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چکیده
سازمان ها با ایجاد روابط و نظم داخلی جهت جامه عمل پوشاندن به مأموریت ذاتی خود اقدام به طراحی ساختار
مینمایند .با توجه به پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی عوامل متعددی هستند که بهعنوان پیشرانهای مهم بر
تحول ساختار سازمانهای نظامی تأثیر میگذارند و هدس از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل مهم بیر
ساختار سازمانهای نظامی به جهت ایجاد در و تصویر کلی ،تبیین و پیشبینی متغیرهای ایجادکننده تحیول،
جهت نظم دهی و ساختاردهی مناسب و افزایش قابلیت سازمانی میباشید .جامعیه آمیاری شیامل سیازمانهیای
نظامی ارتش و حجم نمونه شامل  599نفر از خبرگان این حوزه ،روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت نظامی
مورد تایید و پایایی نیز با محاسبه آلفای کرونباخ  9848به دست آمد .برای این تحقی بامطالعه و بررسی بیش از
 799منبع مختلف تعداد  54شاخص بهصورت اکتشافی جمعآوری گردید که این  54شاخص با انجام و اسیتفاده
از تکنی نگاشت شناختی و تحلیل عاملی به  58شاخص اصلی تقلیل یافت و در چهار عامیل پنهیان بیه ترتییب
بیشترین واریانس ،شامل :ارکان جهت ساز ،محیط بینالمللی ،قابلیتهای موردنیاز و محیط عمومی دسیتهبنیدی
شدند و در ادامه با آزمون فریدمن رتبهبندی شاخصها انجام گردید .برابر این رتبیهبنیدی اولیین شیاخص مهیم
«تنوع تهدیدها» و آخرین شاخص «بیماریهای عفونی ،بالیای طبیعی و گرم شدن زمین» به دست آمد.
واژههای کلیدی :ساختار سازمانی ،تحول ،عوامل و شاخصهایموثر
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مقدمه
سازمانها برخالس گذشته که در ی محیط نسبتاً با ثابت فعالییت مییکردنید در حیال حاضیر بیا
پیچیدگی و تحول بسیار سرسامآور محیطی روبرو هستند .فشیار ناشیی از فنیاوریهیای نوههیور،
بحرانهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیی ،جهیانیشیدن ،رقبیای سرسیخت و همچنیین
بیماریها و بالیا و پدیدههای طبیعی ،چالشهای اساسی را برای سازمانها به وجود آورده است.
سازمانهای نظامی عالوه بر عوامل فوق با توجه به ماهیت مأموریت خود با چالشهای مهیم
دیگر محیطی مانند :افزایش سالحهای کشتارجمعی ،هواپیماها و موش های پنهانکار باقابلییت
مانور و سرعت و دقت باال ،ماهوارههای پیشرفته جاسوسی ،پهبادها و رباتهای جنگجیو و انیواع
سالحهای کشنده و مرگبار دشمن و همچنین با گروههای تروریسیتی (داعیش) و غییره مواجیه
بوده و جهت پاسخگویی به این عوامل و فشارهای محیطی ،بار سنگینی را بدوش کشیده و نییاز
به تحول ساختار دارند .پویایی و عدم پییشبینیی الگیوی رفتیاری بیازیگران محیطیی از میوارد
دیگری است که باعر گردیده سازمانهای نظامی بهطور پیوسته و آگاهانیه مأمورییت و اهیداس
خود را تغییر دهند و این منجر به تحول در ساختارها جهت دستیابی به اثربخشی و اثرگذاری و
خل محیط جدید و همچنین ایجاد آگاهی وضعیتی ،چابکی ،انعطاسپذیری ،پاسخگویی بهنگام،
ترمیمپذیری ،انطباقپذیری ،معنا بخشی و انجام عملیات مشتر و ایجاد قدرت در لبیه و خیود
همگامسازی شده است .بررسیها (جلسات خبرگی ساختار سازمانی آجا )7505،نشان مییدهید
که ساختار سازمانی ارتش جمهوری اسالمی ایران متناسب با تهدیدها در دهههای گذشته بیوده
است و باوجود کارایی و اثربخشی خود در سالهای دفیاع مقیدس ،جهیت پاسیخگویی سیریع و
قاطع به تهدیدهای محیطی حال و آینده و همچنین افزایش قابلیتهای سازمانی نیاز به تطبی
ساختار خود متناسب با شرایط محیطی و عوامل تأثیرگذار و مطاب با انتظارات فرماندهی معظم
کل قوا مدهلهالعالی ( )7540را دارد ،زیرا بدون ساختارهای اثربخش نمیتوان در فضای رقابتی،
مأموریتهای حال و آینده را رقم زد .اگرچه در زمینه ساختار و عوامل اثرگیذار در ادوار گذشیته
تحقیقات بنیادی انجام شده است ولی باوجود تغییرات و پویاییها و تهدیدهای نوههیور موجیود
در محیطهای بیینالمللیی ،منطقیهای و سیازمانی ،پیژوهشهیای جدیید و جیامعی کیه بتوانید
متغیرهای اثرگذار را به صورت یکپارچیه شناسیایی کنید ،انجیام نگرفتیه اسیت؛ بنیابراین خیالء
پژوهشی و نیاز مبرم و عالقه محققین به انجام این پژوهش در جهت ایجاد در و تصویر کلیی،
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تبیین و پیش بینی متغیرهای ایجادکننده تحول ،جهت نظم دهی و خلی سیاختار مسیتحکم و
متناسب با محر های بیرونی و افزایش قابلیت بیرای سیازمان هیای نظیامی (ارتیش جمهیوری
اسالمی ایران) از دالیل اساسی بوده است؛ با این وصف مسئله اصلی پژوهش حاضر ،عدم تناسب
ساختار سازمانی فعلی با عوامل و متغیرهای اثرگذار جهت انجام مأموریتهای حال و آینده بوده
و بدین منظور پژوهش حاضر میکوشد با کنکاش ،عوامل مؤثر بر تحیول سیاختار سیازمانهیای
نظامی را شناسایی کرده تا نتایج این پژوهش بهعنوان ی پایه نظری جهت حل مسئله یادشیده
مورداستفاده قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
در دنیای امروز تهدیدهای نظامی از مهمترین تهدیدها محسوب میشوند (ریاحی ،نصرتی،
 )7505؛ شناخت و بصیرت نسبت به این تهدیدها و اقدام صحیح در پاسخگویی به این تهدیدها
در حوزه ساختاری از اهمیت باالیی برخوردار است بهگونهای که فرماندهی معظم کل قوا
مدهلهالعالی ( )7505درباره تهدید شناسی و بصیرت میفرمایند ...( :بصیرت یعنی شناخت
زمان ،شناخت نیاز ،شناخت اولویت ،شناخت دشمن ،شناخت دوست ،شناخت وسیلهای است
که در مقابل دشمن باید بکار برد و این شناختها بصیرت است)...؛ بنابراین با انجام پژوهش
حاضر بصیرت جدیدی در راستای شناخت ما از عوامل و متغیرهای محیطی بهدستآمده و
منافع زیادی در راستای طراحی ساختار از منظر مجموعه متغیرهای اثرگذار برای ساختاردهی
مناسب و ایجاد مزیت رقابتی و ارتقای قابلیتهای سازمانی و غلبه بر چالشها و تهدیدها در
جهت انجام مأموریتهای آینده حاصل خواهد شد.
با توجه به ههور تهدیدها و متغیرهای پیاپی در محیط سازمانی و نیاز مبرم نسبت به پایش
و شناسایی تهدیدها و محر های بیرونی در صورت عدم انجام پژوهش حاضر و توجه ناکافی به
این عو امل و عدم تحول ساختار متناسب با تهدیدها محیطی ،ضرر و زیان ناشی از عدم در
جامع محیط در برنامهریزی ساختاری بر سازمانهای نظامی وارد خواهد شد.
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مبانی نظری پژوهش
ساختار سازمانی
سازمانها بهعنوان سیستمهای انطباقی پیچییده ،بیهصیورت غیرخطیی عمیل کیرده و پیوسیته
ساختار و سیستمها و فرآیندهای خود را با محییط پیچییده سیازگار مییکننید (هیچ.)5971،7
سازمان ها توسط گروهی از مردم تشکیل میشوند که هدس آن ها دستیابی به اثراتیی اسیت کیه
ی فرد نمیتواند بهطور جداگانه دست یابد و مجموعه اثیرات ایجادشیده ،سیازمان را در جهیت
اهداس هدایت میکند (کوانگین و یژونگ )5975،5سازمانها هدفمند هسیتند و دارای سیسیتم
های اجتماعی ،فرآیندها و ساختارهایی مییباشیند (مورهید )5978،5و بیرای رسییدن بیه ایین
اهداس ،سازمان ها نظم داخلی و روابیط را در مییان بخیش هیای سیازمانی بیه شیکل سیاختار ایجیاد
میکنند .ساختارها میتوانند بهعنوان چارچوب ،اداره را قدرتمند ساخته و باعر حفظ تمدنها شیوند
و یا اینکه باعر نابودی تمدنهای دیگر میشوند (لینچ و کروز .)5992،8تعرییف زییادی در رابطیه بیا
ساختار سازمانی به رشته تحریر درآمده که تعدادی از این تعاریف در جدول زیر آمده است:
جدول :9تعاریف ساختار سازمانی
اسکات و دیویس ( 2)5995بیان میکنند که سازمانها میتوانند از طریی
یکپارچگی و هماهنگی فعالیتها در قالب ساختارهای خود در شیکلدهیی
محیط مشارکت کنند.
رسمیت ،پیچیدگی ،تقسیمکار و وهایف ،اختیارات و سلسلهمراتب و تمرکز
از ویژگیهای ساختار سازمانی میباشد

& Ongaro
)Thiel(2018,p1088
)L.Daft,) 2016,p19

سیستمی متشکل از وهیفه ،گزارش دهی ،روابیط و اختییارات و چگیونگی
قرار گرفتن اجزا در کنار یکدیگر
)Moorhead(2014,p430

1. Hatch
2. Quangyen,Yezhuang
3. Moorhead
4. Lynch , Cruise
5. Scott and Davis
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به نحوه کارکردن افراد ،تیم ها ،جهت ایجاد هماهنگی از طریی ارتباطیات
برای حصول اهداس میباشد

& Bauer
)Erdogan(2012

ساختار در ی معنا ،ترتیب وهایف برای انجام کارها بیوده کیه در بهتیرین
شکل بهصورت نمودار سازمان توصیف میشود

& Jackson
)Morgan(1982

"ساختار ،تمایز داخلی و الگوی روابط است"

)Thompson(1966

ساختارها در مجموعهای از رویدادهای متقابل یافت میشوند که به تکمیل
و تجدید چرخه فعالیت میپردازند.

)Ketz and Kahn(1978

تخصیص نسبتاً طیوالنی تعهیدات کیار و مکانیسیمهیای اداری کیه الگیوی
فعالیت های مرتبط باکار را برای انجام هماهنگی و کنترل فعالییتهیای آن
ایجاد میکند

)Child(1972

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

& Lawrence
)Lorsch(1967

ساختار سازمانی مستقیما بر کارکنان درون سازمانی تأثیر میگذارد و این امر از طریی تعیدادی
از کانالها مانند نحوه تخصیص تیم و درجه رسمی انجام میشود .ساختار سیازمانی اغلیب میی-
تواند ماهیت شغل در سازمان را مدنظر قرار دهد( .ماریسا ،مارکو ،پیتر.)5994،7
اهمیت ساختار در سازمانها بهگونهای است که هیچ سازمانی بیدون سیاختار و سیازماندهی
قادر به انجام مأموریت خود نبوده و در این زمینه فرماندهی معظم کل قوا مدهلهالعالی ()7540
لزوم ایجاد تغییر و ایجاد نوآوری و ابتکار در طرحهای عملیاتی ،اطالعاتی ،سازماندهی نیروهیای
مسلح ،حفظ روحیه و معنویت ،توکل به خدا و استحکام سازماندهی تأکید فرموده و سازماندهی
را بهعنوان هویت نیروهای مسلح بیان نموده و اساس کیار رزمیی را در سیازماندهی مسیتحکم و
انضباط بیان مینمایند .در سیاستهای کلی برنامه دوم ،سوم ،چهارم و پنجم کشور نییز نسیبت
به اصالح ساختار نظام اداری کشور بهوفور توصیهشده است و هدس از تحول ساختاری در نظیام
اداری ایران را واکنش به محیط جهت انعطاس ،سرعت و چابکی ،منطقی سازی تشیکیالت اداری
در جهت تحق چشمانداز میباشد (ریاحی و نصرتی.)50:7505،

1. Marisa, Marco, Peter
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تغییر و تحول
پیش از دهه  7019مدیران و رهبران سازمان بیشتر توجیه و تمرکیز خیود را بیه سیسیتمهیا و
فرآیندهای داخل سازمانی معطوس میکردند ولی تغییرات محیطی بهتیدریج زنیگ خطیر را بیه
صدا درآورد و توجه به عوامل بیرونی جهت سازگاری اجزای سازمان با تهدیدها بیرونی به امیری
مسلم تبدیل شد (اندرسون و اکیرمن .)7505،سیازمانهیا درگذشیته در محییط نسیبتاً باثبیاتی
فعالیت میکردند ولی هرچقدر که محیط پیچیدهتر شد انطباق سازمانها با محیطها بیهصیورت
پیچیده و غیرخطی انجام گردید (هیچ .)5971،عالییم تغیییر از محییط سیازمانی ماننید :رقبیا،
تکنولوژی جدید و یا تغییر در قوانین و مقررات دولتی سرچشمه گرفته و پاسخ به ایین تغیییر از
الزامات سازمانها میباشد (بکهارد و پریتچارد .)7505 ،بررسی ادبیات نشان میدهد کیه تغیییر
مداوم در مدیریت اداره عمومی اتفاق افتاده و این تغییر ،نیازهیای اطالعیاتی جدییدی را ایجیاد
کرده و بر ساختار فرایندهای دانشی سازمانها تأثیر گذاشته است .اگرچه مبیانی نظیری زییادی
در مورد تغییر سازمانی و تمایل مدیران به این امیر وجیود دارد ،امیا در میورد رونیدهای تغیییر،
پیچیدگیها و پیامیدهای آن شیناخت کمتیری دارنید (الی هیونن و میانتیال .)5974،7بیاوجود
ادبیات گسترده در زمینه انواع و مراحل تغییر ،اندرسون و اکرمن ( )7505تغییر در سازمانها به
سه حالت توسعهای ،انتقالی و یا دگرگون ساز بیان میکنند.
تغییر توسعهای بیانگر بهبود در ی

مهارت ،روش و یا استاندارد عملکرد میباشد که برای

نیازهای کنونی و آینده مناسب نمیباشند.
تغییر انتقالی شامل سه مرحله بوده :وضعیت قدیم ،مرحله انتقال ،وضعیت جدید .تغیییرات
نسبتاً عمی تر و دینامی های انسانی و فرهنگی نسبت به تغییر توسعهای بیشتر میباشد.
تغییر دگرگون ساز یا انقالبی (تحول) پیچیدهترین نوع تغییر بوده که تغیییرات بنییادین
در سیستمها ،ساختارها ،فرهنگسازمانی و فرآیندها به مورداجرا گذاشته میشود و شیو هیای
فرهنگی و انسانی باالتری را دارد .تحول سازمان فرآیندی است کیه توجیه خیود را بیه فرهنیگ،
فرآیندها و ساختار مورداستفاده ی سیستم جامع معطوس میدارد (فرنچ ،اچ بل.)7540،

1. Laihonen, Mäntylä
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عوامل مؤثر بر تحول در ساختار سازمانها
مدرنیستها اغلب محیط سازمان را بهعنوان موجودیتی که در خارج از مرزها قیرار داشیته و بیا
اعمال محدودیتها ،الزامات انطباق سازمان با آن را معتقد بودند و طرفیداران نمیادین تفسییری
نیز برساخت اجتماعی سازمان تأکید کرده و محیط را سازههای نظری تصور مییکردنید کیه بیر
اساس باورهای بیناالذهانی شکل میگیرد .در نظرییههیای پسیتمدرنیسیت مرزهیای سیازمان
برداشتهشده و سازمانهای بدون مرز ،نظیر سازمانهای شبکهای به وجود میآید (هیچ.)5971 ،
قرن  57مملو از تغییرات محیطی شدید ،از ورشکستگی بسیاری از نهادهای مالی و تالطیمهیای
سیاسی با سرنگونی دولتهای تونس ،مصیر ،لیبیی در  5977و فجیایع طبیعیی ماننید سیونامی
اقیانوس هند در دسامبر  ،5998طوفان کاترینا در  5992و زلزلههیای بیزرد در اییران ،چیین،
ژاپن باعر ایجاد شو سنگینی بر رهبران کسبوکار و میزان انطبیاق آنهیا بیا محییط جدیید
نموده است (ام گرنت .)5975،7تحول در سازمانها معموالً توسط سییگنالهیایی کیه از محییط
دریافت میشود نشات میگیرد و این سیگنالها میتواند حرکت جسورانه رقبا ،تکنولیوژیهیای
جدید و یا تغییر در مقررات و قوانین دولتی و یا ناکارایی مدیریت و رهبیری باشید (اندرسیون و
اکرمن .5)7505،بکهیارد و پریتچیارد )7505( 5دلییل تحیول بنییادین در سیازمان هیا را تقابیل
نیروهای بیرونی و تصمیمات سازمان و نتایج و پیامدهای سازمانی میدانند .تأثیر برخیی عوامیل
بر ساختار سازمانی به طور سنتی به دو عامل اصلی تقسیم مییشیود .ایین عوامیل کیه سیاختار،
اهداس و فعالیت های سازمان را تعیین میکنند ،میتوانند بیه عوامیل خیارجی و عوامیل داخلیی
گروهبندی شوند (ترن ،تیان .)5975،8عوامل خارجی ناشی از محییط بیرونیی اسیت کیه تحیت
کنترل سازمان نبوده ،بلکه بر ساختار و توسعه آن تأثیر میگذارد .اینها شامل عوامل اقتصیادی
است که شرایط اقتصادی را در برمیگیرد که در آن تولید و پردازش میشیود .کنتیرل سیازمانی
ی چرخه ای است که شامل سه مرحله تنظیم هدس ،اندازهگیری ییا نظیارت و بیازخورد اسیت.
کنترل در بوروکراسی میتوانید شیامل قیوانین ،اسیتانداردها و روییههیای داخلیی باشید (فیرل،
اسکینر .)5991،2برنامههای تعالی سیازمانی ماننید کوچی سیازی ،مهندسیی مجیدد فراینیدها،
1. M Grant
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مدیریت دانش ،انعطاسپذیری مشاغل ،ازجملیه میوردی هسیتند کیه باعیر تحیول در سیازمان
میگردند (جو هچ .)5971،الزامات و چالشهای محیطی برای سازمانهای نظیامی محیدودیت-
هایی را به وجود آورده است که در این تغییرات سیریع ،بایید منیابع محیدود بیه بهتیرین نحیو
سازماندهی گردد؛ بنابراین تصمیمات امروزی در ساختار سازمانها میتواند هرفیت جنیگهیا را
برای دههها تحت تأثیر خود قرار دهد و پیشبینی فناوری و اینکه در سازمان از چه فناوری باید
استفاده شود و چرخه زندگی فناوریها نیز از عوامل مهم در شکلگییری سیاختار سیازمانهیای
نظامی میباشد(کنت و همکاران .)5972 ،7بیر اسیاس اسیناد مشیتر ارتیش امریکیا)5971( 5
تهدیدهای هوایی شامل حمالت موشکی ،راکتهیا ،هواپیماهیای جنگنیده و ییا نیوع دیگیری از
تهدیدها مانند :افزایش قابلیت و تواناییهیای دشیمن ،مییزان تحیر  ،اسیتفاده از هواپیماهیای
غیرنظامی ،فضای سایبری ،امواج الکترومغناطیس و فضایی باعر شده است که جهت مقابلیه بیا
این تهدیدها ساختارهای مقابلهای به وجود بیاید .بر اساس تئوریهای اقتضایی بهترین راه برای
ایجاد ساختار سازمانی بر اساس چالشهای محیطی وجود ندارد و ایین بسیتگی بیه تصیمیماتی
دارد که توسط مدیران در داخل سازمان اخذ میشود و تصمیمگیری ی فرایند سیاسیی اسیت
(دفت .)5975،ساختار سازمانی تا حدی تحت تأثیر محیط خارجی شرکت قرار دارد (داونپیورت،
پروسا 7510،؛ ایلماز .)5978،5عوامل خاصی نظیر اندازه ،محییطزیسیت ییا تکنولیوژی ،محیل
فعالیت (بازار  /صنعت) ،فاکتورهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و قانونی در نیوع سیاختار تیأثیر
میگذارند و عوامل سیاسی-اداری که مرزهای قانونی و گزینه های سازمانی را تعرییف مییکننید
(جکسون و مورگان .)7045،عدم اطمینان محیطی باعر شده است که سازمانهیا بیه پییرو آن
ساختار مکانیکی و یا ارگانیکی را برای خود انتخاب کنند (دفت .)5975،چابکی در سازمانهیای
نظامی و حتی تجاری ازجمله مهمترین نتایج طراحی ساختار بوده که در محیطهای پیرتالطم و
جهت مقابله باقابلیتهای رقابتی دشمن استفاده میگردد و این سازمانهیای چابی بیهخیودی
خود به وجود نمیآیند ،بلکه آنها نتیجیه برآمیده از سیاختار سیازمانی و رویکیرد فرمانیدهی و
کنترل ،تدابیر عملیات ،سامانههیای پشیتیبانیکننیده و کارکنیان برخیوردار از آگیاهی مشیتر
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میباشند (آلبرتس ،هایس .)7505،7عملیات شبکه محیور ازجملیه مفیاهیم جدییدی اسیت کیه
اشترا همکاری اطالعاتی گسترده ،بهبود آگاهی فردی ،بهبود تصمیمگیری ،خود همگامسیازی
و کارایی و چابکی مأموریت سازمان را میسر مییسیازد (آلبیرتس .)7502،حییدری و همکیاران
( )7507عنوان میکنند که جنگهای آینده با توجه به رهنامیههیای نظیامی کشیورهای غربیی
بهصورت سریع ،قاطع ،عملیات مشتر  ،تأثیر محور ،غیرخطی ،عملیات روانی ،تهیاجم هیوایی و
موشکی ،عملیات سیایبری و مجیازی ،ابزارهیای الکترونیکیی و مخیابراتی ،جنیگ شیبکهمحیور،
نامتقارن ،پهبادها خواهند بود .در این میان اهمیت سازمانها ازلحاظ بقاء و وارسی محیطزیست
و تنظیم شرایط ناشناخته و تغییر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی بیشتر پژوهشهیا را بیه خیود
اختصاص داده است (بروم )5990،5و حتی در زمینه امنیت ملی نیز به خاطر حساسییت جهیت
انطباق سازمان با شرایط جدیید بیهصیورت گسیترده موردتوجیه قرارگرفتیه اسیت (اچ.)5972،5
سازمانها جهت افزودن بر تواناییها و بیمه کردن خود در برابر شیو هیای محیطیی اقیدام بیه
ائتالس و ایجاد روابط پیچیده با سایر سازمانها کرده و از این طری روابط بین سازمانی را شکل
میدهند و این شبکه روابط بر نحوه فعالیتهای سازمان تأثیر میگذارد (دفت .)5975،سیسیتم-
های قانونی و قوانین انتخاباتی پیامدهای مهمی را بر اندازه دولتها و سیاستهای اقتصادی و بر
هزینههای سازمانهای نظامی دارند (آلبالیت ،بل ،الییاس .)5975،8گرچیه سیاختارهای سینتی
سلسله مراتبی امکان انتقال دانش از طری زنجیره فرماندهی را فراهم میآورند لییکن میانع از
انتقال دانش در سطح افقی سازمان و در بین واحدهای وهیفهای میگردند؛ چنیین سیاختاری
موجب افزایش رقابت و تعارض میان واحدهای مختلف شده و ممکن است به کند شیدن رونید
بهکارگیری تکنولوژیهای ارتباطی الزم جهت گسترش دانش در سازمان گیردد (اسیتونر ،فیری
من ،گیلبرت .)7545،2مفهوم جغرافیایی بر گستره توزیع فضایی و مکانهایی کیه یی سیازمان
در آنجا فعالیت میکند ،اشارهکرده و بر نحوه سازماندهی سیاختار تیأثیر مییگیذارد (جیو هیچ،
 .)5975میزان مشارکت نیروهای مسلح در سیاستگذاری میتوانید شیانس ارتیش را بیرای بیه
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دست آوردن منابع مالی بیشتر جهت توسعه سیستمها و سامانههیا و نییروی انسیانی را افیزایش
داده و باعر تحول سازمانهای نظامی کشور میشود (وینسزو ،نیستی  .)5978،7استراتژیهای
سازمان ،درس های آموختهشده (شکستها و موفقیتها) ،رهنامهها و دکترین کیه در وضیعیت-
های پیچیده بکار گرفته میشوند ،نیروهای مسلح آنها را توسعه داده و مورداتکیای خیود قیرار
داده و بر ساختار خود اعمال میکنند (آلبرتس .)7502،از عوامل مؤثر بیر تحیول سیازمانهیای
بخش دولتی میتیوان بیه پوییایی هیای سیازمانی و نهیادی کیه در آن فشیار محیطیی ناشیی از
پیچیدگی ،چندگانه و زمینههای سیاسی اشاره نمود (انگارو ،تییل ،5974،5ص  .)7904ویژگیی-
های سیاسی و رهبری سیاسی اداری بر طراحی آگاهانه یا سازماندهی مجدد در سازمانها تیأثیر
میگذارد (ایگبرد .)5975،5میزان ارتباط سازمان با سازمانهای دولتی جهت تایید سیاسیتهیا
که میتواند منافع سازمان را تضمین کند ،از عوامل تأثیرگذار می باشد (دفت .)5975،بیا توجیه
به اینکه رایانهها و سیستمهای اطالعاتی بخش مهمی از سازمانهای امروز هستند سوءاسیتفاده
از سیستمهای اطالعاتی بسیار افزایش یافته است و هکرها و یا شبکه هیای سیازمانیافتیه میی-
توانند به عنوان تهدید برای سازمانها باشند (وحدتی ،یاسینی .)5972،8جنگ های سایبری نیز
زیر مجموعه ای از جنگ اطالعاتی بوده که در دنیای سایبر رخ می دهد و دنیای سایبر هرگونیه
واقعیییت مجییازی اسییت کییه توسییط مجموعییه ای از رایانییه هییا و شییبکههییا ایجییاد میییشییود
(کالنتری .)7502،قدرت در لبه از جمله مفاهیم جدیدی است که درباره دگرگیونی شییوه ای از
افراد ،سازمانها و سامانههای دیگر با یکدیگر در ارتباط بوده و شامل واگذاری اختیار به افراد در
لبه ی سیازمان مییباشید و اختییار دادن شیامل :گسیترش دسترسیی بیه اطالعیات و حیذس
محدودیتهای غیرضروری میباشد و سازمانهای لبه ،کارکنیان ارشید را بیه سیمت نقیشهیا و
وهایفی که در لبه قرار می گیرنید ،سیوق داده و بیدین ترتییب میدیران مییانی کیاهش و نییت
فرماندهی در سرتاسر سازمان به صورت هماهنگ جرییان میی یابید (آلبیرتس ،هیایس.)7505،
میزان فعالیت های ی سازمان ،نوع فعالیت و فناوری مورد استفاده می توانید بیر نیوع سیاختار
سازمان تاثیر گذار باشد (جو هچ .)5974،فرایندهای انسانی همانند رهبری و فرهنیگ نییز میی
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تواند بر ساختار تاثیرگذار باشد (دفت .)5975،اسنو و همکیاران ( )7009بیا توجیه پدییده عیدم
اطمینان و تغییرات محیطیی و همچنیین اسیتفاده حیداکاری از فرصیت هیای محیطیی و بقیاء
سازمانها نوع جدیدی از ساختارها در سیازمانها را مطیرح نمودنید کیه بیه سیازمانهای شیبکهای
معروس شدند .مورگان ( )7001و سایمون ( )5999مشخصه هیای ایین سیازمانها را بیه صیورت
بسیار پویا ،انعطاس پذیر ،وابستگی کم به سلسله مراتیب و کنتیرل کمتیر عنیوان نمودنید (آنیه،
فردری  .)5975،7عوامل اقتضایی همانند :استراتژی ،اندازه ،عدم اطمینان و فن آوری بر ساختار
سازمانی تاثیر گذار هستند (جو هچ5974،؛ دفت5975،؛ دونالسون .)7004،ویژگیهای محیطی،
نوع تکنولوژی سازمان ،استراتژیهای سازمان بر نوع ساختار سازمانها تیاثیر مییگیذارد و یی
ساختار اثربخش و کارا بایید بتوانید میابین سیازگاری داخلیی (رسیمیت ،تمرکیز ،پیچییدگی) و
سازگاری خارجی (اندازه ،تکنولوژی ،استراتژی ،محیط) تعادل برقرارنمایید (لشیکربلوکی7505،؛
دفت .)5975،بررسی ادبیات همچنین نشان میدهد که ویژگیی جنیگهیای آینیده بیر سیاختار و
فرایندهای سازمان تاثیر گذار خواهد گذاشت و نای ( )5998در رابطه با نسل جنگ های میدرن عنیوان
می کند که بازیگران غیر دولتی از قبیل گروههای چریکیی ،شورشییان ،شیبکههیای تروریسیتی ،شیبه-
نظامیان ،سازمانهای جنایتکارانه از مولفههای جنگهای میدرن مییباشید (قاضیی و همکیاران.)7505،
رشید و همکاران ( )7505در این رابطه بیان می کنند که جنگ های آینده شیناخت محیور و فناورپاییه
بوده که از طری همافزایی ،قابلیت دفاعی امنیتی و اشیراس اطالعیاتی در صیحنه سییال جغرافییایی بیه
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
را نابود کند .جنگهای هیبریدی نیز شامل گستره ای از حالت های متفاوت جنگ از جمله توانیایی هیای
متداول ،راهکنش های نامنظم ،انجام خشونت های بی رویه ،اغتشاشات جنایی کیه توسیط دولتهیا و ییا
نهادهای غیر دولتی هماهنگ می شود (کالنتری.)85:7508،
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تحقیقات پیشین
بر اساس تحقیقی که قلیپور و همکاران ( )7505در رابطه با طراحی مدل جیامع منیابع انسیانی
برای سازمانهای ایرانی نمودند به این نتیجه رسیدند که ساختار سازمانی بهعنوان اولین مرحله
بلوغ فرآیندهای منابع انسانی بوده و جهت حرکت به سمت مراحل بلوغ باالتر نییاز بیه طراحیی
ساختار اثربخش و کارا بوده و عواملی مانند :استراتژیهای سازمان ،برنامههای عملییاتی میدون،
مشخص بودن تکنولوژی شرکت و تابیت آن ،شناسایی الزامات محیط بیرونیی و قیانونی ،وجیود
اساس نامه ،نظرات ذینفعان کلیدی بر شکلگیری و طراحی آن تأثیر میگذارند .تحقی دیگیری
که توسط اسمیت و همکاران ( )5994در رابطه با عوامل میؤثر بیر توانیاییهیای سیازمانهیا در
مدی ریت نوآوری انجام شد منجیر بیه ایین نتیجیه شید کیه سیاختار سیازمانی و پیکربنیدی بیا
زیرمجموعههای ارتباطات ،همکاری ،نگرش نسبت بیه ریسی  ،نگیرش نسیبت بیه خالقییت در
توانایی سازمان نسبت به مدیریت نیوآوری و خالقییت نقیش بیه سیزایی دارد (ماریسیا ،میارکو،
پیتر .)5994،تحقیقی دیگر در رابطه با پیشرفت دیپلماسی ارتش رژیم صهیونیستی انجیام شید
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
کار صورت نگرفته است (ماگنا ،افرایم .)5971،7مطالعاتی که توسط بیولر ( )7044و جکسیون و
همکاران ( )7040در مورد ساختار انجام شد ،نشیان داد کیه ارتبیاط معنیاداری میابین سیاختار
سازمان و رفتار کارکنان در محیط کاری دارد (ایلماز .)5978،تحقیقی که توسیط ناصیحی فیر و
حبیبی برآبادی ( )7540در رابطه با عوامل ساختاری مؤثر بر نوآوری و خل دانش در سازمانها
مطالعه موردی در اداره مالیات کشور انجام گردید نشان داد که سیاختار سیازمانی عامیل بسییار
مؤثری در نوآوری و خل دانش در سازمان میباشد (ناصحی فیر و همکیاران .)7540،همچنیین
گرمین و همکاران )5991( 5تأثیر ساختار بر عملکرد مدیریت زنجییره تیأمین را میورد بررسیی
قراردادند و دریافتند که در محیط پایدار ،ساختار رسمی اثر مابت بر عملکرد دارد و درجایی که
محیط با پویایی مواجه است ،ژنگ و همکاران )5979( 5نتیجه گرفتند که اثیرات منفیی سیاختار

1. Magena & Ephraim
2. R. Germain, et al
3 .W. Zheng, B. Yang and G. N. Mclean
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بر اثربخشی سازمانی وجود دارد .در تحقیقی دیگر که توسط نیوه ابیراهیم و همکیاران ( )7502در
دانشگاه آزاد نجفآباد در رابطه با عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی انجام شد نشیان داد کیه سیاختار
سازمانی جزو عوامل مهم و مؤثر بر سکوت سازمانی بوده و میتواند بیهعنیوان عامیل بازدارنیده بیر
رشد و خالقیت و نوآوری سازمان باشد .مطالعه دیگری که توسیط کریمیی و رحمیانی ( )7508در
زمینه مدل چابکی در شرکت سایپا انجام گرفت منجر به این نتیجه شد که عوامل علی در محییط
مانند :قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری ،جهانیشدن بازارها و رقابت و عوامل مداخلیهگیر ماننید:
عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،بازار رقابت و عوامل بینالمللی و شرایط زمینهای بیر چیابکی و پیامید-
های آن در سازمان تأثیر میگذارد.

مدل مفهومی
برابر بررسی نظریههای صاحبنظران داخلی و خارجی ارایه شده در باال ،شاخصهای اثرگذار بیر
تحول در ساختار سازمانهای نظامی بهصورت جدول زیر استخراج گردید:
جدول :2نظریههای صاحبنظران داخلی و خارجی
پیچیدگی و پویاییهای محیطی ،زمینههای سیاسی
تهدیدهای هوافضایی ،هواپیماهیا و موشی هیا بیا سیرعتبیاال ،افیزایش
قابلیتهای دشیمن ،افیزایش تحیر دشیمن ،اسیتفاده از هواپیماهیای
غیرنظامی ،فضای سایبری ،امواج الکترومغناطیس

توزیع فضایی و جغرافیایی سازمان ،فناوری سازمان
فرایندهای سیاسی و تصمیمگیری مدیران ،ائتالس بیا سیایر سیازمانهیا،
عدم اطمینان محیطی ،رهبری و فرهنگ ،استراتژی ،فنیاوری ،ارتباطیات
مداوم
بحرانهای اقتصادی ،فجایع طبیعی ،تالطمهای سیاسی
چرخه فناوریها
هکرها ،شبکههای سازمانیافته
امنیت ملی

& Ongaro and
)Thiel(2018
Joint Publication 3-01,
countering Air and
)Missile Threats, (2017

)Joo Hatch(2016
)L.Daft(2016
)M Grant(2016
)Kent et&all(2015
)Vahdati & Yasini(2015
)Pötzsch, H(2015
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میزان مشارکت نیروهای مسلح در سیاستگذاری
اقتصادی
سیستم های قانونی ،سیاسی ،اقتصادی
عدم اطمینان محیطی ،فرصتهای محیطی ،بقای سازمان
ذینفعان
عملیات شبکه محور ،استراتژیهای سیازمان ،درسهیای آموختیهشیده،
دکترین ،رهنامهها ،سیاستها
قدرت در لبه
اندازه ،محیط ،تکنولیوژی ،فاکتورهیای اجتمیاعی ،اقتصیادی ،سیاسیی و
قانونی
استراتژی ،تکنولوژی
استراتژیهای سازمان ،تکنولوژی ،اساسنامه،

)Vincenzo, Nistic(2014
)Tran, Tian(2012
Albalate, Bel,
)Elias(2012
)Anne,Frederick(2013
)Smith at ell(2008
)Alberts (2006
)Alberts, Hayes(2005
& Jackson
)Morgan(1982
)Donaldson(1998
قلی پور و همکاران ()7505

نای ( )5998گروههای چریکی ،شورشیان ،شبکههای تروریسیتی ،شیبه قاضی و همکاران ()7505
نظامیان
فناوری ،جهانی شدن ،رقابت ،عوامل اجتماعی و اقتصادی

کریمی و رحمانی ()7508

جنگهای هیبریدی ،خشونت های بیرویه ،اغتشاشات و جنایات

رشید و همکاران ()7508

رقابت ،تکنولوژی جدید ،تغییر در قوانین و مقررات دولتی

بکهارد و پریتچارد ()7505

تهاجم موشکی ،جنگ شبکه محور ،عملیات روانی ،ابزارهای الکترونیکیی حیدری و همکاران ()7507
و مخابراتی

با توجه به اشتراکات در مفاهیم و متغیرها ،تعداد  54متغیر بهعنوان متغییر مسیتقل بیهصیورت
شکل زیر استخراج گردیدند.
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شکل :9مدل مفهومی پژوهش

هدف اصلی تحقیق
هدس از انجام این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل مهم بیر سیاختار سیازمانهیای نظیامی بیه
جهت ایجاد در و تصویر کلی ،تبیین و پیشبینی متغیرهای ایجادکننده تحیول ،جهیت نظیم
دهی و ساختاردهی مناسب و افزایش قابلیت سازمانی میباشد.

صورتبندی فرضیه
ازآنجاییکه پژوهش حاضر از ابتدا به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تحول ساختار سیازمانهیای نظیامی
بوده بنابراین فرضیه خاصی نداشته است و بهجای فرضیه دو سوال را به شرح زیر مطرح مینماید:
 -7عوامل مؤثر بر تحول سازمانهای نظامی کدامند؟
 -5اولویتبندی عوامل مؤثر بر تحول سازمانهای نظامی چگونه است؟
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روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به اینکه به وضع موجیود مییپیردازد ،توصییفی اسیت و بنیا بیر ماهییت
موضوع ،اهداس پژوهش از روشهای توصیفی پیمایشی اسیتفاده نمیوده اسیت .پیژوهش حاضیر
چون به منظور حل یکی از مشیکالت سیازمانهیای نظیامی (ارتیش جمهیوری اسیالمی اییران)
انجامشده است ،بنابراین از حیر هدس کاربردی است ،همچنیین بیه علیت اسیتفاده از تکنیی
نگاشت شناختی و تحلیل عاملی بهعنوان ی پژوهش اکتشافی اسیت و ازآنجیاییکیه دادههیای
پژوهش با پرسشنامه جمعآوری گردیده ،پژوهش میدانی محسوب میشود.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری شامل سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران و جهت تعییین حجیم نمونیه بنیا بیر
ماهیت روششناسی پژوهش که روش تحلییل عیاملی اسیت ،گورسیوچ 2 7نمونیه (پاسیخگو ییا
آزمودنی) به ازای هر متغیر مناسب میداند (حبیب پیور ،صیفری)7544،؛ بنیابراین بیاوجود 54
متغیر 599 ،آزمودنی بهصورت تصادفی -طبقهای از خبرگان شامل :فرمانیدهیان و میدیران (55
نفر دارای مدر دکتری و یا دانشجوی دکتری 42 ،نفیر کارشیناس ارشید و  45نفیر در سیطح
کارشناسی) انجام گردید.
در این پژوهش به جهت شناسایی ،نظم دهی و تحلییل عوامیل تأثیرگیذار بیر تحیول سیاختار
سازمانهای نظامی اقدام به شناسایی متغیرهای آشکار بهصورت اکتشافی از منابع گونیاگون انجیام
گردید .از کل مطالعات انجامشده  54متغیر در ابتدا شناسایی و مدل مفهومی اولیه ترسیم گردیید.
در ادامه با استفاده از تکنی نگاشت شناختی و استفاده از خبرگان در این تکنی متغیرها بیه 52
متغیر کاهش پیدا کرد ،سپس شاخصهای بهدستآمده بهصورت پرسشنامهای جهت انجام رواییی
محتوی در اختیار  2نفر از اساتید مدیریت نظیامی قیرار گرفیت و جهیت پاییایی از ضیریب آلفیای
کرونباخ توسط نرمافزار  SPSSبا مقدار  9848مورد تایید قرار گرفت.

1 .Gorsuch
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یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر پس از ترسیم مدل مفهومی جهت اعتبار دهی و ارتباط معنیدار شاخصهیای
احصاء شده از تکنی نگاشت شناختی استفاده گردید .نگاشت شیناختی اراییه تصیویری تفکیر
گروهی است که همه ایدههای گروه در ارتباط با موضوع تحت بررسی ،چگونگی ارتباط این ایده
با یکدیگر و میزان اهمیت آنها را نشان میی دهید ،ایین شییوه ترکییب مناسیبی از روییه هیای
استقرایی و قیاسی پژوهش میباشد (آذر7505،؛ .)597گام اول شامل آمادهسازی بود که تعیداد
 79نفر از خبرگان نظری و عملی مدیریت انتخاب شدند و در ادامه این گام ایجاد تمرکز جهیت
طوفان مغزی انجام گردیید و در گیام دوم ایجیاد عبیارات بیود و شیاخصهیای مطیرحشیده بیا
شاخصهای مدل مفهومی موردبحر گذاشته میشد و در گامهای بعیدی سیاختاربندی و نحیوه
ارتباط شاخصها با ی مفهوم یا عامل انجام گردید؛ یعنی درواقع مفاهیم ایجادشده در مراحیل
قبل در قالب خوشههایی دستهبندی شدند .در این فرایند نگاشت شناختی شاخصهیای مییزان
مشارکت نیروهای مسلح در سیاستگذاری ،امنیت ملی ،اسیتفاده از هواپیماهیای غیرنظیامی بیا
توجه به رتبه پایین در نمره ،از لیست شاخصها حذس شدند و شاخصهیا بیه  52میورد تقلییل
یافت؛ و در ادامه کلیه شاخصها در چهار عامل اصلی (ارکان جهیت سیاز ،محییط بیینالمللیی ،
محیط عمومی ،قابلیتهای موردنیاز) دستهبندی شدند.
جدول:3عوامل و شاخصها
ردیف

شاخصها

عوامل
مأموریتهای جدید و آینده

7

ارکان جهت ساز

5

محیط بینالمللی

استراتژی و دکترین
خطمشیها و فرامین
جهانیشدن
عدم اطمینان و ناهمگونی محیط
تنوع تهدیدها
امنیت ناپایدار
گسترش جنگافزارهای کشتارجمعی
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تهدیدهای فضایی (ماهوارهها ،هواپیماها ،موش ها)...،
شبکه اطالعات جهانی آمریکا
شبکههای سازمانیافته و هکرهای رایانهای
عملیات روانی
افزایش تواناییهای دشمن
تشدید رقابت
ذینفعان
اقتصادی
اجتماعی
5

محیط عمومی

8

قابلیتهای
موردنیاز

دولتهای محلی)گروههای قومی-چریکی-پناهجویان(

بیماریهای عفونی ،بالیای طبیعی و گرم شدن زمین

میزان رشد سازمان در صنعت مربوطه
شایستگی حرفهای تصمیم گیران (افسران ارشد)
تداوم ارتباط در سراسر سازمان
واگذاری منابع بهصورت پویا و متحر
جنگ هیبریدی و شبکه محور
فناوری ،سالح و تجهیزات واگذاری به سازمان

در ادامه جهت پاسخگویی به سوال پژوهش از تکنی تحلیل عیاملی اکتشیافی جهیت معنیادار
نمودن دادهها و شاخصهای بهدستآمده از نتایج نگاشیت شیناختی خبرگیان اسیتفاده گردیید.
اطالعات بهدستآمده از پرسشنامهها توسط نرمافیزار  SPSSدر بخیش کیاهش متغییرهیا بیه
عاملهای پنهان انجام گرفت .برای اطمینان از تقلیل دادهها به چندین عامل پنهیانی در تحلییل
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عاملی از شاخص کفایت نمونهگیری کیزر-میر-اولکین ( 7)KMOاستفاده گردیید؛ کیه در ایین
تحقی  ،شاخص KMOبا مقدار  98145و مقدار آزمون بارتلت کمتر از  982درصد حیاکی از کفاییت
الزم جهت انجام تحلیل عاملی بوده و همچنین فرض شناخته شدن ماتریس همبستگی رد گردید.
جدول  :9نتایج آزمون  KMOو بارتلت
KMO and Bartlett's Test
.786
1237.251

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square

258

df

.000

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

در بخش دوم تحلیل عاملی به جهت قرار گرفتن متغیرهیای شناسیاییشیده در عامیلهیای
پنهان از بخش دوم نرمافزار استفاده شد که نتایج آن در جیدول شیماره  5بیه نمیایش درآمیده
است .همانطور که مشاهده میشود ،جدول شماره  5شیامل سیه قسیمت اسیت؛ قسیمت اول
مربوط به مقادیر ویژه است و تعیینکننده عواملی است که در تحلیل باقی میماند و عواملی که
دارای مقدار ویژه کمتر از  7هستند از تحلیل خارج مییشیوند .عوامیل خیارجشیده از تحلییل،
عواملی هستند که حضور آنها باعر تبیین بیشتر واریانس نمیشیود .قسیمت دوم مربیوط بیه
مقدار ویژه عوامل استخراجی بدون چرخش است و قسمت سوم نشاندهنده مقدار ویژه عوامل
استخراجی به روش واریماکس که با  70بار چرخش صورت گرفته است.

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

مقادیر ویژه

مقادیر ویژه عوامل

مقادیر ویژه عوامل

استخراجی بدون

استخراجی با چرخش

چرخش
ارزش ویژه

1

98404

58545

488015

4

.419

58554

419587

0

4298

58025

098505

79

.527

78541

078049

77

.255

78298

058848

75

.279

78952

088290

75

.827

98049.

028840

78

.850

98029

058855

72

.555

98252

058018

75

.598

98854

018885

71

.541

98852

018091

74

.527

98855

018852

70

.550

98877

048555

59

.701

98500

008925

درصد واریانس

5

98082

88550

478240

7585
27

19819
9

5885
7

تجمعی

2

98027.

58529

118529

واریییییییییانس

ارزش ویژه

درصد واریانس

8

58217

758527

198199

58545

7187
94

24888
0

5804
9

تجمعی

واریییییییییانس

ارزش ویژه

درصد واریانس

5

58494

718794

248880

58459

7080
42

87854
7

5858
2

تجمعی

5

58295

708042

878547

58558

واریییییییییانس

7

88552

578525

578525

88295

5785
25

57852
5

5825
5

598450

598450

708757

508009

718502

219542

758572

198199
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57

.748

98509

008585

55

.757

98540

008557

55

98941

98555

008405

58

98915

799

برابر نتایج بهدستآمده ،عوامل مؤثر بر تحول ساختار سازمانهای نظامی را میتوان در  8عامیل
اصلی پنهان تقسیم نمود؛ که این  8عامل رویهمرفته  1981درصد از واریانس کیل متغییرهیا را
پوشش میدهند و این مسئله در پژوهشهای علوم اجتماعی موردقبیول مییباشید .عامیل یکیم
 598450و عامل دوم  708757و عامل سوم  718502و عامل چهارم  758572درصید وارییانس-
های کل را تحت پوشش قرار دادهاند .پس از انتخیاب میاتریس عیاملی چیرخش یافتیه بارهیای
عاملی معنیدار را انتخاب میکنیم و تنها متغیرهایی موردتوجه قرار مییگیرنید کیه بیار عیاملی
آنها بیشتر از  988باشد (حبیب پور ،صفری ،7544،ص  .)589عامل عملییات روانیی بیه دلییل
اینکه بار عاملی آن کمتر از  988بود ،حذس گردید؛ بنابراین بعد از انجیام تحلییل عیاملی تعیداد
متغیرها بیه  58میورد کیاهش پییدا کیرد .شیدت رابطیه بیین عامیل (متغییر پنهیان) و متغییر
قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی پس از  70بار چرخش در جدول شماره 8نشان دادهشده است.
جدول  :3نتایج دستهبندی متغیرها به همراه بار عاملی پس از  91بار چرخش
ردیف

عوامل

شاخصها

واریانس
عوامل

7
ارکان جهت ساز

598450

5
محیط بینالمللی

708757

واریانس
متغیرها

مأموریتهای جدید و آینده

98404

استراتژی و دکترین

98490

خطمشیها و فرامین باالدستی

98450

جهانیشدن

98155

عدم اطمینان و ناهمگونی محیط

98424

تنوع تهدیدها

98455

امنیت ناپایدار

98158
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5

قابلیتهای
موردنیاز

718502

8

محیط عمومی

758572

تنوع تهدیدات

98425

تهدییییییییییدهای فضیییییییییایی
(ماهوارهها،هواپیماها ،موش ها)...،

98454

شبکه اطالعات جهانی آمریکا

98152

شبکههای سازمانیافته و هکرهیای
رایانهای

98512

افزایش تواناییهای دشمن

98145

تشدید رقابت

98197

میییزان رشیید سییازمان در صیینعت
مربوطه

98558

شایسییییتگی حرفییییهای تصییییمیم
گیران(افسران ارشد)

98154

تداوم ارتباط در سراسر سازمان

98449

واگییذاری منییابع بییهصییورت پویییا و
متحر

98521

جنگ هیبریدی و شبکه محور

98495

فناوری ،سالح و تجهیزات واگیذاری
به سازمان

98481

ذینفعان

98425

اقتصادی

98290

اجتماعی

98429

دولتهای محلی

/298

بیماریهای عفونی

/455

جهت رتبهبندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردید و جیدول شیماره  5نتیایج حاصیل از
آزمون را نشان میدهد .مجذور کیای بیهدسیتآمیده  2508551در سیطح اطمینیان کمتیر از 2
درصد(  (p<.05قرارگرفته و مبین این میباشد که فرض صفر آماری در سیطح معنیاداری %02

شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار23 / ....

پذیرفته میگردد و دلیلی بر تفاوت بین متغیرها میباشد.

رد و فرض ی

جدول :4نتایج آزمون فریدمن
Test Statisticsa
200

N

569.367

Chi-Square

54

df

.000

Asymp. Sig.

a. Friedman Test

با رتبهبندی متغیرها توسط آزمون فریدمن برابر جدول شماره  ،2کلییه متغیرهیا بیر اسیاس
رتبه میانگین مرتب گردیدند .در این رتبهبندی مهمترین عامل تنیوع تهدییدها و ضیعیفتیرین
عامل که بیشترین تفاوت را با بقیه متغیرها داشته مربوط به بیماریهای عفونی ،بالیای طبیعی
و گرم شدن زمین میباشد.
جدول :5رتبهبندی متغیرها
رتبهها
متغیرها

رتبه

میانگین رتبه

1

16.25

تنوع تهدیدها

2

15.97

افزایش تواناییهای دشمن

3

15.54

مأموریتهای جدید و آینده

4

14.73

جنگ هیبریدی و شبکه محور

5

14.17

استراتژیها و دکترین

6

13.69

عدم اطمینان و ناهمگونی محیط

7

13.41

تهدیدهای فضایی (ماهوارهها ،هواپیماها ،موش ها)...،

8

13.14

تشدید رقابت

9

12.99

تداوم ارتباطات در سراسر سازمان

10

12.37

تجهیزات در اختیار
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12.24

عوامل اقتصادی

12

11.69

میزان رشد سازمان در صنعت مربوطه

13

11.25

جهانیشدن

14

10.73

امنیت ناپایدار

15

10.47

ذینفعان

16

10.26

خطمشیها و فرامین باالدستی

17

9.24

فاکتورهای اجتماعی

18

9.16

شایستگی حرفهای تصمیم گیران (افسران ارشد)

19

9.00

گسترش جنگافزارهای کشتارجمعی

20

8.74

شبکه اطالعات جهانی آمریکا

21

8.35

واگذاری منابع بهگونهای پویا و متحر

22

7.74

دولتهای محلی )گروههای قومی-چریکی-پناه-
جویان(

23

6.65

شبکههای سازمانیافته و هکرهای رایانهای

24

5.87

بیماریهای عفونی ،بالیای طبیعی و گرم شدن
زمین

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تحول در ساختار سازمانهای نظامی بیا
مرور مبانی نظری و تحقیقات انجامشده 54 ،متغیر بیهصیورت اکتشیافی بیهعنیوان متغییرهیای
اثرگذار بر تحول سازمانهای نظامی شناسایی شدند با انجام تکنی نگاشت شیناختی شیاخص-
های تأثیرگذار با نظر جمع خبرگان به  52شاخص تقلیل و در  8عامل اصلی دستهبندی شید و
سپس با انجام تحلیل عاملی اکتشافی متغیرهایی که دارای اشتراکات بیشتری داشته و وارییانس
بیشتری از کل متغیرها را به خود اختصاص دادنید در چهیار عامیل شیامل :ارکیان جهیت سیاز،
محیط بینالمللی ،قابلیتهای موردنیاز ،محیط عمومی دستهبندی شدند.
عامل یکیم ،ارکیان جهیت سیاز 598450 :درصید از کیل وارییانس را بیه خیود داده اسیت و
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متغیرهای مأموریت های جدید و آینده،استراتژی و دکتیرین،خط مشییهیا و فیرامین باالدسیتی
درمجموع عامل اول را تبیین میکنند؛ که در بین شاخصهای ارکان جهیت سیاز بیاالترین بیار
عاملی مربوط به مأموریتهای جدید و آینده و همچنین استراتژی و دکترین مییباشید اهمییت
این شاخصها با مبانی نظری و تحقیقات پیشین (البرت ،)5995 ،قلی پیور و همکیاران ()7505
همخوانی دارد.
عامل دوم ،محیط بینالمللی :این عامل  708757درصد از کل واریانس را به خیود اختصیاص
داده است و شامل شاخصهای :جهانیشدن ،عدم اطمینان و ناهمگونی محیط ،تنوع تهدییدهیا،
امنیت ناپایدار ،تنوع تهدیدات ،تهدیدهای فضایی (ماهواره ها ،هواپیماهیا ،موشی هیا ،)...،شیبکه
اطالعات جهانی آمریکا ،شبکههای سازمانیافته و هکرهای رایانهای ،افزایش تواناییهای دشمن،
تشدید رقابت میباشد کیه بیاالترین بیار عیاملی مربیوط بیه شیاخصهیای تهدییدهای فضیایی
(ماهواره ها ،هواپیماها ،موش ها )...،و عدم اطمینان و ناهمگونی محیط میباشد .این شاخصهیا
با مبانی نظری پژوهش حیدری و همکاران ( )7507و (انه و فردری  )5975 ،و (وحدتی و یاسیینی،
 )5972مطابقت دارد.

عامل سوم ،قابلیتهای موردنییاز :ایین عامیل  718502درصید از کیل وارییانس را بیه خیود
اختصاص داده است و شامل شاخص های :میزان رشد سیازمان در صینعت مربوطیه ،شایسیتگی
حرفهای تصمیمگیران (افسران ارشد) ،تداوم ارتباط در سراسر سازمان ،واگذاری منابع به صیورت
پویا و متحر  ،جنگ هیبریدی و شبکه محور ،فناوری ،سالح و تجهیزات واگیذاری بیه سیازمان
میباشد در این عامل شاخص تداوم ارتباط در سراسر سازمان و جنگ شبکه محور بیاالترین بیار
عییاملی رادارنیید .اییین شییاخصهییا بییا مبییانی نظییری پییژوهش (البییرت( ،)5995 ،قاضییی و
همکییاران( ،)7505،کریمییی و رحمییانی( ،)7508،بکهییارد و پریتچییارد )7505،و (حیییدری و
همکاران )7507،همخوانی دارد.
عامل چهارم محیط عمومی :این عامل  758572درصد از کل واریانس را به خیود اختصیاص
داده است و شامل شاخصهای :ذینفعان ،اقتصادی ،اجتماعی ،دولتهیای محلیی ،بیمیاریهیای
عفونی میباشد و عاملهای ذینفعان و اجتماعی باالترین بارهای عیاملی را دارا مییباشیند .ایین
شاخصها بیا مبیانی نظیری (وحیدتی و یاسیینی )5972 ،و (تیرن و تیرین( ،)5975 ،البیاالت ،بیل،
والیاس( ،)5975،اسمیت و همکاران )5994 ،و (جکسون و مورگیان ،)7045،قاضیی و همکیاران
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( ،)7505کریمی و رحمانی ( ،)7508و رشید و همکاران ( )7508مطابقت دارد.
در این پژوهش با مطالعه مبانی نظری و تحقیقات پیشین و استفاده از خبرگان و بهرهگییری
از تکنی نگاشت شناختی امکان شناسایی و کشف متغیرها و دستهبندی اولییه در مرحلیه اول
میسر گردید و سپس با انجام تحلیل عاملی کلییه شیاخصهیای اثرگیذار بیر تحیول در سیاختار
سازمانهای نظامی نظم جدیدی بخشیده شد و شاخصهای شناساییشده در چهار عامل اصیلی
بارگذاری شدند و انجام این فرآیند باعر گردید کیه ارتبیاط معنیاداری بیین اکتشیاس از طریی
تحقیقات پیشین و خبرگان و تحلیل عاملی به وجود بیاید و دید و تصویر کلیی نسیبت بیه ایین
متغیرها با توجه به میزان اشتراکات شاخصها و همچنیین مییزان تبییین وارییانس هرکیدام از
عوامل بینش جدیدی حاصل گردید ،در ادامه جهت نظم دهی مجیدد ،کلییه دادههیا بیا آزمیون
فریدمن رتبیهبنیدی شید و ایین رتبیهبنیدی متغیرهیا در مرحلیه دوم دییدگاه جدییدی جهیت
سازماندهی جدید شاخصها بر اساس اهمیت در پژوهش به وجود آورد .اهمیت شیاخصهیا بیه
ترتیب برابر رتبهبندی انجامشده در جدول شماره  2قابلمشاهده میباشد .اولین رتبه مربوط بیه
متغیر تنوع تهدیدها و آخرین رتبه مربوط به شاخص بیماریهای عفونی ،بالیای طبیعی و گیرم
شدن زمین به دست آمد .نتیجه نهایی اینکه در این تحقی کلیه متغیرهای تأثیرگذار بر تحیول
ساختار سازمانهای نظامی بهصورت اکتشافی شناسایی و سپس از طری سیه فرآینید (تکنیی
نگاشت شناختی ،تحلیل عاملی و رتبهبندی) نظمدهی جدیدی به این متغیرها داده شد و توجیه
به این عوامل بهصورت یکپارچه میتواند تصویر کلی و در جدیدی به فرماندهان و میدیران در
انتخاب و خل ساختار متناسب با محر ها و متغیرهای محیطی به ارمغان میآورد و همچنیین
دستیابی به اثربخشی و افزایش قابلیتهای سازمانی را در اجرای مأموریتهیای حیال و آینیده
ممکن میسازد؛ بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش ضمن جوابگویی به سیؤاالت مطیرحشیده،
اهداس تحقی محق گردید.

پیشنهادها
پیشنهاد برای پژوهشگران آتی
پیشنهاد میگردد که محققین آتی مدل کامل ساختار سیازمانی سیازمانهیای نظیامی را بیا
توجه به عوامل مؤثر ،فرآیندها و خروجی یا بروندادها طراحی نمایند.
پیشنهادات اجرایی
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-7فرماندهان و مدیران و پژوهشگران سازمانهای نظامی در راستای برنامه تحول سیاختاری
به عوامل و متغیرهای اکتشافی پژوهش حاضر توجه ویژه نمایند.
-5نتایج پژوهش حاضر بهعنوان پایه نظری جهت طراحی ساختار متناسیب بیا محیر هیا و
عوامل محیطی مورد استفاده قرار گیرد.
-5اولویتبندی متغیرهای محیطی بهعنوان راهنمایی جهیت طراحیی و اجیرای برنامیههیای
تحول ساختاری مورد بهرهبرداری فرماندهان و مدیران قرار گیرد.

فهرست منابع
اچ.داونپورت ،تامس و پروسا  ،الرنس .مدیریت دانش .مترجم دکتر حسین رحمان سرشت .چاپ اول،
 ،7510تهران ،ناشر شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ،واحد آموزش.
آذر ،عادل ،خسروانی ،فرزانه و جاللی ،رضا ،.)7502(.تحقی
مسئله) ،سازمان مدیریت صنعتی ،تهران.

در عملیات نرم (رویکرد ساختار دهی

آلبرتس ،دیوید استیون ،هایس ،ریچارد ،قدرت در لبه (فرماندهی و کنترل در عصر اطالعات) ،مترجم
مرتضی احمدی و علی اصغر حقیری ،7505 ،تهران موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
آلبرتس ،دیوید استیون ،آینده فرماندهی و کنترل ،طرح ریزی تالشهای پیچیده ،مترجم مسعود
اسفندیاری ،7502 ،تهران ،موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع.
استونر ،جیمز ای .اس ،فری من ،آر .ادوارد و گیلبرت ،دانیل .آر .مدیریت ،سازماندهی .رهبری .کنترل،
دوم ،سید محمد اعرابی و علی پارسائیا ،7510،تهران ،نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی.
اندرسون ،دین ،اکرمناندرسون ،لیندا ،فراسوی مدیریت تغییر ،ترجمه میر علی سید نقوی ،7505 ،تهران،
مهربان نشر.
بکهارد ،ریچارد ،پریتچارد ،وندی ،مدیریت تحول و نوآوری ،ترجمه مهدی ایران نژاد پاریزی،7505،
تهران ،نشر مدیران.
حبیب پور ،کرم ،صفری ،رضا ،راهنمای جامع کاربرد  ،)7544( ،SPSSچاپ دوم ،تهران ،انتشارات
غزال.
حیدری ،کیومرث ،عبدی ،فریدون ،)7507( ،جنگهای آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه
برخی صاحبنظران غربی ،فصلنامه مدیریت نظامی.)84(75،
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دانایی فرد ،حسن ،الوانی ،سیدمهدی ،آذر ،عادل ،روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت :رویکرد
جامع ،7505،انتشارات صفار ،تهران.
ریاحی ،بهروز ،نصرتی ،علیرضا ،)7505( ،نگرش در تدوین راهبردهای باز مهندسی ساختار نظام اداری
کشور ،فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال اول شماره سوم ،پاییز
 ،7505صفحات .51-08
رشید ،غالمعلی ،محرابی ،غالمعلی ،کالنتری ،فتح ا .شجاعی ،شهرام ،زنجانی ،داوود ،)7505( ،واکاوی
الگوهای حاکم بر جنگ های آینده و مقایسه ان با جنگ هشت ساله و جنگ های اخیر ،فصلنامه
راهبرد دفاعی شماره .84
فرنچ ،وندال ،اچ بل ،سسیل ،مدیریت تحول در سازمان ،7540،ترجمه ،الوانی سید مهدی ،دانایی فرد،
حسن ،انتشارات صفار ،تهران.
قاضی میرسعید ،سید علیرضا ،فرتو زاده ،حمیدرضا ،ولیوند زمانی ،حسین ،حعفری ،سید اصغر،
باقری ،ابولفضل ،)7505( ،تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ های
آینده از منظر فرماندهی معظم کل قوا مدضله العالی ،فصلنامه مدیریت نظامی ،شماره  ،8زمستان ،7505
تهران.
قلی پور ،آرین ،محمد اسماعیلی ،ندا ،دبیری ،افشین ،)7505( ،مدل منابع انسانی ،تهران ،موسسه نشر
مهربان.
کریمی ،آصف ،رحمانی ،سوما ،)7508( ،طراحی مدل کسب و کار برای چابکی سازمان ،توسعه
کارآفرینی ،دوره  ،4شماره  ،5تابستان  ،08ص .505- 515
کالنتری ،فتح ا ، )7508(.واکاوی راهبرد های نظامی آمریکا در جنگ های حال و آینده ،فصل نامه
راهبرد دفاعی ،سال سیزدهم ،شماره .27
کالنتری ،فتح ا ، )7502(.مشخصات جنگ احتمالی آینده علیه جمهوری اسالمی ایران و راهبردهای
مقابله با آن ،فصل نامه راهبرد دفاعی ،سال چهاردهم ،شماره .25
لشکربلوکی ،مجتبی ،)7505( ،جاریسازی استراتژی ،تهران ،انتشارات آریانا قلم.
ناصحی فر ،وحید ،حبیبی بدرآبادی ،محبوبه ،حبیبی بدرآبادی ،علی ،)7540( ،عوامل ساختاری مؤثر بر
نوآوری و خل دانش در سازمانها ،پژوهشنامه مالیات /دوره جدید /شماره نهم(/مسلسل  ،)21پاییز و
زمستان ،تهران.
نوه ابراهیم ،عبدالرحیم و یوسفی ،فرزانه ،)7502( ،عوامل موثر بر سکوت سازمانی ،مانع ایجاد
کارآفرینی سازمانی ،فصلنامه علمی -پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،سال هفتم ،شماره .5

21 / ....شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تحول در ساختار
Albalate, Daniel, Bel, Germ, Elias, Ferran, 2012. Institutional determinants of
military spending. Journal of Comparative Economics 40 (2), 279–290.
Bauer,Talya, Erdogan, Berrin, (2012), An Introduction to Organizational
Behavior,www.flatworldstudents.com.
Bove a,b, Bove a,b, Vincenzo,, Roberto Nistic, Military in politics and budgetary
allocations, Journal of Comparative Economics 42 (2014) 1065–1078
Broom, G. (2009). Cutlip & center’s effective public relations (10th ed). Upper
Saddle River, NJ: Pearson Education
D. Lynch,Thomas, L. Cruise, Peter,Handbook of Organization Theory and
Management The Philosophical Approach,Taylor and francis group,2005,
Second Edition, Washington
D. Ketz and R. L. Kahn, “The Social Psychology of Or-ganizing, 2nd Edition,
Wiley, New York, 1978.
E. Ongaro and S. van Thiel (eds.), (2018) The Palgrave Handbook of Public
Administration and Management in Europe, https://doi.org/10.1057/978-1-13755269-3_55
Egeberg, M. (2012). How bureaucratic structure matters: An organizational
perspective.
Harri Laihonen, Sari Mäntylä, (2018) "Strategic knowledge management and
evolving local government", Journal of Knowledge Management, Vol. 22 Issue:
1, pp.219-234, https://doi.org/10.1108/JKM-06-2017-0232
In B. G. Peters & J. Pierre (Eds.), Handbook of public administration. London.
J. H. Jackson and C. P Morgan, “Organization Theory, 2nd Edition, Prentice Hall,
Upper Saddle River, 1982.
J. D. Thompson, “Organization in Action, McGraw-Hill, New York, 1966.
Joo Hatch, Mary, (2018)organization Theory (modern,symbolic,and postmodern
prespective),fourth edit.oxford university press.ISBN 978-0-19-251306-9
J. Child, “Organizational Structure, Environment and Per- formance: The Role of
Strategic Choice, Sociology, Vol. 6, No. 1, 1972, pp. 1-22.
doi:10.1177/003803857200600101
Joint Publication 3-01Joint,PCountering Air and Missile Threatsublication, 21
April 2017-3-01
J. H. Jackson and C. P Morgan, “Organization Theory, 2nd Edition, Prentice Hall,
Upper Saddle River, 1982.
Kent Andersson a, Martin Bang a, Carina Marcus b, Bjgorn Persson a, Peter
Sturesson a,Eva Jensen a, Gunnar Hult a, Military utility: A proposed concept to
support decision-making, Technology in Society 43 (2015) 23e32.
Kurtuluş, Genç Yılmaz, (2014),Environmental Factors Affecting Human Resources

7501  پاییز،5  شمارۀ، سال هجدهم، فصلنامۀ مدیریت نظامی/ 33
Management Activities of Turkish Large Firms, International Journal of
Business and Management; Vol. 9, No. 11; 2014
Lise Bjørnstad, Anne, M.J. Lichacz,Frederick, Organizational flexibility from a
network organizational perspective, Leadership & Organization Development
Journal Vol. 34 No. 8, 2013 pp. 763-783 r Emerald Group Publishing Limited
0143-7739 DOI 10.1108/LODJ-02-2012-0021
M Grant, Robert, (2016), Contemporary strategy analysis, John Wiley & Sons
Magena, Clila,, Lapidb,Ephraim, Israel's military public diplomacy evolution:
Historical
and
conceptual
dimensions,
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.11.003
O. C. Ferrell and S. J. Skinner(1988). “Ethical Behavior and Bu- reaucratic
Structure in Marketing Research Organiza- tions, Journal of Marketing
Research, Vol. 25, No. 1, 1988, pp. 103-109. doi:10.2307/3172930
P. R. Lawrence and J. W. Lorsch, “Organization and En-vironment, Irwin,
Homewood, 1967.
Rechard, L.Daft, (2016), Organization Theory & Design,12EDIT.printed in
canada
R. Germain, et al. “Supply Change Variability, Organ-izational Structure and
Performance: The Moderating Ef-fect of Demand Unpredictability, Journal of
operations management, Vol. 26, No. 5, 2008, pp. 557-570.
doi:10.1016/j.jom.2007.10.002
Smith, Marisa, Busi,Marco, Ball,Peter, Factors Influencing an Organisations ability
to Manage Innovation: a Structured Literature Review and Conceptual
Model,International Journal of Innovation Management,2008, Volume: 12,
Issue: 4pp. 655-676
Snow, et al. “Managing 21st Century Network Organiza- tions, Organizational
Dynamics, Vol. 20, No. 3, 1992, pp. 4-20. doi:10.1016/0090-2616(92)90021-E
Tran, Quangyen, Tian,Yezhuang, Organizational Structure: Influencing Factors
and Impact on a Firm, American Journal of Industrial and Business
Management, 2013, 3, 229-236
Vahdati,Soudabeh, Yasini,Niloofar, Factors affecting internet frauds in private
sector: A case study in Cyberspace Surveillance and Scam Monitoring Agency
of Iran Computers in Human Behavior 51 (2015) 180–187
W. Zheng, B. Yang and G. N. Mclean, “Linking Organ- izational Culture, Strategy
and Organizational Effective- ness; Mediating Role of Knowledge
Management,« Jour- nal of Business research, Vol. 63, No. 7, 2010, pp. 763771. doi:10.1016/j.jbusres.2009.06.005

