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 2 علی اکبر حسنوند، 1داود آقا محمدی

 40/41/69پذیرش مقاله:                                                                        40/21/69 دریافت مقاله:

 

  چكيده

این مقاله از نوع کاربردی با عنوان ابعاد و مؤلفه های چابک سازی سازمانهای نظامی است. کهه بهه رو    

شناخت ابعاد و مؤلفه های چابک سازی سازمانهای نظامی اسهت.  ای انجام گرفته . هدف تحقیق  زمیته -مورد

که از طریق پاسخ به سوال زیر در صدد دستیابی به آن هستیم: ابعاد و مؤلفه های چابهک سهازی سهازمانهای    

)آزمهون کهای    نظامی کدامند؟ پس از تجزیه و تحلیل آمار ناپارامتریک با استفاده از رابطه بین دو متغیر کیفی

بررسی استقالل بین دو متغیر کیفی پرداخته شده و با رد شهدن فریهیه اسهتقالل همبسهتتی متغیرهها      به  دو(

نفر جامعهه آمهاری کهه بهه      057نفر جامعه نمونه.از  111اثبات شده است. این تحقیق با ارسال پرسشنامه به 

یکی و غیهر فیزیکهی کهه    اند. که در این تحقیق ابعاد چابکی به دو بعد فیز رو  تصادفی طبقاتی انتخاب شده

های نیروی انسانی، ساختار سازمانی، نوآوری و خالقیت، فرماندهی و کنتهرل و   بعد غیر فیزیکی شامل: مؤلفه

 بعد فیزیکی شامل فناوری تقسیم شده است

 ابعاد چابکی های چابکی، چابک سازی، سازمانهای نظامی، مؤلفهواژگان کليدی: 
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 مقدمه
ها تأثیر عمیقی دارند. لذا یرورت  تحوالت و تغییراتی است که بر سازماندنیای امروزی دنیای 

ها بصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حفظ، بقا وتداوم حیات خود با تغییرات  دارد، سازمان

محیطی، تطبیق یابند. تطبیق دادن محیط سازمان  با تغییرات یکی از مهمترین کارهای مدیریتی 

مدیر بایستی بتواند در این محیط متغیر سازمان خود را نته داشته و در شود. است که انجام می

های نظامی از  های نظامی نیز از این امر جدا نیستند. یتان محیط رقابتی کسب برتری کند. سازمان

اند، در طول  ها همواره تغییراتی در آرایش و سازمان خود بوجود آوردهابتدای تاریخ پیدایش جنگ

و دیتر  یش ارتش آشوری،  بابلی، ایران، یونان و روم گرفته تا  آرایش نیروهای مغولتاریخ از آرا

های اند. سازمان سپاه ایران با لژیون اقوام بر حسب عوامل مختلف سازماندهی گوناگونی داشته

های رزمی مغول با سپاهیان اسالم تفاوت داشته و  رومی و سپاه اسکندر متفاوت بوده ، شکل یتان

شات نیروهای متخاصم در جنتهای صلیبی نیز با هم فرق داشته است، ولی چیزی که به آرای

توان یافت این است که برای رسیدن به اهداف، هر نیرویی آرایش متناسب با آن زمان را روشنی می

اختیار کرده است رشد فناوری باعث شد که نیاز در اجرای تغییرات در آرایشات حیاتی گردد، 

های کشتار جمعی، سازماندهی را باز هم متحول کرد)جمالی، مسلسل، هواپیما و سالح ورود تانک،

های سیاسی حاکم بر  (. در زمان جنگ سرد حتی این ساختارها تابعی از جریآن27، 1911رستمی، 

ها متفاوت بوده و سازمان  جهان و نتر  آنان بود، بلوک شرق و بلوک غرب حتی درارائه تاکتیک

میان دو بلوک تفاوت داشته است، به طوری که یک لشکر با سازمان روسی و یک رزم نیز در 

لشکر با سازمان آمریکایی تفاوتهای زیادی داشته، که تفاوت این دو سازمان را به ویوح در جنگ 

توانستیم ببینیم. متخصصین ژئوپلتیک نیز در  ایران و عراق و تفاوتهای لشکرهای ایرانی و عراقی می

های نظامی بسیار تأثیر گذار بودند، پیروان نظریات ماهان با پیروان نظر مکیندر  تار یتانتغییر ساخ

از نظر سازماندهی نیروهای نظامی متفاوت بودند یکی قدرت را بر مبنای قدرت دریایی و دیتری 

 دید و یا با ورود عقاید سورسکی تأثیر نیروهای هوایی در جنگبر مبنای قدرت نیروهای زمینی می

ها در اجرای جنگ که با اتحاد با ژاپن یابد، حتی تأثیرعقاید هاوس هوفر را بر نازی افزایش می

 (. 25 :1917شروع شد نیز نمایانتر این موارد است )عزتی، 

هم سازمانهای غیر نظامی و هم سازمانهای نظامی با یک مویوع روبرو هستند و آن اینست که 

های غیر نظامی با تغییرات  اری راباید اتخاذ نمود؟ در محیطبرای مواجهه با تغییرات چه راه ک
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اند به راه کار  فراوان بخصوص رشد سریع فناوریهای تولید و یا قدرت سریع رقابت مواجه شده

اند و چابکی را به معنای توانایی پاسختویی و واکنش  چابکی در تولید و چابکی سازمان رسیده

های چابک  (. سازمان17: 1333، دیتراندانند.)شریفی،  حیطی میآمیز به تغییرات م سریع و موفقیت

اندیشند و متمایل به استفاده از فرصتهای بالقوه در یک محیط متالطم فراتر از انطباق با تغییرات می

(. برای 1: 1910خاطر نوآوریها و شایستتیهای خود هستند )شهایی،  و کسب یک موقعیت ثابت به

انسانی، ساختار سازمانی، نوآوری و خالقیت، های زیادی چون نیرویؤلفهرسیدن به این امر از م

 (. 1 : 2777، دیتراناند )فتحیان ، فناوری و فناوری اطالعات استفاده کرده

اند: متغیری،وابسته، کیفی، چند ارزشی است که در محیط نظامی چابکی را اینتونه تعریف کرده

باشد. )آقا ج.ا.ا)فناوری، نیروی انسانی، راهبرد وساختار( میمتأثراز اجزاء عمده سازمان ارتش 

(.  در ادبیات چابکی موارد زیادی آمده که نیاز به بومی سازی دارند . در این 110:  1913محمدی: 

حوزه تحقیقاتی انجام شده اما عمومیت مویوع را بایستی در کل سازمانهای نظامی بررسی نمود 

 ومی سازی ابعاد و مؤلفه های چابکی برای سازمانهای نظامی است.لذا این تحقیق به دنبال ب

تغییر محیطی یک امر کامال طبیعی در سازمانهای نظامی است. سازمانهایی که معموال برترین و 

کنندتا به اهداف خود دست بیابند. در صورتیکه سازمانهای کارگیری میپیشرفته ترین فناوریها را به

ط متغییر خود را تطبیق و کسب برتری نمایند به گواه تاریخ با تلفات جانی، نظامی نتوانند با محی

 خسارات مالی و از دست دادن منافع ملی بیشماری روبرو خواهند شد.

مقام معظم رهبری نیز می فرمایند: در نیروی زمینی ما چابکی، آماده بکاری، مهارت، دلدادگی و 

نتظار داریم . این باید تحقق پیدا کند ) بیانات مقام دلبستتی به اهداف مقدس نظام اسالمی را ا

 (.  19/5/1913معظم رهبری در همایش دژهای پوالدین ویژه فرماندهان گردان نزاجا: 

سازی ساختار  هستند این  با توجه به اینکه نیروهای مسلح جهوری اسالمی ایران به دنبال چابک

تحقق این امر کمک نماید. این تحقیق با تعیین ابعاد و  ها بهتواند با ارائه ابعاد و مؤلفهتحقیق می

تواند موثر باشد . در بعد سازی هر ساختاری می سازی به طور علمی در چابک های چابکمؤلفه

ریزی را برای سازی سازمانهای نظامی، برنامه عملی این تحقیق با ارائه ابعاد و مؤلفه های چابک

 کند.  ها تسهیل می سازی آن چابک
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سازی سازمانهای نظامی، قابلیت توسعه به سایر  و در بعد علمی با تولید ادبیات بومی چابک

سازمانها خواهد داد و بهره گیری از متون این تحقیق در آموز  نطامی نیز باعث توسعه علمی 

 خواهد شد و ادبیات آموزشی جدیدی در سطح آموز  بوجود خواهد آورد.

سازی به صورت علمی هنوز در ساختار سازمانهای  : چابکسازی اینست که یرورتهای چابک

نظامی مورد توجه قرار نترفته است از اینرو اجرای این تحقیق موجب توسعه علوم مربوط به 

سازی در مدیریت و ساختار  ارتقاء آمادگی رزمی سازمانهای نظامی و گستر  فرهنگ چابک

 می نماید. گردد و این خالء علمی را پر  سازمانهای نظامی می

سازی شکل نتیرد میزان زمان عکس العمل نسبت به تهدیدات زیاد و امکان  در صورتی که چابک

کسب برتری سازمانهای نظامی در مقابل تهدیدهای مختلف کم خواهد شد..  درانتها اینکه دستیابی 

ن شده تواند پاسخ گوی حل مشکل عنوا سازی جز از طریق  اجرای یک تحقیق علمی نمی به چابک

 باشد.  

 هدف تحقیق شناخت ابعاد و مؤلفه های چابک سازی سازمانهای نظامی است

 سؤال تحقیق: ابعاد و مؤلفه های چابک سازی سازمانهای نظامی کدامند؟

 فرییه های تحقیق:

احتماالبین ابعاد فیزیکی و غیر فیزیکی با چابک سازی سازمانهای نظامی رابطه مثبت و معنی داری 

 د.وجود دار

احتماالبین مؤلفه فناوری با بعد فیزیکی چابک سازی سازمانهای نظامی رابطه مثبت و معنی داری 

 وجود دارد.

احتماالبین مؤلفه نیروی انسانی با بعد غیر فیزیکی چابک سازی سازمانهای نظامی رابطه مثبت و 

 معنی داری وجود دارد.

کی چابک سازی سازمانهای نظامی رابطه مثبت و احتماالبین مؤلفه ساختار سازمانی با بعد غیر فیزی

 معنی داری وجود دارد.

احتماالین مؤلفه فرماندهی وکنترل با بعد غیر فیزیکی چابک سازی سازمانهای نظامی رابطه مثبت 

 و معنی داری وجود دارد.

ثبهت  احتماالبین مؤلفه خالقیت ونوآوری با بعد غیر فیزیکی چابک سازی سازمانهای نظامی رابطه م

 و معنی داری وجود دارد.
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 مبانی نظری

 شناسیپيشينه  -الف

شامل مقاالت، رساله ها، تحقیقات انجام شده و ... در حوزه مورد بحث)نام محقق، مویوع ) 

 تحقیق، سال انجام آن و نتایج بدست آمده(

 مفهوم شناسی -ب

 آيات قرآن كريم وجنگ با دشمنان:مفهوم چابکي در 

دارند  بکار گیری توان رزم را عنوان می ما به مواردی بر می خوریم که نحوهدر آیات و روایات 

پردازد نهج البالغه به نوعی به عوامل برتر ساز توان رزمی می 12بطور مثال امام علی )ع( در نامه 

)در این نامه به استفاده از زمین اشاره می کند( اما آیات و روایات زیادی ما داریم هرچند که بحث 

بک سازی به این معنی را نمی توان در آن دید اما از اشارات بعمل آمده خصوصیات یک نیروی چا

 توان در حوزه های ابعاد فیزیکی و غیر فیزیکی توان رزمی بدست آورد.:چابک مسلمان را می

 مِّنکُم یَکُن إِن وَ  مِاْئَتَینْ یَغْلِبُواْ برُِونَصَ عِشْرُونَ مِّنکُمْ یَکُن إِن الْقِتَالِ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ حَرِّضِ النَّبىِ یَأَیهَّا

 (75سوره مبارکه انفال:آیه )یَفْقَهُونَ لَّا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ کَفَرُواْ الَّذِینَ مِّنَ أَلْفًا یَغْلِبُواْ مِّاْئَةٌ

اى پیامبر! مؤمنان را به جنگ )با دشمن( تشویق کن! هر گاه بیست نفر با استقامت از شما باشند، بر 

کنند؛ و اگر صد نفر باشند، بر هزار نفر از کسانى که کافر شدند، پیروز  دویست نفر غلبه مى

 (75آیهانفال:سوره مبارکه  ترجمه)فهمند!  ها گروهى هستند که نمى گردند؛ چرا که آن مى

در این دو آیه نیز دستورات نظامى و احکام جهاد اسالمى تعقیب  تفسیر: منتظر برابرى قوا نباشید!

و تشویق  ضاى پیامبر! مسلمانان را تحری "دهد که شود.در نخستین آیه به رسول اکرم دستور مى مى

)یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ(.جنتجویان و رزمندگان هر اندازه  "به جهاد با دشمن کن

ها را از نظر روحى تقویت و به اصطالح  آمادگى داشته باشند باز قبل از شروع به جنگ باید آن

اگر از شما بیست نفر سرباز با استقامت  "گوید: دهد و مى شارژ کرد، و به دنبال آن دستور دومى مى

باشد بر دویست نفر غلبه خواهند کرد و اگر از شما صد نفر باشد بر هزار نفر از کافران غلبه 

نَ الَّذِینَ )إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِ "کند مى

ده نفر است، ولى به قرینه آیه بعد که   گرچه تعبیر آیه به صورت اخبار از غلبه یک نفر بر کَفَرُوا(.

روشن  "... "هم اکنون خدا این تکلیف را بر شما تخفیف داد "گوید الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ: مى

ست نه تنها یک خبر ساده، و به این ترتیب شود که منظور از آن تعیین وظیفه و برنامه و دستور ا مى
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مسلمانان نباید منتظر این باشند که از نظر نفرات جنتى با دشمن در یک سطح مساوى قرار گیرند 

سپس  ها فرض است. ها یک دهم نفرات دشمن باشد باز وظیفه جهاد بر آن بلکه حتى اگر عدد آن

ایمان شما جمعیتى آن است که دشمنان بىاین بخاطر  "گوید اشاره به علت این حکم کرده و مى

آور به نظر  لیل در آغاز عجیب و شتفتحاین ت )بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال یَفْقَهُونَ(. "فهمند هستند که نمى

وجود دارد؟  "شکست "و "اهىعدم آگ "یا "پیروزى "و "آگاهى "رسد که چه ارتباطى میان مى

و محکم است چه اینکه مؤمنان، راه خود را به خوبى واقع رابطه میان این دو بسیار نزدیک ولى در

ج مثبتى که در این جهان و یکنند، و از نتا شناسند، هدف آفرینش و وجود خود را درک مى مى

 "چه "دانند براى ها مى هاى فراوانى که در جهان دیتر در انتظار مجاهدان است با خبرند آن پادا 

نمایند، و اگر در  فداکارى مى "چه هدف مقدسى "و در راهکنند  پیکار مى "که "جنتند؟ و براى مى

این مسیر روشن و این آگاهى، به آنان صبر و  ؟."کیست "این راه قربانى و شهید شوند حسابشان با

دانند براى چه  اما افراد بى ایمان و یا بت پرستان، درست نمى بخشد. استقامت و پایمردى مى

ها را چه کسى  کنند؟ و اگر در این راه کشته شدند خون آن مىو براى چه کسى مبارزه  جنتند؟ مى

جبران خواهد کرد؟ تنها روى یک عادت و تقلید کورکورانه و یا تعصب خشک و بى منطق به 

اند و این تاریکى راه و ناآگاهى از هدف و ندانستن پایان کار و نتیجه مبارزه،  دنبال این مکتب افتاده

ها موجودى یعیف  گیرد، و از آن ، و توان و استقامتشان را مىکند ها را سست مى اعصاب آن

) مکارم  دهد سازد.اما به دنبال دستور سنتین فوق، خداوند آن را چند درجه تخفیف مى مى

         (291:  1902، 0 ، جشیرازی

رآن هایی که ما با یک تغییر ویعیت تاکتیکی یا عملیاتی نامتعادل روبرو هستیم گفتار ق نادر مید

 برای اقدام به این گونه است:

 الْکافِرینَ الْقَوْمِ عَلَى انْصُرْنا وَ أَقْدامَنا ثَبِّتْ وَ صَبْراً عَلَیْنا أَفْرِغْ رَبَّنا قالُوا جُنُودِهِ وَ لِجالُوتَ بَرَزُوا لَمَّا وَ

 ( 257آیهبقره:سوره مبارکه )

پروردگارا! پیمانه شکیبایى و »گرفتند گفتند: و هنتامى که در برابر )جالوت( و سپاهیان او قرار 

ترجمه استقامت را بر ما بریز! و قدمهاى ما را ثابت بدار! و ما را بر جمعیّت کافران، پیروز بتردان! )

 (257سوره مبارکه بقره، آیه 
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 نمایان جالوت، نیرومند لشکر که رسیدند جایى به او، سپاه و طالوت که هنتامى: گوید مى آیه این

 چیز سه خداوند از و برداشتند دعا به دست کشیدند، صف عظیم قدرت آن برابر در و شد، ظاهر و

 عَلَیْنا أَفْرِغْ "به تعبیر لذا آن، حد آخرین در استقامت، و شکیبایى و صبر نخست کردند، طلب

 که طورى به ظرف، از دیتر سیال ماده یا آب ریختن معنى به "افراغ "ماده از که کردند "صَبْراً

 ربوبیت بر تکیه .است مطلب این به تاکیدى نیز "صبر "بودن نکره شود، خالى کامال ظرف

 بیانتر که "على "به تعبیر و است، پیمانه کردن خالى معنى به که افراغ به تعبیر و "ربنا "پروردگار

 کدام هر دارد، عظمت بر داللت موارد گونه این در که "صبرا "به تعبیر و است باال طرف از نزول

 خدا از ها آن تقایاى دومین .کند مى مایه پر و عمیق کامال را دعا این مفهوم که دارد بر در اى نکته

 جنبه اول دعاى حقیقت در نکنیم، فرار و نشود کنده جا از تا بدار استوار را ما گامهاى که بود این

 روح نتائج از قدم ثبات مسلما و دارد برونى و ظاهرى جنبه دعا این و داشت درونى و باطنى

 پیروز و فرما یارى کافر قوم این بر را ما "که بود این ها آن تقایاى سومین .است صبر و استقامت

 .است قدم ثبات و استقامت و صبر نهایى نتیجه و دهد مى تشکیل را اصلى هدف واقع در که "کن

 زیاد دشمن عدد و کم ها آن عدد چند هر گذاشت نخواهد تنها را بندگانى چنین خداوند یقین به

 هزیمت به و دادند شکست را دشمن سپاه خدا فرمان به ها آن ":فرماید مى بعد آیه در لذا باشد،

 (227:  1902، 2 ، ج) مکارم شیرازی (اللَّهِ بِإِذْنِ فَهَزَمُوهُمْ) "واداشتند

 گرديد:اي كه در نبردهاي پیامبر اسالم)ص( رعايت مي اقدام هاي ويژه

كسب اطالعات، رعايت اصل تأمین حتي در هنگام نماز، سرعت و غافلگیري، سعي در 

جلوگیري از خونريزي و يا دستیابي به پیروزي بدون كشتار جمعي، توجه به روحیه افراد، هم 

آهنگ نمودن جنگ و ستیز با دين و اخالق، رفتار منصفانه با اسرا و مجروحین، تقسیم عادالنه 

ظارت بر توزيع آنها، بسیج نیروها، صرفه جويي در بکار گیري نیرو، جنگ رواني و غنائم و ن

 (12 :1381،ديگران ،تضعیف اراده، تفکر و قدرت مادي و معنوي دشمن )جمالي
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 )ص(جنگ های حضرت رسول : 1جدول 
 شهداي مسلمانان نیروي اسالم هاي دشمن كشته تعداد نیروي دشمن نام عملیات

 13 313 70 150 بدر

 70 700 22 3000 احد

 1 30)؟(  10 200)؟(   مصطلق

 6 3000 8 12000 خندق

 16 1500 ؟ 20000 خیبر

 13 3000 ؟ 100000 موته

 - 10000 3)؟(  ؟ مکه

 3 12000 ؟ ؟ حنین

 12 12000 ؟ ؟ طائف

 126  113  جمع

 1337تا اوایل دهه  1317دهه از اواخر  توجه به چابکی در غرب  :مفهوم چابکي در دوران معاصر

در پی تحوالت گسترده اقتصادی و سیاسی در سراسهر جههان ، تالشهها و اقهدامات زیهادی بهرای       

شناخت ریشه ها  و عوامل موثر بر نظامهای جدید کسب و کار جهانی انجام شهد. ایهاالت متحهده    

ری نهضهت  امریکا بهرای اولهین بهار پهس از یهک رکهود شهدید اقتصهادی و تولیهدی سهکان رهبه           

میالدی متوجه شهد کهه نهرف افهزایش تغییهرات در      1331سازی را به عهده گرفت و در سال  چابک

های تولیدی سنتی در جهت تطبیق و سازگاری با آن سهریعتر   محیط کسب و کار از توانایی سازمان

است که ممکن بود باعث ورشکستتی آنهان گهردد. لهذا پهارادایم جدیهدی تحهت عنهوان راهبهرد         

منتشر و به چها  رسهید و بالفاصهله     "یاکوکا"ای تولیدی در قرن بیست و یکم در مؤسسه بنتاهه

بها حمایهت    "لی های"عبارت تولید چابک مورد استفاده عموم قرار گرفت. قبل از این هم دانشتاه 

سازمان تولیدی بهزر    19مالی نیروی دریایی آمریکا به همراه مؤسسه یاکوکا مطالعاتی را بر روی 

و .... انجهام داده   "تکزاس اینستریومنت"،  "ای بی ام"،  "جنرال الکتریک"و  "جنرال موتور" مانند

رقبای چابهک  "در کتاب استیو گلد من ، نایجل و پریس تحت عنوان  1335بودند و بعدها در سال 

منتشر شد. شایان ذکر است اولین کسی که مفهوم مؤسسهه چابهک را بکهار     "های مجازی و سازمان

 ( 91:  1917پیتر دراکر بود . )جعفر نژاد، شهایی، برد 
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ی چابک در فرهنگ لغات، به معنای حرکت سریع، چاالک، فعال، توانایی حرکت به صورت  واژه

سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر به صورت متهورانه و با یک رو  هوشمندانه بکار گرفته شده 

 (0:  1917است.)جعفرنژاد، شهایی، 

 وجود بهگویند: چابکی از ترکیب دو فاکتور اصلی شریفی و ژانگ می مختلف چابکي:تعاريف 

ظره( از راه صحیح و زمان مقتضی و منتشده یا غیر بینی گویی به تغییرات)پیش آیند. اول  پاسخ می

 ( 17:  1333،  دیترانآن. )شریفی و  های فرصتآوردن برتری از  دست بهدوم  استفاده از تغییر و 

ای آشفتتی وتالطم وجود داشته باشد چابکی یکی از کلیدهای حل مسأله  امی که در مسألههنت 

است  چابکی به توانایی پاسختویی به تغییرات پیش بینی نشده محیط متالطم کسب و کار گفته 

شود . چابکی به مفهوم تندی، سرعت، سبکی و زیرکی است و به خالقیت و نوآوری نیاز  می

به توانایی خالقیت و پاسختویی به تغییرات به منظور رسیدن به منافع مورد نظر  دارد.... .چابکی

گردد. چابکی به توانایی برقراری تعادل بین انعطاف  در یک محیط متالطم کسب و کار اطالق می

ریزی شده شود. انعطاف پذیری یک پاسخ به تغییرات برنامه پذیری و ثبات و پایداری گفته می

بیند و هر تغییری ه چابک بودن، محدودیت های تغییر را در حالت حداقل میاست در حالی ک

 ( 2: 1917. دیترانداند. )شمس ،  ریزی نشده( را متحمل می )غیر قابل پیش بینی و   برنامه

توان آن را تلفیقی از ( به منظور عملیاتی ساختن پارادایم چابکی، می1332به زعم کاید )

های ت که هر یک مهارت یا شایستتی کلیدی خاصی را برای فعالیتهای بیشمار دانس سازمان

توانند سازمان را به کمک یکدیتر برای واکنش سریع به نیازمندی های متغیر، مشترک دارند و می

آماده سازند. کامالً مشهود است که منظور اصلی کاید در اینجا، همان سازمان مجازی است. کاید 

 کند:چابکی سازمان را این گونه ذکر مییکی از جامع ترین تعاریف 

سازمان چابک یک فعالیت با سرعت سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش 

به تحوالت و وقایع غیرمنتظره و پیش بینی نشده، فرصت های محیطی و نیازمندی های متقاییان 

شوند که سرعت، انطباق و استحکام را می را دارد. در چنین فعالیتی، فرایندها و ساختارهایی یافت

عملکرد رقابتی که توانایی نیل به تسهیل کرده و دارای سازماندهی هماهنگ و منظمی است

-بینی را دارند و البته این محیط با کارکردهای کنونی سازمان بیدرمحیط کامالً پویا و غیرقابل پیش

 (12: 1913تناسب نیست.) آقامحمدی،



 

 

 1931، تابستان 07سال هفدهم، شماره  -مطالعات دفاعی استراتژیک  فصلنامه  237

گرا، تغییر پذیر و رشد محور تجسم را پویا، موقعیتاین تعاریف از چابکی، سازمان  هم رفته،روی

کنند. علت تمایل به پویایی در این است که شرایطی که امروز تحت آن یک سازمان به چابکی می

رسد، ممکن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد. علت موقعیت گرایی نیز آن است که محیط بازار می

گذارد، دلیل تغییرپذیری نیز این است که چابکی در گرو ابکی مورد نیاز تأثیر میبر سطح چ

حرکت سازمان در جهت سازگاری و تطابق است. آخرین مورد اینکه، چابکی به صورت رشد 

محور است که از طریق توانایی سازمان برای ادراک و تصدیق مجدد چشم انداز، بازسازی 

 (15: همانتکنیک ها مصداق می یابد. ) راهبردها و نوآوری در فنون و

 چارچوب نظری 
ههای اصهلی    رسهد تغییهر، یکهی از ویژگهی     چابکی یک نیاز برای تغییرات محیطی:  به نظر مهی 

توان یافت که در یک دوره سهه   ها در عصر رقابتی جدید است. امروزه کمتر سازمانی را می سازمان

خود شاهد نباشد. با توجه به بهافتی کهه در حهال     تا شش ماهه یا حتی یکساله تغییری را در محیط

هها نهاگزیر از انجهام تغییراتهی در      هها حکمفرماسهت، سهازمان    حایر بر دنیای کسب و کار سازمان

ها و نتایج مورد انتظار خود هستند. البته تغییر و تحهوالت دنیهای کسهب و     نتر ، رویکردها، رویه

توان اینتونه بر شمرد : قابلیت دسترسی  می  2777 و همکاران در سال 1کار را به زعم اس تی جان

فزاینده به فناوری، رقابت شدید روی توسعه فناوری، جهانی شدن بازارها و رقابت تجهاری، رشهد   

سریع دسترسی به فناوری، تغییر در میزان دستمزد و مهارتهای شغلی، مسئولیت زیسهت محیطهی و   

 (  13: 1917، دیترانتظارات مشتری.)جعفر نژاد، محدودیتهای منابع و مهمتر از همه افزایش ان

 دو تعريف در باره سازمان چابك آمده است: :سازمان چابك

 آید.  یک سازمان چابک، با اتفاقات و تغییرات ناگهانی، به سادگی از پا در نمی 

  ،یک سازمان چابک، سریع السیر، سازگار و قدرتمند است و به تغییرات ناگهانی

 دهد.  بازار و نیازمندیهای مشتری پاسخ  سر یع  میفرصتهای جدید 

بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این  های چابک برای درک و پیش سازمان

پردازند. سه عامل اساسی باعث ایجاد و بقا و ارتقای چابکی  راستا به ساختار بندی مجدد خود می

وری  .)فتحیان ، گلچین پور،  انعطاف پذیری و  بهرهها خواهد بود که عبارتند از: آگاهی،  سازمان

2777 :9 ) 

                                                           
1- St.John 
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ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی: ساختار سازمان، افراد، فناوری،  فناوری اطالعات، نوآوری و  

 (.1:)همان خالقیت

اصول چابکي در بخش دولتي؛ براي ايجاد سازمان دولتي چابك بايد بهه سهه اصهل محهوري     

 توجه داشت:

   اول : استفاده از شبکه ها برای پیش بینی، درک و پیکره بندی مجدد تغییراتاصل 

 اصل دوم: اطمینان از یادگیری نحوه انجام بهتر فعالیتها و پاسختویی به چالشها 

 ،(119: 1917اصل سوم: بهبود کارایی و اثر بخشی منابع دردسترس )جعفر نژاد، شهایی 

مؤسسه مطالعات علوم اجتماعی لندن ابعاد چابکی در  ابعاد چابکی در بخش دولتی: بنا به نظر

های دولتی عبارتند از: تغییر سازمانی، رهبری، فرهنگ و ارزشها، خدمت به مشتری، فناوری  سازمان

 (119اطالعات)دولت الکترونیک( مدیریت عملکرد و در نهایت مدیریت زنجیره تأمین.)همان، 

  ابعاد چابکي:

نیروی »، «مدیریت و رهبری»بعد  5های نظامی ابعادچابکی را شامل (در محیط 1913آقا محمدی )

 (17: 1913)آقا محمدی، داند: می«تکنولوژی»و « اهداف و استراتژی»، «ر و سازمان ساختا»، «انسانی

 مشخصه هاي چابکي:

تعریف شده و در مطالعات بعدی  1333های چابکی که توسط یوسف در سال  ای از ویژگی دسته

های چابکی را سرعت، قابلیت انعطاف،  مشخصه 1(2779گردیده اند مثل مطالعات )رن آزمون 

 ( 911: 2773اند)بوتانی،  هزینه، کیفیت، نوآوری، پیش بینی اقدام)پیش دستی( عنوان نموده

 انواع چابکي

داند:چابکی تاکتیکی وعملیاتی، چابکى سازمانی،  دنکرانواع چابکی نظامی رادرهفت شکل می 

 (1: 2777چابکى استقرارویا گستر  نیروها، تقویت چابکى، اکتساب چابکى وتصور چابکى)دنکر،

 عوامل چابکي

در واقع  فراهم کننده های چابکی که عبارتند از سازمان، نیروی انسانی، تکنولوژی و نوآوری، که

 (1 :1911)حیدری، .بعنوان عوامل ایجاد کننده چابکی در سازمان به حساب می آیند

ایجاد چابکی با تغییرات بازار،رقابت، نیازهای مشتری، فناوری، فاکتور های اجتماعی بدست 

 (951 :2777میآید)شینگ ترونگ لین،هرو چینو، یا هوی تسینگ، 

                                                           
1- Ren 2003 
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وی انسانی، فناوری ونوآوری است که به آن عوامل ایجاد فراهم کننده های چابکی: سازمان، نیر

 (12: 1917گویند)اصولی،  کننده چابکی می

 هاي چابکي پیش ران

رانهای چابکی: تغییرات تکنیکی، تغییرات درفناوری، تغییر در سرعت نفوذ نوآوری، تغییرات پیش

ی و اجتماعی،)سید حسینی و در بازار، تغییر در نیازهای مشتری، تغییرات رقابتی، تغییرات سیاس

 (17: 1911دیتران، 

 چابك سازي در سازمانهاي نظامي-

 سازي نیروي زمیني ارتش آمريکا: طرح چابك

خود را که هر چهار سال یکبار منتشر  1وزارت دفاع در سومین گزار  چهار ساله بررسی دفاعی

اف پذیری و چابکی بیشتر برای کند در ترکیب آینده ماّموریت نیروهای آمریکایی، خواستار انعط می

باشد. نیروی زمینی ارتش آمریکا باید  انجام عملیات در مناطق و محیط های عملیاتی گوناگون می

های رزمی استرایکر تبدیل نماید  های رزمی سنتین را به تیپ ، تعدادی از تیپ 2719تا سال مالی 

ماید. زیرا ماّموریتهای پیچیده که نیروهای تیپ اسنرایکر در آینده ایافه ن 2که در این زمینه حداقل 

باشد .)بولتن  بیشتر می 3و چابکی 2نظامی آمریکا در آینده با ان درگیر خواهند بود نیازمند انعطاف

 (1: 1913آجا، 

 سازي در ارتش روسیه: چابك-

ها به  ها و مجهز نمودن آن سازی، متحرک و موبایل نمودن یتان سازی به مفهوم بهینه چابک

ترین زمان در هر نقطه از قلمرو سرزمینی به تعریات  هایی که بتوانند در کوتاه تجهیزات و سالح

 (.11: 1913احتمالی دشمن واکنش نشان داده و مقابله مؤثر داشته باشند )بولتن آجا، 

                                                           
1  (QDR) Quardennial Defense Review 

2 Flexibility 

3 Agility 
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 سازي در ارتش هند: چابك-

سرزمینی و مقابله سازی و بکارگیری سریع نیروهایش در مناطق مختلف  ارتش هند جهت چابک

سازی )مدرنیزاسیون( کردن نیروهای خود به  با نیروهای منطقه ای و فرا منطقه ای، در حال بهینه

 باشد: ها به شرح زیر می منظور چابکی آن

که در ساختار کنونی به  1های نیرو مخصوص؛ تشکیل نیروهای ویژه ایافی  افزایش تعداد تیپ 

است. این واحدها باید قابلیت دایر شدن در گروههای بسیار  فتهطور وسیعی به عنوان التو بکار ر

ها  کوچک را در دوره زمانی طوالنی، در داخل یا اطراف منطقه عملیات داشته باشند. وظایف آن

توان شامل: شناسایی ویژه پنهان، تک ناگهانی به اهداف خاص، عملیاتهای نامتعارف جهت  می

های  ت جنگ پارتیزانی در سرزمین دشمن، نفوذ در سازمانسازماندهی گروههای مقاومت و هدای

ها حتی تروریستی جهت دستیابی به اهداف اطالعاتی و مقابله با تروریسم در تمامی زمینه

تسلیحات کشتار جمعی باشد. کارکنان بایستی از سطح باالی اطالعات نظامی کاربردی، ابتکار 

 (.19: 1913عمل خود برخوردار باشند )بولتن آجا،  عمل، هدایت ماّموریت و آشنایی با زبان حوزه

در سطح عملیاتی و تاکتیکی ، توان رزمی یا قدرت جنتیدن یک یتان نظامی ، عبارتست از 

ماحصل ترکیب و تلفیق مؤثر عناصر فیزیکی )مادی( با عناصر غیر فیزیکی )غیر مادی( یتان ، توام 

حیط عملیاتی ، در راستای انجام ماموریت با تدبیر و چتونتی بکار بردن این عناصر در م

 (1: ج1903محوله)معین وزیری، 

 پیشینه مطالعاتي:

آقا محمدی یک تحقیق در ارتش جمهوری اسالمی  در خصوص چابک سازی یتانهای ارتش 

 بعمل آورده است که نتایج آن در جدول زیر آمده است:

-ارتش ج.ا.ا به شرح جدول زیر میهای چابکی های زیرساخت و قابلیتعناصر، عوامل و شاخص

 باشد:

 (250: 1913) آقامحمدی، ساختار سازمان، اهداف وراهبرد، نیروی انسانی، فناوری نظامی، 

ای که در سال  مقاله انتلیسی اندازه گیری چابکی در نیروهای نظامی شبکهآنتوني دنکر در 

در این مقاله چابکى در  است:چا  گردیده آورده  3در مجله فناوری منطقه نبرد شماره  2777

 شده است.  دفاع مدرن را خیلی مهم دانسته واما مفهوم چابکى خیلى متفاوت تعریف

                                                           
1 Additional Spcial Forces - SF 
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پذیرى، سرعت و سازگارى بعضى از مشخصات وابسته به چابکی هستند. در این مقاله،  انعطاف

کى دهد: چابکی تاکتیکی و عملیاتی، چاب بندى که شش نوع چابکى را توییح می یک طبقه

سازمانی، چابکى استقرار ویا گستر  نیروها، تقویت چابکى ، اکتساب چابکى و تصور چابکى. 

در این مقاله دو نوع اول چابکى شرح داده شده و تعدادى مثال عنوان شده. و این مطلب را نقطه 

 (2777. )دنکر،دانسته است آغاز برای گفتتو در باره چابکی

 ی توان جدول زیر را رسم نمودبا توجه به مطالب یاد شده فوق م

 : ابعاد و مؤلفه و یا ابزار در مطالعات پیشین2جدول 

 مستندات ابزار -مؤلفه-ابعاد رديف

نیروی  -اهداف و استراتِژی  -تکنولوِی -مدیریت و رهبری -ساختار 1

 انسانی

 آقا محمدی

 1، 1911حیدری،  نوآوری –فناوری  -نیروی انسانی –ساختار  2

 12: 1917اصولی،  نوآوری –فناوری  -نیروی انسانی –ساختار  9

شینگ ترونگ لین،هرو چینو،  تغییرات بازار،رقابت، نیازهای مشتری، فناوری، فاکتور های اجتماع 2

 951 -2777یا هوی تسینگ، 

تغییر سازمانی، رهبری، فرهنگ و ارزشها، خدمت به مشتری، فناوری  5

مدیریت عملکرد و در نهایت مدیریت اطالعات)دولت الکترونیک( 

 زنجیره تأمین

 119: 1917جعفر نژاد، شهایی،

 911: 2773بوتانی،  سرعت، قابلیت انعطاف، هزینه، کیفیت، نوآوری، پیش بینی اقدام)پیش دستی( 7

ساختار سازمان، افراد، فناوری )تکنولوژی(، فناوری )تکنولوژی(       0

 اطالعات، نوآوری و خالقیت

 9، 2777فتحیان ، گلچین پور، 

چابکی تاکتیکی و عملیاتی، چابکى سازمانی، چابکى استقرار ویا گستر   1

 نیروها، تقویت چابکى ، اکتساب چابکى و تصور چابکى 

 1: 2777دنکر،

 با توجه به جدول فوق  و موارد عنوان شده در مباني نظري تحقیق مالحضه مي گردد:

ههای تحلیل)تحلیهل   قرآن کریم در صالحیت محقق نبوده و با نتاه به شهیوه با توجه به اینکه تفسیر 

ها آنهم از روی موارد عنوان شهده در  محتوا( در اینجا فقط به فراوانی تکرار و فراوانی تجانس واژه

هها در سهایر آیهات    هتفاسیر مفسرین قرآن کریم که در مبانی نظری آورده شده و جستجوی این واژ

 پردازیم  :این جدول میقرآن کریم به 
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 : تحلیل محتوی9جدول

درصد توجه 

به عوامل 

 برتر ساز

درصد توجه 

به عوامل غیر 

 فیزیکی

درصد 

توجه به 

عوامل 

 فیزیکی

فراوانی حوزه موزد تأکید بر اساس ضرایب 

 مخاطب
فراوانی 

 تجانس

 واژه

فراوانی  

 تکرار

 واژه

مقوالت 

ف مورد توجه
ردی

عوامل  

 برتر ساز

عوامل غیر 

 فیزیکی(

عوامل 

 فیزیکی)مادی(

 4 صبر 401 81 75 71 41 57/75 11/75 98/41

579/1 17/57 05/70 77 455 97 791 775 
ایمان به 

 خدا
7 

 1 ثبات 49 45 47 1 4 79/50 5/45 9/7

 1 توکل 50 55 7 11 77 89/7 4/51 9/17

شود به نظر مي رسد كه درآيات قرآن به بعدغیر فیزيکي توان رزمي همانگونه كه مالحضه مي

در درجه اول و بعد فیزيکي در مرحله بعد بیشتر تأكید شده است. البته با توجه به تعريف كه 

از  عوامل برتر ساز آمده است ) چگونگي بکار گیري اين عناصر در عملیات( اين عامل هم  

 ه ها در رده سوم قرار دارد به جز در واژه توكل در ساير واژ

 هاي عمده :  سازي يگان ابعاد  و مؤلفه هاي موثر در چابك -

های عمده عوامل ذیل بعنوان عوامل  سازی یتان با توجه به موارد عنوان شده برای چابک

 آید  سازی بدست می چابک

 ابعاد : ابعاد فیزيکي و غیر فیزيکي

 ی، خالقیت و نوآوری، فرماندهی و کنترل،  فناوری،   مؤلفه ها: منابع انسانی، ساختار سازمان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی :1نمودار 

 چابكی سازمانهای نيروهای مسلح

 بعدغير فيزیكی بعد فيزیكی

نيروی 

 انسانی

ساختار 

 سازمان

خالقيت و 

 نوآوری

کنترل 

 فرماندهی

فناوری 

 )تجهيزات(
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  شناسی روش
ای انجام شده و از رو  رابطه بین دو متغیر  کاربردی و با رو  موردی و زمینهاین تحقیق از نوع 

 کیفی)آزمون کای دو( استفاده شده است. هدف از این آزمون بررسی وجود استقالل بین دو متغیر

دو برای بررسی فرییه استقالل دو متغیر که دست کم یکی –غیر کمی است. آزمون استقالل کای 

شود در این  باشد ، استفاده می می 1و دیتری کیفی یا کمی با سطوح محدود از آنها کیفی است

های مورد انتظاری که بر اساس استقالل دو متغیر  شده با فراروانی های مشاهده آزمون فراوانی

(. برای استفاده از مبانی دینی در این مقاله استفاده از رو  177: 1901شود )مؤمنی،   محاسبه می

ی مرتن در یونان باستان به کار برده شده استفاده شده . تحلیل محتوا بر اساس گفتهتحلیل محتوا 

 (229: 1913های دور رواج داشته است.)خلیلی شورینی،  است. تفسیر قرآن مجید از گذشته

ربط نظران ذی ی آماری شامل نخبتان و صاحب ویژگی جامعه آماری: در این پژوهش، جامعه

و باالتر( و سطح  11ی لشکر)جایتاه  ی فرمانده در نیروهای مسلح تا ردههای موردنیاز  در بخش

تحصیالت کارشناسی ارشد به باال انتخاب شده و با در نظر گرفتن آمار سازمانی تقریبی در 

های یاد شده در نیروهای مسلح شامل : ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسال می  حوزه

ی  ب اسال می، ناجا و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جامعهایران، سپاه پاسداران انقال

باشد. که حجم نمونه با استفاده  نفر می 057آماری محاسبه شده با احتساب یریب حفاظتی برابر با 

 نفر خواهد بود 111از فرمول کوکران 

  
(    ) (  )(  )

(   ) 
    

                   
 

 شده استفاده شده است. بندی طبقه 2گیری تصادفی یق از رو  نمونهگیری: در این تحق رو  نمونه

ها از دیدگاه صاحب نظران و اساتید متخصص استفاده در این تحقیق برای بررسی روایی پرسشنامه

ها تدوین و جهت بررسی روایی به متخصصان ارسال و شده است، بدین صورت که ابتدا پرسشنامه

 است ها اعمال شدهنقطه نظرهای آن

 .باشد پایا می 7/ 372پایایی پرسشنامه ها با رو  آلفای کرونباف اندازه گیری شده که با 

  

                                                           
1
 Recod 

2
 Stratified random sampling 

2

2

2

d

qPZ
n








 

 

  ابعاد و مولفه هاي چابك سازي سازمانهاي نظامي  230

 های تحقيق و یافته ها داده وتحليل تجزیه
به آزمون فرییه ها  SPSSپس از جمع آوری داده ها به ترتیب با استفاده از نرم افزار  

 پردازیم: می

و غیر فیزیکی با چابک سازی رابطه مثبت و معنی داری احتماالبین ابعاد فیزیکی  فرضیه اول:

 وجود دارد.

 در این فرییه ما دو آزمون داریم 

H0: متغیراول ما که دو بعد فیزیکی و غیر فیزیکی هستند بامتغیر چابکی مستقل هستند 

H1: متغیراول ما که دو بعد فیزیکی و غیر فیزیکی هستند بامتغیر چابکی مستقل نیستند 

 بعد فیزیکی و غیر فیزیکی با چابکی :2جدول 

 مویوع 

 داده نهایی داده های ازدست رفته داده های معتبر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 و چابکیبعد فیزیکی

 و چابکیبعدغیرفیزیکی

111 

111 

9/31 

9/31 

2 

2 

0/1 

0/1 

127 

127 

177 

177 

است و داده های از  ٪177داده های معتبر که عدد هستند درصد  111در این نتاره تعداد که 

 دهد. (را نشان می111دست رفته که صفر است و کل داده ها )

 : آزمون کای اسکوئر برای بعد فیزیکی و چابکی5جدول 

 Asymp.Sig.(2-sided) درجه آزادي مقدار 

 كاي اسکوئر پیرسون

 كاي دو لگاريتمي

 پیوستگي خطي

 تعداد

121/38 

636/18 

817/26 

118 

12 

12 

1 

000/0 

018/0 

000/0 

آماره های کای دو پیرسون و کای دو  sigدر این خروجی که شامل مقدار درجه آزادی و 

است که  777/7دهد همان طور که مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون  لتاریتمی را نشان می

 نماید. فرییه صفر رد و وابستتی بعد فیزیکی را به چابکی اثبات می
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 : آزمون کای اسکوئر برای بعد غیر فیزیکی و چابکی7جدول 
 Asymp.Sig.(2-sided) درجه آزادي مقدار 

 كاي اسکوئر پیرسون

 كاي دو لگاريتمي

 پیوستگي خطي

 تعداد

121/38 

636/18 

133/21 

118 

12 

12 

1 

000/0 

018/0 

000/0 

 777/7آماره کای دو پیرسون در این بعد نیز نتایج مشابه است و همان طور که مشاهده می شود 

 .نماید است که فرییه صفر رد و وابستتی بعد غیر فیزیکی را به چابکی اثبات می

احتماالبین مؤلفه فناوری با بعد فیزیکی چابک سازی سازمانهای نظامی رابطه مثبت فرضیه دوم: 

 و معنی داری وجود دارد.

 در این فرییه ما دو آزمون داریم 

H0:  دو وبعد فیزیکی چابکی مستقل هستندمتغیرفناوری 

H1: دو متغیرفناوری وبعد فیزیکی چابکی مستقل نیستند 

 : بعد فیزیکی و فناوری0جدول

 مویوع 

 داده نهایی داده های ازدست رفته داده های معتبر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 177 127 0/1 2 9/31 111 و فناوریبعد فیزیکی

است و داده های از  ٪177عدد هستند درصد داده های معتبر که  111نتاره تعداد که در این 

 دهد. را نشان می127است و کل داده ها  2دست رفته که 

 : آزمون کای اسکوئر بین بعد فیزیکی و چابکی1جدول 

 Asymp.Sig.(2-sided) درجه آزادی مقدار 

 کای اسکوئر پیرسون
 کای دو لتاریتمی

 خطیپیوستتی 
 تعداد

 E    592 /2 
233/17 
755/57 
111 

17 
17 
1 

777/7 
731/7 
777/7 

آماره های کای دو پیرسون و کای دو  sigدر این خروجی که شامل مقدار درجه آزادی و 

است که  777/7دهد همان طور که مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون  لتاریتمی را نشان می

 نماید. فرییه صفر رد و وابستتی فناوری را به بعد فیزیکی چابکی اثبات می
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سازمانهای نظامی احتماالبین مؤلفه نیروی انسانی  با بعد غیر فیزیکی چابک سازی  فرضیه سوم:

 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در این فرییه ما دو آزمون داریم 

H0: دو متغیرنیروی انسانی وبعدغیر فیزیکی چابکی مستقل هستند 

H1: دو متغیرنیروی انسانی وبعدغیر فیزیکی چابکی مستقل نیستند 

 : نیروی انسانی و بعد غیر فیزیکی3جدول 

 موضوع 

 داده نهايي داده هاي ازدست رفته معتبرداده هاي 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 118 0 0 3/18 118 و نیروي انسانيبعد غیر فیزيکي

است و داده های از  ٪177عدد هستند درصد داده های معتبر که  111در این نتاره تعداد که 

 دهد. (را نشان می111دست رفته که صفر است و کل داده ها )

 :آزمون کای اسکوئر برای بعد غیر فیزیکی و نیروی انسانی17جدول 

 Asymp.Sig.(2-sided) درجه آزادی مقدار 

 کای اسکوئر پیرسون

 کای دو لتاریتمی

 پیوستتی خطی

 تعداد

091/79 

120/13 

952/12 

111 

17 

17 

1 

777/7 

272/7 

777/7 

آماره های کای دو پیرسون و کای دو  sigدر این خروجی که شامل مقدار درجه آزادی و 

است که  777/7دهد همان طور که مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون  لتاریتمی را نشان می

 نماید. فرییه صفر رد و وابستتی نیروی انسانی را به بعدغیر فیزیکی چابکی اثبات می

ی چابک سازی سازمانهای فرییه چهارم:احتماالبین مؤلفه ساختار سازمانی  با بعد غیر فیزیک

 نظامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در این فرییه ما دو آزمون داریم 

H0: دو متغیرساختار سازمانی وبعدغیر فیزیکی چابکی مستقل هستند 

H1: دو متغیرساختار سازمانی وبعدغیر فیزیکی چابکی مستقل نیستند 
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 : ساختار سازمان و بعد غیر فیزیکی11جدول 

 مویوع 

 داده نهایی داده های ازدست رفته داده های معتبر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 177 111 7 7 9/31 111 و ساختار سازمانبعد غیر فیزیکی

است و داده های از  ٪177عدد هستند درصد داده های معتبر که  111در این نتاره تعداد که 

 دهد. (را نشان می111دست رفته که صفر است و کل داده ها )

 : آزمون کای اسکوئر برای بعد فیزیکی و ساختار سازمانی12جدول 
 Asymp.Sig.(2-sided) درجه آزادی مقدار 

 کای اسکوئر پیرسون

 کای دو لتاریتمی

 پیوستتی خطی

 تعداد

 E     775/9 

211/111 

771/13 

111 

17 

17 

1 

777/7 

777/7 

777/7 

آماره های کای دو پیرسون و کای دو  sigدر این خروجی که شامل مقدار درجه آزادی و 

است که  777/7دهد همان طور که مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون  لتاریتمی را نشان می

 نماید. فرییه صفر رد و وابستتی ساختار سازمانی را به بعدغیر فیزیکی چابکی اثبات می

زیکی چابک سازی سازمانهای فرییه پنجم:احتماالبین مؤلفه فرماندهی و کنترل  با بعد غیر فی

 نظامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در این فرییه ما دو آزمون داریم 

H0: دو متغیرفرماندهی و کنترل وبعدغیر فیزیکی چابکی مستقل هستند 

H1: دو متغیرفرماندهی و کنترل وبعدغیر فیزیکی چابکی مستقل نیستند 

 ر فیزیکی: فرماندهی و کنترل و بعد غی19جدول 

 موضوع 

 داده نهايي داده هاي ازدست رفته داده هاي معتبر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 100 118 0 0 3/18 118 و فرماندهي و كنترلبعد غیر فیزيکي

است و داده های از  ٪177عدد هستند درصد داده های معتبر که  111در این نتاره تعداد که 

 دهد. (را نشان می111دست رفته که صفر است و کل داده ها )
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 : آزمون کای اسکوئر برای بعد غیر فیزیکی و فرماندهی و کنترل12جدول 
 Asymp.Sig.(2-sided) درجه آزادي مقدار 

 كاي اسکوئر پیرسون

 كاي دو لگاريتمي

 پیوستگي خطي

 تعداد

 E     531/3 

116/103 

330/101 

118 

16 

16 

1 

000/0 

000/0 

000/0 

آماره های کای دو پیرسون و کای دو  sigدر این خروجی که شامل مقدار درجه آزادی و 

است که  777/7دهد همان طور که مشاهده می شود آماره کای دو پیرسون  لتاریتمی را نشان می

 نماید. فرییه صفر رد و وابستتی فرماندهی و کنترل را به بعدغیر فیزیکی چابکی اثبات می

فرییه ششم: احتماالبین مؤلفه خالقیت و نوآوری  با بعد غیر فیزیکی چابک سازی سازمانهای 

 نظامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. . در این فرییه ما دو آزمون داریم 

H0: دو متغیرخالقیت و نوآوری دوبعدغیر فیزیکی چابکی مستقل هستند 

H1: دو کی چابکی مستقل نیستندمتغیرخالقیت و نوآوری وبعدغیر فیزی 

 : خالقیت و نوآوری و بعد غیر فیزیکی15جدول 

 مویوع 

 داده نهایی داده های ازدست رفته داده های معتبر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 177 111 7 7 9/31 111 و خالقیت و نوآوریبعد غیر فیزیکی

است و داده های از  ٪177داده های معتبر که عدد هستند درصد  111در این نتاره تعداد که 

 دهد. (را نشان می111دست رفته که صفر است و کل داده ها )
 آزمون کای اسکوئر برای بعد غیر فیزیکی و خالقیت و نوآوری :17جدول 

 Asymp.Sig.(2-sided) درجه آزادی مقدار 

 کای اسکوئر پیرسون

 کای دو لتاریتمی

 پیوستتی خطی

 تعداد

 E     191/9 

312/179 

719/31 

111 

17 

17 

1 

777/7 

777/7 

777/7 

آمهاره ههای کهای دو پیرسهون و کهای دو       sigدر این خروجی کهه شهامل مقهدار درجهه آزادی و     

اسهت کهه    777/7دهد همان طور که مشاهده می شود آماره کای دو پیرسهون   لتاریتمی را نشان می

 نماید. فرییه صفر رد و وابستتی نوآوری و خالقیت را به بعدغیر فیزیکی چابکی اثبات می
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   پيشنهادو  گيری نتيجه

 :نتيجه گيری-الف

از این تحقیق به منظور دست یابی به چابکی در سازمانهای نظامی نیروهای  بر اساس نتایج حاصله

های چایک سازی این سازمانها بدست آمده است تا بر مبنای آن راهبردها و مسلح  ابعاد و مؤلفه

کارهای وصول به چابکی محقق گردد پس از جمع اوری مبانی نظری و ارائه مدل مفهومی این راه

ها وبا استفاده از آمار استنباطی و آزمون آوری دادهبه جامعه نمونه ارائه و با جمعها ابعاد و مؤلفه

های چابکی نیز ها در نهایت ابعاد چابک سازی به دو بعد فیزیکی و غیر فیزیکی و مؤلفهفرییه

شامل نیروی انسانی، ساختار سازمانی، خالقیت و نوآوری، فناوری، فرماندهی و کنترل به شکل 

 ت:زیر اس

 بعد فیزیکی شامل فناوری)تجهیزات(

 بعد غیر فیزیکی شامل: نیروی انسانی، خالقیت و نوآوری، ساختار سازمان، فرماندهی و کنترل

 :ها پيشنهاد -ب 

 استفاده از این ابعاد و مؤلفه ها در راهبردهای چابک سازی سازمانهای نظامی. -1

 برای رسیدن به چابکیایجاد مهارتهای خالقیت و نوآوری در نیروهای مسلح  -2

 تغییر در ساختار نیروهای مسلح و حرکت به سوی ساختار های ارگانیک و مجازی -9

 تغییر در نتر  به فرماندهی و کنترل و اجرایی کردن کامل ترین شکل آن -2

 بازنتری در شیوه های جذب، نتهداری، آموز  و رهایی منابع انسانی نیروهای مسلح -5
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 (،2777فتحیان محمد، مونا گلچین پور )،"  ماهنامهه  "ههاي تولیهدي   راهکارهاي چهابکي در سهازمان ،

 ، 105شماره -سال هفدهم -تدبیر
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 (،1911حیدری مهدی)، "سایت بانک مقاالت، "هاي چابك سازمان ، 
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