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 چکيده
شیو  و میریرین نییرون انییان  بیران  ییتیاب  بیه        صورت عملیات مشترک انجام می  ها بیشتر بهامروزه جنگ

هیان  کنترل منابع انیان   ر نیل به هیر  بین  و گونه هماهنگ و واحر، امرن ضرورن این. پیشاقرامات مشترک، به

بینی  و کنتیرل   هان رفتار یازمان  و الگوهان مترتب بر آن فهی،، پییش  رو هر مریرین نوین جنبه حیات   ار ، ازاین

  ر نفیر   رفتیار  نالگیو  طراحی   قیتحق نیا از هر شره این. رفتار یازمان  این که  ر این تحقیق به آن پر اخته

. ایین تحقییق از   ایین  مشترک اتیعمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک نروین لیتشک  ر آجا  زمانیا رفتار نیریمر

 .ایین  شرهانجام  همبیتگ نیهمچن تحلیل  -صورت روش توصیف روش تحقیق به ان ایننوع کاربر ن و تویعه

نظیران نیروهیان مییلر  ر حیوزه     جامعه آمارن این تحقیق شامل فرمانرهان، خبرگان، کارشنایان، ایتا ان و صیاحب 

مریرین رفتار یازمان  و عملیات مشترک هیتنر.  ر این تحقیق تالش گر یر  رطول اجران تحقییق نگیاه  جیامع،    

بران آجا، از طریق مطالعه مبان  نظرن و اکتشیاف ،  نگر به موضوع انجام شو  و جهن تبیین رفتار یازمان  کالن و کل

شیره ایین.  رنهایین نتیجیه     هان تحقیق انجیام وتحلیل اطالعات و  ا هتهیه پریشنامه، اخذ نظر کارشنایان و تجزیه

گییرن فیر ن، انگییزش و    هیا، ا راک و تصیمی،  آمره از تحقیق، پنج مؤلفه مبان  رفتار فر ، شخصیین و ارزش  ینبه

 باشر.شاخص  ر کل م  20و خلقیات به ترتیب اولوین و تعرا   احیایات
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 یازمان ، رفتار فر ن، یطر فر ن، ارتش ج.ا.ا رفتارعملیات مشترک،  واژگان کليدي:

 مقدمه

هیان مشیترک، میریرین صیحیر نیرویی  مصیم، و       کارگیرن نیرواصل ایای   ر به

 نیبیاالتر شیره از طیر     یتیاب  به اهیرا  تعییین   ةکارآمر بران حصول اطمینان  رزمین

تیرین  این که باییر  ر کوتیاه   مشترک اتیاجراکننره عملو کشور   نظام  یطر فرمانره

مشیترک و مرکیب    اتینامه عمل)آیینزمان ممکن و بامالحظه الزامات راهبر ن کشور انجام شو . 

 (15: 1381آجا،
گونه هماهنگ و واحیر  اقرامات مشترک، بهمریرین نیرون انیان  بران  یتیاب  به 

هیان  امرن الزام  این. با توجه به آنکه کارکنان عملیات نیرون مشیترک  ر محیرو ه  

هیا  هیا و کارکر هیان وییژه آن   کننیر، الزم ایین، تخصیص   تخصص  خو ، فعالین م 

(  ر قالیب یین نییرون مشیترک ییازمانره       یامانمنرمنر )صورت یکپارچه و نظامبه

 شونر.

رییزن و  منابع انیان  آجا  ر هرکرام از نیروها  ر هنگام تشکیل نیرون مشترک و طیرح 

هراین عملیات مشترک بر ایاس مبان  و متغیرهان حاک، بر رفتار فر   ر ییازمان، مبیان    

حاک، بر رفتار گروه  ر یازمان و مبان  حاک، بر یییت، یازمان از خو  رفتارهان مختلفی   

مبان  حاک، بر رفتار فر   ر » هنر که  ر این تحقیق به کارن نشان م تعامل و هم ٔ  رزمینه

 شو .پر اخته م « یازمان

 فیر   رفتار بر حاک،  مبان» ایاس بر مشترک اتیعمل ناجرا زمان  ر کارکنانهر ین از 

 و نیشخصی  نیوع  – شیغل  نیرضیا  زانیی م –نگیرش  نوع – ی توانا: همچون) «یازمان  ر

از خیو  رفتیار   ( فیر   اتیی خلق و احیاییات  و زهیی انگ –ا راک –فیر   بر حاک، هانارزش

تعامل و همکیارن  ر عملییات مشیترک نشیان      ٔ متفاوت   ر زمان اجران مأمورین  رزمینه

هیان رفتیار ییازمان ، نییبن بیه      ها و آیییب  هنر.  ر این تحقیق ضمن برری  چالشم 

ریزن و نیرون مشترک و طرحطراح  الگون رفتار یازمان   ر یطر فر ن آجا  ر تشکیل 

 هراین عملیات مشترک اقرام شره این.
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 . کليات1

 . بيان مسئله1-1

باشیر. لیزوم   ریزن و هماهنگ  هر چهار نییرون آجیا می    یتا  مشترک آجا مرکز برنامه

وجو  آمرن یتا  مشترک آجیا   ها باعث بههماهنگ  و پشتیبان  نیروها از یکریگر  ر جنگ

 (47: 1390 افوس آجا،  انتشارات) شره این

رییزن و هیراین   منابع انیان  هرکرام از نیروها  ر هنگام تشکیل نیرون مشترک و طرح

عملیات مشترک  ر آجا بر ایاس مبان  و متغیرهان حاک، بر رفتار فر   ر ییازمان از خیو    

  هنر.رفتارهان مختلف   رزمینه تعامل و همکارن نشان م 

، مشیترک  نرویی ن اتیی عمل  ایایی  نارکنیان از منظورهیا  ک  رک مشترککمبو   لیل به

مییتمر   هیان نیتمرضعف آموزش منایب  ر رایتان اجران عملیات مشترک، کاف  نبو ن 

رییزن و هیراین عملییات مشیترک، تعصیب      و انجام کار عمل   ر مراحل تشکیل و طیرح 

رییزن و  طیرح  و مشیترک  نرویی ن لیهنگیام تشیک  مور  نیروها نیبن به نیرون خو   ر ب 

از  نیه یبه اییتفا ه به  رانیفرمانرهان، رؤیا و مر توجه هراین عملیات مشترک کارکنان، ک،

فرمانیرهان   تیوجه  ، ک،مشترک نروین اتیعمل نبه هنگام اجرا نو ما  نمعنو نهامشوق

ن و ییاز ،یمشترک به موضوع مشارکن  ا ن کارکنان  ر تصم نروین اتیعمل  عال هانر ه

: آجیا  مشیترک  هیان شیرزما  برری و نقر کتابچه) ر یطر فر ن و انیجام   ماهنگه جا یضعف  ر ا

 لیآجیا  ر تشیک    رفتار یازمان که همه این موار  نشأت گرفته از فقران ین الگو (87 :1396

باشییر کییه تحقییق اهییرا  میی  مشییترک اتیییعمل نیهییرا و نزیییرمشییترک، طییرح نروییین

  اصیل  مییلله  و  غرغه نیبنابرا نمو ه این؛هان مشترک را با مشکل جرن مواجه عملیات

 نرویی ن لیتشیک   ر  ییازمان  رفتیار  نیریمیر  نالگیو  فقیران »: از ایین  عبارت تحقیق نیا

 «.آجا مشترک اتیعمل نیهرا و نزریطرح و مشترک

 بیا  مرکب و مشترک چهارم  وره انی انشجو  گروه ریاله از پژوهش نیا نکهیا به نظر

 و نیهیرا  و مشترک نروین لیتشک  ر آجا  یازمان رفتار نیریمر نالگو  طراح» موضوع
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 ییطوح  از ییطر  ییه  هیر   ر مقالیه  ارائیه  شیره اییتخراج  «مشیترک  اتیی عمل نزیی رطیرح 

 رونیی ازا باشر م گیتر ه اریبی(  یازمان –  گروه – نفر )  یازمان رفتار لیوتحلهیتجز

 شیتر، یب مطالعیه  نبیرا  و ایین  شیره پر اختیه  فیر ن ( بعیر ) یطر نی به تنها مقاله نیا  ر

 .نرینما مراجعه مرکب و مشترک  انشکره آجا  افوس به تواننر م خواننرگان

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق1-2

 اهميت .الف
بینی   ایجا  وحرت رویه  ر شناخن، پیش موجب که  ار  نیاهم جهنازآن تحقیق نیا

محیط ،  یتیاب  به ین الگو و کنترل رفتار کارکنان تویط فرمانرهان با لحاظ کر ن شرایط 

رییزن و  مرون و بوم  متنایب با فرهنگ مل  و یازمان   ر تشکیل نیرون مشترک و طرح

هراین عملیات مشترک،  یتیاب  به مبنای  بران ارزیاب  عملکر  فرمانیرهان و کارکنیان  ر   

لمی  و  عنوان یین منبیع ع  توانر بهشو  و نتایج تحقیق م ها و عملیات مشترک م رزمایش

 .بر ارن قرار گیر آموزش   ر مراکز آموزش  آجا مور  بهره
 

 ضرورت .ب

 میرون  ی الگیو  فقیران اجیرا نشیرن آن، باعیث     که  ار  ضرورت جهنازآن تحقیق نیا

 مشیترک  اتیی عمل نیهرا و نزریطرح و مشترک نروین لیتشک  ر  یازمان رفتار نیریمر

 مییلر  نروهیا ین و آجا  آموزش مراکز  ر  آموزش و  علم منبع کمبو  شو ، باعثآجا م 

 رفتیار  کنتیرل  و بینی  پیش شناخن،  ر هیرو وحرت جا یا  ر  ناهماهنگ احتمال و شو م 

 اتیی عمل نیهیرا  و نزریی طیرح  و مشیترک  نرویی ن لیتشیک   ر فرمانرهان تویط کارکنان

 گر  .م  مشترک

 

 . پيشينة تحقيق1-3

  پژوهشی   ر(، 1393) ،شیه یرینیوبرن آ  هیییم و  رنیپوررش ریت،، پور نین نیام -(1)

 مؤلفیه  42 پیژوهش،  نیی ا  رانیر.  کیر ه  نییتب را )ص( اکرم  نب رةیی  ر  یازمان رفتار  مبان
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  ر رفتیار  فر ن یطر عناصر .شر ی شنایا یازمان و گروه فر ، یطر یه  ر  یازمان رفتار

 و تواضیع  افیرا ؛  بیه  احتیرام  و نگذارارج مر م؛ با مهرورزن: از عبارتنر )ص(اکرم  نب رةیی

 صیرر؛  ةییع  فر ن؛ انضباط و نظ، کار؛ به عشق ؛(تعهر) عهر به وفان خُلق؛ حین ؛ فروتن

 و ن ارامانین  ؛ی گیو رایین  و صیراقن  زگیارن؛ یپره و تقوا ؛ پوشبیع گذشن؛ و مرارا

 از نیرضیا  ن؛یی ن خلیوص  نفس؛ بیتهذ ؛ اخالق وجران محبن؛ و نیمیصم  ریتکارن؛

 و فیر ن  رنیا گیی  زه؛یی انگ بلنیرنظرن؛  و همن ن؛یقاطع و شجاعن ؛( شغل نیرضا) کار

 الگیون  و انییجام  ،)ص(اکیرم   نبی  رةییی   ر رفتیار   گروه یطر عناصر، رهبرن بو ن مؤثر

  ر رفتار  یازمان یطر عناصرو  رهبرن و ارتباطات مشورت؛ ؛ گروه نریگ،یتصم گروه؛

 ار؛یاخت ضیتفو قررت؛ یاختارن؛ نریپذنعطا ا یاختارن؛ انیجام ،زین )ص( اکرم  نب رةیی

 و هیتنب ؛ یازمان انضباط و نظ، ؛ یازمان انصا  و عرالن ان؛یب آزا ن ار؛یاخت مراتبیلیله

 نیریمیر  و تعارض نیریمر فرهنگ؛ نیریمر پر اخن؛ یت،یی ؛ بازری و نظارت ق؛یتشو

 .باشنرم  رییتغ

  ییازمان  رفتیار  انیراز چشی،  پژوهش  (  ر1981) کهوی  نیکو و زولریگر رونیم -(2)

میور    ایی فرنیکال ،نمیونتر  ،ی ایی  ر نرویی ن  لیتکم التیتحص مرریه ر  ارتش نحیابرار

 بیر  نریتیأث  چه  انیان و  یازمان رفتار نریا گیؤال اصل  این تحقیق، ی برری  قرار ا نر.

 از نیمحققی . این نکاربر  ق،یتحق نوع ازلحاظباشر و م   ار ؟ ارتش حیابراران عملکر 

 نآورگر  نبرا ناکتابخانه روش از. انرکر ه ایتفا ه  ا ه نگر آور نبرا مختلف نهاوشر

 بیه  آن ارییال  و پریشینامه  هیی ته از اییتفا ه  بیا   شیمایپ روش از و ازیمور ن متون و اینا 

 .انیر کیر ه  اییتفا ه  اروپا  ر کایآمر ارتش و ناقاره نکایآمر  ر ارتش نحیابرار  فرمانره

 پایی   از اییتفا ه  والگیو   نیچنر انیب با چراکه اینبو ه   لیتحل- فیتوص پژوهش روش

 ناجیه ینت بیه   ارنیر   ییع  طیشیرا  لیی تحل با و  ارنر طیشرا فیتوص  ر  یع هاپریشنامه

 میؤثر  اریبیی  ارتش نحیابرار انی انشجو نبرا  یازمان رفتار نریا گی .ابنری  ین منایب

  چیار   ییازمان  رفتیار  حیوزه  شیش   ر نحییابرار  انی انشجو  هر م نشان قیتحق .این
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 -4 کارکنیان  عملکیر   -3ان مکاتبیه  ارتبیاط  -2  شیفاه  ارتباطیات  -1: هیتنر ی ها کایت

  .رنظامیغ کارکنان نیریمر -6 مشترک احیاس -5کارکنان  نیب روابط

 ر  2017 ر یال  مشترک اتیعمل نامه، کتاب  تحن عنوان آیینایکات ن  نیویک -(3)

هان آن بیه  به چاپ ریانرنر که یرفصل کایامر متحرهایاالت مشترک نروین تویعه موییه

 باشر:شرح زیر م 

                مشییترک نعملکر هییا -3 مشییترک  فرمانییره هنییر -2 مشییترک اتیییعمل  مبییان -1

 نریی  رگ -6 مییتمر  نری رگ  ر مشترک اتیعمل -5 مشترک اتیعمل نبرا  یازمانره -4

     همگیرا  محیرو   هیان اتیی عمل و بحیران  به پای  -7  باز ارنرگ و  تیامن نهمکار ، نظام

 بزرگ اسیمق با  رزم نهااتیعمل -8

 

 تحقيق یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

 و مشیترک  نرویی ن لیتشیک   ر  ییازمان  رفتیار  نیریمر  ر مطلوب نفر  رفتار نالگو

 این؟ کرام ارتش جمهورن ایالم  ایران مشترک اتیعمل
 

 فرعي های. سؤال1-4-2

 نرویی ن لیتشیک   ر  ییازمان  رفتیار  نیریمر نالگو هانشاخص و هامؤلفهابعا ،  (1)

 ارتیش جمهیورن اییالم  اییران     مشترک اتیعمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک

 کرامنر؟

 و رییزن طیرح  و مشیترک  نرویی ن لیتشک وضع موجو  مریرین رفتار یازمان   ر (2)

 کرامنر؟ عملیات مشترک ارتش جمهورن ایالم  نیهرا

  یازمان رفتار نیریمر  ر نفر  رفتار نالگوهان ها و شاخصبنرن مؤلفهاولوین (3)

ارتش جمهورن  مشترک اتیعمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک نروین لیتشک  ر

 ؟باشنرچگونه م  ایالم  ایران
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  ییازمان  رفتار نیریمر  ر نفر  رفتار نالگوهان ها و شاخصروابط میان مؤلفه (4)

ارتش جمهورن  مشترک اتیعمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک نروین لیتشک  ر

 کرامنر؟ ایالم  ایران

 های تحقيق. هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

 و مشیترک  نرویی ن لیتشیک   ر  ییازمان  رفتیار  نیریمر  ر نفر  رفتار نالگو طراح 

 ارتش جمهورن ایالم  ایران. مشترک اتیعمل نیهرا و ریزنطرح

 
 های فرعي. هدف1-5-2

 آجیا   یازمان رفتار نیریمر  ر نفر  رفتار نالگو هانشاخص و هامؤلفهتبیین ابعا ،  (1)

ارتیش جمهیورن اییالم      اتیی عمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک نروین لیتشک  ر

 ایران.

 و مشیترک  نرویی ن لیتشیک   ر  ییازمان  رفتیار  نیریمر موجو  وضع  طیمح مطالعه (2)

 ارتش جمهورن ایالم  ایران. مشترک اتیعمل نیهرا و نزریطرح

  ییازمان  رفتیار  نیریمیر   ر نفر  رفتار نالگوهان ها و شاخصبنرن مؤلفهاولوین (3)

ارتیش   مشیترک  اتیی عمل نیهیرا  و رییزن طیرح  و مشیترک  نرویی ن لیتشیک   ر آجا

 جمهورن ایالم  ایران.

 رفتیار  نیریمیر   ر نفیر   رفتیار  نالگیو هیان  هیا و شیاخص  تبیین روابط میان مؤلفه (4)

ارتش  مشترک اتیعمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک نروین لیتشک  ر آجا  یازمان

 جمهورن ایالم  ایران.

 

 ي تحقيقشناسروش. 1-6

بیا   اننیه یزم -نمیور   و  فیتوصی  نهیا روش از ایتفا ه با و این نکاربر  قیتحق نوع

 نیی ا  رمور مطالعه  جامعه و این شرهانجامرویکر  آمیخته و همچنین به روش همبیتگ  

 هیا مقالیه  و هیا کتیاب  ،نمجاز نفضا نهانییا ها،نامهنییآ ها،گزارش اینا ، هیکل پژوهش
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 مشترک نروین لیتشک و یازمان  ر رفتار یازمان،  ر مریرین به مربوط  ییانگل و  فاری

 .این نظام  مشترک اتیعمل نیهرا و ریزنطرح و

نظران نظام  شاغل یا بازنشییته و فرمانیرهان و مییلولین    جامعه خبرگان شامل صاحب

عمره ارتش، یپاه، یتا  کل نیروهان میلر و وزارت  فاع و پشتیبان  نیروهان میلر که با 

آشینا   هان آینرهمباحث مربوط به مریرین رفتار یازمان  و عملیات مشترک و محیط جنگ

یال  20مرت باشنر و حراقل به بو ه و  اران یابقه تصرن مشاغل عملیات  و راهبر ن م 

 ر نیروهان میلر یابقه خرمن  ارنر. با توجه به شناخن پژوهشگران از ایین افیرا  و بیا    

 گر یرنر. انتخاب نفر 24گیرن هرفمنر )قضاوت ( تعرا  ایتفا ه از روش نمونه

نظران شامل فرمانرهان، خبرگان، کارشنایان، ایتا ان و صاحب جامعه آمارن این تحقیق

هیان نیروهیان مییلر  ر حیوزه     از یتا  کل نیروهان میلر، آجیا، ییپاه، و جیا،  انشیگاه    

 باشنر:هان زیر م مریرین رفتار یازمان  و عملیات مشترک هیتنر که  اران ویژگ 

تصرن  ر مشاغل میریریت  و   آشنا به مباحث مربوط به عملیات مشترک و  اران یابقه

و بیاالتر، ییابقه    18فرمانره  مرتبط با عملیات مشترک،  اران مشاغل راهبر ن  ر جایگاه 

هان نیروهان میلر باشنر. با ترریس مریرین رفتار یازمان  و عملیات مشترک  ر  انشگاه

 ر حیرو    تعرا  کل این جامعه آمارن با رعاین مالحظات حفاظت  آمرهعملبههان برری 

تعرا  اعضان جامعه آمیارن کلی  تحقییق زییا  و      کهنیانفر برآور  شره این. نظر به  292

باشیر،  ها مییر نمی  ها با توجه به محرو ین زمان  تحقیق و جایگاه آن یتری  به همه آن

گییرن  تحقییق از جامعیه آمیارن نمونیه     مور نظربنابراین با  ر نظر گرفتن همگون  صفات 

و  رنتیجیه   شیره اییتفا ه  %5و بران این کار از فرمول کوکران با ضریب خطان  هآمرعملبه

 نفر تعیین گر یره این.=n 90حج، نمونه تحقیق برابر 

 ی محتیوا  لیی تحل فنیون  از و باشیر  م ختهیآم و  کمّ ، فیک ها ا ه لیوتحلهیتجز روش

 :این شرهزیر انجام شرح به لیوتحلهیتجز نریفرآ و این شرهایتفا ه

ن و بیا  ایینا   و ناکتابخانیه  روشبه  ابترا با گر آورن  ا هان مرتبط با موضوع تحقیق

بر ارن و مصاحبه و پریشنامه، نیبن به نظریینج   ن اطالعات به روش فیشابزار گر آور
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ابعیا ،  عوامل )ایتخراج  منظوربه ر قالب ین مطالعه اکتشاف  و اجران مصاحبه با خبرگان 

ها( تأثیرگذار  ر موضوع تحقیق اقرام گر یر. پس از تعیین ایین عوامیل،   شاخصها و مؤلفه

گروه مطالعات  اقرام به تنظی، پریشنامه نمو  و  ر ا امه نیبن بیه تعییین پاییای  و روایی      

هیان آمیارن بیا اجیران آن  ر نمونیه      هان پریشنامه اقرام کر  و با اییتفا ه از روش یؤال

با به  ا ه عر ن تبریل و  ،با ایتفا ه از طیف لیکرتشره آورنعهان جمآمارن تحقیق،  ا ه

گر ییره   وتحلییل تجزییه شیره  آورنهان گیر   ا ه SPSS و EXCEL افزارهاننرم ایتفا ه از

آمار توصیف  میانگین، وارییانس، ضیریب تغیییرات، فاصیله       ر قیمناین.  ر این رایتا 

شره این و  ر قیمن آمار ایتنباط  بیا اییتفا ه   محایبهایتیو نن  T آزموناطمینان، آماره 

هیا و الگیو و   از آزمون کان مربع و ضریب توافق  وجو  ارتباط و شرت ارتباط بین مؤلفیه 

 ر  ؛ وها مور  آزمون قرارگرفتیه ایین  ها و مؤلفهوجو  ارتباط و شرت ارتباط بین شاخص

صورت کیف  پیس از  مرارک و مصاحبه بهآمره از مطالعات اینا ن و  ینبههان یافتها امه 

تلخیص و پر ازش مور  اییتنتاج و قضیاوت قرارگرفتیه ایین و بیا تلفییق ایین  و روش        

)ترکیب  یا آمیخته( ین تحلیل کامل صورت گرفتیه ایین. ییپس بیا تحلییل نهیای  نتیایج        

ها، نییبن بیه تبییین مناییب     نظران و پریشنامهنظرینج ، اینا  و مرارک، نظرات صاحب

رییزن و هیراین عملییات    رفتار یازمان   ر یطر فر ن  ر تشکیل نیرون مشترک و طرح

 مشترک ارتش جمهورن ایالم  ایران اقرام گر یره این.

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 . رفتار سازماني2-1

هیان  رفتار یازمان  عبارت این از مطالعه مینظ، عملییات، اقیرامات، کارهیا و نگیرش     

 هنیر.  ر رشیته رفتیار ییازمان  مطالعیه مینظ، جیایگزین        یازمان را تشکیل م افرا ن که 

 (3: 1389)ایتیفن رابینز:شو . قضاوت مشهو  م 

 

 سازماني رفتار در ليوتحلهيتجز ابعاد و سطوح
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 هانالگو از رفتارن علوم  انشمنران مختلف هانیازمان  ر یازمان  رفتار برری  بران

( 2010) هلنبین  و وگنیر  مثیال عنیوان بیه . انیر جییته  بهره متنوع  هانچارچوب و مختلف

 (کیالن ) ییازمان   و( مییان  )گروهی    ،(خیر  ) فر ن  یته یه به را یازمان  رفتار یطوح

 فیر ،  یطر یه  ر را یازمان  رفتار وتحلیلیهتجز کننر و همچنین رابینز، فرآینرم  تقیی،

 شره این.شرح مختصر توضیر  ا هکه  ر زیر به( 20:1390 ینز،)راب انر. م  یازمان و گروه

 یرانفر  و رفتار فر ن ایین. میر    ،از ابعا  مه،  ر رفتار یازمان یک : 1( سطح فردی1

 ر مقام  اورن و قضاوت  رباره رفتیار کارکنیان خیو      یویتهپ یازمان ،  ر یطوح مختلف

مناییب  ربیاره آنیان، برخیور ارن از      برخیور   و یرقضیاوت صیح   ةو الزم گیرنر قرار م

و  یتنیر )کراین منایب و  علم نهااطالع از روش یزرفتارن و ن  مبان یراموناطالعات الزم پ

رفتییار فییر   ر یییازمان    .  ر یییطر فییر ن رفتییار، تمرکییز بییر چگییونگ   (2012 ینیکیی ،ک

 .(2010 یگران،  و 2)شرمرهورناین.

روابط متقابیل   یکریگرشو  که با ها اطالق م گروه به تعرا ن از آ م :3ي( سطح گروه2

  احییاس وابییتگ   یگررفتارن مشترک به همر نها اشنچش، رشتهین  ارنر و بر ایاس

رفتیار گیروه ایین و      تمرکز بر چگونگ رفتار،   ر یطر گروه (198:1390)یرمرن، کننر م 

)شیرمرهورن  .یابنر و تویعه م یناشته، چگونه هراکارن چگونه باه، تعامل   نهاگروه ینکها

 .(2010 یگران،و  

مختلیف،   ییر کیه بیا عقا   ی هیا ایین از انییان   نایازمان، مجموعه :4ي( سطح سازمان3

و   همگیام  یکیریگر بیا  ین چنر هر  مشخص و مع یا ین ریانرن القول بران به ثمرمتفق

توأمیا  اییتفا ه     ،انییان  یرونما ن و ن یک ، منابعامکانات تکنولوژ یةکر ه، از کل  هماهنگ

،  هنیر  بیروز می   کیه  یت کننره  ر قبیال فعیال  شرکن نهاگروه یااز اعضا  ینکننر و هر م 

                                                                                                                                                     
1. Individual Level 

2. Schermerhorn 

3. Group Level 

4. Organization Level 
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 هیان یژگ رفتار، تمرکز بر و   ر یطر یازمان (67:1373 یزکار،)پره. کننرم  یافنرا  ر  منفعت

 .(2010 یگران،)شرمرهورن و   یازمان )مجموعه( این.ین 

 

 بر رفتار سازماني )مباني رفتاری در سطح فردی( مؤثر. عوامل 2-2
 مباني رفتار فرد در مدیریت رفتار سازماني .الف

  باییر  توانای  یعن  توان فر   ر انجام کارهای  که  ر ین پین ییازمان : توانايي .1

یزیکی ( و  )ف. توانای  افرا   اران  و بُعر توانای  جیم  (42: 1390)رابینز، انجام شو  

 باشر.توانای  ذهن  )هوش ( م 

 پیس از تحلییل و   گیر مشیاهره منظور از نگرش،  یر یا قضاوت  این کیه   نگرش: .2

را  ر پیرامیونش  ییره ایین پیی     ازآنچیه  ر ذهن خو آگاه خویش  ها ا هپر ازش 

 .(76: 1385)رضاییان، کنر  م

ییر  ن( را تغییرن )ییا گیر معرفین پیذ  ، نظیران صاحب يادگيری )معرفت پذيری(: .3

ی، ناشی   یرمییتق غکیه از تجربیة مییتقی، ییا      نیبتا  پایرار  ر رفتار یا رفتار بیالقوه 

 .(36-48 :1987)ایکینز،  انرکر هشو ، تعریف  م
 

 هاشخصيت و ارزش .ب

ن ثابین و مکیرر   رفتارهیا همیان   شخصین جمیع عیا ات  : های شخصيتيويژگي .1

 .(19: 1998و بالنچییار ،  )هرییی +...3+عییا ت 2 +عییا ت1اییین. شخصییین د عییا ت 

، طلیب جیاه یر، تنبل، پذیلطهجو، هان رایج ازجمله شامل خجالت ، پرخاشیژگ و

که  ر تعرا  زییا ن از شیرایط بیه     هنگامها، یژگ وشونر. این  موفا ار و تریو 

 شونر. منامیره  1هان شخصیت یژگ ونمایش  رآینر 

یی ،  گرابیرون  از: انیر عبیارت بعر اصل  شخصین  پنج: بعد اصلي شخصيت پنج .2

 روی   ر مقابل تجربه.گشا ه شنای ، ثبات عاطف  ویفهوظ میاز بو ن، 

                                                                                                                                                     
1. Personality traits 
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هان عمره شخصین که بیر رفتیار ییازمان     ویژگ : های عمده شخصيتويژگي .3

خو  ینج  اصل ، ماکیاول گرای ، نارییییی،، خو   یر  ارنر عبارت هیتنر از:تأث

 و شخصین فعال )مبتکر(. Aهان نوع ینشخصپذیرن، یینرموجه نمای ، 

ین کر ار »بیانگر باورهان ایای  و پایرار به این امر این که  هاارزش: هاارزش .4

شخص  یا اجتماع  به ین کیر ار ییا وضیع     ازنظرمعین یا ین وضع غای  هیت  

 .(85: 1998)هری  و بالنچار ، «. شو  مهیت  ترجیر  ا ه  متضا غای  مخالف یا 
 

 گيری فردیادراک و تصميم .پ

 (35: 1385رضاییان، )گوینر  من محیط  را ا راک هامحرکو تفییر  فراگر   ریافن و تعبیر

ایین  ایین.   شخصی   هانیژگ وبر ا راک  مؤثراز عوامل : عوامل مؤثر بر ادراک .1

انر از: نگرش، شخصیین، انگییزش، عالقیه، تجربییات گذشیته و      ها عبارتویژگ 

 انتظارات.

تیرین  راییج : گيرری براثرر انحرراف ادراک   خطاهای رايج در ادراک در تصميم .2

هی، ییا     «تحریف ا راک»عنوان مصا یق  از به هاآنخطاهان ا راک   ر فر  که از 

گیاه ، خطیان   ییه تکازحیر، خطیان   نفس بیششو  عبارتنر از: خطان اعتما به م

تعهیر، خطیان    اال بر نبتائیر، خطان فراهم  اطالعات، خطان نماینرگ ، خطان 

 یش .بازانرتصا ف  بو ن و خطان 

هان یازمان  اثرگذار محرو ین: گيری فردیهای سازماني در تصميممحدوديت .3

شره از یون یییت، ییا  هان زمان  تحمیلگیرن فر ن از نوع محرو ینبر تصمی،

 هان تاریخ  این.پیشینه
 

 انگيزش .ت

هیا باعیث بیروز رفتیار شیره و جهین رفتیار را تعییین         آن ها  الیل رفتار هیتنر.یزهانگ

هیان آنیان را   بین  رفتار افیرا ، انگییزه  بنابراین ضرورن این که مریران بران پیش کننر؛ م

 کیار  انجام به لیتما زشیانگتوان گفن:  ر بیان یا ه م  .(131: 1390)رابینز،   بشناینر خوببه
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  ر، مشروط بیر آنکیه انجیام آن کیار       گر تأمینون  ازین  نوع لهیوی بران تا نای ر فر  

 باشر.م  فر  توان

انگیز  و مییل  نین یتو ن و تشویق نیروهان خفته آ م  را برم  )ع(به فرمایش امام عل 

ها  ر هیراین کیر ن روش تشیویق    یاز ؛ لذا بهترین روشبه تالش و شا اب  را فراه، م 

 .(334: 1388) لشا  تهران ، این 

  اصل  انگیزش عبارتنر از:یه عنصر 

 شو . م  )تالش( شخص مربوط کوشیخنشرت، به میزان  شدت:

 ها  ر جهت  هراین شو  که به نفع یازمان تمام شو .الزم این تالش جهت:

 .(132: 1388) لشا  تهران ، انگیزش از ین بعر تراوم برخور ار این.  تداوم:

، y هیی نظر و x هیی نظر ،ازهیا ین مراتیب یلییله  هینظر هان اولیه انگیزش عبارتنر از:نظریه

، گانیه ییه  نیازهیان  بیر   مبتنی  هینظر هان معاصر انگیزش،هینظر، زشیانگ– بهراشن هینظر

 هیی نظر خو بیاورن،  هیی نظر، مریرین بر مبنیان هیر ،   هر  نییتع هینظر ارزیاب  شناخت ،

 .رفتار نیتقو هینظر و انتظار هینظر ن،برابر
 

 احساسات و خلقيات .ث

که بحث احیاییات  این باور بو  که احیایات از هر نوع، اخالل برانگیز این. هنگام 

 -ویژه خش،به -آمر، محققان همواره توجه خو  را بر احیایات نیرومنر و منف  مبه میان 

هیا  کیر . آن  می کر نر که  ر توانای  کارمنر بران انجام کارآمیر کیارش اخیالل     ممتمرکز 

عنوان عنصیرن ییازنره ییا قیا ر بیه ارتقیا  ا ن عملکیر  توجیه         ت، بهبه احیایا نررتبه

 کر نر. م

 هیا  هشیو .   می احیایات عبارت این از حیایین شریر که متوجه فیر  ییا چییزن    

احیاس وجو   ارنر، شامل خش،، تحقیر، شیور، غبطیه، تیرس، ناکیام ، ییاس، آزر گی ،       

 اشملزاز، شا ن، تنفر، امیر، حیا ت، نشاط، عشق، غرور، تعجب و غ،.

تمایالت  که از شرت کمتیرن از احیاییات برخیور ار هییتنر و      از انرعبارتخلقیات 

 باشر. ماغلب فاقر ین محرک موقعیت  
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ان احیایات و خلقیات  ر شیوه ابراز هر ین از انواع احیایات نهفتیه  تفاوت  یگر می

باشینر و ایین    گراتیر عملاین. همچنین برخ  محققان معتقرنر که احیایات ممکن این 

 .(195: 1390)رابینز، تر باشنر.  شناخت ر حال  این که خلقیات ممکن این 

حال بر احیایات نیز تیأثیر  رعینمنابع اصل  خلقیات هرچنر تعرا  زیا ن از این منابع  

، رون وهیوا آب، وضیعین  روزشیبانه گذارنر عبارتنر از: شخصین، اییام هفتیه، ییاعات     م

 ، میزان کم  و کیف  خواب، ورزش کر ن، ین، اجتماعهان زا، میزان فعالین ا هان تنش

 .جنیین

کیه  ر  این، ممکین ایین هنگیام     قبولقابلاحیای  که  ر ین میران بازن ورزش  

قبول باشر. به همین ترتیب، آنچه  ر ین کشور یرقابلغ کامال  آیر،  رممحل کار به نمایش 

ییازمان  و   تیأثیرات  بنیابراین  شیو ؛  می  ر کشور  یگر نامنایب تلق   اغلب منایب این،

 هان خارج  احیایات نامیر.توان جزو محرو ینفرهنگ  م  تأثیرات

مشاغل الزم مربیوط ایین. میریران از کارکنیان انتظیار       اما  رواقع کار احیای  به کلیه

از خیو   )ان نشیان نرهنیر    ارنر  ر رابطه با همکاران خو  مؤ ب باشنر و رفتیار خصیمانه  

 نشان  هنر(.« همیازن احیای »

کنر که کارکنان مجبور باشنر احییاس معینی  از خیو  نشیان      ممشکل واقع  هنگام  بروز 

ناهمییازن  »ها حاک، این. ایین نیاهمخوان  را   احیاس  یگرن بر آن زمانه،که  هنر،  رحال 

 .(206: 1390)رابینز، توانر لطمات زیا ن به کارکنان وار  آور .  منامنر که  م «احیای 

احیایات  رک شره احیایات واقع  فیر  هییتنر. بیرعکس، احیاییات بیه نمیایش       

ان، ازنظیر ییازمان  الزم و بیران یین     ها از یون کارکنی های  هیتنر که ابراز آن رآمره آن

 .(208: 1390)رابینز، انر. ها فطرن نییتنر، آموختن . آنانرشره ا هشغل معین، منایب تشخیص 

 شره این:( از پنج بعر تشکیلEIهوش احیای  )

 هان اجتماع .خو آگاه ، خو  مریریت ، خو  انگیزش ، همرل  و مهارت
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 نظری تحقيق. مدل مفهومي و چارچوب 2-3

  ر را یازمان  رفتار وتحلیلیهتجز چارچوب نظرن تحقیق برابر نظریه رابینز که فرآینر

 تنهیا  مقاله نیا  رشره این و ایتفا ه (20:1390 ینز،)راب  انر.م  یازمان و گروه فر ، یطر یه

 ر هیای   ر ابعیا  گروهی  و ییازمان      مقاله و این شرهپر اخته نفر ( بعر) یطر نی به

هان مرکز مطالعات راهبر ن آجا و  اعا منتشرشره این. مرل مفهوم  پژوهش نییز  فصلنامه

 باشر:شرح زیر م به 1-2برابر شکل شماره 

 
 مدل مفهومي مديريت رفتار سازماني در بعد فردی در عمليات مشترک آجا



  ایران.ا.طراح  الگون رفتار فر ن  ر مریرین رفتار یازمان   ر عملیات مشترک ارتش جمقالة پژوهش :            122

 هاآن ليوتحلهیتجز های تحقيق و. یافته3 

 تحقيق اول سؤال در مورد آمدهدستبههای داده ليوتحلهيتجز. 3-1

 ر  هیان رفتیار ییازمان   ر ییطر فیر ن     ها و شیاخص ابعا ، مؤلفهسؤال اول تحقيق: 

ریزن و هراین عملیات مشیترک ارتیش جمهیورن اییالم      تشکیل نیرون مشترک و طرح

 ایران کرامنر؟
 

 مدارکز اسناد و وتحليل و تلخيص سؤال اول تحقيق با استفاده اتجزیه .3-1-1

شیره از ایینا  و میرارک    هیان انجیام  با توجه به مطالعات صورت گرفته و طبق برری 

شامل؛ آیات و روایات و احا یث، فرمایشات مقام معظ، رهبرن و فرمانره  کل قوا، کتیب  

نظیران  و نشریات مرتبط با موضوع مریرین رفتار یازمان  و نظرات  انشیمنران و صیاحب  

هیان  مریرین رفتار ییازمان   ر بعیر فیر ن و مطابقین     این حوزه  ر خصوص چگونگ 

ییازن  ها و معیارهیان اییالم  و ایرانی ، جهین بیوم      صورت گرفته این مفاهی، با ارزش

رفتار یازمان  آجا  ر »هان زیر ایتخراج گر یر. مراحل یافتن مؤلفه هانشاخص ها ومؤلفه

 رونیر نیی  صیورت به «شترکریزن، هراین و اجران عملیات مبعر فر ن  ر تشکیل، طرح

هیا بیا   هیا و شیاخص  ذکر این، گرچه  ر گیر آورن مؤلفیه  شره این. شایانمنطق  برری 

 یترس به شیکل  گیرن از منابع موجو  و قابلموضوع یع  شره این تا حر ممکن با بهره

هان موضیوع مور بحیث گیر آورن شیونر ولی  ایین       ها و شاخصکلیه مؤلفه تمام شمول

یقیین  احتمیال نز یین بیه   شره باشنر اما بهها مغفول واقعار  که برخ  از آناحتمال وجو   

ایین پیژوهش را پوشیش     شره این، نیازهانتوان ا عا کر  آنچه  ر این حوزه گر آورنم 

  هر.م 

باییت  به مبان  حاک، بر رفتیار  کارکنان  ر زمان تشکیل نیرون مشترک م  فرمانرهان و

روابط متقابل کارکنان  ر ین نیرون مشترک توجه وییژه  اشیته و   یازمان   ر بعر فر ن و 

هیان احتمیال   ر مراحیل    افزای   ر عملکر  و جلوگیرن از بیروز ناهمیاهنگ   منظور ه،به

گانیه زییر را  ر بعیر رفتیار     پینج  هیان ریزن و هراین عملیات مشترک، مؤلفهتشکیل، طرح

 مور نظر قرار  هنر:، رگذاریتأثهان ترین مؤلفهعنوان مه،فر ن به
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 انگیزش. 4 گیرن فر نی،تصما راک و . 3 هاشخصین و ارزش. 2مبان  رفتار فر ن . 1

 احیایات و خلقیات. 5

کننره  ر این نوع ریزن، هراین و اجران عملیات مشترک، کارکنان شرکن ر زمان طرح

ییا غیرنظیام ( هیر    هان نظام  ها )شامل یازمانعملیات هماننر  یگر کارکنان یایر یازمان

هان برشمارن شره  ر باال رفتار خیاص خو شیان   هان مرتبط با مؤلفهین برایاس شاخص

هان تأثیرگذار  ر هیر  ترین شاخصعنوان مه،توان بهها را م  هنر. این شاخصرا بروز م 

 مؤلفه برشمارن کر :

ان یا شیره  ه اران تعرا  یه شاخص این که شاخص «مبان  رفتار فر ن»الف( مؤلفه 

 باشر.عمل( م  شامل: توانای ، نگرش و یا گیرن )آموزش مبتن  بر

هیان شخصییت ،   شاخص شامل: ویژگی    اران چهار «هاشخصین و ارزش»ب( مؤلفه 

 باشنر.ها م ها عمره شخصین و ارزشپنج بعر اصل  شخصین، ویژگ 

عوامیل میؤثر    شامل اران چهار شاخص عمره  «گیرن فر نتصمی، ا راک و»ج( مؤلفه 

برهان پرکاربر   ر قضاوت ناشی  از ا راک،  عوامل مؤثر بر تفییر احیاس(، میان) بر ا راک

 باشر.هان فر ن م گیرنهان یازمان   ر تصمی،خطاهان رایج  ر ا راک و محرو ین

 هیان اولییه انگییزش،    اران یه شاخص عمره ایین شیامل نظرییه    «انگیزش»  ( مؤلفه

 باشر.صر انگیزش و فرآینر انگیزش م هان معانظریه

 اران شش شاخص عمیره ایین شیامل: آشینای  بیه       «احیایات و خلقیات»ه( مؤلفه 

هیا(، منیابع   احیاییات و خلقییات و توجیه بیه رابطیه بیین آن       -مفهوم ییه واژه )عاطفیه   

احیایات  رک شیره و احیاییات بیه نمیایش     ) احیایات و خلقیات، تفکین احیایات

احیاییی ، کاربر هییان احیایییات و خلقیییات  ر رفتییار یییازمان  و      رآمییره(، هییوش 

 باشنر.هان خارج  احیایات م محرو ین
 

 تحقيق آمده از پرسشنامهدستی بههادادهآماری  ليوتحلهیتجز .3-1-2

ویییله  بنابراین بیه  وتحلیل قرارگرفته این؛تحقیق مور  تجزیه یؤال   ر پریشنامه 18 

 گر نر.ها برری  م ها و شاخصاهمین هر ین از مؤلفه جرول فراوان  میزان
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 های بعد فردیو شاخص هامؤلفهبه  مربوط فراواني توزيع (1) جدول

فه
ؤل

م
ها

 

 هاشاخص

 تعيين ميزان اهميت

اد
زی

ي 
خيل

 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

کم
م 
 ک

ي
خيل

 

ر 
ر ف
فتا
  ر

بان
م

 

 1 2 3 31 53 شغل(تنایب توانای  با  -توانای  ذهن   -توانای  جیم  توانای  )

 کننیره نییی تععوامیل   -با نگیرش   ری)رفتار مغا  شناختناهمیازن  -نگرش اجزان نگرش 
 رابطه نگرش با رفتار و ...(

34 46 8 2 0 

 0 0 14 40 36   به رفتار( هشکلن هاروش -ن یا گیرن ها)نظریه :مبتن  بر عمل( آموزش (یا گیرن 

ش
رز
و ا
ن 
صی
شخ

ها
 

 0 1 21 41 27 حی   ر مقابل شهو ن و ...( - گرابرون ر مقابل  گرا رونشخصیت  )ن ها ژگیو

 -ییازگار(  بیو ن )  مییاز   -)خیونگرم و اجتمیاع (   گیرا بیرون پنج بعر اصل  شخصیین ) 
 شنای  و ...(وظیفه

28 43 15 4 0 

 -ماکییاول  گرایی     -مثبین ییا منفی (    )  اصیل ها عمره شخصیین )خیو  یینج     ویژگ 
 خو شیفتگ  و ...(

21 46 19 4 0 

ها با پیونر میان ارزش -هان بین فرهنگ  ارزش -غای  و ابزارن( ها )انواع ارزشها )ارزش

 محل کار(
35 41 14 0 0 

ی،
صم
و ت
ک 
 را
ا

ن
ر 
ن ف
یر
گ

 

 -کننیره  عوامل مؤثر بر تفییر احییاس(: )عوامیل موجیو   ر ا راک   ا راک )عوامل مؤثر بر 

 وضعین وقوع ا راک( - ر ا راک شونره عوامل موجو  
33 45 12 0 0 

 -ان خطاهیان هالیه   -برهیان پرکیاربر   ر قضیاوت ناشی  از ا راک )ا راک انتخیاب       میان

 فرافکن  و ...(
29 40 19 2 0 

نفیس  گییرن بیر اثیر انحیرا  ا راک )خطیان اعتما بیه      خطاهان رایج  ر ا راک  ر تصمی،

 خطان تائیر و ...( - گاه خطان تکیه -ازحر بیش
33 41 15 1 0 

هیان  ییییت،  -گیرن فر ن )ارزیاب  عملکر   ر یازمان هان یازمان   ر تصمی،محرو ین
 مقررات ریم  و ...( -پر اخن 

47 31 10 2 0 
ش
یز
نگ
ا

 

 0 2 14 29 45 هان معاصر انگیزشنظریه

 1 2 20 38 29 هان اولیه انگیزشنظریه

 . 4 15 40 31 فرآینر انگیزش

ت
قیا
خل
و 
ت 
یا
یا
اح

 

 1 3 17 26 43 (هاآناحیایات و خلقیات و توجه به رابطه بین  -آشنای  به مفهوم یه واژه )عاطفه 

 0 4 22 36 28 روز و ...(یاعات شبانه -ایام هفته  -منابع احیایات و خلقیات )شخصین 

 0 5 30 36 19  رآمره(احیایات به نمایش  -تفکین احیایات )احیایات  رک شره 

نقاط ضیعف   -نقاط قوت هوش هیجان   -هوش هیجان  )احیای ( )ابعا  هوش هیجان  
 هوش هیجان (

33 42 12 3 0 

 -کاربر هییان احیایییات و خلقیییات  ر رفتییار یییازمان  )انتخییاب یییا گییزینش کارکنییان  
 خالقین -گیرن تصمی،

41 34 11 4 0 

 0 5 13 47 25 تأثیرات فرهنگ بر احیایات( -)تأثیرات یازمان  هان خارج  احیایات محرو ین
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 تحقيق سؤال دوم در مورد آمدهدستبههای داده ليوتحلهيتجز. 3-2

وضعيت موجود مديريت رفتار سازماني آجرا در تشرکيل نيرروی     دوم تحقيق: سؤال

 ؟ريزی و هدايت عمليات مشترک چگونه استمشترک و طرح

اخییر و   اجراشیره هیان  با مطالعه اینا  و مرارک و برری  اجمیال  بیر رون رزمیایش    

ها و عملیات مشترک با نیواقص   هر که اجران رزمایشنشان م  آمره ینبهارزیاب  نتایج 

شره قبل  شره این یینتعو معایب  روبروین که یبب فاصله یافتن نتایج عمل  از اهرا  

این لیکن  ر افزایش توان رزم تیأثیر   گرفتهانجامینکه ین اقرام مشترک و چنر نیروی  بااو 

هیان مشیترک از   هان تخصصی  و رزمیایش  بیزای  نگذاشته این.  ر برری  و نقر تمرین

یاله( که تویط یتا  کل نیروهان میلر و قرارگیاه   9) وره  1396تا پایان یال  1387یال 

بنیرهان زییر اشیاره گر ییره      ازجملیه به موار  متعر ن  شرهانجام )ص(یاء االنبخات،مرکزن 

 (87: 1396هان مشترک آجا: )کتابچه نقر و برری  رزمایشاین: 

متوییط ییا ضیعیف     هیان مشیترک  ر ییطر   آموزش و مهارت کارکنان  ر رزمایش .1

 شره این.یاب ارز

کیه کلییه     رصیورت شیو   هان مشترک عموما  با تأخیر تهییه می   ریزن رزمایشطرح .2

هیان طیرح   یازن و یپس اجران رزمایش بایر بر مبنان طرح و پیویناقرامات بران آما ه

 رزمایش باشر.

هییان مشییترک، ارتقییاء قییررت همییاهنگ   یکیی  از اهییرا  مهیی، اجییران رزمییایش  .3

ها حاک  از آن ایین کیه     این لیکن نتیجه حاصل از ارزیاب یازمانبرون  و یازمان رون

به  لیل توجه نکر ن به کاربر  هر ین از نیروهیا و  رثیان  عیرم واگیذارن مأموریین      اوال  

کامیل بکیار گرفتیه     طیور بیه مشترک  ر طرح رزمایش، ییازمان رزم مربیوط بیه رزمیایش     

 شو .  حاصل نم خوببهشونر و به این  لیل قررت ایجا  هماهنگ  نیز نم 

هیان مشیترک   ییژه رزمیایش  وبهها یه رزمایشبا توجه به اینکه برابر ترابیر ابالغ ، کل .4

ریزن و اجرای  شو  تیا از ایین طرییق صیحنه رزمیایش شیبیه        ویویه طرح صورتبهبایر 
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هان مشترک جرن تلق  شو  لیکن  ر هیی   صحنه واقع  مأمورین تراع  گر   و رزمایش

 این. اجرانشرهواقع   ر حالن  ویویه طراح  و  صورتبهها مور ن رزمایش

هان مشیترک،  ر میوار    یل عرم آموزش منایب و فه، یکیان از انجام رزمایشبه  ل .5

این که صبغه نمایش  و صورن بیو ن رزمیایش بیر صیبغه رزمی  و       شرهمشاهرهمتعر ن 

 .گر  نمایش  انجام م  صورتبهها رو رزمایشینازاواقع  بو ن آن غلبه  ار . 

مشترک از وضعین منایب تیاکتیک  و تکنیکی    هان یتا هان متشکله بران رزمایش .6

ها، تشیکیل  ها، برآور ها،  یتورات، پیوینبرخور ار نبو ه، آموزش الزم را بران تهیه طرح

 شورهان یتا ن عملیات مشترک را نراشته، غالبیا  از آمیوزش مناییب برخیور ار نبیو ه و     

 عمل ایجا  نماینر. ن رصحنهتواننر هماهنگ  الزم را  ر تهیه واحرهان عملیات  نم 

اعضان یتا  از نیروهان مختلف چهارگانه جهین اجیران رزمیایش مشیترک تفیاه،       .7

شره از غنان علم  و تاکتیک  و عملیات  منایب برخیور ار  یهتههان الزم را نراشته و طرح

هیان  بیازبین   بیر اییاس  مییانگین نمیره  رییافت      شیره انجامهان ارزیاب  بر ایاسنبو ه و 

 باشر. رصر م  30ال   20شره  بینیشپ

شره عمیرتا  از کفایین الزم علمی  و تخصصی  بیران      یلتشکهان مشترک فرمانره  .8

هیا و هیراین   هیا و  ییتورات و پیویین   ها و  یتورها، نظارت بر تهییه طیرح  اجران طرح

شره معموال  آمیوزش  یلتشکصحیر و منایب عملیات برخور ار نبو ه و فرمانره  مشترک 

 را بران عملیات مشترک را نرار .الزم 

هییان مشییترک، نبییو  ، عییرم فهیی، مشییترک از عملیییات یییل ضییعف آمییوزشبییه  ل .9

هیا نشیأت گرفتیه از    یین اهان مشترک که همیه    منایب بران انجام عملیاتیازمانفرهنگ

هان مشترک را با مشکل جیرن مواجیه   باشر، تحقق اهرا  عملیاتهان آموزش  م ضعف

 نمو ه این.

  مشیترک  ر  ییازمان فرهنیگ آمر و منطبق با ضرورت آموزش منایب، علم ، روز .10

)کتابچیه نقیر و برریی     شیو .  مشیترک محییوب می     این حوزه، جزء نیازهان ایای  عملیات

 (75: 1396هان مشترک آجا: رزمایش
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 ریر:و مطالعه اینا  موجو  چنین به نظر م  آمرهعملبههان با برری 

 کارکنان از منظورهان ایای  عملیات نیرون مشترک  رک مشترک نرارنر. .1

 باشر.آموزش منایب  ر رایتان اجران عملیات مشترک ضعیف م  .2

ریزن و هراین عملییات مشیترک   فرمانرهان به هنگام تشکیل نیرون مشترک و طرح .3

 نماینر.ان عمل م یلیقه

رییزن و هیراین   طیرح  نییرون مشیترک،   تشکیل ةین رزم غالب  یازمانین فرهنگ .4

 عملیات مشترک،  ر میان کارکنان نیروهان آجا وجو  نرار .

 

 تحقيق سؤال سوم آمده در مورددستبههای داده ليوتحلهيتجز. 3-3

  ر    ر ییطر فیر ن  ییازمان  رفتیار هان ها و شاخصبنرن مؤلفهاولوین»سؤال سوم: 

ارتیش جمهیورن اییالم      مشیترک  اتیعمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک نروین لیتشک

 «کرامنر؟ ایران

 ،ها متناظر خو   ر بعر فیر ن ها به مؤلفهارتباط شاخصنظرخواه   ر خصوص  نتیجه 

وتحلیل و مشیخص ییاختن   منظور تجزیهیؤال از جامعه نمونه مطرح گر یر که به 18ط  

شیره بیه   شونرگان به ییؤاالت مطیرح  هان پریشپای آمار توصیف  آمره،  ینهان به ا ه

 .باشرم  (2جرول شماره )شرح 

شره بییانگر نظیر موافیق افیرا      ها، میانگین و واریانس محایبهوتحلیل شاخص ر تجزیه

باشر.  ر ا امه با ایتفا ه از محایبه ضیریب  ها  ر الگو م شونره باوجو این شاخصپریش

 ص گر یر.ها مشختغییرات، اولوین این شاخص
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 های بعد فردیها و شاخصبه مؤلفه مربوط آمار توصيفي (2) جدول

 هاشاخص هامؤلفه
ميانگين  ميزان اهميت

ت موزون
وی

ول
ا

 

 وزن نسبي ميانگين

ر 
ر ف
فتا
  ر

بان
م

 

 3 /21102 /0599 48/4 توانای 

 8 /19308 /0568 24/4 نگرش

 12 /19119 /0568 24/4 آموزش مبتن  بر عمل() نریا گی

ش
رز
و ا
ن 
صی
شخ

ها
 

 10 /19300 /0541 04/4 هان شخصیت ویژگ 

 13 /18992 /0543 06/4 پنج بعر اصل  شخصین

 17 /17367 /0526 93/3 ها عمره شخصینویژگ 

 7 /19635 /0566 23/4 هاارزش

ی،
صم
و ت
ک 
 را
ا

ن
ر 
ن ف
گیر

 

عوامییل مییؤثر بییر تفییییر  ا راک )عوامییل مییؤثر بییر 

 احیاس(
23/4 0566/ 19824/ 5 

 14 /18862 /0544 07/4 برهان پرکاربر   ر قضاوت ناش  از ا راکمیان

 براثییرگیییرن خطاهییان رایییج  ر ا راک  ر تصییمی، 

 انحرا  ا راک
18/4 0599/ 19688/ 6 

 2 /21422 /0584 37/4 گیرن فر نهان یازمان   ر تصمی،محرو ین

ش
گیز
ان

 

 9 /19305 /0575 30/4 هان معاصر انگیزشنظریه

 20 /15893 /0488 57/3 هان اولیه انگیزشنظریه

 19 /16531 /0492 65/3 فرآینر انگیزش
ت
قیا
خل
و 
ت 
یا
یا
اح

 

 -احیایییات -آشینای  بیه مفهیوم ییه واژه: عاطفیه     

 خلقیات
19/4 0560/ 19928/ 4 

 16 /17918 /0532 98/3 منابع احیایات و خلقیات

 18 /16631 /0504 77/3 تفکین احیایات

 1 /18707 /0557 17/4 احیای ()  جانیههوش 

 11 /19182 /0568 24/4 کاربر هان احیایات و خلقیات  ر رفتار یازمان 

 15 /18716 /0538 02/4 هان خارج  احیایاتمحرو ین

 

 -هان نمونه آمیارن از آزمیون کیان    ر این پژوهش جهن برری  تصا ف  نبو ن پای 

 شره این.)آزمون خ   و( ایتفا همربع 
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 های بعد فردیها و شاخصبه مؤلفه مربوط آمار استنباطي (3) جدول

 هاشاخص هامؤلفه
آماره 

 آزمون

مقدار 

 بحراني

ضریب 

 توافقي

مبان  رفتار 

 فر 

 6419/0 487/9 08/63 توانای 

 6375/0 487/9 63/61 نگرش

 5723/0 487/9 84/43 آموزش مبتن  بر عمل() نریا گی

شخصین و 

 هاارزش

 5852/0 487/9 88/46 هان شخصیت ویژگ 

 5659/0 487/9 41/42 پنج بعر اصل  شخصین

 6503/0 487/9 96/65 ها عمره شخصینویژگ 

 5403/0 487/9 10/37 هاارزش

ا راک و 

گیرن تصمی،

 فر ن

 5338/0 487/9 87/35 (عوامل مؤثر بر تفییر احیاسا راک )عوامل مؤثر بر 

 6064/0 487/9 34/52 برهان پرکاربر   ر قضاوت ناش  از ا راکمیان

 4432/0 487/9 99/21 انحرا  ا راک براثرگیرن خطاهان رایج  ر ا راک  ر تصمی،

 4446/0 487/9 22./17 گیرن فر نهان یازمان   ر تصمی،محرو ین

 انگیزش

 5707/0 487/9 47/43 هان معاصر انگیزشنظریه

 5537/0 487/9 44/42 هان اولیه انگیزشنظریه

 5420/0 487/9 47/37 فرآینر انگیزش

احیایات و 

 خلقیات

 5424/0 487/9 52/37 خلقیات -احیایات -آشنای  به مفهوم یه واژه: عاطفه

 5622/0 487/9 58/41 منابع احیایات و خلقیات

 6564/0 487/9 13/68 تفکین احیایات

 5258/0 487/9 39/34 احیای ()  جانیههوش 

 5015/0 487/9 25/30 کاربر هان احیایات و خلقیات  ر رفتار یازمان 

 5247/0 487/9 19/34 هان خارج  احیایاتمحرو ین

 فراوان  مور  انتظار:

    

 آماره آزمون:

05/0            41 rdf                    
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 نقطه بحران :

4877/92

4,05/0

2

,   df 
 

د4877/9
2        ، مقرار بحران

2شره )آزمون(محایبه 

 

 

 

 

 تفسير:

بیاال، ازآنجاکیه   جیرول  آمیره  ر   یین با توجّه به مقرار بحران  و مقرار آماره آزمون به

گیر  و از مقیرار  قرار م  H،  ر ناحیه 05/0 ار و یطر معن  4آماره آزمون با  رجه آزا ن 

 نیگر  ، بنیابرا م  ریفر ر  و فرضیه ا عا تائتر این، بنابراین فرضیه صبحران  جرول بزرگ

 .رنباشی تأثیرگیذار می   ها  ر مؤلفه متناظر خو شان هان موجو   ر هرکرام از مؤلفهشاخص

 چون
2 هنره آن این که بین  و صفن متغیر بیتگ  وجیو   ار ، بیران محاییبه    نشان 

 شو :)ضریب توافق ( از فرمول زیر ایتفا ه م  آنشرت 

n
C




2

2





 
هان متنیاظر  ها و مؤلفهشاخصبیتگ  )ضریب توافق ( بین همضریب  شرتبا توجه به

هیا و  شیاخص ایین  و بیو ه   میور  تائییر   هاآنجرول باال( وجو  ارتباط بین )  ر بعر فر ن

 باشنر.همریگر تأثیرگذار م از یکریگر میتقل نبو ه و بر ها مؤلفه

 

 تحقيق سؤال چهارم در مورد آمدهدستبههای داده ليوتحلهيتجز. 3-3

 لیتشیک   ر    ر ییطر فیر ن  یازمان رفتارهان ها و شاخصیؤال چهارم: روابط مؤلفه

 ارتیش جمهیورن اییالم  اییران     مشیترک  اتیی عمل نیهرا و ریزنطرح و مشترک نروین

 کرامنر؟

1H

0H

2X

y

1

49/9  

 مقدار بحرانی

آماره 

 آزمون
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 ها با بعد فردیبه ارتباط مؤلفه مربوط استنباطيآمار  (4) جدول

 ابعاد

 

 مؤلفه

 

 ميزان توافق
آماره 

 آزمون

 

مقدار 

 بحراني

 

ضریب 

 توافقي

 

اد
زی

ي 
خيل

 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

کم
کم 

ي 
خيل

 

 فر ن

 /6114 487/9 72/53 7/1 8 41 7/28 7/10 مبان  رفتار فر 

شخصین و 

 هاارزش
3/9 35 5/36 3/6 3 89/45 487/9 5811/ 

ا راک و 

 گیرن فر نتصمی،
13 36 29 5/10 5/1 11/29 487/9 4943/ 

 /5707 487/9 47/43 2 13 40 21 14 انگیزش

احیایات و 

 خلقیات
5/27 5/27 2/36 13 2/1 12/38 487/9 5455/ 

 تفسير:

هیان بعیر فیر ن    مقرار آماره آزمون و مقرار بحران   ر هرکرام ین از مؤلفه با توجه به

و بعیر   هیا مؤلفیه این و بو ه  ها و بُعر فر ن )جرول باال( مور  تائیروجو  ارتباط بین مؤلفه

 باشنر.از یکریگر میتقل نبو ه و بر همریگر تأثیرگذار م فر ن 

 

 گيری. نتيجه4 

 بندی. جمع4-1

  :فرع 2و  1هر   و 2و  1گیرن  ر پای  به یؤال نتیجه

و برری  منیابع و تحقیقیات حاصیله از مصیاحبه و     با توجه به مطالعات صورت گرفته 

 نظران مشخص گر یر:شره بین خبرگان و صاحبهان توزیعپریشنامه

هیان میذکور  اران   ها پنج مؤلفه تأثیرگذار ایتخراج گر یر که تمیام  مؤلفیه   ر برری 

نظیران خبیره ایین عرصیه بیو ه و پیس از انجیام        قبول و مور  تائیر صاحبهمبیتگ  قابل

هان کم  و کیف  آمارن ا عان وجیو  ایین ارتبیاط اثبیات گر ییر و تمیام        وتحلیلیهتجز
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ها ضمن  ارا بو ن همبیتگ  الزم، وابیته به بعر فر ن مریرین رفتار ییازمان  آجیا   مؤلفه

 باشنر.م  ریزن و هراین عملیات مشترک ر تشکیل نیرون مشترک، طرح

هیان اول  ترتیب تقرم زیر  اران رتبیه  شره بهجتأثیرگذار ایتخرا  ر این رابطه پنج مؤلفه

 تا پنج، گر یرنر:

 مبان  رفتار فر  .1

 هاشخصین و ارزش .2

 گیرن فر نا راک و تصمی، .3

 انگیزش .4

 احیایات و خلقیات .5

هان بعر فر ن الگون میریرین رفتیار   مؤلفه -گیرنانرازهقابل -هان ر رابطه با شاخص

 بهتیر   رک منظوربه عملیات نیرون مشترک و ریزن و هراینیازمان  آجا  ر تشکیل، طرح

 شیاخص  20 تعرا  گیرن،انرازهقابل مفاهی، به هاآن تبریل و آمره ینبه هانمؤلفه بیشتر و

نظران و نخبگان این حوزه  ر آجیا تعیرا ن از   پس از انجام مصاحبه با صاحب که ایتخراج

شرح زیر مور  تائیر مقابل آن بههان هر مؤلفه هر ین  ر ها حذ  و نهایتا  شاخصشاخص

 و تصویب قرار گرفن:

 چهار شاخص ایتخراج گر یر. «مبان  رفتار فر »جهن مؤلفه؛  .الف 

 توانای  .1

 آموزش مبتن  بر عمل() یا گیرن .2

 نگرش .3

 رضاین شغل  .4

 یه شاخص ایتخراج گر یر. «هاشخصین و ارزش»جهن مؤلفه؛  .ب

 هان شخصیت ویژگ  .1

 پنج بعر اصل  شخصین .2

 یر  ارنرتأثها عمره شخصین که بر رفتار یازمان  ویژگ  .3
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 چهار شاخص ایتخراج گر یر. «گیرن فر نی،تصما راک و »جهن مؤلفه؛  .پ

 گیرن فر نهان یازمان   ر تصمی،محرو ین .1

 بر ا راک مؤثرعوامل  .2

 گیرن(خطاهان رایج ) ر تصمی، .3

 برهان پرکاربر  قضاوت  یگران ناش  از ا راکمیان .4

 شاخص ایتخراج گر یر. یه «انگیزش»جهن مؤلفه؛  .ت

 هان معاصر انگیزشنظریه .1

 هان اولیه انگیزشنظریه .2

 فرآینر انگیزش .3

 شش شاخص ایتخراج گر یر. «احیایات و خلقیات»جهن مؤلفه؛  .ث

 هوش هیجان  .1

آشنای  با مفهوم یه واژه شامل: عاطفه، احیایات، خلقییات و تعیین رابطیه بیین      .2

 هاآن

 احیایات و خلقیات  ر رفتار یازمان  کاربر هان .3

 هان خارج  احیایاتمحرو ین .4

 منابع احیایات و خلقیات .5

 تفکین احیایات .6

گونیه کیه  ر جیراول فصیل     گانه تائیر شره، همان 20هان گفتن  این  ر بین شاخص

هیان ییازمان  و   هان: هوش هیجان ، محیرو ین ترتیب شاخص چهارم نیز ارائه گر یر به

هیان: منیابع   هیان؛ اول،  وم و ییوم بیو ه و شیاخص    ر ن  اران اولویین گییرن فی  تصمی،

ها عمره شخصین و تفکین احیایات  اران یه رتبیه آخیر   احیایات و خلقیات، ویژگ 

 انر.گر یره

-اتفیاق پرییش  بیه هان آمارن پژوهش بیشیترقریب  ا هوتحلیل پس از برری  و تجزیه 

 ار آن را هماننیر  همبیتگ  و ارتباط کیامال  معنی   شونرگان بعر رفتار فر ن و اثرگذارن و 
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شره  ر پژوهش بیا الگیون میریرین رفتیار ییازمان   ر تشیکیل نییرون        یایر ابعا  مطرح

انیر. ایین الگیو و    تائیر خیو  قیرار  ا ه   ریزن و هراین عملیات مشترک مور مشترک طرح

میریرین، ارتقیان    آما گ  فیر ن و اجیران مطلیوب  ر   باعث نتایج حاصله از این تحقیق، 

شاییتگ (  ر مریرین خواهر شیر، توانیای  ایفیان نقیش، افیزایش      )  انش، بینش، مهارت

 هان نو و باور به رعاین اصول مریرین خواهر شر.عملکر   ر مریرین، خلق ایره

توجیه  »ریر نظر م  با عناین به موار  مطروحه فوق و نتایج حاصله از این پژوهش به 

انکیار و  ایین غیرقابیل   ازجملیه ارتیش ج.ا.ا امیرن    ها و ر همه یازمان به بعر رفتار فر ن

طیور خیاص  ر   هان، رؤیا و مریران  ر کلیه یطوح فرمانره  و مریریت  خو  و بهفرمانره

 .«ان نماینرباییت  توجه ویژهعملیات مشترک م 

 
 الگوی رفتار فردی مديريت رفتار سازماني در عمليات مشترک آجا 1-4شکل 
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 . پيشنهادها4-2
 پيشنهادهای اجرایي .الف

  طراحی » آمره این مقاله تحین عنیوان،  عملهان بهبا عناین به تحقیقات و برری  -1

بیه   «آجیا  مشیترک  اتیی عمل  ر  ییازمان  رفتیار  نیریمیر   ر نفیر   رفتار نالگو

عنیوان  رئییه آجا رییره و  ر صورت صالحریر پس از برری  بهیلنهایتحضار 

منظور اجرای  نمو ن آن  ر تشکیل نیرون راهبر ن  ر آجا تصویب و بهین ینر 

ریزن و هراین عملیات مشترک به یتا  آجا و کلیه نیروهان تابعه مشترک و طرح

 آجا ابالغ گر  .

 و نیی ترب معاونین  و  انییان  نرویی ن معاونین  بیه  قیی تحق جینتیا  شو  مپیشنها   -2

 نشیگیز  و  ابیارز آموزش، نبرا ی مبنا شرهارائه نالگو تا شو  ارائه آجا آموزش

 .ر یگ قرار کارکنان بران تشکیل نیرون مشترک

 کارکنیان نییرون مشیترک    آمیوزش  و نیی ترب نبرا ،آجا آموزش و نیترب معاونن -3

 و هیا مؤلفیه  اییاس  بیر  را  آموزشی  مراکیز    ریی  متیون  و  آموزشی  نهیا برنامه

 . هر قرار فوق نالگو نهاشاخص

 :گر   نشتریب توجه ریز موار  به مشترک نروین لیتشک از قبل شو  م شنها یپ -4

 رییت  اییتفا ه   توانر از منابع انیان  بهاز فرمانرهان  که انگیزه باالی   ارنر و م  (الف

 کر ه و ایجا  انگیزه بران کارکنان نماینر انتخاب گر  .

خاب گیر   تیا   گیرن فر ن باالی   ارنر انتکه ا راک و قررت تصمی،  فرمانرهان از (ب

گییرن بیران حیل مشیکالت را  اشیته       ر زمان عملیات و لحظات بحران  توانای  تصیمی، 

 باشنر.

کارکنان  که از توانای  جیم  و ذهن ، قررت یا گیرن و رضیاین شیغل  بیاالی      (پ 

 .برخور ارنر انتخاب گر  

ملی  و  هیان  از کارکنان  که ازنظر شخصیت  و خلقیات واریته هیتنر و بیه ارزش  (ت

 گذارنر انتخاب گر  .یازمان  احترام م 
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کارکنیان   انتخیاب  و  ابیی ارز نبیرا  الگیو  نیی ا از که ی هاابیارز شو  م شنها یپ -5

 .ننریبب را کار نیا نبرا الزم آموزش حتما  کننر، م ایتفا ه نیرون مشترک
 

 پيشنهادهای تحقيقاتي .ب

آینیره نییبن بیه انجیام پیژوهش پیرامیون       اصلر این، با ایتفا ه از نتایج این مقاله  ر 

 موضوع زیر اقرام باییته صورت پذیر :

ارائه الگون مریرین رفتار یازمان  نیروهیان مییلر  ر تشیکیل نییرون مرکیب،       -1

 ریزن و هراین عملیات مرکبطرح

ارائه الگون ییاختار ییازمان   ر نیروهیان مییلر  ر تشیکیل نییرون مشیترک،         -2

 مشترکریزن و هراین عملیات طرح

 

 

***** 
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