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 چکیده

انسانی  وریبهره  ایران    سرمایه  و  نقش  ارتش جمهوری اسالمی  به   حصولمحوری در  کلیدی    و وصول 

-انتظار با به  و کسب نتایج مورد  های محولههنگام مأموریتامنیتی برای انجام به-دفاعیکارآمد    آمادگی

.  دارد را المللی ی و بیندسترس در محیط ملّ درهای دفاعی و نهاده های های موجود بخشکارگیری نهاده

های  سیاستبر شناسایی  و    پرداختهوری سرمایه انسانی آجا  بهرهسازی  سازی و شبیهمدل   به  حاضرپژوهش  

پس از بررسی   برای این منظوراست.  متمرکز (امیران و افسران ارشدآجا ) وری سرمایه انسانیبهره  ء ارتقا

توسعه سرمایه انسانی    گذارانو مشارکت سیاست  آجا  موجود در سطح  هایابتدا با استفاده از داده  ،ادبیات

کلیدی    متغیرهایطراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، رفتار    آجا  سرمایه انسانیوری  ی بهره، مدل پویا آجا 

، تجزیه و تحلیل شد. با توجه به رفتار متغیرها و نتایج (1400-1410)  سازی ده سالهدر افق شبیه  مدل

توسعه  ،  توسعه سرمایه فکری آجا"پیشنهادی در سه راهبرد  های  سیاستآزمون تحلیل حساسیت مدل،  

صورت جداگانه و  شناسایی و به،  "اهای فکری آج توسعه نظام انگیزشی سرمایه،  های نظام اداریزیرساخت

سازی  های حاصل از شبیهترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید. با توجه به یافته

مستندسازی  ،  تخصیص منابع مالی به توسعه سرمایه انسانی آجا "  های ترکیبی منتخب شاملمدل، سیاست

ارشد آجا  افسران  امیران و  با قطب،  و ثبت تجارب  آزاد  ،  المللیهای دانشی ملّی و بینهمکاری  جریان 

سازی شغل در  غنی،  کاریحمایت سازمانی و بهبود کیفیت زندگی،  اطالعات و هوشمندسازی فرآیندها 

گیران در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی اختیار و آزادی عمل تصمیم،  راستای بهبود هویت درک شده
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 مقدمه 

، حفظ نظام و حفاظت از استقالل و تمامیت )آجا(  رسالت اصلی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

های  هزینه، براساس  انسانی  امنیتالمللی و  ثبات بین.  قانون اساسی(  143)اصل    استارضی کشور  

های صلح  المللی پژوهش)انیستیتو بین  گردد و تحلیل می   تجزیهها  بودجه دفاعی کشورنظامی و  

تقویت بنیه   منظور هجری خورشیدی، به  1401بودجه سال    ۀراساس الیحب  . (2021،  1استکهلم 

تا مبلغ   بودجه   5/4دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی  برنامه و  از سوی سازمان  میلیارد یورو 

 20حدود    از بودجه دفاعی کشور  جمهوری اسالمی ایران  سهم ارتشو    تخصیص خواهد یافت

هزار میلیارد   1090از  1400حه بودجه سال میزان اعتبار برای بودجه دفاعی در الی  .است درصد 

توان گفت رسید که براین اساس می  ریال میلیارد    994هزار و    1200به   1399در سال    ریال 

دف بودجه  سال  ااعتبار  در  میلیارد    240با رشد    1401عی کشور  است   ریالیهزار   مواجه شده 

کل کشور  های )گزارش بودجه  سال  الیحه  دفاعی  .  (1399-1401  های در  بودجه  روند  بررسی 

های  سالدر  های اقتصادی  مین امنیت با وجود تحریمأنیازهای مالی برای تدهد،  می   کشور نشان 

های  سیاستهمواره مورد توجه    دفاعی دولت و رشد اقتصادی  مخارجرابطه    است.  اخیر رشد داشته 

اثر مخارج دفاعی  ،  (1357-1390در بررسی صورت گرفته در دوره زمانی ) اقتصاد دفاعی است.  

منطبق با آمار  (؛  1394منفی و معنادار است )عباسیان و همکاران،    ایرانبر روی رشد اقتصادی  

است و این در  درصد  وری در ده سال اخیر منفی یک رشد شاخص بهرهمتوسط    ،بانک مرکزی

اقتصادی خود را  درصد از رشد    30طور متوسط بیش از  یافته بهکشورهای توسعهست که  ا  حالی

بهره باز طریق  بهرهئپا.  آورنددست می هوری  نرخ رشد  بودن  پاین  و سهم  رشد  ئوری  از  آن  ین 

گذاری را دو چندان ساخته است )گزارش ، مشکل کمبود منابع برای سرمایهدر کشور  اقتصادی 

ترین مهم  نیروی کار   وریبهرهافزایش    .(1397وری ایران،  ی بهرهوری سازمان ملّ های بهرهشاخص

انسانی در کشور کاهش  سرمایه  وری  روند بهره  بررسی؛  (Wang, 2014)  است  منبع رشد اقتصادی

دهد )گزارش را نشان میهجری خورشیدی    1398تا    1380وری نیروی کار از سال  برابری بهره  3

 (. 1397وری ایران، وری سازمان ملی بهرههای بهرهشاخص

از یک  این موقعیت  ناکارآمدی  سو  در  و  اقتصادی  بر رشد  آثار مخارج دفاعی دولت  به  توجه  با 

اقتصاد  در  وری سرمایه انسانی  پرداختن به مسئله بهره  لزوموری در اقتصاد کشور،  وضعیت بهره

جمهوری اسالمی    مین امنیت کشورأرسالت تدر راستای  و از سوی دیگر    گردداحساس می دفاعی  

سازی تجهیزات، نقش  کارگیری و آمادهعنوان محور اصلی نبرد، با بهبه  آجا   انسانی   سرمایه   ،ایران

مؤثر   کارآمد و   آمادگی وری سرمایه انسانی آجا با توجه به  بهرهو    د محوری را در رزم دارکلیدی و  
 

1 Stockholm International Peace Research Institute  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
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کارگیری و کسب نتایج مورد انتظار با به  های محولههنگام مأموریتامنیتی برای انجام به-دفاعی 

مورد    المللیی و بیندسترس در محیط ملّهای قابل  دفاعی و نهاده  هایبخش  در   های موجودنهاده

قرار می این مبنا  گیرد.ارزیابی  بهره  ، بر  اقتصادی و مسئله  از دو جنبه  انسانی آجا  وری سرمایه 

یی و اثربخشی است آترکیبی از کار  ،وریبهره  است.  یندهاو ضرورت فز  تهدید جنگ حائز اهمیت

( و APO) 1وری آسیایی ز جمله سازمان بهرهالمللی اهای بینکه مورد پذیرش بسیاری از سازمان

همکاری و  توسعه  اقتصادی سازمان  و  OECD)  2های  است  و  بهره(  کارآیی  انسانی،  منابع  وری 

افزوده یا ارزش ستانده کل )خروجی کل( نشان  اثربخشی هر یک از کارکنان را در ایجاد ارزش

انسانی موری  بهره؛  (OECD, 2001; APO, 2015)   دهد می به  پیچیده  سئلهسرمایه  ای است و 

گذاران در مواجهه با  سیاست؛ (Alefari et al, 2020تأثیر رفتار انسان و محیط است )شدت تحت

پیچیده  موقعیت مسائل  بر  بههای  غلبه  اطمینان  منظور  پویاعدم  مسئلهو  بهره  ،یی  از  با  گیری 

و متنوع  های مدل اجرا  را  مسئلهحل    مناسب   کارهایراه،  متعدد  و  های  مدل  د. کننمی  طراحی 

وری را برحسب کند تا نرخ رشد بهرهکمک می  وریبهبود بهرهگذاران  سیاستپویایی سیستم به  

 ,Palikhe et al)های خود را مورد آزمون قرار دهند  پیامد سیاستهزینه و زمان تعیین کنند و  

 سرمایه وری  های بسیاری جهت ارتقاء بهرهشاگرچه در ارتش جمهوری اسالمی ایران تال؛  (2019

مورد توجه قرار انسانی آجا    سرمایهوری  ارتقاء بهرهپویای    مدلانسانی انجام شده است؛ ولیکن  

است. مبنا  نگرفته  این  حاضر    ، بر  پیچیدگی  پژوهش  شناسایی  مدل  ،مسئلهابعاد  با  و به  سازی 

  ءارتقا با تمرکز بر    جمهوری اسالمی ایران )آجا(وری سرمایه انسانی ارتش  سیستم بهره  سازیشبیه

وری  بع رشد بهرهاترین من کلیدیعنوان  های فکری امیران و افسران ارشد آجا بهسرمایهوری  بهره

وری سرمایه بهره  ء ارتقا  های و سیاستپرداخته    ( SD)3سیستم   با استفاده از رویکرد پویاییآجا  

 ارائه کرده است.  را  انسانی آجا

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه

 مبانی نظری پژوهش

 4وریبهره

وری نسبت یک شاخص مقداری از یک ستانده معین به یک شاخص مقداری از یک داده بهره

 5ییآوری ترکیبی از کاربهره  ،تربا مفهومی عمیق  شود.معین یا ترکیبی از چندین داده تعریف می

 
1 Asian Productivity Organization 
2 Organization for Economic Co-operation and Development 
3 System Dynamics Approach 
4 Productivity  
5 Efficiency   
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وری  المللی ازجمله سازمان بهرههای بیناست که مورد پذیرش بسیاری از سازمان 1و اثربخشی 

 ;OECD, 2001)  است  (OECD)   های اقتصادیو سازمان توسعه و همکاری  (APO)  آسیایی

APO, 2015)  کارآیی جنبه است  ف شدهنسبت بازده عملیات به منابع و امکانات مصریی  آکار؛ .

دهد. ها نشان می های سازمان را با توجه به نهادهسازمان، میزان تحقق ستاندهکارآیی    کمی دارد.

-اثربخشی سازمان، میزان تحقق اهداف سازمان را با توجه به ستانده  اثربخشی جنبه کیفی دارد.

-گیری بهرهجهت اندازه و متنوعی    های متعددشاخصدهد.  یافته سازمان نشان میهای تحقق

وری چندعاملی عاملی و بهرهوری تک های بهرهدر دو شکل رایج شاخصوری وجود دارد که  

عاملی نیروی کار و سرمایه براساس ستانده ناخالص وری تکهای بهرهشوند. شاخصمحاسبه می

 (.OECD, 2001; APO, 2015شوند )و یا ارزش افزوده محاسبه می

 منابع انسانی وری  بهره
ها کلید موفقیت دارایی یک سازمان است و مدیریت کارآمد و مؤثر بر آنترین  مهممنابع انسانی  

است ایجاد  بهره.  سازمان  در  را  کارکنان  از  یک  هر  اثربخشی  و  کارآیی  انسانی،  منابع            وری 

وری سرمایه انسانی موضوع بهره دهد. )خروجی کل( نشان می  3یا ارزش ستانده کل 2افزوده ارزش

وری سرمایه  بهره؛  (Alefari et al, 2020) تأثیر رفتار انسان استو به شدت تحتای است  پیچیده

  شودیی و اثربخشی سازمان تعریف میآبا عملکرد کارکنان و مرتبط با کارطور مشخص انسانی به

(Waheed, 2011; Alefari et al, 2020) . 

 مدلسازی پویایی سیستم 

درک ساختار    که توانایی  ت ای از ابزارهای مفهومی اسمجموعهناسی سیستم، دیدگاه و  شپویایی

را میو پویایی سیستم قادر  های پیچیده  را  دهد. همچنین روش مدلسازی دقیقی است که ما 

و شبیهسازد سیستممی را ساختاربندی  پیچیده  از مدل، سیاستهای  استفاده  با  و  و سازی  ها 

اثرهای  که    با بکارگیری مدلسازی پویایی سیستم،  طوریهای موثرتری طراحی کنیم. به  سازمان

و مبتنی بر یادگیری از موقعیت سیستم   گرفتهها مورد آزمون قرار گیریجانبی بلندمدت تصمیم 

 (.Sterman, 2000) گرددهایی برای موفقیت بیشتر طراحی پیچیده، ساختارها و استراتژی

 پیشینه پژوهش 

در   پیشین  م  سهمطالعات  عوامل  و  علل  مطالعات حوزه  بهرهؤدسته  بر  انسانی؛  ثر  وری سرمایه 

مطالعات    وری سرمایه انسانی و عملکرد کارکنان و سازی بهرهسازی و بهینهحوزه مدل  مطالعات 

 
1 Effectiveness 
2 Value Added 
3 Output Value  
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مدل بهرهحوزه  سیستم  پویایی  انسانیهای  سرمایه  شد    وری  تالش  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

نیز به صورت متمرکز مورد بررسی قرار    جمهوری اسالمی ایران   انسانی ارتشسرمایه  مطالعات  

ای وجود دارد. در  ردهتمطالعات گس وری سرمایه انسانیثر بر بهره ؤعلل و عوامل محوزه گیرد. در 

وری سرمایه انسانی و عملکرد  بهرهبر    ثرؤطور کلی به بررسی عوامل مها بهبرخی پژوهش  این میان

کارکنان    رفاه  و  انگیزه،  (Alefari et al, 2017)  سبک رهبریند و عواملی نظیر  اهپرداخت  کارکنان 

(Al-Dmour et al, 2018; Almatrooshi et al, 2016)،   آموزش و یادگیری  (Atatsi et al, 2019)،  

رضایت شغلی    ،(Dhir et al, 2019; Siddiqui et al, 2019)  محیط کاری و محیط خارج از سازمان

(Kia et al, 2019)   و فرهنگ سازمانی  (Diamantidis et al, 2019; Ramli et al, 2019)    را مورد

ارتباطات سازمانی بر سازمانی نقش ملّی و هایی در ابعاد پژوهش ، عالوه بر آن  ؛نداهکید قرار دادأت

  ،(Emwinromwankhoe&Ekhareafo, 2022وری در میان کارکنان دانشگاه نیجریه )بهره  ءارتقا 

م کارکنان  عملکرد  بر  سازمانی  یادگیری  ) ؤنقش  کنیا  مالی  ،  (Obiunu&Yalaju, 2020سسات 

 ,Bogatyreva et alحال توسعه )  وری نیروی کار در کشورهای درثر بر بهرهؤبررسی عوامل م

هندوستان  ،(2019 ساختمانی  کار  نیروی  های  در شرکت  و  (Agrawal & Halder, 2020)  در 

در بررسی مطالعات    .نداهرا مورد بررسی قرار داد(  Abbott et al, 2019کوچک و متوسط استرالیا )

مدل بهینهحوزه  و  بهرهسازی  انسانیسازی  سرمایه  مدل  ، وری  روی  بر  مطالعات  های  تمرکز 

بهره عوامل  بین  بررسی روابط همبستگی  و  این زمینه میاقتصادسنجی  در  به  وری است.  توان 

بین  پژوهش همبستگی  بررسی  اقتصاد    نیرویوری  بهرههای  در  دستمزد  و    دیجیتالکار 

(Bogatyreva&Ilyukhina, 2020)،  وری  بهره  تحلیل همبستگی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و

وری نیروی بررسی سطح پویایی بهره(،  Trpeski et al, 2019نیروی کار در کشورهای مختلف )

 ,Bogatyreva et alبرخی کشورهای اروپایی، ژاپن و آمریکا )  کار در اقتصاد روسیه و مقایسه با

 Golnaraghiوری نیروی کار ) شبکه عصبی و سیستم استنتاج فازی بهره  بینی پیش  مدل و    (2019

et al,2019  .وری  سازی پویایی سیستم نیز مطالعات محدودی به بهرهدر حوزه مدل( اشاره کرد

انسانی پرداخته این خصوص میسرمایه  بین  تواناند؛ در  هایی نظیر مدلبه    المللیدر مطالعات 

بهره  مدل سیستم  )پویایی  ساختمان  صنعت  در  کار  نیروی  و  Palikhe et al, 2019وری   )

GeramiSeresht et al,2018))    همچنین  و( صنعت نفت و گازOBIRI et al, 2020)  اشاره کرد  

وری منابع  پویایی توسعه بهره-طراحی مدل آشفتگی  و در مطالعات ملّی نیز مهرگان و همکاران به

های فکری و  ریزی برای افزایش سرمایهبرنامهانسانی صنعت نفت ایران پرداختند و نشان دادند  

انسانی، شفافیت ساختاری نظام صنعت نفت و نظام انگیزشی کارکنان صنعت نفت، بر افزایش  

توجهی    وری منابع انسانی در صنعت نفت اثر شایانافزوده منابع انسانی و بهبود بهرهمیزان ارزش  
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)  .(1398)مهرگان و همکاران،    دارد ارزیابی  1395محمودی و همکاران  پویایی  ارائه مدل  به   )

پرداختند و وری نیروی کار  چگونگی تاثیر مهارت و انگیزه بر بهرهوری نیروی کار معادن و  بهره

نیروی   وریدرصد بهره  13و    10درصدی در مهارت و انگیزه به ترتیب افت    50کاهش    نشان دادند

وری سرمایه انسانی  ( مطالعات حوزه بهره1جدول ) .را به دنبال خواهد داشت کار معدن چادرملو

 : در ارتش را ارائه کرده است

 انسانی در ارتش  ۀوری سرمایحوزه بهره مطالعات  برخی (1)جدول 

 نتایج خالصه  روش اهداف  نویسنده

Ogbaji& 

Jeremiah 

(2022) 

آموزش رهبری در ارتش  

نیجریه: ارزیابی عملکرد  

 فرماندهان جوخه 

تحلیل 

 محتوا 

ایجاد یک دوره آموزشی برای رهبران جوخه و  

منظور از بین بردن  های جوخه بهگروهبان

 افزاییشکاف ارتباطی و ایجاد هم

OSA-

AFIANA 

(2022) 

بررسی ابعاد استرس کاری  

سرمایه انسانی  وری  بهره بر  

 ارتش نیجریه

تحلیل 

 آماری 

ارتش    ها نشان داد که پرسنل بازنشستهیافته

باالترین سطح استرس را نسبت به پرسنل  

 .دهندنشان می  گررزمی و کارکنان صنعت

Chiu et 

al 

(2022) 

بررسی خشونت بر عملکرد  

ارتش    و جانبازان  سربازان

ایاالت متحده در عراق و  

 افغانستان 

تحلیل 

 رگرسیون 

های  ها بر اهمیت شناسایی همبستگییافته

در   شناختی/رفتاری و عصبی شناختیروان 

 کند.میان جانبازان منطقه جنگ تأکید می

Yulius 

(2021) 

بهبود عملکرد پرسنل در  

 ستاد فرماندهی ارتش 
توصیفی 

 پیمایشی

ارتش توصیه    و ستاد  به دانشکده فرماندهی

شود که شرایط و جو کاری را بهبود  می

 .تر کار کنندایبخشند تا بتوانند حرفه

Nye et al 

(2020) 

بررسی عملکرد کارکنان  

-ارتش ایاالت متحده به

منظور شناسایی میزان  

آوری در مواجهه با  تاب

 استرس 

تحلیل 

 رگرسیون 

های پیشگیرانه پرسنل نظامی  برنامهشناسایی  

 ارتش 

Evans, & 

Bae 

(2019) 

تجزیه و تحلیل سیاست  

ارزیابی عملکرد ارتش ایاالت  

 متحده 

سازی  شبیه

رویداد  

 گسسته

سازی  دهنده کاربرد کلی بهینهنتایج نشان

سازی نیروی  های مدل سازی در زمینهشبیه

 . انسانی و تحلیل سیاست است

Patama 

et al 

(2018) 

تأثیر محیط کار و آموزش بر  

عملکرد کاری از طریق  

تحلیل 

 رگرسیون 

میزان تأثیر مستقیم محیط کار بر عملکرد  

تر از میزان تأثیر غیرمستقیم محیط کار بر  کم

 . عملکرد کارکنان با انگیزه است
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 نتایج خالصه  روش اهداف  نویسنده

انگیزه کاری در کارکنان  

 ستاد کل ارتش

پور و  رجب

 همکاران

(1400 ) 

وری اساتید  ره ارتقاء به

دانشگاه فرماندهی و ستاد  

ارتش جمهوری اسالمی  

ایران مبتنی بر  

مندی از خدمات  رضایت

 دریافتی 

مطالعات  

ای  کتابخانه

بررسی  و  

 میدانی 

وری اساتید  ارتقاء بهره   کارهایتشریح راه

براساس مدل  آجا  دانشگاه فرماندهی و ستاد  

کانو در قالب نیازهای اساسی، نیازهای  

اثر و  عملکردی، نیازهای انگیزشی، نیازهای بی

 نیازهای معکوس 

و    محمدی

 همکاران

(1399 ) 

معلولی  -تحلیل روابط علّی

های مدیریت  ابعاد و مؤلفه 

اثربخش در ارتش جمهوری  

 اسالمی ایران 

دیمتل 

 فازی 

ترین قدرت  مؤلفه »سالمت روان« دارای بیش 

های مدیریتی« »تواناییتأثیرگذاری و مؤلفه  

 . است  تأثیرپذیرترین مؤلفه 

و    یصادق

 همکاران

(1399 ) 

وری  ارائه مدل مفهومی بهره 

انسانی در نیروی    ۀسرمای

دریایی ارتش جمهوری  

 اسالمی ایران 

معادالت  

 ساختاری 

  جذب و نگهداری  ریزیمحیط سازمانی، برنامه

-بهرههای مدیریتی و آموزشی بر   مکانیزم   و

داری  یثیر مثبت و معنأت  انسانی  وری سرمایه

 . دارد

ای  اگرچه مطالعات گستردهجا که از دید پژوهشگران گذشت؛  های پیشین تا آندر بررسی پژوهش 

با این وجود  ؛  وری و عملکرد سرمایه انسانی وجود داردثر بر بهرهؤدر زمینه بررسی علل و عوامل م 

به مدل بهرهمطالعات محدودی  پویایی سیستم  پرداختهسازی  انسانی  است؛   وری سرمایه   شده 

کاربرد  از منظر  ارتش و سایر نهادهای نظامی و امنیتی کشور نیز    ی مطالعاتحوزه  در  عالوه بر آن  

 ؛ بنابرایندارد شکاف تحقیقاتی وجود  وری سرمایه انسانی  بهره  ءارتقا   های سیستمی در مسئلهمدل

وری  سازی سیستم بهرهسازی و شبیهپژوهش حاضر با شناسایی پیچیدگی ابعاد مسئله، به مدل 

  (SD)سیستم    سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسالمی ایران )آجا( با استفاده از رویکرد پویایی 

ارائه کرده  صورت جامع و مانع  به  وری سرمایه انسانی آجا رابهره  ءهای ارتقا پرداخته و سیاست

 است. 

 شناسی پژوهشروش 
هایی را  های پیچیده کاربرد دارد و گامسازی سیستممنظور مدلشناسی پویایی سیستم بهروش

 :گیردبر می درشرح موارد ذیل  به
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مهم  مسئله:  تعریف  و  شناسایی  اول:  مدلگام  در  گام  مسئله ترین  تعریف  و  شناسایی  سازی، 

است)چارچوب مسئله(  حلقه  ؛ بندی  )نمودار  مفهومی  مدل  دوم:  شناسایی    گام  از  پس  علّی(: 

 ؛کند ها را بیان میبین پدیده رابطه  ،های پویا، ساختن مدل مفهومی )نمودار حلقه علّی(فرضیه

 ام سوم: ترسیم نمودار جریان مدل گ

 سازی و اعتبارسنجی مدل گام چهارم: شبیه

 .(Sterman, 2000)  حل مناسبسازی راههای مختلف، انتخاب و پیادهیاستگام پنجم: تعریف س 

نهایت منتخب سیاستبا اعمال سیاست و در  های  ها در مدل رفتار متغیرهای کلیدی، بررسی 

می ارائه  روشگردد.  پیشنهادی  با  سیستممنطبق  پویایی  منظور شناسی  به  نخست  گام  در   ، 

تعریف  شناسایی آجا، بهره   مسئله  و  انسانی  منابع  از     وری  موردنیاز  اطالعات  گردآوری  جهت 

با صاحب مصاحبه  مدارک،  و  اسناد  مطالعه  محققابزارهای  پرسشنامه  و  استفاده  نظران  ساخته 

گردیده است. روایی و پایایی سؤاالت پرسشنامه، با استفاده از محاسبات ضریب الوشه )شاخص 

 محاسبه گردید.   %93و  % 99اعداد  ترتیببه نسبت روایی محتوایی( و آلفای کرونباخ،

جامعه آماری تحقیق مشتمل بر همه اساتید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی  

با رتبه علمی استاد، دانشیار،   نهاجا، نداجا(  نپاجا،  تابعه آجا )نزاجا،  نیروهای چهارگانه  از  ایران 

مربی و  تخصصمی استادیار  در  که  وباشند  دانشگاه  گرایش  ها  سطح  در  مختلف  علمی  های 

خدمت بوده و از اطالعات الزم و کافی  فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران مشغول به  

نفر  50که حجم جامعه آماری برابر با باشند. با توجه به اینپیرامون موضوع تحقیق برخوردار می

یافتن به دست آمد؛ جهت دستنفر به  23ابر با  ؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران براست

 گیری تصادفی طبقاتی متناسب استفاده شده است.شده، از روش نمونهحجم نمونه محاسبه

نیزهای  داده پویا  ایران  مستندات   براساس  کمی مدل  اسالمی  ارتش جمهوری  اسناد    ، سازمانی 

های کالن بانک  وری، شاخصملّی بهرهسازمان    ،مین امنیت جمهوری اسالمی ایرانأباالدستی ت

های مربوطه و سایر سازمان  های حکمرانی بانک جهانی، شاخصمرکزی جمهوری اسالمی ایران

امیران  سازی پویایی سیستم با مشارکت گروهی از  آوری شده است و مدلجمع(  1400-1395)

افزار  و با استفاده از نرم (جمهوری اسالمی ایران )آجاتوسعه سرمایه انسانی ارتش  و افسران ارشد

Vensim DSS  ( 1400-1420در افق زمانی بیست ساله ) .به انجام رسیده است 

 هایافتهتجزیه و تحلیل 

  ، مسئله  ندی ساختارب"  گام   پنج   در  پژوهش   های یافته  ،سیستم  پویایی   شناسی روش  با  منطبق 

  یانجر-حالت   نمودار)  سیستم   ییپویا  مدل  طراحی  ، (معلولی  و  علّت   نمودار)  علّی  مدل  طراحی
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 سرمایه  وری بهره  ءارتقا   هایسیاست  شناسایی   ، اعتبارسنجی  و  سازیشبیه  ، (یستمس  یایی مدل پو

 .شد خواهد تشریح ،"( آجا انسانی  سرمایه  وریبهره ارتقاء گذاریسیاست)  آجا انسانی

بهرهساختاربندی مسئله:  .  1 مسئله  موضوعی  بررسی  از  سرمایهپس  مشارکت انسانی،    وری  با 

  ، گروهی از امیران و افسران ارشد آجاهمچنین  سرمایه انسانی آجا و    انگذارسیاست  از  گروهی

وری  . بدین منظور برمبنای تعریف بهرهشد  انسانی آجا ساختاردهیسرمایه  وری  مسئله ارتقاء بهره

و اثربخشی سرمایه  یی  آوری سرمایه انسانی مجموع کار، بهره(APO)   وری آسیاییسازمان بهره

های  های خروجی از نهادهیی سرمایه انسانی با توجه به تفاضل نهادهآ. کارمدنظر قرار گرفتانسانی  

که تفاضل بودجه دولتی  طوریبه  ؛ورودی و تعداد سرمایه انسانی آجا در نظر گرفته شده است

عملکرد سرمایه انسانی است دریافتی آجا و درآمدهای عمومی آجا مبنایی برای در نظر گرفتن  

یی سرمایه انسانی آجا در طول زمان مورد بررسی  آشاخص کار  ،که با توجه به تعداد سرمایه انسانی

قرار گرفته شد. در مفهوم اثربخشی نیز میزان تحقق اهداف آجا مدنظر قرار گرفت. پس از بررسی  

سرمایه انسانی با وری  بهره ر بر  وری سرمایه انسانی تالش گردید عوامل موثادبیات موضوعی بهره

ریزان توسعه سرمایه انسانی آجا شناسایی گردد. برای این گذاران و برنامهتوجه به نظر سیاست 

سپس برمبنای تحلیل   ؛وری از ادبیات موضوع استخراج گردیدثر بر بهرهؤعامل م  560منظور ابتدا  

پایش از سه مرحله  و مشابهت مضامین پس  تعدادمحتوا  به  120  ،  در    صورت پرسشنامه عامل 

میان    کنندگانمشارکت   اختیار  این  از  و  گرفت  قرار  گروه  42آجا  سه  در    شغلی،  عوامل  عامل 

های  در ادامه با توجه به عوامل شناسایی شده، زیرسیستم  ؛گردید  شناسایی   سازمانی   و  مدیریتی

ریزان توسعه اران و برنامهگذوری سرمایه انسانی آجا با مشارکت سیاستمدل پویای ارتقاء بهره

وری  های مسئله ارتقاء بهرهزیرسیستم  (1)سازی شد. شکل  انسانی آجا طراحی و مفهوم  سرمایه

شود، مسئله ارتقاء سرمایه انسانی  طور که مشاهده می سرمایه انسانی آجا را ارائه کرده است. همان

نگر سیستمی در  سرمایه انسانی آجا با رویکرد کلوری  ثر بر آن و نیز پیامدهای بهرهؤو عوامل م

وری سرمایه انسانی  زیرسیستم بهره. 2زیرسیستم سرمایه فکری آجا، . 1":  زیرسیستم شامل پنج 

زیرسیستم نظام  .  5زیرسیستم نظام اداری آجا؛  .  4زیرسیستم اقتصادی و منابع مالی آجا؛  .  3آجا؛  

 طراحی گردید.  "انگیزشی آجا

ها با استفاده از  های شناسایی شده مسئله؛ برای هر یک از این زیرسیستمرسیستمبا توجه به زی

کنندگان،  علل و عوامل شناسایی شده مستخرج از ادبیات پژوهش و نیز با استفاده از نظر مشارکت

زا و همچنین متغیرهایی که در پویایی مدل  زا و برونمتغیرهای تأثیرگذار یعنی متغیرهای درون

ریزی سرمایه انسانی آجا شناسایی  کنندگان برنامهداری ندارند با توافق نسبی مشارکتنقش معنی

 گردید. 
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 وری سرمایه انسانی آجا های مدل مسئله ارتقاء بهرهزیرسیستم (1) شکل 

سرمایه انسانی آجا    شود زیرسیستم سرمایه فکری آجا با توجه به تعداد طور که مشاهده می همان

دانش  شامل و  افسران جزء  ارشد،  افسران  و  دانشگاهامیران  آجا  آموختگان  افسری  نظر های  در 

آموختگی، نرخ ارتقاء و نرخ بازنشستگی، تعداد نیروهای  شود که با توجه به نرخ دانشگرفته می 

سعه و آموزش ضمن و تحقیق و تو  رسد. تجربه امیران و افسران ارشد انسانی آجا به تعادل می 

می  خدمت محسوب  آجا  فکری  دانشسرمایه  مدیریت  به  توجه  با  که  یادگیری    ، شوند  زمینه 

یی و اثربخشی سرمایه انسانی آجا و  آوری شامل کارفراهم خواهد شد. زیرسیستم بهرهسازمانی  

زیرسیستم اقتصادی  وری بر کاهش هزینه و افزایش درآمد آجا در نظر گرفته شده است. اثر بهره

های آن در نظر و منابع مالی جریان منابع مالی آجا را با توجه به بودجه و درآمدهای آجا و هزینه

با توجه به عوامل   و زیرسیستم انگیزش سرمایه انسانی آجا  گیرد. زیرسیستم نظام اداری آجامی

 است.   فته شدهآجا در نظر گر وری سرمایه انسانیثر بر بهرهؤسازمانی و مدیریتی م

 و معلولی مسئله  تبرای تعیین روابط علّ:  وری سرمایه انسانی آجانمودار علّت و معلولی بهره.  2

نمودار  سرمایه انسانی آجا  ریزان  برنامهمشارکت    با  و   استفاده شد   از ادبیات پژوهش و پیشینه   نیز
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وری سرمایه انسانی آجا را  ( نمودار علّی سیستم بهره2شکل )معلولی طراحی شده است.  -علّی 

زیادی در    2کننده و تعدیل  1های تشدیدکننده طور که مشخص است حلقههمانارائه کرده است.  

 .استبه تشریح چند حلقه پرداخته ( 2)  . جدول این سیستم وجود دارد

 
 وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسالمی ایران )آجا( ی بهرهنمودار علّ( 2)  شکل

 وری سرمایه انسانی آجا نمودار علّی بهره هایتشریح برخی از حلقه  (2) جدول

 متغیرهای شناسایی شده در نمودار علّی  تشدید/تعدیل حلقه

حلقه تشدیدکننده تربیت  

 ( R1و آموزش )

افزایش منابع  ،  انسانی افزایش منابع مالی توسعه سرمایه،  افزیش منابع مالی آجا

افزایش  ،  خدمت های ضمنافزایش تحقق آموزش،  مالی تربیت و آموزش

افزایش تحقق اهداف  ،  اهداف بهافزایش تالش در جهت نیل،  مندی شغلیرضایت

افزایش درآمدهای اختصاصی  ،  وری سرمایه انسانی آجاافزایش بهره ،  راهبردی آجا 

 افزیش منابع مالی آجا   ،آجا 

حلقه تشدیدکننده  

آموختگان دانشگاه  دانش 

 ( R2افسری ارتش )های  

،  افزایش بازنشستگی امیران آجا،  افزایش افسران ارشد آجاافزایش امیران آجا،  

های  فزایش دانشجویان دانشگاه، اافزایش نرخ خروج امیران و افسران ارشد آجا

افزایش افسران  ،  های افسری آجاآموختگان دانشگاهافزایش دانش،  افسری آجا

 آجا ، افزایش امیران  جزء آجا

حلقه تشدیدکننده  

همکاری آموزشی و  

افزایش  ،  افزایش درآمدهای اختصاصی آجا،  وری سرمایه انسانی آجاافزایش بهره 

افزایش منابع  ،  افزایش منابع مالی توسعه سرمایه انسانی آجا،  منابع مالی آجا

 
1 Reinforcing loop 
2 Balancing loop 
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 متغیرهای شناسایی شده در نمودار علّی  تشدید/تعدیل حلقه

پژوهشی و خلق سرمایه  

 ( R3فکری آجا )

  هایافزایش همکاری،  عهافزایش تحقیق و توس،  مالی تحقیق و توسعه آجا

،  افزایش خلق سرمایه فکری آجا ،  های دانشی کشورآموزشی و پژوهشی با قطب

افزایش کارآفرینی  ،  افزایش خالقیت و نوآوری ،  افزایش سرمایه فکری آجا

 وری سرمایه انسانی آجا ، افزایش بهره سازمانی

حلقه تشدیدکننده اصالح  

ساختار و فرآیند و تحقق  

آجا    اهداف راهبردی

(R4) 

افزایش منابع  ،  های اداری آجا کاهش هزینه،  وری سرمایه انسانی آجاافزایش بهره 

افزایش منابع مالی ،  افزایش منابع مالی توسعه سرمایه انسانی آجا ،  مالی آجا

افزایش  ،  های بهبودافزایش پروژه،  افزایش تحقیق و توسعه،  تحقیق و توسعه آجا

  یافزایش اثربخش،  افزایش تحقق اهداف راهبردی آجا،  سازمانیاصالح فرآیندهای  

 وری سرمایه انسانی آجا ، افزایش بهرهسرمایه انسانی آجا 

حلقه تشدیدکننده  

هوشمندسازی و مدیریت  

 ( R5اطالعات آجا )

افزایش منابع  ،  های اداری آجا کاهش هزینه،  وری سرمایه انسانی آجاافزایش بهره 

افزایش منابع مالی ،  بع مالی توسعه سرمایه انسانی آجا افزایش منا،  مالی آجا

افزایش  ،  های بهبودافزایش پروژه،  افزایش تحقیق و توسعه،  تحقیق و توسعه آجا

افزایش هوشمندسازی فرآیندهای  ،  اصالح ساختار و فرآیندهای سازمانی

،  های پشتیبان تصمیمافزایش طراحی سامانه،  افزایش مدیریت اطالعات،  سازمانی

 وری سرمایه انسانی آجا ، افزایش بهرهگیریافزایش کیفیت تصمیم

کننده بودجه  حلقه تعدیل

 ( B1نهادهای نظامی )

،  افزایش تخصیص بودجه دولتی به نهادهای نظامی،  افزایش منابع مالی دولت

،  های اقتصادیگذاری در زیرساختکاهش تخصیص بودجه دولتی به سرمایه

کاهش منابع  ،  کاهش درآمد دولت از تولید و مالیات،  ملّیکاهش تولید ناخالص  

 مالی دولت 

کننده منزلت  حلقه تعدیل

اجتماعی و انگیزش  

 ( B2سرمایه انسانی آجا )

کاهش تخصیص بودجه  ،  افزایش تخصیص بودجه دولتی به نهادهای نظامی

،  ملّیکاهش تولید ناخالص  ،  های اقتصادیگذاری در زیرساخت دولتی به سرمایه

کاهش منزلت اجتماعی  ،  ملّیکاهش امنیت،  های اقتصادی کاهش رشد شاخص

کاهش  ،  کاهش انگیزش سرمایه انسانی آجا،  شده سرمایه انسانی آجادرک

کاهش  ،  کاهش تسهیم و انتقال دانش ،  های فکری آجامشارکت گروهی سرمایه

گیری  تصمیمکاهش کیفیت  ،  کاهش یادگیری سازمانی آجا،  مدیریت دانش آجا

کاهش  ،  کاهش درآمد عمومی آجا،  وری سرمایه انسانی آجاکاهش بهره،  در آجا

 کاهش تخصیص بودجه دولتی به نهادهای نظامی ،  منابع مالی دولت

کننده حلقه تعدیل

بازنشستگی امیران و  

 ( B3افسران ارشد آجا )

،  ارشد آجاافزایش بازنشستگی امیران/افسران  ،  افزایش امیران/افسران ارشد آجا 

 کاهش امیران/افسران ارشد آجا 

کننده حلقه تعدیل

تحقیق و توسعه و  

افزایش منابع مالی تحقیق و  ،  افزایش منابع مالی توسعه سرمایه انسانی آجا 

کاهش تحقق تربیت و آموزش  ،  کاهش منابع مالی تربیت و آموزش آجا،  توسعه

کاهش تالش در جهت نیل به  ،  شده ی درک مندی شغلکاهش رضایت،  آجا 
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 متغیرهای شناسایی شده در نمودار علّی  تشدید/تعدیل حلقه

مندی شغلی آجا  رضایت

(B4) 

،  کاهش اثربخشی سرمایه انسانی آجا،  کاهش تحقق اهداف راهبردی آجا،  اهداف

کاهش منابع  ،  اداری آجاهای  هزینهافزایش  ،  وری سرمایه انسانی آجاکاهش بهره

 کاهش منابع مالی توسعه سرمایه انسانی آجا ،  مالی آجا

-حلقه   ساختار :  آجا  انسانی   سرمایه  وریبهره  یستمس  یایی مدل پو  یانجر-حالت  نمودار.  3

  آجا  انسانی  سرمایه  وریبهره  ارتقاء   مسئله  معلولی  و  علّت   نمودار  ترسیم  با  مدل   بازخورد  ایه

  شناسایی  متغیرهای  بر  عالوه  ،مدل  جریان  و   حالت  ساختارهای  سازیمدل  برای.  گردید  مشخص

  اتمحاسب  تا   باشدمی  نیز  جدیدی  پارامترهای  و  متغیرها  شناسایی  به  نیاز  ،علّی  نمودار  در  شده

  با   عمیق   هایمصاحبه  جریان،  مدل  ساخت  برای  .گردد  تسهیل  متغیرها  میان  ریاضی  روابط

 توسعه   واحد  و  سازمانی  ذینفع  واحدهای  کمی  هایداده  و  مستندات  از  و  پژوهش  کنندگانمشارکت

  ملّی  سازمان  اقتصادی  رشد   و  انسانی  سرمایه   وریبهره  آمارهای  همچنین   و  آجا   انسانی  سرمایه

 و   مقررات   و  قوانین  کیفیت  سیاسی،  ثبات  نظیر  هاییشاخص  نیز  و   مرکزی  بانک   و  ایران  وریبهره

 بودجه   . است  شده   گرفته   نظر   در  جهانی   بانک  حکمرانی   شاخص   روند   به  توجه  با   قانون   حاکمیت

  از  و  است  شده   گرفته  نظر  در   کشور  بودجه  و  برنامه  هایگزارش  به  توجه  با  آجا   بودجه  و  نظامی

 مشاهده (  3)  شکل  در  که   طورهمان  .است  شده  نظرصرف  آجا   دفاعی  بودجه   محرمانه  هایبخش

 سرمایه  وریبهره  آجا،  فکری  سرمایه  های زیرسیستم  و  مسئله  ساختاردهی  به  توجه  با  شودمی

  کمی   سازیمدل  ،علّی   نمودار   و  آجا  انگیزشی   نظام  و  آجا  اداری   نظام  آجا،  مالی   منابع  آجا،  فکری

  انسانی  سرمایه   وریبهره  سیستم   پویایی   مدل   جریان   نمودار   هئارا  به   ادامه  در .  است  گرفته  صورت 

 .است شده  پرداخته  هاآن سازی مدل جزئیات  و آجا

شامل اجزای سرمایه سیستم سرمایه فکری آجا  شود، زیر( مشاهده می3طور که در شکل )همان

امیران و افسران ارشد آجا است. به انسانی آجا و مدیریت دانش  طوری که فکری آجا، سرمایه 

آموختگان  سرمایه انسانی آجا با در نظر گرفتن تعداد امیران، افسران ارشد، افسران جزء، دانش

ای  گونهته شده است؛ بههای افسری آجا و سیستم ارتقاء سرمایه انسانی در آجا در نظر گرف دانشگاه

به امیران آجا  ارشد و  انباشت در مدل در نظر که تعداد افسران جزء، افسران  عنوان متغیرهای 

 اند.گرفته شده
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 وری سرمایه انسانی آجا جریان مدل پویایی سیستم بهره-نمودار حالت  (3شکل )

های افسری آجا و نرخ  آموختگان دانشگاهمتغیرهای نرخ رشد افسران جزء متناسب با نرخ دانش

کند. افسران ارشد آجا با توجه ارتقاء افسران جزء میزان انباشت افسران جزء آجا را مشخص می

های خروجی بازنشستگی افسران ارشد و نرخ ارتقاء افسران به نرخ ورودی ارتقاء افسران جزء و نرخ

ان آجا نیز با توجه به نرخ ورودی افسران ارشد  ارشد در نظر گرفته شده است. متغیر انباشت امیر

امیران آجا در نظر گرفته شدارتقاء بازنشستگی  به  ه استیافته و نرخ خروجی  با توجه  که این . 

های فکری آجا  عنوان سرمایهافسران ارشد آجا بهامیران و  وری  بهره  ءتمرکز پژوهش حاضر بر ارتقا 

افسران ارشد آجا در نظر گرفته شد. امیران و  ع تعداد  تعداد کل سرمایه انسانی آجا مجمو  ؛است

افسران ارشد آجا  امیران و  نرخ خروج کل سرمایه انسانی آجا با توجه به میزان نرخ بازنشستگی  

آموختگان  در نظر گرفته شده است که متناسب با آن نرخ رشد افسران جزء با توجه به نرخ دانش

میدانشگاه متعادل  آجا  افسری  مبناگرد های  این  بر  با    ، د.  آجا  فکری  سرمایه  انباشت  متغیر 

متغیرهای نرخ ورودی خلق سرمایه فکری و اضمحالل سرمایه فکری در نظر گرفته شد. خلق 

تعداد   به  توجه  با  فکری  و  سرمایه  آنامیران  تجربه  میانگین  و  آجا  ارشد  نسبت افسران  و  ها 

المللی و همکاری  با مراکز علمی بین  مکاریافسران ارشد آجا و نیز هامیران و  تحصیالت تکمیلی  

های دانشی در کشور مدنظر قرار گرفته است. اضمحالل سرمایه فکری با توجه به عمر با قطب

دانش و خروج امیران و افسران ارشد آجا در نظر گرفته شده است. نکته حائز اهمیت در اجزای  

های فکری و نیز ثبت تجارب و مدیریت یهکارگیری سرماهزیرسیستم سرمایه انسانی آجا، میزان ب
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با توجه   ارشد  مدیریت دانش امیران و افسران  ،های فکری آجا است. بر این اساسدانش سرمایه

به میزان مستندسازی و ثبت تجارب مدیران و میزان تسهیم و انتقال دانش که ناشی از میزان  

های فکری آجا در تسهیم  نگیزه سرمایهمشارکت امیران و افسران ارشد آجا و با توجه به میزان ا

و انتقال دانش و میزان انحصار دانش ناشی از امنیت شغلی در نظر گرفته شده است. مدیریت 

گیری اثرگذار است. آجا عالوه بر یادگیری سازمانی بر کیفیت تصمیم  ارشد   دانش امیران و افسران

ناسب با میزان آزادی و اختیار عمل های فکری با توجه به میزان خالقیت و نوآوری متسرمایه

-وری سرمایه انسانی آجا میبهره  ء گیران به کارآفرینی سازمانی منجر شده و موجب ارتقا تصمیم

اثربخشی سرمایه کارآیی و  وری سرمایه انسانی نیز با توجه به میزان  هگردد. اجزای زیرسیستم بهر

اقتصادی و منابع مالی آجا نیز در سه بخش منابع  انسانی در نظر گرفته شده است. زیرسیستم  

مالی دولتی، منابع مالی کل آجا و منابع مالی توسعه سرمایه انسانی آجا در نظر گرفته شده است. 

منابع مالی دولتی با توجه به جریان اقتصاد کالن کشور و تخصیص بودجه دولتی به نهادهای  

طوری که انباشت منابع به  ؛کشور مدنظر است  های اقتصادینظامی و اثر آن در وضعیت شاخص

مالی دولت با توجه به متغیر نرخ ورودی درآمدهای دولت از تولید و مالیات و درآمدهای عمومی  

آجا در نظر گرفته شد. متغیرهای نرخ خروجی شامل نرخ بودجه دولتی آجا و نرخ منابع مالی  

ان مسائل راهبردی کشور )تهدید جنگ( اثر میزکه  اینگذاری اقتصادی است. با توجه به  سرمایه

سرمایه میزان  نیز  و  نظامی  نهادهای  به  دولتی  بودجه  از  تخصیص  بر  بر مستقیم  دولت  گذاری 

های  گذاری دولت در زیرساختمیزان سرمایه  ،از سوی دیگر؛  گذاری داردهای سرمایه زیرساخت

های اقتصادی کشور دارد،  ت شاخصاقتصادی با توجه به اثری که بر تولید ناخالص ملّی و وضعی

های  شده سرمایهثیر قرار داده و ارتباط با منزلت اجتماعی درکأتمیزان امنیت ملّی کشور را تحت 

همچنین میزان تولید ناخالص کشور با توجه به اثر درآمدی    ؛دهدثیر قرار می أتانسانی آجا را تحت

تصاد کالن کشور مطرح است. دیگر متغیر انباشت عنوان موتور محرک اقدولتی از تولید و مالیات به

زیرسیستم اقتصادی و منابع مالی آجا، متغیر منابع مالی کل آجا در نظر گرفته شده است. منابع 

افتی از بودجه دولتی و نیز درآمدهای  یبودجه سالیانه در نظیر  های ورودی  مالی آجا با توجه به نرخ

های  های آجا، هزینهمتغیرهای نرخ خروجی شامل هزینهاختصاصی آجا در نظر گرفته شده است و  

های مربوط به توسعه سرمایه انسانی آجا در  حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان و نیز هزینه

نظر گرفته شده است. انباشت منابع مالی توسعه سرمایه انسانی آجا با توجه به دو بخش تحقیق 

آموزش و  تربیت  و  توسعه  بهرههای ضمن خدمت  و  اثر  نظر گرفته شده است.  وری سرمایه  در 

های آجا و نیز افزایش درآمدهای عمومی و اختصاصی آجا  انسانی آجا با توجه به اثر کاهش هزینه

ریزی مطرح شده است. زیرسیستم نظام اداری با تمرکز بر ساختار و فرآیندهای آجا و نیز برنامه
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است مدنظر  راهبردی  اهداف  تعیین  و  ارزشیابی    طوری به  ؛ راهبردی  و  ارزیابی  به  توجه  با  که 

گیرد و اثر مستقیم بر میزان  ثیر قرار میأتگیری تحتساالری و کیفیت تصمیمعملکرد، شایسته

سرمایه انسانی آجا دارد. هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی و میزان مدیریت اطالعات  وری  بهره 

ثیرگذار است. جریان  أگیری تمیزان کیفیت تصمیم های پشتیبان تصمیم نیز بر  و طراحی سیستم

است شده  گرفته  نظر  در  اطالعات  مدیریت  کلیدی  عوامل  از  اطالعات  که  به  ؛ آزاد  طوری 

امکان مدیریت اطالعاتی که   ، ها با توجه به جریان آزاد اطالعاتهوشمندسازی و طراحی سامانه 

میزان منابع مالی    ،از سوی دیگر  ؛ دآورگیری است را فراهم میمنجر به افزایش کیفیت تصمیم

های  یافته به تحقیق و توسعه نیز اصالح ساختار و فرآیندهای بهبود را با توجه به پروژهتخصیص

بهبود در مسیر تحقق اهداف راهبردی آجا مدنظر قرار داده است. زیرسیستم نظام انگیزشی نیز 

ات نرخ انگیزش بر میزان مشارکت گروهی  با توجه به انباشت انگیزش سرمایه انسانی آجا با تغییر

به میزان رضایتثیر قرار میأتسرمایه فکری آجا را تحت با توجه  انگیزش  مندی  دهد. تغییرات 

درک پاداششغلی  عملکردشده،  بر  مبتنی  کاریلیتؤمس،  دهی  وجدان  و  و بی  ، پذیری  عدالتی 

مندی شغلی  ده است. رضایتشده در آجا در نظر گرفته شتبعیض و نیز منزلت اجتماعی درک

های  شده با توجه به میزان حمایت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تحقق تربیت و آموزشکدر

سازی  شده شغل با توجه به میزان غنیو مقررات و هویت درکقوانین  ضمن خدمت، حاکمیت  

های  پارامترها، ثابتو مقادیر    (3)  جدول   متغیرهای مدل در، واحدها و  شغل مدنظر است. در ادامه

 نشان داده شده است.( 4مدل و مقادیر اولیه متغیرهای حالت در جدول )

   آجا  انسانی سرمایه وریبهره سیستم  پویایی مدل متغیرهاینوع و واحدهای  (3) جدول

مدل  متغیرهای نوع واحد  متغیرهای مدل  نوع واحد 

Percent/Year یادگیری سازمانی  کمکی Dmnl کمکی 

وری سرمایه  بهرهاثر  

انسانی بر افزایش  

 درآمد 

Percent/Year خالقیت و نوآوری  کمکی Dmnl کمکی 

وری سرمایه  اثر بهره

انسانی در کاهش  

 هزینه

Billion 

Rials/Year 
 خلق سرمایه فکری  نرخ  Percent/Year بودجه دولتی آجا  نرخ 

Percent/Year کمکی 
تحقق اهداف  

 راهبردی 
Percent/Year کمکی 

مندی شغلی  رضایت

شده درک  

Billion 

Rials/Year 
های آجا هزینه نرخ   Percent  سرمایه فکری آجا  حالت 
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مدل  متغیرهای نوع واحد  متغیرهای مدل  نوع واحد 

Percent/Year ثبات سیاسی کمکی Percent/Year مدیریت اطالعات  کمکی 

Percent  حالت 
انگیزش سرمایه  

 انسانی آجا 
Percent  حالت 

مدیریت دانش امیران  

افسران آجا و    

Person  امیران آجا  حالت Billion Rials  منابع مالی کل آجا  حالت 

Person  افسران ارشد آجا  حالت Percent/Year کمکی 
منزلت اجتماعی  

شده درک  

Person  افسران جزء آجا  حالت Person/Year میانگین تجربه  کمکی 

Percent/Year کمکی 
اصالح ساختار و  

سازمانی فرآیندهای    
Dmnl کمکی 

وری  میانگین کل بهره 

 سرمایه انسانی آجا 

Person/Year  نرخ 
نرخ ارتقاء افسران  

 ارشد 
Person/Year  نرخ 

آموختگان  نرخ دانش

های افسری  دانشگاه

 آجا 

Person/Year  نرخ 
نرخ ارتقاء افسران  

 جزء 
Billion 

Rials/Year 
 نرخ 

هزینه توسعه سرمایه  

 انسانی آجا 

Person/Year  نرخ 
نرخ بازنشستگی  

 امیران آجا 
Percent/Year کمکی 

تحقق تربیت و  

های ضمن  آموزش

 خدمت 

Person/Year  نرخ 
نرخ بازنشستگی  

 افسران ارشد 
Percent/Year کمکی 

شده  هویت درک

 شغل

Percent/Year گیری کیفیت تصمیم کمکی  Percent/Year ساالری شایسته کمکی  

  وری بهره سیستم  پویایی مدل و مقادیر اولیه متغیرهای حالت  پارامترها و مقادیر ثابت (4) جدول

   آجا انسانی  سرمایه 

 مقدار  واحد پارامتر و ثابت مدل  مقدار  واحد
پارامتر و ثابت  

 مدل

1/Year 15/0 
  به  مالی  منابع  تخصیص

 انسانی   سرمایه  توسعه
1/Year 8/0 

  منابع  تخصیص

  و  حقوق  به  مالی

 دستمزد 

Percent/Year 22  کیفیت قانون و مقررات Percent/Year 30 سیاسی  ثبات 

Percent 20 
مدیریت دانش امیران و  

 افسران ارشد آجا 
Billion 

Rials/project 
4 

  منابع  متوسط

  پروژه  هر  مالی

توسعه  و  تحقیق  
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 مقدار  واحد پارامتر و ثابت مدل  مقدار  واحد
پارامتر و ثابت  

 مدل

Percent 60 
  انسانی  سرمایه  انگیزش

 آجا 
Percent 5 

  آزادی  و  اختیار

-تصمیم  عمل

یری گ  

Year 23 
متوسط تجربه افسران  

 ارشد آجا 
Person 33000 آجا   جزء   افسران  

Year 33 
متوسط تجربه امیران  

 آجا 
Person 30500  افسران ارشد آجا 

1/Year 2/0  
  بودجه  از  تخصیص

آجا   به  نظامی  
Billion Rials 530000 

  کل  مالی  منابع

 آجا 

اعتبارسنجی مدل عالوه بر تأیید متخصصان،  برای    سازی و اعتبارسنجی مدل:شبیه.  4

های اعتبار ساختاری و رفتاری شامل آزمون سازگاری ساختار و ابعاد مدل، آزمون  آزمون

( نتایج آزمون خطای  4شکل )  و آزمون بازتولید رفتار انجام گردید.  گیریخطای انتگرال

که یکی    RMSPEبرای آزمون بازتولید رفتار مدل، شاخص    گیری را ارائه کرده است.انتگرال

(  Atهای واقعی )مجذور مربع میانگین اختالف داده  ؛های آماری تأیید رفتار استاز روش 

د. برای تأیید رفتار سیستم این شاخص  ش گیری  ( اندازهStسازی شده )های شبیهو داده

نتایج آزمون بازتولید رفتار برخی از متغیرهای مدل را    (5)  باشد. جدول  0.1تر از  باید کم

 دهد. نشان می

 بودجه سالیانه کل آجا )هزار میلیارد ریال(  RMSPEمحاسبه شاخص ( 5) لجدو

 RMSPE 1400 1399 1398 1397 1396 1395 شاخص

 530 450 210 170 120 100 واقعی
0.054 

 532 437 194 157 115 100 شبیه سازی 
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  وری سرمایه انسانی آجا گیری برخی متغیرهای مدل پویا بهرهآزمون خطای انتگرال (4)  شکل     

 Vensimافزار  های سازگاری ابعاد و ساختار مدل در نرمآمیز آزمونگذاشتن موفقیت  سربا پشت

DSS  ،سرمایه انسانی  وری  رفتار متغیر بهرهد.  شانجام    ساله10در افق زمانی  سازی اولیه مدلشبیه

 و پس از آن ثابت   نزولی   مبتنی بر سناریو ادامه روند موجود، تا سال شش  سازی آجا در افق شبیه

سازی روند رو به رشد و پس از آن  تعداد امیران آجا تا سال پنجم شبیه  بینی شده است. پیش

  (5)   شکل   شود.می   بینی ثابت است. برای تعداد افسران ارشد آجا روند افزایشی اندکی پیش  تقریباً

 وری سرمایه انسانی آجا را ارائه کرده است. رفتار برخی از متغیرهای کلیدی مدل بهره

   

   

  10سازی  سرمایه انسانی آجا در افق شبیه  وری برخی متغیرهای کلیدی مدل پویا بهرهرفتار    (5) شکل

 ( 1400-1410ساله )

با توجه به  سازی و بررسی رفتار متغیرهای مدل، آزمون تحلیل حساسیت انجام شد.  پس از شبیه

کردند و به اصطالح متغیرهایی که بیشترین دامنه تغییرات را ایجاد می  ،نتایج تحلیل حساسیت مدل
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مدل شناسایی شدند. همان اهرمی  که مشاهده مینقاط  ارتقاء  طور  اهرمی مدل  متغیرهای  شود 

اثر تسهیم اطالعات    گیری،تصمیمساالری بر کیفیت  سرمایه انسانی آجا شامل اثر شایستهوری  بهره

های  اثر سامانه  ، گیراناختیار و آزادی عمل تصمیم   ،بر مدیریت دانش امیران و افسران ارشد آجا

های  های دانشی کشور و همکاریاثر همکاری با قطب  ، گیریپشتیبان تصمیم بر کیفیت تصمیم 

درک اهمیت و ضرورت ارزیابی    ، هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی  ، جریان آزاد اطالعات  ،للیالمبین

ارزشیابی عملکرد ثبت   ، و  ارشدنسبت تجارب  افسران  و  امیران    و  و مقررات قوانین  کیفیت    ،شده 

به سایر متغیرهای    بهبود کیفیت زندگی کاری شناسایی شده است. قابل ذکر است مدل نسبت 

وری سرمایه انسانی آجا  یت بسیار کم و یا بدون حساسیت نسبت به متغیر هدف بهرهزا حساسبرون

زای مدل را  ( نتایج آزمون تحلیل حساسیت مونت کارلو برخی از متغیرهای برون6شکل )  است.

 ارائه کرده است. 

های پشتیبان بر کیفیت  اثر سامانه

 (1تا  0گیری )تصمیم

-تصمیمساالری در کیفیت اثر شایسته

 (1تا 0گیری )

 اثر تسهیم اطالعات بر مدیریت دانش

 ( 1تا  0) 

   
 گیران اختیار و آزادی عمل تصمیم

 ( 100تا )صفر  

 شده امیران نسبت تجارب ثبت

 ( 100تا )صفر  

 جریان آزاد اطالعات  

 ( 100تا )صفر 

   
   مدل  زایبرون  متغیرهای از   برخی  کارلو مونت  حساسیت تحلیل آزمون نتایج (  6) شکل

ارتقاسیاست.  5 پویایی  :  وری سرمایه انسانی آجابهره  ء گذاری  تحلیل حساسیت مدل  از  پس 

مدل پویایی   مونت کارلو با توجه به نتایج تحلیل حساسیت  ،وری سرمایه انسانی آجاسیستم بهره

سیاست برمبنای  و  اقتصادسیستم  سیاستدفاعی    های  ارتقا و  انسانی  وریبهره  ءهای  ،  سرمایه 

در  ریزان توسعه سرمایه انسانی آجا  های پیشنهادی با مشارکت برنامهطراحی راهبرد و سیاست

توسعه سرمایه "های پیشنهادی در سه راهبرد  . سیاستگران قرار گرفتدستور کار جدی پژوهش

های فکری مایهتوسعه نظام انگیزشی سر،  های اصالح نظام اداری آجاتوسعه زیرساخت،  فکری آجا
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 ها پرداخته شده است. طراحی شده است. در ادامه به تشریح هر یک از راهبردها و سیاست  "آجا

و تغییرات اعمال شده در   وری سرمایه انسانی آجابهره ء ارتقاهای و سیاست  هاراهبرد ،(6) جدول

 صورت خالصه ارائه کرده است. مدل هر یک از راهبردها و اطالعات تکمیلی را به

 و تغییرات اعمال شده  وری سرمایه انسانی آجا بهره ءهای ارتقاها و سیاستدراهبرخالصه   (6) جدول 

 تغییرات اعمال شده در مدل  سیاست  راهبرد

توسعه سرمایه 

 فکری آجا

افزایش تخصیص منابع مالی به  .  1

 توسعه سرمایه انسانی آجا 

درصدی تخصیص منابع مالی به    20افزایش  

به   0.15تغییر از  )  توسعه سرمایه انسانی

0.18) 

افزایش تخصیص منابع مالی به    .2

 آموزش ضمن خدمت کارکنان آجا 

درصدی تخصیص منابع مالی به    20افزایش  

  0.6تغییر از  ضمن خدمت کارکنان )  آموزش

و در نتیجه کاهش تخصیص منابع    (0.72به  

 (0.28به    0.4از    )تغییر  تحقیق و توسعه

  ء سازی نرخ ارتقاتعادل و متناسب .  3

افسران ارشد به امیران آجا مبتنی بر  

 ساالری شایسته

ساالری به متغیر نرخ  افزودن اثر شایسته

 افسران ارشد   ء ارتقا

افزایش مستندسازی و ثبت  .  4

 تجارب امیران و افسران ارشد آجا 

شده امیران و  افزایش نسبت تجارب ثبت

در    0.6به    0.01تغییر از  )  افسران ارشد آجا

 ( سال   4طول  

آموزشی و    هایافزایش همکاری.  5

 های دانشی پژوهشی آجا با قطب

  پژوهشافزایش دو برابری سهم آموزش و  

 ( 0.4به    0.2تغییر از  )

افزایش همکاری با مراکز علمی و  .  6

 المللیهای بین سازمان

مراکز علمی و  برابری همکاری با    3افزایش  

 (3به    1تغییر از  )  المللیبینهای  سازمان 

توسعه 

های  زیرساخت 

 نظام اداری آجا

افزایش تخصیص منابع مالی به  .  1

راستای اجرای  تحقیق و توسعه در  

 های بهبود پروژه

به  درصدی تخصیص منابع مالی    30افزایش  

و در    (0.52به    0.4تغییر از  )  تحقیق و توسعه

 )تغییر  نتیجه کاهش تخصیص منابع آموزش 

 (0.48به    0.6از  

افزایش درک اهمیت و ضرورت  .  2

-ارزیابی عملکرد در راستای شایسته

 ساالری 

اهمیت    درصدی ضرورت درک و  50افزایش  

درصد در    75به    50تغییر از  )  ارزیابی عملکرد

 ( سال   3طول  
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 تغییرات اعمال شده در مدل  سیاست  راهبرد

افزایش جریان آزاد اطالعات و  .  3

هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی  

 منظور مدیریت اطالعات به

تغییر )  برابری جریان آزاد اطالعات   5افزایش  

برابری    3و افزایش    (درصد  60  به  10از  

درصد در    90به    30تغییر از  )  هوشمندسازی

 ( سال   3طول  

های  افزایش طراحی سامانه.  4

 گیری مدیران آجا پشتیبان تصمیم

ی  ها برابری طراحی سامانه  5افزایش  

تغییر در نسبت  گیری )پشتیبان تصمیم

  0.1ها از  مدیریت اطالعات به طراحی سامانه

 (0.5به  

کیفیت کمیت و  بازنگری در  .  5

و مقررات و افزایش حاکمیت    قوانین

 آجا   در  و مقرراتقوانین  

و  قوانین   و کیفیت  ، کمیتتغییر در حاکمیت

 ( سال  3در طول    80به    20از    )تغییر  مقررات

روز،  های بهکاربست فناوری.  6

صورت پیوسته و  به )پیشرفته و نوین  

 ( مستمر

روز، پیشرفته و  به  هایفناوری  افزودن متغیر

ثیر بر اصالح  أو اعمال ضریب ت  نوین

 گیری فرآیندهای سازمانی و کیفیت تصمیم 

توسعه نظام  

انگیزشی سرمایه  

 فکری آجا 

افزایش حمایت سازمانی و بهبود  .  1

های  کیفیت زندگی کاری سرمایه

 انسانی آجا 

برابری حمایت سازمانی و کیفیت    3افزایش  

درصد در    80به    20تغییر از  )  زندگی کاری

 ( سال   3طول  

ساالری در  افزایش شایسته.  2

و تبعیض عدالتی  بی راستای کاهش  

 شده درک

تغییر در )  ساالریش دو برابری شایستهافزای

 (1.4به    0.7ثیر ارزیابی عملکرد از  أضریب ت

سازی شغلی در  افزایش غنی.  3

شده شغل  راستای بهبود هویت درک

 شغلیمندی  رضایتو  

تغییر از  )  سازی شغلغنیبرابری    3افزایش  

 ( سال  3درصد در طول    80به    20

-سازی موفق برنامهافزایش پیاده.  4

یزی راهبردی آجا در راستای  ر

 تحقق اهداف راهبردی آجا 

ریزی و تعیین اهداف عملکردی  فزایش برنامها

راهبردی از  ریزی  برنامهثیر  أتدر ضریبتغییر)

 ( سال  3در طول    1.5به    1

دهی کارکنان  افزایش پاداش.  5

مبتنی بر عملکرد در راستای افزایش  

 های فکری آجا انگیزش سرمایه

درصدی تغییر در افزایش    50افزایش  

تغییر )  عملکرد  دهی کارکنان مبتنی برپاداش

 ( سال  3درصد در طول    75به    50از  

افزایش استقالل کاری و آزادی  .  6

گیران در راستای  تصمیمعمل  

 توسعه خالقیت و نوآوری 

آزادی  استقالل کاری و  افزایش سه برابری  

درصد به    10تغییر از  )  گیرانعمل  تصمیم

 ( سال  3درصد در طول    30
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توسعه سرمایه فکری "منظور مقایسه سه راهبرد  رفتار متغیرهای کلیدی مدل به  ( 7)  شکل  در

ارائه   " توسعه نظام انگیزشی سرمایه فکری آجا  ، اصالح نظام اداری آجاهای  آجا، توسعه زیرساخت

در  ثیرگذار هستند.  أوری سرمایه انسانی آجا تبهره  ءطور کلی هر سه راهبرد در ارتقا شده است. به

وری سرمایه راهبرد توسعه نظام انگیزشی سرمایه فکری آجا بیشترین بهبود را در بهرهاولویت اول،  

های اصالح نظام اداری آجا و در  راهبرد توسعه زیرساخت  ، اشته است. در اولویت دومانسانی آجا د

وری سرمایه انسانی آجا شده  بهره  ءراهبرد توسعه سرمایه فکری آجا موجب ارتقا   ،اولویت سوم

راهبرد توسعه نظام انگیزشی در سه   ،وری سرمایه انسانی آجااست. با توجه به رفتار متغیر بهره

وری  اما از سال سوم تا سال ششم رفتار متغیر بهره  ؛سازی رفتار صعودی داردایی شبیهسال ابتد

های اصالح نظام اداری نیز  ماند. راهبرد توسعه زیرساختنزولی و از سال ششم به بعد ثابت می

وری  رفتاری مشابه راهبرد توسعه نظام انگیزشی ایجاد کرده است و بعد از سال ششم نیز بهره

بهرهسرمایه   رفتار  است.  مانده  ثابت  آجا  انسانی  انسانی  سرمایه  به  وری  توجه  توسعه با  راهبرد 

طور که در نمودار مشخص است تا سال چهارم روند نزولی دارد، البته  سرمایه فکری آجا همان

وری ثابت بهره تقریباً ، وری از حالت پایه بیشتر است. از حدود سال سوم تا سال ششممقدار بهره

 وری سرمایه انسانی آجا خواهیم بود.  پس از سال ششم شاهد روند صعودی بهره ؛است

  

  



 

 1401  ، پاییز  26شماره    هفتم،  سال  پژوهی دفاعی،آینده   فصلنامه                                                     60

  
 وری سرمایه انسانی آجا مقایسه رفتار متغیرهای کلیدی مدل پویا بهره (7)  شکل

متمرکز  وری سرمایه انسانی  ها بر برخی از ابعاد بهبود بهرهکه هر یک از راهبردبا توجه به این

های هر یک از راهبردها  شده از اعمال سیاستبهبود حاصلکه اینتوجه به با اند و همچنین شده

در    ؛ ها برآورده نساختریزان را از اجرای سیاستگیر نبوده است و انتظار برنامهبه تنهایی چشم

های  طوری که ترکیبترکیبی از راهبردهای شناسایی شده بر روی مدل اعمال شد. به  ،مرحله بعد

تایی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب هر سه راهبرد بیشترین دوتایی و سه

برخی از  که  این ایجاد خواهد کرد. بر این مبنا با توجه به    آجا  انسانی سرمایه  وری  بهبود را در بهره

زمان وجود نداشت؛ صورت همسازی بهپوشانی داشتند و یا امکان پیادههای پیشنهادی هماستسی

سازی آن  پیاده  های منتخب ترکیبی از سه راهبرد مورد بررسی مجدد قرار گرفت و امکان سیاست

 18  یید قرار گرفت. در نهایت ابتداأریزان توسعه سرمایه انسانی آجا مورد تنیز با مشارکت برنامه

وری سرمایه انسانی آجا اعمال گردید و با توجه به نظر بهره  ءسیاست بر روی مدل پویای ارتقا 

ها حذف تک تغییرات هر یک از سیاستبهوری سرمایه انسانی، تک ریزان و رفتار متغیر بهرهبرنامه

تری در بهبود  هایی که نقش کموری مورد ارزیابی قرار گرفت. سیاستگردید و رفتار متغیر بهره

انسانیبهره سرمایه  گردید  آجا  وری  حذف  نهایت    ندداشتند  در  به  7و  منتخب  عنوان  سیاست 

ارتقا سیاست منتخب  ترکیبی  گردید.  سرمایه  وری  بهره  ءهای  شناسایی  آجا    (7)   جدول انسانی 

 های منتخب ترکیبی و تغییرات اعمال شده در مدل را ارائه داده است. سیاست
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    و تغییرات اعمال شده در مدل یبیترک منتخب  یهااست یس (7) جدول

 تغییرات اعمال شده در مدل  های منتخب ترکیبی سیاست ردیف 

1 
افزایش تخصیص منابع مالی به توسعه  

 سرمایه انسانی آجا 
درصدی تخصیص منابع مالی به توسعه    20افزایش  

 (0.18به    0.15سرمایه انسانی آجا )تغییر از  

2 
افزایش مستندسازی و ثبت تجارب امیران و  

 افسران ارشد آجا 

شده امیران و افسران  افزایش نسبت تجارب ثبت

سال    4در طول    0.6به    0.01ارشد آجا )تغییر از  

 (( 0.15)سالیانه  

3 

های آموزشی و پژوهشی آجا  افزایش همکاری

-های بینهای دانشی کشور و سازمانبا قطب

 المللی

های آموزشی و  همکاریافزایش دو برابری  

 (0.4به    0.2)تغییر از    پژوهشی

4 

افزایش جریان آزاد اطالعات و هوشمندسازی  

منظور مدیریت  فرآیندهای سازمانی به

 اطالعات 

 10برابری جریان آزاد اطالعات )تغییر از    5افزایش  

برابری    3سال( و افزایش    3در طول    60به   

درصد در طول    90به    30هوشمندسازی )تغییر از  

 سال(   3

5 
افزایش حمایت سازمانی و بهبود کیفیت  

 های انسانی آجا زندگی کاری سرمایه

برابری حمایت سازمانی و بهبود کیفیت    3افزایش  

  3درصد در طول    80به    20زندگی کاری )تغییر از  

 سال( 

6 

بهبود  سازی شغلی در راستای  افزایش غنی 

مندی شغلی شده شغل و رضایتهویت درک

 های فکری آجا سرمایه

به   20تغییر از  سازی شغل )غنیبرابری    3افزایش  

 سال(   3درصد در طول    80

7 

-افزایش استقالل کاری و آزادی عمل تصمیم

گیران در راستای توسعه خالقیت و نوآوری  

 های فکری آجا سرمایه

و آزادی عمل  برابری استقالل کاری    3افزایش  

درصد در   30درصد به   10گیران )تغییر از  تصمیم

 سال(   3طول  

سیاست  (8)  شکل ترکیب  راهبرد  اعمال  مینتیجه  نشان  را  منتخب  همانهای  که  دهد.  طور 

می سیاستمشاهده  بهشود  ترکیبی  منتخب  سیاستهای  بهترین  ارتقاعنوان  وری  بهره  ء های 

وری سرمایه انسانی آجا تا  شود. رفتار متغیر میانگین بهرهگرفته میسرمایه انسانی آجا در نظر  

  دهدسازی نشان میسال شبیه  وری را در طول دهدرصد بهبود در شاخص بهره  50  بیش از  حدود

تصمیم بهبود کیفیت  تا  که حاصل  و   70گیری  دانش  تسهیم  فکری،  افزایش سرمایه  و  درصد 

ذکر    شایاناست.    و تالش در جهت نیل به اهداف آجا  آجا   ارشد   مدیریت دانش امیران و افسران 

  طول در  ،حلقه اول. است ایدوحلقه سازی پویایی سیستم یک چرخه یادگیریفرآیند مدلاست 

 شناخت  تغییر  موجبو    شد  ایجاد  مسئله  موقعیت  در  مداخله  از   که  بازخوردهایی   سازیو  مدل  یندآفر
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بر   ؛ها استسازی سیاستیادگیری ناشی از پیاده  ،حلقه دوم  ؛گردید  مسئله  از  کنندگانمشارکت

اساس می   این  سیاستانتظار  سیاسترود  بر  مبتنی  آجا،  انسانی  سرمایه  توسعه  های  گذاران 

برنامه  اهدافپیشنهادی مدل،   و   هایو  تعیین کنند   به   یا  خروجی  بازخورد  براساس  عملکردی 

 تعدیل ها را  سیاست  است،  بوده  هدف  چه آن  به  نسبت  شده  حاصل  چه آن  مقایسه  با  دیگر  عبارت

یک   طی  و  موقعیت  کامل  یادگیری  دورهکنند  ارتقا   از  آجابهره  ءمسئله  انسانی  سرمایه  ،  وری 

 .  مدیریت کنند امکان پیچیدگی مسئله را تا حد

  

  

  
 انسانی آجا وری سرمایه بهره  ءهای منتخب ارتقاراهبرد ترکیب سیاست   (8) شکل

  گیرینتیجه

 تأثیر رفتار انسان و محیط است. ای است و به شدت تحتوری سرمایه انسانی مسئله پیچیدهبهره

یی  و پویاعدم اطمینان  منظور غلبه بر  بههای مسائل پیچیده  گذاران در مواجهه با موقعیتسیاست



 63پور                                        .../ مرضیه صمدی فروشانی و مجید رجب وری بهره   ارتقاء   گذاری سیاست   مدل 

بهرهمسئله،   از  با  متنوع  هایمدلگیری  و  اجرا   را  مسئله  مناسب  کارهای راه،  متعدد  و   طراحی 

سیستم  سازی  شبیهسازی و  پژوهش حاضر با شناسایی پیچیدگی ابعاد مسئله، به مدل  .دکننمی

-وری سرمایه بهره ءوری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسالمی ایران )آجا( با تمرکز بر ارتقابهره

وری آجا با استفاده از  بع رشد بهرهاترین من عنوان کلیدیهای فکری امیران و افسران ارشد آجا به

پویایی است  ( SD)سیستم    رویکرد  تحلیل ؛  پرداخته  آزمون  نتایج  و  متغیرها  رفتار  به  توجه  با 

سیاست مدل،  راهبرد  حساسیت  سه  در  پیشنهادی  آجا"های  فکری  سرمایه  توسعه ،  توسعه 

اداریزیرساخت نظام  اصالح  نظام  ،  های  سرمایهتوسعه  آجا انگیزشی  فکری  و   ،"های  شناسایی 

صورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید. با توجه به به

تخصیص منابع مالی  "های ترکیبی منتخب شامل  سازی مدل، سیاستهای حاصل از شبیهیافته

همکاری با  ،  میران و افسران ارشد آجامستندسازی و ثبت تجارب ا  ،به توسعه سرمایه انسانی آجا

بینقطب و  ملّی  دانشی  فرآیندها،  المللیهای  هوشمندسازی  و  اطالعات  آزاد  حمایت ،  جریان 

اختیار  ،  شدهدر راستای بهبود هویت درک  ی سازی شغلغنی،  کاریسازمانی و بهبود کیفیت زندگی 

عنوان بهترین به  ، "ینی سازمانیگیران در راستای توسعه نوآوری و کارآفرو آزادی عمل تصمیم 

 وری سرمایه انسانی آجا ارائه شده است. های ارتقاء بهرهسیاست

درک راستای  کید بر بکارگیری رویکردهای سیستمی در  ضمن تأ  در این پژوهش، تالش گردید

-در اتخاذ سیاستزمینه یادگیری سازمانی    پیچیده،مسائل اجتماعی  از موقعیت    گذارانسیاست

   د.آی فراهم وری سرمایه انسانی آجا های ارتقاء بهره

آجا مورد  وری سرمایه انسانی  ارتقاء بهره  ، مدلسازی پویای های پیشینکه در پژوهشبا توجه به آن

های پژوهش با یافتهمبنای دقیقی برای مقایسه نتایج وجود ندارد با این وجود،    توجه نبوده است، 

ریزی توسعه سرمایه انسانی و توسعه نظام  برنامه( در زمینه 1398های مهرگان و همکاران ) یافته

متناظر توان  را میاست. همچنین تاکید بر شفافیت    راستا هم   و افزایش تحقیق و توسعه  انگیزشی

 مورد نظر پژوهش حاضر در نظر گرفت.  با جریان آزاد اطالعات 

هایی  های دفاعی و اطالعاتی آجا با محدودیتمحرمانگی برخی از بودجهتوجه به    پژوهش حاضر با

در حد انتظارات اولیه    ، دریافت اطالعاتهای متعددبا وجود تالش که  طوریبه ؛مواجه بوده است

از افزودن برخی متغیرها صرف نظر شد و   ، پیچیده نشدن مدل منظوربه، عالوه بر آن  ؛میسر نشد

در این پژوهش سعی بر همچنین  . در نظر گرفته شد طور متوسطهای اداری و ثابت آجا بههزینه

به دانش موجود در زمینه سیاست افزودن  بر  بوده که عالوه  بهرهگذاری  آن  وری سرمایه ارتقاء 

 زمینه مناسبی نیز برای مطالعات آتی فراهم گردد. ، پیشانسانی
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 پیشنهادها

آجا    وری امیران و افسران ارشد بهره  ء ارتقاه شده برای  ئکه مدل ارادر این زمینه با توجه به این 

وری  بهرهمدل، سیستم  و اثربخشی ییآشود برای افزایش کارپیشنهاد می ؛ سازی شده استشبیه

های  مرزهای مدل با مدل  ،عالوه بر آن؛  سازی گرددشبیهی  با جزئیات بیشتر  سرمایه انسانی آجا 

  وریبهره  ءارتقا   هایهمچنین انواع فرصت  ؛قابل گسترش استعملکردی و توسعه سرمایه انسانی  

به ظرفیت ایرانهای  با توجه  بیشتر  ارتش جمهوری اسالمی  تواند وارد  می  و بهتری  با جزئیات 

بر فرصتآن  با توجه بهمدل شود.   تاثیرات ژرفی  ارتقاء  نرخ  انسانی که  و   های پیشرفت سرمایه 

آتی پیشنهاد میدارد در پژوهش  انگیزش بر   شودهای  ارشد مبنی  افسران  و  امیران  ارتقاء  نرخ 

که در  همچنین با توجه به آن  وری سرمایه انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.میزان بهره

در  وری امیران و افسران ارشد است،  افسران جزء به طور معمول نسبتی از بهرهوری  ارتش، بهره

ارتقاء دو مرحلههای آتی پیشنهاد میپژوهش با در نظر شود، زنجیره  امیران  ای افسران جزء و 

 محاسبهعدم    .یرد.انسانی مورد بررسی قرار گوری سرمایهگرفتن اثر آموزش و تاخیرهای ارتقاء بهره

  ،در چارچوب تحلیلی مشخص و قابل ارزیابی وری نهادهای نظامی و دفاعی شاخص بهره و انتشار 

شود با تمرکز پیشنهاد می  ، عالوه بر آن؛  های آتی است شناسی و تحلیل در پژوهشآسیب  مند نیاز

مدنظر قرار  وری  بهره  ء گذاری ارتقا سیاست   زمینه   ای در کشور، مطالعات گسترده  نیروهای مسلح بر  

   گیرد.
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