آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،6پائیز 1396


تاریخدریافت 1396/11/24:



تاریخپذیرش 1397/06/27:

ازصفحه87تاصفحه 110

بررسی ارتباط قابلیتهای فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی
به روش تحلیل همبستگی کانونی ()CCA
حسنامیری 1
حسیندامغانیان* 2
سیدعباسابراهیمی3

چکیده
آیندهنگر،نیازمندبکارگیریمجموعهایازکارکردهاای

هایانسانیسازمانهای

مدیریتسرمایه
مدیریتمنابعانسانیمتناسببااهدافویژهسازمان است.هادفایانپاژوهب،بررساینحاوه
هسازمانهایدفاعی،از

ترینقابلیتهایسیستمفرماندهیآیند


ارتباطومیزاناثرپذیریاساسی
ترینقابلیتهایفرماندهی


باشد.دراینراستا،پسازشناساییمهم
فرآیندهایمنابعانسانیمی
آیندهوتعیینموثرترینفرآیندهایمنابعانسانیبررشدوتوسعهاینقابلیتهابهروشدلفای،

چگونگیومیزاناثرگذاریفرآیندهایمؤثرمنابعانساانیشاام فرآینادهایتوساعهمساتمر،
یادگیریسازمانی،توسعههدفمندمنابعانسانی،مدیریتعملکردپیبنگرومدیریتداناببار

رشدوارتقایقابلیتهایمحوریفرماندهیآیندهشام توانااییشابکهساازی،توانااییایجااد

اطالعاتباکیفیت،چابکیوانعطافپذیریویکپاارچگیفرآینادها،ازطریاقبکاارگیریروش

تحلی همبستگیکانونی()CCAبررسیوتبیینگردید.نتایجحاص ازپژوهب،ضامنتاییاد
وجودرابطهمعنادارووابستگیرشدوارتقاایقابلیاتهاایفرمانادهیآینادهباهبرناماهریازی
فرآیندهایمنابعانسانی،میزانوابستگیقابلیتهایفرماندهیآیندهبههریا ازفرآینادهای

منابعانسانیرامشخصنمودکهازاینطریقمبناییجهتبکارگیریفرآیندهایمنابعانساانی
درجهترشدوارتقایقابلیتهایفرماندهیآیندهایجادگردید .

واژگان کلیدی:
فرماندهی آینده ،قابلیتهای محوری ،فرآیندهای منابع انسانی ،تحلیل همبستگی کانونی.
.1دانشجویدکتریمدیریتمنابعانسانیدانشگاهسمنان
.2دانشیارگروهمدیریتدانشکدهمدیریت،اقتصادوعلوماداریدانشگاهسمنان
.3استادیارگروهمدیریتدانشکدهمدیریت،اقتصادوعلوماداریدانشگاهسمنان 
*

نویسندهمسئول:

 Email: hdamghanian@semnan.ac.ir
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مقدمه
ترینمولفههادرهماهحاوزههاایتصامیمگیاریاساتوانساانهااهماواره


یکیازمهم
زمان
لفهزمانبهخوبیبهرهبردهوفرصتهایبیشاتریرابارایخاود

میکوشندبافهمآینده،ازمؤ

هاسنگینترومنابعکمیاا تارهساتند،


هااندک،رقابت

هاییکهفرصت

فراهمآورند.درحوزه
یابد.هرجافرصتهاکمترومخاطراتبیشاتر


گیریاززماناهمیتبیشتریمی
تالشبرای 
بهره
است،عنصرزماناهمیتبیشترییافتهوآیندهپژوهیضاروریتارمایشاود(اساالتر.)1386،
بهبودکارکردهایفرماندهیبهی سازمانامکانمیدهدکهبهدلی کمترشدننقااطضاع 
پذیرباشد.طرحریزیانعطافپاذیر


پذیروانعطاف

بناییآن،بیشترترمیم
حیاتیدرفرایندهایزیر
بهفرماندهاندرهرسطحیکم میکندتابهسرعتراهکارمناسبراانتخاا کنناد.نشاان
دادنواکنبمؤ ثروبهموقعبهتغییراتاحتماالیآینادهدرمحایمعملیااتیودردرجاهاول
"دشمن"،ازطریقاستفادۀدرستوماهرانهازفرآیندهایکاریوساختارهایسازمانیداخلای
متناسببااوضاعیت،ساازمانراساازگارترمایساازد.فرمانادهیبایادساازوکاررزمرابارای
سازمان ها،بدوندرنظرگرفتنموقعیتمکانی،سطحسازمانییاوظیفاه،باهمنظاوریکپارچاه

سازیسریعآنهافراهمآورد.برایانجاماینکار،بایدگروههایمشترکیکهبهطورمرتبباهام
آموزشدیدهوبنیادآنهابرتاکتی ها،فنونوروشهایمشترکاستوارمیباشد،ایجادگردند
(.)Tolk & Smith, 2011
شناخت آینده از حیاتیترین علوم مورد نیاز هر ملتی اسات،کاهبراسااس آن درعصارکنونی
(عصراطالعاتودانب)،درصورت وجود سرمایه و نیاروی انساانی مناساب ،امکاان رسایدن باه
داشت،بنابراینسازمانهاوکشورهایموفقهمواره

ازخواستههایانسانی وجود خواهد

بسیاری
پژوهیعلموفناوریتالشمیکننادکاهباااساتفادهازآن،باهتعیاین


بانگرشبهمقولهآینده
سیاستوراهبردهایانسانیوآموزشیموردنیازبرایسازمانوکشورخاودبپردازناد(عابادی
جعفریوهمکاران.)1389،لاذا طراحایناوعیمعمااریمناابعانساانیمطلاو ومطاابقباا
راهبردهاوسیاستهایکالنسازمانونیزتوسعهنوعیمادلشایساتگیهاایمحاوریمناابع
ازضروریتریناقداماتوازجملهالزاماتبرنامهراهبردیهرسازمانیاست( Sloman,

انسانی،
 .)2003
آیندهپژوهی بر علوم و ابزارهایی برای درک آیندههای محتم  ،آمادگی برای مواجههمؤثرباا

آیندهوتصمیمسازیبرایدسترسیبهینهبهآیندههایمطلو استواراست.ایندانبراههایی
رابرایکش نحوهوچگونگیساختآیندهایمطلو برایسازمانویاجامعهدراختیاربهاره

بررسیارتباطقابلیتهایفرماندهیآیندهبافرآیندهایمنابعانسانی 89...





بردارانقرارمیدهد(.)Assan & Umut, 2007خلقچنینتصویری،راهنماییارزندهاستکاه
زمینهاتخاذتصمیماتوراهبردهایموردنیازجهاترشادقابلیاتهاایمحاوریفرمانادهیو
کنترلرافراهممیسازد .
مدیرانژرفاندیببهخوبیمیدانندکاهساازمانیعنایجمعایازکارکناانوبادونآن،

سازمانوجودخارجیپیدانمی کند.بناابراینحتایاگاربهتارینراهبردهاایعملیاات،ایجااد
زیرساختومالیدرسازمانبهکاررود،ولیسازمان،فاقدراهبردتوسعهمناابعانساانیباشاد،
آوردودربلندمدتراهبهجاایینمایبارد( Jemeniz,

اینسازمانفقمدرکوتاهمدتدواممی
.)2005عدمآگاهیازنقبوتأثیرمنابعانسانیبارپیشابرداهادافراهباردیوتلقایمناابع
انسانیبهعنوانداراییهاییهزینهبردار،نهبهعنواندارایایهااییمولاد،ازماوانعیاساتکاه

شاخصهایتوانمندسازسازمانگردیدهوازتحقق

موجببروزنارساییوخل درزمینهارتقای
برنامههایتدوینشده،درجهتدستیابیباهآینادهمطلاو جلاوگیریماینمایاد(رجبایو

همکاران.)1391،عدماطالعازمیزاناثرگذاریهری ازفرآیندهایمنابعانسانیوچگاونگی
تلفیقوایجاادیکپاارچگیدربکاارگیریایانفرآینادها،عاما عمادهنااتوانیساازمانهاادر
برداریازمنابعانسانیوناکامیآنهادردستیابیبهاهدافشانمیباشد.درزمینهفرماندهی


بهره
نیز،علیرغماستفادهازسایرتجهیزاتدفاعیوتاکتی هایرزمی،درصاورتکمباوددانابو

اطالعاتدرزمینهبکارگیریهمسوومنسجممنابعانسانیوعدمآگاهیازچگاونگیومیازان
اثرگذاریهری ازفرآیندهایمنابعانسانی،توانمندیهایکلیدیفرمانادهی،رشادوقابلیات
رزمرابرایرویاروییباتهدیداتمتنوعآیندهپیدانکردهوموجباتضع ونااتوانیدرزمیناه
ثرمیدانهاینبردوناکامیدردستیابیبهاهدافدفاعیایجاادمایگاردد.چگاونگیو

ادارهمؤ
ثیرپذیریقابلیتهایمحوریفرماندهیآیندهازفرآینادهایمناابعانساانی،مساالهای

میزانتأ
ریزیهااوتصامیمگیاریپیراماون
هایدفاعیدربرنامه 


استکهمسئورنوفرماندهانسازمان
نحوهبکارگیریمنابعوامکانات،باآنمواجهمیباشند .

اینپژوهبسعیدربررسیارتباطمیانرشدوتوسعهقابلیاتهاایفرمانادهیآینادهباا
ریزیفرآیندهایمنابعانسانی،وتبیینروابممعنیدارمیاانترکیابوبکاارگیریماؤثر


برنامه
هایتوانمندسازفرماندهیسازمانهاایدفااعی،درراساتای


فرآیندهایمنابعانسانیباشاخص
مواجههمؤ ثرباتهدیداتاحتمالیآینادهدارد.مادلمفهاومیپاژوهب،بواساطهجماعآوریو
تحلی دادههاازطریقاجرایروشمؤثرکیفای(روشدلفای)وبارمبناایدانابواطالعاات
خبرگانتشکی دهندهپان پژوهب،درزمینهقابلیاتهاایفرمانادهیوکنتارلوفرآینادهای
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ردیدهاست.شناساییمتغیرهاوپیببینینحوهارتباطمیاانآنهاااز

مؤثرمنابعانسانیایجادگ
طریقدادههایحاص ازنظراتخبرگانپاژوهبایجاادگردیادهوفرضایهمبنااییپاژوهب،

هایمحوریفرماندهیآیندهبهنحوهبرنامهریزیدرزمیناهفرآینادهایمناابع

وابستگیقابلیت
انسانیمیباشاد.باهمنظاوربررسایفرضایهودساتیابیباههادفپاژوهب،ازروشتحلیا 

همبستگیکانونی،بهعنوانموثرترینشیوهتحلی آماریدرمواردیکههدفپژوهببررسای
روابممیانچندینمتغیرمستق ووابستهوتبییننحوهاثرگذاریآنهاباریکادیگرمایباشاد،
استفادهگردیدهوبدینوسیلهچگونگیومیزانایناثرگذاریتبیینگردیدهاست .
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
قابلیتهای فرماندهی آینده

جوهرهوخمیرمایهاصلیبرایهرگوناهمطالعاهوپیشارفتراهباردی،آینادهشناسایاساتو
مطالعاتوپیببینیآیندههایممکن،پیبنیازاساسیبرایبررسیهاومطالعاتراهبردیباه
شمارمیآیند(حاجیانی.)1386،تفکردربارهآیندهبرایکارهاواقداماتکنونیامریضاروری
است،چراکهعم ،نیازبهپیببینیداردوبراساسنحوهعم ،آیندهیمحققشدهمیتواناد
جذا ،غیرجذا ،شیرین،تلخ،رؤیایی،غمانگیزوخو یابدبهوقوعبپیوندد.ازاینرودرعلم
آیندهپژوهیبهمطالعهیمنظمآیندهپرداختهشدهوبهعبارتیدیگرآیندهپژوهیبهعنوانعلم

(ملکیفر .)1385،

وهنرکش آیندهوشک  بخشیدنبهدنیایمطلو فرداتوصی شدهاست
فضاوصحنهیجنگودفاعآیناده،ساامانههااوابزارهااینباردازشاک گیاری

ازسویدیگر
هحکایتمیکنند.مدیریتصحیحاطالعاتوکسبتواناییدرزمیناهشابکهساازی،

انقالبیتاز
زمانوهزینهیعملیاتدفاعیرابهشک چشمگیریکاهبدادهوکیفیاتوانعطاافپاذیری

آن هاراافزایبخواهدداد.درچنینفضایی،فرماندهیمیداننبردبهشدتوابستهبهمدیریت

قابلیتهااثربخشی

میباشد.بدونتردید،ایندستهاز
یهایپیرامونی 
دانبهاوفناور 
اطالعات ،
فناوریهایدفااعینیاز،ساامانههاایمادیریتیو

واهمیتفراوانیدارند.درحوزهیبکارگیری

،بهگونهایکهبدونکاربساتآنهاا،کسابموفقیاتدر

دانشینقببرجستهایخواهندداشت
بسیارپائینیبرخوردارمیباشد(باقری .)1380،

میداننبردازاحتمال
امروزهمطالعاتآیندهوتعیینالزاماتآندرحوزههایمختل درساطحملایونیروهاای
مسلحبسیاریازکشورهایتوسعهیافتهبااهدافخاصیانجاممیشاودوباراسااسایادههااو
مفاهیمتولید شدهوباکسبشناختصحیحومنطقیازآیندهوباانجامتحلی هایعملیااتی،
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راهبردهایاساسیدربعدوعرصهدفاعیطراحیمیشود(.)Martin, 2012پیادایبتغییارات
هایدفاعیدرسایهیتوجهبهقابلیتهایمحوریدرحال


هاوسامانه

یسالح

بنیادیدرعرصه
انجاماست.بدونتردیددرآینادهآنچاهکاهموجابتقویاتایانپاارادایمدفااعیمایشاود،
استکهبخبدفاعدرعرصههایاستراتژیکی،تااکتیکیوعملیااتیباهآنمتکای

قابلیتهایی

ثیرپذیرفتهومیبایستخودرابااایان

خواهدبود.بخبدفاعدرکشورماهمازاینپارادایمتأ
تهاایمحاورییا 
تحولسازگارکند.ازهمینروشناختسرشتوروندرشدوتوسعهقابلی 
سیستمدفاعیومیدانتأثیروتأثرآنهاامریحیاتیوانکارناپذیراست(مرکازآینادهپژوهایو
فناوریدفاعی .)1387،
باشناساییگزینههایمختل آیندهشروعمیشودوبابررسیاینگزیناههاا،

آیندهپژوهی

احتمالوقوعآنهاومطلوبیتآنهارامشخصمایکناد.بعادازایانمرحلاهنوباتباهانتخاا 
گزینههاییبراساسمعیارهایامکانومطلوبیتمایرساد.پاسازایانانتخاا ومقایساهباا

دربرنامهریازی

وضعیتحال،تصمیماترزمبرایرسیدنبهگزینهانتخا شدهانجاممیگیرد.
گیردوگامهایرسیدنباهآنهادف

استراتژی دفاعینیز،هدفموردتجزیهوتحلی قرارمی
ترسیممیشود (اتخاذراهبارد) ،نتاایجماوردانتظاارهارگاامبارآوردشادهوپیشارفتکااری

میگردد(بهرامی .)1375،
اندازهگیری 

رشدوتوسعهقابلیتهایمحوریفرماندهیوکنترلنیازمساتلزمآینادهنگاریاساتتاا

هایآموزشیکوتاهمدتوبلندمدتراتدوینکرده،اولویتهاومقاصدراپیببینینموده

برنامه
وضمنتطابقوهماهنگیباتغییراتمحیطی،زمینهرابهمنظاورخلاقآینادهایمطلاو ،در
جهااتدسااتیابیبااهسیسااتمفرماناادهیوکنتاارلقابلی اتمحااورفااراهمنمایااد( & Gurts
بهقابلیتهایحوزۀشناختی،

ازجملهقابلیتهایفرماندهیآینده،میتوان

.)Campbell,2005
هایحوزهسازمانیوقابلیتهایحوزۀفنیاشارهنمود.قابلیتهاایحاوزۀشاناختیبار


قابلیت
اشتراکِاطالعاتودرکوضعیتوفعالیتهایمشارکتیمتمرکزمایباشاندکاهازهمااهنگی
مستمرتصمیم هایچندگانهدری فضاینباردکاهباهسارعتدرحاالتکاوینمایباشاند،
کنند.قابلیت هایحوزهساازمانیبارتجدیادسااختاروبازساازیساازمانپویااو

پشتیبانیمی
فرایندهابهمنظوربرآوردهساختننیازهایساازگاریبااتغییاراتدرمحایمعملیااتیتمرکاز
دارند.قابلیت هایحوزۀفنینیزبراستفادهازفناوریاطالعااتدرزمیناهتوساعکیا محایم

اطالعاتیمشارکتیوساختارمدیریتدادههاتمرکزدارندکهازتصامیمگیاریدریا محایم
کنندواینامکانرابوجودمیآورندکهبابهرهگیریازمجموعهایاز

عملیاتیپویاپشتیبانیمی
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استانداردهایمحیماطالعاتیمشارکتی،تمامچرخههاایفرایناداصالیفرمانادهیراباههام
متص کنند(دیوانسارر .)1385،
جدول ( )1قابلیتهای فرماندهی آینده و تعاریف آنها (دیوانساالر)1385 ،
حوزه

قابلیتها

تعریف

تصمیمگیریبرتر 


تواناییرهبریوپشتیبانیبرایخلقاقدامهایمشاابهوتشاخیصدادن
معیارهایانتخاا وارزیاابیگزیناههاابارایکنتارلقاطعاناهوضاعیت
عملیاتیکهاستفادهازخودکارسازیدرمبادله،تلفیقودرکاطالعاات
مرتبمباتصمیمگیریسریعمشاارکتیومبتنایباردانابوآگااهیرا

شام میشود .

درکاشتراکی 

برآوردوضعیتعمومیباپشتیبانیاطالعاتمشترکبرایمیسرساختن
درگیری،رزمایبوپشتیبانی .

نیانعطافپذیر 

همزما

اختیاراجرایی سریازسازوکارهایکنترلیشام هامزماانی،بارای
اجراینیتفرمانده .

فرایندهایهمزمانفرماندهی
وکنترل 

توانمندیبرایفرایندهایموازیفرماندهیوکنتارلباهمنظاورپاایب،
نظارتودرکمحیمعملیاتیوهمزمانیفعالیتنیروهایواگذاری .

فرماندهیوکنترلپراکنده 

اختیاروقدرتپراکندهکردنعناصارفرمانادهیوکنتارلدرهماهجاا
بدونازدستدادناثاربخشای،باهمنظاوربارآوردهکاردننیازمنادی
مأموریتی .

هایپاسخگووقاب 

سازمان
تطبیقبانیاز 

بکهبنادی
هایماهر،منسجموسازمانیافتهبراساسمأموریتوشا 

گروه
شدهکهازروشهایمشترکواطالعاتمرتبمبرایپاسخباهطراحای،
آماده ساازیواجارایساریعبعادوسایعیازعملیااتنظاامیاساتفاده

مینمایند .


یکپارچگیهمهجانبه 

بهطورمؤثرهمکارانبینسازمانیراباهصاورتیا نیارویمتحاددر
سراسرردهها،مأموریتومرزهایجغرافیاییتلفیقمینماید.هادفایان
یکپارچهسازیهماهنگکردنتمامعناصرقدرتملیاست .


اطالعاتاشتراکیباکیفیت
بار 

اطالعاتباکیفیتبار(اطالعااتیکاهمارتبم،دقیاق،باهروزوکاما 
میباشد)کهدرسراسرعناصرفرماندهیوکنتارلازطریاقیا شابکه

قویاشتراکیوامکاندرکگروهیواشتراکیرافراهممیآورد .

شناختی 

سازمانی 

فنی 

پیونددرونیبینعناصرنیروکهقابا اعتماادباودهودرصاورتمواجاه
شبکهسازیقویومستحکم 

شدنباشرایمنامطلو ویاحملهدشمنبهحیاتخودادامهمیدهند .

بکارگیری فرآیندهای منابع انسانی

منابعانسانی،سرمایهاصلیهرسازمانوعام بوجودآورندهقابلیتهایمحوریاسات.اماروزه
کارکنانبامهارتهاوتواناییجمعیشانوتوانشاندرنحوهبکارگیریآنهاا،باهعناوانعااملی
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کلیدیدرموفقیتسازمان،ومنبعیمهمبرایایجادمزیترقابتیماوردتوجاهقرارگرفتاهاناد
(.)Armstrong, 2002سرمایهانسانییعنیترکیاباساتعدادها،مهاارتهااوتخصاصهااکاه
ویژگیبارزومنحصربفردبهسازمانمیبخشد(.)Bontis et al, 2005ازآنجاکهمنابعانساانی

باارزشترینعام پیشبرداهدافومنبعاصلیزایندهمزیترقابتیوایجادکنندهقابلیاتهاای

شوند،برنامهریزیدربااره

یسازمانهامحسو می

محوریهرسازماناستومنبعراهبردیبرا
فرآیندهایمنابعانسانیجاز برناماهریازیاساتراتژی اساتوسانگزیربناایبرناماهریازی
فرآیندهایمنابعانساانی،شاناختمفروضااتیاساتکاهتصامیماتدرآناتخااذمایشاودو
بینیوقضاوتمناسب،اهدافموردانتظارتحققمییابد( .)Reynolds, 2004


درصورتپیب
هدفاصلیاستراتژیمنابعانسانی،ایجادشایستگیاستراتژی یااباهعباارتیهمااهنگی
میانمنابعوفرصتهاوخلقارزشافزودهبهواسطهبکارگیریاثربخبمنابعاسات( Bareni,

یکیازجنبههایاساسیوظاای مادیران،هماهناگکاردنشایساتگیهاایساازمان

.)2003
هاومنابعداخلی)بافرصتهاوخطرپذیری(ریسا هاای)ناشایازتغییاراتمحیطای


(مهارت
سیستمهایمنابعانسانیوساختارسازمانبایادباهگوناهایطراحای

است(.)Gratton, 2004
شوندکهبااستراتژیسازمانی،تناسابوهمااهنگیداشاتهباشاند(.)Lepark & Snell, 2015
هدفمحوری مدیریتمنابعانسانی،رسیدنبهانسجامویکپاارچگیاساتراتژی اسات.بادین
معنیکهمسائ مدیریتمنابعانسانیباطرحهایاستراتژی باهنحاوییکپارچاهوهماهناگ
باشندکهازهمبستگیوتناسبمیانجنبههایمختل مدیریتمنابعانسانیاطمینانحاصا 

شود( .)Nieves & Quintana, 2016
برنامه ریزیفرآیندهایمنابعانسانیبهمعنیبهحداکثررسااندنمیازانتناسابوتطاابق

هایبوهمچنینفرصتهایموجوددرمحایم


میانمزیترقابتیهرسازمانبامنابعوقابلیت
متمایزترینقابلیت هااشاام داناب،مهاارت،تخصاصوتعهادکارکنااناسات

بیرونیاستو
رکناصلیبرنامهریزیفرآیندهایمنابعانسانی،تدوینواجرایراهبردهاای

(.)Schade, 2005
منابعانسانیبهمنظورمرتبمساختنسیاستهاوروشهایمنابعانسانیباااهادافراهباردی
سازماناست(آرمسترانگ.)1393،ایجادهمسوییویکپاارچگیفرآینادهایمناابعانساانیباا
عیینکنندهدرزمینهاستفادهبهیناهازسارمایههاایانساانیدرجهات
اهدافسازمان،عاملیت 
برنامهریازیهدفمنادفرآینادهای
دستیابیبهاهدافسازماناست( .)Laursen & Foss, 2016
ریزیگفتهمیشودکههمانچیازیرامحقاقساازدکاهساازمانقصاد

منابعانسانیبهبرنامه
بدستآوردنآنرادارد( .)Purcell, 2003
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جدول ( )2فرآیندهای منابع انسانی تأثیرگذار بر رشد و توسعه قابلیتهای سازمان
ردیف

نام فرآبند

تعریف فرآیند

1

بهبودمستمر 

فرآیندنوآوریفزایندهمتمرکزومستمریاستکاهدرسراسارساازمانودر
طیدورهزمانیمعینحفظمیشود .


2

جذ کارکنان 

بدستآوردنوجذ کارکنانمناسابکاهدارایشایساتگیهاا،مهاارتهاا،
دانبوپتانسی رزمبرایکسبمزیترقابتیوایجادحاداکثرارزشافازوده
باشند .

3

غنیسازیفرهنگمشتم بارگساترشارزشهاایمشاترکوجلابتعهاد

غنیسازیفرهنگسازمانی 

اعضایسازماندرقبالاینارزشهااست .


4

مدیریتدانب 

بهفرآیندجذ ،کسب،خلق،اندوختنوتسهیمداناباطاالممایشاودکاه
موجبافزایبیادگیریوبهبودعملکردسازمانمیشود .


5

تحولسازمانی 

ایاستکهتضمینمیکند،ساازمانبتواناد

ریزیآینده 
نگرانه


طراحیوبرنامه
بهشکلیدوراندیشانهپاسخگویتقاضاهایجدیادباشادوبتوانادباهصاورت
اثربخبدرمحیطیپویابهفعالیتادامهدهد .

6

تعهدسازمانی 

ایجاداحساسدلبستگیووفادارینسبتبهسازمانکهداراینقابعمادهو
پراهمیتیدرمدیریتمنابعانسانیمیباشد .


7

مدیریتعملکرد 

روشییکپارچهواستراتژی بهمنظورفاراهمنماودنماوفقیتیپایاداربارای
هایافرادوتیمها .


مان،ازطریقبهبودعملکردکارکنانوتوسعهقابلیت
ساز

8

یادگیریسازمانی 

تغییرهماهنگسیستمها،بااستفادهازساازوکارهاایطراحایشادهداخا 

ها،بهگونهایکهبتوانندازاطالعااتگذشاتهونیاز


سازمانبرایافرادوگروه
ساختاروفرهنگدرجهتتوسعهبلندمدتقابلیتسازمانیاستفادهکنند .

9

روابمباکارکنان 

ابمسازمانباکارکنانواتحادیههای

تغییرشیوههاییاستکهبراساسآنرو

تجاریمدیریتمیشود .


 10

توسعهمنابعانسانی 

ایجادچارچوبیمنسجموجامعبرایتوسعهوپرورشکارکنانبهگونهایکاه

ها،دانبوشایستگیهاییشوندکهبارای


هامجهزبهمهارت

همهافرادوگروه
قبولوانجاموظای فعلیوآتیسازمانضرورتدارند .

 11

مدیریتاستعداد 

فرآیندیاستبرایکساباطمیناانازجاذ ،حفاظ،بارانگیختنوتوساعه
کارکنانبااستعدادموردنیاز،درراستایدستیابیبهاهدافسازمان .

منبع( :آرمسترانگ)1393،

تأثیر برنامهریزی فرآیندهای منابع انسانی بر رشد قابلیتهای فرماندهی آینده

پیچیدگی،عدمقطعیتوپویاییفزایندهمحیمعملیاتی،پیامدهایچشامگیاریبارایاجارای
جنگوح وفص بحرانهادرزمانکنونیدارد.چنانچهمحیمعملیاتیچالببرانگیزشاود،
هایموردنیازنیرویانسانیوکسبقابلیتهایکلیدی،موانعرا


وموشکافیدرتوانمندی
دقت
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درزمینهاجرایفرماندهیماوثرمرتفاعمایساازد(.)Walter & harper, 2013پیااممحایم
چالببرانگیزبرایفرماندهیوکنترلایناستکهروشهایقدیمیانجامکار،مناسبنباوده
ورزماستجایخودرابهی الگویفرماندهیوکنترلمتناسبباتغییاراتمحیطایدهناد
عمدهترینعام توانمندسازفرماندهیوکنترل،پرورشنیرویهااییاساتکاه

(.)Daly, 2003
بتوانندبهطورمؤثردرسراسردامنهعملیاتنظامی،دری محیمعملیااتیپویاا،ناامطمئنو
پیچیدهانجاموظیفهکنند(.)Stephan & androil, 2010پرورشنیرویانسانی،بایدبرتوساعک
شایستگیهایماندگار،خودآگاهیوسازگاریتمرکزداشتهباشدتانیروواستعدادماوردنیااز

بهمنظوراجرایرزمایببرتر،درگیریدقیقودفاعهمهجانبهایجادگردد(.)Schade, 2005
فرآیندتوسعهموثرمنابعانسانی،مستلزمیادگیریمداومبهعناوانابازاریبارایتعاما و
تبادلبهمنظورارزیابیاهاداف،درسهاایعملیااتی،تمریناات،آزمایشااتوشابیهساازیهاا
میباشدوبایدشام سازوکارهایبازخوردباشاد(ویلیاام.اس.لینو.)1384،فرمانادهانجناگو

خدماتبایدبهمتخصصانکامالًآموزشدیدهوبامهارتاجازهدهنادتاامفااهیموایادههاای
جدیدیخلقکنندکهمنجربهپیشرفتهایآتیگردد(.)Richardson, 2008نیروهاینظاامی
رزماست،شرایمرزمبهمنظورایجادنیرویانسانیآیندهراتسریعوتسهی نمودهواینکاار
تنهاباتصمیمگیریدرموردساختاروبودجهموردنیازنیروهایآیندهانجاامنمایگاردد،بلکاه

بایدتحم قاب قبولیدربرابرخطاهاوشکستهادرفرآیندآزمایببهوجودآیاد( & Mark
ثرزمانومنابعموجبایجادفرآیندیمیگارددکاهباهماا

.)Milian, 2016توجهبهکاربردمؤ
اطمینانمیدهد،نتایجبهدستآمدهسببموفقیتمادرمیدانهاایجناگخواهادشاد.در
فرآیندی آزمایب،باتحم پذیریباردربرابرخطاها،احتمالاینامرکهنیرویانسانیبتواند
جنبههایخالمومرتبمبامفاهیم،قابلیتهاوتکنولوژیجدیدراشناساییکردهوبهبهتارین
ییابد(افتخاریوکامکار.)1387،
شک ممکنمورداستفادهقراردهد،افزایبم 
پیشینههای پژوهش

درزمینهبررسیوتحلی نقبواثرگذاریبرنامهریزیفرآینادهایمناابعانساانی،باررشادو
ارتقایقابلیتهایتوانمندسازفرماندهی،پژوهبهایزیرموردبررسیقرارگرفتکاهازنتاایج
آنهادرانجاممراح اینپژوهباستفادهگردید :
مارکومیلیاندرپژوهشیبهبررسینقبفرآیندهایآموزشویادگیرینیارویانساانی
درارتقایقابلیت هایفرماندهیآینده،درنیرویهواییپرداختندکهنتایجتحقیقمویادنقاب
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تعیینکنندهآموزشوفرآیندیادگیریسازمانیدرفراگیریشیوهبکارگیریتجهیزاتنظاامیو

فرماندهیماؤثرمیاداننباردمایباشاد( .)Mark & Milian, 2016اساتفانوانادروی تاأثیر
ویژگیهایرفتارینیرویانسانیدررشدقابلیتهایموردنیازفرماندهیآیندهراموردبررسای

قراردادندکهدرنتیجهاینپژوهب،دستورالعملیدربارهچگونگیایجادوتقویاتویژگایهاای
ثرگذاربرتوسعهتوانمندیهایسیستمفرماندهیارائاهگردیاد( Stephan & androil,

رفتاریا
 .)2015
مانف وفرانسیس،دربارهچگونگیایجادهماهنگیدرفرآیندهایمنابعانسانیدرراساتای
توسعهقابلیت هایفرماندهیمطالعهنمودندکاهازطریاقانجاامایانپاژوهب،ترکیابماؤثر
فرآیندهایمنا بعانسانیدرجهتدستیابیبهاهداففرمانادهیوکنتارلشناسااییومعرفای
گردید ( .)Manfel & Francis, 2010والتروهارپردرپژوهشیباعنواننقبعوام انساانیدر
فرماندهیوکنترلبخبدفاعهوایی،بهمطالعهدربارهتأثیرتوجهباهنیارویانساانیدررشاد
قابلیتهایفرماندهیآیندهپرداختهوشارایممحیطایومادیریتیکاهدرآننیارویانساانی

بیشتریناثرگذاریبرتوسعهقابلیتهایفرماندهیوکنترلداردراتوصی نمودند( & Walter

 .)harper, 2013
ریچاردسون،فرآیندونحوهاثرگاذاریفرآینادهایمناابعانساانیبارتوساعهقابلیاتهاای
فرماندهیوکنترلراموردمطالعهوبررسیقراردادوسهکارکرداصلینیارویانساانی،تحات
عنوانسنجبحساسیت،ممیزیکردنوتصمصمگیریرابهعنوانکارکردهایمؤثربرارتقای

توانمندیهایفرماندهی،شناساییومعرفینمود( .)Richardson, 2008

پوراسدیدرمطالعاهایبااهادفتادوینراهبردهاایمناابعانساانیدرراساتایتوساعه
قابلیتهایفرماندهینیروهایناجا،فرآیندهایآموزشوتوساعهمناابعانساانی،نظاامجباران

خدمات،ارزشیابیومدیریتعملکردوروابموتیمهایکاریرابهعنوانفرآیندهایتاثیرگاذار

منابعانسانیبرتوسعهقابلیتهایفرماندهیآیندهدرنظرگرفتهودرزمینهارتقایهاریا از

فرآیندهااستراتژیهاییتدویننمودهاست(پوراسدی .)1394،

دیوانسارر،عوام توانمندسازفرماندهیوکنترلرابهسهدستهعوام شناختی،ساازمانی
وفنیتقسیمنمودهوبرنقبتوسعههدفمندمنابعانساانیدررشادوتقویاتهارساهعاما 
تاکید نمودهاست.دراینپژوهبرشدوتقویتعوام ذکرشده،باهعناوانشارطرزمبارای
توسعهقابلیتهایفرماندهیماوردتأکیادقارارگرفتاهاسات(دیوانساارر.)1385،صافویدر

پژوهبخودنقببرنامهریزیصحیحدرزمینهآماوزشوتوساعهمناابعانساانیراباهعناوان
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برکسبقابلیتهایاطالعااتیوشابکهساازیدرحاوزهفرمانادهیو

مهمترینعام تأثیرگذار
کنترل،اثباتنمودهوبربرنامهریزیمنابعانسانیبهصورتهمسوباکسبقابلیاتهاایماورد

نیازدرمواجههباشرایمرویاروییوتقاب تأکیدنمودهاست(صفوی .)1387،
کنندهبرنامهریزیمنابعانسانیدرتعیینچارچو معماری


شمسدرپژوهشینقبتعیین
سازمانی،بهعنوانی ساختارسازماندهیشاده،رابررساینماودهوناوعچاارچو معمااری
سازمانرادرتوسعهقابلیتهایکلیدیفرماندهیوکنترلمؤثردانستهاست(شمس .)1389،

سالمیدرپژوهبخودنقبهستانشناسیرابهعنوانعااملیاثرگاذاربارتوانمندساازی

سیستمفرماندهیتبییننمودهوهدفمندیفرآیندهایمدیریتدانبویادگیریسازمانی(باه
عنوانمؤثرترینفرآیندهایمنابعانسانیدراینزمینه)رابررشادوتقویاتهساتانشناسایو
قابلیتهایفرماندهیموثردانستهاست(سالمی .)1387،

روششناسی پژوهش
حاضرازنوعپژوهبهایکاربردیاستوازنظرهادفتوصایفی،تحلیلایمایباشاد.

پژوهب
هدفاینپژوهببررسیارتباطقابلیت هاایمحاوریفرمانادهیآینادهباافرآینادهایمناابع

انسانیاستکهدرمرحلهاولپژوهب،بهمنظاورتشاخیصوتعیاینماوثرترینقابلیاتهاای
درراساتایتعیایننحاوه
فرماندهیآیندهوهمچنیناثرگذارترینفرآینادهایمناابعانساانی ،
ارتباطومیزاناثرگذاریآنهابریکدیگرودستیابیباههادفپاژوهب،ازروشتحلیا دلفای
نفرازمدیرانوبرنامهریزانباتجربهحوزهفرمانادهی

استفادهگردید.بدینمنظور،ازتعداد16
یانسایرشاخصهایتوانمندسازفرماندهیآیندهوهمچنین

وکنترلدرخواستگردیدکهازم
تاثیرگذارترینفرآیندهایمنابعانسانیهمسوبااینهدف،موثرترینعوام راانتخاا نمایناد.
اینفرآیندطیسهمرحلهنظرسنجی،انجامگردید.درنتیجاهنظرسانجیانجاامشاده،تعاداد
چهارشاخص(بهعنوانموثرترینقابلیتهایفرماندهیآینده)،وتعدادپنجفرآیند(باهعناوان
موثرترینفرآیندهایمنابعانسانی)انتخا گردیدند .
درمرحلهبعد،بهمنظوربررسیارتباطومیزاناثرگاذاریفرآینادهایمناابعانساانی(باه
عنوانمجموعهمتغیرهایمستق )وقابلیتهایفرماندهیآینده(بهعنوانمجموعهمتغیرهاای
وابسته)،ازروشتحلی همبستگیکاانونی()CCAاساتفادهگردیاد.ایانروشدارایقابلیات
بارییدرزمینهبررسیچگونگیارتباطومیزاناثرگذاریمیاانمتغیرهاا،درشارایطیکاهباا
مجموعهایازمتغیرهاایمساتق ووابساتهمواجاههساتیم،مایباشاد.درایانروشمیازان
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اثرگذاریهری ازمتغیرهایمستق تشکی دهندهیا ساازهبارساایرمتغیرهاایوابساته،
بصورتکمیمشخصمیگاردد.بااتوجاهباههادفایانپاژوهبکاهتبیاینارتبااطمیاان

مجموعهایازفرآیندهایمنابعانسانی(بهعنوانمتغیرهایتشاکی دهنادهساازهمساتق )باا

قابلیتهایفرماندهیآینده(بهعنوانمتغیرهایتشکی دهنادهساازهوابساته)اسات،روش

CCAدارایتناسبوهمسوییبارییباهدفپژوهبونتایجموردانتظارازانجاماینپژوهب
میباشد .
تحلی همبستگیکانونیروابممیانتعدادیمتغیرمساتق رابااتعادادیمتغیاروابساته
بررسیمیکند.مجذورهمبستگیکانونی،درصدواریانسمجموعهمتغیرهایوابستهراکاهباه

وسیلهمجموعهمتغیرهایمستق تبیینمیشود،نشاانمایدهاد(عاادلآذر.)1393،هادف
اصلیتحلی همبستگیکانونیتشکی تابعکانونیاستکهضریبهمبستگیکاانونیبایندو
متغیررابیشینهمی کناد.ضاریبهمبساتگیکاانونیشادترابطاهبایندومتغیارکاانونیرا

ایبدستمیآیدکهمقدارواریانس


کند.دراینروش،اولینتابعکانونیبهگونه

گیریمی

اندازه
مجموعهمتغیرهابیشینهشودودومینتابعکانونیبهنحویبدستمیآیدکهمقدارواریانسای

کهدرتابعاولمحاسبهنشدهاستتاحدممکنمحاسابهشاود.ایانرونادراتااجااییاداماه
می دهیمکههمهتوابعاستخراجشوند.بنابراینتوابعمتوالیازباقیماندهواریاانستواباعقبلای

بدستمی آیند.منطقحاکمبراینروشبهدستآوردنترکیبخطیمتغیرهاایهاریا از

هایفوماست؛بهطوریکههمبستگیبیندوترکیبخطیمحاسبهشدهباهحاداکثر


مجموعه
برسد.امااینروشفقمبامحاسبهی همبستگیکانونیبینمجموعهایازمتغیرهاباهاتماام
نمیرسد،بلکهممکناستباتوجهبهمتغیرهایمورداستفاده،چندینجفتترکیبخطایباه
دستآید.تعدادمتغیرکانونیبهدستآمدهبراساستعدادمتغیرهایمجموعهکوچ ماورد
نظرتعیینمیشود( .)Everitt & Hothorn, 2011
تحلی همبستگیکانونیاحتمالارتکا خطاهاینوعاولرامحادودمایکنادوحقیقات
مطالعاتپژوهشیرابهترمنعکسمیکند.درموقعیاتهااییباامتغیرهاایمساتق ووابساته

چندگانه،همبستگیکانونیقدرتمندترینومناسبترینروشچندمتغیرهمحساو مایشاود
(.)Rencher, 2012بنابرایناینروشهمبطورتکنیکیقاادرباهتحلیا دادههااییاساتکاه
هایچندگانههستندوهمبهطورنظریباهدفاینپژوهبسازگاریدارد .


درگیرمجموعه
جامعهآماریبخبکیفیپژوهب(روشدلفی)،فرماندهانباتجربهیگانهاینظامیباوده

میباشندکهازمیانآنهاتعداد16نفارباهعناوانخبرگاان
ودارایتحصیالتعالیدانشگاهی 
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پان پژوهبانتخا گردیدند.نمونهگیریباهروشهدفمناد(غیاراحتماالیوقصادی)انجاام
گردیدکهباهدفپژوهبسازگاریدارد.جامعهآماریمرحلهنهاییپژوهبنیز(اجارایروش
هایعملیاتیمیباشاندکاهدارایساابقهکاار

تحلی همبستگیکانونی)،پرسن باتجربهیگان
باری20سالبودهوبصورتمستقیمدرزمینهادارهاموررزمیوعملیاتیفعالیتدارند.تعاداد
اعضاینمونهدراینبخبازپژوهب130نفربودهکهبصورتنمونهگیاریتصاادفیطبقاهای
انتخا گردیدند .
ابزاربکارگرفتاهشاد هدربخابکیفایپاژوهب،مصااحبهودربخابکمایپاژوهب،
(گردآوریدادههابهروشتحلی همبستگیکانونی)،ازپرسشنامهایحاویسؤارتبستهوبااز

استفادهگردیدهکهباهدفسنجبنحوهومیزاناثرگذاریفرآیندهایمنابعانسانی،باررشاد
قابلیتهایمحوریفرماندهیآیندهتنظیمگردیدهاست.رواییصوریومحتوایابازارتحقیاق

دربخبمقدماتیتحلیا دادههاا(اجارایروشدلفای)،ازساویخبرگاانشارکتکننادهدر
نظرسنجیتاییدگردیدوبهمنظوربررسیپایاییوقابلیاتاعتماادآزماون،ازروشماوازیباا
استفادهازآزمونهایهمتااستفادهشد(عادلآذروهمکااران.)1387،باهایانترتیابکاهاز

نفرخبرهپاسخدهندهبهسؤارتیکساندرپرسشنامه8،نفرگروهاولو8نفارگاروه

میان16
هاوبررسیپاسخهایدادهشده،همبساتگی


آوریپرسشنامه
دومراتشکی دادندوپسازجمع
میانپاسخهامحاسبهگردید.نتایجحاص ازهمبساتگیمیاانپاساخهاانشااندهنادهپایاایی

)وقابلیتاعتمادروشجمعآوریدادههابود.بهمنظوربررسیروایایساازهدرمرحلاه

(0/87
دومانجامپژوهب(اجرایروشتحلیا همبساتگیکاانونی)،ازروشتحلیا عااملیتائیادی
استفادهگردیدوپایاییابزارپژوهببرایمجموعهمتغیرهایمستق ووابساتهنیاز،ازطریاق
آزمونآلفایکرونباختاییدگردید.حداق رواییموردانتظاردرروشتحلی همبستگیکاانونی
0/7وحداق تعدادنمونه10،مشاهدهبرایهرمتغیرمستق میباشد(عادلآذر .)1393،


یافتههای پژوهش
پسازشناساییقابلیتهایتوانمندسازفرماندهیآیندهوموثرترینفرآیندهایمنابعانسانیدر

راستایارتقایاینقابلیتها،بهروشدلفی،اقدامباهجماعآوریوتحلیا دادههاادرراساتای

تعیینمیزاناثرگذاریهریا ازفرآینادهایمناابعانساانیباررشادوتوساعهقابلیاتهاای
فرمانادهیآیناادهبااهروشCCAگردیاد.بااهمنظااورانجاامماؤثرایاانتحلیا ،اعتبااارسااازه
ریزیفرآیندهایمنابعانسانیباقابلیتهایمحاوریفرمانادهی


یارتباطمیانبرنامه
پرسشنامه
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آینده،ازطریقتحلی عاملیتأئیدیبررسیگردید؛کفایتاندازهنمونهنیازباهوسایلهآزماون
کفایتنمونهگیریکایسر-ماایراوکلاین()KMOماوردتاییادقارارگرفات(مقادار.)0/92در

تحلی عاملیمقادیرویژهبارتراز1مالکخارجسازیابعادوبارهاایعااملیبزرگتاراز0/30
مالکقرارگرفتنسوالدرهرعام درنظرگرفتاهشاد.طباقنتاایجتحلیا عااملیتاییادی
مشخصگردیدکهمدلاندازهگیریمناسب،وهمهپارامترهایمادلمعناادارهساتند.تماامی
بارهایعاملیمقداربارتراز0/5دارندوهمچنینمیانگینواریاانسهاایاساتخراجی()AVE
میباشد.بنابراینمیتواننتیجهگرفتکهرواییسازهازنوعرواییهمگراوجود
بزرگتراز 0/5
دارد.نتایجبررسیاعتبارپرسشنامهازطریقتحلی عاملیدرجدولزیرارائهگردیدهاست :
جدول ( )3نتایج تحلیل عاملی به منظور تعیین اعتبار سازه پرسشنامه
سازه

ابعاد
مدیریتعملکردپیبنگر

توسعههدفمندمنابع
انسانی
برنامهریزی
فرآیندهایمنابع
انسانی

مدیریتدانب

یادگیریسازمانی 

توسعهمستمر






قابلیتهایمحوری


تواناییایجاداطالعاتبا
کیفیت
تواناییشبکهسازی 

چابکیو 

سولها

ضریب استاندارد

عدد معناداری

سوال1

0.78

13.68

سوال2

0.82

12.78

سوال3

0.72

13.42

سوال4

0.68

16.3

سوال5

0.79

14.22

سوال6

0.77

15.35

سوال7

0.82

14.12

سوال8

0.88

13.30

سوال9

0.78

14.65

سوال10

0.76

13.88

سوال11

0.85

16.13

سوال12

0.80

18.56

سوال13

0.91

17.77

سوال14

0.88

 18.12

سوال15

0.92

 16.92

سوال16

0.89

 18.37

سوال17

0.72

14.55

سوال18

0.68

13.64

سوال19

0.64

13.32

سوال20

0.83

16.22

سوال21

0.59

17.34

سوال22

0.67

14.15

سوال23

0.63

13.02
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انعطافپذیری



فرماندهیآینده


یکپارچگیفرآیندها

سوال24

0.75

18.36

سوال25

0.78

18.87

سوال26

0.56

14.78

سوال27

0.92

20.12

سوال28

 0.85

 18.91

سوال29

0.89

19.72

سوال30

0.82

19.37

بهمنظوربرآوردپایاییپرسشنامهنیزازروشآلفایکرونباخاستفادهشدکهضریبآلفاای
کرونباخبرایپرسشنامههاایبرناماهریازیفرآینادهایمناابعانساانیوقابلیاتهاایمحاوری
فرماندهیآیندهبهترتیب0/89و0/93بود.ضریبآلفاایکرونبااخبارایمتغیرهاایتشاکی 
یسازههایفومدرجدولزیرمشخصگردیدهاست :


دهنده
جدول ( )4برآورد پایایی ابزار پژوهش
سازه

برنامهریزیفرآیندهایمنابع
انسانی

قابلیتهایمحوری

فرماندهیآینده

ابعاد

ضریب آلفای کرونباخ

مدیریتعملکردپیبنگر

0.78

توسعهمستمر 

 0.89

توسعههدفمندمنابعانسانی

0.82

مدیریتدانب

0.94

یادگیریسازمانی

0.88

تواناییایجاداطالعاتباکیفیت

0.74

تواناییشبکهسازی

0.89

چابکیوانعطافپذیری


0.90

یکپارچگیفرآیندها

0.86

0.89

0.93

معیاریازتقارنیاعدمتقارنتابعتوزیعمیباشاد.باراییا توزیاع

درعلمآمارچولگی1
کامالًمتقارنچولگیصفروبرایی توزیعنامتقارنباکشیدگیبهسمتمقادیربارترچولگی
مثبتوبرایتوزیعنامتقارنباکشیدگیبهسمتمقادیرکوچکترمقدارچاولگیمنفایاسات.
نشاندهندهارتفاعی توزیعاست.باهعباارتدیگارکشایدگیمعیااریازبلنادی
کشیدگی 2
میباشد.باتوجهباه
منحنیدرنقطهماکزیمماستومقدارکشیدگیبرایتوزیعنرمالبرابر 3
جدولذی مشاهدهمیشودکهتماممقادیرچولگیوکشایدگیدرباازه(2و)-2قاراردارناد.
هانرمالمیباشد.


بنابراینتوزیعداده
1

. Skewers
. kurtosis

2
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جدول ( )5بررسی میزان چولگی و کشیدگی توزیع دادهها
Skewness

Std. Error

(چولگی)

0.244

-0.729

0.483

0.244

0.048

0.483

Kurtosis

Std. Error

(کشیدگی)
0.831
-0.043

نام سازه
برنامهریزیفرآیندهای
منابعانسانی 
قابلیتهایمحوری

فرماندهیآینده 



برایآزمونوجودرابطهخطیبینمتغیرهایکانونیمساتق تحقیاق،شاام مولفاههاای
برنامهریزیفرآیندهایمنابعانسانیومتغیرهایکانونیوابساته،شاام قابلیاتهاایمحاوری

فرماندهیآینده ،ازآزمونضریبهمبستگیپیرسوناستفادهشدهاست.استفادهازاینآزماون
اینامکانرافراهممیآوردتانقبورابطهی متغیربانامXازی طرفومتغیریبانامY

ازطرفدیگرازطریقهمبستگیخطیدومتغیرمشخصشود .
جدول ( )6بررسی وجود رابطه خطی میان متغیرهای کانونی مستقل و وابسته
متغیر
مدیریتعملکرد
پیبنگر

توسعههدفمند
منابعانسانی
بهبودمستمر 
مدیریتدانب
یادگیری
سازمانی
تواناییایجاد
اطالعاتبا
کیفیت
تواناییشبکه
سازی
چابکیوانعطاف
پذیری
یکپارچگی
فرآیندها

چابکی
توانایی
مدیریت توسعه
توانایی

یکپارچگی
و
مدیریت یادگیری ایجاد
عملکرد هدفمند
شبکه
بهبود
انعطاف فرآیندها
سازمانی اطالعات
دانب
منابع
پیب

سازی
مستمر 
پذیری
باکیفیت
انسانی
نگر
1
0.574

1

0.398
0.568

0.452
0.552

1
0.561

1

0.285

0.298

0.432

0.507

1

0.168

0.271

0.368

0.377

0.372

1

0.199

0.165

0.411

0.271

0.192

0.203

1

0.313

0.298

0.521

0.330

0.300

0.294

0.285

1

0.256

0.328

0.582

0.421

0.222

0.272

0.201

0.282

1
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نتایجآزمونخطیهمبستگیپیرسونبینعوام برنامهریزیفرآینادهایمناابعانساانیو
قابلیتهایمحوریفرماندهیآیندهدرجدول()6آمدهاست.باتوجهباهساطحمعنااداریباه

معناداربودهاند .

دستآمده،رابطهخطیبینمتغیرهایموردارزیابیدرسطحاطمینان0/05
باتوجهبهجدول(،)7اولینهمبستگیکانونیازنظرآماریمعنادارباودهوبیاانگر وجاود
ی مجموعهمتغیروابستهاست.درواقع،تابعهمبستگیکانونینشانازمعنیدارییا تاابع
ازتوابعاستخراجشدهدرسطح5درصددارد.هرمتغیرکانونیداراییا مقادارویاژهباودهو
معموراولینهمبستگیکانونیمهمترازدیگرهمبستگیهاست.اولاینهمبساتگیکاانونیباا

درصدازواریانسقابلیتهایمحوریفرماندهیآینادهرا

مقدارویژه0/503توانستهاست57/8
تبیینکندکهبامجذورکردنمقدارهمبستگیکانونی،مقدارواریانستبیاینشادهباهدسات
میآید.ضریبهمبستگیکانونیبیندومجموعاهمتغیرهاایبرناماهریازیفرآینادهایمناابع

انیوقابلیتهایمحوریفرماندهیآینده33/4درسطحمعناداریارزیابیشادهاسات.بار

انس
اساسنسبتتجمعیبدستآمدهبرایاولینتابعکانونی،متغیرهاایبرناماهریازیفرآینادهای
درصدازتغییراتقابلیتهایمحوریفرمانادهیآینادهرا

منابعانسانیمیتوانندحدود91/22

پیببینیکنند.متداولترینمعیاربرایآزمونسطحمعناداریاولینهمبستگیکانونی،معیاار

رندایویلکزمیباشادکاهبااتوجاهباهساطحمعنایداریباهدساتآماده()0/000باودهو
دهندهایناستکهدومجموعهمتغیرهابایکدیگرپیوندداشتهاند.


نشان
جدول ( )7نتایج آزمون همبستگی کانونی بین متغیرها
تابع

مقدار

ضریب

ضریب تبیین

کانونی

ویژه

کانونی

کانونی

1

0.503

0.578

0.334

91.22

2

0.036

0.186

0.035

5.67

96.89

3

0.034

0.180

0.032

2.17

99.06

0.467

4

0.006

0.075

0.006

0.094

100

0.470

درصد

نسبت

سطح

الندای

تجمعی

معناداری

ویلکز

91.22

0.000

0.618

0.655

0.929
0.962
0.994



بهمنظوربررسیارتباطمیانبرنامهریزیفرآیندهایمنابعانسانیباقابلیاتهاایمحاوری

فرماندهیآیندهازضرایبافزونگینیزاستفادهشدهاستکهدرآندرجههامپوشاانیبایندو
مجموعهازمتغیرهامشخصمیشود.میزانافزونگیباریضرایبکانونینشانازتواناییباری
آنهادرپیببینیمتغیرهایوابستهدارد.ضرایبافزونگیهمانندR2دررگرسیوناستکاهبار

یقابلیتهایمحوریفرماندهیآیناده

اساسنتایججدولذی نسبتواریانسهایتبیینشده
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هایبرنامهریزیفرآینادهایمناابعانساانی(یاادگیریساازمانی،توساعهمساتمر،


توسممولفه
مدیریتدانب،توسعههدفمندمنابعانساانیومادیریتعملکاردپایبنگار)54/46درصادو
یبرنامهریازیفرآینادهایمناابعانساانیتوسامقابلیاتهاای


هایتبیینشده

واریانس
نسبت
پارچگیفرآیندها،چابکیوانعطافپذیری،تواناییایجااداطالعاات

محوریفرماندهیآینده(یک
کیفیتوتواناییشبکهسازی)22/65درصدارزیابیشدهاست .

با
جدول ( )8شاخصهای افزونگی کانونی برای توابع کانونی اول و دوم
ضریب افزونگی متغیرهای

ضریب افزونگی متغیرهای

متقابل تابع کانونی اول

متقابل تابع کانونی دوم

قابلیتهایمحوریفرماندهیآینده 


 54.46

 59.83

برنامهریزیفرآیندهایمنابعانسانی 

 22.65

 31.02

تابع کانونی



ایبدستمیآیندکهبیشترینهمبساتگیراباا


ضرایبکانونیدرتابعکانونیاولبهگونه
یکدیگرداشتهباشند،ودرتابعکانونیدوم،ضرایبکانونیازمیانتمامجفتهایناهمبستهباا

شترینهمبستگیمیباشند.اینفرآیناداداماهماییابادتااS

جفتانتخا شدهاول،دارایبی
جفتانتخا شوندومقدارSبرابرباتعدادمتغیرهایمجموعاهکوچا تار(ازمیاانمجموعاه
متغیرهایمستق ومجموعهمتغیرهایوابساته)مایباشاد .تفسایرضارایبکاانونیمتغیرهاا،
مشخصمینمایدکهتاچهاندازهمجموعهمتغیرهایاصلیبهیکدیگرمرتبمهستند.

جدول ( )9ضرایب کانونی استاندارد برای هر متغیر در چهار تابع کانونی
قابلیتهای محوری فرماندهی آینده

برنامهریزی فرآیندهای منابع انسانی
توسعه
مدیریت
مدیریت یادگیری هدفمند
عملکرد توسعه
منابع
سازمانی
دانب
پیب مستمر 
انسانی


نگر 




 0.286  0.723  0.160

W1



 0.611

 V1  0.330

 0.479

 0.286

 0.081

 V2  0.659

 0.958

 0.390  0.506  0.199

 0.092

 0.825  0.839  0.044

 0.061  0.662  1.006  W2
 V3  0.895  1.081  0.115  0.902  0.746  W3
 V4  0.059  0.671  1.258  0.691  0.394  W4



توانایی توانایی چابکی
یکپارچگی
و
شبکه
ایجاد
فرآیندها
اطالعات سازی  انعطاف 

پذیری 

باکیفیت 

 0.015

 1.022

 0.465  0.334

0.315  0.367



تابعکانونیاولتبیینکنندهبیشترینمیزانواریانسمجموعهمتغیرهایوابساتهازساوی

مجموعهمتغیرهایمستق میباشد(برابراطالعاتمندرجدرجدولشماره،7تابعکاانونیاول
91/22درصدازک میزانهمبستگیمیاانمجموعاهمتغیرهاایمساتق ووابساتهراتبیاین
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نمودهاست)وبراساسضرایبکانونیاستانداردشده(وزنهاایکاانونی)،طباقجادولفاوم،

برایاولینجفتازمتغیرها(تابعاولیاW1و،)V1بزرگیمقادیرهریا ازضارایبکاانونی
تبیینتغییراتمیباشد.بارایاناسااس،بارایساازهبرناماهریازی

بیانگراهمیتآنمتغیردر
فرآیندهایمنابعانسانی،توسعهمستمربامیزان72/3درصد،یادگیریساازمانیباامیازان61
درصد،توسعههدفمندمنابعانسانیبامیزان33درصد،مدیریتدانببامیزان28/6درصادو
نهایتمدیریتعملکردپیبنگربا16درصددرمراتببعدیقرارگرفتناد؛همچناینبارای

در

سازهقابلیتهایمحوریفرماندهیآینده،اینمقادیربهترتیبعباارتازیکپاارچگیفرآینادها
درصد،چابکیوانعطافپذیریبا46/5درصد،توانااییشابکهساازیباا33/4درصادو

با47/9
درصدمیباشند.مفهومبدستآمدهمؤیدایناستکه

تواناییایجاداطالعاتباکیفیتبا28/6
باپایینآمدنمقدارضرایبکاانونیدرپارامترهاایبرناماهریازیهدفمنادفرآینادهایمناابع
انسانی،ضرایبکانونیمربوطبهشاخصهایقابلیتهایمحوریفرماندهیوکنترلآیندهنیاز
بههماننسبتکاهبمییابند.لذاوجودوابستگیوارتباطمستقیممیانمجموعهمتغیرهاای

مستق ومجموعهمتغیرهایوابستهاثباتمیگردد.
0/723

توانایی
شبکه
سازی

0/334

0/611

توانایی
ایجاد
اطالعاتبا
کیفیت

0/286

0/465

چابکیو
انعطاف
پذیری



قابلیتهای

محوری
فرماندهی
آینده


برنامهریزی

فرآیندهای
منابعانسانی

/330
0
0/16

0/479
0/286

یکپارچگی
فرآیندها

توسعه
مستمر


یادگیری
سازمانی 



توسعه 
هدفمند 
منابع 
انسانی 


مدیریت 
عملکرد
پیبنگر 



مدیریت
دانب

شکل ( )1ارتباط میان مجموعه متغیرهای مستقل و مجموعه متغیرهای وابسته بر مبنای ضرایب
کانونی بدست آمده در اولین تابع کانونی
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ضرایبتأثیرپذیریهری ازقابلیتهایمحوریفرماندهیآینده،نقاببکاارگیریماوثر
منابعانساانیدررشادوتوساعهآنقابلیاترامشاخصنماودهوضارایبکاانونیمرباوطباه
ثیرهرفرآیندبررشدقابلیتهایمحوریفرماندهیآیندهراتبیاین

فرآیندهایمنابعانسانی،تأ
مینماید.لذاحاص ضر ض ریباثرگاذاریهاریا ازفرآینادهایمناابعانساانیدرضاریب

أثیرپذیریهرقابلیتمحوری،اندازهتأثیرآنفرآیندبرقابلیتمحوریماوردنظاررامشاخص
ت 
مینماید.بهعنوانمثالمیزاناثرپذیریقابلیتچاابکیوانعطاافپاذیریازفرآینادیاادگیری

سازمانیبرابرباحاص ضر ضرایبکانونیایندومتغیردریکدیگر(0/465ضار در)0/611
میباشد .
وبرابربا 0/284
نتیجهگیری و پیشنهادها
وجهتمایزونوآوریاینپژوهبنسبتبهسایرپژوهبهایانجامشادهدرزمیناهفرمانادهی،

تعیینقابلیتهایمحوریفرماندهیآینده،بارویکردایجاادتوانمنادیدرمواجهاهیماؤثرباا
تهدیدات،وتبیینمیزانوچگونگیتأثیرفرآینادهایمناابعانساانیبارایجاادوارتقاایایان
هامیباشد.اینپژوهبامکانرشدشاخصهایتوانمندسازفرمانادهیآیناده،ازطریاق


قابلیت
برنامهریزیفرآیندهایمنابعانسانیراتحلی نمودهومشخصمینمایادکاهدرصاورتانجاام

برنامهریزیوترکیبمؤثرفرآیندهایمنابعانسانی،بهچاهمیازانمایتاوانموجبااترشادو

هایکلیدیفرماندهیدرسازمانهایعملیاتی،نظامیرافاراهمنماود.نتاایج


ارتقایتوانمندی
وفرماندهانسازمانهایدفاعینسبتباه

حاص ازاینپژوهبموجبارتقایشناختمدیران
فرآیند هایاثرگذارمنابعانسانیوآشناییبانحوهبکارگیریاینفرآینادها،بصاورتهمساوباا
هایمحوریفرماندهیمیگردد .


هدفارتقایقابلیت
نتایجحاص ازپژوهب،ازی طرفمبینارتباطمستقیممیاانبرناماهریازیفرآینادهای
منابعانسانیبارشدوتوسعهقابلیتهایمحوریفرماندهیآیندهبودهوبرلزومایجاادنگارش

سازندهواثربخبنسبتبهکارکردهایمنابعانسانیوایجادهمسوییمیانفرآینادهایمناابع
انسانیبااهدافسازمانتاکیدمینمایدوازطارفدیگار،نشااندهنادهارتبااطمعناادارمیاان

بمیباشد .

متغیرهایکانونیمستق ومتغیرهایکانونیوابستهیاینپژوه
براساسنتایجبدستآمدهازضرایبکانونیاولینتابعکانونی(تابعتبیینکنندهبیشاترین

میزانواریانسمجموعهمتغیرهایوابستهازسویمجموعهمتغیرهاایمساتق )،برناماهریازی
فرآیندهایمنابعانسانیموجبرشادوارتقاایساایرقابلیاتهاایمحاوریفرمانادهیآیناده
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میگرددوازسویدیگرتواناییسیستمفرمانادهیدرزمیناهیکپاارچگیفرآینادها،بیشاترین

ازآنقابلیااتهااایچااابکیو

اثرپااذیریراازماادیریتمااؤثرمنااابعانسااانیداشااتهوپااس
پذیری،تواناییشبکهسازیوتواناییایجاداطالعاتباکیفیات،باهترتیاب،تاثیرپاذیری


انعطاف
دیدرتدوینواجرایبرنامههایمنابعانسانیدارند .

بارییازهدفمن
ثردرزمینهتقویتقابلیتهایمحوریفرماندهیآیناده،توجاه

جهتدستیابیبهنتایجمؤ
ریزیهاحائزاهمیتبودهکاهپاسازفرآیناد
فرآیندهایمنابعانسانیدرانجامبرنامه 

بهاولویت

توسعهمستمر،فرآیندهاییادگیریسازمانی،توسعههدفمندمنابعانساانی،مادیریتدانابو
باشند.لذابرنامهریزیبلنادمادتو


نگردارایاولویتواهمیتبارییمی

مدیریتعملکردپیب
راهبردیفرماندهانسازمانهایدفاعی،ازطریقدرنظرگرفتننقابواثرگاذاریهاریا از

فرآیندهایمنابعانسانیوتوجهبهتوازنوترکیبمؤثرفرآیندها،توسعهقابلیاتهاایمحاوری
فرماندهیآیناده(هادفپاژوهب)راباهبهتارینوجاهمحقاقماینمایاد.دراداماهباهارائاه
پیشنهادهایکاربردیمبتنیبرنتایجپژوهبپرداختهشدهاست :
هایفرماندهیآیندهیگانهاایرزمایوعملیااتی،تحاتتاأثیرنحاوه


رشدوتوسعهقابلیت
-1
بکارگیریفرآیندهایمناابعانساانیمایباشاد،لاذادرصاورتباروزضاع درهاریا از
قابلیتهایفرماندهی،فرمانادهانمایتواننادازطریاقآگااهیازمیازانتاأثیرهاریا از

فرآیندهایمنابعانسانیبرآنقابلیتوتوسعهوارتقایفرآیندهایاثرگاذارمناابعانساانی،
ضع ونارساییایجادشدهدرحوزهفرماندهیرامرتفعنمایند.
 -2طراحینظاموچارچو معماریمناسبتوأمباامحاورقاراردادنقابلیاتهاایساازمانو
هایمنابعانسانی،اعمازمدیرانوکارکنانسازمان،میتواندنظاامهاای

شناساییشایستگی
مدیریتمنابعانسانیرابهصاورتیمنساجمویکپارچاهطراحاینماودهواهادافمتعاالی
درزمینهرشدوتوسعهقابلیتهایفرماندهیآیندهنیز،اهتماامباه

سازمانرامحققسازد.
شناساییفرآیندهایاثرگذارمنابعانسانیوایجادهمسوییمیاانفرآینادهاباانتاایجماورد
کنندهبهمسئورنوفرماندهانپیشنهادمیگردد.


انتظار،بهعنوانعاملیتعیین
ازطریقشناختفرآیندهایاثرگذارمنابعانسانیبرقابلیتهایفرماندهیآیندهواطاالعاز

-3
میزاناثرگذاریهرفرآیند،نحوهبکارگیریوصرفمنابعساازمانمشاخصمایگاردد.لاذا
پیشنهادمیگردد،فرماندهانبراساستصمیمگیریدربارهارتقایهرکادامازقابلیاتهاای

فرماندهیآینده،وتوجهبهتأثیرفرآیندهایانسانیبرقابلیتموردنظر،نسبتبهتخصایص
منابعسازماناقدامنمایند.
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ثربرقابلیتهایمحوریفرماندهیآینده،ازالزاماترشادوتوساعه

 -4شناساییسایرعوام مؤ
هایرزمیوعملیاتیمیباشد.برایناساسپیشانهادمایگاردد،عاالوهبار


فرماندهییگان
عام انسانی،نسبتبهتحقیقوبررسیدرجهتشناساییدیگرعواما اثرگاذارنیازاقادام
گردد.آگاهیازوزنواثرسایرعوام موثربررشدوتوسعهقابلیاتهاایفرمانادهیآیناده،
شرایمرابرایمدیریتجامعواثرگذارسیستمفرماندهیفراهممینماید .
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