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 و موردمطالعاه  ازمانسا  در پیشاناادی  الگاوی  کاارییری  به دستاوردهای .4-2

 کنندیان پیشناادی برای استفاده راهبردهای

در ایمن بشم  المه راهبمرد      بش  قبل،در  ها افتهباتدجه به انجام تجزیه و تحلیل ی
تغییمر   راهبمرد عمدم   ،. راهبمرد اول شمدد  یمم کلی برای الازمان مدردمحالعه تدصمیه  

نها ادامه یابمد و  یی که باید عملکرد گذشته درمدرد  ها شاخصعملکرد االت یعنی 
ی ممذکدر در دو ربمع   هما  شماخص نیسمت.   ها شاخصنیازی به تغییر در ادز  این 

بندی  ن در جدول ذیل  مد   االتمرار کارخدز و اولدیت پایین قرار دارند که جمع
 :االت

 عملکرد رییتغ عدم یها شاخص .5جدول 

 ی عدم تغییر عملکردها شاخص مضم ن فراگیر ردیف
   شگیری از غافلگیریپی ضرورت کنترل 1

2 
اص ل حاکم بر 

 کنترل

 عدالت رعایت
 قرمزها خط رعایت

 فطرت با تنا ب
 تأکید بر نلاط راهبردی

 انتراف ع امل از مراقبت
 ها ی خت در مدیران از حمایت

 قراردادها از دقیق اطمع
 منطلی کار تلسیم

 عمل حین در مشکمت بیان
 کنترل در قاطعیت

 ا بمن فرد ب  کنترل تف یض

  لب امکانات انتراف
 تغافل در ام ر کم اهمیت

 عدم اجبار نیرو
 برکنار متعهد از دلز یی

 شده
 ب  مهم نکات یادزوری

 خاطی
 ززادی عمل تفکر ززادی شده  ازماندهی جرائم از پیشگیری بستر ازی 3

 زفات کنترل 4
 مدیر نب دن د ترس در
 مزازات اعمال در روی زیاده

 دامن زدن ب  شایعات

 غیبت
 تکبر

  تمگری

 عیبز یی
 ناحق ب  خ نریزی

 خش نت

5 
پیامدهای 
 کنترل

   هدایت حداکثری

 تش یق و تنبی  6
 مزازات بر شادمانی عدم
 تنبی  از پیش حزت اتمام

 مش ق نیکی و دور کننده از زشتی

عدم گذشت در م رد حل ق 
 الهی و عم می

 یا تش یق علت ب دن مشخص
 تنبی 

 درشتی بر مدارا تلدم
 عل بت در نرمخ یی

 در تعزیل از پرهیز
 عل بت

 شفاهی تش یق
 تش یق در تأخیر عدم

  خ دکنترلی و تل ا (عتید و رقیب) الهی کنترل ان اع کنترل 7

8 
های  یژگیو

 نیروی انسانی

 شزاعت
 حق حک مت از پیروی

 دشمن ب  خ شبینی عدم
 ندیدن  تم و نکردن  تم

 اخمقی رذائل از دوری
 یلین در دین

 مسئ لیت ح زه ب  اهتمام و هدفمندی
 قاطعیت

 نکردن تتلیر
 جبران برای دادن مهلت

 بد و خ ب نیروهای بین تمایز
 دقت در کار نیروها

 گرایی عمل
 مش رت پذیری

  ازمانی مشی ب دن الگ 
 شنا ی مخاطب

 پست دیدن امانت
 صدور در کنندگی اقناع

 فرامین
 ها همراهی در تلخی

 بانیمهر با مأت  نهی و امر
 فریادر ی درمانده

 ت ان اندازه ب  د ت ر
 غفلت از دوری


