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چکیده
تحقیق حاضر با هدف تبیین مهمترین عوامل و شاخص های چابک سازی نیروی انسانی یگان های
عمده ق.پ .ه .خ

(صلی ال

علیه واله و سرلم)آجا صرورت پذیرفتره و از آنجائیکره چابرک سرازی نیرروی

انسانی تاثیر بسزایی بر انجام فعالیت های سرازمانی دارد و در ایرن حروزه میتوانرد برفعالیرت هرای
ماموریتی دفاع هوایی کشور اثر گذار باشد،این تحقیق حائز اهمیرت اسرت.پژوهش حاضرر از نروع
کاربردی است و به روش زمینه ای موردی انجام شده است ،در تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه
های دریافتی)با بهره گیری از نرم افزار  spssو آزمون میانگینهرا( ،بره ترتیرب بره تحلیرل جامعره
نمونهی آماری ،تعیین عوامل و شاخصهای چابکسازی نیروی انسانی و تعیرین وضرعیت موجرود
چابکی نیروی انسانی در یگان های مورد مطالعه پرداخته شرده اسرت .همچنرین برا بهرره گیرری از
ضریب اسپیرمن،رواب بین عوامل نیز مشخص شده است .نهایتاً در نتیجه تحقیق دو عامل به ترتیب
 ،ویژگی هایمنابع انسانی (با  4شاخص) و عامرل انضرباط(با  7شراخص)  ،بعنروان اهرم عوامرل و
شاخص چابک سازی نیروی انسانی یگانهای مورد مطالعه معرفی و ارتباط بین آنها قوی تشرخیص
داده شده است  .همچنین با بهره گیری ازشاخص های احصا شده ،چابکی نیرروی انسرانیموجود
در یگانهای عمده موصوف مورد مطالعره قرارگرفتره اسرت کره وضرعیت یگران هرادر  3شراخص
نامناسب و در  3شاخص مناسب ارزیابی شده است.
کلیدواژهها :چابکی  ،نیروی انسانی  ،تهدید ناهمطراز

 1دانشیار – علوم راهبردی دفاعی – دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایران
 2دانشجوی دکتری -علوم راهبردی دفاعی  -دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
توان ایجاد تغییرر و همچنرین شناسرایی و پاسرخگویی سرریع بره آنکره قردرت پاسرخگویی
(واکنش) موسوم است تا حد زیادی به قابلیتهای نیروی انسرانی و چرابکی او بسرتگی دارد
زیرا اوست که سرمنشأ اصلی تحروبت ،قردرت مالی،فنراوری پیچیرده و سرایر امرور اصرلی
سازمان است،پویایی و یا انفعال سازمانی را موجب میشود  ،به سازمان اعتبرار بخشریده و یرا
آن را به سکون و نیستی رهنمون میسازد.
بررسی مطالعات منتشره شده توس محققین آمریکایی و سایر کشورهای غربی نشان میدهرد
که آمریکا (بهعنوان تهدید ناهمطراز ج.ا.ا ) ،عالوه بر برنامرههرای افرزایش توانمنردیهرای و
فناورانه(بهویژه در بٌعد هوایی ،در نگرشها به مقوله جنگ ،رهنامرههرا ،روشهرا و ، )...بررای
چابک سازی نیروی انسانی خود نیز (بهویژه در حوزه هوایی) ،برنامههای گستردهای را بررای
حال و آینده در دسرت اجررا دارد و در مقابرل در خصروص چابرک سرازی نیرروی انسرانی
یگانهای عمده ق.پ .ه .خ (صلیال و علیه واله و السلم)آجا ،تحقیق مردون علمری صرورت
نپذیرفته است،لذا محقق جبران بخشی از کاسرتیهرای تحقیقراتی در ایرن زمینره و همچنرین
متابعت از فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر پرداختن به مسائل نیروی انسرانی نیروهرای
مسلح ،1را مسئله و دغدغهی اصلی تحقیق معرفری مریکنرد  .در خصروص ضررورت انجرام
تحقیق میتوان گفت با توجه به تحروبت سره دهره اخیرر در حروزه فنراوری سال ،سراختار
نیروهای نظامی و بهویژه حرفهای شردن نیروهرای انسرانی و تغییرر در تاکتیرکهرای دشرمن
(بهویژه در حوزه هوایی)  ،در صورت عدم توجه کرافی در مطالعرات چابرک سرازی نیرروی
انسانی درزمینه پدافند هوایی ،رویایی با تهاجمرات هروایی دشرمن از طریرق وضرعیت فعلری
موجب ناکامی در اجرای مأموریت ،افزایش هزینههای دفاعی و وارد شدن خسارت سنگین به
مراکز حیاتی،حساس و مهم کشور خواهد شد.
این تحقیق ازآنجاکه میتواند با شناسایی عوامل و شاخصهای چابک سرازی نیرروی انسرانی

 1امروز دنیا از لحاظ ابزارهای مادی و از جمله ابزارهای نظامی پیشرفت های زیادی کرده است اما همچنان محرور اصرلی
برای هر پیروزی و شکستی انسان است .بیانات فرماندهی معظم کل قوا در دیدار با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
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مسئوبن آن وزارتخانه در مورخ73/4/2

ق.پ .ه .خ (صرلیال و علیره والره و السرلم) زمینرههرای تقویررت دفراع هروایی کشرور را فرراهم نمایررد
،حایزاهمیت است.
یگانهای موصوف میباشد تا از این طریق زمینههای علمی بزم جهت چابک سازی آنهرا را
فراهم نماید.
سؤال اصلی تحقیق این است که عوامل و شاخصهای اصلی چابرک سرازی نیرروی انسرانی
ق.پ .ه .خ (صلیال و علیه واله و السلم)آجا چیست و سؤابت فرعی تحقیق نیز به ترتیرب چگرونگی
رواب بین عوامل چابک سازی نیروی انسانی یگانهای یادشده و چیسرتی وضرعیت موجرود
چابکی نیروی انسانی یگانهای عمده ق.پ .ه .خ (صلیال و علیه واله و السلم)آجا بر اساس عوامل و
شاخصهای بهدستآمرده مریباشرد  .کره محقرق قصرد دارد برا انجرام پرژوهش و بررسری
علمی(کتابخانهای و میدانی) به آن پاسخ دهد .

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

هدف اصلی محقق در این پژوهش پرداختن به شناسایی عوامل چابک سازی نیرروی انسرانی

نوآوری تحقیق حاضر در آن است که برای نخسرتین برار عوامرل و شراخصهرای چابرک سرازی
یگانهای عمده ق.پ .ه .خ(صلیال و علیه واله و السلم) آجا را تبیین نمروده اسرت .زیررا تراکنون در ایرن
خصوص مطالعهای انجامنشده است.
مبانی نظری
پیشینههای تحقیق

در حوزه چابک سازی نیروی انسانی مطالعات بسیاری انجامشرده اسرت کره مریتوانرد در انجرام
تحقیق حاضر کمک شایانی نماید لیکن محقق برا توجره بره وجرود تشرابه بسریار در آنهرا سرعی
مینماید متناسب با محدودیتهای مقاله و ویژگی سرازمان موردمطالعره (نظرامی برودن ) برهطرور
گزینشی نسبت به طر آنها اقدام نماید .

73

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک شماره  64پاییز 4931

پیتر دای(7002

پیتر دای 1در نشریه تخصصی قردرت هروایی انجمرن مطالعرات دفراعی نیرروی هروایی سرلطنتی
انگلستان در مقالهای تحت عنوان پرورش و توسعه کارکنران هروایی چابرک  ،تحقرق چرابکی در
آیندهی نیروی هوایی آن کشور را در ایجاد چابکی فردی در کارکنان معرفی میکند.
وی معتقد است بایستی خ مشیها و فرهنگ مربوط به نیروی انسانی خود را تقویرت کنریم و بره
سطحی برسیم که چابکی فردی را در کارکنان ایجاد کنیم .مرا بایسرتی بره دنبرال عالئرم و شرواهد
چابکی در هنگام استخدام و آموزش کارکنان باشیم ،او ویژگیهای کارکنران چابرک را هوشریاری،
زندهدلی  ،نرمی و غیرره دانسرته و چرابکی را مجموعره صرفاتی نظیرر وفرق پرذیری ،توانمنردی،
انعطافپذیری ،و واکنشپذیری معرفی میکند و معتقد است ذهن چابرک ،چرابکی فکرری ایجراد
میکند و تأکید میکند ،ما بایستی سازمانهای وفق پذیر که چابکی را تشویق میکند ایجاد کنریم و
به دنبال

راههایی باشیم که چابکی کلی ما را اندازهگیری و ارزیابی کند  .او همچنین سه عنصر

مؤثر در چابکی کارکنان نیروی هوایی انگلریس را سرازمان  ،فررد و فرهنرگ دانسرته و چرابکی را
حاصل فعلوانفعابت پیچیده بین آنها میداند .وی در خاتمه مدل زیر را ارائه کرده

و بیرران مریکنررد کرره در سررمت راسررت مرردل ،یررک نیررروی هرروایی غیررر چابک(کررامالً خشررک و
بوروکراتیک) هست و در سرمت چر( (آشرفتگی و بریانضرباطی اسرت یعنری جرایی اسرت کره
نمیخواهیم باشیم) و مهم این است که چگونه سازمان ،فرهنگ و افرراد خرود را بره سرمت چر(
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Petter Dye

1

حرکت دهیم اما با دوری از چ( ،که در آن صورت(نزدیکی بیشازحرد بره چر() ،چرابکی را از
دست میدهیم  ،بهعبارتدیگر محقق بیان میدارد برای رسیدن بهچرابکی بایسرتی قرادر باشریم در
)Peter,2007:11-16
آقا محمدی(1931

داود آقا محمدی عضو هیئتعلمی آجا و از فرماندهان دوران دفاع مقدس بامطالعه و پرژوهش در
سازمانهای ارتش جمهوری اسرالمی ایرران ویژگریهرای مرورد انتظرار بررای نیرروی انسرانی در
سازمانهای چابک و بهطور اخص برای چابک سازی سازمانهای نظامی آجرا را برهصرورت ذیرل
تعیین نموده است:
الف  :ویژگیهای عمومی کارکنان سازمانهای چابک(اعم از نظامی و غیرنظامی

مشتریگرا

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

مرز ایندو حرکت کنیم و تمایل به هر طرف موجب فاصله گرفتن از چابکی خواهد بودDye, ( .

دانشآموخته
ماهر
مطلع از سازمان
دارای انعطاف بزم در تطبیق با تغییرات سازمانی و انتظارات عملکردی اعمرالشرده از سروی
مشتری
کارآفرین ،خالق و نوآور
دارای قابلیت یادگیری مستمر و پذیرش دانش و مهارتهای جدید هر وقت که شرای ایجراد
کند.
دارای روحیه همکاری در تیمها و پذیرش مسئولیت موفقیت سازمان بهطرور مشرترک (تفکرر
مالکانه نسبت به سازمان)
ب  :ویژگیهای موردنیاز کارکنان برای چابک سازی سازمانهای ارتش جمهوری اسالمی ایران:

نیروی انسانی کارا
نیروی انسانی انعطاف پذیر
نیروی انسانی مبتکر خالق و نوآور
نیروی انسانی ماهر و مجر
نیروی انسانی چند مهارته
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نیروی انسانی منضب
نیروی انسانی ورزیده و قوی
نیروی انسانی خود واپایش
نیروی انسانی با اعتماد به نفس باب
نیروی انسانی معتقد و متعهد و بصیر (آقا محمدی )43 ،1311 ،
مرکز تجزیهوتحلیل جهانی آکسفورد آمریکای شمالی(7011

پژوهشگران مرکز فوق با بررسی علت کندی در چابکی ارتش آمریکا در عملیات ثبات اشغال عراق
را عدم توجه به ایدههای خالقانه و غیر کلیشهای دانسته و با تأکید بر لزوم توجه به ایردههرای غیرر
رایج و نوآورانهی غیرر کلیشرهای و پراداشدهی و ارتقرا سرطح درجره افسرران دارای ایرنگونره
ویژگیها ،معتقدند پرورش مدیران سازگار ،انعطافپذیر و خالق  ،تغییر فرهنگ در پاداش دادن بره
ایدههای جدید ،به اشتراک گذاشتن اطالعات ،توجره بره توصریههرا و افکرار غیرمعمرول خرارج از
واشنگتن(جدید فکر کرردن) نیازهرای مهمری بررای چرابکی اسرت(.مرکز تجزیرهوتحلیرل جهرانی
آکسفورد آمریکای شمالی) 2111:11 ،
موسسه پژوهشهای چندملیتی پی.دبلیو.سی 7011 ( 1

گزارش مرکز مطالعاتی مذکور با جمعبندی نظرات مسئولین عالیرتبه دفراعی 21کشرور جهران
اعالم میکند ،صرفاً تمرکز بر روی تجهیزات انعطافپذیر کافی نیست و یک تأکید ویژه نیرز برر
روی افراد منعطف و تطبیقپذیر وجرود دارد .اکثرر سرازمانهرای بخرش خصوصری چابرک بره
استخدام ،تشویق و حفظ افراد بااستعدادی که در بازار رقابتی میتوانند برهسررعت بره تغییررات
پاسخ دهند ،مبادرت میورزند .همچنین شرکتهای چابک به تقویت کارمندان خود در سرطو
پائین میپردازند.
منابع انسانی آموزشدیده و مشتاق برای یک سازمان پویا حیاتی میباشند .بهطور مشابه انتصا
کارکنان با اهداف مشترک ،حرکت سازمان را یکپارچه میسازد و به سازمانها کمک میکنرد ترا
به دستیابیهای راهبردی برسند و تغییرات را ایجاد کنند سازمانهای دفراعی نیرز مریبایسرت از
این تمهیدات با استفاده از آموزشهای ثابت ،ایجاد چرخشهای درونی و توسرعه مهرارتهرا و
81

دانش های جدید ،استفاده کنند ،عالوه بر این ،قابلیت سازمانهای دفاعی در تأمین نیازمندیهای
Multinational research company PricewaterhouseCoopers

1

منابع انسانی خود ،بسیار حائز اهمیت میباشد (موسسه پژوهشهای چنردملیتی پی.دبلیو.سری ،
.)21 :2111
شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

در سازمانهای دفاعی مانند سایر نهادهای دولتی ،فرایند استخدام افراد بسیار طاقتفرسا هسرت
و این منجر شده است کره افرراد توانرا و قدرتمنرد بسریاری از اعرالم تقاضرای خرود منصررف
شوند.در رقابت برای حفظ نیروها ،سازمانهای چابک قادر میباشند کره افرراد بااسرتعداد را در
محدوه زمانی مشخص و مناسب ،استخدام کنند( .همان)
هاپ و وان این 7002( 1

بر اساس پژوهشهایی تحت عنوان ارزیابی چرابکی کارکنران (توسر « هراپ و وان ایرن ) و
پژوهش چابکی کارکنان در محی عملیاتی خدمات  ،نگهداری و تعمیر  ،ماهیت کمری چرابکی
نیروی انسانی از دیدگاه آموزش مهارتهای مختلف ( چند مهارته ) موردبررسی قرار گرفرت و
مشخص گردید که کارکنان دارای مهارتهای مختلف قادرند تا طیفری از وظرایف مختلرف را
انجام دهند .بنابراین برای غلبه بر عدم اطمینان ،انعطافپرذیری دارنرد (Hopp,W, J. ,Van
)Oyen ,M,P ,2004:919-940
ساموکاداس و ساونی7002( 7

در پژوهشی که « ساموکاداس و ساونی » تأثیر اقدامات مردیریتی را روی چرابکی نیرروی انسرانی
مورد آزمون قراردادند ،تائید شد که غنیسازی شغلی 3بهعنوان یکی از فنون تسهیم قدرت و اختیار
اثر عمدهای روی چابکی نیروی انسانی خواهد داشت .به راین اساس عمق بخشیدن به شرغل افرراد
ضمن آنکه از جنبه انگیزشی و رفتار سازمانی قابلبررسی است،میتواند در توانمنرد سراختن افرراد
کامالً مؤثر باشد )(Sumukadas, N, Sawhney, R,2004:106
کاتوریا و فریبرز پرتوی :2

یکی دیگر از عوامل چابک سازی افراد که در پژوهشهای مختلف دیدهشده است  ،درگیرر نمرودن
آنها در تصمیمسازیها و مشارکت در امور است .بهعنوانمثال یافته پژوهشری « کاتوریرا و فریبررز
پرتوی»( )1111این بود که رابطه مداری  ،رهبری مشرارکتی و تفرویض اختیرار نقرش مهمری را در
Hopp and Van oyen

1

Sumukadas and Sawhney

9

Job inreachment

3

& Partovi

7 Kathuria
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تنظیم انعطافپذیری تولید ایفا میکنند ( Kathuria & Partovi ,1999:21).
برو و همکارانش 7007(1

برو و همکارانش بامطالعه  111سازمان از انگلستان دستیابی به پنج قابلیت را بررای چابرک سرازی
کارکنان ضروری میدانند این قابلیتها عبارتاند دانایی و آگاهی ،شایستگی ،همکاری ،فرهنگ
و سامانههای اطالعاتی و معتقدند در دیدگاه فناوری اطالعات عوامل مؤثر در افرزایش و حمایرت
از چابکی کارکنران ،انعطرافپرذیری زیرسراختهرای ارتبراطی و فنراوری اطالعرات هسرت .ایرن
پژوهشگران همچنین اظهار میدارند برنامههای کاربردی فناوری اطالعات و ارتباطات موقعی ارتقا
و افزایش مییابد که برای همکاری مورداستفاده قرار گیرد ()Breu, et al,2112:21-31
برو دو ویژگی سرعت و انعطافپذیری را بررای چرابکی کارکنران ضرروری مریدانرد ،سررعت در
مواردی همچون سرعت در توسعه مهارتهای جدید ،پاسخگویی سرریع بره تغییررات او همچنرین
فنّاوری ارتباطات و فناوری اطالعات 2را بزمه کارکنان چابک مریدانرد و معتقرد اسرت کارکنران
چابک باید از این توانایی نوین برخوردار گردند تا بتوانند سازمان خود را به سرمت چرابکی سروق
دهند ( .قاسمی) 17 : 1333 ،
ضیایی و همکاران (1931

ضیایی و همکاران ( )1311با انجام پژوهشی پیرامون تبیین مدل توسعهی قابلیتهای فردی سررمایه
انسانی باهدف چابک سازی بنگاههای کوچک و متوس و مطالعه موردی در شرکتهای مسرتقر در
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به این نتیجه رسیدهاند که .:
مهمترین ویژگی و قابلیت فردی سررمایه انسرانی ویژگری و قابلیرت کرارآفرینی آنهرا مریباشرد و
بهرهگیری از نیروی انسانی دارای ویژگیهای کارآفرینی که خالقیرت و نروآوری را از خرود برروز
میدهند توصیه مینمایند.
دومین ویژگی و قابلیت مهم فردی سرمایه انسانی ویژگی و قابلیت دانش سرمایه انسرانی اسرت .و
پیشنهاد میکنند؛ در اینگونه سازمانها نیروی انسانی دارای ویژگیهرای دانشری مناسرب بره کرار
گرفته شوند .بدین مفهوم که افراد به کار گرفتهشده دارای تحصریالت عرالی ،مناسرب و مررتب برا
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Breu et al

1
9

)Iinformation and Communication Technology (ICT

مأموریت و اهداف سازمان باشند و در غیر این صورت آموزشهای بزم بررای افرزایش کرارایی و
تأثیرگذاری به نیروی انسانی داده شود.
برشمرده و پیشنهاد مینمایند مدیریت سازمانها بهگونهای عمل کننرد ترا ضرمن بررآورد و ارضرای
نیازهای اولیه افراد ،فرد از شغل خود و بنگاه رضایت کامل داشته باشد.
گروه تحقیقاتی موردبح

چهارمین و آخرین ویژگی و قابلیت مهم فردی سرمایه انسانی را ویژگی

و قابلیت مهارتی سرمایه انسانی بیان نموده و معتقدند در اینگونه سازمانهرا برهکرارگیری نیرروی
انسانی با توانراییهرای مهرارت فنری مناسرب (برهویرژه تسرل برر فنراوریهرای جدیرد) ،مهرارت
ادراکی(توانایی تحلیل فرصتها و تهدیدها) مهارتهای انسانی -ارتباطی و یرا کرار کرردن در کنرار
یک فرد باتجربه حائز اهمیت است(.ضیایی و همکاران )42 :1311 ،
مفهوم و تعاریف چابکی

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

سومین ویژگی و قابلیت مهم فردی سرمایه انسانی را ویژگی و قابلیرت انگیزشری سررمایه انسرانی

مفهوم چابکی

واژه چابک در فرهنگ لغات ،به معنی حرکت سریع ،چابک ،فعال و توانایی حرکت سریع و آسران
و قادر بودن به تفکر سریع با یک روش هوشمندانه بهکاررفته است(.معین) 311 : 1372،
در فرهنگ لغت انگلیسی " اَجایل" 1بهعنوان صفت و به معنی چابک و قادر به حرکت کردن سرریع
و اجیلیتی 2بهعنوان اسم" ،چابکی" معنی میشود) Longman dictionary,2006:208(.

در فضای کنونی ،چابکی به معنای واکنش اثربخش به محی متغیر و غیرقابلپیشبینری و اسرتفاده از
آن تغییرات بهعنوان فرصتهایی برای پیشرفت سازمانی است ( .خنیفر و موسوی) 4: 1333،
چابکی نیروی انسانی

بین عوامل و ابزارهای سازمان ،سرمایه انسانی بابترین و باارزشترین سرمایه و بزرگترین دارایری
هر سازمان و کشور محسو

میشود و تنها سرمایهای است که با اسرتفاده بیشرتر کراهش نیافتره و

بهصورت فزاینده توسعه پیدا میکند .در حقیقت سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع
خالقیت و نوآوری است که شامل تمامی قابلیتهای فردی ،استعدادها ،دانش و تجربره کارکنران و
مدیران یک سازمان هست ( .ضیایی و همکاران) 23 : 1311 ،

Agile

1

Agility

9

81

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک شماره  64پاییز 4931

برای رویارویی با تغییرات بدون سابقه قبلی ،چابکی متکری بره ابتکرار ،مهرارت ،دانرش انسرانی ،و
دسترسی افراد به اطالعات است(.جعفر نژاد و شهایی)31 : 1331،
عوامل مؤثر بر عملکرد و توسعهی کارکنان
دیدگاه جزنی (1933

بر اساس دیدگاه جزنی عوامل اصلی تاثیر گذار بر مردیریت منرابع انسرانی و برالتبع برر عملکررد و
توسعهی مؤثر کارکنان به شر زیر میباشند.
انگیزش ،منابع فنّاورانه و فیزیکی ،منابع مالی ،ساختار ،شیوهی رهبری ،رفترار تیمری و درون تیمری،
فرهنگ و فضای سازمانی ،آموزش ،ارزشیابی عملکرد (جزنی  131- 111 : 1331،و ) 311
بر اساس مدل اچیو( 1هرسی و بالنچارد

این مدل توس هرسی و بالنچارد  7عامل (توانایی ،درک ،حمایت سازمانی ،انگیزه ،سازش محیطی
،اعتبار،ارزیابی و بازخورد) را بر عملکرد نیروی انسانی مؤثر دانسته و بهمنظور کمرک بره مردیران و
بهدستآمده استراتژیهای تغییر طر ریزی گردیده است ( .یعقوبی و همکاران )3 : 1311 ،
انضباط عامل رشد و توسعه و چابکی نیروی انسانی

لطیفی( ) 1331در تحقیق خود بیان میکند در هر دو نظام غربی و اسالمی انضباط عامل مهمی
در رشد توسعه منابع انسانی و سازمان است و معتقد است در نگراه اسرالمی ،نظرم و انضرباط
حول رهبری بصیر و درگرو پیروی از رهبرانی الهی است .پیامبر اکرم(صلیال و علیه واله و السلم)فرمود:
از حاکمان الهی اطاعت کنید و گوشبهفرمان باشید! زیرا اطاعت از رهبری مایر نظرم در امرت
اسالمی است.
او اشاره میکند

کورنلیوس2

نیز معتقرد اسرت  ،انضرباط در سره سرطح فرردی ،تیمری و مردیریتی

قابل تحلیل است .خود انضباطی و خودکنترلی ،مفاهیمی برآمده از ارزش های فردی ،مهارت هرا،
آموختهها و میزان قوت شخصیت افرادند .انضباط تیمی بر اساس وابستگیهای دوجانبره و اعتمراد
و احترام در تیم به وجود میآید .انضباط مدیریتی وقتی معنا مییابد که افراد تیم نسربت بره رهبرر
تیم مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند .در این صورت رهبر ،هدایتکننده و مسئول رفترار افرراد تریم
خواهد بود ( کورنلیوس )171-173 : 1111 ،
همچنین بر اساس متن نهایی سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  1414فرد ایرانی بایرد
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ده ویژگی داشته باشد که یکی از آنها انضباط است ،انضباطی که در آن بر مؤلفههایی همچون نظم

وی اصول هفتگانه انضباطی قرآنی را به شر زیر معرفی میکند
()1اصول حاکم در بعد رهبری و مدیریت
()2اصول حاکم در بعد ایمان و اخالق
()3اصول حاکم در بعد قانون و مقررات
()4اصول حاکم در بعد افراد
()1اصول حاکم در بعد تربیت
()1اصول حاکم در بعد تشویق و تنبیه
()7اصول حاکم در بعد فرهنگ و جامعه(لطیفی ) 47 : 1331،
لئوناردس سلیز و جورج اشتراوس اعتقاد خود را به امر آموزش و اهمیت آن در خردمت کرار آیری

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

در زندگی ،برنامهریزی شخصی ،رعایت سلسلهمراتب سازمانی و اطاعت از رهبری تأکید مریشرود
(لطیفی ) 42 : 1331،

چنین مطر میسازند:
((کار آیی هر سازمان مستقیم به نحوهی صحیح آموزشهای کارکنان آن سازمان بستگی دارد)).
( همان)43:
جایگاه و اهمیت نیروی انسانی در توانمندی دفاعی و قدرت رزمی از منظر اسالم
الف درآیات قرآن

یَا أَیُّهَا النَّبایُّ حَرِّضا الْمُؤْمِنِینَ عَلَو الْقِتَالا إان یَکُن مِّنکُمْ عِشْرُونَ صَابارُونَ یَغْلِبُواْ مِئَتَیْنا وَإان یَکُن مِّرنکُم
مِّئَ ٌ یَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ باأَنَّهُمْ قَوْمٌ بَّ یَفْقَهُونَ( انفال ) 11

"اى پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز اگر از [میان] شما بیست تن شکیبا باشند بر دویست تن چیرره
موشوند و اگر از شما یکصد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز موگردند چرا که آنان قوموانرد

که نموفهمند (انفال ")11
برگزیدهی تفسیر نمونه در سوره انفال به برخی قابلیتها و ویژگیهرای مرورد نیراز حروزهی
دفاع پرداخته و اینگونه بیان میکند( .مکارم شیرازی  ،ج 2.ص )117 :

گروه محدود در عده و عًده لیکن با بصیرت ،مومن و متوکل بر خداوند بر جمعیت کثیر بیدانرش
و بیایمان برتری مییابد.
ب در فرمایشات فرمانده معظم کل قوا

(مد ظله العالی

..." ابزار پیشرفته شما از دشمن پیشرفت ه تر نیست ،اما ایمان شما موجب خواهد شید کیه بیر پیشیرفته
ترین ابزارها فایق بیایید این را در خودتان تقویت کنید.)4974/1/8( ....
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« چنانچه سرمایه و پولی در اختیار باشد و امر دائر باشد که آن را صرف نیروی انسانی خود بکنیم و



یا صرف تجهیزات نظامی بکنیم ،در اینجا ،نیروی انسانی مقدم تشخیص داده شده است)1373/4/2( ».
« ابزارهای مجهز وقتی به کار می آیند که دل هیای بیا ایمیان و اراده و عیزم هیای اسیتواری آنهیا را
هدایت کنند) 1333/12/11 (».
نقش نیروی انسانی در قدرت دفاعی کشورها

موسسه مطالعاتی و تحقیقاتی ودجا  :اندیشگاه شریف در پژوهشی مهمترین عناصر توانمنردی دفراعی
را به شر زیر اعالم می کند که نیروی انسانی را از مهمترین آنها قلمداد می کند.
 نیروی انسانی دکترین ،راهبرد دفاعی و تاکتیک رهبری و فرماندهی سازمان و ساختار آموزش سامانه ها و تجهیزات آماد و پشتیبانی امکاناتنیروی انسانی از عوامل اصلی توان رزمی از دیدگاه ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی :رژیم صهیونیسرتی
مهمترین عناصر توانمندی دفاعی را به شر زیر اعالم می کند که نیروی انسانی را از مهمترین آنهرا
معرفی می کند.
 جغرافیا نیروی انسانی کمیت در برابر کیفیت جنگ تهاجمی آموزش -بازدارندگی

88

 تهدیدات متعارف -خوداتکایی

 حمایت قدرت بزرگ(دهقان)144 : 1312 ،عوامل قدرت رزمی از دیدگاه وزارت دفاع آمریکا :همچنین ارتش و وزارت دفاع آمریکا با برشماری
است
 تحرکات و مانورها: قدرت آتش فرماندهی و کنترل حفاظت اطالعات تداوم -عامل های فکری شامل :اصول جنگ ،دکترین ،تفکر بینشی یا فرایافتی

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

عوامل اصلی قدرت رزمی به شر زیر عامل نیروی انسانی را از مهمترین عوامل آن معرفری تمروده

 عامل های روانی شامل :انگیزه ،رهبری ،مدیریت عامل های فیزیکی شامل :نیروی انسانی ،تجهیزات ،انجام وظیفه جمعی ( عملیات مشرترک) ،آمادگی ،پایداری ()FM 3-0 USA Army,2008:4
تعریف تهدید ناهمطراز

رویکرد و عملکردی نامتعارف و تعریف نشده برای دشمن ،بر مبنای توانائیهای موجرود ،ابتکراری
و بومی در س مولفه راهبردی(استراتژیکی) ،راهکاری(تراکتیکی) وکراربردی(تکنیکی) اسرت کره برر
علیه نقاط ضعف دشمن در تمام مؤلفههای اطالعاتی ،فناوری ،نظامی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگری،
مذهبی ،اجتماعی ،بهصورت ارادی و آگاهانه و در زمان و مکان مناسب اجرا میگردد(.فرقرانینیرا و
همکار)11 :1331 ،
رویکردهای متفاوت آمریکا و جمهوری اسالمی ایران نسبت به تهدید و جنگ ناهمطراز

در مجموع دو رویکرد به جنگ ناهمطراز وجود دارد:

 رویکرد غربی .آمریکایی :آمریکا مدعی است که در جنگ آینیده بیا تروریسیم میی جنگید ،چیون
محیط عملیاتی ،سالح و تجهیزات ،ماهیت ،تاکتیک و....تروریسیم بیرای آمریکیا ناشیناخته اسیت پی
آمریکا با آنها به شیوه نامتقارن می جنگد.
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 رویکرد جمهوری اسالمی ایران به تهدید ناهمطراز :چون آمریکا برای ما تهدیدی شناخته شده است،
از قبیل :ماهیت ،رهنامه ،راهبرد ،راه کنش ،سالح و تجهیزات ،و از نظر فیزیکی بر ما برتری دارد ،بیرای
اینکه ما بتوانیم برتری فیزیکی آمریکا را کاهش دهیم به شیوه ناهمطراز می جنگیم(مراد پیری)41 :4983 ،
نقش و ویژگیهای نیروی انسانی در نبرد ناهمطراز

در جنگ ناهمطراز مهمترین عامل و عنصر تعیین کننده انسان است؛ در این جنگ انسران اسرت کره
مسئولیت اجرای عملیات را به عهده دارد .بنابراین عامل اصلی در دفراع نراهمطراز نیرروی انسرانی
است که بزم است از ویژگیهای زیر برخوردار باشد:
به اهداف و آرمان های خود اعتقاد راسخ داشته باشد؛
دارای تجهیزات مناسب ،سبک و قابل حمل باشد؛
اختیار و تصمیمگیری در کوچکترین واحد درگیر به عهده او باشد؛
با اصول جنگ چریکی و پارتیزانی آشنایی کامل داشته باشد؛
در مقابل مشکالت آمادی به طور نسبی مقاوم و قادر به ادامه حیات باشد؛
برای تداوم مقاومت و ایستادگی پشتوانه مردمی داشته باشد.
در کنار عوامل فیزیکی دفاع ناهمطراز ،عامل روحیه و عامل قدرتمند روانری غیرر فیزیکری اهمیرت
دوچندان دارد .دشمن یا طرف قوی نیز در هجوم خود برای قطع پشتوانه مردمی و تضعیف روحیره
نیروی مدافع ،به عملیات روانی ،تبلیغ گسترده ،طوبنی و عمیق اقدام میکند؛ این عملیات با استفاده
از ابزار قدرتمند رسانهها ،به منظور قبضه افکار عمرومی ،تخریرب وحردت ملّری ،تضرعیف روحیره
مقاومت ،القای ناامیدی و تشدید فشارها و مشکالت ،انجام میشود( .شکوهی)111 :1331 ،
معرفی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(صلی اهلل و علیه واله و السلم آجا

یگان عمده ی نظامی تحت تابعیت ارتش جمهروری اسرالمی ایرران اسرت کره بره لحراظ جایگراه
سازمانی پس از نزاجا قرار داشته و ماموریت پاسداری و دفاع از قلمرو فضای کشور را بعهده دارد

1

(صلی اهلل و علیه واله و السلم

مأموریت ق.پ.ه.خ

قرارگاه پدافند هوایی خاتم ابنبیا

(صلی ال و علیه واله و السرلم)آجا

مسرئولیت پاسرداری و دفراع از قلمررو

هوایی کشور در برابر هرگونه تهدید از طریق کشف ،شناسایی ،رهگیری و درگیری و انهدام با بهرره
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 1به استناد مرالب مرروحه در سند ابالغی ارت
/5711/3/91ب س

جمهوری اسالمی ایران -معاونت طرح و برنامه ، 1337،

گیری از امکانات هوا پایه نهاجا و تمامی ظرفیت های پدافند هوایی کشور در قالب شبکه یکپارچره
با تأکید بر اصل پدافند زمین پایه را بهعهده دارد.
یگانی است که :ماموریت ق.پ.ه.خ(صلی اهلل و علیه واله و السلم)را در یک جغرافییای خیاب بیر عهیده
دارد و عِده و عٌده ال زم را برای اجرای ماموریت در اختییار داشیته باشید  (.ماننید منطقیه پدافنید هیوایی
جنوب) اولین رده زیر مجموعه سلسله مراتب فرماندهی در ق.پ.ه.خ(صلی اهلل و علیه واله و السلم)باشید .دارای
یگانهای عملیاتی و تاکتیکی زیر مجموعه در حد گروه و تیپ باشد.
جمع بندی ادبیات نظری

تمامی و یا اکثریت غالب سازمان ها نیروی انسانی را به عنوان سرمایه و عامرل اصرلی بهرره وری و
موثر در دست یابی به اهداف خود معرفی می کنند  ،در سازمان های نظرامی نیرز نیرروی انسرانی
اصلیترین رکن موثر در چابکی است.بنابراین می توان ادعا نمود با حرکت در مسیر بهسازی منرابع

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

یگان عمده ی ق.پ.ه.خ(صلی اهلل و علیه واله و السلم آجا: 1

انسانی ،میتوان چابکیسرازمانی را تحقرق بخشریده و متعاقرب آن بهررهوری فرردی و شرکوفایی
سازمانی را ارتقا داد.
مبتنی بر مطالعات ارایه شده در ادبیات تحقیق  ،عوامل و شاخص های چابک سازی نیروی انسانی
در قالب جدول زیر دستهبندی میگردد.
جدول 1عوامل و شاخص های چابک سازی بعد نیروی انسانی(محقق ساخته براساس مطالعات نظری

1

تعریف ارائه شده مورد پذیرش مکتوب اکثریت صاحب نظران ذیربط در سروح مختلف نیروهای مسلح ،آجا

و قرارگاه پدافند هوایی می باشد.
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روش شناسی تحقیق
از آنجائیکه هدف تحقیق آن است که با شناسایی عوامل موثر در چابک سازی نیروی انسانی یگران
ها ی عمده ی قرارگاه پدافند هوایی خاتم ابنبیا (صلی ال و علیه والره و السرلم)آجا ،زمینره هرای
ارتقا سطح آمادگی منابع نیروی انسانی قرارگاه پدافنرد هروایی جهرت مقابلره مروثر برا تهدیردات
ناهمطراز را فراهم نماید  ،عمالً از نوع کاربردی است.همچنین به جهت اینکه موجب تولید ادبیرات
بومی چابکی نیروی انسانی در حوزه پدافند هوایی گردیرده و باعر

گسرترش مرزهرای دانرش در

حوزه چابک سازی نیروی انسانی نظامی می گردد از نوع توسعه ای نیز هست.
محقق با مطالعه ماهیت و ویژگی های روش های مختلف تحقیق علمی و متناسب با موضروع ایرن
تحقیق و هدف تنظیم شده برای پژوهش حاضر پس از مشورت با اسراتید متخصرص ،بهرره گیرری
توام و ترکیبی از روش های زمینه ای –موردی  ،تحلیل محتوا و نشست خبرگی را انتخرا

نمروده

است.
تحلیل محتوا برای تبیین نقش و اهمیت نیروی انسانی و شناسایی عوامل مروثر برر چرابکی نیرروی
انسانی ،تحلیل محتوا برای تعیین شاخص های عوامل چابکی نیرروی انسرانی و نشسرت خبرگری
(تست جدول عوامل و شاخص ها) استفاده شده است.
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ستاد کل نیروهای مسلح ،ودجا  ،ستاد ف کل اجا ،ستاد ف کل سپاه ،ناجا  ،بسیج  ،قرارگراه پدافنرد
هوایی خاتم ابنبیا (صلی ال و علیه واله و السلم)آجا نزاجا ،نهاجا  ،نداجا  ،نزسا ،سرازمان پدافنرد

غیر عامل کشور ،گروه مشاورین مقام معظم رهبری در اجرا و سرپاه ،دانشرگاه عرالی دفراع ملری و
دافوس اجا و سپاه و فرماندهان سابق و پیشکسوتان پدافنرد هروایی کشرور جامعره آمراری تحقیرق
حجم جامعه ی آماری  :برابر آمار اخذ شده از متخصیصن ذیرب  ،حجم جامعه آماری جمعراٌ 113
نفرمی باشند .
در تعیین جامعه نمونه این پژوهش از روش هدفمند نسبی اسرتفاده شرده اسرت و جهرت بررآورد
حجم آن ،از فرمول کوکران بهره گرفته شده است .
n =131

z 2  p q 
d2
n
2
1  z  p q  
1  
 1
N  d2


=N
438

z
4/36

d
6/61

p
6 /1

q
6 /1

که در آن  n=131حجم نمونه  ،جامعه آماری  ، N=113نسبت موفقیت در جامعه آمراری p=. 1
 ،نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری ، q=1- pخطای دقرت بررآورد کره معمروبً =1/11

وz
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حاضر را تشکیل میدهند.

مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان  1-αاست که در این تحقیرق ،سرطح اطمینران11 ،
درصد و  α=1/11در نظر گرفته شده است و متعاقب آن مقدار zبرابر جدول  1/11خواهد بود .کره
برای پیش بینی برنگشتن برخی پرسشنامه ها ،تعداد  111پرسشنامه توزیع خواهد شد.
حجم نمونه ترکیب انتخابی تحقیق حاضر ،با ضر
 131نفر انتخا

در ضریبی11.11 %برابرر جردول زیربره تعرداد

می گردد.

به منظور افزایش غنای پژوهش ،ویژگی ها و مشخصه های جامعه آماری و خبره به شر زیرر در
نظر گرفته شد :
ویژگیهای جامعه آماری به شر ذیل است:
 شناخت تهدیدات هوایی ناهمطراز علیه ج.ا.ا .دارای سابقه حیداقل  46سیال خیدمت در مشیاغل
مرتبط با امور رزم و پشتیبانی رزمی پدافند هوایی.

 داشتن آشنایی کامل با مأموریت  ،ساختار  ،سازمان،آموزش و تجهییزات ق.پ.ه.خ (صیلی اهلل و
علیه واله و السلم)آجا.

 داشتن سابقه انجام خدمت حداقل یکسال در مشاغل فرماندهی (حداقل فرماندهی گیردان هیای
عملیاتی پدافند و /آفند هوایی  ،یا ایستگاههای رادار  ،یگان هیا ی االالعیات و شناسیایی هیوایی و
گردان های پشتیبانی رزمی پدافند هوایی در نیروهای مسلح ج.ا.ا )
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 داشتن جایگاه شغلی  48به باال در مشاغل پدافندهوایی و یا مشاغل دارای ارتباط مستقیم با امور
پدافند هوایی در سطح نیروهای مسلح ج.اا.
اطالعات این تحقیق شامل دو بخش است .بخشی مربوط بره ادبیرات موضروع و مباحر

نظرری و

بخشی مربوط به نظر خبرگان موضوع ،لرذا از دو روش میردانی و کتابخانره ای بررای جمرع آوری
اطالعات استفاده شده است.
الف -روش میدانی با ابزار پرسشنامه
 -روش کتابخانه ای علمی و تخصصی با ابزارهای :فیشبرداری ،کتا

های علمری و تخصصری

در زمینه پژوهش ،مقابت علمی و پژوهشری و سرایت هرای اینترنتری آکادمیک،آرشریو سرازمانهای
رسمی و اسناد و مدارک دست اول.
در دسته بندی و تحلیل توصیفی داده های گرد آوری شده در ایرن تحقیرق از محاسربه آمراره هرای
توصیفی نظیر میانگین ،درصد  ،انحراف معیار و خطای استاندارد و نیز جداول توزیرع فراوانری در
تحلیل ویزگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه آماری و جامعه خبره استفاده می شود .
برای تعیین عوامل و شاخص ها ی چابک سازی نیروی انسانی و نیز ارزیابی وضع موجود در هرر
یک از شاخص های چابکی نیروی انسانی ،از محاسبه میانگین ها و سایر مقادیر آمار توصیفی و نیز
از آزمون میانگین ها استفاده می شود.
پرسشنامه تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل و شراخصهرای چابرکسرازی نیرروی انسرانی
یگانهای عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتمابنبیا (صلی ال و علیه واله و السلم)متناسب با تهدیدات
ناهمطراز و مبتنی بر مطالعات گسترده کتابخانهای و اسرتفاده از نظررات صراحبنظرران و خبرگران
تدوین شده و در نتیجه دارای روایی است.
با توجه به مقدار آلفای کرونبراخ  1.141بررای امتیراز عوامرل ابعراد و مقردار  1.171بررای امتیراز
شاخصها و نیز مقدار  1.131برای امتیاز وضعیت موجود چابکی نیروی انسانی در یگانهای عمده
قرارگاه پدافند هوایی خاتمابنبیا (صلی ال و علیه والره و السرلم)در هرر شراخص ،پرسشرنامه پایرا
میباشد.
تجزیه وتحلیل داده ها و یافتههای تحقیق
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بر اساس مطالعات کتابخانهای و نیز استفاده از نظر خبرگان ،برای هر یک از عوامل چابرک سرازی
نیروی انسانی  ،شاخصهایی تعیین شده است .در پرسشنامه تنظیمی عالوه بر تعیین امتیراز چرابکی

عوامل ،امتیاز هر یک از شاخصهای چابکی نیز در قالب طیف پرنج گزینرهای لیکررت ( 1ترا  )1از
نمونهی آماری سؤال شده است .چنانچه میانگین امتیاز چابکی هر یک از شاخصها از نظرر آمراری
معنیداری آن کمتر از  1.11باشد آن شاخص از دیدگاه جامعهی آمراری برر چابرکسرازی نیرروی
انسانی یگانهای عمده این قرارگاه مؤثر تشخیص داده می شود.
جدول  7آزمون میانگین امتیاز چابکی شاخصهای عوامل چابک سازی نیروی انسانی
عوامل

ویژگاایهااای مناااب
انسانی

فردی

انضباط

گروهی

شاخص

میانگین

کیفیت جذب و استخدام

7294

12373

7259

12743

91231

کیفیت حفظ و نگهداری کارکنان

7239

12777

13219

12111

میزان بهرهوری کارکنان

7239

12734

17219

12111

میزان اعتقادات و پایبندی به ارزشها

7232

12357

14272

12111

میزان مهارت

7275

12777

12219

12111

میزان آموزش و آموختهها

7231

12722

14257

12111

میزان اعتقاد افراد به یکدیگر

3223

12319

19231

12111

میزان احترام افراد به یکدیگر

3233

12324

11217

12111

7279

12774

12277

12111

7291

12737

15271

12111

تناسب آموزش و بهساازی کارکناان باا
مأموریت

میاازان مسااتولیتپااذیری افااراد در براباار
مدیریتی

انحااارا

آماااااره سااااااارح

فرمانده
میزان پاسخگویی افراد در برابر فرمانده

معیار

آزمون

معنیداری

15214

12111
12111

تحلیل وضعیت موجود شاخصهای چابکسازی نیروی انسانی یگانهای عمده ق.پ .ه .خ

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

بیشتر از حد متوس (امتیاز  )3باشد  ،آماره آزمون (تی استیودنت) آن برزرگترر از  1.141و سرطح

(صلی اهلل علیه واله و السلم

وضعیت موجود عوامل و شاخصهای چابکی نیروی انسرانی نیرز در قالرب طیرف پرنج گزینرهای
لیکرت ( 1تا  )1از نمونه ی آماری سؤال شده است .چنانچره آمراره آزمرون (تری اسرتیودنت) یرک
شاخص بزرگتر از  1.141یا بهطور معادل سطح معنیداری آن کمتر از  1.11باشرد آن شراخص از
دیدگاه جامعهی آماری دارای وضعیت مناسب تشخیص داده مریشرود و بعبرارتی چرابکی نیرروی
انسانی یگانهای عمده ق.پ .ه .خ (صلی ال و علیره والره و السرلم)آجا در شراخص مرورد نظرر ،
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وضعیت مناسبی دارد .و اگر آماره آزمون (تی استیودنت) یک شاخص کوچک ترر از  1.141باشرد
به معنی نامناسب بودن امتیاز شاخص مورد نظر در وضعیت موجود مری باشرد .جردول  3شراخص
های دارای وضعیت مناسب و نامناسب را در وضع موجود نشان می دهد .
جدول  9آزمون میانگین امتیاز وضع موجود شاخصهای عوامل چابک سازی نیروی انسانی

عوامل

انضباط

گروهی

12233

کیفیت جذب و استخدام

9249

12142

9273

12111

.9231

کیفیت حفظ و نگهداری کارکنان

9253

12115

.3292

12222

میزان بهرهوری کارکنان

9273

12241

.1225

12273

3277

12377

7292

12111

میزان مهارت

3213

12231

1295

12719

میزان آموزش و آموخته ها

9223

12223

.1253

12712

میزان اعتماد افراد به یکدیگر

9227

12279

.1297

12527

میزان احترام افراد به یکدیگر

3291

12371

1222

12195

3293

12297

9243

12114

کارکنان با مأموریت

ارزشها

میزان مستولیت پاذیری افاراد در
مدیریتی

.3215

12222

شاخص

میاازان اعتقااادات و پایبناادی بااه
فردی

معیار

آزمون

معنیداری

میانگین

تناسااب آمااوزش و بهسااازی
ویژگیهای مناب انسانی

انحرا

آماااااره سااااارح

برابر فرمانده
میزان پاسخگویی افاراد در برابار
رهبر تیم

3217

12219

1231

12111

روابط بین عوامل چابک سازی نیروی انسانی یگانهای عمده ی ق.پ .ه .خ (صلی اهلل و علیه واله و السلم آجا

با توجه به اینکه امتیاز عوامل چابک سازی نیروی انسانی یگانهای عمرده ق.پ .ه .خ

(صرلی ال و علیره

واله و السلم)آجا در مقیاس پنج گزینهای لیکرت اندازهگیری شده است سرنجش قردرت رابطرهی برین
عوامل با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن دقیق تر از ضریب همبستگی پیرسون است؛ بنرابراین
36

در جدول زیر مقادیر ضریب همبستگی عوامل مورد نظر بر اساس ضریب اسپیرمن با بهرره گیرری
از نرم افزار  spssمحاسبه گردیده و به شر نمودار به نمایش گذاشته شده است.

جدول  : 2نتایج محاسبه ضریب همبستگی بین عوامل

عامل

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و شاخصهای چابک سازی...

عوامل چابک سازی نیروی انسانی

ویژگیهای مناب
انسانی
انضباط
انضباط

ویژگیهای منابع انسانی

انضباط

1.1

1.1

1.1

1.1
ویژگیهای منابع انسانی

بردار دو سویه ترسیم شده بین عوامل بیانگر ارتباط قوی بین آنها می باشد.
نتیجه گیری و پیشنهاد
الف نتیجه گیری



اصلی ترین عوامل موثر در چابک سازی نیروی انسانی یگانهرای عمرده ق.پ .ه .خ

(صرلی ال و

علیه واله و السرلم) ویژگی های منابع انسانی و انضباط می باشند  .که عامرل نخسرت توسر چهرار
شاخص اصلی ( کیفیت جذ

و استخدام  ،تناسب آموزش و بهسازی کارکنان با ماموریرت ،

کیفیت حفظ و نگهداری کارکنان و میزان بهره وری کارکنان) و عامل انضباط در سه زیر عامل
فردی ،گروهی و مدیریتی و با هفت شاخص( میزان مهارت  ،میزان آموزش و اندوختره هرا ،
میزان اعتماد افراد به یکدیگر  ،میزان احترام افراد به یکدیگر  ،میزان مسئولیت پذیری افراد در


برابر فرمانده ،میزان پاسخگویی در برابر فرمانده ) مشخص شده اند .
رواب بین عوامل چابک سازی نیروی انسرانی قرارگراه پدافنرد هروایی برا یکردیگر بصرورت
مستقیم و قوی اندازه گیری شده و این ارتباط بین شاخص های هر یک از عوامل وجود دارد.



در بین شاخص های شناسایی شده شاخصی کره در حرال حاضرر در چابرک سرازی نیرروی
انسانی یگان های عمده قرارگاه پدافند هوایی بایستی به آن توجه شود باب بردن کیفیت جذ
و استخدام می باشد و شاخصی که در حال حاضر دارای وضعیت مناسرب مری باشرد میرزان
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اعتقادات و پایبندی به کارکنان به ارزش ها است.
ب پیشنهادها :

( )1اجرایی
 تاکید بر پذیرش و استخدام نیروی انسانی مومن ،کارآمد ،تیزهوش مبتکر و انعطاف پذیر.

 متناسب سازی آموزش و دوره های حین خدمت کارکنان با ماموریت ها و مسئولیت های تخصصیی
و مدیریتی افراد از الریق برنامه ریزی مناسب آموزشی در رسته های مختلف.
 رسیدگی جدی به وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان بنحوی که کارکنان قرارگاه پدافنید هیوایی در
مقایسه وضعیت اقتصادی و منزلتی خود با دیگر مشیاغل همطیراز جامعیه احسیاس رضیایتمندی کامیل
داشته باشند.

 برقراری سامانه جامع و عادالنه ارزیابی مشاغل با هدف انیدازه گییری بهیره وری کارکنیان و جبیران
خدمات آنها بر اساس نظام بهره وری.
( )9تحقیقاتی
 تحقیق در خصوب تدوین راهبردهای چابک سازی نیروی

انسانی یگانهای عمده ق.پ .ه .خ(صلی اهلل و

علیه واله و السلم)

 تحقیق پیرامون تعیین استاندارد برای شاخص های چابک سازی یگانهای عمیده ق.پ .ه .خ
علیه واله و السلم)
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