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واکاوی پیشرانهای کلیدی مؤثر بر توسعه چابکی منابع انسانی در
سازمانهای نظامی
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حسنغفاری 2
محمدمهدی* 3
سمانهمحمدپور 4
چکیده
باتوجهبهضرورتاتخاذتدابیرمناسببرایسازمانهاینظامیکشوردرزمینهچابکسازیمنابع
انسانیپژوهشحاضردرصدد،واکاویپیشرانهایکلیدیمؤثربرتوسعهچابکیمنابعانسانیدر

سازمان های نظامی برآمد .پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی–
هاازمنابعکتابخانهایو

تحلیلیمی باشد.دراینپژوهشبرایتدوینمبانینظریوانتخابپیشران

هانیزازپرسشنامهمیکمکاستفادهشد.جامعهپژوهش


وریداده
مصاحبهباخبرگانوبرایگردآ
خبرگاننظامیواعضایهیئتعلمیدانشگاههایآجابودندکهبابهرهگیریازروشنمونهگیری

نفربهعنواناعضاینمونهانتخابشدند.دادههایپژوهشباکمکنرمافزار

گلولهبرفی،تعداد 30
میکمکتحلیلگردید.درمرحلهاولپژوهش30پیشراناحصاشدکهباتحلیلدادههادرمرحله

بهعنوان پیشرانهای کلیدی مؤثر بر توسعه چابکی منابع
بعد 19 ،پیشران از میان  30پیشران  
انسانی در سازمانهای نظامی تعیین گردید .نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر خبرگان بر
پیشران هایی مانند رضایتمندی کارکنان ،سرعت در ارائه خدمات ،دانش و مهارت کار تیمی و

مذاکره  ،خودکنترلی ،مشارکت ،احساس شایستگی ،رفتارهای پیشگیرانه ،احساس مؤثر بودن،
مشورت ،تسهیم دانش ،پذیرش مسئولیت ،تیمهای خودرهبر ،توانایی ارائه ایده جدید ،همدلی،
بهرهگیریازتغیرات،چرخششغلی،خودآگاهیواکنشبهتغییراتواطالعاتقابلدسترس،تأکید

داشتند .
واژههای کلیدی:
سازمانهای نظامی ،چابکی منابع انسانی ،پیشران ،میکمک ،آجا.
.1دانشجویدکترایمدیریتدولتی ،دانشکدهمدیریتواقتصاد،دانشگاهسیستانوبلوچستان.زاهدان،ایران .
. 2دانشجویدکترایمدیریتدولتی،دانشکدهمدیریتواقتصاد،دانشگاهسیستانوبلوچستان.زاهدان،ایران .
.3دانشآموختهدکتریمالیومدرسدانشگاهافسریامامعلی(ع) 
4
.دانشآموختهدکتریمدیریتدولتی ،دانشکدهمدیریتواقتصاد،دانشگاهسیستانوبلوچستان،زاهدان،ایران .
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مقدمه
بدون شک ،دنیای امروز با دنیای دیروز تفاوت شگرف و قابل توجهی دارد .آنچه که به این
تفاوتها روح و تازگی می بخشد و همچون سیل خروشان هر نوع سدی را درهم میشکند،

سرعت شتابنده تغییرات و تحوالت در عرصههای مختلف است (Chams and García-
.امروزهانسانهاهرجاییکهزندگىمیکنند

)Blandón, 2019: 101; Engels et al., 2020: 1
دهند،باسازمانهاىگوناگوندرارتباطاند ( Stewart and Brown,

وهرکارىکهانجاممى
 )2019: 587و این سازمانها ،با عملکرد مطلوب ملزم به پاسخگویی به ایشان هستند
(جاجرمیزادهوتدین1398،؛ظریفی و دیگران .)1397،موفقیتیکسازمانبهعملکرد و

بهره وری آن،که شامل چگونگى ترکیب منابع از جمله مواد خام ،منابع انسانى ،مهارتها،
سرمایه ،تجهیزات ،زمین ،دارایى فکرى ،قابلیت مدیریتى و سرمایه مالى براى تولید کاالها و
خدماتاست()Agarwal and Adjirackor, 2016: 40بستگیدارد.بررسیهایگوناگوننشان
تواندحیاتیترینجزء موردتوجهدربررسیعملکردوبهرهوری

میدهدکهمنابعانسانی،می
سازمان باشد (محمدی و الوانی1399 ،؛  Yasir and Majid, 2017؛Vidotto et al., 2017؛
 .)Arman, 2017آمارهای جهانی نشان میدهند ،بطور متوسط  64درصد ثروت کشورهای
پیشرفته را سرمایه انسانی 16 ،درصد منابع فیزیکی و  20درصد را منابع طبیعی تشکیل
میدهد (دهقانیپوده و همکاران .)9 :1397 ،منابع انسانى بهعنوان گرداننده اصلى گردونه

سازماننمودىازشاکلهیکسازمانبهطورمستقلاستکهمىتوانددرچرخهحیاتسازمانى،
رشدکند،متوقفشودوگاهىنیزافولیابد(Stewart and Brown, 2019: 587؛ Pariav et
دیدگاهمنبعمحوراهمیتمنابعانسانیافزونترگردیدومنابعانسانی

.)al., 2018: 1باتقویت
بهعنوان یک حوزه مهم مطالعاتی توجه بسیاری از محققان را به خود معطوف کرد.

گذاری های عظیم در زمینه منابع انسانی صورت پذیرفت ( )Chou et al., 2014و

سرم 
ایه
سازمانهادرجذبوحفظ()Wessel et al., 2019آنبسیارکوشیدند.ازجملهپارادایمهای
شکلگرفتهدرحوزهمنابعانسانیپارادایمچابکیمنابعانسانیاست.مفهومچابکیبرایاولین
بارباحما یتدولتایاالتمتحدهامریکاتوسطمؤسسهیاکوکا،بااضافهنمودنعاملسرعتو
پاسخگویی پیشکنشی ،به مفهوم تولید ناب ابداعی ژاپنیها ،در حوزه تولید معرفی شد
( .)Sohrabi et al., 2014واژه چابکی درواقع بهمعنای سریع ،چاالک ،فعال ،توانایی حرکت
صورتمتهورانهوباروشیهوشمندانهبهکارگرفتهشدهاست،اما

سریعوقادربودنبهتفکربه
در فضای امروزی چابکی به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیرقابل پیشبینی و
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استفادهازآنتغییراتبهعنوانفرصتهاییبرایپیشرفت سازمانیاست ( Agarwal et al.,


 )2007که نتیجه آن یادگیری انجا م وظایف ،عملیات و اعمال تغییرات در کوتاهترین زمان
ممکن میباشد ( .)Samdantsoodol et al., 2017سرمایه انسانی چابک میتواند با گرفتن
بحرانهای سازمانی کمک کند (.)Alhadid, 2016بایدبیانداشت

تصمیمات درست بهرفع
نیستند.یگانهاینظامیازابتدایتاریخ

سازمانهاینظامینیزازمباحثپیشگفتهشدهجدا
هاهموارهتغییراتیدرآرایشوسازمانخودبوجودآوردهاند.درطولتاریخاز

پیدایشجنگ
آرایشارتشآشوری،بابلی،ایران،یونانورومگرفتهتاآرایشنیروهایمغولودیگراقوامهمه
اند.ولیچیزیکهبهروشنیمیتوانیافت

برحسبعواملمختلفسازماندهیگوناگونیداشته
ایناستکهبرایرسیدنبهاهداف،هرنیروییآرایشمتناسبباآنزمانرااختیارکردهاست
(آقامحمدیوحسنوند.)282:1398،تغییرمحیطی یکامرکامالًطبیعیدرسازمانهای
کارگیریمیکنندتا


هارابه

رینفناوری
نظامیاست.سازمانهاییکهمعموالًبرترینوپیشرفتهت

به اهداف خود دست بیابند .درصورتیکه سازمانهای نظامی نتوانند با محیط متغیر ،خود را
تطبیقوکسببرترینمایندبهگواهتاریخباتلفاتجانی،خساراتمالیوازدستدادنمنافع
ملیبیشماریروبروخواهندشد.دررابطهباچابکینظامیدرنظاممقدسجمهوریاسالمی

ایراننیزبایدگفت:ایننظام ازسویقدرتهایدفاعیواقتصادی درابعادمختلفدفاعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،و سیاسی تهدید میشود .برمبنای آنچه در سی سال گذشته رخ داده،
می توانگفتآمادگیبخشدفاعیبرایمقابلهباآنچهکهممکناستدر هرزمانومکانی

عملیشود،حیاتیاست.رهبرمعظمانقالبنیزدراینزمینههوشیارانهعملنمودهوفرمودند:
درنیرویزمینیماچابکی،آمادهبکاری،مهارت،دلدادگیودلبستگیبهاهدافمقدسنظام
اسالمیراانتظارداریم.اینبایدتحققپیداکند(بیانات.)1389/5/13،ایشانبرجدیتلقی
نمودنتهدیدنظامیآمریکاازیکطرفوویژگیهایناهمطرازبودناینتهدیدازطرفدیگر

پذیریباال،واکنشسریعدربرابرشرایطپیشبینینشده،


های:برخورداریازانعطاف
(باویژگی
ابتکارعمل،سرعتتصمیمگیریباالوغیره)نیزتأکیدنمودند.ازاینرو ،ضرورتاتخاذتدابیر
مناسببرایسازمانهاینظامیکشوردرزمینهچابکسازیمنابعانسانیاهمیتدوچندان
دارد.بنابراین،پژوهشحاضربنادارد،بابررسینظراتخبرگاننظامیواعضایهیئتعلمی
هایآجادرزمینهمنابعانسانی،بهبیانپیشرانهایاصلیتوسعهچابکیمنابعانسانی


دانشگاه
بپردازد.
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مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
چابکی

هنگام استفاده از چابکی ،سواالتی مهم باید پرسیده شود .دقیقاً چابکی چیست و چگونه
میتوان توانمندسازهای مناسب چابکی را برای توسعه
اندازهگیری کرد؟ چگونه  
آنرا  
میتوان  

بهطورمؤثربهافزایشچابکیکمککرد؟برایدستیابییک
میتوان 
چابکیاتخاذکرد؟چگونه 
کسبوکارایجادوهماهنگ
سازمانبهچابکی،بسیارمهماستکهیکفرآیندیکپارچهموثردر 
قابلیتهای چابکی را برآورده کرده و

میتوانند 
ارائهدهندگان چابکی  
گردد و تضمین کند که  
ویژگیهارابهمرزرقابتیاستراتژیکتبدیلکنند(.)Van hoek et al., 2001

درنهایتتماماین
تاریخچهچابکیبهدورهرکودصنایعایاالتمتحدهبرمیگرددکهدرپیآنرکود،کنگرهاین

ترکردنبازاررادادونتیجهتالشهایاین


کشوردستورتحقیقدراینزمینهباهدفرقابتی
گروهتحقیقاتیبرایاولینباردربرگیرندهمفهومچابکیبود.درحقیقتبامشاهدهنرخباالتر
تغییرهادرمحیطکارینسبتبهنرخسازگاریبامحیط،گروهیازمتخصصانومحققانبه
نمایندگیازوزارتدفاعدردانشگاهلیهایبهمنظوربررسیصنایعتولیدیایاالتمتحدهبا
ردهادرصنعتموفقترخواهندبود،گردهمآمدند.

هدفتعییناینکهکدامنظامهاوراهب
نتیجهتالشایشانیکگزارشدوسطحیباعنوانراهبردشرکتهایتولیدیقرن21بودکه
در سال  1991از سوی موسسه یاکوکا در دانشگاه لیهای منتشر شد .عنوان چابکی نیز
بررسیهادرکتابنایجل و

همزمانبهآننسبتدادهشد.پسازآندرسال 1995نتایج 

استیونگلدمنباعنوانرقبایچابکوسازمانهایمجازیمنتشرگردید( Yeganegi and

.) Azar, 2012: 10ازچابکیتعاریفگوناگونیارائهشدهاستکهغالباًازآنبهعنوانقابلیتی
برای رشد و توسعه در محیطهای رقابتی با تغییرات پیشبینی ناپذیر و مستمر یاد میشود
فرصتهایبالقوهونیز

(.)Pipe et al., 2012چابکیسالحیراهبردیونوینبرایبهرهگیریاز
میشود (.)Hamad and Yozgat, 2017: 409
مقابله مثبت با تهدیدهای محیطی محسوب  
چابکیعبارتستازمجموعهایازتوانمندیهاوشایستگیهاکهباعثبقاءوپیشرفتسازمان
درمحیطیکهویژگیاساسیآنوجودتغییراتدائمیوعدماطمیناناست،میگردد( Chung
).چابکیبهیکمجموعهایازویژگیهاورفتارهااشارهدارد،

et al., 2014؛Nkuda, 2017: 3
که شخص یا سازمان را قادر میسازد تا بهطور موفقیتآمیزی بر محیط پویا فائق آیند
( .)Alberts, 2011ماسکل)2001( 1چابکیراتواناییرونقوشکوفاییدرمحیطدارایتغییر
1

. Maskell
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مداوموغیرقابلپیشبینیتعریفمیکند.ازاینبابتسازمانهانبایدازتغییراتمحیطکاری
خودهراسداشته،ازآن هادوریکنند،بلکهبایدتغییررافرصتیبرایکسبمزیترقابتیدر
محیطتصورکنند(شهایی.)1384،چابکینتیجههوشیاربودننسبتبهتغییرات،بهصورت
همهجانبه،همدرمحیطداخلیوهمدرمحیطخارجیاستوباوجودقابلیتیشایستهدر
استفادهازمنافعبرایپاسخگوییبهاینتغییراتدرزمانمناسبوبهشکلیانعطافپذیرو
مربوط که سازم ان نیز توانایی اجرای آن را داشته باشد ،صورت مؤثری به خود میگیرد
(.)Braunscheidel and Suresh, 2009بهباورشریفیوژانگ)2001( 1چابکیبهمعنایهر
توانایی برای حسگری ،ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاری است .چنین
هابهعنوانعواملرشدوشکوفایی
سازمانیبایدبتواندتغییراتمحیطیراتشخیصداده،بهآن 
بنگرد.آنهاهمچنینچابکیراتواناییفائقآمدنبرچالشهایغیرمنتظرهبرایرویاروییبا
یراتبهعنوانفرصتهایرشدو

تهدیداتبیسابقهمحیطکاریوکسبمزیتوسودازتغی
2
پیشرفت تعریف میکنند (صادقیان و همکاران .)1391 ،هولساپل و لی ( ،)2008در یکی از
مطالعاتخودبرایچابکیابعادزیررامعرفیکردند .
دوراندیشیاستراتژیک

هوشیاری
دیدسیستمیداشتن

اندازهگیریارزش

چابکی

همکاریوادغام

پاسخگویی
یادگیریسازمانی

ساختاردهیمجدد





شکل ( )1ابعاد و مولفههای چابکی ()Holsapple & Li, 2008

1

. Sharifi & Zhang
. Holsapple & Li

2
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جنبههای مختلف چابکی،
چابکی چیزی نیست که به سادگی در عمل بدست آید .از میان  
محرکهای

چابکیسرمایهانسانیابزارمهمومناسبیبرایبهبودتواناییکارکناندرواکنشبه
محیطی ،انعطافپذیری و ارتقای عملکرد سازمانی در عرصهرقابت جهانی است ( Sherehiy et
 .)al., 2007: 449
چابکی سرمایه انسانی

منابع انسانی مهمترین ابزار چابکسازی سازمان است (رشیدی و همکاران .)1397 ،چابکی
مهارتهای

میتواند 
سازمانیافته و پویایی است که به سرعت  

سرمایه انسانی شامل استعداد 
فرصتهای جدید ،شرایط

آنرا در کسب 
دست آورد و به راحتی  
الزم و مورد نیاز سازمان را به  
بازاروسازگاریباسطوحباالینبوداطمینانیاریرساند(.)Muduli, 2013: 57چابکینیروی
هیلمینماید( Sohrabi

کاراستراتژیاست،کهسوددهیرادرمحیطدرحالتغییرامروزیتس
).بهطورویژه،چابکىنیروىانسانىاشارهبهچهرهانسانى
 et al., 2014; Soufi et al., 2014
چابکدریکسازماندارد.فقدانچابکیمیتواندمنجربهضررهایحقیقیقابلتوجهواز

دست رفتن فرصتها شود ( .)Qin Ruwen & Nembhard David, 2010در مورد چابکی
روشهای چابکی
میدهد الگوها و  
نیروى انسانی مطالعات متعددى انجام شده است که نشان  
نیروی انسانی در حال توسعه است.هوپووانمعتقدهستندنیرویانسانیچابکبرچهار
استراتژی هزینه ای ،کیفی ،زمانی و ایجاد تنوع در سازمان اثرگذار هستند و منجر به
چابکسازی سازمان میشود ( .)Hopp & Van Oyen, 2004در ابتدا تصور میشد که

ویژگیهایافرادیکهمنجربهموفقیتدرسازمانهایچابکمیشوند،همانویژگیهاییاست

کهمنجربهموفقیتدرسازمانهایسنتیمیشود،امابراساسمطالعاتانجامشدهمشخص
شدکهتفاوتاصلیدراینزمینهدرسهسطحسازمانی،تیمییاگروههایکاریوفردیوجود
دارد.سازمانهایچابکتالشمیکنندبهجاییبرسندکهکارکناندرتمامیسطوحخودو
همکارانشان را مسئول نتایج حاصل از کارهایشان بدانند .کارکنان زمانی میتوانند مجموعه
وظایفگوناگونراانجامدهندکهمهارتهایالزمجهتانجامآنهاراداشتهباشند.بههمین
دلیل،سازمانهایچابکمقدارتالش،زمانوهزینههایزیادیرابهتوسعهوآموزشاختصاص
هایادگیریدائمیرابهعنوانیکیازارزشهایبنیادینخودمیدانند( Liu et

میدهند.آن
 .)al., 2018ساختار چابکی نیروی کار از سه بخش پایهای ،الگوی آموزش اهرمی ،سیاست
هماهنگی کارکنان و ساختار گروه ،تشکیل شده است ( .)Alavi et al., 2014از مهمترین
ویژگیهاینیرویانسانیچابکمی توانبهگرایشبهآموزشوتوسعهخود،چابکیدرحل

واکاویپیشرانهایکلیدی مؤثربرتوسعهچابکی ...





 69

مسائل ،راحت بودن ،راحت کنار آمدن با تغییرات ،ایدهها و فناوریهای جدید ،توانایی ارائه
ایدههایجدیدو پذیرشمسئولیتهایجدیداشارهکرد(سی،هوانگ،لیو ووانگ.)2018،
بایدگفتباتوجهبهاهمیت چابکینیرویانسانیمیبایستتوانمندسازهایموثربرچابکی
منابعانسانیموردتوجهقرارگیرد .
توانمندسازهای موثر بر چابکی منابع انسانی

شرهیوکاروسکیوالیر)2014( 1درزمینهتوانمندسازهایمؤثربرچابکیمنابعانسانیبر
پنجعاملاختیارسازمانی(کنترلودانشغیرمتمرکز،وجوهافتراقپاییندرقدرت،پیوستگی
کم،تعهدووفاداریبهپروژهیاگروه،تغییراختیاروحیطهوسیعکنترل)،قواعدورویههای
سازمانی(رویهوقواعدکم،سطحپایینمقرراترسمی،سیالوروشنبودنتعریفنقشهاو
سازماندهی غیر رسمی) ،هماهنگی (هماهنگی شخصی و غیر رسمی ،تفویض وظایف و
تصمیمگیری ،ارتباطات شبکهای و هدفگرایی) ،ساختار سازمانی (ساختار تخت ،افقی،

ماتریسی،شبکهاییامجازی،کارتیمی،پیوندچندوظیفهایومشخصنبودنمرزهایبین
وظایف) و اقدامات مدیریت منابع انسانی (توانمندسازی کارکنان ،مشارکت و درگیر ساختن
کارکنان ،جابجایی نقش ،غنیسازی شغلی ،استقالل در تصمیمگیری ،دسترسی به دانش و
اطالعات،کارتیمی،تیمهایچندوظیفهایوآموزشمهارتهایچندگانه،آموزشوتوسعه
نیرویانسانیوتوسعهمتنوعومتفاوت)تأکیدمیکنند(خدابندهوهمکاران.)1397،هرمزی2
()2001ششنوعفعالیترابرایپیادهسازییکاستراتژیچابکالزممیداندکهعبارتنداز:
هایچندوظیفهای؛ -2تفویضاختیاربرایتصمیمگیری درردهعملیاتی؛ -3

 -1ایجادتی 
م
برنامهریزی
یکپارچهسازی سلولی فناوریهای موجود؛  -4تشخیص طراحی تأخیر افتاده؛   -5

یکپارچهسازییادگیریدرسراسرسازمان .

محصول؛-6
پیشینه پژوهش

علیزاده و احمدزاده ( )1398در پژوهشی با عنوان شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر چابکی
نیرویانسانی(مطالعهموردی:راهنماییورانندگیاستانآذربایجانغربی)بهشناساییعوامل
سازمانی مؤثر بر چابک سازی نیروی انسانی پرداختند .جامعه آماری این پژوهش را کلیه
کارکنانراهنماییورانندگیاستانآذربایجانغربیتشکیلدادندونتایجپژوهشنشاندادکه
عوام ل مؤثر بر چابکی نیروی انسانی شامل :عوامل سازمانی ،عوامل راهبردی ،عوامل انسانی،
سرمایهفکریوهوشسازمانیمیباشند.حیدریوحسنوند()1395درپژوهشخودتحت
1

. Sherehiy, Karwowski and Layer
. Hormozi

2
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سازینیرویانسانییگانهایعمدهرزمزمینیمتناسببا

عنوانشاخصهایراهبردیچابک
تهدیدات ناهمطراز به این نتیجه رسیدند که شاخص راهبردی دارای اهمیت در چابکسازی
نیروی انسانی یگان های عمده رزم زمینی به این شرح است :عوامل فردی و عوامل جمعی
نیرویانسانی.عواملفردیشاملشاخصهایراهبردی:سالمتیروح،آمادگیجسمانی،صبرو
استقامت،انگیزهفردی،دانش،هوشمندی،وعواملجمعیشاملشاخصهایراهبردی:نیروی
انسانی شامل سازگاری ،مهارت ،حمیت قسمتی و انعطافپذیری است .محجوب و همکاران
( )1394در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی کارکنان در
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری به این نتیجه رسیدند که وضعیت سرمایه انسانی
کارکناندردانشگاهعلوموفنونهواییشهیدستاریباالترازسطحمتوسطقراردارد.وضعیت
چابکیسازمانیکارکناندردانشگاهشهیدستاریباالترازمتوسطومیانگیننظریقراردارد.
بینشاخصکلیسرمایهانسانیوچابکیسازمانیکارکناندانشگاهشهیدستاریرابطهمثبت
)درپژوهشیخودبهتبیینمهمترین

ومعناداریوجوددارد.آقامحمدیوشهرآیینی(1393
عوامل و شاخصهای چابکسازی نیروی انسانی یگانهای عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتم
االنبیاء (صلی اهلل علیه و اله و سلم) پرداختند .نهایتاً در نتیجه تحقیق دو عامل ویژگیهای
سازینیرویانسانییگانهای


چابک
منابعانسانیوعاملانضباط،بهعنواناهمعواملوشاخص

مورد مطالعه معرفی و ارتباط بین آنها قوی تشخیص داده شد .همچنین با بهرهگیری از
شاخصهایاحصاشده،چابکینیرویانسانیموجوددریگانهایعمدهموصوفموردمطالعه
گرفتهاستکهوضعیتیگانهادر8شاخصنامناسبودر3شاخصمناسبارزیابیشده

قرار
است .سیمچی ( ) 1393در پژوهشی تحت عنوان تبیین رابطه مدیریت دانش و چابکسازی
یگانهایآجابهایننتیجهرسیدندکهمیانابعادومولفههایپیادهسازیمدیریتدانشبا
ابعادومولفههایچابکسازییگانهارابطهوجوددارد.آزورا)2015( 1درپژوهشیبهچابکی
نیروی انسانی از دیدگاه منابع انسانی پرداختند و بیان کردند عواملی مانند سازگاری،
انعطافپذیری،خودآگاهیوتابآوریمیتوانندبهچابکینیرویانسانیمنجرشوند.صوفی 2و

همکاران ( )2014به بررسی رابطه رهبری بین چابکی نیروی کار و تسهیم دانش پرداختند.
نتایجنشاندادکهرهبریرابطهمثبتومعناداریباچابکینیرویانسانیوتسهیمدانشدارد.

1

. Azuara
. Suofi

2
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میلر) 2010(1درپژوهشیباعنوانچابکیخدمات؛یکعنصرحیاتیازاستراتژیخدماتدر
یک دانشگاه بزرگ دولتی در امریکا نشان داد که تعهد مدیریت به کیفیت خدمات باعث
می شود که مدیریت برخوردی با کارکنان داشته باشند و کارکنان اینگونه درک کنند که

مدیریتبه دنبالشناساییتوانمندسازیوآموزشکارکنانچابکاستواینادراکباعثتأثیر
مستقیم بر چابکی خدمات است .هپ و وان )2004( 2در پژوهشی با عنوان ارزیابی چابکی
نیرویکاربهایننتیجهرسیدندکهنیرویانسانیچابکازطریقچهاراستراتژیهزینهای،
کیفی،زمانیوایجادتنوعدرسازماناثرگذارهستندومنجربهچابکسازیسازمانمیشود.
همچنینکارکنانازطریقآموزشمتقابلوچندتخصصیمیتوانندچابکشوند .


روششناسی پژوهش
پژوهشحاضر،درصدد شناسایی پیشرانهای کلیدیموثربرتوسعهچابکیمنابعانسانی در
سازمان هاینظامیاست.پژوهشازنظرهدف،کاربردیوازلحاظماهیتوروش،توصیفی–
تحلیلی میباشد .در این پژوهش برای تدوین مبانی نظری و انتخاب پیشرانها از منابع
ایومصاحبهباخبرگانوبرایگردآوریدادههانیزازپرسشنامهمیکمکاستفاده


کتابخانه
هایآجامیباشدکه


شدهاست.جامعهآماریپژوهشحاضرشاملاعضایهیئتعلمیدانشگاه
تعداد30نفربابهره گیریازفنگلولهبرفیبهعنواننمونهانتخابشدند.جهتانجامپژوهش
از  روش تحلیل ساختاری استفاده شد .در روش تحلیل ساختاری سه مرحله وجود دارد-1 :
استخراجعواملومتغیرهابااستفادهازمطالعاتکتابخانهایومصاحبه؛ -2تعیینروابطبین

متغیرها بر اساس دستهبندیهای متعددی از عوامل سیستم ،مقولهبندی متغیرها در این
بندیها ،ب ه هم پیوند دادن متغیرها و عوامل و توصیف شبکه ارتباط بین آنها؛ -3
دسته 

شناساییمتغیرهایکلیدیبراساستشکیلماتریستحلیلساختاری،جایگزینکردنعناصر
سیستمتحلیلساختاریوامتیازدهیبهروابطدودویعناصرمیباشد( Godet and Durance,

.)2011همچنین،درروشتحلیلساختاریدومفهوموجوددارد -1:قدرتاثرگذارکهیک
متغیربردیگرمتغیرهااثردارد؛  -2قدرتاثرپذیرکهیکمتغیر،وابستهبهیکیاچندمتغیر
دیگراست(.)Manzano-Solis et al., 2019درپژوهشحاضر،براساسمراحلروشتحلیل
منظورشناساییپیشرانهایمؤثربر توسعهچابکیمنابعانسانیدرسازمانهای


ساختاری،به
نظامی ،با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مصاحبه ،تعداد  30پیشران شناسایی و پس از
1

. Miller
. Hopp & Oyen

2
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میکمک ،از طریق تکنیک گلولهبرفی در بین  30نفر از خبرگان و
ترسیم پرسشنامه  
کارشناسانمربوطهتوزیعشدهاست.سپسماتریستحلیلساختارییاماتریستحلیلاثرات،
تحلیلگردید.برایبکارگیریایننرمافزار،ابتدا

میکمک 
ترسیمشدوبااستفادهازنرمافزار 

پیشران هایمهمبراساسفرایندمذکور،شناساییودرماتریستحلیلاثراتواردشد.سپس،
مشخصگردید.درنرمافزار

میزانارتباطپیشرانهایاثرگذارواثرپذیربراساسحوزهموردنظر
سنجیدهمیشودکهعددصفریهمنزلهعدمتأثیر،عدد

میکمک،میزانارتباطازصفرتا P

یکبهمنزلهتأثیرضعیف،عدددومنزلهتأثیرمتوسط،عددسهبهمنزلهتأثیرزیادومقدارP
بهمنزلهحداکثرتأثیرمیباشد .

،شاخصهابراساسقدرتاثرگذاریواثرپذیریبهچهاردسته

میکمک
درتجزیهوتحلیل 
تقسیممیشوند -1:عواملمستقلکهنسبتاًازسیستمجداشدهووابستگیضعیفیدارند؛-2

عواملدووجهییاپیوندیکههمزمان

عواملوابستهکهازدیگرعواملتأثیرمیپذیرند؛ -3
مینمایند؛ -4عواملاثرگذارکهبردیگرعواملاثر
بهصورتبسیارتأثیرگذاروتأثیرپذیرعمل  

گذاشته و کمتر تأثیر میپذیرد ( Ahmad et al., 2019; Kadam and Bandyopadhyay,
2020؛ موسوی و دیگران .)1398 ،شکل شماره دو مکان هر یک از عوامل مذکور را نشان
میدهد .

زیاد
عواملپیوندی

عواملاثرگذار

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

عواملوابسته

زیاد

عواملمستقل

کم

شکل ( )2جایگاه پراکندگی عوامل (منبع)Agrawal, 2019 :

همچنین ،نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صفحه پراکندگی ،حاکی از میزان پایداری یا
ناپایداریسیستمدارد.براساسشکلشمارهدو،درسیستمهایپایدار،پراکنشمتغیرهابه

صورت  Lاست که نشان دهنده تأثیرگذاری باالی برخی متغیرها میباشند .در این سیستم،
جایگاه ه ر یک از عوامل بطور کامل مشخص شده و نقش آن به وضوح قابل ارائه است .در
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سیستمهای ناپایدار ،وضعیت پیچیدهتر از سیستم پایدار است و متغیرها حول محور قطری

صفحهپراکندهشدهاند(داودیودیگران .)1396،


شکل ( )3شماتیک سیستمهای پایدار و ناپایدار (منبع)Godet et al., 2003:

تجزیه و تحلیل دادهها
بهمنظور واکاوی پیشرانهای کلیدی توسعه چابکی منابع انسانی در سازمانهای نظامی با

استفادهازمطالعاتکتابخانهایومصاحبهباخبرگان،تعداد30پیشران،توانمندیحلخالقانه

مسائل(،)P1انطباقسریعبامحیطکارجدید (،)P2انعطافدرمیانکارکنان(،)P3کارکنان
چندمهارته (،)P4سرعتعملدرحلمسائل(،)P5واکنشسریعبهتغییراتنیرویانسانی
غنیسازی شغل (،)P8
مؤثر بر سیستم ( ،)P6بهرهگیری از تغییرات در راستای بهبود (  ،)P7
تشویقوپشتیبانیمدیریت(،)P9رضایتکارکنان(،)P10بهبودمستمر،یادگیریوآموزش
مهارتها و

کارکنان(،)P11چرخششغلی(،)P12خودآگاهی(،)P13سرعت عملدرتوسعه 
سرعتدرتحویلبهموقعخدمات(،)P15خودکنترلی(،)P16قابل

شایستگیهایجدید(،)P14

شایستگیهای

دسترس بودن اطالعات برای کارکنان ( ،)P17ترکیب فناوریها و مهارتها و 
گوناگون(،)P18همدلی(،)P19مشارکت(،)P20احساسنیازبهچابکی(،)P21تسهیمدانش
(،)P22مشورت(،)P23تیمهایخودرهبر(،)P24تواناییارائهایدههایجدید(،)P25دانش
و مهارت کار تیمی و مذاکره ( ،)P26رفتار پیشگیرانه ( ،)P27پذیرش مسئولیتهای جدید
(،)P28احساسشایستگی(،)P29احساسمؤثربودن()P30شناساییشدند .
پیشرانها  ،ماتریس تحلیل اثرات برای آن ترسیم گردید .اثرات هر یک از

پس از تعیین 
میکمک بررسی شده و بر اساس میزان اثرگذاری و
پیشرانهای پژوهش توسط پرسشنامه  

اثرپذیری،ارزشگذاریگردیدهاست.نتایجحاصل ازبررسیماتریستحلیلاثراتدرجدول
شمارهیکآوردهشدهاست .
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جدول ( )1بررسی ماتریس تحلیل اثرات اولیه
ابعاد ماتریس
 30*30

تعداد

بدون

تأثیر

تأثیر

تأثیر

حداکثر

تکرار

تأثیر

کم

متوسط

قوی

تأثیر

2

 31

 63

 200

 433

 173

جمع
 869

درجه
پرشدگی
 %96/55

بر اساس جدول فوق ،ابعاد ماتریس  30*30تنظیم شده است .درجه پرشدگی ماتریس
پیشرانهایانتخابشدهبرروییکدیگر

درصدمیباشدکهنشاندهندهتأثیر

برابربا 96/55
میباشند.ازمجموع869رابطهموردارزیابیدراینماتریس،تعداد31رابطهدارایمقدارصفر

دیگرمیباشند.تعداد63رابطهدارایعددیک

پیشرانهابریک

استکهبهمعنیعدماثرگذاری
بریکدیگرمیباشند.تعداد200رابطهدارایعدددواست

پیشرانها

استکهنشانازتأثیرکم
پیشرانها بر یکدیگر میباشند .تعداد  433رابطه دارای مقدار

که نشان از تأثیر متوسط این 
بریکدیگرمیباشند.درنهایت173،رابطه

نها
عددیسهاستکهنشاندهندهتأثیرقویپیشرا 
بریکدیگرمیباشند .

پیشرانها

دارایمقدارPاستکهنشانازحداکثررابطه
پیشرانهای پژوهش بر

از طرف دیگر ،بر اساس جدول شماره دو ،ماتریس تحلیل اثرات 
هایآماریبادوبارچرخشدادهایازمطلوبیتوبهینگیصد درصدبرخوردار


اساسشاخص
دهندهرواییباالیابزارپژوهشمیباشد .

بودهکهنشان
جدول ( )2میزان تکرار دادهای و مطلوبیت پیشرانها
میزان تکرار و چرخش دادهها

میزان اثرگذاری

میزان اثرپذیری

1

 %98

 %93

2

 %100

 %101

پسازبررسیاولیهماتریستحلیلاثرات ،دراینگامبهبررسیماتریساثراتمستقیم
بهعنوانمیزانتأثیرگذاریوجمع
پرداختهمیشود.دراینماتریس،جمعسطریهرپیشران  

رانشانمیدهد.

پیشرانها

بهعنوانمیزانتأثیرپذیریآنپیشران ازدیگر
ستونیهرپیشران  
هرچهمیزانجمعسطرییکپیشران بیشترباشد،نشاندهندهاثرگذاریبیشترآنپیشران
باشد.جدولشمارهسه،مقادیرماتریساثراتمستقیمرانشانمیدهد .


می
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جدول ( )3میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشرانها بر همدیگر
پیشرانها

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

اختالف اثرگذاری
و اثرپذیری

پیشرانها

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

اختالف اثرگذاری و
اثرپذیری

P1

 52

 47

5

 P16

 70

 66

4

 P2

 47

 47

0

 P17

 56

 64

 -8

P3

 49

 54

-5

P18

 54

 54

0

P4

 44

 46

-2

P19

 59

 64

 -5

P5

 51

 64

-13

P20

 69

 64

5

P6

 57

 52

5

P21

 45

 53

 -8

P7

 58

 54

4

P22

 64

 64

0

P8

 54

 64

-10

P23

 66

 64

2

P9

 44

 55

-11

P24

 62

 59

3

P10

 74

 49

25

P25

 61

 60

1

P11

 45

 63

-18

P26

 72

 64

8

P12

 58

 57

1

P27

 67

 63

4

P13

 58

 71

-13

P28

 63

 66

 -3

P14

 55

 42

13

P29

 68

 60

8

P15

 73

 64

9

P30

 67

 68

 -1

توانبیانداشت،میزانتأثیرگذاریشاخصهایرضایت


براساسنتایججدولشمارهسه،می
کارکنان ،سرعت عمل در توسعه شایستگیها و مهارتهای جدید ،سرعت در تحویل بهموقع
خدمات،دانشومهارتکارتیمیومذاکره،احساسشایستگی،توانمندیحلخالقانهمسائل،
واکنشسریعبهتغییراتنیرویانسانیمؤثربرسیستم،مشارکت،بهرهگیریاز تغییراتدر
راستای بهبود ،خودکنترلی ،رفتار پیشگیرانه ،تیمهای خودرهبر ،مشورت ،چرخش شغلی و
هاییادشدهبهعنوان


هاست.شاخص

تواناییارائهایدههایجدیدبیشترازمیزاناثرپذیریآن
شوند.درمقابل،شاخصهاییمانند


درچابکیمنابعانسانیشناختهمی
پیشرانها

اثرگذارترین
بهبودمستمر،یادگیریواموزشکارکنان،سرعتعملدرحلمسائل،خوداگاهی،تشویقو
پشتیبانیمدیریت،غنیسازیشغل،قابلدسترسبودناطالعاتبرایکارکنان،احساسنیاز
به چابکی ،انعطاف در میان کارکنان ،همدلی ،پذیرش مسئولیتهای جدید ،کارکنان چند
نهایاثرپذیردرچابکیمنابع
تواندرزمرهمهمترینپیشرا 


واحساسمؤثربودنرامی
مهارتها
انسانی دانست .همچنین ،شاخصهای انطباق سریع با محیط کار جدید ،ترکیب فناوریها و
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پیشرانهایمستقلوبدونتأثیر

هایگوناگونوتسهیمدانشبهعنوان


هاوشایستگی
مهارت
شناختهمیشوند .

پیشرانهارادریکنقشهاثرگذاری

پیشرانها،این

پسازبررسیمیزاناثرگذاریواثرپذیری
واثرپذیریمستقیم،بهصورتشکلشمارهچهارمیتوانبیاننمود .



شکل()4پراکندگی پیشرانها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم

پیشرانها در ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم

بر اساس نحوه قرارگیری و پراکنش 
پیشرانهاینتیجهیا

تعیینکنندهیااثرگذارومهمترین

پیشرانهای

توانبهبیانمهمترین


می
اثرپذیرپرداخت .
پیشرانهایموردبررسیدرماتریساثراتمستقیم،درشکل

همچنین،نمایشگرافیکیاز
شماره پنج نشان داده شده است .در این شکل میزان تأثیرات مستقیم هر پیشران بر سایر
فترینتأثیرات،
بهصورتضعی 
پیشرانها 

پیشرانهانمایشدادهشدهاست.چگونگیتأثیرگذاری

یباشد .
یترینتأثیراتقابلمشاهدهم 
تأثیراتضعیف،تأثیراتمیانه،تأثیراتقویوقو 
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شکل ()5تأثیرات مستقیم بین پیشرانها و روابط بین آنها

پسازبررسیماتریستأثیراتمستقیم،بهبررسیماتریستأثیراتغیرمستقیمپرداخته
می شود.ماتریستأثیراتغیرمستقیم،ماتریسیمتناظرباماتریستأثیراتمستقیم است که

توسط تکرار پیدرپی تقویت شده است .در ماتریس تأثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرها
توانهای  ،5 ،4 ،3 ،2و غیره رسیده و بر این اساس تأثیرات غیرمستقیم
نرمافزار به  
توسط  
یشود.نقشهاثرگذاریواثرپذیریغیرمستقیمبهصورتشکلشماره
متغیرهابرهمسنجیدهم 
ششبیانشدهاست .

شکل ()6پراکندگی پیشرانها و جایگاه آنها در محور تأثیرگذاری و تأثیرپذیری غیرمستقیم

رانهایموردبررسی درماتریساثراتغیرمستقیم،در
همچنین،نمایشگرافیکیاز پیش 
شکلشمارههفتنشاندادهشدهاست .
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شکل ()7تأثیرات غیرمستقیم بین پیشرانها و روابط بین آنها

بررسیشکلشمارهچهاروشکلشمارهشش،انطباقخوبیبینایندوشکلرانشان
پیشرانهای اثرگذا ر و اثرپذیر در ماتریس اثرات مستقیم و

میدهد که وجود تناسب بین 

مهمترین
بهعنوان 
غیرمستقیمقابلمشاهدهاست.ازمیان30پیشرانموردبررسی19،پیشران 
پیشرانهادرواقعچارکباالیی

پیشرانهایتأثیرگذاربرچابکیمنابعانسانیانتخابشدند.این

میشودکهبراساسامتیازپیشراناولحداکثردر
پیشرانهایی 

تأثیراتمستقیماستوشامل
مهمرانشانمیدهد .

درصدپایینترازآنقراردارد.جدولشمارهچهار19،پیشران

25
جدول ()4مهمترین پیشرانهای تأثیرگذار بر چابکی منابع انسانی
رتبه

کد اختصاری

عنوان شاخص

1

P10

رضایتکارکنان 

2

 P15

سرعتدرتحویلبهموقعخدمات 

3

 P26

دانشومهارتکارتیمیومذاکره 

4

 P16

خودکنترلی 

5

 P20

مشارکت 

6

 P29

احساسشایستگی 

7

 P27

رفتارپیشگیرانه 

8

 P30

احساسمؤثربودن 

9

 P23

مشورت 

 10

 P22

تسهیمدانش 

 11

 P28

پذیرشمسئولیتهایجدید 


 12

 P24

تیمهایخودرهبر 

 13

 P25

تواناییارائهایدههایجدید 

 14

 P19

همدلی 
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رتبه

کد اختصاری

 15

 P7

بهرهگیریازتغییراتدرراستایبهبود 

 16

 P12

چرخششغلی 

 17

 P13

خوداگاهی 

 18

 P6

واکنشسریعبهتغییراتنیرویانسانیمؤثربرسیستم 

 19

 P17

قابلدسترسبودناطالعاتبرایکارکنان 

 79

عنوان شاخص

پیشرانهایی که دارای حداکثر  25درصد کمتر از شاخص رضایت شغلی

با شناسایی 
میباشند ،تعداد  19پیشران شناسایی گردیدند که میتوان آنها را به عنوان مهمترین

پیشرانهایچابکیمنابعانسانیدرنظرگرفت .

نتیجهگیری و پیشنهادها
گفتهمیشودودر

منابعانسانیچابک،بهاستفادهازرویکردچابکدردپارتمانمنابعانسانی 
هایکاریکوتاهتراست.اینموضوع


چرخه
عملبهمعنیهمکاریبیشتر،برنامهریزیعرضیو

بهجهتواکنشسریعبهمنابعوفرصتهایمحیطیدرسازمانهایدفاعیاهمیتاساسی
دارد و به دغدغهای حیاتی برای مدیران و برنامهریزان سازمانهای دفاعی در راستای تحقق
اهدافاسنادباالدستیکشورازجملهسندچشمانداز 1404کشور،قانونبرنامهششمتوسعه
کشور،سیاستهایاقتصادمقاومتیواجرایینمودنآنهادرسالهایاخیر،تبدیلشدهاست.
روپزوهشحاضربهواکاویپیشرانهایکلیدیمؤثربرتوسعهچابکیمنابعانسانیدر

ازاین
سازمان هاینظامیپرداخت.جهتاجرایپژوهشدرمرحلهاول 30پیشران مؤثربرتوسعه
چابکی منابع انسانی بدست آمد .در مرحله بعد با بهرهگیری از روش تحلیل ساختاری 19
پیشران از  30پیشران به عنوان پیشرانهای کلیدی تعیین گردید .که این پیشرانها شامل
رضایت کارکنان ،سرعت در تحویل به موقع خدمات ،دانش  و مهارت کار تیمی و مذاکره،
خودکنترلی ،مشارکت ،احساس شایستگی ،رفتار پیشگیرانه ،احساس مؤثر بودن ،مشورت،
پذیرشمسئولیتهایجدید،تیمهایخودرهبر،تواناییارائهایدههایجدید،

تسهیمدانش،
همدلی،بهرهگیریازتغییراتدرراستایبهبود،چرخششغلی،خوداگاهی،قابلدسترسبودن
اطالعاتبرایکارکنانوواکنشسریعبهتغییراتنیرویانسانیمؤثربرسیستمبود.بایدگفت
ایننتایجباپژوهشهای( ;Plonka, 1997; Torng – Lin et al, 2006; Sherehiy et al, 2007
& Goldman et al., 1995; Sohrabi et al; 2014; Sherehiy et al, 2007; Kathuria

)همراستااست.باتوجه بهپیشرانهایکلیدیایننکته
 partovi,1999; Breu et al., 2002
جلبتوجهمینمایدکهبعضیازاینپیشرانهامانند:رضایت،خودکنترلی،احساسشایستگی،
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احساس موثر بودن ،توانایی ارائه ایدههای جدید ،پذیرش مسئولیتهای جدید همدلی و
خودآگاهیجنبهفردیتوانمندیکارکنانوپیشرانهایدانشومهارتکار تیمیومذاکره،
تیم های خود رهبر به جنبههای بین فردی توانمندی کارکنان اشاره دارند .با توجه به این
موضوع به سازمانهای نظامی پیشنهاد میگردد به مسائل توانمندسازی کارکنان بخصوص
توانمندسازیروانشناختیایشانتوجهنمایند.دراینراستاپیشنهاداتزیرارائهمیگردد :
 دادن آزادی عمل و قدرت تصمیمگیری به کارکنان که موجب افزایش احساس نفوذ،
اعتمادبهنفسومسئولیتپذیریکارکنانمیگردد .
 توجهبهشاخصههایرضایتمندیشغلیکارکنان(حقوقوترفیع) 
بهروز نمودن مهارتهای کالمی و ارتباطی کارکنان شناسایی و
 بهترین روشها برای  
دورههاییبرایارتقایآندرنظرگرفتهشود .

 انجام یک دوره نشستهای مشترک با کارکنان و بازخوانی سلسله مراتب تشکیالت
سازمانی برای آموزش میزان و ترتیب تفویض اختیار وظایف بیشتر در امر هدفگذاری،
تصمیمگیریبهمنظوربرجستهونهادینهترنمودنمیزاناعتمادخودبهکارکنان .

 ترغیبکارکنانبهانجامکارهایگروهیبهعنوانیکیازمهمترینشاخصهاومعیارهای
ارزشیابیشغلی .
 توجهمدیران،مسئولینوسرپرستانبالفصلبهگروهیشدنانجاموظایفکارکنان .
 مهیا ساختن زمینههای همکاری و انجام کار گروهی در میان کارکنان با دردسترس قرار
دادناطالعاتومنابعدرمیانایشان .
همچنین با توجه به پیشرانهای کلیدی مشورت ،تسهیم دانش و قابل دسترس بودن
اطالعاتبرایکارکنانبهسازمانهاینظامیتوجهبهموضوعمدیریتدانشیادآوریمیشودو
همراستاباآنپیشنهاداتزیرارائهمیگردد :
 سازمانهاینظامیپیش ازهراقدامیدرجهتاستقرارمدیریتدانش،بایستیباتوجهبه
ماهیتکاریودانش هایموجودومرتبطباکسبوکارخود،نحوهبهرهبرداریمطلوب
ازسرمایههایدانشیآشکاروپنهاندربلندمدتراباتعییناستراتژیهایمدیریتدانش
مشخصوتبییننمایند .
 تاچندسالآینده مقولهدانشبه عنوانجزء الینفکتمامیمجموعههایسازمانی در
سازمانهای نظامی خواهد شد و سازمانهایی در این زمینه موفق خواهند بود که
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زیرساختهای الزم برای پیادهسازی آن را فراهم کنند و در چارچوب مناسب آن را
طراحیکنند .
 ایجادیکپورتالکهازطریقشبکهداخلیسازمانبرایتمامیکاکنانقابلاستفادهباشد
و افراد از طریق آن بتوانند دانش ضمنی خود را بدون مواجه چهره به چهره به کمک
ابزارهایمثلپستالترونیکبهاشتراکبگذارند .
 با برگزاری دوره های آموزشی جایگاه مدیریت دانش و چگونگی مدیریت دانش برای
مدیرانروشنشود.زیراآنهاهستندکهبایداینفرایندرادرسازمانپیادهسازیکنند .
همچنینباتوجهبهپیشرانهایرفتارپیشگیرانه،بهرهگیریازتغییراتدرراستایبهبودو
واکنش سریع به تغییرات نیروی انسانی مؤثر بر سیستم ،توجه به موضوع مدیریت تغییر به
سازمانهاینظامییادآوریمیشودوهمراستاباآن،پیشنهاداتزیرارائهمیگردد :
 آشناساختنمدیرانبامفاهیممدیریتتغییروتشویقبهاستفادهازاینرویکرد .
 فراهمنمودنجوسازمانیمناسبتغییر،بههمراهترویجوترغیبمدیرانوکارکناندر
جهتتوسعهفضایگفتمانومشارکتی .
 فراهمنمودنمنابع  اطالعاتیوایجادآگاهیدربینمدیرانوکارکناندرجهتتسهیل
فرایندتغییر .
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