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چکيده
عصر کنونی دوران تحوالت فراگیر و چشممگیر و ککنمدا از موقعیمتهمای ممهه هممراا ما فرصمت و تهدیمد در
عرصههای گوناگون پیش روی مدیران و سازمانهای پیشرو است .مدیریت و فرماندهی اثمر شش در چنمین شمرای ی
نیازمند رخورداری از مهارتهای مدیریت خ ر و ترویج فرهنگ خ رپذیری متناسب ما ماهیمت و ویمعیت سمازمان
است .این پژوهش ر کن است الگویی رای تهیمین فرهنمگ خ رپمذیری در سمازمانهمای دفماعی ایمران ارا مه کنمد و
زیرساختهای مورد نیاز رای ترویج گونه فرهنگ در این سازمانها ارا ه کند .این پژوهش از نظر هدف کار ردی و از
نوع تحقیقات کیفی-استقرایی است .ساخت الگو ه روش کیفی و ا استفادا از روش نظریهپردازی دادا نیاد انجام شمدا
است .منا ع اطالعاتی پژوهش عهارتند از یانات مقام معظ رههری(مدظلهالعالی) در جمع کارکنان نیروهای مسلح .یافتههمای
پژوهش نشان میدهد فرهنگ خ رپذیری از چهار عد اصلی تشمیی شمدا اسمتر گمرایش مه خ مر ،تصممی گیمری
جسورانه ،انسان گرایی ،و انع اف و پویایی .عوام تسهی گر توسعه فرهنمگ خ رپمذیری نیم عهارتنمد ازر ارزشهمای
میتهی ،شایستگیهای خ ر ،نظام انگی شی ،الگوی روا ط سازمانی و ال اممات سمازمانی .مر ایمن اسماش پیشمنهادهایی
کار ردی رای ترویج فرهنگ خ رپذیری در این سازمانها ارا ه شدا است.
کليد واژهها :خطر ،خطر گرايي ،فرهنگ خطرپذيري ،انعطاف و پويايي ،تصميمگيري جسوورانه ،سوااما هواي
دفاعي ،بيانات فرماندهي معظم کل قوا.
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مقدمه
در عصر کنونی ،سیاری از فیلسوفان عل ر این امر تییه تأکید دارنمد کمه همر جامعمهای
نیازمند ه مجموعه دانشی است که متناسب ما حافظمه تماریشی ،فرهنگمی و مه طمور کلمی،
سازگار ا محیط زندگی کن جامعمه اشمد .مر ایمن اسماش ،جهمانشممول مودن سمیاری از
تئوریها ،نه تنها در حوزا عل االجتماع و علوم انسانی ،لیه در حوزا علوم فی ییی و ممادی
نی ا تردیدهایی جدی رو ه رو شدا است (مقیمی .)1395 ،در این میان ،کشمورهای اسمالمی ما
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داشتن فلسفه زندگی خاص و فرهنگ متفاوت ما دیگمر کشمورها ،مه الگوهما و نظریمههمای
متناسب ا مهانی اعتقادی و شناختشناسی خود نیاز دارند (امیمری و عا مدی جعفمری .)1394 ،مدین
ترتیب ،جوامع اسالمی در عرصۀ مدیریت جامعه و سازمانها ه نظریهها و الگوهایی مومی م
اسالمی متناسب ا مهانی علوم دینی نیاز دارند.
سازمانهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران جم و راههمردیتمرین نهادهمای اثرگمذار در
عرصه ملی و من قهای ه شمار میروند که تأثیر هس ایی در حفظ امنیت ممورد نیماز مرای
استمرار زندگی کرام و کمالگرای میهن اسالمی و توسمعه پایمدار اقتصمادی و اجتمماعی کن
دارند .ییی از مهمترین ال امات ایفای موثر این نقش تالش رای ههود مستمر ،هروزرسانی
ارکان تشیی دهندۀ این سازمانها ،تسریع و تسهی پیشرفتهای علمی ،فناورانه و انسمانی
است .اف ون راین ،شناسایی و پیش ینی روندها و تحوالت موجود و کتمی پمیش روی ایمن
سازمانها و کمادگی رای مواجهۀ موثر ا کنها ه کمادگی رای تغییر و پویایی نیاز دارد.
از اینرو ،سازمانهای دفاعی ج.ا.ا .در پی تدا یر سلسلهمراتب فرماندهی و ا الغیه ستاد
ک نیروهای مسملح ج .ا .ا .طمر همای تحمول و ههمود سمازمانی را سمرلوحۀ رناممههمای
راههردی خود قرار دادااند (کقامحمدی و دهقان .)1391 ،این تالشها را میتوان اوری عملمی مه
کالم حق دانست که میفرماید «خداوند سرنوشت هیچ قومی و را تغییر نمیدهد مگر کنیمه
کنها خود تغییر دهند» (الرعد ،کیه  .)11فرماندهی معظ ک قوا حضرت امام خامنهای نی ارهما
ر یرورت تعالی و پیشرفت مستمر در ارتش تاکید داشتهانمد .مه عنموان نمونمه ایشمان در
دیدار ا فرماندهان و مسئوالن ارتش فرمودندر « رای کنیه ایران فردا تواند تواناتر ،مقتمدرتر
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و ا ز ان گویاتر در من قه و دنیا ظاهر شود ،اید نس

عد را کماداتر ،مصم تر ،دانشممندتر

خود ،چنان اقتداری ایجاد کنند که دشمنان حتی جرأت نینند خیال تعرض را ه ذهن خمود
راا دهند»

(مقام معظ

رههری 9 ،مهر .)1394

چنین تدا یر و انتظاراتی یرورت عدم ریایت ه ویع موجود و کمادگی پویایی ،تغییمر
و تعالی مستمر را مورد تاکید قرار میدهند .چنین روییردی نیاز ه کممادگی پمذیرش خ مر
تغییر و توانمندی مدیریت مؤثر این تغییرات همراا ا خ ر اسمت .معرفمی سمهک ممدیریت
جهادی توسط معظ له ه عنوان الگویی مرکب از معنویت و عقالنیمت مر پایمۀ روحیمه و
ارزشهای جهادی (مقیممی )1395 ،نی ا این تالشهای تحولگرایانمه سمازگار اسمت .اجمرای
مؤثر طر های ههود و تحول ه وجود پذیرش و حمایمت همگمانی از کن نیماز دارد و الزم
است رفتارها و نگرشهای خاصی در میان اعضای سمازمان وجمود داشمته اشمد

(منوریمان و

عسگری .)1388 ،ماهیت همراا ا خ ر این طر ها موجب میشود رخورداری از دانش و مهمارت
مدیریت خ ر و وجود فرهنگ خ رپذری در سازمان تواند نقشی تسهی گر در دسمتیما ی مه
اهداف تعالیگرایانۀ این طمر هما داشمته اشمد .مدون وجمود ایمن هم راسمتایی ،تمالشهما و
سرمایهگذاریهایی که در این زمینه انجمام ممیشمود ،ما موفقیمت و اثر ششمی چنمدانی هممراا
نشواهند ود .اگر فرهنگ سازمانی کمادگی پذیرش تغییر را نداشته اشد ،هترین طر همای تغییمر
و تحول نی ممین است در اجرا ا شیست رو رو شوند (داونپورت و پروسما .)1998 ،،ر اساش ایمن
نقش سیار تعیین کنندۀ فرهنگ سازمانی ،میتوان گفت ترویج کمادگی خ رپذیری و شایسمتگی
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و شجاعتر پرورش داد  ...نیروهای مسلح اید ا شتاب در پیشرفتها و اف ایش کمادگیهای

مدیریت خ ر ه عنوان الگوی فرهنگی حاک ر سمازمان ممیتوانمد زمینمهسماز تحمول و تعمالی
سازمان اشد.
مقام معظ رههری(مدظلهالعالی) نی الگو رداری از غرب در خصموص رو خ مر کمردن در
عرصههای گوناگون را نوعی تهادل فرهنگی خواندند و فرمودنمد در تهمادل فرهنگمی ،ملمت
گیرندۀ فرهنگ چی های م هوع ،دلنشین ،خوب و مورد عالقه را میگیرد؛ فرض کنید ملمت
ایران می یند اروپاییها ملتی هستند سشتکوش دارای رو خ مر کمردن ،اگمر ملمت ایمن
صفات را از کنها یاد گیرد ،خیلی خوب است

(مقام معظ

رههری.)1371 /1/ 23 ،
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نهود الگویی ومی و ه نسهت جامع از فرهنگ خ رپذیری کمه ما ماهیمت ماموریمت و
نظام ارزشی سازمانهای دفاعی ج.ا.ا .شیافی نظری در این زمینمه اسمت کمه ممیتوانمد مه
کاستی هایی در عم نی منجر شود .از سوی دیگر مدیریت و توسمعۀ فرهنمگ م لموب در
سازمان نیازمند وجود و تقویت زیرساختها و توانمندسازیهای تسهی گر مرتهط ا افراد و
تعامالت کنها است .زیرا فرهنگ سمازمانی میش از همر جنهمه دیگمری ،فرکینمدی انسمانی-
اجتماعی است (چنامنانی .)2007 ،این زیرساختها تعیین میکنند کیا کارکنان تمایم دارنمد در
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اقدامات سازمانی مورد نظر (در اینجا ممدیریت خ مر) مشمارکتی فعاالنمه داشمته اشمند یما
خیر(منوریان و عسمگری .)1388 ،شناخت الگوهمای فرهنگمی موجمود در سمازمان ممیتوانمد مه
شناخت سیاری از الگوهای رفتاری اعضای سازمان کمک کند

(را ین

1394 ،ر .)377

از این رو ،شناخت فرهنگ خ رپذیری حاک ر سازمانهای دفاعی مه ویمژا در سم ح
راههردی میتواند فه درستی از گرایشهای رفتاری و تصممیمی ممدیران و فرمانمدهان در
رویارویی ا موقعیتهای مشاطراکمی ایجاد کند (صالح اصمفهانی )1389 ،و در صمورت نیماز مه
اصال و هسازی اقداماتی کگاهانمه و مموثر در ایمن خصموص انجمام شمود .ما توجمه مه
یرورت شناختی جامع و اصولی از فرهنگ خ رپذیری و مقولههای کن در قالب الگویی ه
نسهت جامع و همچنین یرورت ومی ودن این الگمو متناسمب ما اقتضما ات سمازمانی و
محی ی خاص سازمانهای دفاعی ،این پژوهش ر کن اسمت ما م العمه یانمات فرمانمدهی
معظ ک قوا(مدظلهالعمالی) الگویی ه نسهت جامع در خصوص چیستی فرهنمگ خ رپمذیری و
چگونگی تقویت کن ارا ه کند.
دینمنظور پس از مفهومشناسی و مرور مهانی نظری در خصموص فرهنمگ سمازمانی و
فرهنگ خ رپذیری ،چارچوب نظری پژوهش معرفی شدا است و ه این دو پرسش اصملی
پاسخ دادا می شود که الگوی فرهنگ خ رپذیری سازمانهای دفماعی مر اسماش یانمات و
رهنمودهای مقام معظ رههری(مدظلهالعمالی) چگونمه اسمت و زیرسماخت توسمعه دهنمدۀ ایمن
فرهنگ شام چه عواملی است؟
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پيشينه و سابقه پژوهش
فرهنگ سازمانی ترکیهی از ارزشها ،اورهای نیادین و مدلهای رفتماری اسمت .ممرور
اد یات حوزا فرهنگ سازمانی ،نشان میدهد که تعاریف گوناگونی از فرهنمگ وجمود دارد.
شاین ،فرهنگ سازمانی را ه عنوان الگویی از مفرویات نیادین ،ارزشها ،هنجارها ،اورها
و نمادهای عینی تعریف میکند که ین اعضای سازمان مشمتر ،هسمتند و مه کنهما اجمازا
میدهند که در ،مشترکی از معانی داشته اشمند .او فرهنمگ سمازمانی را نتیجمه سمه منهمع
اصلی می داندر اورها ،ارزش ها و مفرویات نیانگذاران سمازمان ،تجر یمات کموختمهشمدا
اعضای گروا در حین تیام سازمانشان ،و اورها ،مفرویمات و ارزشهمای جدیمدی کمه
هوسیله اعضاء و رههران جدید ه سازمان کوردا میشوند (شاین.)2004 ،
فرهنگ سازمانی در صورتی میتواند ر اثر ششی اقدامات سازمان تأثیر گذارد که قموی
اشد و ا شرایط و اهمداف سمازمان ،سمازگاری داشمته اشمد

(را ینم

 .)1394 ،رفتمار افمراد در

سازمان یشازکنچه که ه وسیله دستورهای مدیران ارشد شی میگیرد ،ه وسمیله فرهنمگ
سازمانی تعیین میشود .اجرای سیاری از راههردهای سازمانی نی در صورت ناسازگاری ما
فرهنگ سازمان ا مشی رو ه رو خواهد شد (ساپیا و سینگ2010 ،ر .)466
در زمینه شناخت فرهنگ ،ه ویژا فرهنگ سازمانی مجادالت زیادی وجود داشته اسمت.
اندیشمندان نظریهها و ا ارهای گوناگونی در این زمینه ارایه کردااند

(شاین2004 ،؛ را ین 1394 ،؛
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مبانی نظری و پيشينه شناسی تحقيق

کامرون و کویین.)2006 ،
در میان این نظریهها و مدلها ،را ینم شماخ

همایی را مرای فرهنمگ سمازمانی یمان

میکند که ا می ان خ رپذیری حاک ر سازمان در ارتهاطندر خالقیت و خ رپذیری ،توجمه
ه ج یات ،نتیجهگرایی ،توجه ه افراد ،تی گرایی ،تحول و جسارت

(را ین

.)1394 ،

خطرپذيري
چگونگی تعریف و در ،خ ر ،تاثیر عمیقی ر روش مدیریت کن دارد .خ ر ترکیهمی از
احتمال رخ دادن و نتایج رویداد مشاطراانگی است (وطندوسمت)1381 ،؛ ه یاندیگر خ ر را ه
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عنوان شانس وقوع خ ر ،خسارت ،زیان ،کسمیب و صمدمه یما همر نتیجمۀ نمام لوب دیگمر
میتوان تعریف کرد (هارالند و همیاران .)2013 ،خ ر ه عنموان احتممال تغییمر در نتیجمه ممورد
انتظار تعریف می شود .ه عنوان نمونه ،اگر ششصی انتظار نتیجۀ معینی از تالش داشته اشد
و در نتیجه کن دچار نقصان گردد ،خ ر ا نتایج این خروجی سر و کار دارد(اسمپیمن.)2004 ،
از دیدگاا تئوری سودمندی ،خ ر می تواند ه عنوان زیان ممورد انتظمار سمودمندی تعریمف
شود

(ریتچی و

لیندلی .)2007 ،خ ر را میتوان ه عنوان ترکیب احتمال یک رویداد و پیامدهای
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کن تعریف کرد [ .]...در این صورت این رویداد ا فرصمتهما (جنهمه متهمت) و تهدیمدهای
(جنهه منفی) احتمالی همراا خواهد ود

(موسسه ممدیریت خ

مر .)2012 ،ممدیریت خ مر عهمارت

است از تحلی اهداف مه منظمور تعیمین مشماطرات و زیمانهما ،ارزیما ی کن و در نهایمت
پممیش ینممی سممازوکارهایی ممرای کمماهش خ ممر (رودریگم و ادواردز .)2010 ،خ رپممذیری
همعنای عم یا کمادگی رای انجام دادن چی ی است که هطور القوا ا خ ر هممراا اسمت
تا ه هدفی خاص دست یافته شود؛ ه عهارت دیگر ،خ رپذیری ه این معنا است کمه فمرد
یا سازمان تمای داشته اشد ه گونهای عم کند که ه طور القوا میتواند ما خسمارات و
کسیبهایی همراا اشد ،اما میتواند فرصتی رای هرامندی از نتایجی ارزشمند نیم در پمی
داشته اشد (جنس سین .)2017 ،سیاری از سازمانهایی که ه دنهال نوکوری هستند ،میکوشمند
خ رپذیری را در میان مدیران خود تشویق کنند تا کنها از انجمام اقمدامات خالقانمه توسمط
کارکنان خود حمایت کنند.
فرهنگ خطرپذيري
ه سویی میان فرهنگ سازمانی و راههرد سازمانی از جمله مه ترین ال امات پیاداسمازی
راههرد و تحقق اهداف کن ه شمار میرود .الگوهمای مشتلفمی در خصموص گونمهشناسمی
فرهنگ ارا ه شدا که میتوان از کنها رای تناسب فرهنگ سازمانی و راههمرد اسمتفادا کمرد.
ییی از این الگوها الگوی فرهنگ سازمانی دنیسون است که ر اساش دو عام اصلی می ان

72

تغییر یا ثهات محیط رقا تی و می ان توجه سازمان ه اممور داخلمی یما خمارجی چهمار نموع
فرهنگ سازمانی را معرفی میکند که عهارتند ازر فرهنگ انع مافپمذیر ،فرهنمگ مشمارکتی،

سازمانهایی که راههرد نوکوری و تحول را در پیش میگیرند وجود فرهنگ انع افپمذیر و
ماموریت گرا تواند از این راههردها حمایت کند .زیرا این گونههای فرهنگی ا خ رپمذیری
ه سویی و هماهنگی یشتری دارند.
نظریههای فرهنگی ،خ ر را سازاای اجتماعی میپندارنمد کمه مه اورهما ،نگمرشهما و
تمایالت عاملین ستگی دارد .رخی از مهمترین الگوهای فرهنگی مرتهط ما خ مر عهارتنمد
ازر تمای

ه موفقیت (الگوی کارکفرینی) ،تمای

ه مشارکت (الگوی مساوات) ،گمرایش مه

قوانین و رویهها (الگوی وروکرات) ،و گرایش ه سلسلهمراتب هممراا ما هویمت جمعمی
(الگوی اتمی ا شدا) (قلیپور و ا راهیممی .)1393 ،و در ،فردی از خ ر ،ییی از مقولههای اصلی
در مدل فرهنگ خ ر است .نحوا در ،از خ ر و رویارویی ا کن ششی از فرهنمگ خ مر
حاک ر سازمان ه شمار میرود .افرادی که خ ر را ه عنوان شرایط مالقوا خموب یما مد
میپندارند ،در مقایسه ا افرادی که خ ر را فاجعه یا تهدیمد ممیپندارنمد ،واکمنش متفماوتی
خواهد داشت (کندروود ،اینگرام .)2010 ،فرهنگ خ رپمذیری یمانگر ارزشهما ،اورهما ،دانمش،
نگرش و فه در ارۀ خ ر که ه وسیلۀ اعضای سازمان مشتر ،است.
فرهنگ خ رپذیری یانگر کگاهیها ،نگرشها ،رفتارهمای کارکنمان نسمهت مه خ مر و
مدیریت خ ر در سازمان است (فلین و همیاران .)2001 ،ییی از معروفترین مدلهای فرهنمگ
خ رپذیری مدل ارا ه شدا ه وسیلۀ موسسۀ ممدیریت خ مر اسمت .مر اسماش ایمن ممدل
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فرهنگ ماموریمتگمرا و فرهنمگ مهتنمی مر تمداوم (دفمت .)1394 ،مه نظمر ممیرسمد در

فرهنممگ خ رپممذیری از چهممار عممد تشممیی شممدا اسممتر  )1رسمممیتگرایممی )2 ،سممهک
تصمی گیری )3 ،پذیرش خ ر ،و  )4کانون تمرک

(موسسه مدیریت خ

ر.)2012 ،

 )1رسميتگرايي :اين عد ه رسمیت یا انع افپذیری روشها و فرایندهای ممدیریتی
مر وط است .این عد نحوا مدیریت واحدها ،می ان انع افپذیری یا پایدار مودن روالهما،
نگرش نسهت ه پیروی یا سرپیچی از قوانین و میم ان شمهود اسمتفادا شمدا در مقایسمه ما
قوانین و رونداای از پیش تعیین شدا را شر میدهد .کرانههای این عد عهارتند ازر رسمی
و انع افپذیر.
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 )2سبک تصميم گيري :این عد می ان تالش صورت گرفته مرای تصممیمات ،سمرعت
تصمی گیری ،می ان دقت تصمیمات و زمان تصمی گیری را شر میدهد .کرانمههمای ایمن
عد عهارتند ازر سنجیدا و پویا.
 )3درک اا خطر :این عد ه ررسی مقهول یا نامقهول ودن خ ر در زندگی و در نظمر
گرفتن کن ه عنوان تهدید یا تنوع میپردازد .کرانههای این عد عهارتند ازر پذیرفتن خ مر و
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اجتناب از خ ر.
 )4کانو تمرکز :این عد شام توجه خاص ه داراییهای فنی یا افراد است .این عمد
ر مدیریت خ ر از حیث فنی ،مانند سود یا تولید یا عوام رفتاری ،نظیر انگی ا ،صمالحیت
یا اعتهار ،تمرک دارد .کرانههای این عد عهارتند ازر تمرک فنی و تمرک رفتاری.
ايرساخت ترويج فرهنگ خطر
رخورداری از فرهنگ خ رپذیری ه این معنمی اسمت کمه تممامی ممدیران و کارکنمان،
روییرد سازمان ه خ ر را پذیرفتهاند ،مسئولیت ششصمی را مرای ممدیریت خ مر در همر
کاری که انجام میدهد ،میپذیرند و دیگران را نی ه این کمار تشمویق ممیکننمد .نمادهمای
سازمان ،سیست های مدیریتی و هنجارهای رفتاری اید هماهنگ شوند تما افمراد را تشمویق
کنند که تصمیمات مر وط ه خ ر را هدرستی اتشاذ کنند و رفتارهای مدیریت خ مر را مه
خو ی ه نمایش گذارند (هیسلوپ .)2012 ،تمرک اولیه سازمان اید ر ایجاد کگاهی فرهنگمی،
عمدتا از راا ارتهاطات و کموزش اشد.
هسازی فرهنگ ه احتمال زیاد نیازمند تغییرات معناداری در شیوا های عملیات است.
هنگامی که فرهنگ خ رپذیری مورد نظر ای جاد شدا اشد ،سازمان اید ه طور ممداوم کن
را پایش و از ینی کند (هیسلوپ .)2012 ،عوام اصلی تقویت کنندا فرهنگ خ رپمذیری در
سازمان عهارتند ازر  ) 1ال امات سازمانی که مدیریت خ ر را در سازمان ترویج و اثر شش
می سازند ) 2 ،الگوی روا ط که شام روا ط مدیران ا همردیفان و ا زیردستان اسمت)3 ،
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نظام انگی شی کمه شمام سیسمت همای تشمویقی ،پماداش و ارزیما ی عملیمرد اسمت)4 ،

موثر خ ر است

(موسسۀ مدیریت خ

ر.)2012 ،

پيشينۀ تجربي
مهدی و همیاران ( )1393پژوهشی ا عنموان ررسمی میم ان خ رپمذیری ممالی افسمران
دانشگاا افسری امام علی(ع) انجام دادند .ر اساش این پژوهش ،در محیط پر تالطم اقتصمادی
هموارا مدیران ا شرایط نام مئنی مواجهند .مدیران مه منظمور همرا مرداری از فرصمتهمای
سرمایهگذاری و کسب ازدهی مناسب اید اقدام ه سرمایه گذاری در داراییهای دارای خ مر
کنند .ولی اغلب در سازمانهای دولتی ه خاطر تضاد منافع مدیریتی و مالییتی و وجود خ مر
مدیریتی ،یشتر فرصتهای سرمایه گذاری ا فعالیمتهمای محافظمهکارانمه ممدیران از دسمت
میرود .نتایج نشان داد رای انتشاب متصمدیان مشماغ دارای خ مر ممالی متوسمط ،افسمران
دانشگاا افسری مناسب هستند و هتر است رای گ ینش هتر این افراد از کزمونهای تیمیلمی
از جمله مصاحهه و کزمونهای روانش شناختی استفادا شود.
پورصادق و همیاران ( )1393پژوهشی ا عنوان «مدیریت خ ر در محیطهای نظمامی و
ارا ه یک الگوی ارزیا ی مهتنی ر نظریه ازیها» انجام دادند .ا ارا مه الگموی جدیمد چهمار
امتیاز عمدا در الگوی مشاهدا میشودر  )1پیاداسازی الگو ه گونهای انجام شدا که امیمان
مدیریت خ رهای رقا تی و همیارانه فراه شدا است )2 .کار ردی ودن روش ا توجه ه
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شایستگی های خ ر که شام دانش و مهارت ها و قا لیت های مورد نیماز مرای ممدیریت

نتیجه کزمایشها است )3 .ح مسئله مدیریت خ ر در زمانی است که عوام مؤثر ر خ ر
در یک محیط ه شدت تغییر میکنند و  )4س ح اال ودن الگوی پیشنهادی ه دلی طراحی
واسط کار ر و صرف نظر کردن از ج یات ساختاری در مدیریتها خ ر است.
چارچوب نظری پژوهش
ر اساش پیشینه نظری موجود در ییی از مدلهای شناخته شدا فرهنمگ خ رپمذیری چهمار
عد اصلی تشیی دهندا و تعیین کنندا فرهنگ خ رپذیری عهارتند ازر گرایش مه خ مر ،سمهک
تصمی گیری ،تمرک

فنی یا رفتاری ،و رسمیتگرایی (موسسه مدیریت خ

ر .)2012 ،همچنمین عوامم
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تسهی گر ترویج فرهنگ خ رپمذیری نیم عهارتنمد ازر الگموی روا مط ،ال اممات سمازمانی،
شایستگیهای خ ر و نظام انگی شی

(موسسه مدیریت خ

ر .)2012 ،مر ایمن اسماش چمارچوب

نظری اولیه و مهنایی پژوهش ه صورت شی  1ودا است .ا توجه ه نهود جامعیت نظری
و کار ردی این عوام و نیاز ه الگویی ومی در جامعۀ هدف ،این پژوهش ر کن اسمت تما
این چارچوب را توسعه دادا و ارکان تشیی دهندۀ فرهنگ خ رپذیری و تقویتکننداهمای
کن را ر اساش یانات فرماندهی معظ ک قوا (مدظلهالعالی) در قالب الگویی مه نسمهت جمامع
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ارا ه کند.

شکل شماره :1چارچوب نظري پژوهش

روششناسی تحقيق
پژوهش حایر از نظر هدف ،کار ردی است؛ همچنین از نظر ماهیت ،پژوهشی اکتشافی
و استقرایی است .روش تحقیق کیفی است و ما اسمتفادا از روش نظریمهپمردازی دادا نیماد
غیرساختارمند انجام شدا است .منا ع اطالعاتی شش کیفی عهارتند از یانمات مقمام معظم
رههری(مدظلهالعمالی) در جمع کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران .ا ار جممعکوری
داداهای مرحله کیفی ررسی محتوای یانات معظ له ودا است .گفتنمی اسمت مه منظمور
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فراه ساختن نیان نظری معتهر رای الگوی رخاسته از داداها ارکان اصلی الگو که شمام ر

خ رگرایی) و عوام توسعه دهندۀ کن (شایستگیهای خ ر ،کممادگیهمای سمازمانی ،نظمام
انگی شی و الگوی روا ط سازمانی) از پیشینۀ نظری پیش گفته استفادا شدا و محتموای ایمن
قالب ا استفادا از یانات تدوین و تیمی شدا است.
یافتهها و تجزیه و تحليل دادهها
ا توجه ه این که در این پژوهش از روش نظریه پردازی دادا نیماد مرای ارا مه الگموی
مورد نظر استفادا شدا است ،تحلی دادا ها طی سه مرحله انجام شدا استر کدگذاری ماز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتشا ی.
در نشستین مرحله از کدگذاری که کدگذاری از یا کزاد نامیدا میشود ،پژوهشگر دون
هیچ محدودیتی ه نامگمذاری مفماهی ممیپمردازد و محمدودیتی مرای تعمداد کمدها قا م
نمیشود .وظیفه عدی پژوهشگر دسته ندی و مقایسه 1مفاهی اسمتشراج شمدا از دل داداهما
است .این کار در دو گام عدی یعنمی کدگمذاری محموری و انتشما ی انجمام ممیشمود .در
کدگذاری محوری فرکیند اختصاص کد ه مفاهی موجمود در داداهما از حالمت کمامال ماز
خارج شدا و شیلی گ ینشی مه خمود ممیگیمرد .در واقمع پمس از انجمام کدگمذاری ماز
پژوهشگر میتواند محورهای اصلی در مجموعه داداها را مشش

کند و در مرحله عمدی

کدگذاری را حول این محورها انجام دهد .در کخرین مرحله از کدگذاری که مه کدگمذاری
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ا عاد فرهنگ خ رپذیری (انع افپمذیری و پویمایی ،انسمانگرایمی ،تصممی گیمری پویما و

انتشا ی معروف است ،پژوهشگر ا توجه ه کدها و مفاهی شناساییشدا در دو مرحله قهم
ه استحیام یشتر فرایند کدگذاری میپردازد و ا توجه ه مفاهی پدیدارشدا از دل داداهما،
ه تلفیق داداها در مورد پدیدا ممورد نظمر ممیپمردازد کمه تصمویر غنمیتمری از مفماهی و
مقولههای حاص  ،فراه خواهند کرد و در نهایت ا طی ایمن فراینمدها ،چمارچو ی نظمری
پدیدار میشود.
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. Categorizing & Comparison

در مرحله اول کدگذاری ما ممرور یانمات کدگمذاری ماز انجمام شمد و کمدهای اولیمه
استشراج شدند .ه دلی حج سیار زیاد یانات که فراتر از حج مجماز مقالمه مودا اسمت
نمونههایی از این کدگذاری در جدول شمارا  1ارا ه شدا استر
جدول شماره  :1نمونه کدگذاري باا و مقولهسااي بيانات مقام معظم رهبري در ارتباط با ارکا الگوي
خطرپذيري
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تاریخ
بيانات
1392/7/3

گزیده جمالت/بيانات

کدهای باز

روحیّۀ خلهمان همای مما در دوران جنمگ تحمیلمی از جملمۀ

روحیّه خلهانان

پدیداهایی مود کمه در نیروهمای مسملحح کشمورهای جهمان

ینظیر یا سیار

ینظیر یا سیار ک نظیر ود.
1392/7/3
1392/7/3
1392/7/3

شما ه از اینیه در سلک این نیروهای مقمدّش و شمجاع و

مقولههای
اوليه
روحیه عالی

ک نظیر
احساش افتشار

تفاخر

فداکار و نامکور حضور دارید ،احساش افتشار کنید.

شجاعت و فداکاری

سازمانی

یک ملحت ،ا هویّت اصملی خمود ،ما عم حت خمود سمرافراز

هویّت اصلی ،ع حت

هویتمند

و پیشرفت ملت

ع تمند

میماند و میتواند ه پیشرفت رسد.
سه نیروهای مسلحح در این میان عهارت است از اینیمه خمود را
کمادا نگه دارند ،خود را ا روحیّۀ دفاع از کرمانها و از ملحتمی کمه

کمادا ودن

کمادگی

ه کنها اعتماد کردا است و تییه کردا است ،حفظ کنند.
تاريخ
بيانات
1392/7/3

گزيده جمالت/بيانات
رای کیندۀ کشورتان خود را مهیّا کنید ،کمادا کنیمد ،سمازید،
خدای متعال ه پشتیهان شما خواهد ود.

کدهاي باا

مقولههاي
اوليه

مهیا کردن ،کمادا
ودن ،ساختن کیندا

کیندا ساز

کشور

اوّلین جایی کمه «جهماد خودکفمایی» در کن مه وجمود کممد،
1392/7/3

نیروی هوایی ود؛ عد ه تدریج در ک ح ارتش گسترش پیمدا

جهاد خودکفایی،

خوداتیایی

کرد .این روحیّۀ استقالل و خود اوری رای ارتش مه مود،

روحیّۀ استقالل و

خود اوری

رای نیروهای مسلحح [ه ] مه ود ،تا امروز ه مه اسمت،

خود اوری

استقاللطلهی

رای کیندا ه مه است.
78

و در قالب چارچوب نظمری ممورد نظمر (ا عماد چهارگانمه فرهنمگ خ رپمذیری و عوامم
تسهی گر توسعه فرهنگ خ رپمذیری) قمرار گرفتنمد .گفتنمی اسمت عوامم تسمهی گمر در
مود (شایسمتگیهمای خ مر ،ال اممات

چارچوب نظری اولیه پژوهش شمام چهمار عامم

سازمانی ،نظام انگی شی و الگوی روا ط) .در نتیجه کدگذاریها و مقولمه نمدیهمای انجمام
شدا در خصوص عوام تسهی گر عام پنجمی ا عنموان شایسمتگیهمای میتهمی مه ایمن
عوام اف ودا شد .نتایج حاص از این مرحله از تحلیم در جمدولهمای  2و  3ارا مه شمدا
است.
جدول شماره  :2ابعاد فرهنگ خطر مبتني بر اساس بيانات فرماندهي معظم کل قوا
انعطاف و
پویایی

تصميم گيری پویا

خطرپذیری

(مد ظلهالعالي)

تمرکز بر انسان

 .1نوکوری

 .1موقعیت شناسی

 .1چالش پذیری

 .1ییپارچگی و انسجام

 .2پاسشگو ودن

 .2در ،شرایط حساش

 .2خ رپذیری

 .2نگاا منهعگرا ه افراد

 .3خودرههری

 .3پذیرش افیار وایدا های نو

 .3توجه ه طر های ا تیاری

 .3مشارکت

 .4خالقیت

 .4اتشاذ روشهای نو

 .4استفادا از رااهای میان ر

 .4تی سازی و کار گروهی

 .5خود اتیایی

 .5ع م راسخ

 .5ترویج فیر نو

 .5تشریک مساعی

 .6قاطعیت

 .6فرصتشناسی

 .6استقهال از تغییر

 .6وفاداری

 .7ا تیار

 .7هگ ینی مستمر

 .7رایی نهودن ه ویع موجود

 .7کمادگی مستمر

 .8هدفگرایی

 .8نواندیشی

 .8تحولگرایی

 .8تالش مضاعف

 .9نوسازی

 .9تفیر منظومهای

 .9استقاللطلهی

 .9تفاخر سازمانی

 .10پویایی

 .10نقد سازندا

 .10شجاعت

 .10هویتیا ی سازمانی

مقاله پژوهشیر ارا ه الگوی توسعۀ فرهنگ ریسکپذیری سازمانهای دفاعی ر اساش یانات فرماندهی معظ ک قوا (مدظلهالعالی)

در مرحله دوم کدگذاری کدهای از و مقولههای اولیه شناسایی شدا ا ه تلفیق شمدند
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جدول شماره  :3ايرساخت تسهيلگر فرهنگ خطر مبتني بر بيانات فرماندهي معظم کل قوا
شایستگیهای

الگوی روابط

الزامات سازمانی

 .1صیرت

 .1یادگیری مستمر

 .1روحیه

 .1تسهی روا ط

 .1کموزشمحوری

 .2والیتمداری

 .2تجر هگرایی

 .2اعتماد ه نفس

 .2هماهنگي بوين

 .2پاسشگویی

 .3روحیه انقال ی

 .3پژوهشگرایی

 .3تعالیگرایی

واحدها

 .3هگ ینی مستمر

 .4جهادگری

 .4الگو رداری

 .4احسمممممممماش

 .3وحمممممممدت و

 .4حسن مدیریت

 .5عاشورا گرایی

 .5دانممممممشورزی و

مسئولیت

انسجام

 .5قدرشناسی

 .6توک

اندیشمندی

 .5امیممد ممه فض م

 .4حضور مستمر

 .6شایستهساالری

 .7شممهادت طلهممی و

 .6انتقادپذیری

الهی

 .5روا ط رادرانه

 .7عدالت سازمانی

سلحشوری

 .7خودکگاهی

 .6امید مه پماداش

 .6ن دییمممممممممی

 .8حمایممممممت از

 .8استقامت

 .8اعتماد ه نفس

الهی

فرمانمممممممدهان و

نشهگمممممممممان و

 .9استقاللطلهی

 .9خود اوری

 .7پایمردی

زیردستان

استعدادها

 .10ع تمندی

 .10کینمممدانگمممری و

 .8جهران خمدمات

 .7همدلی

 .9ههود مستمر

 .11استیهارستی ی

کینداسازی

موثر

 .8اعتماد

 .10توسممممممممعه

 .12خدمتگ اری

 .11الندگی

 .9معیشمممممممت و

 .9پیونمممد نسممم

خالقیت

 .13خودکفایی

 .12ه روز ودن

من لت اجتماعی

جمممممممممممموان و

 .11چمممممما یی و

 .14پا در رکا ی

 .13پیشگامی

 .10ع م راسخ

پیشیسوتها

ان هاقپذیری

 .15تیلیف گرایی

 .14توانمندی

 .10مشممممممارکت

 .15حرفهای گرایی

همگانی

 .16لنممممممدنظری و

 .11اعتماد جمعی

مکتبی

شایستگیهای خطر

نظام انگيزشی

(مدظلهالعالي)

فصلنامه علمی م العات مدیریت راههردی دفاع ملی ،سال سوم ،شمارا  ،11پایی 1398

لندهمتی

در سومین مرحله کد گذاری یعنی کدگذاری انتشا ی روا ط میان مقولمههمای اسمتشراج
شدا نشان دادا میشود نتایج حاص از این مرحله از این کمار در شمی همای  2نشمان دادا
شدا است.
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مقاله پژوهشیر ارا ه الگوی توسعۀ فرهنگ ریسکپذیری سازمانهای دفاعی ر اساش یانات فرماندهی معظ ک قوا (مدظلهالعالی)

شکل شماره :2الگوي تبييني و ترويجي فرهنگ خطرپذيري سااما هاي دفاعي ج.ا.ا.

رای ررسی روایی محتوا از روش والت و اس استفادا شدا است .دینمنظمور نیماز اسمت
خهرگان در مورد مر وط ودن ،وایح ودن و سادا ودن گویه در قالمب یمک طیمف لییرتمی 4
س حی نظر دهندر « 1مر وط نیست»« 2 ،نسمهتا مر موط اسمت»« 3 ،مر موط اسمت» و « 4کمامال
مر وط است» .حداق مقدار قا قهول رای شاخ
ر اساش این شاخ

روایی محتوا را ر ا  0/79است و اگر ایمن

 CVIگویهای کمتر از  0/79اشد کن گویه اید حذف شود.
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.مقدار شاخ

روایی محتوی شاخ

های تحقیق حایر  0/85ودا اسمت .ایمن مدان

معنا است که مفاهی و مقولههای استشراج شدا از ویژگیهای مر وط ودن ،وایح مودن و
سادگی رخوردارند.
واژا «پایایی» رای نشان دادن را ه ین کدگذاران (داوران) در نتمایج کدگذاریشمان مه
کار می رود« .پایایی» ین کدگذاران واژاای پراستفادا است که ه معنای می ان توافقی اسمت
که کدگذاران مستق  ،هنگام ارزیا ی ویژگیهای یک پیام یا متن مه دسمت ممیکورنمد .واژۀ
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خاص مورد نظر رای سازگاری در تحلی محتوا« ،توافمق مین کدگمذاران» اسمت .سم و
االی فقدان توافق میان داوران نمایانگر یعف در روشهای تحقیق است که شام احتممال
وجود مقوالت و تعاریف عملیاتی یعیف و کموزشهای کدگمذاری نامناسمب مه ارزیا مان
است .شاخصی که رای محاسهۀ پایایی ین کدگذاران استفادا میشود ،یریب کاپاست کمه
ه این ترتیب محاسهه میشودر

در این را ه  poرا ر است ا نسهت واحدهایی که در مورد کنها توافق هسمت  peنیم
نسهت واحدهایی است که احتمال می رود توافق تصادفی اشد .زمانی کمه تعمداد توافقمات
مشاهدا شدا را ر است ا تعداد توافقات تصادفی احتمالی ،یریب کاپا صفر خواهمد مود.
زمانی که تعداد توافقات مشاهدا شدا کمتمر از تعمداد توافقمات تصمادفی احتممالی اسمت،
یریب کاپا مقداری منفی خواهد شد .زمانی که توافق کام

ین دو قضاوت اشد ،یمریب

کاپا را ر یک خواهد ود .اندازۀ یریب کاپا نمایانگر توافق ین دو کدگذار اسمت .یمریب
پایایی مر وط ه الگوی استشراج شدا در این پژوهش را مر  0/798مودا کمه نشماندهنمدا
پایایی قا پذیرش کن است.
نتيجهگيری و پيشنهاد
محیط های پویا و ککندا از تغییر پیشروی سازمانهای امروزی خ ر را مرای ممدیران و
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فرماندهان ه پدیداای گری ناپذیر تهدی کردااند .اف ون مر ایمن ،ماهیمت سماختارنایافته یما

راههردی و دامنه و عممق گسمتردا و ژرف تصممیمات کنهما را ما موقعیمتهمای خ مر و
نااطمینانی سیاری همراا ساخته است.
از این رو مهارت مدیریت خ ر ه شایستگی سیار تعیینکننمداای مرای فرمانمدهان ایمن
س ح تهدی شدا است .توانایی تششی

موقعیتهای خ رکمی  ،فرصتها و تهدیدهای نهفته

در این خ رها ،ارزیا ی و تحلی درست این موقعیت و تصمی گیری درست رای هرا رداری
هینه از فرصتها و پرهی از خ رهما از جملمه مهم تمرین مهمارتهمای ممورد نیماز در ایمن
خصوص است .اف ون ر این ،رای پویایی ،تعالی ششی و روزکمدسازی ارکان تشیی دهنمدۀ
سازمان نی نیازمند این است که مهارت مدیریت خ ر این تغییرات از س ح فمردی مه سم ح
سازمانی تعمی یافته و ه فرهنگ خ رپذیری در سازمان توسعه یا د.
پژوهش حایر ا هدف ارا ه الگویی ه منظور تهیین و تمرویج فرهنمگ خ رپمذیری در
میان فرماندهان س ح راههردی سازمانهای دفماعی ج.ا.ا .انجمام شمد .ممرور پیشمینه نظمری
مویوع نشان داد فرهنگ خ رپذیری از چهار عد اصلی تشیی میشودر گرایش مه خ مر
(خ رپذیر یا خ رگری ) ،سهک تصمی گیری (حساب شدا یا پویا) ،رسمیتگرایی (رسممی
یا منع ف) و کانون توجه (فنی یا رفتاری) .ا توجه ه این که هدف پژوهش حایر تدوین
الگوی فرهنگ خ رپذیری ودا حالتهای تسهی گر ایمن چهمار عمد در نظمر گرفتمه شمد
(خ ر گرایی ،تصمی گیری پویا ،انع اف و پویمایی ،و انسمان گرایمی) .مرای مومیسمازی،

مقاله پژوهشیر ارا ه الگوی توسعۀ فرهنگ ریسکپذیری سازمانهای دفاعی ر اساش یانات فرماندهی معظ ک قوا (مدظلهالعالی)

رنامه ری ینشدۀ تصمیمات و اقدامات فرماندهان راههردی سمازمانهمای دفماعی در سم ح

تیمی و استشراج مفاهی و مقوله های مرتهط ا هر یک از این ا عاد در یانات مقمام معظم
رههری(مدظلهالعمالی) پرداخته شد .کدگذاری و مقوله ندی یانات مرتهط ما چهمار عمد تشمیی
دهندا فرهنگ خ رپذیری موجب استشراج  10مقولۀ مرتهط ا هر یک از این ا عاد شد.
مقولههای تشیی دهندۀ عد «خ رگرایی» در یانمات معظم لمه عهارتنمد ازر اسمتقهال از
تغییر ،پیشگامی ،تحمولگرایمی ،چمالشپمذیری ،خ رپمذیری ،شمجاعت ،ماموریمتگرایمی،
هدفگرایی ،نوسازی و پویایی .رخورداری فرماندهان راههردی نیروهمای مسملح از چنمین
ویژگیهایی اعث میشود از دچار شدن ه روزمرگی و اکتفا کردن ه ویع موجمود پرهیم
کنند و در پی نوسازی ،تحول و تعالی سازمان زیرمجموعۀ خود اشند و ا اف ایش تاکیمد و
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توجه ر ماموریت ها و اهداف ه جای وظایف و فرایندهای ثا ت و نامنع ف ( مه صمورت
اقتضایی) سازمان را از م ایای تحول مؤثر رخوردار سازند.
ایشان در عد «انع افگرایی» ر مقوله های نوکوری ،ههود مستمر ،پذیرش ایداهای نمو،
اتشمماذ روشهممای نممو ،رااهممای میممان ممر ،ا تیممارگرایی ،ممهگ ینممی مسممتمر ،یادگیرنممدگی،
کیفیتگرایی و نقد سازندا تاکید داشتهاند.
این مفاهی یانگر تأکید ایشان ر رااح های ا تیاری و نوکورانه است که میتوانند رای
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رونرفمت از تنگناهما و محمدودیت هما کارسماز اشمند .تقویمت چنمین گرایشمی در میمان
فرماندهان راههردی سازمانهای دفاعی کمادگی این سازمانهما مرای تحموالت نوکورانمه را
توسعه خواهد داد.
«تصمی گیری پویا» سومین عد فرهنگ خ رپذیری را تشیی میدهد .مقولههمای ممورد
تاکید فرماندهی معظ ک قوا در این خصوص عهارتنمد ازر عم م راسمخ ،تفیمر منظوممهای،
موقعیممتشناسممی ،در ،شممرایط حسمماش ،فرصممتشناسممی ،تممد یر ،لنممدنظری ،نواندیشممی،
کینداگرایی و قاطعیت است .این تأکیدها در مجموع نشان میدهند معظ له در این عمد مر
کیندانگری و دوراندیشی ا نگاهی همهجانهه توجه دارنمد .ازایمنرو ممیتموان گفمت مرای
ترویج این عد از فرهنگ خ رپذیری ،نیاز اسمت فرمانمدهان راههمردی ما تحلیم کینمدا و
پیش ینی روندها در پی هرا رداری هینه از فرصتهای کیندا اشند و ا اتشماذ راههردهمای
تحولگرایانه توانند ه اعتالی روزاف ون سازمان خود مساعدت کنند.
«تمرک ر عوام انسانی و رفتاری» چهارمین عد تشمیی دهنمدۀ فرهنمگ خ رپمذیری
است .کمادگی و توانمندی افراد در سازمان رای تغییر و تحول و نوکوری نیازمنمد تمایم و
تعهد است .ازاینرو روییرد انسانگرایانۀ فرماندهان در سازمان میتواند این تمای و تعهمد
ه نوکوری و تغییر را در اعضای سازمان تقویت کند .مقولههای مورد تأکید فرماندهی معظ
ک قوا در این خصوص عهارتند ازر وحدت و انسجام ،نگاا ثروتگونه ه جوانان ،مشارکت
همگانی ،خود اوری ،تشریک مساعی ،توجه ه تعهد و تشصم
مضاعف ،تفاخر سازمانی ،و کرامت انسانی.
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 ،کممادگی مسمتمر ،تمالش

می شود .مرور پیشینه نظمری ممرتهط در ایمن زمینمه ،چهمار عامم مموثر را ارا مه ممیکنمدر
شایستگیهای خ ر ،نظمام انگی شمی ،الگموی ارتهاطمات و ال اممات سمازمانی .تمالش ایمن
پژوهش رای تیمی و ومیسازی این زیرساختها مهتنمی مر یانمات معظم لمه موجمب
استشراج مقوله های مرتهط ا این عوام چهارگانه شد و عام توانمندسماز پنجممی مه نمام
شایستگیهای میتهی نی اف ودا شد.
کنچه ا عنوان «شایستگیهای خ ر» در یانات معظ له مورد تاکیمد قمرار گرفتمه اسمت
عهارتنممد ازر یممادگیری مسممتمر ،تجر ممهگرایممی ،الگممو رداری ،دانممشورزی و اندیشمممندی،
انتقادپذیری ،خودکگاهی ،اعتماد ه نفس ،خود اوری ،کیندانگری و کینداسازی ،الندگی ،مه
روز ودن ،توانمندی ،حرفهایگرایی ،لندنظری و لندهمتی.
دومین عام توسعه دهندۀ فرهنگ خ رپذیری «نظام انگی شی» است که شمام عمواملی
است که فرد را رای هرامندی از فرصتهای نهفته در خ ر ا وجود تهدیمدهای احتممالی
تشویق می کند .انگی ا های مورد تاکید مقام معظ رههری در این خصوص شمام دو دسمته
کلی انگی ا های درونی و یرونی هستند و عهارتند ازر روحیه ،اعتماد ه نفس ،تعمالیگرایمی،
احساش مسئولیت ،امید ه فضم الهمی (رزق الیحتسمب) ،پمایمردی ،عم م راسمخ ،جهمران
خدمات ،و معیشت و من لت اجتماعی« .الگوی روا ط» سمومین پمیشنیماز توسمعه فرهنمگ
سازمانی است و منظور از کن در اینجا چگونگی تعام فرماندهان ا ییدیگر و ما رداهمای

مقاله پژوهشیر ارا ه الگوی توسعۀ فرهنگ ریسکپذیری سازمانهای دفاعی ر اساش یانات فرماندهی معظ ک قوا (مدظلهالعالی)

شش دوم الگوی ارا ه شمدا مه زیرسماخت توانمندسماز فرهنمگ خ رپمذیری مر موط

تحت فرماندهی خودشان است.
مقوله های مورد تاکید فرماندهی معظ ک قموا در ایمن خصموص عهارتنمد ازر تسمهی
روا ط ،هماهنگی میان واحدها ،وحدت و انسجام ،حضور مستمر ،روا ط رادرانمه ،ن دییمی
ین فرماندهان و زیردستان ،همدلی ،اعتماد ،پیوند نس جوان و پیشکسموتهما ،مشمارکت
همگانی ،و اعتماد جمعی.
«ال امات سازمانی» چهارمین عام تسهی گر ترویج فرهنگ خ رپذیری است و منظمور
از کن وجود کمادگیها و شرای ی در سازمان اسمت کمه ممیتوانمد فرهنمگ خ رپمذیری را
تقویت کند .مقولههای مورد تاکید حضمرت اممام خامنمهای در ایمن خصموص عهارتنمد ازر
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کموزشمحوری ،پاسشگویی ،ه گ ینی مستمر ،حسن مدیریت ،قدرشناسی ،شایستهسماالری،
عدالت سازمانی ،حمایت از نشهگان و استعدادها ،ههود مستمر ،ترویج خالقیت ،چما یی و
ان هاق پذیری .در نهایت« ،شایستگیهای میتهی» پنجمین و زیر ناییترین عوام گرایش مه
خ ر رای کسب نتایج م لوب است .مقوله های مورد تاکیمد معظم لمه در ایمن خصموص
عهارتند ازر صمیرت ،والیمت ممداری ،روحیمه انقال می ،جهمادگری ،عاشموراگرایی ،توکم ،
شممهادتطلهممی و سلحشمموری ،اسممتقامت ،اسممتقاللطلهممی ،ع تمنممدی ،استیهارسممتی ی،
فصلنامه علمی م العات مدیریت راههردی دفاع ملی ،سال سوم ،شمارا  ،11پایی 1398

خدمتگ اری ،خودکفایی ،پادررکا ی ،و تیلیفگرایی.
ا توجه ه تاثیرگذاری مهارت مدیریت خ ر توسط فرماندهان س ح راههردی و فرهنگ
خ رپذیری در این س ح از سازمانهای دفاعی ج.ا.ا .ر عملیرد سازمانی ،توسعه ،تحمول و
ارتقای مستمر توان رزمی و دفاعی یگمانهمای زیرمجموعمه ایمن سمازمانهما پیشمنهادهای
کار ردی زیر ر اساش نتایج پژوهش ارا ه میشودر
 .1ارزیا ی ویعیت موجود فرهنگ خ رپذیری در سازمانهای دفاعی کشور؛
 .2تششی

س ح مناسب فرهنگ خ رپذیری در هر یک از سازمانهای دفماعی کشمور

و مدیریت فرهنگ سازمانی حاک ر کن ر این اساش؛
 .3توجه ه نموع ششصمیت فمرد خ مرپمذیر و مهمارت ممدیریت خ مر فرمانمدهان در
جایگااها و یگانهای نیازمند خ رپذیری زیاد؛
 .4ارتقای مهارت مدیریت خ مر فرمانمدهان ما کمموزش روشهمایی ماننمد روشهمای
شهودی ،روشهای رتهه ندی و درجه ندی خ مر ،روشهمای کیفمی و کممی سماختاریافته،
روشهای کماری سادا ،سناریوپردازی ،درخت تصمی  ،گ ینمههمای واقعمی ،تئموری مازی،
شهیهسازیها ،تج یه و تحلی حساسیت ،تحلی احتماالت خ ر؛
 .5اف ودن درش مدیریت خ ر ه دوراهای کموزشی دافوش و داعا؛
 .6تشویق فرماندهان ه خ رگرایی یشتر ا استفادا از شایستگیهای میتهی ،انگی اهمای
درونی و یرونی و روا ط حمایتگرایانه .دینمنظور ،ه تمرویج روحیمۀ تیلیمفگرایمی و
مسئولیت پذیری مؤثر خواهد ود و ه رخمورداری از منمافع محسموش حاصم از تحقمق
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دستاوردهای چشمگیر توسط فرماندهان و مجموعۀ تحت امر کنها؛

دستاوردهای کنها رای ترغیب دیگر فرماندهان ه خ رپذیری مؤثر؛
 .8استفادا از ارزیا ی عملیرد نتیجه گرا و خروجمی محمور مرای فرمانمدهان راههمردی.
دین منظور نیاز است نتایج مورد انتظمار از دورۀ انتصماب همر فرمانمدا در راسمتای تحقمق
راههردهای کالن سازمانهای دفاعی تعیین شود و فرماندهان دانند در پایمان دورۀ انتصماب
خود از این نظر مورد ارزیا ی قرار میگیرند.
این پژوهش ا محدودیتهایی نی همراا ودا است که از کن جمله میتموان مه کزممون
نشدن الگوی ارا ه شدا ه صورت کمی و اکتفا ه یک مدل فرهنگ خ رپمذیری مه عنموان
قالب تدوین الگوی مورد نظر پژوهش اشارا کرد .از این رو پیشنهادهای زیر مرای پیشمهرد
نتایج این پژوهش در پژوهشهای کتی ارا ه میشودر
 .1تدوین الگوی سنجش و ارزیا ی فرهنگ خ رپذیری سازمانهای دفاعی ج.ا.ا؛
 .2ارا ه الگوی فرهنگ خ رپذیری ر مهنای دیگمر ممدلهمای رایمج فرهنمگ سمازمانی
مرسوم؛
 .3استفادا از روش تحقیق کمیشتۀ (کیفی و کمی) رای ساخت و کزممون ممدل فرهنمگ
خ رپذیری سازمانهای دفاعی؛
 .4ارزیا ی ،هینهیا ی و مدیریت فرهنگ خ ر هر یک از سمازمانهمای دفماعی ج.ا.ا .ما
توجه ه اقتضا ات و ماهیت مأموریت کنها.

مقاله پژوهشیر ارا ه الگوی توسعۀ فرهنگ ریسکپذیری سازمانهای دفاعی ر اساش یانات فرماندهی معظ ک قوا (مدظلهالعالی)

 .7معرفی الگوهای فرماندهی ،عملیاتهما ،طمر هما و اقمدامات خ مرگرایانمۀ موفمق و

87

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي




فصلنامه علمی م العات مدیریت راههردی دفاع ملی ،سال سوم ،شمارا  ،11پایی 1398



قرا کريم ،سورا الرعد ،کیا 11
بيانات مقام معظم رهبري در جمع کارکنا سااما هاي دفاعي کشور
کقا محمدی ،داود؛ دهقان ،نهی اله ( ،)1391مديريت راهبردي دانش در سوااما هواي نظوامي.
تهرانر انتشارات دافوش کجا.
امیری ،علینقی؛ عا دی جعفری ،حسن ( ،)1394مديريت اسالمي :رويکردها ،تهرانر انتشمارات
سمت.
پورصادق ،ناصر؛ فرشچی ،سیدمحمدریا؛ موحدی صفت ،محمد ریا ( ،)1392مدیریت خ ر در
محیطهای نظامی و ارا ه یک الگوی ارزیا ی مهتنی ر نظریه ازیها ،فصلنامه موديريت نظوامي.











.1-44 ،)3( 13
را ین  ،استیفن .پی ،)1394( .مبواني رفتوار سوااماني (علمی پارسماییان و سمید محممد اعرا می،
مترجمان) تهرانر انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
دفت ،ریچارد .ال ،)1394( .مبواني رفتوار سوااماني (علمی پارسماییان و سمید محممد اعرا می،
مترجمان) تهرانر انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
قلیپور ،کرین؛ ا راهیمی ،الهام( ،)1393مديريت خطر منوابع انسواني ،تهمرانر انتشمارات کتماب
مهر ان.
صالح اصفهانی ،اصغر ( ،)1389نقش رههری در سازمانهای یادگیرندا در ت هیق ا نظریه پردازی
والیی .فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک دانشگاه عالي دفاع ملي.)39( 10 ،
محمدی ریشهری ،محمد ،)1385( .منتخب ميزا الحکمه ،تهرانر نشر دارالحدیث.
مقیمی ،سید محمد ( ،)1395اصول و مباني مديريت اسالمي ،تهرانر انتشارات راادان.
مهدی ،محمد؛ حشمتی ،محمد ؛رسول ،کلهر ،اصغر و ازیاری ،حسمین ( ،)1393ررسمی میم ان
خ رپذیری مالی افسران دانشگاا افسری امام علی(ع) .فصلنامه مديريت نظامي)55( 14ر .1-20
منوریان ،عهاش و عسگری ،ناصر ،)1388( .سااما در عصر صنعت ،اطالعات و دانايي .تهرانر
انتشارات دانشگاا تهران.
هیسلوپ ،دونالد ،)1391( .موديريت دانوش در سوااما (عهماش منوریمان و ناصمر عسمگری،
مترجمان) .تهرانر انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
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