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چکیده
تهدیدات نوپدید در محیط بین الملل ،ایجاد تحول در نیروهاي مسلح را ضروري ساخته است و
فرهنگسازمانی همگرا زیربناییترین پیشنیاز تحول سازمانی به شمار میرود .بر این اساس،
پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبناي بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) الگویی ماهیت
شناختی از فرهنگ تحول در نیروهاي مسلح ج.ا.ا ارائه کند .این پژوهش ازنظر هدف کاربردي و از
نوع تحقیق آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است .ساخت الگو به روش کیفی و با استفاده از روش
تحلیل محتواي کیفی انجامشده است .آزمون الگو نیز به روش کمی و با استفاده از مدلیابی
معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار پیالاس انجامشده است .یافتههاي پژوهش نشان میدهد
فرهنگ تحول از شش مقولۀ اصلی تشکیلشده است :فرصتگرایی (فرصتیابی و بهرهگیري از
فرصتها) ،تحولگرایی (انعطافگرایی و پویاییمداري) ،انسانگرایی (اهمیت سرمایههاي انسانی و
توسعه سرمایههاي انسانی) ،معنویتگرایی (ارزشهاي انقالبی و ارزشهاي دینی) ،شایستهگرایی
(شایستگیهاي شناختی و رفتاري) و وحدتگرایی (وحدت درونسازمانی و میانسازمانی) .توسعه
این ابعاد فرهنگی میتواند به ارتقاي اثربخشی و موفقیت طرحهاي تحول سازمانی در راستاي
راهبردهاي آینده سازمانهاي دفاعی یاري رساند.
واژههای کلیدی:
فرهنگسازمانی ،تحول سازمانی ،فرهنگ تحولگرا ،نیروهای مسلح ،فرماندهی معظم کل قوا
(مدظلهالعالی).

 .7استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاري
 .1دانشیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه هوایی شهید ستاري
 .9استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه هوایی شهید ستاري
 .4استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه هوایی شهید ستاري
* نویسنده مسئول:

Email: nasgari@ut.ac.ir
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مقدمه
دنیاي کنونی ،عصر تغییرات و تحوالت شگرف است .دگرگونیهاي فناورانه ،سیاسی ،اقتصادي،
اجتماعی ،طبیعی ،نظامی و بینالمللی در تاروپود روزگار ما تنیده است و محیطی آکنده از ابهام
و نا اطمینانی را فراروي سازمانها قرار داده است (منوریان و عسگري .)7998 ،سرعت ،شدت و
گسترۀ این تغییر و تحوالت بهاندازهاي است که سکون و ایستایی براي سازمانها سرانجام
نافرجامی جز شکست و نابودي به در پی نخواهد داشت (رابینز .)7994 ،فهم این دگرگونیهاي
فزاینده درک این گفته هراکلیتوس را آسانتر میکند که «تنها چیزي که تغییر نمیکند تغییر
است» و «هیچکس نمیتواند در یک رودخانه دو بار گام نهد» (سوکاس و چیا.)1771 ،
بیتردید بسیاري از این تحوالت موجب شدهاند شمار زیادي از کشورها در راهبرد و دکترین
دفاعی خود تغییراتی اساسی ایجاد کنند تا بتوانند توان رزمی و قدرت نظامی خود را متناسب
با این تحوالت حفظ کنند .این موضوع به سوژهاي کلیدي براي تحلیلگران و استراتژیستهاي
نظامی تبدیلشده که می کوشند براي حفظ توان مقابله و دفاع در برابر تهدیدات آینده
چارهجویی کنند و طرحی نو دراندازند (کرمیراد .)7954 ،انجام این مهم نیازمند پیشبینی
آینده و آمادگی براي رویارویی با آن است و حتی شاید الزم باشد براي ساختن آینده موردنظر
نیز تالش کرد .اما پیشبینی دقیق آینده بسیار دشوار و گاه ناممکن است .نااطمینانیها و
ابهامهاي موجود شمار گمانهزنیها در مورد آینده را بسیار افزایش دادهاند .از سوي دیگر ،براي
اندیشیدن در مورد آینده باید گذشته را نیز در نظر داشت .زیرا حال لبه پیشین گذشته و خط
رهسپاري بهسوي آینده است (اسکیلز.)7954 ،
باوجود این ،ابهام و دشواري پیشبینی آینده مانع آمادگی براي رویارویی با آن نمیشود.
سازمانهاي پیشرو ازجمله سازمانهاي دفاعی میکوشند با رویکردي خود را براي ایفاي نقش
مؤثر در شرایط دگرگون شونده آینده آماده سازند .حفظ این آمادگی به پیشبینی ،تشخیص و
انطباق مؤثر با تغییر و تحوالت محیطی نیاز دارد .فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) در این
خصوص میفرمایند « یک ملت باید دشمن را بشناسد ،نقشه دشمن را بداند و خود را در مقابل
آن مجهز کند .اول د شمن را باید شناخت ،بعد باید نقشه او را دانست .باید سیاست او را
بشناسیم» (فرماندهی معظم کل قوا.)7958 ،
بهدلیل گستردگی مأموریتها در بخشهاي مختلف عملیاتی و رزمی ،فرماندهی و کنترل،
فناوري ،ساخت و نگهداري تجهیزات و ادوات نظامی و حتی پشتیبانی ،لجستیک و خدمات
اداري و مالی (امینی و انعمامی ،)7991،تغییر و توسعه موضوعی کلیدي محسوب میشود
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(محمدي و همکاران )7997،و موفقیت صنایع دفاعی نیز به توانایی آنها در توسعه ،تحول و
تغییر مستمر با نیازها و تهدیدات محیطی بستگی دارد .قابلیتهاي بخشهاي دفاعی هنگامی
شکل میگیرد که آنها با محیط در حال تغییر سازگار شوند .تغییرات مختلف در محیط مانند
تهدیدات مختلف نظامی و غیرنظامی و پیشرفتهاي فناورانه ،همواره عملکرد سازمانهاي
دفاعی را تهدید میکنند .بخشهاي دفاعی باهدف دوري گزیدن از این تهدیدها و همچنین
استفاده از فرصتهاي روزگذر پیشرو ،باید منابع و قابلیتهاي خود را در راستاي توسعه و
تحول ارتقاء بخشند (جانتونن و همکاران)1771،؛ زیرا در غیر اینصورت نمیتوانند بر
پیچیدگیها و محیط پرتالطم رقابت فعلی غلبه کنند .از اینرو تدوین طرحهاي تحول سازمانی
و فراهمسازي بسترها و آمادگیهاي موردنیاز براي پیادهسازي آنها در شمار اولویتهاي اساسی
سازمانهاي پیشرو ازجمله سازمانهاي دفاعی تبدیلشده است.
تحول سازمانی بر پایه اصول علوم رفتاري بنیان نهاده شده است که خود از روانشناسی،
جامعهشناسی ،رفتار سازمانی و مدیریت نشأت گرفتهشده است .توجه اصلی توسعه سازمانی بر
بخش انسانی سازمان است .این رشته از اواخر  7987به وجود آمده است .لوین و بکهارد اصول
و تئوريهاي مختلفی را به هم مرتبط ساخته و رشتهاي کاربردي در کسبوکار را به وجود
آوردند (پارچ و بوقمن .)1777 ،واران بنیس تحول سازمانی را پاسخی براي تغییر میداند،
بهعبارتی تحول سازمانی نوعی استراتژي آموزشی پیچیده باهدف تغییر باورها ،نگرشها،
ارزشها و ساختار سازمانی است تا سازمان بتواند با تکنولوژيها ،بازارها و چالشهاي تغییر
مقابله کند .تعاریف تغییر بر شناخت بهتر ماهیت تغییر تأکید دارند (مارشاک .)1774 ،اگر
سازمان ها براي مدتی طوالنی ثابت بمانند ،شکاف مابین تغییرات و سازمان روزبهروز بیشتر شده
و دستیابی به تغییرات برنامهریزيشده از بین خواهد رفت (شاترویچ .)1774 ،بر اساس ادبیات،
سازمانها تمایلی به اجراي برنامههاي توسعهسازمانی ندارند .برنامههاي توسعهسازمانی وضعیت
موجود را تغییر می دهد و افراد در مقابل تغییر وضع موجود مقاومت میکنند .این مقاومت
عامل شکست بسیاري از برنامههاي تغییر است (براون.)1777 ،
پیشبرد راهبرد تحول همچون هر استراتژي دیگري به وجود فرهنگی متناسب نیاز دارد
(رابینز .)7994 ،ریشه بسیاري از مسائل و خاستگاه بسیاري از تحوالت در حوزه سازمان و
مدیریت فرهنگ حاکم بر سازمان است .از دیدگاه بسیاري از اندیشمندان اگر سازمانی به تغییر
و انطباقپذیري پیوسته نیاز دارد ،الزم است فرهنگ حاکم بر آن تغییر داده شود .به دیگر
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سخن ،توانایی درک ،شناخت و تغییر فرهنگ سازمان جهت تحول سازمانی از اهمیتی چشمگیر
برخوردار است (فرنچ.)1771 ،
بر این اساس ،در پیش گرفتن رویکرد تحول سازمانی در تناسب با تغییرات پیشروي
سازمان هاي دفاعی ضرورتی گریزناپذیر است .این مهم نیازمند فرهنگی متناسب و تسهیلگر
براي پیشبرد پیوسته این رویکرد است .ازاینرو نیاز است ماهیت چنین فرهنگی بهروشنی
شناخته شود تا بتوان براي توسعه و ترویج آن برنامهریزي و اقدام کرد .با توجه به اینکه یکی از
اصلیترین خاستگاههاي شکلگیري و تغییر فرهنگسازمانی ،اولویتها و انتظارات مقامات عالی
آن است (رابینز ،)7994،انتظ ارات ،تدابیر و رهنمودهاي فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی)
ازجمله ریشههاي کلیدي فرهنگ حاکم بر این سازمانها به شمار خواهد رفت.
بر این اساس مسئله اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته میشود این است که از دیدگاه
فرماندهی معظم کل قوا فرهنگسازمانی مطلوب سازمانهاي دفاعی کشور که بتواند حامی و
تسهیلگر طرحهاي تحول و توسعهسازمانی باشد از چه ماهیتی برخوردار است و چه الگویی
میتواند ماهیت چنین فرهنگی را نشان دهد .ازاینرو ،پژوهش حاضر بر آن است با رویکردي
استقرایی و اکتشافی الگویی ماهیتشناختی از فرهنگ تحولگرا در سازمانهاي دفاعی ارائه
کند .این الگو میتواند بهعنوان راهنمایی براي توسعه فرهنگی سازمانهاي دفاعی ج.ا.ا براي
پیشبرد و اجراي راهبردهاي تحول در آنها مورداستفاده قرار گیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
تحول سازمانی

پویایی و تغییرات گسترده و شدید محیطی باعث شده تا سازمانهاي براي حفظ جایگاه رقابتی
و پایدار ساختن بهرهوري مستمر خود رویکردي پویا در پیش گیرند و ارکان سازمانی خود را
متناسب با این تحوالت محیطی و در تناسب با یکدیگر بهبود و توسعه دهند .ازاینرو تحول
سازمانی در اولویت بسیاري از سازمانهاي پیشرو قرارگرفته است .تحول سازمانی فرآیندي
نظاممند و مستمر بهمنظور اجراي مؤثر طرحهاي تغییر سازمانی به شمار میرود .توسعه
سازمانی ،تالشی برنامهریزيشده و سنجیده بهمنظور افزایش قابلیت بقا و تداوم فعالیت سازمان
است (ایوانکو .)1779 ،کامینگز و ورلی ( )1775توسعه سازمانی داري پنج ویژگی است؛  )7به
تغییر استراتژي سیستم ،ساختار و فرآیندها تمایل دارد )1 .بر اطالعات و شیوههاي علوم
رفتاري متکی است )9 .موجب نوعی تغییر برنامهریزيشده میشود )4 .شامل طراحی،
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توانمندسازي و تقویت ایجاد تغییر است )8 .برافزایش اثربخشی متمرکز است .بردفورد و مکاران
( )1777نیز تحول سازمانی را نوعی فرآیند مشارکتی ارزشمحور میدانند که در کل سیستم
اجرا شده و از دانش علوم رفتاري براي توسعه و تقویت ویژگیهاي سازمانی مانند ،استراتژيها،
ساختار ،فرآیندها و فرهنگ بهره میگیرد و به اثربخشی سازمانی میانجامد.
اهداف تحول سازمان عبارتاند از )7 :افزایش سازگاري بین ساختار ،فرایندها ،استراتژي،
افراد و فرهنگ سازمان  )1ایجاد و توسعه راهحلهاي نو و خالقانه در سازمان  )9توسعه توانایی
نوسازي خویشتن در سازمان .بهعبارتدیگر ،ارتقاي توانایی سازمان در انطباق با تغییرات
محیطی ،تغییر رفتار کارکنان و آمادهسازي آنان براي تغییر و غلبه بر مقاومت در مقابل تغییر و
ارتقاي سطح کارایی و اثربخشی (رابینز.)7994،
در بحث تغییر ،گذار از وضعیت کنونی و حرکت بهسوي اهداف جایگاهی ویژه دارد و در این
راه باید از شرایط ،باورها و نگرشهاي کنونی فاصله گرفت (روتول و همکاران .)1778 ،بهدلیل
اهمیت تغییر سازمانی ،مدیریت این فرآیند به تواناییهاي مدیریتی گستردهاي نیاز دارد
(هورنستین .) 1778 ،مدیریت باید فرآیند تغییر را نهادینه و تغییرات را در سازمان تثبیت کند
(هانیف و همکاران .)1774 ،مطالعات آثور ( )1771نشان داد که یکی از ویژگیهاي مهم
مدیران در زمینه توانایی تغییر ،قابلیت اعتماد و رفتار آنهاست .مهارت در هدفگذاري و ایجاد
شرایط مناسب براي دستیابی به هدف از دیگر مهارتهاي مدیر در فرآیند تغییر سازمانی
است .مدیران باید قادر به درک نقش خود در مدیریت تغییر و اثرگذاريشان بر افراد و تیمهاي
سازمانی باشند (فرانک و همکاران.)1778 ،
مرور تعاریف و الگوهاي ارائهشده درزمینه تحول سازمانی نشان میدهد اقدام به تالش براي
پیشبرد طرحهاي تحول سازمانی و موفقیت این برنامهها تا حدود زیادي به مناسب بودن و
همراهی فرهنگسازمانی با این طرحها نیاز دارد .محیطهاي پویا و آکنده از تغییر و تهدیدات
نوپدید پیش روي نیروهاي مسلح اتخاذ رویکرد تحولگرایانه براي انطباق با تغییر و تحوالت
محیطهاي پیشروي آنها را ضروري ساخته است .فرهنگسازمانی بهعنوان شخصیت سازمان
از نقشی کلیدي در پیشبرد و پیادهسازي این راهبرد تحول برخوردار است .فرهنگ حاکم بر
سازمان میتواند بهعنوان عاملی تسهیلگر براي تحول سازمانی در نیروهاي مسلح عمل کند یا
مانعی مقاومتکننده در برابر در پیشبرد این راهبرد بهحساب آید .ازاینرو شناخت ،توسعه و
ترویج فرهنگ متناسب با این راهبرد ازجمله پیشنیازهاي اساسی موفقیت در این زمینه به
شمار میرود.
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فرهنگسازمانی

فرهنگ سازمانی ترکیبی از ارزشها ،باورهاي بنیادین و مدلهاي رفتاري است .مرور ادبیات
حوزه فرهنگ سازمانی نشان میدهد که تعاریف گوناگونی از فرهنگ وجود دارد .شاید ،فرهنگ
سازمانی را بهعنوان الگویی از مفروضات بنیادین ،ارزشها ،هنجارها ،باورها و نمادهاي عینی
تعریف میکند که بین اعضاي سازمان مشترک هستند و به آنها اجازه میدهند که درک
مشترکی از معانی داشته باشند .او فرهنگ سازمانی را نتیجه سه منبع اصلی میداند :باورها،
ارزشها و مفروضات بنیانگذاران سازمان ،تجربیات آموختهشده اعضاي گروه در حین تکامل
سازمانشان ،و باورها ،مفروضات و ارزشهاي جدیدي که بهوسیله اعضاء و رهبران جدید به
سازمان آورده میشوند (شاین.)1774 ،
فرهنگ سازمانی در صورتی میتواند بر اثربخشی اقدامات سازمان تأثیر بگذارد که قوي باشد
و با شرایط و اهداف سازمان سازگاري داشته باشد (رابینز .)7994 ،رفتار افراد در سازمان بیش
از آنچه که بهوسیله دستورهاي مدیران ارشد شکل میگیرد ،بهوسیله فرهنگ سازمانی تعیین
می شود .اجراي بسیاري از راهبردهاي سازمانی نیز در صورت ناسازگاري با فرهنگ سازمان با
مشکل روبهرو خواهد شد (ساپیا و سینگ.)1777 ،
درزمینه شناخت فرهنگ ،بهویژه فرهنگ سازمانی مجادالت زیادي وجود داشته است.
اندیشمندان نظریهها و ابزارهایی گوناگونی در این زمینه ارائه کردهاند (شاین1774 ،؛ رابینز،
7994؛ کامرون و کویین .)1778 ،در میان این نظریهها و مدلها رابینز شاخصهایی را براي
فرهنگ سازمانی بیان میکند که با میزان ریسکپذیري حاکم بر سازمان در ارتباطاند :خالقیت
و خطرپذیري ،توجه به جزئیات ،نتیجهگرایی ،توجه به افراد ،تیمگرایی ،تحول و جسارت (رابینز،
.)7994
اغلب الگوهاي مطالعه فرهنگ سازمانی بر این بعد تأکید دارد .صاحبنظران از فرهنگ
تحولگرا در قالب عباراتی همچون سازگاري (پیترز و واترمن ،)7951 ،انطباقپذیري (هافستد،
 ،)7998انعطافپذیري (دنیسون ،)7998 ،رقابتی (هلریگل و اسلوکم ،)7998 ،عقالیی (کوئین،
 ،)7958سازنده (کوک و الفرتی ،)7958 ،بازاري (کامرون و کوئین )1778 ،و مواردي ازاین
دست یاد کردهاند .فرهنگ تحولگرا که کارکرد اصلی آن در محیطهاي پویا ،چالشی ،رقابتی و
در وضعیت متالطم و پیچیده محیطی است بر متغیرهاي محیط خارجی از یکسو و رابطه
مداري از سوي دیگر تأکید دارد .ارزشهاي غالب این فرهنگ امکان دریافت ،تفسیر و اعمال
تغییرات محیطی مورد نیاز سازمان را در بردارد و با هوشمندي درجه بقا ،رشد و توسعه سازمان
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را ارتقا میبخشد .به همین دلیل بر ارزشهایی محوري ازجمله مزیتآفرینی ،داناییمحوري،
نوشوندگی و خطرپذیري تأکید دارد .نیک پیدا است امروزه سازمانهایی که توانایی اجراي
پاسخهاي سازگارانه با محیط را نداشته باشند اثربخشی الزم را هم نخواهند داشت (گلیپسی و
همکاران  ،1771دنیسون و اسپرتیرز .)7997مهمترین عوامل و شاخصهاي ارزیابی میزان
حاکمیت فرهنگ تحولگرا در جدول ( )7نشان دادهشده است.
جدول( )1معیارها و شاخصهای ارزیابی میزان حاکمیت فرهنگ تحولگرا (نیکوکار و همکاران)1931 ،
بُعد

عوامل

شاخصها

عوامل

شاخصها

فرهنگ تحولگرا

مزیتآفرینی

شناسایی قوتها و توانمنديها

انعطافپذیري و همکاري اعضا براي اعمال
تغییر

بهرهبرداري از فرصتها
ایفاي نقش اجتماعی

نوشوندگی

فرصتهاي کارآفرینانه

واکنش مناسب نسبت به تحوالت محیطی

انطباقپذیري کارکنان با شیوههاي جدید کار
تلقی از ناکامیها بهعنوان پل پیروزي

دانایی محوری

ترغیب و تشویق خالقیت و نوآوري

استقبال از چالشها

تأکید بر تحقیق ،پژوهش و تولید علم

تشویق خطرپذیري

درک عمیق از نیازهاي آینده سازمان
یادگیري آزمودن شیوههاي جدید
تبادل مستمر تجربیات بین کارکنان

خطرپذیری

استفاده از ظرفیتهاي سازمانی

ایجاد گلگونیهاي اساسی و همهجانبه در
سازمان

پذیرش تعارض و انتقادهاي سازنده در محیط
کار
شجاعت در اجراي تغییر و بهبود وضع موجود
آمادگی حضور درصحنههاي پرمخاطره

پیشینه پژوهش

عسگري و همکاران ( )7991الگوي توسعۀ فرهنگ ریسکپذیري سازمانهاي دفاعی برر اسراس
بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظلرهالعرالی) را ارائره دادهانرد .ایرن پرژوهش کره برا روش تحلیرل
محترواي کیفری انجامشرده اسرت نشران میدهررد فرهنرگ ریسرکپذیري از چهرار بعرد اصررلی
تشکیلشده است :گرایش به ریسک ،تصمیمگیري جسورانه ،انسرانگرایی ،و انعطراف و پویرایی.
عوامررل تسررهیلگر توسررعه فرهنررگ ریسررکپذیري نیررز عبارتانررد از :ارزشهرراي مکتبرری،
شایستگیهاي ریسک ،نظام انگیزشی ،الگوي روابط سازمانی و الزامات سازمانی .برر ایرن اسراس
پیشنهادهایی کاربردي براي ترویج فرهنگ ریسکپذیري در این سازمانها ارائهشده است.
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بارانی ( )7998به مطالعه فرهنگ سازمانی در سرازمانهاي نظرامی برر اسراس سیاسرتهاي
کلی ابالغی مقام معظم رهبري پرداخته است .بر اساس یافتههاي این پژوهش هدف اصرلی ایرن
تحقیررق بررسرری وضررعیت فرهنگسررازمانی دریک ری از سررازمانهاي نظررامی کشررور بررر اسرراس
ویژگیهاي فرهنگ سازمانی بیانشرده در سیاسرتهاي کلری نظرام اداري ابالغری مقرام معظرم
رهبري (مدظله العرالی) میباشد .نتایج و یافتههاي تحقیق نشان داد که در هر هفت ویژگری فرهنرگ
سازمانی مورد بررسی در جامعره مرورد مطالعره ،برین وضرع موجرود و وضرع مطلروب اخرتالف
معناداري وجرود دارد .درنهایرت برا توجره بره یافترههاي تحقیرق پیشرنهادهایی برراي تقویرت
فرهنگسازمانی در سازمانهاي نظامی ارائهشده است.
سراقی و خورشیدوند ( )7999به مطالعه فرهنگ سازمانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی
ایران بر اساس دیدگاه میشل فوکو پرداختهاند .این پژوهش بر مبناي نظریه «گفتمان قدرت و
ضد قدرت» میشل فوکو استدالل میکند که قدرت بر سلسلهمراتب استوار است و در ذاتش
ناگزیر میباید بر نظم تأکید بگذارد .در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و
روش جمعآوري دادههاي کیفی -کتابخانهاي ،سه آسیب جدي در فرهنگ سازمانی نیروهاي
مسلح شناساییشده است که عبارتاند از :استخدام ،آموزش و نظارت در دوران خدمت .بر این
اساس ،با برنامهریزي دقیق تر در سه مرحله استخدام ،آموزش و نظارت در دوران خدمت از
طریق شناخت تغییرات مفهوم قدرت در دوران پسامدرن ،میتوان تا حد زیادي نقاط ضعف
فرهنگسازمانی نیروهاي مسلح را کاهش داد.
نیکوکار و همکاران ( )7991پژوهشی باهدف طراحی الگوي مطلوب فرهنگ سازمانی
سازمانهاي نظامی و انتظامی ،انجام دادهاند و درپی پاسخ به این سؤال است که الگوي بومی
شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی سازمانهاي نظامی و انتظامی کدام است؟ الگوي
پیشنهادي داراي پنج بعد ،بیست ویژگی و نودوچهار شاخص است .یافتههاي پژوهش ،پنج نوع
فرهنگ (آرمانگرا ،تعالیگرا ،تحولگرا ،قانونگرا و مکتبی) را براي این الگو برمیشمارد که
فرهنگ تعالیگرا رتبۀ اول و فرهنگ قانونگرا رتبۀ آخر را کسب کرده است.
مرور تحقیقات انجامشده در این زمینه نشان میدهد مطالعات انجامشده در خصوص
فرهنگسازمانی حاکم بر سازمان هاي دفاعی کشور اغلب ماهیتی کلی دارند و کلیت فرهنگ
حاکم بر این سازمانها را بررسی کردهاند .اما پژوهش حاضر بهطور خاص و عمقیتر به مطالعه
یک بعد فرهنگی خاص (یعنی فرهنگ ریسکپذیري) در این سازمانها پرداخته است .به دیگر
سخن ،این پژوهش در ارتباط با یکی از ابعاد فرهنگی الگوي ارائهشده توسط نیکوکار و همکاران
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( )7991است (آرمانگرا ،تعالیگرا ،تحولگرا ،قانونگرا و مکتبی) که بر اساس این بُعد
(تحولگرایی) به مطالعه فرهنگ ریسکپذیري پرداخته است .همچنین وجه تمایز و ارزشافزاي
این پژوهش در آن است که منابع اطالعاتی استخراج الگوي موردنظر ،بیانات و انتظارات
فرماندهی معظم کل قوا از سازمانهاي دفاعی بوده است که میتواند یکی از ریشههاي اصلی
فرهنگ حاکم بر این سازمانها و تغییر آن باشد.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نگاه هدف ،کاربردي است؛ زیرا مریتروان از نترایج یافترههراي آن برراي توسرعه
فرهنگسازمانی در راستاي طرحهراي تحرول سرازمانی در سرازمانهاي دفراعی اسرتفاده کررد.
همچنین پژوهش حاضر از روش آمیخته متوالی (کیفی -کمی) است .ارائه الگو بهصرورت کیفری
با رویکرد اکتشافی و استقرایی و با روش تحلیل محتواي کیفی انجامشده است .منابع اطالعراتی
این مرحله از پژوهش شامل بیانات مقام معظم رهبري (مدظلرهالعالی) از سال  7985ترا سرال 7991
در جمع نیروهاي مسلح ج.ا.ا .اسرت .روش جمرعآوري دادههراي ایرن مرحلره بررسری اسرناد و
مدارک بوده است .آزمون الگو بهصورت کمی و مدلسازي معرادالت سراختاري (تحلیرل عراملی
تأییدي در سه مرتبه) و با نرمافزار پیاِلاِس انجامشده است .جامعه آماري مرحله کمی پرژوهش
نیز شامل فرماندهان و مدیران سطح راهبردي نیروهاي مسلح ج.ا.ا ایران است که از میان آنهرا
 777نفربر اساس نمونهگیري در دسترس بهعنوان نمونه آماري انتخابشردهاند .ابرزار گرردآوري
دادههاي این مرحله پرسشنامهاي محققساخته است که بر اسراس الگروي ارائهشرده در مرحلره
کیفی ساختهشده است.
روایی و پایایی ابزار سنجش در مرحله کیفری از طریرق فرمرول کاپراي کروهن تائیرد شرد و
همچنین روایی تحقیق در مرحلره کمری از طریرق میرانگین واریرانس استخراجشرده ( )AVEو
پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )CVRتائید شدند.
یافتههای پژوهش
مرحله کیفی

در این پژوهش از روش تحلیل محتواي کیفی براي ارائه الگوي موردنظر استفادهشده است،
تحلیل دادهها با رویکرد اکتشافی و استقرایی و با روش کدگذاري انجامشده است .در نخستین
مرحله از کدگذاري که کدگذاري باز یا آزاد نامیده میشود پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به
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نامگذاري مفاهیم میپردازد و محدودیتی براي تعداد کدها قائل نمیشود .وظیفه بعدي
پژوهشگر دستهبندي و مقایسه مفاهیم استخراجشده از دل دادهها است .درواقع پس از انجام
کدگذاري باز پژوهشگر میتواند محورهاي اصلی در مجموعه دادهها را مشخص کند و در مرحله
بعدي کدگذاري را حول این محورها انجام دهد .در آخرین مرحله از کدگذاري پژوهشگر با
توجه به کدها و مفاهیم شناساییشده در دو مرحله قبل به استحکام بیشتر فرایند کدگذاري
میپردازد و با توجه به مفاهیم پدیدارشده از دل دادهها ،به تلفیق دادهها در مورد پدیده
موردنظر میپردازد که تصویر غنیتري از مفاهیم و مقولههاي حاصل ،فراهم خواهند کرد .و
درنهایت با طی این فرایندها ،چارچوبی نظري پدیدار میشود (بازرگان .)7991 ،در مرحله اول
کدگذاري با مرور بیانات کدگذاري باز انجام شد و کدهاي اولیه استخراج شدند .نمونههایی از
این کدگذاري در جدول شماره ( )1ارائهشده است:
جدول ( )1نمونه کدگذاری باز و مقولهسازی بیانات در ارتباط با الگوی فرهنگ تحول
تاریخ بیانات

گزیده جمالت/بیانات

مفاهیم اولیه

کدها

7991/1/9

روحیّهى خلبانهاى ما در دوران جنگ تحمیلى ازجملهي پدیده
هایى بود که در نیروهاى مسلّح کشورهاى جهان بىنظیر یا
بسیار کمنظیر بود.

روحیّه بىنظیر یا
بسیار کمنظیر

روحیه عالی

7991/1/9

شما هم از اینکه در سلک این نیروهاى مقدّس و شجاع و فداکار
و نامآور حضور دارید ،احساس افتخار کنید.

احساس افتخار
شجاعت و فداکاري

تفاخر
سازمانی

7991/1/9

یک ملّت ،با هویّت اصلى خود ،با عزّت خود سرافراز میماند و
میتواند به پیشرفت برسد.

هویّت اصلى ،عزّت و
پیشرفت ملت

هویتمند
عزتمند

آماده بودن

آمادگی

حفظ روحیّهى دفاع
از آرمانها

روحیه
آرمانگرایی

اعتماد به ملت

اعتماد

7991/1/9

براى آیندهى کشورتان خود را مهیّا کنید ،آماده کنید ،بسازید،
خداى متعال هم پشتیبان شما خواهد بود.

مهیاکردن ،آماده
بودن ،ساختن آینده

آمادگی
آیندهسازي

7991/77/79

اولین جایى که «جهاد خودکفایى» در آن به وجود آمد ،نیروى
هوایى بود؛ بعد بهتدریج در کلّ ارتش گسترش پیدا کرد .این
روحیّهى استقالل و خودباورى براى ارتش مهم بود ،براى
نیروهاى مسلّح [هم] مهم بود ،تا امروز هم مهم است ،براى
آینده هم مهم است.

جهاد خودکفایى،
روحیّهى استقالل و
خودباورى

خوداتکایی
خودباوري
استقاللطلب
ي

98/9/19

رداي این کشور متعلّق به شما نوجوانان است؛ شماها هستید که
این کشور و این ملّت را و این حرکت را و این تاریخ را اداره

آماده بودن ،ساختن
آینده کشور

آیندهسازي

7991/1/9

سهم نیروهاى مس ّلح در این میان عبارت است از اینکه خود را
آماده نگهدارند ،خود را با روحیّهى دفاع از آرمانها و از ملّتى که
به آنها اعتماد کرده است و تکیه کرده است ،حفظ کنند
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تاریخ بیانات
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مفاهیم اولیه

گزیده جمالت/بیانات

کدها

خواهید کرد؛ خودتان را براي آن روز آماده کنید.

91/7/18

ملّت ایران ،باتجربهي چهلسالهي خود ،در مقاومت و ایستادگی
پایدار است .ما این را امتحان کردهایم :در مقابل دشمن،
«عقبنشینی» مشوّق دشمن است؛ در مقابل دشمن،
«ایستادگی» موجب عقبرفته دشمن است

ایستادگی ،پایداري

91/8/78

انتقاد اشکالی ندارد ،بلکه الزم است؛ انتقاد براي اصالح الزم
است ،انتقاد یک عمل دوستانه است ،عمل خصمانه نیست؛ وقتی
شما انتقاد میکنید یک عمل دوستانه است

انتقاد

مقاومت

انتقادپذیري

در مرحله دوم کدگذاري مقولههاي فرعی شناساییشرده در اولرین مرحلره کدگرذاري براهم
تلفیق شردند و در قالرب شرش مقولره اصرلی طبقهبنردي شردند (فرصرتگرایی ،تحرولگرایی،
انسانگرایی ،معنویتگرایی ،شایستهگرایی ،وحدتگرایی) .نتایج حاصل از این مرحلره از تحلیرل
در جدول ( )9ارائهشده است.
جدول ( )9مقولههای اصلی فرهنگ تحول نیروهای مسلح ج.ا.ا
فرصتگرایی

نوشوندگی

شناخت
ظرفیتها
اتخاذ روشهاي
نو
اتکا به
ظرفیتهاي
درونی
تعالیگرایی
تفکر منظومهاي
درک شرایط
حساس
فرصت تحریم
فرصتسازي از
تهدید
کاربرد ایدههاي
نو
گنج دفاع
مقدس
موقعیتشناسی
نواندیشی

استفاده از راههاي
میانبر
استقبال از تغییر
افتخارآفرینی
انطباقپذیري
آیندهنگري و
آیندهسازي
بالندگی
چابکی
خودکفایی و
خوداتکایی
راضی نبودن به
وضع موجود
ریسکپذیري
نوآوري و ابتکار
نوسازي و
روزآمدي

انسانگرایی

امیدواري
آمادگی مستمر
آمادگى و انضباط
آموزش مستمر
ترویج دینداري
تفاخر سازمانی
ثروت جوانان
دانش و تجربه
روحیه و انگیزه
شجاعت و غیرت
کرامت انسانی
نخبهگرایی

معنویتگرایی

استکبارستیزي
امید به فضل
الهی
انقالبیگري
بصیرت
پادررکابی
تکلیفگرایی
توکل
جهادگري
خدمتگزاري
شهادتطلبی
عاشوراگرایی
عزتمندي
والیتمداري

شایستهگرایی

اراده و عزم راسخ
بلندنظري و
بلندهمتی
تعهد و وفاداري
تالش مضاعف
جهادگري
حسن مدیریت
حضور مستمر
خودباوري
رهبري توانمندساز
صالحیت و تدبیر
دشمنشناسی
مقاومت و پایمردي

وحدتگرایی

اعتماد جمعی
پیوند جوانان و
پیشکسوتها
تسهیل روابط
تشریکمساعی
تفرقه زدایی
روابط برادرانه
مشارکت نیروها
نزدیکی
فرماندهان و
زیردستان
وحدت و انسجام
همافزایی
هماهنگی بین
واحدها
همدلى و اتحاد
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در سومین مرحله کدگذاري روابط میان مقولههاي اصلی و فرعی استخراجشده نشان داده
میشود .نتایج حاصل از این مرحله از این کار در شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل  .1الگوی فرهنگ تحولگرا در نیروهای مسلح ج.ا.ا.

شکل ( )1روابط بین مقولههای اصلی و فرعی

براي بررسی روایی محتوا از روش والتز و باسل استفاده شده است .بدین منظور نیاز است
خبرگان در مورد مربوط بودن ،واضح بودن و ساده بودن گویه در قالب یک طیف لیکرتی 4
سطحی نظر بدهند« 7 :مربوط نیست»« 1 ،نسبت ًا مربوط است»« 9 ،مربوط است» و « 4کامالً
مربوط است» .حداقل مقدار قابلقبول براي شاخص روایی محتوا برابر با  7/19است و اگر این بر
اساس این شاخص  CVIگویههاي کمتر از  7/19باشد آن گویه باید حذف شود.
تعداد متخصصینی که به گویه نمره  9و  4داده اند
=CVI

تعداد کل متخصصین
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مقدار شاخص روایی محتوي شاخصهاي تحقیق حاضر  7/58بوده است .این بدان معنا
است که مفاهیم و مقولههاي استخراجشده از ویژگیهاي مربوط بودن ،واضح بودن و سادگی
برخوردارند.
واژه «پایایی» براي نشان دادن رابطه بین کدگذاران (داوران) در نتایج کدگذاريشان به کار
میرود« .پایایی» بین کدگذاران واژهاي استفاده است که به معناي میزان توافقی است که
کدگذاران مستقل ،هنگام ارزیابی ویژگیهاي یک پیام یا متن به دست میآورند .واژۀ خاص
موردنظر براي سازگاري در تحلیل محتوا« ،توافق بین کدگذاران» است .سطوح باالي فقدان
توافق میان داوران نمایانگر ضعف در روشهاي تحقیق است که شامل احتمال وجود مقوالت و
تعاریف عملیاتی ضعیف و آموزشهاي کدگذاري نامناسب به ارزیابان است .شاخصی که براي
محاسبۀ پایایی بین کدگذاران استفاده میشود ،ضریب کاپاست که بهاینترتیب محاسبه
میشود:

در این رابطه  poبرابر است با نسبت واحدهایی که در مورد آنها توافق هست  peنیز نسبت
واحدهایی است که احتمال میرود توافق تصادفی باشد .زمانی که تعداد توافقات مشاهدهشده
برابر است با تعداد توافقات تصادفی احتمالی ،ضریب کاپا صفر خواهد بود .زمانی که تعداد
توافقات مشاهدهشده کمتر از تعداد توافقات تصادفی احتمالی است ،ضریب کاپا مقداري منفی
خواهد شد .زمانی که توافق کامل بین دو قضاوت باشد ،ضریب کاپا برابر یک خواهد بود .اندازۀ
ضریب کاپا نمایانگر توافق بین دو کدگذار است .ضریب پایایی مربوط به الگوي استخراجشده در
این پژوهش برابر  7/195بوده که نشاندهنده پایایی قابلپذیرش آن است.
آزمون کمی مدل

در این مرحله الگوي ارائهشده در مرحله کیفی بهصورت کمی آزمون میشود .هدف از این
آزمون اطمینان از اعتبار طبقهبندي زیر مقولهها در قالب مقولههاي فرعی و مقولههاي اصلی
است .براي بررسی ارتباط بین شاخصها و مفاهیم مدنظر از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده
است .این تحلیل در سه مرحله انجامشده است .در مرحلۀ اول ،چگونگی و میزان رابطۀ بین
شاخصهاي اندازهگیري هر یک از مؤلفهها (سؤالهاي پرسشنامه) و مؤلفههاي موردنظر بررسی
شده است .در مرحلۀ دوم ،چگونگی و میزان رابطۀ بین هر یک از مؤلفهها با ابعاد مورد نظر
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ارزیابیشده است و درنهایت ،در مرحله سوم نیز قدرت تبیینگري هر یک از ابعاد براي فرهنگ
تحول آیندهگرایانانه بررسی شده است .این تحلیل عاملی تأییدي از نوع انعکاسی (بازتابی) بوده
است .نمودار تحلیل عاملی در حالت استاندارد در شکل ( )1ارائهشده است.

شکل ( )1نمودار تحلیل عاملی در حالت استاندارد

نمودار در حالت استاندارد میزان قدرت تبیینگري سلسلهمراتبی شاخص ،مؤلفهها و ابعاد
مدل را نشان میدهد .نمودار در حالت معناداري معنادار بودن روابط فرض شده بین شاخصها،
مؤلفهها و ابعاد را نشان میدهد .این نمودار در شکل شماره ( )9ارائهشده است .نتایج حاصل از
تحلیل آن در جدول ( )4ارائهشده است.
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شکل ( )9نمودار تحلیل عاملی مدل در حالت معناداری
جدول ( )4نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی ارکان تشکیلدهنده مدل
ابعاد

ضریب

عدد

استاندارد معناداری

فرصت گرایی

فرصت شناسی

7/578

71/849

مؤلفهها

ضریب

عدد

استاندارد معناداری
7/915

87/181

شاخصها

ضریب

عدد

استاندارد معناداری

شناخت ظرفیتها

7/547

18/711

موقعیتشناسی

7/897

1/595

درک شرایط حساس

7/895

9/981

777

ابعاد
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ضریب

عدد

استاندارد معناداری

بهرهگیري از فرصتها

7/998

11/791

انعطافگرایی

7/971

98/971

نوشوندگی
انسانگرایی

پویایی گرایی

7/547

17/971

استاندارد معناداری

7/551

94/959

اهمیت سرمایه انسانی

7/519

18/984

مؤلفهها

ضریب

عدد

7/515

99/947

شاخصها

ضریب

عدد

استاندارد معناداری

نواندیشی

7/117

71/557

تفکر منظومهاي

7/117

74/858

فرصت تحریم

7/119

17/417

اتخاذ روشهاي نو

7/141

1/585

فرصتسازي از تهدید

7/884

4/977

تعالیگرایی

7/587

18/889

کاربرد ایدههاي نو

7/894

17/875

اتکا به ظرفیتهاي درونی

7/574

78/184

گنج دفاع مقدس

7/118

74/781

استقبال از تغییر

7/881

8/157

راضی نبودن به وضع
موجود

7/117

71/997

نواري و ابتکار

7/857

77/584

روزآمدي

7/154

78/777

چابکی

7/187

78/547

انطباقپذیري

7/898

9/558

ریسکپذیري

7/157

71/988

استفاده از راههاي میانبر

7/191

74/784

خودکفایی و خوداتکایی

7/147

74/889

آیندهنگري و آیندهسازي

7/857

1/914

نوسازي بالندگی

7/194

77/818

افتخارآفرینی

7/148

77/114

ثروت جوانان

7/145

79/485

روحیه و انگیزه

7/811

8/777

آمادگى و انضباط

7/181

79/988

دانش و تجربه

7/187

71/795

امیدواري

7/191

11/484

شجاعت و غیرت

7/119

79/778
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ابعاد

ضریب

عدد

استاندارد معناداری

شایستهگرایی
وحدتگرایی

معنویتگرایی

توسعه سرمایه انسانی

7/599

18/141

7/511

ارزش هاي انقالبی

7/558

79/889

استاندارد معناداری

15/785

7/915

48/879

ارزش هاي اسالمی

7/595

98/491

مؤلفهها

ضریب

عدد

شناختی

شایستگی هاي نگرشی-

7/971

41/779

7/995

14/875

شایستگی هاي رفتاري
درونسازمانی

وحدت

7/947

81/158

7/971

98/859

777

شاخصها

ضریب

عدد

استاندارد معناداری

کرامت انسانی

7/181

78/998

تفاخر سازمانی

7/571

71/175

نخبهگرایی

7/574

11/479

آموزش مستمر

7/158

78/479

آمادگی مستمر

7/871

1/187

ترویج دینداري

7/185

17/548

بصیرت

7/191

79/919

والیتمداري

7/188

77/887

انقالبیگري

7/578

18/195

استکبارستیزي

7/578

75/985

پادررکابی

7/111

78/588

خدمتگزاري

7/849

1/191

عاشوراگرایی

7/181

78/194

توکل

7/514

19/959

شهادتطلبی

7/149

78/798

عزتمندي

7/111

78/584

تکلیفگرایی

7/188

79/414

امید به فضل الهی

7/858

1/998

صالحیت و تدبیر

7/189

74/951

تعهد و وفاداري

7/198

79/798

مقاومت و پایمردي

7/849

8/549

دشمنشناسی

7/478

9/719

خودباوري

7/158

17/711

اراده و عزم راسخ

7/889

77/717

حضور مستمر

7/177

71/115

جهادگري

7/877

8/919

حسن مدیریت

7/118

78/758

رهبري توانمندساز

7/895

77/891

بلندنظري و بلندهمتی

7/141

77/917

تالش مضاعف

7/857

9/191

تسهیل روابط

7/188

78/757

روابط برادرانه

7/198

74/589

نزدیکی فرماندهان و

7/517

79/971
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ضریب

عدد

استاندارد معناداری

مؤلفهها

ضریب

عدد

استاندارد معناداری

شاخصها

ضریب

عدد

استاندارد معناداری

زیردستان

وحدت میان سازمانی

./979

98/897

پیوند جوانان و
پیشکسوتها

7/115

79/545

همدلى و اتحاد

7/187

77/787

اعتماد جمعی

7/818

8/798

وحدت و انسجام

7/857

77/595

مشارکت نیروها

7/854

77/155

تفرقهزدایی

7/175

79/785

همافزایی

7/151

79/559

هماهنگیبین واحدها

7/141

71/157

تشریکمساعی

7/177

79/749

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول ( )4معنادار بودن روابط میان همه شاخصها ،مؤلفهها و
ابعاد در نظر گرفتهشده در الگوي ارائهشده در مرحلۀ کیفی پژوهش تأیید شده است؛ زیرا مقردار
آنها بین  7/98و  -7/98نبوده است.
روایرری همگرررا بهوسرریله بررار عرراملی و شرراخص اعتبررار ترکیبرری سررنجیده مرریشررود
(هیر .)7995 ،فورنل و الرکر ( )7957شاخصی برا با عنوان میرانگین واریرانس بررآورده شرده
معرفی کردهاند که بسیار مورد استفاده قرارگرفته است .این شراخص ریشره دوم میرانگین تروان
دوم بارهاي عاملی براي هر عامل است .عاملهرایی کره داراي  AVEبراالتر از  7/8باشرند داراي
روایی همگرا هستند .روایی تفکیکی بر تمایزپذیري و استقالل عاملهرایی کره حتری بره لحرا
نظري مشابه ولی مستقل هستند ،اشاره دارد ( فورنل و الرکر .)7957،جدول شماره ( )4ضرایب
بارهاي عاملی و جدول ( )8مقادیر اعتبار ترکیبی و مقادیر  AVEرا نشان میدهد که برر روایری
همگرایی مناسب مدل داللت دارد.
براي ارزیابی برازش مدل هم میتوان بر اساس معیارهاي اندازهگیري مدل قضاوت کرد .این
معیارهاي در جدول شماره ( )8ارائه شدهاند .با توجه به اینکه همه معیارهاي بهدستآمده از
حداقل قابلقبول آنها بیشتر بودهاند میتوان اطمینان یافت مدل ارائهشده از برازش خوبی
برخوردار است.
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جدول ( )5معیارهای اندازهگیری مدل
ضریب آلفای

میانگین واریانس

ضریب پایایی ترکیبی

کرونباخ

استخراجشده ()AVE

()CR

فرصتگرایی

7/971

7/859

7/975

فرصتشناسی

7/598

7/884

7/557

بهرهگیري از فرصتها

7/541

7/818

7/555

نوشنوندگی

7/514

7/817

7/598

انعطاف گرایی

7/597

7/847

7/518

پویاییگرایی

7/577

7/878

7/584

متغیرها

انسانگرایی

7/519

7/811

7/598

اهمیت سرمایه انسانی

7/579

7/819

7/517

توسعه سرمایه انسانی

7/587

7/811

7/597

معنویتگرایی

7/977

7/584

7/919

ارزشهاي انقالبی

7/518

7/811

7/974

ارزشهاي اسالمی

7/587

7/814

7/597

شایستهگرایی

7/517

7/879

7/594

شایستگیهاي نگرشی-شناختی

7/181

7/881

7/599

شایستگیهاي رفتاري

7/191

7/891

7/581

وحدتگرایی

7/554

7/849

7/974

وحدت درونسازمانی

7/597

7/841

7/511

وحدتمیانسازمانی

7/574

7/879

7/588

فرهنگ تحول آیندهگرایانه

7/917

7/898

7/919

حداقل مقدار قابل قبول

7/1

7/8

7/1

همچنین بهمنظور سنجش برازش کلی مدل از شاخص  GOFاستفاده شده است .این
شاخص از رابطه زیر به دست میآید .در این شاخص سه مقدار  7/18 ،7/77و  7/98بهعنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي در نظر گرفته شدند .ازآنجاییکه مقدار بهدستآمده براي این
شاخص برابر با  7/885است .درنتیجه میتوان گفت که برازش کلی مدل قوي است.

𝐺𝑂𝐹 = √0.803 × 0.556 = 0.668
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نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوي فرهنگ تحولگرا در سازمانهاي دفاعی ج.ا.ا .در راستاي
پیشبرد راهبردهاي تحول سازمانی در این سازمانها انجامشده است .منبع اطالعاتی پژوهش
حاضر بیانات مقام معظم رهبري (مدظلهالعالی) در جمع فرماندهان و کارکنان نیروهاي مسلح بوده
است .پژوهش حاضر بیانات ،انتظارات و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) را بهعنوان
یکی از کلیديترین خاستگاههاي فرهنگ حاکم بر سازمانهاي دفاعی ج.ا.ا مبنا قرار داده و بر
اساس روش تحلیل محتواي کیفی به ارائه الگوي فرهنگ تحولگراي این سازمانها بهصورت
استقرایی پرداخته است.
محیط هاي پویا و آکنده از تغییر و تهدیدات نوپدید پیش روي نیروهاي مسلح اتخاذ رویکرد
تحولگرایانه براي انطباق با تغییر و تحوالت محیطهاي پیشروي آنها را ضروري ساخته است.
فرهنگ سازمانی بهعنوان شخصیت سازمان از نقشی کلیدي در پیشبرد و پیادهسازي این
راهبرد تحول برخوردار است .فرهنگ حاکم بر سازمان میتواند بهعنوان عاملی تسهیلگر براي
تحول سازمانی در نیروهاي مسلح عمل کند یا مانعی مقاومتکننده در برابر در پیشبرد این
راهبرد بهحساب آید .ازاینرو شناخت ،توسعه و ترویج فرهنگ متناسب با این راهبرد ازجمله
پیشنیازهاي اساسی موفقیت در این زمینه به شمار میرود .مرور ادبیات مربوط به این موضوع
نشان می دهد توجه به محیط بیرونی و عوامل انسانی در سازمان محورهاي اصلی تشکیلدهنده
فرهنگ تحولگرا به شمار میروند (کامرون و کوئین1778 ،؛ گلیپسی و همکاران .)1771
الگوي ارائهشده در این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش نیکوکار و همکاران ( )7991سازگار
بوده است .آنها نیز یکی از چهار بعد اصلی فرهنگ حاکم بر سازمانهاي نظامی -انتظامی
کشور را فرهنگ تحولگرا میدانند که شامل مؤلفههاي خطرپذیري ،نوشوندگی ،داناییمحوري
و مزیتآفرینی است .الگوي نهایی نشان میدهد فرهنگ تحول این سازمانها از شش مقوله
اصلی تشکیلشده است :فرصتگرایی و تحولگرایی بر توجه به شرایط محیطی تأکید دارند و
چهار مقوله دیگر یعنی انسانگرایی ،معنویتگرایی ،شایستهگرایی و وحدتگرایی بر عامل
انسانی بهعنوان رکن اصلی تشکیلدهنده سازمانهاي دفاعی مربوط میشوند.
فرصتگرایی :فرصتگرایی نخستین بعد این فرهنگ است که به شناسایی و بهرهبرداري مؤثر
از فرصتهاي درون و بیرون سازمان اشاره دارد .این فرصتگرایی هم شامل فرصتهاي موجود
میشود که باید شناسایی و بهرهبرداري شوند و هم فرصتهاي احتمالی آینده که باید
پیشبینی شوند و مورد بهرهبرداري قرار گیرند .درزمینه فرصتشناسی معظمله بر شناخت
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ظرفیتهاي موجود در سازمانهاي دفاعی ازجمله ظرفیتهاي انسانی و اعتقادي و همچنین
موقعیتشناسی ،درک شرایط حساس ،نواندیشی ،تفکر منظومهاي ،و فرصتهاي نهفته در
تحریمهاي بینالمللی تأکید دارند .همچنین ایشان در زمینه بهرهگیري از فرصتها نیز بر اتخاذ
روشهاي نو ،فرصتسازي از تهدید ،تعالیگرایی ،کاربرد ایدههاي نو ،اتکا به ظرفیتهاي درونی،
و استفاده از گنج ارزشمند دفاع مقدس توجه داشتهاند.
نوشوندگی :نوشوندگی دومین بعد این الگوي فرهنگی به شمار میرود و شامل مؤلفههاي
انعطافگرایی و پویاییگرایی است .منظور از انعطافگرایی آمادگی براي پذیرش تغییرات است.
ایشان در مورد این مقوله بر مفاهیمی همچون استقبال از تغییر ،راضی نبودن به وضع موجود،
نوآوري و ابتکار ،گرایش به روزآمدي ،چابکی ،و آمادگی براي انطباقپذیري تأکید داشتهاند.
پویایی گرایی نیز اقدام فعاالنه براي انطباق با شرایط و تحوالت مربوط میشود .ایشان در
خصوص این مقوله بر مفاهیمی همچون ریسکپذیري براي اقدام به تغییر ،استفاده از راههاي
میانبر ،خودکفایی و خوداتکایی ،آیندهنگري و آیندهسازي ،نوسازي و بالندگی ،و افتخارآفرینی
براي کشور و دین تأکید داشتهاند.
انسانگرایی :انسانگرایی سومین مقوله اصلی تشکیلدهنده این الگو به شمار میرود و شامل
دو مقوله فرعی اهمیت سرمایه انسانی و توسعه سرمایههاي انسانی است .شناخت اهداف طرح
تحول سازمانی و پذیرش آنها توسط منابع انسانی ازجمله پیشنیازهاي اصلی تحول سازمانی
به شمار میرود .فرهنگ تحولگرا با رویکرد انسانمدارانهاي که دارد به منابع انسانی بهعنوان
مهمترین سرمایه و مزیت رقابتی سازمان توجه کند .مرور بیانات معظمله در زمینه اهمیت
سرمایههاي انسانی نشان میدهد نگاه ایشان به این مقوله ثروت و منبعی ارزشمند است.
ازاینرو بر اهمیت مضامینی همچون ثروت جوانان ،روحیه و انگیزه ،آمادگى و انضباط ،دانش و
تجربه ،امیدواري ،شجاعت و غیرت تأکید بسیار داشتهاند .درزمینه توسعه سرمایه انسانی نیز
ایشان بر اقداماتی همچون حفظ کرامت انسانی ،ترویج تفاخر سازمانی ،نخبهگرایی ،آموزش
مستمر ،آمادگی مستمر ،و ترویج دینداري توجه خاص داشتهاند.
معنویتگرایی :یکی از وجوه تمایز اصلی فرهنگ حاکم بر سازمانهاي دفاعی کشور پررنگ
بودن معنویتگرایی در آنها است .مقولههاي تشکیلدهنده این بعد فرهنگ تحولگرا با بعد
فرهنگ مکتبی سازمانهاي دفاعی (نیکوکار و همکاران )7991 ،است .فرماندهی معظم کل قوا
(مدظلهالعالی) معنویتگرایی را ازجمله مهمترین قابلیتهاي اساسی سازمانهاي دفاعی کشور
میدانند و بر توسعه آن تأکید مستمر داشتهاند .این مقوله شامل دو دسته ارزشهاي انقالبی و
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ارزشهاي دینی است .ارزشهاي انقالبی مورد تأکید ایشان عبارتاند از :بصیرت ،والیتمداري،
انقالبیگري ،جهادگري ،استکبارستیزي ،پادررکابی ،و روحیه خدمتگزاري .ایشان درزمینه
ارزشهاي دینی نیز بر ارزشهایی همچون عاشوراگرایی ،توکل ،شهادتطلبی ،عزتمندي ،تکلیف
گرایی ،و امید به فضل الهی تأکید داشتهاند.
شایستهگرایی :یکی از مهمترین پیشنیازهاي موفقیت و اعتالي هر سازمانی نهادینه بودن
شایستهگرایی در آن است .همراستاي راهبردهاي مدیریت منابع انسانی به راهبردهاي کلی
سازمان ازجمله پیشنیازهاي اساسی توحل و توسعه سازمانی به شمار میرود .این مقوله
فرهنگی در این تحقیق شامل دو مقوله فرعی شایستگیهاي نگرشی-شناختی و شایستگیهاي
رفتاري است .اولی بر شایستگیهایی همچون صالحیت و تدبیر ،تعهد و وفاداري ،مقاومت و
پایمردي ،دشمنشناسی ،خودباوري ،اراده و عزم راسخ در میان اعضاي سازمانهاي دفاعی
داللت دارد .شایستگیهاي رفتاري مورد تأکید ایشان نیز عبارتاند از :حضور مستمر،
جهادگري ،حسن مدیریت ،رهبري توانمند ساز ،بلندنظري و بلندهمتی ،تالش مضاعف.
وحدتگرایی :ششمین و آخرین بعد تشکیلدهنده این الگو وحدتگرایی است که از دو
مؤلفه تشکیلشده است؛ وحدت درونسازمانی و وحدت بین سازمانی .ایشان در سطح
درونسازمانی بر تسهیل روابط ،روابط برادرانه ،نزدیکی فرماندهان و زیردستان ،پیوند نسل
جوان و پیشکسوتها ،همدلى و اتحاد ،و اعتماد جمعی تأکیددارند .منظور از وحدت میان
سازمانی نیز انسجام ،اتحاد و هماهنگی میان سازمانهاي مختلف تشکیلدهنده نیروهاي مسلح
است .ایشان در این زمینه بر مضامین و اقداماتی همچون وحدت و انسجام ،مشارکت نیروها،
تفرقهزدایی ،همافزایی ،هماهنگی بین واحدها ،تشریک مساعی تأکید داشتهاند.
با توجه به نقش فرهنگسازمانی در پیشبرد راهبرد تحول پیشنهادهاي کاربردي زیر بر
اساس نتایج پژوهش ارائه میشود:
 ارزیابی و توسعه فرهنگ تحولگرا در یگانهاي مختلف نیروهاي مسلح؛
 توسعه دانش و قابلیتهاي ریسکپذیري و مدیریت تحول در میان فرماندهان نیروهاي
مسلح؛
 جوانگرایی در مدیریت سازمانهاي تابعه نیروهاي مسلح بهمنظور توسعه فرهنگ نوآوري و
تغییر؛
 توسعه بیش از پیش دانشگاهها و مراکز عملی و پژوهشی نیروهاي مسلح بهعنوان
پیشرانهاي تحول؛
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 تأکید بر دستاوردهاي تحولگرایانه در انتصابات و ترفیعات فرماندهان؛
 توسعه تعامالت همافزاي سازمانهاي دفاعی و استفاده از ظرفیتهاي یکدیگر؛
 الگوبرداري از طرحهاي تحول و تعالی موفقیتآمیز دیگر سازمانهاي دفاعی؛
 تدوین الگوهاي بومی سازمان دفاعی یادگیرنده و تعالی سازمانهاي دفاعی و برگزاري
جشنوارههاي دورهاي.
ازآنجاییکه پژوهشی حاضر با رویکردي کیفی و آمیخته انجامشده است ،نتایج و یافتههاي
پژوهش میتواند تحت تأثیر ارزشها ،نگرشهاي و تجارب نویسندگان باشد .ازجمله دیگر
محدودیتهاي این پژوهش آن است که در اعتبارسنجی کمی الگوي ارائهشده به تفاوتهاي
ذاتی موجود در سازمانهاي مختلف نظامی -انتظامی پرداخته نشده است .همچنین
اعتبارسنجی مدل بهصورت کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجامشده است که با
محدودیتهاي ذاتی چنین پیمایشهایی نیز همراه بوده است .ازاینرو به پژوهشگران آتی
پیشنهاد میشود به ارزیابی فرهنگ تحولگرا در سازمانهاي مختلف دفاعی کشور بپردازند و با
آسیبشناسی فرهنگ تحولگرا در هر یک از این سازمانها متناسب با ماهیت مأموریت و
راهبردهاي آتی آنها پرداخته شود .همچنین پیشنهاد میشود تأثیر ابعاد گوناگون فرهنگ
تحولگرا بر راهبردهاي مختلف سازمانی بررسی شود.
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