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 سدوي  از خصدو   ايدن  در بسدياري  هداي نوشدهه  و آثدار  و بدوده  انساني منابع م يريت در اساسي

 .است ش ه مطرح مخهلف دانشمن ان

. اسدت  ش ه بيان اصلي ۀمسئل انوان به انگيزش و روحيه سنجش بومي الگوي ارائه تحقيق اين در 
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 مقدمه
نيدروي   اوامدل،  ايدن  نيتدر  يکي از مهم .اناصر مخهلفي نقش دارن تشکيل هر سازمان اوامل و  در

. اي داردسازمان نقش تعيين کنند ه  هايشک در جهت نيل به اه اف و خواسهه يانساني است که ب

و نيروهاي تحت  ها، شناسايي اسهع ادهاي بالقوه کارکنان در سازمان فرمان هانيکي از وظايف مهم 

زمينه تحقق ه ف مهدم و اساسدي    تاهاي رش  و شکوفايي آنان است خود و فراهم کردن زمينه امر

 چگدونگي سدنجش روحيده و انگيدزه    شدناخت   ،. به ابار  ديگدر آورن را فراهم  يور ارتقاي بهره

 سازمان بسيار حائز اهميت است. يور کارکنان جهت بهبود املکرد و افزايش بهره

 هداي و نوشهه آثار و بوده انساني منابع م يريت در اساسي مفاهيم و ا موضوا از انگيزش روحيه و

 هم و نظري بع  به آنها هم در که ش ه مطرح مخهلف دانشمن ان سوي از خصو  اين بسياري در

 افدراد  املکدرد  بهبدود  براي توسط م يران آنها در ش ه ارائه فنون و است ش ه توجه تجربي بع  به

 آنها بيشهر کردن االقمن  و کارکنان جل  رضايت رو اين از. است گرفهه بررسي قرار و بح  مورد

اسدت.   برخدوردار  خاصي اهميت از سازماني اه اف برآورده ش ن نهيجه در و تص ي مورد شغل به

 روحيه به توجه بيروني، و دروني اوامل توسط انساني نيروهاي برتحريک اثرگذار ابزارهاي از يکي

 .است کارکنان در بين انگيزش و

رفهدار   ،ايجاد روابط انساني مناس  بدا زيدر مجمواده    ،همواره اامال م يريت اصولي و منطقي

رفهار صحيح مد يران در شدرايط بحراندي از اوامدل      نبرد وحضور م ير و رهبر در صحنه  مناس ،

مقابلده  يچ حکومهي ب ون تکيه بر اين انصر مهم، توانايي دفداع از خدود و   . ههسهن  هيروح يارتقا

در برابدر همده    دهد   يمد مؤثر با نيروهاي بيگانه را نخواه  داشت. داشهن روحيه به کشورها اجدازه  

 دشمنان داخلي و خارجي مقاومت نموده و از خود دفاع نماين .

تقويت و يا تضعيف روحيه و انگيزه، به اوامل و ابزارهاي زيادي بسهگي دارد، که شناخت اين 

دانسهن اينکه  ؛سنجش دقيق روحيه و انگيزه در سطح نيروهاي مسلح گردد منجر به توان  يماوامل 

در ايجاد روحيه در مي ان رزم بر يک گروه رزمن ه مؤثر باش  و نيدز شدناخت    توان  يمچه اواملي 

هداي  انگيزش تک تک افراد براي ادامه مقاومت در برابر دشمن، از ضروريا  فرماند هي بدر يگدان   

گيري اين دو مهغيدر در هدر زمدان بدا توجده بده هنجارهدا و        سنجش و ان ازهبنابراين،  رزمي است.

محقق در اين تحقيدق در پدي   ؛  لذا هاي ديني و مذهبي از ارزش بسيار بااليي برخوردار استارزش
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ارائه الگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح است تا بده کمدک آن بهدوان در    

 گيزه نيروها را مورد بررسي و سنجش قرار داد.شرايط مخهلف روحيه و ان

 هدا موضدوع   جند   در کنن ه تعيين اوامل ترين اساسي و ترين مهم از يکي بشر تاريخ طول در

 کشورمان در است. تجربيا  تاريخي بوده کارآم  و دي ه آموزش و روحيه با شجاع، انساني نيروي

 ش ه غافل نيرومن  مسلح نيروهاي نگه اري و حفظ امر از هاحکومت که زمان هر است، داده نشان

 گرفهده  قدرار  اجاند   تداز  و تاخدت  مورد مخهلف از جوان  کشور ان  نموده اهمال مورد اين در يا

 اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي که تصور اين با 1633ماه  در شهريور اراق کشور يحمله .است

 . است مورد اين در ايني مص اق يک و ناپذير انکار گواه است، داده دست از الزم را کارايي ايران

ترغي   بر جن را  مؤمنان ،: اي رسولن يفرما يماهميت روحيه و انگيزش  در موردقرآن کريم 

کن. اگر بيست نفر از شما صبور و پاي ار باشي ، غال  خواهي  ش  بدر دويسدت نفدر از دشدمنان و     

گروهي بي دانشن  )سوره انفدال،   هاآناگر ص  نفر بوده بر هزار نفر از کافران غلبه خواهي  کرد زيرا 

 (.33آيه 

 داشت:ي زير را در بر خواه  و املانجام اين تحقيق فواي  و مزاياي المي 

در نيروهاي مسلح براي تب يل اين مهغيدر   و انگيزهارائه يک الگوي بومي براي سنجش روحيه  ‒

 کيفي به يک مهغير کمي و قابل ان ازه گيري؛

تر را شناسايي انگيزهتوان نيروهاي بااي، ميبصور  دوره ه و انگيزهبا ان ازه گيري ميزان روحي ‒

 اف راهبردي نيروهاي مسلح کمک جست؛نمود و از آنان در جهت دسهيابي به اه 

 رس :با انايت به موارد مطرح ش ه انجام اين تحقيق به دليل ذيل ضروري به نظر مي

ا م توجه کافي و اميق به روحيه و انگيزش باا  کاهش توانمن ي آنان و تضدعيف روحدي    ‒

 در مقابل دشمنان و ا م دسهيابي به اه اف راهبردي نيروهاي مسلح خواه  ش ؛

ا در اين تحقيق بر حس  ضرور  به بررسي و شدناخت اوامدل سدنجش روحيده و انگيدزه      م ‒

 کارکنان نيروهاي مسلح خواهيم پرداخت.

 اه اف مورد نظر در اين تحقيق به شرح زير است:

 «هاي نيروهاي مسلحارائه الگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان در سازمان»

 «بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح هاي مهم الگويدسهيابي به مؤلفه» ‒
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هاي مهم الگدوي بدومي سدنجش روحيده و انگيدزه کارکندان       ها يا سنجهدسهيابي به زير مؤلفه» ‒

 «نيروهاي مسلح

 سواال  تحقيق نيز با توجه به اه اف م  نظر، به شرح زير است:

 «روهاي مسلح چگونه است؟هاي نيالگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان در سازمان»

 «هاي مهم الگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح ک امن ؟مؤلفه» ‒

هاي مهم الگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهداي مسدلح   ها يا زير مؤلفهسنجه» ‒

 «ک امن ؟

 مبانی نظری

 :پيشينه تحقيق

 شرح مي باش :مقاال  مرتبط با موضوع به اين 

مطالعده   و نتيجه حاصله اين است كه / گرهارد کومل 1333نوامبر  -روحيه در نيروهاي مسلح   -

در مورد روحيه نظاميان باي  حاوي تحقيقي اميق و غني در حوزه جامعه شناسي نظدامي باشد  تدا    

 ابعاد روحيه به طور جامع شناخهه شون . اين تحقيق مبهني بر دي گاه کلي نگري است.

داندش آمدوزان مقداطع مخهلدف تحصديلي       و نگدرش گيزش دروني و بيروني پيشرفت سنجش ان -

/ دکهر حسن  1633-نسبت به مسائل آموزشي و سهم اين مهغيرها در تبيين پيشرفت تحصيلي آنان 

و  سدطوح  دخهدر در همده   آمدوزان داندش  تحصديلي  پيشرفت -1 حاصله شامل:نتايجو  پاشا شريفي

 12 هدم رفهده،   يها نشان داد کده رو  داده ليو تحل هيتجز -2. است پسران از باالتر تحصيلي مقاطع

 ليو نگدرش نسدبت بده تحصد     يدروند  زهيبه کمک دو اامل انگ يليتحص شرفتيپ انسيدرص  وار

 نيدي در تب بيروندي  زهيد و انگ اسدت  نگدرش  از بيشهر دروني انگيزه ، سهمانيم نيدر ا .شود يم نييتب

 .کن  ينم ايفا داري معني سهم تحصيلي پيشرفت واريانس

محقق به موج  ايدن  ، / فرانک فان باکسيمر 2011 -ارزيابي روحيه سربازان در محيط چالش زا  -

که رهبري و فرمان هي بده اندوان مسدئول تد مين سدالمت جسدمي و روحدي         کن  يممطالعه ثابت 

 کارکنان در ارتقاي روحيه ايشان نقش به سزايي دارد.

سقال انجقا    ، احمد  باصدري   محقق:: ، يحماسد  هيروح شيافزانشاط در و  ينقش توسعه شاد -

 تعيين و مشخص کردن نقش شادي و نشاط در افزايش روحيه حماسي تحقي:هدف  1633تحقي:
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نمدره  100 از 13/33مهوسدط   در حد   رانيد مردم ا ينشاط و شاداب زانينشان داد که م حاصله نتايج

وجود  63/0معادل معنادار مثبت همبسهگي رابطه ايران مردم حماسي روحيه و ريمهغ نيا نياست و ب

 ريو سدا  با نفر  همراهي ب ون ، وي خودبه خود ياز آن است که نشاط و شاداب يحاک جينها. دارد

اسدت کده    خلق ي، نواهيچون روح. بخش  يمردم را فزون يحماس هيروحتوان  ي، ممنفي هيجانا 

 اند وکريني  و شدناخهي  اصد   ي تغييدرا  نواموج   يافزون بر آن، شاداباست.  ي همراهبا شاداب

 شيافدزا  و دفداع از خدود را   تيد فعال يتدوان افدراد بدرا    يکه آمادگ شود يمريز درون در غ د رييتغ

  .ده  يم

هدا در  شناسايي و تعيين اوامل اساسي روحيه حماسدي و ارائده راهبردهداي حفدظ و توسدعه آن      -

مرکدز مطالعدا     محقل نرقر تحقيق::   ، پاس ار الي محم  نائيني 2سرتيپ  محق::، 1633جامعه، 

آگاهي از تدراز روحيده حماسدي ملدت ايدران در شدرايط        تحقي:هدف اصلي راهبردي سهاد کل ن.م

ي هدا  مؤلفده هدا و  ابه ا شاخص نتايج حاصله باش .  مي کنوني و ارائه راهبردهاي حفظ و توسعه آن

تعيين و سپس اامل اصلي مؤثر بر روحيه حماسي را شناسدايي  اساسي و کلي ي روحيه حماسي را 

و ميزان روحيه حماسي کنوني شهرون ان ايراني را معين و سهم هريک از اوامل اصلي را در کم و 

خواهد    بيش سازي روحيه حماسي شهرون ان ايراني مشخص و در نهايت راهبردهدايي بده دسدت   

ي کدرد. نهدايج نشدان    کار دستماسي شهرون ان ايراني را ها بهوان روحيه حآم  که با به کار بسهن آن

هاي مخهلف سني، شدغلي و تحصديلي و ... تفداو  معنداداري     ده  که در روحيه حماسي گروهمي

-تداريخي، جامعده شدناخهي، روان   -حيطي، فرهنگدي )م گانه پنجسهم هريک از اوامل  و داردوجود 

ايران، از يک يگر مهفاو  اسدت و در انههدا    شناخهي و اي ئولوژيک( در تبيين روحيه حماسي مردم

 راهبردهايي براي دو وضعيت مخهلف جن  نرم و جن  تمام ايار به دست آم . 

 1637ي رزمي نزاجا،ها گاني املي باال بردن روحيه خ مهي کارکنان پايور يها راه يبررستعيين  -

ي املدي  هدا  راه تحقي: هدف اصلی دافوس آجا محل نرر تحقي:: سرهن  اس اهلل مرادي محق:: 

بدين   حاصله اين كقه   نتايجباش .  مي ي رزمي نزاجاها گانباال بردن روحيه خ مهي کارکنان پايور ي

رضايت شغلي و ارتقاي روحيه خ مهي کارکنان پايور همبسهگي معندادار و مسدهقيمي وجدود دارد.    

يه خ مهي کارکندان  است. بين ساخهار شخصيهي فرد و ارتقاي روح 333/0ميزان ضري  همبسهگي 

ين تعامدل  . بد است 332/0پايور همبسهگي معنادار و مسهقيمي وجود دارد. ميزان ضري  همبسهگي 

با همکاران و ارتقاي روحيه خ مهي کارکنان پايور همبسهگي معنادار و مسهقيمي وجود دارد، ميزان 
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طده معندادار و   راب زيد ناست. بين گردش مشاغل و ارتقاي روحيه خ مهي  366/0 يهمبسهگضري  

وجدود دارد. بدين نقدش رهبدري و ارتقداي روحيده خد مهي         333/0مسهقيمي با ضري  همبسهگي 

 333/0کارکنان پايور همبسهگي معنادار و مسهقيمي وجود دارد که ضدري  همبسدهگي آن برابدر بدا     

 است.

هداي  ه و انگيدزش کارکندان نيرو  هداي( سدنجش روحيد   ها و زيرمؤلفهبع  فردي)مؤلفه متغير مستقل

 باش . مي الگوي سنجش روحيه و انگيزش کارکنان نيروهاي مسلح متغير وابستهمسلح و 

 مفهوم شناسی

است که بيشهرين شباهت و خصوصيا  پ ي ه  الگو نسخه کوچک ش ه يک شيء يا پ ي ه الگو: -

شدون .  هاي پيچي ه از طريق الگدو قابدل در،   مدي   کن . مفاهيم ذهني و پ ي هاصلي را منعکس مي

  (.103: 1633دهن  که به تجزيه و تحليل مسائل پيچي ه بپردازيم )مراديان؛ اجازه ميا الگوه

سدنجش يدک    .تدري دارد مفهدوم گسدهرده   ،آزمدودن و اند ازه گيدري    نسبت بهسنجش  سنجش: -

که براي گردآوري اطالادا  مدورد نيداز     شود يصور  فراين ي تعريف مه است و ب اصطالح کلي

. در سدنجش از فندون مخهلفدي بدراي جمدع آوري اطالادا  اسدهفاده        رودبه کار ميگيري  تصميم

کدار آزمايشدگاهي،    به آزمون، پرسشنامه، مقياس درجه بن ي، فهرست وارسدي،  توان يکه مشود يم

 .مخهلدف اشداره کدرد    يهدا  تيدر موقع کارمن انمشاه ه املکرد و رفهار  پروژه تحقيق، مصاحبه و

 ،و هدم بده صدور  غيدر رسدمي     باش  ها  به صور  رسمي مثل اجراي آزمون  توان يهم م سنجش

ميدان   . تفاو  ديگدر ش خواه   ظاهر يرهبر در نقشمشاه ه اينکه چه کسي در کار گروهي  مانن 

آزمودن امومدا  بدا کميدت     سنجش و ان ازه گيري و آزمودن در اين است که هم ان ازه گيري و هم

د شدو  ي( گزارش ميي )توصيفکم به صور  غير جش االوه بر کميت،سرو کار دارن . اما نهيجه سن

 (.30: 1631سيف، )

شدود.  مدي  کار گرفههپزشکي و نظامي به ، واژه روحيه در مهون مخهلف صنعهي، آموزشي روحيه: -
ر  . دشدود بدا يکد يگر اخدهالف دارند     البهه مفاهيمي که در اين واژه در مهدون مخهلدف مهبدادر مدي    

، رضدايت  2، خوشدحالي 1اين واژه در اغل  موارد به احساس فرد مبني بر آسدايش کاربردهاي اخير 
حالت رواندي اسدت تدا جسدماني و يدک       کي تر شيباشاره ش ه است. روحيه  6شغلي و يا زن گي

                                                           
1-Well-Being 

2-Happiness 

3-Job-Life Satisfaction 
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تعريدف ديگدري    1همچنين بلچين« آدمي بر اميالش غلبه کن  شود يمسائقه غريزي است که موج  
يک حالت ذهني و روحي است که رفهارهاي اخهياري و »ور او روحيه، ، به باده  يه ماز روحيه ارائ

 (31: 1631بزرگ زاده،«)سازد يممشخص  ها تيموقعارادي انسان را در برخي شرايط و 
کنند ه و  اامدل تعيدين   نيتدر  مهماامل اساسي براي انجام کار، داشهن انگيزه است. انگيزه  انگيزه: -

هداي زيدادي   هاي مخهلف است. محققين الوم انساني سالقعيتي رفهار انسان در مونيروي محرکه
که است که به دنبال اواملي هسهن  که در افراد ايجاد انگيزه کنن  و انگيزش از جمله مواردي است 

اي انگيزه را مجمواده  2نشناسي به صور  ج ي در کانون توجه قرار گرفهه است. اتکينسوروان در
ن بخش  معرفي کرده و الل به وجود آم ن آده  و به آن جهت  ميمياز شرايطي که به رفهار نيرو 

اي از روي ادهاي فيزيولوژيکي درون مغز و ب ن تا فرهن  و تعامل اجهمدااي بدا ديگدران    گسهره را
 (.32: 1633ذکر کرده است )اتکينسون، 

جمهدوري   به مجمواه سهاد کل نيروهاي مسلح، ارتش نيروهاي مسلح جمهوري اسالمی ايران: -
اسالمي ايران، سپاه پاس اران انقالب اسالمي، ناجا، وزار  دفاع و پشهيباني نيروهاي مسلح اطدالق  

 (.33: 1633شود )رسهمي، مي
که بدراي اجدراي امليدا  يدا بدراي م موريدت         شود يمبه سازمان موقهي اطالق  سازمان نظامی: -
رزمدي و پشدهيبان رزمدي نشدان داده     . در يک سازمان رزمدي فقدط اناصدر    شود يماي تشکيل ويژه
 (.330)همان:  شون  يم
به ميزان االقه به کشور، دفداع از آن و جدان دادن در راه حفدظ مديهن      حميت و دلبستگی ملی: -

 (.231: 1633گوين  )شکوهي، 
ش   االقه فرد براي جنگي ن با دشدمن و ب سدت آوردن آمدادگي الزم جهدت      دشمن ستيزي: -

 ش  )همان(.بامقابله با آن مي

باشد   اي زيبدا، مدي  ميزان نشاط و شادابي فرد و مطمئن بدودن بده داشدهن آيند ه     اميد و اطمينان: -
 )همان(.

 (.232ميزان تحر، و االقه به انجام کارهاي دشوار و يا گروهي را گوين  )همان:  به فعال بودن: -

ااهقداد بده داشدهن تواندايي      داشهن شور نظامي و جنگي و آمادگی روانی براي مقابله با دشمن: -
 مقابله با هر دشمني را گوين  )همان(.

                                                           
1- Belchin 

2-Atkinson 



 

 

  1633 بهار، 37، شماره پانزدهمسال  - راهبرديفصلنامه مطالعا  دفااي   613

هاي فردي ميزان از  نفس در بين ديگران و معهق  بودن به داشهن توانايي احساس ارزشمندي: -
 (.232: 1633مهع د )شکوهي، 

 داشهن ااهقاد به ياري الهي در هر حال و هر شرايط و توکل بر او)همان(. اميد به نصرت الهی: -

 سنجش روحيه و انگيزه ارتش پنج کشور دنيا )مقايسه تطبيقی(  

در مورد افزايش سطح الم و دانش و مطالعه تطبيقي  )م ظله العالي( بنا به فرمايشا  مقام معظم رهبري
ي مدورد مقايسده تطبيقدي قدرار     جنوبلن ، انگلسهان و کره ه، رانسه، فبا ساير کشورها، ارتش آمريکا

 گرفهن .

تدوان مدوارد   در ارتش آمريکا سنجش روحيه فرد داراي ابعاد مخهلفي است که از جمله آنها مي
 زير را نام برد: 

اي؛ انگيزش شغلي؛ رضايت شغلي؛ سدالمت رواندي؛ انضدباط فدردي؛ ادادا  و رسدوم حرفده       
اند   هايي که در آمريکدا طراحدي شد ه   زم. اين ابعاد در قال  پرسشنامهاثرگذاري و نوع املکرد و ر

 (.37گيرن  )همان: مورد بررسي قرار مي

شود. ابعداد مدورد توجده    در ارتش هلن  براي سنجش روحيه دو سطح فردي و يگاني لحاظ مي
ابع شدون . مند  در بخش روحيه فردي پرسشنامه، خود به دو بخش منابع فردي و يگاني تقسديم مدي  

 (.33باش  )همان: هاي شغلي و پذيرش خانوادگي ميفردي شامل سه بع  ااهماد به نفس؛ ويژگي

بعد    13هاي سدنجش روحيده بده    ي که در ارتش فرانسه انجام گرفت، در پرسشنامهدر مطالعات
وابدط و  ، روع آموزش و شرايط کاري، نتوجه ش ه است؛ وضعيت پذيرش در ب و ورود به سازمان

ان ، سؤال مرتبط که به دقت طراحي ش ه 12تا  3بع  با  13هاست. هر يک از اين جمله آن از رهيغ
 (.33شون  )همان: ارزيابي مي

 در ارتدش در مطالعاتي که در ارتش انگلسهان انجام ش  يکي از ابزارهاي مهم سدنجش روحيده   
هداي نظدامي را بده اطدالع فرماند ه      انگلسهان پالس نام دارد. اين ابزار تمام واقعيا  حاکم بر يگدان 

. پالس قادر است وضعيت روحيه را بر اساس شش محور اصلي زير به اطالع فرماند هان  رسان  يم
. کدار  3. ااهماد به فرمان هي3. روابط 3. انگيزه کاري 6. رضايت شغلي 2. اسهرس شغلي 1برسان : 

 (.33گروهي يا انسجام )همان، 

هداي    انجام شد ، بدراي سدنجش روحيده از پرسشدنامه و مقيداس      در مطالعاتي که در ارتش کره 
هاي مربوط به رتبده بند ي، نگداه غرورانگيدز بده حرفده       شود. در مقياسبن ي رفهار اسهفاده ميرتبه

نظامي گري؛ افهخار به ااالم نظامي بودن خود به دوسهان؛ داشهن حس غرور نسبت به يگان؛ محيط 
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؛ افهخار کردن به اضويت در يگان؛ حاکميدت آيدين و سدنن    مطلوب و ب ون حس ترحم به ديگران
 (.106: 1633بن ي و بررسي قرار خواه  گرفت )شکوهي، مطلوب در يگان و غيره مورد رتبه

 های سنجش روحيه و انگيزه در ارتش پنج کشور دنيا )مقايسه تطبيقی(روش

  شود:اده ميدر ارتش اياال  مهح ه براي سنجش روحيه از دو ابزار مهفاو  اسهف
 .(Davis&Fafara, 2011: 64)  )مصاحبه و پرسشنامه(آزمون -2مشاه ه)مسهقيم يا غير مسهقيم(؛  -1

حاوي ابعاد خا  فردي و يگاني بررسي و  در ارتش هلن  براي سنجش روحيه يک پرسشنامه
  (.، ,5002BoxmeerM.sc::1)گيردقرار مي يابيارزمورد 

اخهصاصي نظار  بر روحيده را بده اهد ه دارد. ايدن سدازمان بدراي       در ارتش فرانسه سازماني 
هدا از  .گدزارش ارزيداب  2. مطالعه مي اني و مصاحبه مسهقيم با افدراد؛  1سنجش روحيه از سه ابزار: 

گيدري از  .ارتباط مسهقيم و نمونه6مصاحبه با فرمان هان در مورد روحيه يگان در يک سال گذشهه؛ 
 (. Foret.J. M, 2007: 46)گيردبهره مي با آنان؛هاي مخهلف و مصاحبه گروه

 تدر  مهدم هاي خود گزارشي، مصاحبه با کارکندان و از همده   در ارتش انگلسهان توزيع پرسشنامه
ابزارهاي سنجش و ارزيابي روحيه  نيتر مهمقضاو  فرمان هان راجع به روحيه و کارايي پرسنل از 

گدروه فنداوري و تحقيدق روان شدناخهي ارتدش      رگرد آنداگوئين،  )سد  شدون   يمو کارايي محسوب 
 تا(.انگلسهان، بي

باشدن   ي رتبه بن ي رفهدار مدي  ها اسيمقدر ارتش کره جنوبي ابزار سنجش روحيه پرسشنامه و 
  (.73: 2003)کوان ، 

  نظرانمصاحبه با صاحب

اي شدامل  هاي فراوان و انجام مقايسا  تطبيقي ساير کشورها، فرم مصداحب پس از مطالعا  کهابخانه
نظدران  هاي سنجش روحيه و انگيزه تهيه گردي  و سپس مورد ارزيابي و نظرسنجي صاح شاخص

خبرگدان اشداره شد ه     مخهصر به سؤاال  و نهدايج پاسدخ   به طورو خبرگان قرار گرفت که در ذيل 
 است.

هداي نظدامي مناسد     ها بدراي سدنجش روحيده و انگيدزه کارکندان در سدازمان      آيا اين شاخص ‒
 باشن ؟ مي

 ان .هاي ارائه ش ه براي سنجش روحيه و انگيزه را کافي دانسههاکثر خبرگان شاخص ‒

 ها را در ذيل بع  مربوطه اضافه کني .  آن شاخص، هاي ديگر در صور  وجود شاخص ‒

 ان .هاي ارائه ش ه براي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان را کافي دانسههاکثر خبرگان شاخص ‒

دهي ، در سدهون مالحظدا  توضديح دهيد  و در      شاخصي را مؤلفه تشخيص ميدر صورتي که  ‒
 هاي مربوط به آن را مشخص نمايي . صور  امکان شاخص
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هاي شناسايي ش ه سعي بسياري انجام گرفهه بود و از سازي شاخصبا توجه به اينکه در مورد ساده
سدازي  يدا ، بده سداده   نظدران و اهدل فدن در ويدرايش و ادب    صاح  با يجلساتطريق برگزاري 

جه و بسديار  هدا را در حد  سدن   هاي شناسايي ش ه اق ام ش ه بود، اکثر خبرگان شاخصشاخص
 ان .ساده تشخيص داده

 مدل مفهومی تحقيق

 
 : م ل مفهومي 1شکل 

 روش شناسی
 اي و همبسهگي بهزمينه -موردي روش و ماهيت حي  اي است و ازتوسعه کاربردي و تحقيق نوع

 رود. مي شمار
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نظدران و مهخصدص حدوزه    ي فرمان هان، خبرگدان، صداح   ام ه :شامل جامعه آماري خبرگی -

روانشناخهي، روانپزشکي و دانشمن ان الوم رفهاري با ويژگدي تخصدص و تجربده در امدور مندابع      

ناجا( سهاد کل نيروهاي مسلح، وزار  دفداع و پشدهيباني    –سپاه  -انساني، در نيروهاي مسلح )آجا

 –اي مسلح، آشنا به مباح  مربوط بده روحيده و انگيدزش نيدروي انسداني، مد يريهي، ديندي       نيروه

اجهمااي که داراي سابقه تص ي مشاغل راهبدردي بدوده و رتبده شدغلي آندان       -اسالمي و فرهنگي

ي آمداري  سال سابقه خ مت داشهه باشن . جامعه 20سرتيپي داخل و باالتر باش  و ح اقل به م   

هداي سدنجش روحيده و    نفر هسهن  که براي تعيين مولفه 60ل ضري  حفاظهي برابر خبرگي با ااما

ي آماري اسدهفاده از نظدرا  ايشدان    ان . دليل اسهفاده از اين جامعهانگيزش مورد اسهفاده قرار گرفهه

ها و الگوهاي مطالعه ش ه و مطالعه هاي گردآوري ش ه از م لي پااليش اوامل و شاخصدر زمينه

بوده است. که با توجه به مع ود بودن جامعه خبرگي، انهخاب نمونه آمداري از ايدن جامعده     تطبيقي

 به روش تمام شمار انجام ش ه است.

داران از درجه گروهبان يکم داخل به باال، افسران از ي آماري کلي شامل )درجههمچنين جامعه

امرا و سرداران( هسهن ؛ بنابراين حجدم   به باال، 16درجه سهوان يکم داخل به باال، کارمن ان از رتبه 

 است: 1جامعه آماري با اامال ضري  حفاظهي به صور  ج ول 
 جامعه آماري کلي :1 ج ول

 حجم با اامال ضري  حفاظهي کلي ۀجامع زير

 600 سهاد کل نيروهاي مسلح

 120000 ارتش جمهوري اسالمي ايران

 120000 سپاه پاس اران انقالب اسالمي ايران

 30000 نيروي انهظامي جمهوري اسالمي ايران

 600 ودجا )وزار  دفاع و پشهيباني نيروهاي مسلح( سهاد

هداي مخهلفدي   ي آماري کلي تحقيق مهشدکل از طبقدا  يدا خوشده    از آنجا که جامعه نمونه آماري:

 ي آماري، به نحوي که معرف جامعه آماري باشد ، حجدم نمونده   است، براي انهخاب ااضاي نمونه

آماري با اسهفاده از ج ول مورگان روي هر حوزه به صور  ج اگانه محاسبه خواه  ش . بدر ايدن   

 پذير خواه  بود:اساس انهخاب نمونه آماري به شکل زير امکان

 اي، طبقاتي، تصادفيخوشه -2ه فمن ؛  -1
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ايدن   نفدر اسدت کده بدر     600000 باحجم کلي اين جامعه با اامال ضري  حفاظهي تقريبا  برابر 

نفدر در نظدر گرفهده     6000تع اد  2اساس نمونه آماري کارکنان نيروهاي مسلح نيز به شرح ج ول 

 پرسشنامه توزيع ش ه است. 3000ها و اطالاا  تع اد  ش ه است. براي گردآوري داده

 مخهلف جوامع ريز از يآمار ۀحجم نمون:   2 ج ول

 کلي ۀجامع زير
حجم جامعه با اامال ضري  

 حفاظهي

حجم 

 نمونه

 133 600 سهاد کل نيروهاي مسلح

 1023 120000 ارتش جمهوري اسالمي ايران

 1023 120000 سپاه پاس اران انقالب اسالمي ايران

 313 30000 نيروي انهظامي جمهوري اسالمي ايران

 133 600 مسلح( سهاد ودجا )وزار  دفاع و پشهيباني نيروهاي

 6000 600300 کل
 

اي، کهابخانه هاي مطالعا  آوري اطالاا  مورد نياز تحقيق از روشبراي جمع در اين پژوهش

 مصاحبه، مشاه ه و پرسشنامه اسهفاده ش ه است.

در اين تحقيق به منظور دسهيابي به روايي الزم، از روش ااهبار محهوا اسدهفاده شد ه اسدت. ااهبدار     

. شدود  يم نييتعوضوع مورد مطالعه توسط افراد مهخصص م کهي ابزار است ساخهار يژگيومحهوا، 

ي سؤاال  آزمون و مصاحبه است، جهت بررسي  پرسشنامهها،  با توجه به اينکه ابزار گردآوري داده

و اساتي  مهخصص اسهفاده شد ه اسدت؛ بد ين     نظران صاح   گاهيدي سؤاال  از  پرسشنامه ييروا

جهدت بررسدي روايدي بده     صور  که پس از طدرح سدؤاال  آزمدون و تد وين پرسشدنامه، آن را      

 اامال گردي ه است. ها آن ينظرهامهخصصان ارسال و نقطه 

سؤاال  آزمون از روش ضري  آلفداي کرونبدا      پرسشنامه در اين تحقيق جهت بررسي پايايي

هاي روحيه و انگيزه کارکنان نيروهداي مسدلح   اسهفاده ش ه است. مق ار آلفاي کرونبا  براي سنجه

 آم ه است.ب ست  02323برابر 

آوري ش ه نيز از دو مبح  آمار توصيفي و اسدهنباطي و  ها و اطالاا  آماري جمعبراي تحليل داده

اسهفاده ش ه است. همچنين از روش آماري تحليل اداملي تاييد ي    1نيز از روش تحليل اِي اِچ پي

                                                           
1
Analytic-Hierarchy-Process 
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آماري مطدرح  هاي سنجش روحيه و انگيزه اسهفاده ش ه است. االوه بر مباح   براي بررسي مؤلفه

هداي سدنجش روحيده و انگيدزه      مؤلفده  ي تطبيقدي هاي آماري، براي مقايسده ش ه براي تحليل داده

کارکنان نيروهاي مسلح ج.ا.ا و در نهايت به منظور تعيين شاخص ارزيابي روحيه و انگيزه کارکندان  

 اسدهفاده  نيروهاي مسلح ج.ا.ا ماتريس مقايسا  زوجي و روش تحليل سلسله مراتبي )اي اچ پدي( 

 گردي ه است.

هاي سنجش روحيه و انگيزه( کده مهغيرهداي مسدهقل مدا هسدهن  بدا       ها و زيرمؤلفهبع  فردي)مؤلفه

يک يگر رابطه طولي و با مهغير وابسهه)الگوي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان ن.م( رابطده مسدهقيم   

هدا(ي هدر مؤلفده نمدره     نجهها)سد که با تکميل سواال  پرسشنامه چنانچه زيرمؤلفهدارن . به طوري

يابد  و از  بااليي بگيرن ، آن مؤلفه نمره بااليي اخذ خواه  کرد و درنهيجه بعد  فدردي افدزايش مدي    

آنجاييکه رابطه مسهقيم با مهغير وابسهه دارند ، لدذا نمدره  سدنجش روحيده و انگيدزه کارکندان ن.م        

 افزايش خواه  يافت.  

 :يقهای تحق ويافته ها تجزيه و تحليل داده

اي و نيز با اسهفاده از مصاحبه با ي اسنادي و کهابخانهبا اسهفاده از مقايسه تطبيقي، مطالعا  گسهرده

شدناخهي، مهخصصدين مندابع انسداني بدا      نظران در حدوزه الدوم رفهداري و روان    خبرگان و صاح 

سدنجه   63تحصيال  کارشناسي ارش ، دکهري و در نهايت با تشکيل جلسا  مهع د خبرگي تع اد 

اسدت  مؤلفه براي روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح ج.ا.ا تعيدين شد ه   10)شاخص( در قال  

هدا نگدرش   هاي مقايسه تطبيقي به دليل تفکر مادي صاحبان آنکه الزم به ذکر است در تمامي م ل

اي هد نظدران در مصداحبه  ديني و معنوي مهجور مان ه بود، لذا مبهني بر نظرا  خبرگدان و صداح   

هدا و  انجام ش ه، اين نگرش در جلسا  خبرگي م نظر قرار گرفهه ش  و با در نظر گرفهن آن مؤلفه

 ها ت وين گردي ن .زيرمؤلفه

حميدت و   -3احسداس ارزشدمن ي؛   -6 امي  و اطمينان؛ -2 شادي و نشاط؛ -1 ده مؤلفه ابارتن  از: 

آمدادگي رواندي بدراي مقابلده بدا       -7 دشدمن سدهيزي؛   -3 انسجام گروهي و سازماني؛ -3 دلبسهگي ملي؛

 (.233: 1633بودن )شکوهي،فعال  -10 ايمان و از خود گذشهگي؛ -3 شجاات و شهامت؛ -3 دشمن؛

تغيير يافت و با اسدهفاده از نظدرا     7ها به  سپس با اسهفاده از تحليل ااملي ت يي ي تع اد مؤلفه

هداي نهدايي در ذيدل بيدان      ها تغيير پي ا نمود که مؤلفه نظران اناوين برخي مؤلفه خبرگان و صاح 
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خبرگان و اي با حضور  دست آم ه در اين رابطه منجر به تشکيل جلسه است؛ همچنين نهايج به ش ه

 (.230نظران ااهبار سنجي ش  و مورد ت يي  قرار گرفت )همان، صاح 

آمدادگي   -3؛ فعدال بدودن   -3؛ اميد  و اطميندان   -6؛ دشمن سهيزي -2؛ حميت و دلبسهگي ملي -1

 .امي  به نصر  الهي -7؛ احساس ارزشمن ي -3؛ رواني براي مقابله با دشمن

لفده حميدت و دلبسدهگي ملدي نسدبت بده سداير        با محاسبا  انجام ش ه مشخص گردي  که مؤ

هاي سنجش روحيه و انگيزه بيشهرين ق ر  تميز بين کارکنان نيروهاي مسلح ج.ا.ا را دارد و  مؤلفه

هاي امي  و اطميندان، فعدال بدودن،    ي دوم قرار دارد. مؤلفهسهيزي در مرحلهپس از آن مؤلفه دشمن

زشمن ي و مؤلفه نصر  الهي در مرات  بع ي قرار آمادگي رواني براي مقابله با دشمن، احساس ار

ترين ق ر  تميز بين کارکنان نيروهداي مسدلح ج.ا.ا بدراي مؤلفده     دارن . با توجه به اين مطال ، کم

ي کارکنان نيروهاي مسلح ج.ا.ا در مؤلفه نصدر   نصر  الهي است و مفهوم آن اين است که ام ه

(. همچندين بدا توجده بده مقايسده تطبيقدي       230: 1633اي ن ارن  )شدکوهي، هاي ام هتفاو  الهي

 6هداي سدنجش تعيدين گردي ند  کده در جد ول       سنجه بدراي مؤلفده   63گانه تع اد کشورهاي پنج

 هاي هر مؤلفه به تفکيک بيان ش ه ان . سنجه

مربوطه باي  ب ان اشاره نمود که با انجام تحليدل   در بيان چگونگي تخصيص هر سنجه به مؤلفه

KMOيي روحيه و انگيزه، تع اد هفت مؤلفه پيشدنهاد شد ه اسدت. آمداره    سنجه 63 ااملي براي
1 

بدراي آزمدون کرويدت     02000داري مق ار بسيار مناسبي است و در کندار سدطح معندي    02333برابر 

خوبي براي اين مهغيرها مناس  است؛ همچندين  بيانگر اين است که انجام تحليل ااملي به  2بارتلت

MSAمقادير 
است کده   023و براي اکثر آنها مق اري بيشهر از  023تر از ي مهغيرها بزرگبراي همه 6

 بر مناسبت اسهفاده از تحليل ااملي ت کي  دارد.

گانده بدا    63هداي  پس از محاسبا  انجام ش ه در نهايت تعيين گردي  کده هدر يدک از سدنجه    

 مسلح ج.ا.ا مرتبط است.   هاي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهايک اميک از مؤلفه

 

 

                                                           
1-Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2
Bartlett's Test of Sphericity 

3
Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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 هاي سنجش روحيه و انگيزه: تعيين ساخهار مؤلفه6 ج ول

 هامؤلفه
انوان 

 ها مؤلفه
شماره سنجه 

 در پرسشنامه
 انوان سنجه

مؤلفه 

 اول

حميت و 

دلبسهگي 

 ملي

 آن ق ر کشورم را دوست دارم که حاضرم جانم را ف اي آن کنم. 26

 دهمکه براي حفظ آن هرگونه تالشي را انجام ميآن ق رکشورم را دوست دارم  13

 به نظر من دفاع از کشور مانن  دفاع از ناموس واج  است. 22

 اگر الزم باش  حاضرم همه چيزم را ف اي کشورم بکنم. 13

 ورزم.من از صميم قل ، به کشورم اشق مي 23

 من براي دفاع از کشورم حاضرم هر کاري بکنم. 6

 اگر همين فردا جنگي شروع شود، حاضرم داوطلبانه به جن  با دشمن بروم. 61

 دانم. هرگونه دفاع از جمهوري اسالمي را بر خود واج  مي 63

مؤلفه 

 دوم

دشمن 

 سهيزي

 خيلي دوست دارم که روزي بهوانم با دشمنان کشورم بجنگم. 3

 آورد.فکر جنگي ن با دشمن مرا به وج  مي 21

 و اشهياق زيادي براي مقابله با دشمن دارم. ميل 10

 کامال  آمادگي الزم براي مقابله با دشمن را دارم. 2

 کنم.از اينکه نظامي هسهم، احساس افهخار مي 12

مؤلفه 

 سوم

امي  و 

 اطمينان

 به آين ه خود کامال  امي  و اطمينان دارم. 11

 من معموال  فردي شاد و با نشاط هسهم. 1

 رسم. ام ميهاي مهم زن گيمطمئن هسهم در آين ه به بيشهر ه ف 20

 کنم.من بيشهر روزها احساس ناامي ي و ضعف مي 3

 زن گي من پر از رنج و نگراني بوده است. 3

 گيرن .مورد تق ير قرار مي معموال در سازمان ما افرادي که املکرد مناس  دارن   16

مؤلفه 

 چهارم
 بودنفعال 

 دهم. زن گي آرام و يکنواخت را بر زن گي پرتحر، ترجيح مي 23

 شوم.مي ق م شيپدر انجام کارهاي دشوار به ن ر   63

 رود.ام سر ميکنم زود حوصلهوقهي در يک کار گروهي شرکت مي 66

 آي  که بخن م.تر پيش ميکم 63

 دهم.مي من اسهراحت کردن را به کار و فعاليت ترجيح 13

 مه سفانه من آدم ضعيفي هسهم. 27

مؤلفه 

 پنجم

آمادگي 

رواني براي 

مقابله با 

 اي ن ارم.براي جنگي ن با دشمن االقه 23

 به نظر من ديگر کسي حال و حوصله جنگي ن با دشمن را ن ارد. 13

 ن اريم.کنم در شرايط کنوني توان مقابله با هيچ کشوري را من فکر مي 17
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 توان ااهماد کرد.در سازمان ما به حرف کسي نمي مه سفانه 13 دشمن

 کنم اين روزها کسي آرزوي شهاد  بکن .فکر نمي 3

مؤلفه 

 ششم

احساس 

 ارزشمن ي

 دانن .اطرافيانم مرا آدم توانايي مي 23

 از نگاه دوسهانم من فردي شجاع و نهرس هسهم. 7

 آيم.بر ميمطمئنم از پس هر مشکلي  3

 هايم هسهن .هايم بيش از ضعفدر مجموع توانايي 60

مؤلفه 

 هفهم

امي  به 

 نصر  الهي

 به نظر من دشمنان ايران کشورهاي زورگويي هسهن . 62

 گردان .من معهق م در هر شرايطي خ اون  مردم ايران را بر دشمنانش پيروز مي 23
 

گانده تد وين    63هداي  اي مهشکل از سنجهانگيزه پرسشنامهدر اين تحقيق به منظور سنجش روحيه و 
هاي دريافدت   گردي ه است که در پيوست اين مقاله ارائه ش ه است. در اين پرسشنامه براي کنهرل پاسخ

دهن ه به دقت نظر بده سدؤاال  مطدرح شد ه و در نهايدت جلدوگيري از        ش ه و به منظور ترغي  پاسخ
نيز در برخي موارد براي پرهيز از القداي پاسدخ، برخدي سدؤاال  بدا      هاي ب ون توجه و نادقيق و  پاسخ

 63اند . از   صور  نامرت  ارائه ش ه ادبيا  منفي و برخي ديگر با ادبيا  مثبت در قال  پرسشنامه و به
 ان . مورد با مفهوم منفي ذکر ش ه 16ي روحيه و انگيزه تع اد سنجه

ي آماري بدا هدر   حقيق )پرسشنامه( ميزان موافقت ااضاي نمونهگيري تبا توجه به اينکه در ابزار ان ازه
، مدوافقم :3:نظدري ند ارم،   6:مخدالفم،  2:کامال  مخدالفم،  1اي )سنجه يا اامل در طيف ليکر  پنج نقطه

هداي  اي، الزم اسدت پاسدخ  گيري ش ه است، قبل از هرگونده تحليدل و محاسدبه    ( ان ازهموافقم:کامال  3
 1ها؛ معکوس شون  تا مفهومي مثبت را ت ااي کنن ؛ به اين منظور پاسدخ  جهدريافت ش ه براي اين سن

 شود.  تغيير داده مي 1به  3و پاسخ  2به  3ب ون تغيير، پداسخ  6، پاسخ 3به  2، پاسخ 3به 

 هاي روحيه و انگيزه با مفهوم و کاربري منفي: سنجه3 ج ول

 رديف
شماره سنجه 

 )در پرسرنامه(
 مفهو  منفی هاي باعناوين سنجه

 کنممن بيشهر روزها احساس ناامي ي و ضعف مي 3 1

 زن گي من پر از رنج و نگراني بوده است. 3 2

 کنم اين روزها کسي آرزوي شهاد  بکن .فکر نمي 3 6

 به نظر من ديگر کسي حال و حوصله جنگي ن با دشمن را ن ارد. 13 3

 مقابله با هيچ کشوري را ن اريم.کنم در شرايط کنوني توان من فکر مي 17 3

 توان ااهماد کرد.در سازمان ما به حرف کسي نمي مه سفانه 13 3

 دهم.من اسهراحت کردن را به کار و فعاليت ترجيح مي 13 7
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 رديف
شماره سنجه 

 )در پرسرنامه(
 مفهو  منفی هاي باعناوين سنجه

 دهم.زن گي آرام و يکنواخت را بر زن گي پرتحر، ترجيح مي 23 3

 مه سفانه من آدم ضعيفي هسهم. 27 3

 اي ن ارم.جنگي ن با دشمن االقهبراي  23 10

 رود.ام سر ميکنم زود حوصلهوقهي در يک کار گروهي شرکت مي 66 11

 شوم.مي ق م شيپدر انجام کارهاي دشوار به ن ر   63 12

 آي  که بخن م.تر پيش ميکم 63 16

مثبدت را تد ااي   معکوس شد  تدا مفهدومي     هاي منفيهاي دريافت ش ه براي سنجهپس از اينکه پاسخ

بده   1ها مقادير پاسخ  ي سنجه به منظور تعيين ح  شاخص از يک تا ص  درص ، مج د براي همه کنن ؛

با توجه به نظرا  خبرگدان و   ،شود. پس از آن تغيير داده مي 100به  3و  73به  3، 30به  6، 23به  2، 1

آن مؤلفه و نيز ميانگين وزندي   هاي هر مؤلفه به انوان شاخص سنجشيانگين سنجهممحاسبا  آماري، 

گدردد.   ها به انوان شاخص سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح ج.ا.ا ارائه مدي ي مؤلفههمه

هاي حاصل از ايدن   براي تعيين وزن هر مؤلفه از ماتريس مقايسا  زوجي اسهفاده ش ه و با تحليل داده

 دست آم ه است. ها به پرسشنامه وزن مؤلفه

 
 ها: ترتي  اهميت مؤلفه1نمودار

باشد  و از ايدن رو بدا    هاي سنجش ميمؤلفه امي  به نصر  الهي داراي بيشهرين وزن بين مؤلفه
 رود.اهميت ترين مؤلفه سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح به شمار مي

 گيری و پيشنهاد:نتيجه

 گيرینتيجه -الف

باشد  کده بده    الگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح مياز نهايج اصلي تحقيق ارائه 

طدور کلدي الگدوي     هها و بد ها و زيرمؤلفهصور  ذيل ب ست آم ه است. اين شکل در اصل بيانگر مؤلفه
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باش  که در ادامه به بيان کاربردي آن خواهيم پرداخت. )الزم به ذکر اسدت  بومي سنجش در يک نگاه مي

 راي نمونه چن  سنجه به صور  شاخص )اسم مص ر( نشان داده ش ه است(:ب 2در شکل 

 
 : الگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح2شکل

 

پس از ارائه الگوي بومي الزم است چگونگي اسهفاده از الگو در جهت سنجش روحيه و انگيزه 

، 3کارکنان نيروهاي مسلح نيز ترسيم و تبيين گردد. با توجه بده بخدش تهيده پرسشدنامه و جد ول      

درصد ، شداخص    3323067شاخص مؤلفه حميت و دلبسهگي ملي کارکنان نيروهاي مسدلح برابدر   

 3323073درص ، شاخص سنجش مؤلفه امي  و اطمينان  7720723سهيزي آنان  نسنجش مؤلفه دشم

درص ، شاخص سنجش مؤلفه آمدادگي رواندي    7023663درص ، شاخص سنجش مؤلفه فعال بودن 

و نيدز   7226736 يارزشمن درص ، شاخص سنجش مؤلفه احساس  7127373براي مقابله با دشمن 

درص  است؛ بنابراين حميت و دلبسدهگي   322317ابر شاخص سنجش مؤلفه امي  به نصر  الهي بر

 هداي سدنجش  ملي و نيز امي  به نصر  الهي براي نيروهاي مسلح ج.ا.ا نسبت بده سداير شداخص   

ي باالتري قرار دارن  و نيز شاخص سنجش مؤلفه امي  و اطمينان کارکندان  روحيه و انگيزه در مرتبه

ها قدرار دارد. همچندين شداخص سدنجش     مؤلفه تري نسبت به سايرنيروهاي مسلح در سطح پايين

 درص  است.   7320363 يروحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح ج.ا.ا به ان ازه
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تدوان  هدا( مدي  حال با توجه به الگوي بومي سنجش روحيه و انگيزه و پرسشنامه سنجش)سنجه

آمد ه بررسدي و    هداي بده دسدت   هاي نيروهاي مسلح را سنجي  و با شداخص روحيه و انگيزه يگان

 مقايسه نمود تا ميزان ضعف و يا قو  روحيه و انگيزه در يگان مربوطه معين گردد.

همچنين با توجه به مقايسه تطبيقي، الگوي بومي سنجش روحيده و انگيدزه کارکندان نيروهداي     

 گردد:گيرد که به شرح ذيل بيان ميروش مورد اسهفاده قرار مي 3مسلح به 

 دهن . تهيه ش ه آزادانه آن را تکميل و تحويل مي  ي پرسشنامه کارکنان با مطالعه توزيع پرسرنامه:

ي حضوري توسط مهخصصي در حدوزه نيدروي    تحقيق در جريان يک مصاحبه  پرسشنامه مصاحبه:

شود؛ همچنين در صور  وجود ابهام در مواردي از مصاحبه با همکاران اسدهفاده   انساني تکميل مي

 گردد. مي

ي تحقيدق بدر اسداس رفهدار و املکدرد کارکندان تکميدل         ي پرسشنامه موارد قابل مشاه ه مراهده:

 شود.   مي

گيرد. از   در اين مورد بيشهر سوابق و اطالاا  پيشين کارکنان مورد اسهفاده قرار مي بررسی سواب::

نبيهدا ،  هاي نيروي انساني کارکندان، تشدويقا  و ت  طريق بررسي پرون ه هرک ام از کارکنان، تعرفه

هاي واگذاري ش ه، پرون ه تخلفدا ، پروند ه   هاي آموزشي طي ش ه و نحوه اجراي م موريتدوره

هاي حفاظت و اطالاا ، اقي تي سياسدي و بازرسدي و مدواردي کده در پروند ه انفدرادي و        ارگان

 د.هاي نظامي پي برتوان به ميزان روحيه و انگيزه کارکنان در سازمانيگاني ثبت ش ه است، مي

نظراني کده  با بررسي سوابق يگاني و گزارشاتي که مشاوران فرمان هي و صاح  گزارش مراوران:

توان ان  ميبه فرمان هي يگان ارائه کرده سال کدر بح  روحيه و انگيزه مهبحر هسهن  و در طول ي

 هاي نظامي پي برد.بهره جست و به ميزان روحيه و انگيزه کارکنان در سازمان

روش با توضيحا  بخدش تهيده پرسشدنامه و نهيجده گيدري       3دست آم ه از اين  هنهايج بسپس 

 مورد تحليل  و بررسي قرار خواه  گرفت.

 پيشنهادها -ب

اي هر سال يکبار روحيه و انگيزه کارکنان نيروهاي مسلح ج.ا.ا بدا اسدهفاده از ابدزار     دوره به صور 

روحيده و انگيدزه کارکندان نيروهداي مسدلح ج.ا.ا      براي ارتقاي  آم ه ارزيابي شود. به دستسنجش 

 تحقيقاتي با موضوع ت وين راهبرد انجام شود.
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