
 

 

 

 

  انسانی نیروی سازی چابک راهبردی های شاخص

 ناهمطراز تهدیدات با متناسب زمینی رزم عمده های یگان
  1كيومرث حيدري 

   2حسنوند اكبر علی

                                                                           29/20/29  :نهایی تأیید                                                                                                    92/29/29  :مقاله پذیرش

 چكیده 

 هااي  شااص   تعيين تحقيق هدف. است شده انجام اي زمينه - موردي روش به كه است نوع از مقاله این

 از كاه  نااهمرراز  تهدیادا   باا  متناسا   زمينی رزم عمده هاي یگان انسانی نيروي سازي چابک راهبردي

 انساانی  نيروي سازي چابک راهبردي هاي شاص : است آن به دستيابی صدد در زیر سؤال به پاسخ طریق

 هاا  یافتاه  تحليا   و تجزیاه  از پا   كدامناد   ناهمرراز تهدیدا  با متناس  زمينی رزم عمده هاي یگان در

 رزم عماده  هااي  یگان براي را چابک انسانی نيروي راهبردي هاي شاص ( اكتشافی)عاملی تحلي  روش به

 جامعاه  باوده ( اي كتابخانه ميدانی،) تركيبی روش به اطالعا  آوري جمع روش. است آورده دست هب زمينی

 هااي  یافتاه   و شاده  انتخاا   طبقااتی  تصاادفی  روش باه  نمونه عنوان هب نفر 33 كه نفر 703 شام  آماري

 رزم عماده  هااي   یگاان  انساانی  نياروي  ساازي  چابک در اهميت داراي راهبردي شاص  10 مبين تحقيق

 هااي  شااص   شاام   فردي عوام . انسانی نيروي جمعی عوام  و فردي عوام : است شرح این به زمينی

 عواما   و هوشامندي  دانا،،  فاردي،  انگيازه  اساتقامت،  و صبر جسمانی، آمادگی ، روح سالمتی: راهبردي

 و قسامتی  حميات  ، مهاار   ساازگاري،  شاام   انساانی  نياروي : راهباردي  هااي  شااص   شاام   جمعی

 .است پذیري انعراف

 .زمینی رزم ناهمطراز، چابکی، انسانی، نیروی   واژگان کلیدی: 

 

                                                           
 ملی دفاع عالی دانشگاه راهبردي دفاعی علوم پژوه، محور  دكتري جويدانش -1

 ملی دفاع عالی دانشگاه راهبردي دفاعی علوم دكتري آموصته دان، -2

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک

 5931 زمستان، 66، شماره چهاردهمسال 

 16-99، از صفحه دوممقالة 
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 مقدمه
 كاار  نياروي  جانشاين  تواناد  نمی سرمایه توليدي، هاي فعاليت برصالف نظامی هاي فعاليت انجام در

 در. ندارناد  را كارهاایی  چناين  در گياري  بهاره  تاوان  تنهاایی  به نيز نوین هاي فناوري. گردد انسانی

 منفی و مثبت تأثير بنابراین. است نظامی هاي فعاليت هئارا عام  انسانی نيروي نظامی، هاي مأموریت

 صبرگی و( انسانی نيروي كارگيري هب چگونگی) روش تخص ، تعداد، به بستگی وري بهره در آنها

 (. 1 :1731 ،ایاران  درماانی  بهداشاتی  صادما   و پزشایی  علاوم  دانشاگاه ) دارد گاان  كننده استفاده

 اقاداما   اهام  از آنهاا  ساازي  چاباک  راساتاي  در انساانی  نيروي كميت و كيفيت به توجه این بنابر

 .است سازي چابک راستاي در نظامی هاي سازمان ویژه هب ها سازمان

 كاه  كارد  اساتفاده  1باولينگر  نظار  از تاوان  مای  كاه  داشته دنبال به زیادي تعاریف چابیی مفهوم

 مناس  واكن، توانایی و محيط راستاي در سازمان یک رفتار تغييرپذیري معناي به چابیی: گوید می

 سازمان یک توانایی را چابیی نيز  گياچتی و آرنتا همچنين،. است مستمر تغيير حال در تهدیدا  به

 دانناد  مای  گردناد،  مای  نمایاان  تحول، وقوع پی در كه هایی فرصت از استفاده و تغيير با ترابق براي

 (.11 :1713 ،آقامحمدي)

 نااهمرراز  نام به امروزه كه آن نوین هاي شيوه به امروزه تا داشته پيشرفت نس  به نس  ها جنگ

 كاه  اسات  ایان  آنها از ییی كه ، آمده نبرد این براي نيز شماري بی تعاریف. است رسيده شناسيم می

 هااي  تواناائی  مبنااي  بار  دشمن، براي نشده تعریف و نامتعارف عملیردي و روییرد: ناهمرراز نبرد

 وكااربردي ( تاكتيیی) كاري راه ،(استراتژییی) راهبردي مولفه  سة در بومی و ابتیاري ساده موجود،

 اقتصاادي،  نظاامی،  فناوري، ، اطالعاتی هاي مؤلفه تمام در دشمن ضعف نقاط عليه بر كه( تینيیی)

 اجارا  مناسا   میاان  و زماان  در و آگاهاناه  و ارادي بصور  اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سياسی،

 (.11: 1711،دیگران و نيا فرقانی) گردد می

  اسات  باوده  زیاادي  تغييارا   دساتخوش  كنون تا گذشته از رزم، در انسانی نيروي كارگيري به

 یاک  نفاردر  هازار  ده عتياق  عهاد  هاي جنگ در زمينی نيروهاي توسط شده اشغال مناطق برورییه

 و كيلومترمرباع  20 از باي،  باه  نااپلوون  هااي  جناگ  در فنااوري  پيشارفت   با كه بوده كيلومترمربع

 جهاانی  دوم جنگ و 231 اول جهانی جنگ در و كيلومترمربع21 از بي، به آمرییا داصلی جنگهاي

                                                           
1 -  Bollinger - 1999 
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 نفاات جنااگ در و 3000 بااه اكتباار 11 جنااگ تااا پيشاارفت ایاان و رساايد مربااع كيلااومتر2310

 مشااهده  آمارهاا  ایان  در كه گونه همان(. 61: 1737 ،سوليوان آر)است رسيده مربع كيلومتر217200

 صاحنه  در را بيشاتري  مسااحت  بتواناد  محادود  انساانی  نيروي كه گردیده باعث فناوري گردد، می

 محايط  است آمده باال در كه همانگونه است  گردیده محقق مهم این چگونه. دهد پوش، عمليا 

 یاک  كاه  شاده  مبدل ناهمرراز تهدیدا  به متعارف تهدیدا  و بوده متغير بسيار تهدیدها عملياتی

 متغيار  محايط  در موفقيت كس  براي انسانی علوم دانشمندان. است عملياتی محيط در عمده تغيير

 ساصتار انسانی، نيروي: ازجمله است مؤلفه چند داراي كار راه این كه نموده ارائه را چابیی كار راه

(. 7:  2006 ،و دیگاران   فتحياان .)اطالعا  فناوري آصر در و صالقيت و نوآوري فناوري، سازمانی،

 . اند آورده دست هب نظامی غير هاي حوزه در را مؤلفه هر هاي شاص  كه

 فرهناگ  و صاود  صاا   هااي  ویژگای  با نظامی هاي سازمان براي ها شاص  این از توان می آیا

 را محقاق  ذهان  كاه  اسات  اصلی دغدغه پرس، این واقع در نمود  استفاده فرد هب منحصر سازمانی

 باا  و اسات  انساانی  نياروي  با  در تحقيق این حوزه اینیه به توجه با. است داشته معروف صود هب

 نظاامی  هااي  ساازمان  در نظاامی  غيار  هاي سازمان انسانی نيروي هاي شاص  كاربرد كه این به توجه

 نياروي  راهباردي  هااي  شاص  كه هستيم این دنبال به تحقيق این در ما لذا است، نشده ثابت هنوز

 عماده  هااي  یگاان  در را اسات  ناهمرراز تهدید امروزه كه تهدیدا  با مقابله براي را چابک انسانی

 .  بياوریم دست هب زمينی رزم

 انساانی  نياروي  سازي چابک راهبردي هاي شاص  روي علمی كار حال به تا كه این به توجه با

 كماک  علمای  هااي  دانساته  به هم ها شاص  این ارائه با لذا نشده انجام زمينی رزم عمده هاي یگان

 رزم عماده  هااي  یگاان  در را انساانی  نيروي توان می ها شاص  این اتخاذ با عم  در هم و شود می

 باا  مقابلاه  در برتاري  كسا   و گاویی  پاساخ  و انعرااف  قابليات  در چابیی این. نمود چابک زمينی

 . كرد صواهد كمک نزاجا رزمی عمده هاي یگان به ناهمرراز تهدیدهاي

 عماده  هااي  یگاان  انساانی  نيروي سازي  چابک راهبردي هاي شاص  تعيين :نیز تحقیق این هدف

 آن باه  دساتيابی  صادد  در زیار  سؤال به پاسخ طریق از كه ناهمرراز تهدیدا  با متناس  زمينی رزم

 :هستيم
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 نزاجاا  رزمای  عماده  هااي  یگاان  انساانی  نيروي سازي چابک راهبردي هاي شاص  :تحقیق سؤال

 اند  كدام ناهمرراز تهدیدا  با متناس 

  نظری مبانی

  تعاریف

 گفته بلندهم جاي و بلند معنی هب و زرنگ چابک، و چست معنی به چابک : 5چابکی لغوی معنی -

 فعاال،  چااال،،  ساریع،  حركات  معنااي  به لغا ، فرهنگ در چابک ةواژ(323: 1713 عميد،) شده

 روش یاک  باا  و متهورانه صور  به تفیر به بودن قادر و آسان، و سریع صور  به حركت توانایی

 (.3: 1716 جعفرنژاد،)است شده گرفته كار هب هوشمندانه

. آیناد  مای  وجود هب اصلی فاكتور دو تركي  از چابیی: گویند می ژانگ و شریفی :چابکی تعریف -

  دوم و مقتضای  زماان  و صاحي   راه از( منتظاره  غير یا شده بينی پي،) تغييرا  به گویی پاسخ  اول

 (. ,H.Sharifi, Z. Zhang 1999 10 :)آن هاي فرصت از برتري آوردن دست هب و تغيير از استفاده

 نااهمرراز  تهدیاد  هايویژگی بعنوان را زیر هايویژگی صود رساله در منشادي :ناهمطراز تهدید -

 سارعت،  دقات،  پاذیري،  انعرااف  قابليات  وغاافلگيري،  فری  ازاصول گيري بهره: است نموده ارائه

 زماين  به هوا نبرد از گيري بهره و برتر هوایی قدر  از مندي بهره باال، هوشمندي و قدر  چاالكی،

 ایجاد ایستا، دور نبرد بر تمركز و نزدیک رزم از اجتنا  مختلف، هاي برد در هوشمند هاي موشک و

 پشاتيبانی  و رزمی پشتيبانی و رزمی هاي یگان بين) عق  مناطق با عمليا  مقدم صحنه بين شیاف

 مسايرهاي  از كشور سازي محروم توان مد ، طوالنی و فرسایشی جنگ از اجتنا  ،(رزمی صدما 

 مراكاز  باه  حملاه  زمينی، امیان حد در و هوایی و دریایی المللی بين( واردا  و صادرا ) پشتيبانی

 (.21: 1713  منشادي،) دشمن توسط سيگنالی فضاي كنترل ثق ،

 گفتاه  زرهای  و میاانيزه  تیااور،  پيااده،  مساتق   هااي  تيا   كليه به :زمینی رزم عمده های یگان -

 .شود می

 این كریم قرآناست.  آمده كریم  قرآن در كه دشمنان برابر در مسلمان نظامی انسانی نيروي ویژگی

 عناوان (  باشند راداشته دشمنی هر با مقابله توانایی كه سربازي) مسلمان  سربازان براي را ها ویژگی

                                                           
1- Agility 
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 كه كسانى ؛ اىتُفْلِحُونَ لَّعَلَّیُمْ كَثِيرًا اللَّهَ اذْكُرُواْ وَ فَاثْبُتُواْ فِوَةً لَقِيتُمْ إِذَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیُّهَا» :است نموده

 كاه  باشد كنيد، یاد فراوان را صدا و كنيد پایدارى برصوردید دشمن از فوجى به اگر اید، آورده ایمان

 (31:انفال مباركه سوره) «.شوید پيروز

 :است شده داده مسلمانان به مهم دستور ش، بعد آیه و آیه این در

 باا  پيیاار  در مخصوصاا  ها زمينه همه در قدم ثابت ایمان بارز هاى نشانه از: گوید مى نخست( الف 

 .است حق دشمنان

 ذكار  تنهاا  صدا یاد از منظور كه نيست شک «شوید پيروز و رستگار تا كنيد یاد فراوان را صدا( »  

 مجاهد سرباز روحيه صدا به توجه این است، دیدن حاضر جان درون در را صدا بلیه نيست، لفظى

 نيرومندى گاه تیيه نيست، تنها مبارزه ميدان در كه نماید مى احساس آن پرتو در و كند مى تقویت را

 یعناى  سعاد ، بزرگترین به شود كشته هم اگر و كند، نمى مقاومت آن برابر در قدرتى هيچ كه دارد

 (111 ،2ج: 1712 بابایی،) است رسيده شهاد  سعاد 

 ؛ از الصَّاابرِِینَ  مَاعَ  اللَّاهَ  إِنَّ  اصْبرُِواْ وَ    رِیحُیمُ تَذْهَ َ وَ فَتَفْشَلُواْ تَنَزَعُواْ لَا وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ أَطِيعُواْ وَ»

 شاما  قاو   و مهابت و شوید ناتوان كه برمخيزید نزاع به ییدیگر با و كنيد اطاعت پيامبرش و صدا

 (36: انفال مباركه سوره) «.است صابران همراه صدا كه گيرید پيشه صبر. برود

 .است رهبر و پيشوا دستور از اطاعت و رهبرى مسأله به توجه( پ

 .نشوید سست تا بپرهيزید نزاع و پراكندگى از(  

 (111 :2ج ،1712 بابایی،. )داده سخت حوادث مقاب  در و دشمنان برابر در استقامت( ث

 بِمَاا  اللَّاهُ  وَ  اللَّاهِ  سَابِي ِ  عَان  یَصُادُّونَ  وَ النَّاسِ رِئَاءَ وَ بَرَرًا دِیَارِهِم مِن صَرَجُواْ كاَلَّذِینَ تَیُونُواْ لَا وَ»

 صاوی،  دیاار  از صودنماایى  باراى  و غارور  سرمسات  كه مباشيد كسان آن ؛ همانند محُِيطٌ یَعْمَلُونَ

 ساوره ) «.دارد احاطه كنند مى كه كارى هر به صدا و. بازداشتند صدا راه از را دیگران و آمدند بيرون

 (33:انفال مباركه

 صاداهاى  و سر و محتوا بى و غرورآميز اعمال و ابلهانه كارهاى پيروى از را مسلمانان آیه این در(ج

 (163 ،2ج: 1712 بابایی،. )دارد مى باز معنى بى و توصالى

 یَیُان  إِن وَ    مِااْئَتَينْ  یَغْلِبُاواْ  صَابرُِونَ  عِشْرُونَ مِّنیُمْ یَیُن إِن  الْقِتَالِ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ حَرِّضِ    النَّبىِ یَأَیهَُّا»

 ترغيا   جناگ  بار  را مؤمنان رسول، ؛ اىیَفْقَهُونَ لَّا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ الَّذِینَ مِّنَ اأَلْفً یَغْلِبُواْ مِّاْئَةٌ مِّنیُم
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 نفر صد اگر و شد صواهند غال  نفر دویست بر باشند پایدار و صبور شما از نفر بيست اگر كه كن

 (61:انفال مباركه سوره) «.دانشند بى گروهى آنها زیرا كرد، صواهند غلبه كافران از نفر هزار بر بوده

 روحياه  بيشاتر  چاه  هر تقویت و تبليغ اهميت. نباشيد قوا برابرى منتظر: از عبارتند آیه این هاي پيام

.. دارد مای  عنااون  را شیسات » و «آگااهى  عادم » یا «پيروزى» و «آگاهى» ارتباط بعد مورد. سربازان

 (161 ،2ج: 1712 بابایی،)

 یَیُن إِن وَ    مِاْئَتَينْ یَغْلِبُواْ صَابِرَةٌ مِّاْئَةٌ مِّنیُم یَیُن فَإِن  ضَعْفًا فِيیُمْ أَنَّ عَلِمَ وَ عَنیُمْ اللَّهُ صَفَّفَ الَْانَ»

 تخفيف شما بر صدا( بدر جنگ از پ ) اكنون؛ الصَّبرِِینَ مَعَ اللَّهُ وَ  اللَّهِ بِإِذْنِ   أَلْفَينْ یَغْلِبُواْ أَلْفٌ مِّنیُمْ

 باشاند  پایدار و صبور شما از نفر صد اگر پ  یافته، راه( ایمان) ضعف شما در كه كرد معلوم و داد

 «.است صابران با صدا و شد، صواهند غال  صدا اذن به آنان هزار دو بر هزار، اگر و نفر دویست بر

 (66: انفال مباركه سوره)

 سااصته  و نااآزموده  و كاار  تاازه  افراد آنها ميان در و شوند سستى و ضعف گرفتار اگرمسلمانان

 شاده  ساصته افراد كه هنگامى به ولى است، برابر دو نسبت همان سنج، مقياس باشند بوده نشده،

 ترقاى  برابار  ده تاا  نسبت این باشند بوده بدر رزمندگان از بسيارى همانند االیمان قوى و ورزیده و

 (163: 2ج: 1712 بابایی،. )كند مى

 حضر  نبردهاي با ارتباط در جمالی اصغر علی وسرتي  رستمی محمود سرتي  امير یاد زنده

 اغلا   هاا  آن تعداد كه جنگيد می دشمنانی با اغل  ، (آل وسلم و عليه اهلل )صلی اكرم رسول:  اند آورده رسول

 باود  پيروز هميشه عمالَ رفته هم روي و بودند مسلمانان نفرا  برابر ده موارد بعضی در و برابر سه

 (.32 :1711 و دیگران جمالی)

 چيسات  كناد  می  غلبه زیاد نفرا  بر كم نيروي با كه مسلمان انسانی نيروي این ویژگی كه این

 .نمود تحلي  بتوان موارد این با شاید را مسلمانان رزم گی چگونه و

( مشركين از مردى) وحشى براى( گزاف) مزدى( معاویه مادر و سفيان ابى زن) عتبة دصتر هند

 یا ، السالم( )عليهالمؤمنين امير یا ، (آل وسلم و عليه اهلل )صلی صدا رسول یعنى: نفر سه از ییى كه بود داده قرار

 نرسد باو دستم كه محمد اما: گفت بدو وحشى( بگيرد را مزد آن و) بیشد را المرل  عبد بن حمزة

 و اطراف چنان) جنگ هنگام در زیرا نيست دسترسى هم على بر اما و هستند، او گرد پيروان، زیرا

 از) بتوانم شاید را حمزه اما و است، تر مواظ  جهت این در گرگ از( كه ميپاید را صوی، جوان 
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، محالتی رسولی) بيند، نمى را صود پاى جلوى كندمی صشم جنگ در كه هنگامى زیرا( درآورم پاى

 (31: 1ج، 1763

 از نهای  :از عبارتناد  كاه  نمایاد  حاذر  آن از بایاد  مسالمان  رزمنده نيروي یک كه است مواردي

 و.  نیاردن  حركات  صاود  جااي  از و نشساتن  برجااي  سنگينی به و دیرجنبی یعنی تثاق : متثاقلون

 تنبا   دهند، می پاسخ دیر جهاد نداي به و كشند می پاي جهاد به رفتن از كه هستند كسانی متثاقلون

 و بيیاارگی  و عهدي سست از موجی و گردند می جهاد به بقيه شركت عدم باعث و هستند كس  و

 . اندازند می راه به تنبلی

  ؛اندازند می شایعه لشیریان بين در كه كسانی یعنی: مرجفون با برصورد و شناسایی ‒

 نبایاد  كه هستند كسانی نمایند می كمک دشمن به كه كسانی: جاسوسان با برصورد و شناسایی ‒

  ؛باشند لشیر همراه

 ؛اندازند می اصتالف صودي نيروهاي بين كه كسانی: گران فتنه با برصورد و شناسایی ‒

: اسات  آماده  دسات  هبا  دفااع  و جهااد  در اصالقای  هااي  ارزش عناوان  هبا  موارد این نهایت در ‒

 شاو   توكا ،  صادا،  یااد  پایاداري،  و صابر :  از عبارتند داشته اشاره نآ به قرآن كه هایی ارزش

  (200: 1713 ،و دیگران زاده تقی)طلبی شهاد  و اصال  جهاد،

  چابک انسانی نیروی

 عناوان  مختلفای  موارد باشد داشته بایستی هایی شاص  چه چابک انسانی نيروي یک اینیه بيان در

 :جمله از است شده

 محيرای  مادام  تغييارا   با كه چابک سازمان: كه داشته عنوان اي مقاله در پور گلچين و فتحيان ‒

 اقاداما   رابراه،  این در كند، می ایفا را مهمی نق، انسان پذیري انعراف و  توانایی روبروست

 پرسان   باه  اصتياار  تفاوی    مشااركت،  فرهنگ و گروهی هاي فعاليت بر تمركز:  مؤثرند زیر

 مختلاف  هاي مهار  در پرسن  وآموزش تربيت مهم، ابزار عنوان به آموزش بر تیيه  سازمان،

 (.6: 2006 و دیگران، فتحيان)

 چاباک  ساازمانی  معمااري  اصاول  در افاراد  نق، كه داشته عنوان اي مقاله در راضی و شم  ‒

 هااي  تايم  تنظايم،  صاود  هااي  تيم پذیر، تربيق هاي تيم چابک، هاي تيم: است موارد این شام 

 (.11: 1716 و دیگران، شم )همیار هاي تيم صال ، هاي تيم صال ،
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 مختصر بررسی از پ «  سازمان چابیی انسانی بعد»  عنوان تحت اي مقاله در( 1711) شهایی ‒

 ارائه مشتریان و سازمان كاركنان كنندگان، عرضه مبناي بر را چابیی مدل یک موضوع، ادبيا 

  پااداش،  هاي سيستم  مشتریان، فرهنگ، كنندگان، تأمين رهبري،:  از عبارتند آن اجزاء كه نموده

 (.3-13: 2006 شهایی،) سازمانی هاي عضویت  اطالعا ، فناوري

  چاباک  انساانی  نياروي  باراي  را موارد این چابیی با ارتباط در( 1713)تحقيقی در محمدي آقا

 سيساتم  یاک  چاباک،  ساازمان  یاک  در انساانی  مناابع  سيساتم : انسانی منابع كيفيت: دارد می عنوان

 و شاود مای  حمایات  فراینادها  زميناه  در شاده  ارائاه  هااي نوآوري از آن در كه باشدمی گرا مشتري

 در انسانی منابع هايویژگی سایر و گيرندمی پاداش هایشانتالش و جدید هايایده دلي  به كاركنان

 در الزم انعرااف  داراي ، ساازمان  از مرلاع  مااهر،  آموصتاه،  دانا، :  از عبارتند چابک سازمان یک

 و صاال   كاارآفرین،  مشتري، سوي از شده اعمال عملیردي انتظارا  و سازمانی تغييرا  با تربيق

 شارایط  كاه  وقات  هار  جدیاد  هايمهار  و دان، پذیرش و مستمر یادگيري قابليت داراي نوآور،

 مشاتر،  طاور  به سازمان موفقيت مسووليت پذیرش و هاتيم در همیاري روحيه داراي.كند ایجا 

 (.37: 1713 محمدي، آقا( ) سازمان به نسبت مالیانه تفیر )

 چابک تعميرا  و نگهداري سيستم انسانی عوام  براي انتظامی نيروي در تحقيق یک در آقایی

 نات،  اماور  در مارتبط  تخصصای  هااي  مهاار   با كاركنان استفاده: است نموده عنوان را عوام  این

 ساریع  اقادام  كاركناان،  تيمای  همیااري  نات،  مشایال   ساریع  حا   و یابی عي  مهار  افزای،

 (.761: 1730 آقایی،)تعمير و نگهداري امور به نسبت كاركنان هوشمندانه

: اسات  آورده انسانی منابع چابیی بعنوان شرح این به را مواردي اي مقاله در امامی، نژاد، ابراهيم

 كاركناان  پاذیري  انعرااف  هاا،  مهاار   جاایگزینی  قابليات  ساازمان،  افراد هاي مهار  از گيري بهره

 ( 73:  امامی نژاد، ابراهيم )

 كاه  نماوده  ارایاه  چاباک  انساانی  نيروي با مرتبط را مواردي( 1711)حميدي دیگر تحقيقی در

 دهای  سااصت  باه  باشاند،  داشاته  را بازار تهدیدهاي و ها فرصت شناسایی آمادگی: كه است نيرویی

 را هاا  فرصات  كاه  وبياموزناد  نمایند كمک تهدیدها و ها فرصت با رویارویی جهت سازمان مجدد

 صاود  به صود. رسانند هم به حضور سرعت به هست الزم كه هرجایی و زمان هر در. ندهند ازدست

 جهات  در سارعت  باه  مناابع  تاا ( مجاازي  هااي  تيم و ها سازمان در حتی) نمایند كمک ییدیگر به
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 صاود  سنتی هاي روش از و) باشند داشته نوآوري. شود داده تخصي  نظر مورد نتایج به یابی دست

 از گساترده  اي مجموعاه  وسايله  باه  رفتارهاا  این. بياموزند سرعت با و دائم طور به و (سازند جدا را

 شناساایی  تواناایی  واقاع  در اند شده بندي طبقه گروه 1 در كه شوند می تسهي  فردي هاي شایستگی

 هااي ویژگای  وسيله به یادگيري و نوآوري و همیاري روحيه سریع، گسترش نهدیدها، و ها فرصت

 :یابندمی افزای، زیر

 نسابت  دانا،  داشتن مداري، مشتري وسيع، دید داشتن نگري، آینده بازار صواندن: كارمداري  -1

 .بودن گرا نتيجه و. كندمی حركت مسير آن در كار و كس  كه مسيري بازارو به

 صابوري )شاتا   و صابوري  و كارهاا  راه یاافتن  ، بنادي  اولویت توانایی از برصوردار :متمركز  -2

 وجاود  ضارورتی  هرگااه  شاتا   و اسات  زمان گذر به نياز هدفی به دستيابی جهت كه زمانی

 (دارد

 و تيمای  كاار  روحياه  ساریع،  یاادگيري  تجربه، از كردن استقبال سازمانی، امور در ماهر: مولد  -7

 جدید دان، كارگيري به مشتا 

 ها دوگانگی و ابهاما  ، گروه با سازگاري :سازگار  -3

: 1711 دیگاران،  و حميادي )كنناد  رفتاار  ساازمان  محوري هاي ارزش راستاي در: مدار ارزش  -1

121.) 

   1وری بهره

 كه رسيده نتيجه این به «كارآمد هاي سازمان پویایی عوام » عنوان با اي مقاله طی( 2010) 2لير گري

 كاه  فراینادهایی  بایستمی هاسازمان همه بلیه،. روندنمی شمار هب ها سازمان موفقيت عام  فرایندها

 باا (. Gary ,Lear :2010: 3) نمایناد  كنتارل  را شاوند  هاهزینه كاه، و كيفيت رفتن باال موج 

  .داد انجام اقداماتی بایستی كار نيروي كيفی بهبود براي كه این به توجه

 ساود  كثار  حادا  آوردن دسات  هبا  از است عبار  كه پردازیم می نيز وري بهره به ما اینجا در لذا

 و انساانی  نياروي  مهاار   و اساتعداد  تاوان،  كاار،  نياروي  از بهيناه  ةاساتفاد  و گيري بهره با ممین

  جدید هاي تینيک كارگيري به براي پيوسته تالشی یعنی وري بهره. رفاه و ارتقاء منظور به تجهيزا 

 

                                                           
1-productivity 

2- Gary Lear 
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  (انسانی نیروی)کار عامل کیفی بهبود

 باا  توانناد  مای  لاذا  باشاد،  مای   وري بهاره  بهباود  در عام  ترین مهم انسانی نيروي اینیه به توجه با

 عناوان  به  كاري مثبت هاي نگرش: نمایند فراهم را وري بهره ارتقاي موجبا  ذی  نیا  كارگيري به

 تخص  ارتقاي و جدید هاي مهار  كس  مستمر، پيشرفت به متمای  و كار در داشتن غرور مثال

 دساته  و گروهای  صاور   باه  كارهاا  اجاراي  و لزوم مواقع در همیاران به كمک آموزش، كمک با

 نظاام  پيشانهادها،  طارح  وري، بهاره  هاي كميته نظير وري بهره بهبود هاي برنامه در مشاركت جمعی،

 ساالمت  حفا   امار،  بادو  از كارهاا  درسات  انجام كيفی، كنترل هاي گروه و مدیریت كيفيت جامع

 ماادي،  هااي  پااداش  اعرااي  طریاق  از كاركناان  مناس  انگيزش افراد، مناس  ي تغذیه و جسمانی

 آماوزش  سار   رفاتن  بااال  كاركناان،  بين غيررسمی روابط و دوستانه محيط ایجاد اصتيار، تفوی 

 و كااردان  باه  كاار  ساپردن  كاار،  باا  متناس  تحقيقا  و پژوه، انجام كار، نيروي مداوم و مستمر

 بهباود  كاركنان، براي سالم تفریحا  و كاري صو  شرایط ایجاد .متناس  مشاغ  در افراد گماردن

 (.3: همان.)زاید مراح  حذف صودكار، روش و میانيزه سيستم از استفاده كار، انجام هاي روش

  مطالعاتی های پیشینه

 رفتارهاا  معلوماا ،  هاا،  مهاار  : از عبارتناد  اصاولی  گااه  دید از چابک انسانی نيروي هاي شاص 

 عناوان  تحت كتابی در آن نتایج كه آجا در تحقيق یک در محمدي آقا (3: 1716 اصولی،. )ها تجربه

 چاابیی  باا  ارتبااط  در. شاده  ثبات  (نظاامی  هاي سازمان در نوین روییردي) سازمانی سازي چابک

 چاباک  انساانی  نياروي  هاي قابليت و ها ساصت زیر عنوان تحت را زیر هاي شاص  انسانی نيروي

 (213: 1713 محمدي، آقا: )است آورده

 جمهوري اسالمی ایران ارت، انساتی نيروي چابیی هاي زیرساصت هاي شاص  و عوام  عناصر،: 1جدول 

عناصر عمده 
 شاخص ها عوامل چابکی

 نیروی انسانی
آماده سازی 

نیروی 
 انسانی

  صدمتی(هاي باجاذبهسامانه مناس  جذ ، گزین، واستخدام )توأم 
 )سامانه مناس  نگهداري و ارتقاء كاركنان )توأم با عالیق شغلی 
  توأم با توسعه و رشد شغلی(سامانه مناس  ارزیابی( 
 سامانه مناس  پاداش عادالنه 
 سبک فرماندهی و رهبري 
 وآموزش)رشدیادگيري، ارتقاء معنوي و آمادگیسامانه تربيت-

 جسمانی(
 صدما  رسانی مناس  به كاركنان 
  بودجه و اعتبار مناس 
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 جمهوري اسالمی ایران ارت، انسانی نيروي چابیی  هاي قابليت هاي شاص  و عوام  عناصر،: 2جدول 

 

  انسانی نیروی کلیدی های شایستگی مدیریت

 كاه  رسيده نتيجه این به «كارآمد سازمانهاي پویایی عوام » عنوان با اي مقاله طی( 2010) 1لير گري

 كاه  فراینادهایی  بایستمی هاسازمان همه بلیه،. روندنمی شمار هب ها سازمان موفقيت عام  فرایندها

 پرداصتاه  بادان  كمتر كه اي معادله. نمایند كنترل را شوند هاهزینه كاه، و كيفيت رفتن باال موج 

 شرح به عنصر هفت شام  را كارآمد هاي سازمان پویایی عوام  ایشان. است انسانی نيروي بُعد شده،

 ( Gary ,Lear :2010: 3) : است نموده بيان زیر

 نوآوري و توانمندي رهبري، نگرش،: اصلی عنصر چهار افراد: مركزي عنصر -

 ( lbid: 3)فردي مسووليت و اعتماد:  بنيادي عنصر دو -

 توساط  ها شاص  ترین تیرار پر عنوان هب زیر هاي شاص  شده انجام نظري مرالعا  مجموع از

 .  است شده بيان انسانی نيروي چابیی حوزه محققين

 دانا،  :فرمایياد  توجاه  ها شاص  از هركدام صصو  در مختصر چند هر توضيحاتی به اینک

 شاود  مای  اطاال   رسمی هاي فعاليت كليه به آموزش»نظامی بعد از: انسانی نيروي یاآموزش آموصته

 ریازي  برناماه  عملای  باه  همچناين  و كند می آماده شغ  یا وظيفه اجراي براي را ها یگان یا افراد كه

                                                           
1 - Gary Lear 

 ها شاخص عوامل عناصر عمده چابکی

 نیروی انسانی

 ای آمادگی حرفه

  نيروي انسانی كارا 
 پذیرنيروي انسانی انعراف 
 نيروي انسانی مبتیر، صال  و نوآور 
  نيروي انسانی ماهرو مجر 
 نيروي انسانی چند مهارته 
 نيروي انسانی منضبط 

 آمادگی روحی و جسمی

  انسانی ورزیده و قوينيروي 
 نيروي انسانی صودكنترل 
 نيروي انسانی با اعتماد به نف  باال 
 نيروي انسانی معتقد و متعهد و بصير 
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 انجاام  كاه  دهاد   توساعه  را حااالتی  و هاا  مهار  سربازان، كليه در كه مداوم و شده هماهنگ شده،

 (. 311: 1716 رستمی،) «نمود صواهد تضمين را مأموریت

 اساتادي،  ، زیركای  ، كااري  در باودن  ماهر معناي به مهار  :انسانی نیروی های مهارت یا ماهر -

 قارن  ساوادان  بای  :گویاد  مای  داركر پيتر (.133: 1713 عميد،)گویند می كاري در چابیی و دستی زبر

 بلیاه .  ندارناد  دكترا حتی یا بخوانند توانندنمی یا و بنویسند توانند نمی كه نيستند آنانی ییم و بيست

 فنای  آماوزش  ساازمان  ) كنناد  آموزي مهار  توانندنمی كه هستند آنانی ییم و بيست قرن بيسوادان

 رابراه  ایجاد فنی، مهار : است شرح این به نياز مورد هاي مهار  انواع(. 7:  1713كشور، اي حرفه

 ( 331: 1731 رابينز،) مسأله ح  افراد، با

 مينأتا  جهات  در فاراوان  كوشا،  باه  ميا  » كنناد  مای  تعریاف  گونه این را انگيزش اصرالح :انگیزش -

 «شاود  داده ساو    فردي نيازهاي از برصی ارضاي جهت در تالش این كه اي گونه به سازمان هاي هدف

 ارتبااط  در بيارون  باا  بایاد  و درونای  و است پتانسي  جن  از انگيزش(. 726: 1733 رابينز، پی استيفن)

 محمادي،  آقاا ) است آورده محمدي آقا چابیی هاي زیرساصت جدول در هم كه(1713: زاده معمار) باشد

 (3: 1713 ویسی، حاجی) است شده اشاره آن به وري بهره تعریف در هم و (213: 1713

 اماا  اسات  نياماده  چيازي  نظاري  ادبياا   در  قسامتی  حميات  نام با كه هرچند :قسمتی حمیت -

 و(213: 1713 محمدي، آقا) كارتيمی و مالیانه تفیر است آمده آقامحمدي تحقبق در كه همانگونه

: 1711 دیگاران،  و حميادي ) مادار  ارزش و كارمادار  و مولد تعاریف  تركي  از حميدي تحقيق در

 را قسامتی  حميات  مفهاوم  كاه  بارد  مای  ناام  سازمانی هاي عضویت نام با عنوانی از شهایی و( 121

 (  3-13: 2006 شهایی،)دارد

 و افتخاار  و وفااداري : از اسات  عبار  كه رسيد قسمتی حميت از تعریف این به توان می حال

 . مربوطه یگان به نسبت سازمان یک اعضاء اشتيا  با همراه منديعالقه

 یاک  روحی وضعيت به مربوط روحيه كه داشت توجه باید روحيه با قسمتی حميت مقایسه در

. باشاد  مای  كلای  براور  گروه روحی وضعيت كننده منعی  قسمتی حميت كه حالی در است فرد

 اشاتيا   و وفاداري و مربوط سازمان به نسبت عميق ریشه با ستا افتخاري واقع در قسمتی حميت

 .   شود می گر جلوه عالقه و مي  روي از وليتومس پذیرش و قبول در ویژه به اعضاء وسيله كه آن به
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 نسابت ( كاركناان )پرسن  نسبت عميق احترام به و افراد فداكاري و صميميت به قسمتی حميت

 ظااهر  باه  مشایال   بار  توفياق  و یگان چنگيدن به مي  قسمتی حميت. گرددمی اطال  سازمان به

 باه  داشاتن  تعلاق  از اعضاء صاطر رضایت به حقيقت در قسمتی حميت. دهدمی نشان را ممین غير

 رساتمی، ) دارد بساتگی  فرماناده  باه  اعتمااد  و ییادیگر  به افراد عالقمندي ميزان و مربوط سازمان

1716 :761  .) 

 حاال  در نيازهااي  به گویی پاسخ از است عبار  نظامی غير هاي سازمان در هوشمندي :هوشمندی -

 دیگاران،  و زاهادي )جدیاد  نظرا  ایجاد توانایی و محيری شرایط برابر در واكن، و مشتري تغيير

 شای   باه  گاویی  پاساخ  باشد شی  این به كه رسد می نظر به نظامی هاي سازمان براي كه( 13: 1732

 نيروي هوشمندي. جدید نظرا  ایجاد توانایی و عملياتی، محيط شرایط برابر در واكن، تهدیدا ،

 از كاه  تعریفای  از دینای  ادبيا  در(. 1730:761 آقایی،)است آورده صود تحقيق در آقایی را انسانی

 ( 31 :1،ج1763،محالتی رسولی)دارد اشاره هوشمندي نوعی به شده آورده جنگ در  علی امام

 تواناایی  از برصاوردار :  عناوان  هبا  متمركز واژه از چابیی براي دینی غير و غربی ادبيا  در :صبر -

 به نياز هدفی به دستيابی جهت كه زمانی صبوري)شتا  و صبوري و كارها راه یافتن  بندي، اولویت

 در ولای (.  121: 1711 دیگاران،  و حميدي( )دارد وجود ضرورتی هرگاه شتا  و است زمان گذر

 حادود  اساتقامت  كناار  در را صابر  اي رزمنده هر براي كه صوریمبرمی زیادي آیا  به دینی ادبيا 

 شاد   و تیارار  ميزان توجه با كه است آورده را استقامت و نيزثبا  بار 11 و است آورده بار 107

 عناوان  هبا  اساتقامت  و صابر  از و (1730: نور تفاسير جامع قرآنی افزار نرم) .رساند می را آن اهميت

  (200: 1713دیگران، تقی زاده و )است شده عنوان شاص  یک

 داشتن با هرفرد كه استنفسانی كيفيتی و حالت» اند كرده تعریف گونه این را روحيه : روح سالمتی -

  هاا  موریتأم  انجام در تيم یا و یگان از عضو یک عنوان به و كرده پيدا را وظيفه انجام به اشتيا  آن

 ایان  در اماا ( 316: 1731رساتمی، )«دهد می نشان فداكاري و عالقمندي صود از هدف به رسيدن و

 قبي  از الهی هاي ارزش به نگرش با فسانین است كيفيتی و حالتی روح سالمتی از ما منظور تحقيق

 ساالمتی  دهی شی  مبناي كه  طلبی شهاد  و اصال  جهاد، شو  توك ، صدا، یاد وپایداري، صبر

   (200: 1713 ،همان. )باشد می روح
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 جهاانی  بهداشات  ساازمان  تعریاف  باه  بناا  جسامانی  آمادگی :جسمانی وآمادگی جسم سالمتی -

 انارژي  باا  و صساتگی  بادون  هوشاياري،  قادر ،  با روزانه هاي فعاليت انجام توانایی: از عبارتست

 اضارراري  ماوارد  باا  شادن  روبارو  تواناایی  و فراغات  اوقا  هاي سرگرمی از بردن لذ  و فراوان

 كاه ( ساالمتی  و بهداشتی وضعيت) عمومی جسمانی آمادگی مهم، بخ، دو شام .  نشده بينی پي،

 بادنی  تركيا   و پذیري، انعراف عضالنی، استقامت عضالنی، قدر  تنفسی، -قلبی استقامت شام 

   و سرعت توان، هماهنگی، تعادل، چابیی،: شام  مهار  و اجرا با مرتبط جسمانی آمادگی و است

  نام آن از صود تحقيق در محمدي آقا( . 1و7: جسمانی آمادگی جزوه. )است العم  عی 

 (.213: 1713 محمدي، آقا)بردمی

 نياز  ساازگر  و ساازوار , هماهناگ  توافاق، , كنناده  ساازش  معناي به :پذیری انطباق یا سازگاری -

 ساازگاري  شاام   كاه  اسات  آمده نيز پذیري انربا  معناي به طور همين (111: 1713 عميد،)اند گفته

 اي حرفااه پااذیري انعراااف. جدیااد هاااي وليتومساا و وظااایف یااادگيري فرهنگاای، و فااردي ميااان

 دیگاران،  و حميدي)دارد اشاره آن به صود تحقيق در حميدي(. 31 :1732 دیگران، و نجاتيان)است

1711 :121) 

 مندي بهره ميزان: اند نموده تعریف صور  این به را انسانی منابع پذیري انعراف :پذیری انعطاف -

 محيط در تصميما  بهترین اتخاذ براي الزم رفتاري الگوهاي و ها مهار  از ها سازمان انسانی منابع

 باراي  انساانی  مناابع  مادیریت  كاركردهااي  تارین  مناس  از ها سازمان گيري بهره همچنين و رقابتی

 دیگاران،  و عباسای )است مهارتی و رفتاري، ، كاركردي حوزه سه شام  و. منابع این بهينه مدیریت

  و دیگران، فتحيان) است داشته اشاره مورد این به صود تحقيق در پور گلچين و فتحيان(. 31: 1732

و  ناژاد  اباراهيم  ) اسات  نماوده  اشااره  آن به صود تحقيق در امامی و نژاد طورابراهيم همين( 6: 2006

 (.73: 1711 دیگران،
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 .است آمده دست هب چابک انسانی نيروي راهبردي هاي شاص بنابراین 

 شاص  هاي راهبردي نيروي انسانی چابک: 7جدول 

 مستندات شاخص

 مهار   -1
( 173، 1713پور، صزایی،  )نظامی 3: 1713ویسی،  ، حاجی 37، 1713آقا محمدي، 

 (73، 1711نژاد، امامی،  ) ابراهيم (6، 2006پور،  ( )فتحيان، گلچين1730،761)آقایی، 

 دان،  -2
اصالح الگوي  مرالعه گروهی راهبردهاي ، 1713محمدي، آقا   311: 1716رستمی، 

 121، 1711حميدي و دیگران،    113مصرف، داعا، 

 121، 1711حميدي و دیگران، ، 3: 1713حاجی ویسی،  انگيزه فردي  -7

 حميت قسمتی  -3
)شهایی، ، 106، 1731، بالنچارد و همیاران،1713صافی، 37، 1713آقا محمدي، 

2006 ،3-13) 

 110  ، 1713افی،،  ص1713،37آقامحمدي، يهوشمند  -1

صبر و   -6

 استقامت

حميدي و دیگران،    66و61انفال آیه  776:   ،1 ج سلگى، ترجمه-ارشادالقلو 

 نرم افزار جامع الفاسير. (31،  (1763)1)رسولی محالتی: ج121، 1711

 ، 37، 1713آقا محمدي،  121، 1711حميدي و دیگران،  3: 1713حاجی ویسی،  سالمتی روح  -3

سالمتی جسم   -1

و آمادگی 

 جسمانی

 ، 37، 1713آقا محمدي،  121، 1711حميدي و دیگران، 

 121، 1711حميدي و دیگران،   3: 1713حاجی ویسی،  سازگاري  -3

 پذیري انعراف  -10
، 1713نظامی پور، صزایی، 121، 1711حميدي و دیگران،   3: 1713حاجی ویسی، 

 (73، 1711ابراهيم نژاد، امامی، )  (6، 2006)فتحيان، گلچين پور، 173

 

 در را فراوانای  بيشاترین  كاه  زیار  راهباردي  هااي  شااص   گرفتاه  صور  مرالعا  مجموع از

 :شود می هئارا زیر مفهومی مدل قال  در داشته انسانی نيروي سازي چابک
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 : مدل مفهومی1شی  

 

  تحقیق شناسی روش

 جهات  عااملی  تحليا   روش از و شاده  انجاام  اي زميناه  -موردي روش با و كاربردي نوع از تحقيق این

 عااملی  تحليا   از استفاده موارد از ییی دانيم می كه همانگونه.  است شده استفاده ها داده تحلي  و تجزیه

 چاابیی  راهباردي  هااي  شاص  دنبال به تحقيق این در ما كه است شاص  یا مقياس یک اعتبار سنج،

 ساپ   و دهايم مای  تشایي   را همبستگی ضرای  از ماتریسی ابتدا روش این در .باشيممی انسانی نيروي

 هاا  عاما   و ها متغير بين رابره رساندن حداكثر منظور به سپ  احصاكرده همبستگی ماتری  از را ها عام 

 بعضای  اعتقااد  باه ) 7/0 از بيشاتر  بایاد  آن مقادار  كه( عام  بار)عام  نمره محاسبه( نظر مورد هاي عام )

 .  باشد( 3/0از بيشتر نظران صاح 

.  باشايم  داشته گيري نمونه كفایت از اطمينان اینیه براي بارتلت آزمون و KMO شاص  از همچنين

 باراي  ایان  بار  بناا  و اسات  شاده  شناصته همبستگی، ماتری  هنگام چه  كند می بررسی بارتلت آزمون و

 باشاد % 1 از تر كوچک بارتلت آزمون sing مقدار اگر و باشد می نامناس ( عاملی مدل)ساصتار شناسایی

 مااتری   باودن  شده شناصته فرض زیرا. است مناس ( عاملی مدل) ساصتار شناسایی براي عاملی تحلي 
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( اي كتابخاناه -ميادانی )تركيبای  اطالعاا   آوري جماع  روش(. 133: 1731 مومنی،)شودمی رد همبستگی

 زیار  ویژگی با نمونه جامعه نفر 33 به آماري جامعه نفر 703 مجموع از پرسشنامه ارسال با كه. است بوده

 دوره طای : ویژگای  باا  نظاامی  فرمانادهان  از نفار 33 از اسات  عبار  نمونه جامعه. است گرفته صور 

 بااال،  باه  سارتيپی  جایگااه  داشاتن  ملای،  دفااع  عاالی  دانشگاه ییساله دوره یا دفاعی راهبرد علوم دكتري

. اسات  شاده  اساتفاده ( تأیيدي) عاملی تحلي  روش به كه.  رزمی تي  فرماندهی سال 2 حداق  گذراندن

 :است گردیده زیر شرح به كوكران فرمول از نمونه جامعه حجم تعيين براي

α= 0/05 

n=(〖Z_(∝/2)〗^2 [p(1-p)])/E^2 =((1/96)^2×[(0/15)(0/85)])/(0/08)^2 

=(0/4896)/(0/0064)=76/5≅77 

 .  است پایا 371/0 با كه شده گيري اندازه كرونباخ آلفاي روش با ها پرسشنامه پایایی 

 متخصا   اسااتيد  و نظاران  صااح   دیادگاه  از ها پرسشنامه روایی بررسی براي تحقيق این در

 متخصصاان  باه  روایی بررسی جهت و تدوین ها پرسشنامه ابتدا كه صور  بدین است، شده استفاده

 .است شده اعمال ها آن نظرهاي نقره و ارسال

 

   ها یافته تحلیل و تجزیه

 یگانهااي  در انسانی نيروي سازي چابک راهبردي هاي شاص   سازي بومی و سازي استاندارد براي

 نتيجاه  كه شد اقدام نمونه جامعه به آن ارسال و 1 شماره پرسشنامه تهيه به نسبت زمينی رزم عمده

 :  است شده ارائه زیر شرح به SPSS افزار نرم از استفاده با آن

 : آزمون بارتلت3جدول 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.301 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 037/1 

Df 31 

Sig. 000/0 
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 عناوان  را روش باودن  صاحي   واقاع  در كه است كمو شاص  و بارتلت آزمون كه صروجی اولين
 ميازان  باودن  كاافی  نمایاانگر  كاه  است 301/0 برابر KMO شاص  مقدار تحقيق این در. دارد می

 sig ميازان  همچناين . باشاد  مای  كاافی  عاملی تحلي  وبراي. است یک به نزدیک عدد است نمونه
 مناسا   هاا  شاص  تأیيد براي عاملی تحلي  دهد می نشان استیه ٪1 از تر كوچک بارتلت آزمون
 .است

 آزمون تحليلی عاملی: 1جدول 

Communalities 

 Initial Extraction 

 918. 1.000 مهار 

 774. 1.000 دان،

 565. 1.000 انگيزه

 911. 1.000 حميت قسمتی

 637. 1.000 هوشمندي

 876. 1.000 صبر

 824. 1.000 سالمتی روح

 752. 1.000 آمادگی جسمانی

 756. 1.000 سازگاري

پذیري انعراف  1.000 .847 

 

 ةدهناد  نشاان  شاده  انجاام .Principal Component Analysis:  متاد  باا  كه صروجی دومين

 1/0 زیار  عااملی  چون ،گردد می مشخ  نگاره این در كه است استخراجی اشترا، و اوليه اشترا،

 .گردد نمی حدف عاملی و مانند می باقی تحلي  در عوام   همه لذا .نيست
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 صروجی : جمع آوري واریان 6جدول 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of 

Varia

nce 

Cumu

lative 

% 

Total % of 

Varia

nce 

Cumu

lative 

% 

Total % of 

Varia

nce 

Cumu

lative 

% 

1 6.370 63.698 63.698 6.370 63.698 63.698 4.027 40.272 40.272 

2 1.491 14.910 78.608 1.491 14.910 78.608 3.834 38.337 78.608 

3 .639 6.390 84.998       

4 .500 5.005 90.003       

5 .401 4.013 94.016       

6 .369 3.694 97.710       

7 .119 1.195 98.905       

8 .064 .638 99.543       

9 .044 .436 99.978       

10 .002 .022 100.00       

( Initial Eigenvalues برچسا   باا ) اول قسامت .  اسات  قسامت  ساه  حاوي صروجی سومين

 ماناد  مای  بااقی  تحليا   در كاه  هساتند  هاایی  عاما   كنناده  تعياين  و اسات  ویِژه مقادیر به مربوط

 از شده صارج عوام (. شوند می صارج تحلي  از هستند 1 از كمتر ویژه مقدار داري كه هایی عام )

 باا ) دوم قسامت . شاود  نمای  واریاان   بيشاتر  تبياين  باعاث  انها حضور كه هستند عواملی تحلي 

 بدون استخراجی عوام  ویژه مقدار به مربوط( Extraction Sums of Squared Loadings برچس 

 دهناده  نشاان ( Rotation Sums of Squared Loadings برچسا   با) سوم قسمت و است چرص،

 ویاژه  مقادار  داراي 2 و 1 هاي عام  تحقيق این در است چرص، با استخراجی عوام  ویژه مقدار

 تغيياار از ٪33 تواننااد ماای عاماا  دو ایاان.  ماننااد ماای باااقی تحلياا  در و هسااتند 1 از بزرگتاار

 2 نمااره  عاما   و جمعای  عواما   بعنوان 1 شماره عام . دهند توضي  را متغيرها( واریان )پذیري

 .است فردي عام 

 در متغيرهاا  از یک هر(عاملی نمرا ) عاملی بارهاي شام  كه دهد می نشان اجزا ماتری  نتایج

 را هاا  عاما   ایان  بناابر  نيست ساده چرص، بدون عاملی بارهاي باشدتفسير می باقيمانده هاي عام 

 .یابد افزای، آنها تفسير قابليت تا چرصانيم می



 

 

  1731، زمستان 66، شماره چهاردهمسال  -فصلنامه مرالعا  دفاعی استراتژیک   12

 : ماتری  چرصيده شده3جدول 

Rotated Component Matrixa

 Component 

1 2 
 943. 168. مهار 
 348. 808. دان،
 452. 601. انگيزه

 938. 175. حميت قسمتی
 036.- 797. هوشمندي
 330. 876. صبر

 387. 821. سالمتی روح
 459. 736. آمادگی جسمانی
 795. 353. سازگاري
 798. 458. پذیريانعراف 

 از یاک  هار  عااملی  بارهااي  شاام   كه دهد می نشان را شده چرصيده ماتری  بعدي صروجی
 ضارائ   این  مرلق قدر مقدار هرچقدر.  باشد می چرص، از پ  مانده باقی هاي عام  در متغيرها
 ایان  در دارد نظار  ماورد  متغيار ( واریاان  )تغييرا  ك  در بيشتري نق، مربوطه عام  باشد بيشتر

 نتاایج  كه دهد می نشان چرص، از پ  را 2 و 1 هاي عام  مقادیر كه شود می داده نشان ماتری 
 قادر . دهاد  مای  را نتاایج  هماان  باز چرص، از پ  فردي و جمعی عوام  نتایج یعنی دارد ییسان
 در راهباردي  شااص   بعناوان  هاا  عاما   تایياد  نمایانگر كه است بيشتر 1/0 از ها عام  كليه مرلق
 . است چابک انسانی نيروي حوزه
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 و پیشنهاد گیری نتیجه
 گیری نتیجه  -الف
 عناوان  باه  عام  دو ،  انسانی نيروي چابیی شاص  متغير 10 روي عاملی تحلي  انجام به توجه با

 گاذاري  ناام  زیار  صاور   باه  موضوع ادبيا  بررسی به توجه با. شود می شناسایی اصلی عاملهاي
 . انسانی نيروي جمعی عوام  و فردي عوام  شوند می

 ، دانا،  فاردي،  انگيازه  اساتقامت،  و صبر جسمانی، آمادگی روح، سالمتی شام  فردي عوام  
 قسامتی  حميت ، مهار  پذیري، انربا  یا سازگاري شام  انسانی نيروي جمعی عوام  و هوشمندي

 نياروي  چاابیی  متغيار  10 تایياد  ضمن پ  است آمده فو  ماتری  در كه. است پذیري انعراف و
 .  است گردیده تایيد نيز آنان همبستگی انسانی

 .  آید می دست هب تحقيق سؤال پاسخ لذا

  فاردي،  انگيازه  اساتقامت،  و صابر   جسمانی، آمادگی  روح، سالمتی :شام  فردي عوام  ‒
 . هوشمندي  دان،،

  قسامتی،  حميت مهار ،  پذیري، انربا  یا سازگاري:  شام  انسانی نيروي جمعی عوام  ‒
  پذیري انعراف

 

 ها پیشنهاد -ب

 .گيرد صور  چابیی هاي مؤلفه سایر هايشاص  باره در هایی تحقيق  -1

 .گردد تعریف مسل  نيروهاي سر  در ها شاص  كليه حوزه در بهبود هاي پروژه  -2

 .شود گرفته كار به نزاجا عمده هاي یگان انسانی نيروي ارزیابی در آمده دست هب هايشاص   -7

 .شود استفاده نيروها سایر و نزاجا فرهنگی و آموزشی مراكز در آمده دست هب هايشاص  از  -3
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  منابع فهرست

 منابع فارسی -الف

 شيرازي میارم اهلل آیت ترجمه ، كریم قرآن آیا  -

 گاروه  ترجماة  ، 21 قارن  در زميناى  جناگ  ،1737 دوبياک . ام جيمز سرهنگ - گوردون سوليوان. آر -

   دفاعى سياست مجلة ، المل  بين روابط

 انتظاامی،  مادیریت  فصالنامه  تعمير، و نگهداري سيستم سازي چابک بر موثر عوام  ،1730 ميالد آقایی -
   چهارم، شماره ، ششم سال

 باه  نگارش  باا  آجاا  هااي  یااگان  ساازي  چاباک  در مااوثر  عواماا   تعييان، 1730 داوود محمدي آقا -
 عاالی  دانشاگاه   یاازدهم،  ساال  ،33شماره استراتژیک، و دفاعی مرالعا  فصلنامه آیناده، تهادیدا 

 ملی دفاع

   آجا ،(نظامی سازمانهاي در نوین روییردي) سازمانی سازي چابک، 1711 داوود محمدي آقا -

 باه  نگارش  باا  آجاا  هااي  یااگان  ساازي  چاباک  در مااوثر  عواما  تعييان ،1713 داوود محمدي آقا -
   آجا ، آجا زمينی رزم هاي سامانه براي منااس  الگاوي ارائه و آیناده تهادیدا 

 نزاجا، آموزشی معاونت متجاوز، آیين ،1711 همیاران و داود، محمدي آقا -

   ماه مرداد ،203 شماره تدبير، ماهنامه چابیی، گيري اندازه،  1711 رضا امامی سعداله، نژاد ابراهيم

 17 چاپ االسالميه، الیت  دار ،2جلد نمونه، تفسير برگزیده، 1712  على احمد بابایى -

 دفااع  فرهنگای  و معناوي  عواما    1713 مهادي  عبداللهی رضا، محمد سنگري علی، اكبري زاده تقی -

   هدایت اول،زمزم جلد مقدس،

 اماام  افساري  دانشاگاه  جناگ،  هنار  و جهاان  نظاامی  تاریخ ،1711 محمود رستمی اصغر، علی جمالی -
 (  ع)علی

 كتاا   مؤسساه  چاباک،  تولياد  و سازمانی چابیی بر اي مقدمه ،1716  بهنام شهایی ، احمد نژاد جعفر -

 نشر مهربان

 بررسای »  دهام  شاماره .  ساوم  ساال .  مدیریت فرهنگ ،1713  اصغر علی زارعی و احمد جعفرنژاد، -

 در چاباک  هااي ساازمان  باه  فعلی سازمانهاي تبدی  براي مدلی تبيين در سازمانی درون عوام  نق،
 . تهران. كشور مخابرا  و الیترونيک صنایع

 اقتصادي امور وزار  دولتی، هاي سازمان در انسانی نيروي وري بهره ،1713 ویسی حاجی -

 انساانی  مناابع  مدیریت نق، ، 1711 حميد سيد موسوي مجتبی، كبابی اكبر، پور حسن ناصر، حميدي -
 1 شماره ، چهارم سال صنعتی، مدیریت فصلنامه سازمان، چابیی در
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   فرهنگی هاي پژوه، دفتر پارسایيان، اعرابی سازمانی، رفتار، 1731 پی استفن رابينز-

 سبز ایران نظامی، هاي واژه فرهنگ ،1716 محمود رستمی، -

 دوم چاپ اسالميه، ناشر ،1 جلد ارشاد، ، 1763 هاشم سيد  محالتى رسولى -

 ،1732 هاار ب  رضاا  احمادي  حسين، محمد زهی یاراحمد ابولفض ، صسروي السادا ، شم  زاهدي -

 ساازمانی،  رفتاار  مرالعاا   فصالنامه  انساانی،  نيروي چابیی هاي قابليت هاي شاص  و ابعاد بررسی

 3 شماره اول، سال

 تااثير  بررسای ( 1732 بهاار  ،)داود، فراهاانی  مهادي،  اردكاانی  افخمای  جباار،  باباشاهی رسول، عباسی -

 پاذیري،  انرباا   فرهناگ  مياانجی  نقا،  تبياين : ساازمانی  كاارآفرینی  بر انسانی منابع پذیري افرانع
 اول شماره یازدهم، دوره سازمانی، فرهنگ مدیریت  پژوهشی علمی نامه فص 

 كبير امير انتشارا  عميد، فارسی فرهنگ، 1713  حسن عميد -

 آموزشی جزوه ، كشور اي حرفه فنی سازمان

 .  سازمانی معماري در چابیی ایده كارگيري هب ضرور  ،1716 علی راضی، و فریدون شم ، -

 -تادبير  ماهناماه  توليادي،  هااي  ساازمان  در چابیی كارهاي راه ،2006 پور گلچين مونا ، محمد فتحيان -

 131 شماره - هفدهم سال

 دانشاگاه  همراراز،  ناا  نيروهااي  برابر در رزم آیين كليا  ،1711 محسن سيد جمشيد،كمالی نيا فرقانی -

 (ع)علی امام

 ملی دفاع عالی دانشگاه  سازمانی، رفتار درسی جزوه ، 1731  غالمرضا زاده معمار -

 گروهای  مرالعه(1730) ، ریاضی حسنوند، ، نوروززداه، رمضانيان، سرلردي، رستمی مقدسی، محمدي، -

 ملی دفاع عالی دانشگاه: مسل  نيروهاي در مصرف الگوي اصالح راهبردهاي

 تهدیادا   برابار  در نزاجاا  غيرعاما   پدافناد  راهبردهااي  دكتاري  رسااله  ،1731  علی محمد منشادي -

 موسوي عبدالرحيم سيد راهنمایی به ، ناهمرراز

، 1732 اساماعي   محماد  ماوالیی  حاماد،  صاوفی  محمود، سيد زنجيرچی رضا، مجيد،حسنوي نجاتيان -
 چاباک،  سازمان و چابک انسانی نيروي از مشخ  بندي چارچو  منظور به چابیی پارادایم واكاوي

 2شماره هفتم، سال مدیریت، بهبود پژوهشی علمی نشریع

   اسالمی، علوم كامپيوتري تحقيقا  مركز ،1730  نور تفاسير جامع افزار نرم -
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