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چکیده
یکی از مهمترین راهبردهای توسعه مسیر شغلی ،ارتقا تحصیالت است .تحصیالت هوشمندانه برنامهریزی
برای ارتقا شغلی از طریق ارتقا هدفمند تحصیالت میباشد .داشتن چشمانداز بلندمدت و ویژگی شخصیتی
آیندهنگر میتواند در دستیابی به تحصیالت هدفمند موثر باشد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر
آینده نگری در توسعه مسیر شغلی بر تحصیالت هوشمندانه کارکنان یکی از سازمانهای صنعتی حوزه
دفاعی با نقش میانجی شخصیت آیندهنگر میباشد .روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر
نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش ،کارکنان یکی از
سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی بوده که برمبنای نمونهگیری تصادفی 442 ،نفر از آنان به عنوان نمونه
انتخاب گردیدند .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSاستفاده گردید .برای
سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامههای پرسبیترو 4412؛ تیخمیرو 4412؛ جوهر و لیو  4412استفاده
گردید که پایایی آنها به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها
نشان میدهد آیندهنگری در توسعه مسیر شغلی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از
طریق میانجیگری شخصیت آیندهنگر بر تحصیالت هوشمندانه کارکنان تاثیر معناداری دارد .نتایج
پژوهش در حوزه توسعه مسیرشغلی نوآوریهایی به همراه داشته است و به مدیران سازمانهای دفاعی در
درک تاثیرگذاری رویکرد آیندهنگر در توسعه مسیرشغلی بر تحصیالت هدفمند کارکنان با میانجیگری
شخصیت آیندهنگر کمک میکند.
واژههای کلیدی:
آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی ،تحصیالت هوشمندانه ،شخصیت آیندهنگر ،صنایع دفاعی.
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مقدمه
ماهیت پیچیده پدیدهها و چالشهای پیشرو ،رویکردهای متفاوت و ابزارهای نوآورانهای را برای
برنامهریزی طلب میکند و در این راستا اگرچه قابلیتهای مدیریت سنتی هنوز الزم هستند اما
دیگر برای موفقیت در چنین محیط غیرقابل پیشبینیای که تغییر ،یک امر عادی است ،کافی
نمیباشند (ایجایی و همکاران .)1000 ،تغییر ماهیت کار منجر به تغییر اساسی در شکل مشاغل
و مدیریت آنها در داخل و همچنین خارج از سازمان شده است (.)Hofer et al, 2020
سیستمهای سازمانی اکنون در حال تغییر و تحول میباشند ،بنابراین شغلها غیرقابل پیشبینی،
آسیبپذیر و چندوجهی شدهاند ( .)Chetana & Mohapatra, 2017با وجود تغییر و تحول در
برخی مشاغل ،اما همچنان سازمانهایی هستند که سهم قابل توجهی از سیستم سنتی را حفظ
کردهاند ( .)Ismail& Rishani, 2017بر طبق دیدگاه هوآنگ ( )4410سازمانهای فعلی علیرغم
انعطافپذیری ،کامالً پویا نیستند ( .)Huang, 2019اگرچه طبق تئوریهای شغلی استدالل شده
است که مشاغل ،ساختاریافته (سنتی و متمرکز) هستند ،اکنون محققان مسیرهای شغلی بدون
مرز ،حرفهای یا پروتئینی 1را ارائه میدهند ( .)Baruch, 2006آیندهنگری 4در توسعه مسیرشغلی
سبب یادگیری انعکاسپذیر شغلی و خودارزیابی میشود .افراد با ارزیابی فرصتهای آینده و
خطرات تالشهای خالقانه ،به چشمانداز وسیعی از مسیر شغلی خود دست مییابند .یادگیری
انعکاسپذیر شغلی از موفقیتها و شکستها ،فرد را در مقابل تغییر و تحوالت سازمان مقاوم
میسازد ( .)Li et al, 2019آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی فرد را به سمت ارتقا تحصیالت سوق
میدهد .تحصیالتی که اگر هدفمند باشند مسیر را برای ارتقا فرد آسانتر میکند ( Glukhova
 .)et al, 2019تحصیالت هوشمندانه 0الگوی منسجمی از اهداف و باورهای کارمندان در رسیدن
به جایگاه عالی در سازمان میباشد .هدفمداری در تحصیالت مبین انگیزه فرد از ارتقا دانش
آکادمیک است .دانشی که در سازمانهای امروزی عامل کلیدی محسوب میشود ( Podder et
 .) al, 2020از طرفی انتخاب رشته و دانش تحصیلی نیز حائز اهمیت است .تحصیالتی هدفمند
است که بتواند فرد را در نردبان ارتقا سازمان یاری رساند .برنامههای آموزشی مشترک توسط
سازمانها میتواند هدفمندسازی آموزش را تسهیل کند .از اینرو ،همراه با بهترین گزینههای
اقتصادی ،امنیتی و کاربردی در مورد فنآوریهای جدید ،هر سازمان نیز باید با اینرسی مهارت
در پروفایلهای شغلی مقابله کند و یک بسته جدید از شایستگیها را تعریف نماید ( Assante et
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 .)al, 2019همکاری بین دانشگاهها و موسسات آموزشی با شرکتها برای ایجاد تحصیالت هدفمند
راهکار مناسبی برای ارتقا مهارتهای آکادمیک کارکنان میباشد .مدیران همچنین باید برای
یادگیری مداوم ،ارتقاء و پیادهسازی دانش ،مقابله با منسوخ شدن سریع فناوریها و تغییر ذهنیت
کارمندان و همچنین تسهیل سازگاری آنها با فنآوریهای جدید راهکارهای عملی ارائه دهند.
مهارتهای جدید موردنیاز سازمانها در حقیقت هم با فناوریهای جدید و هم با مدلهای جدید
تجاری وسازمانی مرتبط هستند ( .)Kagermann, 2014ویژگیهای شخصیتی افراد نقش مهمی
در توسعه مسیر شغلی ایفا مینمایند .شخصیت آیندهنگر 1به تمایل افراد به مشارکت در
جهتگیریهای نقش فعال و آیندهنگرانه مانند شروع تغییر و تأثیرگذاری بر محیط آنها اشاره
دارد ( .)Kim et al, 2009وقتی فرد شخصیتی آیندهنگر دارد ،میتواند در تصور برنامههای شغلی
برای آینده ابتکارعمل پایدار داشته باشد و در نتیجه منجر به اجرای فعاالنه رفتارهای مرتبط
شود .در همین حال ،هنگامی که یک فرد شخصیتی آیندهنگر ندارد ،به راحتی میتواند تحت
تأثیر عوامل موقعیتی محیط قرار گیرد و در هنگام شرکت در برنامهریزی شغلی و اجرای برنامه-
های شغلی موضع فعال خود را از دست دهد .شخصیت آیندهنگر به عنوان یک وضعیت پایدار
فردی برای تأثیرگذاری بر محیط و ایجاد تغییر در متنها و زمانهای مختلف تعریف شده است
( .)Parker et al, 2010اگرچه آینده در خصوص سازمانهای نظامی و دفاعی به دلیل رشد و
توسعه سریع فناوریهای سخت (تجهیزات و فناوریها) و نرم (دکترین ،راهبرد،عملیات ،تاکتیک-
ها ،تکنیک ها و  )...غیرقابل شناخت است اما انسان به کمک دانش و اقدامهای هوشمندانه خود
میتواند سهمی در شکل بخشیدن به آینده داشته باشد (فرهادی و صادقی .)1002 ،در این راستا
با توجه به اهداف و رسالتهای سازمانهای صنعتی در حوزه دفاعی و اهمیت جایگاه کارکنان
آنها ،توسعه کارراهه شغلی و ارتقا تحصیالت از مباحث حائز اهمیت به شمار میآیند ( Golshahi
 .)& Norozian, 2022کارکنان سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی با بهرهگیری از رویکرد
آیندهنگری و بهرهگیری از تحصیالت هدفمند میتوانند گام مهمی در توسعه مسیرشغلی خود و
ارتقا در نردبان سازمان بردارند .کارکنان دانشی و مطلع نیاز مبرم سازمانهای امروزی میباشد
که آیندهنگری میتواند در تحقق این امر سودمند باشد .نقطه قوت این پژوهش آگاهسازی کارکنان
از اهمیت نگرش آیندهنگرانه در توسعه مسیرشغلی و تحصیالت هوشمندانه است .با توجه به این
توضیحات و با توجه به اینکه تاکنون پژوهش قابل اعتنایی در حوزه تحصیالت هدفمند و
رویکردهای آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی در جامعه آماری پژوهش صورت نپذیرفته است،
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این تحقیق قصد دارد تا اثر آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی را بر تحصیالت هوشمندانه با نقش
میانجی شخصیت آیندهنگر مورد بررسی قرار دهد.
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی

آیندهنگری تمرکز رفتاری آیندهمحور نسبت به شغل را نشان میدهد و به عنوان یک گرایش
رفتاری مبتنی بر فرد مفهومسازی شده است .افراد آیندهنگر میکوشند تا با ایجاد تغییر در محیط
و یا خودشان به آینده متفاوتی دست یابند ( .)Parker & Bindl, 2016برخی از مطالعات در
زمینههای آموزشی نشاندهنده پیوند بین آیندهنگری و یادگیری است (.)Verzat et al, 2017
بیشتر ادبیات مربوط به توسعه شغلی در مورد چگونگی تعیین اهداف به طور مؤثر و چگونگی
تحقق آنها متمرکز شده است ( .)Amundson et al, 2014بر طبق دیدگاه پرسبیترو (،)4412
آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی دارای دو بعد اصلی برنامهریزی و پذیرش میباشد ( Presbitero,
 .)2015برنامهریزی آیندهنگر عمدتاً ابتکار عمل را برای آمادگی در آینده آغاز میکند ،درحالی
که پذیرش آیندهنگر مستلزم ابتکارعمل و اجرای برنامههای مشخص شده است ( Bindl et al,
.)2012
برنامهریزی ،جایی که فرد تمام گزینههای ممکن را برای توسعه در حرفه خود جستجو میکند
و پذیرش جایی که یک فرد تمام برنامههای شغلی شناسایی شده را با جدیت برای تحقق و تبدیل
آنها به واقعیت دنبال میکند ( .)Presbitero, 2015آیندهنگری به عنوان یک سطح فردی میتواند
در فعالیتهای برنامهریزی و پذیرش برجسته و آشکار شود ( .)Bindl et al, 2012هنگامی که
فرد تجسم آینده و شناسایی مراحل عملی به هم پیوسته برای دستیابی به هدف یا اهداف موردنظر
را آغاز میکند ،آیندهنگری میتواند این فرآیند را در برنامهریزی منعکس کند .این ویژگیهای
آیندهنگری میتواند در زمینه توسعه شغلی به ویژه از نظر برنامهریزی شغلی و پذیرش شغلی
کاربرد داشته باشد ( .)De Vos et al, 2015برنامهریزی حرفهای میتواند به عنوان ابتکارعمل در
تصور و تجسم شغلی شخص شناخته شود و به طور فعال تمام سناریوهای ممکن را برای دستیابی
به اهداف شغلی شناسایی کند .در همین حال ،پذیرش حرفهای میتواند به عنوان ابتکار عمل
برای برنامههای شغلی و اجرای فعاالنه در راستای تحقق اهداف شغلی تلقی شود.
تئوریهایی مانند نظریه خودتنظیمی در مورد فعالیت وجود دارد که میتواند در زمینه توسعه
شغلی نیز مورد استفاده قرار گیرد ( .)Raabe et al, 2007تئوری خودتنظیم اهمیت نظارت دائم
و فعاالنه بر خود و غلبه بر افکار ،احساسات و رفتارهای قبلی را برجسته میکند ( Baumeister,
 .)Muraven & 2000خودتنظیمی هنگام مدیریت شغل شخصی بسیار مهم است ( Presbitero,
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 .)2015خودمحوری مکانیسم دیگری است که مربوط به خود تنظیمی است .خودمحوری برای
فعال کردن و تأثیرگذاری در تعیین هدف شخصی و ارزیابیهای شخصی خود کاربرد دارد
( .)Golshahi & Jafarpour Hamedani, 2022تمام خصوصیات خودتنظیمی با برنامهریزی شغلی
و پذیرش شغلی آیندهنگر مرتبط است ( .)Vandenberghe & Basak, 2013دو مرحله اصلی
نظارتی عبارتند از :مرحله قبل از عمل و فاز عمل .مرحله قبل از عمل شامل تجسم و بحث در
مورد آینده موردنظر میباشد درحالی که مرحله عمل شامل اجرا و اقدام به برنامههایی برای تحقق
آینده مطلوب است .این مراحل در فرآیندهای برنامهریزی حرفهای و پذیرش حرفهای آیندهنگر
انجام میشود .برنامهریزی حرفهای تمایل دارد تا از تمام سناریوهای ممکن برای دستیابی به
برنامههای شغلی بهرهبرداری کند ،درحالی که پذیرش حرفهای شامل ابتکار عمل در اجرا و اقدام
به برنامههای شغلی و ایجاد آنها میشود.)Gollwitzer & schaal, 2001( .
تحصیالت هوشمندانه

تحصیالت هدفمند یا به عبارت دیگر هوشمندانه عبارت است از برنامهریزی برای ارتقا شغلی از
طریق ارتقا هدفمند تحصیالت آکادمیک ( .)Uskov et al, 2020امروزه با پیشرفت یادگیری و
آموزش ،تکنیکها و رویکردهای جدید آموزش در شکلگیری یک روند آموزشی جدید که
"تحصیالت هوشمند" نامیده میشود کمک میکند .سه مورد از مهمترین مؤلفهها یا ابعاد اصلی
آموزش هوشمند عبارتند از :نتایج آموزشی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و ابعاد سازمانی
( .)Tikhomirov et al, 2015این روند فرصتهای خارقالعادهای برای دستیابی به مهارتها و
دانشهای مختلف حرفهای از طریق استفاده فعال از فناوریهای مختلف اطالعاتی و ارتباطی
( )ICTفراهم میکند.
فناوری اطالعات و ارتباطات معاصر تأثیر عظیمی در حوزه آموزش ایجاد کرده است .به عنوان
مثال ،تجزیهوتحلیل دادهها و فنآوریهای بزرگ میتواند برای جمعآوری اطالعات چند شکل در
مورد تجربه یادگیری فردی بسیاری از کارمندان استفاده شود .این دادهها به ایجاد دورههای
شخصی خارج از دانش واقعی در زمینه آموزش هوشمند کمک میکنند .بنابراین ،آموزش هوشمند
میتواند اشکال مختلف یادگیری الکترونیکی و آمیخته ترکیبی را به اندازه یادگیری چهرهبهچهره،
اما سریعتر ،انعطافپذیر و در دسترستر کند ( .)Sharma et al, 2020پروژههای آموزشی ،که
اکثریت قریب به اتفاق مؤلفههای اصلی آموزش هوشمند را تشکیل میدهند ،میتوانند به عنوان
بخشهایی از یک روند آموزشی هوشمند در نظر گرفته شوند.
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شخصیت آیندهنگر

باتمن و کرانت ،شخصیت آیندهنگر را شخصیتی فعالی میدانند که تمایل زیادی به مشارکت و
ایفای نقشی فعال جهت ایجاد تغییر و تاثیرگذاری بر محیط خود دارد (Fuli et al ,2009؛ Crant,
 .)Hu & Jiang, 2017خصوصیت آینده نگری خصوصیتی ذاتی است و افراد عالوه بر تغییراتی
که در محیط سازمان ایجاد مینمایند میتوانند سایر کارکنان سازمان را نیز کنترل نمایند
( .)Batman, 2017همچنین توانایی مقابله با عوامل تنشزای محیطی را دارند( Cunningham
 .)& Rosa, 2008بر طبق دیدگاه جوهر و لیو( ،)4412شخصیت آیندهنگر دارای ابعاد گرایش به
تغییر ،خالقیت ،مسئولیتپذیری ،ابتکارعمل و انگیزه یادگیری باال است.
کارکنان آیندهنگر طیف گستردهای از فعالیتهایی را در جهت به چالش کشیدن وضع موجود
و ایجاد شرایط مطلوب و جدید مدنظر قرار داده و از طریق ابتکار عمل سعی در بهبود شرایط
موجود دارند تا زمان رسیدن به تغییرات معنادار و مطلوب مقاومت مینمایند .کارکنان آیندهنگر
تمایل دارند استانداردهای باالیی را تعیین نمایند و همه منابع موجود را برای دستیابی به
استانداردهای تعیین شده بهکار گیرند ( Kim et al, 2009؛ .) Fuller & Marler, 2009کارکنان
آیندهنگر عالوه بر ابتکارعمل ،خالقیت باالیی دارند و مسئولیتپذیر میباشند (Thampson, 2005
؛  ) Zhou & George, 2001و انگیزه باالیی در یادگیری و پرورش استعدادهای خود دارند
( Major et al, 2006؛ .)Tourigny et al, 2006عزم راسخی برای پیگیری فعالیتها و وظایف
تعیین شده دارند ( .)Debra et al, 2006ابتکار عمل شامل فعالیتهای متنوعی از جمله برنامه-
ریزی شغلی ،پیشرفت در مهارتها و تواناییهایشان ،مشاوره به سایر کارکنان میباشد ( Seibret
 .)et al, 2001شخصیت آیندهنگر ذاتاً وضع موجود را به چالش کشیده و یک چشمانداز آیندهگرا
برای سازمان محسوب میشود (.)Kim et al, 2009
شخصیت آیندهنگر در پی دستیابی به موفقیت شغلی است ( )Seibret et al, 2001و بیشتر
خواهان دستیابی به موفقیت شغلی به صورت ذهنی میباشند تا اینکه به صورت عینی به موفقیت
شغلی دست یابند ( .)Badran et al, 2008کارکنان آیندهنگر در انجام فعالیتهای سازمانی فعال
بوده و منجر به تسهیل عملکرد سازمانی و افزایش سرمایه اجتماعی میشوند ( Fuller & Marler,
 .)2009کارکنان آیندهنگر با تالشهای داوطلبانه و سازندهای که انجام میدهند سعی در ایجاد
تغییرات کارکردی در سازمان دارند .کارکنانی که خصوصیت آیندهنگری ندارند تمایل دارند به
جای تغییر دادن خود را با شرایط فعلی سازگار نمایند .کارکنان آیندهنگر میتوانند با دیگران
ارتباط برقرار نمایند تا ضمن هماهنگی و تاثیرگذاری بر انتظارات دیگران از طریق شبکهسازی و
بکارگیری مهارتهای سیاسی بهتر عمل نمایند ( )Thampson, 2005و کمک فراوانی به سایر
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کارکنان سازمان در دستیابی به پیشرفت و رشد مینمایند ( ،)Gilboa et al, 2008همچنین باعث
ایجاد تمایل بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در سایر کارکنان سازمان میشوند ( & Bragg
.)Bowling, 2018
پیشینههای پژوهش

آشکارسازی جنبههای مفهومی که در این مطالعه موردبررسی قرار میگیرد نیازمند این است تا
برخی از مطالعات تجربی انجامگرفته در این حوزه را مورد بررسی قرار داده و همچنین نتایج
مطالعات مرتبط با این حوزه را بررسی نموده تا بتواند معیار مناسبی برای جهتگیری پژوهشی
باشد .بر این اساس در این بخش تالش میگردد تا برخی از مهمترین و مرتبطترین این مطالعات
ارائه گردد.
مقدم ،ویشلقی و جعفری ( )1244در پژوهشی با عنوان "شخصیت آیندهنگر و بهرهوری منابع
انسانی :تحلیل نقش میانجی و تعدیلگر مسیر حرفهمحور و مهارت سیاسی" بیان کردند کارکنانی
که خصوصیت آینده نگری دارند تمایل به تغییر وضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب دارند و
خالق و نوآور هستند که منجر به بهبود عملکرد سازمان میشوند و قرارگرفتن در مسیرشغلی
حرفهمحور باعث میشود کارکنان ماهر ،توانمند و حرفهای شوند .محمدپور و همکاران ()1000
در پژوهشی تحت عنوان «طراحی الگوی رفتارهای مسیرشغلی آیندهنگر در صنعت نفت با رویکرد
مدلسازی ساختاری تفسیری» بیان کردند تقویت رفتارهای مسیرشغلی آیندهنگر ،کارکنان را
قادر میسازد تا کامالً آگاهانه و هوشمندانه نیازها و خواستههای بازار کار آینده را پیشبینی
نمایند و قابلیتها و توانمندیهای خود را برای استفادة بهینه از فرصتهای پیشرو افزایش دهند.
آسانته و همکاران ( )4410در پژوهشی با عنوان "تحصیالت هوشمندانه در زمینه صنعت" بیان
داشتند تحصیالت هدفمند به سرعت و عمیق ًا بر سازمان و توانایی فنی شرکتها تأثیر میگذارند.
اگرچه معموالً پذیرفته میشود که "تغییر دیجیتال" یک شرط اساسی برای رقابتپذیری شرکت-
ها است ،تحصیالت چندین تغییر مرتبط در مهارتهای کارکنان و مدیران را سبب میشود که
این امر میتواند تنگناهای پذیرش شغل را تسهیل کند .در پژوهشی با عنوان "تعلیم آیندهنگری
در کارآفرینی" که توسط ورزات و همکاران ( )4412انجام شد بیان کردند آیندهنگری در اثربخشی
افراد نقش مهمی را ایفا میکند .آیندهنگری کارکنان را برای آموزش صحیح و ارتقا دانش سوق
می دهد و به این ترتیب اهداف کار آفرینی و پیشبرد اهداف فردی و سازمانی محقق خواهد شد.
اوزدمیر و همکاران ( )4412در پژوهشی با عنوان "درک کارکنان آموزشی در مورد تغییرات در
سازمانهای آموزشی" بیان داشتند که در سازمان و در شرایط تغییرات قریبالوقوع مدیریت مؤثر
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روند تغییر را بطور صحیح هدایت خواهد کرد .سازمان برای دستیابی به بازدهای که با هدف تغییر
ایجاد شده است باید کارکنان دانشی تربیت کند .آموزش با کیفیت کلید موفقیت کارکنان در
زندگی شغلیشان است .جوهر و لیو ( )4412در پژوهشی با عنوان " شخصیت آیندهنگر و عملکرد
شهروندی نقش میانجی رضایت شغلی و نقش تعدیلکننده مهارت سیاسی" بیان داشتند که افراد
آیندهنگر و دارای مهارت سیاسی به دلیل تمایل به رضایت بیشتر از مشاغل خود ،درگیر رفتارهای
شهروندی میشوند .سازمانها با بهرهگیری از کارکنان آیندهنگر و دارای مهارت سیاسی میتوانند
اثربخشی اهداف را ارتقا دهند .پرسبیترو ( )4412در پژوهشی با عنوان "آیندهنگری در توسعه
مسیرشغلی :نقش پیچیدگی شناختی و شخصیت آیندهنگر" بیان کرد برنامهریزی آیندهنگرانه در
توسعه مسیرشغلی بسیار حائز اهمیت است .برای سازمانها ،اطمینان از بهرهمندی کارمندان از
طرز تفکر آیندهنگر و تمایل برای مدیریت تغییرات و فشارهای ناشی از منابع داخلی و خارجی
بسیار مهم است .برای ایجاد انگیزه در بین کارکنان باید شیوههای منابع انسانی مفهومسازی و
توسعه یابد .تیخمیرو و همکاران ( )4412در پژوهشی با عنوان "سه بعد تحصیالت هوشمندانه"
بیان داشتند استراتژی های تحصیالت هوشمند در بعد سازمانی ،بعد ارتباطات و اطالعات و بعد
نتایج آموزشی مطرح است .هر یک از این ابعاد مکمل هم بوده و با ایجاد زیرساختهای مناسب
و به جا میتوان به اهداف متعالی سازمانی و پیشبرد مسیرشغلی دست یافت.گرت شو و
همکاران )4412(1در تحقیقی با عنوان "آمادهسازی دانشجویان برای تحصیالت عالی :نقش
آیندهنگری" بیان داشتند رفتارها و گرایشات آیندهنگرانه نقش مهمی در ارتقا تحصیالت ایفا
مینماید .با گسترش تفکر آیندهنگرانه در بین دانشجویان تمایل به تحصیالت هدفمند و عالی
افزایش مییابد .در تحقیق با عنوان "شخصیت آیندهنگر و عملکرد شغلی :چشمانداز سرمایه
اجتماعی" که توسط تامسون )4442(4انجام شد بیان داشتند به نظر میرسد شخصیت آیندهنگر
پیشبینی میکند که یک کارمند ابتکارعمل را فراتر از وظایف فوری خود دنبال میکند .چنین
ابتکار عمل رابطه مستقیمی با عملکرد شغلی دارد.
مرور اجمالی پیشینه نظری و تجربی پژوهش مشخص کرد که پژوهشهای چندانی در داخل
کشور در حوزه پژوهش حاضر انجام نشده است و عمدت ًا پژوهشهای خارجی هستند .در پژوهش
حاضر تالش گردیده است تا اوالً مدل ترکیبی پژوهش به صورت یک کل منسجم مورد بررسی
قرار گیرد و ثانی ًا کیفیت این متغیرها و روابط بین آنها با توجه به عدم اطمینان محیطی ،تحوالت
اخیر در یک مورد بومی و داخلی مورد بررسی قرار گیرد .باتوجه به خأل پژوهشی موجود و ضرورت
1

. Geertshuis et al
. Thompson
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رفع آن جهت نوآوری در جذب کارکنانی آیندهنگر و بهرهگیری از تحصیالت هدفمند ،پژوهشگران
تصمیم گرفتند به بررسی تأثیر آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی بر تحصیالت هوشمندانه با تأکید
بر میانجیگری شخصیت آیندهنگر بپردازند .با توجه به فرضیههای فوق ،مفهومی پژوهش را
میتوان در قالب شکل ( )1ترسیم کرد.
H3

تحصیالت
هوشمندانه

آیندهنگری در
توسعه مسیر شغلی

H1

H2
شخصیت آیندهنگر
H4

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای تحقیق را میتوان در قالب چهار فرضیه بهشرح زیر بیان نمود:
 :H1آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی بر تحصیالت هوشمندانه کارکنان یکی از سازمانهای
صنعتی حوزه دفاعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H2آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی بر شخصیت آیندهنگر کارکنان یکی از سازمانهای صنعتی
حوزه دفاعی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H3شخصیت آیندهنگر بر تحصیالت هوشمندانه کارکنان سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی تاثیر
مثبت و معناداری دارد.
 :H4آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی با میانجیگری شخصیت آیندهنگر موجب تحصیالت
هوشمندانه در کارکنان سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی میشود.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی-پیمایشی است .ابزار اصلی گردآوری
اطالعات پرسشنامه است؛ جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در یکی از سازمانهای
صنعتی حوزه دفاعی تشکیل میدهند و از نمونهگیری تصادفی ساده برای تکمیل پرسشنامههای
پژوهش استفاده شده است .تعداد جامعه آماری مورد نظر  284نفر بود که از طریق فرمول
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کوکران ،حجم نمونه  401نفر برآورد شد و تعداد  424پرسشنامه توزیع گردید و  442پرسشنامه
تکمیل و عودت داده شد .اطالعات جمعیتشناختی در پژوهش حاضر ،از لحاظ سن(24-04سال)
 22/8درصد24-24( ،سال) 28/82درصد24-24( ،سال) 0/02درصد میباشد .مدرک تحصیلی
پاسخدهندگان ،کاردانی 4/2درصد ،کارشناسی  00/2درصد ،کارشناسیارشد و باالتر  28درصد
میباشد ،تجربهکاری  44-14سال  22درصد 42-44 ،سال  22درصد میباشد .در بخش توصیفی
نتایج پژوهش ،از نرمافزار  spssاستفاده شده است .در بخش استنباطی برای آزمون فرضیات از
مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است که توسط نرمافزار  Amosآزمون شد .در الگوی
تحلیلی پژوهش از پرسشنامه آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی (پرسبیترو  )4412،با ابعاد
برنامهریزی و پذیرش ،گویههای  ،8-1متغیر تحصیالت هوشمندانه با ابعاد سازمانی ،اطالعات و
ارتباطات و آموزشی از پرسشنامه تیخمیرو ( )4412گویههای  12-0و متغیر شخصیت آیندهنگر
از پرسشنامه جوهر و لیو (  ) 4412با ابعاد گرایش به تغییر ،خالقیت ،مسئولیتپذیری ،ابتکارعمل
و انگیزه یادگیری باال ،گویههای  04-18استفاده شد .برای سنجش گزینههای مربوط به هر متغیر
از طیف  2گزینهای لیکرت استفاده شد .برای تایید روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتوایی
استفاده شد بدین صورت که پرسشنامه طراحی شده به تعدادی از خبرگان و اساتید داده شد و
اصالحات الزم در آن اعمال گردید و روایی پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت .پایایی پرسشنامه
با ا ستفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تعیین شد که آلفای کرونباخ متغیر
آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی ( ،)4/28تحصیالت هوشمندانه ( )4/24و شخصیت آینده-
نگر( )4/22بدست آمد و ضریب پایایی ترکیبی ( )CRمتغیر آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی
( ،)4/84تحصیالت هوشمندانه ( )4/22و شخصیت آیندهنگر ( )4/20بدست آمد.
تجزیهوتحلیل دادهها
قبل از آزمون فرضیههای پژوهش ،ابتدا باید نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع دادهها مشخص شود.
نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف متغیرهای پژوهش در جدول ( )1بیان شده است.
جدول ( )1نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
متغیر

کولموگروف اسمیرنوف

آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی

4/148

تحصیالت هوشمندانه

4/144

شخصیت آیندهنگر

4/110
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همچنین نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان میدهد سطح معناداری همه متغیرهای
پژوهش بیش از  4/42است .از این رو فرضیه صفر یعنی نرمال بودن متغیرها تأیید میشود و
دادهها نرمالاند .در نرمافزار  AMOSمدل معادالت ساختاری شامل دو بخش مدل اندازهگیری
برای بررسی روایی پرسشنامه و مدل ساختاری جهت بررسی روابط بین متغیرها میباشد .ابتدا
نتایج مربوط به مدل اندازهگیری در قالب تحلیل عاملی تاییدی جهت بررسی روایی پرسشنامه
ارائه میشود و سپس مدل معادالت ساختاری برای بررسی فرضیهها ارائه میگردد.
جدول ( )2بار عاملی و عدد معناداری مربوط به گویههای پژوهش
AVE

سطح

عدد

خطای

معناداری

معناداری

استاندارد

***

2/02

4/120

***

2/42

4/122

***

2/24

4/122

***

2/21

4/122

4/22

***

2/20

4/124

4/22

4/82

***

2/22

4/121

4/22

4/02

***

2/42

4/122

4/24

4/82

4/22

1/20

***

2/42

4/120

4/22

4/02

***

2/28

4/184

4/211

4/240

بارهای عاملی

بارهای

گویه

متغیرهای

استانداردشده

عاملی

های

پژوهش

غیراستاندارد

پژوهش

4/20

1/44

Q1

4/81

1/12

Q2

4/20

1/44

Q3

4/24

1/14

Q4

4/81

Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

4/00

1/22

Q11

***

2/22

4/104

4/82

4/08

Q12

***

2/42

4/122

4/22

4/82

Q13

***

2/00

4/122

4/22

4/84

Q14

***

2/02

4/120

4/21

1/44

Q15

***

2/08

4/180

4/22

1/41

Q16

***

2/28

4/120

4/20

1/41

Q17

4/21

1/40

Q18

***

2/42

4/122

4/21

1/40

Q19

***

2/02

4/128

4/22

1/21

Q20

***

2/22

4/121

4/20

1/12

Q21

***

2/41

4/120

4/24

4/82

Q22

***

2/44

4/120

4/21

4/02

Q23

***

2/44

4/122

4/22

1/22

Q24

آیندهنگری
در توسعه
مسیرشغلی

تحصیالت
هوشمندانه

شخصیت
آینده نگر
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AVE

سطح

عدد

خطای

معناداری

معناداری

استاندارد

***

2/02

4/120

***

2/02

4/148

4/24

***

2/44

4/142

4/22

4/04

***

2/22

4/104

4/20

4/84

Q28

***

2/84

4/122

4/20

1/40

Q29

***

2/82

4/102

4/24

/22

Q30

***

2/21

4/144

4/22

4/88

Q31

***

2/01

4/112

4/20

4/20

Q32

4/240

بارهای عاملی

بارهای

گویه

متغیرهای

استانداردشده

عاملی

های

پژوهش

غیراستاندارد

پژوهش

4/22

1/44

Q25

4/04

Q26
Q27

مقدار بارهای عاملی (استاندارد و غیراستاندارد) برای همه گویهها بیشتر از  4/2است و عدد
معناداری بیشتر از  +1/02است که نشان میدهد گویهها میتوانند به خوبی متغیرهای پژوهش
را اندازه گیری نمایند .روایی واگرای پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید و
همانطور که در جدول فوق بیان گردید مقدار میانگین واریانس استخراجی برای همه متغیرهای
پژوهش باالی  4/2بوده و روایی همگرای پرسشنامه نیز تأیید میشود .اکنون روابط علی میان
متغیرها به روش معادالت ساختاری با کمک  AMOSبررسی میشود.
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شکل ( )2مدل معادالت ساختاری در حالت غیر استاندارد (مدل ضرایب غیراستاندارد)

شکل ( )3مدل معادالت ساختاری در حالت استاندارد
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برای بررسی مناسب بودن مدلهای فوق ابتدا باید برازش مدل معادالت ساختاری بررسی
شود .بر طبق جدول ( )0تمامی شاخصهای نیکویی برازش در دامنه قابل قبولی قرار دارند .در
نتیجه میتوان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است CMIN/DF.کای مربع بهنجار شده
که باید مقداری بین  1تا  0داشته باشد با احتساب مقدار  4/228بیانگر برازش قابل قبولی است.
 GFIشاخص نیکویی برازش باید مقداری باالی  4/0را کسب کند که  4/012بیانگر برازش قابل
قبول است AGFI ،شاخص نیکویی برازش تعدیل شده است که باید باالی  4/0باشد و با احتساب
 4/021مقدار برازش قابل قبولی را داراست NNFI ،یا  TLIنیز شاخص برازش هنجارنشده است
که با احتساب  4/012دارای برازش قابل قبولی است  NFIنیز شاخص برازش هنجار شده است
که باید مقداری باالی  4/0را کسب کند که با احتساب  4/042دارای برازش قابل قبولی است،
 CFIشاخص برازش تطبیقی است که با کسب  4/021دارای برازش قابل قبولی است و  IFIنیز
شاخص برازش فزاینده است که باید مقداری بین  4و  1را کسب نماید داشتن مقدار 4/000
حاکی از برازش قابل قبول است PNFI،شاخص برازش مقتصد هنجارشده است که باید مقداری
باالی  4/2داشته باشد کسب مقدار  4/228بیانگر برازش قابل قبولی است PCFI ،نیز شاخص
نیکویی موجز است با کسب مقدار  4/222بیانگر برازش قابل قبولی است و نهایت ًا  RMSEAنیز
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد است که باید مقداری کمتر از  4/48را کسب نماید که با
کسب نمره  4/422بیانگر برازش قابل قبولی است (حبیبی و عدن ور .)1002 ،در نتیجه میتوان
گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
جدول ( )3شاخصهای نیکویی برازش
شاخص

CMIN
/DF

GFI

AGFI

TLI

NFI

CFI

IFI

PCFI

RMSEA

حد

مابین 1
و0

 4/0و
باالتر

 4/0و
باالتر

 4/0و
باالتر

 4/0و
باالتر

 4/0و
باالتر

 4/0و
باالتر

باالی
4/2

کوچک تر
از 4/48

4/228

4/012

4/021

4/01

4/042

4/021

4/000

4/222

4/422

مجاز
مقدار
بدست
آمده

پس از برر سی و تأیید مدل پی شنهادی پژوهش از آزمون معناداری فر ضیهها ا ستفاده شد.
برای آزمون معناداری فر ضیهها اکنون از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی  CRو  Pا ستفاده شده
است .بر اساس سطح معناداری  2درصد مقدار بحرانی باید بیشتر از  +1/02و یا کمتر از -1/02
باشددد .مقدار پارامتر بین دو دامنه در الگو مهم نیسددت و مقادیر کوچکتر از  4/42برای مقدار P
تفاوت معنادار مقدار محا سبه شده برای وزنهای رگر سیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان
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 4/02را نشان میدهد.
جدول ( )4خالصه نتایج مدل معادالت ساختاری برای فرضیههای پژوهش
ضریب

SE

فرضیهها

جهت مسیر

H1

آیندهنگری در توسعه مسیر شغلی-
تحصیالت هوشمندانه

4/20

H2

آیندهنگری در توسعه مسیر شغلی-
شخصیت آیندهنگر

4/84

4/120

H3

شخصیت آیندهنگر – تحصیالت
هوشمندانه

4/08

4/112

CR

سطح

نتیجه

معناداری

آزمون

4/122

2/204

4/444

تأیید

2/220

4/444

تأیید

0/202

4/444

تأیید

مسیر

پس از تأیید فر ضیات پژوهش برای آزمون فر ضیات میانجی از روش بوت ا ستراپ ا ستفاده
شد .نتایج تحلیل فر ضیه  2پژوهش با ا ستفاده از روش بوت ا ستراپ در جدول ( )2بیان شده
است.
جدول ( )5نتایج بوت استرپ
فرضیهها

جهت مسیر

بوت

سوگیری

SE

H4

آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی -شخصیت
آیندهنگر -تحصیالت هوشمندانه

4/20

4/4412

4/412

حد

حد باال

پایین
4/441

4/822

مندرجات جدول شماره  2برای مسیر فرضیاتی که دارای متغیر میانجی میباشند به دلیل
نتایج آزمون بوت استراپ و قرار نگرفتن صفر در حد فاصل حد پایین و باال حاکی از معناداری
این مسیر غ یرمستقیم و در نتیجه تأیید فرضیه مربوط به آن است .از این رو در سطح اطمینان
 02درصد فرضیه  2پژوهش نیز مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجهگیری و پیشنهادها
کشور ایران بر اساس افق  1242نیازمند اجرایی کردن پروژهها و طرحهایی در سطوح ملی و
سازمانی است .در مباحث دفاعی ،یکی از عواملی که در برتری سازمانهای دفاعی نقش کلیدی
ایفا میکند ،عامل آیندهنگری و استخدام کارکنانی آیندهنگر با تحصیالت هوشمندانه که نقش
مهم و اساسی در تحقیق ،توسعه و دستیابی به فناوریهای برتر و تسلیحات هوشمندانه ،در
بهسازی تجهیزات ،فرآیندها و ارائه خدمات پیشرفته دارند .به همین دلیل است که سازمانهای
دفاعی به منظور کسب آمادگی در برابر تهدیدهای منطقهای و غیرمنطقهای نیازمند زمینهسازی
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بکارگیری کارکنان آیندهنگر و برنامهریزی برای ارتقا تحصیالت آکادمیک هستند تا براساس آن
بتوانند به ارتقای توانمندیها و خلق شایستگیهای جدید دفاعی در قالب ارائه محصوالت و
خدمات دفاعی جدید را محقق نمایند .الزمه این امر استخدام کارکنانی است که ویژگیها و
توانایی های الزم جهت دستیابی به این اهداف را داشته باشند .دانش مورد نیاز کارکنان باید به
صورت هدفمند کسب شده و متناسب با نیازهای سازمان باشد .چشمانداز بلندمدت کارکنان و
رویکرد آیندهنگرانه می تواند در مسیر حرکت به سمت تحصیالت هدفمند موثر باشد .تحصیالت
هدفمند یا هوشمندانه که با هدف برنامهریزی برای ارتقا شغلی از طریق ارتقا هدفمند تحصیالت
آکادمیک انجام میگیرد ،الزمه چنین برنامهریزی جهت دستیابی به اهداف ،داشتن کارکنانی با
دید وسیع و آینده نگرانه است که در هر موقعیتی تمایل به تغییر دارند و با مشارکت حداکثری
سعی در بهبود وضع موجود و دستیابی به وضع مطلوب را دارند .چنانچه آیندهنگری جز ویژگی-
های شخصیتی فرد باشد طرحریزی و اجرای برنامه مربوطه بیش از پیش میسر خواهد شد .با
توجه به رسالت سازمانهای صنعتی در حوزه دفاعی و بهرهمندی از تخصص و قابلیتهای نیروهای
انسانی ،مسیر شغلی برای آنها تعریف شده است ،اهمیت تحصیالت آکادمیک و هدفمند بودن
این تحصیالت آشکار است .این پژوهش با هدف بررسی اثر آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی بر
تحصیالت هوشمندانه با نقش میانجی شخصیت آیندهنگر انجام شده است .برای بررسی روابط
بین متغیرهای تحقیق از چهار فرضیه استفاده گردید؛
آزمون فرضیه اول پژوهش بیان میدارد که آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی بر تحصیالت
هوشمندانه کارکنان صنایع دفاعی تاثیر مثبت و معناداری دارد .این فرضیه با توجه به ضریب
مسیر  ./20و آماره  tبه مقدار  2/204مورد تایید قرار گرفت .کارکنان سازمانهای صنعتی حوزه
دفاعی با بهرهگیری از رویکرد آیندهمحور و تمرکز بر رشد و تحول ،مسیر منتهی به تحصیالت
هدفمند را شناسایی و با استفاده از تحصیالت هوشمندانه در نردبان سازمان ارتقا خواهند یافت.
به عبارت دیگر با آینده نگری ،مسیر تحصیالت آکادمیکی که بتواند در برنامه ارتقا و توسعه شغلی
مفید باشد برای فرد ترسیم خواهد شد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش تیخمیرو و
همکاران( )4412همخوانی دارد و همراستا است .آزمون فرضیه دوم پژوهش بیان میدارد که
آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی بر شخصیت آیندهنگر کارکنان سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی
تاثیر مثبت و معناداری دارد .این فرضیه با توجه به ضریب مسیر  ./84و آماره  tبه مقدار 2/220
مورد تایید قرار گرفت .آیندهنگری ظرفیت درونی شخصیت آیندهنگر را فعال میکند و سبب
میشود فرد تمایل دوچندانی برای فعالیت و اقدام اثربخش از خود نشان دهد .به عبارت دیگر
کارکنان آیندهنگر تنها به دنبال پیشرفت در سازمان نیستند بلکه در شغل و حرفه خود نیز دارای
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ابتکارعمل هستند ،بنابراین آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی پتانسیل شخصیت آیندهنگر را
افزایش خواهد داد .نتایج این فرضیه با نتیجه پژوهش پرسبیترو( ،)4412مقدم و همکاران()1244
همراستا است و همخوانی و مطابقت دارد .آزمون فرضیه سوم پژوهش بیان میدارد که شخصیت
آیندهنگر بر تحصیالت هوشمندانه کارکنان سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی تاثیر مثبت و
معناداری دارد .این فرضیه با توجه به ضریب مسیر  ./08و آماره  tبه مقدار  0/002مورد تایید قرار
گرفت .شخصیت آینده نگر به دنبال موفقیت شغلی است .بنابراین برای دستیابی به این موفقیت
درصدد ارتقا تحصیالت خواهد بود .به عبارت دیگر آیندهنگری هدفمندی در تحصیالت را به
همراه خواهد داشت .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش گرتشو و همکاران( )4412همخوانی و
مطابقت دارد .فرضیه چهارم پژوهش بیان میدارد که آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی بر
تحصیالت هوشمندانه کارکنان صنایع دفاعی با میانجیگری شخصیت آیندهنگر تاثیر مثبت و
معناداری دارد .این فرضیه با توجه به نتایج بوت استراپ  4/21در سطح اطمینان  02درصد مورد
تایید قرار گرفت .آیندهنگری در توسعه مسیرشغلی و داشتن شخصیت آیندهنگر منجر به شناخت
صحیح تحصیالت آکادمیک و سودمند خواهد شد .با شناخت تحصیالت هدفمند کارکنان گامهای
مهمی در مسیر شغلی خود برمیدارند و از پتانسیل تحصیالت در پیشرفت سازمانی خود کمال
استفاده را خواهند برد .با گسترش روزافزون سازمانهای دانشمحور کارکنان نیازمند تحصیالتی
هستند که بتواند در زندگی سازمان کمک حال آنها باشد .تحصیالتی که اگر بهدرستی انتخاب
و هدایت شود می تواند رشد شغلی باالیی را فراهم آورد .از سوی دیگر صنایع دفاعی نیز با داشتن
کارکنان دانشی و مطلع میتوانند در دستیابی به اهداف موفقتر باشند.
پیشنهادات
باتوجه به مطالب گفته شده در پژوهش حاضر پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 سازمان های صنعتی حوزه دفاعی کشور باید بر ارتقا تحصیالت کارکنان اهمیت داده و با
بکارگیری دوره های آموزشی رسمی سعی در ارتقا میزان تحصیالت هوشمندانه کارکنان
باشند تا بتوانند به اهداف سازمانی نائل گردند .همچنین استفاده از اتاقهای فکر و بیان
ایدههای جدید و بدیع میتواند منجر به افزایش اطالعات و آگاهی کارکنان شود.
 سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی کشور باید تالش نمایند کارکنان را با تحلیلهای استراتژیک
و هدفگذاری آگاهانه آشنا نمایند ،همچنین با آموزش تجزیهوتحلیل نقاط ضعف و قوت
( )swotبه کارکنان کمک نمایند تا با هدفگذاری مشخص بتوانند به جایگاه اصلی خود در
سازمان دست یابند.
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 سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی باید کارکنان دارای ویژگی آیندهنگری را که به سرنوشت
سازمان حساس هستند شناسایی و بستر رشد و توسعه آنها را فراهم آورند ،کارکنانی که
دارای ویژگیهای خالقیت ،ابتکار عمل ،مسئولیتپذیری ،توانایی تطبیق با تغییرات را دارند
را شناسایی و روی آنها سرمایهگذاری نمایند.
 کارکنان صنایع دفاعی که دارای ویژگی آیندهنگری هستند باید با جستجو فرصتها در
سازمان و حفظ روحیه کاری باال به دنبال توسعه مستمر مسیرشغلی خود بوده و در این
مسیر از ظرفیت آیندهنگری کمال استفاده را ببرند.
 مدیران سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی کشور باید تالش نمایند مسیرشغلی سنتی کارکنان
را به مسیرشغلی حرفهمحور تغییر دهند و تالش نمایند کارکنان از مهارتهای متنوع و
چندگانه برخوردار شوند و در برخورد با بحرانها و پیچیدگیها ،آگاهانه عمل نمایند.
در پژوهش حاضر ،محققان با محدودیتهایی مواجه بودند؛ از جمله کمبود اطالعات پایه و
سوابق تحقیقاتی پیرامون موضوع ،احتمال برداشت متفاوت پاسخدهندگان از پرسشها به دلیل
عواملی از قبیل تعصب فردی و سطح تحصیالت و همچنین ،ممکن است متغیرهایی نظیر
دوسوتوانی رفتاری ،برنامهریزی استراتژیک و مدیریت استعداد آیندهمحور نقش متغیر میانجی را
ایفا کنند که شایسته بررسی در پژوهشهای آتی است .استفاده از پژوهشهای کیفی و آمیخته
در زمینه تحصیالت هوشمندانه و آیندهنگری در مسیرشغلی نیز میتواند دیدگاههای جدیدی را
پیشروی پژوهشگران آتی قرار دهد .در این راستا پژوهشگران میتوانند به بررسی و اولویتبندی
عوامل موثر بر تحصیالت هوشمندانه با رویکرد ساختاری تفسیری یا رویکرد دیمتل بپردازند.
قدردانی
از کلیه مدیران و کارکنان شاغل در سازمان صنعتی حوزه دفاعی مورد مطالعه در پژوهش حاضر
که با مشارکت در تکمیل پرسشنامهها ما را در انجام این پژوهش یاری رساندهاند کمال تشکر و
امتنان را داریم .بدون شک ،صرف زمان و دقت نظر خبرگان این پژوهش در پا سخگویی ،نقش
بسیار موثری در کسب نتایج ارزشمند پژوهش حاضر داشته است.
منابع
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