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اي از به شاخه شدنليتبداز پديد آمدن يک فکر در ذهن و مغز نابغه تا تحويل آن به مرکز علمی و »فرماندهی معظم کل قوا: 

ه بايد يک علم و ورود اين شاخه علمی به ميدان فناوري و در آخر تجاري شدن آن فکر اوليه، يک چرخه است که اين چرخ
طلبد و بايد تشريک مساعی هاي مسئول را میهمت نخبگان و مديريت دستگاه هانيامنسجم به وجود بيايد؛ البته  صورتبه

 (14/07/1389« )بيفتد.کنند که اين اتفاق در کشور 
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 2و جهانیار بامداد صوفي 1یآبادفتححسین 

 

 05/12/99تاريخ پذيرش:  05/09/99تاريخ دريافت: 
 

 چکيده
ها کارگیری مفاهیم دانش در فرایندهای سککااماند در نرن ضا ککر مرشد رشککد و باسندگد سککاامانبدون شککب ب 

عنران نهادهای ضیاتد ایجاد ثبات و امنیت مطرح  بنیان ب های دفاعد دانشمحرری، ساامان گردیده و در این عصر دانش 

باشند. اما مدیریت این کارکنان های سااماند مدتحقق هدفترین عامل ها، کارکنان دانشد مهمباشند. در این ساامان مد

ساید مؤسف    خرد چاسش شنا ساامان   های فراواند ب  همراه دارد. در این تحقیق ب   شد در  های  های مدیریت کارکنان دان

ت  عنران هدف اصکککتد تحقیق ارداخش  شکککده اسکککت. در این تحقیق کاربردی، ام اا انجا  مطاس ابنیان ارتش ب دانش

مؤسف  اسککشاراو و با اسککشفاده اا روف دسفد و سکک  دور ایمایش، مرردبررسککد نرار گرفت. روف   22اکششککافد، ت داد 

شنام     س ساخشاریافش  مد   گردآوری اطالعات در این اژوهش، ار ساخشاریافش  و  شد ک  تجزی  های نیم   تحتیل آنها اا وبا

ست. نشایج ب   SPSSافزار طریق نر  شان مد    انجا  گردیده ا دهد ک  درمجمرع، چهار ب د  دست آمده اا تحقیق ضا ر ن

ساای، نگهداری و ب     سشادا ، به شامل)شذب نیروی کیفد   )شذب و ا شت مؤسف   مش هد و مشاصص(،   ) کارگیری( و ه

های شناخشد، مدیریت عمتکرد، نظا    های عتمد و تاصصد، ترس ۀ تراناید   اذیری، ترس ۀ تراناید اشرای فرایند شام  

های مدیریت کارکنان دانشکککد ترین اب اد و مؤسف عنران مهمهای خردگردان( ب بران خدمات، رهبری اثرباش و گروهش

 اند.شدهبنیان ارتش و.ا.ایران شناخش  های دانشدر ساامان
 

  بنیان، کارکنان دانشککد، مدیریت راهبردی، منابا انسککاند، ارتش مدیریت دانش، سککاامان دانش واژگان کليدي:

 و.ا.ایران.

                                                                                                                                                     
 fh_ie@yahoo.com -)نریسندۀ مسئرل( )ص(هراید خاتم االنبیاء . اسشادیار دانشگاه ادافند1

 df1397.bf@gmail.com -. دانشیار دانشگاه عالم  طباطباید2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1400.19.73.4.5


 بنیان ارتش و.ا.ایرانهای دانشدرساامانهای مدیریت کارکنان دانشد شناساید مؤسف مقاسۀ اژوهشد:                  100

 مقدمه

صر اطالعات و داناید، باایگراند کتیدی ب       صن شد ب  ع صر  سشرده  با عبرر اا ع طرر گ

شرند. این کارکنان، دارای سطرح    محرر نامیده مداند ک  کارکنان دانشمرردترش  نرار گرفش 

ط با  ها و ارتبا  های انشزاعد، ترکید و تفسکککیر داده  گیریهای شکککناخشد، نشیج    باالی مهارت  

وکار تنها  کارکنان دانشد در عرصۀ کسد    (1389)میربانری، های شدید هسشند. ها و بینشدیدگاه

های دفاعد و امنیشد  و در ضراه( 1392)ن مشد و همکاران، منبا کتیدی کسد مزیت رنابشد اایدار 

د  تدریج ت دا  های اخیر، ب   باشکککند. درده    مد (33:1374)تافتر،  شکککرط ندرت نظامد   نیز ایش

ساامان    شد در  سال    کارکنان دان ست. در  صد   25، تنها 1920ها و شراما افزایش یافش  ا در

درصد، دارای    48ک  نزدیب ب  دو برابر این مقدار ی ند اند، درضاسدبرده« سفید یق »شاغالن  

درصد   53ب  « سفیدیق »های ، درصد شغل1981اند. در سال های سنشد و کارگری بردهشغل

دسیل شرایط  در ضراۀ مدیریت کارکنان دانشد، ب ( 67:1393هرسشزر و هرآن سد، )فش  است.افزایش یا

های فرهنگد و تحرالت در دنیا، کار ضفظ و نگهداری کارکنان ب  چاسشکککد شم یشد و ترنا

ساامان  ست.   ایچیده برای  شده ا سشفادۀ   بهره( 74:1392هاروارد،  دۀیبرگز کشاب)ها تبدیل  گیری و ا

ن  اا   نان             بهی کارک فاوت اا سککککایر  ند رویکردی مش یاام ند، ن افراد ارتالف و هرشکککم

ها ب  نابگان و کارکنان دانشککد برای  ک  سککاامانهمچنین درضاسد (Jacobs, 2017)باشککد.مد

گرن  افراد نسککبت ب  گذشککش   اند، اینکارگیری و رشککد دانش وابسککش آفریند اا راه ب اراف

یافش   ها کاهش ت هد و وفاداری آنها نسکبت ب  سکاامان  شاید بیشکشری دارند و  تحرک وشاب 

 (56:1389ااده، )عباساست.
 

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

آید  مد شمارب  ها ساامان ۀترین سرمایعنران مهم محرری ک  در آن دانش ب عصر داناید 

امروا ب  سککرعت درضال تبدیل شککدن ب  مزیت رنابشد   ۀدر دنیای ایشککرفشو دانش کارکنان 

نیاامند رویکرد مدیریشد مشفاوت نسککبت ب   و ب  همین منظرر باشککدها مداصککتد سککاامان 

ک    نظامدهای مسککا ل سککاامان و کارکنان اسککت. در این میان، با ترش  ب  ماهیت سککاامان 



   1400بهار ، 73، شمارۀ نرادهمفصتنامۀ عتمد راهبرد دفاعد، سال   

  ددانشکککارکنان  مدیریت  ۀاسککت، اهمیت مقرس اسککشرار ها بر کارهای دانشککدتمرکز ف اسیت

ست.         تر مداررنگ شد کمشر مرردترش  نرار گرفش  ا سا ل مربرط ب  کارکنان دان شرد. اما م

و ارورف ظرفیت فکری و یادگیری این افراد نقش    دانشکککد  ضفظ و نگهداری این کارکنان   

رکنان  دارد. کا های دفاعدو ارتقای تران رامد و آمادگد سککاامانای در مرفقیت کنندهت یین

سرمای     شد  ساامان دان سشند و اا این  های نظامدهای فکری  شد  روه   مدیریت کارکنان دان

سیار مهم مد شد.  و بااراف تراند ب سئت  اا آنجا ناشد مد   با شرد ک  ارداخشن ب  ضراۀ  بیان م

بنیان  بها در سککاامان دانشهای بااراف وگرانمدیریت کارکنان دانشککد و ضفظ این سککرمای 

 باشد.های اصتد فرماندهان و مدیران ارشد این ساامان مد.ایران یکد اا دغدغ ارتش و.ا
 

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

بنیان و  ها، ضرکت ب  سکککمت دفاع دانش های دفاعد و امنیشد همانند سکککایر ضراه  در باش

شای   گران گردیده اسکککت. افراد ب   طرف کارکنان دانشکککد و دانش  نرآور باعث تغییر گرانیگاه ب     

  (22:1390دراکر، )کنند اسکشفاده اا اور بااو یا مهارت دسکت، بیشکشر اا  هن و نگرف  اسکشفاده مد    

های دفاعد باشکککد،     ک  در سکککاامان  های ایشکککرفش  ب  هر میزان    و فناوری  ایرا تران رامد

شمن اضشماسد ب  ما بدهند.   ها و هدفتراناید ترانند اطالعاتد کامل وشاما دربارۀنمد های د

سشگد ب  ظرفیت تجزی   صحن      ودانش و بینش، بیش اا مراد خا  ب سان درمدیریت  تحتیل ان

شش  و هرف آدمد همچنان  صتد عمتیات اطالعاتد باند خراهد ماند.  نبرد دا سیرن   عامل ا )کمی

کا،     یت متد آمری هداری و       ( 115:1383امن شذب، نگ ضال، در این ضراه نیز مشککککالت  با این 

شد ب  ب  سد مطرح مد    کارگیری کارکنان دان سا شد ا شد. عنران چاس سیرن امنیت متد آمریکا،   )با کمی

های مدیریت کارکنان دانشککد و نیز تدوین  ؤسف در این میان، شککناسککاید اب اد و م  (240:1383

های عمتد در راسککشای مدیریت کارکنان دانشککد در سککاامان ارتش و.ا.ایران بر این   برنام 

شده و نیز ضفظ و ارتقای  تران رامد  تراند نقشد ضیاتد در بهبرد فرایندهای گفش اساس مد 

شران  ب ه ارتش و.ا.ایران و ثبات ژویهای نظامد، ب ساامان  س   ایفا     عنران ای صتد تر های ا

سمت دفاع دانش نماید. ب  ششر و نگاه ویژه ب   همین منظرر، ضرکت ب   بنیان نیاامند ترش  بی

نابگان و مدیریت کارکنان دانشکککد در سکککطرح ماشتا سکککاامان ارتش و.ا.ایران برده و  
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ش  و در همۀ سطرح  های راهبردی ساامان ارتش مرردترش  نرار گرف رورت دارد در برنام 

 های الا  در این امین  انجا  اذیرد.سااماند ساری و شاری گردیده و نظارت
 

 . پیشینة تحقیق  1-3

مدیریت کارکنان دانشکککد نیاامند نگرشکککد راهبردی ب  ضراۀ مدیریت منابا انسکککاند             

بنیان  باشککد. فتسککفۀ مدیریت راهبردی منابا انسککاند تا اندااۀ ایادی مبشند بر نگرف منبامد

ست. این نگرف مد  صیت         ا شا ست ک   ساامان ا ساند(  گرید طیا منابا )ااشمت  منابا ان

در این  (67:1393آرمسکککشرانگ،  )آورد.سکککااد و برتری رنابشد ادید مد   یگانۀ خرد را نمایان مد    

افزارهای ادارۀ کارکنان دانشکککد ک  عنصکککر اصکککتد        ویژه نر ناعدۀ باای و ب      رویکرد ب  

در ادام ، نشایج برخد ( 4:1393)میرسپاسد،   شرد. ای مدگیرنده هسشند، ترش  ویژه های یادساامان 

 گردد.ها ک  مبنای طراضد اسگری مفهرمد برده، ارا   مدتحقیق

  کارکنان خروو عتل یدشناسا»بنیاد باعنران ( در تحقیقد داده1396« )ضسن کاویاند( »1)

ش  شد      « آشا (ص)ایاالنبخاتم یدهرا ادافند نرارگاه اا ددان ساید عتل خروو کارکنان دان شنا ب  

های نظامد ارداخش  اسکککت. وی ام اا مصکککاضب  با برخد کارکنان دانشکککد ک  اا   اا یگان

ترشی    دارد ک  این کارکنان مشکالتد چرن عد  اند، ا عان مدشده های نظامد خارو ساامان 

ساامان در مررد اراف   ساامان  اوسی  اا سری  صرل بنیادین  های نظامد، ضقرق مزایای  ها و ا

شئرنات، عد  وشرد برنام   شد و    اایین، عد  اضشرا  و رعایت  ساامان شهت ر ای مدون در 

ترس ۀ اسش دادها و نیز ارورف خرد را دسیل عد  ر ایت شغتد خرد و ترک ساامان عنران  

 (1396کاویاند، )اند.نمرده

طراضد و تبیین ضفظ »باعنران ( در تحقیقد 1394« )ر ا رسرسد و مهدی رشیدی    ( »2)

عتمد   نفر اا اعضکککای هیئت 244براسکککاس نظرهای ت داد « اای و نگهداری کارکنان دانش

شگاه  س    دان س سیده     ها و مؤ سان شنربد ب  این نشیج  ر سشان خرا اند ک   های آمراف عاسد ا

س ۀ مهارت  سااماند و عداست روی     تر شارکت، ضمایت  صت م اثر  ای ها، ضقرق و مزایا، فر

 (1394)رسرسد و رشیدی، ها خراهد داشت.مثبشد بر ماندن کارکنان دانشد در ساامان
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نفر   73اا  2012ای ک  در سال ( در تحقیق ادیدارشناسان 2015« )ادگار و همکاران( »3)

شد انجا  داده  ست  اا کارکنان دان شد و  اند، ب  این نشیج  د یافشند ک  ضمایت اا کارکنان دان

صادن  شد   های آنها مرشد انگیزف کارکنانان  درکنار اضشرا  و تقدیر اا اضمتبرخررد  دان

 (Edgar&et.al, 2015)خراهد شد.

صاسح سیدعتد ( »4) عرامل مؤثر  »تحقیقد باعنران  ( در1392« )غفاریاکبر افج  و عادل 

ام اا   «محرر در شهاد دانشکککگاهد واضد تهران   بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش     

سد  ست   160نظرهای  برر س ۀ   یافشند ک  بین برنام نفر اا شام ۀ نمرن  ب  این مهم د های تر

س ۀ  شدن و برنام  فردی، فرایند اششماعد محرر  سااماند با نگهداری کارکنان دانش ریزی تر

محرر رابطۀ م نادار وشرد دارد.   های کاری با ترک خدمت کارکنان دانش       و نیز بین شکککرک

ی  شایج این تحقیق بین مشغیرهای فرعد ترسکککیم مسکککیر شکککغتد و ارتقا همچنین مطابق با ن

ا  ساای، امان ضضرر ماشت  سااماند، ایجاد فضای ترس ۀ دانش فردی، مشارکت در تصمیم     

سشقالل عمل در   های کاری، انجا  ف اسیتگروه و شناور، ترس ۀ ارتباطات در   های چاسشد، ا

های تجاری سککاامان با مشککارکت در هدف های ارداخت و ااداف ف اسیت،ها، نظا ف اسیت

محرر و اا سری دیگر بین برآورده نشدن انشظارهای شغتد و کاهش  نگهداری کارکنان دانش

)افج  و   محرر رابطۀ م ناداری وشرد دارد.  شکککون و منزست کار با ترک خدمت کارکنان دانش        

 (1392غفاری، صاسح

بررسد عرامل توثیرگذار بر   »د باعنران ارشد خر در رساسۀ کارشناسد   « مرنا خبرآوران( »5)

شککرکت   5ام اا بررسککد « گران فناوری و اطالعات در ایرانتمایل ب  ترک خدمت دانش

یافت ک  ر کککایت شکککغتد و ت هد        ب  این نشیج  دسکککت    1ف ال در ضراۀ فناوری اطالعات   

ن وراان برای ترک خدمت اثر منفد خراهد داشکککت. در کنار ای     سکککااماند بر تمایل دانش   

ااضد و ت ارض میان کار و اا، ابها  و تضککاد در نقش، کار بیشمر ککرع، عرامل اسککشرس 

 (1392)خبرآوران، خانراده اثر مثبشد بر خروو کارکنان دانشد خراهند داشت.

                                                                                                                                                     
1. IT (Information Technology) 
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شکککرکت    129( در تحقیقد ک  در بین کارکنان دانشکککد    2007« )کتد و همکاران ( »6)

ست  بریشانیاید ف ال در ضراۀ فناوری اطالعات  یافشند ک  با انجا  داده بردند، ب  این نشیج  د

های یادگیرنده و ماندگاری کارکنان دانشککد، مدیران منابا  ترش  ب  رابطۀ مثبت بین سککاامان

شد باید اا راهبرد    ساند شهت کاهش اضشمال باسقرۀ خروو کارکنان دان سبد چرن  ان های منا

مند )سکککیسکککشمد( اا راه تفکر نظا  ها وانداا مشکککشرک، چاسشبرنراری ارتباط بین چشکککم

س   و ب  مهارت ششن اسگر   های فردی، تر ششراک گذا س ۀ     ا ساامان و تر های  هند در درون 

  (Kelly&et.al, 2007)های یادگیری گروهد در ساامان اسشفاده نمایند.سامان 

شککناسککد نظا  نگهداری  آسککید»( در تحقیقد باعنران 1390« )سککنجقد و همکاران( »7)

نفر اا   201بر اسککاس نظرهای « منابا انسککاند با رویکرد راهبردی و ارا   اسگری مناسککد 

ست        ساامان دفاعد ب  این نشیج  د سشاد یب  شاغل در  ساس    کارکنان اایرر م یافشند ک  اض

ساامان     سااماند و تومین نیااهای برتر بر ماندگاری کارکنان در  سااماند، ت هد  های  عداست 

 (1390)سنجقد و همکاران، .نظامد اثرگذار است

بررسکککد عتل خروو کارکنان     »( در تحقیقد باعنران  1394« )ااده و همکاران فرترک( »8)

ب  این نشیج  دست یافشند   « بنیان با رویکرد اریاید شناساید سیسشم    های دانشدانشد اا شرکت  

د سرارسشان    های کافد برای رشد و ارتقا و غیرمنصفان  انداششن ارایاب   ک  عد  وشرد فرصت 

 (1394ااده و همکاران، فرترک)اا عتل تشدید انگیزۀ ترک خدمت کارکنان دانشد است.

بنیاد خرد ب  این نشیج  دسککت یافشند  ( در مطاس ات داده2015« )مالدکرا و همکاران( »9)

های کار و آاادی و نیز دو مقرسۀ مارب انگیزه  ها، ر کککایت، ویژگدک  دسکککشیابد ب  هدف

اخالند مدیران بر انگیزف و اسککشفادۀ ناکارآمد اا انر ی و تران کارکنان دانشککد و بد ی ند 

 (Mládková&et.al, 2015)ماندگاری کارکنان دانشد اثرگذار است.

  یاسگر دطراض »( در تحقیقد بککاعنران      1396« )نژاد نرری و همکککاران مهککدی( »10)

و  بنیان ارداخش های دفاعد دانشب  طراضد اسگری سککاامان« انیبندانش ددفاع یهاسککاامان

سااماند، فرهنگ        عرامل اثرگذار در اسگری گفش  ساخشار  سشۀ  سااماند،    شده را ب  چهار د

اند. در ضراۀ سرمایۀ انساند خالنیت،  بندی نمردهسرمایۀ انساند و مدیریت و رهبری تقسیم   
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عنران  ند ب مداری، ت هد و تناسکککد ت داد مشاصکککصکککین با نیاا سکککاامابصکککیرت، والیت

 (1396نژاد نرری و همکاران، مهدی)اند.های اصتد م رفد گردیدهشاخص

 ( ارا   گردیده است:1های این ضراه در شدول شمارۀ )همچنین نشایج برخد دیگر اا تحقیق
 

 گرفته در زمینة مديريت کارکنان دانشيهای صورت(: نتايج برخي تحقیق1جدول شمارة )

 نتایج محقق

 (1373) صفرخانتر

بین ضقرق و دسککشمزد مناسککد، عالن  ب  شککغل، امکان ارتقای شککغتد، صککالضیت و    

گیرنده تطابق شغل با تحصیالت و تاصص و تداو  خدمت     های تصمیم شایسشگد مقا   

 کارکنان اژوهشد رابطۀ مثبت و م نادار وشرد دارد.

محمدی و همکاران 

(1377) 

شغتد     دریافت ساس امنیت  سااماند و اض سبت ب  کار  های  مرشد ایجاد نگرف مثبت ن

 شرد.در ساامان مد

Smith&Rupp (2003)  ای وشرد ندارد.بین میزان ااداف و انگیزف کارکنان دانشد رابط 

Price&Mouler 

(2006) 

های شککغتد، یکنراخت بردن کار، ضمایت اششماعد همکاران، ارداخت، عداست  فرصککت

ارتقای ت هد ب  شککغل، عرامل مؤثر بر ماندگاری  ترای د، مسککئرسیت خانرادگد، فرصککت 

 کارکنان دانشد در مشاغل است.

Wang&et.al 

(2008) 
اذیر  شکککناخشد امکانکاهش خروو کارکنان دانشکککد اا طریق مدیریت نراردادهای روان

 است.

میربانری و همکاران 

(1389) 

کاری و  ارداخت ضقرق، دسکککشمزد و ااداف مناسکککد، دادن آاادی عمل و اسکککشقالل      

 ها نرار گیرد.مشارکت در کار باید شهت نگهداری کارکنان دانشد مرردنظر ساامان

 (1389ضسیند )
های اطالعاتد مشناسککد باعث ایجاد خزانۀ اسککش داد،  مدیریت اسککش داد و ترسکک ۀ بانب

 شرد.های کتیدی مدکاهش ترک سااماند و خاسد نماندن منصد

Darchen&Temblay 

(2010) 
ششری بر شذب        هایویژگد سبت ب  کیفیت محیط کاری اثر بی شغتد ن مربرط ب  فرصت 

 و نگهداری کارکنان دانشد دارد.

Nair&Vohra 

(2010) 

م ند بردن کار اا عتل   کیفیت یا سکککن کاری اندگد کاری، عد  امکان خردابراای و بد       

 باشد.ااخردبیگانگد کاری کارکنان دانشد مد
Nelson&Mccan 

(2010) 
 در نگهداری کارکنان دانشد با عمتکرد مناسد ماسد شرکت مرتبط است.مرفقیت 

Fatima (2011) 
صت  سشان و محیط کاری ارتباط مثبشد با         ااداف، فر سرار شغتد، ضمایت  س ۀ  های تر

 ضفظ و نگهداری کارکنان دارد.

 (1390افامد اردکاند )
دارد و اعشماد بر روی تمایل  سااماند بر روی اعشماد اثر مثبت، مسشقیم و م نادار   فرهنگ

 ب  ترک کار کارکنان دانشد، اثر م کرس و م نادار دارد.
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 نتایج محقق

 (1390میرااید )
عرامل فردی، محیط خارشد و خانرادگد و عرامل سکککااماند در ترک خدمت اخشیاری          

 مدیران و کارکنان مؤثر است.

Mladkova (2012) باشد.ها مداا ساامان مدیریت رهبران یکد اا عتل خروو کارکنان دانشدسرء 

اضمدی و همکاران 

(1391) 

طۀ م کرس         بین اذیرف و تحقق اراف  کارکنان راب های اخالند و میزان ترک خدمت 

 وشرد دارد.

Hans&Eirik 

(2012) 
 ضمایت اا ضق ماسکیت م نری کارکنان دانشد اثرگذار است.

ارر و همکاران نتد

(1392) 

شد، مشغیرهای   سشقالل ضمایت اششماعد و ارداخت را  آمرافکارکنان دان های عمرمد، ا

 اند.در اوسریت اول خرد شهت ماندگاری در ساامان در نظر گرفش 

کشاب برگزیدۀ هاروارد 

(1392) 

اضشرا ، شبران خدمات عادالن  شککغل  های نابلغرور عضککریت در شککرکت، سککرارسککت

 های اصتد باند ماندن در شغل است.م نادار محرک

Widmann (2013) .کسد رهبری بر ر ایت شغتد، ت هد و ت امل و مشارکت کارکنان دانشد اثرگذار است 

Englmaier&et.al 

(2014) 
 من قد کردن نراردادهای بهین  در ضفظ کارکنان دانشد مؤثر است.

Alexander (2014) 
محرری عرامل اصکککتد انگیزف  های چاسشکککد مطترب، اذیرف اششماعد، عداست هدف

 کارکنان دانشد هسشند.

 های شغتد مناسد بر ماندگاری کارکنان اثرگذار است.ضمایت سرارسشان و خدمت (1395صاضبدل )

 گیری بهین  اا این افراد است.واگذاری ندرت و مسئرسیت ب  کارکنان دانشد کتید بهره (1386گیبسرن )

Jacobs (2017) 
های شکککناخشد نیاا دارند این کارکنان        تراناید کارکنان دانشکککد ب  دانش ضراۀ کاری و     

 شرند.باشند و اغتد با کارهای چاسشد برانگیاش  مدنیاامند اسشقالل و آاادی بیششر مد

ااده و اتابکد نا د

(1391) 
 های نظامد و راهبری دفاعد م رفد شد.سپاری در سااماناسگری برون

نادراناه و همکاران 

(1393) 
 شناسد نرار گرفت.عمتکرد ارتش شمهرری اسالمد ایران مررد آسیدنظا  مدیریت 

 های افسری نیروهای مستح ارا   شد. آمراشد دانشگاه -راهبرد تربیشد  (1388فیرواآبادی )

 

 تحقیق   یها. سؤال1-4

 اصليسؤال . 1-4-1

 است؟ایران کدا  ارتش و.ا. انیبندانش یهادرساامان دکارکنان دانش تیریمد اب اد
 فرعي سؤال. 1-4-2
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 یران کدا  است؟و.ا.ا بنیان نظامد ارتشهای دانشهای مدیریت کارکنان دانشد در ساامانمؤسف 
 

 های تحقیق  . هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

 .ا.ایران.ارتش و انیبندانش یهادرساامان دکارکنان دانش تیریمد اب اد ید و م رفدشناسا
 

 فرعي . هدف1-5-2

 .ا.ایران.  و بنیان ارتشهای دانشهای مدیریت کارکنان دانشد درساامانشناساید و م رفد مؤسف  

 

   تحقیق روش. 1-6

سحاظ هدف اا نرع کاربردی و اا سحاظ ماهیت و روف، ترصکککیفد         تحقیق ضا کککر ب   

های تحقیق، در گا  اول بر اسککاس مطاس ات  دسککشیابد ب  هدف منظررب ایمایشککد اسککت.  

های مهم مدیریت کارکنان دانشککد  اکششککافد در ضراۀ تحقیق، ت داد بسککیاری اا شککاخص 

ساند          ساس اسگری مدیریت راهبردی منابا ان سشاراو و بر ا ساید و ا س   ریم»شنا در « دسپا

گردیدند. در مرضتۀ ب د با  بندیکارگیری تقسککیمچهار ب د شذب، نگهداری، بهسککاای و ب 

نفر اا فرماندهان و مدیران   18گیری اا نظرهای ت داد  انجا  سککک  دور روف دسفد و با بهره 

سال( و   55تا  30عاسد نظامد دارای تحصیالت باالتر اا کارشناسد ارشد )با میانگین سند       

چهارگان  ارتش   آشنا با مباضث مدیریشد، سااماند و نظامد سشاد فرماندهد یکد اا نیروهای   

شد     اعضای کارگروه دسفد مؤسف   عنرانب و.ا.ایران  سد مؤثر بر مدیریت کارکنان دان سا های ا

ساامان  شکیل کارگروه دسفد،        های دانشدر  شدند. در این تحقیق ب د اا ت ساید  شنا بنیان 

ات  عامل اثرگذار اا مطاس  22های نظرخراهد تدوین گردید. ارسشنامۀ دور اول با ارسشنام   

سشاراو         شامل ارسش برگرفش  اا نشایج دور اول و عرامل ا شافد، ارسشنامۀ دو   شده اا   اکش

ارسشنامۀ سر  براساس نشایج دور سر  برده است. در هر س            تیدرنهانظرهای خبرگان و 

شککده اسککت. در این اژوهش،  گرفش   ب  کاربندی ای برای رتب رتب  5ارسککشککنام ، یب م یار 

شده    اسشفاده «  رید هماهنگد کندال »نظر میان اعضای کارگروه اا  ن اتفاقبرای ت یین میزا

شان مد     ست.  رید هماهنگد کندال ن دهد ک  افرادی ک  چند مقرس  را برمبنای مر رعد   ا
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ند، م یارهای مشکککابهد را برای نضکککاوت دربارۀ اهمیت هریب اا مقرس          مرتد کرده  ها   ا

دارند. مقدار این مقیاس هنگا  هماهنگد و       نظراتفاق گر و اا این سحاظ با یکدی    اند کاربرده ب  

د و مشاشد  کماسری)ممرافقت کامل برابر با یب و در امان نبرد کامل هماهنگد برابر با صفر است.  

م    ( 1393، مررنی نا ها در این تحقیق، رواید محشراید و رواید  روف ت یین رواید ارسکککشککک

سنجش آن ب     ست ک  روف  سیتۀ  همگرا ست. اسبش  نباید      SPSS افزارنر و صررت گرفش  ا

ب        باترش   ک   ک  یافرامرف کرد  ظامد مد    ن مان ن باشکککد، مراردی اا    نتمرو تحقیق سکککاا

بسکککیاری اا   ک  چراها وشرد دارد. های اطالعاتد و ضفاظشد برای بررسکککد دادهمحدودیت

ها  ااسخ ب  ارسشنام     ادند در، شده یبندطبق دالیل امنیشد و مر رع اطالعات   فرماندهان ب 

های تحقیق را دسشارف تغییر نرار   رابط مشاصد را رعایت کرده ک  همین مر رع یافش 

 دهد.مد

برده و نتمرو مکاند تحقیق سککاامان   1398تا  1396سحاظ اماند سککال نتمرو تحقیق ب 

شد. در این    حقیق  ت ارتش و.ا.ایران برده و نتمرو مر رعد این تحقیق مدیریت دانش مد با

د برای ادامۀ روند  دسفد وشرد   تیو دسدسکککت آمد  نبرل در دور سکککر  دسفد ب  ترافق نابل  

 نداشت.
 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 بنیان. سازمان دانش2-1

ساامان دانش    صطالح  صاد دانش    1بنیانا ست ک  با ظهرر انش شکل   مفهر  شدیدی ا بنیان 

اند ک  منشککو داراید و سککرمایۀ اصککتد،  ها دریافش گرفش  اسککت. امرواه بسککیاری اا سککاامان

های افراد و ای در ف اسیتاطالعات و منابا دانشککد سککاامان اسککت. دانش، نقش برشسککش   

در  سممنابلهای تدریج شایگزین سککرمای ب  2های فکریکند و سککرمای ها ایفا مدسککاامان

سد  ساید نرع مدیریت و ب   گردند. تالفوکار مدک شنا روا کارگیری دانش، رواب  ها برای 

ها شده است.    ترین محرر در بیششر ساامان  ششاب بیششری گرفش  و در ضال ضا ر با اوسریت   

                                                                                                                                                     
1. Knowledge Intensive Organization (Knowledge Based Organization) 

2. Intelligence Capital 



   1400بهار ، 73، شمارۀ نرادهمفصتنامۀ عتمد راهبرد دفاعد، سال   

ساامان    ست برای دریافت خدمات بهشر اا طرف افراد،  ست   درخرا سیا های  ها را ب  اعمال 

سککری  ب بنیان، ترش  بیشککشری دسیل اهمیت انشصککادی منابا دانشکند. ب مؤثرتر هدایت مد

رو، درک مفهر   اکشسکککاب، فراگیری و مدیریت منابا دانش م طرف گشکککش  اسکککت. اااین     

ای را  های گسشرده بنیان سرمای  های دانشبنیان بسیار اهمیت دارد. ساامان  های دانشساامان 

دهند، بیشککشرین ترش  آنها ب  آینده برده و بر روارسککاند آن انجا  مددرامینۀ اطالعات و ب 

شبی  اسگرها سشم( توکید دارند.  ساای ،  سی ضان و ضسنری،     (William, 1996)ها و تحتیل نظا  ) )رم

کند ک  نادر است اا نیروی   هاید دست ایدا مد بنیان ب  ترانمندییب ساامان دانش  (18:1391

ند و ویژگد       یافری ندرتد عظیم ب ندک  ن  »و  1«اهرمد»ا هدف     2«ایاثر اروا خدمت  های   را در 

اتکاید ک  همان نقطۀ  دهد. در ویژگد اهرمد، سککاامان ب  یاری دانش، نقط مدسککاامان نرار 

ترشهد  کند و با صرف منابا ناچیز، ب  ترس   و گسشرف نابلراهبردی ترس   است، ایدا مد 

 کند.دست ایدا مد

مایز     های دانش اصکککرل مشکککشرک سکککاامان   باوشرد  باید اا ت یان، ن یا  بن ن  های مرشرد م

شد. مهم بهای دانشساامان  صل کمشرین  وتترین این تفانیان نظامد وغیرنظامد غافل  ها، ا

ت، کاراید و  دسیل وشرد رناب   های صکککن شد و باارگاند ب     های سکککاامان  هزین  در ف اسیت   

های عمتیاتد، ب  دسیل اهمیت هدفهای نظامد ب در سککاامان ک ددرضاسسککرددهد اسککت.  

ششر ترش  مد    ششیباند آمادی بی دآوری در د. بنابراین اصل ضدانل هزین  و سر  شر اثرباشد ا

ت  های غیرنظامد محصککرالت و خدمابر آن، در سککاامانگیرد. افزوناوسریت ب دی نرار مد

ساامان عر   مد     دشده یترس ششریان در بیرون  شرد و نیاا ب  خدمات ام اا فروف نیز   ب  م

های  داخل ساامان و واضد ت آمادی بیششر در  های نظامد، خدمادر ساامان  ک ددرضاسدارد، 

 (1391و اتابکد،  اادهدنا )عمتیاتد آن است.

د،  کیزیفریغرنگ شده و منابا بنیان، اهمیت نسبد ماده )فیزیکد( کمهای دانشدر ساامان

عنران عامل کتیدی در امر ترسید ب       بنیان، دانش ب   اند. در شراما دانش ای یافش   شایگاه ویژه  

های شراما  ( برخد اا ویژگد2شدول شککمارۀ ) (19-20:1391ضسککنری، )رمضککان و رود.شککمار مد
                                                                                                                                                     
1. Leverage Virtue 

2. Butter-Fly Effect 
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شد را اا دیدگاه    سۀ این ویژگد های ماشتا نمایش مدصن شد و دان ها  دهد. مطاس   و مقای

 های نرین کمب کند.های سنشد و ساامانهای ساامانتراند ب  درک تفاوتمد
 (20:1391)رمضان و ضسنری،  دانشيهای جوامع صنعتي و (: مقايسه ويژگي2شمارة ) جدول

 دیدگاه            

 موضوع
 دیدگاه دانشي دیدگاه صنعتي

 مرسد درآمد و سرد منبا –مرسد هزین   انسان

 وابسش  ب  سطح دانش مراتدستست وابسش  ب  سطح  ندرت مدیریت

 کاران در مقابل مدیراندانش دارانکارگران در مقابل سرمای  چاسش ندرت

 ضمایت اا همکاران ریاست بر ایردسشان مدیرنقش 

 ابزار برای ارتباطات و منابا ابزار وااایش )کنشرل( اطالعات

 ترسید
فرایندهای کارهای فیزیکد منابا 

 فیزیکد برای ایجاد محصرل مادی
 کاران در ساخشارهای مادی/ غیرمادیتبدیل دانش ترسط دانش

 های دانشدهاید اا مجمرع شبک اا راه  اا راه هر  سااماند شریان دانش

 های شدید تحقیق و ترس   و مششریان شدیدایده -غیرمادی/ مادی مادی و متمرس عایدی اصتد

 امان و دانش سرمایۀ ارسد و تراناید انساند خمیرمایۀ ترسید

 افزار و مفهر  کارآفریندساخشارهای نامتمرس، فکر، نر  افزاری(متمرس و مادی )سات محصرل

 های مشنرعمحرک ایده مشراسد )محرک ماشین( شریان ترسید

 های انشصادیهدف در شبک  سهم انشصادی در فرایند ترسید توثیر اندااه

 هات امتد اا راه شبک  اا راه بااار رابط  با مششری

 مشمرکز بر تجارت یب ابزار اا میان دیگر منابا دانش

 های شدیددارایدایجاد  یافشن ابزار شدید آمرخشن

 های نامتمرسداراید های متمرسداراید اراف نهفش  در بااار

 افزایش و هم بااگشت سرمای  و سرد هم بااگشت سرمای  و سرد انشصاد

 . کارکنان دانشي2-2

  1959شرد، در سال   مطرح مد« سفیدها یق »کاران( ک  با عنران وا ۀ کارکنان دانشد )دانش 

اا دیدگاه وی، امرواه وان یت بزرگ،   (1393)نیکرکار و همکاران، مطرح شککد. «ایشر دراکر»ترسککط 

ی اسکککت. شام ۀ شدید، شام ۀ نهادهای           گردانشهای بزرگ  وشرد ت داد ایادی سکککاامان   

های مسکککتح، گرانیگاه  یافشۀ بزرگ اسکککت. در هر یب اا آن نهادها و ااشمت  نیرویسکککاامان

شای اسککشفاده اا اور بااو یا   طرف کسککد ک  ب ت؛ ب کاران تغییر محل داده اسککدانش طرفب 

سشفاده مد    در گذر اا عصر صن شد    ( 22:1390)دراکر، کند.مهارت دست، بیششر اا  هن و نگرف ا
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  افش ی شیافزاها و شراما تدریج ت داد کارکنان دانشد در ساامانب  عصر اطالعات و داناید، ب 

ک  نزدیب ب  دو برابر  اند، درضاسدبرده« دیسف ق ی» درصد شاغالن   25تنها  1920است. در سال   

شغل    48 این مقدار ی ند صد دارای  سنشد و کارگری برده در سال  های  صد    1981اند. در  در

(  67:1393)هرسشزر و هرآن سد، اسککت. افش ی شیافزادرصککد  53سککفید( ب  های بهبردیافش  )یق شککغل

ساامان و مدیریت نیز تحق رونیااا شمگیر      یق، در ضراۀ  شد چ های مرتبط با این مر رع با ر

 مراش  گردیده است.

  ارا   اا امان ارا ۀ مفهر  کارکنان دانشکککد تاکنرن، مفاهیم و ت اریا فراواند در این امین          

سیاری اا یکدیگر مشمایز مد  شده  باشند. اما همگد در این نکش  اشماع دارند ک    ک  در وشره ب

اعشقاد برخد  ب  (Mladkova, 2012)و درضال رشککدی هسککشند. های مهمکارکنان دانشککد، گروه

صتد مفهرمد،     س  رویکرد ا شغل در   محرردادهمحققان در ضراۀ ادبیات مدیریت  و محشرای 

  (Brinkley&et.al,  2009)خصرص اصالح کارکنان دانشد وشرد دارد.

کارکنان برای    نظر اهمیت  در این رویکرد کارکنان دانشکککد اا نقط    . رويکرد مفهومي: 1

«  دانپررت»و « وینسرن »، «دراکر»شرند، ت اریا  ها تبیین مدکار کردن آنها و سبب  ساامان 

 (Mladkova, 2012) گیرند.بندی نرار مددر این تقسیم

فردی هسککشند ک  دانش مهمد  ، کارکنان دانشککد افراد مهم و منحصککرب «دراکر»ب  اعشقاد 

نماید ک  اا  کارکنان دانشکککد را کارمنداند م رفد مدنیز « وینسکککرن»برای سکککاامان دارند. 

سشفاده مد          شان ا سش ششر اا د شان بی نیز کارکنان  « داونپررت» (Mladkova, 2012)نمایند.مغز

های باالید اا تاصککص، آمراف یا تجرب  برده، عنران افرادی ک  دارای درش دانشککد را ب 

 (Maruta, 2012)م رفد نمرده است.

کسککاند ک  در همۀ  عنرانب در این رویکرد، کارکنان دانشککد را حور: م. رويکرد داده2

کارکنان دانشککد را  « آسرسککن»بر این اسککاس،  نمایند.کنند تبیین مدای کار مدسککاامان ویژه

های  بنیان، تحقیق و ترس   و شرکت  های دانشهاید با هدفداند ک  در ساامان کارکناند مد

 (Mladkova, 2012) باشند.مدبا فناوری باال مشغرل ب  کار 
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های مشککاغل شهت شککناسککاید   در این رویکرد، اا ویژگد . رويکرد محتوای شغغ: :3

تراند اا  در این چارچرب مد ک (Brinkley&et.al,  2009) شکرد. کارکنان دانشکد اسکشفاده مد  

ن،  ، کارکنان دانشکککد شکککامل دانشکککمندا«تافتر»یاد نمرد. ب  اعشقاد « کید»و « تافتر»ت اریا 

شرفش  کار مد      سشند ک  با فناوری ای سان و افرادی ه نیز اا کارکناند ک  در « کید»کنند. مهند

شاوره، تبتیغات، ضقرق ماسد و تحقیق کار مد ضراه عنران  نمایند، ب های طراضد، مدیریت، م

 (Mladkova, 2012) نمایند.کارکنان دانشد یاد مد

ناید در کنار کارکنان یدی، اا گروه دیگری اا کارکنان با عنران              در عصکککر اطالعات و دا

ب      نان دانشکککد  مان   کارک یاتد سکککاا یاد مد         عنران منبا ض یدار  اا نابشد  یت ر شکککرد.  ها و مز

(Englmaier&et.al, 2014:4)   ساامان ها  با ترش  ب  اینک  همۀ کارکنان دارای اراف یکساند برای 

هاروارد،   دۀیبرگز کشاب) یاا اسکککت چگرنگد مدیریت آنها مشفاوت اا یکدیگر باشکککد.باشکککند، ننمد

ها نیز ضاکد اا آن است ک  سبب مدیریشد در مررد کارکنان دانشد     نشیجۀ برخد تحقیق( 107:1392

های مدیریت  و نقش(Mládková&et.al, 2015) د مشفاوت اسکککت.دانشکککریغنسکککبت ب  کارکنان 

با ترش  ب  اینک  اراشمندترین    (Mladkova, 2012) ی در ضال تغییر است. کارکنان دانشد ب  رهبر 

یکمد اعم اا تجاری و غیرتجاری کارکنان دانشککد آن نهاد اسککت  ونرن بیسککت نهاد بداراید ی

ب     (167:1393)دراکر،  شذب، آمراف، نگهداری و  قای        ،  یاتد در ضفظ و ب ها امری ض کارگیری آن

ها در مررد کارکنان دانشد، مر رع شذب،  روی ساامانهای ایشچاسشهاست. در میان ساامان

ها مرردترش   وری بیشککشر اا سککایر ضراه کارگیری کارکنان دانشککد در کنار بهرهنگهداری و ب 

در ضراۀ مدیریت کارکنان        (1394ااده و همکاران،  ؛ فرترک169:1393)دراکر، محققان نرارگرفش  اسکککت.   

و نگهداری   45 یشد و ترن ات فرهنگد و تحرالت در دنیا، کار ضفظدسیل شکرایط شم دانشکد ب  

 (74:1392هاروارد،  دۀیبرگز کشاب )شده است.ها تبدیل کارکنان ب  چاسشد ایچیده برای ساامان

 . جذب و استخدام2-3
 . جذب نيروی کيفي2-3-1

ساامان  ساند باکیفیت،   کند، نیروی ها را تضمین مد آنچ  در شهان امروا مزیت رنابشد  ان

اا دیدگاه برخد محققان نیروی انسککاند باکیفیت   (1384و دیند،  نژادیمرری)تخالق و اریاسککت.
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صص عاسد در ضراۀ کاری، مش هد و اخالق    ششن تا شد. مدار مددرکنار دا امامد و   دل)خرفبا

باید  هاید ک  در شذب و اسککشادا  کارکنان دانشککد  ویژگد( 1393د، سککپاسکک ریم؛ 1392همکاران، 

 مرردترش  نرار گیرد.
 

 پذیری. فرایند جامعه2-3-2

ست ک  اا راه آن، کارکنان اراف   فرایند شام   سااماند فرایندی ا سااماند،   اذیری  های 

این فرایند ک  اا ایش اا ورود کارکنان       (1378فرهد، )آمراند. ها و رفشارهای الا  را مد   عرف

ای بر عمتکرد، ماندگاری و یا خروو کارکنان داشکککش   توثیرهای باسقره ترانددم گردددمآغاا 

شد.  صمدی،  )با ست ک  یکد اا عتل خروو    نشایج برخد تحقیق( 1386فرهنگد و  شانگر آن ا ها ن

های نظامد، ناآشناید و عد  شناخت اا فرهنگ، نرانین و نیروهای  کارکنان دانشد اا ساامان

 (1396کاویاند، )نظامد برده است.
 

 . بهسازی2-4
 های علمي و تخصصي. توسعة توانایي2-4-1

وکار، افراد و های محیط کسکککدهای نرین و ایچیدگدهای رواافزون فناوریایشکککرفت

ها و دانش عتمد  روارساند مهارت های آمراشد شهت ب  ها را متز  ب  اشرای برنام ساامان 

صد آنها مد    ص س   ری)منماید.و تا شد نیز  رورتد     امری ک  ( 1393د، سپا در ضراۀ کارکنان دان

 (Jacobs, 2017) باشد.انکارنااذیر مد
 

 های شناختي. توسعة توانایي2-4-2

ب         ناخشد  هارت شککک ناید و م کار یکد اا    ترسککک ۀ ترا ناید افراد برای اردااف اف عنران ترا

ساامان  رورت  ست. این تراناید های مرفقیت  شامل مراردی چ   ها شد  رن  ها برای کارکنان دان

 (Jacobs, 2017)باشد.و تفکر انشقادی مد لیوتحت یتجزندرت ضل مسا ل در سطرح عاسد، 

 . مدیریت عملکرد2-4-3

های سااماند، گروهد  مدیریت عمتکرد فرایندی است شاما ک  دربرگیرندۀ ت یین هدف 

ی راهبردهای ااداف، ارا ۀ بااخرردهای  راسکککشاسکککااهمو فردی، فرایند اثرباش ارایابد و 

های مرردنیاا برای مرفقیت  منظرر آمراف و ترس ۀ مهارت سردمند و ضمایت اا کارکنان ب  
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این رویکرد با ترکید مدیریت کیفیت شاما و مدیریت   (1393و همکاران،  )نادراناهساامان است.  

دنبال  د و مشککارکت کارکنان در این فرایندها ب ابیمسککئت مبشند بر هدف با ارایابد عمتکرد، 

 (244:1388د، سپاسری)مباشد.و ترس ۀ منابا انساند مدارورف 

 

 . نگهداری2-5
 . نظام جبران خدمات2-5-1

شکککرد ک  کارکنان  ی گفش  مدنقدریغنظا  شبران خدمات ب  کتیۀ ضقرق و مزایای نقدی و  

ها مشناسد با نرع ساامان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگد هر شغل و چگرنگد      ساامان 

صککررت مسککشقیم و  مزایای ماسد ب ( 1394کامتد و رضیمد، )شککرند.آن برخرردار مد انجا  کار اا

 (92:1388د، سپاسری)مباشند.غیرمسشقیم و مزایای غیرماسد در ارتباط با شغل و محیط شغل مد
 

 کارگیری. به2-6
 . رهبری اثربخش2-6-1

صررت مطرح   شده ک  وظیفۀ   اا دیدگاه راهبردی، تفاوت بین رهبری با مدیریت ب  این 

های راهبردی است. اا   گیری و هدایت راهبردی و مدیریت اشرای مؤثر تصمیم رهبر تصمیم 

رو، رهبری راهبردی در ضراۀ نظا  کاربرد منابا انسککاند، ب  چگرنگد ترایا اخشیارها و این

س  ری)ماردااد.نظا  وااایش )کنشرل( و نظارت مد عامل  عنران رهبری اثرباش ب ( 365:1388د، سپا

اصتد ایجاد همفکری و همدسد است و رهبران مؤثر کساند هسشند ک  بشرانند افراد مشفاوت      

سبب رهبری   ( 1396ماشاری دیناند و همکاران، )را ایر یب چشر فکری گرد آورند. هرچند ت ریا 

باشکککد، اما با ترش  ب  اثرباش مشناسکککد با شکککناخت اا انسکککان و ماهیت وشردی وی مد

ای  تران ا عان داشککت ک  این نرع رهبری، آمیزهمرشرد در این ضراه مد های ماشتانظری 

 (1384، اررزیعزساعشچد و )آفرین است.ای و تحرلاا رهبری فرهمند )کاریزما(، مراوده

 های خودگردان. گروه2-6-2

های کرچکد اا کارکنان هسککشند ک  مسککئرسیت مدیریت  های خردگردان، گروهگروه

های ها برخالف گروهاین گروه( 1382سد، مشبکد و نتیچ).دارند عهدهبر  فرایندهای داختد را

سئرسیت کامل نشیجۀ کار را بر     سئت ، شنبۀ اشراید نیز دارند و م رابینز، ).دارند عهدهضل م
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شان مد نشایج تحقیق( 174:1382 سشفاده اا گروه ها ن وری، های خردگردان بر بهرهدهد ک  ا

انگیزف، کیفیککت و ت ککاسد ( 372:1384کریشنر و کینیکد، ) دشیریمککدخرد هککای ویژۀ نگرف

 (1382سد، مشبکد و نتیچ)عمتکرد توثیر مثبشد دارند.

 

 آنها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3

 . نتايج دور اول دلفي3-1

شده   گانۀ اسشاراو  22های شد تا ب  مؤسف  در اوسین ارسشنام  اا اعضای کارگروه خراسش      

های مؤثر بر مدیریت کارکنان       اا ایشکککینۀ تحقیق با ترش  ب  درشۀ مرتبط بردن آنها با مؤسف          

یب سؤال باا اا آنها خراسش  شد      انیب باآخر  و درطیفد امشیاا دهند  5دانشد در یب ایرسشار   

شان با مدیریت کارکنان دانشد  ترانند عرامتد را ک  ب  نظرشان یا بر اساس تجرب نجا ک  مدتا آ

 مرتبط است م رفد و بیان نمایند.  

افزار  تب عرامل با اسککشفاده اا نر های مرضتۀ اول، تبآوری ارسککشککنام  ام اا گرد

SPSS ترتید اهمیت  گرفت و میانگین، انحراف م یار، میانگین رتب  و د نرارمرردبررسکک

شککرط اشماع مشاصککصککین و هر عامل بر اسککاس میانگین رتب  بررسککد شککد. با ترش  ب  

ها کمشر اا           یانگین آن ک  م نۀ این فن، عرامتد  ب  ایشکککی ت  اا   4مراش    برد در این مرض

ارسشنام  ضذف شدند و بقیۀ عرامل وارد دور دو  شدند. نشایج دور اول دسفد در شدول     

 است. شده ارا   (3شمارۀ )
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 (: نتايج پرسشنامة دور اول دلفي3جدول شمارة )

 ردیف
کارکنان  بر مدیریت مؤثر هایمؤلفه

 دانشي
 ميانگين

انحراف 

 معيار

ميانگين 

 رتبه

ترتيب اهميت 

 براساس ميانگين رتبه

 1 14/19 26/0 91/4 نظا  شبران خدمات 1

 2 78/18 29/0 83/4 رهبری اثرباش 2

 3 13/18 32/0 7/4 مش هد و مشاصص() کیفدشذب نیروی کار  3

4 
آشنا نمردن کارکنان ورودی شدید با فرهنگ 

 اذیری(شام  ) های سااماندو اراف
67/4 37/0 83/16 4 

 6 44/16 57/0 62/4 های عتمد و تاصصدترس ۀ تراناید 5

 8 64/15 63/0 41/4 چاسشد بردن کار 6

 9 65/14 47/0 4/4 های شناخشدترس ۀ تراناید 7

 10 12/14 59/0 37/4 فرصت شغتد مناسد 8

 11 03/14 61/0 34/4 دادن بااخررد 9

 12 64/13 31/0 31/4 دادن آاادی و اسشقالل عمل 10

 14 92/12 71/0 23/4 گراج ینشارایابد  11

 16 87/11 39/0 17/4 برخررد محشرمان  و صادنان  با کارکنان 12

 17 26/11 61/0 98/3 تطابق شاغل با شغل 13

 18 71/10 67/0 91/3 های اخالندترس ۀ مهارت 14

 19 38/10 79/0 83/3 های کیفیتضتق  15

 20 25/10 42/0 8/3 مشارکت در ندرت 16

 21 6/8 69/0 68/3 های مجاایگروه 17

 22 3/7 61/0 36/3 ایجاد بانب اطالعاتد اا کارکنان 18

 23 14/6 38/0 3/3 امنیت اسشادامد 19

 24 09/6 61/0 19/3 امنیت شغتد 20

 25 6/5 19/0 17/3 امان ضضرر شناور در ساامان 21

 26 2/3 00/0 36/2 دورکاری 22

 

اند  و باالتر برده 4 مؤسف  دارای میانگین 12شده در ارسشنامۀ اول    مؤسفۀ درو 22اا میان 

 دست آوردند.را ب  4مؤسف ، میانگین کمشر اا  10و 
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 ککرید  »نظر میان اعضککای کارگروه در نشایج دور اول دسفد، اا برای ت یین میزان اتفاق

 ککرید کندال برابر  « دبتیر کندال»اسککت. با اشرای آامرن  شککده اسککشفاده« هماهنگد کندال

تقریبد مشرسککط  طررب نظر دهندۀ اتفاقاسککت. با ترش  ب  آنک  مقدار  ککرید نشککان 491/0

 شرد.ق وارد مرضتۀ دو  مدباشد، درنشیج  تحقیمد
 

 (: نتايج میزان توافق دور اول دلفي4جدول شمارة )

N مقدار 

Kendall W(a) 491/0 

Chi- Square 14/51 

Df 21 

Sig 03/0 

 

با ترش  ب  تر کککیح و اظهارنظرهای کارگروه در اایان ارسکککشکککنام ، مرضتۀ اول مطابق  

 ارسشنامۀ شدید ا اف  شد.مؤسفۀ شدید ب   3( درمجمرع 5شدول شمارۀ )
 

 شده در دور اول دلفي(: عوام  جديد ارائه5) جدول شماره

 فراواني مؤلفه ردیف

 13 مدیریت عمتکرد 1

 8 های خردگردانگروه 2

 5 اسشادا  گزینشد 3
 

 . نتايج دور دوم دلفي3-2

اا اعضای  ( ارا   گردیده است. در این مرضت  6نشایج دور دو  دسفد در شدول شمارۀ )

آمده و ضذف عرامل  دسککتبندی ب ک  نظرشککان با رتب  کارگروه خراسککش  شککد درصککررتد

 تطابق ندارد، نسبت ب  ترشی  نظر خرد با نشایج دور اول و یا ت دیل آن اندا  نمایند.
 

 

 (: نتايج پرسشنامة دور دوم دلفي6جدول شمارة )
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 ردیف
های مؤثر بر مدیریت کارکنان مؤلفه

 دانشي

ميان

 گين

انحراف  

 معيار

ميانگين 

 رتبه

ترتيب اهميت بر 

 اساس ميانگين رتبه

 1 6/13 11/0 86/4 نظا  شبران خدمات 1

 2 78/12 26/0 72/4 رهبری اثرباش 2

 3 13/12 36/0 68/4 مش هد و مشاصص() شذب نیروی کار کیفد 3

 4 36/11 47/0 55/4 مدیریت عمتکرد 4

5 
ورودی شدید با فرهنگ و آشنا نمردن کارکنان 
 های ساامانداراف

42/4 35/0 12/11 5 

 6 7/10 19/0 36/4 های عتمد و تاصصدترس ۀ تراناید 6

 7 12/10 63/0 32/4 های خردگردانگروه 7

 8 16/9 51/0 23/4 های شناخشدترس ۀ تراناید 8

 9 66/8 91/0 12/4 دادن آاادی و اسشقالل عمل 9

 10 11/8 71/0 01/4 گراج ینشارایابد  10

 11 36/7 96/0 96/3 چاسشد بردن کار 11

 12 17/7 39/0 87/3 برخررد محشرمان  و صادنان  با کارکنان 12

 13 78/6 41/0 84/3 اسشادا  گزینشد 13

 14 36/6 64/0 76/3 فرصت شغتد مناسد 14

 15 67/5 36/0 75/3 دادن بااخررد 15

مؤسفۀ    3دسفد و  دور اولمانده اا   مؤسفۀ باند   12مؤسف  )  15در این مرضت  نیز اا مجمرع  

 مؤسف  ضذف گردیدند. 5ت داد  (ایشنهادی خبرگان

نظر میان اعضکککای کارگروه در نشایج دور دو  دسفد، اا  کککرید  برای ت یین میزان اتفاق

  569/0است. با اشرای آامرن دبیتر کندال،  رید کندال برابر  شده اسشفادههماهنگد کندال 

باشد، درنشیج  تحقیق   نظر مشرسط مد دهنده اتفاقاست. با ترش  ب  آنک  مقدار  رید نشان   

 شرد.وارد مرضتۀ سر  مد
 (: نتايج میزان توافق دور دوم دلفي7جدول شمارة )

N مقدار 

Kendall W(a) 569/0 

Chi- Square 6/43 

Df 16 

Sig 025/0 

 . نتايج دور سوم دلفي3-3
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سشاراو           شد ک  عرامل ا سش   ضای کارگروه خرا شنام ، اا اع س سرمین ار شده اا دو  در 

سشار       شنامۀ نبل را در یب ایر س شنام     درش  5اسد  1ار س مؤسف    10بندی نمایند. در این ار

 ( نشایج این دور ارا   گردیده است.8مطرح شد. در شدول شمارۀ )
 

 (: نتايج پرسشنامة دور سوم دلفي8جدول شمارة )

 ميانگين های مؤثر بر مدیریت کارکنان دانشيمؤلفه ردیف
انحراف 

 معيار

ميانگين 

 رتبه

ترتيب اهميت 

بر اساس 

 ميانگين رتبه

 1 86/8 11/0 9/4 نظا  شبران خدمات 1

 2 16/8 19/0 73/4 رهبری اثرباش 2

 3 56/7 21/0 64/4 مشاصص(مش هد و ) شذب نیروی کار کیفد 3

 4 01/7 26/0 51/4 مدیریت عمتکرد 4

های آشنا نمردن کارکنان ورودی شدید بافرهنگ و اراف 5

 اذیری(شام  ) سااماند
39/4 31/0 7/6 5 

 6 26/6 16/0 31/4 های عتمد و تاصصدترس ۀ تراناید 6

 7 2/5 38/0 29/4 ی خردگردانهاگروه 7

 8 63/4 41/0 4/1 شناخشد هایترس ۀ تراناید 8

 9 66/3 53/0 96/3 دادن آاادی و اسشقالل عمل 9

 10 11/3 63/0 7/3 گراج ینشارایابد  10

در این مرضت  نیز بر اساس نظرهای کارگروه دو مؤسفۀ آاادی و اسشقالل عمل و ارایابد    

 ضذف گردیدند. گراج ینش

در نشایج دور سککر  دسفد، اا  ککرید   نظر میان اعضککای کارگروهبرای ت یین میزان اتفاق

  569/0شده است. با اشرای آامرن دبیتر کندال،  رید کندال برابر هماهنگد کندال اسشفاده 

باشد، آامرن  نبرل مدنظر نری و نابلدهندۀ اتفاقاست. با ترش  ب  آنک  مقدار  رید نشان   

 شرد.درهمین مرضت  مشرنا مد
 

 

 توافق دور دوم دلفي(: نتايج میزان 9جدول شمارة )

N مقدار 
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Kendall W(a) 702/0 
Chi- Square 4/34 

Df 11 
Sig 01/0 

 . نتايج نهايي دلفي3-4

مؤسفۀ   8دراایان، براسککاس نظرهای اعضککای کارگروه نشایج سکک  دور روف دسفد شککامل   

ها بر اسکککاس اب اد اسگری مدیریت       مدیریت کارکنان دانشکککد ت یین گردیدند ک  این مؤسف          

  روف در( ارا   گردیده اسککت. 10در شدول شککمارۀ )« دسککپاسککریم»راهبردی منابا انسککاند 

سشاراو این چهار   صتد و دروانا  مؤسفا ص  ۀ ا ها، اا روف تحتیل عامتد هم ی دادهساا خال

ترین نکش  در مررد تحتیل عامتد، محاسب  ماتریکم همبسشگد است.     است. مهم  شده  اسشفاده 

ها،  ها شناساید شده و با ترش  ب  میزان رابطۀ بین مشغیرگد، بین مشغیرچرا ک  این روف همبسش

 ارتباط دارند. باهمی داخل هر خرش  رهایمشغ ک  ایگرن ب گیرد، ها شکل مدخرش 
 (: نتايج نهايي سه مرحله اجرای فن )تکنیک( دلفي10جدول شمارة )

 کارگيریبه نگهداری بهسازی جذب و استخدام
مش هد و ) کیفدشذب نیروی 

 مشاصص(
 اذیریاشرای فرایند شام  

های عتمد و تاصصد ترس ۀ تراناید
 های شناخشدترس ۀ تراناید

 مدیریت عمتکرد

نظا  شبران 
 خدمات

 رهبری اثرباش
 های خردگردانگروه

 های مديريت کارکنان دانشي (: ضرايب بارهای عاملي ابعاد مربوط به مؤلفه11جدول شمارة )

 ابعاد
 مؤلفه

 کارگيریبه نگهداری بهسازی جذب واستخدام

    935/0 مش هد و مشاصص() شذب نیروی کیفد
    830/0 محرریاعشماد و شایسش  فرهنگ

   921/0  اذیریاشرای فرایند شام  

   940/0  های عتمد و تاصصدترس ۀ تراناید

   914/0  های شناخشدترس ۀ تراناید

  936/0   مدیریت عمتکرد

  913/0   نظا  شبران خدمات

 960/0    رهبری اثرباش

 913/0    های خردگردانگروه

های  آمده برای سککنج دسککتاژوهش ضا ککر، مقادیر بارهای عامتد ب  اسگریدر مررد 

 باشد.ها مدۀ اایاید مناسد سنج دهندنشانباشد ک  مد 5/0تمامد مشغیرها باالتر اا 
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 گيری. نتيجه4

 بندی  . جمع4-1

ساید مؤسف     شنا ساامان   در این تحقیق  شد در  بنیان  های دانشهای مدیریت کارکنان دان

دفاعد در دسشررکار اژوهشگران نرار گرفت. نشایج تحقیق بیانگر آن است ک  در ناسد چهار  

ساای، نگهداری و ب       سشادا ، به شد )شذب و ا شت  ب د مدیریت کارکنان دان کارگیری( ه

فۀ شذ   شام       ) ب نیروی کیفدمؤس ند  اذیری، ترسککک ۀ     مش هد و مشاصکککص(، اشرای فرای

شناخشد، مدیریت عمتکرد، نظا  شبران   های عتمد و تاصصد، ترس   تراناید    تراناید های 

های اصتد مدیریت کارکنان   عنران مؤسف های خردگردان ب خدمات، رهبری اثرباش و گروه

. این نشایج با   اند نرارگرفش  .ا.ایران مرردتویید   بنیان ارتش و های دانش دانشکککد در سکککاامان  

(،  1389) «میربانری و همکاران»(، 2017) « اکرب»(، 1396) «کاویاند»های های تحقیقیافش 

( مشابهت دارد. نشایج این اژوهش نشانگر این   2007) «کتد»( و 1394) «رسرسد و رشیدی  »

رویکردی راهبردی در ضراۀ مدیریت  مر ککرع اسککت ک  مدیریت کارکنان دانشککد نیاامند  

ها و منافا سککااماند ب  باشککد. در چنین رویکردی، درگنار توکید بر هدفمنابا انسککاند مد

رو، شککناخت نیااها و گردد. اااینهای افراد و شام   نیز توکید مدصککررتد مشراان بر هدف

ست.      ترن ات افراد و شام   در کنار هدف سااماند امری  روری ا شنهاد مد های  گردد ای

های  ها و ترن ات شام   و کارکنان اا سککااماننظا  شام د شهت شککناسککاید نیااها، هدف 

های  بنیان دفاعد بر اساس ت امل مسشمر عتمد و عمتد تدوین و سپم بر اساس یافش     دانش

های اشراید تدوین گردد. های برنام ها، مقدورات و محدودیت  این نظا  براسکککاس اوسریت 

سککاای با درنظر گرفشن اصککرل امنیشد امری   قق این روند، ااسککاگربردن و شککفاف در تح

باشد. همچنین، تحقق مدیریت اثرباش کارکنان دانشد، نیاامند ایجاد بسشرهای      روری مد 

باشککد. این بسککشرها اا راه تغییرات سککاخشاری، اندا  در شهت تغییر    الا  در این ضراه مد

سنشد ب  کارکنان، ت ا نگرف سایر ضراه های  صنایا، نابتیت اشراید خراهند   مل اریا با  ها و 

شت. اا دیگر وشره دارای اهمیت در نهادین   شد، ایجاد     دا ساای مدیریت مؤثر کارکنان دان
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بااسکککش داد مد         نان  نۀ اطالعاتد اا کارک ناید شهت مدیریت           خزا ن  ک  مب باشکککد. این خزا

سش دادها مد  سشرهای مناسد     ا شد، درکنار ایجاد ب سیر    با شهت هدایت صحیح کارکنان در م

 تراند ایفای نقش نماید.کارکنان مد زفیانگ مؤثر برعنران عامتد مرردنظر ساامان، ب 

های خردگردان، فرعد تحقیق شککامل گروه سککؤال، ااسککخ شککدهانجا با ترش  ب  تحقیق 

سش     فرهنگ شای س ۀ تراناید محرری، اشرای فرایند شام   اعشماد و  عتمد و  هایاذیری،تر

های شککناخشد، مدیریت عمتکرد، نظا  شبران خدمات، رهبری  تاصککصککد، ترسکک ۀ تراناید

با ترش  ب  تحقیق   نیهمچن. باشکککددممش هد و مشاصکککص( ) اثرباش وشذب نیروی کیفد

سخ  شده انجا  ساای، نگهداری و        سؤال ، اا سشادا ، به شامل اب اد شذب و ا صتد تحقیق  ا

 .باشددمکارگیری ب 
 

 پیشنهادها. 4-2

هاید چرن کمبرد منابا در خصککرص  در اشرای اژوهش ضا ککر، محققان با محدودیت

عتت   ها اا سری ااساگریان ب   بنیان دفاعد و توخیر در تکمیل ارسشنام   های دانشساامان 

اند. همچنین با ترش  ب  شام ۀ هدف این مطاس  ، ت میم این های سااماند مراش  برده مشغت  

سای  سد و تومل مد ر ضراهنشایج ب   شنهادهای ایر ارا        ها، نیاامند برر ساس ای شد. براین ا با

 گردد: مد

سایر ضراه   ( همراه با  اشرای تحقیق1) شاب  در  ها، طراضد اسگری برمد مدیریت  های م

ساامان    شد در  سایر محققان نرار     های دانشراهبردی کارکنان دان سشررکار  بنیان دفاعد در د

 گیرد.

و  دعتم یهایدترانا ۀترسکک  در شهت و.ا.ایران ارشککد ارتش رانیمد ندهان وفرما( 2)

 تالف کنند.ساامان  یدیکت یهادر شغلی مندمنظرر بهرهب  دکارکنان دانش دتاصص

های دانشککد نسککبت ب  ( با مشککاص کردن نابگان نیروهای مسککتح با ترش  ب  م یار3)

شکیل هیئت  ش  ت ساامان ورا در شهت ارتقای دانهای اندی شد و ایجاد   ش کارکنان  های دان

 ای بین نیروها اندا  شرد.فرایند ارتباط شبک 
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محرر  های دانش ترین عامل در سکککاامان   مهم عنرانب  ( برای ایجاد مدیریت اثرباش    4)

ی سککاامان  هاتیمومررها و هدف نییتبد در ناسد سککاامان فرهنگنظامد نسککبت ب  ارتقای 

 ی گردد.سااآگاه

های   ها و باشنام  نام بنیان ارتش و.ا.ایران تدوین وابالغ شیره های دانشساامان ( در 5)

 .ردینرار گمناسد برای شذب کارکنان دانشد در اوسریت 

های ارتش و.ا.ایران با مدیریت اسککش دادها و ارشککد سککاامان  رانیو مد( فرماندهان 6)

 .رندیکار گ بدی ساامان های کتیشایگاه و دررا ارورف  آنهاکارکنان دانشد خرد، 

شریق م نری و مادی کارکنان   یساالر سش  یشا ( 7)  شد  و تقریت انگیزه و ت  و ضفظدان

 ی انساند کارآمد در ارتش و.ا.ایران هرچ  بیششر ترس   یابد.ها یسرما

ها و ترن ات کارکنان دانشکککد در      ( نظامد شاما شهت شکککناسکککاید نیااها، هدف         8)

 رتش و.ا.ایران تدوین گردد. بنیان اهای دانشساامان

ارو نهادن ب  کارکنان دانشککد با اسککشفاده اا تدوین نرانین و مقررات شاری   فرهنگ( 9)

 بنیان ارتش و.ا.ایران هرچ  بیششر ترس   یابد. های دانشدر ساامان

 

***** 
 

 

 

 

 

 

 فهرست منابع

 الف. منابع فارسي



 بنیان ارتش و.ا.ایرانهای دانشدرساامانهای مدیریت کارکنان دانشد شناساید مؤسف مقاسۀ اژوهشد:                  124

سماعیتد، فرشید،   مهددیس ی، مهدریماضمدی، ارویز؛ صفری، محمد؛   .1 های اخالند  ( رابط  بین اراف1391)ی و ا

 .7، شمارۀ 4، دورۀ یو فناورفصلنامة اخالق در علوم ساامان و ترک خدمت،  -کارکنان با تناسد شاص

( عرامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان        1392) غفاری، عادل،  و صکککاسح اکبردعتافج ، سکککید    .2

 .21سال ششم، شمارۀ ، راهبرد فرهنگمحرر، دانش

های دانشککد، بررسککد نقش میانجد  ( اعشماد سککااماند ضتق  مفقرده سککاامان1390) افامد اردکاند، مهدی، .3

شد،     شغل کارکنان دان ساني   اجالسهفتمین اعشماد در رابط  بین فرهنگ و تمایل ب  ترک  سعة منابع ان ،  تو

 وری و منابا انساند.مرکز مطاس ات بهره

، ترشمۀ محمد صا بد، تهران:   يريت راهبردی منابع انساني: راهنمای عم  مد (1393) ،آرمسشرانگ، مایکل  .4

 مرکز آمراف مدیریت دوسشد.

 : نشر سیمرغ.تهران، ترشمۀ شهیندخت خرارامد، جابجايي قدرت( 1374) تافتر، آسرین، .5

سن،    .6 سیند، ابراسح سش داد در  1389) ض سش د،   ضفظین و توم( نقش مدیریت ا صلنامة  منابا م صاد و  ف اقت

 .23، شمارۀ تجارت نوين

( بررسد راهکارهای مناسد برای شذب    1392) ،محمد امامد، محسن؛ خاد  ضسین ، اضمد و سطفد،   دلخرف .7

 .26 ۀشمار، 9 ۀدور، فصلنامة علوم و فنون نظامينیروی انساند کیفد در ارتش شمهرری اسالمد ایران، 

فناوری اطالعات  گراندانشبر تماي  به ترک خدمت  بررسي عوام  تأثیرگذار ( 1392) ، مرنا،خبرآوران .8

 نامۀ کارشناسد ارشد رششۀ مدیریت صن شد، مؤسسۀ آمراف عاسد مهر اسبرا.، اایاندر ايران

 اهلل امیند، تهران: نشر فرا.، ترشمۀ فضلمدير اثربخش( 1390) دراکر، ایشر، .9

 محمرد طترع، تهران: مؤسسۀ رسا.، ترشمۀ 21های مديريت در سده چالش( 1393) دراکر، ایشر، .10

، ترشمۀ عتد اارسککا یان و محمد اعرابد، تهران: دفشر نشککر مباني رفتار سغغازماني( 1382) یفن،اسککشرابینز،  .11

 ی فرهنگد.هااژوهش

شیدی، مهدی،     .12 سرسد، ر ا و ر صلنامة   اای ، ( طراضد تبیین مدل ضفظ و نگهداری کارکنان دانش1394) ر ف

 1، شمارۀ 1394سال  ،انسانيهای مديريت منابع پژوهش

 نگر.، تهران: آتدسرماية فکری سازمان( 1391رمضان، مجید و ضسنری، ر ا، ) .13

شگاهد،  1384) ،اکبردعت، اررزیعزساعشچد، محمرد و   .14 شور رفتار ( طراضد اسگری رهبری اثرباش دان ،  دان

 .11سال دواادهم، شمارۀ 

شناسد نظا  نگهداری    ( آسید 1390) اضمر، مهران،سنجقد، محمدابراهیم، فرهد برانجاند، براو و شمم    .15

ساند با رویکرد راهبردی   سد   و ارا  منابا ان صلنامة   ، (ددفاع ساامان  بی در یمررد مطاس ۀ)اسگری منا ف

 .34، سال نهم، شمارۀ راهبرد دفاعي

سرنیا، صاضبدل  .16 شرکت ارتباطات ( 1395) ،    عوام  مؤثر بر ترک خدمت کارمندان فناوری اطالعات در 

 نرر غرب تهران.نامۀ کارشناسد ارشد رششۀ مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه ایا ، اایانزيرساخت



   1400بهار ، 73، شمارۀ نرادهمفصتنامۀ عتمد راهبرد دفاعد، سال   

شرکت   ( 1373) صفرخانتر، فریدون،   .17 شي در  سازمان   عوام  مؤثر بر تداوم خدمت کارکنان پژوه های 

   طباطباید.نامۀ کارشناسد ارشد رششۀ مدیریت منابا انساند، دانشگاه عالم، اایانصنايع ملي ايران

 .8، شمارۀ نشرية بانکهای دانشد. ( طراضد تبیین ساامان1389) ااده، ضسن،عباس .18

( بررسککد عتل خروو  1394) ااده، ضمیدر ککا، مصککطفاید، خدیج ، رشبد، میثم و مجیبیان، فاطم ،فرترک .19

شد اا   سشم،      با رویکرد اریاید انیبندانش یهاشرکت کارکنان دان سی سد  صلنامة علوم  شنا ، مديريت ايرانف

 .37شمارۀ  ،10دورۀ 

اذیری کارکنان در بدو خدمت و توثیر آن در نگهداشت   ( شام  1386) ،مهرانو صمدی،   اکبردعتفرهنگد،  .20

 .38 ۀشمار، 14سال ، فصلنامة بصیرتکارکنان، 

 .7 ۀشمار، توسعة مديريتاذیری سااماند، ( فرآیند شام  1378) ،براوفرهد،  .21

های افسری نیروهای  آمراشد دانشگاه -( راهبرد تربیشد 1388سن، خررشیدی، عباس، )آبادی ، سیدضفیروا .22

 .38، شمارۀ 7، دورۀ فصلنامة مطالعات دفاعي استراتژيک، مستح

شناسد نظا  مدیریت عمتکرد ارتش    ( آسید 1393) یر ا، عتو شیخ،   محمدرسرل ، بهدادفر، فریبرا؛ نادراناه .23

 .56، شمارۀ 14، دورۀ مديريت نظاميفصلنامة شمهرری اسالمد ایران، 

سن، فردامانااده، محمدر ا و  نقد؛ مهدیاهلل؛ امیری، عتدارر، رضمتنتد .24 ساید عرامل     1392) ، مح شنا  )

 مديريت فرهنگ   ای نفشد ایران، مؤثر بر نگهداری کارکنان دانشکککد در شکککرکت ااالیش و ااش فرآورده      

 .28، ایااد 2، شمارۀ 11،  دورۀ سازماني

های نظامد،  ی در ساامان سپار برون(. م رفد اسگری 1391و اتابکد، محمد، ) نیاءاسدی  فرد، سید  اادهدنا   .25

 .39، سال دهم، شمارۀ فصلنامة راهبرد دفاعي

س          ( 1394کامتد، محمدشراد، رضیمد، محمدر ا، )   .26 سرمای  فکری و تر سرمای  اششماعد بر  سد اثر  برر

شگاه    مدیریت دانش با در نظر گرفشن نقش م سااماند)مرردمطاس  : فرو ساخشار  ای اتکا و  های انجیرهیانجد 

 .1، سال سر ، شمارۀ فصلنامة مديريت منابع در نیروی انتظامي(، شهروند

سن،  .27 شي از قرارگاه پدافند هوايي خاتم    ( 1396) کاویاند، ض سايي عل  خروج کارکنان دان   ص()االنبیاشنا

 آشا. ص()االنبیاادافند هراید خاتم، تهران: مرکز مطاس ات نرارگاه آجا

فرهنگد و ضسکککین  اکبردعت، ترشمۀ  مديريت رفتار سغغازماني     ( 1384) ،آنجترکریشنر، رابرت و کینیکد،  .28

 ، تهران: انششارات اریش.صفرااده

ساني با مثال بهراهنمای قدم( 1392) کشاب برگزیدۀ هاروارد، .29 ستخدام و  قدم مديريت منابع ان های واقعي: ا

 ، ترشمۀ عتد شیراای، تهران: انششارات ساامان مدیریت صن شد.بهترين کارکنانحفظ 

سرن امنیت متد آمریکا،  .30 ستراتژی ( 1383)کمی شگد، بابب   21های امنیت ملي در قرن ا ، ترشمۀ شالل دهم

 اسمتتد ابرار م اصر تهران.چمند. تهران: مؤسسۀ فرهنگد مطاس ات بینفرهنگد و ابراسقاسم راه

 ، ترشمۀ عتد شیراای، تهران: ساامان مدیریت صن شد.نوانديشي در عصر تحول(  1386) ان،گیبسرن، ر .31
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صری، اضمد، محمدی، فشح  .32 سد عتل ترک خدمت مشاصصین نیروگاه،      1377) اس ، غرویان، اضمد و با ( برر

 .ي برقالمللنیبسیزدهمین کنفرانس 

یاا  مرردن( طراضد اسگری هرشککمندهای 1396) ،عباسیم؛ کراه چیان، هاشککم و نظریان، مر ماشاری دیناند، .33

 .1، شمارۀ 6، سال ی کاربردی در مديريت ورزشيهاپژوهشرهبری اثرباش وراشد، 

 .3و  2 ۀشمار، کمال مديريتهای خردگردان، ( تیم1382) ،بهرواسد، مشبکد، اصغر و نتیچ .34

 .219، تدبیرمحرر، دانشهای اثرباش در نگهداری کارکنان ( اسشراتژی1389) میربانری، سیدعتیر ا، .35

آهن شغغرکت راه )موردمطالعه   بندی عوام  مؤثر بر ترک خدمت کارکنان  رتبه ( 1390) میرااید، سکککارا .36

 نامۀ کارشناسد ارشد رششۀ مدیریت اشراید، دانشگاه عالم  طباطباید.، اایانج.ا.ايران(

 تهران: انششارات میر. ،مديريت استراتژيک منابع انساني و روابط کار( 1388) د، ناصر،سپاسریم .37

س   ریم .38 صر، سپا ساني و روابط کار   ( 1393) د، نا ستراتژيک منابع ان ، تهران:  تمرين و مقاالت() مديريت ا

 انششارات میر.

سد،     .39 سپا صر میر ساامان   ( ویژگد1393) ،نا ساند در  صلنامة   ها و دوست اسکشرونیب، های کیفیت منابا ان ف

 .1 ۀمارش، 1 ۀدور، گذاری عمومي در مديريتمشيخط

سیدمحمد و   .40 ساید عرامل مرتبط با انشقال آمراف ب  محیط کار    1393)، عتی ، مررد نیمشاشمیرکماسد،  شنا  )

فصغغلنامة بهبود اا دیدگاه مشاصککصککان شککرکت اژوهش و فناوری اشروشککیمد با اسککشفاده اا روف دسفد،  

 .2 ۀشمار، سال هششم، مديريت

د اسگری  ( طراض1396) ید، مجنژاد نرری، محمد؛ سککک ادتد، مجشبد؛ خسکککروشردی، عتد و فاری،    مهدی  .41

 .68 ۀشمار، 15سال ، فصلنامة مطالعات دفاعي راهبردیبنیان، های دفاعد دانشساامان

مدعتد و مؤمند،       .42 خا ا اسهد، اض ی ؛  ند ن مشد، سکککم مات در     1392) ،نر خد ظا  شبران  ( طراضد ن

سیری،    بنیان رویکرد مدلهای دانشساامان  ساخشاری تف سازماني پژوهشساای  ، های مديريت منابع 

 .3سال دو ، شمارۀ 

سید شالل و      .43 سری،  سین؛ مهدوی، محمد؛ مر سر،  دادیعتنیکرکار، غالمح ی مدسد شهت  ( ارا  1393)ی، یا

 .2سال ششم، شمارۀ  ،های مديريت منابع انسانيوفصلنامة پژوهشدارایابد عمتکرد کارکنان دانشد، 

، ترشمۀ  وری نیروی انسغغاني در بخش دولتيمديريت بهره( 1393) هرسشزر، مارک و هرآن سد، سکککئرک، .44

 ضسن برالدید، محمد خانباشد، مهدی نیکنا  و عتیر ا کرشکد، تهران: انششارات ترم .
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