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چکیده
نیروی انسانی و مدیریت آن از مولفههای غیر فیزیکی موثر بر توان رزمی نیروهای مسلح بهشمار میرود .بیر ایین
اساس ،این تحقی به شناسایی و اولویتبندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویتیابی سیازمانی جهیت
افزایش توان رزمی نیروهای مسلح میپردازد .این پژوهش از نظر هدس ،توصیفی -پیمایشی و از نظر نوع استفاده،
کاربردی است .جامعۀ آماری پژوهش ،شامل کارکنان یکی از واحدهای صنعتی دفاعی در شهر تهران بود کیه بیا
استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  529نفر از آنان انتخاب گردیدند .پیس از طراحیی و تعییین رواییی و
پایایی ابزار ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از الگوی معادالت ساختاری استفاده شد .نتیایج تحقیی نشیان داد کیه
خطمشیهای هویتساز ،سبکهای اخالقی رهبری ،ابزارها و مهارتهای هویتساز و سیاستهای هوییتسیاز از
اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویتیابی سازمانی هستند .همچنین ،یافتهها نشیان داد کیه هوییتییابی
سازمانی بر عوامل غیر فیزیکی توان رزمی تاثیر دارد .بر این اساس ،مدیران و فرماندهان باید از طریی مشیارکت
کارکنان ،توانمندسازی ،توسعۀ گروههای کاری ،سبکهیای اخالقیی رهبیری ،ارتباطیات رضیایتبخیش موجیب
هویتیابی سازمانی شده و توان غیرفیزیکی رزمی نیروهای مسلح را افزایش دهند.
واژههای کلیدی :هویتیابی سازمانی ،اقدامات مدیریت منابع انسانی ،توان رزمی
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مقدمه
در میان سازمانهای مختلف ،نیروهای مسلح بهعنوان نهادی که امنیت ،ثبات ،آرامش و
حفاظت از ارزشهای اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم
(ع)
میآورند ،در هر نظام و دورهای مورد توجه ملت و حاکمان بوده است ،آنچنان که امام علی
نیز نیروهای مسلح را قلعه استوار ملت معرفی میکند و امنیت را مهمترین و گواراترین نعمتی
میداند که خدای متعال به انسانها ارزانی داشته است .بههمین دلیل ،این سازمانها باید در
بهترین شرایط کارکردی بوده و از باالترین توان رزمی برخوردار باشند تا بتوانند بر اساس
فرمایشات امام علی(ع) به اذن پروردگار ،پناهگاه امن و آرامشبخش شهروندان ،زینت و سرفرازی
زمامداران ،عزت و اقتدار دین و مایه امنیت ،ثبات و نظم جامعه باشند .بر اساس قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران ،عالوه بر وظیفۀ حفظ نظم و حراست از مرزها ،بار رسالت مکتبی نیز بر
دوش نیروهای مسلح قرار داده شده است؛ یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش
حاکمیت قانون خدا در جهان .بر دوش گرفتن چنین باری که بخش اعظم آن بر عهدۀ نیروی
انسانی است ،مستلزم برخورداری از کارکنانی است که نه فقط وفاداری خود را نسبت به سازمان
نشان دهند و نیت تر آن را ندارند ،بلکه نیروی انسانی که از این حد فراتر میروند ،هویت
سازمانی را دقیقاً با هویت شخصی خود در میآمیزند؛ سرنوشت سازمان را سرنوشت خود و
شکست آن را شکست خود میدانند .با نگاهی به گذشته و اسناد و مدار تاریخی ثابت شده
است که نگرشهای معطوس به نیروی انسانی در توان رزمی بسیار موثر بوده است و افراد با عده
و عده کمتر بر گروه کثیری پیروز شدهاند .یکی از آنها مربوط به جنگ طالوت و جالوت میباشد
(قرآن کریم ،بقره )529-580 :یا جنگ سی و سه روزه لبنان و جنگ غزه که عوامل غیرفیزیکی
نسبت به عوامل فیزیکی تاثیر بیشتری در پیروزی داشته است.
رهبر حکیم و دوراندیش انقالب حضرت امام خامنهای (مدظله العالی) بهطور مکرر بر
احساس هویت تاکید نمودهاند .ایشان در سال  7548در مراسم مشتر دانشآموختگی
دانشگاههای افسری آجا فرمودند؛ همه نیروهاى مسلح را یک خانواده بزرگ بدانید .همچنین در
سال  7542فرمودند؛ امروز شما جوانان عزیز ،بهصورت رسمى وارد خانوادۀ بزرگ و پر افتخار
ارتش جمهورى اسالمى ایران شدید و نیز در سال  7544فرمودند همه شما فرزندان این
خانواده و برادران یکدیگرید (لطفی جاللآبادی .)7505،هویتیابی سازمانی بر اساس تئوری
هویت اجتماعی شکل گرفته است که بیان میکند :وابستگی و دلبستگی افراد به
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سازمانهایشان باعر خواهد شد تا خود را بر اساس ویژگیهای سازمان تعریف نمایند؛ به بیان
دیگر ،هویت خود را در دل سازمانهایشان ببینند (اللهیاری و همکاران ،)7509 ،سازمان را
بهعنوان یک خانواده توصیف کنند ،سرنوشت سازمان را سرنوشت خود و شکست آن را شکست
خود بدانند.
هویت قوی سازمانی بر دیدگاه کارمندان از اهداس سازمانی تاثیر میگذارد .هویت قوی
سازمانی بر دانش ،نگرش و رفتار افراد تاثیر مثبتی خواهد گذاشت .زمانیکه کارکنان با سازمان
احساس هویت کنند ،تصمیماتی را خواهند گرفت که مطاب با اهداس سازمانی بوده و بهصورت
خودآگاه تالشهای خود را بهسمت اهداس سازمانی هدایت کرده و به رضایت درونی از طری
در حرکت بهسوی اهداس سازمان دست مییابند؛ (دینا 7و همکاران )5978 ،و کارکنان را
ترغیب میکند بهجای اهداس کامالً شخصی ،به اموری که برای سازمان سودآور است تمرکز
داشته باشند (سریبومز .)5975 ،5اهمیت این موضوع از آنجایی نشأت میگیرد که وجود
احساس هویت سازمانی در کارکنان ،در حکم لنگری است که کشتی نیروی انسانی را در دریای
سازمان نگه میدارد (پراث .)7004 ،بنابراین ضعف در احساس هویت کارکنان با نیروهای
مسلح ،احساس تعل اعضا به سازمان را خدشهدار کرده و از میزان وفاداری و تعهد آنها به
ارزشها و اهداس سازمان و همچنین حساسیت آنها نسبت به تحق این اهداس خواهد کاست؛
در نتیجه باعر کاهش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد .بر این اساس ،آگاهی هر چه
بیشتر مدیران و تصمیمگیرندگان نیروهای مسلح از اقدامات مدیریتی ناظر بر کارکنان برای
توسعه هویتیابی سازمانی جهت افزایش توان رزمی نیروهای مسلح الزم و ضروری است.
در بخش عمده ادبیات موجود بر ابعاد فیزیکی یا سخت سازمان در راستای ارتقای توان
رزمی تاکید شده است .این درحالی است که این تفکر با توجه به جایگاه عامل انسانی بهعنوان
خال و به کارگیرنده ابعاد سخت و فیزیکی دچار تغییرات بنیادینی شده است .بدون شک مسیر
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
بدانند؛ بر این اساس ،آگاهی از عوامل ارتقای هویتیابی به یکی از دغدغههای اندیشمندان

1. Dina et al.
2. Çeri-Booms
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مدیریت تبدیل شده است .نظر به جایگاه فعالیتهای منابع انسانی در ارتقای هویتیابی در این
پژوهش به این موضوع پرداخته خواهد شد که اقدامات منابع انسانی در راستای هویتیابی
کارکنان کدامند؟ و اینکه آیا این اقدامات میتوانند از طری ارتقای هویتیابی کارکنان موجب
بهبود توان رزمی نیروهای مسلح شوند.

مروری بر مبانی نظری
توان رزمی
توان رزمی یا قدرت رزمی قدرتی است که در اختیار فرمانده یک یگان بوده و او میتواند از این
قدرت برای از بین بردن دشمن و انجام ماموریت در میدان رزم استفاده نماید (دهقان.)7507 ،
در فرهنگ اصطالحات نظامی وزارت دفاع ،توان رزمی نیروی تخریبی و یا سازنده که یک یگان
با آرایش نظامی میتواند علیه دشمن در یک زمان مشخص بهکار گرفته و مورد استفاده قرار
دهد (نشریه مشتر  7-95وزارت دفاع آمریکا.)799 :5990 ،
توان رزمی عبارت است از مجموع قابلیتها و توانمندیهای تخریبی و یا سازنده و همچنین
قابلیتهای اطالعاتی که یک واحد با آرایش نظامی میتواند در یک زمان مشخص مورد استفاده
قرارداده و آن را بهکار گیرد (آئیننامه صحرایی 5-9نیروی زمینی ارتش آمریکا .)8-7 : 5994
مولفههای توان رزمی در دکترین دفاع ارتش انگلستان شامل موارد زیر هستند :الف) عوامل
فکری شامل اصول جنگ ،دکترین ،تفکر بینشی یا فرایافتی؛ ب) عوامل روانی شامل انگیزه،
رهبری ،مدیریت؛ ج) عوامل فیزیکی شامل نیروی انسانی ،تجهیزات ،انجام وظیفه جمعی
(عملیات مشتر ) ،آمادگی ،پایداری (آییننامه  ،5998بخش توان رزمی).
رستمی ( )7545عوامل توان رزمی را به دو دسته تقسیمبندی کرده است :الف) عوامل
فیزیکی :این عوامل که وجود مادی دارند ،محسوس و قابل اندازهگیری هستند و نقش اساسی را
در توانایی یک یگان برای جنگیدن ایفا میکنند و شامل موارد زیر میباشند :یگانهای مانوری،
آتشهای سازمانی ،آتشهای غیرسازمانی ،سایر عناصر پشتیبانی رزمی ،پشتیبانی خدمات رزمی
(همان) .ب) عوامل غیرفیزیکی :خصایل انسانی و روحی و روانی کارکنان .اگر دو یگان نظامی را
در نظر بگیریم که از لحاظ وسایل و تجهیزات و جنگافزار از هر حیر یکسان و برابر باشند ،یا
بهعبارت دیگر از نظر عوامل فیزیکی توان رزمی کامالً مشابه و یکسان بوده ولی از لحاظ
شایستگیهای روحی و روانی متفاوت و متمایز باشند ،در این صورت توان رزمی یگانی بیشتر و

 / 86فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هجدهم ،شمارۀ  ،7بهار 7501

موثرتر است که خصایل انسانی و روحی و روانی کارکنان آن برتر و ارزشمندتر باشد؛ بنابراین
یگانی که دارای فرمانده و ستاد الی تری باشد ،سازماندهی مناسبتری ارائه کند و کارکنان آن
مومنتر ،با روحیهتر ،با انگیزهتر ،آموزش یافتهتر ،شجاعتر ،مصممتر ،مقاومتر ،باتجربهتر،
منضبطتر و نسبت به سنن ملی و قومی و مذهبی خود پایبندتر باشند ،از برتری چشمگیری
برخوردار است و بدون شک دارای قدرت جنگیدن بیشتر و برتری خواهد بود .مهمترین عوامل
غیرفیزیکی توان رزمی عبارتند از :رهبری ،سازمان ،ایمان و اعتقاد ،انگیزه و انضباط ،آموزش،
حمیت قسمتی ،سنن و آداب ملی و سایر مسائل مشابه (همان .)507 :آشتیانی ( )7509طی
تحقیقی با عنوان «تبیین مولفههای نظری عوامل غیر فیزیکی تاثیرگذار بر توان رزمی»
نیروهای نظامی را به دو دسته فردی و سازمانی تقسیم نموده است که در این تحقی استفاده
خواهد شد.

هویتیابی سازمانی
در طول دو دهه گذشته ،مفهوم هویتیابی سازمانی نقشی اساسی در مطالعات مدیریت و
سازمان ایفا کرده است .حجم زیادی از ادبیات پژوهشی بر این سازه وجود دارد .احساس هویت
با سازمان ،مفهومی است برای توصیف ارتباط بین فرد با سازمانی که در آن کار میکند و
بهمعنی ادرا یکی بودن (متعل بودن) ،یگانگی یا تعل با سازمان ،جایی که افراد خود را بر
اساس خصوصیات سازمانشان تعریف میکنند؛ بهعبارت دیگر ،حد و حدودی است که اعضای
سازمان خود را جزء سازمان و با سازمان یکی دانسته ،هویت خود را در دل آن تصور نمایند و
موفقیتها و شکستهای سازمان را موفقیت و شکست خود بدانند (اللهیاری و دیگران.)7509 ،
هویتیابی سازمانی را میتوان بهعنوان همپوشی بین تصور کارمند از سازمان و تصور کارمند از
خود در نظر گرفت (ریکتا .)5992 ،7از طری هویتیابی سازمانی ،شخص بهواسطه سازمان
احساس هویت میکند و سازمان هویت شخص را تامین میکند (سری بومتز  .)5975 ،این
تئوری بیان میکند که دلبستگی افراد به سازمان باعر خواهد شد تا خود را بر اساس
ویژگیهای سازمان تعریف نمایند؛ به بیان دیگر ،هویت خود را در دل سازمانهایشان ببینند
(اللهیاری .)7509 ،گکوریز و همکاران هویت سازمانی را تعل افراد به یک سازمان تعبیر
نمودهاند؛ در صورتیکه افراد خود را همان سازمانی که در آن کار میکنند تلقی کنند
1. Riketta
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(پاناگیوتیس و همکاران .)5977 ،7ویژگیهای سازمان به فرد منتقل میشود؛ بههمین دلیل،
فعالیتهایی که هویت سازمانی را تهدید میکند تهدیداتی برای خود کارکنان قلمداد میشود
(کاملسی و ایرفان.)5990 ،5
سوالی که به ذهن میرسد این است که چه زمانی کارکنان با سازمان هویت پیدا کردهاند.
بهعبارت دیگر ،هویتیابی سازمانی به چه صورت اندازهگیری میشود .در عملیاتی کردن سازه
هویتیابی سازمانی ،چنی ( )7045عقیده دارد که هویتیابی از سه پدیده به هم آمیخته
تشکیل شده است :الف) عضویت :حسّ تعل و احساس قوی دلبستگی و کشش عاطفی و
همچنین به ضمیر ،نهاد و خویشتن فرد را شامل میشود .مثالً احساس غرور از اینکه عضو
سازمان است .چنی در بحر از عضویت بیان میکند که مدرسان برای معرفی خود به سایر
همکاران خود ،مراکز محل تدریس خود را نیز به همراه مشخصات خود میآورند؛ ب) وفاداری:
بهمعنی حمایت و دفاع فرد از سازمان و اهداس سازمانی؛ ج) شباهت :یعنی کارمند این احساس
و ادرا را داشته باشد که اهداس و عالی مشتر با دیگر اعضای سازمان دارد .ریکتا بیان
میکند که همه تعاریف مربوط به هویتیابی سازمانی در مطالب علمی به یک احساس فردی
حضور در بخشی از سازمان ،پذیرفتن ارزشهای سازمانی یا احساس غرور در عضویت او ارجاع
داده میشود (ریکتا .)5992 ،هویت میتواند ترکیبی از تعهد ،وفاداری ،غرور و رضایت باشد.
شهنواز بیان میکند که بر اساس بررسی ادبیات ،هویتیابی سازمانی شامل  8جزء میباشد که
عبارت است از :خود طبقهبندی :گسترهای را شامل می شود که در آن کارکنان خودشان را
بهعنوان اعضای سازمان و یک طبقۀ اجتماعی دستهبندی کردهاند؛ حس وابستگی به سازمان:
محدودهای را شامل میشود که کارکنان یک حس وابستگی و تعل نسبت به سازمان را تجربه
میکنند؛ سهیم شدن در اهداس و ارزشهای سازمانی :گسترهای را شامل میشود که کارکنان
در اهداس و ارزشهای سازمان سهیم شده و آنها را به نظام مورد عقیده خود وارد میکنند؛
عضویت :گسترهای را شامل میشود که کارکنان به ارزیابی عضویتشان بهعنوان امری مثبت
میپردازد (شهنواز.)5975 ،

1. Panagiotis et al.
2. Kalemci and İrfan
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اقدامات منابع انسانی و هویتیابی سازمانی
7

در دهۀ اخیر ،تاکید بیشتر محققان مدیریت منابع انسانی بر اقدامات مدیریت منابع انسانی
همسو با عملکرد سازمانی بوده است .در تحقیقات منابع انسانی ،طبقهبندیهای مختلفی برای
اقدامات مدیریت منابع انسانی وجود دارد .متداولترین طبقهبندی شامل :تامین منابع انسانی،
بهکارگ یری ،آموزش و توسعه ،ارزیابی عملکرد ،جبران خدمات و نگهداری است .به گفته اسکار
بورگ ،5اقدامات مدیریت منابع انسانی به سازمانها اجازه میدهد که دانش و تخصص را در
سازمان شناسایی و بهکار گیرند .اقدامات مدیریت منابع انسانی میتواند نگرشها ،ظرفیتها،
قابلیتها و رفتارهای کارکنان را برای رسیدن به اهداس سازمانی تحت تاثیر قرار دهد و نقش
مهمی در پرورش شرایط ضروری برای تسریع و هدایت افراد بهسوی توسعه فعالیتهای نوآورانه
ایفا نماید (فیندیکلی و همکاران 5972 ،5به نقل از آقامالپور و دهقانی سریزدی.)7502 ،
مطالعات مختلف نشان می دهد که اقدامات مدیریت منابع انسانی یکی از مهمترین عوامل موثر
بر عملکرد و اثربخشی سازمانهاست .شیرازی و حسینی رباط ( ،)7505در تحقی خود نشان
دادند ،اقدامات مدیریت منابع انسانی (جذب ،آموزش و ارزیابی عملکرد به جزء جبران خدمت)
از طری تعهد و رضایت شغلی بر حفظ کارکنان تاثیر دارد .همچنین صادقیان قراقیه و همکاران
( )7502در مطالعۀ خود در بین کارکنان دانشگاه تهران به این نتیجه رسیدند که اقدامات
مدیریت منابع انسانی بر بهبود رضایت شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
بر اساس تحقیقات ،زمانی هویتیابی سازمانی تقویت میشود که عزّت نفس سازمانی آنان
تقویت شود (پانگونیتس .)5977 ،از جمله عوامل اثرگذار بر هویتیابی سازمانی خطومشیهای
ارتقای عزّت نفس کارکنان است و اقدامات مدیریت منابع انسانی باید این خطومشیها را
تقویت کند .فولر بیان میکند که شخص با سازمانی که معتقد است پذیرنده اوست ،احساس
هویتیابی بیشتری میکند .او بیان میکند به میزانی که شخص احساس میکند سازمان برای
او جایگاهی باالتری قائل است ،این شخص بههمان میزان با سازمان هویتیابی میکند؛ زیرا
افراد برای جایگاه خود ارزش قائل هستند (فولر و همکاران .)5995 ،8هویت در سازمانی تقویت

1. HRM practices
2. Oscar Borg
3. Finn Dykly & et al.
4. Fuller et al.

شناسایی و اولویتبندی اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر81 / ...

میشود که سازمان را برای کارکنان جذاب سازد (دینا و همکاران .)5978 ،از دیگر مولفههای
اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویتیابی سازمانی شامل موارد زیر است:
سبک رهبری اخالقی :خواص رهبران اخالقی مثل یگانگی ،قابل اطمینان و در میان
دیگران بودن ،باعر افزایش احساس هویت افراد با سازمان میشود .رفتارهای رهبر باعر اعتماد
کارکنان به رهبر میشود ،ایمنی روانشناختی و هویتیابی را تقویت کرده و این احساس را به
کارکنان منتقل میکند که قابل احترام هستند (هی و اندرو.)5975 ،7
گروههای کاری :یکی از راههای افزایش هویتیابی سازمانی ،افزایش کار گروهی در سازمان
است .یولریک و همکارانش نشان دادند که کارکنان با گروههایی که کار میکنند احساس هویت
بیشتری میکنند؛ زیرا تاثیرشان بر کارکنان مستقیمتر است (پوندر و همکاران.)5977 ،5
هویتیابی سازمانی رهبر :رهبران سازمانی که با سازمانشان هویتیابی شدهاند به داخلی
کردن ارزشهای سازمانشان عالقه دارند .آنها افزایش موقعیت گروه خودشان را با مقاومت در
رسیدن به اهداس حتی بدون در نظر گرفتن منافع شخصی خودشان جستجو میکنند ( .کری،5
.)5995
مسئولیت اجتماعی :یکی از این دالیل ،سرمایهگذاری شرکتها بر مسئولیت اجتماعی تاثیر
مثبت چنین فرآیندی بر روی کارمندان و هویت سازمانی آنها باشد (کمپل .)5991 ،8سازمان با
مسئولیت اجتماعی باال بر هویتیابی کارکنان تاثیر مثبت دارد (گلواس و لیندسی.)5975 ،2
جامعهپذیری سازمانی :جامعهپذیری فرآیندی مدیریتی است که به موجب آن سازمان
میتواند کارکنان خود را به پیروی از ارزشها ،قوانین و عمل به رفتارهای مورد انتظار تشوی
کند (لی ،ژو و یانگ .) 5979 ،5وان لی نشان داد که جامعهپذیری بر هویتیابی سازمانی تاثیر
دارد.

1. He and Andrew
2. Podnar et al.
3. Curry
4. Campbell
5. Glavas and Lindsey
6. Liu, Zhu & Yang
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تطابق با محیط کار :تطاب در محیط کار بهعنوان تصوری جامع که شامل سازگاری شخص
با سیستمهای مختلف در محیط کار است ،تعریف میشود .مشارکت فعاالنه نیازمند آن است که
افراد خود را بر اساس ویژگیهای شغل خود شناسایی کنند و فعاالنه در آن مشارکت داشته
باشند که در نتیجه باعر تقویت هویتیابی میشود (جرالدین و همکاران.)5975 ،7
ارتباطات رضایتمند :انگیزه کارکنان و هویتیابی آنها به سازمان بهشدت به ارتباطات موثر
بستگی دارد (ناکار .)5995 ،ارتباطات رضایتمند میتواند بر طرز تلقی کارمندان و هویتیابی
سازمانی تاثیر شگرفی داشته باشد (ساغروانی ،دعائی .)7507 ،ماهیت موضوع سازمان
هویتساز ،نگرشی و در راستای ارتقای عزت نفس ،خودباوری و بر توسعۀ منابع انسانی متمرکز
است (هی و آندرو .)5975،اقدامات مدیریت منابع انسانی موثر بر هویتیابی در جدول یک آمده
است.
جدول  :1اقدامات مدیریت منابع انسانی
مولفهها

خط و مشیهای
ارتقای عزت نفس
سازمانی کارکنان

مهارتها و
ابزارهای هویت
بخشی

سبکهای اخالقی
رهبری

شاخصها

محققان

فرصتهای رشد برای کارکنان

فولر()5995

ایجاد انعطاسپذیری در کار

فولر()5995

توانمندسازی کارکنان

هی و آندرو()5975

مشارکت کارکنان

بارتلز()59994

پرداخت بر اساس عملکرد

فولر()5995

توسعه گروههای کاری

پورتر()5977

توسعۀ مهارتها و ارتباط بین شخصی

جونز()5979

جامعهپذیری کارکنان

نوابی()7509

احساس هویتیابی سازمانی سرپرستان و مدیران

وان دیک()5991

سبک رهبری تحولگرا

لی ،ژو و یانگ ()5979

سبک رهبری اصیل

بومز ()5975

سبک رهبری خدمتگزار

هی و آندرو ()5975

1. Géraldine et al.
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مولفهها

شاخصها
سیاستهای کاری (ایجاد تعادل در زندگی فرد و خانواده،
ارتقای سطح رفاه و سالمت ،امکانات رفاهی و فرهنگی برای
خانوادهها و )...

سیاستهای
هویتبخشی منابع
انسانی

سیاستهای ایجاد ارتباطات رضایتبخش (فضای ارتباطی
مثبت ،بازخور عملکرد به کارکنان ،ارتباط مدیر با کارکنان،
مشخص شدن الزامات شغل

محققان
دینا ()5978

ناکارا ()5995
ساغروانی ()7507

سیاستهای اخالقی (تعیین روابط اخالقی ،الزامات اخالقی)

رحیمنیا ()7509

سیاستهای استخدام و بهکارگماری (انتخاب شایسته
کارکنان ،تطاب بین شغل و شاغل ،شغل و سازمان)

دینا()5978

تحقی بیرگامی و باگوزی نشان داد ،کارکنانی که احساس هویت یکسانی با سازمان خود دارند،
تفکرات مثبت و رفتارهای مفیدی در برابر محیط کار خود نشان میدهند (دی کونیک.)5977 ،7
هویتیابی سازمانی کارکنان را ترغیب میکند به اموری که برای سازمان سوددهی دارد ،تمرکز
داشته باشند .هویتیابی سازمانی انگیزه تر خدمت را کاهش میدهد و موجب افزایش رفتار
فرانقشی ،رضایت شغلی و سازمانی و درگیری کاری خواهد شد (بومز .)5975،بر اساس
تحقیقا ت پیشین و نظرات خبرگان اقدامات مدیریت منابع انسانی بر هویت کارکنان تاثیر
میگذارد .در شکل زیر الگوی مفهومی تحقی بیان شده است و هویتیابی سازمانی بهعنوان
متغیر میانجی از طری اقدامات مدیریت منابع انسانی بر توان رزمی تاثیر دارد.

1. DeConinck
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خطمشیهای ارتقای عزت
نفس
سبکهای اخالقی رهبری
اقدامات مدیریت منابع انسانی

وفاداری
یابی
هویت

سازمانی
سیاستهای هویتبخشی

توان رزمی

فردیرزمی
توان

شباهت
توان رزمی

عضویت

سازمانی

مهارتها و ابزارهای هویت
بخشی

شکل :1الگوی مفهومی پژوهش

در راستای دستیابی به اهداس پژوهش و بر اساس پیشینۀ نظری و تجربی پژوهش که به ترسیم
الگوی مفهومی پژوهش انجامید ،فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 .7خطمشیهای ارتقای عزت نفس از طری هویتیابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر دارد.
 .5سبک رهبری اخالقی از طری هویتیابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر دارد.
 .5سیاستهای هویتبخشی از طری هویتیابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر دارد.
 .8مهارتها و ابزارهای هویتبخشی از طری هویتیابی سازمانی بر توان رزمی تاثیر دارد.
بررسیهای انجام شده از مطالعات دانشگاه عالی دفاع ملی ،دانشکده فرماندهی و ستاد و
دفتر پژوهشهای نیروهای مسلح نشان داد که تاکنون تحقیقی در موضوع هویتیابی سازمانی
انجام نشده است .بنابراین هدس این مقاله ،شناسایی و اولویتبندی اقدامات مدیریت منابع
انسانی موثر بر هویتیابی سازمانی جهت افزایش توان رزمی نیروهای مسلح است.

روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدس کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی -پیمایشی میباشد و
جمعآوری اطالعات در آن به روش میدانی صورت گرفته است.
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جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهبرداری
جامعۀ آماری پژوهش شامل یکی از یگانهای دفاعی مستقر در شهر تهران بود که با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد  529نفر بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.

ابزار اندازهگیری
ابزار اصلی جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه  54سؤالی بود که پس از مطالعات
گسترده و استفاده از نظرات استادان با عنایت به کارهای قبلی به شرح زیر تنظیم گردید.
الف) پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی و توان رزمی فردی شامل :رهبری ،ایمان ،روحیه،
نظم و انضباط برگرفته از مدل آشتیانی( )7509و توان رزمی سازمانی شامل :مدیریت و
فرماندهی ،آموزش ،سازماندهی و دانش برگرفته از مدل آشتیانی( )7509بهصورت محق ساخته
است که پس از چند جلسه خبرگی به تایید خبرگان رسید .توان رزمی فردی همچنین از نظر
تحلیل عاملی تاییدی از برازش الزم برخوردار بود .ب) پرسشنامه هویتیابی سازمانی
چنی( .)7045چنی در پرسشنامه هویتیابی سازمانی سه بعد عضویت(احساس غرور از عضویت،
معرفی خود با نام سازمان ،تصور رابطه بلندمدت) ،وفاداری(حمایت و پشتیانی از منافع و اهداس
و ماموریت سازمان در جامعه) و شباهت(برخورداری کارکنان از اهداس مشابه ،تالش فردی برای
همراستایی با سازمان) را مد نظر قرار داده است.
برای بررسی روایی پژوهش از روایی صوری نیز استفاده شد؛ بدین صورتکه ویرایش اولیه
پرسشنامهها بین برخی از استادان دانشگاه توزیع شد که در نهایت با برخی اصالحات جزئی
پرسشنامهها تأیید شدند .برای محاسبه پایایی تحقی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است .این ضریب برای کلیه متغیرها جداگانه و بر مبنای نمونه نهایی در جدول ( )7گزارش
شده است .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای همه متغیرها باالی  19صدم بهدست آمد
که بیانگر پایایی پرسشنامهها است .بهمنظور بررسی هدس تحقی از مدلهای معادالت
ساختاری و نرمافزار لیزرل استفاده شده است.
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جدول  :2نتایج آزمون پایایی
حجم نمونه

آلفای کرونباخ

متغیر
کل متغیرها

59

,059

کل متغیرها

750

,059

خط و مشیهای ارتقای عزت نفس کارکنان

750

,459

ابزارها و مهارتهای هویت بخشی

750

,419

سبکهای اخالقی رهبری

750

,19

سیاستهای هویت بخشی

7500

,449

عضویت

750

,119

تشابه و داشتن ویژگیهای مشتر

750

,19

وفاداری

750

,429

اقدامات مدیریت منابع انسانی

750

,419

هویتیابی سازمانی

750

,079

توان رزمی

750

,49

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی
با توجه به دادههای مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی سطح
تحصیالت با  58,8درصد به پاسخدهندگان دارای مدر کارشناسی و در مورد مولفه سابقه
خدمت با  82,2درصد به پاسخدهندگان دارای سابقه  75 -5سال مربوط میباشد.

ب) یافتههای مربوط به فرضیهها
بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری و فن تحلیل مسیر توسط
نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
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شکل  :2نمودار خروجی الگوی مفهومی در حالت ضرایب استاندارد

شکل  :3نمودار خروجی الگوی مفهومی در حالت ضرایب معناداری
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در آزمون فرضیههای فرعی ،خروجی نشاندهنده مناسب بودن الگوی ساختاری برازشیافته
برای آزمون فرضیههاست .یکی از بهترین شاخصهای بررسی نیکویی برازش ،بررسی نسبت
آماره کای دو بر درجه آزادی ( )  2 / dfاست که کمتر از  5است؛ در نتیجه در حد مطلوبی
قرار دارد .برای تعیین برازش مدل ،بهجای استناد به یک شاخص ،بهتر است هم زمان از چند
شاخص استفاده شود و همانطور که در جدول دو مشاهده میشود ،سایر شاخصهای برازش
در حد مناسبی هستند؛ بنابراین الگوی مفهومی حاضر از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  :3شاخصهای برازش الگوی مفهومی
میزان مشاهده شده

میزان استاندارد

شاخص برازش

نتیجه

, 5959
15,241=2,49

کوچکتر از 5

 2 / df

برازش مناسب

9،019

باالی 9,09

)Goodness of Fit Index (GFI

برازش مناسب

9،999

کمتر از 9,92

p-value

برازش مناسب

9،952

کمتر از 9,7

RMSEA

برازش مناسب

9،049

باالی 9,09

)Comparative Fit Index(CFI

برازش مناسب

9،019

باالی 9,09

)Normativ Fit Index(NFI

برازش مناسب

9،019

باالی 9,09

None Normative Fit
)Index(NNFI

برازش مناسب

9،049

باالی 9,09

)Incremental Fit Index(IFI

برازش مناسب

بهمنظور تایید یا رد فرضیهها از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری استفاده شد .برای معناداری
ضرایب باید بزرگتر از  7/05یا کوچکتر  -7/05باشد و در کل برای تایید یا رد فرضیههای
پژوهش به کار میرود .عدد معناداری هر چقدر از  7/05بزرگتر باشد ،نشاندهنده آن است که
متغیر مستقل اثر قویتری روی متغیر وابسته دارد .ضریب استاندارد یا ضریب مسیر جهت
مقایسه اثرات اجزای الگو بهکار میرود .هر چه این ضریب بیشتر باشد ،بهمعنای اثرگذاری
بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.
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جدول  :4بررسی روابط میان متغیرها در الگوی مفهومی
فرضیه

ضریب مسیر

مسیر

فرضیه 7

خط و مشیهای
ارتقای عزت
نفس

هویتیابی
سازمانی

توان رزمی

فرضیه 5

ابزارها و
مهارتهای
هویت بخشی

,219 * ,829

عدد
معناداری
5,70

نتیجه

تایید

هویتیابی
سازمانی

توان رزمی

9،84* ,829

8,75

تایید

فرضیه 5

سبکهای
اخالقی رهبری

هویتیابی
سازمانی

توان رزمی

9،25 * ,829

2,58

تایید

فرضیه 8

سیاستهای
هویت بخشی
منابع انسانی

هویتیابی
سازمانی

توان رزمی

,519 * ,829

1,50

تایید

بر اساس جدول باال ،همه فرضیهها در سطح  02درصد مورد تایید قرار میشوند.

بحث و نتیجهگیری
با توجه تایید فرضیه اول تحقی  ،کارکنان عزت نفس خود در یک سازمان را بر اسیاس عالئیم و
نشانههای دریافت شده ارزشیابی میکنند .بنابراین سازمان با فراهم کردن فرصیتهیای رشید و
توسعۀ کارکنان این عالمت را به کارکنان می دهد که سازمان مایل به سیرمایهگیذاری بیر روی
آنان است .مشارکت در تصمیمگیری به این مطلب اشاره دارد که سازمان برای عقایید اشیخاص
ارزش قائل است ،پرداخت بر اساس عملکرد شیوهای برای تشخیص دستاوردهای کارکنان است؛
چرا که پاداشها وظیفه انتقال ارزش شخص مورد استخدام را از دیدگاه سازمان نشان مییدهید.
تمام موارد ذکر شده این در را در کارکنان ایجیاد مییکنید کیه عضیوی ارزشیمند در داخیل
سازمان هستند (سازمان برای من ارزش قائل است) .بنابراین باعر افزایش هویتییابی سیازمانی
میشود ،بهعبارت دیگر هر چه شخص احساس عزّت نفس بیشتری داشته باشد و احساس کنید
که سازمان پذیرنده او و نه ردکننده اوست ،احساس صیمیمیت و هوییت او بیا سیازمان افیزایش
مییابد .این یافته بیا نتیایج تحقیقیات فیولر( ،)5995هیی و آنیدرو ( )5975و بیارتلز ()59994
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همراستا است .زمانی که هویت ییابی سیازمانی کارکنیان افیزایش یابید ،باعیر افیزایش حمییت
قسمتی ،روحیه ،انگیزه کارکنیان ،صیبر و پاییداری ،مشیارکت و همبسیتگی سیازمانی کارکنیان
میشود که از مولفههای موثر بر توان رزمی نیروهای مسلح است.
با توجه به تایید فرضیه دوم سبک رهبری اخالقی از طری ارتقای هویتییابی سیازمانی بیر
افییزایش تییوان رزمییی تییاثیر دارد .رهبییران اخالق یی از طریی حییرس و عمییل انتقییال مییوثری از
اسیتانداردهای عملکیرد بیرای کارکنییان فیراهم مییکننید ،بییر در کارکنیان از متمیایز بییودن
سازمانشان در میان دیگر سازمانها بحر میکنند؛ در نتیجه از طری چنین ارتباطاتی اهیداس
سازمان مهم ،ابداعات و دستاوردهای کارگران باعیر افیزایش عیزت نفیس مییشیود ،همچنیین
رهبران اخالقی با صرس هزینههای شخصی تالش میکنند که سازمان به اهیداس خیود برسید و
این رفتارها احترام و اعتماد را برای مدیر بهوجود مییآورد؛ در نتیجیه پییروان احسیاس غیرور و
افتخار نسبت به سازمان خود میکنند و باعر ایجاد هویتیابی سازمانی میشود .ایین یافتیه بیا
نتایج تحقیقات لی ،ژو و یانگ ( ،)5979بومز ( )5975و هیی و آنیدرو ( )5975منطبی اسیت و
زمانی که کارکنان با سازمان احساس هویت کننید ،حمییت قسیمتی ،روحییه ،انگییزه  ،صیبر و
پایداری ،مشارکت و همبستگی سازمانی کارکنان افزایش میبایید کیه بیر افیزایش تیوان رزمیی
نیروهای مسلح موثر است.
با توجه به تایید فرضیه سوم ،سیاستهای هوییتبخشیی میدیریت منیابع انسیانی از طریی
ارتقای هویتیابی سازمانی بر افزایش توان رزمی تاثیر دارد .سیاسیتهیای هوییتسیاز از جملیه
ایجاد ارتباطات شایسته و فضای ارتباطی مثبت و رضایتبخش بر هویتیابی سازمانی تاثیر دارد.
هر چه کارکنان اطالعات بیشتری نسبت به سازمان بهدست آورند ،احساس هوییت بیشیتری بیا
سازمان پیدا خواهند کرد؛ چون افراد در شبکهای از ارتباطات بین فردی هسیتند .هیر چیه ایین
شبکه ارتباطات تقویت شود هویت افراد افزایش مییابد .رضایتمندی از ارتباطیات باعیر در
یکسان از اصول ،ارزشها و فرهنگ سازمان میشود .این حس مشتر به اعضای سازمان هویت
شفاس از سازمان میدهد و هویت آنان را تقویت میکند .بر اساس مراجعه بیه ادبییات مشیخص
می شود که این یافته با نتایج تحقیقات دینا ( ،)5978ناکارا ( ،)5995ساغروانی ( )7507منطب
است؛ در نتیجه باعر افزایش حمیت قسمتی ،روحیه ،انگیزۀ کارکنان ،صبر و پایداری ،مشیارکت
و همبستگی سازمانی کارکنان و افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد.
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با توجه به تایید فرضیه چهارم ،ابزارها و مهارتهای هویتبخشی مدیریت منابع انسانی از طری
ارتقای هویتیابی سازمانی بر افزایش توان رزمی تاثیر دارد .از جمله هوییت رهبیر تیاثیر خیلیی
زیادی بر توسعه هویتیابی دارد؛ بر اساس نظریه هویت اجتماعی ،پردازش اطالعات اجتمیاعی و
جامعهپذیری هویت فرد ممکن است ،از هویت رهبر نشات بگیرد و کارکنان تالش میکننید کیه
ارزشها و اهداس مشابه با رهبر خود داشته باشند .در نتیجه هویتیابی کارکنان افزایش مییابید
که این یافته بیا نتیایج تحقیقیات پونیدر و همکیاران ( ،)5977جیونز ( )5979و نیوابی ()7509
همراستا است؛ در نتیجه باعر افزایش حمیت قسمتی ،روحیه ،انگیزۀ کارکنان ،صبر و پاییداری،
مشارکت و همبستگی سازمانی کارکنان و در نتیجه افزایش توان رزمی نیروهای مسیلح خواهید
شد.

پیشنهادها
 با توجه به نتایج تحقی یکی از اقداماتی مدیریت منابع انسانی در جهت افیزایش هوییتییابیسازمانی و توان رزمی ،کار گروهی میباشد؛ بر این اساس فرمانیدهان نیروهیای مسیلح بایید بیه
صورت عملی نسبت به تیمسازی اقدام کنند و همچنین گروههای مختلف در داخیل سیازمان را
شناسایی کنند .این گروهها ممکن است بر حسب خصوصیات دموگرافیک مانند جنسیت ،نژاد و
 ...متفاوت باشد و از این گروهها در ایجاد هویت در سازمان استفاده شود .همچنین میتواننید از
طری ایجاد پروژههای بینبخشی نسبت به توسعۀ فعالیتهای تیمی اقدام کنند.
 با توجه به اینکه نتایج تحقی یکی از دالیل هویت افراد با سازمان ارضیای نیازهیای آنهاسیت؛بنابراین فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح باید بیه نکتیه توجیه کنید کیه کارکنیان در طیول
سنوات خدمتشان نیازهای متفاوت دارند؛ بنابراین سیازمان بایید از طریی شناسیایی نیازهیای
غالب نسبت به رفع آنها اقدام کند تا احساس هویت بیشتری پیدا کنند .فرایند هویت یک عامل
پویاست که لحظه به لحظه تغییر میکند.
 با توجه به نتایج تحقی  ،یکی از اقدامات مدیریت منابع انسانی ایجاد جوّ ارتباطی رضایتمنیداست؛ چون اگر کارکنان جو ارتباطی نیروهای مسلح را به منزلۀ فضیایی حمیایتی در کننید و
بییه اطالعییات مییورد نیییاز جهییت انجییام بهتییر وظییایف محییول دسترسییی داشییته باشییند ،در
تصمیمگیریهای سازمان مشیارکت داده شیوند و سیطح صیداقت ،اعتمیاد در سیازمان مناسیب
ارزیابی کنند ،با سازمان خود احساس هویت بیشتری میکنند.
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 پرورش یک حس معنی و تعل داشتن در کار که بهطور مثبت نگرشهای شیغلی کارکنیان وادراکاتشان از محیطشان را متاثر میسازد و این حس را بهوجود میآورد که جزئیی از سیازمان
هستند ،میتواند باعر ارتقای هویتیابی کارکنان و در نتیجه افزایش توان رزمی سازمان شود.
 دادن اطالعات مناسب به کارمندان ،فرصت ابراز عقیده ،درگیر کردن کارمندان ،شنیده شیدنو وجود مشارکت فعاالنه از مواردی هستند که با رضایتمندی ارتباطات و هویتییابی سیازمانی
ارتباط دارند .بهبود این حوزهها نیازمند تعهدی مستمر و دراز مدت اسیت کیه بیشیتر افیراد در
سازمان باید عهدهدار آن باشند.
 هر چه افراد همدیگر را بیشتر بشناسند و با یکدیگر ارتباط بیشتری داشته باشند ،هویت آنیانافزایش مییابد ،اندازه گروهها و ارتباطات بیشتر (چگالی) باعر هویتییابی سیازمانی مییشیود.
هویتسازمانی بهصورت فعال از طری برهم کنش ،ساختار و استحکام روابط بیا دیگیران شیکل
میگیرد؛ بنابراین هر چه ارتباطات بیشتر باشد اطالعیات ،تنیوع و بیازخورد بیشیتری بیهدسیت
میآورند.
 تشوی کارمندان به انجام کارهای داوطلبانه در حوزۀ مسیئولیت اجتمیاعی ،نیوعی اسیتراتژیاست که باعر افزایش سرمایهگذاری اجتماعی یا توسعۀ سرمایه اجتماعی میشود؛ بنابراین بایید
کارمندان به این امر تشوی شوند.
 از آنجاییکه توانمندسازی و احساس خودکارآمدی کارکنان بر هویتیابی سازمانی تیاثیر دارد،لذا مدیران باید کارکنان را تحسین و تشوی کنند؛ آنها را بپذیرند و از آنها پشتیبانی کننید و
به آنها اطمینان بدهند .مدیران میتوانند با ایجاد فرصتهایی که کارکنان بتوانند بیه عضیویت
بخشی از یک گروه و واحد اجتماعی در آینده از دیگران بیرای آنیان حماییت اجتمیاعی حاصیل
کنند ،بهطور مرتب مراسمی برگزار کنند تا در آنها از موفقیتهای کارکنان قدردانی شود و بیه
دیدگاههای کارکنان گوش دهند و بکوشند احساسات و نظرات آنان را در کنند.
به محققان پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به ابعاد دیگری نظیر ابعاد سیاختاری ییا محیطیی
موثر بر هویتیابی سازمانی جهت ارتقای توان رزمی بپردازند .این تالش میتواند بیرای رسییدن
به الگیویی جیامع از هوییتییابی سیازمانی در کنیار کشیف تفیاوت نتیایج حاصیل در جوامیع و
فرهنگهای مختلف مفید باشد .در این پژوهش از یکی یگانهای دفاعی شیهر تهیران بیهعنیوان
جامعۀ آماری استفاده شد .این مهم می تواند نوعی محدودیت برای تحقی حاضر باشد و بر ایین
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اساس پیشنهاد میشود محققان در پژوهشهای آتی به آزمون فرضیههیا در مقیاسیی وسییعتیر
بپردازند.
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