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 7501 پاییز، 5، شمارۀ جدهمسال ه    79/90/7501: پذیرش مقاله

 59-7ص  ص      

 های نظامیبر تحول در ساختار سازمان شناسایی و تحلیل عوامل موثر

 8حسین فاندیز،  5پرویز پارسا ، 5برات ابراهیمی ،7احمد عسکری

 

 چکیده
ذاتی خود اقدام به طراحی ساختار  یتمأمورها با ایجاد روابط و نظم داخلی جهت جامه عمل پوشاندن به سازمان

های مهم بر پیشران عنوان بهمتعددی هستند که  محیطی عوامل با توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان. نمایندمی

گذارند و هدس از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل مهم بیر  می یرتأثهای نظامی تحول ساختار سازمان

تحیول،   یجادکنندهاهای بینی متغیرهای نظامی به جهت ایجاد در  و تصویر کلی، تبیین و پیشساختار سازمان

هیای  جامعیه آمیاری شیامل سیازمان    . باشید ساختاردهی مناسب و افزایش قابلیت سازمانی میو  ینظم دهجهت 

نامه توسط اساتید مدیریت نظامی نفر از خبرگان این حوزه، روایی پرسش 599نظامی ارتش و حجم نمونه شامل 

و بررسی بیش از  مطالعهبابرای این تحقی  . آمد به دست 9848 آلفای کرونباخ و پایایی نیز با محاسبه مورد تایید

 اسیتفاده  شاخص با انجام و 54گردید که این  یآور جمعاکتشافی  صورت بهشاخص  54منبع مختلف تعداد  799

شاخص اصلی تقلیل یافت و در چهار عامیل پنهیان بیه ترتییب      58و تحلیل عاملی به  ینگاشت شناخت تکنی  از

بنیدی  های موردنیاز و محیط عمومی دسیته المللی، قابلیت، محیط بینجهت سازارکان : بیشترین واریانس، شامل

بنیدی اولیین شیاخص مهیم     برابر این رتبیه . ها انجام گردیدبندی شاخصشدند و در ادامه با آزمون فریدمن رتبه

 .آمد به دست «زمین شدن گرم و طبیعی بالیای عفونی، های یماریب»و آخرین شاخص  «تنوع تهدیدها»

 موثرهای، عوامل و شاخصتحول تار سازمانی،ساخ :های کلیدی واژه
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 مقدمه
کردنید در حیال حاضیر بیا     فعالییت میی   با ثابت نسبتاًگذشته که در ی  محیط  برخالسها سازمان

هیای نوههیور،   فشیار ناشیی از فنیاوری   . محیطی روبرو هستند آور سرسامپیچیدگی و تحول بسیار 

، رقبیای سرسیخت و همچنیین    شیدن  یجهیان ، های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیی بحران

 .آورده است به وجودها ی اساسی را برای سازمانهاهای طبیعی، چالشها و بالیا و پدیدهبیماری

های مهیم  خود با چالش یتمأمورهای نظامی عالوه بر عوامل فوق با توجه به ماهیت سازمان

 ییت باقابلکار های پنهاناها و موش ، هواپیمیکشتارجمعهای افزایش سالح: دیگر محیطی مانند

های جنگجیو و انیواع   های پیشرفته جاسوسی، پهبادها و رباتمانور و سرعت و دقت باال، ماهواره

و غییره مواجیه   ( داعیش ) یسیتی ترورهای های کشنده و مرگبار دشمن و همچنین با گروهسالح

ینی را بدوش کشیده و نییاز  بوده و جهت پاسخگویی به این عوامل و فشارهای محیطی، بار سنگ

بینیی الگیوی رفتیاری بیازیگران محیطیی از میوارد       پویایی و عدم پییش . به تحول ساختار دارند

و اهیداس   ییت مأمورپیوسته و آگاهانیه   طور بههای نظامی دیگری است که باعر گردیده سازمان

گذاری و خشی و اثرخود را تغییر دهند و این منجر به تحول در ساختارها جهت دستیابی به اثرب

 بهنگام، ییپاسخگو ،یریپذ انعطاس، یچابک خل  محیط جدید و همچنین ایجاد آگاهی وضعیتی،

و خیود   در لبیه و انجام عملیات مشتر  و ایجاد قدرت  یمعنا بخش پذیری،انطباق پذیری،یمترم

دهید  ینشان می ( 7505جلسات خبرگی ساختار سازمانی آجا،)ها بررسی. سازی شده استهمگام

های گذشته بیوده  که ساختار سازمانی ارتش جمهوری اسالمی ایران متناسب با تهدیدها در دهه

دفیاع مقیدس، جهیت پاسیخگویی سیریع و       یها سالکارایی و اثربخشی خود در باوجود است و 

های سازمانی نیاز به تطبی  به تهدیدهای محیطی حال و آینده و همچنین افزایش قابلیت قاطع

و مطاب  با انتظارات فرماندهی معظم  یرگذارتأثخود متناسب با شرایط محیطی و عوامل ساختار 

توان در فضای رقابتی، را دارد، زیرا بدون ساختارهای اثربخش نمی( 7540) یالعال مدهلهکل قوا 

گیذار در ادوار گذشیته   اگرچه در زمینه ساختار و عوامل اثر. حال و آینده را رقم زد های یتمأمور

های نوههیور موجیود   ها و تهدیدتغییرات و پویایی باوجوداست ولی  شده انجامحقیقات بنیادی ت

هیای جدیید و جیامعی کیه بتوانید      ای و سیازمانی، پیژوهش  المللیی، منطقیه  های بیین در محیط

یکپارچیه شناسیایی کنید، انجیام نگرفتیه اسیت؛ بنیابراین خیالء          صورت بهمتغیرهای اثرگذار را 

و عالقه محققین به انجام این پژوهش در جهت ایجاد در  و تصویر کلیی،   مبرمپژوهشی و نیاز 
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تحول، جهت نظم دهی و خلی  سیاختار مسیتحکم و     یجادکنندها یرهایمتغ بینی یشپتبیین و 

ارتیش جمهیوری   ) ینظیام  یهیا  سیازمان و افزایش قابلیت بیرای   های بیرونیمتناسب با محر 

است؛ با این وصف مسئله اصلی پژوهش حاضر، عدم تناسب  از دالیل اساسی بوده( اسالمی ایران

حال و آینده بوده  های یتمأمورساختار سازمانی فعلی با عوامل و متغیرهای اثرگذار جهت انجام 

هیای  بر تحیول سیاختار سیازمان    مؤثربا کنکاش، عوامل  کوشد یمو بدین منظور پژوهش حاضر 

 یادشیده نظری جهت حل مسئله  پایه ی  عنوان به نظامی را شناسایی کرده تا نتایج این پژوهش

 .قرار گیرد مورداستفاده

 اهمیت و ضرورت پژوهش
ریاحی، نصرتی، ) شوند یمترین تهدیدها محسوب در دنیای امروز تهدیدهای نظامی از مهم

؛ شناخت و بصیرت نسبت به این تهدیدها و اقدام صحیح در پاسخگویی به این تهدیدها (7505

که فرماندهی معظم کل قوا  یا گونه بهختاری از اهمیت باالیی برخوردار است در حوزه سا

بصیرت یعنی شناخت ... ) :ندیفرما یمدرباره تهدید شناسی و بصیرت ( 7505) یالعال مدهله

ای است اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله شناخت زمان، شناخت نیاز،

بنابراین با انجام پژوهش ؛ ...(ها بصیرت استو این شناخت که در مقابل دشمن باید بکار برد

و  آمده دست بهعوامل و متغیرهای محیطی  حاضر بصیرت جدیدی در راستای شناخت ما از

های اثرگذار برای ساختاردهی مجموعه متغیر منافع زیادی در راستای طراحی ساختار از منظر

ها و تهدیدها در های سازمانی و غلبه بر چالشمناسب و ایجاد مزیت رقابتی و ارتقای قابلیت

 .آینده حاصل خواهد شد یها تیمأمورجهت انجام 

با توجه به ههور تهدیدها و متغیرهای پیاپی در محیط سازمانی و نیاز مبرم نسبت به پایش 

به  و توجه ناکافی بیرونی در صورت عدم انجام پژوهش حاضر یها محر و شناسایی تهدیدها و 

امل و عدم تحول ساختار متناسب با تهدیدها محیطی، ضرر و زیان ناشی از عدم در  این عو

 .نظامی وارد خواهد شد یها سازمانساختاری بر  یزیر برنامهجامع محیط در 
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 مبانی نظری پژوهش

 ساختار سازمانی
غیرخطیی عمیل کیرده و پیوسیته      صیورت  بیه های انطباقی پیچییده،  سیستم عنوان بهها سازمان

(. 7،5971هیچ ) کننید  یمی و فرآیندهای خود را با محییط پیچییده سیازگار     ها ستمیساختار و س

 کیه  اسیت  اثراتیی  به دستیابی ها آن هدس که شوند یم تشکیل مردم از گروهی توسط ها سازمان

 در جهیت  را ، سیازمان جادشیده یایابد و مجموعه اثیرات   دست جداگانه طور به تواندنمی فرد ی 

ها هدفمند هسیتند و دارای سیسیتم   سازمان( 5،5975کوانگین و یژونگ) کند یمهدایت  اهداس

 ایین  بیه  رسییدن  و بیرای ( 5،5978مورهید ) باشیند  یمی های اجتماعی، فرآیندها و ساختارهایی 

 ایجیاد  سیازمانی بیه شیکل سیاختار     یهیا  بخیش  مییان  در را روابیط  و داخلی نظم ها سازمان اهداس،

شیوند   ها تمدنچارچوب، اداره را قدرتمند ساخته و باعر حفظ  عنوان به توانند یم ساختارها. کنند یم

رابطیه بیا    زییادی در  فیی تعر (.8،5992لینچ و کروز) شوند یمدیگر  یها تمدنو یا اینکه باعر نابودی 

 :ساختار سازمانی به رشته تحریر درآمده که تعدادی از این تعاریف در جدول زیر آمده است

 ازمانیساختار س فیتعار :9جدول

از طریی    توانند یمها کنند که سازمانبیان می 2(5995) سیویداسکات و 

دهیی  ها در قالب ساختارهای خود در شیکل فعالیت یکپارچگی و هماهنگی

 .محیط مشارکت کنند

 

Ongaro & 

Thiel(2018,p1088) 

و تمرکز  مراتب سلسلهو وهایف، اختیارات و  کار میتقس، یدگیچیپ رسمیت،

 باشد یمساختار سازمانی  یها یژگیواز 
L.Daft,  ) 2016,p19) 

و چگیونگی   ، روابیط و اختییارات  یگزارش دهسیستمی متشکل از وهیفه، 

 اجزا در کنار یکدیگر قرار گرفتن
 

Moorhead(2014,p430) 

 

 

                                                                                                                                       

1.  Hatch 

2.  Quangyen,Yezhuang 

3.  Moorhead 

4.  Lynch , Cruise 

5. Scott and Davis          
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ایجاد هماهنگی از طریی  ارتباطیات    جهت به نحوه کارکردن افراد، تیم ها،

 باشد یمبرای حصول اهداس 

Bauer & 

Erdogan(2012) 

بهتیرین   کارها بیوده کیه در   انجام برای وهایف ترتیب معنا، ی  در ساختار

 شود یمتوصیف  سازمان نمودار صورت به شکل

Jackson & 

Morgan(1982) 

 Thompson(1966) "است روابط الگوی و داخلی تمایز ساختار،"

 تکمیل به که شوندیم یافت متقابل رویدادهای از ایمجموعه در ساختارها

 .پردازندمی فعالیت چرخه تجدید و

Ketz and Kahn(1978) 

 الگیوی  کیه  اداری هیای مکانیسیم  و کیار  تعهیدات  طیوالنی  نسبتاً تخصیص

آن  هیای فعالییت  کنترل و انجام هماهنگی برای را باکار مرتبط یها تیفعال

 کند یم ایجاد

Child(1972) 

 اسیت  یکپارچیه  و متمیایز  سیازمان  آن در کیه  تکنیکیی  عنوان به را ساختار

 کنند یم توصیف

Lawrence & 

Lorsch(1967) 

 تعیدادی  طریی   از امر این و گذاردمی تأثیر یسازمان درون کارکنان بر مستقیما سازمانی ساختار

-اغلیب میی   سیازمانی  ساختار. شود یم انجام رسمی درجه و تیم تخصیص نحوه مانند هاکانال از

 (.7،5994پیتر مارکو، ماریسا،). دهد قرار مدنظر را سازمان در شغل ماهیت تواند

است که هیچ سازمانی بیدون سیاختار و سیازماندهی     یا گونه بهها اهمیت ساختار در سازمان

( 7540) یالعال قوا مدهلهخود نبوده و در این زمینه فرماندهی معظم کل  تیمأمورقادر به انجام 

نیروهیای   یسازمانده عملیاتی، اطالعاتی، یها طرحی و ابتکار در و ایجاد نوآور لزوم ایجاد تغییر

فرموده و سازماندهی  دیتأکو استحکام سازماندهی  روحیه و معنویت، توکل به خدا حفظ مسلح،

هویت نیروهای مسلح بیان نموده و اساس کیار رزمیی را در سیازماندهی مسیتحکم و      عنوان بهرا 

های کلی برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم کشور نییز نسیبت   سیاست در .ندینما یمانضباط بیان 

است و هدس از تحول ساختاری در نظیام   شده هیتوص وفور بهبه اصالح ساختار نظام اداری کشور 

تشیکیالت اداری   یساز یمنطقو چابکی،  سرعت اداری ایران را واکنش به محیط جهت انعطاس،

 (.50:7505،صرتیریاحی و ن) باشد یم انداز چشمدر جهت تحق  

                                                                                                                                       

1. Marisa, Marco, Peter 
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 تغییر و تحول
هیا و  مدیران و رهبران سازمان بیشتر توجیه و تمرکیز خیود را بیه سیسیتم      7019پیش از دهه 

زنیگ خطیر را بیه     جیتیدر  بهولی تغییرات محیطی  کردند یمفرآیندهای داخل سازمانی معطوس 

بیرونی به امیری  اجزای سازمان با تهدیدها  صدا درآورد و توجه به عوامل بیرونی جهت سازگاری

باثبیاتی   نسیبتاً در محییط   درگذشیته هیا  سیازمان  (.7505اندرسون و اکیرمن، )شد مسلم تبدیل 

 صیورت  بیه ها ها با محیطتر شد انطباق سازمانکردند ولی هرچقدر که محیط پیچیدهفعالیت می

، رقبیا : عالییم تغیییر از محییط سیازمانی ماننید     (. 5971هیچ، ) دیگردپیچیده و غیرخطی انجام 

و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی سرچشمه گرفته و پاسخ به ایین تغیییر از    تکنولوژی جدید

دهد کیه تغیییر   بررسی ادبیات نشان می(. 7505بکهارد و پریتچارد، ) باشد یمها الزامات سازمان

یجیاد  عمومی اتفاق افتاده و این تغییر، نیازهیای اطالعیاتی جدییدی را ا    ادارهمداوم در مدیریت 

اگرچه مبیانی نظیری زییادی    . گذاشته است ریتأثها کرده و بر ساختار فرایندهای دانشی سازمان

در مورد تغییر سازمانی و تمایل مدیران به این امیر وجیود دارد، امیا در میورد رونیدهای تغیییر،       

 بیاوجود (. 7،5974الی هیونن و میانتیال  )دارنید  ها و پیامیدهای آن شیناخت کمتیری    پیچیدگی

به  ها سازمانتغییر در  (7505)اکرمن یات گسترده در زمینه انواع و مراحل تغییر، اندرسون و ادب

 .کنند یمبیان  دگرگون سازای، انتقالی و یا سه حالت توسعه

که برای  باشد یمبیانگر بهبود در ی  مهارت، روش و یا استاندارد عملکرد  یا توسعهتغییر  

 .باشند ینمنیازهای کنونی و آینده مناسب 

تغیییرات  . وضعیت قدیم، مرحله انتقال، وضعیت جدید: شامل سه مرحله بودهتغییر انتقالی 

 .باشد یمبیشتر  یا توسعهانسانی و فرهنگی نسبت به تغییر  یها  ینامیدو  تر  یعم نسبتاً

نوع تغییر بوده که تغیییرات بنییادین    نیتر دهیچیپ( تحول) یانقالبتغییر دگرگون ساز یا 

 یهیا  شیو  و  شود یمگذاشته  مورداجراو فرآیندها به  یسازمان فرهنگ ، ساختارها،ها ستمیسدر 

 فرهنیگ، سازمان فرآیندی است کیه توجیه خیود را بیه      تحول .فرهنگی و انسانی باالتری را دارد

 (.7540بل، اچ فرنچ،) دارد یمی  سیستم جامع معطوس  مورداستفادهو ساختار  ندهایفرآ

 

                                                                                                                                       

1  . Laihonen, Mäntylä 



 7/  ....شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار

 

 ها سازمانتحول در ساختار بر  مؤثرعوامل 
موجودیتی که در خارج از مرزها قیرار داشیته و بیا     عنوان بهها اغلب محیط سازمان را مدرنیست

ها، الزامات انطباق سازمان با آن را معتقد بودند و طرفیداران نمیادین تفسییری    اعمال محدودیت

کردنید کیه بیر    تصور میی  های نظریکرده و محیط را سازه دیتأکاجتماعی سازمان  برساختنیز 

مدرنیسیت مرزهیای سیازمان    هیای پسیت  در نظرییه . گیرداالذهانی شکل میاساس باورهای بین

 (.5971هیچ،  ) دیآمی به وجودای های شبکهمرز، نظیر سازمان های بدونو سازمان شده برداشته

هیای  و تالطیم مملو از تغییرات محیطی شدید، از ورشکستگی بسیاری از نهادهای مالی  57قرن 

و فجیایع طبیعیی ماننید سیونامی      5977های تونس، مصیر، لیبیی در   سیاسی با سرنگونی دولت

هیای بیزرد در اییران، چیین،     و زلزله 5992کاترینا در  طوفان، 5998اقیانوس هند در دسامبر 

بیا محییط جدیید     هیا  آنو میزان انطبیاق   وکار کسبژاپن باعر ایجاد شو  سنگینی بر رهبران 

کیه از محییط    ییهیا  گنالیسی توسط  معموالًها در سازمان تحول (.7،5975ام گرنت)است  نموده

 یهیا  یتکنولیوژ حرکت جسورانه رقبا،  تواند یمها و این سیگنال ردیگ یمنشات  شود یمدریافت 

اندرسیون و  )جدید و یا تغییر در مقررات و قوانین دولتی و یا ناکارایی مدیریت و رهبیری باشید   

را تقابیل   هیا  سیازمان دلییل تحیول بنییادین در    ( 7505) 5تچیارد یپربکهیارد و  . 5(7505اکرمن،

 عوامیل  برخیی  تأثیر. دانند یمهای سازمانی و نتایج و پیامد سازماننیروهای بیرونی و تصمیمات 

 سیاختار،  کیه  عوامیل  ایین . شیود  یمی  تقسیم اصلی عامل دو به سنتی طور به سازمانی ساختار بر

 داخلیی  عوامیل  و خیارجی  عوامیل  بیه  توانندمی ،کنند یم تعیین را سازمان یها تیفعال و اهداس

 تحیت  کیه  اسیت  بیرونیی  محییط  از ناشی خارجی عوامل. (8،5975انیت ترن،)شوند  بندیگروه

 اقتصیادی  عوامل شامل هااین. گذاردمی تأثیر آن توسعه و ساختار بر بلکه نبوده، سازمان کنترل

 سیازمانی  کنتیرل . شیود می پردازش و تولید آن در که ردیگ یبرم در را اقتصادی شرایط که است

. اسیت  بیازخورد  و نظیارت  ییا  گیریاندازه هدس، تنظیم مرحله سه شامل که است یا چرخه ی 

 فیرل، )باشید   داخلیی  هیای روییه  و اسیتانداردها  قیوانین،  شیامل  توانید  یم بوروکراسی در کنترل

سیازی، مهندسیی مجیدد فراینیدها،     ماننید کوچی    های تعالی سیازمانی برنامه .(2،5991نریاسک
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باعیر تحیول در سیازمان     کیه میوردی هسیتند    ازجملیه مشاغل،  یریپذ انعطاسمدیریت دانش، 

-های نظیامی محیدودیت  های محیطی برای سازمانالزامات و چالش(. 5971جو هچ،) گردند یم

دود بیه بهتیرین نحیو    آورده است که در این تغییرات سیریع، بایید منیابع محی     به وجودهایی را 

را  هیا  جنیگ هرفیت  تواند یم ها سازمانبنابراین تصمیمات امروزی در ساختار ؛ سازماندهی گردد

فناوری و اینکه در سازمان از چه فناوری باید  ینیب شیپخود قرار دهد و  ریتأثها تحت برای دهه

هیای  سیاختار سیازمان   یریی گ شکلنیز از عوامل مهم در  ها یفناوراستفاده شود و چرخه زندگی 

( 5971) 5کیا یامربیر اسیاس اسیناد مشیتر  ارتیش       (.5972 ،7همکارانکنت و )باشدمینظامی 

، هواپیماهیای جنگنیده و ییا نیوع دیگیری از      هیا  راکتتهدیدهای هوایی شامل حمالت موشکی، 

هیای دشیمن، مییزان تحیر ، اسیتفاده از هواپیماهیای       افزایش قابلیت و توانایی: تهدیدها مانند

و فضایی باعر شده است که جهت مقابلیه بیا    ، فضای سایبری، امواج الکترومغناطیسیرنظامیغ

اقتضایی بهترین راه برای  یها یتئوربر اساس . بیاید به وجودای این تهدیدها ساختارهای مقابله

های محیطی وجود ندارد و ایین بسیتگی بیه تصیمیماتی     ایجاد ساختار سازمانی بر اساس چالش

اسیت  گیری ی  فرایند سیاسیی  و تصمیم شود یمتوسط مدیران در داخل سازمان اخذ  دارد که

 داونپیورت، )دارد  قرار شرکت خارجی محیط ریتأث تحت حدی تا سازمانی ساختار(. 5975دفت،)

 محیل  تکنولیوژی،  ییا  سیت یز طیمحی  اندازه، نظیر خاصی عوامل(. 5،5978لمازیا ؛7510،پروسا 

 ریتیأث ، سیاسی و قانونی در نیوع سیاختار   یاقتصاد اجتماعی، اکتورهای، ف(صنعت/  بازار) تیفعال

 کننید میی  تعرییف  را سازمانی یها نهیگز و قانونی مرزهای که اداری-سیاسی عوامل و گذارندمی

هیا بیه پییرو آن    عدم اطمینان محیطی باعر شده است که سازمان .(7045جکسون و مورگان،)

 یهیا  سازمانچابکی در (. 5975دفت،)کنند برای خود انتخاب ساختار مکانیکی و یا ارگانیکی را 

های پیرتالطم و  طراحی ساختار بوده که در محیط نتایج نیتر مهم ازجملهنظامی و حتی تجاری 

ی خیود  بیه هیای چابی    گردد و این سازمانرقابتی دشمن استفاده می یها تیباقابلجهت مقابله 

برآمیده از سیاختار سیازمانی و رویکیرد فرمانیدهی و       نتیجیه  ها آنآیند، بلکه نمی به وجود خود

و کارکنیان برخیوردار از آگیاهی مشیتر       کننیده  یبانیپشیت  یهیا  سامانهکنترل، تدابیر عملیات، 
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مفیاهیم جدییدی اسیت کیه      ازجملیه  عملیات شبکه محیور (. 7،7505سیها آلبرتس،) باشند یم

 یسیاز  همگام، خود یریگ میتصمد همکاری اطالعاتی گسترده، بهبود آگاهی فردی، بهبو اشترا 

حییدری و همکیاران    (.7502آلبیرتس، ) سیازد  یمی سازمان را میسر  تیمأمورو کارایی و چابکی 

 هیای نظیامی کشیورهای غربیی    آینده با توجه به رهنامیه  یها جنگکه  کنند یمعنوان  (7507)

هیاجم هیوایی و   محور، غیرخطی، عملیات روانی، ت ریتأثسریع، قاطع، عملیات مشتر ،  صورت به

محیور،  موشکی، عملیات سیایبری و مجیازی، ابزارهیای الکترونیکیی و مخیابراتی، جنیگ شیبکه       

 ستیز طیمحبقاء و وارسی  ازلحاظها در این میان اهمیت سازمان. خواهند بود هانامتقارن، پهباد

خیود   هیا را بیه  های اجتماعی و فرهنگی بیشتر پژوهشو تنظیم شرایط ناشناخته و تغییر ارزش

و حتی در زمینه امنیت ملی نیز به خاطر حساسییت جهیت   ( 5،5990بروم)است اختصاص داده 

(. 5،5972اچ)اسیت   قرارگرفتیه  موردتوجیه گسیترده   صیورت  بیه انطباق سازمان با شرایط جدیید  

محیطیی اقیدام بیه     یهیا  شیو  و بیمه کردن خود در برابر  ها ییتواناجهت افزودن بر  ها سازمان

کرده و از این طری  روابط بین سازمانی را شکل  ها سازماند روابط پیچیده با سایر ائتالس و ایجا

-سیسیتم (. 5975دفت،) گذارد یم ریتأثسازمان  یها تیفعالو این شبکه روابط بر نحوه  دهند یم

اقتصادی و بر  یها استیسو  ها دولتهای قانونی و قوانین انتخاباتی پیامدهای مهمی را بر اندازه 

 سینتی  گرچیه سیاختارهای  (. 8،5975اسیی ال ،بل آلبالیت،)دارند نظامی  یها سازمان یها نهیهز

 از میانع  لییکن  آورند یم فراهم را فرماندهی زنجیره طری  از دانش امکان انتقال مراتبی سلسله

 سیاختاری  چنیین  ؛گردند یم یا فهیوه واحدهای بین در و افقی سازمان سطح در دانش انتقال

 رونید  شیدن  کند به است ممکن و شده مختلف میان واحدهای تعارض و ابترق افزایش موجب

 یفیر  اسیتونر، )گیردد   سازمان در دانش گسترش جهت الزم ارتباطی هایتکنولوژی یریکارگ به

هایی کیه یی  سیازمان    مفهوم جغرافیایی بر گستره توزیع فضایی و مکان(. 2،7545لبرتیگ من،

جیو هیچ،   ) گیذارد  یمی  ریتیأث و بر نحوه سازماندهی سیاختار   کرده اشاره، کند یمدر آنجا فعالیت 

بیه  شیانس ارتیش را بیرای     توانید  یمگذاری میزان مشارکت نیروهای مسلح در سیاست(. 5975
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افیزایش   و نییروی انسیانی را   هیا  سامانهو  ها ستمیسآوردن منابع مالی بیشتر جهت توسعه  دست

های استراتژی(. 7،5978 یستین وینسزو،) دشو یمهای نظامی کشور داده و باعر تحول سازمان

-ها و دکترین کیه در وضیعیت  ، رهنامه(هاها و موفقیتشکست) شده آموخته یها درسسازمان، 

خیود قیرار    یمورداتکیا را توسعه داده و  ها آنشوند، نیروهای مسلح های پیچیده بکار گرفته می

 یهیا  سیازمان بیر تحیول    مؤثرز عوامل ا(. 7502آلبرتس،)کنند داده و بر ساختار خود اعمال می

هیای سیازمانی و نهیادی کیه در آن فشیار محیطیی ناشیی از        بیه پوییایی   تیوان  یمبخش دولتی 

-ویژگیی (. 7904ص  ،5،5974لیی ت انگارو،)نمود های سیاسی اشاره پیچیدگی، چندگانه و زمینه

 ریتیأث  ها سازمان های سیاسی و رهبری سیاسی اداری بر طراحی آگاهانه یا سازماندهی مجدد در

هیا  های دولتی جهت تایید سیاسیت ارتباط سازمان با سازمان زانیم (.5،5975ایگبرد)گذارد می

 توجیه  بیا (. 5975دفت،)باشد می  رگذاریتأثتواند منافع سازمان را تضمین کند، از عوامل می که

 هستند سوءاسیتفاده  امروز هایسازمان از مهمی بخش اطالعاتی هایسیستم ها ورایانه اینکه به

-یافتیه میی  است و هکرها و یا شبکه هیای سیازمان   یافته افزایش بسیار اطالعاتی هایسیستم از

 جنگ های سایبری نیز(. 8،5972ینیاسی وحدتی،)ها باشند توانند به عنوان تهدید برای سازمان

سایبر هرگونیه  زیر مجموعه ای از جنگ اطالعاتی بوده که در دنیای سایبر رخ می دهد و دنیای 

شییود هییا ایجییاد میییواقعیییت مجییازی اسییت کییه توسییط مجموعییه ای از رایانییه هییا و شییبکه  

دگرگیونی شییوه ای از    بارهدراز جمله مفاهیم جدیدی است که  قدرت در لبه (.7502کالنتری،)

در  های دیگر با یکدیگر در ارتباط بوده و شامل واگذاری اختیار به افرادها و سامانهافراد، سازمان

گسیترش دسترسیی بیه اطالعیات و حیذس      : باشید و اختییار دادن شیامل   لبه ی  سیازمان میی  

هیا و  های لبه، کارکنیان ارشید را بیه سیمت نقیش     باشد و سازمانضروری میهای غیرمحدودیت

گیرنید، سیوق داده و بیدین ترتییب میدیران مییانی کیاهش و نییت         وهایفی که در لبه قرار می

(. 7505،سیهیا  آلبیرتس، ) ابید یمان به صورت هماهنگ جرییان میی   فرماندهی در سرتاسر ساز

میزان فعالیت های ی  سازمان، نوع فعالیت و فناوری مورد استفاده می توانید بیر نیوع سیاختار     

فرایندهای انسانی همانند رهبری و فرهنیگ نییز میی     .(5974جو هچ،)باشد سازمان تاثیر گذار 
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بیا توجیه پدییده عیدم     ( 7009)اسنو و همکیاران   (.5975دفت،)باشد تواند بر ساختار تاثیرگذار 

اء اطمینان و تغییرات محیطیی و همچنیین اسیتفاده حیداکاری از فرصیت هیای محیطیی و بقی        

ای طیرح نمودنید کیه بیه سیازمانهای شیبکه      در سیازمانها را م  هاساختارسازمانها نوع جدیدی از 

یین سیازمانها را بیه صیورت     مشخصه هیای ا ( 5999) مونیساو ( 7001)مورگان . معروس شدند

 آنیه، )نمودنید  کم به سلسله مراتیب و کنتیرل کمتیر عنیوان      یوابستگ بسیار پویا، انعطاس پذیر،

و فن آوری بر ساختار  استراتژی، اندازه، عدم اطمینان: عوامل اقتضایی همانند(. 7،5975 یفردر

های محیطی، ویژگی (.7004،دونالسون ؛5975،دفت ؛5974،جو هچ)سازمانی تاثیر گذار هستند 

گیذارد و یی    ها تیاثیر میی  های سازمان بر نوع ساختار سازماننوع تکنولوژی سازمان، استراتژی

و ( یدگیی چیپ ،تمرکیز  رسیمیت، )ساختار اثربخش و کارا بایید بتوانید میابین سیازگاری داخلیی      

 ؛7505وکی،لشیکربل ) دیی برقرارنماتعادل ( طیمح ، استراتژی،یتکنولوژ اندازه،)سازگاری خارجی 

هیای آینیده بیر سیاختار و     جنیگ دهد که ویژگیی  بررسی ادبیات همچنین نشان می(. 5975،دفت

در رابطه با نسل جنگ های میدرن عنیوان   ( 5998) ینا فرایندهای سازمان تاثیر گذار خواهد گذاشت و

-شیبه  هیای تروریسیتی،  های چریکیی، شورشییان، شیبکه   بازیگران غیر دولتی از قبیل گروه می کند که

(. 7505قاضیی و همکیاران،  )باشید  های میدرن میی  های جنگهای جنایتکارانه از مولفهنظامیان، سازمان

جنگ های آینده شیناخت محیور و فناورپاییه     در این رابطه بیان می کنند که( 7505)همکاران رشید و 

ال جغرافییایی بیه   افزایی، قابلیت دفاعی امنیتی و اشیراس اطالعیاتی در صیحنه سیی    بوده که از طری  هم

صورت ناهمتراز و ائتالفی خواهد بود و دشمن سعی خواهد کرد که بیا انجیام عملییات تیاثیر محیور بیه       

صورت همه جانبه کلیه راهبردها، زیرساخت های فرهنگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و زیسیت محیطیی   

گ از جمله توانیایی هیای   جنگهای هیبریدی نیز شامل گستره ای از حالت های متفاوت جن. را نابود کند

متداول، راهکنش های نامنظم، انجام خشونت های بی رویه، اغتشاشات جنایی کیه توسیط دولتهیا و ییا     

 (.85:7508کالنتری،)شود نهادهای غیر دولتی هماهنگ می 

 

 

 
 

                                                                                                                                       

1  . Lise Bjørnstad, Anne, M.J. Lichacz , Frederick 
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 تحقیقات پیشین
سیانی  در رابطه با طراحی مدل جیامع منیابع ان  ( 7505)همکاران پور و بر اساس تحقیقی که قلی

اولین مرحله  عنوان بههای ایرانی نمودند به این نتیجه رسیدند که ساختار سازمانی برای سازمان

بلوغ فرآیندهای منابع انسانی بوده و جهت حرکت به سمت مراحل بلوغ باالتر نییاز بیه طراحیی    

تی میدون،  عملییا  یها برنامهسازمان،  یها یاستراتژ :ساختار اثربخش و کارا بوده و عواملی مانند

الزامات محیط بیرونیی و قیانونی، وجیود     ییشناسا مشخص بودن تکنولوژی شرکت و تابیت آن،

تحقی  دیگیری  . گذارند یم ریتأثو طراحی آن  یریگ شکلکلیدی بر  نفعانیذ، نظرات نامه اساس

هیا در  هیای سیازمان  بیر توانیایی   میؤثر در رابطه با عوامل ( 5994)همکاران که توسط اسمیت و 

ریت نوآوری انجام شد منجیر بیه ایین نتیجیه شید کیه سیاختار سیازمانی و پیکربنیدی بیا           مدی

ارتباطات، همکاری، نگرش نسبت بیه ریسی ، نگیرش نسیبت بیه خالقییت در        یها رمجموعهیز

 ،میارکو  ماریسیا، )دارد  ییبیه سیزا  توانایی سازمان نسبت به مدیریت نیوآوری و خالقییت نقیش    

بطه با پیشرفت دیپلماسی ارتش رژیم صهیونیستی انجیام شید   تحقیقی دیگر در را .(5994،تریپ

به این نتیجه نایل شد که تحول در ساختار ارتش رژیم صهیونیستی جهت سیازگاری بیا محییط    

در حال تغییر فقط از جنبه تاکتیکی اتفاق افتاده است ولی در سطوح استراتژی  و ادراکیی ایین   

و جکسیون و  ( 7044)مطالعاتی که توسط بیولر  (. 7،5971میافرا ماگنا،)است کار صورت نگرفته 

در مورد ساختار انجام شد، نشیان داد کیه ارتبیاط معنیاداری میابین سیاختار       ( 7040)همکاران 

که توسیط ناصیحی فیر و     یقیتحق (.5978ایلماز،)دارد سازمان و رفتار کارکنان در محیط کاری 

 ها سازمان در دانش خل  و نوآوری بر مؤثر ساختاری در رابطه با عوامل (7540)حبیبی برآبادی 

مطالعه موردی در اداره مالیات کشور انجام گردید نشان داد که سیاختار سیازمانی عامیل بسییار     

 همچنیین (. 7540ناصحی فیر و همکیاران،  ) باشد یمدر نوآوری و خل  دانش در سازمان  یمؤثر

 یبررسی  میورد  را نیتیأم  رهزنجیی  مدیریت عملکرد بر ساختار تأثیر (5991) 5همکاران و گرمین

که  ییدرجاو  دارد عملکرد بر مابت اثر رسمی ساختار پایدار، محیط در که دریافتند و قراردادند

 سیاختار  منفیی  اثیرات  که گرفتند نتیجه (5979) 5همکاران و محیط با پویایی مواجه است، ژنگ

                                                                                                                                       

1  .Magena & Ephraim 

2   . R. Germain, et al 

3 . W. Zheng, B. Yang and G. N. Mclean 
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در ( 7502)م و همکیاران  در تحقیقی دیگر که توسط نیوه ابیراهی  . دارد وجود سازمانی اثربخشی بر

بر سکوت سازمانی انجام شد نشیان داد کیه سیاختار     مؤثردر رابطه با عوامل  آباد نجفدانشگاه آزاد 

عامیل بازدارنیده بیر     عنیوان  بیه  تواند یمبوده و  بر سکوت سازمانی مؤثرسازمانی جزو عوامل مهم و 

در ( 7508) یرحمیان ریمیی و  مطالعه دیگری که توسیط ک . رشد و خالقیت و نوآوری سازمان باشد

زمینه مدل چابکی در شرکت سایپا انجام گرفت منجر به این نتیجه شد که عوامل علی در محییط  

: گیر ماننید  بازارها و رقابت و عوامل مداخلیه  شدن یجهانبه فناوری،  ندهیفزاقابلیت دسترسی : مانند

-ای بیر چیابکی و پیامید   رایط زمینهالمللی و شعوامل اجتماعی، اقتصادی، بازار رقابت و عوامل بین

 .گذاردمی ریتأثهای آن در سازمان 

 مدل مفهومی
های اثرگذار بیر  نظران داخلی و خارجی ارایه شده در باال، شاخصهای صاحببرابر بررسی نظریه

 :جدول زیر استخراج گردید صورت بههای نظامی تحول در ساختار سازمان

 لی و خارجینظران داخهای صاحبنظریه :2جدول

 & Ongaro and سیاسی یها نهیزممحیطی،  یها ییایپوپیچیدگی و 

Thiel(2018) 

، افیزایش  بیاال  سیرعت هیا بیا   و موشی   ماهیا یهواپ فضایی،تهدیدهای هوا

تحیر  دشیمن، اسیتفاده از هواپیماهیای      شیافیزا  های دشیمن، قابلیت

 سایبری، امواج الکترومغناطیس یفضا ،یرنظامیغ

Joint Publication 3-01, 

countering Air and 

Missile Threats, (2017) 

 

 

 Joo Hatch(2016) توزیع فضایی و جغرافیایی سازمان، فناوری سازمان

 هیا، گیری مدیران، ائتالس بیا سیایر سیازمان   فرایندهای سیاسی و تصمیم

، ارتباطیات  یفنیاور  و فرهنگ، استراتژی، یرهبر اطمینان محیطی، عدم

 مداوم
L.Daft(2016) 

 M Grant(2016) های سیاسیهای اقتصادی، فجایع طبیعی، تالطمبحران

 Kent et&all(2015) هاچرخه فناوری

 Vahdati & Yasini(2015) یافتههای سازمانهکرها، شبکه

 Pötzsch, H(2015) امنیت ملی



 7501 پاییز، 5، شمارۀ هجدهمسال امی، مدیریت نظ ۀفصلنام / 94

 

 Vincenzo, Nistic(2014) گذاریمیزان مشارکت نیروهای مسلح در سیاست

 Tran,  Tian(2012)  یاقتصاد

 ,Albalate, Bel سیستم های قانونی، سیاسی، اقتصادی

Elias(2012) 

 Anne,Frederick(2013) های محیطی، بقای سازمانعدم اطمینان محیطی، فرصت

 Smith at ell(2008) ذینفعان

شیده،  هیای آموختیه  درس سیازمان،  هایعملیات شبکه محور، استراتژی

 هاها، سیاستدکترین، رهنامه
Alberts (2006) 

 Alberts, Hayes(2005) قدرت در لبه

اندازه، محیط، تکنولیوژی، فاکتورهیای اجتمیاعی، اقتصیادی، سیاسیی و      

 قانونی
Jackson & 

Morgan(1982) 

 Donaldson(1998) استراتژی، تکنولوژی

 (7505)همکاران قلی پور و  نامه،کنولوژی، اساسهای سازمان، تاستراتژی

 شیبه  های تروریسیتی، شبکه ،انیشورش های چریکی،گروه( 5998) ینا

 نظامیان

 (7505)همکاران قاضی و 

 (7508) یرحمانکریمی و  فناوری، جهانی شدن، رقابت، عوامل اجتماعی و اقتصادی

 (7508)همکاران رشید و  جنایاترویه، اغتشاشات و های هیبریدی، خشونت های بیجنگ

  (7505) تچاردیپربکهارد و  در قوانین و مقررات دولتی رییتغ رقابت، تکنولوژی جدید،

، ابزارهای الکترونیکیی  یروان اتیعملتهاجم موشکی، جنگ شبکه محور، 

 و مخابراتی
 (7507)همکاران حیدری و 

 صیورت  بیه متغییر مسیتقل    عنوان بهمتغیر  54با توجه به اشتراکات در مفاهیم و متغیرها، تعداد 

 .گردیدند شکل زیر استخراج

http://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/journal/articles.aspx?searchCode=Quangyen+Tran&searchField=authors&page=1
http://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/journal/articles.aspx?searchCode=Yezhuang+Tian&searchField=authors&page=1
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 مدل مفهومی پژوهش: 9شکل

 هدف اصلی تحقیق
هیای نظیامی بیه    مهم بیر سیاختار سیازمان    هدس از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل

م نظی تحیول، جهیت    جادکنندهیا یرهایمتغ ینیب شیپجهت ایجاد در  و تصویر کلی، تبیین و 

 .باشد یمو ساختاردهی مناسب و افزایش قابلیت سازمانی  یده

 فرضیه یبند صورت
نظیامی   یهیا  سیازمان بر تحول ساختار  مؤثرپژوهش حاضر از ابتدا به دنبال شناسایی عوامل  که ییازآنجا

 :دینما یمفرضیه دو سوال را به شرح زیر مطرح  یجا بهبوده بنابراین فرضیه خاصی نداشته است و 

 نظامی کدامند؟ هایبر تحول سازمان مؤثرعوامل  -7

 های نظامی چگونه است؟بر تحول سازمان مؤثرعوامل  یبند تیاولو -5
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 تحقیق یشناس روش
ماهییت   بنیا بیر  ، توصییفی اسیت و   پیردازد  یمی پژوهش حاضر با توجه به اینکه به وضع موجیود  

پیژوهش حاضیر   . ده اسیت های توصیفی پیمایشی اسیتفاده نمیو  موضوع، اهداس پژوهش از روش

( ارتیش جمهیوری اسیالمی اییران    ) ینظیام هیای  حل یکی از مشیکالت سیازمان   منظور بهچون 

است، بنابراین از حیر هدس کاربردی است، همچنیین بیه علیت اسیتفاده از تکنیی        شده انجام

هیای  داده کیه  ییازآنجیا ی  پژوهش اکتشافی اسیت و   عنوان بهنگاشت شناختی و تحلیل عاملی 

 .شود یمآوری گردیده، پژوهش میدانی محسوب نامه جمعش با پرسشپژوه

 جامعه و نمونه آماری
جهت تعییین حجیم نمونیه بنیا بیر       جامعه آماری شامل سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران و

پاسیخگو ییا   )نمونیه   2 7شناسی پژوهش که روش تحلییل عیاملی اسیت، گورسیوچ    ماهیت روش

 54 بیاوجود بنیابراین  ؛ (7544حبیب پیور، صیفری،  )داند مناسب میبه ازای هر متغیر  (آزمودنی

 55)هیان و میدیران   فرمانید : از خبرگان شامل ایطبقه -تصادفی صورت بهآزمودنی  599متغیر، 

نفیر در سیطح    45نفیر کارشیناس ارشید و     42نفر دارای مدر  دکتری و یا دانشجوی دکتری، 

 .انجام گردید (کارشناسی

بیر تحیول سیاختار     رگیذار یتأثو تحلییل عوامیل    ینظم دههت شناسایی، در این پژوهش به ج

اکتشافی از منابع گونیاگون انجیام    صورت بههای آشکار های نظامی اقدام به شناسایی متغیرسازمان

 .متغیر در ابتدا شناسایی و مدل مفهومی اولیه ترسیم گردیید  54 شده انجاماز کل مطالعات . گردید

 52از تکنی  نگاشت شناختی و استفاده از خبرگان در این تکنی  متغیرها بیه   ادامه با استفاده در

جهت انجام رواییی   یا نامه پرسش صورت به آمده دست به یها شاخصمتغیر کاهش پیدا کرد، سپس 

و جهیت پاییایی از ضیریب آلفیای      نفر از اساتید مدیریت نظیامی قیرار گرفیت    2 محتوی در اختیار

 .مورد تایید قرار گرفت 9848با مقدار  SPSS رافزا نرمتوسط  کرونباخ

 

 

 

                                                                                                                                       

1 . Gorsuch 
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 های پژوهش یافته
هیای  شاخص دار یمعنو ارتباط  یاعتبار دهدر پژوهش حاضر پس از ترسیم مدل مفهومی جهت 

شیناختی اراییه تصیویری تفکیر      نگاشت .احصاء شده از تکنی  نگاشت شناختی استفاده گردید

باط با موضوع تحت بررسی، چگونگی ارتباط این ایده های گروه در ارتگروهی است که همه ایده

دهید، ایین شییوه ترکییب مناسیبی از روییه هیای        را نشان میی  ها آنبا یکدیگر و میزان اهمیت 

بود که تعیداد   یساز آمادهگام اول شامل (. 597؛7505آذر،)باشد استقرایی و قیاسی پژوهش می

دند و در ادامه این گام ایجاد تمرکز جهیت  نفر از خبرگان نظری و عملی مدیریت انتخاب ش 79

بیا   شیده  مطیرح  یهیا  شیاخص طوفان مغزی انجام گردیید و در گیام دوم ایجیاد عبیارات بیود و      

بعیدی سیاختاربندی و نحیوه     یها گامو در  شد یمگذاشته  موردبحرمدل مفهومی  یها شاخص

در مراحیل   جادشدهیایم مفاه درواقعبا ی  مفهوم یا عامل انجام گردید؛ یعنی  ها شاخصارتباط 

 هیای مییزان  در این فرایند نگاشت شناختی شاخص. بندی شدندهایی دستهقبل در قالب خوشه

بیا   یرنظیام یغ هواپیماهیای  از ملی، اسیتفاده  گذاری، امنیتسیاست در مسلح نیروهای مشارکت

تقلییل  میورد   52هیا بیه   ها حذس شدند و شاخصتوجه به رتبه پایین در نمره، از لیست شاخص

 ، یالمللی  نیبی  طیمحی  ،جهیت سیاز  ارکان )ها در چهار عامل اصلی در ادامه کلیه شاخص ؛ ویافت

 .بندی شدنددسته( ازیموردنهای عمومی، قابلیت طیمح

 هاشاخص و عوامل:3جدول

 هاشاخص عوامل ردیف

 ارکان جهت ساز 7

 جدید و آینده یها تیمأمور

 استراتژی و دکترین

 فرامینو  ها یمش خط

 المللیمحیط بین 5

 شدن یجهان

 عدم اطمینان و ناهمگونی محیط

 هاتنوع تهدید

 امنیت ناپایدار

 یکشتارجمع یافزارها جنگگسترش 
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 ...(،ها موش ، ماهایهواپ ،ها ماهواره) ییفضای تهدیدها

 شبکه اطالعات جهانی آمریکا

 ایانهرای هایهکر و افتهی سازمان هایشبکه

 عملیات روانی

 های دشمنافزایش توانایی

 تشدید رقابت

 محیط عمومی 5

 ذینفعان

 اقتصادی

 اجتماعی

 )جویانپناه-چریکی-قومی هایگروه(محلی یها دولت

 

 زمین شدن گرم و طبیعی بالیای عفونی، هاییبیمار

 

8 
 یها تیقابل

 ازیموردن

 عت مربوطهمیزان رشد سازمان در صن

 (افسران ارشد) رانیگتصمیم  یا حرفهشایستگی 

 تداوم ارتباط در سراسر سازمان

 پویا و متحر  صورت بهواگذاری منابع 

 هیبریدی و شبکه محور جنگ

 فناوری، سالح و تجهیزات واگذاری به سازمان

کتشیافی جهیت معنیادار    در ادامه جهت پاسخگویی به سوال پژوهش از تکنی  تحلیل عیاملی ا  

. از نتایج نگاشیت شیناختی خبرگیان اسیتفاده گردیید      آمده دست بههای ها و شاخصنمودن داده

هیا بیه   در بخیش کیاهش متغییر    SPSS افیزار  نرمها توسط نامهاز پرسش آمده دست بهاطالعات 

ی در تحلییل  ها به چندین عامل پنهیان اطمینان از تقلیل داده یبرا .های پنهان انجام گرفتعامل
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ایین   در ؛ کیه گردیید  استفاده 7(KMO)اولکین -میر-گیری کیزرعاملی از شاخص کفایت نمونه

درصد حیاکی از کفاییت    982و مقدار آزمون بارتلت کمتر از  98145مقدار  با KMO تحقی ، شاخص

 .الزم جهت انجام تحلیل عاملی بوده و همچنین فرض شناخته شدن ماتریس همبستگی رد گردید

 و بارتلت KMOآزمون  نتایج: 9ول جد

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.786 

Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 1237.251 

df 258 

Sig. .000 

 هیای عامیل  در شیده  ییشناسیا هیای  تحلیل عاملی به جهت قرار گرفتن متغیر در بخش دوم

بیه نمیایش درآمیده     5استفاده شد که نتایج آن در جیدول شیماره    افزار نرمپنهان از بخش دوم 

 اول قسیمت  اسیت؛  قسیمت  سیه  شیامل  5 شماره جدول ،شود یم مشاهده که طورهمان. است

 که عواملی و ماند یم باقی تحلیل در که است عواملی کنندهتعیین و است ویژه مقادیر به مربوط

 تحلییل،  از شیده  خیارج  عوامیل . شیوند  یمی  خارج تحلیل از هستند 7 کمتر از ویژه مقدار دارای

 بیه  مربیوط  دوم قسیمت . شیود باعر تبیین بیشتر واریانس نمی ها آن حضور که هستند عواملی

 عوامل ویژه مقدار دهندهنشان سوم قسمت است و چرخش بدون استخراجی عوامل ویژه مقدار

 .است صورت گرفته چرخش بار 70 که با کسواریما روش به استخراجی

 

 

 

 

                                                                                                                                       

1  . Kaiser Meyer Olkin       
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 دهنده لیتشک عوامل تجمعی واریانس و واریانس درصد ویژه، ارزش:2 جدول

مقادیر ویژه عوامل 

 استخراجی با چرخش

مقادیر ویژه عوامل 

استخراجی بدون 

 چرخش

تغ مقادیر ویژه
م

ی
ها
ر
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یی
یی
یی
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د 
رص
د

 

ژه
 وی
ش
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ا

 

598450 

508009 

219542 

198199 

 

598450 

708757 

718502 

758572 

 

5825

5 

5858

2 

5804

9 

5885

7 

 

57852

5 

87854

7 

24888

0 

19819

9 

 

5785

25 

7080

42 

7187

94 

7585

27 

 

88295 

58558 

58459 

58545 

 

578525 

878547 

248880 

198199 

118529 

478240 

488015 

419587 

098505 

078049 

058848 

088290 

028840 

058855 

058018 

018885 

018091 

018852 

048555 

008925 

578525 

708042 

718794 

758527 

58529 

88550 

58545 

58554 

58025 

78541 

78298 

78952 

.98049 

98029 

98252 

98854 

98852 

98855 

98877 

98500 

88552 

58295 

58494 

58217 

.98027 

98082 

98404 

419. 

4298 

527. 

255. 

279. 

827. 

850. 

555. 

598. 

541. 

527. 

550. 

701. 

7 

5 

5 

8 

2 

5 

1 

4 

0 

79 

77 

75 

75 

78 

72 

75 

71 

74 

70 

59 
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008585 

008557 

008405 

799 

98509 

98540 

98555 

 

748. 

757. 

98941 

98915 

57 

55 

55 

58 

عامیل   8توان در های نظامی را میبر تحول ساختار سازمان مؤثر، عوامل آمده دست بهبرابر نتایج 

هیا را  درصد از واریانس کیل متغییر   1981 رفته هم یروعامل  8اصلی پنهان تقسیم نمود؛ که این 

عامیل یکیم   . باشید  یمی  موردقبیول های علوم اجتماعی دهند و این مسئله در پژوهشپوشش می

-درصید وارییانس   758572و عامل چهارم  718502عامل سوم  و 708757و عامل دوم  598450

بارهیای   افتیه یچیرخش  پس از انتخیاب میاتریس عیاملی    . اندهای کل را تحت پوشش قرار داده

گیرنید کیه بیار عیاملی     قرار میی  موردتوجههایی کنیم و تنها متغیردار را انتخاب میعاملی معنی

بیه دلییل    یروانی  اتیی عملعامل  (.589 ص ،7544، صفری،پور بیحب)باشد  988بیشتر از  ها آن

بنابراین بعد از انجیام تحلییل عیاملی تعیداد     ؛ بود، حذس گردید 988اینکه بار عاملی آن کمتر از 

و متغییر  ( متغییر پنهیان  )رابطیه بیین عامیل     شیدت . میورد کیاهش پییدا کیرد     58متغیرها بیه  

 .است شده دادهنشان  8بار چرخش در جدول شماره 70از  پس بار عاملی لهیوس به مشاهده قابل

 بار چرخش 91به همراه بار عاملی پس از  رهایمتغ یبند دستهنتایج : 3جدول 

واریانس  عوامل ردیف

 عوامل

واریانس  هاشاخص

 متغیرها

7 

 ارکان جهت ساز
598450 

 

 98404 جدید و آینده یها تیمأمور

 98490 استراتژی و دکترین

 98450 و فرامین باالدستی ها یمش خط

5 

 المللیمحیط بین
708757 

 

 98155 شدن یجهان

 98424 عدم اطمینان و ناهمگونی محیط

 98455 هاتنوع تهدید

 98158 امنیت ناپایدار
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 98425 تنوع تهدیدات

 ییفضیییییییییای تهدییییییییییدها

 ...(،ها موش ،هواپیماها، ها ماهواره)
98454 

 98152 اطالعات جهانی آمریکا شبکه

 هیای هکر و افتهی سازمان هایشبکه

 ایرایانه
98512 

 98145 های دشمنافزایش توانایی

 98197 تشدید رقابت

5 
 یها تیقابل

 ازیموردن

718502 

 

میییزان رشیید سییازمان در صیینعت   

 مربوطه
98558 

تصییییمیم  یا حرفییییهشایسییییتگی 

 (افسران ارشد)گیران
98154 

 98449 تداوم ارتباط در سراسر سازمان

پویییا و  صییورت بییهواگییذاری منییابع 

 متحر 
98521 

 98495 هیبریدی و شبکه محور جنگ

فناوری، سالح و تجهیزات واگیذاری  

 به سازمان
98481 

 758572 محیط عمومی 8

 98425 ذینفعان

 98290 اقتصادی

 98429 اجتماعی

 /298 یهای محلدولت

 /455 های عفونیبیماری

نتیایج حاصیل از    5شیماره  بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردید و جیدول  جهت رتبه

 2در سیطح اطمینیان کمتیر از     2508551 آمیده  دسیت  بیه مجذور کیای  . دهد یمآزمون را نشان 

% 02ح معنیاداری  فرض صفر آماری در سیط  که باشد یمو مبین این  قرارگرفته p<.05) )درصد
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 .باشد یمها گردد و دلیلی بر تفاوت بین متغیرو فرض ی  پذیرفته می رد

 نتایج آزمون فریدمن:4جدول 

Test Statistics
a 

N 200 

Chi-Square 569.367 

df 54 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

لییه متغیرهیا بیر اسیاس     ، ک2بندی متغیرها توسط آزمون فریدمن برابر جدول شماره با رتبه

تیرین  ترین عامل تنیوع تهدییدها و ضیعیف   بندی مهمدر این رتبه. رتبه میانگین مرتب گردیدند

 طبیعی بالیای عفونی، ایهبیماریعامل که بیشترین تفاوت را با بقیه متغیرها داشته مربوط به 

 .باشدمی زمین شدن گرم و

 رهایمتغ یبند رتبه:5جدول 

  هارتبه

 رتبه میانگین رتبه ارهیمتغ

 1 16.25 تهدیدها تنوع

 2 15.97 دشمن یها ییتوانا افزایش

 3 15.54 آینده و جدید یها تیمأمور

 4 14.73 محور شبکهو  هیبریدی جنگ

 5 14.17 و دکترین هااستراتژی

 6 13.69 محیط ناهمگونی و اطمینان عدم

 7 13.41 ...(،ها موش ، ماهایهواپ ،ها ماهواره) ییفضای تهدیدها

 8 13.14 رقابت تشدید

 9 12.99 سازمان سراسر در ارتباطات تداوم

 10 12.37 اختیار در تجهیزات
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 11 12.24 اقتصادی عوامل

 12 11.69 مربوطه صنعت در سازمان رشد میزان

 13 11.25 شدن یجهان

 14 10.73 ناپایدار امنیت

 15 10.47 ذینفعان

 16 10.26 دستیباال فرامین و هامشیخط

 17 9.24 اجتماعی فاکتورهای

 18 9.16 (ارشد افسران) رانیگ میتصم ایحرفه شایستگی

 19 9.00 یکشتارجمع افزارهایجنگ گسترش

 20 8.74 آمریکا جهانی اطالعات شبکه

 21 8.35 متحر  و پویا یاگونهبه منابع واگذاری

-پناه-چریکی-قومی هایگروه (محلی یها دولت

 )یانجو

7.74 22 

 23 6.65 ایرایانه هایهکر و یافتهسازمان هایشبکه

 شدن گرم و طبیعی بالیای عفونی، هاییبیمار

 زمین

5.87 24 

 گیری بحث و نتیجه

های نظامی بیا  بر تحول در ساختار سازمان مؤثرجهت شناسایی و تحلیل عوامل  در این پژوهش

هیای  متغییر  عنیوان  بیه اکتشیافی   صیورت  بیه متغیر  54، شده انجاممرور مبانی نظری و تحقیقات 

-های نظامی شناسایی شدند با انجام تکنی  نگاشت شیناختی شیاخص  اثرگذار بر تحول سازمان

بندی شید و  عامل اصلی دسته 8شاخص تقلیل و در  52با نظر جمع خبرگان به  رگذاریتأثهای 

ی اشتراکات بیشتری داشته و وارییانس  سپس با انجام تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهایی که دارا

ارکیان جهیت سیاز،    : بیشتری از کل متغیرها را به خود اختصاص دادنید در چهیار عامیل شیامل    

 .شدند یبند دسته عمومی طیمح ،ازیموردن یها تیقابلالمللی، محیط بین

بیه خیود داده اسیت و     درصید از کیل وارییانس را    598450: جهیت سیاز  عامل یکیم، ارکیان   
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باالدسیتی   فیرامین  و هیا  یمشی  خطدکتیرین،  و آینده،استراتژی و جدید یها تیمأموری متغیرها

ارکان جهیت سیاز بیاالترین بیار      یها شاخص؛ که در بین کنند یمعامل اول را تبیین  درمجموع

 اهمییت  باشید  یمی دکترین  و استراتژی جدید و آینده و همچنین یها تیمأمورعاملی مربوط به 

( 7505)همکیاران   و پیور  قلی ،(5995البرت، ) پیشین تحقیقات و نظری مبانی با هاشاخص این

 .دارد همخوانی

درصد از کل واریانس را به خیود اختصیاص    708757عامل  نیا :المللیبین عامل دوم، محیط

هیا،  تهدیید  تنوع محیط، ناهمگونی و اطمینان ، عدمشدن یجهان: یها شاخصداده است و شامل 

 شیبکه  ،...(،هیا  موشی   ،ماهیا یهواپ ،ها ماهواره) ییفضا یدهایتهد تهدیدات، تنوع ناپایدار، امنیت

دشمن،  هایتوانایی شیافزا ای،رایانه هایهکر و افتهی سازمان هایشبکه آمریکا، جهانی اطالعات

 ییفضیا هیای تهدییدهای   کیه بیاالترین بیار عیاملی مربیوط بیه شیاخص        باشد یمرقابت  تشدید

هیا  این شاخص. باشد یممحیط  ناهمگونی و اطمینان و عدم ...(،ها موش ، ماهایهواپ ،ها ماهواره)

وحدتی و یاسیینی،  )و ( 5975انه و فردری ، ) و (7507)همکاران  و با مبانی نظری پژوهش حیدری

 .دارد مطابقت (5972

درصید از کیل وارییانس را بیه خیود       718502عامیل   نیی ا :نییاز مورد یها تیقابل عامل سوم،

 مربوطیه، شایسیتگی   صینعت  در سیازمان  رشد میزان: یها شاخصاست و شامل  اختصاص داده

 صیورت  به منابع سازمان، واگذاری سراسر در ارتباط ، تداوم(ارشد افسران) رانیگمیتصم ایحرفه

سیازمان   بیه  واگیذاری  تجهیزات و سالح ،یفناور محور، شبکه هیبریدی و جنگ متحر ، و پویا

تداوم ارتباط در سراسر سازمان و جنگ شبکه محور بیاالترین بیار   در این عامل شاخص  باشد یم

 و قاضییی)، (5995البییرت، )پییژوهش هییا بییا مبییانی نظییری   شییاخص نیییا .رادارنییدعییاملی 

 و حیییدری)و  (7505پریتچییارد، و بکهییارد)، (7508رحمییانی، و کریمییی)، (7505همکییاران،

 .همخوانی دارد (7507همکاران،

درصد از کل واریانس را به خیود اختصیاص    758572عامل  این: عامل چهارم محیط عمومی

 هیای محلیی، بیمیاری   هیای ، دولتذینفعان، اقتصادی، اجتماعی: یها شاخصداده است و شامل 

ایین  . باشیند  یمی بارهای عیاملی را دارا   نیتر باالهای ذینفعان و اجتماعی و عامل باشد یمعفونی 

البیاالت، بیل،   )، (5975تیرن و تیرین،   )و ( 5972وحیدتی و یاسیینی،   ) ها بیا مبیانی نظیری   شاخص

همکیاران   و قاضیی ، (7045جکسون و مورگیان، )و ( 5994اسمیت و همکاران، )، (5975والیاس،
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 .مطابقت دارد (7508)همکاران  و و رشید ،(7508) یرحمان و کریمی ،(7505)

گییری  و بهره مبانی نظری و تحقیقات پیشین و استفاده از خبرگان مطالعها بدر این پژوهش 

بندی اولییه در مرحلیه اول   و دسته متغیرها کشف و شناسایی امکان ینگاشت شناختاز تکنی  

هیای اثرگیذار بیر تحیول در سیاختار      و سپس با انجام تحلیل عاملی کلییه شیاخص   میسر گردید

در چهار عامل اصیلی   شده ییشناسا یها شاخصهای نظامی نظم جدیدی بخشیده شد و سازمان

اری شدند و انجام این فرآیند باعر گردید کیه ارتبیاط معنیاداری بیین اکتشیاس از طریی        بارگذ

نسیبت بیه ایین     یکلی  ریتصوو  بیاید و دید به وجودتحقیقات پیشین و خبرگان و تحلیل عاملی 

از  هرکیدام ها و همچنیین مییزان تبییین وارییانس     متغیرها با توجه به میزان اشتراکات شاخص

بیا آزمیون    هیا  دادهکلییه   حاصل گردید، در ادامه جهت نظم دهی مجیدد، عوامل بینش جدیدی 

بنیدی متغیرهیا در مرحلیه دوم دییدگاه جدییدی جهیت       شید و ایین رتبیه    یبنید  رتبیه فریدمن 

هیا بیه   اهمیت شیاخص . آورد به وجودها بر اساس اهمیت در پژوهش سازماندهی جدید شاخص

اولین رتبه مربوط بیه  . باشدمی مشاهده قابل 2ه در جدول شمار شده انجام یبند رتبهترتیب برابر 

 گیرم  و طبیعی بالیای عفونی، یها یماریبتهدیدها و آخرین رتبه مربوط به شاخص  متغیر تنوع

بر تحیول   رگذاریتأثنتیجه نهایی اینکه در این تحقی  کلیه متغیرهای . آمد به دستزمین  شدن

تکنیی   )ایی و سپس از طری  سیه فرآینید   اکتشافی شناس صورت بههای نظامی ساختار سازمان

جدیدی به این متغیرها داده شد و توجیه   یدهنظم( بندینگاشت شناختی، تحلیل عاملی و رتبه

تواند تصویر کلی و در  جدیدی به فرماندهان و میدیران در  یکپارچه می صورت بهبه این عوامل 

و همچنیین   آورد یمی به ارمغان ها و متغیرهای محیطانتخاب و خل  ساختار متناسب با محر 

حیال و آینیده    یهیا  تیمأمورهای سازمانی را در اجرای یابی به اثربخشی و افزایش قابلیتدست

، شیده  مطیرح  سیؤاالت پژوهش ضمن جوابگویی به  یها افتهی؛ بنابراین با توجه به سازد یمممکن 

 .اهداس تحقی  محق  گردید

 پیشنهادها
 پیشنهاد برای پژوهشگران آتی

هیای نظیامی را بیا    که محققین آتی مدل کامل ساختار سیازمانی سیازمان   گردد یمپیشنهاد 

 .، فرآیندها و خروجی یا بروندادها طراحی نمایندمؤثرتوجه به عوامل 

 پیشنهادات اجرایی
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های نظامی در راستای برنامه تحول سیاختاری  فرماندهان و مدیران و پژوهشگران سازمان-7

 .ای اکتشافی پژوهش حاضر توجه ویژه نمایندبه عوامل و متغیره

هیا و  پایه نظری جهت طراحی ساختار متناسیب بیا محیر     عنوان بهنتایج پژوهش حاضر -5

 .قرار گیرد استفاده موردعوامل محیطی 

هیای  طراحیی و اجیرای برنامیه    راهنمایی جهیت  عنوان بهبندی متغیرهای محیطی اولویت-5

 .فرماندهان و مدیران قرار گیردبرداری تحول ساختاری مورد بهره
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