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 مقدمه 

ثبات، آرامش و  ت،یکه امن یعنوان نهاد مسلح به یروهایمختلف، ن یها سازمان انیدر م

جامعه فراهم  یرا برا ینظم عموم یملت و برقرار یاتیو منافع ح یاساس یها حفاظت از ارزش

 (ع)یچنان که امام عل مورد توجه ملت و حاکمان بوده است، آن یا در هر نظام و دوره آورند، یم

ی نعمت نیو گواراتر نیتررا مهم تیو امن ندک می یمسلح را قلعه استوار ملت معرف یروهاین زین

در  دیها با سازمان نیا ل،یدل نیهم به. است  داشته یها ارزان متعال به انسان یکه خدا داند می

اساس  برخوردار باشند تا بتوانند بر یتوان رزم نیبوده و از باالتر یکارکرد طیشرا نیبهتر

 یو سرفراز نتیبخش شهروندان، ز به اذن پروردگار، پناهگاه امن و آرامش (ع)یشات امام علیفرما

 یاساس قانون اساس بر. ثبات و نظم جامعه باشند ت،یامن هیو ما نیزمامداران، عزت و اقتدار د

بر  زین یمکتب لتحفظ نظم و حراست از مرزها، بار رسا ۀفیعالوه بر وظ ،رانیا یاسالم یجمهور

جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش  یعنیمسلح قرار داده شده است؛  یروهایدوش ن

 یروین ۀعهد ر که بخش اعظم آن ب یبار نیبر دوش گرفتن چن .قانون خدا در جهان تیحاکم

 مانخود را نسبت به ساز یاست که نه فقط وفادار یاز کارکنان یاست، مستلزم برخوردار یانسان

 تیروند، هو یحد فراتر م نیکه از ا یانسان یرویبلکه ن ،تر  آن را ندارند تینشان دهند و ن

 و ت سازمان را سرنوشت خودسرنوش ؛زندیآم یخود در م یشخص تیبا هو قاًیرا دق یسازمان

 شدهبت اث یخیبه گذشته و اسناد و مدار  تار یبا نگاه. دانند میشکست آن را شکست خود 

موثر بوده است و افراد با عده  اریبس یدر توان رزم یانسان یرویمعطوس به ن یها گرشاست که ن

 باشد یاز آنها مربوط به جنگ طالوت و جالوت م یکی .اند شده روزیپ یریو عده کمتر بر گروه کث

 یکیزیرفیو سه روزه لبنان و جنگ غزه که عوامل غ یجنگ س ای( 529-580 :بقره م،یقرآن کر)

 . داشته است یروزیدر پ یشتریب ریتاث یکیزینسبت به عوامل ف

بر طور مکرر  به( یمدظله العال)ی ا انقالب حضرت امام خامنه شیو دوراند میرهبر حک

 آموختگی در مراسم مشتر  دانش 7548در سال  شانیا .اند نموده دیتاک تیاحساس هو

در  نیهمچن. بزرگ بدانید  را یک خانواده مسلحهمه نیروهاى  ؛آجا فرمودند یافسر های دانشگاه

 پر افتخار و بزرگ خانوادۀ وارد رسمى صورت امروز شما جوانان عزیز، به ؛فرمودند 7542سال 

فرمودند همه شما فرزندان این  7544در سال  زنی و شدید ایران اسالمى جمهورى ارتش

 یبر اساس تئور یسازمان  یابی هویت. (7505،یآباد جالل یلطف) خانواده و برادران یکدیگرید

افراد به  یو دلبستگ یوابستگ :کندیم انیشکل گرفته است که ب یاجتماع تیهو
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 انیبه ب ؛ندینما فیسازمان تعر های یژگیباعر خواهد شد تا خود را بر اساس و شان های سازمان

را  ازمانس ،(7509اللهیاری و همکاران، ) نندیبب شان های خود را در دل سازمان تیهو ،گرید

شکست آن را شکست  و کنند، سرنوشت سازمان را سرنوشت خود فیخانواده توص کیعنوان  به

 .دانندبخود 

 یقو تیهو .گذارد یم ریتاث یکارمندان از اهداس سازمان دگاهیبر د یسازمان یقو تیهو

که کارکنان با سازمان  یزمان. خواهد گذاشت افراد تاثیر مثبتیبر دانش، نگرش و رفتار  یسازمان

صورت  بوده و به یرا خواهند گرفت که مطاب  با اهداس سازمان یماتیکنند، تصم تیاحساس هو

  یاز طر یدرون تیکرده و به رضا تیهدا یسمت اهداس سازمان خود را به یها خودآگاه تالش

و کارکنان را ( 5978و همکاران،  7ناید)؛ ابندی یاهداس سازمان دست م یسو حرکت به در 

تمرکز آور است سازمان سود یکه برا یبه امور ،یشخص اهداس کامالً یجا کند به یم بیترغ

که وجود  ردیگ ینشأت م ییجا موضوع از آن نیا تیاهم. (5975، 5بومز یسر) داشته باشند

 یایرا در در یانسان یروین یاست که کشت یدر حکم لنگر ارکنان،در ک یسازمان تیاحساس هو

 یروهایکارکنان با ن تیضعف در احساس هو نیبنابرا. (7004 ،پراث) دارد یسازمان نگه م

و تعهد آنها به  یوفادار زانیو از م دار کرده مسلح، احساس تعل  اعضا به سازمان را خدشه

 ؛آنها نسبت به تحق  این اهداس خواهد کاست تیحساس نیها و اهداس سازمان و همچن ارزش

چه  هر یآگاه ،اساس نیبر ا. مسلح خواهد شد یروهاین یباعر کاهش توان رزم جهیدر نت

 ناظر بر کارکنان برایاقدامات مدیریتی مسلح از  یروهاین رندگانیگ میو تصم رانیمد شتریب

 . ضروری استالزم و مسلح  یروهاین یتوان رزم شیجهت افزا یسازمان  یابی توسعه هویت

در بخش عمده ادبیات موجود بر ابعاد فیزیکی یا سخت سازمان در راستای ارتقای توان 

عنوان  این درحالی است که این تفکر با توجه به جایگاه عامل انسانی به. رزمی تاکید شده است

بدون شک مسیر . کارگیرنده ابعاد سخت و فیزیکی دچار تغییرات بنیادینی شده است خال  و به

تاثیر ابعاد نرم سازمانی در راستای ارتقای توان رزمی، احساس هویت کارکنان با سازمان است؛ 

موقعیتی که کارکنان خود را در خدمت سازمان دیده و عضویت در آن را برای خود افتخاری 

های اندیشمندان  یابی به یکی از دغدغه بر این اساس، آگاهی از عوامل ارتقای هویت ؛دانندب
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یابی در این  های منابع انسانی در ارتقای هویت نظر به جایگاه فعالیت. مدیریت تبدیل شده است

یابی  پژوهش به این موضوع پرداخته خواهد شد که اقدامات منابع انسانی در راستای هویت

یابی کارکنان موجب  توانند از طری  ارتقای هویت ن کدامند؟ و اینکه آیا این اقدامات میکارکنا

 . بهبود توان رزمی نیروهای مسلح شوند

 مروری بر مبانی نظری

 توان رزمی
 نیتواند از ا بوده و او می گانی کیفرمانده  اریاست که در اخت یقدرت یقدرت رزم ای یرزم توان

(. 7507دهقان، ) دیرزم استفاده نما دانیدر م تیبردن دشمن و انجام مامور نیاز ب یقدرت برا

 گانی کیسازنده که  ایو  یبیتخر یروین یتوان رزم ،وزارت دفاع یدر فرهنگ اصطالحات نظام

گرفته و مورد استفاده قرار  کار هزمان مشخص ب کیدشمن در  هیعلتواند  می ینظام شیبا آرا

 (. 799: 5990 کا،یوزارت دفاع آمر 7-95مشتر   هینشر)دهد 

 نیسازنده و همچن ایو  یبیتخر یها یها و توانمند تیست از مجموع قابلا عبارت یتوان رزم

زمان مشخص مورد استفاده  کیتواند در  می ینظام شیواحد با آرا کیکه  یاطالعات یها تیقابل

. (8-7:  5994 کایارتش آمر ینیزم یروین 5-9یینامه صحرا نیآئ) ردیکار گ هقرارداده و آن را ب

  املوع (الف :شامل موارد زیر هستنددفاع ارتش انگلستان  نیدر دکتر یرزم توان یها مولفه

، زهیشامل انگ یامل روانوع (ب ؛یافتیفرا ای ینشی، تفکر بنیشامل اصول جنگ، دکتر یفکر

 یجمع فهیانجام وظ زات،یتجه ،یانسان یرویشامل ن یکیزیف املوع( ج ؛تیریمد ،یرهبر

 (. ی، بخش توان رزم5998نامه  نییآ) یداریپا ،ی، آمادگ(مشتر  اتیعمل)

عوامل ( الف: ده استکر یبند میرا به دو دسته تقس یعوامل توان رزم( 7545) یرستم

را  یهستند و نقش اساس یریگ دارند، محسوس و قابل اندازه یعوامل که وجود ماد نیا :یکیزیف

، یمانور یها گانی :باشند می ریکنند و شامل موارد ز می فایا دنیجنگ یبرا گانی کی ییدر توانا

 یخدمات رزم یبانی، پشتیرزم یبانیعناصر پشت ری، سایسازمان ریغ یها ، آتشیسازمان یها آتش

را  ینظام گانیاگر دو . کارکنان یو روان یو روح یل انسانیخصا :یکیزیفریعوامل غ( ب (.همان)

 ایو برابر باشند،  کسانی ریافزار از هر ح و جنگ زاتیو تجه لیکه از لحاظ وسا میریدر نظر بگ

از لحاظ  یبوده ول کسانیمشابه و  کامالً یتوان رزم یکیزینظر عوامل فاز  گریعبارت د به

و  شتریب یگانی یصورت توان رزم نیباشند، در ا زیمتفاوت و متمای و روان یروح یها یستگیشا
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 نیبنابرا ؛آن برتر و ارزشمندتر باشد کارکنان یو روان یو روح یل انسانیموثرتر است که خصا

آن  کارکنانو  کندارائه  یتر مناسب یسازماندهباشد،  یتر  یفرمانده و ستاد ال یکه دارا یگانی

تر،  تر، باتجربه تر، مقاوم تر، مصمم تر، شجاع افتهیتر، آموزش  زهیتر، با انگ هیتر، با روح مومن

 یریگ چشم یباشند، از برتر بندتریخود پا یو مذهب یو قوم یتر و نسبت به سنن مل منضبط

عوامل  مهمترین. خواهد بود یو برتر شتریب دنیقدرت جنگ یدارا بدون شکو  است برخوردار

و انضباط، آموزش،  زهیو اعتقاد، انگ مانی، سازمان، ایرهبر: عبارتند از یتوان رزم یکیزیرفیغ

طی ( 7509)آشتیانی (. 507: همان)مسائل مشابه  ریو سا یسنن و آداب مل ،یقسمت تیحم

« گذار بر توان رزمی های نظری عوامل غیر فیزیکی تاثیر تبیین مولفه»عنوان  تحقیقی با

که در این تحقی  استفاده  ه استبه دو دسته فردی و سازمانی تقسیم نمودرا امی نیروهای نظ

 .خواهد شد

 یابی سازمانی هویت
و  تیریدر مطالعات مد یاساس ینقش یسازمان  یابی مفهوم هویت ،در طول دو دهه گذشته

 تیهو احساس .سازه وجود دارد نیبر ا یپژوهش اتیاز ادب یادیحجم ز. است کرده فایسازمان ا

کند و  که در آن کار می یفرد با سازمان نیب ارتباط فیتوص یاست برا یبا سازمان، مفهوم

که افراد خود را بر  ییتعل  با سازمان، جا ای یگانگی، (متعل  بودن) بودن یکیادرا   یمعن به

 یاست که اعضا یحد و حدود ،گریعبارت د به ؛کنند می فیشان تعر سازمان اتیاساس خصوص

و  ندیخود را در دل آن تصور نما تیدانسته، هو یکیخود را جزء سازمان و با سازمان  ازمانس

 .(7509 گران،یاللهیاری و د) و شکست خود بدانند تیسازمان را موفق یها ها و شکست تیموفق

تصور کارمند از سازمان و تصور کارمند از  نیب یعنوان همپوش توان به یرا م یسازمان  یابی هویت

سازمان  واسطه بهشخص  ،یزمانسا  یابی هویت  یاز طر. (5992 ،7کتایر) در نظر گرفت ودخ

 نیا(. 5975بومتز ،  یسر )کند  می نیشخص را تام تیکند و سازمان هو می تیاحساس هو

باعر خواهد شد تا خود را بر اساس  افراد به سازمان یکه دلبستگ کندیم انیب یتئور

 نندیبب شان های خود را در دل سازمان تیهو ،گرید انیبه ب ؛ندینما فیسازمان تعر یها یژگیو

 ریعبسازمان ت کیرا تعل  افراد به  یسازمان تیو همکاران هو زیگکور(. 7509اللهیاری، )

 کنند یکنند تلق که در آن کار می یکه افراد خود را همان سازمان یدر صورت ؛اند نموده

                                                                                                                                       

1. Riketta 
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 ،لیدل نیهم به ؛شود یسازمان به فرد منتقل م یها یژگیو(. 5977، 7و همکاران پاناگیوتیس)

 شود خود کارکنان قلمداد می یبرا یداتیکند تهد می دیرا تهد یسازمان تیکه هو ییها تیفعال

 (.5990، 5ی و ایرفانکاملس)

 .اند کرده دایپ تیکارکنان با سازمان هو یاست که چه زمان نیرسد ا یکه به ذهن م یسوال

کردن سازه  یاتیدر عمل .شود یم یریگ به چه صورت اندازه یسازمان  یابی هویت ،گریعبارت د به

 ختهیبه هم آم دهیاز سه پد  یابی دارد که هویت دهیعق( 7045)ی چن ی،سازمان  یابی هویت

و  یو کشش عاطف یدلبستگ یتعل  و احساس قو حسّ: تیعضو (الف: شده است لیتشک

عضو  نکهیاحساس غرور از ا مثالً .شود فرد را شامل می شتنینهاد و خو ر،یبه ضم نیهمچن

 ریخود به سا یمعرف یکند که مدرسان برا می انیب تیدر بحر از عضو یچن. سازمان است

: یوفادار( ب ؛آورند یهمراه مشخصات خود م  به زیخود را ن سیمراکز محل تدر ،همکاران خود

احساس  نیکارمند ا یعنی: شباهت( ج ؛یو دفاع فرد از سازمان و اهداس سازمان تیحما یمعن به

 انیب کتایر. سازمان دارد یاعضا گریمشتر  با د  یو ادرا  را داشته باشد که اهداس و عال

 یاحساس فرد کیبه  یدر مطالب علم یسازمان  یابی مربوط به هویت فیکند که همه تعار می

او ارجاع  تیاحساس غرور در عضو ای یسازمان یها ارزش رفتنیاز سازمان، پذ یحضور در بخش

. باشد تیضاغرور و ر ،یاز تعهد، وفادار یبیتواند ترک می تیهو(. 5992 کتا،یر) شود میداده 

باشد که  می ءجز 8شامل  یسازمان  یابی هویت ات،یادب یکند که بر اساس بررس می انیشهنواز ب

شود که در آن کارکنان خودشان را  را شامل می یا گستره: یبند طبقه خود :عبارت است از

 :به سازمان یحس وابستگ ؛اند کرده یبند دسته یاجتماع ۀطبق کی وسازمان  یاعضاعنوان  به

و تعل  نسبت به سازمان را تجربه  یحس وابستگ کیشود که کارکنان  را شامل می یا محدوده

شود که کارکنان  را شامل می یا گستره: یسازمان یها شدن در اهداس و ارزش میسه ؛کنند می

 ؛کنند خود وارد می دهیها را به نظام مورد عق شده و آن میسازمان سه یها در اهداس و ارزش

مثبت  یامر عنوان به شان تیعضو یابیشود که کارکنان به ارز را شامل می یا گستره :تیعضو

 . (5975شهنواز، ) پردازد یم
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 یابی سازمانی اقدامات منابع انسانی و هویت
 7اخیر، تاکید بیشتر محققان مدیریت منابع انسانی بر اقدامات مدیریت منابع انسانی ۀدر ده

های مختلفی برای  بندی در تحقیقات منابع انسانی، طبقه. همسو با عملکرد سازمانی بوده است

تامین منابع انسانی،  :بندی شامل ترین طبقه متداول. اقدامات مدیریت منابع انسانی وجود دارد

به گفته اسکار . یری، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و نگهداری استکارگ به

دهد که دانش و تخصص را در  ها اجازه می ، اقدامات مدیریت منابع انسانی به سازمان5بورگ

ها،  ها، ظرفیت تواند نگرش اقدامات مدیریت منابع انسانی می. کار گیرند سازمان شناسایی و به

و رفتارهای کارکنان را برای رسیدن به اهداس سازمانی تحت تاثیر قرار دهد و نقش ها  قابلیت

های نوآورانه  سوی توسعه فعالیت مهمی در پرورش شرایط ضروری برای تسریع و هدایت افراد به

(. 7502به نقل از آقامالپور و دهقانی سریزدی،  5972، 5فیندیکلی و همکاران)ایفا نماید 

دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین عوامل موثر  شان میمطالعات مختلف ن

، در تحقی  خود نشان (7505)شیرازی و حسینی رباط . هاست بر عملکرد و اثربخشی سازمان

( جذب، آموزش و ارزیابی عملکرد به جزء جبران خدمت)اقدامات مدیریت منابع انسانی  ،دادند

همچنین صادقیان قراقیه و همکاران . بر حفظ کارکنان تاثیر دارداز طری  تعهد و رضایت شغلی 

که اقدامات ه تهران به این نتیجه رسیدند خود در بین کارکنان دانشگا ۀدر مطالع( 7502)

 . مدیریت منابع انسانی بر بهبود رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد

آنان  یت نفس سازمانشود که عزّ می تیتقو یسازمان  یابی هویت زمانی ،قاتیتحقبر اساس 

 یها یمش و خط یسازمان  یابی گذار بر هویت از جمله عوامل اثر(. 5977، تسیپانگون)شود  تیتقو

ها را  مشی و و اقدامات مدیریت منابع انسانی باید این خطت نفس کارکنان است عزّ یرتقاا

احساس  ست،او رندهیکه معتقد است پذ یه شخص با سازمانکند ک می انیبفولر . تقویت کند

 یکند سازمان برا که شخص احساس می یزانیکند به م می انیاو ب. کند می یشتریب  یابی هویت

 رایز ؛کند می  یابی با سازمان هویت زانیهمان م شخص به نیا ،قائل است تریباال یگاهیاو جا

 تیتقو یدر سازمان تیهو .(5995، 8فولر و همکاران) خود ارزش قائل هستند گاهیجا یافراد برا
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های  از دیگر مولفه. (5978و همکاران،  ناید) کارکنان جذاب سازد یشود که سازمان را برا می

  :سازمانی شامل موارد زیر است  ابیی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت

 انیدر م و نانیقابل اطم ،یگانگیمثل  یرهبران اخالق خواص :سبک رهبری اخالقی

رهبر باعر اعتماد  یرفتارها. شود افراد با سازمان می تیاحساس هو شیباعر افزا ،بودن گرانید

احساس را به  نیا وکرده  تیرا تقو  یابی و هویت یروانشناخت یمنیا، شود کارکنان به رهبر می

  .(5975، 7و اندرو یه)کند که قابل احترام هستند  کارکنان منتقل می

افزایش کار گروهی در سازمان  ،یابی سازمانی های افزایش هویت یکی از راه :یکار یها گروه

کنند احساس هویت  هایی که کار می کارکنان با گروهکه  نشان دادندو همکارانش  کیولری. است

 (.5977، 5پوندر و همکاران)تر است  میمستق کارکنانبر  رشانیتاث رایز ؛کنند بیشتری می

 یاند به داخل شده  یابی شان هویت که با سازمان یرهبران سازمان :رهبر یسازمان  یابی هویت

گروه خودشان را با مقاومت در  تیموقع شیآنها افزا. شان عالقه دارند سازمان یها کردن ارزش

 ،5یرک. ) کنند خودشان جستجو می یبدون در نظر گرفتن منافع شخص یبه اهداس حت دنیرس

5995.) 

 ریتاث یاجتماع تیمسئول برها  شرکت گذاری سرمایه ،لیدال نیاز ا یکی :یاجتماع تیمسئول 

سازمان با (. 5991، 8کمپل)آنها باشد  یسازمان تیکارمندان و هو یبر رو یندیفرآ نیمثبت چن

 (.5975، 2و لیندسی گلواس)دارد  مثبت ریکارکنان تاث  یابی باال بر هویت یاجتماع تیمسئول

است که به موجب آن سازمان  یتیریمد یندیفرآی ریپذ جامعه :یسازمان یریپذ جامعه

  یمورد انتظار تشو یو عمل به رفتارها نیها، قوان از ارزش یرویتواند کارکنان خود را به پ می

 ریتاث یسازمان  یابی بر هویت یریپذ که جامعه نشان داد یوان ل .( 5979، 5ی، ژو و یانگل)کند 

 .دارد
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شخص  یجامع که شامل سازگار تصوری عنوانکار به طیتطاب  در مح :کار طیبا مح تطابق

آن است که  ازمندین همشارکت فعاالن. شود می فی، تعراست کار طیمختلف در مح هایستمیبا س

و فعاالنه در آن مشارکت داشته  نندک ییشغل خود شناسا یها یژگیافراد خود را بر اساس و

 (.5975، 7جرالدین و همکاران)شود  می  یابی هویت تیباعر تقو جهیباشند که در نت

شدت به ارتباطات موثر  آنها به سازمان به  یابی کارکنان و هویت زهیانگ :مند تیرضا ارتباطات

  یابی کارمندان و هویت یتواند بر طرز تلق می مند تیارتباطات رضا .(5995 ،ناکار) دارد یبستگ

موضوع سازمان  تیماه .(7507 ،ی، دعائیساغروان) داشته باشد یشگرف ریتاث یسازمان

متمرکز  یمنابع انسان ۀو بر توسع یباور عزت نفس، خود یارتقا یو در راستا ینگرش ،ساز تیهو

یابی در جدول یک آمده  اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویت (.5975هی و آندرو،) است

 . است

 منابع انسانیاقدامات مدیریت  :1جدول 

 محققان ها شاخص ها مولفه

های  خط و مشی

عزت نفس  ارتقای

 سازمانی کارکنان

 (5995)فولر های رشد برای کارکنان فرصت

 (5995)فولر پذیری در کار ایجاد انعطاس

 (5975)هی و آندرو توانمندسازی کارکنان

 (59994)بارتلز مشارکت کارکنان

 (5995)فولر پرداخت بر اساس عملکرد

ها و  مهارت

ابزارهای هویت 

 بخشی

 (5977)پورتر های کاری توسعه گروه

 (5979)جونز ها و ارتباط بین شخصی مهارت ۀتوسع

 (7509)نوابی پذیری کارکنان جامعه

 (5991)وان دیک یابی سازمانی سرپرستان و مدیران احساس هویت

های اخالقی  سبک

 رهبری

 (5979)ژو و یانگ  ی،ل گرا سبک رهبری تحول

 (5975)بومز  سبک رهبری اصیل

 (5975)هی و آندرو  سبک رهبری خدمتگزار
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 محققان ها شاخص ها مولفه

های  سیاست

بخشی منابع  هویت

 انسانی

ل در زندگی فرد و خانواده، ایجاد تعاد) های کاری سیاست

سطح رفاه و سالمت، امکانات رفاهی و فرهنگی برای  ارتقای

 (... ها و خانواده

 (5978) دینا

فضای ارتباطی )بخش  های ایجاد ارتباطات رضایت سیاست

مثبت، بازخور عملکرد به کارکنان، ارتباط مدیر با کارکنان، 

 مشخص شدن الزامات شغل

 (5995) ناکارا

 (7507) ساغروانی

 ( 7509)نیا  رحیم (تعیین روابط اخالقی، الزامات اخالقی) های اخالقی سیاست

انتخاب شایسته ) کارگماری های استخدام و به سیاست

 (کارکنان، تطاب  بین شغل و شاغل، شغل و سازمان
 ( 5978)دینا

 

 دارند، خود با سازمان یکسانی هویت احساس که کارکنانی، داد باگوزی نشان و بیرگامی تحقی 

(. 5977، 7دی کونیک)دهند  می نشان خود کار محیط برابر در مفیدی رفتارهای و مثبت تفکرات

کند به اموری که برای سازمان سوددهی دارد، تمرکز  یابی سازمانی کارکنان را ترغیب می هویت

دهد و موجب افزایش رفتار  یابی سازمانی انگیزه تر  خدمت را کاهش می هویت. داشته باشند

بر اساس (. 5975بومز،)فرانقشی، رضایت شغلی و سازمانی و درگیری کاری خواهد شد 

ت پیشین و نظرات خبرگان اقدامات مدیریت منابع انسانی بر هویت کارکنان تاثیر تحقیقا

عنوان  یابی سازمانی به مفهومی تحقی  بیان شده است و هویت الگویدر شکل زیر . گذارد می

 .متغیر میانجی از طری  اقدامات مدیریت منابع انسانی بر توان رزمی تاثیر دارد
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 مفهومی پژوهش الگوی: 1شکل

 

نظری و تجربی پژوهش که به ترسیم  ۀدر راستای دستیابی به اهداس پژوهش و بر اساس پیشین

 :های پژوهش عبارتند ازمفهومی پژوهش انجامید، فرضیه الگوی

 .یابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر داردهای ارتقای عزت نفس از طری  هویتمشیخط. 7

 .یابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر داردری  هویتسبک رهبری اخالقی از ط. 5

 .یابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر داردبخشی از طری  هویتهای هویتسیاست. 5

 .یابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر داردبخشی از طری  هویتها و ابزارهای هویتمهارت. 8

و ستاد و  یدانشکده فرمانده ی،دفاع مل یدانشگاه عال مطالعات انجام شده از یها یبررس

 یسازمان  یابی در موضوع هویت یقیکه تاکنون تحق نشان داد مسلح یروهاین یها تر پژوهشدف

بندی اقدامات مدیریت منابع  شناسایی و اولویت ،مقاله نیهدس ا نیبنابرا. انجام نشده است

 . استمسلح  یروهاینسازمانی جهت افزایش توان رزمی   یابی انسانی موثر بر هویت
 

 روش پژوهش
و  باشد یم یشیمایپ -یفیو روش، توص تیو از نظر ماه یپژوهش از نظر هدس کاربرد نیا

 . صورت گرفته است یدانیاطالعات در آن به روش م یآور جمع

 

 

یابی  هویت

 سازمانی
 اقدامات مدیریت منابع انسانی

های ارتقای عزت  مشیخط

  نفس

  بخشی های هویت سیاست

ها و ابزارهای هویت  مهارت

  بخشی

  های اخالقی رهبری سبک

 تیعضو

 یوفادار

 شباهت
  توان رزمی

توان رزمی 

  فردی

توان رزمی 

  سازمانی
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 برداری جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه
که با استفاده از  بود تهرانهای دفاعی مستقر در شهر  شامل یکی از یگان ی پژوهشآمار ۀجامع

  .عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند نفر به 529تعداد فرمول کوکران  و یتصادف یریگ نمونهروش 

 گیری  ابزار اندازه
پس از مطالعات  که بود یسؤال 54نامه  پژوهش، پرسش نیاطالعات در ا یآور جمع یابزار اصل

 .دیردگ میتنظ ریبه شرح ز یقبل یبه کارها تیگسترده و استفاده از نظرات استادان با عنا

رهبری، ایمان، روحیه،  :شامل ی فردیو توان رزم یمنابع انسان تیریپرسشنامه اقدامات مد( الف

مدیریت و  :شاملو توان رزمی سازمانی  (7509)نظم و انضباط برگرفته از مدل آشتیانی

ساخته  محق صورت  به (7509)انیفرماندهی، آموزش، سازماندهی و دانش برگرفته از مدل آشتی

توان رزمی فردی همچنین از نظر  .دیخبرگان رس دییبه تا جلسه خبرگیکه پس از چند  است

 یسازمان یابی تیپرسشنامه هو( ب. تحلیل عاملی تاییدی از برازش الزم برخوردار بود

عضویت،  احساس غرور از)تیسه بعد عضو یسازمان یابی تیدر پرسشنامه هو یچن(. 7045)یچن

حمایت و پشتیانی از منافع و اهداس )یوفادار ،(معرفی خود با نام سازمان، تصور رابطه بلندمدت

برخورداری کارکنان از اهداس مشابه، تالش فردی برای )و شباهت (و ماموریت سازمان در جامعه

 . را مد نظر قرار داده است (همراستایی با سازمان

 هیاول شیرایکه و صورت نیبد ؛استفاده شد زین یصور ییپژوهش از روا ییروا یبررس یبرا

 یاصالحات جزئ یبا برخدر نهایت شد که  عیدانشگاه توز تاداناز اس یبرخ نیها ب پرسشنامه

کرونباخ استفاده شده  یآلفا بیاز ضر  یتحق ییایپا محاسبه یبرا. شدند دییها تأ پرسشنامه

گزارش ( 7)در جدول  یینمونه نها یجداگانه و بر مبنا رهایمتغ هیکل یبرا بیضراین . است

دست آمد  به صدم 19 یباال رهایهمه متغ یکرونباخ محاسبه شده برا یآلفا بیضر. شده است

معادالت  یها از مدل هدس تحقی  یمنظور بررس به. استها  پرسشنامه ییایپا انگریکه ب

 . استفاده شده است زرلیافزار ل و نرم یساختار
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 پایایی آزموننتایج  :2 جدول

 آلفای کرونباخ حجم نمونه متغیر

 ,059 59 کل متغیرها

 ,059 750 کل متغیرها

 ,459 750 عزت نفس کارکنان ی ارتقایها خط و مشی

 ,419 750 های هویت بخشی ابزارها و مهارت

 ,19 750 های اخالقی رهبری  سبک

 ,449 7500 های هویت بخشی  سیاست

 ,119 750 عضویت

 ,19 750 های مشتر  تشابه و داشتن ویژگی

 ,429 750 وفاداری

 ,419 750 اقدامات مدیریت منابع انسانی 

 ,079 750  سازمانی یابی هویت

 ,49 750 توان رزمی 

 

 های پژوهشیافته

 های توصیفی یافته( الف
بیشترین فراوانی سطح دهندگان،  های عمومی پاسخهای مربوط به ویژگیبا توجه به داده

دهندگان دارای مدر  کارشناسی و در مورد مولفه سابقه درصد به پاسخ 58,8تحصیالت با 

 . باشد سال مربوط می 75 -5دهندگان دارای سابقه درصد به پاسخ 82,2خدمت با 

 ها های مربوط به فرضیه یافته( ب
تاری و فن تحلیل مسیر توسط یابی معادالت ساخ های پژوهش از مدل منظور بررسی فرضیه به

 .نرم افزار لیزرل استفاده شده است
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 نمودار خروجی الگوی مفهومی در حالت ضرایب استاندارد: 2شکل 

 

 

 نمودار خروجی الگوی مفهومی در حالت ضرایب معناداری: 3شکل 
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 یافته ساختاری برازش الگویدهنده مناسب بودن  های فرعی، خروجی نشان در آزمون فرضیه

های بررسی نیکویی برازش، بررسی نسبت  یکی از بهترین شاخص. هاست برای آزمون فرضیه

df /)آماره کای دو بر درجه آزادی 
2 ) در نتیجه در حد مطلوبی  ؛است 5است که کمتر از

چند  بهتر است هم زمان از ،جای استناد به یک شاخص برای تعیین برازش مدل، به. قرار دارد

های برازش  سایر شاخص ،شود طور که در جدول دو مشاهده می شاخص استفاده شود و همان

 . مفهومی حاضر از برازش خوبی برخوردار است بنابراین الگوی ؛در حد مناسبی هستند

 های برازش الگوی مفهومی شاخص :3جدول 

 شاخص برازش میزان استاندارد میزان مشاهده شده نتیجه

 ,5959 برازش مناسب

15,241=2,49 
df / 5کوچکتر از 

2 

 Goodness of Fit Index (GFI) 09,9باالی  9،019 برازش مناسب

 p-value 92,9کمتر از    9،999 برازش مناسب

 RMSEA 7,9کمتر از  9،952 برازش مناسب

 Comparative Fit Index(CFI) 09,9باالی  9،049 برازش مناسب

 Normativ Fit Index(NFI) 09,9باالی  9،019 برازش مناسب

 None Normative Fit 09,9باالی  9،019 برازش مناسب

Index(NNFI) 

 Incremental Fit Index(IFI) 09,9باالی  9،049 برازش مناسب

 

معناداری برای . ها از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری استفاده شد منظور تایید یا رد فرضیه به

های  باشد و در کل برای تایید یا رد فرضیه -05/7یا کوچکتر  05/7تر از  ضرایب باید بزرگ

دهنده آن است که  تر باشد، نشان بزرگ 05/7عدد معناداری هر چقدر از . رود پژوهش به کار می

 ضریب استاندارد یا ضریب مسیر جهت. تری روی متغیر وابسته دارد متغیر مستقل اثر قوی

معنای اثرگذاری  به ،چه این ضریب بیشتر باشد هر. رود کار می به مقایسه اثرات اجزای الگو

 . بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است
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 بررسی روابط میان متغیرها در الگوی مفهومی :4جدول 

 ضریب مسیر مسیر فرضیه
عدد 

 معناداری
 نتیجه

 7فرضیه 

های  خط و مشی

عزت  ارتقای

 نفس

  یابی هویت

 سازمانی
 تایید 70,5 ,219 * ,829 توان رزمی

 5فرضیه 

ابزارها و 

های  مهارت

 هویت بخشی

  یابی هویت

 سازمانی
 تایید 75,8  9،84* ,829 توان رزمی

 5فرضیه 
های  سبک

 اخالقی رهبری

  یابی هویت

 سازمانی
 تایید 58,2 9،25 * ,829 توان رزمی

 8فرضیه 

های  سیاست

هویت بخشی 

 منابع انسانی

  یابی هویت

 سازمانی
 تایید 50,1 ,519 * ,829 توان رزمی

 

 .شوند درصد مورد تایید قرار می 02ها در سطح  ، همه فرضیهبر اساس جدول باال

 گیری بحث و نتیجه
سازمان را بر اسیاس عالئیم و    کیکارکنان عزت نفس خود در ،  یتحق با توجه تایید فرضیه اول

رشید و   یهیا  سازمان با فراهم کردن فرصیت  نیبنابرا .کنند می یابیشده ارزش افتیدر یها نشانه

 یبیر رو  یگیذار  هیبه سیرما  لیدهد که سازمان ما یم نعالمت را به کارکنا نیکارکنان ا ۀتوسع

اشیخاص   دیی عقا یمطلب اشاره دارد که سازمان برا نیبه ا یریگ میمشارکت در تصم. آنان است

 ؛کارکنان است یدستاوردها صیتشخ یبرا یا وهیارزش قائل است، پرداخت بر اساس عملکرد ش

. دهید  یسازمان نشان می  دگاهیرا از د مانتقال ارزش شخص مورد استخدا فهیها وظ چرا که پاداش

ارزشیمند در داخیل    یکنید کیه عضیو    میی  جیاد یدر  را در کارکنان ا نیتمام موارد ذکر شده ا

 یسیازمان   ییابی  هویت افزایشباعر  نیبنابرا .(من ارزش قائل است یسازمان برا) هستندسازمان 

احساس کنید   وداشته باشد  یشتریت نفس بچه شخص احساس عزّ هر گریعبارت د به ،شود می

 شیبیا سیازمان افیزا    او تیی و هو تیمیاحساس صیم اوست، کننده  نه ردو او  رندهیکه سازمان پذ

( 59994)و بیارتلز   (5975)هیی و آنیدرو    ،(5995)بیا نتیایج تحقیقیات فیولر    این یافته . ابدی یم



 7501 ، بهار7شمارۀ ، هجدهمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 18

 

 تیی حمباعیر افیزایش    ،ییابی سیازمانی کارکنیان افیزایش یابید      زمانی که هویت. همراستا است

کارکنیان   یسیازمان  یمشیارکت و همبسیتگ   ،یداریی صیبر و پا  ،کارکنیان  زهیانگ ،هیروح ی،قسمت

 .رزمی نیروهای مسلح استهای موثر بر توان  شود که از مولفه می

ییابی سیازمانی بیر     از طری  ارتقای هویت یاخالق یرهبرسبک  با توجه به تایید فرضیه دوم

از  یحییرس و عمییل انتقییال مییوثر  یییاز طر یرهبییران اخالقیی. افییزایش تییوان رزمییی تییاثیر دارد

بییودن  زیکننید، بییر در  کارکنیان از متمیا    کارکنییان فیراهم میی   یعملکیرد بیرا   یاسیتانداردها 

اهیداس   یارتباطات نیچن  یاز طر جهینتدر  ؛کنند ها بحر می سازمان گرید انیشان در م سازمان

 نیشیود، همچنی   عیزت نفیس میی    شیکارگران باعیر افیزا   یسازمان مهم، ابداعات و دستاوردها

کنند که سازمان به اهیداس خیود برسید و     تالش می یشخص یها نهیبا صرس هزی رهبران اخالق

احسیاس غیرور و    روانیی پ جیه یدر نت ؛آورد یوجود می  هب ریمد یا احترام و اعتماد را برارفتاره نیا

ایین یافتیه بیا     .شود می یسازمان  یابی هویت جادیکنند و باعر ا افتخار نسبت به سازمان خود می

منطبی  اسیت و   ( 5975)و هیی و آنیدرو   ( 5975) ، بومز(5979)ی، ژو و یانگ لنتایج تحقیقات 

صیبر و   ، زهیی انگ، هیی روح ی،قسیمت  تیی حمزمانی که کارکنان با سازمان احساس هویت کننید،  

بایید کیه بیر افیزایش تیوان رزمیی        افزایش می کارکنان یسازمان یمشارکت و همبستگ ،یداریپا

 .نیروهای مسلح موثر است

بخشیی میدیریت منیابع انسیانی از طریی        ی هوییت ها سیاست ،با توجه به تایید فرضیه سوم

سیاز از جملیه    تیی هو یهیا  اسیت یس. یابی سازمانی بر افزایش توان رزمی تاثیر دارد ارتقای هویت

 .دارد ریتاث یسازمان  یابی بخش بر هویت تیمثبت و رضا یارتباط یو فضا ستهیارتباطات شا جادیا

بیا   یشیتر یب تیی احساس هو ،دست آورند هبنسبت به سازمان  یشتریهر چه کارکنان اطالعات ب

 نیی چیه ا  هیر  .هسیتند  یفرد نیاز ارتباطات ب یا افراد در شبکه چون ؛خواهند کرد دایسازمان پ

از ارتباطیات باعیر در     یمند تیرضا. ابدی یم شیافراد افزا تیشود هو تیشبکه ارتباطات تقو

 تیسازمان هو یحس مشتر  به اعضا نیا .شود ها و فرهنگ سازمان می از اصول، ارزش کسانی

ییات مشیخص   بر اساس مراجعه بیه ادب  .کند می تیتقو اآنان ر تیدهد و هو یشفاس از سازمان م

منطب  ( 7507)ساغروانی  ،(5995)، ناکارا (5978)نتایج تحقیقات دینا  شود که این یافته با می

مشیارکت   ،یداریصبر و پا ،کارکنان ۀزیانگ ،هیروح ،یقسمت تیحمدر نتیجه باعر افزایش  ؛است

 . کارکنان و افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد یسازمان یو همبستگ
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بخشی مدیریت منابع انسانی از طری   های هویت با توجه به تایید فرضیه چهارم، ابزارها و مهارت

 یلی یخ ریرهبیر تیاث   تیی هواز جمله . یابی سازمانی بر افزایش توان رزمی تاثیر دارد ارتقای هویت

و  یپردازش اطالعات اجتمیاع  ،یاجتماع تیهو هیبر اساس نظر؛ دارد  یابی بر توسعه هویت یادیز

کننید کیه    و کارکنان تالش می ردیرهبر نشات بگ تیاز هو ،فرد ممکن است تیهو یریپذ جامعه

یابید   یابی کارکنان افزایش می در نتیجه هویت. ها و اهداس مشابه با رهبر خود داشته باشند ارزش

( 7509)و نیوابی  ( 5979)، جیونز  (5977)که این یافته بیا نتیایج تحقیقیات پونیدر و همکیاران      

 ،یداریی صبر و پا ،کارکنان ۀزیانگ ،هیروحی، قسمت تیحمدر نتیجه باعر افزایش  است؛همراستا 

ش توان رزمی نیروهای مسیلح خواهید   کارکنان و در نتیجه افزای یسازمان یمشارکت و همبستگ

 . شد

 

 پیشنهادها
ییابی   با توجه به نتایج تحقی  یکی از اقداماتی مدیریت منابع انسانی در جهت افیزایش هوییت   -

بیه   یید بابر این اساس فرمانیدهان نیروهیای مسیلح     ؛باشد زمانی و توان رزمی، کار گروهی میسا

مختلف در داخیل سیازمان را    یها گروه نیمچناقدام کنند و ه سازی تیمنسبت به  یصورت عمل

 نژاد و ت،یجنس مانند کیگرافودم اتیها ممکن است بر حسب خصوص گروه نیا .کنند ییشناسا

تواننید از   همچنین می. در سازمان استفاده شود تیهو جادیها در ا گروه نیباشد و از امتفاوت . ..

 . های تیمی اقدام کنند فعالیت بخشی نسبت به توسعۀ های بین پروژهطری  ایجاد 

 ؛سیت آنها یازهیا ین یافراد با سازمان ارضیا  تیهو لیاز دال یکنتایج تحقی  ی نکهیبا توجه به ا -

بیه نکتیه توجیه کنید کیه کارکنیان در طیول         یدبا فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح نیبنابرا

 یازهیا ینطریی  شناسیایی    از یید سیازمان با  نیبنابرا ؛متفاوت دارند یازهایشان ن سنوات خدمت

عامل  کی تیهو ندیفرا. کنند دایپ یشتریب تیکند تا احساس هواقدام  هاآنسبت به رفع غالب ن

 . کند یم رییکه لحظه به لحظه تغ ستایپو

منید   ارتباطی رضایت ات مدیریت منابع انسانی ایجاد جوّبا توجه به نتایج تحقی ، یکی از اقدام -

در  کننید و   یتیحمیا  ییفضیا  ۀرا به منزل نیروهای مسلح یجو ارتباطکارکنان  اگر است؛ چون

داشییته باشییند، در  یدسترسیی محییول فیجهییت انجییام بهتییر وظییا  ازیییبییه اطالعییات مییورد ن

سازمان مشیارکت داده شیوند و سیطح صیداقت، اعتمیاد در سیازمان مناسیب         یها یریگ میتصم

  .کنند می یشتریب تیکنند، با سازمان خود احساس هو یابیارز
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کارکنیان و   یشیغل  یها طور مثبت نگرش و تعل  داشتن در کار که به یحس معن کیپرورش  -

از سیازمان   یجزئی آورد که  وجود می و این حس را به سازد یشان را متاثر م طیشان از مح ادراکات

 .شود یابی کارکنان و در نتیجه افزایش توان رزمی سازمان تواند باعر ارتقای هویت ، میهستند

شیدن   دهیکردن کارمندان، شن ریدرگ ده،یدادن اطالعات مناسب به کارمندان، فرصت ابراز عق -

ییابی سیازمانی    و هویتارتباطات  یمند تیبا رضاهستند که  یموارداز مشارکت فعاالنه  وجودو 

افیراد در   بیشیتر مستمر و دراز مدت اسیت کیه    یتعهد ازمندیها ن حوزه نیبهبود ا .دندار ارتباط

 . دار آن باشند عهده دیسازمان با

آنیان   تیهو ،داشته باشند یشتریارتباط ب گریکدیبشناسند و با  شتریرا ب گریچه افراد همد هر -

. شیود  یمی  یسیازمان  یابیی  تیباعر هو( یچگال) شتریها و ارتباطات ب اندازه گروه ابد،ی یم شیافزا

شیکل   گیران یبرهم کنش، ساختار و استحکام روابط بیا د   یصورت فعال از طر به یسازمان تیهو

دسیت   هبی  یشیتر یتنیوع و بیازخورد ب   ،باشد اطالعیات  شتریهر چه ارتباطات ب نیبنابرا ؛ردیگ یم

 . آورند یم

 یاسیتراتژ  نیوعی  ،یاجتمیاع  تیمسیئول  ۀلبانه در حوزداوط یکارمندان به انجام کارها  یتشو -

یید  با نیبنابرا ؛شود یم یاجتماع هیسرما ۀتوسع ای یجتماعا یگذار هیسرما شیاست که باعر افزا

  .شوند  یامر تشو نیکارمندان به ا

، دارد ریتیاث  یسازمان یابی تیکارکنان بر هو یکارآمد و احساس خود یساز توانمند که ییاز آنجا -

 کننید و  یبانیها پشت و از آن رندیها را بپذ آن ؛کنند  یتشو و نیکارکنان را تحس دیبا رانیلذا مد

 تیکه کارکنان بتوانند بیه عضیو   ییها فرصت جادیبا ا توانند یم رانیمد. بدهند نانیها اطم به آن

حاصیل   یاجتمیاع  تیی آنیان حما  یبیرا  گرانیاز د ندهیدر آ یگروه و واحد اجتماع کیاز  یبخش

شود و بیه   یکارکنان قدردان یها تیها از موفق برگزار کنند تا در آن یطور مرتب مراسم به ،کنند

  .کارکنان گوش دهند و بکوشند احساسات و نظرات آنان را در  کنند یها دگاهید

شود در تحقیقات آتی به ابعاد دیگری نظیر ابعاد سیاختاری ییا محیطیی     به محققان پیشنهاد می

 دنیرسی  یبیرا  تواند این تالش می. یابی سازمانی جهت ارتقای توان رزمی بپردازند موثر بر هویت

در جوامیع و   حاصیل  جیدر کنیار کشیف تفیاوت نتیا     یسیازمان  یابیی  تیی جیامع از هو  ییلگیو به ا

عنیوان   ی دفاعی شیهر تهیران بیه   ها در این پژوهش از یکی یگان. مفید باشد مختلف یها فرهنگ

تواند نوعی محدودیت برای تحقی  حاضر باشد و بر ایین   این مهم می. آماری استفاده شد جامعۀ
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تیر   هیا در مقیاسیی وسییع    های آتی به آزمون فرضیه شود محققان در پژوهش اساس پیشنهاد می

 . بپردازند
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