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  چکیده
یزی رارتقا تحصیالت است. تحصیالت هوشمندانه برنامه ،شغلی یکی از مهمترین راهبردهای توسعه مسیر

یتی مدت و ویژگی شخصانداز بلندباشد. داشتن چشمبرای ارتقا شغلی از طریق ارتقا هدفمند تحصیالت می

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر  تواند در دستیابی به تحصیالت هدفمند موثر باشد.نگر میآینده

زه های صنعتی حونگری در توسعه مسیر شغلی بر تحصیالت هوشمندانه کارکنان یکی از سازمانآینده

باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نگر میدفاعی با نقش میانجی شخصیت آینده

باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از ها، توصیفی از نوع همبستگی میآوری دادهنحوه جمع

نفر از آنان به عنوان نمونه  442گیری تصادفی، های صنعتی حوزه دفاعی بوده که برمبنای نمونهسازمان

استفاده گردید. برای  AMOSو  SPSSافزارهای ها از نرمتحلیل دادهوبرای تجزیه انتخاب گردیدند.

استفاده  4412؛ جوهر و لیو 4412؛ تیخمیرو 4412های پرسبیترو سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه

ها یل دادهحلتونتایج حاصل از تجزیه گردید که پایایی آنها به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.

شغلی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از نگری در توسعه مسیردهد آیندهنشان می

ایج نت نگر بر تحصیالت هوشمندانه کارکنان تاثیر معناداری دارد.گری شخصیت آیندهطریق میانجی

های دفاعی در ن سازمانهایی به همراه داشته است و به مدیراشغلی نوآوریپژوهش در حوزه توسعه مسیر

ری گشغلی بر تحصیالت هدفمند کارکنان با میانجینگر در توسعه مسیردرک تاثیرگذاری رویکرد آینده

 کند.نگر کمک میشخصیت آینده
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  مقدمه

ای را برای دهای متفاوت و ابزارهای نوآورانهرو، رویکرهای پیشها و چالشپیچیده پدیدهماهیت 

های مدیریت سنتی هنوز الزم هستند اما کند و در این راستا اگرچه قابلیتریزی طلب میبرنامه

 ای که تغییر، یک امر عادی است، کافیبینیموفقیت در چنین محیط غیرقابل پیشدیگر برای 

در شکل مشاغل  یاساس رییکار منجر به تغ تیماه رییتغ(. 1000باشند )ایجایی و همکاران، نمی

(. Hofer et al, 2020) خارج از سازمان شده است همچنین ها در داخل وآن تیریو مد

، ینیبشیپ رقابلیها غشغل نی، بنابراباشندمیو تحول  رییاکنون در حال تغ یسازمانهای ستمیس

با وجود تغییر و تحول در  .(Chetana & Mohapatra, 2017) اندشده وجهیو چند ریپذبیآس

 را حفظ یسنت ستمیساز  یسهم قابل توجه هایی هستند کهاما همچنان سازمانبرخی مشاغل، 

رغم علی یفعل یهاسازمان (4410) بر طبق دیدگاه هوآنگ. (Ismail& Rishani, 2017) اندکرده

شده استدالل  های شغلیطبق تئوری. اگرچه (Huang, 2019) ستندین پویا، کامالً پذیریانعطاف

 دونب های شغلیمسیر، اکنون محققان ( هستندو متمرکز یسنت) افتهیساختار ،که مشاغل است

شغلی در توسعه مسیر 4نگری(. آینده,Baruch 2006) دهندیرا ارائه م 1ینیپروتئای یا ، حرفهمرز

و  دهنیآ یهافرصت با ارزیابی افرادشود. ی میابیارزخود ی وشغل ریپذانعکاس یریادگسبب ی

 یریادگیابند. یز وسیعی از مسیر شغلی خود دست میاندابه چشم ،خالقانه یهاخطرات تالش

تغییر و تحوالت سازمان مقاوم  ، فرد را در مقابلهاها و شکستتیاز موفقی شغل ریپذانعکاس

وق قا تحصیالت سشغلی فرد را به سمت ارتنگری در توسعه مسیر(. آیندهLi et al, 2019) سازدمی

 Glukhova) کندتر میشند مسیر را برای ارتقا فرد آساندهد. تحصیالتی که اگر هدفمند بامی

2019 et al,یدن های کارمندان در رسالگوی منسجمی از اهداف و باور 0(. تحصیالت هوشمندانه

مداری در تحصیالت مبین انگیزه فرد از ارتقا دانش باشد. هدفعالی در سازمان میبه جایگاه 

 Podder et) شودهای امروزی عامل کلیدی محسوب میآکادمیک است. دانشی که در سازمان

al, 2020 از طرفی انتخاب رشته و دانش تحصیلی نیز حائز اهمیت است. تحصیالتی هدفمند .)

 توسط مشترک یآموزش هایبرنامهر نردبان ارتقا سازمان یاری رساند. است که بتواند فرد را د

 یهانهیگز نیرو، همراه با بهترنی. از اسازی آموزش را تسهیل کندتواند هدفمندها میمانساز

 مهارت اینرسیبا  دیبا زین سازمان، هر دیجد یهایآوردر مورد فن کاربردیو  یتی، امنیاقتصاد

 Assante et) تعریف نمایدرا  هایستگیاز شا دیجد بسته کیمقابله کند و  یشغل یهالیدر پروفا

                                                           
1. Protein Career 
2. Proactivity 
3. Smart Education 
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al, 2019). ها برای ایجاد تحصیالت هدفمندها و موسسات آموزشی با شرکتهمکاری بین دانشگاه 

 یبرا دیبا نیهمچن باشد. مدیرانهای آکادمیک کارکنان میراهکار مناسبی برای ارتقا مهارت

 تیذهن رییها و تغیفناور عیبا منسوخ شدن سر قابله، می دانشسازادهیمداوم، ارتقاء و پ یریادگی

. های عملی ارائه دهندراهکار دیجد یهایآورها با فنآن یسازگار لیتسه مندان و همچنینکار

 دیجد یهاو هم با مدل دیجد یهایرهم با فناو قتیدر حقها موردنیاز سازمان دیجد یهامهارت

مهمی شخصیتی افراد نقش  های(. ویژگیKagermann, 2014) مرتبط هستند ی وسازمانیتجار

 در مشارکت به افراد تمایل به 1نگرآینده نمایند. شخصیتدر توسعه مسیر شغلی ایفا می

 شارها هاآن محیط بر تأثیرگذاری و تغییر شروع مانندنگرانه فعال و آینده نقش هایگیریجهت

 غلیش هایبرنامه تصور در تواندمی دارد، نگرآینده شخصیتی فرد (. وقتیKim et al, 2009) دارد

 بطمرت رفتارهای فعاالنه اجرای به منجر نتیجه در و باشد داشته پایدار ابتکارعمل آینده برای

 تحت تواندمی راحتی به ،ندارد نگرآینده شخصیتی فرد یک که هنگامی حال، همین در. شود

-رنامهب اجرای و شغلی ریزیبرنامه در شرکت هنگام و در گیرد قرار محیط موقعیتی عوامل تأثیر

 پایدار وضعیت یک عنوان به نگرآینده شخصیت .از دست دهد را خود فعال موضع شغلی های

 تاس شده تعریف مختلف هایزمان و هامتن در تغییر ایجاد و محیط بر تأثیرگذاری برای فردی

(Parker et al, 2010) .های نظامی و دفاعی به دلیل رشد و اگرچه آینده در خصوص سازمان

-ها( و نرم )دکترین، راهبرد،عملیات، تاکتیکهای سخت )تجهیزات و فناوریتوسعه سریع فناوری

های هوشمندانه خود ها و ...( غیرقابل شناخت است اما انسان به کمک دانش و اقدامها، تکنیک

راستا  در این(. 1002ر شکل بخشیدن به آینده داشته باشد )فرهادی و صادقی، تواند سهمی دمی

جایگاه کارکنان  های صنعتی در حوزه دفاعی و اهمیتهای سازمانبا توجه به اهداف و رسالت

 Golshahi) آینداز مباحث حائز اهمیت به شمار می راهه شغلی و ارتقا تحصیالتآنها، توسعه کار

& Norozian, 2022)گیری از رویکرد های صنعتی حوزه دفاعی با بهرهان. کارکنان سازم

ود و شغلی ختوانند گام مهمی در توسعه مسیرگیری از تحصیالت هدفمند مینگری و بهرهآینده

 باشدهای امروزی مین دانشی و مطلع نیاز مبرم سازمانارتقا در نردبان سازمان بردارند. کارکنا

ارکنان ازی کسد باشد. نقطه قوت این پژوهش آگاهد در تحقق این امر سودمنتواننگری میکه آینده

شغلی و تحصیالت هوشمندانه است. با توجه به این نگرانه در توسعه مسیراز اهمیت نگرش آینده

در حوزه تحصیالت هدفمند و توضیحات و با توجه به اینکه تاکنون پژوهش قابل اعتنایی 

شغلی در جامعه آماری پژوهش صورت نپذیرفته است، وسعه مسیرنگری در ترویکردهای آینده

                                                           
1. Proavtive Personality 
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ه با نقش ندانشغلی را بر تحصیالت هوشمنگری در توسعه مسیرتحقیق قصد دارد تا اثر آیندهاین 

 نگر مورد بررسی قرار دهد.میانجی شخصیت آینده

 پژوهش هایمبانی نظری و پیشینه

 شغلینگری در توسعه مسیرآینده

 گرایشبه عنوان یک و  دهدرا نشان می شغلمحور نسبت به ری آیندهتمرکز رفتا نگریآینده

 طیدر مح رییتغ جادیاتا با کوشند یم نگرآیندهافراد . سازی شده استرفتاری مبتنی بر فرد مفهوم

از مطالعات در  یبرخ .(Parker & Bindl, 2016) دست یابند یمتفاوت ندهیخودشان به آ ایو 

 .(Verzat et al, 2017) است یریادگیو  نگریآینده نیب وندیدهنده پنشان یآموزش یهانهیزم

 یاهداف به طور مؤثر و چگونگ نییتع یدر مورد چگونگ یشغل توسعهمربوط به  اتیادب شتریب

(، 4412) بر طبق دیدگاه پرسبیترو. (Amundson et al, 2014) تحقق آنها متمرکز شده است

 ,Presbiteroباشد )ریزی و پذیرش میبعد اصلی برنامهنگری در توسعه مسیرشغلی دارای دو آینده

 یحالکند، دریآغاز م ندهیدر آ یآمادگ یعمدتاً ابتکار عمل را برا نگرآینده یزیربرنامه .(2015

 ,Bindl et al) مشخص شده است یهابرنامه یعمل و اجرامستلزم ابتکار نگرآینده پذیرشکه 

2012 .) 

کند یدر حرفه خود جستجو م توسعه یممکن را برا یهانهیکه فرد تمام گز ییجای، زیربرنامه

 لیبدتحقق و ت برای تیبا جدرا  شده ییشناسا یشغل یهافرد تمام برنامه کیکه  ییجا پذیرشو 

تواند یم یسطح فرد کیبه عنوان  نگری(. آیندهPresbitero, 2015) کنددنبال می تیآنها به واقع

که  یهنگام (.Bindl et al, 2012) برجسته و آشکار شود پذیرشو  یزیربرنامه یهاتیدر فعال

نظر ورداهداف م ایبه هدف  یابیدست یبرا به هم پیوسته یمراحل عمل ییو شناسا ندهیفرد تجسم آ

 یهایژگیو نیا. ریزی منعکس کندتواند این فرآیند را در برنامهنگری میکند، آیندهرا آغاز می

 یغلش پذیرشو  یشغل یزیراز نظر برنامه ژهیبه و یتوسعه شغل نهیتواند در زمیم نگریآینده

عمل در تواند به عنوان ابتکاریمی احرفه یزیر. برنامه(De Vos et al, 2015) کاربرد داشته باشد

 یابیتدس یممکن را برا یوهایشخص شناخته شود و به طور فعال تمام سنار یتصور و تجسم شغل

تواند به عنوان ابتکار عمل یم یاحرفه پذیرشحال،  نیکند. در هم ییشناسا یبه اهداف شغل

 شود.  یتلق یتحقق اهداف شغل یفعاالنه در راستا یو اجرا یشغل یهابرنامه یبرا

 وسعهت نهیتواند در زمیوجود دارد که م تیدر مورد فعال یمیخودتنظ هینظرمانند  ییهایتئور

نظارت دائم  تیاهم میتنظخود یتئور(. Raabe et al, 2007) ردیمورد استفاده قرار گ زین یشغل

 ,Baumeister) کندسته میبرجرا  قبلی یو فعاالنه بر خود و غلبه بر افکار، احساسات و رفتارها

2000 Muraven &). مهم است اریبس یشغل شخص تیریهنگام مد یمیخودتنظ (Presbitero, 



 110 زاده     ی و فتاح شریفشلقیو هیمهد.../  هوشمندانه التیو تحص شغلی ریدر توسعه مس نگریندهیآ

 یبرا یخودمحور. است یمیاست که مربوط به خود تنظ یگرید سمیمکان یخودمحور. (2015

 کاربرد داردخود  یشخص یهایابیو ارز یهدف شخص نییدر تع یرگذاریفعال کردن و تأث

(Golshahi & Jafarpour Hamedani, 2022)یشغل یزیربرنامه اب یمیتنظخود اتی. تمام خصوص 

 یدو مرحله اصل (.& Basak, 2013 Vandenberghe) مرتبط است نگرآینده شغلی پذیرشو 

و بحث در  جسم. مرحله قبل از عمل شامل تعملمرحله قبل از عمل و فاز  عبارتند از: ینظارت

ق تحق یبرا ییهااقدام به برنامه و شامل اجرا عملکه مرحله  یحالباشد درینظر ممورد ندهیمورد آ

 نگرآینده یاحرفه پذیرشو  یاحرفه یزیربرنامه یندهایمراحل در فرآ نیمطلوب است. ا ندهیآ

ه ب یابیدست یممکن برا یوهایاز تمام سنار تادارد  لیتما یاحرفه یزیرشود. برنامهیانجام م

ام اقد و شامل ابتکار عمل در اجرا یاحرفه پذیرشکه  یحالکند، در یبرداربهره یشغل یهابرنامه

 (.Gollwitzer & schaal, 2001شود. )یآنها م جادیو ا یشغل یهابه برنامه
 

 تحصیالت هوشمندانه

ریزی برای ارتقا شغلی از ر هوشمندانه عبارت است از برنامهتحصیالت هدفمند یا به عبارت دیگ

و  یریادگی شرفتیپ با امروزه(. Uskov et al, 2020) طریق ارتقا هدفمند تحصیالت آکادمیک

که  دیجد یروند آموزش کی یریگآموزش در شکل دیجد یکردهایها و روکی، تکنآموزش

 یابعاد اصل یاها مؤلفه نیسه مورد از مهمتر .کندیشود کمک میم دهینام "هوشمند تحصیالت"

 یاطالعات و ارتباطات و ابعاد سازمان ی، فناوریآموزش جینتا: عبارتند ازآموزش هوشمند 

(Tikhomirov et al, 2015). و  هابه مهارت یابیدست یبرا یاالعادهخارق یهاروند فرصت نیا

 یو ارتباط یمختلف اطالعات یهایاز فناور فعالاستفاده  قیاز طر یامختلف حرفه یهادانش

(ICTفراهم م )کند. ی 

. به عنوان کرده استایجاد در حوزه آموزش  یمیعظ ریاطالعات و ارتباطات معاصر تأث یفناور

اطالعات چند شکل در  یآورجمع یتواند برایبزرگ م یهایآورها و فنداده لیتحلوهی، تجزمثال

 یهادوره جادیها به اداده نیاستفاده شود. ا کارمنداناز  یاریبس یفرد یریادگیمورد تجربه 

، آموزش هوشمند نیبنابراکنند. یآموزش هوشمند کمک م نهیدر زم یخارج از دانش واقع یشخص

، چهرهبهچهره یریادگیرا به اندازه  یبیترک ختهیو آم یکیالکترون یریادگیتواند اشکال مختلف یم

، که یآموزش یها. پروژه(Sharma et al, 2020) تر کندو در دسترس ریپذنعطاف، اترعیسراما 

وان توانند به عنید، مندهیم لیآموزش هوشمند را تشک یاصل یهابه اتفاق مؤلفه بیقر تیاکثر

  نظر گرفته شوند. هوشمند در یروند آموزش کیاز  ییهابخش
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 نگرشخصیت آینده

 دانند که تمایل زیادی به مشارکت ورا شخصیتی فعالی می نگرباتمن و کرانت، شخصیت آینده

 ,Crant ؛Fuli et al ,2009) ایفای نقشی فعال جهت ایجاد تغییر و تاثیرگذاری بر محیط خود دارد

Hu & Jiang, 2017 اتی رنگری خصوصیتی ذاتی است و افراد عالوه بر تغیی(. خصوصیت آینده

 توانند سایر کارکنان سازمان را نیز کنترل نمایندنمایند میکه در محیط سازمان ایجاد می

(Batman, 2017همچ .)زای محیطی را دارند)نین توانایی مقابله با عوامل تنشCunningham 

& Rosa, 2008 .)گرایش به نگر دارای ابعاد (، شخصیت آینده4412ه جوهر و لیو)بر طبق دیدگا

 پذیری، ابتکارعمل و انگیزه یادگیری باال است. تغییر، خالقیت، مسئولیت

هایی را در جهت به چالش کشیدن وضع موجود ای از فعالیتنگر طیف گستردهکارکنان آینده

شرایط مطلوب و جدید مدنظر قرار داده و از طریق ابتکار عمل سعی در بهبود شرایط و ایجاد 

گر نکارکنان آیندهنمایند. اومت میموجود دارند تا زمان رسیدن به تغییرات معنادار و مطلوب مق

تمایل دارند استانداردهای باالیی را تعیین نمایند و همه منابع موجود را برای دستیابی به 

کارکنان (. Fuller & Marler, 2009 ؛ Kim et al, 2009) کار گیرندردهای تعیین شده بهتاندااس

 Thampson, 2005) باشندپذیر میمسئولیتعمل، خالقیت باالیی دارند و نگر عالوه بر ابتکارآینده

 ری و پرورش استعدادهای خود دارندانگیزه باالیی در یادگی( و  Zhou & George, 2001 ؛

(Major et al, 2006 ؛Tourigny et al, 2006عزم راسخی برای پیگیری فعالیت .) ها و وظایف

-جمله برنامههای متنوعی از ابتکار عمل شامل فعالیت (.Debra et al, 2006) تعیین شده دارند

 Seibret) باشدیشان، مشاوره به سایر کارکنان میهاها و تواناییریزی شغلی، پیشرفت در مهارت

et al, 2001را گانداز آیندهموجود را به چالش کشیده و یک چشمنگر ذاتاً وضع (. شخصیت آینده

  (. Kim et al, 2009) شودبرای سازمان محسوب می

بیشتر ( و Seibret et al, 2001) تیابی به موفقیت شغلی استنگر در پی دسشخصیت آینده

ه موفقیت ت عینی بباشند تا اینکه به صوربه موفقیت شغلی به صورت ذهنی می خواهان دستیابی

های سازمانی فعال نگر در انجام فعالیتکارکنان آینده(. Badran et al, 2008) شغلی دست یابند

 ,Fuller & Marler) شوندانی و افزایش سرمایه اجتماعی میبوده و منجر به تسهیل عملکرد سازم

دهند سعی در ایجاد ای که انجام مینه و سازندههای داوطلبانگر با تالش(. کارکنان آینده2009

نگری ندارند تمایل دارند به دارند. کارکنانی که خصوصیت آیندهتغییرات کارکردی در سازمان 

ران توانند با دیگنگر میلی سازگار نمایند. کارکنان آیندهجای تغییر دادن خود را با شرایط فع

ازی و سبر انتظارات دیگران از طریق شبکهارتباط برقرار نمایند تا ضمن هماهنگی و تاثیرگذاری 

کمک فراوانی به سایر ( و Thampson, 2005) های سیاسی بهتر عمل نمایندبکارگیری مهارت
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باعث (، همچنین Gilboa et al, 2008نمایند )پیشرفت و رشد میکارکنان سازمان در دستیابی به 

 & Bragg) شوندزمانی در سایر کارکنان سازمان میایجاد تمایل بروز رفتارهای شهروندی سا

Bowling, 2018.) 
 

   پژوهش هایپیشینه

گیرد نیازمند این است تا های مفهومی که در این مطالعه موردبررسی قرار میآشکارسازی جنبه

بررسی قرار داده و همچنین نتایج  این حوزه را موردگرفته در برخی از مطالعات تجربی انجام

ی گیری پژوهشمطالعات مرتبط با این حوزه را بررسی نموده تا بتواند معیار مناسبی برای جهت

عات ترین این مطالترین و مرتبطگردد تا برخی از مهمباشد. بر این اساس در این بخش تالش می

 ارائه گردد.

وری منابع نگر و بهرهشخصیت آینده"در پژوهشی با عنوان ( 1244) مقدم، ویشلقی و جعفری

ارکنانی کردند ک بیان "محور و مهارت سیاسیگر مسیر حرفهنسانی: تحلیل نقش میانجی و تعدیلا

ارند و د مطلوب نگری دارند تمایل به تغییر وضع موجود و دستیابی به وضعکه خصوصیت آینده

ند و قرارگرفتن در مسیرشغلی شومنجر به بهبود عملکرد سازمان می خالق و نوآور هستند که

( 1000) محمدپور و همکاران ای شوند.ود کارکنان ماهر، توانمند و حرفهشباعث می محورحرفه

 دنگر در صنعت نفت با رویکری الگوی رفتارهای مسیرشغلی آیندهطراح»در پژوهشی تحت عنوان 

ان را نگر، کارکنتقویت رفتارهای مسیرشغلی آینده ان کردندبی «سازی ساختاری تفسیریمدل

بینی های بازار کار آینده را پیشو خواسته سازد تا کامالً آگاهانه و هوشمندانه نیازهاقادر می

 هند.رو افزایش دهای پیشد را برای استفادة بهینه از فرصتهای خوها و توانمندینمایند و قابلیت

بیان  "صنعت نهیدر زم انههوشمند تحصیالت"( در پژوهشی با عنوان 4410) آسانته و همکاران

گذارند. یم ریها تأثشرکت یفن ییبر سازمان و توانا قاً یبه سرعت و عمداشتند تحصیالت هدفمند 

-شرکت یریذپرقابت یبرا یشرط اساس کی "تالیجید رییتغ"شود که یم رفتهیاگرچه معموالً پذ

ه ک شودسبب میرا  رانیکارکنان و مد یهامرتبط در مهارت رییتغ چندینتحصیالت ها است، 

گری نتعلیم آینده"با عنوان  شغل را تسهیل کند. در پژوهشی رشیپذ هایتواند تنگنایامر م نیا

 شینگری در اثربخ( انجام شد بیان کردند آینده4412که توسط ورزات و همکاران ) "در کارآفرینی

آموزش صحیح و ارتقا دانش سوق  نگری کارکنان را برایکند. آیندهایفا می افراد نقش مهمی را

دهد و به این ترتیب اهداف کار آفرینی و پیشبرد اهداف فردی و سازمانی محقق خواهد شد. می

در  راتییدر مورد تغ یدرک کارکنان آموزش"( در پژوهشی با عنوان 4412اوزدمیر و همکاران )

مؤثر  تیریلوقوع مدابیقر اترییتغ و در شرایطسازمان در که یان داشتند ب "یآموزش یهاسازمان
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 رییغکه با هدف ت یابه بازده یابیدست یبرا سازمان. خواهد کرد هدایت حیرا بطور صح رییروند تغ

 رباید کارکنان دانشی تربیت کند. آموزش با کیفیت کلید موفقیت کارکنان دشده است  جادیا

و عملکرد  نگرآینده تیشخص "( در پژوهشی با عنوان 4412) است. جوهر و لیوشان زندگی شغلی

ه افراد کبیان داشتند  "یاسیکننده مهارت سلیو نقش تعد یشغل تیرضا یانجینقش م یشهروند

 یفتارهار ریدرگ از مشاغل خود، شتریب تیبه رضا لیتما لیبه دل یاسیمهارت س یو دارا نگرآینده

وانند تنگر و دارای مهارت سیاسی میگیری از کارکنان آیندهها با بهرهسازمان .شوندمی یشهروند

نگری در توسعه آینده"عنوان ( در پژوهشی با 4412) پرسبیترواثربخشی اهداف را ارتقا دهند. 

نگرانه در دهریزی آینبیان کرد برنامه "نگرقش پیچیدگی شناختی و شخصیت آیندهشغلی: نمسیر

 زاکارمندان  مندیبهرهاز  نانیها، اطمسازمان یبراغلی بسیار حائز اهمیت است. توسعه مسیرش

 یارجو خ یاز منابع داخل یناش یو فشارها راتییتغ تیریمد یبرا لیو تما نگرآیندهطرز تفکر 

و  یازسمفهوم یمنابع انسان یهاوهیش دیکارکنان با نیدر ب زهیانگ جادیا یبرا مهم است. اریبس

 "هوشمندانهسه بعد تحصیالت "( در پژوهشی با عنوان 4412) تیخمیرو و همکاران .ابدیتوسعه 

های تحصیالت هوشمند در بعد سازمانی، بعد ارتباطات و اطالعات و بعد بیان داشتند استراتژی

اسب های منمکمل هم بوده و با ایجاد زیرساختنتایج آموزشی مطرح است. هر یک از این ابعاد 

گرت شو و شغلی دست یافت.اف متعالی سازمانی و پیشبرد مسیرتوان به اهدو به جا می

: نقش یعال تحصیالت یبرا انیدانشجو یسازآماده"با عنوان  ی( در تحقیق4412)1همکاران

ش مهمی در ارتقا تحصیالت ایفا نگرانه نقتارها و گرایشات آیندهبیان داشتند رف "نگریآینده

الی تحصیالت هدفمند و عنگرانه در بین دانشجویان تمایل به آیندهبا گسترش تفکر نماید. می

 هیانداز سرما: چشمیو عملکرد شغل نگرآینده تیشخص"در تحقیق با عنوان  یابد.افزایش می

 رنگآینده تیرسد شخصیبه نظر م( انجام شد بیان داشتند 4442)4که توسط تامسون "یاجتماع

 نینکند. چیخود دنبال م یفور فیعمل را فراتر از وظاکارمند ابتکار کیکند که یم ینیبشیپ

 دارد.  یبا عملکرد شغل یمیابتکار عمل رابطه مستق
های چندانی در داخل مرور اجمالی پیشینه نظری و تجربی پژوهش مشخص کرد که پژوهش

های خارجی هستند. در پژوهش کشور در حوزه پژوهش حاضر انجام نشده است و عمدتاً پژوهش

حاضر تالش گردیده است تا اوالً مدل ترکیبی پژوهش به صورت یک کل منسجم مورد بررسی 

 ها با توجه به عدم اطمینان محیطی، تحوالتقرار گیرد و ثانیاً کیفیت این متغیرها و روابط بین آن

خأل پژوهشی موجود و ضرورت  اخیر در یک مورد بومی و داخلی مورد بررسی قرار گیرد. باتوجه به

                                                           
1. Geertshuis et al 
2. Thompson 
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گیری از تحصیالت هدفمند، پژوهشگران نگر و بهرههت نوآوری در جذب کارکنانی آیندهرفع آن ج

ه با تأکید شغلی بر تحصیالت هوشمنداننگری در توسعه مسیرمیم گرفتند به بررسی تأثیر آیندهتص

ای فوق، مفهومی پژوهش را هنگر بپردازند. با توجه به فرضیهگری شخصیت آیندهبر میانجی

 ترسیم کرد.  (1)توان در قالب شکل می

 

تحصیالت
هوشمندانه

آینده نگری در 
توسعه مسیر شغلی

شخصیت  آینده نگر

H3

H1 H2

H4
 

 

 
 شرح زیر بیان نمود:توان در قالب چهار فرضیه بههای تحقیق را میفرضیه

1H :ای هسازمان هوشمندانه کارکنان یکی ازشغلی بر تحصیالت نگری در توسعه مسیرآینده

 داری دارد.صنعتی حوزه دفاعی تاثیر مثبت و معنا

2H :صنعتی  هاینگر کارکنان یکی از سازمانشغلی بر شخصیت آیندهنگری در توسعه مسیرآینده

 داری دارد.حوزه دفاعی تاثیر مثبت و معنا

3H :اثیر زه دفاعی تهای صنعتی حوحصیالت هوشمندانه کارکنان سازماننگر بر تشخصیت آینده

 مثبت و معناداری دارد. 

4H :ت النگر موجب تحصیگری شخصیت آیندهمسیرشغلی با میانجینگری در توسعه آینده

 شود.های صنعتی حوزه دفاعی میهوشمندانه در کارکنان سازمان

 

 شناسی پژوهشروش

 یدآورگر یابزار اصلپیمایشی است. -پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی

های ا کارکنان شاغل در یکی از سازمانجامعه آماری این پژوهش ر ؛اطالعات پرسشنامه است

 هاینامهپرسش یلتکم یبراگیری تصادفی ساده دهند و از نمونهصنعتی حوزه دفاعی تشکیل می

فرمول  طریقنفر بود که از  284 . تعداد جامعه آماری مورد نظرشده است استفاده پژوهش

 ( مدل مفهومی پژوهش1شکل )



 1241بهار ، 42، شماره هفتمسال  ،یدفاع یپژوهندهیفصلنامه آ                                118

پرسشنامه  442پرسشنامه توزیع گردید و  424نفر برآورد شد و تعداد  401 کوکران، حجم نمونه

سال( 24-04)ناختی در پژوهش حاضر، از لحاظ سنشاطالعات جمعیتتکمیل و عودت داده شد. 

باشد. مدرک تحصیلی درصد می02/0سال( 24-24درصد، )82/28سال( 24-24درصد، ) 8/22

درصد  28ر ارشد و باالتدرصد، کارشناسی 2/00د، کارشناسی درص2/4دهندگان، کاردانی پاسخ

بخش توصیفی  درباشد. درصد می 22سال  42-44درصد،  22ل سا 44-14کاری باشد، تجربهمی

 از فرضیات آزمون برای استنباطی بخش استفاده شده است. در  spssافزارنتایج پژوهش، از نرم

 در الگوی .آزمون شد Amosافزار نرم استفاده شده است که توسط ساختاری معادالتسازی مدل

با ابعاد  ( 4412پرسبیترو ،شغلی )نگری در توسعه مسیرتحلیلی پژوهش از پرسشنامه آینده

اطالعات و  سازمانی، ابعاد با تحصیالت هوشمندانه متغیر ،8-1های ریزی و پذیرش، گویهبرنامه

 نگرشخصیت آینده و متغیر 12-0های ( گویه4412) تیخمیرو آموزشی از پرسشنامهارتباطات و 

کارعمل ابتپذیری، گرایش به تغییر، خالقیت، مسئولیتبا ابعاد  ( 4412) جوهر و لیو  پرسشنامه از

های مربوط به هر متغیر استفاده شد. برای سنجش گزینه 04-18های و انگیزه یادگیری باال، گویه

 ییتوامحصوری و برای تایید روایی پرسشنامه از روایی ای لیکرت استفاده شد. گزینه 2 از طیف

استفاده شد بدین صورت که پرسشنامه طراحی شده به تعدادی از خبرگان و اساتید داده شد و 

سشنامه پر . پایاییقرار گرفتتایید مورد روایی پرسشنامه نیز و اصالحات الزم در آن اعمال گردید 

اخ متغیر بستفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تعیین شد که آلفای کرونبا ا

-( و شخصیت آینده24/4هوشمندانه ) (، تحصیالت28/4شغلی )نگری در توسعه مسیرآینده

شغلی نگری در توسعه مسیرمتغیر آینده (CR)( بدست آمد و ضریب پایایی ترکیبی 22/4نگر)

 ( بدست آمد.20/4نگر )( و شخصیت آینده22/4هوشمندانه ) تحصیالت(، 84/4)
 

 هادادهتحلیل وتجزیه

. ها مشخص شودهای پژوهش، ابتدا باید نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع دادهقبل از آزمون فرضیه

  ( بیان شده است.1های پژوهش در جدول )اسمیرنوف متغیر –آزمون کولموگروف نتایج 

 
 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف تایج ( ن1جدول )

 کولموگروف اسمیرنوف متغیر

 148/4 شغلیعه مسیرنگری در توسآینده

 144/4 تحصیالت هوشمندانه

 110/4 نگرشخصیت آینده
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دهد سطح معناداری همه متغیرهای همچنین نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان می

شود و است. از این رو فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها تأیید می 42/4پژوهش بیش از 

گیری مدل معادالت ساختاری شامل دو بخش مدل اندازه AMOSافزار در نرماند. ها نرمالداده

بتدا ا باشد.برای بررسی روایی پرسشنامه و مدل ساختاری جهت بررسی روابط بین متغیرها می

 ت بررسی روایی پرسشنامهگیری در قالب تحلیل عاملی تاییدی جهاندازهنتایج مربوط به مدل 

 گردد.ها ارائه میای بررسی فرضیهتاری برشود و سپس مدل معادالت ساخارائه می
 های پژوهشلی و عدد معناداری مربوط به گویهر عام( با2ول )جد

سطح 

 معناداری

عدد 

 معناداری

خطای 

 استاندارد

AVE  بارهای عاملی

 استانداردشده

بارهای 

عاملی 

 غیراستاندارد

گویه 

های 

 پژوهش

متغیرهای 

 پژوهش

    

 

 

211/4 

 

 

 

 

20/4 44/1 Q1  

نگری آینده

در توسعه 

 شغلیمسیر

*** 02/2 120/4 81/4 12/1 Q2 

*** 42/2 122/4 20/4 44/1 Q3 

*** 24/2 122/4 24/4 14/1 Q4 

*** 21/2 122/4 22/4 81/4 Q5 

*** 20/2 124/4 22/4 82/4 Q6 

*** 22/2 121/4 22/4 02/4 Q7 

*** 42/2 122/4 24/4 82/4 Q8 

    

 

240/4 

 

22/4 20/1 Q9  

 

 

 

تحصیالت 

 هوشمندانه

*** 42/2 120/4 22/4 02/4 Q10 

*** 28/2 184/4 00/4 22/1 Q11 

*** 22/2 104/4 82/4 08/4 Q12 

*** 42/2 122/4 22/4 82/4 Q13 

*** 00/2 122/4 22/4 84/4 Q14 

*** 02/2 120/4 21/4 44/1 Q15 

*** 08/2 180/4 22/4 41/1 Q16 

*** 28/2 120/4 20/4 41/1 Q17 

    

 

 

 

 

 

 

21/4 40/1 Q18  

 

 

 

 

شخصیت 

 آینده نگر

*** 42/2 122/4 21/4 40/1 Q19 

*** 02/2 128/4 22/4 21/1 Q20 

*** 22/2 121/4 20/4 12/1 Q21 

*** 41/2 120/4 24/4 82/4 Q22 

*** 44/2 120/4 21/4 02/4 Q23 

*** 44/2 122/4 22/4 22/1 Q24 
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سطح 

 معناداری

عدد 

 معناداری

خطای 

 استاندارد

AVE  بارهای عاملی

 استانداردشده

بارهای 

عاملی 

 غیراستاندارد

گویه 

های 

 پژوهش

متغیرهای 

 پژوهش

*** 02/2 120/4 240/4 22/4 44/1 Q25 

*** 02/2 148/4 24/4 04/4 Q26 

*** 44/2 142/4 22/4 04/4 Q27 

*** 22/2 104/4 20/4 84/4 Q28 

*** 84/2 122/4 20/4 40/1 Q29 

*** 82/2 102/4 24/4 22/ Q30 

*** 21/2 144/4 22/4 88/4 Q31 

*** 01/2 112/4 20/4 20/4 Q32 
 

 
 

است و عدد  2/4ها بیشتر از مقدار بارهای عاملی )استاندارد و غیراستاندارد( برای همه گویه

توانند به خوبی متغیرهای پژوهش ها میدهد گویه+ است که نشان می02/1معناداری بیشتر از 

 وحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید را اندازه گیری نمایند. روایی واگرای پرسشنامه از طریق ت

همانطور که در جدول فوق بیان گردید مقدار میانگین واریانس استخراجی برای همه متغیرهای 

شود. اکنون روابط علی میان بوده و روایی همگرای پرسشنامه نیز تأیید می 2/4پژوهش باالی 

 شود. بررسی می AMOSمتغیرها به روش معادالت ساختاری با کمک 
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 ( مدل معادالت ساختاری در حالت غیر استاندارد )مدل ضرایب غیراستاندارد(2شکل )

  
 ( مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد3شکل )
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های فوق ابتدا باید برازش مدل معادالت ساختاری بررسی برای بررسی مناسب بودن مدل

های نیکویی برازش در دامنه قابل قبولی قرار دارند. در تمامی شاخص (0)شود. بر طبق جدول 

کای مربع بهنجار شده CMIN/DF .توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار استنتیجه می

بیانگر برازش قابل قبولی است.  228/4باشد با احتساب مقدار  داشته 0تا  1که باید مقداری بین 

GFI بیانگر برازش قابل  012/4را کسب کند که  0/4د مقداری باالی شاخص نیکویی برازش بای

باشد و با احتساب  0/4باید باالی  نیکویی برازش تعدیل شده است که شاخص AGFI قبول است،

نشده است نیز شاخص برازش هنجار TLIیا  NNFIمقدار برازش قابل قبولی را داراست،  021/4

یز شاخص برازش هنجار شده است ن NFIقبولی است دارای برازش قابل  012/4که با احتساب 

دارای برازش قابل قبولی است،  042/4را کسب کند که با احتساب  0/4که باید مقداری باالی 

CFI  دارای برازش قابل قبولی است و  021/4شاخص برازش تطبیقی است که با کسبIFI  نیز

 000/4را کسب نماید داشتن مقدار  1و  4برازش فزاینده است که باید مقداری بین  شاخص

شده است که باید مقداری شاخص برازش مقتصد هنجار PNFIحاکی از برازش قابل قبول است،

نیز شاخص  PCFIبیانگر برازش قابل قبولی است،  228/4داشته باشد کسب مقدار  2/4باالی 

نیز  RMSEAبیانگر برازش قابل قبولی است و نهایتًا  222/4مقدار نیکویی موجز است با کسب 

را کسب نماید که با  48/4ریشه میانگین مربعات خطای برآورد است که باید مقداری کمتر از 

توان . در نتیجه می(1002)حبیبی و عدن ور،  بیانگر برازش قابل قبولی است 422/4کسب نمره 

 دار است.گفت مدل از برازش مناسبی برخور
 های نیکویی برازششاخص (3)جدول 

CMIN شاخص

/DF 

GFI AGFI TLI NFI CFI IFI PCFI RMSEA 

حد 

 مجاز

 1مابین 

 0و

و  0/4

 باالتر

و  0/4

 باالتر

و  0/4

 باالتر

و  0/4

 باالتر

و  0/4

 باالتر

و  0/4

 باالتر

باالی 

2/4 

کوچک تر 

 48/4از 

مقدار 

بدست 

 آمده

228/4 012/4 021/4 01/4 042/4 021/4 000/4 222/4 422/4 

 

شد. پس از بررسی و تأیید مدل پیشنهادی پژوهش از آزمون معناداری فرضیه ستفاده  ها ا

شاخص جزئی مقدار بحرانی برای آزمون معناداری فرضیه شده  Pو  CRها اکنون از دو  ستفاده  ا

 -02/1+ و یا کمتر از 02/1درصد مقدار بحرانی باید بیشتر از  2سطح معناداری  بر اساساست. 

 Pبرای مقدار  42/4باشددد. مقدار پارامتر بین دو دامنه در الگو مهم نیسددت و مقادیر کوچکتر از 

شده برای  سبه  سطح اطمینان هاوزنتفاوت معنادار مقدار محا صفر در  سیونی با مقدار  ی رگر
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 دهد.را نشان می 02/4

 های پژوهشخالصه نتایج مدل معادالت ساختاری برای فرضیه (4)ول جد
ضریب  جهت مسیر  هافرضیه

 مسیر

 SE CR  سطح

 معناداری

نتیجه 

 آزمون
H1 شغلینگری در توسعه مسیر آینده- 

 تحصیالت هوشمندانه

 تأیید 444/4 204/2 122/4 20/4

H2 توسعه مسیر شغلی نگری درآینده- 

 رنگشخصیت آینده

 تأیید 444/4 220/2 120/4 84/4

H3 تحصیالت  –نگر شخصیت آینده

 هوشمندانه

 تأیید 444/4 202/0 112/4 08/4

 

ستفاده  ستراپ ا پس از تأیید فرضیات پژوهش برای آزمون فرضیات میانجی از روش بوت ا

ضیه  ستراپ در جدول  2شد. نتایج تحلیل فر ستفاده از روش بوت ا شده  (2)پژوهش با ا بیان 

 است.

 نتایج بوت استرپ (5)جدول 

حد  SE سوگیری بوت جهت مسیر هافرضیه

 پایین

 حد باال

H4 شخصیت  -توسعه مسیرشغلیگری در نآینده

 تحصیالت هوشمندانه -نگرآینده

20/4 4412/4 412/4 441/4 822/4 

 

باشند به دلیل برای مسیر فرضیاتی که دارای متغیر میانجی می 2مندرجات جدول شماره 

نتایج آزمون بوت استراپ و قرار نگرفتن صفر در حد فاصل حد پایین و باال حاکی از معناداری 

یرمستقیم و در نتیجه تأیید فرضیه مربوط به آن است. از این رو در سطح اطمینان این مسیر غ

 پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت. 2درصد فرضیه  02
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

هایی در سطوح ملی و ها و طرحنیازمند اجرایی کردن پروژه 1242 کشور ایران بر اساس افق

های دفاعی نقش کلیدی کی از عواملی که در برتری سازماندر مباحث دفاعی، ی سازمانی است.

نگر با تحصیالت هوشمندانه که نقش نگری و استخدام کارکنانی آیندهکند، عامل آیندهایفا می

های برتر و تسلیحات هوشمندانه، در ریمهم و اساسی در تحقیق، توسعه و دستیابی به فناو

ای هرند. به همین دلیل است که سازمانیندها و ارائه خدمات پیشرفته دابهسازی تجهیزات، فرآ

ازی سای نیازمند زمینهای و غیرمنطقهدفاعی به منظور کسب آمادگی در برابر تهدیدهای منطقه
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ریزی برای ارتقا تحصیالت آکادمیک هستند تا براساس آن نگر و برنامهبکارگیری کارکنان آینده

 و های جدید دفاعی در قالب ارائه محصوالتها و خلق شایستگیتوانمندی بتوانند به ارتقای

ها و ر استخدام کارکنانی است که ویژگیالزمه این ام خدمات دفاعی جدید را محقق نمایند.

های الزم جهت دستیابی به این اهداف را داشته باشند. دانش مورد نیاز کارکنان باید به توانایی

بلندمدت کارکنان و  اندازبا نیازهای سازمان باشد. چشمو متناسب  صورت هدفمند کسب شده

تواند در مسیر حرکت به سمت تحصیالت هدفمند موثر باشد. تحصیالت نگرانه میرویکرد آینده

ریزی برای ارتقا شغلی از طریق ارتقا هدفمند تحصیالت برنامه که با هدفهدفمند یا هوشمندانه 

 ریزی جهت دستیابی به اهداف، داشتن کارکنانی بازمه چنین برنامهگیرد، الانجام می آکادمیک

نگرانه است که در هر موقعیتی تمایل به تغییر دارند و با مشارکت حداکثری دید وسیع و آینده

-نگری جز ویژگی. چنانچه آیندهسعی در بهبود وضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب را دارند

اهد شد. با یزی و اجرای برنامه مربوطه بیش از پیش میسر خورهای شخصیتی فرد باشد طرح

ای های نیروهمندی از تخصص و قابلیتدفاعی و بهرههای صنعتی در حوزه توجه به رسالت سازمان

ها تعریف شده است، اهمیت تحصیالت آکادمیک و هدفمند بودن انسانی، مسیر شغلی برای آن

غلی بر شنگری در توسعه مسیرهدف بررسی اثر آینده ین پژوهش باااین تحصیالت آشکار است. 

ط برای بررسی روابنگر انجام شده است. ندانه با نقش میانجی شخصیت آیندهتحصیالت هوشم

 بین متغیرهای تحقیق از چهار فرضیه استفاده گردید؛ 

شغلی بر تحصیالت نگری در توسعه مسیردارد که آیندهآزمون فرضیه اول پژوهش بیان می

. این فرضیه با توجه به ضریب فاعی تاثیر مثبت و معناداری داردشمندانه کارکنان صنایع دهو

های صنعتی حوزه تایید قرار گرفت. کارکنان سازمانمورد  204/2به مقدار  t/. و آماره 20مسیر 

محور و تمرکز بر رشد و تحول،  مسیر منتهی به تحصیالت گیری از رویکرد آیندهدفاعی با بهره

هدفمند را شناسایی و با استفاده از تحصیالت هوشمندانه در نردبان سازمان ارتقا خواهند یافت. 

نگری، مسیر تحصیالت آکادمیکی که بتواند در برنامه ارتقا و توسعه شغلی ارت دیگر با آیندهبه عب

ژوهش تیخمیرو و نتایج این فرضیه با نتایج پ مفید باشد برای فرد ترسیم خواهد شد.

دارد که آزمون فرضیه دوم پژوهش بیان می راستا است.خوانی دارد و هم( هم4412کاران)هم

فاعی های صنعتی حوزه دنگر کارکنان سازمانتوسعه مسیرشغلی بر شخصیت آیندهنگری در آینده

 220/2به مقدار  tو آماره  /.84. این فرضیه با توجه به ضریب مسیر تاثیر مثبت و معناداری دارد

بب کند و سنگر را فعال مینگری ظرفیت درونی شخصیت آیندهد تایید قرار گرفت. آیندهمور

هد. به عبارت دیگر چندانی برای فعالیت و اقدام اثربخش از خود نشان دایل دوشود فرد تممی

ای ستند بلکه در شغل و حرفه خود نیز دارنگر تنها به دنبال پیشرفت در سازمان نیکارکنان آینده
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گر را ننگری در توسعه مسیرشغلی پتانسیل شخصیت آیندهابتکارعمل هستند، بنابراین آینده

( 1244(، مقدم و همکاران)4412)ن فرضیه با نتیجه پژوهش پرسبیترونتایج ای افزایش خواهد داد.

دارد که شخصیت آزمون فرضیه سوم پژوهش بیان میخوانی و مطابقت دارد. راستا است و همهم

فاعی تاثیر مثبت و های صنعتی حوزه دحصیالت هوشمندانه کارکنان سازماننگر بر تآینده

رد تایید قرار مو 002/0به مقدار  t/. و آماره 08. این فرضیه با توجه به ضریب مسیر معناداری دارد

نگر به دنبال موفقیت شغلی است. بنابراین برای دستیابی به این موفقیت گرفت. شخصیت آینده

نگری هدفمندی در تحصیالت را به خواهد بود. به عبارت دیگر آینده ارتقا تحصیالت درصدد

خوانی و ( هم4412شو و همکاران)یج این فرضیه با نتایج پژوهش گرتنتا همراه خواهد داشت.

شغلی بر نگری در توسعه مسیردارد که آیندهفرضیه چهارم پژوهش بیان می مطابقت دارد.

بت و نگر تاثیر مثگری شخصیت آیندهکارکنان صنایع دفاعی با میانجیه تحصیالت هوشمندان

رصد مورد د 02در سطح اطمینان  21/4. این فرضیه با توجه به نتایج بوت استراپ معناداری دارد

ه شناخت نگر منجر بنگری در توسعه مسیرشغلی و داشتن شخصیت آیندهتایید قرار گرفت. آینده

ای هناخت تحصیالت هدفمند کارکنان گامسودمند خواهد شد. با شصحیح تحصیالت آکادمیک و 

دارند و از پتانسیل تحصیالت در پیشرفت سازمانی خود کمال مهمی در مسیر شغلی خود برمی

محور کارکنان نیازمند تحصیالتی های دانشد برد. با گسترش روزافزون سازماناستفاده را خواهن

خاب درستی انتها باشد. تحصیالتی که اگر بهکمک حال آن هستند که بتواند در زندگی سازمان

داشتن  اتواند رشد شغلی باالیی را فراهم آورد. از سوی دیگر صنایع دفاعی نیز بو هدایت شود می

 تر باشند. توانند در دستیابی به اهداف موفقکارکنان دانشی و مطلع می
 

 پیشنهادات

 گردد:حاضر پیشنهادهای زیر ارائه میهش باتوجه به مطالب گفته شده در پژو

 ا ب های صنعتی حوزه دفاعی کشور باید بر ارتقا تحصیالت کارکنان اهمیت داده وسازمان

های آموزشی رسمی سعی در ارتقا میزان تحصیالت هوشمندانه کارکنان بکارگیری دوره

 های فکر و بیاناتاقل گردند. همچنین استفاده از باشند تا بتوانند به اهداف سازمانی نائ

  تواند منجر به افزایش اطالعات و آگاهی کارکنان شود.های جدید و بدیع میایده

 راتژیک های استتالش نمایند کارکنان را با تحلیلهای صنعتی حوزه دفاعی کشور باید ازمانس

تحلیل نقاط ضعف و قوت وا نمایند، همچنین با آموزش تجزیهگذاری آگاهانه آشنو هدف

(swot) گذاری مشخص بتوانند به جایگاه اصلی خود در به کارکنان کمک نمایند تا با هدف

 سازمان دست یابند. 
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 نگری را که به سرنوشت باید کارکنان دارای ویژگی آینده های صنعتی حوزه دفاعیسازمان

آورند، کارکنانی که  ها را فراهمرشد و توسعه آنسازمان حساس هستند شناسایی و بستر 

پذیری، توانایی تطبیق با تغییرات را دارند های خالقیت، ابتکار عمل، مسئولیتدارای ویژگی

 گذاری نمایند. ها سرمایهرا شناسایی و روی آن

 ا در هنگری هستند باید با جستجو فرصتنایع دفاعی که دارای ویژگی آیندهکارکنان ص

ده و در این شغلی خود بوبه دنبال توسعه مستمر مسیرباال  سازمان و حفظ روحیه کاری

 نگری کمال استفاده را ببرند.مسیر از ظرفیت آینده

 ارکنان نتی کشغلی سفاعی کشور باید تالش نمایند مسیرهای صنعتی حوزه دمدیران سازمان

و  های متنوعو تالش نمایند کارکنان از مهارت محور تغییر دهندرا به مسیرشغلی حرفه

 ها، آگاهانه عمل نمایند. ها و پیچیدگیوردار شوند و در برخورد با بحرانچندگانه برخ
هایی مواجه بودند؛ از جمله کمبود اطالعات پایه و ر پژوهش حاضر، محققان با محدودیتد

لیل ها به ددهندگان از پرسشمال برداشت متفاوت پاسخسوابق تحقیقاتی پیرامون موضوع، احت

قبیل تعصب فردی و سطح تحصیالت و همچنین، ممکن است متغیرهایی نظیر عواملی از 

ی را نقش متغیر میانج محورستراتژیک و مدیریت استعداد آیندهریزی ارفتاری، برنامه دوسوتوانی

 ههای کیفی و آمیختاستفاده از پژوهشهای آتی است. در پژوهشد که شایسته بررسی نایفا کن

را  های جدیدیتواند دیدگاهنگری در مسیرشغلی نیز میهوشمندانه و آیندهزمینه تحصیالت در 

ندی بتوانند به بررسی و اولویتمی در این راستا پژوهشگران روی پژوهشگران آتی قرار دهد.پیش

 عوامل موثر بر تحصیالت هوشمندانه با رویکرد ساختاری تفسیری یا رویکرد دیمتل بپردازند. 
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