و اطالعات و فرایندها و نتایج سازمانی را شناسایی کرد.

 

1. Estes, Welch, & Ressler 

2. parabob 

3. Eygelaar 
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 (( 2008( )استس، ولچ و رسلر ) USMA) کای آمر. مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه نظامی 1شکل 

( در تحقیقی با عنوان مد  ادغام تعالی خدمات در آزمون نظامی 2011)  1کونینکدی    گرهارد

 و ارزیابی تدارکات، تعالی ارزیابی تدارکات نظامی را در موارد زیر خالصه کردند:

 کارکنان افزایش تمرکز روی. 1

 ایزاد و اجرای شناخت کارکنان برای تعالی خدمات. 2

 های آموزشبهبود روش. 3

 های بهبود خدماترکت کارکنان در فعالیتمشا. 4

 ثبات در تحویل خدمات، بهبود تعالی خدمات. 5

 ایزاد یک محیط بهداشتی. 6

 ریزی و تنظیم اهدافتمرکز تعالی روی برنامه. 7

 ی جهت بهبود کارایی خدماتریپذانطباقاثربخشی،  اکردنیمه. 8

 و اصو  مدیریت با مد  کیفیت هاتیفعالادغام . 9

ی نظامی مبتنی هادانشگاه( در ارزیابی عملکرد  1395) نقوی، صحت، دهقانان و فرهادی  سید

 

1. Gerhard de coning 

ی توسعه فاز صفر:

 نتایج اهداف

 :1فاز 

ارزیابی مد  

مد  یادگیری 

 سخنوری

 :2فاز 

 ارزیابی طرح 

طراحی 

 برنامه آموزشی

: ارزیابی و 3فاز 

 یریکارگبه

 طراحی دوره

 :4فاز 

ارزیابی نتایج 

یادگیری

 ی ساختارریکارگبه

 نیاز ارتش

 اهداف برنامه دانشگاهی
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 هایی از قبیل رهبریهای افسری( شاخصبر چارچو  تعالی و بالندگی سازمانی )یکی از دانشگاه

و استراتژی  تیمأمورسازمانی، طرح سازمانی، فرهنگ  و مدیریت آموزشی، منابع انسانی،

و همچنین رضایت فراگیران،  توانمند ساز، طراحی و توسعه را برای بعد اجرابی، نیازسنزی، ارزیا

تغییرات رفتاری مناسب در کارکنان، تربیت افسران متعهد، متخصص و خالق را برای بعد نتایج 

های عملکرد سازمان ارزیابی ( در1392) یموحداحمدوند و  اج کردند. همچنین حاجیان،استخر

ی و راهبردهای مشخط، »«های »رهبری و مدیر تحقیقاتسپاه شاخص تحقیقات غیر صنعتی

، «و منابع مالی و اطالعاتی ها»شراکت، «ی انسانیهاهیسرما، »رشد و یادگیری «تحقیقات

نتایج جامعه«، »نتایج کلیدی »ها«، وران پژوهشایج کاربران و بهره، »نت«ی داخلیندهای»فرا

 ارائه دادند. را «ی انسانیهاهیسرماعملکرد نتایج 

 های ارزیابی عملکرد ی توبیقی مدل سهیمقا . 1جدول 

 راهبرد تیمأمور اهداف اندازچشم های ارزیابی عملکردمد 
ی رهایمتغ

 محیطی
 اثربخشی کارایی

  * * * * * * ارزیابی متوازنسیستم 

 یافسرارزیابی عملکرد دانشگاه 

 (1395نقوی و همکاران،)
 *  *  *  

 * *   * *  TQMالگوی 
  * *  *  * (SAMHS) 1مد 

 * * *  * * * EFQMالگوی 

های ارزیابی عملکرد نظامی به ادبیات شاخص مندنظامپژوهش قصد داریم با بررسی  نیدر ا

به  2ها برسیم. به همین منظور فرایند انزام پژوهش در شکل یک اجماع کلی در این شاخص

مند نظام صورتبهمبانی نظری  مروربهت )فراترکیب( تصویر کشیده شده است. در مرحله نخس

حله پس از پاالیش مقاالت منتخب، . در این مرشده استپرداخته    حوزه تعالی عملکرد نظامی  در

های تعالی عملکرد ها و زیرشاخصپذیرد. بدین ترتیب شاخصکدگذاری باز و محوری صورت می

اعتبارسنزی مد  استخراج شده از گام قبل،  ورمنظبهگردد. در مرحله دوم نظامی استخراج می

پرسشنامه میان . در ادامه است شدهیطراحای با مقیاس سنزش طی  لیکرت پرسشنامه

ارزیابی پایایی در فاز کیفی از ضریب کاپا  منظوربه. شدهعیتوزنظامی  بخشیتعالکارشناسان 
 

1. South African Military Health Service 
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برای بررسی روایی از در فاز کیفی از کوهن و در فاز کمی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.  

ی اعتبارسنزی پذیری استفاده شد. در مرحله کمپذیری و دفاعهای باورپذیری، وثوقشاخص

پرسشنامه به وسیله اعتبار صوری)نظرسنزی از خبرگان( و محتوایی )اتکا به پییشینه غنی 

 (. 2پژوهش( حاصل آمد)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آنهایخروجپژوهش و  یی از مراحلشما .2شکل 

 پژوهش ی شناسروش

 ی آماری: جامعه

از سا   شدهچاپپژوهشی -ی آماری در این پژوهش متشکل از مقاالت کنفرانسی و علمیجامعه

توزیع در میان 

 خبرگان

 فاز
 خروجی 

 خروجی فعالیت

ی مرحله

 یک:

 فراترکیب

هاگردآوری مقاله  

 نمونه آماری اسناد

فیلتر گزینش و  

تمقاال  

مقاالت منتخب در 

ملکرد حوزه تعالی ع

 نظامی

 تحلیل تم و مقوالت

مد  مفهومی 

 طراحی پرسشنامه پژوهش
ی مرحله

دو: وزن 

دهی به 

هاشاخص  
هاشاخصوزن دهی به   

و ارائه  شدهارائهی هاوزنی سهیمقا

هاشنهادیپ  
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، 2و ساینس دایرکت 1ی معتبر علمی همچون گوگل پژوهشگرهاگاهیپادر  2017 تا 1995

 ،در این پژوهش آماری نمونه اندازه مالک در حوزه تعالی عملکرد نظامی است. ...و  3اسکوپوس

 در جدیدی معیار و شاخص دیگر مقاالت بیشتر بررسی با که معنی به این .تئوریک است کفایت

 ترکیب گیری در روش فرانمونه  .مالک کفایت نمونه اشباع نظری است نباشد؛ بنابراین حوزه این

روش با ابزار گزینش اسناد علمی منتخب  .ماهیت غیر تصادفی دارند شدهانتخا  های نمونه 

ترکیب با مقاالت حائز گیری در فرابنابراین فرایند نمونه.است ()کس  تیحیا انتخا و ارزیابی 

 .ردیپذیمخاتمه  تئوریک تیکفابه آغازشده و با رسیدن  متدولوژی کس  اولویت باالتر در

 :هاری دادهابزارهای گردآو

 به کار این چه چنان .است هاداده  یآورجمع  گیریتصمیم  هر  هایبخش  تریناصلی  از کیی

 دقت و سرعت با هاداده  از یریگزهینت  و لیوتحلهیتزز  کار پذیرد صورت صحیح و منظم شکل

 یهاتیجستزو در سا و  یاکتابخانه مطالعه ابزارهای از هشپژو این در .شد خواهد انزام خوبی

 .است شدهو مرتبط با موضوع استفاده یمعتبر، علم

 :ایلعه کتابخانهموا 

 عملکرد نظامیارزیابی  زمینه در پذیرفته صورتی هاپژوهش نقد و شناسایی در متداو  کردیرو

 پژوهشی علمی نشریات نظیرمعتبر علمی منابع  یریکارگبه است.خارجی و داخلی عرصه در 

غنای بر که است عواملی  جمله از انتشارات معتبر به رجوع و مقاالت مطالعه خارجی، و داخلی

 پژوهش  این در هاداده  گردآوری برایمورداستفاده    یهاروشاز  یکی  .  دیافزایم  یامطالعه کتابخانه

 و نامهانیپا کتب، به مراجعه با   باید پژوهشگر تحقیق، این راستای در است. یاکتابخانه روش

 سوابق بررسی به ی نظامیهاسازمانارزیابی عملکرد  هایشاخص موضوع با مرتبط مقاالت

 یک  به هاپژوهش این هاییافته لیحلوتهیتزز و گردآوری با و  پرداخته زمینه این در پژوهشی

 .برسد علمیی ریگزهینت و یبندجمع

 

1. Google scholar 

2. Science direct 

3. scopos 
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آمارهای ی هاداده نیدتریمنظور دسترسی به جدبه ابزاری :1پایش شبکه جهانی ارتباطی

مقاالت علمی منتشرشده است. همچنین استفاده روزآمد از آخرین  جهانی، روندها و اطالعات

 .است الکترونیکی ازجمله محاسن پایش شبکه جهانی ارتباطی شدهچاپ مقاالتجدیدترین 

در خصوص  یشماریب مطالب متنوع و  است با توسعه روزافزون فناوری اطالعات ذکرانیشا

رجوع  گزینش مطالب بنابراین مالک ما از .درسیم به چاپ  های ارزیابی عملکرد نظامیشاخص

 ت.موثق اس یهاداده به مقاالت معتبر و 

 پژوهش 3و پایایی 2روایی

که در ی است. ازآنزاییریگاندازهی مبین میزان صحت سنزش ابزار سنزش  ریگاندازهروایی ابزار  

شود، الزم به ذکر استفاده می  زمانهم  صورتبهی پژوهش کیفی و کمی  هاروشپژوهش حاضر از  

ر پژوهش کیفی دارای مفهومی متفاوت است تعبیر و تفسیرهای صورت گرفته در خصوص اعتبار د

ی متفاوت اعتبار مواجه هستیم. در خصوص هامالکاست، بنابراین در پژوهش آمیخته با دو قسم  

ی هاروشدر  ابزارهاد که این ای از پژوهشگران بر این باورنواژگانی نظیر پایایی و اعتبار دسته

دارند، لزومی به بررسی و واکاوی این  موضوعیت  -که ریشه و پارادایم اصالت دارند-پژوهش کمی

های کیفی تعابیر و تفسیرهای ای دیگر به تناظر روششود. در مقابل دستهمفاهیم دیده نمی

ی واژه(. در پژوهش کیفی مراد از  1383متفاوت از مفاهیم اعتبار و روایی دارند )فقیهی و علیزاده،  

است. الزم به ذکر است   مدنظراعتماد به نتایج  اعتبار مفاهیمی همچون باورپذیری، وثوق پذیری و  

های پژوهشگران کیفی ادعای دا  بر اعتبار و ابزار و نتایج پژوهش ندارند. در روش اصوالًکه 

از اعتبار  کهیهنگام. ستینخود  پژوهشگر در پی اثبات اعتبار نتایج غالباً پژوهش کیفی 

فاع بودن، باورپذیری، تصدیق پذیری و منظور قابل د دیآیمی کیفی سخن به میان هاپژوهش

 (.1390قاسمی، اصغری زاده و جعفرزاده، است )حتی بازتا  پذیری پژوهش صورت پذیرفته 

 قرار گرفت. موردسنزشیی در پژوهش حاضر با استفاده از ضریب توافق )ضریب کاپا( ایپا

 

 

1. Web search 

2. Validity 

3. Reliability 
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 روش تحلیل

مطالعات پیشین در چند سا   یشناسبیو ترکیب و آس منظور بررسیهایی که بهیکی از روش

عمیق از کارهای  لیوتحلهیفرا مطالعه یک تزز .است، فرا مطالعه است شدهیگذشته معرف 

که عمدتًا طی چند سا  گذشته بارها  لیشده در یک حوزه خاص اسرت. فرا تحلمطالعاتی انزام

عات گذشته انزام است که فقط روی نتایج مطال کمینوعی فرامطالعۀ  شده اسرت،از آن استفاده

ت گذشته انزام صورت کیفی و روی مفاهیم مورداستفاده در مطالعابه  . این فرامطالعه اگرشودیم

 (. 2006)زیمر،  شودیفراترکیب شناخته م گیرد، بره نرام فراسرنتز یرا

 فراترکیب:

شده راجاستخ هایی کیفی است که از اطالعات و یافتهفراترکیب کیفی، نوعی مطالعه طورکلیبه

ر برای موردنظ  . درنتیزره نمونهکنداز مطالعات کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه استفاده می

. شودساخته می  با سؤا  پژوهش  هاآنفراترکیب، از مطالعات کیفی فردی منتخب بر اساس ارتباط  

شده از تخراجاس یهاافتهبه باور زیمر، فراترکیب نروعی مطالعه کیفری اسرت کره اطالعرات و ی

موردنظر برای  نمونه. در نتیزه کندمطالعات کیفی دیگر را با موضوع مرتبط و مشابه بررسی می

. شودساخته می  برا سرؤا  پرژوهش  هاآنفراترکیب، از مطالعات کیفی منتخب و بر اساس ارتبراط  

داده   لیوتحلهیتزز  ادبیرات کیفری موضروع موردنظر نیسرت. همچنرین  کپارچهفراترکیب، مرور ی

 ایرن مطالعات است. به  یهاافتهثانویه و داده اصلی از مطالعات منتخب هم نیست؛ بلکه تحلیل ی

(. 2006است )زیمر  هرای اصرلی مطالعرات منتخربای فراترکیب، ترکیب تفسیر دادهگفته

می را شناسایی های ارزیابی عملکرد نظاکه در این پژوهش ما با استفاده فراترکیب شاخصازآنزایی

، بنابراین روش میآورها را به دست میو با استفاده از منطق خاکستری وزن هر یک از شاخص

 تحقیق مورداستفاده در این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است.

 هاتحلیل داده

( 2007باروسو )ی سندلوسکی و  امرحلهدر این پژوهش، از روش هفت    موردنظربرای تحقق هدف  

 دهد.ی این مراحل را نمایش میخالصهاست که شکل زیر  شدههاستفاد
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 ( 1،2007ی فراترکیب )سندلوسکی هفتگانه  مراحل  . 3شکل 

 : پژوهش هایپرسشتنظیم  گام یک

های است. در پژوهش حاضر ابعاد و شاخص ترکیب چه چیزینخستین سؤا  برای شروع فرا

وقت؟   چه  هایی نظیر چه کسی؟رفته است. در ادامه سؤا ارزیابی عملکرد نظامی مورد سؤا  قرارگ

 شود.و چگونه؟ مطرح می

 مند متون: گام دوم بررسی نظام

تا  1995های ها و موتورهای جستزوی مختلفی بین سا ا های داده ژورندر این پژوهش پایگاه

ژوهش ی پهامقالهجوی وهای کلیدی متنوعی که برای جستشده است. واژهبررسی 2017

ی هاگاهیپاو بررسی    وجوجستی  زهیدرنتمورداستفاده قرارگرفته در جدو  زیر آورده شده است.  

تعداد  موردنظری کلیدی هاواژهی مختل  و با استفاده از وجوجستو موتورهای  هاژورنا داده، 

 مقاله نهایی جهت فراترکیب انتخا  شدند. 43

 :و انتخاب مقاالت مناسب وجوجستگام سوم 

مقاالت یافت شده متناسب با سؤا   کند که آیامی در ابتدای فرایند جستزو پژوهشگر مشخص  

در این .گیردمی  بار مورد بازبینی قرار    نتخب چندینم  بدین منظور مقاالت  .است یا خیر  پژوهش

ی پذیرش هادر جدو  زیر شاخص .کندمی مقاالت را رد گام، پژوهشگر در هر بازبینی تعدادی از

پس از گزینش اسناد و  انتخا  مقاالت نهایی جهت انزام فراترکیب فرایند مقاالت آمده است.

 

1. Sandelowski 

 سؤا  میتنظ .1

 پژوهش

 مندنظام صورتبهی متون بررس .2

 و انتخا  مقاالت مناسب جستزو .3
 هامقالهاطالعات  راجاستخ .4

 کیفیت کنتر  .6 و مقوالت هاتم لیتحل 5
الگوی  ارائه .7

 مفهومی پژوهش



 123 / ...ینظام یعملکرد واحدها یمد  تعال

 

منظور بررسی کیفیت به   (casp)1ارزیابی حیاتی یهای مهارتبرنامهمتون علمی برگزیده توسط 

 نطق،م های ارزیابی برای هر مقاله بر اساس ده معیار اهداف،طبق مهارت مطالعات  یشناختروش

بیان  ،لیوتحلهیدقت تزز مالحظات اخالقی،  یریپذانعکاس  ها،آوری دادهجمع برداری،نمونه طرح،

گام بعد کدهای شناسایی و  درشود. می پژوهش امتیازی در نظر گرفته ها و ارزشروشن یافته

بر اساس هایی  تم  در این رویکرد کدها به بندی شدند.ها دستهکدها و تم ها،شده به مؤلفهاستخراج

 .شدند یبندشهود و درک پژوهشگر از موضوع موردبررسی مقوله

 های پذیرش مقاالت شاخ  . 2جدول 

 معیار پذیرش ابعاد بررسی

 انگلیسی و فارسی زبان

 2017-1995 بازه زمانی

 های ارزیابی عملکرد نظامیی مقاالت در زمینه شاخصکلیه جامعه

 رزیابیهای ابررسی شاخص شرایط مطالعه

 علمی یالمللنیب یهاشده در نشریات و اجالسمقاالت چاپ نوع پژوهش

 شده از مطالعرات کیفریاستخراج  یهاافتهیفراترکیب نوعی مطالعه کیفی است که اطالعات و  

 اردیمو  شامل  پذیرش  معد  یا،  شپذیر  یهار. معیاکندیدیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی م

موردمطالعه   یطاشر  ،موردمطالعه  جامعۀ  ،مطالعه  یهاروش  ت،مطالعا  نماز  ت،ارعمطال  ناربز  ن،چو

 است. شدهاشارهکه در جدو  فوق به این موارد  ستاپژوهش  عنوو 

 گام چیارم استخراج نتایج:

)معیارها(   ها مقوله : در ستون او  اند شده ی بند دسته  صورت ن ی بد  ها مقاله در پژوهش پیش رو، اطالعات 

مربوط به هر مقاله )شامل نام و نام  ، کدها، مرجع ها تم  گر ی د ی ها ستون و به ترتیب در  اند ده ش ارائه 

در ستون آخر نیز فراوانی نسبی مربوط به هر تم   ( و خانوادگی نویسنده، به همراه سا  انتشار مقاله 

 . اند شده ارائه 

 

 

1. Critical appraisal skills program 
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 . فرایند انتخاب مقاالت نیایی4شکل 

 پژوهش  یهاسؤال  .3جدول 

 پژوهش   سؤاالت پارامترها 

 ( What)   یزیچچه    

 ( Who)جامعه موردمطالعه    

 ( When)  یزمانمحدودیت    

 ( Howروش )چگونگی  

 در تعالی عملکرد نظامی چیست؟  مؤثر  عوامل  .1

 ی تعالی عملکرد نظامی چیست؟ هامؤلفه و    ابعاد  .2

 کلی این مد  به چه شکلی است؟  چارچو   .3

 

برای است. متون از کدها  استخراج به نوبت  برگزیده،ی هاگزارش و اداسن گزینش از پس

 است. بوده موردنظر تحقیق ت سؤاالکدها استخراج 

 ی کیفی:هاافتهو تلفیق ی  لیوتحلهیتجز  گام پنجم

در نظر   ، سپس با م ی ر ی گ ی م از مطالعات را کد در نظر    شده استخراج در پژوهش حاضر، ابتدا تمام عوامل 

مفاهیم    ب ی ترت ن ی ا به ،  م ی کن ی م بندی  را در یک مفهوم مشابه، دسته   ها آن ،  کدها گرفتن مفهوم هر یک از  

 . م ی ده ی م ی( پژوهش را شکل  ها تم ) 

 تعداد منابع یافت شده

N=420 

برای بررسی مقاالت تعداد 

 چکیده

N=208 

تعداد مقاالت بررسی محتوای 

 کامل

N=128 

ی رد شده )چکیده( هامقاله

N=80 

 مقاالت رد شده )عنوان(

N=212 

 کل مقاالت نهایی

N=43 

برای ارزیابی  هامقالهتعداد 

 N 83روش پژوهش

ی رد شده )روش هامقاله 

 پژوهش(

N=40 

محتوا( شده )ی رد هامقاله

N=45 



 

 

   . کدبندی موالعات پژوهش 4جدول   

 مقوله تم کد منابع  فراوانی

8 

(، جی 2009) نکیکوئ (، گرهارد لی 1394) یقطر (،1392حاجیان )

ی ( ج2011پائو  ) ونگ (،2009) نکیکوئ ( گرهارد لی 1999) سییلو

 (1388(، سماواتی )1999) سییلو

 ی،ریپذتیمسئول، اخالق و ارزش، اندازچشمایزاد  

ی در دیگران، مسئولیت اجتماعی، دید رگذاریتأثقدرت  

 ریزی و تنظیم اهدافمحیطی، برنامه

، اندازچشم،تیمأمور

 ارزش و اخالقیات

 رهبری
13 

و  1392(، افزه 2013فرود و  ) (،1999( جی لوییس )1998سومن ) 

 1392) افزه (،1392(، حاجیان )1388) یسماوات(، 1998سومن ) (،1393

و  2009) نکیکوئ گرهارد لی  (،1998( سومن )1394قطری ) (،1393و 

2011) 

تیمی، تعامل با افراد، پذیرش تغییر و همراهی با جامعه، کار 

 تمرکز روی کارکنانپیشنهادها، 
 ایزاد تیم کاری

 توانایی در اقدام درست گوش دادن، صحبت کردن، نوشتن،  (1394(، قطری )2013فرود و  ) (1998( سومن )1999جی لوییس ) 4
ی ارتباطی هامهارت

 مدیریتی

7 
( 1392(، بشیری و خدایی )2011پائو  )ونگ  (، ساریمون1393قطری )

 (1392حاجیان )، (1388) زادهبی( ش1395) تقوی دی( س1393ی )دهقان 

ی و مشخطی روزآوربه ، اهداف و استراتژیراهبردهاتعیین 

 و استراتژی راهبردها

 

 اهداف و استراتژی نظامی

 راهبرد

 4 نظامی
(، 2009) نکیکوئ ( گرهارد لی 1999ی لوییس )( ج2011پائو  )ونگ 

 (1391) ینیجز

 ریزی و تنظیم اهداف،برنامه ریزی مدیریت محیطی،برنامه

 چابکی و هوشیاری سازمانی

 هادستورالعملتنظیم 

 ی نظامیاستانداردها

4 
 (2011) نگیکوئ لی  گرهارد (،1394(، سلطانی )1391) ینیجر

 (1394سلطانی )

 ،هایاستراتژو  هااستیسبررسی تحقق 

 قابلیت مدیریت بحران ی امنیت ملی،در ارتقاو توانایی 

 ریزی تحققبرنامه

 هایو استراتژ هااستیس
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7 
(، 1393(، دهقانی )1388نزات ) (،1388) یسماوت(، 1999جی لوییس )

 (2009) نکیکوئ (، گرهارد لی 1999( جی لوییس )1392افزه )
 استانداردهاگرایی، نظم و انضباط تنظیم و اعما  قانون

 قوانین و

 مقررات گرایی 

8 

پائو  (، ونگ و 2009) پارابوپ (،2008(، ون دیزک )2014)  یلیفپائو  

دادرس (، 1389آراسته )( 1393) یقطر(، 1391) یصمد (،2011)

 (1394) یسلطان (، 1391)

ی در استفاده از وربهرهی، سازمان برونی هاشراکتمدیریت  

و اطالعات سازمان، استفاده از  هاداده لیوتحلهیتزز منابع،

ن، قابلیت ایزاد در سازما هاآنی توسعهجدید و  هایفناوری

 ژیک اجتماعیاسترات یهامانیپ، هاشرکتتعامل با سایر 

 شراکت

 یسازمان برون 

 

 شراکت و

 منابع

 

 (1392افزه )(، 1392(، حاجیان )2014آلن ) 3

ها و نیروهای نظامی، توانمندی در ایزاد تعامل مردم با سیستم 

 ی و حمایت از تولید ملی، توانمندیگذاراستیس وحدت ملی،

 از تولید ملی تیحما در ایزاد، وحدت و انسزام ملی،

 ایزاد وحدت ملی

 

 (1389احمدوند ) (،1391) یصمد(، 2004زیگدان ) 3
ی همکاری با سایر نامهتفاهم، ایزاد شرکامدیریت روابط با  

 ی مشترک با صنعت و دانشگاه،هاپروژه، هاشرکت

 ایزاد وحدت بین

 صنعت و دانشگاه

7 
(، 1392) انی( حاج2004) گدانیز(، 2004) گالریا(، 1999) سییلوجی 

 (1392(، عظیمی )1389آراسته ) (،1393) یدهقان 

اطالعات،  لیوتحلهیتززو  انتقا  مدیریت اطالعات جامع، 

 دانش شغلی، مدیریت منابع اطالعاتی

مدیریت اطالعات و  

 دانش

5 
(، سید 1388) دهزابی( ش1389) آراسته (،2004(، زیگدان )2012جروم )

 (1395نقی )
 منابع( انسانی و سازمانی) هیسرما

 مدیریت منابع

 انسانی

(، افزه 1392) انیحاج (،2001آلن ) (،2004) گالریا(، 2011ونگ پائو  ) 10

 ی،( سلطان 1393) یقطر (،1389(، احمدوند )1388( آراسته )1393)

 پژوهشی،مند فرایندهای طراحی نظام

 ی داخلی پژوهشی،ندهایفرا ،هاپروژهبندی امه زمانبرن

 طراحی و مدیریت 

 ی پژوهشیندهایفرا

 فرایندهای

 نظامی
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 (1394و  1393)

 (1392) یدهقان (، 2009پارابو  )(، 2013) فرود (،2010) تریپ 4
 ،هاپروژهفرایندهای مشارکتی، فرایند بهبود سطح 

 فرایندهای عملیاتی 
 ی سازمانیندهایفرا

15 

(، 2012) نگیکون ی ( د2012) جروم (،2009(، پارابو  )2004) گالریا

فیلی   ( پائو 1999) سییلو( جی 1998) ( سومن2013فرود و  )

(، مصدق 1391(، جزینی )1391زاده )(، رشید 2008دیزک ) ون (،2014)

 (1391) یصمد( 1392عظیمی ) (1394) یکن(، باقری 1394خواه )

 ابتکار ی جسمانی،هاارتمهاعتقاد و معنویت، روحیه، توانایی،  

 و خالقیت، تسلط در انزام کار، رعایت اصو  و موازین شرعی،

 ی،ریپذتیمسئولی هیروح ی،طلبشهادتی هیروح 

 انضباط همراهی و مشارکت با افراد جامعه، 

 آمادگی منابع

 انسانی 

 لزستیک

 نظامی 

8 
(، 2011) نگیکون ( در 2011پائو  )(، ونگ و 1993گلن )(، 2009پارابو  )

 (1393افزه )(، 1389آراسته ) (،1393) یسلطان (، 1391صمدی )

کارگیری فناوری نگهداری و تزهیزات، حفظ توان و تحرک، به

و  هاکارگاهکارآمد  تیریمد ،تیمأمورتناسب تزهیزات و  جدید،

های نوین ی از فناوریریگبهرهتزهیزات نظامی،  و هاشگاهیآزما

وانایی و قابلیت تحو  و پویایی در مدیریتی، ت یهاحوزهدر 

 ی، توزیع مناسب تزهیزات و منابعتیمأموری هاحوزه

 آمادگی تزهیزاتی

7 
(، رشید 1394( سلطانی )1391(، صمدی )2009( پارابو  )2008آلن )

 (1393(، افزه )1388) یمان یسلی و ( کاظم1391زاده )

یدات ، مقابله با تهدمانورهای یگانی، تمرینات و هاآموزش

ی، توانایی در ایزاد اهستهشیمیایی، میکروبی، نظامی، 

ی، قابلیت مدیریت بحران، تیمأموریی در واحدهای افزاهم

و  سالمتبهجسمانی، توجه  ، چابکی و مقاومتاندامتناسب

گیرانه، مقابله با تهدیدات نرم نشاط جسمی افراد، اقدامات پیش

 نیمه سخت )امنیتی( ( و)فرهنگی

 انی وآمادگی یگ

 اقدام عملیاتی 
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5 
 (، افزه1394(، سلطانی )2011)، (، ونگ و پائو 2012ویساریون )

 (1388(، نزات و یاوری )1393)

ی مهم )بانک، مغازه، اماکن خصوصی و ...(، هاسرقتکاهش 

ی(، کاهش جرائم به قاپ یک ی،بربیخرد )جی هاسرقتکاهش 

یش حس اعتماد مردم ، افزا...(یی، قتل و رباآدمعن  و امنیت )

 به نیروهای نظامی،

 -امنیت اجتماعی

 سیاسی

نتایج 

 امنیتی 
 (1394(، سلطانی )2009پارابو  ) 2

 انسزام ملی،ایزاد وحدت و 

 ی خارجیگذارهیسرماایزاد امنیت برای 
 دفاع ملی

 ارتقای امنیت اداری، ارتقای امنیت در حوزه مدیریتی (1393(، افزه )88نزات و یاوری ) 2
 امنیت اقتصادی

 

5 
(، 1393) یدهقان (، 1392(، حاجیان )1393(، افزه )2011کونینگ ) 

 (1394) یسلطان 

ی فرهنگ و هنر بومی، توسعه و ترویج فرهنگ و هنر توسعه 

بر  تأثیری انقال  اسالمی، ایزاد آرامش، هاآرمان بر دیتأک

ت ملت، شناسایی نواقص، انتشار اطالعا اقتدار ی مردم،هیروح

مرتبط با جامعه، استفاده مناسب از تسهیالت عمومی، توان 

 دستگیری و تحقیق

 -نتایج اجتماعی

 فرهنگی

 

 نتایج

 جامعه
 (1394(، سلطانی )2013) و  و اسمیت فرود (،2010کاترین ) 3

ایفای نقش عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی، حفظ و تقویت  

 سالمت اداری، جذ  سرمایه و ایزاد اشتغا 
 یج اقتصادینتا

 (1391) ینیجز، (1394آذر )باقری کنی و  2

 تعامل با مردم، توان الگو، بشردوستانهی داوطلبانه و هاتالش 

ی اسالمی در حوزه هاارزشبخشی، انضباط اجتماعی،  

 ی گفتمان رهبریسازنهینهادمدیریتی، ترویج و 

 حفظ و احیای 

دفاع  یهاارزش 

 مقدس
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6 
زاده رشید  ،(1999) سییلو(، جی 2011کونینگ )(، دی 2004ایگالر )

 (1391دادرس ) (،1390خواه )(، مصدق 1391)

ی، احرفهی تخصصی و هایآگاهرضایت افسران، ارتقای 

تخلفات سازمانی، افزایش آمادگی رزمی، فراهم  رویارویی با

، دارای کادر مرورزمانبهآوردن زمینه بروز رسانی دانش افسران 

 آموزشی قوی

 ایج افسراننت 

 و نیروهای متعهد

 رضایت

نفعان ذی 

 کلیدی
5 

 (1391) یصمد(، 1393افزه )(، 1392(، حاجیان )1391جزینی )

 (2013) تیاسمفرود و  و کی  

ی مردم، ایزاد هیروحبر  تأثیررفتار مردم، باعث اقتدار ملت،  

ی، تسهیل سازی، ایزاد اعتمادسازروانی در میان مردم،  آرامش

 تقویت اطمینان مسئولین مشارکت،

 رضایت سایر

 نفعانذی

 (1388کاظمی و سلیمانی ) (،1393(، دهقانی )95نقوی )سید  3

آموزش و تربیت، انگیزه و تمایل، میزان رضایت از حقوق و  

ی هادورهی کارگزینی، رضایت از هاتیفعالرضایت از  مزایا،

 ی کارهای و اجرای داوطلبانهریپذتیمسئولی هیروحآموزشی، 

 رضایت کارکنان

 

 مندقانونی، ایزاد محیط وربهره (1393افزه ) 1
 هایشاخص 

 عملکردی 

 نتایج

 کلیدی

 عملکرد

 (1393افزه )(، 1391) دادرس (،1394) یسلطان  3
وکار، جذ  سرمایه و ایزاد اشتغا ، های کسببهبود فعالیت 

 ایفای نقش در اجرای اقتصاد مقاومتی

 هایشاخص

 دیاقتصا 

 (1393افزه )( 2013) تیاسمفرود و  و کی   2

ی تحقیقاتی با مراکز پژوهشی، اعتبارات الزم هاپروژهافزایش  

ی یگان، اصالح مقررات مالی در جهت هاتیمأمورمتناسب با 

 هانهیهزتسهیل هزینه کرد، تولید جریان نقدی، بهبود ساختار 

 یهاپروژه 

 تحقیقاتی نظامی 

 



 

 

 گونههماندهد.  ی صورت گرفته را نشان میهاپژوهشدرصد ارجاعات هر معیار در  نمودار زیر  

 بوده 0.19شده در مقاالت به معیار لزستیک نظامی با بیشترین ارجاع داده میکنیمکه مشاهده 

 ی صورت گرفته است.هاپژوهشاین نشان از اهمیت این معیار در  ؛ واست

 
 مقاالت موالعه شده ر معیار در  ارجاعات ه درصد  . 5شکل 

ارجاعات  درصد 0.19توان دریافت که شاخص لزستیک نظامی با با توجه به این نمودار می 

 0.04ها برخوردار است و نتایج کلیدی عملکرد با از تکرار بیشتری نسبت به دیگر شاخص

 ارجاعات، دارای کمترین ارجاعات بوده است. 

  ی استخراجی:کدهاکنترل    گام ششم

 نظر پژوهشگر با یک خبره استفاده شد. مقردار شراخص  سهیتر  مفاهیم استخراجی از مقابرای کن

 دهندهباشد، نشان ترک یکاپا بین صفرتا یک نوسان دارد. هرچه مقدار این سنزه به عدد یک نزد

باشرد،  ترک یکه مقدار کاپا به عدد صفر نزد دهندگان است، اما زمانی توافق بیشتر بین رتبه

استفاده از نرم ( برا1394پیشه، )قاسمی و رعیتارد دهنده وجود د کمتر بین دو رتبه توافرق

زیر جدو   محاسربه شرد کره در 0.685و مقردار شراخص  0.001عدد معناداری  SPSS فزارا

کدهای  فررض اسرتقال  0.05برودن عردد معنراداری از  ترکوچک . با توجه به شودیمشاهده م

. پارامتر اج کدها پایایی مناسبی داشته استادعا کرد استخر  توانی. پس مودشیاستخراجی رد م

 است.  رشیپذقابلبوده و    0.6دهد که باالی  را نشان می  0.647در این پژوهش    شدهمشاهدهتوافق  

 

 

 SPSS افزارنرم . شاخ  کاپا خروجی 5جدول 

0.16 0.141 0.166 0.192

0.089
0.057 0.064 0.089

0.038
0

0.05
0.1

0.15
0.2

0.25

فراترکیب
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 یمعنادار (Sig) برآورد bT انحراف معیار برآوردی مقدار 

 Kappa 0.647 0.135 3.957 0.000 ر توافقمعیا

N 29 تعداد موارد    

 :هاافتهارائه ی  گام هفتم

ی منظم در منابع اطالعات علمی و بررسی وجوهاجستشده در شکل زیر حاصل  مد  نهایی ارائه

 ؛ کهمقاله نهایی در فرایند فراترکیب است 43مقاله داخلی و خارجی و انتخا   400نزدیک به 

شده، با توجه به مد  نهایی ارائه  مقوله استخراجی بود.  9و    مؤلفه  29کد،    156  ندیفرااین    خروجی

و منابع و لزستیک   شراکت  رهبری، راهبرد و استراتژی نظامی،توانمند سازها )چهار معیار اصلی  

نفعان و نتایج کلیدی امنیتی، جامعه، رضایت ذی) جینتاموجب  ندهایفرامعیار  ( توسطنظامی

هایی خواهد شد که تحت منزر به خروجی  شدهگفتهتوانمندی    4ی از  ریگبهرهشوند.  ی( ملکردعم

خواهد شد که هر یک دستاوردهای خاص خود را  چهارگانهیک فرآیند موجب بروز نتایج  تأثیر

نتایج حاصل از  باشد ریگچشمدر یک سازمان نظامی  توانمند سازهانقش  هرچقدر درواقعدارد. 

 اندشدهارائهکلی  صورتبهشده معیارها های مشابه ارائهخواهد بود. در مد  توجهقابلز نی هاآن

تواند یکی از نقاط و این می میاکردهها و جزئیات ذکر ولی در اینزا ما مد  را با تمامی شاخص

 یارمعشده در فرایند فراترکیب،  داده  ارجاعاتقوت این پژوهش باشد. همچنین با توجه به فراوانی  

ی هارتبهی رهبری نظامی و منابع و شراکت نظامی در  ارهایمعلزستیک نظامی دارای بیشتر کد و  

 های نظامی است.در سازمان ارهایمعی اهمیت این دهندهنشاناین  ؛ وبعدی قرار دارند

 

 

 

 

 

 

 



 1398 پائیز، 3، شمارۀ نوزدهمسا  مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیایی فراترکیب )محقق ساخته(  مدل . 6شکل 

 خبرگان  ازنظرستفاده  ها با اوزن دهی به شاخ 

وزن( هر معیار با استفاده از ) تیاهمنظر خود را در مورد  D={D1,D2,…,Dk} گروه خبرگان

𝑊𝑗یابازهتوان با یک عدد خاکستری . هر متغیر زبانی را میکنندیممتغیرهای زبانی بیان 
𝑘 =

 [𝐺𝑖𝑗 , 𝐺𝑖𝑗]   وزن هر معیار   نشان داد𝑤𝑗(𝑗=1,…,𝑛)  شود.با استفاده از رابطه زیر محاسبه می          

WQj(1رابطه ) =
1

K
[wj

1 + wj
2 + ⋯ + wj

k] 

 تن 6در اختیار  شدهیطراحی پرسشنامهها، در پژوهش حاضر برای سنزش اهمیت شاخص

 فرایندها

 رهبری

راهبرد و 

استراتژی 

 نظامی
 

شراکت و 

 منابع
 

لزستیک 

 نظامی

نتایج 

 امنیتی

 

 نتایج جامعه

 

رضایت ذی 

نفعان 

 کلیدی

 

نتایج 

کلیدی 

 عملکرد

 

 اجتماع –امنیت سیاسی 

 اقتدار ملی،

 امنیت اقتصادی

 مدیریتی 

 فرهنگی-نتایج اجتماعی

حفظ و احیای ارزش های 

دفاع مقدس، نتایج 

 اقتصادی

 

 

نتایج افسران و نیروهای 

یر ذی متعهد، رضایت سا

 نفعان، رضایت کارکنان

 دانش،

 مدیریت منابع انسانی

 

شاخص های عملکردی، 

شاخص های اقتصادی، 

پروژه های تحقیقاتی 

 نظامی

 

 

ارزش و ماموریت، چشم انداز، 

 اخالقیات،

 ایزاد تیم کاری،

 مهارت های ارتباطی
 

 اهداف و استراتژی نظامی،

تنظیم دستورالعمل ها و 

 می،استاندارد های نظا

 شراکت برون سازمانی،

 ایزاد وحدت ملی،

ایزاد وحدت بین صنعت و 

 دانشگاه،

 مدیریت اطالعات

 آمادگی منابع انسانی،

 آمادگی تزهیزاتی،

 آمادگی یگانی و اقدام
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ر نظرات خواسته شد تا با استفاده از عبارات کالمی زی هاآناز خبرگان نظامی قرار گرفت و از 

 ها اعالم کنند.خود را در مورد هر یک از شاخص

 . عبارات کالمی و اعداد خاکستری6جدول 

 

با توجه به جدو  زیر نظرات خبرگان با استفاده از منطق خاکستری وزن دهی شدند.  

 .اندشدهارائهها که در جدو  زیر آمده است وزن هر یک از شاخص گونههمان

 هاشاخ  . نظرات خبرگان در مورد هر یک از 7جدول 

 D1 D2 D3 D4 D5 D6 𝒘𝒋 

 H H MH H H M رهبری 
و  0.81[

0.63[ 

راهبرد و 

 استراتژی
M MH H MH H M 

و  0.73[

0.56[ 

 M ML M MH MH MH شراکت و منابع
و  0.61[

0.48[ 

 MH MH M H MH H لزستیک نظامی
و  0.75[

0.60[ 

 M ML M ML M MH نتایج امنیتی
و  0.55[

0.40[ 

 L ML M ML MH M نتایج جامعه
و  0.50[

0.35[ 

 H H MH H MH MH دی نتایج کلی
و  0.78[

0.61[ 

 H H MH H MH H نفعان رضایت ذی
و  0.80[

0.62[ 

 H M ML L H H ی نظامی ندها یفرا
و  0.60[

0.48[ 

 خیلی کم کم کم تقریباً متوسط زیاد  تقریباً زیاد  خیلی زیاد 
 ی کالمیرهایمتغ

(VH) (H) (MH) (M) (ML) (L) (VL) 

 [0.7و  0.9] [0.9و  1.0]
و  0.7]

0.6] 
و  0.6]

0.4] 
 [0.3و  0.4]

و  0.3]
0.1] 

و  0.1]
0.0] 

(⊗W) 
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شده توسط خبرگان، بیشترین وزن داده  ارهایمعشده به  های دادهبا توجه به جدو  فوق و وزن

برای تحلیل  های نظامی است.ازماناین نشان از اهمیت این معیار در س به معیار رهبری است،

 .میدهیم( نشان 7شکل نمودار ) صورتبهی مربوط به هر معیار را بازهبهتر میانگین 

 و پیشنیادها یریگجهینت

شده در های ارائهها و شاخصهای نظامی مد با توجه به اهمیت بحث ارزیابی عملکرد در سازمان

تیزه این کار مدلی جامع برگرفته از مد  تعالی های داخلی و خارجی بررسی شد و نپژوهش

EFQM  رهبری، راهبرد و استراتژی نظامی، شراکت و منابع، لزستیک نظامی، مقوله ) 9با

 نفعان کلیدی و نتایج کلیدی عملکرد(فرایندهای نظامی، نتایج امنیتی، نتایج جامعه، رضایت ذی

آمده حاصل از بررسی نزدیک دستی اصلی بههااریمعارائه گردید. با توجه به    کد  156مؤلفه و    29

ارجاعات دارای بیشترین  درصد 21مقاله در مرحله فراترکیب معیار لزستیک نظامی با  400به 

ی هارتبهدرصد ارجاعات در    17و    18ارجاع و همچنین شراکت و منابع و رهبری نیز به ترتیب با  

خبرگان این سازمان،   ازنظرژوهش نشان داد که  نتایج این پ  7جدو   با توجه به   بعدی قرار دارند.

رهبری با توجه به وزن باالی خود دارای  شاخص در راستای مسیر اعتالی عملکرد سازمانی،

ی حاصل از مد  قابلیت گانه 9با توجه به معیارهای  بیشترین اهمیت در این سازمان است.

و قوانین نظامی، نقش  استانداردها ها،جود دارد. تنظیم دستورالعملاستخراج مفاهیم بنیادی و

های نظامی در ایزاد وحدت ملی، آمادگی یگانی و تزهیزاتی، تحقق امنیت سیاسی، سازمان

ی هاارزشترین های دفاع مقدس از مهماجتماعی، اقتصادی و اقتدار ملی، حفظ و احیای ارزش

ها را دلیل جاع به شاخصمفروض بر آنکه فراوانی ارگردد. شده تلقی میمکنون در مد  ارائه

 برین فراوانری نسربی کردهرای، هم قلمداد کنیم ها نسبت برهاهمیت نسبی شاخص

 ینظامتوجه و تمرکز به مقوله لزستیک    توان استنباط کرد که در ادبیات علمیشده، میاستخراج

تر از سایر ( برجستهیگانی و اقدام عملیاتی آمادگی منابع انسانی، آمادگی تزهیزاتی، آمادگی)

 اند.ها بودهشاخص
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 ی وزن فراوانی ارجاعات و وزن خاکستری خبرگان سه یمقا.  7شکل 

ی علمی به ها را معرف اهمیت جامعهوزن فراوانی مقوله کهیدرصورت با توجه به نمودار فوق،

 توانصنعت موردمطالعه قلمداد کنیم، میو همچنین وزن خاکستری را معرف ترجیحات    آن مقوله

 پیدا کرد: ردستیز تأملقابلبه نکات 

توان گفت روند افزایش و شده میی وزن خاکستری با وزن ارجاعات دادهمورد مقایسه در .1

شده های ارائهکاهش این ضرایب مشابه است. این نشان از وجود همبستگی مربت بین وزن

 بوطه است.توسط خبرگان و ارجاعات مر

های رهبری صوص وزن خاکستری نشان از اهمیت باالی شاخصآمده در خدستبه جینتا . 2

شده در های ارائهترین مقولهنفعان و نتایج کلیدی عملکرد به ترتیب مهمنظامی، رضایت ذی

های لزستیک نظامی، شراکت و منابع و رهبری سازمان موردمطالعه است. همچنین شاخص

توان بنابراین می؛ استناد معتبر علمی استشده در ترین ابعاد ارائهترتیب از مهمنظامی به 

های ترین ارکان سازمانعنوان اصلی انکارناپذیر از مهمدریافت اهمیت وجود رهبری مقتدر به

 نظامی است.

آمادگی منابع انسانی، آمادگی تزهیزاتی، آمادگی ) ینظامهمچنین اهمیت شاخص لزستیک  .3
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مقایسه ی وزن خبرگان و  وزن ارجاعات مربوط به هر معیار

میانگین وزن خاکستری خبرگان وزن ارجاعات داده شده در مطالعات قبلی
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( شده توسط خبرگانهای ارائهشده و هم در وزنئهنی و اقدام عملیاتی()هم در ارجاعات ارایگا

 و معنادار است. تأملقابلاز شاخص رهبری  بعد

اما ؛ بوده است هانیباالترخاکستری جزء  وزن دهینفعان کلیدی نیز در توجه به رضایت ذی .4

این شاخص نیز  رسدیمته است. به نظر این متغیر نیز در مطالعات قبلی چندان وزنی نداش

 های مهم در ارزیابی عملکرد سازمانی قلمداد شود.جزء شاخص ستیبایم

در مطالعات گذشته چندان وزنی نداشته و کمتر  رسدیمشاخص نتایج امنیتی نیز به نظر  .5

 –قرارگرفته است. با توجه به اهمیت این شاخص مهم )توجه به امنیت سیاسی  موردتوجه

های آتی توجه بیشتری روی این توان در پژوهشمی اجتماعی، اقتدار ملی و امنیت اقتصادی(

 شاخص داشت.

خبرگان  ازنظرشده دارای کمترین وزن ولی نتایج کلیدی عملکرد در ارجاعات ارائه شاخص .6

 شدهانزامی مطالعات  توجهکمشده است. این نشان از  های ارائهترین شاخصئی مهمجزسازمانی  

توان روی این شاخص بیشتر تمرکز ر تحقیقات آتی میبنابراین د؛ روی این شاخص مهم است

 توان تحلیل مشابه ای انزام داد.نفعان نیز میکرد. همچنین برای معیار رضایت ذی

عنوان شد کیفیت به عنوان یک ابزار و اسلحه راهبردی در تعالی سازمانی   ترشیپکه    آن چنانکه  .7

ها و ارتباطات حوزه یت و همچنین پیچیدگیشود. نظر به جایگاه و اهمیت مقوله کیف تلقی می

گیری از فنون و ابزارهای تحقیق در عملیات نرم )از جمله کیفیت با دیگر مباحث سازمانی، بهره

های تعالی کیفیت سازی و ارتقای مد نرم(، کمک شایانی به پیاده هایشناسی سیستمروش

 (.1398کند )قاسمی و بهرنگ، می

های گیری شده است. دادههای خاکستری برای ارزیابی متغیرها بهرهادهدر این پژوهش از د .8

نی های کمی علوم انساشود. در پژوهشهای مبهم استفاده میبرای تبیین بهتر داده  ستریکخا

همواره این تعارض میان پژوهشگران وجود داشته که چه مقیاسی )قطعی، فازی و خاکستری( 

توان از نظریه تکرر افزایش روایی برونی پژوهش می منظوربه. برای ارزیابی به کار گرفته شود

های کیفی هر بار با یک سناریو )قطعی، فازی و خاکستری( داده بهره جست. در این روش داده

 (.1396شوند )قاسمی،  و در خاتمه نتایج سه مرحله با یکدیگر مقایسه و تلفیق می  شدهیابیارز
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