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چکیده
دش دندای پدچدزۀ امروا مفهوم کدفدت انزگی کاشی به عنیوان یکیی اا متغدّرهیای مهیم میزیریت ،میوشد توجیه
متخصصان منابع انسانی قراش گرفته و بهبود یاخصهای این حوا موجب افزایش شضایت یغلی ،تعهز سیاامانی،
شیز و پدشرفت کاشکنان و کاهش غدبت و جابجایی و ترک خزمت کاشکنان گردیز و دش نهایت منجر بیه بهبیود
عملکرد و افزایش توانایی های ساامان دش اشائه خزمات مناسب به ذینفعان میگیردد؛ اا ایین شو ایین تحقدی بیا
هزس برشسی کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامان های نظامی و اشتباط آن با توسعه دفاعی انجام پذیرفته اسیت
که بر مبنای دستاوشدها ،اا نوع کاشبردی بود و بر مبنای اهزاس اا نوع تحقدقات توصدفی میباییز کیه بیا شوش
پدمایشی داد های الام جمع آوشی یز است .جامعۀ آماشی این تحقد کاشکنان سیتادی یکیی اا سیاامانهیای
نظامی می باینز که با استفاد اا جزول موشگان و به شوش نمونهگدری طبقهای متناسب ،تعزاد  789نفر انتخاب
و داد های الام با استفاد اا ابزاش پرسشنامه جمعآوشی و با آامونهای آماش توصدفی و استنباطی موشد تجزییه و
تحلدل قراش گرفتنز .یافتههای تحقد حاکی اا آن است که ویژگیهای محدط یغلی با مدیانگدن  5/555و سیطح
معنیداشی کمتر اا  )P= 9/999>9/92( 9/92اا وضعدت مناسبی برخوشداش مییباییز و ویژگییهیای ییغلی بیا
مدانگدن  5/491و سطح معنیداشی کمتر اا  )P= 9/999>9/92(9/92با مدانگدن مطلوب تفاوت معناداشی داشد و
اا وضعدت مناسبی برخوشداش نمیبایز و دش بدن گیرو هیای مختلیف تحصیدلی ،تفیاوت معنیاداشی وجیود داشد و
همچندن بدن کدفدت انزگی کاشی کاشکنان و توسعۀ دفاعی همبستگی مثبت وجود داشد.
واژگان کلیدی :کدفدت انزگی کاشی ،ویژگیهای یغل ،ویژگییهیای محیدط ییغل ،توسیعۀ دفیاعی ،کاشکنیان
ساامانهای نظامی

 .7دکتییییری مییییزیریت منییییابع انسییییانی دانشییییگا عالمییییه طباطبییییایی (نویسیییینز مسییییئول)،
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مقدمه
امروا شونز جزیزی دش ساامانها آغاا یز و کاش دش ساامانها معنیای جزییزی پدیزا کیرد اسیت.
(قصری و همکاشان )7540 ،این موضوع باعر یز است ساامانهیا بیه کاشکنیان خیود وابسیتهتیر
یونز .ساامانهایی که کدفدت انزگی کاشی مطلوبی به کاشکنان خود اشائیه مییدهنیز ،اا ییاخص
مطلوبی دش جذب و حفظ کاشکنان برخیوشداش هسیتنز (نیوش و عبیزاشهل .)5975 ،7بنیابراین کدفدیت
انزگی کاشی کاشکنان کلدز موفقدت هر ساامان است که موجب افزایش شضایت کاشکنیان ،تقوییت
یادگدری و انعطاسپذیری آنان دش محدط دش حال تغددر میگردد (یعبانینژاد و همکاشان.)7507 ،
هنگامی که ندااهای کاشکنان دش محل کاش برآوشد نمیگردد ،به احتمال ایاد آنها بسیداشی اا
استرسها شا که عواقب سوء دش شفا کاشکنان و عملکرد یغلی داشد ،تجربه میکننز (عمادااد  5و
همکاشان .)5975 ،دش نتدجه آماش غدبت ،جابجایی ،ترک یغل و مدزان حیواد دش سیاامان بیاال
شفته و انگدز و شضایت یغلی کاشکنان کاهش مییابز .لذا یکیی اا آفیتهیای مهیم سیاامانهیا،
بیتوجهی به کدفدت انزگی کاشی کاشکنان میبایز کیه ایین بییتیوجهی ،اثربخشیی و کیاشایی
ساامان شا به یزت کاهش میدهز( .غالمی )7549،دش ساامانهای نظامی کدفدت انزگی کیاشی
کاشکنان و یاخصهای توسعۀ منابع انسانی دش ابعاد مختلف آن ،دش اشتبیاط مسیتقدم بیا دفیاع اا
کشوش و امندت کشوش میبایز؛ بنابراین الامۀ امندت ملی و اقتزاش نظیامی ،وجیود ندیروی انسیانی
متعهز ،متخصص و فعال است که بتوانز دش باالترین سطح اا قابلدت ،کاشایی و یادابی با تکده بیر
قزشت ایمان و سالمت جسم و شوان به دفاع اا کشوش ،دین و اشاشهای انقالبی بپردااد .دش نتدجه
توجه به کدفدت انزگی این افراد اا اهمدت خاصی برخوشداش است( .یمسی و همکاشان)7507 ،
بر طب فرمایشهای شهبر معظم انقالب اسالمی کشیف و بیه کیاشگدری حتیی گوییههیایی اا
استعزادهای پدچدز  ،فراوان و نایناختۀ انسان ،می توانز هر محدطی اا جمله محدط های نظیامی شا
متحول سااد ( )7507/5/54و با توجه به اینکه یکی اا ییاخصهیای مهیم و میؤثر منیابع انسیانی،
کدفدت انزگی کاشی است ،دش ساامانهای نظامی جمهوشی اسالمی ایران توجه به موضوع کدفدیت
انزگی کاشی ،عناصر تشکدل دهنز و شصز مستمر وضعدت آن ،ضروشتی اجتنابناپذیر است.

1. Noor, S. & Abdullah, M.
2. Emadzadeh, M.
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ساد ترین شا برای شسدزن به برخی نشانههای کدفدیت انیزگی کیاشی ،برشسیی مینظم غدبیت،
جابجایی ،ترک یغل ،مدزان حواد  ،سطوح خشنودی کاشکنان و ...میبایز ،اما اطالعات ایادی
دش امدنۀ کدفدت انزگی کاشی دش کاشکنان ساامانهای نظامی دش ایران موجیود ندسیت و نتیایج
حاصل اا تحقدقات محزود به عمل آمز بر شوی افراد نظیامی ندیز حیاکی اا ضیروشت و اهمدیت
توجه به این موضوع است( .یمسیی و همکیاشان )7507 ،همچنیدن ییواهز و اوضیاع و احیوال
اجتماع نشان میدهز که دش سالهای اخدر کاشکنان یاغل دش ساامانهای نظامی ،به ایتغال دش
بخش های دیگر شوی آوشد یا عالو بر مشاغل اصلی یغل دومی ندز دش پدش میگدرنز و ییا بیه
دنبال ترک یغل و جذب یزن دش سایر مشاغل ساامانهای دولتی یا خصوصیی ییز انیز و ییا
چندن تمایلی دش ذهنشان وجود داشد که این تمیایالت میی توانیز شوی شضیایت ییغلی و تعهیز
ساامانی کاشکنان و عملکرد ساامانهای مربوطه و توان عملداتی آن اثیر گذاییته ،بیالطبع تیوان
دفاعی کشوش شا دش بلنزمزت تحت تأثدر قراش دهز .با توجه به شسالت خطدیری کیه سیاامانهیای
نظامی به عهز داشنیز ،توجیه جیزی بیه ییرایط کیاشی ندیروی انسیانی آنهیا امیری ضیروشی و
اجتنابناپذیر است؛ اا این شو ،بیتوجهی به کدفدت انزگی کاشی آنان ،به عنوان یکیی اا عوامیل
تأثدرگذاش بر عملکرد ،عالو بر اینکه آسدب جزی و جبرانناپذیری به توان دفاعی کشوش و تحقی
مأموشیت خطدر ساامانهای نظامی ،یعنی دفاع و تأمدن امندت کشوش ،میگیذاشد ،مییتوانیز بیه
انزگی خصوصی کاشکنان دش خاشج اا محدط کاش ندز کشدز یود؛ لذا بایسیتی محیدط و ییرایط
ساامان شا به گونهای فراهم کرد که دش آنها انگدز ایجاد یود و به باال شفتن کدفدت انزگی کاشی
و دش نتدجه افزایش عملکرد آنها منجر یود .بر این اساس ،مسئله محوشی و اساسی تحقد حاضر
این است که وضعدت موجود کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی چگونه است؟
هزس اا انجام ایین پیژوهش برشسیی کدفدیت انیزگی کیاشی کاشکنیان بیا اسیتفاد اا میزل
«هاکمن» و «اولزهام» 7و والتون و تعددن اشتباط آن با توسعۀ دفاعی است و سؤالهای پیژوهش
به یرح ایر است:
سؤال اصلی اول :وضعدت کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی بر مبنای میزلهیای
«والتون» و «هاکمن و الزهام» چگونه است؟

1. Hackman, J. & Oldham, R.
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سؤال فرعی اول :وضعدت کدفدت انزگی کاشی کاشکنان سیاامان هیای نظیامی بیر اسیاس ابعیاد
هشتگانه مزل «والتون» چگونه است؟
سؤال فرعی دوم :وضعدت کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ستادی بر اساس ابعیاد پینجگانیه میزل
«هاکمن و اولزهام» چگونه است؟
سؤال اصلی دوم :آیا بدن کدفدت انزگی کاشی و توسعۀ دفاعی اشتباط معناداشی وجود داشد؟

مرور ادبیات نظری
جامعۀ مزشن ،جامعۀ ساامانی است و افراد مزت ایادی اا انزگی خود شا دش ساامان سیپری مییکننیز؛
اا این شو ساامانها کدفدت انزگی کاشی برای بهبود عملکرد و افیزایش بهیر وشی بیه کیاش مییبرنیز.
(لوشکآقا و همکاشان )7505 ،کدفدت انزگی کاشی ترکدبیی اا شاهبردهیا ،شوشهیا و جیو مربیوط بیه
محدط کاش است که دش مجموع هزس آن ،افزایش و حفظ شضایت کاشکنان و بهبود ییرایط کیاش بیرای
کاشکنان ساامان است( .نظدر 7و همکاشان )5977 ،دسلر مدزان اشضیای ندااهیای کاشکنیان دش محیدط
کاش شا به عنوان کدفدت انزگی کاشی تعریف میکنز (احمزی و فرهادی.)7509 ،
پاشسا و همکاشان ( ،)5978ناشیهان 5و همکاشان ( ،)5978ژاکندن و هیدسکیاندن،)5975( 5
یعبانینژاد ( ،)7507عنایتی ( ،)7540مقرب ( )7509و سلدمانی ( )7507دش خصوص کدفدیت
انزگی کاشی تحقدقاتی شا انجام داد انز و مروش ادبدات کدفدت انزگی کیاشی حیاکی اا آن اسیت
که بدشتر مطالعات این حوا  ،بر مبنای مفاهدم مزل والتون انجام پذیرفتیه اسیت (تدموسیی 8و
همکاشان 5 :5994 ،و بونشود.)5990 ،2
والتون 5دش تجزیه و تحلدل کدفدت انزگی کاشی با شویکرد محدطی هشت متغدر شا به عنیوان
هزس اشتقای کدفدت انزگی کاشی موشد توجه قراش مییدهیز (شوا 1و همکیاشان ،5995 ،گوپتیا 4و

1. Nazir, U.
2. Narehan, H.
3. Jokinen, E and Heiskanen, T.
4. Timossi, L.
5. Boonrod, W.
6. walton, R.
7. Rose, R.
8. Gupta, M.
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یاشما ،5977 ،7تبسم و همکاشان 5977 ،و کانتن و سادیوال )5975 ،5و هاکمن و اولزهام ندز ،بیا
شویکردی دیگر ویژگیهای یغلی شا یامل پنج مؤلفه طبقهبنزی و اشائه نمود انیز (علدنیی میت
علی 5و همکاشان.)5978،
کدفدت انزگی کاشی دش ساامان های نظامی دش این تحقد با اسیتناد بیه نظرییات والتیون و
هاکمن و الزهام ،یامل دو بُعز ویژگیهیای محیدط ییغل و ویژگییهیای ییغل مییباییز کیه
ویژگیهای محدط یغل دش این ساامانها عباشتنز اا:
 -7حقوق و دسیتمزد :یعنیی پرداخیت حقیوق مطیاب بیا اسیتانزاشدهای شوا کیه تسیاوی
دشونساامانی و برونساامانی اا آن استنباط گردد؛
 -5یرایط کاشی سالم و ایمن :یعنی دش امان بودن کاشکنان اا حواد نایی اا کاش و طراحیی
بهزایتی یرایط فدزیکی محدط کاش میبایز؛
 -5امندت یغلی :یعنی آاادی عمل فرد دش ییغل خیود ،احسیاس امندیت ییغلی و آشامیش
شوحی و شوانی فرد دش ساامان میبایز؛
 -8قانونگرایی دش کاش :وجود یک شویه قانونی دش ساامان بیه هنگیام اقامیه ییکایت ،مدیزان
منصفانه بودن شفتاش با کاشکنان و امکان بدان آااد نظرات کاشکنان بزون ترس میبایز؛
 -2حمایتهای مزیریت :اشتباط برقراش کردن مزیر با همه کاشکنان به صوشت برابر و احساس
شاحتی کاشکنان به هنگام صحبت کردن با مزیر یا سرپرست خود میبایز؛
 -5تواان بدن کاش و انزگی غدرکاشی :برقراشی تعادل بدن انزگی کاشی و دیگیر بخیشهیای
کاشکنان که یامل اوقات فراغت ،تحصدالت و انزگی خانوادگی و ...میبایز؛
 -1یکپاشچگی و انسجام دش ساامان :مدزان اعتماد کاشکنیان بیه یکیزیگر و حماییت آنیان اا
یکزیگر دش مواقع لزوم میبایز؛
 -4پدشرفت یغلی :ایاش به شضایت فرد اا استانزاشدهای ترفدع دش سیاامان و برخیوشداشی اا
امکان ترقی یغلی میبایز( .مدرسپاسی)7545 ،
1. Sharma, P.
2. Kanten,S. and Sadullahb, O.
3. Alini Mat ali, S.
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همچندن ویژگیهای یغلی دش ساامانهای نظامی عباشتنز اا:
 -7تنوع مهاشت :ایاش به ساد و تکراشی نبیودن ییغل ،برخیوشداشی ییاغل اا مهیاشتهیای
گوناگون و انجام کاشهای مختلف اا سوی یاغل داشد؛
 -5اهمدت یغل :اهمدت یغل به مدزان اثر یغل بر انزگی یا کاش دیگران ،دش سیاامانهیای
نظامی و یا دش محدط خاشج اا ساامان بستگی داشد؛
 -5هویت کاش :انجام یک جزء کامل کاش اا ابتزا تا انتها بهوسدله یاغل میبایز؛ به نحوی که
فرد تصویر کاملی اا وظایف خود دایته بایز؛
 -8استقالل دش کاش :انتخاب شوش انجام کاش و ییانس ییاغل بیرای تصیمدمگدیری دش میوشد
ندااهای یغل میبایز؛
 -2بااخوشد :فرصت دشک یاغل اا چگونگی انجام کاشش ،اشائه اطالعیات الام بیه ییاغل دش
جهت خوب عمل کردن میبایز.

توسعۀ دفاعی
دش محدطهای متالطم و متغدر امروای همه ساامانها ناگزیر اا توسعه دش کاشکردهیای دشونیی و
بدرونی خود هستنز (سینزشس و هدیل )5995،7و بیر ایین اسیاس ،توسیعۀ سیاامانی ضیروشتی
انکاشناپذیر است که با جهتدهی به اقزامات اصالحی ،بهبود اقزامات و عملدات ساامانی موجیب
حفظ کاشایی و اثربخشی ساامان مییود و ساامان میتوانز خود شا با فنیاوشیهیا و چیالشهیای
جزیز و همدن طوش با سرعت تغددیر دش ییرایط و محیدط ،بهتیر تطبدی دهیز .توسیعه و تحیول
ساامانی چرخه چنز بُعزی ،نیوین و تالییی برنامیهشییزی ییز دش سراسیر سیاامان اسیت کیه
گرداننز آن عوامل انسانی است (محمودی )7505 ،و نظام اسالمی با اتکای بیه مبیانی الهیی و
توحدزی و اصول متخذ اا آن ،جایگا انسان شا دش فرآینز توسعه ،ترفدع میبخشز و این امر باعر
مییود تا انسان ،مزیر فرآینز پدشرفت ،مالک منابع و محصول تولدزی بایز(.یوسفی )7540 ،دش
سال های اخدر مطاب با شویکردهای جزیز توسعه ،انسان به عنوان یک موجود متفکر که توانایی
ایجییاد تغددییر دش محییدط انییزگی و فعالدییت خییود شا داشد ،محییوش توسییعه قلمییزاد مییییییود.
(حسدنی )7541،و همچندن بر طب فرمایشهای شهبر معظم انقالب اسیالمی نگیا اسیالم بیه
1.Saunders, M. and hill, S.

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 53 /...

انسان ،محوش بودن انسان است ( )40/79/0و آماشتداسن ،یکی اا پدشگامان نظریهپرداا نسل سوم
توسعه ندز انسان شا محوش توسعه دانسته است( .نوبخت و همکاشان)7540 ،
مقام معظم شهبری ( )05/75/72فرمود انز دندا دش حال یک تحول است و نشانههاى تحیول
شا بایز دیز ولو این تحول به مروش دش ظرس بدست سال انجام پذیرد .ساامانهیای نظیامی ندیز اا
این قاعز مستثنی ندستنز و بایز متناسب بیا تحیوالت ایین حیوا دش سیطح منطقیه و جهیان،
یاخصهای مؤثر بر توسعۀ دفاعی شا یناسایی ،تقویت و توسعه دهنز .دش حواۀ توسعۀ دفیاعی،
توجه به مسائل و مشکالتی اا قبدل بهر وشی پایدن ،تعاشض بدن افراد و گرو ها ،عملکرد گروهیی
ضعدف ،ساختاش ساامانی نامناسب ،طراحی ضعدف وظایف ،کمتوجهی به خواستههیای محدطیی،
شوابط ضعدف و مسائلی اا این قبدل حائز اهمدت هستنز که عمزتاً با یاخصهای کدفدت انیزگی
کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی اشتباط دایته و یا تحت تأثدر آن میباینز( .محمیودی)7505 ،
بنابراین کدفدت انزگی کاشی نقشی بسداش مهمتیر اا سیرمایه فدزیکیی دش جوامیع ایفیا مییکنیز و
پدمودن شا های توسعه ،تحول و تکامل دفاعی بزون توجه به کدفدت انزگی کاشی دیواش میییود.
(ااشع یا آبادی و همکاشان)7507 ،
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شکل  :6مدل مفهومی تحقیق

 -6هویت شغغل؛ -2اهمیغت
شغل؛-9تنوع مهارت شغغل؛
-4اسغغغغتقالل در کغغغغار؛
-5بازخورد

توسعه دفاعی

ویژگیهای شغل

استقالل ،اقتدار و

کیفیت زندگی کاری

بازدارندگی همه
جانبه
ویژگیهای محیط شغل

 )6قغغانونگرایغغی؛  )2حقغغو و
دستمزد؛  )9یکپارچگی اجتماعی؛
 )4پیشرفت شغلی؛
 )5امنیت شغلی؛  )1حمایتهغای
مدیران؛ )7تغوازن بغین زنغدگی
کاری و غیرکاری؛ )8شرایط ایمن
محیط کار

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 16 /...

دش این تحقد بر طب سنز چشمانزاا و الگوی مطلیوب توسیعۀ ایرانیی اسیالمی ،ییاخصهیای
توسعۀ دفاعی یامل استقالل ،اقتزاش و بااداشنزگی همیه جانبیه مییباییز (نوبخیت و همکیاشان،
 .)7540بنابراین محوش توسعۀ دفاعی ،منابع انسانی است و یکی اا یاخصهایی که توسعه منابع
انسانی شا دش جوامع بهبود می بخشز ،کدفدیت انیزگی کیاشی اسیت کیه اشتقیای وضیعدت آن دش
ساامان های نظامی یک برنامۀ تغددر و توسیعۀ فیردی و سیاامانی اسیت کیه مسیتقدم ًا بیر شوی
یاخصهای توسعه دفاعی مؤثر میبایز.

روششناسی تحقیق
این تحقد به لحاظ هزس اا نوع تحقدقات کاشبردی است کیه جهیت گیردآوشی داد هیا اا شوش
توصدفی پدمایشی و جهت تحلدیل داد هیا اا شوشهیای آمیاش توصیدفی (مدیانگدن و نموداشهیای
شاداشی) و آماش استنباطی (آامون  Tو  )ANOVAاستفاد یز است .جامعۀ آمیاشی تحقدی ندیز،
کاشکنان ستادی ساامان های نظامی است که با استفاد اا جزول موشگان بر اساس چهیاش طبقیه
انتخاب یز اا بدن جامعۀ آماشی و به شوش نمونهگدری طبقه ای متناسب ،گرو نمونیهای برابیر
 789نفر انتخاب گردیزنز .ابزاش اصلی جمعآوشی داد ها ،پرسشنامیهای مییباییز کیه داشای دو
قسمت است که برای برشسی بخش مربوط به ویژگیهای یغل اا پرسشنامه استانزاشد ییناخت
ویژگی های یغل «جان واگنر» (داشای  72سؤال) و برای برشسیی ویژگییهیای محیدط ییغل و
توسعۀ دفاعی اا پرسشنامه محق ساخته ( 59سؤال) استفاد یز است .شوایی پرسیشنامیه اا
دو جنبۀ شوایی ظاهری و محتوا به جهت شوین و بزون ابهام بودن گویههیا و همچنیدن کفاییت
کمدت و کدفدت آنها به وسیدلۀ خبرگیان و صیاحبنظیران و اسیتادان دانشیگا تأیدیز گردییز و
همچندن مدزان ضریب اعتماد با شوش آلفای کرونباخ  9/455محاسبه گردیز که مقزاش آلفاهیای
حاصل بر قابلدت اعتماد باالی پرسشنامه صحه گذایت.
جدول  :6ضریب اعتماد گویههای پرسشنامه
تعداد نمونه

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

21

95

1/899

یافتهها
سؤال اصلی اول :وضعدت کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی بر مبنای میزلهیای
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والتون و هاکمن و الزهام چگونه است؟
جدول :2توصیف وضعیت ابعاد کیفیت زندگی کاری در سازمانهای نظامی

انحراس مدانگدن

انحراس
استانزاشد

مدانگدن

تعزاد

./98251

./25254

5/55509

789

محدط یغل

./95557

./51820

5/4915

789

ویژگیهای یغل

جزول  5به برشسی توصدفی ابعاد کدفدت انزگی کاشی دش ساامانهای نظامی (محدط ییغل
و ویژگیهای یغل) پرداخته است .همیان طیوش کیه مالحظیه مییگیردد ،مدیانگدن مربیوط بیه
مؤلفههای محدط یغلی دش ساامانهای نظامی باالتر اا متوسط و دش وضعدت نسبتاً قابیل قبیولی
قراش داشنز؛ ایرا دش ساامانهای نظامی عوامل مربوط بیه محیدط ییغلی کیامالً قانونمنیز و برابیر
دستوشالعملهای موجود و به صوشت هماهنگ انجام میپذیرد و این عوامل مثل عوامل بهزایتی
نظریۀ انگدزش -بهزایت هرابرگ دش قابلدت باادهی کاشکنان هدچ تأثدری نزاشنز و فقط میانع اا
ضایعات نایی اا کمکاشی و تحزیز کاش دش عملکرد کاشکنان مییونز و به تنهایی موجیب ایجیاد
انگدز دش ساامان های نظامی و توسعه دفاعی نمی یود و صرس توجه به این عوامیل ،نمییتوانیز
نقش ساانز ای دش تحق اهزاس این ساامان ها دایته بایز؛ به نحوی که تأمدن این عوامل برای
ساامانهای نظامی دش حز مطلوب الام ولی برای تحق اهزاس آنها کافی نمیبایز.
ولی دش مقابل مدانگدن مؤلفههای مربوط به ویژگیهای یغلی ساامانهای نظامی که هماننز
عوامل انگدزیی نظریۀ انگدزش -بهزایت هرابرگ ،نقش مؤثری دش ایجاد انگدز دش ساامانهای
نظامی و شضایت یغلی بر عهز داشنز و غالباً منتج به افزایش قابلدت باادهی کلی فرد و سیاامان
میگردنز ،پایدنتر اا مدانگدن و دش وضعدت نامناسب قراش داشنز و به نظر مییشسیز کیه مشیاغل
ساامان های نظامی به دلدل ماهدیت شسیمی و کالسیدک ،ویژگییهیای مطلیوب شا متناسیب بیا
ندااهای شوا و توانمنزی و انتظاشات کاشکنان نزاشنیز و لیذا منجیر بیه کیاهش شضیایت ییغلی و
باادهی فردی و ساامانی خواهنز یز و ادامه این شونز می توانز اثیرات نیامطلوبی بیر شوی تیوان
دفاعی ساامانهای نظامی دایته بایز.

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 19 /...
جدول  :9بررسی تفاوت میانگین ابعاد کیفیت زندگی کاری در سازمانهای نظامی

= 5Test Value
سطح معناداشی با  ./02تفاوت

تفاوت مدانگدن

سطح
معناداشی

دشجه آاادی

t

9/999

750

0/529

محدط یغل

9/999

750

-4/509

ویژگی یغل

باالیی

پایدنی

9/255

9/581

9/855

-9/554

-9/705

9/785

برای پاسخ به سؤال اول تحقد اا آامیون مدیانگدن ییک جامعیه آمیاشی اسیتفاد ییز اسیت.
همانگونه که دش جزول  5مالحظه میگردد ،سطح معنیداشی به دست آمز اا آامیون  Tبیرای
مؤلفه های مربوط بیه محیدط ییغلی سیاامان هیای نظیامی کمتیر اا مقیزاش خطیا یعنیی 9/92
( )P= 9/999>9/92میبایز و وضعدت ساامانهای نظامی دش خصوص مؤلفیههیای مربیوط بیه
محدط یغلی باالتر اا سطح متوسط قراش داشد؛ بنابراین اگر عوامل مربیوط بیه محیدط ییغلی دش
ساامان های نظامی اا وضعدت مطلوبی برخوشداش بایز ،بیا توجیه بیه مفیاهدم نظرییۀ انگدیزش-
بهزایت ،اا ایجاد ناشضایتی دش کاشکنان جلوگدری خواهز یز و طبدعتاً کاشکنیانی کیه احسیاس
ناشضایتی نزایته باینز ،عملکرد بهتری دش شاستای توسعه و تحول دفاعی خواهنز دایت.
سطح معنیداشی به دست آمز اا آامون  Tبرای مؤلفه های مربوط بیه ویژگییهیای ییغلی
ساامانهای نظامی ندز کمتر اا مقزاش خطا یعنی  )P= 9/999>9/92( 9/92میبایز؛ لذا چنیدن
استنباط مییود که مدانگدن به دست آمز دش ساامانهای موصیوس بیا مدیانگدن میوشد انتظیاش
برابر ندست و به دلدل منفی بیودن هیر دو کرانیه ،مؤلفیههیای مربیوط بیه ویژگییهیای ییغلی
ساامانهای نظامی دش سطح پایدن تر اا سطح متوسط قراش داشنیز و بیر طبی نظرییۀ انگدیزش-
بهزایت هرابرگ ،این عوامل نقش مؤثری دش ایجاد انگدز دش کاشکنان ساامانهیای نظیامی بیه
عهز داشنز و با توجه به اینکه مؤلفه های مربوط بیه ویژگییهیای ییغلی سیاامانهیای نظیامی
پایدن تر اا مدانگدن و دش وضعدت نامناسب قراش داشنز ،منجر به کیاهش انگدیز و شضیایت ییغلی
خواهنز یز و ادامه این شونز می توانز اثرات نامطلوبی بر شوی توسعۀ دفاعی ساامانهای نظیامی
دایته بایز.
سؤال فرعی اول :وضعدت کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی بر اساس ابعاد
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هشتگانه مزل والتون چگونه است؟
جزول  8و نموداش  5به برشسی توصدفی و نموداشی ابعاد هشتگانیه کدفدیت انیزگی کیاشی
ساامانهای نظامی (ابعاد محدط یغل) بر مبنای مزل والتون پرداخته است .همان طیوش کیه دش
جزول و نموداش یادیز مالحظه میگردد ،مدانگدن مؤلفههای مربوط بیه محیدط ییغل دش ایین
ساامانها به غدر اا مؤلفه «شوابط بیا همکیاشان» کیه پیایدنتیر اا مدیانگدن و مؤلفیه «پرداخیت
منصفانه» که تقریباً برابر مدانگدن است ،بقده مؤلفهها باالتر اا مدانگدن نظری قراش داشنز .با توجه
به اینکه مأموشیت ساامانهای نظامی عمزتاً به صوشت تدمی و یگانی انجام میپیذیرد ،شابطیه بیا
همکاشان نقش بسداش مؤثری دش این ساامانها ایفا میی نماییز و دش تحقی مأموشییت آنهیا حیائز
اهمدت میبایز .بنابراین تقویت این یاخص میتوانز اثربخشی ساامانهیای نظیامی دش دفیاع اا
کشوش شا اشتقا دهز و با توجه نرخ توشم باال دش سالهای اخدر ،پرداخت کافی و منصفانه بیه یکیی
اا دغزغههای کاشکنان ساامانهای نظامی تبزیل یز که منجر به افزایش گرایش به ییغل دوم
و یا ترک ساامان میگردد و فرآینز جذب و به کاشگدری کاشکنان الی و یایسیته شا بیا چیالش
مواجه مینمایز.
جدول  :4ابعاد هشتگانه محیط شغلی در سازمانهای نظامی
انحراف میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

9/9215

9/515

5/954

789

پرداخت منصفانه

9/9199

9/254

5/290

789

قانونگرایی دش کاش

9/9545

9/494

5/052

789

شوابط با همکاشان

9/9175

9/481

5/258

789

پدشرفت یغلی

9/9185

9/410

5/585

789

یرایط کاشی سالم

9/9184

9/442

5/555

789

امندت یغلی

9/9841

9/211

5/854

789

تواان بدن کاش و انزگی غدر کاشی

9/9107

9/055

5/525

789

حمایتهای مزیر یا سرپرست

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 15 /...

نمودار  :9وضعیت مؤلفههای مربوط به محیط شغلی در سازمانهای نظامی

برای پاسخ به سؤال فرعی اول تحقد اا آامون مدانگدن یک جامعیۀ آمیاشی اسیتفاد ییز
است .همانگونه که دش جیزول 2آمیز  ،سیطح معنییداشی بیه دسیت آمیز اا آامیون  Tبیرای
مؤلفه های مربوط به محدط یغلی دش ساامانهای نظامی ،به غدر اا مؤلفه «شوابط بیا همکیاشان»
کمتر اا مقزاش خطا یعنی  )P= 9/999>9/92( 9/92است؛ لذا چندن استنباط مییییود کیه بیا
احتمال  9/02مدانگدن جامعۀ موصوس ٬با مدانگدن موشد انتظاش برابر ندست و تفاوت معناداشی بیا
مدانگدن موشد انتظاش داشنز .به دلدل مثبت بودن حز باال و پایدن ،وضعدت ساامانهای نظامی دش
سطح باالتر اا متوسط قراش داشد ،اما مؤلفه پرداخت منصفانه ندز به دلدل منفی بودن حز پایدن و
مثبت بودن حز باال تفاوت معناداشی با مدانگدن موشد انتظاش داشد .مؤلفه مربیوط بیه «شوابیط بیا
همکاشان» به دلدل باال بودن سطح معنیداشی اا  9/92تفاوت معناداشی با مدانگدن نزاشد و برابیر
مدانگدن موشد انتظاش میبایز.
بنابراین این عوامل میتواننز مانع اا کمکاشی کاشکنان دش ساامانهای نظیامی گردنیز ،ولیی
عوامل محدطی فقط یرط الام تحول دفاعی است نه یرط کافی ،اا این شو به تنهایی نمیتواننز
توسعه دفاعی شا پدشبدنی و تضمدن نمایز.
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جدول  :5بررسی تفاوت میانگین مؤلفههای مربوط به محیط شغل
= 5Test Value
معناداشی با  ./02تفاوت

تفاوت مدانگدن

سطح معناداشی

دشجه
آاادی

t

9/915

-9/704

9/554

9/999

750

5/754

پرداخت منصفانه

9/584

9/517

9/290

9/999

750

1/515

قانونگرایی دش کاش

9/919

-9/700

-9/9585

9/580

750

-9/089

شوابط با همکاشان

9/195

9/855

9/258

9/999

750

1/412

پدشرفت یغلی

9/840

9/702

9/585

9/999

750

8/575

یرایط کاشی سالم

9/847

9/742

9/555

9/999

750

8/825

امندت یغلی

9/252

9/555

9/854

9/999

750

4/144

تواان بدن کاش و انزگی
غدرکاشی

9/894

9/902

9/525

9/995

750

5/744

حمایتهای مزیر یا سرپرست

پایدنی

پایدنی

سؤال فرعی دوم :وضعدت کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ستادی بر اساس ابعیاد پینجگانیه میزل
هاکمن و اولزهام چگونه است؟
جزول  5و نموداش  8به برشسی توصدفی و نمیوداشی ابعیاد پینجگانیه کدفدیت انیزگی کیاشی
ساامان های نظامی(ویژگی های یغل) بر مبنای مزل هاکمن و اولیزهام پرداختیه اسیت .همیان
طوش که دش جزول و نموداش یادیز مشخص گردیز  ،مدانگدن همه مؤلفههای مربوط به یغل به
غدر اا «استقالل دش کاش» پایدنتر اا متوسط میباینز و فقط مؤلفههای مربیوط بیه اسیتقالل دش
کاش باالتر اا مدانگدن نظری میبایز .با توجه به نتایج مذکوش و تغددر و تحوالت سریع و افیزایش
دانش و توانمنزی کاشکنان ساامانهای نظامی ،مشاغل ساامانهای موصوس نداا به بهشواشسیانی
و تقویت یاخص های مربوط به تنوع مهاشت ،هویت ،اهمدت مشاغل و بااخوشد داشنیز تیا اهیزاس
توسعۀ دفاعی شا محق نماینز.
جدول  :1ابعاد مربوط به ویژگیهای شغل
انحراف میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

9/987

9/802

5/578

789

تنوع مهاشت یغل

9/928

9/550

5/124

789

هویت یغل

9/925

9/551

5/102

789

اهمدت یغل

9/980

9/245

5/942

789

استقالل دش کاش

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 17 /...
انحراف میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

9/987

9/802

5/578

789

تنوع مهاشت یغل

9/928

9/550

5/124

789

هویت یغل

9/925

9/551

5/102

789

اهمدت یغل

9/980

9/245

5/942

789

استقالل دش کاش

9/981

9/225

5/127

789

بااخوشد

میانگین نظری

هویت یغل

وضعیت مطلوب

2.75

تنوع مهاشت یغل
5
4 2.61
3
2
1
0

2.79
اهمدت یغل

وضعیت موجود

2.75

بااخوش

3.08
استقالل دش کاش

نمودار  :4وضعیت مؤلفههای مربوط به شغل

برای پاسخ به سؤال فرعی دوم ،تحقد اا آامون مدانگدن یک جامعه آماشی استفاد یز اسیت.
همانگونه که دش جزول  1آمز  ،سطح معنی داشی به دست آمز اا آامون  Tبیرای مؤلفیههیای
مربوط به ویژگیهای یغل ساامان های نظامی به غدر اا مؤلفه «استقالل دش کاش» کمتر اا مقزاش
خطا یعنی  )P= 9/999>9/92(9/92میبایز و چندن استنباط میییود کیه بیا احتمیال 9/02
مدانگدن ساامانهای نظامی با مدانگدن موشد انتظاش برابیر ندسیت و تفیاوت معنیاداشی داشد و بیه
دلدل منفی بودن حز پایدن و حز باال ،وضعدت ساامانهای موصوس دش سطح پایدنتیر اا سیطح
متوسط قراش داشد و مؤلفه مربوط به «استقالل دش کاش» به دلدل بیاال بیودن سیطح معنییداشی اا
 )P= 9/999<9/92( 9/92و منفی بودن حز پایدن و مثبت بودن حز باال ،تفیاوت معنیاداشی بیا
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مدانگدن نزاشد و تقریباً برابر مدانگدن موشد انتظاش است.
بر طب نظریه ویژگیهای یغل هاکمن و اولزهام ،ویژگیهای ییغل بیا خشینودی و توجیه
کاشکنان همبستگی داشد و میتوانز دش شفتاش و نگرشهای مربوط به کاش تیأثدر بگیذاشد ،بنیابراین
این عوامل دش شضایت یغلی کاشکنان نظامی و شفتاش و نگرشهای آنان به کاش تأثدرگذاش میباییز
و میتوانز دش توسعه دفاعی این ساامانها مؤثر باینز.
جدول  :7ابعاد مربوط به ویژگیهای شغل
= 5Test Value
معناداشی با  ./02تفاوت
پایدنی

پایدنی

تفاوت مدانگدن

معناداشی

دشجه آاادی

t

-9/595

-9/854

-9/542

9/999

750

-0/559

تنوع مهاشت یغل

-9/791

-9/557

-9/578

9/999

750

-5/055

هویت یغل

-9/905

-9/575

-9/598

9/999

750

-5/559

اهمدت یغل

9/745

-9/975

9/942

9/945

750

7/154

استقالل دش کاش

-9/780

-9/552

-9/585

9/999

750

-2/755

بااخوشد

همان طوش که دش جزول  4مشاهز مییود مدانگدن کدفدت انزگی کاشی دش ساامانهای
نظامی ،دش بدن کاشکنان سطوح مختلف تحصدلی با هم برابر ندست و کمترین مقزاش کدفدت
انزگی کاشی با مدانگدن  5/950مربوط به کاشکنان مقطع تحصدلی دیپلم و بدشترین مقزاش با
مدانگدن  5/580مربوط به کاشکنان مقطع تحصدلی کاشیناس اشیز و باالتر میبایز و با افزایش
سطح تحصدالت ،کدفدت انزگی کاشی کاشکنان افزایش پدزا کرد است ،اا این شو ،کاشکنان با
تحصدالت باالتر ضمن برخوشداشی اا حقوق و مزایای بهتر ،با همکاشان ندز اشتباط مؤثرتری
برقراش نمود و اا کدفدت انزگی کاشی باالتری برخوشداش میباینز و یاخصهای عملکردی این
افراد دش مقایسه با سایر گرو ها دش وضعدت بهتری است و این گرو میتوانز دش توسعه دفاعی
ساامانهای خود مؤثرتر عمل نمایز و وظایف مربوطه شا باکدفدت و شضایت باالتر انجام دهز.
جدول  :8میانگین کیفیت زندگی کاری کارکنان در بین سطوح مختلف تحصیلی
طبقات

میانگین

انحراف معیار

تعداد

دیپلم

5/950

9/855

55

کاشدان

5/945

9/578

75

کاشیناس

5/905

9/581

59

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 13 /...
طبقات

میانگین

کاشیناس اشیز و باالتر
جمع کل

انحراف معیار

تعداد

5/580

9/595

54

5/755

9/579

789

نتدجۀ آامون  ANOVAکه دش جزول  0آمز  ،نشان میدهز کیه سیطح معنییداشی بیه دسیت
آمز اا آامون  ANOVAبرای مقایسه کدفدت انزگی کاشی دش بدن گرو های تحصدلی کمتیر اا
مقزاش خطا یعنی  )P= 9/955>9/92( 9/92میبایز و چندن استنباط مییود کیه بیا احتمیال
 9/02بدن کدفدت انزگی کاشی کاشکنان دش سطوح مختلیف تحصیدلی تفیاوت معنیاداشی وجیود
داشد.
جدول  :3آزمون  ANOVAبرای مقایسه میانگین کیفیت زندگی کاری کارکنان سطوح تحصیلی مختلف
مجموع
منبع تغییرات

مربعات
انحرافات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات
انحرافات

بدن گرو ها

9/072

5

9/592

دشون گرو ها (خطا)

75/810

755

9/905

آماره

سطح

آزمون

معنیداری

5/558

9/955

سؤال اصلی دوم :آیا بدن کدفدت انزگی کاشی و توسعه دفاعی اشتباط معناداشی وجود داشد؟
جهت پاسخ سؤال فوق و برشسی وجود همبستگی بدن کدفدت انزگی کاشی و توسعه دفیاعی
اا ضریب همبستگی پدرسون استفاد یز است .چون مقزاش سیطح معنییداشی ( )Sigاا مقیزاش
خطا ( )αکمتر است ،دشنتدجه بدن کدفدت انزگی کاشی و توسعه دفاعی همبستگی وجیود داشد.
مقزاش ضریب همبستگی پدرسون 9/285میبایز که نشاندهنیزۀ همبسیتگی مسیتقدم بیدن دو
متغدر میبایز؛ یعنی دش سطح اطمدنان  %02اشتباط معنیداشی بدن این دو متغدر وجیود داشد و
با  02دشصز اطمدنان میتوان گفت :بدن کدفدت انزگی کاشی و توسعه دفاعی اشتباط معنیاداش و
مستقدمی وجود داشد .با توجه به اینکه ضریب همبستگی بدن این دو متغدر داشای عالمت مثبت
است ،جهت تغددیرات ایین دو متغدیر بیا یکیزیگر هیمجهیت و اا نیوع مثبیت اسیت .بیا بهبیود
یاخصهای کدفدت انزگی کاشی و توسعه منابع انسیانی ،ییاخص هیای توسیعه دفیاعی بهبیود
خواهز یافت و دش نتدجه پدوستگی بدن میردم و نظیام بدشیتر و اسیتقالل ،اقتیزاش و بااداشنیزگی
کشوش دش همه ابعاد ،تقویت و امندت ملی افزایش خواهز یافت .نتایج این تحلدیل دش جیزول 79
آمز است.

 / 71فصلنامۀ مزیریت نظامی ،سال هفزهم ،یماشۀ  ،8امستان 7505
جدول  :61نتیجه آزمون همبستگی

کدفدت انزگی کاشی توسعه دفاعی
همبستگی پدرسون
کدفدت انزگی کاشی

توسعۀ دفاعی

7

معنیداشی

./285
9/995

تعزاد

789

789

همبستگی پدرسون

./285

7

معنیداشی

./995

تعزاد

789

789

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل اا پژوهش انجام یز دشباش وضعدت کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ستادی ،ابعیاد و
مؤلفههای آن به ترتدب وضعدت آنها به یرح جزول  77است.
جدول  :66وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان ستادی ،ابعاد و مؤلفههای آن

ویژگیهای

یغل

کدفدت انزگی کاشی

محدط یغل

ابعاد

مؤلفهها

مدانگدن

پدشرفت یغلی

5/258

قانونگرایی دش کاش

5/290

تواان بدن کاش و انزگی

5/854

یرایط کاشی سالم

5/585

امندت یغلی

5/555

حمایتهای مزیر

5/525

پرداخت منصفانه

5/954

شوابط با همکاشان

5/052

استقالل دش کاش

5/942

اهمدت یغل

5/102

هویت یغل

5/124

وضعدت

باالتر اا متوسط

متوسط

پایدنتر اا متوسط

کدفدت انزگی کاشی کاشکنان ساامانهای نظامی و اشتباط آن با 76 /...

ابعاد

مؤلفهها

مدانگدن

بااخوشد

5/127

تنوع مهاشت یغل

5/578

وضعدت

نتایج به دست آمز اا اولویت بنزی به عمل آمز حاکی اا آن اسیت کیه ویژگییهیای ییغل دش
ساامانهای نظامی دش ضعدفترین حالت قراش داشنز و ویژگیهای محدط یغلی دش مقایسه با آنها
دش وضعدت مناسب تری قراش داشنز ،دش حالی که با توجه به مفاهدم نظریههای انگدزیی ،باألخص
نظریۀ انگدزش -بهزایت هرابرگ و تطاب ویژگیهای محدط یغلی با عوامیل بهزاییتی نظرییۀ
مذکوش و ویژگی های یغلی با عوامل انگدزیی آن نظریه ،هر چنز توجیه بیه عوامیل مربیوط بیه
محدط یغلی مانع اا ناشضایتی یغلی کاشکنان دش ساامانهای نظامی خواهز یز ،اما این عوامیل
دش عملکرد و توسعه دفاعی ساامانهای دفاعی چنزان مؤثر نبود و تضمدنکننز موفقدیت ایین
ساامانها دش تحق توسعه دفاعی نخواهز بود .دش مقابل توجیه بیه ویژگییهیای ییغلی موجیب
افزایش انگدزش کاشکنان و توسعه دفاعی ساامانهای نظامی خواهز یز .بر این اسیاس مشیاغل
ساامانهای نظامی میتواننز برای به حزاکثر شسانزن ویژگیهای مطلوب با شویی که هرابیرگ
اشائه داد است ،به یرح ایر ،باا طراحی یونز:
 ترکدب نمودن وظایف کوچک و تخصصی به واحزهای بزشگتر ،یا تبزیل شویکردهای
وظدفهای به شویکردهای فرآینزی موجب افزایش تنوع مهاشت و هویت وظدفه دش این
ساامانها خواهز یز؛
 سااماندهی وظایف به واحزهای کاشی معنیداش و طبدعی برای مسئول ساختن فرد دش
قبال واحز داشای هویت که این عامل هویت و اهمدت وظدفه شا افزایش خواهز داد؛
 دادن مسئولدت به افراد برای شفتاش مستقدم که این عامل تنوع مهاشت ،اختداش و
بااخوشد شا افزایش میدهز؛
 دادن اختداش ،مسئولدت و نظاشت بر وظایف یغلی به کاشکنان ،این عامل تنوع مهاشت،
هویت وظدفه و اختداش شا افزایش میدهز؛
 مهدا نمودن یرایطی برای کاشکنان که به طوش منظم یاد بگدرنز که چگونه میتواننز
یغل خود شا بهتر انجام دهنز .این عامل بااخوشد شا افزایش میدهز.
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اا بدن مؤلفههای محدطی ندز «پرداخت منصفانه» و «شوابط با همکاشان» تقریبیاً برابیر مدیانگدن
هستنز و دش دشجه بعزی اهمدت قراش داشنز؛ یعنی دشآمزهای کاشکنان دش ساامانهای نظیامی ،اا
تساوی دشونساامانی و برونساامانی مناسب برخوشداش ندستنز و کاشکنان هنگام مقایسه خود بیا
سایر همشدیفهایشان دش دشون و بدرون اا ساامان احساس ضرش و ایان مینماینز که این موضوع
می توانز بر شضایت یغلی و سایر یاخص های توسعه منابع انسانی اثر منفیی بگیذاشد و عملکیرد
کاشکنان شا محزود و دش نهایت منجر به کاهش عملکرد ساامانی و به نتدجه نرسدزن برنامههیای
توسعه دفاعی گردد.
شوابط با همکاشان ندز به دالیل حدطه نظاشت محزود ،سلسله مراتب بلنز ،شسمدت باال ،تمرکز
یزیز ،اشتباطات عمودی و یکطرفه (اا باال به پایدن) و نامناسب بودن ویژگییهیای مشیاغل دش
ساامانهای نظامی مطلوب نمیبایز که این عامل باعر ایجاد مشیکالت دش شونیز فعالدیتهیای
یگانی ساامانهای نظامی یز و دش صوشت تقویت نشزن میتوانز هماهنگی یگانی شا تضیعدف و
توان دفاعی ساامانها شا تحت تأثدر قراش دهز.
با توجه به همبستگی مثبت و مستقدم بدن کدفدت انزگی کاشی و توسعه دفاعی و محوشیت
انسان و منابع انسانی دش فرآینز توسعه بر مبنای الگوهای ایرانی  -اسالمی و توسعۀ دفیاعی ،هیر
چقزش کدفدت انزگی کاشی کاشکنان افزایش یابز ،منجر به توسیعه ییاخصهیای منیابع انسیانی
مییود و منابع انسانی توانمنز و توسعهیافته ندز منجر بیه افیزایش امندیت ،اقتیزاش ،اسیتقالل و
بااداشنزگی یز و امندت ملی شا افزایش میدهز.

پیشنهادها
حضرت علی (ع) دش عهزنامه مالک ایتر نامیۀ  ،25ندروهیای نظیامى شا مهیمتیرین شکین جامعیه
معرفی و میفرمایز« :اما سیپاهدان ی بیه اذن پروشدگاشیی دژهیا و پناهگیا هیای شعدیت و اینیت
امامزاشان و عزت دین و شا های امندتانز و قوام شعدت جز به وسدلۀ آنها ممکن ندسیت  ...ییک
چندن گروهى (نظامدان) که خود شا آمادۀ فزاکاشى براى حفظ حیوا اسیالم کیرد اسیت ،باییز
عالو بر تأمدن ندااهاى مختلف مربوط به مدزان جنگ اا قبدل سالح و مرکب آنیان ،ضیروشیات
انزگی آنان شا تأمدن و اا هر نظر آسود خاطر باینز؛ اا این شو پدشنهاد میگردد:
 با طراحی و اجرای سدستم حقوق و مزایای مؤثر ،منصفانه ،عادالنه ،منطقی وقابلشقابت با حقوق و مزایای ساامانهای دیگر (هماننز سطوح مهاشتها) ،مؤلفۀ
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مربوط به پرداخت منصفانه شا تقویت و اصالح نمایدم .این موضوع دش فرهنگ اسالمی
به قزشی اهمدت داشد که پدامبر خزا کم دادن حقوق مزدبگدر و کاشمنز شا اا گناهان
بزشگ معرفی نمود است( .بحاشاألنواش 51/719/795 :منتخب مدزان الحکمۀ)5 :
 با آمواش و تشوی کاشکنان به همکاشی و تقویت شوحدۀ کاش جمعی و ایجادفرصتهایی برای توسعۀ شوابط خوب بدن کاشکنان اا قبدل برگزاشی نشستهای
غدرشسمی دش هنگام بروا مشکالت و حل مسائل غدر کاشی ،برگزاشی اشدوهای تفریحی،
برگزاشی مسابقات وشایی و ...به اصالح و تقویت شوابط بدن همکاشان بپرداایم.
-

با اجرای برنامههای مهنزسی مجزد ،طراحی یغل ،توسعه و غنیساای ،گردش یغلی
و برقراشی سامانۀ بااخوشد ،عوامل مربوط به ویژگیهای یغلی شا تقویت و اصالح
نمایدم و همچندن متناسب با فرهنگ و توانمنزیهای موجود منابع انسانی اا
شوشهای طراحی یغل بومی استفاد گردد.

 با توجه به تأثدری که سطح تحصدالت بر کدفدت انزگی کاشی کاشکنان داشد،برنامههای آموایی متناسب با یرح تخصص و توانمنزیهای کاشکنان طرحشیزی و
اجرا گردد (هماننز سطوح مهاشتهای ساب نهاجا) و با استناد به ماد  24قانون
مزیریت خزمات کشوشی و «نظام آمواش کاشمنزان دستگا های اجرایی» ساامانهای
نظامی ندز مثل ساامانهای کشوشی ،دوش های آموایی طول خزمت کاشکنان خود شا
(تخصصی ثانویه ،سرپرستی ،عالی شستهای و دوش های عرضی عمومی و تخصصی)
اشاشگذاشی کرد و برای آنها گواهدنامههای آموایی نوع دوم صادش نماینز تا کاشکنان
اا مزایای مربوطه استفاد نماینز و با اعطای امتدااات و بوشسهای تحصدلی ،یرایط
الام برای ادامه تحصدل کاشکنان ستادی فراهم گردد؛
 ندااهای کاشکنان دش مقاطع مختلف خزمتی و گرو های مختلف سنی یناسایی بااجرای برنامههایی مناسب مثل مشاشکت کاشکنان دش تصمدمگدریها و مشخص نمودن
کاش شاهه یغلی و اشتقای متناسب آنان و همچندن با اجرای برنامههای حمایتی الام
(پرداخت وامهای کمک هزینه مسکن ،اادواج و تحصدل فرانزان و ،)...کدفدت انزگی
کاشی کاشکنان شا بهبود و نگرشهای اساسی آنان مثل تعهز ساامانی ،شضایت یغلی و
وابستگی یغلی به صوشت مستمر و دوش ای سنجدز و کنترل و اشتقا یابنز؛
حضرت علی(ع) دش ادامه نامه  ،25چهاش دستوش دشباش طرا شفتیاش بیا فرمانیزهان بیا سیپاهدان
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(کاشکنان) صادش میکنز که عمزتاً ناظر بر کدفدت انزگی کاشی کاشکنان میبایز.
 کاشها (و مشکالت و ندااهاى) آنها (سپاهدان) شا برشسى کن؛ آن گونه که پزش و مادش اا
فرانزیان تفقز میکننز؛
 هرگز چدزى که آنها شا به وسدله آن تقویت کرد ای (کمک مالى و یا هر نوع منفعت
شسانى) دش نظر تو بزشگ ندایز؛
 نبایز لطف و محبّتى شا که دشباش آنها ابراا میداشی ،هر چنز کوچک بایز ،حقدر
بشمرى؛
 هرگز تفقز و تالش براى اصالح اموش کوچکِ آنها شا به سبب تکده کردن بر اصالح اموش
کلى آنها شها مساا؛ ایرا شفع ندااهاى کوچک براى خود جایگاهى داشد که اا آن
بهر منز مییونز ،همان گونه که شفع ندااهاى مهم موقعدتى داشد که اا آن بینداا
نخواهنز بود.
این نکته کامالً قابل توجه است که فرمانزهان دش ساامانهای نظامی نبایز اا امیوش کاشکنیان
(کوچک و بزشگ) غافل یونز یا اینکه تنها به امیوش سرنوییتسیاا و ندااهیاى مهیم و برجسیته
کاشکنان بپرداانز ،بلکه هرکزام شا دش جایگا خود ببدننز؛ ایرا گا فراموش کردن اموش فرعى بیه
همان انزاا آسدب میشسانز که فراموش کردن اموش کلى سبب آن مییود.
به طوش کلی میتوان نتدجهگدری نمود که مزیران با سنجش کدفدت انزگی کاشی و کنتیرل
مزاوم یاخصهای آن دش ساامانهای نظامی میتواننز عوامل کلدزی و میؤثر دش بهبیود محیدط
کاشی شا تشخدص دهنز و با استفاد اا آن عوامل موجب اشتقای کدفدت انزگی کیاشی کاشکنیان
شا فراهم و اا این شا هر چه بدشتر اا توانمنزیهای بالقوۀ کاشکنان دش ساامان استفاد نماینز تیا
عملکرد ساامانی بهبود یابز و توان دفاعی تقویت و امندت کشوش قویتر یود.
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