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چکیده
در عصر حاضر سازمانهای نظامی غالباً در محیطهایی متشنج و با سرعت تغییرات باال انجاموظیفه
میکنند ،از اینرو این سازمانها بهمنظور تحقق هدف نهایی خود یعنی ایجاد امنیت در وهله اول
نیازمند رصد مداوم محیط استراتژیک ،شناسایی و شناخت فرصتها و تهدیدات دشمنان بالقوه و
بالفعل و سپس اتخاذ راهبردها و تصمیمات هوشمندانه میباشند ،رویکردی که از آن تحت عنوان
تفکر راهبردی یاد میشود .به عبارتی تفکر راهبردی برای یگانهای نظامی در قالب مفهومی
گستردهتر از حوزه کسبوکار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیلشده است ،موضوعی که در تحقق آن
انعطافپذیری منابع انسانی نقش اساسی ایفا مینماید .پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوه
تأثیرگذاری انعطافپذیری منابع انسانی بر تفکر راهبردی انجامشده است .این مطالعه کاربردی،
ازلحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علی میباشد .جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده
فرماندهان و مدیران عالی ستاد فرماندهی یکی از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران
به تعداد  85نفر میباشد؛ که با توجه به محدود بودن تعداد پاسخگویان ،کلیه نفرات بهعنوان نمونه
در نظر گرفتهشدهاند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه انعطافپذیری منابع انسانی رایت و
اسنل و پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی استفادهشده است .روایی پرسشنامهها بر اساس
نظرات خبرگان و نخبگان (روایی صوری) و تحلیل عاملی اکتشافی (تناسب سؤاالت با سازهها)
بررسی گردید .پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان میدهد که بین انعطافپذیری منابع انسانی و تفکر راهبردی ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .یافتههایی که ضروری است در برنامهریزیهای نیروهای مسلح مدنظر قرار
گیرد.
واژههای کلیدی:
انعطافپذیری منابع انسانی ،تفکر راهبردی ،سازمانهای نظامی.
 .1کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
 .2کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
 .3عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا (ص)
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مقدمه

در عصر جدید افراد ،سازمانها و ملتها در معرض هجوم تغییراتی بیشاز اندازه و خیلی سریع
قرارگرفتهاند که باعث آشفتگی و از دست دادن ظرفیت آنها برای اتخاذ تصمیمهای
هوشمندانه و انطباق پذیر شده است (تافلر .)4:1374 ،در چنین شرایطی طراحی و خلق یک
راهبرد خوب موضوع حیاتی برای سازمانها میباشد (بنیتو و همکاران .)2014،1امری که خود
نیازمند تصور جهان آینده و در نظر گرفتن یک سری اقدامات متوالی تاکتیکی کوتاهمدت برای
رسیدن به آن میباشد (بیتز .)16:2016،2فرآیندی که تحت عنوان تفکر راهبردی 3با ایجاد
نوعی ساختار و پویش درونی سازمانها را در چالشپذیری مداوم در برابر دگرگونیهای محیط
برونسازمانی توانمند میسازد به نحوی که بتوانند تغییرات و تحوالت محیط را از مدتها قبل
پیشبینی و راهبرد مناسبی را برای برخورد با آنان برگزینند (گلکار و همکاران .)1381,این
نواندیشی در عصر تحول بر این نکته تأکید میکند که الگوی فکری جدید که بر اساس تغییرات
منقطع است باید جایگزین الگوی فکری قدیم (برنامهریزی استراتژیک )4شود (گیبسون،
)21:1386؛ زیرا براساس مبانی نظری فرآیند برنامهریزی استراتژیک ،مطالعه متغیرهای درونی
و بیرونی در شرایط فعلی است .چنین رویکردی به معنای انتخاب راه رسیدن به هدف در آینده
بر اساس شرایطی است که در حال حاضر وجود دارد .واضح است که شرایط فعلی استمرار
نخواهد یافت ازاینرو سازمانها با برنامههای استراتژیکی روبرو هستند که دائماً منسوخ میشوند
(رضائیان و همکاران.)1393 ،
خلق راهبرد خود نیازمند مدیران و افرادی است که آموختهاند متفاوت بیاندیشند و برای
مشتریان ارزش بیافرینند (بیتز7:2016،؛ بون .)2001،5لیکن این مهم خود نیازمند منعطف
نمودن منابع انسانی به معنی توانایی ویژه سازمانها برای مواجه و مقابله مناسب و بهموقع در
محیطهای رقابتی و پویا میباشد (لوئیز)1994 ،6؛ زیرا کارفرمایان موج سوم (انقالب دانش)
برای رفع خطر شوک آینده و مقابله با تحوالت عظیم ،به مردان و زنانی نیاز دارند که مسئولیت
بیشتری قبول کنند و ارتباط کار خود را با دیگران بیشتر درک کنند و بتوانند وظایف بیشتری
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را بر عهده بگیرند و خود را بهسرعت با اوضاع تطبیق دهند و نسبت به افراد محیط خود
بیتفاوت نباشند (تافلر .)532:1366 ،در چنین نگرشی غالباً اعتقاد بر آن است که افراد و
ظرفیت تفکر آنها نقش مهمی در تواناسازی سازمانها و واکنش مناسب به عدم قطعیت و
2
پیچیدگی محیطی ایفا مینماید (ماریا خوزه و همکاران .)2014 ،1انعطافپذیری منابع انسانی
با توسعه قابلیتهای سرمایه های انسانی ،تجهیز بهتر کارکنان ،تسهیل فرآیندهای مدیریت و
فراهم آوردن قابلیت انطباق کارکنان با تغییرات محیطی (بابا شاهی وهمکاران ،)1393 ،باعث
ایجاد و تسهیل دسترسی به گزینههای راهبردی در سازمانها میگردند (کانله .)2013 ،3امری
که هدف غایی تفکر راهبردی میباشد.
در میان انواع سازمانها و نهادهای موجود در جوامع مختلف ،نیروهای مسلح بهعنوان
حافظان امنیت ،در فراهم نمودن بستر پیشرفتهای اقتصادی ،اجتماعی سیاسی و فرهنگی
نقش بسزایی ایفا مینمایند .لیکن در دهههای اخیر و با توجه به ابهامات در خصوص ماهیت و
روشهای جنگ آتی ،انتخاب استراتژیهای نظامی مناسب برای حفظ تمامیت ارضی ،استقالل
و زیرساختهای کشور همواره یکی از دغدغههای جدی تصمیمگیرندگان سیاسی و نظامی
ایران بوده است (افتخاری و دولتآبادی .)1388 ،ابهامات و پیچیدگی ماهیت جنگهای آینده
که خود برگرفته از انقالبهای متعدد در حوزه نظامی است ،با دگرگونسازی پارامترهای مربوط
به امنیت ،کشورها را مجبور به تفکر درباره چگونگی هدایت جنگها نموده است (فرجی زاده و
صوفی .)1389 ،در چارچوب این نوع تفکر و با شناخت و درک پیچیدگیها ،ابهامات و تغییرات
غیرخطی تحوالت ،نیروهای مسلح در دفاع مقدس توانستند با پیشبینی ،شناسایی و آگاهی از
برنامهها ،اهداف و راهبردهای نظامی دشمن و بر اساس درک صحیحی از صحنههای نبرد و
خلق راهبردهای نظامی بدیع و خالقانه ،ضمن پیروزی در عملیاتهای مروارید (حمله سکوهای
نفتی البکر و االمیه) ،ثامناالئمه ،طریقالقدس ،فتح المبین و بیتالمقدس و نیز حمله به پایگاه
الولید شرایط را در میدان نبرد و نیز عرصه بینالمللی و سیاسی به نفع کشور تغییر دهند .لذا با
توجه به اهمیت و جایگاه تفکر راهبردی در حوزه دفاعی و نظامی تقویت و نهادینهسازی این
قابلیت امری ضروری است که الزمه آن شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر و روابط بین آنها
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میباشد ،موضوعی که اطالعات زیادی در این زمینه موجود نمیباشد و تحقیقات چندانی در
عرصه نظامی در این خصوص صورت نپذیرفته است (کاویانی و همکاران.)1396،
تجارب ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و نبردهای نابرابری چون جنگ  33روزه حزباهلل
با رژیم صهیونیستی حکایت از آن دارد که عامل اصلی درصحنه کارزار ،ارتقاء توان بازدارندگی و
مقابله با دشمن ،منابع انسانی میباشند (رشید زاده .)1391 ،به عبارتی ،علیرغم پیشرفتهای
خیرهکننده فناوری و تجهیزاتی در حوزه نظامی ،اعتقاد بر آن است که فناوری به هر میزان که
باشد نمیتواند اطالعات کاملی درباره تواناییهای اهداف دشمن احتمالی به ما بدهد .فراروی
دانش و بینش بیش از مواد خام بستگی به ظرفیت تجزیهوتحلیل مغز انسان دارد و هوش آدمی
همچنان عامل اصلی عملیات اطالعاتی و نظامی باقی خواهد ماند (کمیسیون تدوین استراتژی
امنیت ملی امریکا .)114 :1383 ،لذا میتوان اذعان داشت که در حوزه دفاعی نیز منابع انسانی
و انعطافپذیری آنها کماکان یکی از عوامل مهم و حیاتی در ظهور ،تقویت و نهادینهسازی
تفکر راهبردی میباشد .لذا در سالهای پس از جنگ تحمیلی در کنار موضوعاتی چون
هوشیاری در مقابل دشمن ،آیندهنگری و بصیرتمندی ،مقولههایی چون استحکام ساختار
درونی و عزم و اراده جدی ،افزایش مهارتهای گوناگون نیروی انسانی و مدیریت خوب منابع
انسانی همواره از مطالبات فرماندهی معظم کل قوا از نیروهای مسلح بوده است (مقام معظم
رهبری.)1393 ،
به عبارتی در شرایط متالطم و پیچیده کنونی و با توجه به نقش و جایگاه ممتاز منابع
انسانی در عرصه دفاعی امنیتی به نظر میرسد انعطافپذیری منابع انسانی بهعنوان میزان
بهرهمندی منابع انسانی سازمانها از مهارتها و الگوهای رفتاری الزم برای اتخاذ بهترین
تصمیمات در محیط متالطم و همچنین بهرهگیری سازمان از مناسبترین کارکردهای مدیریت
منابع انسانی برای مدیریت بهینه این منابع میتواند تأثیر مثبتی در تبیین تفکر راهبردی ایفا
نماید .بدینجهت با توجه به اهمیت مباحث مطروحه در سیاستگذاری و نیز برنامههای اجرایی
نیروهای مسلح و نیز خأل تحقیقاتی موجود ،پژوهش حاضر باهدف تبیین اثرات انعطافپذیری
منابع انسانی بر تفکر راهبردی در ستاد فرماندهی یکی ازنیروهای چهارگانه ارتش جمهوری
اسالمی ایران و با تدوین فرضیات ذیل (براساس مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق) اجراشده
است؛
فرضیه اصلی:
 :Hانعطافپذیری منابع انسانی بر تفکر راهبردی تأثیر مثبتی دارد.
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فرضیههای فرعی:
 :H1انعطافپذیری رفتاری بر تفکر راهبردی تأثیر مثبتی دارد.
 :H2انعطافپذیری مهارتی بر تفکر راهبردی تأثیر مثبتی دارد.
 :H3انعطافپذیری وظیفهای بر تفکر راهبردی تأثیر مثبتی دارد.
نتایج این پژوهش ضمن افزایش دانش و اطالعات موجود ،برخی از مسائل مهم در این
حوزهها را مشخص نموده و می تواند در ارزیابی وضعیت کنونی ،برنامهریزیهای آتی و تخصیص
منابع حائز اهمیت باشد.
مرور مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
تفکر راهبردی

در اواخر قرن بیستم و پس از شکست بسیاری از سازمانهای بزرگ و برخوردار از راهبرد دوران
اوج برنامهریز ی و مدیریت راهبردی با رویکرد تحلیلی که مبتنی بر تحلیل محیط و تدوین
راهبرد بود به سررسید؛ این موضوع باعث گردید که در چند دهه اخیر تفکر راهبردی بهعنوان
رویکردی نوین و اثربخش در مباحث مرتبط با برنامهریزی و مدیریت راهبردی مطرح شود.
مطالعات صورت گرفته در این حوزه را میتوان به سهطبقه شامل تبیین تعاریف و مفاهیم تفکر
راهبردی ،ارائه الگوها و مدلهای تفکر راهبردی و شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی
تقسیمبندی نمود؛ که در ادامه به بررسی خالصه مهمترین پژوهشهای آنها پرداخته شده
است.
تبیین تعاریف و مفاهیم تفکر راهبردی

در ابتدا و با توجه به ناشناخته بودن مفاهیم تفکر راهبردی اندیشمندانی چون مینتزبرگ،
هندفورد ،هراکلئوس و آبراهام و  ...به تعاریف و ویژگیهای تفکر راهبردی و نیز بررسی وجوه
اشتراک و افتراق آن با برنامهریزی راهبردی پرداختند .مینتزبرگ ضمن قائل شدن به تفاوت در
دو واژه تفکر و برنامهریزی راهبردی ،معماری راهبرد و خلق چشمانداز را حاصل تفکر راهبردی
و تمرکز بر تحلیل ،فرموله و اجرایی کردن راهبردهای خلقشده را حاصل برنامهریزی راهبردی
می داند .به اعتقاد وی تفکر راهبردی یک فرآیند سنتز ذهنی است که از طریق خالقیت و شهود
نمای یکپارچهای از کسبوکار را در ذهن ایجاد میکند (مینتزبرگ .)1994 ،1به نظر هراکلئوس
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در رویکرد مدیریت راهبردی ،تفکر راهبردی بر برنامهریزی مقدم است ولی برنامهریزی راهبردی
در بهبود و تقویت تفکر راهبردی جهت تفکر خالق و نیز اجرایی نمودن راهبردها نقش بسزایی
ایفا می کند .از دیدگاه وی تفکر راهبردی عبارت است از خلق راهبردهای ابتکاری و نو که
میتواند قواعد بازی رقابتی را بازنویسی کرده و چشمانداز آینده بالقوهای را ترسیم نماید که
بهطور قابلتوجهی متفاوت از حال است (هراکلئوس .)1998 ،1از دیدگاه غفاریان و کیانی تفکر
راهبردی از دیدگاه ماهوی یک بصیرت و فهم است .این بصیرت کمک میکند تا انسان
تشخیص دهد کدامیک از عوامل در دستیابی به موفقیت مؤثر است و کدامیک نیست (غفاریان
و همکاران .)1389 ،به اعتقاد آبراهام سازمانها به علت حضور در محیط رقابتی به راهبرد
بهجای برنامه و طرحهای ساده نیاز دارند .وی تفکر راهبردی را شناسایی راهبردهای
قابلاطمینان و یا مدلهای کسبوکار میداند که به خلق ارزش برای مشتری منجر میشود
(آبراهام .)2005 ،2به طورکلی در این طبقه از تحقیقات اعتقاد بر آن است که طراحی یک
استراتژی مستلزم ترکیب تفکر راهبردی (تجزیهوتحلیل محیط استراتژیک شرکت ،تعریف
یکچشم انداز از آینده و ابداع ایدهها ی جدید برای از دور خارج نمودن رقبا) و برنامهریزی
راهبردی (بهکارگیری این ایدهها در تدوین طرحها و برنامههای کسبوکار) است (بنیتو و
همکاران .)2014 ،در این میان تفکر راهبردی بهعنوان آمیختهای از ایدئالیسم (تصور جهان
بهتر) و رئالیسم (اکتساب منابع ،مهارتها و  ...برای رسیدن به جهان بهتر) مکملی برای
برنامهریزی راهبردی میباشد (بیتز .)7:2016 ،که میتواند در جهت مقابله نظامند با معضالت،
درک فرصت ها ،تخصیص بهینه منابع کمیاب و دستیابی به نتایج موردنظر کمک نماید (قاسمی
و همکاران )1394 ،و برای موفقیت بلندمدت سازمانها ضروری میباشد (دنیس و همکاران،3
.)2015
مدلها و الگوهای تفکر راهبردی

با تبیین تدریجی مفهوم تفکر از سالهای میانی دهه  90پژوهشهای مرتبط با تفکر راهبردی
بر تدوین راهکارها ،مدلها و الگوهای مرتبط باقابلیتها و ویژگیهای تفکر راهبردی متمرکز
گردید .در این میان لیدکا از  5عامل نمایی از سیستم ،تمرکز بر هدف ،فرصتجویی
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هوشمندانه ،تفکر در زمان و پیشروی با فرضیه بهعنوان ارکان تفکر راهبردی یاد نمود (لیدکا،1
 .)1998گری هامل نیز تفکر راهبردی را بهعنوان معماری هنرمندانه راهبردها بر مبنای سه
عامل خالقیت ،اکتشاف و درک ناپیوستگی معرفی نمود (هامل .)1998 ،2در سال 2005
گلدمن به استناد مطالعات قبلی خود تفکر راهبردی را ترکیبی از  4عامل تفکر مفهومی ،تفکر
سیستمی ،آیندهنگری و فرصتطلبی معرفی نمود (گلدمن .)2005 ،3جون مون نیز بر اساس
نظریات و دیدگاههای لیدکا و بون از سه عامل به شرح ذیل جهت تبیین تفکر راهبردی بهره
گرفته است:
الف) نگرش سیستمی :بنا بر نظر لیدکا ،یک متفکر استراتژیک میبایستی یک مدل جامع از
زنجیره ارزش ،از ابتدا تا انتها را در ذهن داشته باشد و روابط بین اجزای آن را بهدرستی درک
کند .در این الگو شایستگیهای کلیدی سازمان ،فرصتها و تهدیدات و رابطه بین این عوامل
بهدرستی ترسیمشده و مفهوم یکپارچهای از کسبوکار تداعی میگردد (جون مون.)2013 ،4
ب) خالقیت  :بخش اعظمی از تفکر راهبردی نوآوری و خالقیت راهبردی است .این نوع تفکر
بهطور خاص در پی یافتن راهحلهایی بدیع برای مشکالت نامعلوم ،پیچیده و مبهم است و
همواره در حال یافتن راهکارهایی است که شاید دیگران از آنها غفلت کنند (بون.)2005 ،
ج) چشمانداز :یکی از مشخصات مهم تفکر راهبردی چشماندازگرایی است .داشتن چشمانداز و
هدف در یک سازمان باعث جهتدهی به کارها و فعالیتها میشود و مدیران و کارکنان را از
انجام فعالیتهای بیهوده بر حذر میدارد (لیدکا.)1998 ،
عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی

در سالیان اخیر قشر وسیعی از پژوهشگران به بررسی تأثیر بافت اجتماعی و زمینهای و نیز
تواناییها و مهارتهای موردنیاز تفکر راهبردی پرداختهاند؛ زیرا آنها معتقد بودند که نقطه
ابتدایی برای بهبود و توسعه تفکر راهبردی شناخت رفتارها ،فرآیند و نتایج در بستر موردبررسی
میباشد (گلدمن و همکاران .)2015 ،به اعتقاد بون درک مفهوم تفکر راهبردی نیازمند
رویکردی دوگانه (فردی و سازمانی) است که از یکسو ویژگیهای فرد دارای قابلیت تفکر
راهبردی را شناسایی کرده و از سوی دیگر فرآیند و بسترهای سازمانی حاکم بر فرد را
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موردبررسی قرار میدهد .به اعتقاد وی سازمان ها باید ساختارها و فرآیندهایی را ایجاد و تقویت
نمایند که ضمن حمایت از گفتگوهای راهبردی ،قوه خالقیت و ابتکار کارکنان را به بهترین
شیوه بکار گیرند (بون .)2001 ،مشبکی و خزاعی عناصر تفکر راهبردی را در چهار سطح
فرهنگ سازمانی ،عوامل گروهی ،هوشمندی محیطی و عوامل فردی تقسیمبندی نمودند .از
دیدگاه آنها فرهنگسازمانی ریشهایترین عامل مؤثر بر ظرفیتهای تفکر راهبردی در سطح
گروهی و فردی میباشد و عناصر مطرح در سطح گروه در کنار ساختارهای سازمانی ارگانیک و
سیستمها و فرآیندهای منعطف و مشوق بهبود و تغییر عالوه بر تأثیرگذاری بر شکوفایی
مهارتهای فردی ،بهعنوان عاملی پیش برنده در جلب مشارکت بیشتر مدیران میانی در فرآیند
مدیریت راهبردی مؤثر است (مشبکی وهمکاران .)1387 ،به اعتقاد پولبون هفت توانایی و
مهارت جهت تفکر راهبردی نیاز میباشد که عبارتاند از :توانایی تفکر مفهومی ،تفکر رؤیایی،
تفکر تحلیلی ،سنتزسازی ،عینیتگرایی ،خالقیت و یادگیری (پالبون و همکاران .)2013 ،1نتایج
تحقیقات بنیتو و سانچز نیز حکایت از آن دارد که آموزش بر رفتارهای استراتژیک شرکت تأثیر
دارد و آموزش تئوری بازی ها در بین کارکنان و مدیران یک روش مناسب برای توسعه توانایی
تفکر راهبردی میباشد (بنیتو وهمکاران.)2014 ،
تفکر راهبردی در سازمانهای نظامی

بسیاری از محققان با توجه به خاستگاه نظامی مفاهیم راهبرد و برنامهریزی راهبردی ،تفکر
راهبردی را نیز غالباً برگرفته از حوزه نظامی قلمداد میکنند (هینتر هوبر و گانگ پوپ.)1372 ،
به اعتقاد این دسته از پژوهشگران تفکر راهبردی در این حوزه بدین معناست که نوآوری و خلق
راهبرد ابتکاری دریکی از زمینههای موجود در نیروهای مسلح از قبیل راهبرد نظامی،
تسلیحات ،تجهیزات ،نیروی انسانی و فناوری در مقابله با تهدیدات بالفعل و بالقوه میتواند
موجب برتری شود (شهالیی و ولیوند.)31:1395،
در معدود الگوهای ارائهشده تفکر راهبردی در حوزه نظامی در سال  2001دانشکده صنعتی
نیروهای مسلح آمریکا ،تفکر راهبردی را به دو جزء رهبری و شناخت تقسیمبندی نمود که با
بررسی دقیق عناصر مدل ارائهشده توسط این دانشکده میتوان به دو نکته مهم دستیافت؛ اول
اینکه بعد شناخت مؤلفههایی را در خود دارد که در اکثریت مطالعات به آنها اشارهشده است.
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دوم عامل رهبری است که در سازمانهای نظامی از اهمیت خاصی برخوردار است (ناظمی و
جعفریانی.)45:1389 ،
در خصوص عوامل مؤثر بر ظهور ،رشد و نهادینهسازی تفکر راهبردی در سازمانهای نظامی
نتایج تحقیق صورت گرفته دریکی از یگانهای اطالعات نظامی نشان داد که متغیر هوش
سازمانی عاملی اثرگذار بر تفکر راهبردی میباشد .در این پژوهش شاخصهای مدل جون مون
بر اساس ویژگیهای سازمانهای نظامی بومیسازی گردیده است (کاویانی و همکاران.)1396 ،
انعطافپذیری منابع انسانی

با توجه با افزایش تالطم و پیچیدگی در محیطهای کسبوکار ،در سه دهه اخیر انعطافپذیری
بهعنوان عاملی مهم در تعالی سازمانها مطرح گردیده است (بیورنستاد وهمکاران .)2013 ،1به
عبارتی انعطافپذیری یکی از مهمترین نیازهای سازمانها در محیط آشفته و پیچیده برای ادامه
حیات میباشد (دریر و همکاران .)2004 ،2هرچند اتفاقنظر جامعی در خصوص مفهوم
انعطافپذیری وجود ندارد (سالوادور ،)1997 ،3میتوان انعطافپذیری را بهعنوان توانایی تطابق
و سازگاری با نوسانات در تقاضا و تغییرات محیطی بهمنظور موفق شدن یا بقا سازمانها برای
سازگاری با تغییرات غیرقابلپیشبینی محیطی تعریف نمود (والورد و همکاران .)2000 ،4لیکن
با توجه به اینکه عامل اساسی برای افزایش توان رقابتپذیری ،نوآوری و کسب مزیت رقابتی در
سازمانها ،منابع انسانی میباشند (عباسی وهمکاران ،)1392 ،به اعتقاد برخی از پژوهشگران
انعطافپذیری منابع انسانی از بقیه انواع انعطافپذیری مهمتر است (دریر و همکاران.)2004 ،
انعطافپذیری منابع انسانی بهمنزلهی قابلیتی پویا در سازمانها است که بر تطبیق
ویژگیهای کارکنان از قبیل؛ دانش ،مهارتها و رفتارها جهت تغیر شرایط محیطی تأکید دارد
(باهاتا چاری و همکاران .)2005 ،5که خود میتواند بنیاد استواری جهت ایجاد سطوح دیگری
از انعطافپذیری سازمانی محسوب میشود (ماریا خوزه و همکاران .)2014 ،انعطافپذیری
منابع انسانی در بخش دولتی غالباً به علل سیاسی و در بخش خصوصی با توجه به ماهیت
پیچیده و متغیر بازار و تکنولوژی بهعنوان ضرورتی اجتنابناپذیر موردتوجه مدیران عالی
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سازمانها میباشد (فارنهام و همکاران .)1997 ،1ازاینرو پژوهشهای فراوانی در این حوزه
صورت گرفته است که نتایج برخی از آنها مؤید تأثیر مثبت انعطافپذیری منابع انسانی بر
کارکردهای سازمانی از قبیل؛ عملکرد (مارتین و همکاران2008 ،2؛ نقوی و همکاران1391 ،؛
ماریا خوزه و همکاران ،)2014 ،کارآفرینی سازمانی (عباسی و همکاران ،)1392 ،نوآوری (بن
روی2016 ،3؛ وژوژک وهمکاران ،)2015 ،4کار تیمی (زولین و همکاران ،) 2014،5بازده فروش
و سود عملیاتی (باهاتا چاری و همکاران ،)2005 ،اثربخشی سازمانی (کوماری و
همکاران2014،6؛ روزنبالت )2001 ،7و فرهنگ انطباقپذیری (بنروی )2016 ،میباشد.
همچنین این قابلیت کلیدی میتواند زمینهساز پیشگیری از تحلیلرفتگی سرمایههای انسانی
باشد (بابا شاهی و همکاران.)1393 ،
با توجه به اینکه دربارهی تعریف و مفهوم انعطافپذیری منابع انسانی توافق جامعی وجود
ندارد ،مدلها و الگوهای فراوانی جهت تبیین مؤلفههای انعطافپذیری منابع انسانی توسط
محققان ارائه گردیده است (اورسول .)2012 ،8دریکی از این مدلها سانچز انعطافپذیری منابع
انسانی را به دوطبقه کلی ،انعطافپذیری منابع و انعطافپذیری هماهنگی تقسیمبندی نموده
است (لینگ وو .)2010 ،9در انعطافپذیری منابع اعتقاد بر آن است که سازمانها زمانی به
انعطافپذیری میرسند که کارکنانشان قادر باشند طیف متنوعی از رفتارها و وظایف را انجام
دهند (لیپک وهمکاران .)2003 ،10این نوع انعطافپذیری شامل دو بعد رفتاری و مهارتی
میباشد (لینگ وو.)2010 ،
الف) انعطافپذیری رفتاری :در این مفهوم بهرهمندی کارکنان از مجموعهای گسترده از الگوهای
رفتاری متنوع در تطبیق با شرایط گوناگون مدنظر میباشد (مارتین و همکاران .)2008 ،به
اعتقاد رایت و اسنل اگر کارکنان بتوانند بهجای پیروی از روندهای استاندارد ،الگوهای رفتاری
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متعدد را بهطور مقتضی در موقعیت مختلف بکار برند ،سازمان آسانتر با موقعیتهای متغیر
سازگار میشود و به آنها واکنش نشان میدهد (نظری پوری و همکاران.)1394 ،
ب) انعطافپذیری مهارتی :این نوع انعطافپذیری بر سرعت و سهولت کسب مهارت و
تواناییهای جدید کارکنان داللت دارد (نقوی و همکاران .)1391 ،در این مفهوم ،کارکنان
زمانی که آموزش میبینند ،نیازهای مهارتی آینده را پیشبینی میکنند یا برای یادگیری
رویکردها و روشهای جدید ایفای مسئولیت شغلی اشتیاق نشان میدهند (مارتین و همکاران،
.)2008
در انعطافپذیری هماهنگی شرکتها گسترهای از فعالیتها را در خصوص بازنگری در
پیکره ،آرایشها و ترکیبهای سازمانی بکار میگیرند تا هماهنگی و قابلیت انطباق منابع انسانی
بهبود یابد (لیپک وهمکاران .)2003 ،این نوع انعطافپذیری شامل سه بعد مالی ،عددی و
وظیفهای میباشد (لینگ وو.)2010 ،
الف) انعطافپذیری مالی :این نوع انعطافپذیری با افزایش یا کاهش دستمزدها به دنبال فراهم
کردن شرایط مناسب برای کارکنان میباشد (اعرابی و همکاران.)1386 ،
ب) انعطافپذیری عددی :نشان میدهد که شرکت چگونه میتواند با تغیر تعداد کارکنان،
نوسانات تقاضا برای نیروی کار را پاسخ دهد (اعرابی و همکاران.)1386 ،
ج) انعطافپذیری وظیفهای :توانایی کارکنان در انجام تعداد زیادی از وظایف متنوع است که
میتواند منجر به کاهش هزینهها و بهبود خالقیت آنها شود .این مؤلفه به مصداق همهکاره
بودن منابع انسانی است (مارتین و همکاران )2008 ،که خود را در طراحی شغل از طریق
تیمسازی و تعدیل نقشها نمایان میکند (نظریپوری و همکاران .)1394 ،این نوع
انعطافپذیری غالباً با رویکردهای تعهدگرا در مدیریت منابع انسانی مرتبط است (آنا و
همکاران.)2008 ،1
پیشینههای پژوهش

در دهه اخیر تحقیقات فراوانی در حوزه ارزیابی و شناسایی عوامل و شایستگیهای مؤثر بر تفکر
راهبردی صورت پذیرفته است .منوریان و همکاران وی در تحقیقی به ارزیابی تفکر راهبردی
مدیران شهرداری تهران پرداختهاند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که با وجود اقدامات مهمی
چون تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران ،فاصله معناداری بین اهمیت عوامل شاخص و
1

. Ana et al
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وضع موجود آنها وجود دارد (منوریان و همکاران .)1391 ،رحمان سرشت و کفچه در تحقیقی
که در بین شرکتهای فعال در صنایع غذایی صورت پذیرفت دریافتند که تفکر راهبردی به
نوبه خود از عوامل فردی ،گروهی و سازمانی متأثر است که در سطح سازمانی وجود
فرهنگسازمانی مشارکتی ،ساختار سازمانی ارگانیک ،نظام پاداش مناسب و ایجاد نظام
اطالعاتی کارآمد برای تقویت تفکر راهبردی بسیار اهمیت دارد (رحمانسرشت و کفچه،
 .)1387یافتههای مطالعات جون مون در بین  217شرکت کرهای نیز نشان داد که عناصر
اصلی تفکر راهبردی در سطح فردی (شامل تفکر سیستمی ،تفکر بازار گرایانه ،تفکر
چشماندازگرا و تفکر خالق) از عوامل داخلی (فرهنگ ،ساختار و قابلیتهای اساسی سازمان) و
عوامل محیطی (تالطم تکنولوژی و تالطم بازار) تأثیر میپذیرد (جون مون.)2013 ،
پژوهش ابویی اردکانی و همکاران وی در بین مدیران سازمانهای فرهنگی شهر اصفهان
حاکی از آن است که عواملی چون تشویق به خالقیت ،هدفگذاری کالن ،ارتباط با سازمانهای
باالدستی ،تحلیل محیط رقابتی ،توجه به ارزشهای محیطی ،استفاده از ظرفیت خبرگی
ذینفعان و ارزیابی و نظارت مؤلفههای حیاتی برای موفقیت تفکر راهبردی میباشند (ابویی
اردکانی و همکاران .)1393 ،مبارکیان در پایاننامه کارشناسی ارشد خود از سیستمهای
اطالعاتی ،ارتباطات ،فرهنگ سازمانی ،رهبری ،تخصیص بهینه منابع ،مدیریت مناسب منابع
انسانی ،ساختار سازمانی و شایستگیهای راهبردی بهعنوان عوامل مؤثر در توسعه تفکر
استراتژیک در صنعت نفت یاد کرده است (مبارکیان .)1391 ،نتایج تحقیق علی صالح و الناجی
در بین  25شرکت بیمهای در اردن نیز از تأثیر مثبت و معنادار تفکر استراتژیک بر عملکرد
شرکتهای مورد بررسی حکایت دارد (علی صالح و الناجی .)2014 ،1تائید رابطه آمادگی تغیر و
تفکر راهبردی از نتایج تحقیقات جمالی و همکاران وی در بیمارستانهای تأمین اجتماعی شهر
اصفهان میباشد (جمالی و همکاران .)1395 ،همچنین یافتههای کاویانی و همکاران از رابطه
معنادار و مثبت تفکر راهبردی و هوش سازمانی در یگانهای نظامی حکایت دارد (کاویانی و
همکاران .)1396 ،در ادامه نتایج برخی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در این حوزه در جدول
شماره ( )1ارائه گردیده است.

1

. Ali salih & Alnaji
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جدول ( )1نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته در خصوص عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی
نام پژوهشگر

سال

عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی (یافتههای تحقیق)

گرتز

2002

هوش هیجانی

توکلی و همکاران

2005

فرآیندهای مدیریت دانش

رحمان سرشت و
همکاران

1389

فرهنگسازمانی مشارکتی ،نظام سازمانی ارگانیک ،نظام
پاداش و اطالعات مناسب

کوشازاده و همکاران

1391

اعتماد به مدیران ارشد

سعادتی و همکاران

1392

سبک رهبری تیمی

جعفری و همکاران

1394

ویژگیهای زندگینامهای (تحصیالت ،سن ،سابقه خدمت
و تعداد اعضای خانوار)

جوزف

2015

یادگیری الکترونیکی

کاظمی و همکاران

2016

رهبری تحولگرا

مدل مفهومی پژوهش

تحقق امنیت در هر کشوری مستلزم خلق راهبردهای مناسب دفاعی و نظامی براساس
سیاستهای کالن کشور و مقدورات داخلی و نیز تهدیدات و فرصتهای بالقوه و بالفعل محیط
بینالمللی میباشد  .موضوعی که خود نیازمند نهادینه شدن تفکر راهبردی در عرصه دفاعی و
امنیتی میباشد  .لذا به منظور تقویت این قابلیت اساسی در نهادهای نظامی شناسایی و تقویت
عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی امری ضروری به نظر میرسد .لذا در این تحقیق پس از بررسی
پیشینه تحقیق و براساس پیشنهادات تحقیقات گذشته (کاویانی وهمکاران ،)1396 ،نقش و
جایگاه منابع انسانی در تعالی و موفقیت نهادهای نظامی (بیورنستاد وهمکاران ،)2013 ،تفکر
راهبردی بهعنوان متغیر وابسته و انعطافپذیری منابع انسانی بهعنوان متغیر مستقل تعین و
رابطه آنها براساس مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفته است.
نگرش
سیستمی
خالقیت

رفتاری

تفکر
راهبرد
ی

انعطافپذیری
منابع انسانی

چشمانداز

مهارتی

وظیفهای

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی-همبستگی است که ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ارتباط بین
متغیرهای پژوهش از نوع علی است .مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانهای (منابع ثانویه) و
دادههای تحقیق به کمک پرسشنامه جمعآوری گردید .با توجه به حیطهبندی اطالعات در
سازمانهای نظامی و نیز لزوم آگاهی پاسخگویان از مفاهیم برنامهریزی و تفکر راهبردی و نیز
برنامههای سازمانی ،جامعه آماری تحقیق کلیه فرماندهان و مدیران عالی ستاد فرماندهی یکی
از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران به تعداد  85نفر میباشد که با توجه به
محدود بودن تعداد نفرات از روش نمونهگیری سرشماری استفاده گردید .از کل پرسشنامههای
توزیعشده تعداد  62پرسشنامه برگشت داده شد.
بهمنظور گردآوری دادههای تحقیق در خصوص متغیر وابسته (تفکر راهبردی) پرسشنامهای
مشتمل بر  15سؤال و بر اساس مدل جونمون و اهداف و وظایف سازمان هدف توسط محقق
تدوین که جهت بررسی و تائید در اختیار  10نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه دفاعی قرار
گرفت که درنهایت با اعمال نظرات حاصله (روایی صوری) 4 ،سؤال حذف گردید .پایایی
پرسشنامه مذکور نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ ( )0/919محاسبه و تائید شد .در
خصوص متغیر مستقل ،دادهها با استفاده از پرسشنامه  12سؤالی انعطافپذیری منابع انسانی
رایت و اسنل (شامل مؤلفههای انعطافپذیری وظیفهای ،رفتاری و مهارتی) که محتوای آن
موردبررسی و تائید  6نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه تحقیق قرارگرفته است جمعآوری
گردید .پایایی پرسشنامه مذکور نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/868محاسبه و تائید
شد .هر دو پرسشنامه از نظر تناسب سؤاالت با سازههای تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی تائید گردیدند .تجزیهوتحلیل دادهها و بررسی روابط بین متغیرها نیز از روش تحلیل
عاملی تأییدی و مدلسازی معادالت ساختاری و تحت نرمافزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس
مورد ارزیابی قرارگرفته است.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش
تحلیل عاملی پرسشنامههای پژوهش

در این پژوهش بهمنظور حصول اطمینان از تناسب سؤاالت پرسشنامهها با سازههای تحقیق با
بهکارگیری آزمون کی.ام.او و بارتلت و روش تحلیل عاملی اکتشافی ،روایی هر یک از سؤاالت و
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سازهها موردبررسی قرار گرفت .در جدول شماره ( )2نتایج روایی محتوا پرسشنامه تفکر
راهبردی ارائه گردیده است.
جدول ( )2روایی پرسشنامه انعطافپذیری منابع انسانی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی
KMO and
Bartlett's Test

0/834

سؤال

سازه شماره 1
(انعطافپذیری رفتاری)

Q1

0/725

Q2

0/811

Q3

0/886

Q4

0/701

سازه شماره 2
(مهارتی)

Q5

0/814

Q6

0/742

Q7

0/651

Q8

0/683

سازه شماره 3
(وظیفهای)

Q9

0/541

Q10

0/612

Q11

0/763

جدول ( )3روایی پرسشنامه تفکر راهبردی با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی
KMO and
Bartlett's Test

0/761

سؤال

سازه شماره 1
(نگرش سیستمی)

Q1

0/812

Q2

0/723

Q3

0/624

Q4

0/665

سازه شماره 2
(خالقیت)

Q5

0/531

Q6

0/692

Q7

0/713

Q8

0/831

سازه شماره 3
(چشمانداز گرایی)

Q9

0/682

Q10

0/773

Q11

0/764

Q12

0/885

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال سیزدهم ،شماره  ،41پائیز 1396

44

طبق جدول شماره ( )2چون مقدار ( KMOدر سطح معناداری  )0/000در پرسشنامه
انعطافپذیری منابع انسانی بزرگتر از  0/7است ،نشان از مناسب بودن حجم نمونه با توجه به
تعداد سؤاالت و فاکتورهای استخراجشده میباشد .همچنین ماتریس بارهای عاملی در
پرسشنامه نشان میدهد همه بارهای عاملی باالی  0/5هستند لذا سؤاالت پرسشنامه
انعطافپذیری منابع انسانی با سازههای تعین شده متناسب میباشند.
همچنین نتایج جدول شماره ( )3نشانگر آن است که مقدار ( KMOدر سطح معناداری
 )0/000در پرسشنامه تفکر راهبردی بزرگتر از  0/7است که مناسب بودن حجم نمونه با توجه
به تعداد سؤاالت و فاکتورهای استخراجشده را نشان میدهد .همچنین ماتریس بارهای عاملی
در پرسشنامه نشان میدهد همه بارهای عاملی باالی  0/5هستند لذا سؤاالت پرسشنامه تفکر
راهبردی با سازههای تعین شده متناسب میباشند.
آزمون فرضیههای پژوهش

در راستای آزمون فرضیات ،جهت سنجش همبستگی بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون
و به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته از روش مدلسازی معادالت
ساختاری استفادهشده است .نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره ( )4منعکس
گردیده است ،این ضرایب نشان دهنده معناداری همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته و
ابعاد آنها با یکدیگر بافاصله اطمینان  95درصد است.
جدول ( )4ضرایب همبستگی پیرسون میان متغیرهای پژوهش
رفتاری

وظیفهای

مهارتی

پذیری

انعطاف

چشمانداز

خالقیت

سیستمی

نگرش

راهبردی

تفکر

1

1

تفکر راهبردی

1

0/884

نگرش سیستمی

1

0/671

0/861

خالقیت

1

0/597

0/646

0/84

چشمانداز

1

0/571

0/530

0/589

0/574

انعطافپذیری
منابع انسانی

1

0/903

0/633

0/516

0/653

0/692

مهارتی

1

0/482

0/755

0/497

0/41

0/375

0/512

وظیفهای

0/482

0/836

0/911

0/621

0/410

0/669

0/654

رفتاری
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ارزیابی و تفسیر مدل مفهومی

شکل ( )2مدل مفهومی پژوهش به همراه ضرایب مسیر و شاخصهای برازش مدل را نشان
میدهد .این شکل که خروجی نرمافزار لیزرل است به همراه شاخصهای برازندگی در زیر آن
بیانگر برازش خوب مدل با دادههاست.

شکل ( )2مدل مفهومی برازش شده با ضرایب مسیر استاندارد

در بین ابعاد انعطافپذیری منابع انسانی ،انعطافپذیری رفتاری با ضریب مسیر 0/77
بیشترین نقش و انعطافپذیری وظیفهای با ضریب مسیر  0/38کمترین نقش را در تبیین
انعطاف پذیری منابع انسانی دارند .در بین ابعاد تفکر راهبردی ،نگرش سیستمی نقش بیشتری
در تبیین دوسوتوانی سازمانی دارد.
ارزیابی برازش مدل و فرضیات پژوهش

جدول شماره ( )5بیانگر مهمترین این شاخصها هست که حاکی از آن است که الگو از جهت
برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.
جدول شماره ( )5شاخصهای برازش مدل ساختاری پژوهش
نام شاخص

حد مجاز

مقدار بهدستآمده

( xdfکای دو بر درجهی آزادی)

کمتر از 3

2/84

( GFIنیکویی برازش)

باالتر از 0/9

0/91

( RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

کمتر از 0/08

0/06

( CFIشاخص برازش مقایسهای – تعدیلیافته)

باالتر از 0/9

0/93

( NFIبرازندگی نرم شده)

باالتر از 0/9

0/92

2

با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،نتیجه آزمون فرضیه اصلی پژوهش در جدول شماره ()6
ارائه گردیده است.
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جدول ( )6فرضیه اصلی پژوهش به همراه مقادیر شاخصها
فرضیه اصلی

انعطافپذیری منابع انسانی

تفکر راهبردی

ضریب
مسیر

P

0/8

0/001

مقدار

آمار T

ضریب
تشخیص

نتیجه

6/12

0/32

تائید

با توجه به نتایج جدول شماره ( )6با اطمینان  95درصد میتوان گفت انعطافپذیری منابع
انسانی بر تفکر راهبردی سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری میگذارد .همچنین بر اساس نتایج
ضریب تشخیص ،متغیر انعطافپذیری منابع انسانی با مقدار  0/32توانسته است  32درصد از
تغییرات تفکر راهبردی را در سازمان هدف پیشبینی کند .در عین حال جدول شماره ()7
یافته های تحلیل علی با استفاده از مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات فرعی را نشان
میدهد.
جدول ( )7یافتههای حاصل از مدل معادالت ساختاری در آزمون فرضیات فرعی تحقیق
ضریب استاندارد

عدد معناداری

نتایج

فرضیه اصلی
انعطافپذیری رفتاری )(B

تفکر راهبردی

0/77

8/87

تائید

انعطافپذیری مهارتی )(S

تفکر راهبردی

0/71

8/25

تائید

انعطافپذیری وظیفهای )(F

تفکر راهبردی

0/38

3/95

تائید

نتایج از تائید تمام فرضیات فرعی تحقیق حکایت دارد .به عبارتی با  95درصد اطمینان
میتوان عنوان نمود که انعطافپذیری رفتاری ،مهارتی و وظیفهای بر تفکر راهبردی تأثیر
مثبتی خواهند داشت.
نتیجهگیری و پیشنهادها

سازمانهای نظامی عموماً در محیطهایی با سرعت تغییرات باال مشغول انجام وظیفه میباشند
(بیورنستاد .)2013 ،محیطهایی که ممکن است ثبات با هزینه اندک به دست نیاید و یا حتی با
هیچ هزینهای نتوان به آن دست یافت .در جا زدن و به انتظار پایان طوفان نشستن نیز عملی
نیست (کمیسیون امنیت ملی آمریکا .)118:1383,در چنین شرایطی ،سازمانهای نظامی تنها
با رصد مداوم محیط استراتژیک و شناسایی و شناخت تهدیدات و فرصتهای بالقوه و بالفعل و
استخراج جهتگیری مناسب میتوانند به هدف نها یی خود یعنی ایجاد امنیت دست پیدا کنند.
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رویکردی که از آن تحت عنوان تفکر راهبردی میتوان یاد نمود .در تحقق تفکر راهبردی
بهعنوان مزیت رقابتی پایدار ،منابع انسانی منعطف میتوانند نقش بسزایی ایفا نمایند .ازاینرو
در پژوهش حاضر به بررسی رابطه انعطافپذیری منابع انسانی و تفکر راهبردی در بین
فرماندهان و مدیران عالی ستاد فرماندهی یکی از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی
ایران پرداخته شده است .به استناد نتایج حاصله از آزمون فرضیه اصلی میتوان عنوان داشت
که انعطافپذیری منابع انسانی میتواند موجب تقویت تفکر راهبردی گردد؛ علیرغم عدم بررسی
علمی رابطه مذکور در حوزه نظامی ،یافتههای تحقیق با نتایج پژوهش کاویانی وهمکاران
( )1396و مرسدس و همکاران ( )2016همراستا میباشد.
در تبین یافتههای پژوهش میتوان اذعان داشت انعطافپذیری منابع انسانی با بهبود
مهارتهای چندگانه ،توانایی تصمیمگیری و حل مسئله در پاسخ به تغییر شرایط ،توانایی
تطبیق با شرایط جدید ،توانایی برای یادگیری مداوم و مستمر و نیز ایجاد توانایی در جهت
درک فرآیندها بهصورت یک تصویر کامل (لوئیز )1994،در حقیقت سازمانها را برای تطبیق با
تغییرات محیطی کمک مینماید (نیگو و همکاران .)2011،1همچنین در تبین این رابطه
میتوان اجراسازی طرح چابکسازی یگانهای نظامی را حائز اهمیت تلقی نمود .در طرح
مذکور که براساس تهدیدات آتی و مقدورات و با توجه به تغیر ماهیت جنگهای کالسیک
صورت پذیرفته است برنامههایی جهت چند مهارتی شدن کارکنان ،واگذاری اختیارات جهت
اتخاذ تصمیمات در شرایط مختلف ،کاهش روند ارتباطات و سلسلهمراتب و  ...در نظر گرفته
شده است.
همچنین یافتههای فرضیات فرعی حکایت از رابطه مثبت انعطافپذیری مهارتی ،وظیفهای و
رفتاری با تفکر راهبردی دارد .این مهم نشانگر آن است که انعطافپذیری سبب میشود که
افراد با مهارتهای متنوع ،توانایی حضور و عملکرد مناسب در موقعیتهای مختلف را به دست
آورند و بتوانند پیچیدگیهای محیطی را درک کنند ،ضمن آنکه ظرفیت تحمل رفتارهای
غیریکنواخت در آنها افزایش مییابد (بابا شاهی و همکاران .)1393 ،موضوعی که با توجه به
شرایط و ویژگیهای شغل و شاغالن در عرصه دفاعی امری حیاتی قلمداد میگردد.
با توجه به نتایج تحقیق به نظر میرسد انعطافپذیری منابع انسانی خود بهعنوان استراتژی
مناسب برای نهادها ی نظامی در مواجه با محیط متالطم و پیچیده باید مدنظر قرار گیرد .لیکن
1
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تحقق این امر خود مستلزم ایجاد و نگهداری از کارکنان مستعد (اورسول،)2012 ،
سرمایهگذاری در آموزش (بریوتارسی ،)2003 ،1ایجاد تعادل و توازن بین زندگی کاری و زندگی
خانوادگی (دیوید ،)481 :1390 ،بروز رسانی دانش و مهارت کارکنان (رابینز،)429 :1382 ،
ایجاد انگیزه و ظرفیت در منابع انسانی جهت بهرهبرداری و اکتشاف فرصتها (مرسدس
وهمکاران )2016 ،2دارد .در کنار این موارد تغییر و اصالحات بنیادین در سازماندهی،
طبقهبندی مشاغل و سیستم حقوق و دستمزد در نیروهای مسلح یکی از الزاماتی است که در
امر انعطافپذیری منابع انسانی باید مدنظر قرار گیرد؛ زیرا بهعنوان نمونه در سازمانهایی که
میکوشند ازنظر عملیاتی انعطافپذیری داخلی داشته باشند و در برابر شرایط واکنش سریع
نشان دهند و از انعطافپذیری الزم برخوردار باشند ،روش مبتنی بر شغل هیچ کارایی نخواهد
داشت .یعنی در یک چنین محتوایی ،سیستمهای سنتی مبنی بر ارزش قائل شدن برای شغل
(در مقایسه با سیستم مبتنی بر ارزش قائل شدن برای مهارتهای متعدد یا شایستگیهای الزم
و تواناییهای کارکنان در انجام کارهای متعدد و بر عهده گرفتن وظیفههای گوناگون در
تیمهای مختلف) اثربخشی کمتری دارد (بامبرگر و مشولم ،)149 :1394 ،مشکلی که علیرغم
تغییرات ساختاری چون چابکسازی و متحرکسازی یگانهای نظامی کماکان پابرجاست و حل
آن نیازمند طرحریزی نوینی در نظام مدیریت منابع انسانی نیروهای مسلح میباشد.
در حوزه انعطافپذیری رفتاری فراهم آوردن شرایط جهت مواجه با موقعیتهای مهم و
ساختار نیافته ،تقویت قدرت ریسکپذیری و اعتمادبهنفس و  ...ضمن ایجاد بسترهای موردنیاز
جهت شکوفایی تواناییهای بالقوه کارکنان ،به عملکرد مناسب آنها در موقعیتهای مختلف
منجر خواهد شد  .به عبارتی باید با تدوین منشورهای رفتاری و ترغیب افراد به رعایت آن در
موقعیت های مختلف و در نظر گرفتن رفتارهای توأم با اختیار برای نقشهای مناسب به
انعطافپذیری منابع دستیافت (آرمسترانگ .)72 :1393 ،موضوعی که با توجه به پیچیدگی
شرایط و مخاطرات پیشروی سازمان هدف باید در چارچوب برنامههای راهبردی منابع انسانی
بیشازپیش مدنظر قرار گیرد .همچنین برخی محققان معتقدند که بهبود انعطافپذیری
وظیفهای موجب می شود سازمان ضمن دستیابی به هماهنگی راهبردی ،به تغییرات محیطی
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تمام واحدها پاسخ مناسبی دهد (نظریپور و همکاران )1394 ،که این مهم خود نیازمند
آموزش کارکنان در حوزههای گوناگون است (والورد و همکاران.)2000 ،
در کنار موارد ذکرشده ،ایجاد تصویر جامع و چشماندازهای خالقانه از میدانهای نبرد آتی
در فرآیند تفکر راهبردی بهویژه در یگانهای نظامی مستلزم اقدامات ،آموزشها و تمارینی
میباشد که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد .با توجه به اینکه هرگونه اطالعات در حوزهها و
تخصصهای مختلف میتواند اثراتی در تحقق وظایف و مأموریتهای سازمانهای نظامی ایفا
نماید ،فرماندهان و کارکنان نظامی میبایست در مهارتهای تاکتیکی و تکنیکی توانا باشند.
نکته قابلتوجه دیگر بهمنظور بهبود ظرفیتهای تفکر راهبردی و انعطافپذیری منابع انسانی در
واحدهای نظامی بهرهگیری از نرمافزارهای شبیهسازی جنگهای آینده و نیز نظریههای چون
تئوری بازیها جهت آموزش و ایجاد بینش و درک مناسب در کارکنان این سازمانها میباشد.
هرچند در کنار این مهم اجرای عملیاتهای واقعی در نقش مکمل آموزشهای تئوریک میتواند
کارگشا تلقی گردد.
از دیگر نکات حائز اهمیت در سازمانهای نظامی ایجاد انگیزه ،عزم راسخ و شرایط روحی و
معنوی مناسب در جهت حرکت داوطلبانه در حوزههای چالشی میباشد که در این مبحث
بهرهگیری از مباحث اعتقادی و پایگاه مردمی و سرمایههای اجتماعی میتواند راهگشا باشد.
شناخت جهانبینی و فلسفه اعتقادی دشمنان بالقوه و بالفعل میتواند در پیشبینی اقدامات
آتی آنها و نیز تشخیص نقاط ضعف و قوت نیروهای مبارز تأثیر بسزایی داشته باشد .لذا
آشنایی با مکاتب فلسفی و اعتقادی دشمنان برای یگانهای نظامی امری حیاتی میباشد .در
کنار این مباحث توجه ویژه به مباحث آموزش فردی در کنار آموزشهای گروهی و تسهیم
دانش یکی از نیازهای ضروری نهادهای نظامی میباشد که نیاز است در برنامهریزیهای این
سازمانها مدنظر قرار گیرد.
با توجه به شرایط و ویژگی های سازمان هدف ،تعمیم نتایج پژوهش حاضر به جوامع مختلف
باید با ملحوظ نمودن جوانب گوناگون صورت پذیرد .همچنین با توجه به اینکه این مطالعه تنها
انعطافپذیری منابع انسانی را تبیینکننده تفکر راهبردی در نظر گرفته است ،به نظر میرسد
متغیرهای دیگری چون سرمایههای فکری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان نیز بتوانند
تغییرات تفکر راهبردی را در سازمانها تبیین کنند که بررسی آنان در پژوهشهای آتی
پیشنهاد میگردد.
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