
 

 

 

 20/01/1397تاریخ دریافت: 

 07/04/1397تاریخ پذیرش: 

 فنون نظامی فصلنامه علوم و

 1396 پائیز ،41شماره ، سیزدهمسال 

 29 -54 صص

 

 نظامی های سازمانپذیری منابع انسانی و تفکر راهبردی در  بررسی رابطه انعطاف
 1*حسن کاویانی

 2رضا هداوند احمدی

 3آبادی حسین فتح

 چکیده

وظیفه  هایی متشنج و با سرعت تغییرات باال انجام نظامی غالباً در محیط های سازمانعصر حاضر  در
منظور تحقق هدف نهایی خود یعنی ایجاد امنیت در وهله اول  ها به رو این سازمان کنند، از این می

ها و تهدیدات دشمنان بالقوه و  ند رصد مداوم محیط استراتژیک، شناسایی و شناخت فرصتنیازم
باشند، رویکردی که از آن تحت عنوان  بالفعل و سپس اتخاذ راهبردها و تصمیمات هوشمندانه می

نظامی در قالب مفهومی  های یگانشود. به عبارتی تفکر راهبردی برای  تفکر راهبردی یاد می
شده است، موضوعی که در تحقق آن  وکار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل از حوزه کسب تر گسترده
نماید. پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوه  پذیری منابع انسانی نقش اساسی ایفا می انعطاف

شده است. این مطالعه کاربردی،  پذیری منابع انسانی بر تفکر راهبردی انجام تأثیرگذاری انعطاف
باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده  بین متغیرهای پژوهش از نوع علی می ازلحاظ ارتباط

فرماندهان و مدیران عالی ستاد فرماندهی یکی از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران 
عنوان نمونه  با توجه به محدود بودن تعداد پاسخگویان، کلیه نفرات به که ؛باشد نفر می 85به تعداد 

پذیری منابع انسانی رایت و  آوری اطالعات از پرسشنامه انعطاف اند. برای جمع شده در نظر گرفته
اساس  ها بر شده است. روایی پرسشنامه اسنل و پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی استفاده

ها(  تناسب سؤاالت با سازه) روایی صوری( و تحلیل عاملی اکتشافی)گان نظرات خبرگان و نخب
قرار گرفت.  تائیدها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد  بررسی گردید. پایایی پرسشنامه

پذیری منابع انسانی و تفکر راهبردی ارتباط مثبت و  دهد که بین انعطاف نتایج پژوهش نشان می
های نیروهای مسلح مدنظر قرار  ریزی هایی که ضروری است در برنامه دارد. یافتهمعناداری وجود 

 گیرد.
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 مقدمه

اندازه و خیلی سریع  از ها در معرض هجوم تغییراتی بیش ها و ملت در عصر جدید افراد، سازمان

 های برای اتخاذ تصمیم ها آنکه باعث آشفتگی و از دست دادن ظرفیت  اند قرارگرفته

و خلق یک  در چنین شرایطی طراحی .(4:1374)تافلر،  هوشمندانه و انطباق پذیر شده است

امری که خود  .(1،2014باشد )بنیتو و همکاران ها می راهبرد خوب موضوع حیاتی برای سازمان

مدت برای  آینده و در نظر گرفتن یک سری اقدامات متوالی تاکتیکی کوتاهنیازمند تصور جهان 

با ایجاد  3فرآیندی که تحت عنوان تفکر راهبردی .(2،16:2016باشد )بیتز رسیدن به آن می

های محیط  پذیری مداوم در برابر دگرگونی ها را در چالش نوعی ساختار و پویش درونی سازمان

ها قبل  بتوانند تغییرات و تحوالت محیط را از مدت که ینحو  ازد بهس سازمانی توانمند می برون

این  .(1381همکاران, گلکار و) بینی و راهبرد مناسبی را برای برخورد با آنان برگزینند پیش

اساس تغییرات  کند که الگوی فکری جدید که بر نواندیشی در عصر تحول بر این نکته تأکید می

گیبسون، )( شود 4ریزی استراتژیک برنامه)منقطع است باید جایگزین الگوی فکری قدیم 

ریزی استراتژیک، مطالعه متغیرهای درونی  فرآیند برنامه مبانی نظری زیرا براساس ؛(21:1386

ه چنین رویکردی به معنای انتخاب راه رسیدن به هدف در آیند .و بیرونی در شرایط فعلی است

فعلی استمرار  واضح است که شرایط .اساس شرایطی است که در حال حاضر وجود دارد بر

شوند  های استراتژیکی روبرو هستند که دائماً منسوخ می ها با برنامه رو سازمان نخواهد یافت ازاین

 .(1393رضائیان و همکاران، )

فاوت بیاندیشند و برای اند مت خلق راهبرد خود نیازمند مدیران و افرادی است که آموخته

لیکن این مهم خود نیازمند منعطف  .(5،2001بون؛ 7:2016بیتز،) مشتریان ارزش بیافرینند

موقع در  ها برای مواجه و مقابله مناسب و به نمودن منابع انسانی به معنی توانایی ویژه سازمان

زیرا کارفرمایان موج سوم )انقالب دانش(  ؛(1994 ،6باشد )لوئیز می پویا و های رقابتی محیط

دارند که مسئولیت  برای رفع خطر شوک آینده و مقابله با تحوالت عظیم، به مردان و زنانی نیاز

قبول کنند و ارتباط کار خود را با دیگران بیشتر درک کنند و بتوانند وظایف بیشتری  بیشتری
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طبیق دهند و نسبت به افراد محیط خود سرعت با اوضاع ت را بر عهده بگیرند و خود را به

در چنین نگرشی غالباً اعتقاد بر آن است که افراد و  .(532:1366تفاوت نباشند )تافلر،  بی

ها و واکنش مناسب به عدم قطعیت و  نقش مهمی در تواناسازی سازمان ها آنظرفیت تفکر 

 2پذیری منابع انسانی انعطاف .(2014 ،1نماید )ماریا خوزه و همکاران پیچیدگی محیطی ایفا می

های انسانی، تجهیز بهتر کارکنان، تسهیل فرآیندهای مدیریت و  های سرمایه با توسعه قابلیت

باعث  ،(1393، شاهی وهمکاران بابا)فراهم آوردن قابلیت انطباق کارکنان با تغییرات محیطی 

امری  .(2013 ،3کانله) ندگرد ها می های راهبردی در سازمان ایجاد و تسهیل دسترسی به گزینه

 باشد. که هدف غایی تفکر راهبردی می

عنوان  ها و نهادهای موجود در جوامع مختلف، نیروهای مسلح به در میان انواع سازمان

های اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی  حافظان امنیت، در فراهم نمودن بستر پیشرفت

توجه به ابهامات در خصوص ماهیت و  با واخیر  یها دههلیکن در  نمایند. نقش بسزایی ایفا می

نظامی مناسب برای حفظ تمامیت ارضی، استقالل  های استراتژیانتخاب  ،جنگ آتی های روش

 سیاسی و نظامی گیرندگان تصمیمجدی  های دغدغهکشور همواره یکی از  های زیرساختو 

آینده  های جنگیدگی ماهیت ابهامات و پیچ .(1388 ،آبادی دولتافتخاری و ) استایران بوده 

پارامترهای مربوط  سازی دگرگونبا  ،متعدد در حوزه نظامی است های انقالبکه خود برگرفته از 

نموده است )فرجی زاده و  ها جنگکشورها را مجبور به تفکر درباره چگونگی هدایت  ،به امنیت

 تغییرات، ابهامات و ها پیچیدگیبا شناخت و درک  و این نوع تفکر. در چارچوب (1389 صوفی،

شناسایی و آگاهی از  ی،نیب شیپنیروهای مسلح در دفاع مقدس توانستند با  ،تحوالت غیرخطی

های نبرد و  اساس درک صحیحی از صحنه ی نظامی دشمن و برراهبردهااهداف و  ،ها برنامه

حمله سکوهای ) دیمروار های عملیات در ضمن پیروزی ،خلق راهبردهای نظامی بدیع و خالقانه

المقدس و نیز حمله به پایگاه  القدس، فتح المبین و بیت االئمه، طریق نفتی البکر و االمیه(، ثامن

تغییر دهند. لذا با  به نفع کشور المللی و سیاسی شرایط را در میدان نبرد و نیز عرصه بین الولید

سازی این  یت و نهادینهتوجه به اهمیت و جایگاه تفکر راهبردی در حوزه دفاعی و نظامی تقو

 ها آن قابلیت امری ضروری است که الزمه آن شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر و روابط بین
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و تحقیقات چندانی در  باشد نمیاطالعات زیادی در این زمینه موجود  کهباشد، موضوعی  می

 .(1396عرصه نظامی در این خصوص صورت نپذیرفته است )کاویانی و همکاران،

اهلل  روزه حزب 33تجارب ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و نبردهای نابرابری چون جنگ  

با رژیم صهیونیستی حکایت از آن دارد که عامل اصلی درصحنه کارزار، ارتقاء توان بازدارندگی و 

های  (. به عبارتی، علیرغم پیشرفت1391زاده،  باشند )رشید مقابله با دشمن، منابع انسانی می

اعتقاد بر آن است که فناوری به هر میزان که  ،کننده فناوری و تجهیزاتی در حوزه نظامی خیره

های اهداف دشمن احتمالی به ما بدهد. فراروی  تواند اطالعات کاملی درباره توانایی باشد نمی

وتحلیل مغز انسان دارد و هوش آدمی  دانش و بینش بیش از مواد خام بستگی به ظرفیت تجزیه

عامل اصلی عملیات اطالعاتی و نظامی باقی خواهد ماند )کمیسیون تدوین استراتژی همچنان 

توان اذعان داشت که در حوزه دفاعی نیز منابع انسانی  (. لذا می114: 1383امنیت ملی امریکا، 

سازی  نهادینه عوامل مهم و حیاتی در ظهور، تقویت و کماکان یکی از ها آنپذیری  و انعطاف

های پس از جنگ تحمیلی در کنار موضوعاتی چون  باشد. لذا در سال می تفکر راهبردی

هایی چون استحکام ساختار  مقوله مندی، نگری و بصیرت هوشیاری در مقابل دشمن، آینده

منابع  های گوناگون نیروی انسانی و مدیریت خوب اراده جدی، افزایش مهارت درونی و عزم و

معظم کل قوا از نیروهای مسلح بوده است )مقام معظم  انسانی همواره از مطالبات فرماندهی

 (.1393رهبری، 

عبارتی در شرایط متالطم و پیچیده کنونی و با توجه به نقش و جایگاه ممتاز منابع  به

عنوان میزان  پذیری منابع انسانی به رسد انعطاف به نظر می انسانی در عرصه دفاعی امنیتی

ها و الگوهای رفتاری الزم برای اتخاذ بهترین  ا از مهارته مندی منابع انسانی سازمان بهره

ترین کارکردهای مدیریت  گیری سازمان از مناسب چنین بهره تصمیمات در محیط متالطم و هم

مثبتی در تبیین تفکر راهبردی ایفا  تأثیرتواند  منابع انسانی برای مدیریت بهینه این منابع می

های اجرایی  گذاری و نیز برنامه سیاست مباحث مطروحه در جهت با توجه به اهمیت بدین .نماید

پذیری  تبیین اثرات انعطاف نیروهای مسلح و نیز خأل تحقیقاتی موجود، پژوهش حاضر باهدف

چهارگانه ارتش جمهوری  بر تفکر راهبردی در ستاد فرماندهی یکی ازنیروهای منابع انسانی

( اجراشده قیتحقس مرور مبانی نظری و پیشینه اسالمی ایران و با تدوین فرضیات ذیل )براسا

 است؛

 فرضیه اصلی:

Hمثبتی دارد. تأثیرپذیری منابع انسانی بر تفکر راهبردی  : انعطاف 
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 های فرعی: فرضیه

H1مثبتی دارد. تأثیررفتاری بر تفکر راهبردی  پذیری : انعطاف 

H2مثبتی دارد. تأثیرپذیری مهارتی بر تفکر راهبردی  : انعطاف 

H3مثبتی دارد. تأثیرای بر تفکر راهبردی  پذیری وظیفه : انعطاف 

نتایج این پژوهش ضمن افزایش دانش و اطالعات موجود، برخی از مسائل مهم در این 

و تخصیص  های آتی ریزی تواند در ارزیابی وضعیت کنونی، برنامه و می ها را مشخص نموده حوزه

 منابع حائز اهمیت باشد.

 

 های پژوهش و پیشینه مرور مبانی نظری

 تفکر راهبردی

بزرگ و برخوردار از راهبرد دوران  های سازمانشکست بسیاری از  پس از ودر اواخر قرن بیستم 

ی و مدیریت راهبردی با رویکرد تحلیلی که مبتنی بر تحلیل محیط و تدوین زیر برنامهاوج 

 عنوان بهاین موضوع باعث گردید که در چند دهه اخیر تفکر راهبردی  ؛دیسررسراهبرد بود به 

ی و مدیریت راهبردی مطرح شود. زیر برنامه در مباحث مرتبط با اثربخش ورویکردی نوین 

طبقه شامل تبیین تعاریف و مفاهیم تفکر  توان به سه مطالعات صورت گرفته در این حوزه را می

ی تفکر راهبردی و شناسایی عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی ها راهبردی، ارائه الگوها و مدل

پرداخته شده  ها آن های ترین پژوهش که در ادامه به بررسی خالصه مهم بندی نمود؛ تقسیم

 .است
 تبیین تعاریف و مفاهیم تفکر راهبردی

در ابتدا و با توجه به ناشناخته بودن مفاهیم تفکر راهبردی اندیشمندانی چون مینتزبرگ، 

های تفکر راهبردی و نیز بررسی وجوه  به تعاریف و ویژگی و ... هندفورد، هراکلئوس و آبراهام

ریزی راهبردی پرداختند. مینتزبرگ ضمن قائل شدن به تفاوت در  اشتراک و افتراق آن با برنامه

دی انداز را حاصل تفکر راهبر ریزی راهبردی، معماری راهبرد و خلق چشم دو واژه تفکر و برنامه

ریزی راهبردی  شده را حاصل برنامه و تمرکز بر تحلیل، فرموله و اجرایی کردن راهبردهای خلق

 داند. به اعتقاد وی تفکر راهبردی یک فرآیند سنتز ذهنی است که از طریق خالقیت و شهود می

وس به نظر هراکلئ .(1994 ،1مینتزبرگ) کند وکار را در ذهن ایجاد می ای از کسب یکپارچه نمای 
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ریزی راهبردی  ریزی مقدم است ولی برنامه در رویکرد مدیریت راهبردی، تفکر راهبردی بر برنامه

در بهبود و تقویت تفکر راهبردی جهت تفکر خالق و نیز اجرایی نمودن راهبردها نقش بسزایی 

کند. از دیدگاه وی تفکر راهبردی عبارت است از خلق راهبردهای ابتکاری و نو که  ایفا می

ای را ترسیم نماید که  انداز آینده بالقوه تواند قواعد بازی رقابتی را بازنویسی کرده و چشم یم

از دیدگاه غفاریان و کیانی تفکر  .(1998 ،1توجهی متفاوت از حال است )هراکلئوس طور قابل به

کند تا انسان  راهبردی از دیدگاه ماهوی یک بصیرت و فهم است. این بصیرت کمک می

)غفاریان  یک نیست کدام یک از عوامل در دستیابی به موفقیت مؤثر است و هد کدامتشخیص د

محیط رقابتی به راهبرد  ها به علت حضور در به اعتقاد آبراهام سازمان .(1389، کارانهم و

وی تفکر راهبردی را شناسایی راهبردهای  .های ساده نیاز دارند طرح برنامه وجای  به

شود  داند که به خلق ارزش برای مشتری منجر می وکار می های کسب مدلیا  اطمینان و قابل

طراحی یک  طورکلی در این طبقه از تحقیقات اعتقاد بر آن است که به .(2005 ،2)آبراهام

وتحلیل محیط استراتژیک شرکت، تعریف  استراتژی مستلزم ترکیب تفکر راهبردی )تجزیه

ریزی  ی جدید برای از دور خارج نمودن رقبا( و برنامهها آینده و ابداع ایده چشم انداز از یک

بنیتو و ) استوکار(  های کسب ها و برنامه ها در تدوین طرح کارگیری این ایده راهبردی )به

ای از ایدئالیسم )تصور جهان  آمیخته عنوان در این میان تفکر راهبردی به .(2014 همکاران،

برای رسیدن به جهان بهتر( مکملی برای  ... ا وه بهتر( و رئالیسم )اکتساب منابع، مهارت

تواند در جهت مقابله نظامند با معضالت،  می که .(7:2016 باشد )بیتز، راهبردی می ریزی  برنامه

ها، تخصیص بهینه منابع کمیاب و دستیابی به نتایج موردنظر کمک نماید )قاسمی  درک فرصت

 ،3)دنیس و همکاران باشد ها ضروری می سازمانو برای موفقیت بلندمدت  (1394 همکاران، و

2015). 
 یها و الگوهای تفکر راهبرد مدل

های مرتبط با تفکر راهبردی  پژوهش 90های میانی دهه  با تبیین تدریجی مفهوم تفکر از سال 

های تفکر راهبردی متمرکز  ها و ویژگی ها و الگوهای مرتبط باقابلیت بر تدوین راهکارها، مدل

جویی  عامل نمایی از سیستم، تمرکز بر هدف، فرصت 5در این میان لیدکا از گردید. 
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 ،1لیدکا) نمودعنوان ارکان تفکر راهبردی یاد  هوشمندانه، تفکر در زمان و پیشروی با فرضیه به

عنوان معماری هنرمندانه راهبردها بر مبنای سه  گری هامل نیز تفکر راهبردی را به .(1998

 2005در سال  .(1998 ،2هامل) نموداف و درک ناپیوستگی معرفی اکتش عامل خالقیت،

تفکر  عامل تفکر مفهومی، 4گلدمن به استناد مطالعات قبلی خود تفکر راهبردی را ترکیبی از 

نیز بر اساس  مون جون .(2005 ،3)گلدمن طلبی معرفی نمود نگری و فرصت آینده سیستمی،

عامل به شرح ذیل جهت تبیین تفکر راهبردی بهره  های لیدکا و بون از سه دیدگاه نظریات و

 گرفته است:

بایستی یک مدل جامع از  نظر لیدکا، یک متفکر استراتژیک می بنا برالف( نگرش سیستمی: 

ی درک درست بهزنجیره ارزش، از ابتدا تا انتها را در ذهن داشته باشد و روابط بین اجزای آن را 

ها و تهدیدات و رابطه بین این عوامل  های کلیدی سازمان، فرصت کند. در این الگو شایستگی

 .(2013 ،4گردد )جون مون تداعی می وکار کسبای از  شده و مفهوم یکپارچه یمترسی درست به

این نوع تفکر  .یت راهبردی استو خالق: بخش اعظمی از تفکر راهبردی نوآوری تیخالق( ب

و است  و مبهمپیچیده  ،نامعلومیی بدیع برای مشکالت ها حل راهخاص در پی یافتن  طور به

 .(2005 )بون، کنند غفلت ها آنیی است که شاید دیگران از کارها راهدر حال یافتن  همواره

 انداز و داشتن چشم اندازگرایی است. مشخصات مهم تفکر راهبردی چشم : یکی ازانداز چشم( ج

کارکنان را از  مدیران و شود و ها می فعالیت دهی به کارها و سازمان باعث جهتهدف در یک 

 .(1998 )لیدکا، دارد های بیهوده بر حذر می انجام فعالیت
 عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی

ای و نیز  بافت اجتماعی و زمینه تأثیردر سالیان اخیر قشر وسیعی از پژوهشگران به بررسی  

معتقد بودند که نقطه  ها آنزیرا  اند؛ های موردنیاز تفکر راهبردی پرداخته مهارت ها و توانایی

ابتدایی برای بهبود و توسعه تفکر راهبردی شناخت رفتارها، فرآیند و نتایج در بستر موردبررسی 

به اعتقاد بون درک مفهوم تفکر راهبردی نیازمند  .(2015 گلدمن و همکاران،) باشد می

های فرد دارای قابلیت تفکر  سو ویژگی )فردی و سازمانی( است که از یک رویکردی دوگانه

راهبردی را شناسایی کرده و از سوی دیگر فرآیند و بسترهای سازمانی حاکم بر فرد را 
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ها باید ساختارها و فرآیندهایی را ایجاد و تقویت  به اعتقاد وی سازمان .دهد موردبررسی قرار می

گفتگوهای راهبردی، قوه خالقیت و ابتکار کارکنان را به بهترین  نمایند که ضمن حمایت از

مشبکی و خزاعی عناصر تفکر راهبردی را در چهار سطح  .(2001 بون،) گیرندشیوه بکار 

بندی نمودند. از  سازمانی، عوامل گروهی، هوشمندی محیطی و عوامل فردی تقسیم  فرهنگ

تفکر راهبردی در سطح  های امل مؤثر بر ظرفیتترین ع ای سازمانی ریشه فرهنگ ها آندیدگاه 

عناصر مطرح در سطح گروه در کنار ساختارهای سازمانی ارگانیک و  باشد و گروهی و فردی می

و تغییر عالوه بر تأثیرگذاری بر شکوفایی  ها و فرآیندهای منعطف و مشوق بهبود سیستم

ت بیشتر مدیران میانی در فرآیند عنوان عاملی پیش برنده در جلب مشارک به ،های فردی مهارت

به اعتقاد پولبون هفت توانایی و  .(1387)مشبکی وهمکاران، مدیریت راهبردی مؤثر است 

اند از: توانایی تفکر مفهومی، تفکر رؤیایی،  باشد که عبارت مهارت جهت تفکر راهبردی نیاز می

نتایج  .(2013 ،1ن و همکاران)پالبو گرایی، خالقیت و یادگیری تفکر تحلیلی، سنتزسازی، عینیت

 تأثیرآن دارد که آموزش بر رفتارهای استراتژیک شرکت  تحقیقات بنیتو و سانچز نیز حکایت از

ها در بین کارکنان و مدیران یک روش مناسب برای توسعه توانایی  دارد و آموزش تئوری بازی

 .(2014 )بنیتو وهمکاران، باشد تفکر راهبردی می
 نظامی های سازمانتفکر راهبردی در 

ریزی راهبردی، تفکر  بسیاری از محققان با توجه به خاستگاه نظامی مفاهیم راهبرد و برنامه

 .(1372 کنند )هینتر هوبر و گانگ پوپ، راهبردی را نیز غالباً برگرفته از حوزه نظامی قلمداد می

خلق  نوآوری و است کهبه اعتقاد این دسته از پژوهشگران تفکر راهبردی در این حوزه بدین معن

های موجود در نیروهای مسلح از قبیل راهبرد نظامی،  راهبرد ابتکاری دریکی از زمینه

تواند  فناوری در مقابله با تهدیدات بالفعل و بالقوه می تسلیحات، تجهیزات، نیروی انسانی و

 .(31:1395موجب برتری شود )شهالیی و ولیوند،

دانشکده صنعتی  2001تفکر راهبردی در حوزه نظامی در سال  شده در معدود الگوهای ارائه

بندی نمود که با  نیروهای مسلح آمریکا، تفکر راهبردی را به دو جزء رهبری و شناخت تقسیم

اول  ؛یافت نکته مهم دست توان به دو شده توسط این دانشکده می بررسی دقیق عناصر مدل ارائه

 شده است. اشاره ها آند دارد که در اکثریت مطالعات به هایی را در خو اینکه بعد شناخت مؤلفه
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ناظمی و ) استنظامی از اهمیت خاصی برخوردار  های سازماندوم عامل رهبری است که در 

 .(45:1389 جعفریانی،

نظامی  های سازمانسازی تفکر راهبردی در  نهادینه در خصوص عوامل مؤثر بر ظهور، رشد و

اطالعات نظامی نشان داد که متغیر هوش  های یگاننتایج تحقیق صورت گرفته دریکی از 

های مدل جون مون  در این پژوهش شاخص .باشد سازمانی عاملی اثرگذار بر تفکر راهبردی می

 .(1396 کاویانی و همکاران،) استسازی گردیده  نظامی بومی های سازمانهای  اساس ویژگی بر
 ذیری منابع انسانیپ انعطاف

پذیری  وکار، در سه دهه اخیر انعطاف های کسب با توجه با افزایش تالطم و پیچیدگی در محیط

به  .(2013 ،1بیورنستاد وهمکاران) استها مطرح گردیده  عنوان عاملی مهم در تعالی سازمان به

آشفته و پیچیده برای ادامه  ها در محیط ترین نیازهای سازمان پذیری یکی از مهم عبارتی انعطاف

نظر جامعی در خصوص مفهوم  هرچند اتفاق .(2004 ،2)دریر و همکارانباشد  حیات می

عنوان توانایی تطابق  پذیری را به توان انعطاف می ،(1997 ،3سالوادور) نداردپذیری وجود  انعطاف

ها برای  ا بقا سازمانشدن ی منظور موفق و سازگاری با نوسانات در تقاضا و تغییرات محیطی به

لیکن  .(2000 ،4والورد و همکاران) نمودبینی محیطی تعریف  پیش سازگاری با تغییرات غیرقابل

پذیری، نوآوری و کسب مزیت رقابتی در  که عامل اساسی برای افزایش توان رقابت با توجه به این

قاد برخی از پژوهشگران به اعت ،(1392 باشند )عباسی وهمکاران، ها، منابع انسانی می سازمان

 .(2004 تر است )دریر و همکاران، پذیری مهم پذیری منابع انسانی از بقیه انواع انعطاف انعطاف

ها است که بر تطبیق  ی قابلیتی پویا در سازمان منزله پذیری منابع انسانی به انعطاف

 محیطی تأکید داردها و رفتارها جهت تغیر شرایط  دانش، مهارت ؛های کارکنان از قبیل ویژگی

تواند بنیاد استواری جهت ایجاد سطوح دیگری  که خود می .(2005 ،5)باهاتا چاری و همکاران

پذیری  انعطاف .(2014 ماریا خوزه و همکاران،) شود پذیری سازمانی محسوب می از انعطاف

منابع انسانی در بخش دولتی غالباً به علل سیاسی و در بخش خصوصی با توجه به ماهیت 

ناپذیر موردتوجه مدیران عالی  عنوان ضرورتی اجتناب به یتکنولوژپیچیده و متغیر بازار و 
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وزه های فراوانی در این ح رو پژوهش . ازاین(1997، 1فارنهام و همکاران) باشد ها می سازمان

پذیری منابع انسانی بر  مثبت انعطاف تأثیرمؤید  ها آنصورت گرفته است که نتایج برخی از 

؛ 1391 نقوی و همکاران،؛ 2008 ،2مارتین و همکاران) عملکرد ؛کارکردهای سازمانی از قبیل

بن ) ینوآور(، 1392(، کارآفرینی سازمانی )عباسی و همکاران، 2014 ماریا خوزه و همکاران،

، بازده فروش ( 5،2014زولین و همکاران) یمیت(، کار 2015 ،4وژوژک وهمکاران؛ 2016 ،3روی

 )کوماری و سازمانی یاثربخش ،(2005 )باهاتا چاری و همکاران،عملیاتی و سود 

باشد.  می (2016 روی، بن) یریپذ و فرهنگ انطباق (2001 ،7روزنبالت؛ 6،2014همکاران

های انسانی  رفتگی سرمایه تحلیل پیشگیری از ساز تواند زمینه میچنین این قابلیت کلیدی  هم

 .(1393باشد )بابا شاهی و همکاران، 

پذیری منابع انسانی توافق جامعی وجود  ی تعریف و مفهوم انعطاف با توجه به اینکه درباره

پذیری منابع انسانی توسط  های انعطاف ها و الگوهای فراوانی جهت تبیین مؤلفه مدل ،ندارد

پذیری منابع  ها سانچز انعطاف دریکی از این مدل. (2012 ،8ارائه گردیده است )اورسول محققان

بندی نموده  پذیری هماهنگی تقسیم پذیری منابع و انعطاف انسانی را به دوطبقه کلی، انعطاف

ها زمانی به  پذیری منابع اعتقاد بر آن است که سازمان در انعطاف .(2010 ،9وو است )لینگ

رفتارها و وظایف را انجام  رسند که کارکنانشان قادر باشند طیف متنوعی از پذیری می انعطاف

یری شامل دو بعد رفتاری و مهارتی پذ انعطافاین نوع  .(2003 ،10لیپک وهمکاران) دهند

 .(2010 لینگ وو،باشد ) یم

های  ای گسترده از الگو مندی کارکنان از مجموعه : در این مفهوم بهرهیری رفتاریپذ انعطافالف( 

به  .(2008 باشد )مارتین و همکاران، رفتاری متنوع در تطبیق با شرایط گوناگون مدنظر می

وهای رفتاری الگ ،جای پیروی از روندهای استاندارد و اسنل اگر کارکنان بتوانند به  اعتقاد رایت
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های متغیر  تر با موقعیت طور مقتضی در موقعیت مختلف بکار برند، سازمان آسان متعدد را به

 (.1394پوری و همکاران،  دهد )نظری واکنش نشان می ها آنشود و به  سازگار می

پذیری بر سرعت و سهولت کسب مهارت و  پذیری مهارتی: این نوع انعطاف ب( انعطاف

در این مفهوم، کارکنان  .(1391د کارکنان داللت دارد )نقوی و همکاران، های جدی توانایی

کنند یا برای یادگیری  بینی می بینند، نیازهای مهارتی آینده را پیش زمانی که آموزش می

 دهند )مارتین و همکاران، های جدید ایفای مسئولیت شغلی اشتیاق نشان می رویکردها و روش

2008). 

ها را در خصوص بازنگری در  از فعالیت یا گسترهها  اهنگی شرکتپذیری هم در انعطاف

گیرند تا هماهنگی و قابلیت انطباق منابع انسانی  سازمانی بکار می های و ترکیب ها پیکره، آرایش

عددی و  ،یری شامل سه بعد مالیپذ انعطافاین نوع  .(2003 لیپک وهمکاران،) ابدیبهبود 

 .(2010 لینگ وو،باشد ) یمای  یفهوظ

فراهم  به دنبالیری با افزایش یا کاهش دستمزدها پذ انعطافیری مالی: این نوع پذ انعطافالف( 

 .(1386باشد )اعرابی و همکاران،  یمکردن شرایط مناسب برای کارکنان 

تواند با تغیر تعداد کارکنان،  یمدهد که شرکت چگونه  یمیری عددی: نشان پذ انعطافب( 

 .(1386نیروی کار را پاسخ دهد )اعرابی و همکاران،  نوسانات تقاضا برای

توانایی کارکنان در انجام تعداد زیادی از وظایف متنوع است که ای:  یفهوظیری پذ انعطافج( 

کاره  شود. این مؤلفه به مصداق همه ها آنها و بهبود خالقیت  تواند منجر به کاهش هزینه می

( که خود را در طراحی شغل از طریق 2008 ان،بودن منابع انسانی است )مارتین و همکار

این نوع  .(1394پوری و همکاران،  کند )نظری ها نمایان می سازی و تعدیل نقش تیم

)آنا و  در مدیریت منابع انسانی مرتبط است با رویکردهای تعهدگرا پذیری غالباًً انعطاف

 .(2008 ،1همکاران

 پژوهش های پیشینه
بر تفکر  مؤثر های شایستگیدر دهه اخیر تحقیقات فراوانی در حوزه ارزیابی و شناسایی عوامل و 

راهبردی صورت پذیرفته است. منوریان و همکاران وی در تحقیقی به ارزیابی تفکر راهبردی 

نتایج تحقیق حاکی از آن است که با وجود اقدامات مهمی  .اند پرداختهمدیران شهرداری تهران 

تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران، فاصله معناداری بین اهمیت عوامل شاخص و  چون

                                                           
1
. Ana et al 
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کفچه در تحقیقی  رحمان سرشت و .(1391 وجود دارد )منوریان و همکاران، ها آنوضع موجود 

فعال در صنایع غذایی صورت پذیرفت دریافتند که تفکر راهبردی به  های شرکتکه در بین 

فردی، گروهی و سازمانی متأثر است که در سطح سازمانی وجود نوبه خود از عوامل  

و ایجاد نظام  نظام پاداش مناسب  سازمانی مشارکتی، ساختار سازمانی ارگانیک، فرهنگ

 کفچه، سرشت و رحمان) دارداطالعاتی کارآمد برای تقویت تفکر راهبردی بسیار اهمیت 

عناصر  نیز نشان داد که ای کرهکت شر 217جون مون در بین  مطالعات های یافته .(1387

تفکر  ،تفکر بازار گرایانه ،شامل تفکر سیستمی) سطح فردی اصلی تفکر راهبردی در

و ( های اساسی سازمان قابلیت ساختار و ،از عوامل داخلی )فرهنگ( گرا و تفکر خالقازاند چشم

 .(2013مون، )جون  پذیرد می تأثیر( عوامل محیطی )تالطم تکنولوژی و تالطم بازار

 فرهنگی شهر اصفهان های سازمانابویی اردکانی و همکاران وی در بین مدیران  پژوهش

 های سازمانگذاری کالن، ارتباط با  حاکی از آن است که عواملی چون تشویق به خالقیت، هدف

های محیطی، استفاده از ظرفیت خبرگی  باالدستی، تحلیل محیط رقابتی، توجه به ارزش

 )ابویی باشند میهای حیاتی برای موفقیت تفکر راهبردی  و ارزیابی و نظارت مؤلفهنفعان  ذی

 های سیستمنامه کارشناسی ارشد خود از  نمبارکیان در پایا .(1393 اردکانی و همکاران،

اطالعاتی، ارتباطات، فرهنگ سازمانی، رهبری، تخصیص بهینه منابع، مدیریت مناسب منابع 

در توسعه تفکر  مؤثرعوامل  عنوان به راهبردی های شایستگیی و انسانی، ساختار سازمان

تحقیق علی صالح و الناجی  جینتا .(1391 مبارکیان،) استاستراتژیک در صنعت نفت یاد کرده 

تفکر استراتژیک بر عملکرد  معنادارثیر مثبت و أت در اردن نیز از ای بیمهشرکت  25در بین 

رابطه آمادگی تغیر و  تائید .(2014 ،1علی صالح و الناجی) داردمورد بررسی حکایت  های شرکت

اجتماعی شهر  تأمین های بیمارستانتفکر راهبردی از نتایج تحقیقات جمالی و همکاران وی در 

کاویانی و همکاران از رابطه  های یافته چنین هم .(1395 )جمالی و همکاران، باشد میاصفهان 

کاویانی و ) داردنظامی حکایت  های یگانش سازمانی در معنادار و مثبت تفکر راهبردی و هو

دیگر از تحقیقات صورت گرفته در این حوزه در جدول  نتایج برخیدر ادامه  .(1396 همکاران،

 ( ارائه گردیده است.1شماره )

 

 

                                                           
1
. Ali salih & Alnaji 
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 ( نتایج برخی تحقیقات صورت گرفته در خصوص عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی1جدول )

 های تحقیق( عوامل مؤثر بر تفکر راهبردی )یافته سال نام پژوهشگر

 هوش هیجانی 2002 گرتز

 فرآیندهای مدیریت دانش 2005 همکاران توکلی و

رحمان سرشت و 

 همکاران
1389 

سازمانی مشارکتی، نظام سازمانی ارگانیک، نظام  فرهنگ

 پاداش و اطالعات مناسب

 اعتماد به مدیران ارشد 1391 همکاران کوشازاده و

 سبک رهبری تیمی 1392 سعادتی و همکاران

 1394 جعفری و همکاران
ای )تحصیالت، سن، سابقه خدمت  نامه های زندگی ویژگی

 تعداد اعضای خانوار( و

 یادگیری الکترونیکی 2015 جوزف

 گرا رهبری تحول 2016 همکاران کاظمی و

 

 مدل مفهومی پژوهش

تحقق امنیت در هر کشوری مستلزم خلق راهبردهای مناسب دفاعی و نظامی براساس 

بالقوه و بالفعل محیط  های فرصتکالن کشور و مقدورات داخلی و نیز تهدیدات و  های سیاست

. موضوعی که خود نیازمند نهادینه شدن تفکر راهبردی در عرصه دفاعی و باشد می المللی بین

. لذا به منظور تقویت این قابلیت اساسی در نهادهای نظامی شناسایی و تقویت باشد میامنیتی 

رسد. لذا در این تحقیق پس از بررسی  می بر تفکر راهبردی امری ضروری به نظر مؤثرعوامل 

و نقش  ،(1396 کاویانی وهمکاران،) گذشتهپیشینه تحقیق و براساس پیشنهادات تحقیقات 

تفکر  ،(2013 الی و موفقیت نهادهای نظامی )بیورنستاد وهمکاران،منابع انسانی در تع جایگاه

متغیر مستقل تعین و  عنوان بهمنابع انسانی  پذیری انعطافمتغیر وابسته و  عنوان بهراهبردی 

 .گرفته استبراساس مدل مفهومی مورد بررسی قرار  ها آنرابطه 

 
 

 

 

 

 
 

 پژوهش( مدل مفهومی 1) شکل

نگرش 
 سیستمی

 خالقیت

 اندازچشم

تفکر 
راهبرد

 ی

 رفتاری

 مهارتی

 ایوظیفه

پذیری انعطاف
 منابع انسانی
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 شناسی پژوهش  روش 
است که ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ارتباط بین  همبستگی-پژوهش حاضر تحقیقی توصیفی

ای )منابع ثانویه( و  متغیرهای پژوهش از نوع علی است. مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه

بندی اطالعات در  آوری گردید. با توجه به حیطه های تحقیق به کمک پرسشنامه جمع داده

ریزی و تفکر راهبردی و نیز  ن از مفاهیم برنامهنظامی و نیز لزوم آگاهی پاسخگویا های سازمان

جامعه آماری تحقیق کلیه فرماندهان و مدیران عالی ستاد فرماندهی یکی  ،های سازمانی برنامه

باشد که با توجه به  نفر می 85به تعداد  نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسالمی ایران از

های  سرشماری استفاده گردید. از کل پرسشنامهگیری  روش نمونهمحدود بودن تعداد نفرات از 

 شد.  پرسشنامه برگشت داده 62 تعدادشده  توزیع

ای  های تحقیق در خصوص متغیر وابسته )تفکر راهبردی( پرسشنامه منظور گردآوری داده به

مون و اهداف و وظایف سازمان هدف توسط محقق  اساس مدل جون سؤال و بر 15مشتمل بر 

نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه دفاعی قرار  10در اختیار  تائیدررسی و تدوین که جهت ب

پایایی  .ال حذف گردیدسؤ 4 ،(مال نظرات حاصله )روایی صوریگرفت که درنهایت با اع

شد. در  تائید( محاسبه و 919/0) باخ پرسشنامه مذکور نیز با استفاده از ضریب آلفای کرون

پذیری منابع انسانی  سؤالی انعطاف 12استفاده از پرسشنامه ها با  داده ،خصوص متغیر مستقل

محتوای آن  که (ای، رفتاری و مهارتی یفهوظیری پذ انعطافی ها مؤلفهشامل ) اسنلرایت و 

آوری  نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه تحقیق قرارگرفته است جمع 6 تائیدموردبررسی و 

 تائیدمحاسبه و  868/0گردید. پایایی پرسشنامه مذکور نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی  های سازهبا  سؤاالتتناسب  نظراز  دو پرسشنامهشد. هر 

ها و بررسی روابط بین متغیرها نیز از روش تحلیل  وتحلیل داده تجزیهگردیدند.  تائیداکتشافی 

افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس  سازی معادالت ساختاری و تحت نرم عاملی تأییدی و مدل

 مورد ارزیابی قرارگرفته است.
 

 های پژوهش یافتهتجزیه و تحلیل 

 پژوهشهای  تحلیل عاملی پرسشنامه
های تحقیق با  ها با سازه منظور حصول اطمینان از تناسب سؤاالت پرسشنامه در این پژوهش به

بارتلت و روش تحلیل عاملی اکتشافی، روایی هر یک از سؤاالت و  کی.ام.او وکارگیری آزمون  به
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روایی محتوا پرسشنامه تفکر  جی( نتا2در جدول شماره ) .ها موردبررسی قرار گرفت سازه

 .راهبردی ارائه گردیده است
 با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی پذیری منابع انسانی انعطاف( روایی پرسشنامه 2جدول )

KMO and 

Bartlett's Test 
 سؤال

 1شماره سازه 

 (رفتاری پذیری انعطاف)

 2 شمارهسازه 

 ()مهارتی

 3شماره سازه 

 (ای وظیفه)

 

 

 

 

834/0 

 

Q1 725/0   

Q2 811/0   

Q3 886/0   

Q4 701/0   

Q5  814/0  

Q6  742/0  

Q7  651/0  

Q8  683/0  

Q9   541/0 

Q10   612/0 

Q11   763/0 

 
 با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تفکر راهبردی( روایی پرسشنامه 3جدول )

KMO and 

Bartlett's Test 
 سؤال

 1شماره سازه 

 )نگرش سیستمی(

 2شماره سازه 

 )خالقیت(

 3شماره سازه 

 انداز گرایی( )چشم

 

 

 

 

761/0 

 

Q1 812/0   

Q2 723/0   

Q3 624/0   

Q4 665/0   

Q5  531/0  

Q6  692/0  

Q7  713/0  

Q8  831/0  

Q9   682/0 

Q10   773/0 

Q11   764/0 

Q12   885/0 
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( در پرسشنامه 000/0 یمعنادار)در سطح  KMO( چون مقدار 2شماره )طبق جدول 

نشان از مناسب بودن حجم نمونه با توجه به  است، 7/0از  تر پذیری منابع انسانی بزرگ انعطاف

چنین ماتریس بارهای عاملی در  باشد. هم می شده تعداد سؤاالت و فاکتورهای استخراج

پرسشنامه  لذا سؤاالت هستند 5/0بارهای عاملی باالی  دهد همه پرسشنامه نشان می

 باشند. های تعین شده متناسب می پذیری منابع انسانی با سازه انعطاف

 یمعنادار)در سطح  KMO ( نشانگر آن است که مقدار3نتایج جدول شماره )همچنین 

مونه با توجه مناسب بودن حجم ن که است 7/0از تر  بزرگتفکر راهبردی پرسشنامه  ( در000/0

چنین ماتریس بارهای عاملی  هم دهد. را نشان میشده  به تعداد سؤاالت و فاکتورهای استخراج

تفکر پرسشنامه  لذا سؤاالت هستند 5/0دهد همه بارهای عاملی باالی  در پرسشنامه نشان می

 باشند. های تعین شده متناسب می با سازه راهبردی

 
 های پژوهش آزمون فرضیه

آزمون همبستگی پیرسون  جهت سنجش همبستگی بین متغیرها از ی آزمون فرضیات،در راستا

سازی معادالت  منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته از روش مدل و به

منعکس  (4)شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جدول شماره  ساختاری استفاده

دهنده معناداری همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته و  گردیده است، این ضرایب نشان

 است. درصد 95با یکدیگر بافاصله اطمینان  ها آنابعاد 

 پژوهشمیان متغیرهای  ( ضرایب همبستگی پیرسون4جدول )

ی
تار

 رف

فه
ظی

و
 

ی
ا

 

ی
ارت

مه
 

ف
طا

انع
  

ی
یر

پذ
 

شم
چ

 
داز

ان
 

ت
القی

 خ

ش 
گر

ن

ی
تم

یس
 س

ر 
فک

ت

ی
رد

هب
  را

 تفکر راهبردی 1       

      1 884/0  نگرش سیستمی 

     1 671/0  861/0  خالقیت 

    1 597/0  646/0  84/0 زاندا چشم   

   1 571/0  530/0  589/0  574/0  
 پذیری انعطاف

 منابع انسانی

  1 903/0  633/0  516/0  653/0  692/0  مهارتی 

 1 482/0  755/0  497/0  41/0  375/0  512/0 ای وظیفه   

1 482/0  836/0  911/0  621/0  410/0  669/0  654/0  رفتاری 
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 ارزیابی و تفسیر مدل مفهومی

های برازش مدل را نشان  مدل مفهومی پژوهش به همراه ضرایب مسیر و شاخص (2)شکل  

های برازندگی در زیر آن  افزار لیزرل است به همراه شاخص دهد. این شکل که خروجی نرم می

 .هاست بیانگر برازش خوب مدل با داده

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

 77/0پذیری رفتاری با ضریب مسیر  پذیری منابع انسانی، انعطاف افدر بین ابعاد انعط

کمترین نقش را در تبیین  38/0با ضریب مسیر  ای پذیری وظیفه بیشترین نقش و انعطاف

پذیری منابع انسانی دارند. در بین ابعاد تفکر راهبردی، نگرش سیستمی نقش بیشتری  انعطاف

 در تبیین دوسوتوانی سازمانی دارد.
 یات پژوهشارزیابی برازش مدل و فرض

ها هست که حاکی از آن است که الگو از جهت  ترین این شاخص ( بیانگر مهم5جدول شماره )

 .برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است
 ساختاری پژوهش های برازش مدل شاخص (5)جدول شماره 
 آمده دست مقدار به حد مجاز نام شاخص

x2

df
 84/2 3کمتر از  آزادی(ی  دو بر درجه )کای 

GFI )91/0 9/0باالتر از  )نیکویی برازش 

RMSEA  06/0 08/0کمتر از  یانگین مربعات خطای برآورد(م)ریشه 

CFI 93/0 9/0باالتر از  یافته( یلتعد –ای  )شاخص برازش مقایسه 

NFI )92/0 9/0باالتر از  )برازندگی نرم شده 

 

( 6نتیجه آزمون فرضیه اصلی پژوهش در جدول شماره )با توجه به مدل مفهومی تحقیق، 

 ارائه گردیده است.
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 ها فرضیه اصلی پژوهش به همراه مقادیر شاخص (6)جدول 

 فرضیه اصلی
ضریب 

 مسیر
مقدار 

P 
 T آمار

ضریب 

 تشخیص
 نتیجه

 تائید 32/0 12/6 001/0 8/0 تفکر راهبردی         پذیری منابع انسانی انعطاف

 

پذیری منابع  توان گفت انعطاف درصد می 95( با اطمینان 6با توجه به نتایج جدول شماره )

بر اساس نتایج همچنین گذارد.  داری می مثبت و معنی تأثیرانسانی بر تفکر راهبردی سازمانی 

درصد از  32توانسته است  32/0پذیری منابع انسانی با مقدار  متغیر انعطاف ،ضریب تشخیص

 (7جدول شماره ) بینی کند. در عین حال ی را در سازمان هدف پیشتغییرات تفکر راهبرد

نشان  های تحلیل علی با استفاده از مدل معادالت ساختاری برای آزمون فرضیات فرعی را یافته

 .دهد می
 های حاصل از مدل معادالت ساختاری در آزمون فرضیات فرعی تحقیق یافته (7جدول )

 نتایج عدد معناداری ضریب استاندارد فرضیه اصلی

 تائید 87/8 77/0 تفکر راهبردی          (B)پذیری رفتاری  انعطاف

 تائید 25/8 71/0 تفکر راهبردی          (S)پذیری مهارتی  انعطاف

 تائید 95/3 38/0 تفکر راهبردی          (F)ای  پذیری وظیفه انعطاف

 

درصد اطمینان  95نتایج از تائید تمام فرضیات فرعی تحقیق حکایت دارد. به عبارتی با 

 تأثیربر تفکر راهبردی  ای وظیفهرفتاری، مهارتی و  پذیری انعطافتوان عنوان نمود که  می

 .مثبتی خواهند داشت

 

 و پیشنهادها گیری نتیجه

 باشند وظیفه می هایی با سرعت تغییرات باال مشغول انجام  نظامی عموماً در محیط های سازمان

دست نیاید و یا حتی با  هایی که ممکن است ثبات با هزینه اندک به محیط (.2013 )بیورنستاد،

در جا زدن و به انتظار پایان طوفان نشستن نیز عملی  .یافت  ای نتوان به آن دست هیچ هزینه

نظامی تنها  های سازماندر چنین شرایطی،  .(118:1383کمیسیون امنیت ملی آمریکا,)نیست 

و  های بالقوه و بالفعل با رصد مداوم محیط استراتژیک و شناسایی و شناخت تهدیدات و فرصت

 .یی خود یعنی ایجاد امنیت دست پیدا کنندتوانند به هدف نها گیری مناسب می استخراج جهت
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توان یاد نمود. در تحقق تفکر راهبردی  آن تحت عنوان تفکر راهبردی می رویکردی که از

رو  توانند نقش بسزایی ایفا نمایند. ازاین عنوان مزیت رقابتی پایدار، منابع انسانی منعطف می به

و تفکر راهبردی در بین  انسانی پذیری منابع در پژوهش حاضر به بررسی رابطه انعطاف

ارتش جمهوری اسالمی  چهارگانهفرماندهان و مدیران عالی ستاد فرماندهی یکی از نیروهای 

توان عنوان داشت  به استناد نتایج حاصله از آزمون فرضیه اصلی می .پرداخته شده استایران 

عدم بررسی  علیرغم گردد؛ تواند موجب تقویت تفکر راهبردی می پذیری منابع انسانی که انعطاف

 وهمکارانتحقیق با نتایج پژوهش کاویانی  های یافته ،رابطه مذکور در حوزه نظامی علمی

 .باشد می راستا هم( 2016) همکاران و و مرسدس( 1396)

پذیری منابع انسانی با بهبود  اذعان داشت انعطاف توان میپژوهش  های یافتهدر تبین 

یر شرایط، توانایی یگیری و حل مسئله در پاسخ به تغ های چندگانه، توانایی تصمیم مهارت

ایجاد توانایی در جهت  تطبیق با شرایط جدید، توانایی برای یادگیری مداوم و مستمر و نیز

ها را برای تطبیق با  حقیقت سازمان ( در1994لوئیز،) کاملصورت یک تصویر  درک فرآیندها به

 همچنین در تبین این رابطه. (1،2011نیگو و همکاران) دینما تغییرات محیطی کمک می

در طرح  .نظامی را حائز اهمیت تلقی نمود های یگانسازی  اجراسازی طرح چابک توان می

کالسیک  های نگجمذکور که براساس تهدیدات آتی و مقدورات و با توجه به تغیر ماهیت 

جهت چند مهارتی شدن کارکنان، واگذاری اختیارات جهت  هایی برنامهصورت پذیرفته است 

در نظر گرفته  ... و مراتب سلسلهاتخاذ تصمیمات در شرایط مختلف، کاهش روند ارتباطات و 

 شده است.

 و ای وظیفه ،پذیری مهارتی رابطه مثبت انعطاف های فرضیات فرعی حکایت از چنین یافته هم

شود که  پذیری سبب می این مهم نشانگر آن است که انعطاف رفتاری با تفکر راهبردی دارد.

دست  های مختلف را به های متنوع، توانایی حضور و عملکرد مناسب در موقعیت مهارت با افراد

که ظرفیت تحمل رفتارهای  های محیطی را درک کنند، ضمن آن آورند و بتوانند پیچیدگی

موضوعی که با توجه به  .(1393 یابد )بابا شاهی و همکاران، افزایش می ها آنیکنواخت در غیر

 .گردد میدر عرصه دفاعی امری حیاتی قلمداد  شاغالن شغل و های ویژگیشرایط و 

عنوان استراتژی  پذیری منابع انسانی خود به رسد انعطاف با توجه به نتایج تحقیق به نظر می

لیکن  .ی نظامی در مواجه با محیط متالطم و پیچیده باید مدنظر قرار گیردمناسب برای نهادها

                                                           
1
. Ngo et al 
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(، 2012 اورسول،) مستعدتحقق این امر خود مستلزم ایجاد و نگهداری از کارکنان 

زندگی  (، ایجاد تعادل و توازن بین زندگی کاری و2003 ،1گذاری در آموزش )بریوتارسی سرمایه

 ،(429: 1382بروز رسانی دانش و مهارت کارکنان )رابینز، (، 481: 1390خانوادگی )دیوید، 

مرسدس ) ها برداری و اکتشاف فرصت ایجاد انگیزه و ظرفیت در منابع انسانی جهت بهره

، دهی در سازمانر و اصالحات بنیادین یتغی در کنار این موارد .( دارد2016 ،2وهمکاران

است که در  الزاماتیای مسلح یکی از مشاغل و سیستم حقوق و دستمزد در نیروه بندی طبقه

هایی که  نمونه در سازمان عنوان بهزیرا  ؛منابع انسانی باید مدنظر قرار گیرد پذیری انعطافامر 

پذیری داخلی داشته باشند و در برابر شرایط واکنش سریع  کوشند ازنظر عملیاتی انعطاف می

وش مبتنی بر شغل هیچ کارایی نخواهد پذیری الزم برخوردار باشند، ر نشان دهند و از انعطاف

های سنتی مبنی بر ارزش قائل شدن برای شغل  یعنی در یک چنین محتوایی، سیستم .داشت

های الزم  های متعدد یا شایستگی )در مقایسه با سیستم مبتنی بر ارزش قائل شدن برای مهارت

های گوناگون در  ظیفههای کارکنان در انجام کارهای متعدد و بر عهده گرفتن و و توانایی

مشکلی که علیرغم  ،(149: 1394های مختلف( اثربخشی کمتری دارد )بامبرگر و مشولم،  تیم

کماکان پابرجاست و حل  نظامی های یگان سازی متحرکسازی و  ساختاری چون چابک تغییرات

 .باشد می نوینی در نظام مدیریت منابع انسانی نیروهای مسلح ریزی طرح نیازمندآن 

های مهم و  پذیری رفتاری فراهم آوردن شرایط جهت مواجه با موقعیت در حوزه انعطاف

نفس و ... ضمن ایجاد بسترهای موردنیاز  پذیری و اعتمادبه ساختار نیافته، تقویت قدرت ریسک

های مختلف  در موقعیت ها آنهای بالقوه کارکنان، به عملکرد مناسب  جهت شکوفایی توانایی

. به عبارتی باید با تدوین منشورهای رفتاری و ترغیب افراد به رعایت آن در منجر خواهد شد

های مناسب به  های مختلف و در نظر گرفتن رفتارهای توأم با اختیار برای نقش موقعیت

(. موضوعی که با توجه به پیچیدگی 72: 1393یافت )آرمسترانگ،  پذیری منابع دست انعطاف

های راهبردی منابع انسانی  ان هدف باید در چارچوب برنامهشرایط و مخاطرات پیشروی سازم

پذیری  که بهبود انعطاف چنین برخی محققان معتقدند ازپیش مدنظر قرار گیرد. هم بیش

شود سازمان ضمن دستیابی به هماهنگی راهبردی، به تغییرات محیطی  ای موجب می وظیفه

                                                           
1
. Brucetracey 

2
. Mercedes et al 
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( که این مهم خود نیازمند 1394 پور و همکاران، تمام واحدها پاسخ مناسبی دهد )نظری

 .(2000 والورد و همکاران،) های گوناگون است آموزش کارکنان در حوزه

نبرد آتی  یها دانیم خالقانه از اندازهای چشمو  ایجاد تصویر جامع ،در کنار موارد ذکرشده

ارینی و تم ها آموزشنظامی مستلزم اقدامات،  های یگاندر  ژهیو بهدر فرآیند تفکر راهبردی 

و  ها حوزهویژه قرار گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اطالعات در  موردتوجهکه باید  باشد یم

نظامی ایفا  های سازمانی ها تیمأموراثراتی در تحقق وظایف و  تواند یم مختلف یها تخصص

 .ی تاکتیکی و تکنیکی توانا باشندها مهارتدر  ستیبا یم فرماندهان و کارکنان نظامی ،نماید

منابع انسانی در  پذیری انعطافی تفکر راهبردی و ها تیظرفبهبود  منظور بهدیگر  توجه قابلنکته 

ی چون ها هینظرآینده و نیز  های جنگی ساز هیشب یافزارها نرمی از ریگ بهرهواحدهای نظامی 

 .باشد یم ها سازمانجهت آموزش و ایجاد بینش و درک مناسب در کارکنان این  ها یبازتئوری 

 تواند یمی تئوریک ها آموزشی واقعی در نقش مکمل ها اتیعملدر کنار این مهم اجرای  هرچند

 کارگشا تلقی گردد.

ایجاد انگیزه، عزم راسخ و شرایط روحی و  نظامی های سازماندر  تیاهم حائزاز دیگر نکات 

که در این مبحث  باشد یمی چالشی ها حوزهمعنوی مناسب در جهت حرکت داوطلبانه در 

راهگشا باشد.  تواند یم ی اجتماعیها هیسرما ی از مباحث اعتقادی و پایگاه مردمی وریگ بهره

ی اقدامات نیب شیپد در توان میاعتقادی دشمنان بالقوه و بالفعل  فلسفه وی نیب جهانشناخت 

لذا  .بسزایی داشته باشد تأثیرو نیز تشخیص نقاط ضعف و قوت نیروهای مبارز  ها آنآتی 

. در باشد یمنظامی امری حیاتی  های یگانآشنایی با مکاتب فلسفی و اعتقادی دشمنان برای 

ی گروهی و تسهیم ها آموزشکنار این مباحث توجه ویژه به مباحث آموزش فردی در کنار 

ی این ها یزیر برنامهکه نیاز است در  باشد یمنظامی  یها یکی از نیازهای ضروری نهاد دانش

 مدنظر قرار گیرد. ها سازمان

های سازمان هدف، تعمیم نتایج پژوهش حاضر به جوامع مختلف  با توجه به شرایط و ویژگی

باید با ملحوظ نمودن جوانب گوناگون صورت پذیرد. همچنین با توجه به اینکه این مطالعه تنها 

رسد  در نظر گرفته است، به نظر می کننده تفکر راهبردی پذیری منابع انسانی را تبیین انعطاف

شناختی کارکنان نیز بتوانند  های فکری و توانمندسازی روان متغیرهای دیگری چون سرمایه

های آتی  که بررسی آنان در پژوهش ها تبیین کنند تغییرات تفکر راهبردی را در سازمان

 گردد. پیشنهاد می
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 منابع

 ،(. شناسایی عوامل 1393) پور، مهدیه. آذرپور، سمانه و جالل. لبافی، سمیه. محمد ابویی اردکان

پژوهشنامه های فرهنگی شهر اصفهان.  سازمان حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران
 .(11) 6مدیریت اجرایی،

 پذیری در مدیریت منابع انسانی.  (. الگوهای انعطاف1386) پرور، میترا. محمد. و دانش سید ،اعرابی

 .55مه مطالعات مدیریت، فصلنا
 (. سیر استراتژی نظامی ایران و ابهامات پیرامون آن. 1388) آبادی، علی باقر. افتخاری، قاسم و دولت

 .3 شماره، 39، دوره فصلنامه سیاست

 .(. مدیریت استراتژیک منابع انسانی راهنمای عمل، مترجم: محمد 1393) آرمسترانگ، مایکل
 دیریت دولتی. چاپ دوم.. تهران: مرکز آموزش مصائبی

 .(. مدل 1393) باباشاهی، جبار. احمدزاده، سلیمان. شریعت، حسین و افخمی اردکانی، مهدی

  (.2) 6 های مدیریت منابع انسانی، . دو فصلنامه پژوهشتعاملی انعطاف منابع انسانی و تحلیل رفتگی
 .علی . مترجمان: ژی منابع انسانیآثار استرات ،تدوین، اجرا(. 1394) بامبرگر، پیتر و مشولم، ایلن

 چاپ پنجم. ،های فرهنگی پژوهش دفتر :تهران پارسائیان و سید محمد اعرابی.

 ( .1366تافلر آلوین .)شهین دخت خوارزمی، تهران: نشر نو. :موج سوم. مترجم 

 ( .1374تافلر آلوین .)شهین دخت خوارزمی تهران: نشر سیمرغ. :جابجایی قدرت. مترجم 

  ،ای  های زندگینامه (. تبین اثر ویژگی1394) مصطفی. رحیمی، معصومه و فرخی، پریسا.جعفری

گانه تفکر استراتژیک بر اساس  تحصیالت، سن، سابقه خدمت، تعداد اعضای خانوار( بر ابعاد شش)

 (.1) 19 ،های مدیریت در ایران پژوهشمدل تار عنکبوتی. 
 .زاده، اکبر و امامی سید محمدحسن.. حسنی، محمدتقینیام جمالی، ناهید. دانایی، حبیب 

های تأمین اجتماعی اصفهان،  (. رابطه تفکر راهبردی با آمادگی تغیر در مدیران بیمارستان1395)

 .13 شماره، مدیریت اطالعات سالمتفصلنامه 

 ( .1390دیوید، فرد آر .).پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران:علی مترجمان:  مدیریت استراتژیک 

 بیست و یکم. چاپ های فرهنگی. پژوهش دفتر

 ( .1382رابینز، استیفن .).پارسائیان و سید محمد اعرابی. علی مترجمان:  مبانی رفتار سازمانی

 ششم. چاپ های فرهنگی. پژوهش دفتر تهران:

 مدیریت، پیام راهبردی. تفکر برای سازمانی مدلی (.1389) پرویز. کفچه، و حسین سرشت، رحمان 
28. 

 فصلنامه آموختگان دانشگاه افسری امام علی )ع(،  (. ارزیابی عملکرد دانش1391) اهلل. رشیدزاده، فتح
 (.45) 12 ،مدیریت نظامی
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 ریزی  پژوهی در برنامه (. بررسی نقش آینده1393) الحسینی المدرسی، سید مهدی. رضائیان، مینا و

 پژوهی. سومین همایش ملی آیندهاستراتژیک. 

 های  (. بررسی رابطه بین انواع سبک1392) رضا. صیادی، سعید و آهنگری، شورش.سعادتی، امید

 .26وری،  مدیریت بهرههای دولتی شهر کرمان.  رهبری با میزان تفکر استراتژیک در مدیران سازمان
  انتشارات دانشگاه تهران .های راهبردی نظریه(. 1395) زمانی، حسین. وند یولشهالئی، ناصر و :

 چهارم. چاپ و ستاد آجا.فرماندهی 

 ( .بررسی تأثیر 1392عباسی، رسول. باباشاهی، جبار. افخمی اردکانی، مهدی و فراهانی، داوود .)

پذیری.  ی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباقنیکارآفرپذیری منابع انسانی بر  انعطاف

 (.1) 11فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی،
 ،فرا. . تهران: انتشاراتاستراتژیک تفکر برای فرمان پنج (.1389) مرضا.غال کیانی، و وفا غفاریان 

 ی اطالعات و انقالب در تکنولوژ (. تحوالت استراتژیک،1389) و صوفی، اصغر. عبدالرضا راد، فرجی

 .3 شماره، 2 سال، فصلنامه جغرافیای انسانیامور نظامی آمریکا. 

 .نقش تفکر استراتژیک بر پیچیدگی ساختاری . (1394) قاسمی، حمیدرضا و فیضی، معصومه

 (.59) 21 ،های مدیریت راهبردی . پژوهشسازمان )مورد مطالعه: شرکت هپکو(
 (. بررسی رابطه هوش سازمانی و تفکر 1396) .عباسپور،  آبادی، حسین و فرج کاویانی، حسن. فتح

 نیحسیتی دانشگاه امام های حفاظتی و امن فصلنامه پژوهشراهبردی در یک یگان اطالعات نظامی، 
 .21 شماره(، ع)
 .مترجمان:  ،21های امنیت ملی آمریکا در قرن  استراتژی(. 1384) کمیسیون امنیت ملی آمریکا

جالل دهشگی، بابک راه چمنی و ابوالقاسم راه چمنی. تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات 

 المللی ابرار معاصر. بین
 (. اثر اعتماد بر مدیران بر 1391یا، فریبرز و افخمی روحانی، حسین. )کوشازاده، سید علی. رحیم ن

تعهد سازمانی در بستر آموزش  راه ازتفکر راهبردی سازمانی و نقش آن در بهبود عملکرد سازمانی 

 (.4) 3فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،عالی، 
 توسعه  .مختلف تفکر استراتژیک های جنبه برمروری  (.1381) .وحید ،فرد ناصحی و بهزاد ،گلکار

 .31 ،مدیریت
 .مترجم علی شیرازی. تهران: سازمان مدیریت (. نواندیشی در عصر تحول. 1386) گیبسون، ران

 صنعتی، چاپ اول.

 تعین عوامل مؤثر در توسعه تفکر استراتژیک در صنعت نفت،  (.1391) .اهلل مبارکیان، حجت
 غرب.–پیام نور مرکز تهران  دانشگاه ،ریت اجرایینامه کارشناسی ارشد مدی پایان
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 ،های سازمان در استراتژیک تفکر عناصر مدل طراحی (.1387) آناهیتا. خزاعی، و اصغر مشبکی 

 (.1)1 بازرگانی، مدیریت نشریه ایرانی،
 ،)بیانات قابل دسترسی در مجموعه مقام معظم رهبری )مدظله العالی www.leader.ir. 
 منوریان، عباس. آقازاده، هاشم و شهامت .سنجش تفکر راهبردی در مدیران  (.1391) نژاد، مینا

 .12 شماره، فصلنامه مدیریت بازرگانی، شهرداری تهران
 انتشارات مدیریت . تهران: تفکر استراتژیک(. 1389) الدین و جعفریانی، حسن. ناظمی، شمس

 صنعتی، چاپ اول.

 (. بررسی رابطه بین هوش سازمانی و 1394اقدم، صمد. ) پوری، امیرهوشنگ و رحیمی نظری

 (.2) 7 ،فصلنامه مدیریت دولتیبنیان.  های دانش پذیری منابع انسانی در سازمان انعطاف

 پذیری منابع انسانی و  ف(. انعطا1391کلیانی، وحید. ) کفاش، مهدی و نجفی نقوی، میرعلی. حقیقی

 (.67) 22 ،فصلنامه مطالعات مدیریتعملکرد سازمان در صنعت بیمه. 
 .علی مفتخر. مترجم (. مدیر هستید یا استراتژیست.1372) هینتر هوبر، هانس و گانگ پوپ، ولف :
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