
 

 

 

 راهبردی الگوی در آن تأثیر و معماری دانش ابعاد بررسی مقاله پژوهشی:

 ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای معماری

 3بیدگلیزادهفینی جعفر ،2بهزادیبحرینی نیما ،1چراخ جلیل

 22/12/89پذیرش مقاله:                                                                      22/10/89دریافت مقاله: 

 چكیده

 متناسب و خاص الگویی ایجاد لزوم بر جمهوری اسالمی ایران مسلح نیروهای ویژه کارکرد نوع و شرایط

 فرآیند یک نیازمند سازمانی معماری اجرای .کند می تأکیددر حوزه معماری  ا.ا.ج آینده مقتضیات و اهداف با

 ییهاا  مؤلفه و ابعاد الگو، این اجزای از یکی عنوان به معماری دانش که است متناسب الگوی بر مبتنی اجرایی

 .باشد داشته کاربرد مسلح نیروهای معماری الگوی در تواند می که کند می مطرح را

 و ای کتابخاناه  آوری جمع ابزار و آمیخته رویکرد با ای، توسعه-کاربردی نوع از هدف حیث از تحقیق این

 و معمااری  دانش ابعاد بررسی باهدف و /.(22 کرونباخ آلفای و خبرگی صوری و محتوا روایی با) پرسشنامه

 معماری دانش دهد می نشان تحقیق نتایج. پذیرفت انجام مسلح نیروهای معماری راهبردی الگوی در آن تأثیر

 و مباانی  بعاد  پانج  از کاه  استمهوری اسالمی ایران ج مسلح نیروهای راهبردی الگوی بر اثرگذار عوامل از

 ابعااد  .اسات  شده تشکیل سازها جهت و معماری محصوالت معماری، الزامات معماری، کارکردهای مفاهیم،

 پایاه  ساازمان  مؤلفاه  مفاهیم و مبانی بعد در معماری یها پیشران مؤلفه که اند شده تشکیل مؤلفه 12 از مذکور

 مؤلفه معماری، الزامات بعد در چارچوب طراحی مؤلفه معماری، کارکردهای بعد در سازمانی معماری بودن

 باالترین دارای سازها جهت بعد در معماری اصول مؤلفه و معماری محصوالت بعد در ها مدل و توضیحات

 .است تأثیر ضریب

 راهبردی الگوی معماری، چارچوب معماری،واژگان کلیدی: 

                                                           
 ی علوم دفاعی راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملیآموخته دکتر دانش 1

 N.behzadei@sndu.ac.irنویسنده مسئول( ) یملدانشگاه عالی دفاع  رعاملیغدانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند  2

 j.finizadeh@sndu.ac.irدانشجوی دکتری مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی  3

 راهبردیفصلنامه مطالعات دفاعی 

 9911 تابستان، 08، شماره هجدهمسال 

 941-911، از صفحه مهفت مقاله



 

 فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک - سال هجدهم، شماره 28، تابستان 1311  142

 مقدمه 
 إِنَّ یَسْتَأْذِنُوهُ حَتَّى یَذْهَبُوا لَمْ جامِعٍ أَمْرٍ  عَلى مَعَهُ کانُوا إِذا وَ رَسُولِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

 شِئْتَ لِمَنْ فَأْذَنْ شَأْنِهِمْ لِبَعْضِ اسْتَأْذَنُوكَ فَإِذَا  رَسُولِه وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ الَّذِینَ أُولئِکَ یَسْتَأْذِنُونَکَ الَّذِینَ

 کسانى واقعى نمؤمنا"( 22 آیه نور، مبارکه سوره)  رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لَهُمُ اسْتَغْفِرْ وَ  مِنْهُم

 او اجازه بى باشند، او با مهمّى کار در که هنگامی و اند آورده ایمان رسولش و خدا به که هستند

 در! اند آورده ایمان پیامبرش و خدا به راستی به گیرند، مى اجازه تو از که کسانى روند؛ نمى جایى

 که آنان از یک هر به بخواهند، اجازه تو از خود مهمّ کارهاى بعضى براى هرگاه صورت، این

 و آمرزنده خداوند که بخواه آمرزش خدا از برایشان و ده اجازه( بینى مى صالح و) خواهى مى

 "است مهربان

 امر" از منظور مفسران منظر از چراکه است مهم امور در مدیریت تمرکز فوق شریفه آیه ثقل نقطه

 ضرورت شان یهمکار و تعاون و است الزم آن در مردم اجتماع که است مهمى کار هر "جامع

( 323: 14 ج نمونه، تفسیر) .است شده بیان صوری نه و حقیقی اجازه گرفتن، اجازه از مراد و دارد

 توقف یا حرکت "اذن" ،مشخص مسیر مبنای بر نگر آینده و منسجم فکری نظام یک آن در که

 معظم مقام فرمایشات در کلی طرح یک از برآمده نگر آینده و جامع نگاه به توجه لزوم .دهد می

 :فرمایند می له معظم مثال عنوان به است، قرارگرفتهتأکید  مورد بارها نیزالعالی(  )مدظلهرهبری

 حال در جدیدی نظم و است تغییر حال در جهانی نظم است، تغییر حال در دنیا که وقتی"

 اسالم، جایگاه عالم، جدید نظم در. داشت خواهیم تری مهم وظایف طبعاً ما است، بندی نطفه

 کنیم، فکر توانیم می را این بود؟ خواهد کجا ایران ما مهم کشور جایگاه اسالمی، جمهوری جایگاه

 (13/82/13رهبری، خبرگان اعضای دیدار در بیانات) ".کنیم حرکت آن درراه کنیم، بینی پیش

 مدون طرح یک وجود مختلف، سطوح در امروزی های سازمان روابط و اجزا پیچیدگی طورقطع به

 در کالن طرح این. نماید می ایجاب "کردن مدیریت" و "درآوردن اختیار در" برای را جانبه همه و

 .شود می تعبیر "معماری" به امروز مدیریت رایج ادبیات

 کلمه مهندسی، های رشته به آشنایان و مهندسان برای الاقل نیست، ای ناشناخته واژه "معماری"

 دارای که است موجودیتی رفتار و ساختار بر کالن و جانبه همه دید و طرح یک یادآور معماری

 به ای ویژه توجه داشتن مستلزم آن نگهداشت و تهیه و بوده پویایی و پیچیدگی چون خواصی

: 1311ایران، اطالعات فناوری سازمان).است پذیری تعامل و پذیری انعطاف یکپارچگی، جامعیت،
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 آمیخته مهارتی و دانش و کالن نگرشی تسلط، تجربه، یادآور همواره که است عبارتی معماری( 3

 تاریخی پیشینه دارای سازمانی معماری وجود بااین( 11: 1324اوانسر، صمدی) است بوده باهنر

 افزار، نرم توسعه قدیمی های روش از استفاده در ها سازمان مشکالت به توجه با و نیست طوالنی

چارچوب  اگرچه از فناوری اطالعات به وجود آمده است. بهینه استفاده به نیاز و ها سازمان رشد

ارائه شد ولی خاستگاه معماری سازمانی به شکل امروزی را برگرفته  1121معماری زکمن در سال 

TAFIM از پروژه
در سال  2کوهن-کلینگرو قانونی به نام  1112دفاع آمریکا در سال  وزارت 1

-های دولتی آمریکا را ملزم به تهیه سند معماری اطالعات سازمانی میدانند که سازمانمی 1112

های مختلف معماری در کشورهای مختلف در همواره چارچوب پس ازآن( 1322نماید. )خیامی،

 هستند. روزرسانی بهحال تولید و 

 گردد،یبرم 22به سال  ران،یدر ا یسازمان یمرتبط با معمار یها تیفعال یشروع رسمایران  در

 یرسان اطالع یعال یشورا رخانهیتحت پوشش دب رانیاطالعات ا یمعمار یفن تهیکه کم یزمان

قرار گرفت،  تیدر اولو یسازمان یمعمار یدانش بوم جیشد و به دنبال آن کسب و ترو یانداز راه

شدن دانش و تخصص  نهیدر نهاد یمحرك اصل توانیرا م 3(esoa.ir) فنی تهیکم یدستاوردها

زمینه معماری سازمانی را نیز که زمینه ارتقای رتبه ایران در در کشور دانست یسازمان یمعمار

 (www.neac.ir) فراهم آورده است.
توان در حکم انتصاب معاون امور راهبردی و اشراف کلی  می اهمیت معماری نیروهای مسلح را

توسط فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت  14/12/18 تاریخ فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح در

 :فرمایندمی مشاهده نمود، ایشان در متن این حکم چنینالعالی(  )مدظلهای ا... العظمی امام خامنه

های انتظار دارم نسبت به معماری و طراحی نیروهای مسلح در افق بلندمدت بر مبنای اندیشه"

 "مام ورزید.دفاعی و امنیتی جمهوری اسالمی ایران اهت

سازمان و در نقش  ی کننده تعیینهایی از اجزا شاکله حوزه دانش معماری در قالب :مسئله بيان

است. عدم شناخت  طرح قابلدر الگوی معماری سازمانی نیروی مسلح  نگر جامع ای دهنده نظم

متعدد و  های وتفریط افراطکلیت و جایگاه دانش معماری در الگوی معماری نیروهای مسلح زمینه 

                                                           
1 Treasury Enterprise Architecture Framework 

2 Clinger–Cohen 

 رانیاطالعات ا یمعمار یفن تهیکمدرگاه رسمی  3
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 از کارآمدی معماری کالن خواهد کاست. درنهایتاغلب نامربوط در معماری را فراهم نموده و  

مستقیم  طور بهمسیر حرکت دانشی و همچنین محصول یک الگوی راهبردی معماری  روی ازاین

قدان آگاهی از نقش از حوزه دانش معماری آن خواهد بود. بر این اساس مسئله این تحقیق ف متأثر

 در کنارو جایگاه دانش معماری و محصوالت آن در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح 

 های الگوی یادشده است.آن بر سایر حوزه گذاریتأثیرارتباطات و 

 :است طرح قابل زیر شرح به تحقیق انجام فواید و ایجابی بعد مفهوم به تحقیق این اهمیت 

 مسلح نیروهای معماری راهبردی الگوی در معماری دانش اهمیت و نقش شدن شخصم -

 معماری دانش حوزه درمهوری اسالمی ایران ج مسلح نیروهای معماری با متناسب اجزای تعیین -

 دربرگیرنده الگوی تناسب به معماری دانش حوزه در ادبیات سازی بومی -

 با مسلح نیروهای معماری راهبردی الگوی در معماری دانش حوزه تأثیر نحوه و جایگاه تبیین -

 آینده مقتضیات به توجه

 :از اند عبارتنیز  باشند می آن انجام عدم مضرات یا سلبی بعد بیانگر که پژوهش این های ضرورت

 مسلح نیروهای معماری راهبردی الگوی در معماری دانش حوزه نقش ابهام -

 مسلح نیروهای معماری دانش حوزه در ابعاد از یک هر اثرگذاری میزان در ابهام -

 سازمانی معماری علمی های قواره موردنیاز عوامل تعیین در سردرگمی ایجاد -

 ها حوزه سایر با معماری دانش حوزه تعامالت در سیستمی افزایی وهم انسجام ضعف-

 :از اند عبارت پژوهش این اهداف

 مسلح نیروهای راهبردی الگوی در معماری دانش حوزه تأثیر تعیین .1

 ا.ا.ج مسلح نیروهای معماری راهبردی الگوی در معماری دانش حوزه یها مؤلفه و ابعاد تعیین .2

 معماری دانش حوزه در ابعاد از یک هر اهمیت و اثر میزان تعیین .3

 :هستند ارائه قابل زیر شرح به تحقیق تسؤاال تناسب اهداف به

 است؟ میران چه به مسلح نیروهای راهبردی الگوی در معماری دانش حوزه تأثیر میزان .1

 به توجه با مسلح نیروهای معماری راهبردی الگوی معماری دانش حوزه یها مؤلفه و ابعاد .2

 ند؟اکدام آینده مقتضیات

 است؟ میزان چه به معماری دانش حوزه در ابعاد از یک هر اهمیت و تأثیر میزان .3

 .است فرضیه فاقد بودن اکتشافی دلیل به پژوهش
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 مبانی نظری

 شناسییشینه پ -

 و بررسی قرار گرفت: موردمطالعهتحقیق موارد زیر  یها در بررسی پیشینه

سازمانی نوشته خیامی از دانشگاه شیراز  معماری تحلیل و با عنوان ارزیابی رساله دکتری -1

 تعیین برای ارزیاب تیم از استفاده خوب و سازمانی معماری یک یها ویژگی که به تبیین

 معماری پرداخته است. طرح یک و ضعف قوت نقاط

 معماری سبک و چارچوب انتخاب برای مدلی نامه کارشناسی ارشد با عنوان ارائه پایان -2

سازمان نوشته باریکانی از دانشگاه تربیت مدرس که از نتایج آن  ابعاد مبنای بر سازمانی

 معماری چارچوب و سبک انتخاب در سازمان ابعاد یکسان همه تأثیر توان به عدم می

 چارچوب و سبک انتخاب در ابعاد نسبت به سایر پیچیدگی بیشتر بعد سازمانی و تأثیر

 معماری اشاره نمود.

 دفاعی های دستگاه در اطالعات معماری  توسعه و استقرار ساز زمینه سازمانی مقاله معماری -3

 و لزوم اطالعات معماری های زیرساخت به توجه لزومکشور نوشته نادری که بر  اجرایی و

 اطالعاتی معماری از قبل فرآیندها وها  سیستم ساختاری مهندسی و مأموریت سازی شفاف

 تأکید دارد.

که  نوشته احسان مرآتی دفاعی های سازمان معماری های چارچوب توسعه و مقاله تدوین -4

 نماید. اختصاصی اشاره می معماری چارچوب داشتن به بزرگ دفاعی های سازمان بر الزام

 ارائه است: این تحقیق در قالب زیر قابل نوآوری ی فوق،ها با عنایت به بررسی پژوهش

در طراحی حوزه های خاص نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران توجه به ویژگی .1

 دانش معماری

 زیرو  ها مؤلفهها در طراحی ابعاد، ی رایج و استفاده از نتایج آنها بررسی چهارچوب .2

 دانش معماری های مؤلفه

توجه به نقش و جایگاه دانش معماری در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح با  .3

 توجه به مقتضیات آینده 
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 مفهوم شناسی - 

شود: می اشاره ها آنبه برخی از  ادامه دراست که  شده ارائهتعاریف مختلفی از معماری  :معماری  

ساختارِ اجزاء آن، ارتباط بین  یهدهندمعماری یعنی ارائه توصیفی فنی از سیستم که نشان  -

            ن است.ها درگذر زما طراحی و تکامل آن ها و اصول و قواعد حاکم بر آن
(George Rebovich,2011:191) 

به    ساختار را قادرهایی است که این  روش تعیین ساختار کلی سیستم و « معماری»  منظور از  -

 ،یفهوظ ها مربوط به یکی از موارد  این ویژگی   نماید. سیستم می   های کلیدی ویژگی  ینتأم

فناوری و یا مصالح مورداستفاده، وضوح  اقتصادی، نوع    های ، مسائل و محدودیتییاکار

)پویایی(، قابلیت درك و   های بزرگ  قابلیت تغییر در سیستم   مجدد، ی استفاده طرح، قابلیت 

 (12: 1324)صمدی اوانسر،  .های هنری استجنبه

 تحت)های موضوع سیستم  بین تمام مؤلفه معماری، چارچوب یا ساختاری است که ارتباط  -

 (18: 1324)گروه مترجمان، کند.و یا فعالیت را ترسیم می( بررسی

ای از مصنوعات معماری مجموعه» دارد که:، اظهار می2به نقل از زکمن 1جان واراجو  -

های تشریحی که برای تشریح یک شیء، با یکدیگر مرتبط هستند، شده یا ارائه طراحی

طور که در طول  ها( استفاده شوند، همانها )کمیتتوانند برای تعیین نیازمندیمی که طوری به

 (Varajao, 2011: 140) «.توانند آن شرایط یا تغییر را حفظ نمایندزمان مفید حیات آن می
حد  یکباشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از   که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی جا هر  -

جانبه را الزم  های خاصی را تحمیل نماید، نگرشی ویژه و همهمعین فراتر رفته، یا نیازمندی

 (32: 1322 ،دیگرانو  المیاس. )شود گفته می "معماری"خواهد داشت که در اصطالح به آن 

سازمان »معماری  3الکتریک و الکترونیک استانداردهای ملی آمریکا تعریف موسسه بر بنا -

ها با یکدیگر و محیط و اصول اداره طراحی  ارتباطات آن متشکل از اجزا، بنیادی یک سیستم،

 (minoli,2008:10) .«هاست آنو تکامل 

 

 

                                                           
1 J.E.Varajao 

2 Zachman 

3 ANSI/IEEE 
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 بندی است:جمع و احصا قابلهای معماری به شرح زیر تعاریف فوق ویژگی اساس بر

ذکرشده( تعاریف های معماری )منبع: ویژگی :1 جدول  
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 است: بیان قابلی معماری در قالب شکل زیر ها بر اساس تعاریف فوق، ویژگی 

 
 از منابع ذکرشده( )استخراج محققان های معماری ویژگی :1 شکل

و منعطف  پذیر تعامل کپارچه،یجامع،  و ترسیمی فیعبارت است از توص یمعماردر این تحقیق 

ها و اصول و قواعد حاکم بر  ساختارِ اجزاء آن، ارتباط بین آن ی دهنده سامانه که نشان کیاز 

 ها درگذر زمان است. طراحی و تکامل آن

 شده است. تشکیل 3«یمعمار»و  2«سازمان»از دو کلمه  1«یسازمان یمعمار»عبارت  سازمانی: معماری

ها و اصول حاکم بر طراحی و تحول در طول زمان است و  ساختار اجزاء، رابطه بین آن «یمعمار»

)گروه  .کندو مأموریت را پشتیبانی می وکار کسبی یا یک موجودیت سازمانی محدوده «سازمان»

پدیده اجتماعی که دارای هماهنگی آگاهانه و  عنوان بهمفهوم سازمان  درواقع (18: 1324مترجمان،

 .و روابط رسمی است کار تقسیم دربرگیرنده( 21:1312نز،یراب) استمشخص  حدودوثغور

 یندهایفرآبا  ( که4،1114)رود .هاست( سازمان شامل افراد، اطالعات و فناوری42: 1311،جاسبی)

 کند. می فعالیت نیمع یها به هدف افتنیدست  یاز روابط متقابل افراد برا افتهی نظام

 چراکهاست  شده اثباتامری  نظامی وتجاری  های سازمانتبادل مفاهیم بین  (21:1321،ی)اکبر

 غیرنظامی های سازمان( ای شبکهی ها مدل) مردمنظامی از مفاهیمی همچون بسیج توده  های سازمان

نظامی اقتباس  های سازمانو ستاد  درجه ،ساالری دیوانتجاری از مفاهیمی همچون  های و سازمان

 (1322،دیگران)فوالدی و  .اند کرده

                                                           
1. Enterprise Architecture 

2. Enterprise 

3. Architecture 

4 Rood 
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اساتراتژیک را   یزیا ر مجدد، بازمهندسای، یاا برناماه    یده معماری سازمان ابتکاراتی بیش از سازمان

شامل ایجاد و مدیریت مستمر چارچوبی برای سازمان آینده است.  سازمان معماریدهد. پوشش می

 رو توجاه توأماان با    کند یاین چارچوب دگرگونی بنیادی و مستمر در گستره سازمانی را هدایت م

                          .ساااازد یمااا ریپاااذ در مقیااااس وسااایع را امکاااان   تغییااار محتاااوا )چرایااای( و فرآیناااد   

 (18: 1321،دیگران)رهنورد و 

-دهای راه ی آدرس وسیله سازی بهعنوان چارچوبی جهت هدایت فرآیند تصمیم معماری سازمانی به

مهم سازمان، در ساطوحِ راهباردی، عملیااتی و تااکتیکی و      هایهایی یکدست و در تمام جنبهحل

 (221: 2812،دیگرانو  1)آیر شود.ها محسوب می های میان آنهمچنین تعیین وابستگی

 دهیچیدهی اطالعات پ و سازمان یبندهطبق یبرای منطق ستای چارچوب ساختار: چارچوب معماری

. رود یو مدون به کار م یعلم یروش به هاستمیس فیتوص ای یراحطمنظور  که به دهیتن و درهم

 یهاجنبه فیفکر کردن و توص یبرا ستای االگوواره یچارچوب معمار (1322،ی)گروه معمار

دارد که  وجود ایدهیچیو پ عیاطالعات وس یمعماری سازمان کیدر )همان(  .سازمان کیمختلف 

مشخص کند چگونه و به چه مقدار  که ( استی)چارچوب یبه ساختار ازیها ن دهی آن برای سازمان

گفته  یساختاری، چارچوب معماری سازمان نیبه چن پرداخت؟ به اطالعات سطوح مختلف دیبا

معماری  چارچوب" :کندمی فیتعر نیرا چن یچارچوب معماری سازمان ،زکمن جان .شود می

 "کند می بیان سازمان از را توصیفی نمایش یک که است دوبعدی شده بندی طبقهطرح  کیسازمان 

 که هستند هایی قالب درواقع «های معماری سازمانی چارچوب» (1838: 1323، شمس و زاده استاد)

 و شده ارائه دولتی های بخش یا خصوصی مؤسسات طرف سازمانی از معماری تکاملی روند طی در

 چارچوب هر .نمود استفاده سازمان معماری انجام عملی جهت راهنمایی عنوان به توان می ها آن از

 نظیر اجرایی های توصیه شامل معموالً و خاصی بوده های سازمان مناسب آن ماهیت به بسته معماری

 الزم های توصیه معماری، مشخصات محصوالت معماری، کلی فرایند معماری، تیم تشکیل نحوه

 چارچوب. (43: 1324اوانسر، یصمد) است غیره و سازی مدل هایتکنیک از استفاده جهت

 حساب به اجرای استراتژی و تدوین بین چسبندگی ایجاد برای تالشی توان می را سازمانی معماری

 سازمانی معماری سازی پیاده شده، برای سازماندهی های روش سازمان، معماری هایآورد. چارچوب

 (13: 1321رهنورد و داودی،) است

                                                           
1 Aier et.al 
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بریجانیان و ) نقش و منوال طرح، قالب، نمونه، و شکل انگاره، مدل، معنای به الگو،: الگوی راهبردی 

منظور از  (44: 1311 روشه،) شود.عنوان می گیری الهامبرداری و قابل نسخه (222: 1313، دیگران

 رهاییشده و نشانگر متغ موجود گرفته یها و رابطه ها تیمدل یا الگو، تصویری است که از واقع

 .                     باشد یها م ها و نتایج حاصل از کنش و واکنش آن ارتباط آن ۀموجود، نحو

-پیشو  (11: 1323 دالور،) است رابطه کشف دنبال ( اصوالً الگو به112-113: 1322 باربور،)

 دهد.را نمایش می که راه معمولی یک عمل یا رفتار و یک ساختار ادراکیاست نویس یا نموداری 

      دهی به انتظارات معقول موارد فوق الگوها قابلیت شکل بر عالوه (23: 1322)هومن، 

 (223: 1313 کاف،ی)ا بینی و ارزیابی پیامدها را نیز دارا هستند.و پیش (3: 1323)گلستانه، 

الگوهای کیفی و مفهومی دانست که موجب تسهیل درك  ازجملهتوان الگوی راهبردی را می

گیری از آن در چیدمانی منطقی و با بهره (31: 1318، بیگیحسنراهبردی شده )ها در سطح پدیده

ها به بهترین شکل ممکن ارائه و  های راهبرد و روابط بین آنو هنرمندانه، عوامل اصلی و عرصه

نگری این مزیت را برای الگوی مندی و آینده( نظام22: 1311گیرد. )حمیصی، موردبررسی قرار می

       بینی کند. و پیش نماید که عوامل محیطی مؤثر بر یک پدیده را تبیین می ایجادراهبردی 

 (23: 1312 ،ی)ناد

ماسالّح  یاروهااینا ران،یا یاسالم یدر ناظاام جاماهور: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

و داوطلب )با آموزش  ینظام و شبه یانتظام ،ینظام یروهایکارکنان و ن ی اند از مجموعه عبارت

و وزارت دفاع و  یانتظام یروی(، نینظام) بسیج( که شامل ساتاد کل، ارتش، سپاه و ینظام

و مقررات  نیاز دولت است که تابع قوان ین. م. بخش یبانین. م. است. وزارت دفاع و پشت یبانیپشت

ماسالّح را  یاروهاایاز نا یبانیپشت ی فهیو وظ باشد یماسالّح م یاروهااینا یمراتب نظام و سلسله

عنوان  به فیتعر این( 1318ماسالّح، یاروهاایدر نا یدیواژگان و اصطالحات کل) به عهده دارد.

 ردیگ یقرار م مورداستفادهپژوهش  نیموردقبول در ا فیتعر

راهبردی معماری نیروهای مسلح  الگوی در تعریف عملیاتی،: معماری نیروهای مسلح الگوی راهبردی

مسلح  یروهایدر ن یراهبرد یاصل های مؤلفه و ها حوزه یمنطق میاست که با تنظ یمنسجم یالگو

 یتدابیر فرمانده ،یانقالب اسالم یساز، اهداف متعال اسالم، ارکان جهت نیمب نیهای د )آموزه
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 اتیتجربیات گذشته و مقتض ،یطیمح یو خارج یداخل لیتحل ،یمعظم کل قوا، اسناد باالدست

 یبه معمار یابیدست ینموده و چگونگ میشکل ممکن ترس نیها را به بهتر آن نیروابط ب ،(ندهیآ

 جادیا ی. الزم است در راستاسازد یم سریم نگر ندهیصورت کارآمد، جامع و آ مسلح را به یروهاین

 یابی، باهدف دستمهوری اسالمی ایرانمسلح ج یروهاین ندهیآ اتیو متناسب با مقتض نینو یِمعمار

تقابل با مقتضیات  ای یبردار نظام جهت بهره یها یاز توانمند یاستفاده حداکثر وروشن  یبه افق

 .دیمسلح را ارائه نما یروهاین یمطلوب معمار یراهبرد یالگو نده،یآ

اطالق  یطیعوامل مح ایها  از نیازمندی یا به مجموعه یمعمار های پیشران: های معماری پیشران

ها را وادار به تغییر  اصلی که سازمان نقش دارند. دو عامل یگیری معمار که در شکل شوند یم

 (21:1324.)صمدی اوانسر،"تغییرات فناوری"و  "وکار تغییرات حوزه کسب"اند از  کنند عبارت می

 یهای فناور و پیشران مأموریتیهای  وجود دارد: پیشران یاصل شرانیدو پ یسازمان یدر معمار

شود که  به آن دسته از عوامل بیرونی اطالق می مأموریتیهای  : پیشرانمأموریتیهای  رانپیشالف( 

  گذارند. می تأثیرها، بازار، بودجه، حوزه عملکرد و خدمات یک سازمان  بر مأموریت

شوند که در  های فناوری به آن دسته از عوامل بیرونی اطالق می های فناوری: پیشران پیشران ب(

مثال با ظهور اینترنت اغلب  عنوان آورند. به دهند و به سازمان فشار می حوزه فناوری رخ می

های جدید  ها مجبور به ایجاد تغییرات شدند و واحدهای خاصی جهت حمایت از فرصت سازمان

 (33: 1322،دیگران اسالمی و) کردندالکترونیک، خدمات مشتری و... ایجاد تجارت 

اصلی به  دودستههای معماری از دید معاونت امور راهبردی و اشراف فرماندهی کل قوا به  پیشران

 شوند:شرح زیر تقسیم می

خصوص تغییرات فناوری، تغییر در ماهیت تغییرات محیطی شامل تغییرات محیط بیرونی به

های مختلف تهدید، تغییرات محیط ملی؛ عوامل پوشانی طیفتهدیدات، افزایش همبستگی و هم

، تمدن، اهداف بزرگ مأموریتیهای سازمانی شامل پیچیدگی و بزرگی سازمان، تنوع عرصهدرون

 رویکردها، محدودیت در منابع، درصد میزان ایفای نقش سازمان در اهداف انقالب اسالمی.

 (1313ی و اشراف ستاد کل نیروهای مسلح،راهبرد معاونت امور)

 کارکردهای معماری

 یمعماار  یسازمان، اغلب هدف از اجرا ینگاه به معمار نیا در: هیپا یبا کارکرد فناور سازمان یمعمار 

 ایان  در .کنناد  یاطالعاات عناوان ما    یو بااخخص فنااور   یتوسعه فناور ریسازمان را همسو با مس
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سازمان، یک مفهاوم بنیاادین و راهباردی اطالعاات اسات کاه مأموریات،        دیدگاه تعریف معماری  

هاای الزم بارای پشاتیبانی از    های اطالعاتی بارای پوشاش دهای باه مأموریات، فنااوری      نیازمندی

هاای جدیاد در برابار الزاماات تغییار      کاارگیری فنااوری   مأموریت و نیز یک فرآیند گذار بارای باه  

ماری سازمانی شامل یک معماری ابتادایی، معمااری نهاایی و    کند. یک معمأموریت را شناسایی می

معمااری   ناد یباه فرآ  هیا پا یفنااور  کارد یدر رو (18:1324،گروه مترجماان ) استیک طرح ترتیبی 

 ریازی برناماه  نیراهباردی فنااوری اطالعاات، تادو     زیریبرنامه یبه سه فاز کل ب،یسازمانی به ترت

بارای فااز    ازیین شیعنوان پ و هر فاز به شود یم میتقس یو اجرای معماری سازمان سازمانی معماری

 (.1812: 1323، دیگران و ی)رضائ .دآییبعدی به شمار م
 ایان  یکی از تعاریف جامع از معماری سازمانی را به« 1رمنشِکِ»: هیپا سازمانبا کارکرد  سازمان یمعمار

 ی دهنده شکل عناصر شناسایی مجموعه ازعبارت است « معماری سازمانی»":شرح ارائه نموده است

 یبرادر این دیدگاه معماری  (34: 1311،مرآتی) "سازمان و تعیین چگونگی ارتباط بین این عناصر.

( 2،2881)ویساای  طوالنی منظورمی شود. درزمانیو اطالعات  یفقط صنعت فناور کل سازمان و نه

 «یزی در مورد راهبارد، حرفاه و فنااوری.   رسازمانی ترکیبی است از برنامه این رویکرد معماری در

 (3،2818)اسکات برنارد

 پژوهش دارای رویکرد سازمان پایه است. این درالگوی معماری 

 شناسی روش
پیمایشی انجام  -رویکرد توصیفی توسعه ای است که با-این تحقیق از حیث هدف از نوع کاربردی

توان این پژوهش را از نوع آمیخته  می لحاظ استفاده از دو رویکرد کیفی و کمی به پذیرفته است.

توان آن را از نوع  می زمینه نیروهای مسلح،توجه به انجام این تحقیق در با ومحسوب نمود 

اطالعات در مرحله کیفی اسنادی و در  آوری جمعنمود. روش  محسوب نیززمینه ای -موردی

فیش و در  ای کتابخانهدر مرحله اسنادی و  ها مرحله کمی پیمایشی بوده است. ابزار گردآوری داده

 مرحله پیمایشی پرسشنامه بوده است.

 باه  آشنا کارانِاندر دست و کارگزاران کارشناسان، پژوهش، این آماری بر اساس تعاریف باال، جامعه

 هاا  آن بار  ماؤثر  هاای حاوزه  و سازمانی راهبردی و موضوع الگوی معماری مسلح، مسائل نیروهای

                                                           
1 shekerman 

2 Veasey 

3 Scott A. Bernard 
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ایان پاژوهش    یجامعاه آماار   اسات. ...( و  فرهنگای  اجتماعی، اقتصادی، فناوری، سیاسی، علمی،)

 :اند بوده ریز یها یژگیتمام و دربرگیرنده

 مسلح؛ یروهاین یکل قوا در رابطه با معمار یمقام معظم فرمانده ریاشراف به تداب -

کاالن، مشااوره و    هاای  گاذاری  سیاست یها در حوزه یخدمت در مشاغل راهبرد  سابقه یدارا -

 و باالتر؛ یدوم پیسرت یشغل گاهیدر جا ایاجرا و 

 ؛یراهبرد یها نظر در حوزه صاحب -

 یسازمان ینظر در حوزه معمار آشنا و صاحب -

، روش باود  نفار  41برابار   درمجماوع  و نفار  188کمتار از   ی فاوق هاا  واجد هماه ویژگای  جامعه 

 41حجم جامعه آماری و برابر با صورت تمام شمار و هدفمند و حجم نمونه برابر با  به گیری نمونه

پرسشانامه تکمیال و    31باین جامعاه ماذکور، تعاداد      ها منظور شد که پس از توزیع پرسشنامهنفر 

 عودت داده شد.

 ناویس  پایش اساناد موجاود،    یریتفسا  لیا و تحل یخبرگا روش  اطالعات ابتدا با وتحلیل تجزیهدر 

و آماار   یفیتوصا  یستفاده از پارامترهاا احصا و سپس با امسلح  یروهاین یمعمار های دانش مؤلفه

 شد. اقدام ها مؤلفهابعاد و  تائیدبه  دو( یکا استنباطی )آزمون 

با جمعی از اساتید رسانده شد و به لحاظ پایایی  تائیدپرسشنامه به لحاظ روایی ظاهری و محتوا به 

برآورد شد که  22/8در حوزه دانش معماری  ها کرونباخ پرسشنامه یآلفا SPSS افزار استفاده از نرم

 شود. می پایایی قابل قبولی محسوب

 های تحقیق ها و یافته داده وتحلیل تجزیه
دانش معماری با الگوی راهبردی معماری نیروهای  ارتباط حوزهماحصل نظرخواهی در خصوص 

و مشخص ساختن اطالعات  وتحلیل تجزیه منظور به شد. ارائهجامعه نمونه  به سؤال 3طی  ،مسلح

به شرح  شده مطرحت سؤاالبه  شوندگان پرسشهای پاسخ آمار توصیفی و استنباطی، آمده دست به

 :است قرارگرفتهدر معرض دید  2جدول 
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 راهبردی معماری نیروهای مسلح ی دانش معماری بر الگویحوزه تأثیر: اثر و میزان 2 جدول 

 
 به سؤال 13 ،ارتباط ابعاد حوزه دانش معماری با الگوی راهبردی نیروهای مسلحدر خصوص 

 شده مطرحت سؤاالشوندگان به های پرسشپاسخ آمار توصیفی و استنباطی شد.جامعه نمونه مطرح 

 است:این شرح به 
و میزان اثر هر یک به ترتیب اولویت  ی دانش معماریحوزه های مؤلفه زیرها و مؤلفه: ابعاد، 3 جدول
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ی این حوزه در طراحی الگوی تمامی ابعاد احصاء شده شده محاسبههای آزمون با توجه به آماره

های مرتبط مؤلفهابعاد و گذارترین تأثیربوده و بایستی در این الگو مدنظر قرار گیرند.  مؤثرمشترك 

 از: اند عبارتبا حوزه دانش معماری، به ترتیب 
 یبا حوزه دانش معمار مرتبط هایمؤلفه نیگذارترتأثیر :4 جدول

 

  پیشنهادو  گیری نتیجه

 :گیرینتیجه-الف

تحقیاق   ساؤاالت به شارح زیار باه     بر نتایج حاصله و مبتنیانجام پذیرفته  وتحلیل تجزیه اساس بر

 پاسخ داده شد:

 رانيه مسلح به چهه م  یروهاين یراهبرد یدر الگو یحوزه دانش معمار تأثير زانيم اول: سؤال

 است؟

به این موضوع اعتقااد داشاتند کاه داناش معمااری بار        دهندگان پاسخ % 11بر اساس نتایج تحقیق 

. ضریب توافقی حاصاله  مؤثراستالگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 

حوزه دانش معماری بر الگوی راهبردی معماری نیروهاای مسالح حادود     تأثیردر خصوص میزان 

توافقی باالیی است، این موضوع بیانگر این مطلب اسات کاه الگاوی     ضریبکه  به دست آمد 1/8

مبنایی علمی بارای   عنوان بهمعماری است که  راهبردی معماری نیروهای مسلح نیازمند حوزه دانش

 الگوی معماری عمل نماید.

مسالح باا    یروهاا ین یمعماار  یراهبارد  یالگو یحوزه دانش معمار یها مؤلفه وابعاد  :دوم سؤال

 ند؟اکدام ندهیآ اتیتوجه به مقتض

ی داناش معمااری   هاا  مؤلفهدر تعیین ابعاد و  مؤلفه 12بعد و  3، شده انجام وتحلیل تجزیهبر اساس 

 اسات.  شده استخراجنیز  تر پایین الیه یک تا به لحاظ کنکاش نظری، ها مؤلفهاحصا شد. در برخی از 

 باشند: می ی استخراجی به شرح زیرها مؤلفهاین توضیح ابعاد و  با

 مؤثرترین مؤلفه ابعاد اولویت

 های معماریپیشران مبانی و مفاهیم 9

 طراحی چارچوب الزامات معماری 2

 سازمان پایه کارکرد معماری 9

 اصول معماری سازها جهت 4

 هاتوضیحات و مدل محصوالت معماری 5
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 :مفاهيم وبعد مبانی  -الف 

ی معمااری  هاا  پیشران مؤلفه باشد. می ی معماریها ی مفاهیم اولیه و پیشرانها مؤلفهاین بعد شامل  

 شود. می سازمانی درونتغییرات محیطی و عوامل  مؤلفهدو زیر  دربرگیرنده

 :بعد جهت سازها-ب

 زیرمعماری  های سیاستی معماری و اصول معماری است. برای ها ی سیاستها مؤلفهدربرگیرنده  

 درونی و بیرونی( و قوانین استخراج گردید.) ها محدودیت ،گیری جهت های مؤلفه

 :بعد الزامات معماری-ج

ی فعالیات و طراحای یاا انتخااب     ها حوزه شناسایی ،ها شناسایی ابعاد و جنبه مؤلفهدر این بعد سه  

 چارچوب احصا شد.

 بعد کارکردهای معماری:-د

 باشد. می فناوری پایه و سازمان پایه مؤلفهدو  دربرگیرندهبعد کارکردهای معماری  

 بعد محصوالت معماری: –ه 

 باشد. می و جداول ها این بعد شامل توصیفات، مدل 

 است: شده ارائهی دانش معماری در شکل زیر ها مؤلفهنمای تجمیعی ابعاد و 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 بر الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح مؤثری دانش معماری های حوزهمؤلفه: ابعاد و 2 شکل

نتیجه گرفت که در معماری سازمانی ن.م، هر معمار باید پس از تعیاین   گونه اینتوان  می درمجموع

ساازی مفااهیم اولیاه از    های معماری از مدیریت ارشد سازمان، با تعریف و یکساان یا اخذ پیشران
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های گوناگون در این خصوص دوری نماید. سپس با مشخص کاردن کاارکرد معمااری از    برداشت

های همساو باا اصاول معمااری پرداختاه و      دن آن، به تبیین سیاستمنظر فناوری یا سازمان پایه بو

فرآینادهای ساازمان( باه طراحای     ) آنهای فعالیات  ابعاد سازمان و حوزه ساختنسپس با مشخص 

دهی جامع نیروهاای   بندی و سازمانطبقه منظور بهچارچوب مناسب یعنی ساختاری منظم و منطقی 

ی چاارچوب معمااری نیروهاای    محصوالت معمااری در قاواره  مسلح با رویکرد فرآیندی بپردازد. 

 ساازمانی تواند راهنمایی برای گاذار هار بخاش    ها میها و توصیفمسلح و در قالب جداول، مدل

تواند اهداف کالن سازمان نیروهای می درنهایتمتولیان فرآیندی خاص( به نقطه مطلوبی باشد که )

 مسلح را پشتیبانی کند

 است؟ زانيبه چه م یاز ابعاد در حوزه دانش معمار کیهر  تيو اهم تأثير زانيم سوم: سؤال

 ، حوزه دانش معماری در الگوی معماری نیروهای مسلح4مطالب جدول  وتحلیل تجزیهبا توجه به 

ابعاد این حوزه بدین شارح اسات: بعاد مباانی و مفااهیم باا        تأثیرکننده بوده و میزان و تعیین مؤثر

در رتباه دوم، بعاد    211/8 تاأثیر در رتبه اول، بعد الزامات معماری با ضاریب   224/8 تأثیرضریب 

 114/8 تاأثیر با ضاریب   سازها جهتدر رتبه سوم، بعد  113/8 تأثیرکارکردهای معماری با ضریب 

 در رتبه پنجم قرار دارند. 112/8 تأثیردر رتبه چهارم و بعد محصوالت معماری با ضریب 

 

 
 دانش معماری هر یک از ابعاد حوزه تأثیر: نمودار ستونی میزان 3 شکل

داناش معمااری در الگاوی     دهای  تأثیرنتیجه گرفت که در  گونه اینتوان  می در تفسیر این موضوع

و منسجم مبانی و مفاهیم معماری در اولویت قارار   مند نظامراهبردی معماری نیروهای مسلح، ارائه 

نکته مبین ضرورت ایجاد یک مبنای مشترك و یک ادبیات واحد در حوزه دانش معماری  این دارد،

0

0.1

0.2

0.3

 مبانی و مفاهیم  
 الزامات معماری  

 کارکردهای معماری  
 سازهاجهت

 محصوالت معماری

0.244 
0.211 

0.195 
0.194 

0.176 
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 دهد که از منظر جامعه نخبگاان تحقیاق،   می نشان وتحلیل تجزیهحاصل از  توجه قابلنکته  اما است. 

نکته بیانگر این است کاه در   این ی معماری باشد،ها بایستی بر پیشران مفاهیم وحوزه مبانی  تمرکز

معماری باید بیشتر بر نقش معماری در مواجهه و مدیریت تغییرات محیطی با  مبانی وین مفاهیم تبی

 نمود.تأکید  سازمانی درونتوجه به قابلیت عوامل 

ضارورت وجاود یاک     دهناده  نشانالزامات معماری  بعد درطراحی و یا انتخاب چارچوب مناسب 

 چارچوب معماری متناسب با وضعیت نیروهای مسلح از منظر خبرگان این بحث است.

اسات کاه    شاده  انتخااب  مؤلفه مؤثرترین عنوان بهدر بعد کارکردهای معماری، کارکرد سازمان پایه 

مبتنای  منظر الگو  ازآنجاکهعبارتی  به باشد؛ می نسبت به طراحی الگو جامع ودیدگاه راهبردی  مؤید

 بر نگاه سازمان پایه است، کارکرد دانش معماری نیز بایستی با آن تطابق داشته باشد.

و  یافتاه  اختصااص به اصاول معمااری    تأثیرضریب  باالترین در بعد جهت سازهای دانش معماری،

 دوم قرار دارد. اولویت درمعماری با اندکی تفاوت  های سیاست مؤلفه

محصاوالت معمااری، بیاانگر ضارورت ارائاه یاک        مؤلفاه  مؤثرترین عنوان به ها توضیحات و مدل

 چارچوب منسجم و مشخص و تبیین آن در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح است.

 ها:پیشنهاد -ب 

گیری از دانش شود محققین حوزه معماری نیروهای مسلح با عنایت به لزوم بهرهپیشنهاد می

های آن، به شناسایی و تحلیل مصادیق هر یک از مؤلفهمعماری کنونی و مشخص بودن ابعاد و 

رسد با توجه به مجهول بودن مبانی ی نیروهای مسلح بپردازند؛ چراکه به نظر میها در مجموعه آن

سازی نیروهای مسلح، اولین گام در این راستا همانا تبیین و بومی و مفاهیم معماری در سازمان

 زمان نیروهای مسلح است.مفاهیم دانش معماری کنونی در سا

پژوهان این حوزه در بخش نیروهای های معماری از دانششود با تشکیل هستههمچنین پیشنهاد می

معماری ی ها احصا شده برای معماری سازمان های مؤلفه وهای میان ابعاد ها و افتراقمسلح اشتراك

 گردد.)مانند قدرت دریایی و...( بررسی و تبیین  مأموریتیی ها عرصه
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 فهرست منابع:
  " ترجمه حضرت آیت ا... العظمی مکارم شیرازی ،"قرآن کریم 

  " نویسندگان از جمعی و شیرازی مکارم... ا آیت ،"نمونه تفسير 

  " دسترسی در سایت معظم له "(العالی مدظله) مقام معظم رهبری بيانات 

 منابع فارسی -الف
  زکمن با معماری مدل  یانطباق چارچوب معماری سازمان"، (1323) فریادون  شمس، ؛شروین دسی زاده، استاد
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 141-142شماره 

  122، شماره جامعه ومجله کار ، "نقش فرهنگ در سازمان یبررس"، (1321) مانیپ ،یاکبر 

  تهران، کتاب ماد ،ینیشور یلیترجمه سهراب خل ،"یتعامل ریزی برنامه"، (1313) راسل کاف،یا 

  یتهران، مرکز نشر دانشگاه ،یخرمشاه نیترجمه بهاءالد ،"نیعلم و د" (،1322) انیباربور، ا 

  پژوهشاگاه علاوم    ،"یفرهنگ اصطالحات فلسفه و علوم اجتماع"، (1313) گمبیبهیط ،یسیرئ ؛یمار ان،یجانیبر
 ، تهرانیو مطالعات فرهنگ یانسان

  تهرانیدانشگاه آزاد اسالم ،"تیریمد مبانی واصول "، (1311) عبداهلل ،یجاسب ، 

  تهران، سمت ،"یراهبرد تیریمد"، (1318) میابراه ،یگبی حسن 

  با تأکيد بهر منهاف     یرانای نهاد مردم یها و توسعه سازمان سيتأس یراهبرد یالگو"، (1311) یمرتض ،یصیحم
 یدفاع مل ی، تهران، دانشگاه عالیرساله دکتر ،"ایران یاسالم یجمهور یمل تيامن

  دانشاکده   راز،یدانشاگاه شا  رساله دکتاری،   ،"ارزیابی و تحليل معماری سازمانی" ، (1322) سید رئوف ،یامیخ
 ، شیرازمهندسی برق و کامپیوتر

  تهرانشیرایو ،"یتيو علوم ترب یدر روانشناس قيروش تحق"، (1323) یدالور، عل ، 

  حسان   و یمهادی الاوان   دیسا  ، ترجماه "(کاربردها ،طراحی تئوری سازمان )ساختار،" ، (1321) فنیاست نز،یراب
 ، تهرانفرد، چاپ سوم، نشر صفار یدانائ

  یبرنامهه معمهاری سهازمان    نیبرای تهدو  یارائه روش"، (1323) شمس، زینب  ؛فریدون شمس، ؛رضا ،یرضائ ،
 1811-1812 صص ،"رانیا وتريانجمن کامپ المللی بينکنفرانس  دوازدهمينمجموعه مقاالت 

  مشهدیدانشگاه فردوس زاده، یترجمه هما زنجان ،"یکنش اجتماع "، (1311) یروشه، گ ، 
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