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چکیده 
هدف این پژوهش ،بررسی چگونگی بهکارگیری آیندهنگاری درجهت ایجاد معیارهای
مؤثر جهتدهنده به فرایندهای منابع انسانی بهمنظور افزایش تأثیر فعالیتهای منابع انسانی در
دستیابی به اهداف سازمانهای دفاعی است .بدینمنظور ،پس از شناسایی جنبههای تأثیرگذار
آیندهنگاری بر جهتدهی به فرایندهای منابع انسانی سازمانهای دفاعی ،به روش مدلسازی
سیستمی نرم ،8چگونگی و میزان اثرگذاری شاخصهای آیندهنگاری بر دستیابی به هدف پژوهش
به روش مدلسازی مسیری ساختاری 2تبیین شد .با بهکارگیری این روش ،مسیر اثرگذاری و
اندازه تأثیر شاخصهای آیندهنگاری در زمینههای احتراز از تهدیدات و بهرهبرداری از فرصتها،
دفاع مؤثر در نبردهای نامتقارن ،اکتساب فناوریهای دفاعی موردنیاز ،ترکیب تجهیزات دفاعی در
طراحی نبردها ،توسعه یا چابکسازی سایر بخشهای دفاعی و موقعیتهای مؤثر تمرکز
جنگافزارها بر ایجاد معیار جهتدهنده به مدیریت راهبردی فرایندهای منابع انسانی و دستیابی به
یکپارچگی میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف راهبردی دفاعی ،تعیین و الگویی جهت
بهکارگیری هدفمند فرایندهای منابع انسانی درراستای تحقق اهداف سازمانهای دفاعی ارائه
شد.
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مقدمه 
راهبرد اثربخش منابع انسانی به راهبردی گفته میشود که همان چیزی را محقق سازد که
سازمان قصد بهدستآوردن آن را دارد (بارنی .)2116 ،8نحوه هماهنگکردن شایستگیهای
سازمان (مهارتها و منابع داخلی) با فرصتها و خطرپذیریهای (ریسکها) ناشی از تغییرات
محیطی یکی از جنبههای اساسی وظایف مدیران است .نظامهای منابع انسانی و ساختار سازمان باید
بهگونهای طراحی شوند که با راهبرد سازمانی ،تناسب وهماهنگی داشته باشند( .لپارک و اسنل،2
 )2187مفهوم انسجام راهبردی بهمعنای بهحداکثررساندن میزان تناسب و تطابق میان مزیت رقابتی
هر سازمان با منابع و قابلیتهایش و همچنین فرصتهای موجود در محیط بیرونی و متمایزترین
قابلیتها شامل دانش ،مهارت ،تخصص و تعهد کارکنان است (اسچاد.)2117 ،6
تعیین و تبیین شاخصهای جهتدهنده بههمسویی میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف
سازمان ،اقدام اولیهای است که سازمانها درراستای دستیابی به سطح مطلوبی از همسویی و
یکپارچگی انجام میدهند (نیویس و کوینتانا .)2183 ،4سازمانها بهمنظور تعیین مسیر حرکت به
سمت ارتقای انسجام و یکپارچگی ،اقدام به تعیین چارچوبها و معیارهایی مینمایند تا
سیاستگذاریها و اقدامات آنها در حوزه منابع انسانی ،بهصورتهدفمند انجام شده و نتیجه
موردنظر حاصل شود (بنتیس .)2117 ،7الگوی برنامهریزی راهبردی منابع انسانی مفهومی برای
همسویی برنامهریزی منابع انسانی و برنامهریزی راهبردی سازمان است .این الگو با هدف و مفهوم
کاربردی که بیانگر استقالل سازمانی است طراحی و در سطوح متفاوت ساختارهای سازمانی
بهکار میرود (پارسل.)2116 ،3
عدم وجود شاخصهای جهتدهنده به فرایند ایجاد همسویی فرایندهای منابع انسانی با
اهداف سازمان و یا تعریف شاخصهای جهتدهنده نامتناسب با مأموریت و ساختار سازمان،
1. Bareni
2. Lepark & Snel
3. Schade
4. Nieves & Quintana
5. Bontis
6. Purcell
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موجب عدم موفقیت در ارتقای انسجام و یکپارچگی ،توقف رشد قابلیتهای کلیدی همسو با
اهداف کالن سازمان و ناکامی در کسب مزیت رقابتی میشود (هربرت و آنتونی .)2188 ،8در
چنین شرایطی ،سازمان از استعداد و ظرفیت موجود در منابع انسانی خود ،به نحو مطلوب استفاده
نمینماید و عمالً قابلیت استفاده مؤثر از سرمایههای انسانی خود را ازدست میدهد (دینو.)2184 ،2
تصمیمات بلندمدت و راهبردی مدیران ،زمانی میتواند دارای کارایی و اثرگذاری باشد که
بر پایه دید و بینش درست از آینده باشد (ملکیفر .)8617 ،در نگرشهایی که تصمیمگیری
بلندمدت و راهبردی را بهدلیل آشفتگی و ناتوانی در عدم پیشبینی آینده بیفایده میدانند،
بهناچار باید هنگام بحرانهایی که شاید بتوان آنها را پیشبینی کرد ،تصمیمهایی گرفت که اثر
بخشی الزم را نداشته و موجودیت سازمان را بهخطر میاندازند (ارنست براون .)8615 ،مدیران
آیندهنگر میکوشند با فهم آینده ،از مؤلفه زمان بهخوبی بهره برده و فرصتهای بیشتری را برای
سازمان فراهم آورند (اسالتر .)8613 ،در سازمانهای دفاعی 6بهدلیل نوع مأموریت و نقش آنها در
حفظ امنیت ،تعیین معیارهای جهتدهنده کلنگری که شرایط محیطی آینده را بهعنوان عاملی
تأثیرگذار مورد توجه قرار دهند (در زمینه ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی با اهداف
دفاعی) ،از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و ضعف در نظام هماهنگکننده فرایندهای منابع
انسانی با اهداف دفاعی ،خسارات و صدمات جبرانناپذیری ایجاد مینماید .بهکارگیری اصول و
مبانی آیندهنگاری ،شرایط را برای تشخیص روندهای محتمل و ممکن آینده و پیشبینی تغییر
برنامههای ضروری ،در زمینه فرایندهای منابع انسانی ،فراهم ساخته و معیارهایی مؤثر در زمینه
ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی با اهداف سازمانهای دفاعی ایجاد مینماید .لذا این
پژوهش سعی در شناسایی ابعاد تأثیرگذار آیندهنگاری ،ازطریق تحلیل ریسکهای موجود در
زمینه بهکارگیری منابع انسانی که بهواسطه عدم وجود شناخت از برنامههای آینده ایجاد میشوند
و تبیین چگونگی اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد مشخصشده درراستای دستیابی به هدف پژوهش و
1. Herbert & Anthony
2. Dino
3. Defense organizations
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همچنین تعیین میزان اثرگذاری هریک از جنبههای شناساییشده آیندهنگاری بر جهتدهی به
فرایندهای منابع انسانی سازمانهای دفاعی دارد.

مبانینظریتحقیق 
جهتدهیبهفرایندهایمنابعانسانی 8

منابع انسانی ،سرمایه اصلی هر سازمان و عامل بهوجودآورنده قابلیتهای کلیدی است.
امروزه کارکنان با مهارتها و توانایی جمعی و توانشان در نحوه بهکارگیری اینها ،بهعنوان عاملی
محوری در موفقیت سازمان و منبعی مهم برای ایجاد مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفتهاند
(آرمسترانگ .)2112 ،2استفاده مؤثر از منابع انسانی ،بهگونهایکه موجب رشد و توسعه
توانمندیهای محوری شود ،از مهمترین اهداف سازمانی و عامل کسب مزیت رقابتی است
(برون.)2186 ،6
یکی از جنبههای اساسی وظایف مدیران ،هماهنگکردن شایستگیهای سازمان (مهارتها و
منابع داخلی) با فرصتها و خطرپذیری (ریسکهای) ناشی از تغییرات محیطی است (لپارک و
اسنل .)2187 ،روشهای ایجاد همسویی میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف سازمان ،برمبنای
نوع تفکر و سیستم مدیریتی موجود در هر سازمان ،متفاوت است و رویههای متمایز نسبت به منابع
انسانی ،تواناییهای محوری بهوجود میآورند (نیویس و کوینتانا .)2183 ،سازمانهای موفق در
زمینه تدوین راهبرد و جهتدهی به مسیر ایجاد انسجام میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف
سازمان ،ضمن تعیین معیارهای جهتدهنده مؤثر ،سایر فرایندهای منابع انسانی را با مالک و
معیارهای تعیینشده همسو نموده و ازاینطریق ،از تمامی ظرفیتهای موجود در زمینه منابع انسانی
درجهت دستیابی به اهداف سازمان استفاده مینمایند (حفظیفرد و اورمزدی .)8632 ،چنین
سازمانهایی عمدتاً انعطافپذیری و پابرجایی قابلیتها را در زمان تدوین شاخصهای
1. Human resources processes directing
2. Armstrong
3. Brown
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جهتدهنده ،مدنظر قرار داده و در چارچوب تعیینشده ازسوی آنها مقتضیات محیطی و تعامل
سازنده با شرایط پیرامونی درنظر گرفته شده است .مدیریت راهبردی منابع انسانی میباید
چارچوبهای هماهنگکنندهای را ایجاد نماید که کلنگر ،اقتضایی و مبتنیبر آیندهنگری باشند
(دامینوس و میخائیل.)2184 ،

آیندهنگاری 8

آیندهنگاری ،فرایند ایجاد شناخت درباره مسیر حرکت به سمت آینده مطلوب است (باقری،
 .)8611آیندهنگاری نهتنها شامل درک آیندههای ممکن است ،بلکه درواقع ،آمادگی برای اتخاذ
تصمیماتی درمورد آینده نیز میباشد (ویلیام .اس .لینو .)8614 ،در حوزههایی که فرصتها اندک،
رقابتها سنگینتر و منابع کمیابتر هستند ،تالش برای بهرهگیری از زمان ،اهمیت بیشتری
مییابد .هرجا فرصتها کمتر و مخاطرات بیشتر است ،عنصر زمان ،اهمیت بیشتری یافته و
آیندهنگاری ضروریتر میشود (اسالتر .)8613 ،امروزه مطالعات آینده و تعیین الزامات آن در
حوزههای مختلف در سطح ملی و نیروهای مسلح بسیاری از کشورهای توسعهیافته با اهداف
خاصی انجام میشود و براساس ایدهها و مفاهیم تولیدشده و با کسب شناخت صحیح و منطقی از
آینده و با انجام تحلیلهای عملیاتی ،راهبردهای اساسی در بعد و عرصه دفاعی طراحی میشود
(مارتین.)2182 ،2
برنامهریزی بر پایه آیندهنگاری روشی برای بهچالشکشیدن آینده مرسوم ازطریق ایجاد
آیندههای متعدد و بدیل بهصورت مشروح و با جزییات کامل است .این نوع برنامهریزی مشوق
تمرکز راهبردی بر ریسکهای پیش روی سازمان در محیط متغییر اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی یا
فناورانه مختصبهخود است (بنیاد توسعه فردا.)8614 ،

جهتدهیبهفرایندهایمنابعانسانی 

آیندهنگاریدر

نقش
مدیریت سرمایههای انسانی سازمانهای آیندهنگر ،نیازمند بهکارگیری مجموعهای از
کارکردهای مدیریت منابع انسانی متناسب با ویژگیهای کارکنان و اهداف ویژه سازمان است
1. Future mapping
2. Martin
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(آرمسترانگ .)8636 ،هنگاهیکه مدیران درباره نگرش به کارکنان و انتخاب سیاستها و
روشهای مناسب مدیریت منابع انسانی برای تحقق اهداف تصمیم میگیرند ،آنهم بدون فلسفهای
محوری یا بینشی راهبردی ،مدیریت منابع انسانی تنها در حد مجموعهای از فعالیتهای مستقل
باقی میماند که هریک براساس رویههای سنتی خاص خود هدایت میشود (ریندلس.)2114 ،8
رشد و توسعه قابلیتهای محوری منابع انسانی ،مستلزم آیندهنگری است تا برنامههای
آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت را تدوین کرده ،اولویتها و مقاصد را پیشبینی نموده و ضمن
تطابق و هماهنگی با تغییرات محیطی ،زمینه را بهمنظور خلق آیندهای مطلوب ،درجهت دستیابی به
انسجام راهبردی منابع انسانی فراهم نماید (کارتس و کامبل .)2117 ،2توجه به تأثیر فناوریهای
دفاعی آینده ،تهدیدات احتمالی آینده و راهبردهای توسعه یا چابکسازی بخشهای عملیاتی،
ازجمله موارد جهتدهنده به برنامههای منابع انسانی ،بهواسطه بهکارگرفتن سیاستها و فنهای
آیندهنگاری است (ملکیفر .)8617 ،آیندهنگاری جنبههای ناشناخته آینده را بهتصویر کشیده و
راهکارهایی عملی در زمینه همسونمودن سیاستهای منابع انسانی با اهداف راهبردی دفاعی ارائه
مینماید (مرکز آیندهپژوهی و فناوری دفاعی .)8613 ،تناسب تغییرات اعمالشده در برنامههای
منابع انسانی با محتملترین روندهای آینده ،موانع را بهصورت پیشنگر برطرف نموده و احتمال
تحقق اهداف دفاعی را تا حد امکان باال میبرد (ویلیام .اس .لینو .)8614 ،لذا آیندهنگاری میتواند
بهعنوان ابزاری تعیینکننده مورد استفاده قرار گرفته و در تدوین چارچوبی جامع که قابلیت الزم
برای جهتدهی به فرایندهای منابع انسانی را داشته باشد ،مؤثر واقع شود.
در الگوی برنامهریزی راهبردی منابع انسانی سازمانهای دفاعی ،باتوجهبه تأثیرپذیری باالی
برنامهریزی در این سازمانها از تغییرات و روندهای آینده ،شناسایی و تشخیص شرایط آینده
سازمان در برخی از زمینههای تأثیرگذار ،بهعنوان مبنای برنامهریزی مورد تأکید قرار گرفته و
بهمنظور تعیین اثرگذارترین عوامل و زمینهها ،نظرات خبرگان و صاحبنظران برنامهریزی
راهبردی منابع انسانی سازمانهای دفاعی ،جمعآوری و تحلیل شد .هریک از ابعاد شناساییشده
1. Reynolds
2. Gurts& Campbell
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در مراحل اجرای پژوهش ،جنبههای ناشناختهای از شرایط آینده را بهتصویر میکشند که کسب
شناخت درباره آنها ،موجب جهتدهی مؤثر به فرایندهای منابع انسانی و ارتقای امکان دستیابی به
اهداف دفاعی میشود.

پیشینهپژوهش 
درراستای بررسی مسئله پژوهش و بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش ،مطالعات زیادی مورد
بررسی قرار گرفتند .ازجمله تحقیقات انجامشده در زمینه ایجاد شاخص مؤثر جهتدهنده به
برنامههای منابع انسانی که از نتایج حاصل از این تحقیقات در این پژوهش نیز استفاده شده است،
به موارد زیر میتوان اشاره نمود:
هربرت و آنتونی طی پژوهشی نقش تمرینات منابع انسانی در ایجاد انسجام افقی و عمودی را
بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که نظام منابع انسانی دارای ظرفیت راهبردی بسیار بزرگی
برای هدایت اثربخشی سازمان است و برای دستیابی به این ظرفیت ،میباید تمرینات منابع انسانی
بر عملکردهای ضروری کارکنان تمرکز نموده و یکپارچگی عمودی و افقی را در نظام منابع
انسانی ایجاد نماید (هربرت و آنتونی .)2188 ،دینو در پژوهش خود ،نقش یکپارچگی منابع انسانی
در ایجاد ،نگهداری و ارزیابی سرمایه هوشمند (دانش سازمانی) ،بهعنوان یکی از مهم ترین منابع
ایجاد مزیت رقابتی ،را بررسی نموده و به این نتیجه رسید که روش کلیدی برای دستیابی به
اینهدف ،استفاده از کارکردهای منابع انسانی بهصورت متناسب با موقعیتهای سازمانی است
(دینو.)2184 ،
پیتر ،نقش مدیریت منابع انسانی در شکلدادن به راهبرد سازمان را بررسی نمود و برای
مدیریت منابع انسانی چارچوبی مشخص نمود ،تا از این طریق ،آن را با راهبردهای کالن سازمان
همسو نماید (پیتر .)2186 ،براون ،طی پژوهشی ،عوامل ایجادکننده انسجام بیشتر فرایندهای منابع
انسانی با اهداف تجاری حوزه فناوری اطالعات را ،با هدف ایجاد یک چارچوب هماهنگکننده،
تحلیل و ازطریق تبیین شیوه سنجش معیارها ،بهترین تمرینات و چالشهای جاری درجهت ایجاد
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انسجام را معرفی نمود (برون .)2186 ،دامینوس و میخائیل قابلیت شرکتهایی که قادرند به شکل
موفقی روابط راهبردی بازارمحور را اجرا نمایند ،بررسی نموده و به این نتیجه رسیدند که
همسوسازی مدیریت منابع انسانی با اهداف ارتباطات بازاریابی و وجود چارچوبی مشخص در
تنظیم فرایندهای منابع انسانی ،مهمترین نقش را در موفقیت این شرکتها ایفا نموده است
(دامینوس و میخائیل.)2184 ،
منوریان در پژوهش خود ،تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منابع انسانی هر سازمان را
مشخصکننده چارچوب و مالک ایجاد یکپارچگی میان فرایندهای منابع انسانی و اهداف
کسبوکار معرفی نمودند و ازطریق تحلیل نقاط ضعف و قوت داخلی و فرصتها و تهدیدات
محیطی ،به تدوین راهبرد و جهتدهی به سیاستهای هماهنگساز منابع انسانی با اهداف
راهبردی سازمان پرداختند (منوریان.)8638 ،
حفظیفرد و اورمزدی در پژوهشی پیرامون انسجام راهبردی فرایندهای منابع انسانی با اهداف
سازمان ،توجه خود را بهجای اهداف سازمانی به نیروی انسانی معطوف داشته و در نتایج حاصل از
پژوهش ،توسعه هدفمند و توانمندسازی نیروی انسانی را بهعنوان مهمترین عامل پابرجایی
برنامههای منابع انسانی و معیار اصلی جهتدهنده به فرایندهای منابع انسانی معرفی نمودند
(حفظیفرد و اورمزدی.)8632 ،
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جهتدهیبهفرایندهایمنابعانسانی 

هایانجامشدهدرزمینه


بررسیتطبیقیپژوهش
جدول.8
موضوعپژوهش 

ردیف 

نقش تمرینات منابع انسانی در
8

جهتدهی به فرایندهای منابع
انسانی

نامپژوهشگر 
هربرت و
آنتونی2188 ،

جهتدهی به فرایندهای منابع
2

انسانی ازطریق افزایش دانش

6

با راهبردهای کالن سازمانی

دینو2184 ،

4

انسجام عمودی میشود
موقعیتهای ایجادشده موجب جهتدهی به فرایندهای منابع
انسانی و ارتقای سرمایه هوشمند سازمان میشود.

پیتر2186 ،

جهتدهی به فرایندهای منابع
انسانی به منظور ارتقای انسجام با

موجب جهتدهی مؤثر به فرایندهای منابع انسانی و ایجاد
استفاده از کارکردهای منابع انسانی بهصورت متناسب با

سازمانی و ایجاد سرمایه هوشمند
بررسی ارتباط مدیریت منابع انسانی

نتایجبدستآمده 
تمرکز تمرینات کارکنان بر عملکردهای ضروری آنها

ارائه چارجوبی مشخص بهمنظور همسونمودن فرایندهای
منابع انسانی با راهبردهای کالن سازمان
معرفی بهترین تمرینات منابع انسانی بهمنظور جهتدهی به

براون2186 ،

فرایندهای منابع انسانی درراستای دستیابی به اهداف تجاری

اهداف تجاری حوزه فناوری
بررسی مزیتهای رقابتی
7

شرکتهای موفق در زمینه اجرای
راهبردهای بازارمحور

3

دامینوس و
میخائیل2184 ،

ارتباطات بازاریابی ،عمدهترین عامل موفقیت در اجرای
راهبردهای بازارمحور است

چگونگی جهتدهی به راهبردهای

خورشیدی

جهتدهی به فرایندهای منابع انسانی برمبنای راهبردهای

منابع انسانی درراستای دستیابی به

وهمکاران،

کسبوکار ( کاهش هزینه ،نوآوری راهبردهای افزایش

8631

کیفیت) ،موجب تحقق اهداف راهبردی سازمان میشود.

اهداف سازمان
جهتدهی به فرایندهای منابع
5

جهتدهی و همسوسازی مدیریت منابع انسانی با اهداف

انسانی ازطریق بررسی شرایط

ضرورت تحلیل نقاط قوت و ضعف ،و فرصتها و تهدیدات
منوریان8638 ،

محیطی بهمنظور جهتدهی به فرایندهای منابع انسانی

محیطی و داخلی سازمان
1

بررسی عوامل مؤثر بر جهتدهی
به فرایندهای منابع انسانی
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای

3

انسجام راهبردی فرایندهای منابع
انسانی با اهداف سازمان

پدرام8631 ،

توسعه منابع انسانی در زمینههای اجتماعی و عاطفی مهمترین
عوامل مؤثر بر جهتدهی به فرایندهای منابع انسانی است

حفظیفرد و

توسعه هدفمند و توانمندسازی نیروی انسانی مهمترین عوامل

اورمزدی،

پابرجایی برنامههای منابع انسانی و معیار اصلی جهتدهنده به
فرایندهای منابع انسانی میباشند.

8632
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طرحوروشپژوهش 
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی ـ تحلیلی است و ازنظرهدف ،کاربردی است.
روش تحلیل دادها در این پژوهش ،ترکیبی از دو روش ( SSMمدلسازی سیستمی نرم) و
( SEMمدلسازی مسیری ساختاری) است.
در بخش اول پژوهش (انجام تحلیل به روش  ،)SSMبهمنظور شناسایی ابعاد مسئله و تعیین
شاخصهای مؤثر در دستیابی به هدف پژوهش ،از تعداد  85نفر از مدیران و برنامهریزان فعال در
زمینه برنامهریزی راهبردی منابع انسانی سازمانهای دفاعی درخواست شد که ضمن تعیین
ریسکهای احتمالی در زمینه بهکارگیری هدفمند منابع انسانی که بهواسطه عدم ایجاد شناخت از
برنامههای آینده ایجاد میشوند ،ابعادی از آیندهنگاری را که در زمینه کنترل ریسکهای موجود
در این زمینه مؤثر می باشند ،معرفی نمایند .تعداد متخصصان در روش  ،SSMمعموالً بین  87تا
 21نفر است که کیفیت خبرگان مهمتر از تعداد آنهاست (روزنهد و مینجرز .)8632 ،جامعه
آماری در این بخش از پژوهش شامل مدیران و برنامهریزان باتجربهای است که در حوزه
برنامهریزی کالن منابع انسانی سازمانهای دفاعی مشغول به انجام فعالیت هستند (افراد دارای سابقه
کار باالی  27سال که دارای مشاغل راهبردی سازمانی در ارتباط با برنامهریزی منابع انسانی
میباشند) نمونهگیری نیز به شکل غیراحتمالی و قصدی انجامشده که با هدف مطالعه سازگاری
دارد (بازرگان.)8637 ،
در مرحله بعد ،بهمنظور تعیین چگونگی و اندازه اثرگذاری شاخصها بر یکدیگر ،درجهت
دستیابی به همسویی و انسجام میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف دفاعی به روش مدلسازی
مسیری ساختاری ،از نرمافزار  PLSاستفاده شد .جامعه آماری در این مرحله از پژوهش شامل
مدیران و کارکنان منابع انسانی شاغل در حوزه برنامهریزی منابع انسانی سازمانهای دفاعی
میباشند که از میان آنها ،تعداد  871نفر بهصورت تصادفی طبقهای ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
در روش  ،SEMحداقل اندازه نمونه برای مدلهای دارای پنج سازه یا کمتر (هر سازه با بیش از
سه موضوع یا متغیر اندازهگیری)  811نفر میباشد (عادل آذر.)8636 ،
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ابزار پژوهش ،در مرحله نخست ،مصاحبه و در مرحله دوم پرسشنامه است که در مرحله اول،
بهمنظور اطمینان از صحت دادههای بهدستآمده ،نظرسنجی تکرار شد.
روایی محتوی و صوری ابزار پژوهش ،در مرحله اول ،به تأیید خبرگان و صاحبنظران
شرکتکننده در پژوهش رسید و در مرحله دوم از سه معیار روایی محتوی ،روایی افتراقی و
رواییهمگرا ،بهمنظور تأیید روایی ابزار پژوهش استفاده شد .بهمنظور بررسی پایایی ،در مرحله
اول اجرای طرح پژوهش ،از روش پایایی بازآزمون 8استفاده شد .بهاینمنظور ،نظرسنجی
انجامشده ازطریق پرسشنامه ،بهصورت مجدد روی پاسخدهندگان اجرا شد که ثبات سنجهها در
طی زمان ،براساس ضریب پایایی بهدستآمده ( )1/11تأیید شد .ضریب پایایی بهدستآمده با
تکرار یک سنجه مشابه برای بار دوم ،پایایی آزمون را مشخص مینماید (عادل آذر و همکاران،
 .)8615در مرحله نهایی پژوهش نیز ،سؤاالت برمبنای طیف هفتگزینهای لیکرت ،از  8به مفهوم
کامالً مخالفم تا  5به مفهوم کامالً موافقم طراحی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از سه معیار بار
عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد.

معرفیروشهایپژوهش
 SSMیک روش کیفی تحلیل است که مبتنیبر یادگیری است .در این روش وضعیتی
مسئلهزا و پیچیده در ارتباط با انسان وجود دارد که دنبال سازش با مقتضیات محیط و اقدام
هدفمند برای دستیابی به بهبود است (چکلند )2181 ،2رویکرد  SSMابزار ساده و شفافی
مبتنیبر مدلهای سیستمی است که برای انجام مقایسه فعالیت و اقدام بهمنظور ایجاد یادگیری
استفاده میشود (اسچلز.)2115 ،6
در روش  ،SSMمیان مدل فعالیت هدفمند و موقعیت مسئلهزای واقعی (شرایط موجود در
محیط) ،توسط خبرگان آگاه به ابعاد مسئله و شرایط پیرامونی ،مقایسهای انجام میشود و
1. Test- retest reliability
2. Checkland
3. Scholes
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دراینراستا بحثهای ساختاریافتهای پیرامون تغییر و سازوکارهایی که تغییر را ممکن میسازند
انجام شده و درنهایت بهمنظور اعمال تغییرات هدفمند ،اقدام به هدفگذاری و تعیین مراحل
فرایند دستیابی به هدف میشود (روزنهد و مینجرز.)8632 ،
(مدلسازیسیستمینرم) 

جدول.2مراحلاجرایروشتحلیلSSM
تحلیلریسک 

تحلیلهدف 

تحلیلفرایند 

تحلیلهدف 


تعیین ریسکهایی که

وجود یا عدم وجود ریسک

هدفگذاری درجهت کنترل

تعیین مراحل فرایند دستیابی

موجب عدم تحقق اهداف

در برنامهریزیهای گذشته،

ریسک

به اهداف

میشود

حال و آینده سازمان

روش تحلیل بهکارگرفتهشده در بخش دوم پژوهش (مدلسازی مسیری ساختاری) ،یکی از
رهیافتهای چندمتغیره شناختهشده و پرکاربرد است که بهدنبال توصیف روابط میان متغیرهای
چندگانه است .برای انجام این کار SEM ،ساختار بین رابطهای را که در مجموعه معادالت وجود
دارد ،مورد آزمون قرار میدهد .این معادالت نشانگر کلیه رابطههای میان سازههای (متغیرهای
وابسته و مستقل) درگیر تحلیل میباشند (عادل آذر.)8636 ،
مدلسازی مسیری ساختاری مدل را در سه بخش مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و برازش
کلی مدل مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد .در بخش اندازهگیری ،مدل در معیارهای روایی و
پایایی با معیارهای  R squareو معیار اندازه تأثیر( )f2سنجیده میشود .برازش کلی مدل نیز با
شاخص نیکویی برازش ( )GOFمحاسبه میشود (عادل آذر وهمکاران.)8634 ،
شاخص نیکویی برازش )GOF( 8تعیین میکند که مدل تعیینشده تاچهحد بهخوبی ماتریس
کواریانس مشاهدهشده ،آیتمهای نشانگر را بازتولید میکند .هنگامیکه مدل برآورد شد ،برازش
مدل ،نظریه و واقعیت را ازطریق ارزیابی شباهتهای ماتریس کواریانس برآوردشده (تئوری) با
واقعیت (ماتریس کواریانس مشاهدهشده) مقایسه میکند .اگر نظریه بسیار کامل و جامع باشد،

1. Goodness of fit
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ماتریسهای مشاهدهشده و برآوردشده با یکدیگر برابر خواهند شد .این شاخص مجذور ضرب
دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین است که مقادیر  1/27 ،1/18و  1/63به
ترتیب ضعیف ،متوسط و قوی توصیف شده است (ایندرز.)2114 ،8

یافتههایپژوهش 

ازطریق انجام نظرسنجی از خبرگان پژوهش به روش ( SSMبا محوریت شناسایی
ریسکهای احتمالی در زمینه بهکارگیری منابع انسانی که بهواسطه عدم ایجاد شناخت از
برنامههای آینده ایجاد میشوند) ،ریسکهای احتمالی (فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت
مطلوب) به شرح جدول زیر مشخص شدند .به اعتقاد خبرگان پژوهش ،تمامی عوامل ایجادکننده
ریسکها (مجموعه عوامل ذکرشده در سمت چپ جدول زیر) ،در ایجاد هریک از ریسکها
مؤثر میباشند.


1. Enders
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كنندهریسکها 


هایاحتمالیوعواملایجاد

ریسک
جدول.6
ابعاداحتمالیضعفدرآیندهپژوهی 


ریسکهایاحتمالیدرزمینهبهكارگیریمنابعانسانی 

ردیف 
8
2
6
4
7
3
5
1
3
81

ریسکهایاحتمالی 


كنندهریسکها) 


(عواملایجاد
ردیف 

عدم ایجاد قابلیت پیشبینی در زمینه

8

برنامهریزی منابع انسانی
عدم امکان اعمال تغییرات هدفمند

2

در فرایندهای منابع انسانی
عدم امکان مدیریت عملکرد پیشنگر

6

عدم امکان توسعه همسو و مستمر منابع انسانی

4

عدم تشخیص اولویتها

7

بهمنظور طراحی نظام توسعه و آموزش
عدم امکان عملیاتیسازی راهبردهای دفاعی
ازطریق بهکارگیری منابع انسانی
عدم توسعه قابلیتهای محوری در زمینه منابع انسانی
عدم پابرجایی برنامههای منابع انسانی

از تهدیدات احتمالی
ضعف در آیندهنگاری در زمینه
بهرهبرداری از فرصتهای احتمالی
ضعف در آیندهنگاری در زمینه
بهکارگیری فناوریهای دفاعی موردنیاز
ضعف در آیندهنگاری در زمینه
توسعه یا چابکسازی سایر بخشهای دفاعی
ضعف در آیندهنگاری در زمینه
توسعه زیرساختهای موردنیاز

3
5

ضعف در توجه به مدیریت دانش در روندنگاری آینده

3

عدم امکان تحقق اهداف دفاعی

ضعف در آیندهنگاری پیرامون احتراز

ضعف در تحلیل محتملترین روندهای آینده

1

عدم کارایی و اثربخشی منابع انسانی

كنندهریسکها 

عواملایجاد

81

ضعف در آیندهنگاری در زمینه دفاع هوافضایی در
نبردهای نامتقارن
ضعف در آیندهنگاری در زمینه نظام بهینه ترکیب
تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها
ضعف در آیندهنگاری در زمینه موقعیتهای تمرکز
جنگافزارها و تجهیزات

در بخش دوم اجرای روش تحلیل ( SSMتحلیل احتمال وجود ریسکهای مشخصشده،
در محیط و هدفگذاری بهمنظور مواجهه با ریسکهای موجود) ،ضمن تأیید احتمال وجود
ریسکهای شناساییشده (به شرح جدول زیر) ،بهمنظور کنترل ریسکهای ذکرشده ،اهدافی
مشخص شد که این اهداف جنبههایی از آیندهنگاری (ایجاد شناخت درباره مسیر حرکت به سمت
آینده مطلوب) بوده و دستیابی به آنها میتواند موجب ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی با
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دهیبهفرایندهایمنابعانسانیسازمان

جهت

اهداف سازمانهای دفاعی شود (ریسکهای موجود در زمینه بهکارگیری منابع انسانی را کنترل
نماید).
مبنایریسکهایموجوددرزمینه

.انجامسایرمراحلمدلسازیسیستمینرم()SSMبر

جدول4
آیندهنگاری 

عدمبهكارگیری
تحلیلریسک 
وجودآورندهریسک) 

(شناساییعواملبه
ضعف در آیندهپژوهی پیرامون احتراز از
تهدیدات احتمالی
ضعف در آیندهپژوهی در زمینه بهرهبرداری از
فرصتهای احتمالی
ضعف در آیندهپژوهی در زمینه بهکارگیری
فناوریهای دفاعی موردنیاز
ضعف در آیندهپژوهی در زمینه توسعه یا
چابکسازی سایر بخشهای دفاعی
ضعف در آیندهپژوهی در زمینه توسعه
زیرساختهای موردنیاز
ضعف در تحلیل محتملترین روندهای آینده
ضعف در توجه به مدیریت دانش در
روند نگاری آینده
ضعف در آیندهپژوهی در زمینه دفاع هوافضایی در
نبردهای نامتقارن
ضعف در آیندهپژوهی در زمینه نظام بهینه ترکیب
تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها
ضعف در آیندهپژوهی در زمینه موقعیتهای تمرکز
جنگ افزارها و تجهیزات

تحلیلمحیط 
تأیید وجود ریسک
تأیید وجود ریسک
تأیید وجود ریسک
تأیید وجود ریسک
تأیید وجود ریسک

تحلیلهدف 

آیندهنگاری بهمنظور احتراز از تهدیدات احتمالی
آیندهنگاری بهمنظور بهرهبرداری از
فرصتهای احتمالی
آیندهنگاری بهمنظور بهکارگیری فناوریهای
دفاعی موردنیاز
آیندهنگاری بهمنظور تعیین راهبردهای توسعه یا
چابکسازی سایر بخشهای دفاعی
آیندهنگاری در زمینه توسعه
زیرساختهای دفاعی موردنیاز

تأیید وجود ریسک تحلیل محتملترین روندهای آینده
تأیید وجود ریسک
تأیید وجود ریسک
تأیید وجود ریسک
تأیید وجود ریسک

استفاده از مدیریت دانش در روندنگاری آینده
آیندهنگاری در زمینه شیوه دفاع مؤثر در
نبردهای نامتقارن
آیندهنگاری در زمینه ترکیب مؤثر تجهیزات دفاعی
در طراحی نبردها
آیندهنگاری در زمینه موقعیتهای مؤثر تمرکز
جنگافزارها و تجهیزات

پس از شناسایی اهدافی که میباید ازطریق آیندهنگاری محقق شده و زمینهساز جهتدهی
مؤثر به فرایندهای منابع انسانی سازمانهای دفاعی باشند ،بهمنظور انجام مرحله دوم پژوهش
( ،)SEMسازهها و عناصر تشکیلدهنده آنها به شرح ذکرشده در جدول ذیل تعیین شد.
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جدول.5عناصرمدلساختاری،تعاریفومنابع 
نامسازه 

عناصرتشکیلدهندههرسازه 

شناسایی فرصتهای احتمالی
آینده
شناسایی تهدیدات احتمالی آینده
شناسایی محتملتری روندهای
آینده
شناسایی فناوریهای دفاعی
موردنیاز
تعیین راهبردهای توسعه یا
چابکسازی سایر بخشهای دفاعی

آیندهنگاری

شناسایی زیرساختهای
موردنیاز آینده
استفاده از مدیریت دانش در
روند نگاری آینده

مسیر دستیابی به اهداف سازمان باشد
تحلیل و شناسایی وقایعی که دارای باالتری احتمال
وقوع میباشند

براون8615 ،

شناسایی فناوری موردنیاز بهمنظور دستیابی به اهداف

مرکز آینده پژوهی و

کالن تدوینشده

فناوری دفاعی8615 ،

تحلیل و تعیین حوزههایی که باید گسترش داده شوند و

مرکز آینده پژوهی و

یا کوچک و انعطافپذیر شوند

فناوری دفاعی8615 ،

بررسی و کسب شناخت درباره زیرساختهایی که
ایجاد آنها به منظور دستیابی به اهداف دفاعی آینده

براون8615 ،

ضروری میباشد
بهره برداری از دانش ایجاد شده در راستای تحلیل و
تشخیص روندهای ممکن و محتمل

براون8615 ،

تعیین موقعیتهای آینده تمرکز
جنگ افزارها و تجهیزات

افزار برمبنای روندهای محیطی و تهدیدات احتمالی

فناوری دفاعی8615 ،

تعیین نظام بهینه ترکیب تجهیزات
دفاعی در طراحی نبردهای آینده
ایجاد امکان اعمال تغییرات

دهنده

شناسایی موقعیتها و روندهایی که میتواند مانعی در

دیوید8638 ،

تحلیل و تشخیص موقعیت بهکارگیری هر نوع جنگ

نبردهای نامتقارن آینده

جهت

رشد و پیشبرد اهداف سازمان شود

دیوید8638 ،

مرکز آیندهپژوهی و

تعیین شیوه دفاع در

ایجاد معیار

تعریفعناصر 
شناسایی موقعیتها و روندهایی که میتواند موجب

منابع 

هدفمند در فرایندهای منابع انسانی
عملیاتیسازی راهبردهای دفاعی
طراحی نظام توسعه و آموزش بر
مبنای اولویتها

تحلیل شیوه جنگهای نا متقارن آینده و اتخاذ
پیشبینیهای الزم بهمنظور کسب توانمندیهای
موردنیاز
تعیین ترکیب مؤثر تجهیزات دفاعی
بر مبنای تحلیل تهدیدات احتمالی
و شیوه مناسب مواجهه با آنها
ایجاد شرایطی که تغییرات موردنیاز در فرایندهای منابع
انسانی قابل تشخیص باشند
پیادهسازی و اجرای اهداف کالن دفاعی

مرکز آیندهپژوهی و
فناوری دفاعی8615 ،
مرکز آیندهپژوهی و
فناوری دفاعی8615 ،
آرمسترانگ8636 ،
مرکز آینده پژوهی و
فناوری دفاعی8615 ،

ایجاد امکان تشخیص اولویتها درجهت برنامهریزی
مؤثر در زمینه ارائه آموزشهای موردنیاز به منابع انسانی
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جهت

ادامهجدول.5عناصرمدلساختاری،تعاریفومنابع 
نامسازه 

دهندههرسازه 


عناصرتشکیل
ایجاد قابلیت پیشبینی در زمینه
برنامهریزی منابع انسانی

ایجاد معیار
جهت

تعریفعناصر 
ایجاد امکان پیشبینی در زمینه اثربخشی هر یک از
برنامههای تدوینشده و میزان تأثیر آنها بر تحقق اهداف

منابع 
آرمسترانگ8636 ،

تعیین شاخصهای عملکردی برمبنای ضرورتها و
مدیریت عملکرد پیشنگر

دهنده

نیازهای آینده و اعمال شاخصهای تعیینشده درجهت

آرمسترانگ8636 ،

آمادهسازی منابع انسانی بهمنظور مواجهه با روندهای آینده
توسعه همسو و مستمر فرایندهای
منابع انسانی
توسعه قابلیتهای محوری در زمینه
منابع انسانی

ایجاد انسجام و یکپارچگی میان فرایندهای منابع انسانی
درجهت افزایش احتمال تحقق اهداف تعیینشده
ایجاد امکان تشخیص تواناییهای مورد نیاز منابع انسانی
در آینده و برنامهریزی بهمنظور توسعه و ارتقای آنها

آرمسترانگ8636 ،
آرمسترانگ8636 ،

ممانعت از شکنندگی و مقطعیبودن برنامههای منابع
ارتقای

پابرجایی برنامههای منابع انسانی

برنامه ریزی و اجرای فرایندهای منابع انسانی

انسجام
فرایندهای
منابع
انسانی

انسانی و ایجاد رویکردی جامع و کلنگر در جهت

آرمسترانگ8636 ،

ارتقای سطح حسگری سازمانی
کارایی و اثربخشی منابع انسانی
ارتقای حداکثر امکان تحقق
اهداف دفاعی

افزایش توان یادگیری سازمانی و ارتقای قابلیت تطبیق
سازمان با شرایط ممکن و محتمل محیطی
ایجاد قابلیتهای الزم بهمنظور تحقق اهداف سازمان و
استفاده بهینه از منابع موجود

دیوید8638 ،
آرمسترانگ8636 ،

ایجاد قابلیتهای الزم در منابع انسانی

مرکز آیندهپژوهی و

بهمنظور تحقق اهداف دفاعی

فناوری دفاعی8615 ،

پس از شناسایی ماهیت شاخصهای تأثیرگذار آیندهنگاری بر ایجاد معیار جهتدهنده به
فرایندهای منابع انسانی درراستای ایجاد همسویی میان فرایندهای منابع انسانی با اهداف
سازمانهای دفاعی و تحلیل دادههای کمی بهدستآمده از مرحله دوم نظرسنجی به روش
مدلسازی مسیری ساختاری ( ،)SEMنتایج ذیل حاصل شد:
باتوجهبه جدول شماره  3تمامی بارهای عاملی باالتر از مقدار  1/4و معنیدار هستند .معیار
دیگر برای سنجش پایایی ،آلفای کرونباخ است که یک سنجه پایایی سازگاری درونی است و
فرض میکند بارهای معرفها برابرند .همچنان که در جدول شماره  8مشاهده میشود تمامی
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مقادیر بیشتر از مقدار تعریفشده  1/5میباشند .معیار سوم برای سنجش پایایی ،پایایی ترکیبی
( )CRمیباشد .آلفای کرونباخ برای همه معرفها ارزش یکسانی قائل است درحالیکه پایایی
سازهها در روش  CRبا توجهبه همبستگی سازهها با یکدیگر محاسبه میشود و از این نظر بر روش
آلفای کرونباخ برتری دارد .مقادیر باالتر از  1/5برای  CRنشاندهنده پایایی درونی مناسب برای
مدل اندازهگیری دارد که باتوجهبه مقادیر در جدول 8همه مقادیر باالتر از  1/5میباشند.
جدول .3رواییوپایاییابزارپژوهش 

سازهمکنون


تعداد
سؤال 


معرفها 

بهرهبرداری از فرصتهای
احتمالی آینده
احتراز از تهدیدات احتمالی
آینده
راهبردهای مبتنیبر
محتملتری روندهای آینده
بهکارگیری فناوریهای
دفاعی موردنیاز آینده

رواییپرسشنامه 

پایاییپرسشنامه 
بارهای آلفای پایاییتركیبی روایی
عاملی كرونباخ 
)(CR

روایی متوسطواریانسبهاشتراک

افتراقی  محتوایی 

گذاشتهشده) (AVE


1/123
1/531
14141
14553

راهبردهای توسعه یا
چابکسازی سایر بخشهای
آیندهنگاری

61

14532

دفاعی
توسعه زیرساختهای
موردنیاز آینده
استفاده از مدیریت دانش در
روند نگاری آینده
موقعیتهای آینده تمرکز
جنگ افزارها و تجهیزات
تعیین شیوه دفاع در نبردهای
نامتقارن آینده

1/531
14182
1/315
14542
1/543

سیستم بهینه ترکیب تجهیزات
دفاعی در طراحی نبردهای

1/364

آینده
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جهت

ادامهجدول .3واییوپایاییابزارپژوهش 



سازهمکنون

تعداد
سؤال 


معرفها 


رواییپرسشنامه 

پایاییپرسشنامه 

روایی متوسطواریانسبهاشتراک

بارهای آلفای پایاییتركیبی روایی
افتراقی  محتوایی 
عاملی كرونباخ 
)(CR

گذاشتهشده) (AVE


امکان اعمال
تغییراتهدفمند در

1/536

فرایندهای منابع انسانی
ارتقای قابلیت تشخیص در
برنامهریزی منابع انسانی

ایجاد معیار
81

جهتدهنده

طراحی نظام توسعه و آموزش
برمبنای اولویتها
ایجاد قابلیت پیشبینی در
زمینه برنامهریزی منابع انسانی
مدیریت عملکرد پیشنگر
توسعه همسو و مستمر
فرایندهای منابع انسانی
توسعه قابلیتهای محوری در
زمینه منابع انسانی
پابرجایی برنامههای منابع
انسانی

ارتقاءهمسویی
فرایندهای منابع
انسانی

87

ارتقای سطح حسگری
سازمانی
کارایی و اثربخشی منابع
انسانی
ارتقای حداکثر امکان تحقق
اهداف دفاعی

1/318
14111

1/174

1/132

بله

دارد

1/711

1/183
1/337
1/118
1/133
1/137
14525

1/188

1/131

بله

دارد

1/751

1/145
1/177

روایی واگرا بیان میکند که باید رابطه یک سازه با سازه دیگر کم باشد یا وجود نداشته
باشد؛ بهعبارتسادهتر ،همبستگی سازه با خودش باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازههای
دیگر باشد .همانطورکه در جدول شماره  81نشان داده شده است ،مقدار رابطه هر سازه با خودش
بیشتر از مقدار رابطه آن سازه با سازه دیگر است و روایی واگرا در حد مناسب مشاهده میشود
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(جدول شماره  81ارزیابی معیار فورنل ـ الرکر برای روایی افتراقی مدل پژوهش را نشان میدهد
که در آن ریشه دوم مقدار  AVEهر سازه بیشتر از باالترینهمبستگی سازه با سایر سازههای مدل
است).
جدول.7رواییافتراقیبارهایعرضی 


آیندهنگاری 




ارتقایهمسویی
فرایندهایمنابعانسانی 

آیندهنگاری

1/312

ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی

1/327

1/577

ایجاد معیار جهت دهنده

1/581

1/517

ایجادمعیارجهتدهنده 


1/132

باتوجهبه جدول شماره  ،88مقدار ضریب تعیین سازه درونزای ارتقای همسویی فرایندهای
منابع انسانی  1/383است ،همچنین این مقدار برای سازه ایجاد معیار جهتدهنده 1/783 ،میباشد.
بنابراین باتوجهبه سازههای مذکور در مقاله حاضر ،مقادیر ارائهشده برای دو متغیر درونزا مقادیر
قابلتوجهی میباشد که نشان از برازش مناسب مدل ساختاری دارند.
درونزایمدلمفهومی 

سازههای
جدول.1مقادیر R2
سازه 
ایجاد معیار جهتدهنده

R square
1/783

ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی

1/383

عالوهبر ارزیابی ضریب علیت ( )R2همه سازههای درونزا ،تغییر در R2هنگامیکه یک
سازه برونزای معین از مدل حذف میشود ،برای ارزیابی اینکه آیا سازه حذفشده اثر
قابلتوجهی برسازههای درونزا دارد ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد از این سنجه بهاندازه اثر f2
یاد میشود .مقدار  1/67بهعنوان اندازه اثر بزرگ1/87 ،اثر متوسط و  1/12بهعنوان اندازه اثر
کوچک درنظر گرفته میشود.
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درونزایمدلمفهومی 

سازههای
جدول.3مقادیر f2
اثر آیندهنگاری بر ایجاد معیار جهتدهنده

f2
1/411

اثر ایجاد معیار جهتدهنده بر ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی

1/317

مسیراثرگذاری 

پس از بررسی مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی به بررسی فرضیههای تحقیق
میپردازیم؛ مدل در حالت ضرایب استاندارد و ضرایب معنیداری بیان میشود .مقدار استاندارد
تعریف شده برای مقدار بارهای عاملی بیشتر از  1/6و محدوده ضریب استاندارد برای مقدار  tبین
 +8/33و  -8/33میباشد.



یداری 
شکل.8مدلساختاریدرحالتمعن 

در هر سازه ،شاخصهای دارای ضرایب ساختاری معنیداری باالتر دارای قابلیت
تبیینکنندگی باالتری بوده و معرف بهتری برای آن سازه میباشند و شاخصهای دارای ضرایب
ساختاری استاندارد باالتر ،دارای اثرگذاری باالتری بر دیگر سازههای تشکیلدهنده مدل
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ساختاری استاندارد میباشند.
برابر نتایج حاصل از مدل ساختاری معنیداری ،شاخصهای آیندهنگاری در زمینه
فناوریهای دفاعی موردنیاز ،احتراز از تهدیدات احتمالی ،بهرهبرداری از فرصتهای احتمالی،
ترکیب مؤثر تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها ،موقعیتهای مؤثر تمرکز جنگافزارها و
تجهیزات ،شیوه دفاع مؤثر در نبردهای نامتقارن ،توسعه زیرساختهای دفاعی موردنیاز ،تعیین
راهبردهای توسعه یا چابکسازی سایر بخشهای دفاعی ،تحلیل محتملترین روندهای آینده و
استفاده از مدیریت دانش در روندنگاری آینده ،با ضرایب ساختاری معنیداری ،88/764 ،81/448
 6/713 ،7/378 ،3/243 ،3/353 ،3/167 ،3/272 ،3/775و  ،2/343بهترتیب ،بیشترین قابلیت تبیین
آیندهنگاری در حوزه دفاعی را دارا میباشند .بهعبارتدیگر ،ابعاد ذکرشده بهترتیب اولویت،
معرف بهتری برای آیندهنگاری در امور دفاعی میباشند.
شاخصهای توسعه و آموزش برمبنای اولویتها ،ایجاد قابلیت پیشبینی ،امکان اعمال
تغییرات هدفمند ،مدیریت عملکرد پیشنگر ،عملیاتیسازی راهبردهای دفاعی و توسعه همسو و
مستمر منابع انسانی با ضرایب معنیداری  84/654 ،84/135 ، 81/232 ،83/263 ،26/183و 7/286
بهترتیب ،تبیینکنندگان مؤثرتری در زمینه ایجاد معیار جهتدهنده به برنامهریزیهای منابع انسانی
بوده و شاخصهای توسعه قابلیتهای محوری منابع انسانی ،پابرجایی برنامههای منابع انسانی،
تحقق اهداف دفاعی ،ارتقای سطح حسگری سازمانی و کارایی و اثربخشی منابع انسانی با ضرایب
معنیداری  3/865 ،88/135 ،85/365 ،25/733و  ،1/187بهترتیب ،تبیینکنندگان مؤثر هدف
نهایی پژوهش (همسویی فرایندهای منابع انسانی با اهداف سازمانهای دفاعی) میباشند.
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شکل.2مدلساختاریدرحالتاستاندارد 

برابر نتایج حاصل از مدل ساختاری استاندارد ،شاخصهای آیندهنگاری در زمینه
فناوریهای دفاعی موردنیاز ،احتراز از تهدیدات احتمالی ،بهرهبرداری از فرصتهای احتمالی،
ترکیب مؤثر تجهیزات دفاعی در طراحی نبردها ،تعیین راهبردهای توسعه یا چابکسازی سایر
بخشهای دفاعی ،شیوه دفاع مؤثر در نبردهای نامتقارن ،موقعیتهای مؤثر تمرکز جنگافزارها و
تجهیزات ،توسعه زیرساختهای دفاعی موردنیاز ،تحلیل محتملترین روندهای آینده و استفاده از
مدیریت دانش در روندنگاری آینده ،با ضرایب ساختاری استاندارد ،1/378 ،1/511 ،1/123
 1/485 ،1/774 ،1/736 ،1/733 ،1/715 ،1/343و  ،1/656بهترتیب ،بیشترین تأثیرگذاری بر ایجاد
معیار جهتدهنده به برنامهریزیهای منابع انسانی سازمانهای دفاعی (سازه میانجی) را دارند.
شاخصهای توسعه و آموزش برمبنای اولویتها ،ایجاد امکان اعمال تغییرات هدفمند،
ایجاد قابلیت پیشبینی ،مدیریت عملکرد پیشنگر ،امکان عملیاتیسازی راهبردهای دفاعی و
توسعه همسو و مستمر منابع انسانی با ضرایب ساختاری  1/537 ،1/551 ،1/516 ،1/531 ،1/186و
 ،1/381بهترتیب ،بیشترین اثرگذاری بر دستیابی به هدف نهایی پژوهش (همسویی فرایندهای منابع
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انسانی با اهداف سازمانهای دفاعی) یا سازه وابسته را دارند و شاخصهای توسعه قابلیتهای
محوری منابع انسانی ،پابرجایی برنامههای منابع انسانی ،تحقق اهداف دفاعی ،کارایی و اثربخشی
منابع انسانی و ارتقای سطح حسگری سازمانی با ضرایب ساختاری ،1/523 ،1/181 ،1/166
 ،1/513و  ،1/312بهترتیب ،بیشترین تأثیرپذیری را از مسیر اثرگذاری شاخصهای آیندهنگاری بر
ایجاد معیار جهتدهنده به برنامههای منابع انسانی و ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی با
اهداف دفاعی ،دارا میباشند.
نتایجحاصلازتحلیلدادههایپژوهش

جدول.81
ضرایب اولویتدر ضرایب
نامسازه 

نامشاخص 

اولویتدر

ساختاری تبیینسازه ساختاری اثرگذاریبر
سایرسازهها 

معناداری  مربوطه  استاندارد 

شناسایی فرصتهای احتمالی آینده

3/775

6

1/378

6

شناسایی تهدیدات احتمالی آینده

88/764

2

1/511

2

شناسایی محتملترین روندهای آینده

6/713

3

1/485

3

شناسایی فناوریهای دفاعی موردنیاز

81/448

8

1/123

8

تعیین راهبردهای توسعه یا چابکسازی سایر بخشهای دفاعی

7/378

1

1/715

7

شناسایی زیرساختهای موردنیاز آینده

3/243

5

1/774

1

استفاده از مدیریت دانش در روندنگاری آینده

2/343

81

1/656

81

تعیین موقعیتهای آینده تمرکز جنگافزارها و تجهیزات

3/167

7

1/736

5

تعیین شیوه دفاع در نبردهای نامتقارن آینده

3/353

3

1/733

3

تعیین سیستم بهینه ترکیب تجهیزات دفاعی در طراحی نبردهای آینده

3/272

4

1/343

4

ایجاد امکان اعمال تغییراتهدفمند در فرایندهای منابع انسانی

81/232

6

1/531

2

عملیاتیسازی راهبردهای دفاعی

84/654

7

1/537

7

ایجاد معیار

طراحی نظام توسعه و آموزش برمبنای اولویتها

26/183

8

1/186

8

جهتدهنده

ایجاد قابلیت پیشبینی در زمینه برنامهریزی منابع انسانی

83/263

2

1/537

4

مدیریت عملکرد پیشنگر

84/135

4

1/516

6

توسعه همسو و مستمر فرایندهای منابع انسانی

7/286

3

1/381

3

توسعه قابلیتهای محوری در زمینه منابع انسانی

25/733

8

1/166

2

ارتقای انسجام

پابرجایی برنامههای منابع انسانی

85/365

2

1/181

8

فرایندهای

ارتقای سطح حسگری سازمانی

3/865

4

1/312

7

منابع انسانی

کارایی و اثربخشی منابع انسانی

1/187

7

،1/513

4

ارتقای حداکثر امکان تحقق اهداف دفاعی

88/135

6

1/523

6

آیندهنگاری

77

هایدفاعیبارویکردآیندهنگاری


دهیبهفرایندهایمنابعانسانیسازمان

جهت

براساس اطالعات مندرج در جدول فوق ،اولویتبندی شاخصها برمبنای میزان
تبیینکنندگی سازه مربوطه و میزان تأثیر بر سایر سازهها ،تا حدود بسیار زیادی مشابه یکدیگر
میباشد که این امر مشخص مینماید که شاخصهایی که تبیینکننده قویتری برای سازه مربوط
به خود میباشند ،دارای اثرگذاری باالتری بر دیگر سازهها نیز میباشند.
مقدار شاخص  GOFدر تحقیق حاضر برابر با  1/54میباشد که نشان از نیکویی برازش
مدل فوق دارد .مدل ساختاری و مدل معنیداری بهدستآمده نیز ،ضمن تأیید تمامی روابط میان
سازهها با متغیرهای عملیاتی تبیینشده ،وجود ارتباط و معنیداری همبستگی میان آیندهنگاری با
ایجاد معیار جهتدهنده (با ضریب استاندارد  1/581و ضریب معنیداری  )87/121و میان ایجاد
معیار جهتدهنده با ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی سازمانهای دفاعی (با ضریب
استاندارد  1/517و ضریب معنیداری  )81/733را تأیید نمودهاند.

نتیجهگیری

نوآوری و وجه تمایز این پژوهش نسبت به سایر تحقیقات انجامشده در زمینه همسویی
فرایندهای منابع انسانی ،تبیین نقش معیار جهتدهنده به برنامهریزیهای منابع انسانی در ایجاد
همسویی با اهداف راهبردی سازمان و سعی در بهکارگیری معیار جهتدهندهای جامع ،کالن،
کلنگر و آیندهنگر در زمینه ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی با اهداف سازمانهای دفاعی
میباشد .این معیار ،اعمال تغییرات در فرایندهای منابع انسانی را با پیچیدگیها و پویاییهای
محیطی همسو نموده و مانع از انفعال نظام مدیریت منابع انسانی در برابر حوادث و اتفاقات ناگهانی
میشود .باتوجهبه وجود احتمال دائمی مواجهه سازمانهای دفاعی با شرایط بحران و اضطرار،
تعیین و تدوین معیارهای جهتدهندهای که با تغییرات پیرامونی تناسب باالیی داشته باشند،
ضروری و از جنبههای نوآوری این پژوهش است.
برابر نتایج آماری بهدستآمده ،آیندهنگاری در زمینه فناوریهای دفاعی موردنیاز آینده،
مؤثرترین تبیینکننده آیندهنگاری در زمینه امور دفاعی بوده و بیشترین تأثیرگذاری را بر
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جهتدهی به برنامهریزیهای منابع انسانی و بهتبعآن ،بر همسویی فرایندهای منابع انسانی
سازمانهای دفاعی دارد .براساس نتایج بهدستآمده در مدل ساختاری استاندارد ،امکان محاسبه
نقش و تأثیر هریک از شاخصهای آیندهنگاری در زمینه امور دفاعی ،بر ایجاد معیار جهتدهنده
به برنامهریزیهای منابع انسانی وجود داشته و حاصلضرب ضریب استاندارد هرکدام از
شاخصهای آیندهنگاری بر ضریب اثرگذاری سازه آیندهنگاری بر سازه معیار جهتدهنده ،این
مقدار را مشخص مینماید .چنانچه نتیجه حاصل از این محاسبه در ضریب اثرگذاری سازه معیار
جهتدهنده بر سازه ارتقای همسویی فرایندهای منابع انسانی ضرب شود ،میزان تأثیرگذاری هر
یک از شاخصهای آیندهنگاری بر دستیابی بههدف نهایی پژوهش (همسویی مؤثر فرایندهای
منابع انسانی) مشخص میشود.

پیشنهادها 
 .8توجه به وزن و اندازه اثرگذاری هریک از شاخصهای آیندهنگاری بر جهتدهی به
برنامهریزیهای منابع انسانی و مقایسه اثرگذاری شاخصها با یکدیگر ،میتواند مدیران و
برنامهریزان را در تعیین اولویتهای سازمان و تشخیص چگونگی بهکارگیری امکانات و منابع،
درراستای دستیابی به حداکثر همسویی میان فعالیتهای منابع انسانی با اهداف دفاعی تدوینشده،
یاری نماید.
 . 2هریک از ابعاد مشخصشده در پژوهش ،جنبههای نامعلومی از تأثیر اطالع از روندهای
آینده بر ایجاد همسویی فرایندهای منابع انسانی با اهداف دفاعی را نمایان میسازند ،بنابراین،
اهتمام به آیندهنگاری و تعیین نقشه راه ،در ارتباط با شاخصهای تعیینشده ،بهمنظور دستیابی
بههدف پژوهش (ایجاد حداکثر همسویی میان فعالیتهای منابع انسانی با اهداف دفاعی) الزامی
است.
 . 6بهکارگیری آیندهنگاری درجهت ارتقای انسجام میان فعالیتهای منابع انسانی با اهداف
دفاعی مستلزم ایجاد دید و آگاهی باالیی نسبت به آینده است .بنابراین ،پیشنهاد میشود در این
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زمینه بهصورت تخصصی برنامهریزی شده و ازطریق سازماندهی هدفمند درجهت رشد دانش
آیندهنگاری ،زمینه الزم برای ارائه مشاورههای الزم به برنامهریزان حوزه منابع انسانی فراهم شود.
 .4در زمینه تعیین مسیر حرکت به سمت آینده مطلوب ،در ارتباط با هریک از شاخصهای
جهتدهنده به برنامهریزیهای منابع انسانی ،بررسی و لحاظنمودن آخرین تغییرات پیرامونی در
برنامهریزیها الزامی است و دیدهبانی تغییرات محیطی و اعمال اصالحات در شیوه انجام امور ،از
ملزومات بهروزنمودن شاخصهای معرفیشده و استفاده مؤثر از آنهاست.
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