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 چکیده

الملل، ایجاد تحول در نیروهاي مسلح را ضروري ساخته است و تهدیدات نوپدید در محیط بین

رود. بر این اساس، می به شمارنیاز تحول سازمانی ترین پیشهمگرا زیربنایی یسازمانفرهنگ

 یتماهالگویی  العالی()مدظلهانات فرماندهی معظم کل قوا پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبناي بی

هدف کاربردي و از  ازنظراز فرهنگ تحول در نیروهاي مسلح ج.ا.ا ارائه کند. این پژوهش  یشناخت

کمی( است. ساخت الگو به روش کیفی و با استفاده از روش -)کیفی نوع تحقیق آمیخته متوالی

یابی از مدل استفادهآزمون الگو نیز به روش کمی و با است.  شدهانجامتحلیل محتواي کیفی 

دهد هاي پژوهش نشان میاست. یافته شدهانجاماس الافزار پیمعادالت ساختاري با استفاده از نرم

گیري از و بهره یابیفرصت) ییگرافرصتاست:  شدهیلتشکفرهنگ تحول از شش مقولۀ اصلی 

هاي انسانی و گرایی )اهمیت سرمایه(، انسانمداريیاییپوو  ییگراانعطافگرایی )ها(، تحولفرصت

گرایی هاي دینی(، شایستههاي انقالبی و ارزش)ارزش گراییهاي انسانی(، معنویتتوسعه سرمایه

سازمانی(. توسعه سازمانی و میانگرایی )وحدت درونهاي شناختی و رفتاري( و وحدت)شایستگی

هاي تحول سازمانی در راستاي به ارتقاي اثربخشی و موفقیت طرح توانداین ابعاد فرهنگی می

 هاي دفاعی یاري رساند. راهبردهاي آینده سازمان

 کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

هاي فناورانه، سیاسی، اقتصادي، ت شگرف است. دگرگونیدنیاي کنونی، عصر تغییرات و تحوال

روزگار ما تنیده است و محیطی آکنده از ابهام  تاروپودالمللی در اجتماعی، طبیعی، نظامی و بین

(. سرعت، شدت و 7998ها قرار داده است )منوریان و عسگري، را فراروي سازمان ینانینا اطمو 

ها سرانجام است که سکون و ایستایی براي سازمان يازهاندابهگسترۀ این تغییر و تحوالت 

هاي (. فهم این دگرگونی7994نافرجامی جز شکست و نابودي به در پی نخواهد داشت )رابینز، 

کند تغییر تنها چیزي که تغییر نمی»کند که تر میهراکلیتوس را آسان فزاینده درک این گفته

 .(1771)سوکاس و چیا، « گام نهد دو بارانه تواند در یک رودخنمی کسیچه»و « است

اند شمار زیادي از کشورها در راهبرد و دکترین تردید بسیاري از این تحوالت موجب شدهبی

دفاعی خود تغییراتی اساسی ایجاد کنند تا بتوانند توان رزمی و قدرت نظامی خود را متناسب 

 يهاستیاستراتژگران و دي براي تحلیلاي کلیبا این تحوالت حفظ کنند. این موضوع به سوژه

کوشند براي حفظ توان مقابله و دفاع در برابر تهدیدات آینده که می شدهیلتبدنظامی 

بینی (. انجام این مهم نیازمند پیش7954راد، جویی کنند و طرحی نو دراندازند )کرمیچاره

 موردنظرشد براي ساختن آینده آینده و آمادگی براي رویارویی با آن است و حتی شاید الزم با

و  هاینانینااطمبینی دقیق آینده بسیار دشوار و گاه ناممکن است. نیز تالش کرد. اما پیش

اند. از سوي دیگر، براي ها در مورد آینده را بسیار افزایش دادهزنیهاي موجود شمار گمانهابهام

. زیرا حال لبه پیشین گذشته و خط اندیشیدن در مورد آینده باید گذشته را نیز در نظر داشت

 (.7954سوي آینده است )اسکیلز، رهسپاري به

شود. بینی آینده مانع آمادگی براي رویارویی با آن نمی، ابهام و دشواري پیشینا باوجود

کوشند با رویکردي خود را براي ایفاي نقش هاي دفاعی میسازمان ازجملههاي پیشرو سازمان

بینی، تشخیص و گون شونده  آینده آماده سازند. حفظ این آمادگی به پیشدر شرایط دگر مؤثر

در این العالی( )مدظلهبا تغییر و تحوالت محیطی نیاز دارد. فرماندهی معظم کل قوا  مؤثرانطباق 

یک ملت باید دشمن را بشناسد، نقشه دشمن را بداند و خود را در مقابل »فرمایند خصوص می

شمن را باید شناخت، بعد باید نقشه او را دانست. باید سیاست او را آن مجهز کند. اول د

 (. 7958)فرماندهی معظم کل قوا، « بشناسیم

، فرماندهی و کنترل، یرزم وهاي مختلف عملیاتی در بخش هایتمأموردلیل گستردگی به

و خدمات فناوري، ساخت و نگهداري تجهیزات و ادوات نظامی و حتی پشتیبانی، لجستیک 

شود (، تغییر و توسعه موضوعی کلیدي محسوب می7991)امینی و انعمامی، اداري و مالی
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در توسعه، تحول و  هاآن( و موفقیت صنایع دفاعی نیز به توانایی 7997)محمدي و همکاران،

هاي دفاعی هنگامی هاي بخشتغییر مستمر با نیازها و تهدیدات محیطی بستگی دارد. قابلیت

با محیط در حال تغییر سازگار شوند. تغییرات مختلف در محیط مانند  هاآنگیرد که شکل می

هاي هاي فناورانه، همواره عملکرد سازمانتهدیدات مختلف نظامی و غیرنظامی و پیشرفت

دوري گزیدن از این تهدیدها و همچنین  باهدفهاي دفاعی کنند. بخشدفاعی را تهدید می

هاي خود را در راستاي توسعه و رو، باید منابع و قابلیتزگذر پیشهاي رواستفاده از فرصت

توانند بر صورت نمیزیرا در غیر این ؛(1771رتقاء بخشند )جانتونن و همکاران،تحول ا

هاي تحول سازمانی تدوین طرح روینا ازها و محیط پرتالطم رقابت فعلی غلبه کنند. پیچیدگی

هاي اساسی در شمار اولویت هاآنسازي براي پیاده یازموردن هايسازي بسترها و آمادگیو فراهم

 است. شدهیلتبدهاي دفاعی سازمان ازجملههاي پیشرو سازمان

سازمانی بر پایه اصول علوم رفتاري بنیان نهاده شده است که خود از روانشناسی،  تحول

بر  یسازمان توسعهلی است. توجه اص شدهگرفته تأنششناسی، رفتار سازمانی و مدیریت جامعه

هارد اصول و بک ینولآمده است.  به وجود 7987بخش انسانی سازمان است. این رشته از اواخر 

 به وجودرا  وکارکسبکاربردي در  ايمرتبط ساخته و رشته به همهاي مختلفی را و تئوري

داند، یر میپاسخی براي تغی سازمانی را تحول(. واران بنیس 1777پارچ و بوقمن، ) آوردند

ها، تغییر باورها، نگرش باهدفاستراتژي آموزشی پیچیده  نوعیسازمانی  تحولعبارتی به

هاي تغییر ها، بازارها و چالشبا تکنولوژي بتواندها و ساختار سازمانی است تا سازمان ارزش

اگر  .(1774مارشاک، ) دارند یدتأکماهیت تغییر بر شناخت بهتر  تغییر مقابله کند. تعاریف

بیشتر شده  روزروزبهها براي مدتی طوالنی ثابت بمانند، شکاف مابین تغییرات و سازمان سازمان

(. بر اساس ادبیات، 1774شاترویچ، ) از بین خواهد رفت شدهیزيربرنامهو دستیابی به تغییرات 

وضعیت  سازمانیتوسعههاي . برنامهندارند یسازمانتوسعههاي ها تمایلی به اجراي برنامهسازمان

این مقاومت  .کنندمیدهد و افراد در مقابل تغییر وضع موجود مقاومت موجود را تغییر می

 (. 1777براون، ) هاي تغییر استعامل شکست بسیاري از برنامه

 پیشبرد راهبرد تحول همچون هر استراتژي دیگري به وجود فرهنگی متناسب نیاز دارد

و خاستگاه بسیاري از تحوالت در حوزه سازمان و  مسائلاز (. ریشه بسیاري 7994)رابینز، 

به تغییر  یسازمان اگرمدیریت فرهنگ حاکم بر سازمان است. از دیدگاه بسیاري از اندیشمندان 

. به دیگر داده شود رییتغحاکم بر آن فرهنگ الزم است  ،پذیري پیوسته نیاز داردو انطباق
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گیر چشم یتیاهماز  یتحول سازمان جهتگ سازمان فرهن رییدرک، شناخت و تغ ییتواناسخن، 

 (. 1771برخوردار است )فرنچ، 

روي رویکرد تحول سازمانی در تناسب با تغییرات پیش گرفتنبر این اساس، در پیش 

گر هاي دفاعی ضرورتی گریزناپذیر است. این مهم نیازمند فرهنگی متناسب و تسهیلسازمان

 یروشنبهنیاز است ماهیت چنین فرهنگی  روینازااست.  براي پیشبرد پیوسته این رویکرد

یکی از  کهیناریزي و اقدام کرد. با توجه به شناخته شود تا بتوان براي توسعه و ترویج آن برنامه

ها و انتظارات مقامات عالی ، اولویتسازمانیفرهنگگیري و تغییر هاي شکلترین خاستگاهاصلی

 العالی()مدظلهارات، تدابیر و رهنمودهاي فرماندهی معظم کل قوا (، انتظ7994آن است )رابینز،

 خواهد رفت.  به شمارها هاي کلیدي فرهنگ حاکم بر این سازمانریشه ازجمله

شود این است که از دیدگاه به آن پرداخته می پژوهشبر این اساس مسئله اصلی که در این 

هاي دفاعی کشور که بتواند حامی و مانمطلوب ساز سازمانیفرهنگفرماندهی معظم کل قوا 

باشد از چه ماهیتی برخوردار است و چه الگویی  سازمانیتوسعههاي تحول و گر طرحتسهیل

، پژوهش حاضر بر آن است با رویکردي روینازاتواند ماهیت چنین فرهنگی را نشان دهد. می

هاي دفاعی ارائه در سازمانگرا شناختی از فرهنگ تحولاستقرایی و اکتشافی الگویی ماهیت

هاي دفاعی ج.ا.ا براي عنوان راهنمایی براي توسعه فرهنگی سازمانتواند بهکند. این الگو می

 قرار گیرد.  مورداستفاده هاآندر  پیشبرد و اجراي راهبردهاي تحول
 

 پژوهشی و پیشینه مبانی نظری

 تحول سازمانی 

هاي براي حفظ جایگاه رقابتی یطی باعث شده تا سازمانپویایی و تغییرات گسترده و شدید مح

وري مستمر خود رویکردي پویا در پیش گیرند و ارکان سازمانی خود را و پایدار ساختن بهره

تحول  روینازامتناسب با این تحوالت محیطی و در تناسب با یکدیگر بهبود و توسعه دهند. 

 فرآینديتحول سازمانی  است. قرارگرفتهشرو هاي پیسازمانی در اولویت بسیاري از سازمان

 توسعهود. رمیبه شمار تغییر سازمانی  هايطرح مؤثرمنظور اجراي مند و مستمر بهنظام

منظور افزایش قابلیت بقا و تداوم فعالیت سازمان و سنجیده به شدهیزيربرنامه، تالشی سازمانی

( به 7؛ داري پنج ویژگی است سازمانی سعهتو (1775) (. کامینگز و ورلی1779ایوانکو، ) است

هاي علوم ( بر اطالعات و شیوه1تغییر استراتژي سیستم، ساختار و فرآیندها تمایل دارد. 

( شامل طراحی، 4 .شودشده میریزي( موجب نوعی تغییر برنامه9رفتاري متکی است. 
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بردفورد و مکاران  ست.اثربخشی متمرکز ا یشبرافزا( 8توانمندسازي و تقویت ایجاد تغییر است. 

که در کل سیستم دانند می محورارزشنوعی فرآیند مشارکتی نیز تحول سازمانی را  (1777)

ها، هاي سازمانی مانند، استراتژياز دانش علوم رفتاري براي توسعه و تقویت ویژگی و شده ااجر

 .دانجاممیبه اثربخشی سازمانی  وگیرد ساختار، فرآیندها و فرهنگ بهره می

( افزایش سازگاري بین ساختار، فرایندها، استراتژي، 7از:  اندعبارتاهداف تحول سازمان 

( توسعه توانایی 9هاي نو و خالقانه در سازمان حل( ایجاد و توسعه راه1افراد و فرهنگ سازمان 

 ، ارتقاي توانایی سازمان در انطباق با تغییراتیگردعبارتبه .نوسازي خویشتن در سازمان

سازي آنان براي تغییر و غلبه بر مقاومت در مقابل تغییر و محیطی، تغییر رفتار کارکنان و آماده

 (. 7994ارتقاي سطح کارایی و اثربخشی )رابینز،

و در این ویژه دارد  یاهداف جایگاه يسوبهو حرکت گذار از وضعیت کنونی  ،تغییربحث در 

دلیل به (.1778روتول و همکاران، ) نی فاصله گرفتهاي کنوو نگرش باورهاراه باید از شرایط، 

اي نیاز دارد گستردههاي مدیریتی توانایی بهاهمیت تغییر سازمانی، مدیریت این فرآیند 

کند (. مدیریت باید فرآیند تغییر را نهادینه و تغییرات را در سازمان تثبیت 1778هورنستین، )

هاي مهم ( نشان داد که یکی از ویژگی1771(. مطالعات آثور )1774هانیف و همکاران، )

گذاري و ایجاد . مهارت در هدفهاستآنتوانایی تغییر، قابلیت اعتماد و رفتار  ینهزم درمدیران 

هاي مدیر در فرآیند تغییر سازمانی یابی به هدف از دیگر مهارتشرایط مناسب براي دست

هاي شان بر افراد و تیمیر و اثرگذاريدر مدیریت تغی است. مدیران باید قادر به درک نقش خود

 (. 1778فرانک و همکاران، ) سازمانی باشند

دهد اقدام به تالش براي تحول سازمانی نشان می ینهدرزم شدهارائهتعاریف و الگوهاي  مرور

ها تا حدود زیادي به مناسب بودن و هاي تحول سازمانی و موفقیت این برنامهپیشبرد طرح

هاي پویا و آکنده از تغییر و تهدیدات ها نیاز دارد. محیطبا این طرح ازمانیسفرهنگهمراهی 

گرایانه براي انطباق با تغییر و تحوالت نوپدید پیش روي نیروهاي مسلح اتخاذ رویکرد تحول

عنوان شخصیت سازمان به سازمانیفرهنگرا ضروري ساخته است.  هاآنروي هاي پیشمحیط

حاکم بر فرهنگ  .سازي این راهبرد تحول برخوردار استبرد و پیادهاز نقشی کلیدي در پیش

در نیروهاي مسلح عمل کند یا  یتحول سازمانبراي  گریلتسهعاملی  عنوانبهتواند میسازمان 

شناخت، توسعه و  روینازاآید.  حساببهدر برابر در پیشبرد این راهبرد  کنندهمقاومتمانعی 

نیازهاي اساسی موفقیت در این زمینه به پیش ازجملهن راهبرد ترویج فرهنگ متناسب با ای

 رود.شمار می
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  سازمانیفرهنگ

هاي رفتاري است. مرور ادبیات و مدل باورهاي بنیادینها، ترکیبی از ارزش یسازمان فرهنگ

 فرهنگ، یدشادهد که تعاریف گوناگونی از فرهنگ وجود دارد. نشان می سازمانی فرهنگحوزه 

ها، هنجارها، باورها و نمادهاي عینی عنوان الگویی از مفروضات بنیادین، ارزشرا به یسازمان

د که درک ندهاجازه می هاآنبه  هستند و کند که بین اعضاي سازمان مشترکتعریف می

داند: باورها، را نتیجه سه منبع اصلی می سازمانی فرهنگمشترکی از معانی داشته باشند. او 

تکامل  یندر حشده اعضاي گروه تجربیات آموخته ،سازمان گذارانیانبنوضات ها و مفرارزش

وسیله اعضاء و رهبران جدید به هاي جدیدي که بهو باورها، مفروضات و ارزش ،سازمانشان

 (.1774شاین، شوند )سازمان آورده می

که قوي باشد تواند بر اثربخشی اقدامات سازمان تأثیر بگذارد می یدر صورت سازمانی فرهنگ

(. رفتار افراد در سازمان بیش 7994و با شرایط و اهداف سازمان سازگاري داشته باشد )رابینز، 

تعیین  سازمانی فرهنگوسیله گیرد، بهوسیله دستورهاي مدیران ارشد شکل میاز آنچه که به

زمان با سا فرهنگ باشود. اجراي بسیاري از راهبردهاي سازمانی نیز در صورت ناسازگاري می

 (.1777خواهد شد )ساپیا و سینگ،  روروبهمشکل 

مجادالت زیادي وجود داشته است.  سازمانی فرهنگویژه شناخت فرهنگ، به ینهدرزم

؛ رابینز، 1774اند )شاین، کرده ارائهها و ابزارهایی گوناگونی در این زمینه اندیشمندان نظریه

را براي  هاییشاخصها رابینز ها و مدلنظریه(. در میان این 1778؛ کامرون و کویین، 7994

: خالقیت اندارتباطپذیري حاکم بر سازمان در کند که با میزان ریسکبیان می سازمانی فرهنگ

، تحول و جسارت )رابینز، ییگرایمت، توجه به افراد، ییگرایجهنتو خطرپذیري، توجه به جزئیات، 

7994.) 

از فرهنگ  نظرانصاحبدارد.  تأکیدبر این بعد  نیسازما فرهنگ مطالعهاغلب الگوهاي 

 )هافستد، پذیري(، انطباق7951رز و واترمن، )پیت گرا در قالب عباراتی همچون سازگاريتحول

)کوئین،  عقالیی(، 7998)هلریگل و اسلوکم،  (، رقابتی7998)دنیسون،  پذیري(، انعطاف7998

 ینازا( و مواردي 1778)کامرون و کوئین،  (، بازاري7958)کوک و الفرتی،  (، سازنده7958

هاي پویا، چالشی، رقابتی و گرا که کارکرد اصلی آن در محیط. فرهنگ تحولاندکرده یاد دست

رابطه و  سویکمحیطی است بر متغیرهاي محیط خارجی از  هیچیدپدر وضعیت متالطم و 

ان دریافت، تفسیر و اعمال هاي غالب این فرهنگ امکدارد. ارزش تأکیداز سوي دیگر  يمدار

ان مساز توسعهو با هوشمندي درجه بقا، رشد و  برداردسازمان را در  یازن موردتغییرات محیطی 
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محوري، ، داناییینیآفریتمز ازجملههایی محوري بخشد. به همین دلیل بر ارزشرا ارتقا می

یی که توانایی اجراي هادارد. نیک پیدا است امروزه سازمان تأکیدپذیري نوشوندگی و خطر

بخشی الزم را هم نخواهند داشت )گلیپسی و هاي سازگارانه با محیط را نداشته باشند اثرپاسخ

هاي ارزیابی میزان ترین عوامل و شاخص(. مهم7997، دنیسون و اسپرتیرز1771همکاران 

 است. شدهدادهنشان  (7)گرا در جدول حاکمیت فرهنگ تحول
 

 (1931گرا )نیکوکار و همکاران، های ارزیابی میزان حاکمیت فرهنگ تحولخصمعیارها و شا (1جدول)

 هاشاخص عوامل هاشاخص عوامل بُعد

ول
ح

گ ت
هن

فر
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گ
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 واکنش مناسب نسبت به تحوالت محیطی

 هاها و توانمنديشناسایی قوت
ي اعمال پذیري و همکاري اعضا براانعطاف

 تغییر

 هاي جدید کارپذیري کارکنان با شیوهانطباق هابرداري از فرصتبهره

 عنوان پل پیروزيها بهتلقی از ناکامی ایفاي نقش اجتماعی

 هاي سازمانیاستفاده از ظرفیت
جانبه در اساسی و همه هايیگلگونایجاد 

 سازمان

ی
ور

ح
ی م

نای
دا

 

 و نوآوريترغیب و تشویق خالقیت 

طر
خ

ی
یر

پذ
 

 هااستقبال از چالش

 پذیريتشویق خطر بر تحقیق، پژوهش و تولید علم تأکید

 درک عمیق از نیازهاي آینده سازمان
پذیرش تعارض و انتقادهاي سازنده در محیط 

 کار

 شجاعت در اجراي تغییر و بهبود وضع موجود هاي جدیدیادگیري آزمودن شیوه

 پرمخاطره يهادرصحنهآمادگی حضور  مر تجربیات بین کارکنانتبادل مست

 

 ژوهشپپیشینه 

ي دفاعی  برر اسراس هاسازمانپذیري ( الگوي توسعۀ فرهنگ ریسک7991عسگري و همکاران )

انرد. ایرن پرژوهش کره برا روش تحلیرل داده ارائرهرا  العرالی()مدظلرهبیانات فرماندهی معظم کل قوا 

از چهرار بعرد اصررلی  پذیريیسرکردهررد فرهنرگ اسرت نشران می دهشرانجاممحترواي کیفری 

گرایی، و انعطراف و پویرایی. گیري جسورانه، انسراناست: گرایش به ریسک، تصمیم شدهیلتشک

هرراي مکتبرری، از: ارزش انرردعبارتپذیري نیررز توسررعه فرهنررگ ریسررک گرلیتسرره عوامررل

نی و الزامات سازمانی. برر ایرن اسراس هاي ریسک، نظام انگیزشی، الگوي روابط سازماشایستگی

 است.  شدهارائهها پذیري در این سازمانپیشنهادهایی کاربردي براي ترویج فرهنگ ریسک
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هاي سیاسرت برر اسراسنظرامی  يهاسرازماندر  سازمانی فرهنگمطالعه ( به 7998بارانی )

هدف اصرلی ایرن هش هاي این پژوپرداخته است. بر اساس یافته کلی ابالغی مقام معظم رهبري

 اسرراس برررنظررامی کشررور  يهاسررازماناز  یکرریدر سررازمانیفرهنگتحقیررق بررسرری وضررعیت 

کلری نظرام اداري ابالغری مقرام معظرم  يهااسرتیسدر  شردهانیب سازمانی فرهنگ يهایژگیو

 فرهنرگتحقیق نشان داد که در هر هفت ویژگری  يهاافتهی. نتایج و باشدیم (العرالی )مدظله رهبري

، برین وضرع موجرود و وضرع مطلروب اخرتالف مطالعره مرورددر جامعره  یبررس ردمو سازمانی

تحقیرق پیشرنهادهایی برراي تقویرت  يهاافترهیبرا توجره بره  تیردرنهامعناداري وجرود دارد. 

 .است شدهارائهنظامی  يهاسازماندر  سازمانیفرهنگ

ي اسالمی نیروهاي مسلح جمهور سازمانی فرهنگبه مطالعه  (7999سراقی و خورشیدوند )

گفتمان قدرت و » این پژوهش بر مبناي نظریهاند. پرداخته ایران بر اساس دیدگاه میشل فوکو

مراتب استوار است و در ذاتش کند که قدرت بر سلسلهمیشل فوکو استدالل می« ضد قدرت

 تحلیلی و -بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تأکیدباید بر نظم ناگزیر می

نیروهاي  سازمانی فرهنگاي، سه آسیب جدي در کتابخانه -هاي کیفیآوري دادهروش جمع

این استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت. بر  :از اندعبارتاست که  شدهییشناسامسلح 

تر در سه مرحله استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت از ریزي دقیقاساس، با برنامه

توان تا حد زیادي نقاط ضعف ییرات مفهوم قدرت در دوران پسامدرن، میطریق شناخت تغ

 .نیروهاي مسلح را کاهش داد سازمانیفرهنگ

 سازمانی فرهنگطراحی الگوي مطلوب  باهدف یژوهش( پ7991و همکاران ) نیکوکار

ومی پاسخ به این سؤال است که الگوي ب پیدراند و انجام داده هاي نظامی و انتظامی، سازمان

هاي نظامی و انتظامی کدام است؟ الگوي سازمان سازمانی فرهنگشناخت و مدیریت 

 نوعهاي پژوهش، پنج شاخص است. یافته نودوچهارپیشنهادي داراي پنج بعد، بیست ویژگی و 

شمارد که گرا و مکتبی( را براي این الگو برمیگرا، قانون، تحولگرایتعالگرا، فرهنگ )آرمان

 گرا رتبۀ آخر را کسب کرده است. گرا رتبۀ اول و فرهنگ قانونیفرهنگ تعال

در خصوص  شدهانجامدهد مطالعات در این زمینه نشان می شدهانجاممرور تحقیقات 

هاي دفاعی کشور اغلب ماهیتی کلی دارند و کلیت فرهنگ حاکم بر سازمان سازمانیفرهنگ

تر به مطالعه خاص و عمقی طوربها پژوهش حاضر اند. امها را بررسی کردهحاکم بر این سازمان

ها پرداخته است. به دیگر پذیري( در این سازمانیک بعد فرهنگی خاص )یعنی فرهنگ ریسک

توسط نیکوکار و همکاران  شدهارائهسخن، این پژوهش در ارتباط با یکی از ابعاد فرهنگی الگوي 



 99 ...                مسلح ج.ا.ا يروهایدر ن گرافرهنگ تحول ارائه الگوي

 

عد که بر اساس این بُگرا و مکتبی( انونگرا، قگرا، تحولگرا، تعالی)آرمان( است 7991)

افزاي پذیري پرداخته است. همچنین وجه تمایز و ارزشگرایی( به مطالعه فرهنگ ریسک)تحول

، بیانات و انتظارات موردنظراین پژوهش در آن است که منابع اطالعاتی استخراج الگوي 

هاي اصلی واند یکی از ریشهتهاي دفاعی بوده است که میفرماندهی معظم کل قوا از سازمان

 ها و تغییر آن باشد. فرهنگ حاکم بر این سازمان

 

 شناسی پژوهشروش

هراي آن برراي توسرعه تروان از نترایج یافترهتحقیق حاضر از نگاه هدف، کاربردي است؛ زیرا مری

هاي دفراعی اسرتفاده کررد. هراي تحرول سرازمانی در سرازماندر راستاي طرح سازمانیفرهنگ

کیفری  صرورتبهکمی( است. ارائه الگو  -پژوهش حاضر از روش آمیخته متوالی )کیفی همچنین

است. منابع اطالعراتی  شدهانجامبا رویکرد اکتشافی و استقرایی و با روش تحلیل محتواي کیفی 

 7991ترا سرال  7985از سال  العالی()مدظلرهاین مرحله از پژوهش شامل بیانات مقام معظم رهبري 

هراي ایرن مرحلره بررسری اسرناد و آوري دادهوهاي مسلح ج.ا.ا. اسرت. روش جمرعدر جمع نیر

سازي معرادالت سراختاري )تحلیرل عراملی کمی و مدل صورتبهمدارک بوده است. آزمون الگو 

 پرژوهشآماري مرحله کمی جامعه است.  شدهانجاماِس اِلافزار پیتأییدي در سه مرتبه( و با نرم

 هراآناست که از میان  مدیران سطح راهبردي نیروهاي مسلح ج.ا.ا ایران فرماندهان وشامل  نیز

ابرزار گرردآوري . اندشردهانتخابنمونه آماري  عنوانبهگیري در دسترس اساس نمونه نفربر 777

در مرحلره  شردهارائهساخته است که بر اسراس الگروي اي محققهاي این مرحله پرسشنامهداده

 است. شدهساختهکیفی 

شرد و  یردتائایی و پایایی ابزار سنجش در مرحله کیفری از طریرق فرمرول کاپراي کروهن رو

و  (AVE) شردهاستخراج انسیروار نیانگیرمهمچنین روایی تحقیق در مرحلره کمری از طریرق 

 شدند.  یدتائ (CVR)پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 
      

 ی پژوهشهایافته

 مرحله کیفی

است،  شدهاستفاده موردنظرپژوهش از روش تحلیل محتواي کیفی براي ارائه الگوي  در این

است. در نخستین  شدهانجامها با رویکرد اکتشافی و استقرایی و با روش کدگذاري تحلیل داده

پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به  شودیممرحله از کدگذاري که کدگذاري باز یا آزاد نامیده 
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. وظیفه بعدي شودینمو محدودیتی براي تعداد کدها قائل  پردازدیمیم مفاه يگذارنام

پس از انجام  درواقعاست.  هادادهاز دل  شدهاستخراجي و مقایسه مفاهیم بنددستهپژوهشگر 

را مشخص کند و در مرحله  هادادهمحورهاي اصلی در مجموعه  تواندیمکدگذاري باز پژوهشگر 

محورها انجام دهد. در آخرین مرحله از کدگذاري پژوهشگر با بعدي کدگذاري را حول این 

در دو مرحله قبل به استحکام بیشتر فرایند کدگذاري  شدهییشناساتوجه به کدها و مفاهیم 

پدیده ها در مورد داده تلفیقها، به مفاهیم پدیدارشده از دل داده و با توجه به پردازدیم

حاصل، فراهم خواهند کرد. و  يهااز مفاهیم و مقوله يتریکه تصویر غن پردازدیم موردنظر

در مرحله اول  .(7991، )بازرگان شودیدرنهایت با طی این فرایندها، چارچوبی نظري پدیدار م

هایی از کدگذاري با مرور بیانات کدگذاري باز انجام شد و کدهاي اولیه استخراج شدند. نمونه

 است: شدهارائه (1)این کدگذاري در جدول شماره 
 سازی بیانات در ارتباط با الگوی فرهنگ تحولنمونه کدگذاری باز و مقوله (1جدول )

 کدها مفاهیم اولیه گزیده جمالت/بیانات تاریخ بیانات

9/1/7991 

پدیده يازجملههاى ما در دوران جنگ تحمیلى ى خلبانروحیّه

 نظیر یاهایى بود که در نیروهاى مسّلح کشورهاى جهان بى

 نظیر بود.بسیار کم

نظیر یا بى روحیّه

 نظیربسیار کم
 روحیه عالی

9/1/7991 
شما هم از اینکه در سلک این نیروهاى مقدّس و شجاع و فداکار 

 .آور حضور دارید، احساس افتخار کنیدو نام

 احساس افتخار

 يو فداکار تشجاع

تفاخر 

 سازمانی

9/1/7991 
ماند و اصلى خود، با عزّت خود سرافراز میهویّت یک ملّت، با 

 .تواند به پیشرفت برسدمی

و  اصلى، عزّتهویّت 

 پیشرفت ملت

 مندهویت

 مندعزت

9/1/7991 

 

ح در این میان عبارت است از اینکه خود را سهم نیروهاى مسلّ 

ها و از ملّتى که ى دفاع از آرمان، خود را با روحیّهدارندنگهآماده 

 اعتماد کرده است و تکیه کرده است، حفظ کنند هاآنبه 

 آمادگی آماده بودن

ى دفاع روحّیهحفظ 

 هااز آرمان

 روحیه

 گراییآرمان

 اعتماد اعتماد به ملت

9/1/7991 
ى کشورتان خود را مهیّا کنید، آماده کنید، بسازید، براى آینده

 خداى متعال هم پشتیبان شما خواهد بود.

، آماده یاکردنمه

 بودن، ساختن آینده

 آمادگی

 سازيآینده

79/77/7991 

در آن به وجود آمد، نیروى « یىخودکفاجهاد »جایى که  یناول

تدریج در کلّ ارتش گسترش پیدا کرد. این ههوایى بود؛ بعد ب

ى استقالل و خودباورى براى ارتش مهم بود، براى روحیّه

مهم بود، تا امروز هم مهم است، براى  نیروهاى مسّلح ]هم[

 .آینده هم مهم است

، خودکفایىجهاد 

ى استقالل و روحیّه

 خودباورى

 خوداتکایی

 خودباوري

طلباستقالل

 ي

19/9/98 
رداي این کشور متعّلق 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
 سازيآینده

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1679
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1679
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1679
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1678
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1678
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1678
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 کدها مفاهیم اولیه گزیده جمالت/بیانات تاریخ بیانات

 .اده کنیدروز آم خواهید کرد؛ خودتان را براي آن

18/7/91 

ي خود، در مقاومت و ایستادگی سالهچهل يباتجربهملّت ایران، 

ایم: در مقابل دشمن، پایدار است. ما این را امتحان کرده

مشوّق دشمن است؛ در مقابل دشمن، « نشینیعقب»

 دشمن است رفتهعقبموجب « ایستادگی»

 مقاومت ی، پایداريایستادگ

78/8/91 

اشکالی ندارد، بلکه الزم است؛ انتقاد براي اصالح الزم  انتقاد

است، انتقاد یک عمل دوستانه است، عمل خصمانه نیست؛ وقتی 

 کنید یک عمل دوستانه استشما انتقاد می

 پذیريانتقاد انتقاد

 

 براهممرحلره کدگرذاري  در اولرین شردهییشناساهاي فرعی در مرحله دوم کدگذاري مقوله

گرایی، ، تحرولگراییفرصرتبنردي شردند )تلفیق شردند و در قالرب شرش مقولره اصرلی طبقه

گرایی(. نتایج حاصل از این مرحلره از تحلیرل گرایی، وحدتگرایی، شایستهگرایی، معنویتانسان

 است. شدهارائه (9) در جدول
 ح ج.ا.اهای اصلی فرهنگ تحول نیروهای مسل( مقوله9)جدول 

 گراییفرصت نوشوندگی گراییانسان گراییمعنویت گراییشایسته گراییوحدت

 اعتماد جمعی

پیوند جوانان و 

 هاپیشکسوت

 تسهیل روابط

 مساعییکتشر

 ییتفرقه زدا

 روابط برادرانه

 مشارکت نیروها

نزدیکی 

فرماندهان و 

 زیردستان

 حدت و انسجامو

 ییافزاهم

 ینب یهماهنگ

 واحدها

 لى و اتحادهمد

 اراده و عزم راسخ

بلندنظري و 

 بلندهمتی

 تعهد و وفاداري

 تالش مضاعف

 جهادگري

 حسن مدیریت

 حضور مستمر

 خودباوري

 رهبري توانمندساز

 صالحیت و تدبیر

 شناسیدشمن

 مقاومت و پایمردي

 استکبارستیزي

امید به فضل 

 الهی

 گريانقالبی

 بصیرت

 یپادررکاب

 گراییتکلیف

 توکل

 جهادگري

 خدمتگزاري

 یطلبشهادت

 عاشوراگرایی

 منديعزت

 مداريوالیت

 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

 گرایینخبه

هاي استفاده از راه

 برمیان

 استقبال از تغییر

 خارآفرینیافت

 پذیريانطباق

نگري و آینده

 سازيآینده

 بالندگی

 چابکی

خودکفایی و 

 خوداتکایی

راضی نبودن به 

 وضع موجود

 پذیريریسک

 نوآوري و ابتکار

نوسازي و 

 روزآمدي

شناخت 

 هاظرفیت

هاي اتخاذ روش

 نو

اتکا به 

هاي ظرفیت

 درونی

 گراییتعالی

 ايتفکر منظومه

درک شرایط 

 حساس

 یمفرصت تحر

سازي از فرصت

 تهدید

هاي کاربرد ایده

 نو

گنج دفاع 

 مقدس

 شناسییتموقع

 نواندیشی
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نشان داده  شدهاستخراجهاي اصلی و فرعی روابط میان مقوله يکدگذاردر سومین مرحله 

 است. شده دادهنشان  (7) نتایج حاصل از این مرحله از این کار در شکل .شودمی

 

 
 گرا  در نیروهای مسلح ج.ا.ا.. الگوی فرهنگ تحول1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی اصلی و فرعیها( روابط بین مقوله1شکل )

است. بدین منظور نیاز است  شده استفادهبراي بررسی روایی محتوا از روش والتز و باسل 

 4خبرگان در مورد مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن گویه در قالب یک طیف لیکرتی 

کامالً » 4و « مربوط است» 9، «نسبتًا مربوط است» 1، «مربوط نیست» 7سطحی نظر بدهند: 

است و اگر این بر  19/7براي شاخص روایی محتوا برابر با  قبولقابلحداقل مقدار «. مربوط است

 حذف شود.د باشد آن گویه بای 19/7کمتر از  هايهیگو CVIاساس این شاخص 

 

 

 
 

CVI= 

 داده اند 4و  9تعداد متخصصینی که به گویه نمره 

 تعداد کل متخصصین
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بوده است.  این بدان معنا  58/7یق حاضر هاي تحقمقدار شاخص روایی محتوي شاخص

هاي مربوط بودن، واضح بودن و سادگی یژگیواز  شدهاستخراجي هامقولهاست که مفاهیم و 

 برخوردارند.

به کار  شانيکدگذاربراي نشان دادن رابطه بین کدگذاران )داوران( در نتایج « پایایی»واژه 

که به معناي میزان توافقی است که  اي استفاده استبین کدگذاران واژه« پایایی. »رودیم

خاص  . واژۀآورندهاي یک پیام یا متن به دست میکدگذاران مستقل، هنگام ارزیابی ویژگی

سطوح باالي فقدان  .است« توافق بین کدگذاران»براي سازگاري در تحلیل محتوا،  موردنظر

است که شامل احتمال وجود مقوالت و هاي تحقیق ضعف در روشنمایانگر داوران میان توافق 

که براي  یشاخص .کدگذاري نامناسب به ارزیابان است يهاتعاریف عملیاتی ضعیف و آموزش

محاسبه  ترتیبینابهضریب کاپاست که  ،شودیمحاسبۀ پایایی بین کدگذاران استفاده م

 شود:یم

 
نیز نسبت  ep توافق هست هاآنبرابر است با نسبت واحدهایی که در مورد  op در این رابطه

 شدهمشاهدهزمانی که تعداد توافقات  .توافق تصادفی باشد رودیواحدهایی است که احتمال م

برابر است با تعداد توافقات تصادفی احتمالی، ضریب کاپا صفر خواهد بود. زمانی که تعداد 

ب کاپا مقداري منفی کمتر از تعداد توافقات تصادفی احتمالی است، ضری شدهمشاهدهتوافقات 

اندازۀ  .خواهد شد. زمانی که توافق کامل بین دو قضاوت باشد، ضریب کاپا برابر یک خواهد بود

در  شدهاستخراجضریب پایایی مربوط به الگوي توافق بین دو کدگذار است. نمایانگر ضریب کاپا 

 .آن است پذیرشقابلدهنده پایایی بوده که نشان 195/7این پژوهش برابر 
 

 آزمون کمی مدل

شود. هدف از این کمی آزمون می صورتبهدر مرحله کیفی  شدهارائهدر این مرحله الگوي 

هاي اصلی هاي فرعی و مقولهدر قالب مقوله هازیر مقولهبندي آزمون اطمینان از اعتبار طبقه

 شده استفادهاز تحلیل عاملی تأییدي  مدنظرها و مفاهیم است. براي بررسی ارتباط بین شاخص

است. در مرحلۀ اول، چگونگی و میزان رابطۀ بین  شدهانجاماست. این تحلیل در سه مرحله 

 بررسی موردنظرهاي هاي پرسشنامه( و مؤلفهها )سؤالگیري هر یک از مؤلفههاي اندازهشاخص

 نظر دمورها با ابعاد است. در مرحلۀ دوم، چگونگی و میزان رابطۀ بین هر یک از مؤلفه شده

http://modirama.ir/wp-content/uploads/2016/12/1-1.png
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گري هر یک از ابعاد براي فرهنگ ، در مرحله سوم نیز قدرت تبییندرنهایتاست و  شدهارزیابی

از نوع انعکاسی )بازتابی( بوده  ییديتأاست. این تحلیل عاملی  شده بررسیگرایانانه تحول آینده

 است.  شدهارائه (1)است. نمودار تحلیل عاملی در حالت استاندارد در شکل 

 
 ( نمودار تحلیل عاملی در حالت استاندارد1)شکل 

و ابعاد  هامؤلفهمراتبی شاخص، گري سلسلهنمودار در حالت استاندارد میزان قدرت تبیین

ها، دهد. نمودار در حالت معناداري معنادار بودن روابط فرض شده بین شاخصمدل را نشان می

است. نتایج حاصل از  شدهارائه (9) ل شمارهدهد. این نمودار در شکو ابعاد را نشان می هامؤلفه

  است. شدهارائه (4)تحلیل آن در جدول 
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 نمودار تحلیل عاملی مدل در حالت معناداری( 9)شکل 

 
 مدل دهندهیلتشکارکان  ییدیتأنتایج حاصل از تحلیل عاملی  (4) جدول

 ابعاد
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاؤلفهم

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاشاخص

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

ی
رای
 گ
ت
رص
ف

 

578/7 849/71 

ی
اس
شن
ت 
رص
ف

 

915/7 181/87 

 711/18 547/7 هاشناخت ظرفیت

 595/1 897/7 شناسییتموقع

 981/9 895/7 درک شرایط حساس
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 ابعاد
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاؤلفهم

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاشاخص

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

 557/71 117/7 نواندیشی

 858/74 117/7 ايمنظومهتفکر 

 417/17 119/7 فرصت تحریم

ره
به

گ
ي
یر

 
از 

ت
رص
ف

ها
 

998/7 791/11 

 585/1 141/7 هاي نواتخاذ روش

 977/4 884/7 سازي از تهدیدفرصت

 889/18 587/7 گراییتعالی

 875/17 894/7 نو هايیدهاکاربرد 

 184/78 574/7 رونیهاي داتکا به ظرفیت

 781/74 118/7 گنج دفاع مقدس

ی
دگ
شون
نو

 

519/7 984/18 

ف
طا
انع

ی
رای
گ

 
971/7 971/98 

 157/8 881/7 استقبال از تغییر

راضی نبودن به وضع 

 موجود
117/7 997/71 

 584/77 857/7 و ابتکار ينوار

 777/78 154/7 روزآمدي

 547/78 187/7 چابکی

 558/9 898/7 پذیريانطباق

ی
رای
 گ
ی
یای
پو

 

551/7 959/94 

 988/71 157/7 پذیريریسک

 784/74 191/7 برهاي میاناستفاده از راه

 889/74 147/7 خودکفایی و خوداتکایی

 914/1 857/7 سازينگري و آیندهآینده

 818/77 194/7 نوسازي بالندگی

 114/77 148/7 افتخارآفرینی

ان
نس
ا

گرا
ی
ی

 

547/7 971/17 

ی
سان
ه ان
مای
سر
ت 
می
اه

 

 

 

 

515/7 

 

 

 

947/99 

 485/79 145/7 ثروت جوانان

 777/8 811/7 روحیه و انگیزه

 988/79 181/7 و انضباط آمادگى

 795/71 187/7 دانش و تجربه

 484/11 191/7 امیدواري

 778/79 119/7 شجاعت و غیرت
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 ابعاد
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاؤلفهم

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاشاخص

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

ی
سان
ه ان
مای
سر
ه 
سع
تو

 

511/7 785/15 

 998/78 181/7 کرامت انسانی

 175/71 571/7 تفاخر سازمانی

 479/11 574/7 گرایینخبه

 479/78 158/7 آموزش مستمر

 187/1 871/7 آمادگی مستمر

 548/17 185/7 داريیندترویج 

نو
مع

ت
ی

ی
رای
گ

 

595/7 491/98 

ی
الب
انق
ي 
ها
ش 
رز
ا

 

915/7 879/48 

 919/79 191/7 بصیرت

 887/77 188/7 مداريوالیت

 195/18 578/7 گريانقالبی

 985/75 578/7 استکبارستیزي

 588/78 111/7 پادررکابی

 191/1 849/7 گزاريخدمت

ی
الم
اس
ي 
ها
ش 
رز
ا

 

971/7 779/41 

 194/78 181/7 عاشوراگرایی

 959/19 514/7 توکل

 798/78 149/7 یطلبشهادت

 584/78 111/7 عزتمندي

 414/79 188/7 گراییتکلیف

 998/1 858/7 امید به فضل الهی

شا
ته
یس

ی
رای
گ

 

558/7 889/79 

ی
رش
نگ
ي 
ها
ی 
تگ
یس
شا

- 

ی
خت
شنا

 

995/7 875/14 

 951/74 189/7 ت و تدبیرصالحی

 798/79 198/7 تعهد و وفاداري

 549/8 849/7 مقاومت و پایمردي

 719/9 478/7 شناسیدشمن

 711/17 158/7 خودباوري

 717/77 889/7 اراده و عزم راسخ

ي
تار
 رف
ي
ها
ی 
تگ
یس
شا

 

947/7 158/81 

 115/71 177/7 حضور مستمر

 919/8 877/7 جهادگري

 758/78 118/7 حسن مدیریت

 891/77 895/7 رهبري توانمندساز

 917/77 141/7 بلندنظري و بلندهمتی

 191/9 857/7 تالش مضاعف

ت
حد
و

گرا
ی
ی

 

599/7 141/18 

ت 
حد
و ون
در

مان
ساز

ی
 

971/7 859/98 

 757/78 188/7 تسهیل روابط

 589/74 198/7 درانهروابط برا

 971/79 517/7نزدیکی فرماندهان و 
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 ابعاد
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاؤلفهم

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری
 هاشاخص

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

 زیردستان

پیوند جوانان و 

 هاپیشکسوت
115/7 545/79 

 787/77 187/7 همدلى و اتحاد

 798/8 818/7 اعتماد جمعی

ی
مان
ساز
ن 
میا
ت 
حد
و

 

979./ 897/98 

 595/77 857/7 حدت و انسجامو

 155/77 854/7 یروهامشارکت ن

 785/79 175/7 زداییتفرقه

 559/79 151/7 افزاییهم

 157/71 141/7 بین واحدهاهماهنگی

 749/79 177/7 مساعییکتشر

 

ها و ها، مؤلفهبودن روابط میان همه شاخص معنادار (4)شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

است؛ زیرا مقردار  شده ییدتأدر مرحلۀ کیفی پژوهش  شدهارائهشده در الگوي رفتهابعاد در نظر گ

 نبوده است.  -98/7و  98/7بین  هاآن

 شررودیمرر دهیسررنج یبرریو شرراخص اعتبررار ترک یبررار عررامل یلهوسرربههمگرررا  یرریروا

ه بررآورده شرد انسیروار نیانگیربرا با عنوان م ی( شاخص7957) فورنل و الرکر  (.7995 ر،ی)ه 

تروان  نیانگیردوم م شرهیشراخص ر نیاست. ا قرارگرفته استفاده مورد اریکه بس اندکرده یمعرف

 يباشرند دارا 8/7براالتر از  AVE يکره دارا هراییعاملهر عامل است.  يبرا یعامل يدوم بارها

بره لحرا   یکره حتر هراییعاملو استقالل  يریپذزیبر تما یکیتفک ییهمگرا هستند. روا ییروا

ضرایب  (4)شماره  (. جدول7957شاره دارد ) فورنل و الرکر،مستقل هستند، ا یشابه ولم ينظر

 یریکه برر روا دهدیمرا نشان  AVE ریمقادمقادیر اعتبار ترکیبی و  (8) بارهاي عاملی و جدول

 داللت دارد. مدلمناسب  ییهمگرا

دل قضاوت کرد. این گیري متوان بر اساس معیارهاي اندازهبراي ارزیابی برازش مدل هم می

از  آمدهدستبههمه معیارهاي  کهینااند. با توجه به شده ارائه (8)معیارهاي در جدول شماره 

از برازش خوبی  شدهارائهتوان اطمینان یافت مدل اند میبیشتر بوده هاآن قبولقابلحداقل 

 برخوردار است.
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 گیری مدلمعیارهای اندازه (5)جدول 

 متغیرها
ای ضریب آلف

 کرونباخ

 انسیوار نیانگیم

 (AVE) شدهاستخراج

ضریب پایایی ترکیبی 

(CR) 

 975/7 859/7 971/7 گراییفرصت

 557/7 884/7 598/7 شناسیفرصت

 555/7 818/7 541/7 هاگیري از فرصتبهره

 598/7 817/7 514/7 نوشنوندگی

 518/7 847/7 597/7 انعطاف گرایی

 584/7 878/7 577/7 گراییپویایی

 598/7 811/7 519/7 گراییانسان

 517/7 819/7 579/7 اهمیت سرمایه انسانی

 597/7 811/7 587/7 توسعه سرمایه انسانی

 919/7 584/7 977/7 گراییمعنویت

 974/7 811/7 518/7 هاي انقالبیارزش

 597/7 814/7 587/7 هاي اسالمیارزش

 594/7 879/7 517/7 گراییشایسته

 599/7 881/7 181/7 شناختی-هاي نگرشیگیشایست

 581/7 891/7 191/7 هاي رفتاريشایستگی

 974/7 849/7 554/7 گراییوحدت

 511/7 841/7 597/7 سازمانیوحدت درون

 588/7 879/7 574/7 سازمانیمیانوحدت

 919/7 898/7 917/7 گرایانهفرهنگ تحول آینده

 1/7 8/7 1/7 حداقل مقدار قابل قبول

است. این  شده استفاده GOFسنجش برازش کلی مدل از شاخص  منظوربههمچنین 

 عنوانبه 98/7و  18/7، 77/7. در این شاخص سه مقدار آیدیم به دستشاخص از رابطه زیر 

براي این  آمدهدستبهمقدار  کهییازآنجادر نظر گرفته شدند.  يمقادیر ضعیف، متوسط و قو

 گفت که برازش کلی مدل قوي است. توانیم یجهدرنتاست.  885/7شاخص برابر با 

 

 
 𝐺𝑂𝐹 = √0.803 × 0.556 = 0.668 
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 و پیشنهادهاگیری نتیجه

هاي دفاعی ج.ا.ا. در راستاي گرا در سازمانارائه الگوي فرهنگ تحول باهدفپژوهش حاضر 

اطالعاتی پژوهش است. منبع  شدهانجامها پیشبرد راهبردهاي تحول سازمانی در این سازمان

در جمع فرماندهان و کارکنان نیروهاي مسلح بوده  العالی()مدظلهحاضر بیانات مقام معظم رهبري 

 عنوانبهرا  (یالعال)مدظلهاست. پژوهش حاضر بیانات، انتظارات و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا 

ا.ا مبنا قرار داده و بر هاي دفاعی ج.هاي فرهنگ حاکم بر سازمانترین خاستگاهیکی از کلیدي

صورت ها بهگراي این سازمانالگوي فرهنگ تحول روش تحلیل محتواي کیفی به ارائهاساس 

 استقرایی پرداخته است.

هاي پویا و آکنده از تغییر و تهدیدات نوپدید پیش روي نیروهاي مسلح اتخاذ رویکرد محیط

را ضروري ساخته است.  هاآنروي هاي پیشگرایانه براي انطباق با تغییر و تحوالت محیطتحول

سازي این عنوان شخصیت سازمان از نقشی کلیدي در پیشبرد و پیادهبه سازمانی فرهنگ

گر براي عاملی تسهیل عنوانبهتواند میسازمان حاکم بر فرهنگ  .راهبرد تحول برخوردار است

در برابر در پیشبرد این  دهکننمقاومتدر نیروهاي مسلح عمل کند یا مانعی  یتحول سازمان

 ازجملهشناخت، توسعه و ترویج فرهنگ متناسب با این راهبرد  روینازاآید.  حساببهراهبرد 

رود. مرور ادبیات مربوط به این موضوع نیازهاي اساسی موفقیت در این زمینه به شمار میپیش

 دهندهیلتشکهاي اصلی دهد توجه به محیط بیرونی و عوامل انسانی در سازمان محورنشان می

(. 1771؛ گلیپسی و همکاران 1778روند )کامرون و کوئین، گرا به شمار میفرهنگ تحول

( سازگار 7991در این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش نیکوکار و همکاران ) شدهارائهالگوي 

انتظامی  -نظامیهاي نیز یکی از چهار بعد اصلی فرهنگ حاکم بر سازمان هاآنبوده است. 

محوري هاي خطرپذیري، نوشوندگی، داناییدانند که شامل مؤلفهگرا میکشور را فرهنگ تحول

ها از شش مقوله این سازمان دهد فرهنگ تحولآفرینی است. الگوي نهایی نشان میو مزیت

و  دارند یدتأکگرایی بر توجه به شرایط محیطی گرایی و تحولاست: فرصت شدهیلتشکاصلی 

گرایی بر عامل گرایی و وحدتگرایی، شایستهگرایی، معنویتر مقوله دیگر یعنی انسانچها

 شوند.هاي دفاعی مربوط میسازمان دهندهیلتشکعنوان رکن اصلی انسانی به

 مؤثربرداري گرایی نخستین بعد این فرهنگ است که به شناسایی و بهرهفرصت گرایی:فرصت

هاي موجود گرایی هم شامل فرصتزمان اشاره دارد. این فرصتهاي درون و بیرون سااز فرصت

هاي احتمالی آینده که باید برداري شوند و هم فرصتشود که باید شناسایی و بهرهمی

له بر شناخت شناسی معظمفرصت ینهدرزمبرداري قرار گیرند. بینی شوند و مورد بهرهپیش
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هاي انسانی و اعتقادي و همچنین ظرفیت ازجملههاي دفاعی هاي موجود در سازمانظرفیت

هاي نهفته در اي، و فرصتشناسی، درک شرایط حساس، نواندیشی، تفکر منظومهموقعیت

ها نیز بر اتخاذ گیري از فرصتبهره ینهزم در. همچنین ایشان دارند یدتأکالمللی هاي بینتحریم

هاي درونی، هاي نو، اتکا به ظرفیتهگرایی، کاربرد ایدسازي از تهدید، تعالیهاي نو، فرصتروش

 اند.و استفاده از گنج ارزشمند دفاع مقدس توجه داشته

 هايمؤلفهرود و شامل نوشوندگی دومین بعد این الگوي فرهنگی به شمار می نوشوندگی:

آمادگی براي پذیرش تغییرات است.  گراییانعطافگرایی است. منظور از و پویایی گراییانعطاف

در مورد این مقوله بر مفاهیمی همچون استقبال از تغییر، راضی نبودن به وضع موجود، ایشان 

اند. داشته تأکیدپذیري نوآوري و ابتکار، گرایش به روزآمدي، چابکی، و آمادگی براي انطباق

شود. ایشان در گرایی نیز اقدام فعاالنه براي انطباق با شرایط و تحوالت مربوط میپویایی

هاي پذیري براي اقدام به تغییر، استفاده از راهمقوله بر مفاهیمی همچون ریسک خصوص این

سازي، نوسازي و بالندگی، و افتخارآفرینی نگري و آیندهبر، خودکفایی و خوداتکایی، آیندهمیان

 اند.داشته تأکیدبراي کشور و دین 

رود و شامل لگو به شمار میاین ا دهندهیلتشکگرایی سومین مقوله اصلی انسان گرایی:انسان

هاي انسانی است. شناخت اهداف طرح دو مقوله فرعی اهمیت سرمایه انسانی و توسعه سرمایه

نیازهاي اصلی تحول سازمانی پیش ازجملهتوسط منابع انسانی  هاآنتحول سازمانی و پذیرش 

 عنوانبهه منابع انسانی اي که دارد بمدارانهگرا با رویکرد انسانرود. فرهنگ تحولبه شمار می

اهمیت  ینهزم درله سازمان توجه کند. مرور بیانات معظم یرقابتترین سرمایه و مزیت مهم

نگاه ایشان به این مقوله ثروت و منبعی ارزشمند است. دهد هاي انسانی نشان میسرمایه

و انضباط، دانش و  آمادگى، روحیه و انگیزهبر اهمیت مضامینی همچون ثروت جوانان،  روینازا

توسعه سرمایه انسانی نیز  ینهدرزماند. بسیار داشته تأکیدتجربه، امیدواري، شجاعت و غیرت 

گرایی، آموزش ایشان بر اقداماتی همچون حفظ کرامت انسانی، ترویج تفاخر سازمانی، نخبه

 اند.توجه خاص داشته داريیندمستمر، آمادگی مستمر، و ترویج 

هاي دفاعی کشور پررنگ وجوه تمایز اصلی فرهنگ حاکم بر سازمان یکی از گرایی:معنویت

گرا با بعد این بعد فرهنگ تحول دهندهیلتشکهاي است. مقوله هاآنگرایی در بودن معنویت

( است. فرماندهی معظم کل قوا 7991هاي دفاعی )نیکوکار و همکاران، فرهنگ مکتبی سازمان
هاي دفاعی کشور هاي اساسی سازمانترین قابلیتمهم ازجملهگرایی را ویتمعن العالی()مدظله

هاي انقالبی و ارزش دسته دواند. این مقوله شامل مستمر داشته تأکیددانند و بر توسعه آن می
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، مداريیتوالاز: بصیرت،  اندعبارتایشان  تأکیدهاي انقالبی مورد هاي دینی است. ارزشارزش

 ینهدرزمگزاري. ایشان ، و روحیه خدمتپادررکابیادگري، استکبارستیزي، ، جهيگریانقالب

 یفتکل، عزتمندي، یطلبشهادتهایی همچون عاشوراگرایی، توکل، هاي دینی نیز بر ارزشارزش

 اند.داشته تأکید، و امید به فضل الهی ییگرا

زمانی نهادینه بودن نیازهاي موفقیت و اعتالي هر ساترین پیشیکی از مهم گرایی:شایسته 

راهبردهاي مدیریت منابع انسانی به راهبردهاي کلی  يراستاهمگرایی در آن است. شایسته

رود. این مقوله به شمار می سازمانی توسعهنیازهاي اساسی توحل و پیش ازجملهسازمان 

 هايشناختی و شایستگی-هاي نگرشیفرهنگی در این تحقیق شامل دو مقوله فرعی شایستگی

هایی همچون صالحیت و تدبیر، تعهد و وفاداري، مقاومت و رفتاري است. اولی بر شایستگی

هاي دفاعی شناسی، خودباوري، اراده و عزم راسخ در میان اعضاي سازمانپایمردي، دشمن

از: حضور مستمر،  اندعبارتایشان نیز  تأکیدهاي رفتاري مورد داللت دارد. شایستگی

 ، بلندنظري و بلندهمتی، تالش مضاعف.توانمند سازت، رهبري جهادگري، حسن مدیری

یی است که از دو گراوحدتاین الگو  دهندهیلتشکششمین و آخرین بعد  گرایی:وحدت

ی و وحدت بین سازمانی. ایشان در سطح سازمانوحدت درون ؛است شدهیلتشک مؤلفه

نسل  پیوند، ردستانیرماندهان و زف یکینزد، برادرانه روابط، روابط لیتسهبر  یسازماندرون

 یانم وحدت. منظور از یددارندتأکو اتحاد، و اعتماد جمعی  همدلى، هاشکسوتیجوان و پ

دهنده نیروهاي مسلح هاي مختلف تشکیلنیز انسجام، اتحاد و هماهنگی میان سازمان یسازمان

سجام، مشارکت نیروها، حدت و انایشان در این زمینه بر مضامین و اقداماتی همچون واست. 

 اند.داشته تأکید مساعی یکتشربین واحدها،  افزایی، هماهنگی، همییزداتفرقه

در پیشبرد راهبرد تحول پیشنهادهاي کاربردي زیر بر  سازمانیفرهنگبا توجه به نقش 

 شود:اساس نتایج پژوهش ارائه می

 اي مسلح؛ هاي مختلف نیروهگرا در یگانارزیابی و توسعه فرهنگ تحول 

 پذیري و مدیریت تحول در میان فرماندهان نیروهاي هاي ریسکتوسعه دانش و قابلیت

 مسلح؛

 توسعه فرهنگ نوآوري و  منظوربههاي تابعه نیروهاي مسلح گرایی در مدیریت سازمانجوان

 تغییر؛

  عنوانبهها و مراکز عملی و پژوهشی نیروهاي مسلح دانشگاه پیش از یشبتوسعه 

 ؛هاي تحولپیشران
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 گرایانه در انتصابات و ترفیعات فرماندهان؛بر دستاوردهاي تحول تأکید  

 هاي یکدیگر؛هاي دفاعی و استفاده از ظرفیتافزاي سازمانتوسعه تعامالت هم 

 هاي دفاعی؛آمیز دیگر سازمانهاي تحول و تعالی موفقیتالگوبرداري از طرح 

 هاي دفاعی و برگزاري یرنده و تعالی سازمانتدوین الگوهاي بومی سازمان دفاعی یادگ

  اي.هاي دورهجشنواره

هاي است، نتایج و یافته شدهانجامپژوهشی حاضر با رویکردي کیفی و آمیخته  کهییازآنجا

دیگر  ازجملههاي و تجارب نویسندگان باشد. ها، نگرشارزش تأثیرتواند تحت پژوهش می

هاي به تفاوت شدهارائهدر اعتبارسنجی کمی الگوي این پژوهش آن است که  هايدیتدوحم

 نتظامی پرداخته نشده است. همچنینا -هاي مختلف نظامیذاتی موجود در سازمان

است که با  شدهانجامکمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه  صورتبهاعتبارسنجی مدل 

به پژوهشگران آتی  روینازا هایی نیز همراه بوده است.هاي ذاتی چنین پیمایشمحدودیت

هاي مختلف دفاعی کشور بپردازند و با گرا در سازمانشود به ارزیابی فرهنگ تحولپیشنهاد می

و  یتمأمورها متناسب با ماهیت گرا در هر یک از این سازمانشناسی فرهنگ تحولآسیب

ون فرهنگ ابعاد گوناگ تأثیرشود پرداخته شود. همچنین پیشنهاد می هاآنراهبردهاي آتی 

 گرا بر راهبردهاي مختلف سازمانی بررسی شود.تحول
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 تهرران: هاي نظامیمدیریت راهبردي دانش در سازمان(. 7997اله. )و دهقان، نبی .محمدي، داودآقا .

 رات دافوس آجا.انتشا

 تهرران: انتشرارات مدیریت اسرالمی: رویکردهرا(. 7994. )و عابدي جعفري، حسن .نقیامیري، علی .

 سمت.

 هاي کلری هاي نظامی برر اسراس سیاسرت(. مطالعه فرهنگ نظامی در سازمان7998) .بارانی، صمد

 .719-799 :(98) 77، فصلنامه علوم و فنون نظامیابالغی مقام معظم رهبري، 

 تهران: انتشارات آگاه. .هاي تحقیق کیفی و آمیختهاي بر روشمقدمه .(7991). بازرگان، عباس 
  اندشده نقلبیانات مقام معظم رهبري از سایت رسمی ایشان، انتخاب و. 

  ،علری پارسراییان و سرید محمرد اعرابری،رجمره ت ،مبانی رفتار سازمانی(. 7994) . پی.یفااسترابینز 

 .هاي فرهنگیانتشارات دفتر پژوهش: تهران

 نیروهاي مسرلح برر اسراس دیردگاه  سازمانیفرهنگ(. 7999خورشیدوند، یاسر. ) و ا...سراقی، حجت

 .778 -719 :(11) 77، فصلنامه علوم و فنون نظامیمیشل فوکو، 

 ( .نقش رهبري در سازمان7959صالح اصفهانی، اصغر .)پردازيیرهنظر هاي یادگیرنده در تطبیرق برا 

 (.99) 77، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملیوالیی. 

 (. ارائه الگروي 7991) .نامدار، حسینو  .سفندیارزیاري، ادشمن .،خیراندیش، مهدي .،عسگري، ناصر

هاي دفاعی برر اسراس بیانرات فرمانردهی معظرم کرل قروا، پذیري در سازمانتوسعه فرهنگ ریسک
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