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 چکیده

تقویت بنیه دفاعی  های مادی نیروهای مسلح و خصوصاًموظف به تأمین نیازمندی هادولتدر همه جوامع، 
ای هجهت تأمین تمامی نیازمندیایران ، کشور و کمبود منابع مالی هامیتحرلیل ولی به دباشند؛ کشور می

 یهاراهاز  مسلح یروهاین یوربهرهبهبود ارتقای سطح در این میان . باشدیمنیروهای مسلح با مشکل مواجه 
به  یابیدست راهتأثیر آنها مقدمه الزم در  زانیم شناخت عوامل مؤثر و در این راستا .حائز اهمیت است مختلف

 همسئل .داردمنابع انسانی، آمادی و مالی از جمله  یعیوس فیعوامل ط نیاست. ا یورارتقای بهره یهاروش
هت ج ییالگوارائه مسلح و  یروهاین وریبهرهبر  مؤثر یو سازمان یعوامل فرد شناساییپژوهش  نیا یاصل

عوامل در  نیا خبرگانابتدا با نظر  والگ نیا نی. به منظور تدوباشدبا یکدیگر میعوامل  نیارتباط انشان دادن 

–یاعاجتم عوامل ،فردی–یتیعوامل شخص ،یعوامل اقتصاد ،یتیرمدی–یعوامل فرمانده قالب ابعاد پنجگانه

د گنجانده پنج بع نیعوامل در ا یتمام باًیکه تقر یبه گونه ا ؛دیگرد میقست مهارتی–یعوامل دانش و فرهنگی
 و همچنین یاکتابخانهاز منابع  وریبهرهمؤثر بر  ابعادمربوط به  یهامؤلفه یآورجمع یبرا نیهمچن .ندشد

دست  به جیتان بر اساس شد. یریگبهرهاز روش پرسشنامه  هاافتهیمصاحبه استفاده گردید و برای اعتبار سنجی 
و مهمترین مؤلفه هر یک از این ابعاد به ترتیب اولویت نیروهای مسلح  وریبهره، ابعاد مؤثر بر ارتقای آمده

( و ریمدفرمانده ) نیروابط ب) فرهنگی–یاجتماعبعد ؛ (تجربه و مهارت کارکنان) یمهارت–یدانش بعدعبارتند از: 

ی اقتصاد بعد(؛ شرفتیبه پ لیداشتن مفردی )–یتیشخص بعدی(؛ زیبرنامه ر) یریتیمد–یفرماندهبعد (؛ کارکنان
 .باشدیم( حقوق و دستمزد ستمیس)

مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل شخصیتی  –نیروهای مسلح، عوامل فرماندهی  وریبهره: واژگان کلیدی

 .مهارتی –مدیریتی، عوامل دانشی  –فردی، عوامل فرماندهی  –
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 مقدمه .1
دارد.  یمقتدر دفاع یرویبه ن ازی، نشیخو یو دفاع از استقالل و مرزها یارض تیجهت دفاع از تمام یهر کشور

قدرتمند ی نظام یروین لیدر گام اول تالش خود را مصروف تشک خیتار یرهگذر کشورها از ابتدا نیدر ا
سالم اما در مکتب ا ابندیخود دست  ییمقابله با دشمنان، به اهداف کشورگشا قیاز طر توانندتا ب اندداشته

 .یابدیم از حمالت دشمنان شکل یبر اصل بازدارندگ یمبتن یماسال نیمسلح با هدف دفاع از سرزم یروهاین
ز ا باشدمی یحکومت یدر سطح جامعه و نهادها یمهم و مطرح موضوع ،یو دفاع یتیمسلح از نظر امن یروهاین

 یبه حمله نظام دیتهد یامنطقهو فرا  یامنطقهدشمنان  یآشکارا از سو رانیا یاسالم یآنجا که جمهور
 مردم و گاههیتکرا دارند.  رکشو تیآنان که قصد اخالل در نظم و امن یوجود عوامل داخل نیهمچنو  گرددمی

و  قیمسلح تحت نظر فرماندهان ال یروهاین قتیدر حق باشدمیمسلح آن مملکت  یروهایمملکت ن کینظام 
 نیبر ا .ازندسمیدشمنان را نقش بر آب  یالیکه خام خ باشندمیدر کشور  تیامن یاصل کنندگاننیتأممن از ؤم

 گردد. یتیو امن ینظام هایسیستم بهترتواند منجر به عملکرد یمسلح م یروهاین وریبهره شیاساس افزا
به منظور نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی خود، توجه خاصی به منابع مالی دارند و کشور ما نیز  هادولت

دات داخلی و تهدی هامیتحراز این قاعده مستثنی نیست. با توجه به شرایط خاص کشور در سنوات اخیر به علت 
طرفی  از باشدمیعی کشور و خارجی دولت ملزم به تخصیص امکانات و منابع کافی جهت تقویت بنیه دفا

اساس  بر .(1389نگردد )فرهی، تأمیننیروهای مسلح  هایدرخواستمشکالت موجود باعث شده است تمامی 
 دیاعم از وزارت دفاع تا ارتش و سپاه با هادستگاههمه مسلح  نیروهایدستورالعمل مقام معظم رهبری به 

 بایستی ران،یا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین. دهند شیخود را روز به روز افزا یو دفاع ینظام هایآمادگی
 «هو اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّ» فهیشر هیبه پشتوانه آخود را  یحاتیو تسل یزاتیو تجه یدفاع هایآمادگی

مسلح،  یوهارین یو دفاع ینظام هایپیشرفت نکهیبر ا تأکیدبا  ایخامنه اهللآیتدهند. حضرت ارتقاء روز افزون 
 نیاست، خاطر نشان کردند: ا هابرترینکشور، نمونه و جزء  یو فناور یبرجسته علم هایپیشرفت انیدر م

ی بایستی به صورت جدکم سابقه و کمبود منابع  هایتحریمفشارها و  طیدر شرا هاتوانمندیو  هاپیشرفت
بیانات ) ابدیهمچنان پرشتاب ادامه  دیاست و با ایالعادهفوق اریکار بس آمدهبه دست  هایموفقیتدنبال شود و 
 .(03/06/1395 ،(مدظله) رهبریمقام معظم 

بهبود مستمر  جهت در یاریمع عنوانبه وریبهره از دستورات مقام معظم رهبریبا استعانت از  مسلح یروهاین 
 دارد آنچه را که در حال یاست که همواره سع یفکر دگاهید کی وریبهره. کنندمیموجود خود استفاده  طیشرا

را هر  شفیکارها و وظا تواندمیاست که انسان  دهیعق نیبر ا یمبتن وریبهرهحاضر موجود است بهبود بخشد. 
به  میکنیرا مطرح م یورما بحث بهره یوقت یطور عموم به. (1389،)وردی به انجام برساند روزیروز بهتر از د

 یبازده نیشتریب میتا بتوان میریگیرا چگونه به کار م میدار اریکه در اخت یاز منابع یاموعهمعناست که مج نیا
و  ییاراک شیاز منابع محدود به منظور افزا نهیبه نحوه استفاده به وریبهره. میرا از آنان داشته باش یو خروج
 .(1379)ابطحی، پردازدمیعوامل سازمان  یاثربخش

ال اعم ترینکلیدیو  ترینمهماز  یکی یدفاع هایسازمانبه خصوص  یامروز هایسازمانمنابع در  تیریمد 
 نیهتربه دنبال ب ربازیانسان موجب شده تا بشر از د یرو شیپ هایمحدودیتکمبود منابع و  باشدمی تیریمد
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 هاازمانسدر  شتریب وریبهره به یابیدست لیهدف با م نیاستفاده از منابع و امکانات در دسترس خود باشد ا
بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون  یبرا تالش .(1394)تفضلی،خود را نشان داده است 

 یدیتول یو واحدها یاقتصاد هایسازمان رانیمد یو اطالعات، هدف تمام یمواد، انرژ ه،یکار سرما یروین
 یاجرائ هایروشمناسب،  یوجود ساختار سازمان. (1393حکیمی پور،) باشدمی یو مؤسسات خدمات یصنعت

 ستهیو شا تیواجد صالح یانسان یروین ترمهمکار متعادل و از همه  یفضا لم،و ابزار کار سا زاتیکارآمد، تجه
. (1394پیران نژاد،) گیردقرار  رانیمد موردتوجه دیمطلوب با وریبهرهبه  لین یکه برا باشندمی یاتیاز ضرور

 زانیبر م تواندمی یو آگاهانه آنان همراه با انضباط کار ارانهیهوش هایتالشمشارکت کارکنان در امور و 
فرهنگ  . روحگذارد ریتأث یمتالطم و توأم با ناامن طیمح کیدر  ژهیوه ب وریبهرهبهبود  یبرا ریو تعم وریبهره

 و استفاده انکارکن وریبهرهارتقای  یتالش برا. (1387مدنی،) شود دهیدر کالبد سازمان دم دیبا وریبهرهبهبود 
 ،وریبهره از اهداف گرید یکی، پرفرازونشیبراه  در اینو  انتهاستیب یانسان راه ینامتناه یرویاز ن نهیبه

است  تأکید هر دو مورد ،یزندگ معنوی و مادی بعدبا تمام ابعاد آن است. در مکتب ما،  یزندگ تیمطلوب ارتقای
 أتنش شودمیبه کار گرفته  روزمره ما گفتگوهای درو آخرت که  ایسود دن ای آخرتو  ایخسارت دن و معنای

و  ریکه ما را به اهداف خ میکن یتلق یرا ابزار وریبهره توانیممیاساس  نیاعتقاد است بر هم نیگرفته از هم
 (1395شجاعی،) .کندمی کینزد یو اخرو یویدن معقول

 است شناخت عوامل مؤثر بر ارتقای پذیرامکان یمختلف هایراهاز  مسلح یروهاین وریبهرهبهبود ارتقای سطح  
ل عوام نیاست. ا وریبهرهارتقای  یها زمیبه مکان یابیدست راهمقدمه الزم در  هاآن تأثیر و میزان وریبهره

خش از هر ب یبر رو یو انسان یمنابع مال نهیبه میعرصه و تقس نیدر ا هااولویتدارد. شناخت  یعیوس فیط
 تأثیرگذارعوامل هر یک از  هایمؤلفهپژوهش  نیدر ا .(1389)آقامحمدی، برخوردار است ایالعادهفوق تیاهم
نیروهای  وریبهرهبر ارتقای  هامؤلفههر یک از این  تأثیررا شناسایی نموده و میزان مسلح  یروهاین وریبهرهبر 

از  کی هر تأثیرمیزان مسلح بر اساس  یروهاین وریبهرهو بهبود  تأثیرجهت  یشنهاداتیو پ مسلح مشخص
 .گرددارائه  مسلح یروهاین وریبهرهعوامل مؤثر بر ارتقای 

 گفته شد سؤال اصلی این مطالعه عبارت است از: ترپیشکه  طورهمان
مناسب جهت ارتقای  یو راهکارها ستیمسلح چ یروهاین یوراز عوامل مؤثر بر ارتقای بهره کیهر  تیاولو -

 ؟کدامند هر یک از عوامل یهااولویتمسلح با توجه به  یروهاین وریبهره
 و سؤاالت فرعی آن به ترتیب عبارتند از:

 هانآهر یک از  تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمدیریتی مؤثر بر ارتقای  –عوامل فرماندهی  -
 چقدر است؟

 ؟چقدر است هاآنهر یک از  تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمؤثر بر ارتقای  عوامل اقتصادی -

 هاآنهر یک از  تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمؤثر بر ارتقای  فردی -عوامل شخصیتی -
 چقدر است؟

 هاآنهر یک از  تأثیری مسلح کدامند و میزان نیروها وریبهرهمؤثر بر ارتقای  فرهنگی -عوامل اجتماعی -
 چقدر است؟
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قدر چ هاآنهر یک از  تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمهارتی مؤثر بر ارتقای  -عوامل دانشی -
 است؟

 هر یک از عوامل کدامند؟ تأثیرنیروهای مسلح با توجه به میزان  وریبهرهراهکارهای مناسب جهت ارتقای  -
بر  ردیده وگ یی، شناسارا دارد تأثیربیشترین مسلح  یروهاین وریبهره یبر رو که یهایمؤلفه مطالعهدر این  

به  جینتا نیداد و همچن صیشکل تخص نیمنابع موجود را به بهتر تواندمی آمدهبه دست  یهااولویتاساس 
 یروهایدر ن وریبهره یبر ارتقا تأثیرگذاروجوه اشتراک و افتراق عوامل  تاشود  سهیمقا گرید عیبا صنا آمدهدست 

ر د عیو صنا هاسازماندر آن  آمدهبه دست  تجربیاتمشخص شود و از  گرید هایسازمانو  عیمسلح با صنا
 یروهاینبارز  هایخصیصهبا ادراک  دیبا ریمس نیا در مسلح استفاده گردد. نیروهای وریبهره یارتقا یراستا

و  هاهماهنگی، هاریزیبرنامهتحول  ت،یفیسطح ک یبا ارتقا ،یورسطح بهره شیافزا جهت یمسلح راه
 طالعاتا سرعت فناوری، پیچیدگی رقابت، سطح گسترش به توجه با وریبهره اهمیت به وجود آورد. هاارزیابی

 در همه و دارد مدیران نزد جایگاه ارزشمندی کارایی و وریبهره امروزه. نیست پوشیده برکسی هاسلیقه تنوع و
 سازمان ثبات ات گیردمی شکل راستا همین در نیز آنان و تالش ترندفزون اثربخشی و بیشتر کارایی یوجوجست

به فرماندهان و مدیران کمک نماید  تواندمیاین اساس انجام این تحقیق  بر .(1377سلطانی،) کنند تضمین را
 ذیل استفاده نمایند: موارد دررا شناسایی نموده و از آن  وریبهرهی عوامل مؤثر بر ارتقای هااولویت هاآنتا 

 ؛هاریزیبرنامهو  هاگذاریسیاست -

 نیروهای مسلح؛ وریبهرهو اقدامات  هابرنامهبهتر و مؤثرتر مدیریت  -

 تخصیص بهینه منابع و امکانات؛ -

 نظام مدیریت؛تقویت  -

 ؛اثربخشازمان جهت مدیریت کارا و دید واقعی نسبت به سارائه  -

است با این وجود منابع بالفعل مادی کمیاب  شماربیدر قرآن کریم تصریح شده است که نعمات الهی هرچند  
 الیتعحقاست و تخصیص بهینه منابع و عدم اسراف از نظر اعتقادی امری پسندیده است و موجب رضایت 

 (1390محمدی،) .شودمی

 پژوهش یپیشینهمبانی نظری و  .2
. چنانچه (1995جکسون،) کرداستفاده حداکثر از منابع موجود تعریف  توانمیرا  وریبهرهدر یک معنای کلی 

تفاده کنیم اس ایگونهبهنظیر نیروی انسانی، سرمایه و ...  رودمیاز عواملی که برای تولید کاال یا خدمات بکار 
ی را یک نگرش درباره زندگ وریبهره افراد از ایپاره .میادادهرا افزایش  وریبهرهکه ستاده بیشتری حاصل آید، 

را  وریبهره. برخی دیگر (2009ساترمیستر،) داردمستمر در بهبود شرایط وجود  طوربه، نگرشی که دانندمی
سیری و چه م چه جهتی را انتخاب نمایند آموزدمی هاانسان، فرهنگی که به اندکردهیک فرهنگ بیان  عنوانبه

. دانندمی بینیجهانرا یک  وریبهره یاعده و ؛(2004تولنتینو،) شودرا بپیمایند تا بیشترین بازدهی حاصل 
صورت گرفته است. همگی بر این عقیده اذعان دارند که آنچه  وریبهرهکه از  هاییاستنباطلیکـن با وجود تمام 

-88: 1376، یخاکماشین، روش و ابزار نیست بلکه انسان است ) نمایدمیرا فراهم  وریبهرهموجبات ارتقاء 
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 به ؛باشدمیدارد و در تمامی شئون زندگی بشری قابل تعمیم  یاجانبههمهمفهوم گسترده و  وریبهره .(85
مفهوم  تواندمی وریبهره، تولیدی وروابط اقتصادی  ترینپیچیدهدیگر از زندگی فردی خانوادگی گرفته تا  عبارت

 (1389)قاسمی، و معنای خود را پیدا کند.

 در نیروهای مسلح وریبهرهتعریف . 2-1
مسلح  یروهاین هپای ، اصولمسلح یروهایستاد کل ن 14/8/1387مورخ /ط 37/1321شماره  هیبه استناد ابالغ

و  حیرتص لیبه شرح ذ ییو تمرکز بر هدف و اولویت گرا وریبهرهشده و  یمهم تلق یاز مبان یکی عنوانبه
 :دارد تأکید

 یبرخ دهیو عق «ییو کارا اثربخشی» وریبهره یاصل هایمؤلفهمسلح  یروهایدر ن: وریبهرهاصل 
 و یماد هایهزینهحداقل  ای یحداکثر بازده زیو خوب کار کردن و کار خوب انجام دادن و ن «یتمندیرضا»

، داتیمقابله با تهدی، رزم یآمادگ یارتقا، مؤثر یبازدارندگ یتیو امن یدر عرصه نظام. است هاتیفعال معنوی
 .باشدمی وریبهره قیاز مصاد هافرصتاز  نهیبحران و استفاده به تیریو مد یریشگیپ ،بینیپیش

عه است که تمام اجزا و عناصر مجمو یهدف نقطه مطلوب نکهیبا توجه به ااصل تمرکز بر هدف و اولویت گرایی: 
طوح متمرکز در همه س هافعالیتو  ماتیتصم ،هاتمام طرح یستیبا نیبنابرا کنندمیبه آن تالش  یابیدست یبرا

اف و اهد حققباعث عدم ت یابینظارت ارز زیتا اجرا و ن ریزیطرحو شکاف در مراحل مختلف از  گسترش .باشد
 شنیاهداف و گز نییاولویت در تع تیراستا رعا نیو اقدامات خواهد شد در ا هافعالیت ،هاطرحپراکنده شدن 

 تأکید مورد هاآنمنابع به  صیتقدم در تخص، دارند تیاثر را در تحقق اهداف و مأمور نیشتریکه ب ییهابرنامه
 .است

 :کالن توسعه بخش دفاع آورده شده است یو راهبردها یاهداف کل حتوضی در
لح و مس یروهاین یاتیعمل نیدکتر یبر مبنا یآمادگ یو مهم در راستا یاقدامات محور یها براتمرکز تالش 

 یبانیپشت ارسازوک جادیاو هستند  ییکه در نبرد فاقد کارا یحاتیتسل و زاتیتجه یکرد منابع رو نهیاز هز زیپره
 یو تکرار یمواز یهاتیفعال هیکردن کل لیبرخورد قاطع و تعط ،گریکدیاز  هایگانو  روهایو ن هاسازمانمتقابل 

ترل برنامه و کن یمسلح و حرکت بر مبنا یروهایستاد کل ن صیو بنا به تشخ یمگر در موارد خاص و ضرور
 هیحساب شده منابع و تمرکز کل تیریمد، ضرور ریغ هایهزینهمقابله با  یانطباق اقتصاد، هابرنامهراهبردها و 

 یروهاین یکامل رزم یظور آمادگبه من یدفاع یهاضرورت یمسلح رو یروهاین یررسمیو غ یرسم منابع
وق ف حاتیضتو. دفاع مقتدرانه و موفق در مقابل هرگونه تجاوز کی یاجرا یبرا رانیا یاسالم یمسلح جمهور

 یابر ارتق یمبن وامعظم کل ق یفرمانده ریدر قالب تداب وریبهره رامونیمسلح به طور خاص پ یروهایدر ن
و  یلک هایسیاستدر  یموضوع به رهبر نیشده است همچن بیتصو یمال نهیهز شیبدون افزا یرزم یآمادگ
 .قرار گرفته است تأکیدبرنامه توسعه پنج ساله مورد  یمسلح و راهبردها یروهاین یاساس یهایریگجهت

ده ش شنهادیپ رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایدر ن یوربهره یبرا ریز تعریفبا توجه به مباحث مذکور 
 :است
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 کارگیریبهمورد انتظار با  جیو کسب نتا هامأموریتانجام به هنگام  یبرا یتیامن -یمؤثر دفاع یصول آمادگح
. )گروه منابع و اقتصاد یالمللنیبو  یمل طیدر مح یدسترسقابل  هاینهادهو  یموجود بخش دفاع هاینهاده

 (1395دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی،

 نیروهای مسلح وریبهره. عوامل مؤثر بر 2-2
 وریبهرهعوامل مؤثر بر  بهسازی شناسایی و است و فردی سطح در وریهبهر بهبود ،وریبهره ارتقای گام اولین 

. به همین خاطر در این پژوهش به بررسی و شودمی سازمان منتهی وریهبهر به است که نیروی انسانی راهی
 نظرات وریهبهر بر مؤثر عوامل تعیین در تمرکز شده است.« منابع انسانی» وریبهرهشناسایی عوامل مؤثر بر 

 و اندهمشخص کرد مؤثر عامل عنوانبه را عواملی نظرانصاحب و دانشمندان یک از هر و دارد وجود متفاوتی
 برای کارکنان میان انگیزش ارتقای کارکنان، و مستمر مدیران شغلی همچون آموزش عواملی اجمال، طور به

 مناسب نظام برقراری و کارکنان، مدیران خالقیت و ابتکار طور به مناسب یهانهیزم ایجاد و بیشتر، بهتر کار

 در سیستم تحول اجتماعی انضباط و کاری وجدان تشویق، و تنبیه برقراری نظام و عملکرد بر مبتنی پرداخت

 جوییصرفه امور، بر سازمان هایسیاست تسلط حاکمیت و تقویت دارند، کلیدی و حساس نقش که هاروش و

 دارند نظر اتفاق باب این در تقریباً رشته این مؤلفان تمام ولی ،باشدمی مؤثر وریبهره در وظیفه ملی عنوانبه

 که ارتقای کنندمی عنوان بلکه نمود ارائه تواننمی را خاصی علت تنها یک وریبهره سطح افزایش برای که

 یریگشکلکه اساس  ییمتناسب با مقاصد و منظورهادانست.  گوناگون عوامل از ترکیبی معلول باید را وریبهره
 هازمانسااز  یبرخ وریبهرهند بر توانمیوجود دارند که  یگوناگون ، عواملگردندمیمختلف  هایسازمان جادیو ا

 یید. شناسانداشته باشن یچندان تأثیر هاسازماناز  یدر ساختار برخ نکهیا ای و محسوس داشته و ریچشمگ تأثیر
و  اتیح دامها به یانیکمک شا تواندمی آننمودن  نهیبه یمناسب برا ییو داشتن الگو موصوف عوامل نییو تع
 یهیو بد ندباشمین یاز قاعده فوق مستثن زین مسلح نیروهای داشته باشد. هاآنو اثربخش بودن  هاسازمان یبقا

 تریامعج یالگو آمده به دستو بر اساس عوامل  ییرا شناسا یشتریب تأثیرگذار که عوامل سازمانیاست که 
و کارآمدتر برخوردار خواهند بود. دانشمندان و صاحب  تراثربخش یبرتر و سازمان یساختار از ند،ینما نیتدو

ت اما به عل اندنموده اشاره یخود به عوامل گوناگون فاتیدر تأل یو سازمانده یسازمان تیریمد علوم نظران
فاع از نظرات رئیس گروه منابع و اقتصاد د بندیجمع با ه،یاولی کربندیپ کیو در گستردگی آن در این پژوهش 

مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی، استاد راهنما، کارشناسان گروه مذکور و همچنین برخی از خبرگان در 

، یردف –یتی، شخصی، اقتصادیتیرمدی – یهفرماند بعد پنجعوامل را به  نیا نیروهای مسلح، هایسازمان

 هایمؤلفه ،هایافتهو به فراخور نگرش، تجربه و  نموده میتقس مهارتی – یدانش و همچنین فرهنگی – یاجتماع
 :گرددمیبه شرح ذیل ارائه  هریک از این ابعاد

 ،یسازمانده، ریزیبرنامههمچون  یفیشامل وظامدیریتی  -مدیریتی: عوامل فرماندهی  –فرماندهی عوامل 

 سیستم ،زشانگی ،(یشغل فیوظا نییتب)مشاغل  یبندطبقه ،ارتباطات ی،تیریمد – یفرمانده سبک، هماهنگی
 .باشدمیدر سازمان  یریگمیتصم سیستم ،و کنترل یابیارز
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 ورنماید ی،رفاه التیو تسه امکانات ،پاداش ،حقوق و دستمزد ستمیساقتصادی: عوامل اقتصادی شامل عوامل 
 .باشدمی کارکنان یبرا یدوران بازنشستگ

 سالمت ،یجسمان سالمت، کارکنان التیتحص سطحفردی شامل  -فردی: عوامل شخصیتی –شخصیتیعوامل 
ی، ات مذهببه اعتقاد پایبندی ی،کارِگروه هیو داشتن روح یریپذجامعه ،برونگرا( ایدرونگرا ) تیشخص نوع ی،روح

 .دباشمی شرفتیبه پ لیم داشتن ،یریپذنظمیی، گرا فیو تکل یکار وجدان ی،انقالب هیروح داشتن

 نیب روابط ،( و کارکنانریفرمانده )مد نیروابط بفرهنگی شامل  -فرهنگی: عوامل اجتماعی  –عوامل اجتماعی 
عدم )عادالنه بودن کار  احساس ،و مقررات نیکارکنان به قوان پایبندی ،و تعصب به سازمان تعهد ،کارکنان

، مور سازماندادن کارکنان در ا مشارکت ،کارکنان یاجتماع منزلت ی،شغل رضایت ،هیو تنب قیتشو نظام ،(ضیتبع
 .باشدمی به کرامت کارکنان توجه ،بودن کارکنان یبوم

بدو خدمت  هایآموزش ،قبل از خدمت آموزش مهارتی شامل، -مهارتی: عوامل دانشی –دانشی  عوامل
استفاده از  سطح ،کارکنان یو نوآور خالقیت ،و مهارت کارکنان تجربه ،ضمن خدمت هایآموزش ،(یهی)توج
 .باشدمی اطالعات در سازمان یفناور

 پژوهش. پیشینه 2-3

 داخلی مطالعات. 2-3-1
انسانی در نیروهای کشورهای  ۀسرمای وریبهرهارتقای ( طی تحقیقی به بررسی 1396) فرد زادهیقاضمرادی و 

ی هالفهمؤابتدا در این راستا یران پرداختند. آن در نیروهای مسلح ج.ا.ا سازیبومی ایران، ترکیه و هندوستان و
 و هی غیرنظامی کشورهای منتخب از پیشینه ادبیات استخراج گردیدهاسازمان انسـانی در ۀسـرمای وریبهره

 شناسایی و در ایدوجمله آزمون اساس برگزینـی در نیروهـای مسـلح  ی معتبر جهت بومیهامؤلفهسپس 
 . در آخراندگرفتهعوامل انسانی، عوامـل روانشناسـی و متفرقه قرار  هایدستهقالب یک مدل اولیه در یکی از 

 .ه استنیز پیشنهادهایی در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید

کارکنان در یک سازمان  وریبهرهمؤثر بر  هایمؤلفهشناسایی  ( طی تحقیقی به1396)معمارزاده  ی وجعفر
شامل  وریبهرهدر گام اول، به شناخت یازده مؤلفه مؤثر بر . در این تحقیق اندپرداختهی نظام و درمانبهداشت 

انگیزش، رشد ذهنی فکری، سالمت فردی، توانایی، حمایت سازمانی، وضوح شغل، محیط، سبک مدیریت، 
گام دوم نشان داد نتایج اکتشافی  هاییافته. پرداخته شده استآموزش، فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد 

د به دو بعد مجزا تقسیم ش هامؤلفهیت کرد و با آن منطبق بود. در نها تأییدمطالعات مروری را  هاییافتههمان 
حمایت )و عوامل محیطی سازمانی  (انگیزش، رشد ذهنی فکری، سالمت فردی، توانایی)که شامل عوامل فردی 

 .باشدمی (سازمانی، وضوح شغل، محیط، سبک مدیریت، آموزش، فرهنگ و ارزیابی عملکرد

 یهاداده ی پرداخته شده است.انسان یروین وریرهبهعوامل مؤثر بر  ییشناسا( به 1395شجاعی و همکاران )
 کرتیل یانهیگز 7 فیبا ط افتهیساخت ۀفقره پرسشنام کی ۀلیوسبه یمدل مفهوم آزمون یبرا ازیموردن یتجرب

 SPSS یافزارهابه کمک نرم یمعادالت ساختار سازیمدلو با استفاده از  یآورجمع ،یآزمودن 205به تعداد 

 ،یدییتأ یعامل لیتحل قیپرسشنامه از طر ییایاو پ ییقرارگرفته است. روا لیتحلوهیمورد تجز LISRELو 
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 05/0 یداریقرارگرفته و در سطح معن آزمونمورد  T-valueبه کمک شاخص  قیتحق یهاهیو فرض یبررس
مؤثر بر  عنوان عواملو امکانات به ساز توانمند ،یسازمان زانندهیانگ ت،یریچهار عامل: مد درنتیجهاند. شده تأیید
 اند.شناخته شده ینسانمنابع ا یوربهره

 سازمان با استفاده از یورعوامل مؤثر بر بهره یبندو رتبه ییشناسا با موضوع ایپروژه (1394) و رادفر یانیک
این تحقیق به لحاظ روش از نوع پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. برای  .انددادهانجام  ماتلیمدل د

کرونباخ روایی و  آزمونتهیه، با بررسی نظر خبرگان و استفاده از  یانامهپرسشپژوهش،  هایداده یآورجمع
بین  رتباطبا استفاده از مدل دیماتل، ا هاداده لیوتحلهیتجزپایایی سؤاالت مورد سنجش قرار گرفته است. 

و  ندیبرتبهبه یک ساختار هوشمند برای سیستم تبدیل کرد، هدف مدل  توانمیمعیارهای علت و معلول را 
وری سازمان صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی بر بهره تأثیرگذارهای شناسایی شاخص

سازمان  وریبهرهشگرفی بر  تأثیرروانی -که عوامل اجتماعی دهدمی. نتایج حاصل از این بررسی نشان باشدمی

 .دارند

را مسلح ج.ا.ا.  یروهاین وریبهره شیافزا یسازمان برا یدانش ینقش و ضرورت معمار (1394) یدموسویس
 هایزمینهاشاره شده سپس ضرورت آن در سپاه در  ،یمقاله به مفهوم ابداع نیدر امورد بررسی قرار داده است. 

ت. اطالعات بوده اس لیو تحل هیو تجز ایکتابخانه وهیش قیتحق شده است. روش حیو ... تشر یعلم ،یدفاع
 یهالویتاواول  هیو با تمام توان در ال طورجدیبه یستیسپاه با یدانش یمعمار یریگیپ دهدمینشان  جینتا

 برداریبهرهو کشف و  دانش ازنمودن استفاده  ریفراگ به خاطرآن در سازمان،  ی. اجراردیهر پاسدار قرار گ فیوظا
 مؤثر است. زین یاقتصاد مقاومت و لذا هاهزینهدر کاهش  ،یعلم هایتوانمندیمؤثر 

خب منت هایبیمارستانو عوامل مرتبط با آن در  وریبهرهبررسی وضعیت ( به 1390) امیراسماعیلی و موسی زاده
آن که از نظر جامعه مورد بررسی، عوامل مورد مطالعه  باوجودق نشان داد . نتایج تحقیاندپرداخته استان مازندران

یت موجود مشابه بوده ولی وضع هاپژوهشدارند که با نتایج سایر  تأثیر هابیمارستان وریبهرهبه میزان زیادی بر 
به  هابیمارستان. اثرات این تحقیق برای مدیران باشدمیاز حد متوسط  ترپایین هابیمارستاناین عوامل در 

و  ترینمهم، خود وریبهرهدر امر  کارکنانمفید است چون توجه به دیدگاه  وربهرهمنظور گسترش رفتارهای 
 .هاستآننمودن  وربهرهنخستین گام برای 

 خارجی مطالعات. 2-3-2
 بررسی اسپانیا هایبانک در وریبهره روی برو حق مالکیت را  ادغام اثردر مقاله خود  (2010برنارد و همکاران )

 مدتبلند در آن اثر و زمانی محدوده یک در ادغام هایمحدودیت و پیامدها تحقیق این در همچنین. اندکرده
ری در واسپانیا بهبود بهره هایبانکبا ادغام  آمدهاست. بر طبق نتایج به دست  شدهارزیابی وریبهره روی بر

  .استطول دوره تجزیه و تحلیل نصف شده 

 هامهارتاند و را مورد بررسی قرار دادهسازمان  وریبهرهبر ( اثر تنوع در زمینه فرهنگ 2010پاروتا و همکارانش )
های دانمارکی و اثر تنوع در شرکت 2005تا  1995رای سال ب وری عامل کلو دموگرافی کاراکترها را در بهره

یا  اهمهارتدر زمینه فرهنگ،  آنان دریافتنداند طالعه کردهوری را از سه بعد بررسی و منیروی کار روی بهره
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وری عامل کل شرکت پیروی کنند سازی مشکالت در محاسبه بهرهآموزش و دموگرافی از همزمانی و درون
وری عامل کل در صنایع مختلف وجود دارد و در نهایت بدین منظور برای کنترل اینکه آیا اثر تنوع روی بهره

 یا آموزش ارتقای عملکرد شرکت هامهارتد یافت شده بررسی شود که بین تنوع نیروی کار در بر طبق شواه

  .باید از آنالیز حساسیت استفاده شود نهاختالفی وجود دارد یا 
نیروی کار در کشور عراق پرداختند. نتایج تحقیق آنان  وریبهره( به بررسی عوامل مؤثر بر 2018خلیل و ناصر )

 نیروی کار تأثیرگذار است. وریبهرهحاکی از آن بود که عوامل فردی، محیطی و فرهنگی بر 
 سرمایه فکری وریبهرهحاکمیت شرکتی و  تأثیر( تحت عنوان بررسی 2015تحقیقی توسط آپوهامی و بویان )

و  باشدمی فکری هایسرمایه بر شرکتی حاکمیت مکانیزم تأثیر بررسی مطالعه این انجام شده است. هدف
 در رضیهف توسعه مقاله این در شرکتی حاکمیت مورد در شده انجام مطالعات و نمایندگی نظریه روی بر طراحی

 اندازه ،دوگانگی عامل، مدیر اجرایی، ارشد مدیر مانند) شرکتی حاکمیت مختلف هایمکانیسم بین روابط مورد
 حلیلت از استفاده با مطالعه دارد و این را فکری هایسرمایه و (مدیره هیئتترکیب  و ترکیب مدیره، هیئت

 انجام شرکت سال از مشاهده 300 ساالنه مالی گزارشات از شده یآورجمع هایداده روی بر چندگانه رگرسیون
 که گیردمی نظر در را استرالیا باالی سطح خدماتی هایشرکت از مورد 30 خاص طور به است و مطالعه گرفته

حاکمیت  هایهمؤلف بین معناداری. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط دارند تمرکز فکری سرمایه روی بر شدت به
 شرکتی و سرمایه فکری وجود دارد.

پژوهش. مدل 2-4  
انجام شده، مدل نظری تحقیق را  هایمصاحبه، مقاالت و هانامهپایانمحقق با بررسی مطالب موجود در کتب، 

 بر پایه نمودار ذیل بنا نهاده است.
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فرماندهی و 
 مدیریتی

فردی -شخصیتی  اقتصادی فرهنگی -اجتماعی  مهارتی-دانشی   

یزیربرنامه  
سیستم حقوق و 

 دستمزد
 التیسطح تحص

 کارکنان
فرمانده  نیروابط ب

و کارکنان (ریمد)  
 آموزش قبل از خدمت

یدهسازمان یجسمان سالمت پاداش  کارکنان نیب روابط   
های بدو آموزش
ی(هیتوج)خدمت   

یهماهنگ  
امکانات و تسهیالت 

 رفاهی
یروح سالمت  

و تعصب به  تعهد
 سازمان

ضمن  هایآموزش
 خدمت

 یفرمانده سبک
یتیریمد -  

دورنمای دوران 
برای بازنشستگی 
 کارکنان

 تیشخص نوع
برونگرا  ای گرادرون)

(.و  

کارکنان به  یبندیپا
و مقررات نیقوان  

و مهارت  تجربه
 کارکنان

 ارتباطات

 

و داشتن  یریپذجامعه
یکارِگروه هیروح  

عادالنه بودن  احساس
(ضیعدم تبع)کار   

 یو نوآور تیخالق
 کارکنان

 یبندطبقه
 نییتب)مشاغل 

ی(شغل فیوظا  

به اعتقادات  یبندیپا
یمذهب  

هیو تنب قیتشو نظام  
استفاده از  سطح

اطالعات در  یفناور
 سازمان

زشیانگ یانقالب هیروح داشتن  یشغل تیرضا   

 

و  یابیارز ستمیس
 کنترل

و  یکار وجدان
ییگرا فیتکل  

 یاجتماع منزلت
 کارکنان

 ستمیس
در  یریگمیتصم

 سازمان
یریپذنظم  

دادن  مشارکت
کارکنان در امور 

 سازمان

 

به  لیم داشتن
شرفتیپ  

بودن کارکنان یبوم  

به کرامت  توجه 
 کارکنان

 

 

 

بهره وری نیروهای 

 مسلح

ابعاد مؤثر بر بهره وری 

 نیروهای مسلح
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 پژوهش شناسیروش. 3
نیروهای مسلح قرار گیرد، این تحقیق از نوع  هایسازمانمورد استفاده  تواندمینتایج این تحقیق  که آنجااز 

ر بر در زمینه شناسایی عوامل مؤث قبالًکه  ایپایهکاربردی است و با توجه به اینکه از تحقیقات بنیادی یا 
وع کاربردی از ن توانمیاین تحقیق را  بنابراین ؛باشدمی ایتوسعه، از نوع اندشدهتوسط دیگران انجام  وریبهره

 نامید. ایتوسعهو 
حقیق ت هایروشاست که یکی از  پیمایشی -روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی 

 توصیفی است.
شامل کتب، مقاالت، اسناد و  ایکتابخانهاز منابع  هامؤلفهبرای گردآوری ادبیات تحقیق و همچنین ابعاد و  

 گیریهرهباز روش پرسشنامه  هایافتهگردید و برای اعتبار سنجی  و همچنین مصاحبه استفاده...مدارک، اینترنت، 
رسشنامه پ هایمؤلفهاین پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته شده استفاده گردید و برای تنظیم ابعاد و  در شد.

 با چند تن از خبرگان مصاحبه شده است.
گردید، پس از  یآورجمعه هدف توزیع و تایی بین جامع 30به منظور بررسی روایی پرسشنامه ابتدا یک نمونه 

در  رفتگ قرار موردبررسی هامؤلفهبه کمک فن تحلیل عاملی، میزان روایی تک تک ابعاد و  هاداده یبنددسته
 که ؛به دست آید نشان دهنده روایی پایین گویه است 4/0این فن چنانچه بار عاملی هر گویه کمتر از میزان 

 نتایج به صورت کلی به شرح جداول زیر است:

تحقیق هایپرسشنامه( بررسی روایی 1) جدول شماره  

ف
 پرسشنامه ردی

هاپاسخمیزان پراکندگی   
variance 

 ارزش کلی پرسشنامه
Cumulative 

درصد ارزش 
100پرسشنامه از %  

506/2 کل پرسشنامه 1  608/73  74 

سنجش تحقیق حاضر که برای  ابزارهاییا  هاپرسشنامهخروجی جدول باال بیانگر آن است که هر کدام از 
را از بین مد نظر محقق  هایدادهمورد نیاز طراحی گردیده است، به خوبی توانسته است  هایدادهگردآوری 

باشد  ترنزدیک 100مه به آوری نماید. بدیهی است که هر چه درصد ارزش پرسشنااعضای جامعه آماری گرد
طراحی گردیده است که در بین اعضای جامعه پاسخ  خوبیبهبیانگر روایی بهتر است این یعنی سؤاالت طوری 

 .اندداشتهمتحد  دهنده، فهم مشترک ایجاد شده و پاسخ دهندگان منظور و مفهوم گویه را برداشت
ک نمونه ، ابتدا یکندمی یریگاندازهمختلف را  یهاصهیخصکه  یریگاندازهبرای محاسبه هماهنگی درونی ابزار 

گردید و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ به شرح جدول زیر به دست  آزمونتایی پیش  30اولیه 
 .صحه گذاشت هاپرسشنامهآمد که مقدار آلفای حاصله بر قابلیت اعتماد 
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 تحقیق هایپرسشنامه( بررسی پایایی 2جدول شماره )

ف
 رتبه پایایی میزان آلفای کرونباخ حاصله پرسشنامه ردی

مدیریتی -فرماندهی  1  82/0  2 

89/0 اقتصادی 2  1 

فردی -شخصیتی  3  76/0  5 

فرهنگی -اجتماعی  4  81/0  3 

مهارتی -دانشی  5  77/0  4 

 

 .باشندمیمطابق خروجی جدول باال سؤاالت پرسشنامه هر پنج متغیر دارای پایایی خیلی خوب و عالی 

 فرمول آلفای کرونباخ برای اندازه گیری پایایی به شرح زیر است:

 j           نامهپرسش هایسؤالی : تعداد زیرمجموعه 

Sj2واریانس نمرات هر زیر مجموعه : 

S2واریانس کل : 

پایایی باال  یدهندهنشان 8/0قابل قبول و باالتر از  8/0تا  6/0پایایی ضعیف،  6/0معموالً آلفای کمتر از 
 باشد بهتر است. ترنزدیکباشد. بدیهی است که هر چه این عدد به یک می

ش پژوه جامعهکه باید دارای خصوصیات و صفات  یآمار جامعهعبارت است از یک گروه منتخب از  هحجم نمون
عه دلیلِ تنوع مراجع و ذینفعان و یکسان نبودن جام به تعمیم داد. کل جامعهپژوهش را به نتایج د تا بتوان نباش

 .باشدمینفر  110برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید که تعداد آن از نظر )کمی و کیفی( 
 حجم هر طبقه به شرح جدول زیر خواهد بود.به صورت طبقاتی هدفمند متناسب با  یریگنمونهروش 

 ن.م هایسازمان ( حجم جامعه و نمونه در3)شماره  جدول
 حجم نمونه حجم جامعه طبقات

 18 24 ستاد کل نیروهای مسلح

 27 36 ستاد کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

 24 33 ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی

نیروهای مسلح یبانیو پشتستاد وزارت دفاع   24 18 

 23 33 ستاد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

نفر 150 جمع کل جامعه آماری نفر 110   
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 پژوهش هاییافته و هاداده تحلیل و تجزیه. 4
 هایمقیاسی جمعیت شناختی با استفاده از هادادهدر این تحقیق به منظور آشنایی با جامعه مورد تحقیق، 

ا ب ...سن، میزان تحصیالت، میزان سابقه خدمت، جایگاه سازمانی، درجه )رتبه( و ماننداسمی برای مواردی 
 ( تشریح شده است.ایمیله) هیستوگرامکمک نمودار 

ین ، در اباشدمی ایرتبهاز طریق پرسشنامه، مقیاس  هادادهچون مقیاس در نظر گرفته شده برای جمع آوری 
تحقیق از تحلیل عاملی برای بررسی روایی پرسشنامه؛ از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه، 

پرسشنامه به لحاظ نرمال یا غیر نرمال  هایدادهاسمرینوف( برای بررسی توزیع  –)کولموگروف  K-S آزموناز 
 تأثیرمیانگین  بندیرتبهفریدمن برای  آزمونو از  یادوجملهتوزیع  آزمون، از اینمونهیک  T آزمونبودن، از 

به کمک روش تحلیل محتوای کیفی  از طریق مصاحبه آمدهبه دست  هایدادهعوامل مؤثر استفاده گردید. 
 مورد تحلیل قرار گرفته است.

 جمعیت شناختی هایداده. توصیف 4-1

ناختی ی جمعیت شهادادهاین تحقیق به منظور آشنایی با جامعه مورد تحقیق،  در در بخش ابتدایی پرسشنامه. 
 ،سابقه خدمت میزان سن، میزان تحصیالت؛ محل خدمت، ماننداسمی برای مواردی  هایمقیاسبا استفاده از 

 هایهداد ( تشریح شده است.ایمیله) هیستوگرامجمع آوری و با کمک نمودار ( رتبه)سازمانی و درجه  جایگاه
، فراوانی، درصد فراوانی مانندگردآوری شده برای گویه های جمعیت شناختی به کمک فنون آمار توصیفی 
 :باشدمی فراوانی تجمعی، نمودار هیستوگرام مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج به شرح زیر

 7/42دل نفر معا 47سال،  30تا  20درصد از جامعه پاسخ دهنده دارای سن  1/18نفر معادل  20 -
نفر  11سال و  50تا  41درصد دارای سن  2/29نفر معادل  32سال،  40تا  31درصد دارای سن 

بنابراین با توجه به سن پاسخ دهندگان که اکثر آنان  ؛اندبودهسال را دارا  50درصد باالی  10معادل 
 به نظر آنان استناد نمود. تواندمیسال سن دارند  30بیش از 

نفر  53درصد از جامعه پاسخ دهنده دارای مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی،  8/1نفر معادل  2 -
دارای تحصیالت  درصد 2/37نفر معادل  41درصد دارای تحصیالت کارشناسی،  1/48معادل 

با توجه به  بنابراین ؛اندبودهدرصد دارای تحصیالت دکتری  9/12نفر معادل  14کارشناسی ارشد، 
درصد آنان دارای سطح تحصیالت حداقل کارشناسی  98که باالی  اندهندگپاسخسطح تحصیالت 

 .باشندمیاز سطح تحصیالت الزم برخوردار  دهندگانپاسخنتیجه گرفت  تواندمی باشندمی

نفر معادل  40سال و کمتر،  10سابقه خدمت دارای از سؤال شوندگان  درصد 3/26نفر معادل  29 -
 21ی سابقه خدمت درصد دارا 3/26نفر معادل  29سال،  20تا  11دارای سابقه خدمت  درصد 36.3

بنابراین با  ؛سال هستند 30درصد دارای سابقه خدمت باالتر از  11.1نفر معادل  12 سال و 30تا 
نتیجه  توانمیسال سابقه دارند  20باالی  هاآنکه نیمی از  دهندگانپاسختوجه به سابقه خدمت 

 .باشندمیاز تجربه الزم برخوردار  دهندگاناسخپگرفت 
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نفر معادل  40، ترپایینو  16درصد از سؤال شوندگان دارای جایگاه سازمانی  5/44نفر معادل  49 -
 1و  18درصد دارای جایگاه سازمانی  1/18نفر معادل  20، 17دارای جایگاه سازمانی  درصد 3/36

 .و باالتر هستند 19درصد دارای جایگاه سازمانی  1/1نفر معادل 
دارای  درصد 29نفر معادل  32، ترپایینو  13درصد از سؤال شوندگان دارای رتبه  30نفر معادل  33 -

 5 و 16درصد دارای رتبه  5/14نفر معادل  16، 15درصد دارای رتبه  21.8نفر معادل  24، 14رتبه 
 .و باالتر هستند 17درصد دارای رتبه  7/4نفر معادل 

 استنباطی مرتبط با گویه های پرسشنامه هایتحلیل .4-2
 –کولموگروف  آزموناز طریق پرسشنامه از  آمدهبه دست  هایدادهدر قسمت نخست برای بررسی توزیع 

 اسمرینوف استفاده کردیم که نتایج به شرح زیر است:

 اسمرینوف –کولموگروف  آزمون. 4-2-1
 .قرار گرفت آزمونبه شکل زیر مطرح و سپس مورد  ایفرضیهبرای این منظور 

H0 : نرمال است ابعاد هایدادهتوزیع. 

H1 : ابعاد نرمال نیست. هایدادهتوزیع 

سؤاالت پرسشنامه هایداده( بررسی توزیع 4) شماره جدول  

 میانگین ابعاد آزمون
انحراف 

 معیار
 K-Sمقدار 

 محاسبه شده
سطح 

 معناداری
نتیجه 
 آزمون

ف
کولموگرو

- 
ف

اسمرینو
 

 H1 رد 086/0 079/0 /539 93/3 مدیریتی -عوامل فرماندهی 

 H1 قبول 000/0 157/0 81/0 78/3 عوامل اقتصادی

 H1 رد 064/0 082/0 46/0 98/3 فردی -عوامل شخصیتی 

 H1 قبول 037/0 088/0 51/0 97/3 فرهنگی -عوامل اجتماعی 

 H1 رد 068/0 079/0 52/0 04/4 مهارتی -عوامل دانشی 

110= N و **P<0/01 ،*P<0/05 

اسمرینوف استفاده گردید. مطابق خروجی  -کولموگروف آزمونمربوط به هر بعد از  هایدادهجهت بررسی توزیع 
فرهنگی کمتر از میزان خطای  -بعد اقتصادی و بعد اجتماعی  هایمؤلفهجدول چون سطح معناداری برای همه 

و برای سایر ابعاد چون سطح معناداری بیشتر از میزان خطای  H1برای این ابعاد فرضیه  آمده/ به دست 05

 –فرماندهی  ابعاد هایدادهاست این بدان معناست که توزیع  تأییدمورد  H0/ حاصل گردیده است فرض 05

رهنگی ف -اجتماعی مهارتی نرمال و توزیع داده بعدهای اقتصادی و  –فردی و دانشی  – شخصیتیمدیریتی، 
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 آزمونادل از مع وریبهرهفرهنگی بر  -ابعاد اقتصادی و اجتماعی  تأثیربنابراین برای بررسی  ؛غیر نرمال است
( و برای ابعاد Binomeal) ایجملهتوزیع دو آزمون( یعنی اینمونهیک  Tمقایسه میانگین با عدد ثابت )

 اینمونهیک  T آزمونمهارتی که نرمال است، از معادل  –فردی و دانشی  –مدیریتی، شخصیتی  –فرماندهی 
 که نتایج به شرح ادامه است: کنیممیاستفاده 

 نیروهای مسلح وریبهرهابعاد بر  تأثیرمرتبط با بررسی  هایآزمون

 اینمونهیک  T آزمون. 4-2-2
H0 ندارند. تأثیر وریبهرهمدیریتی بر  -: بعد فرماندهی 
H1 دارند. تأثیر وریبهرهمدیریتی بر  -: بعد فرماندهی 

 وریبهرهمدیریتی بر  -بعد فرماندهی  تأثیربررسی  اینمونهیک  T آزمون( 5)شماره جدول 

 آزمون
متغیر 
 مستقل

 متغیر تابع
 Tمقدار  حدود اطمینان

 محاسبه شده
سطح 

 معناداری
 آزموننتیجه 

 حد پایین حد باال

T یک 

 اینمونه

رماندهی ف
- 

 مدیریتی
 H1قبول  /000 192/18 834/0 038/1 وریبهره

110= N و **P<0/01 ،*P<0/05 

یک  Tمقایسه میانگین با عدد ثابت ) آزموناز  وریبهرهمدیریتی بر  -بعد فرماندهی  تأثیربه منظور بررسی 
/ محاسبه گردید، 05استفاده گردید. مطابق خروجی جدول جون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  (اینمونه

 دارند. رتأثی وریبهرهمدیریتی بر  -. این بدان معناست که بعد فرماندهی گرددمیواقع  تأییدمورد  H1فرض 

H0 ندارند. تأثیر وریبهرهفردی بر  -: بعد شخصیتی 
H1 دارند. تأثیر وریبهرهبر فردی  -: بعد شخصیتی 

 وریبهرهفردی بر  -بعد شخصیتی  تأثیربررسی  اینمونهیک  T آزمون( 6)شماره جدول 

 متغیر تابع متغیر مستقل آزمون
محاسبه  Tمقدار  حدود اطمینان

 شده
سطح 

 معناداری
نتیجه 
 حد پایین حد باال آزمون

T یک 

 اینمونه
 -شخصیتی 
 فردی

 H1قبول  /000 147/22 894/0 069/1 وریبهره

110= N و **P<0/01 ،*P<0/05 

یک  Tمقایسه میانگین با عدد ثابت ) آزموناز  وریبهرهفردی بر  -بعد شخصیتی  تأثیربه منظور بررسی 
/ محاسبه گردید، 05استفاده گردید. مطابق خروجی جدول جون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  (اینمونه

 ارند.د تأثیر وریبهرهفردی بر  -. این بدان معناست که بعد شخصیتی گرددمیواقع  تأییدمورد  H1فرض 

H0 ندارند. تأثیر وریبهرهمهارتی بر  -: بعد دانشی 
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H1 دارند. تأثیر وریبهرهمهارتی بر  -: بعد دانشی 

 وریبهرهمهارتی بر  -بعد دانشی  تأثیربررسی  اینمونهیک  T آزمون( 7)شماره جدول 

 آزمون
متغیر 
 مستقل

 متغیر تابع

 حدود اطمینان
محاسبه  Tمقدار 

 شده
سطح 

 معناداری
 آزموننتیجه 

 حد پایین الحد با

T یک 

 اینمونه

 -دانشی 
 مهارتی

 H1قبول  /000 033/21 945/0 142/1 وریبهره

110= N و **P<0/01 ،*P<0/05 

 (اینمونهیک  Tمقایسه میانگین با عدد ثابت ) آزموناز  وریبهرهمهارتی بر  -بعد دانشی  تأثیره منظور بررسی ب
/ محاسبه گردید، فرض 05استفاده گردید. مطابق خروجی جدول جون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 

H1  دارند. تأثیر وریبهرهمهارتی بر  -. این بدان معناست که بعد دانشی گرددمیواقع  تأییدمورد 

 یادوجملهتوزیع  آزمون. 4-2-3
غیر نرمال به دست آمد؛ از معادل  هاآن هایدادهکولموگروف اسمرینوف توزیع  آزمونبرای متغیرهایی که در 

استفاده  (Binomeal) ایجملهتوزیع دو  آزمونناپارامتریک یعنی  هایآزموندر  اینمونهتی یک  آزمون
 گردید که نتایج به شرح ادامه است.

 یاد شده با الگوی راهبردی ابعاد ط بودنبرای بررسی میزان مرتب ایجملهتوزیع دو آزمون( 8) شماره جدول

 حجم نمونه طبقات متغیرها آزمون
ی هاپاسخ درصد

 مشاهده شده
سطح 

 معناداری
 آزموننتیجه 

توزیع دو
جمله

ی
ا

 

 اقتصادی
<= 3 23 021/ 

 H1قبول  /000
> 3 87 079/. 

 -اجتماعی 
 فرهنگی

<= 3 4 04/0 

 H1 > 3 106 96/0 قبول /000

> 3 55 096/ 

است.  آمده/ کمتر به دست 05مطابق خروجی جدول چون سطح معناداری برای تمامی ابعاد از سطح معناداری 
. این بدان معناست که کلیه متغیرها )ابعاد( با الگوی گرددمیواقع  تأییدمورد  H1برای همه متغیرها فرض 
 پیشنهادی مرتبط هستند.

 تحلیل عاملی آزمون. 4-2-4
تند یا با ابعاد مرتبط هس هامؤلفهو یا  هامؤلفهبا  هامؤلفهدر این قسمت به منظور روشن ساختن این که آیا زیر 

اده . این فن یکی از فنون تقلیل دگویندمیبه این فرایند بررسی روایی سازه نیز  ترسادهخیر؟ در اصطالح 
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استفاده  تعیین بار عاملی هر یک از سؤاالت پرسشنامه این شیوه برای از که بسیار پیشرفته و فنی است. باشدمی
مربوط بودن سؤاالتی که برای سنجش یک مؤلفه یا عامل  توانمی. به طور کلی با بکار گیری این فن شودمی

ن تحلیل لذا از ف گویندمی تأییدی، تعیین نمود که در این صورت به آن تحلیل عاملی اندشدهدر نظر گرفته 
/ به دست آید به 4تحلیل عاملی چنانچه بار عاملی محاسبه شده کمتر از  آزموننمودیم. در  استفادهعاملی 

ورت گرفته، ص معنای آن است که زیر مؤلفه با مؤلفه یا مؤلفه با بعد با هم ارتباطی ندارند در نتیجه تحلیل عاملی
ه شده زیر آورد جداولاست. نتایج در مشخص گردید که همگی گویه های پرسشنامه دارای بار عاملی غیر صفر 

 است:

 هامؤلفهتحلیل عاملی بررسی مرتبط بودن ابعاد با  آزمون( 9)شماره جدول 
عاملی بار مؤلفه بعد  

 

ی 
عوامل فرمانده

– 
ی

مدیریت
 

یزیربرنامه  682/0  

یسازمانده  775/0  

یهماهنگ  743/0  

یتیریمد - یفرمانده سبک  703/0  

707/0 ارتباطات  

ی(شغل فیوظا نییتب)مشاغل  یبندطبقه  700/0  

زشیانگ  617/0  

و کنترل یابیارز ستمیس  768/0  

در سازمان یریگمیتصم ستمیس  835/0  

 

ی
صاد

ل اقت
 عوام

803/0 سیستم حقوق و دستمزد  

816/0 پاداش  

837/0 امکانات و تسهیالت رفاهی  

739/0 دورنمای دوران بازنشستگی برای کارکنان  

 

ی 
صیت

ل شخ
عوام

– 
ی

فرد
 

کارکنان التیسطح تحص  623/0  

یجسمان سالمت  711/0  

یروح سالمت  765/0  

.(..برونگرا و ایدرونگرا ) تیشخص نوع  772/0  

یکارِگروه هیو داشتن روح یریپذجامعه  688/0  

یبه اعتقادات مذهب یبندیپا  835/0  

یانقالب هیروح داشتن  799/0  

ییگرا فیو تکل یکار وجدان  684/0  

یریپذنظم  723/0  

شرفتیبه پ لیم داشتن  792/0  

 

ی 
ل اجتماع

عوام

– 
ی

فرهنگ
 

و کارکنان (ریمد)فرمانده  نیروابط ب  733/0  

کارکنان نیب روابط  724/0  

و تعصب به سازمان تعهد  703/0  
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عاملی بار مؤلفه بعد  

و مقررات نیکارکنان به قوان یبندیپا  699/0  

.(..و ضیتبععدم )عادالنه بودن کار  احساس  636/0  

هیو تنب قیتشو نظام  772/0  

یشغل تیرضا  812/0  

کارکنان یاجتماع منزلت  710/0  

دادن کارکنان در امور سازمان مشارکت  706/0  

بودن کارکنان یبوم  733/0  

به کرامت کارکنان توجه  742/0  

 

ی 
ل دانش

عوام
– 

ی
مهارت

 

769/0 آموزش قبل از خدمت  

ی(هیتوج)بدو خدمت  هایآموزش  770/0  

ضمن خدمت هایآموزش  723/0  

و مهارت کارکنان تجربه  707/0  

کارکنان یو نوآور تیخالق  699/0  

اطالعات در سازمان یاستفاده از فناور سطح  725/0  

 هامؤلفهابعاد و  بندیرتبهمرتبط با  هایآزمون. 4-3
منابع  وریبهرهدر مدل عوامل مؤثر بر ارتقای  هامؤلفهدر این قسمت پس از بررسی مرتبط بودن ابعاد و 

، انداشتهدبه لحاظ میانگین اهمیتی که  هامؤلفهبا یکدیگر؛ ابتدا ابعاد و سپس  انسانی در نیروهای مسلح
 گردید که نتایج به شرح ادامه است: بندیرتبه

 (میانگین ابعاد بندیرتبه)فریدمن  بندیرتبه آزمون .4-3-1
ر فریدمن رتبه میانگین اهمیت ابعاد د بندیرتبه آزمونبرای این منظور فرضیاتی تدوین و سپس به کمک 

 هر بعد در داخل خود بعد تجزیه و تحلیل و ارزیابی گردید: هایمؤلفهبین یکدیگر و سپس 
H0 منابع انسانی نیروهای مسلح یکسان است. وریبهره: اولویت ابعاد مؤثر بر ارتقای 
H1: .حداقل اولویت دو بعد با هم تفاوت معنادار دارند 
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 منابع انسانی در نیروهای مسلح وریبهرهمیانگین ابعاد مؤثر بر ارتقای  بندیرتبه آزمون (10جدول شماره )

 رتبه میانگین ابعاد ردیف

مهارتی -عوامل دانشی  1  27/3  

فرهنگی -عوامل اجتماعی  2  12/3  

مدیریتی -عوامل فرماندهی  3  06/3  

فردی -عوامل شخصیتی  4  93/2  

62/2 عوامل اقتصادی 5  

D f= 4, N = 110, sig=0.033, ᵡ2= 10.520 

 H1 است فرض آمده/ به دست 05بر اساس خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 

ارند د . این بدان معناست که اولویت همه ابعاد یکسان نیست و از نظر رتبه میانگین کهگرددمیواقع  تأییدمورد 
 .در جدول نمایش داده شده است هاشاخص . میانگین اهمیتباشدمیبا هم یکسان ن

 (هر یک از ابعاد هایمؤلفهمیانگین  بندیرتبه)فریدمن  بندیرتبه آزمون. 4-3-2
H0:  یکسان است. مدیریتی -بعد عوامل فرماندهی  هایمؤلفهاولویت 
H1با هم متفاوت است. : حداقل اولویت دو مؤلفه 

 یتیریمد - یبعد عوامل فرمانده هایمؤلفهمیانگین  بندیرتبه آزمون( 11جدول شماره )

 ردیف مؤلفه رتبه میانگین

80/5  1 برنامهریزی 

75/5 زشیانگ   2 

74/5 یتیریمد - یفرمانده سبک   3 

23/5 یهماهنگ   4 

19/5 یسازمانده   5 

94/4  6 ارتباطات 

47/4 ی(شغل فیوظا نییتب)مشاغل  یبندطبقه   7 
11/4 و کنترل یابیارز ستمیس   8 

76/3 در سازمان یریگ میتصم ستمیس   9 

Df= 8, N = 110, sig=0.000, ᵡ2= 83.169 
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 H1است فرض  آمدهدستبه/ 05از میزان خطای  بر اساس خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر

 هیکسان نیست و از نظر رتبه میانگین ک هامؤلفه. این بدان معناست که اولویت همه گرددمیواقع  تأییدمورد 
 در جدول نمایش داده شده است. هاشاخص . میانگین اهمیتباشدمیدارند با هم یکسان ن

H0یکسان است. اقتصادیبعد عوامل  هایمؤلفه : اولویت اهمیت 
H1 :با هم متفاوت است. حداقل اولویت دو مؤلفه 

 اقتصادیبعد عوامل  هایمؤلفهمیانگین  بندیرتبه آزمون( 12) شماره جدول
 ردیف مؤلفه رتبه میانگین

 1 سیستم حقوق و دستمزد 66/2

 2 پاداش 62/2

 3 امکانات و تسهیالت رفاهی 46/2

 4 بازنشستگی برای کارکناندورنمای دوران  26/2

D f= 3, N = 110, sig=0.005, ᵡ2= 12/860 

 H1است فرض  آمده/ به دست 05از میزان خطای  بر اساس خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر
 هیکسان نیست و از نظر رتبه میانگین ک هامؤلفه. این بدان معناست که اولویت همه گرددمیواقع  تأییدمورد 

 در جدول نمایش داده شده است. هاشاخص . میانگین اهمیتباشدمیدارند با هم یکسان ن
H0 یکسان است. فردی -شخصیتی بعد عوامل  هایمؤلفه: اولویت اهمیت 
H1با هم متفاوت است. : حداقل اولویت دو مؤلفه 

 فردی -شخصیتی بعد عوامل  هایمؤلفهمیانگین  بندیرتبه آزمون( 13) شماره جدول
 ردیف مؤلفه رتبه میانگین

29/6  1 داشتن میل به پیشرفت 

 2 وجدان کاری و تکلیف گرایی 6

75/5  3 داشتن روحیه انقالبی 

59/5  4 نظم پذیری 

58/5  5 پایبندی به اعتقادات مذهبی 

57/5  6 جامعهپذیری و داشتن روحیه کارِگروهی 

44/5  7 سطح تحصیالت کارکنان 

11/5 یروح سالمت   8 

02/5  9 سالمت جسمانی 

64/4 (...برونگرا و ایدرونگرا ) تیشخص نوع   10 

Df= 9, N = 110, sig=0.000, ᵡ2= 35/018 
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 H1است فرض  آمده/ به دست 05بر اساس خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 

 یکسان نیست و از نظر میانگین اهمیتی هامؤلفه. این بدان معناست که اولویت همه گرددمیواقع  تأییدمورد 
یانگین . مگیرندمیاولویتی قرار  در یک هامؤلفه گرددمیکه مشاهده  گونههماندارند با هم تفاوت معنادار دارند. 

 از بیشترین به کمترین در جدول نمایش داده شده است. هامؤلفه رتبه اهمیت

H0 یکسان است. فرهنگی -اجتماعی  بعد عوامل هایمؤلفه: اولویت اهمیت 
H1با هم متفاوت است. : حداقل اولویت دو مؤلفه 

 فرهنگی -اجتماعی بعد عوامل  هایمؤلفهمیانگین  بندیرتبه آزمون (14جدول شماره )
 ردیف مؤلفه رتبه میانگین

86/6 و کارکنان (ریمد)فرمانده  نیروابط ب   1 

33/6 کارکنان یاجتماع منزلت   2 

22/6 هیو تنب قیتشو نظام   3 

22/6 به کرامت کارکنان توجه   4 

14/6 ..(.و ضیعدم تبع)عادالنه بودن کار  احساس   5 

06/6 کارکنان نیب روابط   6 

97/5 و مقررات نیکارکنان به قوان یبندیپا   7 

91/5 یشغل تیرضا   8 

83/5 دادن کارکنان در امور سازمان مشارکت   9 

64/5 و تعصب به سازمان تعهد   10 

83/4 بودن کارکنان یبوم   11 

D f= 10, N = 110, sig=0.000, x2= 32/648 

 H1است فرض  آمده/ به دست 05بر اساس خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 

 یکسان نیست و از نظر میانگین اهمیتی هامؤلفه. این بدان معناست که اولویت همه گرددمیواقع  تأییدمورد 
میانگین  .گیرندنمیاولویتی قرار  در یک هامؤلفه گرددمیکه مشاهده  گونههماندارند با هم تفاوت معنادار دارند. 

 از بیشترین به کمترین در جدول نمایش داده شده است. هامؤلفه رتبه اهمیت

H0 یکسان است. مهارتی -دانشی بعد عوامل  هایمؤلفه: اولویت اهمیت 
H1با هم متفاوت است. : حداقل اولویت دو مؤلفه 

 مهارتی -دانشی بعد عوامل  هایمؤلفهمیانگین  بندیرتبه آزمون (15) شماره جدول
 ردیف مؤلفه رتبه میانگین

82/3  1 تجربه و مهارت کارکنان 

64/3 ضمن خدمت هایآموزش   2 

50/3 کارکنان یو نوآور تیخالق   3 

49/3  4 آموزش قبل از خدمت 
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 ردیف مؤلفه رتبه میانگین

32/3  5 آموزشهای بدو خدمت )توجیهی( 

23/3  6 سطح استفاده از فناوری اطالعات در سازمان 

D f= 5, N =110, sig=0.046, ᵡ2= 11/191 

 H1است فرض  آمده/ به دست 05بر اساس خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای 

 یکسان نیست و از نظر میانگین اهمیتی هامؤلفه. این بدان معناست که اولویت همه گرددمیواقع  تأییدمورد 
بندی اولویتی قرار  شش دسته در هامؤلفه گرددمیکه مشاهده  گونههماندارند با هم تفاوت معنادار دارند. 

 از بیشترین به کمترین در جدول نمایش داده شده است. هامؤلفه. میانگین اهمیت گیرندمی

 و پیشنهادها گیرینتیجه .5
 گیرینتیجه. 5-1

مسلح و ارائه  یروهاین وریبهره یعوامل مؤثر بر ارتقا یبندتیاولوو  ییشناسا پژوهش به منظور این 
 انجام شد. مناسب یراهکارها

 دارد أثیرت نیروهای مسلح وریبهرهکه بر  یو سازمان یبوده است که عوامل فرد نیا پژوهش نیا یاصل مسئله 
ی شناسایی ابتدا براالگو  نیا نیعوامل را با هم نشان دهد. به منظور تدو نیارتباط ا تواندمی ییو چه الگو چیست

ابعاد، پس از بررسی منابع موجود، تمامی ابعاد احصا گردید. سپس با نظر استاد راهنما و رئیس محترم گروه 

 عوامل(، )یاقتصاد عواملی(، )تیریمد – یعوامل فرمانده) گانهپنجاقتصاد و منابع دفاع این عوامل در قالب ابعاد 

که  یاگونهبهگردید  تقسیم( یمهارت – یدانش عواملی( و )رهنگف – یاجتماع عواملی(، )فرد – یتیشخص
بعاد و ا نی، در مورد اهشد نیتدو یهانامهپرسش . با کمکتمامی عوامل در این پنج بعد گنجانده شد تقریباً
نتایج بر اساس  .گردید لیتحل spss افزارنرمبا کمک  جیو نتای نظرسنج یآمار نمونهاز افراد آن  هایمؤلفه

 :باشدمیزیر  قراربهفرعی  هایپرسشیکایک 

هر  رتأثینیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهفرماندهی مؤثر بر ارتقای  -( عوامل مدیریتی1سؤال فرعی 
 چقدر است؟ هاآنیک از 

 آزمون (10) شماره انجام شده و بر اساس اطالعات استخراج شده از جدول هایتحلیلو  هاآزمونبا توجه به  
به دست آمد و مشخص گردید  0.4از  تربزرگ هامؤلفهبار عاملی محاسبه شده برای هر یک از  ی،عامل لیتحل

مرتبط  مدیریتی –با بعد فرماندهی  هامؤلفهیکدیگر و همچنین این با  مدیریتی -بعد فرماندهی  هایمؤلفه

 یروهاین وریبهرهبر  هامؤلفه نیاز ا کیهر مدیریتی و  –بعد فرماندهی  تأثیردر نتیجه نشان دهنده  .هستند
 .باشدمیمسلح 
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در داخل  مدیریتی –بعد فرماندهی  هایمؤلفهفریدمن رتبه میانگین اهمیت  بندیرتبه آزمونسپس به کمک 
ه ترتیب اولویت ب هامؤلفه تأثیرمیزان  آمدهخود بعد تجزیه و تحلیل و ارزیابی گردید که بر اساس نتایج به دست 

 از باال به پایین عبارتند از:

مشاغل  یبندطبقه ،ارتباطات، یسازمانده ،یهماهنگ ی،تیریمد – یفرمانده سبک ،زشیانگ ،یزیربرنامه -
 در سازمان یریگمیتصم ستمیس ،و کنترل یابیارز ستمیس، (یشغل فیوظا نییتب)

 هانآهر یک از  تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمؤثر بر ارتقای  ( عوامل اقتصادی2سؤال فرعی 
 چقدر است؟

 آزمون (10) شمارهانجام شده و بر اساس اطالعات استخراج شده از جدول  هایتحلیلو  هاآزمونبا توجه به  
 دست آمد و مشخص گردیدبه  4/0از  تربزرگ هامؤلفهبار عاملی محاسبه شده برای هر یک از  ی،عامل لیتحل

 دهندهنشانجه در نتی .مرتبط هستندبا بعد اقتصادی  هامؤلفهیکدیگر و همچنین این با  بعد اقتصادی هایمؤلفه
 .باشدمیمسلح  یروهاین وریبهرهبر  هامؤلفه نیاز ا کیهر بعد اقتصادی و  تأثیر

جزیه بعد اقتصادی در داخل خود بعد ت هایمؤلفهفریدمن رتبه میانگین اهمیت  بندیرتبه آزمونسپس به کمک 
اال به پایین به ترتیب اولویت از ب هامؤلفه تأثیرمیزان  آمدهو تحلیل و ارزیابی گردید که بر اساس نتایج به دست 

 عبارتند از:

 نانکارک یبرا یدوران بازنشستگ دورنمای ی،رفاه التیو تسه امکانات ،پاداش ،حقوق و دستمزد ستمیس -

ر یک ه تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمؤثر بر ارتقای  فردی -( عوامل شخصیتی3ؤال فرعی س
 چقدر است؟ هاآناز 
 آزمون (10) شماره بر اساس اطالعات استخراج شده از جدول ه وانجام شد هایتحلیلو  هاآزمونبا توجه به  

به دست آمد و مشخص گردید  4/0از  تربزرگ هامؤلفهبار عاملی محاسبه شده برای هر یک از  ی،عامل لیتحل

 .تبط هستندمرفردی  –با بعد شخصیتی  هامؤلفهیکدیگر و همچنین این با  فردی -بعد شخصیتی  هایمؤلفه

لح مس یروهاین وریبهرهبر  هامؤلفه نیاز ا کیهر فردی و  –بعد شخصیتی  تأثیردر نتیجه نشان دهنده 
 .باشدمی

ر داخل خود فردی د –بعد شخصیتی  هایمؤلفهفریدمن رتبه میانگین اهمیت  بندیرتبه آزمونسپس به کمک 
یب اولویت از به ترت هامؤلفه تأثیرمیزان  آمدهبعد تجزیه و تحلیل و ارزیابی گردید که بر اساس نتایج به دست 

 باال به پایین عبارتند از:

به  یبندیاپ، یریپذنظمی، انقالب هیروح داشتنیی، گرا فیو تکل یکار وجدان، شرفتیبه پ لیداشتن م -
، یروح سالمت، کارکنان التیتحص سطحی، کارِگروه هیو داشتن روح یریپذجامعهی، اعتقادات مذهب

 (...برونگرا و ایدرونگرا ) تیشخص نوعی، جسمان سالمت
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ر ه تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمؤثر بر ارتقای  فرهنگی -( عوامل اجتماعی4سؤال فرعی 
 چقدر است؟ هاآنیک از 

 آزمون (10)شماره بر اساس اطالعات استخراج شده از جدول  ه وانجام شد هایتحلیلو  هاآزمونبا توجه به 
به دست آمد و مشخص گردید  4/0از  تربزرگ هامؤلفهبار عاملی محاسبه شده برای هر یک از  ی،عامل لیتحل

 .تبط هستندمرفرهنگی  –با بعد اجتماعی  هامؤلفهیکدیگر و همچنین این با  فرهنگی -بعد اجتماعی  هایمؤلفه

لح مس یروهاین وریبهرهبر  هامؤلفه نیاز ا کیهر فرهنگی و  –بعد اجتماعی  تأثیردر نتیجه نشان دهنده 
 .باشدمی

داخل  فرهنگی در –بعد اجتماعی  هایمؤلفهفریدمن رتبه میانگین اهمیت  بندیرتبه آزمونسپس به کمک 
ه ترتیب اولویت ب هامؤلفه تأثیرمیزان  آمدهخود بعد تجزیه و تحلیل و ارزیابی گردید که بر اساس نتایج به دست 

 از باال به پایین عبارتند از:

، مت کارکنانبه کرا توجه، هیو تنب قیتشو نظام، کارکنان یاجتماع منزلت، ( و کارکنانریفرمانده )مد نیروابط ب -
 تیرضا، رراتو مق نیکارکنان به قوان یبندیپا، کارکنان نیب روابط، (...و ضیعدم تبع)عادالنه بودن کار  احساس

 بودن کارکنان یبوم، و تعصب به سازمان تعهد، دادن کارکنان در امور سازمان مشارکتی، شغل

ک هر ی تأثیرنیروهای مسلح کدامند و میزان  وریبهرهمهارتی مؤثر بر ارتقای  -( عوامل دانشی5سؤال فرعی 
 چقدر است؟ هاآناز 

 آزمون (10) شمارهبر اساس اطالعات استخراج شده از جدول و  شدهانجام هایتحلیلو  هاآزمونبا توجه به 
 به دست آمد و مشخص گردید 4/0از  تربزرگ هامؤلفهبار عاملی محاسبه شده برای هر یک از  ی،عامل لیتحل

 .تندمرتبط هسمهارتی  –با بعد دانشی  هامؤلفهیکدیگر و همچنین این با  مهارتی -بعد دانشی  هایمؤلفه

 .باشدیممسلح  یروهاین وریبهرهبر  هامؤلفه نیاز ا کیهر مهارتی و  –بعد دانشی  تأثیر دهندهنشان جهیدرنت

ل خود مهارتی در داخ –بعد دانشی  هایمؤلفهفریدمن رتبه میانگین اهمیت  بندیرتبه آزمونسپس به کمک 
یب اولویت از به ترت هامؤلفه تأثیرمیزان  آمدهبعد تجزیه و تحلیل و ارزیابی گردید که بر اساس نتایج به دست 

 باال به پایین عبارتند از:

، قبل از خدمت آموزش، کارکنان یو نوآور تیخالق، ضمن خدمت هایآموزش، تجربه و مهارت کارکنان -
 اطالعات در سازمان یاستفاده از فناور سطح، (یهیبدو خدمت )توج هایآموزش

 
هر یک از  تأثیرنیروهای مسلح با توجه به میزان  وریبهره( راهکارهای مناسب جهت ارتقای 6سؤال فرعی 

 عوامل کدامند؟
 تأثیرگذار هایمؤلفههر یک از ابعاد و  تأثیرو شناسایی و اولویت  هاداده لیاز تحل آمدهبه دست  جینتا با توجه به 

ر هر د تأثیردارای بیشترین  هایمؤلفهکارهای مناسب جهت ارتقای نیروهای مسلح، راه وریبهرهبر ارتقای 
 .باشدمیبه شرح زیر  گانهپنجیک از ابعاد 
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ت که هم دس ایگونهبهتفکیک گردیده،  مدتکوتاهو  مدتانیمبه بلندمدت،  ی سازمانهابرنامهاهداف و  -
بی برای تمامی کارکنان به خو هابرنامهیافتنی بوده و هم سازمان به روزمرگی کشیده نشود و این اهداف و 

 تبیین گردد.

غلی در کارکنان، الزم است اوالً کارکنان بر اساس سوابق تحصیلی به منظور افزایش انگیزه و رضایت ش -
و تجربی و عالقه آنان در هریک از مشاغل بکار گرفته شوند. ثانیاً در نظام پرداخت حقوق و مزایا، به 

 بیشتری داده شود. ثالثاً به نظام تشویق و تنبیه توجه جدی شود. (ضریب)عملکرد کارکنان وزن 

، ، قدمت آن بخشهامأموریتمدیریتی در هر بخش از نیروهای مسلح، متناسب با نوع  –سبک فرماندهی  -
 استعداد و عالقه کارکنان به پیشرفت، ابتکار در کارها و ... انتخاب گردد.

هر سازمان و همچنین وظایف تک تک افراد در هر بخش، متناسب با شرایط  هایبخشوظایف یکایک  -
یف که تمامی کارکنان حدود وظا ایگونهبهرسانی و تبیین گردد  روزبهیف، بر عدم تداخل وظا تأکیدو با 

 و اختیارات خود را به طور دقیق بشناسند.

 تعیینمهم آنان را برطرف سازد،  هایدغدغهکه  ایگونهبهخدمات روحی و رفاهی برای تمامی کارکنان  -
 ساس نتایج ارزیابی عملکرد آنان باشد.گردد و میزان و سطح خدمات ارائه شده به تک تک کارکنان بر ا

قوانین و مقررات مربوط به دوران بازنشستگی کارکنان و همچنین خدمات ارائه شده و نوع برخورد با  -
 باشد که کارکنان شاغل، دورنمای مناسبی از دوران بازنشستگی خود داشته باشند. ایگونهبهبازنشستگان 

در گزینش کارکنان به روحیه انقالبی و پایبندی آنان به اعتقادات مذهبی باید توجه بیشتر شود و با توسعه  -
ی مذهبی و انقالبی و همچنین رعایت مسائل دینی توسط هابرنامهو  هاآموزشاقداماتی از قبیل اجرای 

مذهبی  یبندی کارکنان به اعتقاداتالگو، نسبت به تعمیق روحیه انقالبی و پا عنوانبهفرماندهان و مدیران 
 اقدام شود.

الگو  وانعنبهمناسب، اعتبار بخشیدن به کارکنان و تقدیر از افراد وظیفه شناس  هایآموزشبا برگزاری  -
 در سازمان، نسبت به افزایش وجدان کاری کارکنان اقدام شود.

ایجاد  ایونهگبهتفاوت عملکردی سازمان باید زمینه را برای پیشرفت و کسب تجربه کارکنان در سطوح م -
 کند که کارکنان باور داشته باشند با تالش بیشتر به جایگاه واالتری دست پیدا خواهند کرد.

منطقی بین کارکنان تقسیم شود که همه آنان احساس کنند که تبعیضی  ایگونهبهنوع و حجم کار باید  -
 بین آنان اعمال نشده است.

نهادی، انتقادی و اصالحی کارکنان توجه شود و آنان تا آنجا که ممکن است حتی المقدور به نظرات پیش -
سازمان مشارکت داده شوند که برای این منظور الزم است در سازمان، نظام  یهایریگمیتصمدر 

 پیشنهادات عملی شود.

 طوربهمرتب باید بررسی گردیده تا نیازهای دانشی و مهارتی آنان  طوربهکارکنان  هایمهارتدانش و  -
 مناسب، دانش و مهارت آنان تقویت و به روز رسانی شود. هایدورهدقیق احصاء گردد و با اجرای 
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الزم برای افزایش دانش و دسترسی کارکنان به  هایزمینهبرای رشد خالقیت و نوآوری کارکنان باید  -
آنان فراهم شده و سازمان ریسک  یریگمیتصمو همچنین آزادی و اختیار عمل برای  اطالعات مورد نیاز

 الزم را در این زمینه پذیرا باشد.

ی شناسای هانیازمندینیروهای مسلح بررسی و  هایسازمانفناوری اطالعات در  هایکاستیو  هاتیظرف -
وین و ن هایفناوریبه  هافناوری، ابزار، روابط و سطح دسترسی در هارساختیزگردیده و تغییرات الزم در 

 متناسب با شرایط سازمان انجام شود.

 . پیشنهادها5-2
ذار بر تأثیرگ هایمؤلفهاز این پژوهش و مشخص شدن اولویت هریک از ابعاد و  آمدهبا توجه به نتایج به دست 

 :گرددمینیروهای مسلح و به منظور اجرایی شدن راهکارهای ارائه شده، پیشنهادات زیر ارائه  وریبهره
در سطوح مختلف  ریزیبرنامهبه امر مسلح  یروهاین هایسازمانطرح و برنامه و بودجه  هایمعاونت -

 یسطوح مختلف سازمان را برا یهابرنامهاهداف و  ،قیدق ریزیبرنامه ضمن نموده و ژهیتوجه و ،سازمان
 .ندینما نییتبهمان سطوح کارکنان 

و  قعالئ ،بر اساس سوابق دخو رمجموعهیکارکنان ز کارگیریبهدر  یاژهیاهتمام و رانمدی و فرماندهان -
 .هندد یشتریب بیعملکرد کارکنان ضر یابیارز جینتابه  ایتجارب آنان ورزند و در نظام حقوق و مزا

زم النسبت به آینده، رفع دغدغه کارکنان  یبرانیروهای مسلح  هایسازماننیروی انسانی  هایمعاونت  -
باشند ته داش یاژهیمسلح اهتمام و یروهاین یکارکنان از عملکرد صندوق بازنشستگ نانبه اطمیاست که 

 یو درمان یفاهر ی،و خدمات روح ایآنان از نظر حقوق و مزا ندهیکه آ ندیباور نما نانکارککه  یابه گونه
 .باشدمی تأمین

تا کارکنان احساس تعلق خاطر  ردیکارکنان توجه الزم صورت گ یو رفاه یخدمات روحبه  هاسازمان -
 .ندینما دایبه سازمان پ یشتریب

سبت ن هاسازمان شودمی شنهادیامکان ندارد پ وریبهره هنگبدون وجود فر یوربهره یکه ارتقا از آنجایی -
وجه به ت هیروح جیو ترو یبه منظور گفتمان ساز وریبهره وّجینو مر ینمبلغ کارگیریبهو  تیترببه 

 اقدام نمایند.مسلح  یروهایدر ن وریبهره

و  هایسخنران ،هاآموزش عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح با هایسازماننمایندگی ولی فقیه و  یهاحوزه  -
 اتیو پرورش اعتقادات و روح الگوسازینسبت به  یو انقالب یمذهب ی،نیمرتبط با مسائل د یهابرنامه
 کارکنان اقدام نمایند. یانقالب ی ومذهب

سیستم پیشنهادات و انتقادات  اندازیراهنیروهای مسلح نسبت به  هایسازمانروابط عمومی  هایمعاونت -
ات و ص شدن اقداماز طریق نصب صندوق دریافت پیشنهادات و انتقادات و ارائه کد پیگیری جهت مشخ

که کارکنان احساس کنند که سازمان به نظرات آنان توجه کافی  ایگونهبهنتایج حاصله اقدام نمایند 
 .نمایدمی
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نیروهای مسلح با نیازسنجی آموزشی دقیق، اقدامات الزم را جهت  هایسازمانآموزشی  هایمعاونت -
 روزهب به عمل آورند؛ موجبسطوح  یکارکنان در تمام یو هدفمند برا وستهیپ یآموزش هایدوره یبرگزار

 .دانش و مهارت آنان گردد تیاطالعات و تقو یرسان

نیروهای مسلح با همفکری کارکنان، استانداردهای عملکردی دقیق کمی و کیفی و قابل  هایسازمان  -
را به عمل  کافی و به موقع یرساناطالعدستیابی برای کارکنان را تعریف نمود و نسبت به این استانداردها 

 آورند و در صورت بازبینی استانداردها، کارکنان را توجیه نمایند.

طرح و برنامه، متناسب با اقتضائات و پیشرفت فناوری ها، نسبت به بازطراحی ساختارهای  هایمعاونت -
 سازمانی اقدام نمایند.

  



 ارتقای بهره وری ...عوامل مؤثر بر  اولویت بندیشناسایی و                                                                                     70

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی

 یبازرگان هایپژوهشسسه مطالعات و ؤم ،، تهرانوریبهره .(1379بابک ) ،یحسن و کاظم ،یابطح، 
 .چاپ دوم

 ،اهرنجانی میرزایی حسن ترجمه باز، و طبیعی عقالیی، هایسیستم: هاسازمان .(1392) ریچارد اسکات 
 .سمت تهران، فلوراسلطانی، و

  ،تهران: معاونت پژوهش . یدر نظام اسالم یو رهبر تیریمد یفرمانده یمایس (.1389داود )آقامحمدی
 .(اسالم هیعل)امام علی  افسریدانشگاه

 ،بر رفتارهای ضد  خدمتگزارسبک رهبری  تأثیر یبررس (.1394) نیآر و قلی پور، یعل پیران نژاد
 .2رفتار سازمانی، سال چهارم، شماره  مطالعات کارکنان، وریبهره

 ،نیروی انسانی با استفاده از مدل  وریبهرهبررسی عوامل مؤثر بر  (.1394احمد ) تفضلیBSC، مجله 
 .4، شماره 7 دوره ،وریبهرهمدیریت 

 کارکنان در  وریبهرهبر  مؤثر یهامؤلفهشناسایی  .(1396) غالمرضا، طهران معمارزاده و امیر ،جعفری
 .3 . شماره19 دوره ،مجله طب نظامی ،یک سازمان بهداشت و درمان نظامی

 ،27و  26دولتی، شماره  تیریمد ،وریبهره(، نقدی بر 1373ابوالقاسم ) حکیمی پور. 

 ،فرهنگی انتشاراتی سایه نما. کانون ،تهران ،وریبهرهبا مدیریت  ییآشنا (.1376) غالمرضا خاکی 

 های رهبر معظم انقالب لوح فشرده مجموعه رهنمود ،تیوال ثیحد (.1390) دعلیی، سیاخامنه
 پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی. مؤسسه، تهران ،اسالمی

 ،کنفرانس نیروی انسانی، وریبهرهالگویی جهت بهبود  ارائه (.1390) نجمه و کمالی، سنجر سالجقه 
 علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی. یالمللنیبجهاد اقتصادی، کرمان، مرکز  یالمللنیب

 ،تی،دول ، ماهنامه مدیریتهاسازمان وریبهره ارتقای در انسانی منابع توسعۀ نقش (.1377) ایرج سلطانی 
 .39شماره 

 ،وریبهره شیافزا یسازمان برا یدانش ینقش و ضرورت معمار (.1394سید حامد ) سید موسوی 
 .در سپاه یدفاع یعلوم و مهندس یسراسر شیهما نیمسلح ج.ا.ا. چهارم یروهاین

  ،وریبهرهعوامل مؤثر بر  ییشناسا (.1395) کزادینشجاعی، سیدسعید؛ جمالی، غالمرضا و منطقی 
 .2، شماره 8رشد، دوره  فصلنامه ی،انسان یروین

 تهران، رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یراهبرد یتریمد یالگو .(1394اصغر ) ،یصالح اصفهان ،
 ی.راهبرد یتریدانشکده مد ،یدفاع مل یدانشگاه عال

 ،نیروی انسانی، وریبهرهرابطه بین مدیریت تنوع و  یبررس (.1389) یعل و رضاییان، محمد قاسمی 
 .2، شماره 1 دوره مدیریت دولتی، اندازچشم هینشر



 71                                                                                    1398 بهار، یازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

 ( 1394کیانی، ندا و رادفر، رضا.) سازمان با استفاده از  یورعوامل مؤثر بر بهره یبندو رتبه ییشناسا
 .35شماره ، 9، دوره وریبهرهپژوهشی مدیریت  -، فصلنامه علمیماتلیمدل د

 پایه نظری الگوی  (.1390)مسعود؛ ازگلی، محمد  دیس د،یمحمدی، ابوالفضل؛ بازرگانی، محمد؛ پورسع
ه بررسی آیات مربوط ب)و مدیران سپاه پاسداران انقالب اسالمی از منظر قرآن کریم  فرماندهان تعالی

 ،یع انسانمناب تیریمد هایپژوهش (،زانیالم ریو آله و سلم در ترجمه تفس هیصلی اهلل عل اعظم امبریپ
 .7 مارهش

 بررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر عملکرد فرماندهان سپاه در دفاع مقدس (.1387)مصطفی  دیمدنی، س، 
 .29شماره  ،رفتار ،دانشور

 یانسان هیسرما وریبهره یارتقا (.1396) نیاءالدیض دیس ،فرد زادهیقاضو سجاد  ی،سکانیدول یمراد 
 نیسوم ،مسلح ج.ا.ا یروهایآن در ن یسازیبومو هندوستان و  هیترک ران،یا یکشورها یروهایدر ن
 .و اقتصاد تیریدر علوم مد نینو یدستاوردها یالمللنیب شیهما

 در نیروهای مسلح، انتشارات مرکز  وریبهرهانتظارات و تعاریف  (.1395کز تحقیقات راهبردی دفاعی )مر
 تحقیقات راهبردی دفاعی، چاپ اول.

 و عوامل مرتبط با  وریبهرهبررسی وضعیت  (.1390و امیراسماعیلی، محمدرضا ) موسی زاده، محمود
 .1، شماره 10 دوره ، مجله طلوع بهداشت،منتخب استان مازندران هایبیمارستانآن در 

 ،عوامل یبندتیاولو .(1389) السادات حانیه سجادی، سیدمحمداحسان و ،یآبادفرح مصطفی؛ وردی 
 نامهفصل اصفهان، پزشکی علوم دانشگاه میانی مدیران دیدگاه از انسانی منابع وریبهرهبر  مؤثر

 .2بیمارستانی، شماره 

 التین منابع
 Bernad, C., Lucio, F., & Jaime, G. (2010). The Effect of Mergers and 

Acquisitions on Productivity: An Empirical Application to Spanish Banking. 

Empirical Research in the EU Banking Sector and the Financial Crisis. 

 Kao, Ch., Liang-Hsuan, Ch., Tai-Yue, W., & Shyanjaw, K. (1995). 

Productivity Improvement: Efficiency Approach VS Effectiveness 

Approach. Omega Magazine. 

 Parrotta P., Pozzoli, D., & Pytlikova, M. (2010). Does Labor Diversity Affect 

Firm Productivity?.  

 Sutermeister, A. R. (1976). People and Productivity. McGraw-Hill. 

 Tolentino, A. L.  (2004). New Concepts of Productivity and its Improvement. 

The European Productivity Network Seminar.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048309000814
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048309000814
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030504839400058I?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030504839400058I?np=y
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030504839400058I?np=y


 


