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 مهمقد

سوم و  شتابانآغاز هزاره    ندگیز دربینی و غیر قابل پیش سریع ها و تحوالتپیچیدگی افزایش 

نموده است، بنحوی که  وسیعمدیریت افراد در سازمان را دستخوش تغییرات  ،فردی و سازمانی

 به منظور حفظ توانچگونه می، آن باشرررد که مهمترین سرررؤال در  هن مدیران فرداشررراید 

  نمود حفظرا  مبهم آننامعلوم و آینده  و ، امید کارکنان به سرررازمانسرررازمان در یاثربخشررر

(Bukchin & Kerret, 2020).  صوصدر این  تالش حداکثر باید که این بر عالوه هاسازمان ،خ

 ریزیسررتی برنامهبای بکار گیرند، همچنین ترسرریم اهداف مشررخم و انگیزاننده راه در را خود

ستگیبهینه از توانمندی برداریبرای بهره دقیقی شای سرمایهها و  سانیهای  ستا های ان ی در را

شرفت افراد از جنبه شن از پی سیری رو شند تا بتوانند همواره م شته با ای هتحقق اهداف آتی دا

سیم نمایند و از آن طریق، امید به آینده  سازمانی در  هن آنان تر سازمانی و غیر را در مختلف 

 (.9910، گلشاهی و درستکارو  ؛Corn & Feldman, 2020)گه دارند خود زنده نبین کارکنان 

سایر موارد شک بی شاک و خوراک و  سان برای حیات مادی خویش به پو همان گونه که ان

چرا که اگر امید از زندگی وی حذف گردد چراغ حیاتش رو  ؛نیاز دارد نیزبه امید  ،محتاج اسررت

همچون محرکی  به آینده در واقع امید .(9910ی، )مردا کندبه خاموشررری گراییده و افول می

سان سوق مینیروبخش عمل کرده و ان صورت عدم  .(9919، یقرآن یقار) دهدها را به جلو  در 

اه و تنبلی و رخوت همرستی زندگی قابلیت استمرار نخواهد داشت یا حداقل با س   به آینده،امید 

شروی نداف) خواهد بود صاحب .(9911، هب ستن مطلوبی  امیدظران، ناز نظر  ست از خوا عبارت ا

  دباشرراسررت بالضررروره مبتنی بر واقعیت میکه در آینده قابل تحقق اسررت و چون قابل تحقق 

(a, 2017Ojal). ظرفیت ادراک شده برای ایجاد مسیرهایی نیز براین باور است که امید،  9اسنایدر

شده برای حرکت در  سمت اهداف مطلوب و انگیزه ادراک  سیرهابه  شدمی این م  Rafferty) با

& et al., 2020) کردکه چطور با موانع برخورد  گرفت. برای داشرررتن تفکر امیدوارانه باید یاد  .

و  دبه دلیل ایجا ،، هنگام برخورد با موانعبه آینده افراد دارای امید باالتجربه نشان داده است که 

های هیجانی و ادراکی هدف، پاسرررخ های جانشرررین و جدید برای رسررریدن بهاسرررتفاده از راه

پذیر بوده و به دنبال دهند، بدین ترتیب که هنگام مواجهه با مانع، انعطافسرررازگارتری ارائه می

 ,.Dixson & at alورزند )های زندگی خود تأکید میروند یا بر دیگر حیطههدف دیگری می

2017.) 

 
1. Snyder 
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نان آ تالشمنبع اصلی تحرک و شادی و  کارکنان،ای مطلوب و آرمانی در میان امید به آینده

سیدن به اهداف سوی دیگر رویکرد منفی و ناامیدکننده به آینده در  سازمانی برای ر ست و از  ا

یزه و فقدان انگ (سازمانیانزوای ) سازمانگیری فرد از تفاوتی، دلسردی، کنارهباعث بی کارکنان،

. (Park & et al., 2020) شودنیل به اهداف میبرای  الزمو از بین رفتن نیرو و اراده  تالشبرای 

شرررود مطرح می ،سرررازمانسرررازان عنوان آیندهبه ،کارکنانزمانی که امید به آینده در ارتباط با 

سانیسرمایه، سازمانیهر راهبردی یکی از منابع  زیراکه گردد؛اهمیت آن دوچندان می   های ان

. (9911، یزیکوثر ر نظری) یی قرار دارند، تحرک و پویادانش، توانمندیهسرررتند که در اوج 

 ، امید زیاد را وسیله ترقیدنباش برخوردار باالییاز روحیه و امید سازمانی که در عرصه  یکارکنان

د؛ و در مقابل ننکپیشرررفت می های شررغلیدانش و مهارتنظر  و از دادهو پیشرررفت خود قرار 

شعله سانی که همواره روحیه ناامیدی در آنها  ست، همهور ک سیاه و تیره می ه و د، نبینچیز را 

عفری، )ج دنشومینیز  سازمانی ماندگیعقبند، بلکه دچار نکاینکه همواره پیشرفت نمی ضمن

9911). 

 در رابطه با امید به آینده افراد در داخل و خارج از کشررور ،هرچند محدود ،تاکنون مطالعاتی

، (9911) فرمردانی، (9910) مرادیلی چون، های داخپژوهشانجام شده است. در این خصوص، 

به  9919) یقرآن قاریو  (9919) زجیردیام دولتی، (9911جعفری )، (9911) یزیکوثر ر نظری

سایی در این پژوهش .اندپرداختهکننده آن  نییو عوامل تع ندهیبه آ دیام مقوله شنا ها عمدتاً به 

آموزان، کارکنان ختلف مانند دانشررجویان، دانشهای معؤامل مؤثر بر امید به آینده در بین گروه

ست و نقش عؤاملی چون شده ا  ،یندارید ،یفرهنگ یهیسرما ،یاجتماع یهیسرما و ... پرداخته 

و ...  یاحساس آنوم ت،یاحساس محروم ،یسبک زندگ ،یاقتصاد یهاهیسرما ،یاجتماع تیحما

یز که امید به آینده ن دادالعات نشان بر امید به آینده بررسی شده است. همچنین نتایج این مط

در عین حال، برخی از پژوهشررگران  گردد.و ... می یلیتحصررپیشرررفت  ،زشیانگ منتج به ایجاد

ته نده پرداخ به آی ید  به بررسررری مفهوم ام طه، خارجی نیز  ند. در این راب کاران   9رفرتیا و هم

کاران )  2الیور، (2727) جاال(، 2790و هم لدمن و(، 2790)  9او تا ف نیز در و ... ( 2792)  1کابو
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ینده در ابعاد مختلف زندگی شررغلی و خانوادگی افراد را بررسرری آهای خود اثر امید به پژوهش

دار، مزیت رقابتی پای، یلیتحصرر شرررفتیپ، ینیبخوشاند و تأثیرات آن را بر خودکارآمدی، کرده

سایی  اند. با این حال،و ... به اثبات رساندهالعمر مادام یریادگی شنا در مطالعات پیشین صرفاً به 

ست و یا  شده ا شرهای مختلف پرداخته  سی عؤامل مؤثر بر امید به آینده در بین افراد از ق یا برر

سایر مقوله شران بر  ست. این در حالی تأثیر امید به آینده به عنوان یک پی شده ا سنجیده  ها 

ینده در بین کارکنان و آن هم در سرطح اسرت که در این تحقیقات به ارائه راهبردهای امید به آ

های نظامی پرداخته نشده است که خأل تحقیقاتی موجود، ضرورت توجه به این رهیافت سازمان

 نماید.های نظامی دو چندان میرا در سازمان

بر مبنای قانون اسرراسرری، حفظ تمامیت  انکه مأموریت آن های نظامیسررازماندر این بین، 

د که در نباشررمحور میسررازمانی نیرو انسررانیباشررد، می ر ابعاد مختلفکشررور د و امنیتارضرری 

یت تای اجرای موفق بهراسررر نار تجهیزات  یت  اتی خود، در ک مأمور ظامی،آمیز  به  روز ن یاز  ن

هارت دانش و ماز اثربخش مندی د با بهرهنبتوان کهد ندار، متخصررم و متعهد کارکنانی با انگیزه

های در مأموریت سرررازمانهای فناورانه نظامی، دسرررتیابی به اهداف خود و ترکیب آن با قابلیت

سهیل  ستیابی به اهداف در این بین،  د.ننمایواگذاری را ت انگیزه و روحیه خدمتی کارکنان در د

ست. بی سزایی برخوردار ا شده از اهمیت ب ای تواند در ارتقهایی که میشک یکی از مؤلفهتعیین 

ست. این مقوله در رابطه با کارکنان انگیزه و روحیه خدمتی کارک شد، امید به آینده ا نان مؤثر با

 باشد.از اهمیت دو چندانی برخوردار می نیروهای مسلح

های واگذاری، اجرای وظایف و مأموریت به های نظامیسررازمانبا وجود تعهد باالی کارکنان 

جدا نبوده و شرررایا اقتصررادی، از سررایر اقشررار جامعه های آنان و خانواده ، کارکنانبا این حال

تر از گذشته ای سختاجتماعی، سیاسی و ... حاکم در جامعه که در چند ماه اخیر بشکل فزاینده

ایجاد نموده اسرررت.  کارکنانای مبهم در  هن شرررده اسرررت، نیز بر آنان تأثیرگذار بوده و آینده

شررده و  نیز منتقل شررک این شرررایا موجود در جامعه ناخواسررته به فضررای درون سررازمانبی

و  هاگیریبا ابهاماتی از آینده خود مواجه ساخته است. در عین حال، برخی از تصمیم را کارکنان

قاء ها، ابسرازمانی از قبیل انتصرابات بدون در نظر گرفتن شرایسرتگیدرون یهاگذاریسریاسرت

سبت به آین سالیان متوالی و ... نیز کارکنان را ن سته برای  ش شغلی خود دکارکنان بازن چار ده 

  با. این ادعا تا حدودی تردید نموده و امید به آینده را در بین آنان تا حدودی کاهش داده اسررت

در  کهنیز مطابقت دارد. بطوری منتشررر شررده در این سررازمان نظامی روانشررناختی هایگزارش
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م در قالب عد د راامید به آینده خوفقدان ، کارکنان ،های بالینی انجام شدهها و تشخیممصاحبه

ضایت در زندگی کاری شتن ر شغلی و محیطی، و ندا شتهبیان  و ... سازگاری  به  بنابراین، .انددا

های احتمالی که در پی آن رفت از چالشو برونمنظور ارتقای امید به آینده در بین کارکنان 

سازمان با آن مواجه گردد، ست  ست تا  ممکن ا ضعف ضروری ا سایی نقاط  شنا و قوت ضمن 

سازمان نظامی ها و تهدیدهای محیطی که پیرامون این مقوله در سطح درونی و همچنین فرصت

سررازمان کارکنان  نیدر ب ندهیبه آ دیارتقاء ام یبرا ییراهبردهاوجود دارد، به ارائه  مورد مطالعه

ی ردهاراهبگردد که پرداخته شررود. بنابراین پژوهش با این سررؤال آغاز می ورد مطالعهنظامی م

 کدامند؟ کارکنان ندهیبه آ دیارتقاء ام مؤثر در

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 مبانی نظری پژوهش

به اهداف  دنیها برای رسررمشررتق سرراختن راه قیادراک از طر ییو توانا تیبه عنوان ظرف دیام

 بررررهادراک  ررررنیسازد تا با استفاده از ایم زهیشده است که برای شخم، انگ فیتعر مورد نظر

 یای شناختمجموعه د،یام .(9911، نظری کوثرریزی)کند  دایپ دست مرررورد نظرررر رررراتییتغ

و  به هدف معطوف از منرابع گونراگون، انررژی یناشر رتیبرر احسراس موفق یاسرت کره مبتنر

 نیبنابرا. (9911فر، مردانی) است آتی به اهداف یابیبرای دست زییربرنامه یبه عبارت ای رهایمس

به  دیتفکر و منابع تفکر، ام رهاییمسرر یعنیی مرتبا به هم دار، از دو مؤلفههدف تفکر ای دیام

ای هو توسعه راه ندهیآ اهدافبه  دنیشده است و در رس لیتشک ،ی هنیی توانرررا زانیاشتغال، م

. (Jiang & et al., 2018)دهرد ینشران مر ریمسر رنیدر ا را او تیفعال زانیهدف و م نیبه ا لین

شناخت دیام شناختندیشامل فرا یاز جنبه  ست که  یهای  و  ندکیم جادیا یزشیحالت انگ کیا

 & ,.Feldman, D. B) گرذارد یمر ریای از ساختارهای مرتبا بر شرغل تراثدامنه بر جرهیدر نت

Kubota, 2015 .)جهرت هرای گسرترش راهبرردهرا در ییادراک افراد را در رابطه برا توانرا د،یام

ر رظ دنیرس ردف و حف ره ه  ,.Oliver & et al) دهدیبه هدف نشان م دنیتا رس یختگیانگ ب

2017.) 

رت و ندهیدر بردارنده تصورات و توجه افراد به آ دیام را ا اس رال دارد  رنیب ره احتم رور ک تص

را رت جینت  ایهریژگیو د،یشود. هر نوع مفهوم سازی از امیگردد، باعث تالش فرد م حاصل مثب

 Zhao & et) کنردیمرنعکس مر را نآنگرری  ندینگری و فراندهیآ ،ییرای، پومانند عردیچنرد ب 
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al., 2018.) خود پرورش داده و برای  در رابه آینده  رررررردیی امهیای جوانان روحاگر در جامعه

ره موفق دنیرس ررانجام ب رد رروزییو پ رتیبه اهداف خود تالش کنند س ر اما اگ .دیرس خواهن

ررای آ زییرای هر گونه برنامهجامعه نیشوند در چن دیجوانان ناام ردهیب ره ن رت مواج را شکس  ب

 جادیقوی در او ا زهاییبخشررد و انگیفرد معنا و مفهوم م یبه زندگ ندهیبه آ دیامشررد.  خواهد

  تررالش و کوشرش مضرراعف داشررته باشد شیهرراخواسررته بره دنیکند ترا بررای رسریم

 (.9911، هبشروی افند)

به معنی امید آمده اسررت و عبارت از انتظار  هنی و روانی برای بروز 9، واژه رجاءنیز در قرآن

باشد. این نوع امید، مربوط به اموری است که در جهت رضای الهی ای مطلوب در آینده میواقعه

رآن، هم در محور . مفهوم امید در ق(9911)جعفری،  و هماهنگ با  واقعیت وجودی انسان است

اعتقادی و هم در محور رفتاری قابل بررسررری اسرررت، چرا که قرآن عالوه بر بیان راهکارهای 

اعتقادی و فردی برای القای امید و رسیدن به آرامش نسبی در دنیا، به ارایه راه کارهای رفتاری 

 دولرررتررری ) تو اجتماعی فراوانی برای تقویت و افزایش این نیاز اصیل بشری نیز پرداخته اس

رود کرررره یبه بهشت مرررر یکس" مده است:آ (ص)امبریپ ثیدر حد همچنین. (9919، زجیردیام

 (.9919 ، یقرآن قاری) "است مناکیماند که از آن بیاز جهنم دور م یکس آن را دارد و ردیام

 قرار دیگرى جاى در تا یکى دانست خوبى به را خوش خیالى و امیدوارى بین مرز البته باید

 گفت توانمى بهتر بیان به و است همراه تالش و با فعالیت که است اىمقوله امیدوارى، یرد.نگ

شکیل حرکتى و عاطفى شناختى، جزء سه امیدوارى از سنا (.9910ی، )مردا شودمى ت  و دریا

تفکرر و  رهاییمسر یعنریلفره مررتبا بره هرم، ؤاز دو م د،یام معتقدند که (9119همکارانش )

رابع  رر،من ررای تول تیتفکر انعکاس دهنده ظرف رهاییشده است و مس لیتشک تفک و  ردیفرد ب

رال رناختکان رای ش ررای یه به اهدافشان است و منابع تفکر هم عبارتند از افکاری که  دنیرس ب

را و قابلییافراد درباره توانا رانیهارتیه تا به  اندکرده فیتعر دهیبرگز رهاییعبور از مس برای ش

رند. اگر هر کدام از ااهدا ر یدو عنصر شناخت نیفشان برس رند، رس رته باش ره دنیوجود نداش  ب

  (9110جوک ) کوالیین و جونهمچنین  (.9911، یزیکوثر ر نظری) ممکن است ریغ اهرررداف

رق  ییشامل: کنارآ را با هفت مولفه مشخم کردند که دیام راط، خل ررا، ارتب رادی، اج واقدام، ش

 (.Rand & et al, 2020) است یریوجمرع گرا

که  یاتینظر نیازجمله مهمترهایی در رابطه با امید به آینده مطرح شده است. تاکنون نظریه
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 دریاسررت. اسررنا دریاسررنا دیام یهیداد نظر حیبا آن توضرر را ندهیبه آ دیام توانیآن م یبر مبنا

(  2. کنندیم نییتع را شررانیهاهدف( 9، افراد آن یاسررت که ط یندیفرآ دیمعتقد اسررت که ام

آن  یاجرا یالزم برا یزهیانگ( 9. دهندیم ها توسعهبه هدف دنیرا جهت رس یخاص یهاراهبرد

از  یاشامل مجموعه دیام نیهمچن. کنندیحفظ م ریو در طول مس آورندیها را به وجود مهدف

 دیتول یبرا ییو ادراک توانا یشررخصرر ارزشررمند از: دارا بودن اهداف عبارتنداسررت که  ایشرررا

 .(9911فر، )مردانی اهداف بیراهبردها در تعق

را هدفمند  یزندگ ،یمعنادار نیکه ا دهدیمعنا م یبه زندگ نیمعتقد اسرررت که دنیز  وبر

سنا کهییو ازآنجا کندیم نییهدف تع افراد یو برا سازدیم ساس ام دریطبق نظر ا ر د یدواریا

شتن هدف در زندگ ستی افراد، دا سطه تأمبه ینداریا عان کرد که د انتویم ،ا  یمعنا برا نیوا

به ندافراد و  هدفم ندگ یتبع آن  باتی، ز   سررررازدیرا در افراد فراهم م ندهیبه آ دیام موج

(Sulimani-Aidan & et al., 2017) . ست موجود  یهاضیافراد از تبع یوقتدورکیم نیز معتقد ا

ض شیخو یشخص یضد زندگ شند و ینارا  تیاحساس محروم نیا ،کنند تیوممحر احساس با

به  دیفقدان ام تیو درنها اضررطراب فرد در اجتماع، یانزوا ،یگانگیب ،یباعث گسررترش آشررفتگ

  ،یاجتماع یهاشربکه. پانتام نیز براین باور اسرت که،  (Wang & et al, 2017) شروندیم ندهیآ

جود و یکیتئور یهادگاهید و ازآنجاکه ندیبیفرد تدارک م یرا برا یگوناگون یاجتماع یهانقش

نه عزت یاجتماع یهانقش کندیم انیب دارد که  تیرا تقو ینفس و خود ارزشرررمند چندگا

که  کندیم جادیا یاحسرراس توانمند ،یو خود ارزشررمند نفس عزت، گرید یو از سررو کندیم

  دکنیم تیو احسرراسررات مثبت را تقو بخشرردیم بهبود را یپراسررترس زندگ عیبا وقا یسررازگار

(Weiner, 2020). شبکه یریگیجا نیبنابرا سردگ یریجلوگ باعث تواندیها مدر  و د گرد یاز اف

ستنباط توانیم در نتیجه ،است ددر افرا یدیناام جیو نتا امدهایپ از یافسردگ کهییازآنجا کرد  ا

  سررازدیرا در افراد فراهم م ندهیبه آ دیافراد موجبات ام دری اجتماع یهادر شرربکه تیکه عضررو

(Ye & et al., 2020). نده می به آی ناگونی برای ایجاد امید  نابراین راهبردهای گو کار ب ند ب توا

 گرفته شود که مبتنی بر نوع سازمان و محیا پیرامونی آن متفاوت خواهد بود.
 

 های تجربی پژوهشپیشینه

به آینده افراد  تاکنون مطالعاتی، هرچند محدود، در داخل و خارج از کشرررور در رابطه با امید

و عوامل  ندهیبه آ دیام ( در پژوهشی به مقوله9911انجام شده است. در این خصوص، جعفری )

شجو نیکننده آن در ب نییتع ست. اگرچه نتایج این پژوهش اثر معناداری قوی  انیدان پرداخته ا
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رده خم نکشناختی )سن، جنسیت، تحصیالت و ...( را بر امید به آینده مشاز متغیرهای جمعیت

 تیو حما یندارید ،یفرهنگ یهیسرما ،یاجتماع یهیکه سرما ها نشان داده استاست، اما یافته

  زجیردیام دولتی اند.داشرررته انیدانشرررجو یندهیبه آ دیام ریاثر را بر متغ نیشرررتریب یاجتماع

ساله شهر  27-21شهروندان  در بینو عوامل مرتبا با آن  ندهیبه آ دیمطالعه ام نیز به (9919)

 ،یاقتصاد ،یاجتماع یهاهیچون سرما یعواملپرداخته است. نتایج آن روشن ساخت که  آ رشهر

 اریق پژوهش اند.گذار بودهریتأث ندهیبه آ دیام ریبر متغ یو سررربک زندگ یدارنیو د یفرهنگ

شان داد  (9919) یقرآن اس احس ت،یاحساس محروم نده،یبه آ دیثر بر امؤعوامل م انیاز منیز ن

نادار و د یآنوم طه معکوس و مع طه یدار نیراب نادار میمسرررتق یراب   ندهیبه آ دیبا ام یو مع

 یلیتحصررو پیشرررفت  زشیو انگ ندهیبه آ دیام یز بیان کرد که بین( ن9910) مرادی .اندداشررته

 یبررس نیز به (9911) فرتی وجود داشته است. مردانیآموزان استعداد درخشان رابطه مثبدانش

 هیابعاد سرما نینشان داد ب پرداخته است. وی انیدانشجو ندهیبه آ دیمؤثر بر ام یمل اجتماععوا

ماع ماع یاجت ماد اجت ماع ،ی)اعت جار اجت ماع ،یهن کت اجت با امیمشرررار ط ندهیبه آ دی(   هراب

امل مرتبا با ؤع یبندتیو اولو ییشناسانیز به  (9911) یزیکوثر ر نظری .ردوجود دا یمعنادار

 پرداخته است. انیدانشجو یلیتحص زشیو ارتباط آن با سطح انگ یشغل ندهیه آب دیام

به بررسررری مقوله 2792فلدمن و کابوتا ) ، ی، خودکارآمدبه آینده دیام( نیز در مطالعه خود 

سی 2790اوجاال ) اند.ی پرداختهلیتحص شرفتیپاثرات آن بر و  ینیبخوش شی به برر ( در پژوه

ند و تأثیر امید به آینده را در پرداخته داریپا یاندهیآ یو پرورش برا و انتظار در آموزش دیام ا

اند. الیور و همکاران سررراخت مزیت رقابتی پایدار برای نظام آموزش و پرورش مشرررخم نموده

اد افر انیدر مای کنندهعؤامل تحریک یاز زندگ تیو رضا به آینده دیام( نشان دادند که 2790)

اند. رفرتی و همکاران مشرررارکت داشرررتهالعمر مادام یریادگی یهابرنامهدر  اند کهبودهمسرررن 

 یابر نیدرک تجارب مراقبت والد یبرا دریاسررنا دیام یاسررتفاده از تئور ( نیز معتقد به2727)

 باشند.اند، میانی که مشکالت پیچیده پزشکی داشتهکودک

شینه شده در رابطه با بطورکلی نگاهی به پی شاهای تجربی بیان  ضوعی پژوهش ن ن قلمرو مو

دهد که در مطالعات پیشین صرفاً به شناسایی یا بررسی عؤامل مؤثر بر امید به آینده در بین می

شران بر  ست و یا تأثیر امید به آینده به عنوان یک پی شده ا شرهای مختلف پرداخته  افراد از ق

ست که در این تحقمقولهسایر  ست. این در حالی ا شده ا سنجیده  یقات به ارائه راهبردهای ها 

  .های نظامی پرداخته نشده استامید به آینده در بین کارکنان و آن هم در سطح سازمان
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ستا به نظر می سد،در این را صتشناخت با  ر ضعف داخلی و همچنین فر و  هانقاط قوت و 

 ینده درامید به آراهبردهای مطلوب ارتقاء  توانمی های محیطی اسرررت که بر مبنای آنتهدید

های راهبردی در حوزه مورد مطالعه را برای مسئولین سازمان مورد الویتشناسایی و  را کارکنان

امید به آینده در بین در پی ارائه راهبردهای ارتقاء  بنابراین این پژوهش. مطالعه مشررخم نمود

ی شناسروشبه در این راستا به منظور دستیابی به هدف پژوهش در ادامه  .باشدمی کارکنان اجا

 .شده استبکارگرفته شده برای حل مسأله پژوهش پرداخته 
 

 

 شناسی پژوهشروش

اجرای  راهبرد باشررد.می از نوع کیفیروش  پژوهش حاضررر از منظر هدف، کاربردی و از جهت

در عین حال این پژوهش از منظر روش گردآوری  باشرررد.می توصررریفی از نوع موردی پژوهش

انجام  (مبناپرسشنامه خبرهای و میدانی )با استفاده از ابزار طالعات کتابخانهها به دو شکل مداده

های تک مقطعی شرررده اسرررت. از منظر مقطع زمانی اجرای پژوهش، این مطالعه از نوع پژوهش

باشرررد. همچنین با توجه به غیر تجربی بودن پژوهش، میزان مداخله پژوهشرررگر در فرآیند می

 اشد.باجرای پژوهش حداقلی می

شناختی شناختی و جامعههای روانخبرگان و متخصصان حوزهجامعه آماری پژوهش شامل 

هایی اعم از: های نظامی )با ویژگییکی از سرررازمانو همچنین فرماندهان و مدیران راهبردی 

یا باالتر، دارای مدرک تحصرریلی  91انتصرراب در مشرراغل راهبردی، داشررتن جایگاه سررازمانی 

گیری با . نمونهسال( را شامل گردیدند 22و باالتر، داشتن سن خدمتی بیش از کارشناسی ارشد 

شررناسررایی و در  تیم خبرگانیبه عنوان  آناننفر از  27رویکرد هدفمند قضرراوتی انجام و تعداد 

 .  شدندمشارکت داده  پژوهشفرآیند 

 در بین به آیندهامید با هدف ارائه راهبردهای ارتقای گونه که بیان گردید این پژوهش همان

سازمانکارکنان  ستهای نظامی یکی از  شده ا ست در گام . در انجام  شده ا ستا تالش  این را

صت ضعف( و عوامل خارجی )فر سایی عوامل داخلی )نقاط قوت و  شنا سبت به  ست، ن ها و نخ

های محیطی( مؤثر در  ید هد نان ت کارک نده  به آی ید  نایام یات نظری موجود و  مرور بر مب ادب

سطح ین همچن سی اولیه محققان در  به  سپس این عواملاقدام گردد.  سازمان مورد مطالعهبرر

سه  سته مجزا به رؤیت اعضای پامرحله روش دلفی و در طی  شان خوا سید و از ای نل خبرگانی ر

سه مرحله رفت و  شده اولیه بیان نمایند. پس از  صاء  شد نظرات خود را در رابطه با عؤامل اح
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عوامل خارجی  90عوامل داخلی و  90در نهایت تعداد ی، تیم خبرگان نظرات برگشرررت و اعمال

مبنا براسرراس عوامل شررناسررایی شررده تنظیم و بین ای خبرهدر ادامه پرسررشررنامه تائید گردید.

شد تا امتیاز هریک از عوامل را سته  امید به آینده  ارتقای در خبرگان توزیع گردید و از آنان خوا

در مرحله بعدی بر مبنای نظرات خبرگان به مشرررخم نمایند.  1تا  9ه در طیف نمرکارکنان 

خارجی مؤثر در  مل داخلی و  یاز و وزن هریک از عؤا نان تعیین میزان امت کارک نده  به آی ید  ام

( تدوین گردیده اسرررت. EFEو خارجی ) (IFEپرداخته شرررده و ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی )

هریک از عؤامل داخلی و خارجی، نسبت به  به شده برایمحاس بر مبنای امتیاز موزون همچنین

امید به آینده کارکنان در رابطه با  و ترسررریم نمودار مربوطه سرررازمانموقعیت راهبردی تعیین 

ست ست پرداخته شده ا  زنی . در پایانو شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مشخم گردیده ا

مسررأله پژوهش، بر مبنای مدل تدوین  در رابطه با سررازمانپس از مشررخم نمودن نوع راهبرد 

ها و تهدیدات محیطی شناسایی شده و ضعف، و فرصتنقاط قوت  ا توجه به، و بSWOTراهبرد 

 .پرداخته شده استامید به آینده کارکنان در مراحل قبلی، به تدوین راهبردهای ارتقای 

راهبردهای عوامل داخلی و خارجی شرررناسرررایی شرررده و همچنین برای اطمینان از روایی 

شده از مدل  ستخراج  شد. جهت افزایش 2و قابلیت تأئید 9از معیار مقبولیت SWOTا ستفاده   ا

ساروش از مقبولیت شد. همچنین خبرگان بهره های بازنگری تو  در برای قابلیت تأییدبرداری 

 به خبرگان از نفر سرره به آمده به دسررتو راهبردهای  عوامل داخلی و خارجی پایانی، مرحله

 .گردید اعمال پیشنهادی نکات و و تایید برگردانده شد بازبینی نظورم

برای محاسرربه پایایی نیز از روش بازآزمون اسررتفاده گردیده اسررت. در این راسررتا از بین 

شده برگزیده و  خبره سهتعداد ، خبرگان سایی  شنا هر کدام دو بار در عوامل داخلی و خارجی 

صله شده مورد ارزیابی یت آنان ؤبه ر روز 91زمانی  فا سایی  شنا سید و موافقت آنان با عوامل  ر

درصررد  1/00آزمون  ( مشررخم اسررت میزان پایایی باز9طور که در جدول )همان. قرار گرفت

درصد  1/00زمانی مختلف  در دو دوره نظرات خبرگانمحاسبه شده است که بیانگر آن است که 

و خارجی و همچنین راهبردهای شناسایی  عوامل داخلیشبیه هم بوده است که قابلیت اعتماد 

 نماید.پژوهشگر مشخم می توسا شده را

 

 

 
1. Credibility  
2. Confirmability  
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 محاسبه پایایی بازآزمون )شاخص ثبات( (1) جدول

 ردیف
عنوان 

 مصاحبه

تعداد 

 کل کدها

تعداد 

 توافقات

تعداد عدم 

 توافقات

نتیجه پایایی 

 بازآزمون

9 MA1 92 92 2 0/02 درصد 

2 CO3 21 99 9 0/01 درصد 

9 SC5 99 91 9 9/17 درصد 

 درصد 1/00 99 12 12 کل

 

 های پژوهش پرداخته شده است.در ادامه به تجزیه و تحلیل یافته
 

 های پژوهشیافته

شناسی اشاره شد، این پژوهش آنچه که در بخش فرآیند اجرای پژوهش در بخش روشبر مبنای 

ر . دباشدمی های نظامیر یکی از سازماند آینده کارکنانامید به ارائه راهبردهای ارتقای  در پی

ستا ضعیتبندی از ای و جمعپس از انجام مطالعات کتابخانه ،این را موجود در رابطه با عوامل  و

سایی گردید و در  ،امید به آینده کارکنانثر در ارتقای ؤم شنا شد  ادامهتعدادی عوامل  ر دتالش 

ساتیطی  سه با خبرگان جل ساییایرحلهمو مبتنی بر روش دلفی  شنا ی عوامل داخل دقیق ، به 

امید به آینده ها و تهدیدهای محیطی( مؤثر در )نقاط قوت و ضررعف( و عوامل خارجی )فرصررت

 91مورد نقاط قوت و  91مورد عوامل داخلی ) 90در این مرحله، تعداد . پرداخته شررودکارکنان 

مورد  91رد فرصت محیطی و مو 91مورد عوامل خارجی ) 90 ( و تعدادداخلی مورد نقاط ضعف

سایی گردید. در ادامه تهدید محیطی( شنامه شنا س سایی ای خبرهپر شنا مبنا بر مبنای عوامل 

و  عیتوز پرسشنامه، سازماننفر از خبرگان  27 نیدر ب یجلسه تخصص لیبا تشکشده تنظیم و 

  :نمره بدهند این عواملبه  ریاز آنان خواسته شد به شرح ز

 است. یعال / فرصتعاملی که نقطه قوتبرای  1رتبه  -

 معمولی است. / فرصتبرای عاملی که نقطه قوت 9رتبه  -

 معمولی است. / تهدیدبرای عاملی که یک نقطه ضعف 2رتبه  -

 گردد.جدی محسوب می / تهدیدبرای عاملی که یک نقطه ضعف 9و رتبه  -

به تعیین میزان امتیاز و وزن هسرررپس  مل داخلی و بر مبنای نظرات خبرگان  ریک از عؤا

و  (IFEپرداخته شررده و ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی ) آینده کارکنانامید به خارجی مؤثر در 
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تدوین EFEخارجی ) ید(  مل داخلیمنظور، به این . گرد قاط عوا مل قوت و ضرررعف )ن ( و عوا

براسرراس اعداد حاصررل از گردیدند و فهرسررت  در جداول مجزایی خارجی )فرصررت و تهدید(

سیم بر تعداد  امتیازهای آنانمیانگین  شاخمعؤاملو تق  و خارجی های عوامل داخلی، میانگین 

اعداد حاصرررل از و خارجی،  عوامل داخلی هریک از برای تعیین وزنهمچنین  .آمدبه دسرررت 

وزن هر  عوامل داخلی یا خارجی تقسررریم گردید و مجموع میانگین بر هریک از عواملمیانگین 

 از حاصررلضرررب امتیاز و وزن هر در نهایت نیز .گردیدمشررخم  و خارجی داخلیکدام از عوامل 

های مربوط ( یافته9( و )2جدول ). در آنان محاسرربه شررد، امتیاز موزون عامل داخلی یا خارجی

 .است( به تفکیک ارائه شده EFEو خارجی ) (IFEبه ماتریس ارزیابی عؤامل داخلی )
 داخلی عوامل موزون امتیاز و وزن امتیاز تعیین جدول (2) جدول

 IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 (Strenths) هاقوت کد
امتیاز وضع 

 موجود

وزن درجه 

 اهمیت

 امتیاز

 موزون

S1 
آشنایی کارکنان با منش و زندگینامه حماسه آفرینان و شهدای 

 در دفاع مقدس سازمان
0/9 7901. 9121. 

S2 
گوهای برتر نظامی به ویژه مندی از الپرورش کارکنان با بهره

 فرماندهان دوران دفاع مقدس
0/9 7901. 9909. 

S3 9909 .7901 0/9 تربیت دینی کارکنان با استفاده از الگوهای مذهبی. 

S4 
ای فرمانده کل استفاده از الگوی رفتاری امیدوارانه امام خامنه

 قوا
2/9 7921. 9291. 

S5 9909 .7901 0/9 و نخبه در سازمان وجود افراد و کارکنان بسیار توانمند. 

S6 9121 .7901 0/9 وجود تعامل و ارتباط مطلوب و مناسب فرماندهان با کارکنان. 

S7 9291 .7921 2/9 تأمین نسبی ثبات شغلی و آتیة افراد. 

S8 
 هایماندهان و نظامیان موفق در زمینهالگوگیری کارکنان از فر

 ایعلمی و حرفه
0/9 7901. 9909. 

S9 
ی تأمین اهداف سازمانی و های بالقوه در زمینهوجود ظرفیت

 شخصی کارکنان
0/9 7901. 9121. 

S10 9129 .7901 0/9 وجود صداقت، تعهد و وفاداری کارکنان به سازمان. 

S11 9291 .7921 2/9 وجود فرماندهان فهیم و با درایت جهت تبدیل تهدید به فرصت. 

S12 2721 .7901 0/9 سازمانمند ترفیع و ارتقاء کارکنان در های نظاموجود سامانه. 
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 IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 (Strenths) هاقوت کد
امتیاز وضع 

 موجود

وزن درجه 

 اهمیت

 امتیاز

 موزون

S13 
 بیمه و مسکن -ات سازمانی از قبیل؛ تسهیالت واماعطای امتیاز

 سازمانی به کارکنان
0/9 7901. 9909. 

S14 
تخصیم و استفاده مناسب از منابع محدود و امکانات موجود 

 سازمانسازمان در راستای مأموریت های 
0/9 7901. 9909. 

S15 9121 .7901 0/9 بر اساس درجه و ارشدیتسازمان آمیز در وجود روابا احترام. 

S16 
انتخاب مناسب داوطلیبن خدمت، و آموزش پایه کارکنان قبل 

 از ورود به محیا کار
0/9 7901. 9121. 

S17 
در راستای پاسخگویی به سازمان های مصوب وجود برنامه

 انانتظارات مادی و معنوی کارکن
0/9 7901. 9111. 

S18 
های دینی  به عنوان یک نظامی پایبندی کارکنان به آموزه

 مدارتکلیف
1/9 7911. 9997. 

S19 
های سالم بودن محیا شغلی و زندگی برای نظامیان و خانواده

 آنان
0/9 7901. 9909. 

 2.00  1/11 جمع قوت 
W1 
 .72121 .7902 0/9 ولین وجود شکاف و اختالف میان قول و فعل بعضی از مسو 

W2 
متناسب با سازمان عدم بازنگری و اعمال مقررات و قوانین در 

 زمان حال
0/9 7902. 79201. 

W3 
ترویج مجدد فرهنگ تملق و چاپلوسی و بله قربان گویی در 

 بین کارکنان
0/9 7902. 79201. 

W4 7902. 0/9 کم توجهی به کارکنان توانمند و نخبه در سازمان  72121. 

W5 9979. 9/9 سیر کاهش وضعیت کنونی اعتماد به نفس در کارکنان  79079. 

W6 7999. 9/9 توجه نکردن به شرایا اقتصادی کارکنان و خانواده آنان  79079. 

W7 
در امور آموزشی، نظامی  سازمانیهای ایستایی سازمانی دانشگاه

 و تربیتی
0/9 .7902  79201. 

W8 
ی تربیتی با محیا آموزشی و سامانه هاینامتناسب بودن روش

 امروز
1/9 .7912  79110. 

W9 
فراهم نبودن بسترهای تشویقی و انگیزشی جهت کاربردی 

 نمودن ظرفیت علمی نخبگان
2/9 .7929  72212. 

W10  9179. 1/9 سازمانشفاف نبودن مسیر پیشرفت و رشد شغلی در  79101. 
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 IFEماتریس ارزیابی عوامل داخلی 

 (Strenths) هاقوت کد
امتیاز وضع 

 موجود

وزن درجه 

 اهمیت

 امتیاز

 موزون

W11 
ها( ق و مزایا و پاداشعادالنه نبودن نظام جبران خدمت )حقو

 نسبت به سختی مشاغل
0/9 .7902  79201. 

W12 7902. 0/9 مدیران ساالری در انتخابضعف در شایسته  79201. 

W13 7902. 0/9 عدم استفاده بهینه از منابع محدود و امکانات ویژه سازمانی  72121. 

W14 9127. 1/9 نسبت به بازنشستگانسازمان های قطع بخش اعظم حمایت  79110. 

W15 
 جهت کارکنان در کافی یناتوانی و یا عدم وجود انگیزه

 آنان رشد منطقی روند پیشرفت
2/9 .9279  72212. 

W16 1279. 1/9 ی آنانبی توجهی به نظرات کارکنان و روند مأیوس کننده  79110. 

W17 
گریزی به متقاضیان و داوطلبان ورود به انتقال فرهنگ سازمان

 سازمان
1/9 .9179  72201. 

W18 
استفاده  نکردن صحیح از سیستم ترفیعات و پاداش علیرغم 

 هاوجود سیستماتیک این سامانه
0/9 .7902  79201. 

W19 
های عملکرد ضعیف برخی از مسئولین و فرماندهان در حوزه

 اجتماعی و سیاسی
1/9 .7912  79110. 

 .291  2/92 جمع ضعف 

 9.97 9 10.0 جمع عوامل داخلی 

 

ی صرررورت گرفته و میانگین عوامل داخلی و از طرفی با توجه به جمع امتیازات با محاسررربه

شده در  سبه  ضعیت موجود عوامل داخلی )نمره باال جدولموزون محا شتری دریافتی در و از  بی

گردد که سرازمان از نظر عوامل داخلی گیری میطور اسرتنباط و نتیجهاین ،دسرت آمده(به 2/2

    باشد.می قوت دارای
 خارجی عوامل موزون امتیاز و وزن امتیاز، تعیین جدول (3) جدول

 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 (Opportunities)ها فرصت کد

 امتیاز

 وضع

 موجود

 وزن

 درجه

 اهمیت

 امتیاز

 موزون

O1  7907 0/9وجود وضعیت معیشتی و اجتماعی نسبتًا مناسب فرماندهان و.  1191.  
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 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 (Opportunities)ها فرصت کد

 امتیاز

 وضع

 موجود

 وزن

 درجه

 اهمیت

 امتیاز

 موزون

 کارکنان

O2 7179. 1/9 های مختلف در مقاطع باالترامکان ادامه تحصیل کارکنان در رشته  9211.  

O3 
فراهم بودن نسبی تسهیالت مالی جهت ازدواج و تشکیل خانواده 

 برای جوانان
1/9 .7179  9229.  

O4 7079. 0/9 وجود الگوهای رفتاری امام خمینی به عنوان مظهر امید و امیدواری  9911.  

O5 
های دینی اسالم مبنی بر داشتن خودباوری و عزت تأکید آموزه

 نفس
0/9 .7907  9111.  

O6 7979. 9/9 شناختی افراد به هنگام گزینش و جذبهای روانتوجه به ویژگی  7119.  

O7  7907. 0/9 در سطح جامعه سازمانسیر ارتقاء راهبردی جایگاه و محبوبیت  9911.  

O8 
ی جذب نخبگان و استفاده سئلهوجود قوانین مشخم جهت م

 بهینه  از آنان
0/9 .7907  9911.  

O9 
 بواسطه سازماننگرش جامعه به خصوص جوانان، نسبت به فرهنگ 

 تبلیغ و ترویج صحیح فرهنگ ملی و اسالمی
1/9 .7917  9229.  

O10 
دیگر کشورهای دارای قدرت  نیروهای مسلحامکان الگوگیری از 

 نظامی برتر
1/9 .7917  1921.  

O11 7907. 0/9 های موازی کارامدامکان الگوگیری از سازمان  9111.  

O12 
از سوی  کارکنان نظامیتوجه و نگرش مثبت و تکریم جایگاه 

 فرمانده معظم کل قوا
2/9 .7279  2229.  

O13 
ای که امید یافتن شغل حل بخشی از مشکل بیکاری جامعه به گونه

 است مناسب در میان جوانان افزایش یافته
2/9 .7927  2229.  

O14  7907. 0/9 انسازمتوجه مسئولین کشوری و مجلس نسبت به نقش و جایگاه  9111.  

O15 
در نظام  سازمانمداری و ایفای نقش اطمینان بخش والیت

 جمهوری اسالمی ایران
0/9 .7907  9911.  

O16 
وجود قوانین مشخم و مدون جهت تغییر و تحول در سازمان و 

 بودجه
1/9 .7917  9211.  

O17 
در  سازمانبرداری از مقبولیت و مشروعیت قانونی و مردمی بهره

 داخل کشور
1/9 .7917  9211.  

O18 
فراهم بودن زمینه ارتقا درجه کارکنان به موازات ترفیع جایگاه 

 (دومی به باالسرتیپهای شغلی )به ویژه در محل
0/9 .7079  9111.  

O19 9211 7291 1/9برای گرفتن امتیاز جهت ارتقای علمی  گیری از قوانین کشوریبهره.  
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 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 (Opportunities)ها فرصت کد

 امتیاز

 وضع

 موجود

 وزن

 درجه

 اهمیت

 امتیاز

 موزون

 های مطالعاتیکارکنان با استفاده از فرصت

 2.012  11.0  جمع

T1 7907 0/9 سازمانهای فرهنگی و اجتماعی در داخل و خارج از وجود تفاوت.  7921.  

T2 
فرهنگی از خارج به داخل  هایها و نابسامانینفو  ناهنجاری

 سازمانی هایدانشگاه
1/9 7917.  7911.  

T3 
انتقال مشکالت و مسائل خانوادگی در بدو استخدام کارکنان به 

 سازمانداخل 
2/9 7927.  7222.  

T4 
های شغلی، ها در شاخمتأثیر منفی مقایسه خود با دیگر سازمان

 سازمانی و محیطی
1/9 7917.  2217.  

T5 
 کننده در خصوصوجود تبلیغات سوء و شایعات گوناگون یا ناراحت 

 سازمانها و استعدادها در عدم وجود زمینه بروز قابلیت
1/9 .7917  7911.  

T6 
های همتراز در مناصب بکارگیری نیروهای نظامی سایر سازمان

 این سازمانراهبردی کشور نسبت به 
2/9 .7927  7222.  

T7 
در ایجاد هماهنگی بین  سازمانها و بسته بودن ارتباطات محدودیت

 های  یربا در ارایه خدمات رفاهی و ارتقاء معیشت کارکنانمانساز
0/9 .7907  7921.  

T8 
نارسایی قوانین و مقررات در جذب افراد و دانشجویان توانمند 

 بیرون از سازمان
0/9 .7907  7921.  

T9  7997 9/9 معهجا های تربیتی دربا حاشیه سازمانناهمخوانی اصول تربیتی در.  9117.  

T10 
های نظامی طرفه از سوی سازمانهای تبلیغاتی یکگیریجهت

 سازمانهای همتراز در خصوص مأموریت
1/9 .7917  7911.  

T11 7917. 1/9 در بطن جامعه و تاثیر آن بر کارکنانی تاختالف طبقا  7911.  

T12 
 ها از وضعیت معیشتی و منزلتها و پیشکسوتنارضایتی بازنشسته

 اجتماعی خود
2/9 7927.  7911.  

T13 
نسبت به  سازمانهای گروهی در استفاده کمتر از تبلیغات رسانه

 های نظامی همترازسازمان
2/9 .7927  7222.  

T14 
اجرای نامناسب نظام هماهنگ و مدیریت خدمات کشوری در 

 های نظامی همترازنسبت به سازمان سازمانها در پرداخت حقوق
1/9 7917.  7919.  

T15 

بدیع و نو برای پیشرفت سازمانی یا مادی کارکنان  هاینبود فرصت

ت نسب سازمانپایور و ایجاد تفاوت زیاد در پیشرفت شغلی آنها در 

 های نظامی همترازبه سازمان

0/9 7907.  7201.  
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 EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

 (Opportunities)ها فرصت کد

 امتیاز

 وضع

 موجود

 وزن

 درجه

 اهمیت

 امتیاز

 موزون

T16 

های های مورد انتظار کارکنان شامل خواستهبرآورده نشدن خواسته

و جایگاه شغلی و مورد انتظار با توجه به گروه، طبقه و تخصم 

 صنفی آنان

1/9 .7917  7911.  

T17 7907. 0/9 کم توجهی به شأن  و منزلت اجتماعی کارکنان در خارج از سازمان  7921.  

T18 
و فاصله خیلی زیاد  سازمانوضعیت نامناسب بودجه و اعتبارات در 

 نظامی همتراز هایآن با سازمان
1/9 7917.  7919.  

T19 

)فرماندهی  در مشاغل کلیدی سازمانرکنان کمرنگ بودن حضور کا

و مدیریتی در ستاد کل نیروهای مسلح، ودجا و سایر نهادها( در 

 نظامی همتراز هایمقایسه با سازمان

9.0 .7907  7921.  

 9.02  97.71 جمع تهدید 

 9.11 9 01/11 جمع عوامل خارجی 

 

سبه با سبه موزون امتیازات جمع به توجه با طرفی از و خارجی عوامل میانگین یمحا   محا

ضعیت در دریافتی ینمره) جدول باال در شده شتر خارجی عوامل موجود و ستبه 2/2 از بی   د

ستنباط طوراین ،(آمده   فرصت دارای عوامل خارجی نظر از سازمان که گرددمی گیرینتیجه و ا

 باشد.می

ؤامل داخلی و خارجی، نسبت در ادامه بر مبنای امتیاز موزون محاسبه شده برای هریک از ع

سیم نمودار مربوطه در رابطه با  سازمانبه تعیین موقعیت راهبردی    امید به آینده کارکنانو تر

ست. شخم گردیده ا ضعیت موجود و مطلوب م شکاف بین و ست و  شده ا برای این  پرداخته 

طوری بر روی ها و تهدیدها را ها، فرصرررتها، ضرررعفچهار گروه قوتامتیاز موزون اگر منظور، 

مثبت و  xها منفی، قوت yمثبت، تهدیدها  yها محورهای مختصرررات قرار دهیم که فرصرررت

ها yها طول یک نقطه و جمع جبری xمنفی در نظر گرفته شررروند، جمع جبری  xها ضرررعف

رسررم و نقطه مورد  به همین روشدهد. محورهای مختصررات نیز عرض همان نقطه را نشرران می

این بردار بیانگر وضع  .شدو از مرکز پاره خطی تا آن نقطه ترسیم  دیدگربحث روی آن مشخم 

ست که  شان دهنده نوع راهبرد موجود ا شدمی سازمانن ضعیتدر  (9) نمودارمطابق با  که با   و

 .قرار گرفته است تهاجمی
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  با √6.72=3.36² + 3.26² طولبه  نقطه مطلوب در این دسررتگاه مختصررات، بردارهمچنین 

شد و هدف مشخم کردن زاویه بین این دو بردار جه میدر 27/12زاویه  ست با صاص ا تا با اخت

در قالب یک نمودار بیان کننده  (9)شکل  به وضع مطلوب برسیم. امکانات الزم از وضع موجود

 .باشدموارد  کر شده می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 (SPACE) انسازمماتریس تعیین موقعیت و اقدام راهبردی ( 1نمودار )
 

ضع موجود دارای اختالف زاویه ضعیت مطلوبای بنابراین بردار و ست. با و شرایا  در ا این 

صورتی  هضروری است امکانات ب بنابراین ،است با اختصاص امکانات به نقطه مطلوب برسیم الزم

 ایونهگبهامکانات موجود را  توانمیها با بدست آوردن مجموع ضرایب گروه بهینه تقسیم شود.

ضعف ستای رفع  صتها و تهدیدها و همچنین به کارگیری قوتدر را سیم ها و فر که  نمودها تق

سیدن به نقطه مطلوب امکان سبات ال پذیرر صل انجام محا م و مبین این زگردد. جدول زیر حا

 باشد:بندی میتقسیم
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 راهبرد بهبود جهت امکانات تخصیص( 4) جدول

 9.11 قوت

 9.10 ضعف

 9.92 فرصت

 9.21 تهدید

 2.91 مجموع قوت و ضعف

 1.19 مجموع فرصت و تهدید

 17.10 زاویه بین دو پارخا

 10.22 درصد امکانات مورد نیاز قوت و ضعف

 29.00 درصد امکانات مورد نیاز فرصت و تهدید

 92.19 درصد امکانات مورد نیاز قوت

 92.17 درصد امکانات مورد نیاز ضعف

 92.79 رد نیازفرصتدرصد امکانات مو

 91.01 درصد امکانات مورد نیاز تهدید

 

صورت گرفته،  سبات  ص یسهم عوامل داخلبا توجه به محا صد  10.22منابع  میاز تخ در

شدیم صد آن مربوط به قوت 92.19که  با صد 92.17 و هادر ست هاضعف به مربوط آن در . ا

ص 29.00 نهمچنی صد تخ صاص  یبه عوامل خارج دیمنابع با میدر بخش   نیکه از ا ابدیاخت

با توجه به شکاف در کل  .باشدیدرصد م 91.01 دهاتهدی سهم و درصد 92.79 هاسهم فرصت

ت ، جهمحاسبات صورت گرفتهبین وضعیت موجود و مطلوب ترسیم شده در نمودار و بر مبنای 

ستی شکاف موجود بای شان تهاجمیدر حالت  حرکتی برای پوشش   ین مطلبی ادهندهبوده و ن

عمل بهرا  یطیمح های، حداکثر اسررتفاده از فرصررتی درونیهاباشررد که با اسررتفاده از قوتمی

 .آورد

شدن رویکرد و جهت حرکت راهبرد  ، زمان SPACEاز طریق ماتریس  سازمانپس از معین 

که ابزار مهمی برای  SWOTدر اینجا از  رسررد.فرا می یهای راهبردپیشررنهاد و انتخاب گزینه

سه اطالعات محیطی و تعیین راهمق ستای شده ا ستفاده  ست ا در حالت  SWOTمدل  .کارها ا

معمولی متشررکل از یک جدول مختصرراتی دو بعدی مطابق شررکل زیر اسررت که هریک از چهار 

سته گزینه شانگر یک د شدهای راهبردی مینواحی آن ن سته  ،به عبارت دیگر .با همواره چهار د

مدل مطرح م نه. گرددیراهبرد در این  تدوین گزی لب در  غا ها، رویکردی لیکن همواره رویکرد 
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ن حالت کلی تدویاست که از طریق ماتریس تعیین موقعیت و اقدام راهبردی تعیین شده است. 

 است. ( ارائه شده2در جدول ) SWOTی چهارگانه براساس ماتریس راهبردها
 SWOT ماتریس( 5) جدول

عوامل 

 داخلی
 هافهرست ضعف هافهرست قوت

 S1……….…..Sn W1…………..Wn 
عوامل 

 خارجی
 (SO راهبردهای) ناحیه تهاجمی

های محیطی برای توسعه توان از فرصتچگونه می

 ها استفاده کرد؟فعالیت

 ها ارائهگیری از فرصت)ابتدا راهکارهایی برای بهره

های پشتیبانی کننده از این داده و سپس قوت

 د(راهکارها را مشخم کنی

 (WO راهبردهایناحیه محافظه کارانه )

 ؟های سازمان را بهبود بخشیدتوان ضعفچگونه می

 

ها ارائه داده و )ابتدا راهکارهایی برای رفع ضعف

هایی پشتیبانی کننده از این راهکارها سپس فرصت

 را مشخم کنید(

ت
صت

ت فر
فهرس

ها
 0
1
…
…
…
…
…
0
n

 

ت تهدیدها
فهرس

 

T
1
…
…
…
…
…
…
T
n

 

 (ST راهبردهای) ناحیه رقابتی

را از بین برد و  توان تهدیدهای محیطیچگونه می

 شدت تأثیر آنها را کاهش داد؟

)ابتدا راهکارهایی برای رفع تهدیدها ارائه داده و 

های پشتیبانی کننده از این راهکارها را سپس قوت

 کنید( مشخم

 (WT راهبردهای) ناحیه تدافعی

بر د و ها را کاهش داتوان فعالیتچگونه می

 های محدودی متمرکز شد؟فعالیت

سازی و کاهش ارائه )ابتدا راهکارهایی برای سبک

ها و تهدیدهایی را که از این داده و سپس ضعف

 شوند مشخم کنید(طریق مرتفع می

 

صتSWOTدر پایان بر مبنای مدل تدوین راهبرد  ضعف، و فر ها ، و با توجه به نقاط قوت و 

س شنا شده در مراحل قبلیو تهدیدات محیطی  در رابطه با  سازمانگیری و همچنین جهت ایی 

ن ، به تدویمشخم گردیدتعیین موقعیت و اقدام راهبردی مسأله پژوهش که بر اساس ماتریس 

 .پرداخته شده استمورد مطالعه  سازمان کارکنانامید به آینده در بین راهبردهای ارتقای 
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 ینده کارکنانامید به آارتقای راهبردهای ( 6جدول )

 راهبردهای امید
شماره 

 راهبرد

مام خمینی،غنی تاری ا نگ از طریق الگوی رف عارف ج مام  سرررازی دوره م نه ا یدوارا الگوی ام

های موازی و فعال در دوران فرماندهان موفق سازمان ای، فرماندهان موفق جنگ تحمیلی،خامنه

ستدفاع مقدس، فرایند موفقیت شک همچنین ارائه نتایج مطالعات تطبیقی  ها و ارتباطات وها و 

های تربیت و رسمیت دادن به این دوره آموزشی در ساختار برنامه نیروهای نظامی کشورهاسایر 

شگاهی، به منظور ارتقاء هویت  سازمان مورد مطالعهدرجه داری و وظیفه  و آموزش در مراکز دان

 و منزلت فردی، سازمانی و اجتماعی در حوزه امید.

(SO)1 

 

...( مرتبا با الگوهای رفتاری و سرربک  عکس، کتاب، ثار فرهنگی )اعم از فیلم،آتولید و انتشررار 

های عظیم نخبگی و مطلوب فرماندهی و مدیریت جهادی با اسرررتفاده از مسرررتندات و ظرفیت

منظور انتقال و اتصررال روحیه و هاعم از دفاع مقدس و پس از آن( ب) سررازمانخبرگی موجود در 

 .به آینده رماندهی و مدیریت جهادی به نسل جدید در جهت ارتقای امیدسبک ف

 

(SO)2 

ظامی های نهای شایستگیگیری از مولفهساالری با بهرهطراحی و استقرار نظام و سامانه شایسته

های انسرررانی های دینی، علمی و نظامی به منظور مدیریت بهینه سررررمایهمسرررتخرجه از آموزه

 تقای امید به آینده.در جهت ار سازمان
(SO)3 

مداری از طریق تامین نیازهای مادی و معنوی کارکنان با توسررعه، تعهد، تعلق سررازمانی و تکلیف

 سازمان.آینده توجه به الگوهای برتر نظامی و سازمانی در جهت ایجاد و تداوم امید به 
(SO)4 

 

وانین و الگوهای نمادین دفاع مقدس ق ایجاد روحیه انضباط و پایبندی به مقررات از طریق قواعد،

 و بعد از آن، در جهت ایجاد امید به حضور کارکنان در سازمان.
(SO)5 

ای ای به سوی غیرحرفهدور از هرگونه سوگیری از معیارهای حرفهههای واقع گرایانه و بیارزشیاب

 و غیرارزشی از طریق یک نظام ارزشیابی عملکرد هوشمند.
(WO)1 

 

ران خدمت )حقوق و پرداخت(، مسیر شغلی، برآیندهای مختلف انگیزشی، آموزشی، جی فبازنگر

 های زیربا برای بروزرسانی فرآیندها و ایجاد تعالی سازمان.توسا بخش
(WO)2 

جاد به ای ها  یب آن گان وترغ کارگیری نخب نان و راه ب کارک ندسرررازی  نه برای توانم های نوآورا

 نقش شهروندان ممتاز را ایفا نمایند. سازمان رکنانکاای که دهی آنها بگونهخودتوسعه
 (ST)1 

شوری با دو معیار تحقق ماموریت شکری و ک شی، ل ستفاده از امکانات تربیتی، آموز  یهاحداکثر ا

 سازمانی و فراهم آوردن شرایا کسب مدارج مطرح در سطح ملی بمنظور ارتقای جایگاه منزلتی

 .و معیشتی کارکنان سازمان

 

(ST)2 

 

منظور جلوگیری از آثار و تبعات آن در هکاهش شرررکاف بین قول و فعل فرماندهان و مدیران ب (WT)1 



 977                                                          ...   کارکنان نیدر ب ندهیبه آ دیارتقاء ام یارائه راهبردها
 

 راهبردهای امید
شماره 

 راهبرد

 نگرش، انگیزش و رفتار کارکنان.

منظور افزایش وفاداری و ماندگاری هسازمانی ب -ایهای حرفهبازنگری در قوانین و مقررات و رویه

 شتی آنان.های منزلتی و معیو رفع دغدغه سازمانکارکنان در 
(WT)2 

های جذب، گزینش، و حوزه سررازمانای انسررانی هها و فرآیندهای سرررمایهبازنگری در سررامانه

 استخدام، نگهداری و رهایی بمنظور کاهش اثرات منفی انگیزشی و عملکردی کارکنان.
 (WT)3 

 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

انجام شده است.  های نظامییکی از سازمان در امید به آینده کارکنان ارتقاءاین پژوهش با هدف 

  SWOTبراساس مدل امید به آینده کارکنان در این راستا تالش شد به تدوین راهبردهای ارتقاء 

پرداخته شود. برای تحقق هدف پژوهش، در ابتدا با مطالعه ادبیات نظری موجود در حوزه قلمرو 

 کسبامید به آینده کارکنان ن در مقوله آفریموضوعی، درک جامعی از عؤامل و متغیرهای نقش

، تعدادی از عوامل سررازمان مورد مطالعهگردید و در ادامه با بررسرری اولیه محققان در سررطح 

مقوله امید رابطه با داخلی )نقاط قوت و ضرعف( و عوامل خارجی )فرصرت و تهدید محیطی( در 

بر  و مبتنیخبرگان پژوهش  از نظر تیم این عوامل سررپسشررناسررایی گردید.  به آینده کارکنان

 90عوامل داخلی و  90گردیدند که در نهایت تعداد  تأئیدو  ای تعدیلمرحلهروش دلفی سررره

شنامه در ادامه .عوامل خارجی تائید گردید س شده ای خبرهپر سایی  شنا ساس عوامل  مبنا برا

سته شد تا امتیاز هریک از عوامل تنظیم و به  ارتقاء امیدرا در  با توزیع آنان در بین خبرگان خوا

و در ادامه بر مبنای  تنظیم EFEو  IFEمشررخم نمایند. براین مبنا دو ماتریس  آینده کارکنان

های موزون محاسبه شده برای نقاط قوت و ضعف، و فرصت و تهدیدها، به طراحی ماتریس وزن

شد.  سازمان مورد نظرتعیین موقعیت و اقدام راهبردی  شان داد که  نتایج این بخشپرداخته  ن

ضعیت  سأله پژوهش در حالت  سازمان مورد مطالعهو قرار دارد که دارای  تهاجمیدر رابطه با م

ضعیت مطلوب میشکافی  شخم گردید که با و شد. در نهایت م  یبرا سازمان یجهت حرکتبا

شکاف موجود با شش  سازمان بوده و  تهاجمیدر حالت  یستیپو ستفادهمدیران  ستی با ا ز ا بای

 .دنآور عملبه را یطیمح هایخود، حداکثر استفاده از فرصت درونی یاهقوت

ضعف، SWOTدر مرحله پایانی نیز بر مبنای مدل تدوین راهبرد  ، و با توجه به نقاط قوت و 

شده در مراحل قبلی و همچنین جهتو فرصت سایی  شنا سازمان گیری ها و تهدیدات محیطی 
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تعیین موقعیت و اقدام راهبردی ش که بر اسرراس ماتریس در رابطه با مسررأله پژوه مورد مطالعه

شخم گردید، به تدوین راهبردهای ارتقای  شد که تعداد  امید به آینده کارکنانم  92پرداخته 

 ( ارائه شده است.1که در جدول ) مورد راهبرد شناسایی گردید

شان دادیافته سازمان امید به آینده در بیکه از مهمترین راهبردهای ارتقای  ها ن ن کارکنان 

عه  ظامی مورد مطال به؛ مین تار یالگو قیدوره معارف جنگ از طر یسرررازیغنتوان  مام  یرف ا

 یمرتبا با الگوها یو انتشرررار آثار فرهنگ دیتول، و ... یاامام خامنه دوارانهیام یالگو و ینیخم

مانه و اسرررتقرار نظام و سرررا یطراح، یجهاد تیریو مد یو سررربک مطلوب فرمانده یرفتار

سعه تعهد، یساالرستهیشا سازمان و تو و  یماد یازهاین نیتام قیاز طر یمدارفیو تکل یتعلق 

 یو الگوها نیقواعد، قوان قیبه مقررات از طر یبندیانضرررباط و پا هیروح جادیا ،کارکنان یمعنو

 یگربازن، یریدور از هرگونه سررروگو به انهیواقع گرا یهایابیارزشرررو ...،  دفاع مقدس نینماد

ه آنها ب بینخبگان وترغ یریبکارگو ...،  جبران خدمت ،یآموزشرر ،یزشرریمختلف انگ یندهایفرآ

ول ق نیکاهش شکاف ب و ...، یآموزش ،یتیحداکثر استفاده از امکانات ترب ،نوآورانه یهاراه جادیا

در  یربازنگ، و یسرررازمان -یاحرفه یهاهیو مقررات و رو نیدر قوان یبازنگر ،و فعل فرماندهان

سان یهاهیسرما یندهایها و فرآسامانه شاره نمود یان شده با  .ا سایی  شنا بطورکلی راهبردهای 

نگ و همکاران2727یی و همکاران )(، 2727) وینرهای پژوهشبرخی از نتایج  (، 2790) (، وا

 و ... سرررازگاری دارد. آنان نیز در مطالعات خود به( 9911فر )مردانی(، 2727) یی و همکاران

ستهمانند؛  امید به آیندهبرخی از راهبردهای ارتقای  شای سازمانایجاد نظام  پاداش ، ساالری در 

، و انیسرازمدر فرآیندهای ایجاد تغییر و تحوالت ، الگوسرازی در بین نخبگان، مبتنی بر عملکرد

 .انداشاره کرده ...

ه ارتقاء امید به آینده با توجه به موقعیت راهبردی سرررازمان مورد مطالعه در رابطه با مقول

ست، به نظر می شان داده ا ضعیتی تهاجمی را ن سد که در بین راهبردهای ارائه کارکنان که و ر

و در مرحله  SOمندی از راهبردهای موقعیت ترین راهبردها، بهره(، مناسررب1شررده در جدول )

عدی ظه ب حاف های م نهراهبرد تایج،  باشرررد.می WO کارا ممبتنی بر این ن ئه در ادا به ارا ه 

سازمان مورد مطالعه پرداخته  شنهادهایی اجرایی برای ارتقای امید به آینده در بین کارکنان  پی

 :شده است

  1پیشنهاد اجرایی برای راهبرد(SO): 

الگوی امیدوارانه امام  ،)ره(سرررازی دوره معارف جنگ از طریق الگوی رفتاری امام خمینیغنی -
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های موازی و ندهان موفق جنگ تحمیلی، فرماندهان موفق سرررازمان، فرما)مد ظله العالی(ایخامنه

ها و ارتباطات و همچنین ارائه نتایج ها و شررکسررتفعال در دوران دفاع مقدس، فرایند موفقیت

 .نیروهای مسلح کشورهای دیگرمطالعات تطبیقی سایر 

 یران.گذاری و برنامه توجیهی مدرسان معارف جنگ در جهت امیدبخشی به فراگهدف -

سازی دوره معارف جنگ بر مبنای الگوهای رفتاری یاد شده و مبتنی رسد با غنیبه نظر می

ساتید این دوره در جهت امیدبخشی بر تجربه های موفق گذشته فرماندهان و همچنین آموزش ا

شغلی مدنظر امام به کارکنان باعث می شناخت کارکنان از معیارهای مطلوب رفتاری و  شود که 

های موفقیت فرماندهان پیشررین و همچنین شرراخم )مد ظله العالی(و مقام معظم رهبری )ره(خمینی

آل آتی برای کارکنان در  هن آنان نقش بندد و ضررمن اندازی از وضررعیت ایدهباال رفته و چشررم

در این  شکارتقای امید به آینده، تالش آنان برای دستیابی به وضعیت مطلوب مضاعف شود. بی

  آفرینی مدرسان این دوره نیز بسیار مؤثر خواهد بود.بین، امید

  2پیشنهاد اجرایی برای راهبرد(SO): 

سبک  و یرفتار یکتاب، عکس، ...( مرتبا با الگوها لم،ی)اعم از ف یو انتشار آثار فرهنگ تدوین -

 در راستای ایجاد امیدواری به کارکنان. و ... یجهاد تیریو مد یمطلوب فرمانده

موجود در سررازمان )اعم از دفاع  یو خبرگ ینخبگ میعظ یهاتیاز مسررتندات و ظرفاسررتفاده  -

به  یجهاد تیریو مد یو سرربک فرمانده هیمنظور انتقال و اتصررال روحمقدس و پس از آن( به

 .ندهیبه آ دیام یدر جهت ارتقا دینسل جد

د شررد که شررک ارائه آثار فرهنگی در طیف وسرریع در سررازمان مورد مطالعه باعث خواهبی

سی از  الگوهای رفتاری مطلوب فرماندهی و مدیریت جهادی در بین کارکنان ترویج یافته و انعکا

ویژه در دفاع مقدس در  هن کارکنان های قبلی بهمدیریت مطلوب فرماندهان پیشرررین در دوره

گیرد. این الگوهای  هنی آینده مطلوب را برای هریک از کارکنان ترسررریم و میل به شرررکل 

 سازد.تیابی به آن جایگاه عالی را مضاعف میدس

  3پیشنهاد اجرایی برای راهبرد(SO): 

 ینظام یهایسررتگیشررا یهااز مولفه یریگبا بهره یسرراالرسررتهیو اسررتقرار نظام شررا یطراح -

 و ... یو نظام یعلم ،ینید یهامستخرجه از آموزه

سان یهاهیسرما نهیبه تیریمد - ستفاده از سازمان یان سازمانی اعم از ارزیابی  با ا فرآیندهای 

 .ندهیبه آ دیام یدر جهت ارتقا عملکرد بهینه و پاداش مبتنی بر عملکرد، انتصابات و ...
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سته شای ستقرار نظام  شده در حوزه ا سازمان با تأکید بر با اجرای اقدامات بیان  ساالری در 

شده شود که نگاه کارکمعیارهای دینی، علمی، نظامی و ... باعث می سازمان مثبت  نان به آینده 

ستگی شای سازمان را مبتنی بر ایجاد  شرفت در  های مطلوب در خود ببینند. بنابراین و آنان پی

های مورد نیاز برای رشد و توسعه در سطوح مختلف آنان از هیچ کوششی برای کسب شایستگی

 سازمانی دریغ نخواهند کرد.

  4پیشنهاد اجرایی برای راهبرد(SO): 

مین مسررکن، وام أهای مورد نیاز کارکنان از جمله: وام ازدواج، وام تهیه وتخصرریم انواع وامت -

 ادامه تحصیل، وام عالج بیماری و ...

 دقت در جذب و گزینش کارکنان مستعد و متعهد به اهداف سازمان. -

 برقراری سیستم عادالنه انتصابات و ترفیعات. -

 زمان بویژه تعهد و وفاداری سازمان.مداری در ساتشویق و ترغیب اخالق -

 ها.ن کارکنان توسا فرماندهان کلیه ردهأتکریم و رعایت ش -

سازمان باعث میبی شده باال در  محوری شود که افراد نوعی عدالتشک اجرای اقدامات یاد 

بر  یرا در کلیه فرایندهای سازمانی از بدو استخدام مشاهده نمایند و به این باور برسند که مبتن

دهند به اهداف ترسرریم شررده های مختلف نشرران میشررایسررتگی و تالشرری که از خود در حوزه

سند. بنابراین این اقدامات امید به آینده و میل به کسب موفقیت بیشتر را در بین کارکنان می ر

 .  دهدسازمان ارتقاء می

  5پیشنهاد اجرایی برای راهبرد(SO): 

عنوان الگوی عملی و راهنمایی هنضررربا و پایبند به مقررات بانتصررراب فرماندهان و مدیران م -

 باطی کارکنان.ضان

در کلیه فرایندهای مدیریت منابع انسررانی در  مان به ابعاد معنوی و ظاهری انضررباطأتوجه تو -

 .سازمان

های دینی و تجارب عملی ها و باورها و مقررات سررازمانی بر اسرراس ارزشنامهبازنگری از آیین -

ها در فرآیندهای ارتقاء و انتصررابات سررازمانی جهت ایجاد مقدس و اسررتفاده از این ارزش دفاع

 امیدبخشی به آینده در بین کارکنان متعهد به این اصول ارزشی.

شده میبه نظر می شنهادی یاد  سد با اجرای اقدامات پی ستای ایجاد امیدبخشی ر توان در را

ها و در آتی در سررازمان مبتنی بر پایبندی به ارزش در کارکنان از آینده شررغلی و موقعیتی که
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 نمایند، اقدام نمود.باورهای دینی و اعتقادی، انضباط معنوی و ظاهری و ... کسب می

  1پیشنهاد اجرایی برای راهبرد(WO): 

 های ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اساس معیارهای شغلی و اهداف سازمانی.شناسایی شاخم -

سامانه - شیابی عملکرد بطوری طراحی  شمند ارز سب هو که در هر لحظه فرماندهان قادر به ک

 اطالعات عملکردی کارکنان شوند.

 مدیریت عملکرد برای فرماندهان و مدیران کلیه سطوح. یهای آموزشبرگزاری کارگاه -

ور محتوان در راستای ایجاد یک سامانه ارزیابی عملکرد شایستهبا اجرای پیشنهادهای باال می

و مبتنی بر عملکرد در سررطوح مختلف سررازمانی اقدام نمود. بدون تردید، وجود چنین سررامانه 

ها مبتنی بر شایستگی و مرتبا با ارزشیابی در سازمان مورد مطالعه باعث خواهد شد که ارزیابی

محوری در سررازمان در بین کارکنان در ابعاد اهداف سررازمانی صررورت گرفته و احسرراس عدالت

 ای بهتر در مبانی فکریای و تعاملی شرررکل گرفته و امید به آیندهعدالت توزیعی، رویهمختلف 

     آنان نسبت به سازمان شکل خواهد گرفت.

 2 پیشنهاد اجرایی برای راهبرد(WO): 

سطح برگزاری کارگاه - سی مجدد فرآیندها برای کلیه مدیران و فرماندهان  شی مهند های آموز

های های فعالیتبویژه در حوزهقادر به طراحی مجدد فرآیندهای مربوطه که بطوری سررازمان باال

 .آموزشی و فرایندهای مدیریت منابع انسانی باشند

 فرآیندهای  کر شده. مرتبا با هایالعملها و دستورنامهتجدید نظر در آیین -

 های ستادی. تتهییج و ترغیب فرماندهان و مدیران به تجدید نظر در فرآیندها و اعمال نظار -

 های مختلف فرماندهی و سرپرستی.های تعالی برای ردهتعیین معیارها و شاخم -

سد اجرای بازنگری فرآیندها در حوزهبه نظر می هایی چون نظام جبران خدمات و پاداش و ر

شایستگی و اثربخشی کارکنان،  سازمان با نظام جبران خدمات برمبنای  سامانه ارزشیابی  پیوند 

های روی آنان در سازمان، تبیین فعالیتکارراهه شغلی برای کارکنان و تبیین مسیر پیش ترسیم

سازمانی و ... باعث می ستیابی به تعالی  شی اثربخش برای د  هشود که انگیزه و امید به آیندآموز

   کارکنان در سطوح مختلف افزایش یابد.
 

تالش شد به تدوین راهبردهای ارتقای در پایان بایستی اشاره نمود که اگرچه در این پژوهش 

له رسد که در مرحامید به آینده در بین کارکنان سازمان مورد مطالعه پرداخته شود، اما به نظر می

ی شناسی کمسازی راهبردها ضروری است نخست راهبردهای شناسایی شده مبتنی بر روشپیاده
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شده و با توجه به محدودیت منابع، بندی گیری چندمعیاره الویتهای تصمیمو براساس تکنیک

سازی شوند. با این حال به دلیل محدودیت در ترین راهبردها در سطح سازمان پیادهبااهمیت

این مرحله  انجامقلمرو زمانی، امکان اجرای آن در این رهیافت نبوده است و به محققان آتی 

تدوین راهبردها صرفًا راهبردی، در فرآیند مدیریت  شود. در عین حال، مسأله اصلیپیشنهاد می

باشند. بنابراین به نظر ضروری سازی آن روبرو میها عمدتاً با چالش پیادهنیست، بلکه سازمان

سازی راهبردهای امید به آینده کارکنان با استفاده های آتی مدلی برای پیادهاست که در پژوهش

 ارائه شود. BSCاز الگوهای موفقی چون 

 منابع
 زدیدانشگاه  انیدانشجو نیکننده آن در ب نییو عوامل تع ندهیبه آ دیام(. 9911، زینب. )جعفری ،

 .یو اجتماع یعلوم انسان سیپرد ،ی، دانشکده علوم اجتماعارشد یکارشناس نامهانیپا

 ( .9910درستکار احمدی، ناهید. و گلشاهی، بهنام .)عناصر بسته پاداش جامع  یبندو رتبه ییشناسا

فصلنامه ، (یصنعت دفاع انیبندانش  یها)مورد مطالعه: شرکت ندهیآ یرکنان دانشکا یبرا
 .02-970(: 92) 1، پژوهی دفاعیآینده

 و عوامل مرتبا با آن )مورد مطالعه: شهروندان  ندهیبه آ دیمطالعه ام(. 9919، علی. )زجیردیام یدولت

 .زیدانشگاه تبری، کده علوم اجتماع، دانشارشد یکارشناس نامهانیپا، ساله شهر آ رشهر( 21-27

 ( .9919قاری قرآنی، سیما .)دانشگاه تهران انیدانشجو ندهیبه آ دیموثر بر ام یعوامل اجتماع ،

 .)س( دانشگاه الزهرای، دانشکده اقتصاد و حسابدار، نامه کارشناسی ارشدپایان

 ( .9910مرادی، راضیه .)دانش آموزان استعداد  یلیصتح شرفتیو پ زشیبا انگ ندهیبه آ دیرابطه ام

 واحد قم. ی، دانشگاه آزاد اسالمارشد یکارشناس نامهانیپا، درخشان استان قم

 یهادانشگاه انیدانشجو ندهیبه آ دیمؤثر بر ام یعوامل اجتماع یبررس(. 9911فر، فهیمه. )مردانی 

 ه هرمزگان.دانشگا ،ی، دانشکده علوم انسانارشد یکارشناس نامهانیپا، شهر بندر عباس

 ( .9911نداف بشرویه، فاطمه .)ندهیبه آ دیدر ام یعلم أتیه یاعضا ینیکارآفر یهاتینقش صالح 

 نامهانیپا، رجندیدانشگاه ب انیدانشجو ینیکارآفر یهاتیصالح یگریانجیبا م انیدانشجو یشغل
 .رجندی، دانشگاه بارشد یکارشناس

 و  یشغل ندهیبه آ دیعوامل مرتبا با ام یبند تیاولوو  ییشناسا(. 9911ی، فاطمه. )زیکوثر ر ینظر

نر باه دیدانشگاه شه انی)مورد مطالعه دانشجو انیدانشجو یلیتحص زشیارتباط آن با سطح انگ
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