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مقدمه تحقق نیروي دریایی راهبردي، نیروي دریایییساختار سازمانتوسعه الگوي تدوین
یحیی میار  2اخگرعلی اکبر 1

ییایدریدفاعتیریمدارشدکارشناس
یملدفاعیعالدانشگاهيدکتريدانشجو

چکیده
اي در قدرت ملی و از این مسئله است که دریا براي کشور ما نقش تعیین کنندهمتأثرنیروي دریایی تحقیق با هدف تدوین الگوي توسعه ساختار سازمانیاین 

بوده و حائز اهمیت ،ن براي راهبردي شدنآتدهنده کلیعنوان شکلبهیسازمانساختارِ، بنابراین توجه به باشدلذا نیازمند نیروي دریایی راهبردي می.توسعه دارد
اي از ها در روش کتابخانهآوري دادهجهت جمع. تحلیلی است- از حیث هدف، کاربردي و سطح تحلیل، توصیفیحاضر تحقیق.دارددر کانون توجه این تحقیق قرار 

75تصادفی طبقاتی تعداد گیريبا روش نمونه..استفاده گردیدو مشاهدهمصاحبه،برداري و مراجعه به تارنماهاي اینترنتی و در روش پیمایشی از پرسشنامهفیش
هاي جامعه آماريبراي تبیین ویژگی. نمودندصورت تمام شمار انتخاب که اقدام به تکمیل پرسشنامهنفر از خبرگان و نخبگان سطوح راهبردي لشکري و کشوري به

%79نتایج حاصله به میزان . استفاده گردیدرگرسیونانسیوارلیو تحلچندگانهیهبستگبی، ضریونیرگرسها از مدلو تحلیل دادهول توزیع فراوانی،ااز جد
.باشدبر ساختار و سازمان میهاي طراحی سازمان، سازماندهی و مشاغل سازمانی حاکی از تأثیر بسزاي مؤلفه

توسعه، نیروي دریایی راهبرديساختار، سازمان، :ي کلیديواژه ها

مقدمه- 1
دارابودن مرزهاي آبی طوالنی و قابلیت کنترل خطوط مواصالتی داراي موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه،ایران به لحاظ داشتن منابع انرژي نفت و گاز، 

پذیري از نابخش کشورهاي مسلمان در جهان اسالم و تأثیرعنوان الهامعالوه بر این، جمهوري اسالمی ایران به. باشداهمیت فراوانی در منطقه می
الملل بیانگر این واقعیت روند کنونی تحوالت نظام بین.یش چشمگیر حساسیت این منطقه شده استگر، موجب افزاکشورهاي استکباري و سلطه

و گاز است که کشوري نقش قدرت برتر جهانی را در سده بیست و یکم بازي خواهد کرد که بتواند بر منابع و خطوط انتقال انرژي جهان، به ویژه نفت
تریلیون فوت مکعب ذخائر گازي جزء چهار کشور اول جهان است 800ز یکصد میلیارد بشکه ذخائر نفتی و ایران با داشتن بیش ا. تسلط داشته باشد

باشد که حاکی از نقش اي برخوردار میو براي انتقال انرژي از آسیاي مرکزي به سواحل مکران و خلیج فارس از امکانات ویژه) 1386: 148مینایی، (
با کشورهاي ساحلی و بحري جهان آنموقعیت ساحلی جمهوري اسالمی ایران سبب همسایگی . باشداي میهاساسی آن در منطقه و تحوالت منطق

رهنمودهاي الزم، در پی معطوف نمودن دیدگاه مسئولین ارائهوگردیده است، لذا مقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا با امعان نظر به این مهم
در تعیین معادالت کالن حال و آینده نظام دفاعی، سیاسی و اقتصادي کشور ،عنایت به نقش راهبردي آننظام به سمت نیروي دریایی است که با

از این رو با عنایت به منویات مقام معظم . الملل ایفاي نقش نمایدبتواند در شأن و متناسب با جایگاه رفیع جمهوري اسالمی ایران در عرصه بین
یایی راهبردي، اجتماعی و به پاي کار آوردن یک نیروي در- ، اقتصادي، فرهنگی، سیاسیشور در ابعاد نظامیرهبري و ضرورت تأمین منافع ملی ک

جمهوري اسالمی ایران تدوین گردد که در این فرایند، ساختار الزم است از طریق مطالعه و بررسی علمی الگوي توسعه نیروي دریایی راهبردي ارتش
. یردگد اساسی این الگو باید مورد توحه قرار سازمانی به عنوان یکی از ابعا

ساختار سازمانی . کنندهاي اعضاي سازمانی آن را ایجاد میو هماهنگی فعالیتکارساختار سازمانی، چارچوبی است که مدیران براي تقسیم
هر نیروي نظامی در . کنند با هم تفاوت دارندال میها دنباند، زیرا شرایط محیطی و راهبردها و اهدافی که سازمانهاي مختلف با هم متفاوتسازمان

بی توجهی به همگامی . پذیردتغییر در نوع و ماهیت این تهدیدات، ساختار و سازماندهی آن نیز تغییر میگیرد و با پاسخ به تهدیدات بالقوه شکل می
گرددتهدیدات باعث اُفت کارآیی و اقتدار نیروهاي نظامی میساختاردهی و سازماندهی نیروهاي نظامی با تغییرات در محیط امنیتی، دفاعی و 

اي و محیط امنیت منطقههاي سیاسی، اجتماعیهاي نظامی خود را بر اساس نیازها، انتظارات، ویژگیهر کشوري سازمان). 101: 1387بهبویی،(
در ارتباط ).101همان، (دهدن را مورد بازبینی و اصالح قرار میخود و نقش مورد انتظارش در معادالت و تحوالت جهانی طراحی کرده و یا ساختار آ

با نیروي متناسب وو نیاز کشورفرماندهی کل قوااساس تدابیر مقام معظم بر باید الگویی از ساختار سازمانی را در نظر گرفت که ،با نیروي دریایی
.ارائه گرددتدوین ودریایی راهبرديمتناسب با نیروي در قالب این تحقیق الگوي ساختار سازمانی در نظر استبنابراین. شدبادریایی راهبردي 

مسألهبیان-2
اند، از نموده است و کشورهایی که داراي مرز آبی بوده و به دریا راه داشتهاي در قدرت ملی کشورها ایفادریا از دیر باز همواره نقش تعیین کننده

جانبه متکی به ارتباط روزافزون با اقصی نقاط جهان از آنجا که توسعه همه. باشندنسبت به سایر کشورهاي فاقد مرز آبی برخوردار میبرتري بیشتري 
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است، ارتباط دریایی، استفاده از فضاي ساحلی و توسعه سواحل از حیث مراکز جمعیتی، صنعتی، تجاري، فنی و کشاورزي از ارکان توسعه محسوب
هاي نقطه اتکا امنیتی و خدمات تأمینی در حمایت از کشتیرانی آزاد و مؤثر، نیازمند نیروي دریایی با مأموریت. باشدیار حائز اهمیت میشده و بس

وح ملی، هاي تاکتیکی در سطها و اهدافی فراتر از مأموریتعبارتی اقتضا دارد که نیروي دریایی مأموریتبه. باشدفراتر از نیروي دریایی تاکتیکی می
نیروي دریایی ارتش . باشداي و جهانی داشته باشد و این مسأله جز با نیروي دریایی قدرتمند با توان ایفاي نقش راهبردي میسور نمیمنطقه

و دریا جمهوري اسالمی ایران در کنار سایر نیروهاي مسلح، نقش اساسی در حفاظت و صیانت از منابع، منافع و امنیت ملی کشور در مرزهاي آبی
هاي چند سال اخیر آوريبیانات و یادکهبر همین اساس، نگرشی جدید نسبت به نیروي دریایی جمهوري اسالمی ایران به وجود آمده . عهده داردرب

درامروزییایدريروین«: فرمودندله معظم. دهدتوسعه نیروي دریایی راهبردي را با امکان نقش آفرینی راهبردي نوید می)العالیظلهمد(رهبر معظم انقالب
این ) 14/7/1388(»شودستهینگردیباییایدريروینبهيراهبرديروینکیچشمبهاست؛يراهبرديروینکیماکشوردروعالمنقاطازياریبس

با توجه به نگاه . باشدداشتهوجودآنتوسعهویی ایدري روینبهنسبتنظامکارگزاراننیبدري راهبردي تفکرکهشدخواهدمحققی زمانموضوع 
ال ما و شماست منطبق است؟ یقیناً خواهم بگویم نیروي دریایی کنونی با آنی که ایدهمی«: ندودفرمبه نیروي دریایی که نسبت مقام معظم رهبري 

می ایران، چیستی و چگونگی ابعاد، علت فقدان یک الگوي مناسب براي توسعه نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالو به) 25/10/90( »خیر
ییایدريروینالگوي توسعه ،در این راستامهممواردازی کفلذا ی. هاي چنین الگویی و تعیین روابط بین آنها حائز اهمیت استها و شاخصمولفه

مطالعهمورد... و یبانیپشتوی مالمنابع،فناوريوزاتیتجهآموزش،،یانساني روین،یسازمانساختار: ي مانندابعاداست که ضرورت دارديراهبرد
دراي مهم به عنوان مسئلهباشد، يراهبردییایدريروینکه متناسب با ساختار سازمانی به عنوان یکی از ابعاد الگوي توسعه بر این اساسدریگقرار

.دوشمیبه آن پرداخته این تحقیق 
تحقیق و اهمیت ضرورت - 3

اي اساسی و ضروري در دستیابی به یک الگوي علمی توسعه راهبردي اوامر، منویات، رهنمودهاي مقام معظم فرماندهی کل قوا، مسألهتحقق -1
باشدنیروي دریایی است که ساختار سازمانی یکی از ابعاد اصلی آن می

.راهبردي، مستلزم مطالعه و بررسی علمی استساختار سازمانی متناسب با نیروي دریایی توسعه الگوي و تدویندستیابی-2
تواند مبنایی علمی براي ها، این پژوهش میگیريهاي کلی و تصمیمهاي علمی در تعیین راهبردها، جهت گیريبا توجه به نقش یافته-3

. ار سازمانی باشدگیران در سلسله مراتب نیروهاي مسلح و در نیروي دریایی براي طراحی الگوي ساختسازان و تصمیمتصمیم
. این پژوهش موجب ارتقاء نگرش و بینش علمی در سلسله مراتب نیروي دریایی نسبت به مباحث ساختار و سازمان خواهد بود-4
.هاي میان مدت و بلند مدت نیروي دریایی خواهد بودنتایج علمی این تحقیق و وجود یک الگوي علمی، مبنایی قابل اتکا براي برنامه-5

:پیشینه تحقیق- 4
کاراینلذا،نگرفتهصورتتدوین الگوي توسعه ساختار سازمانی نیروي دریایی عنوانتحتژوهشیپکارتاکنونآمدعملبهکهمطالعات اکتشافیبا

دهی ن، سازماهاي نظامیهاي ساختار و سازمان، سازماندهی در ارتش، طراحی سازماننظریهمنابعی در خصوص .باشدمیجدیدوهشیپژفعالیتیک
عبارتندآنهاازکه برخىاستمورد بررسی قرار دادهموضوع ساختار سازمان و موارد مرتبط با آن را وآمدهدرتحریررشتهبه... ستادهاي نظامی و 

:از
18دانشجویان مقطع دکتري دوره توسط گروه مطالعاتی » الگوي توسعه نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران«پزوهشی با عنوان -1

1.باشدار و سازمان میتساخ،این الگوحال انحام است که یکی از ابعاد مورد مطالعه اکنون در همدانشگاه عالی دفاع ملی دفاع 

دانشگاه عالی مطالعات دفاعی استراتژكفصلنامهارسطو توحیدي، ، )1386(»فرایند سازماندهی و چگونگی آن در ارتش چمهوري اسالمی ایران«-2
.)24و23شماره (دفاع ملی 

دانشگاه امام فصلنامه مدیریت دفاعی ، مترجم بابک بهبویی،2ناتان سولومون،»آنهاسازماندهی ستادهاي نظامی و نحوه فرماندهی و مدیریت بر«-3
. )1386م، چهارشماره ()ع(حسین

.)1387شماره دهم، ()ع(دانشگاه امام حسینفصلنامه مدیریت دفاعی بابک بهبویی،،»هاي نظامیمبانی طراحی و معماري سازمان«-4
.فرهنگی هنري پیام فرداسسه ؤترجم محسن قدمی و مسعود نیازمند، ممپیتر دراکر، ) 1385(» هاي نوین سازمان و مدیریتنظریه«-5

اهداف تحقیق -5
هدف اصلی . 5-1

.باشندمی) فرمانده نداجا(اهللا سیاريدکتر حبیباین گروهاستاد راهنماي.استمطالعاتیاین گروه و نگارنده عض.1
2 - Nathan Solomon
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.باشدمی» ساختار سازمانی متناسب با نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایرانتوسعه الگوي «تدوینهدف اصلی این تحقیق 
اهداف فرعی.5-2
.ساختار سازمانی نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایرانتوسعه هاي شناخت مؤلفه)1
.ساختار سازمانی نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایرانتوسعه هاي شناخت شاخص)2
.نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایرانساختار سازمانی توسعه هاي شاخصها و رتبه مؤلفهشناخت میزان اهمیت و)3

سئواالت تحقیق- 6
سئوال اصلی. 1- 6

نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران کدام است؟ساختار سازمانی متناسب با توسعه الگوي 
سئواالت فرعی. 1- 6
نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران کدامند؟ساختار سازمانیتوسعه هاي مؤلفه)1
نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران کدامند؟ساختار سازمانیتوسعه هاي شاخص)2
است؟ساختار سازمانی نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران به چه میزانتوسعه هاي شاخصها و میزان اهمیت و رتبه مؤلفه)3

فرضیه تحقیق- 7
و مشاغل سازمانی، طراحی سازمان:نیروي دریایی راهبردي عبارتند ازساختار سازمانیتوسعه الگوي تدوینهاي لفهؤترین مرسد مهمنظر میبه 

. سازماندهی
نوع تحقیقروش و -8

توان به آوردهاي علمی آن میباشد و نتایج آن در سطح این نیرو کاربرد دارد و از دستمیچون این پژوهش در پی دستیابی به الگوي ساختار سازمانی نیروي دریایی راهبردي 
براي تعیین نقش و میزان هاي تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی وبراي دستیابی به پاسخ سئوال.باشدمی» ايتوسعه–کاربردي«نوع تحقیق عنوان الگو استفاده کرد،

.هاي همبستگی استفاده خواهیم کردها، از آمارهشاخصها و مؤلفهتاثیر هر یک از 
آماريجامعه- 9

، جامعه هاي کشوري و مراکز دانشگاهی، دستگاهخبره مرتبط با موضوع تحقیق در سطح نیروهاي مسلحو نظربا توجه به محدودیت وجود افراد صاحب
این اساس و بر. امنیتی و سیاسی انتخاب گردیدند- ي دفاعیهاحوزههاي مختلف نیروهاي مسلحسازمانآشنا به خبرگان نظران و از میان صاحبآماري 

.گرددجامعه آماري به صورت تمام شمار محاسبه میمحدودیت ذکر شده 
اطالعاتگردآوريو ابزارروش- 10

استفاده از روش با ) هاي اینترنتیسایت(هاي شبکه گسترده جهانی گاهبررسی اسناد و مدارك علمی و پژوهشی و مراجعه به وباي با مطالعات کتابخانهدر . 1- 10
.شودمیاقدام گردآوري اطالعاتنسبت به فیش برداري

نامه طی دو مرحله بین تهیه و توزیع پرسش، مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان آشنا به مسایل مربوط به نیروي دریایی راهبردياز طریقدر روش میدانی . 2- 10
.تاثیرگذارهايو شاخصهابراي شناسایی صحیح مولفه) سواحل مکران(با بازدید از مناطق جنوب و جنوب شرقمشاهده گیري ازو بهرهصاحب نظران و خبرگان 

:اجراي پرسش نامه مراحل-11
دریافتآن به افراد صاحب نظر و خبره و پس از ارائهکههاي مطالعات نظري تنظیم گردید بر اساس یافتهاولیه محقق ساختهنامهپرسش،با توجه به سؤاالت تحقیق

) 3(،کم) 2(، خیلی کم)1(«اي طیف لیکرت براساس مقیاس پنج گزینهشاخص17مؤلفه و 3در قالب نهایی نامهعمل آمد و پرسش، اصالحات الزم بهآناننظرات
از گیري جهت سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه با بهره.گردیدآوري، توزیع و جمعطراحی» به مفهوم مخالفت با تأثیر) 0(خیلی زیاد و) 5(،زیاد) 4(،متوسط

محاسبه گردید817/0عدد ،آلفاي کرونباخآزمونو استفاده ازspssافزار نرم
هادادهتحلیلروش -12

ساختار سازمان در الگوي توسعه نیروي دریایی راهبردي، در يهاها و شاخصهاي این تحقیق و تعیین میزان تاثیر مؤلفهبراي تجزیه و تحلیل داده
هاي همبستگی استفاده ونمزهاي فراوانی و در بخش استنباطی از آهاي آماري نظیر میانگین، جداول توزیع و نموداربخش توصیفی از شاخص

خواهیم کرد
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مفاهیمتعریف -13
نیروي دریایی راهبردي.  13-1

هاي دفاعی و هجومی، افزاري و نرم افزاري، سامانههاي نوین سختگیري از دانش و فناوريهاي بومی و بهرهمسلح کشور که با اتکا به توانمنديآن بخش از نیروهاي 
هاي ابالغی یاست ها و مأموریتهاي سرزمینی و آزاد قابلیت اعمال سهاي ذیربط، با حضور در قلمرو آبپوشانی با سایر نیروها و سازمانگرائی و همانسجام سازمانی، هم

اي ابر تهدیدات منطقهرا داشته و ضمن دفاع از سواحل و مرزهاي آبی بتواند امنیت و منافع ملی کشور را در زمان صلح و جنگ و در شرایط رقابتی و همچنین در بر
1.تأمین و حفظ نماید

الگو.  13-2
). 20: 1388عزتی، (ت به هم مرتبط توسط نمادهاي مختلف گفتاري، نوشتاري، ترسیمی، فیزیکی و مانند اینها یالگو عبارت است از بیان یک یا چند واقع

). همان(کنیم یک چارچوب براي انجام یک فعالیت است که براي نشان دادن و بیان این چارچوب از ابزارهاي مختلفی استفاده می
2توسعه.  13-3

از جمله مفاهیمی است که در دوران معاصر و ودهدابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي را پوشش میچند بعدي، که همهاست عنوان فرآیندي توسعه به
مبداء پیدایش این مفهوم دنیاي مدرن غرب است که واژه معادل آن . ویژه پس از جنگ جهانی دوم در میان کشورهاي مختلف رواج بسیاري یافته استبه
)Development(روددر ادبیات اقتصادي و اجتماعی به کار می.) ،1388آجرلو (

3ساختار سازمانی.  13-4

، برگزمینت. (آورندمیها را فراهمآنمیانکنند و هماهنگیمیتقسیممشخصوظایفکار را بهکهاستهاییراهاز مجموعهعبارتساختار سازمانی
.شودمیو اختیار مشخصمسئولیتیابد و خطوطمیآرایشسازمانداخلهايو فعالیت، عملیاتساختار سازمانیوسیلههب). 1979:2
تحقیقمروري بر ادبیات -14

4سازمان. 14-1

کهادارهکیشعبوهادستگاهکارمندانمجموعبهزینوآمدهبیترتونظمساخت،طرزساخت،ساختن،ی معنبهسازمان،دیعمی فارسفرهنگدر
آنبهوآوردنوجودبهرای دستگاهی عنیدادنسازماننیچنهم. ندیگویمسازماندهند،انجامبیترتونظمباراخودي کارهاگریهمدي اریدستبا

- یمدنبالرای خاصی اجتماعفهیوظونقشوآمدهبوجودی خاصرسالتومنظوري برانهادایسازمانهر) 623: 1389د،یعم(. دادنبیترتونظم
نیاند،یآیموجودبهامورانجامي براهاسازمان«واقعدر) 19: 1385دراکر،.(استي اقتصادعملکردفهیوظنیای بازرگانسازمانکیدرمثال. کند
باشد،حصولقابلفردکیلهیوسبههماگرایست،ینریپذامکانیی تنهابهفردکیتوسطهاآنبهی ابیدستکهاهدافندهمانهاتیفعالایامور

:باشدمیی اصلصهیخصسهي داراسازمان5یونیاتزنظربه) 22: 1386نز،یراب(» .استتراثربخشسازمانقیطرازآنحصول
.هاسنتوتصادفحسببرنهویی عقالوی منطقضوابطهیپابرتیمسولواریاختنییتعوکارمیتقس)1
. کنترلوي ریگمیتصممرکزوجود)2
.ضرورتهنگامبهی انساني روینی نیگزیجادرسرعتوتحرك)3
. آوردفراهمدیباحاکمنظامتیکلدرراخوداتیحاستمرارطیشراي گریدنظامهرمثلکهداندیمی اجتماعنظامکیراسازمان6کیسلزنپیلیف

بهدنیرسوسازمانحرکتبرگریکدیباي همکارقیطرازهاآنماتیتصمورفتارکهکردهعنوانافرادازي امجموعهراسازمان7مونیساهربرت
آني هاتیفعالسامانهدرتعادلاستقراردر) گروه(روینسهکهاستی اجتماعنهادکیسازماندیگویماو. گذاردیمتأثیرشدهینیبشیپاهداف
:ازهستندعبارت) گروه(روینسهنیا. دارنددخالت

سازمانرانیمد)1
سازمانکارکنان)2
سازماننیمراجع)3

. در دانشگاه عالی دفاع ملی» الگوي توسعه نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران«اقتباس از مطالعات گروهی در حال انجام با عنوان -.1
2.- development
3 - Organizational Structure
4- Organization
5 - Etziony
6 - Phillip Selznick
7 - Herbert Saimon



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
3016:کدمقالهي                  راهبردییایدريروینتحققمقدمه،ییایدريروینیسازمانساختارتوسعهيالگونیتدو

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

1ساختار. 14-2

ساختار) 22: 1386نز،یراب.(شودمیفیتعراست،شدهلیتشکتمرکزوتیرسم،یدگیچیپعنصرازکهسازمان،اجزاءازی کعنوان یبهساختار
شکلی رسمریغطوربهاگری حتکهاستی نیقوانومقرراتروابط،مجموعهبرمشتملواستسازمانی طراحوی سازماندهفراگردحاصل2یسازمان
) 274: 1388ان،ئیرضا.(دهندیمشکلرای سازمانمشتركاهدافکسبي براافرادي هاتیفعالوشوندیمبیتصوی رسمطوربهباشند،گرفتهشکل
: استآمدهآنحیتوضدروشدهی معنسازماندهندهلیتشکعواملومختلفاجزاءنیبروابطنیمعشکلوسازمانبیترکبهی سازمانارساخت

فیوظاشرحها،شغلشرح،یسازماننمودارشاملواستسازماندرمختلفمشاغلواجزای رسمروابطکنندهنییتعسازمانی رسمبیترک
،یقانوناراتیاختوروابط،یرسممراتبسلسلهآنان،نیبی هماهنگسازمان،کارکنانوسازماناجزاءنیبکارمیتقسقهیطر،یسازماني هاپست
آنبهسازماني هاتیفعالهمهکهرای سازمانساختاراساساً. استافرادنیبروابطوهاتیفعالبرنظارتنحوهوشدهنییتعي هاروشوهایمشخط

) 193: 1376،یمیتسل(.دانستهانقشوهاهیروضوابط،هنجارها،معقولبیترکدیبادارد،ی بستگ
یسازمانابعاد. 14-2-1
یی محتواوي ساختار: شوندیمي بندطبقهگروهدوبهی سازمانابعادي بنددستهکیدر. اندبرشمردهراي ادیزعواملی سازمانابعادنییتعدر
)18: 1389،یاعرابوانئیپارسا(
ازعبارتند3يساختارابعاد :

 ازعبارتندیی محتواابعاد :
:سازمانساختارابعاد)1

سه» یسازمانطرحوساختارسازمان،ي تئور«کتابدرنزیرابفنیاست
قائلی سازمانساختارابعادي براراتمرکزوتیرسم،یدگیچیپ: بعد

)103-79: 1386نز،یراب. (است
داردوجودسازماندرکهی کیتفکزانیمبهی دگیچیپ: 15یدگیچیپ

.باشدمیطرحقابلیی ایجغرافمناطقاساسبروي عمود،یافقي هاصورتبهکیتفکنیا. کندیماشاره
آني متصدباشد،برخورداریی باالتیرسمزانیمازی شغلاگر. کندیماشاره،اندشدهاستانداردی سازمانمشاغلکهي حدایزانیمبه: 16تیرسم
درافراداست،کمتیرسمی وقت. باشدمیبرخورداريآزادحداقلازشود،انجامچگونهوموقعچهنکهیاوشغلآنبهمربوطي هاتیفعالانجامي برا

. برخوردارندي شتریبعمليآزادازخودنظراتنقطهي ریبکارگدرخودمشاغل
تمرکز،عدمازمنظوروي مرکزسازمانکیاي یمرکزکانونکیدري ریگمیتصماراتیاختوقدرتتجمعی عنیتمرکز:18تمرکزعدمو17تمرکز

ي واگذاروهايریگمیتصمواراتیاختضیتفوندیفراایسازمان،کیاي یمرکزکانونکیدرتیحاکموقدرتتجمعازي ریجلوگواراتیاختضیتفو
) 68: 1370،ینیمع(ي مرکزمقامطرفازسازمانتابعهي واحدهابهیی اجراتیمسئول

یسازمانساختارکنندهنییتععوامل. 14-3

1 - Structure
2 - Organization Structure
3 - Structure Dimensions
4 - Complexity
5 - Centeralization
6 - Standardization
7 - Professionalism
8 - Hierarchy of Authority
9 - Personnel Rations
10 - Size
11 - Goals and Strategy
12 - Organizational Technology
13 - culture
14 - Environment
15 - Complexity
16 - Formalization
17 - Centralization
18 - Decentralization

4یدگیچیپ-بودنی رسم-

5بودنمتمرکز-بودنی تخصص-

7بودني احرفه-نبود6استاندارد-

9یپرسنلي هانسبت-8اراتیاختمراتبسلسله-

11راهبردواهداف-10اندازه-

13فرهنگ-12سازمانفناوري-

14طیمح-
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- 232: 1386نز،یراب.(باشدمیکنترل- قدرتوطیمحسازمان،فناوريسازمان،اندازهسازمان،راهبرد: شاملسازمانساختارنییتعدرمؤثرعوامل
109 (

ساختارکهروستنیااز. شودمیسازمانساختاردری دگرگونورییتغموجبسازماني هاراهبرددررییتغدیگویمنزیراب: سازمان1راهبرد)1
.استدیمفاند،دهیبرگزرایی کارآشیافزاهبردارکهیی هاناسازمي برای کیمکانساختارواند،ينوآوروتیخالقی پدرکهیی هاسازماني براارگانیکی

عاملسازماناندازهکهانددادهنشانمستدلمباحث. استشدهفیتعرسازمانکیکارکنانکلتعدادعنوان ی بهسازماناندازه: 2سازماناندازه)2
ي روینکهیی هاناسازمشتریبمثالي برا) 147: همان(.استشدهواردموضوعنیابهي ادیزانتقاداتی ولاست،ی سازمانساختارکنندهنییتعی اصل

.ندیجویمبهرهی کیمکانساختارازاند،گستردهوبزرگودارنداریبسی انسان
درفناوريتأثیربارهدر. شودمیاطالقهاستادهبههانهادهلیتبدي براالزمي ندهایفراوفنونزات،یتجهاطالعات،بهفناوري: سازمان3فناوري)3

ساختارصورتنیاریغدر. استی کیمکانسازمانآنمناسبساختاررد،یگیمبهرهکنواختیفناوريازی سازماناگرگفتدیباسازمانساختار
)105: 1385،یتوکل. (استمناسبی سازماننیچني رابارگانیکی

کنترلهاآنبهنسبتهاناسازمی ولساختهمتأثرراسازمانعملکردکهشدهفیتعری مؤسساتوروهاینازمرکبي امجموعهعنوان هب:4طیمح)4
سازمانقدرتبهسازمانساختاربرطیمحتأثیر. استمطلوبسازمانساختارازاستفادها،یپوطیمحدرهاناسازمي برارسدیمنظربه. دارندی کم

)105: همان(بالعکسوکنداستفادهی کیمکاني ساختارازآرامنای طیمحدری شرکتبساچهوداردی بستگ
یسازماني ساختارهاانواع. 4- 14

. استنینووی سنتنوعدوبهبنديدستهآنهانیترجیراازکهدارد،وجودی سازماني هاساختایساختارهاازی مختلفي هابنديدسته
یسنتي ساختارها.  1–4- 14
را) فهیوظنامبه(مشابهتیفعالنیچندایتیفعالنوعکیکهي افرادهمهباشد،5يافهیوظساختاري داراکهی سازمان: فهیوظيمبنابرساختار)1

گروهباالبهنییپاازمعموالًدارند،کهی مشترکوجوهحسببرهاتیفعال) 92: 1385،یاعراب(.آوردیمهمگردگروهایواحدکیدردهندیمانجام
تاکوچکی محصولتکي هاناسازماستبهتروبودهکنواختیوي عادفناوريي داراثبات،باي هاطیمحمناسبساختارنیا.شوندیمي بند

ط،یمحراتییتغبهعیسرواکنشنداشتنیی ساختارهانیچنضعفنقطهاما.ببندندکاربهراآنسازماندرونیی کارآشیافزاهدفبامتوسط
.استي ریگمیتصمتمرکزوتیخالقوي نوآورکاهش،یافقی ناهماهنگ

ي هابرنامهایهاطرحکار،نوعمحصوالت،ازی گروهخدمت،نوعمحصول،نوعاساسبرسازمانمختلفي هابخش:محصوليمبنابرساختار)2
دهیچیپفناوريي داراوکمتامتوسطنانیاطمباوثباتیبي هاطیمحي براساختارنوعنیا. شوندیمی سازماندهسودمراکزحسببرای یاصل

بهتوانیمساختارنوعنیاضعفنقاطاز. کننداستفادهآنازمتمرکزریغوبزرگاریبسوی محصولچندي هاناسازماستبهترواستمناسب
.کرداشارهدیتولدراستانداردنشدنتیرعاومختلفدیتولخطوطی ناهماهنگ

- یمقرارریمدکینظرتحتوگرددیمي بندگروههیناحایمنطقههردرسازماني هاتیفعالروشنیادر: ییایجغرافمنطقهيمبنابرساختار)3
کنند،سازگارمنطقههري ازهاینباراخودتوانندیمهاناسازمساختارنوعنیادر. استمحصولکنندگانمصرفوانیمشتربهتوجهوتأکید. ردیگ

.باشدزیبرانگچالشاستممکنواحدهانیبی هماهنگمسئلهاما
ي هایژگیواز. کنندیماستفادهی سیماترساختارازکنندیمارائهایدیتولخدمت،ایمحصولنوعنیچندکهیی هاناسازم: یسیماترساختار)4

ي براساختارنوعنیا.شودمی) يافهیوظوی محصول(ساختاردوهري داراهمزمانصورتبهسازمان،کهاستنیای سیماترساختارفردبهمنحصر
یمعرضهودیتولگوناگونمحصوالتکهمتوسطي هاناسازمدراستبهتروبودهمناسباند،دهیچیپفناوريي داراکهنییپانانیاطمباي هاطیمح

. شوداستفادهکنند،
نینوي ساختارها.  2–4- 14

ازاستفادهباباشندکهیی ساختارهاي جستجودرتازدیانگیبرمرارانیمدواستي ادیزفشارتحملمستلزمایپوودهیچیپي هاطیمحباي سازگار
جادیابه،هاتالشوجستحوهانیا. گردندنائلسازماني برای رقابتتیمزجادیاوي وربهرهشیافزابهسازماني ازهاینبهیی گوپاسخضمنها،آن

) 325: 1388ان،ئیرضا. (استشدهمنجرساختارهاازي متعددانواع

1 - Strategy
2 - Organization Size
3 - Technology
4 - Environment
5 - Functional Structure
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نیا. استسازمانی اساسخدماتکنندهتأمیني واحدهاباارتباطي برقرارلئومسي مرکزهستهکي یاشبکهساختاردر: 1ياشبکهساختار)1
ي ساختارها) 326: همان(.دهدیمانجامهاآنتوسطراسازماننظرموردي هاتیفعالوشودمیمرتبطمذکوري واحدهابایی هاشبکهقیطرازهسته
:دارندعمدهی ژگیوچهاري اشبکه

.دارندعهدهبهرامحصولی طراحوی ابیبازارد،یتولچونی فیوظاکیهرکههستندی مستقلي هاناسازم-
.کندیمجیبسشدهنییتعاهدافجهتدروسازدیممنطبقگریکدیباراهاگروهنیاکهداردوجودی هماهنگمرکزکیایکارگزار-
.سازندیممنطبقگریکدیباراهاشبکهي اجزابازاري هاسمیمکان-
.سازندیمهماهنگراشبکهي اجزاشفافاطالعاتبای اطالعاتي هاسامانه-
عیصنا،2خانهدرکارشاملکیالکترونکاروکسب. پوشاندیمرايراقتصادیغوياقتصادیسازمانيهاتیفعالازیعیوسطهیح:يمجازسازمان)2

ها،ناسازمازایپوياشبکه،يمجازسازمان. ردیگیمقرارياقتصاديهاتیفعالطهیحدرکاروکسببزرگيهاشبکهتايمجازمتوسطوکوچک
نامالزاماًکهمشخصنامکیتحت،یگروهکاروکسبيهاتیفعالگوناگوناشکالقالبدرکهاستیمستقلافرادیحتوموسساتها،شرکت

ازامکاناتوهاسکیر،يمحوريهاتیقابلها،نهیهزمیتسهباتااندآمدههمگردیمیداایموقتصورتبهست،ینشبکهياعضاازکیچیهیواقع
ازی موقتي اشبکه،يمجازي هاناسازم. کننداستفادهاطالعات،فناورييریکارگبهبازینواطالعاتفناوريبسترکیيروبرکاروکسبيهافرصت

نیبارزترونیترمهمازی کی. پردازندیمي همکاربهگریکدیباواحدی هدفبهدنیرسویی کارآشیافزاجهتدرکههستندمستقلموسسات
یعرضمراتبسلسلهرفتننیبازيسوبهیکلشیگرايمجازسازماندر.استا آنهادیزاریبسي ریپذانعطافوجودهاناسازمنوعنیاي هامشخصه

. دیآوجودبهشبکهياعضاانیميشتریبيوربهرهلهیوسنیبدتااستیکیزیفيساختارهاواتیعملبهازینکاهشزینو
اکنونوانبوهدیتولبهیدستصنعتاز(انتقالنیچنددیتولطیمح. استدیتولطیمحدردیجدیمیپارادا3یچابک:چابکي هاناسازم)3

حالدردائماًطیمحکیدريبرترحفظجهتمطلوبيهاخواستهواسطهبهشتریبوگذاشتهسرپشترا) یچابکیعنیکاملنمونهنیدتریجد
هب. داردییهاتفاوتانبوهوناببایچابک. استشدهنیگزیجابهاگراناطالعاتدیتولومدوالرکوچک،يهااندازهلهیوسبهوآمدهوجودبهرییتغ

. کندیمجادیارامجددیدهشکلقابلیاتیعمليمعمار،یچابککهیحالدر،شودیمگفتهمنعطفیاتیعمليمعمارینوعبهنابدیتولمثال،عنوان 
در. استشدهگرفتهنظردریجهانتجارتيبرانرمکیعنوان هبوانبوهدیتولبریمبتنرقابتراندنرونیبيبراچابکبریمبتنرقابتحالنیدرع
توانود،یتوليهاروشرییتغمحصوالت،مجددیطراحکوتاه،عمرطولباومتفاوتمحصوالتزمانهمدیتولتواندیبایسازمانهر،یطیمحنیچن

خواهداطالقچابکسازمان،يدیتولبنگاهآنبه،ییهايتوانمندنیچنداشتنصورتدر. باشدداشتهراراتییتغبهکارآمدواکنش
جذبازحاصليهافرصتنهیزمدردائمرییتغوخدماتمحصول،ارزشسازمان،وپرسنلعملکردبهدائمطوربهیچابک) 94: 1387ر،یتدب.(شد

زیچهريریادگیيبراشهیهمچابکيهایکمپانواستیسطحويادیبنراتییتغباشدنروروبهيبرادائمیآمادگمستلزموکندیمتوجهيمشتر
)134:1382ر،یتدب(.اندآمادهشود،میدیجديهافرصتازيریگبهرهازیناشيسودآورشیافزاباعثکهيدیجد

به تناسب محیط خاصی که در آن اند و مورد توجه قرار دادهساختاري بازنگردر ها از موضوعاتی است که اکثر سازمانسازيچابکامروزه چابکی و 
توجه سازي چابکها به چابکی وي نظامی نیز همانند دیگر سازمانهاسازمان. اندصورت دادهسازيچابکقرار دارند، اقداماتی در جهت چابکی و 

است که فرمانده باید توجهش به از چندي قبل مطرح شده و در حال پیگیري است، اعتقاد بر این نیروي دریایی ارتشچابک سازي در . اندنموده
4.بینی شودهاي مستقل با تمام اختیارات پیشرا نداشته باشد و باید فرماندهی...) مثالً سوخت، تجهیزات و (عملیات باشد و دغدغه مسائل دیگر

مواردي که باید مورد توجه قرار گیرد، چابکی و یکی ازباشدساختار فعلی الزام آور و سلسله مراتبی است، نیاز به بازنگري و تغییر در این ساختار می
5.باشدمیمأموریتو تفکیک وظایف و منطقه 

تالشخود،ي بقاوحفظي براهاناسازماکثر،یطیمحریمتغسرعتبهطیشرالیدلهب،يالدیم90دههشروعبا: رندهیادگي یهاناسازم)4
رنده،یادگي یهاناسازمسمتبهوخارجایپوریغي هاقالبازکهيطوربهکردند،آغازخوداساسوساختاردرقیعمراتییتغي براراي اگسترده
رای سازمان،بهتري اندهیآجادیادرتیموفقي براوبنگرندارزشمندي ادهیپدعنوان هي بریادگیبهکهاندافتهیدری سازمانرهبران.شدندمتحول
سازمان) 185ر،یتدب(.شودهماهنگهایدگرگونباخودي بقاحفظي براوباشدي ریفراگی پدرداریپاواثربخشطوربهوی خوببهکهدهندپرورش

وجذبوآموختنچگونهآموختن،بردیتاکضمنآندروشودمییتلقکارکنانهیکلیشگیهمازینيریادگی، آندرکهاستیسازمانرندهیادگی

1 - Network Structures
2 - Telework
3 - Agility

)24/11/89(در سفر مطالعاتی به جنوب شرق کشور )جره(برگرفته از مصاحبه با فرمانده وقت منطقه سوم دریایی نداجا-4
)20/9/89(در سفر مطالعاتی ) جعفري(نوشهر نداجا )ره(برگرفته از مصاحبه با فرمانده وقت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی-5
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گردندیمیمتجلعملکردهاورفتاردرهادانشنیایتماموشودیمپرداختهازینموردودیجددانشواطالعاتدیتولوخلقبهنو،دانشعیتوز
) 1383،یقهرمان(

کارگانیي هاناسازم.  3- 4- 14
ینیکارآفروتیخالقهیروحپرورشوتیتقوباعثامرنیاکهاستسازمانامورهیکلدرافرادمشارکتی کیارگاني هاناسازمبارزي هایژگیواز

ازراهاناسازمگاهیجااند،هدادانجامکهی قاتیتحقدر2رکلاستا. امو1برنزتام. استسازماني بازسازوبهبوددرمهمعاملخودکهشودمیکارکنان
تحتکهسؤالنیاجوابدراستاکروبرنز) 90شمارهت،یریمدمجله(.اندهکردهیتشبی کیارگانوی کیمکانسازماندوبهتیریمدساختارنوعنظر
تیموقعبهی بستگگریدساختاربرساختارکیتیارجحکهمعتقدنددارد،تیارجحی کیمکانساختاربرکیارگانساختاري ریکارگبهی طیشراچه

:همچون. دارد
.بودخواهدترمناسبکیارگانساختاراندازههمانبهباشند،برخورداري شتریبی ذهنوي فکري هاییتواناازسازماندرافرادکهقدرهر)1
ساختاردري ریپذانعطافتیاهمبهاندازههمانبهباشد،ترعیسروشتریبراتییتغدچاراستشدهواقعآندرسازمانکهی طیمحقدرهر)2

.شودمیافزودهکیارگان
اند،ينوآوروتیخالقی پدرکهیی هاناسازمي برای کیارگانساختار. دارندیهمخواننامشخصوایپوطیمحباينحونیبهتربهیکیارگانيهاناسازم

ساختاررد،یگیمبهرهکنواختیفناوريازی سازماناگر. استدیمفاند،دهیبرگزرایی کارآشیافزاي استراتژکهیی هاسازماني برای کیمکانساختارو
ازاستفادها،یپوطیمحدرهاناسازمبراي .استمناسبی سازماننیچني رابی کیارگانساختارصورتنیاریغدر. استی کیمکانسازمانآنمناسب
ي ساختارازآرامنای طیمحدری شرکتبساچهوداردی بستگسازمانقدرتبهسازمانساختاربرطیمحتأثیر. استمطلوبکیارگانساختار

. کردمشاهدهتوانیمزیر جدولدررایکیارگانسازمانمقابلدریکیمکانسازمانتفاوت. بالعکسوکنداستفادهی کیمکان
یکیارگانسازمانمقابلدریکیمکانسازمان- ) 1(جدول 

سازمانساختاردري بازنگر.  5- 14
دري ادیزراتییتغوقیعماثراتکیهرکههستنداختراعاتوابداعاتوراتییتغوي اقتصاد،یاسیس،یاجتماعتحوالتازی تابعکالًسازمان
ی سازماندهوي ریگشکلدرکهشوندیملیتحمسازمانبهخارجازایهستند،ی داخلایتحوالتوراتییتغنیا. آوردیموجودبهسازمانساختار

موردحسببرکهکنندیمعبوري متعددي هابینشوفرازازخودی سازماناتیحطولدرهاناسازم) 223: 1379،یمیفخ(.گذاردیمتأثیرهاآن
: همان: (شوندیمعنوانریزشرحبهکهاستي مواردازی ناشتحوالتنیا. ندینماحاصلانطباقموجودطیشراباسازمانساختاردرنگرشبادیبا

224 (
ودیجدي هایمشخطوهااستیسونیقوانآمدنوجودبه. 4سازماناهدافدررییتغ. 3سازمانقلمروتوسعه.2دیجدي هاتیفعالجادیا. 1

.مسؤالنوکارشناسانتوسطفیوظاانجامدری سازماني هایینارساوی انسانمشکالتبابرخورد. 5هاناسازمریسابای هماهنگ
باشندنوآورومنعطفیسازمانيساختارهايداراکهشوندیسازماندهياگونهبهنانیاطمعدمورییتغطیمحدرشرفتیپوبقايبرادیباهاناسازم

میخواهی اساسراتییتغشاهدآندرکهاستیی هاقسمتنیمهمترازی کی یسازمانساختارن،یبنابرا. دهندارتقاراعیسريریگمیتصمبتوانندتا
روندهانیاازی برخ. استدیجدی سازمانطیمحدرمهمي هاشیگراوروندهابادهندگانسازمانیی آشنامستلزم،یسازماندهی اثربخششیافزا. بود

)294- 295: همان(:ازعبارتند
فرمانخطساختنکوتاه)1

1 - T. Burns
2 - G. M. Stalker

یکیمکانیکیارگان
یروابط سخت سلسله مراتب)یو افقيعمود(يهمکار
ف ثابتیوظاف قابل انطباقیوظا
ادیزيهانامهنیآئکميهانامهنیآئ

یارتباطات رسمیررسمیارتباطات غ
متمرکزيریگمیار تصمیاخترمتمرکزیغيریگمیار تصمیاخت

ساختار بلندترترساختار تخت
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یفرماندهوحدتکاهش)2
نظارتوکنترلطهیحگسترش)3
کارکناني توانمندسازواریاختضیتفوشیافزا)4
متمرکزکنترلباهمراهتمرکزعدمشیافزا)5
يستادي واحدهاوهابخشکاهش)6

سازماني زیرطرحوی طراح.15
سازمانی طراحیی نهاهدف. سازمانرسالتانجاموهاهدفبهی ابیدستي برایی ساختارهااستقراروانتخابفراگردازاستعبارتسازمانی طراح

فراهمراسازماني راهبردهاي اجراواهدافتحققامکاننحونیبهتربهبتوانندموجود،منابعبهدنیبخشسامانباکهاستیی ساختارهااستقرار
کیتفکي مبنامنزلهبهلیذمواردبهتوجهباراي متعددي هاروشتوانیمی سازماني واحدهای طراحي برای کلطوربه) 328: 1388ان،ئیرضا.(آورند

305:همان(: دادقرارنظرمد(
ویانسانمنابعبهازینها،نقشساختار،کنندهنییتعسازماني زیرطرح

ي زیرطرح. شوندییاجرادیباراتییتغآن،امتداددرکهاستیخطوط
توجهبالهیوسبدانرانیمدکهاستيریگمیتصمندیفراکییسازمان

بهراراهبردنیادیباسازمانياعضاکهیطیمحوسازمانراهبردبه
)90: 1385،یاعراب. (کنندیمانتخابمناسبیسازمانساختارکیدرآورنداجرا
1یسازمانده. 16

شودیمتالشاهدافکسبي براآنها،انیمی هماهنگجادیاوي کاري هاگروهوافرادانیمکارمیتقسباآن،ی طکهاستي فراگردی سازمانده
:اي است مرکب ازفرآیندي سه مرحلهیسازمانده.)274: 1388ان،ئیرضا(

هاطراحی کارها و فعالیت) الف
سازمانیها ها به پستبندي فعالیتدسته) ب
)91: 1385،یتوکل،127: 1373ان،ئیرضا(.منظور کسب هدف مشتركها به برقراري رابطه میان پست)ج

بندي و تفکیک نمود و با بایست وظایف را طبقهبندي سازمان میدر سازماندهی و طراحی ساختار سازمانی براي تشکیل واحدهاي سازمانی و رده
سپس . نظارت، مشاغل سازمانی مختلف را براي انجام وظایف خاص مشخص نمود و مسؤلیت هر کدام را روشن کردتعیین حدود اختیارات و حیطه

تناسب با اهداف مورد نظر را در یک واحد سازمانی مابین و مجاري ارتباطات سازمانی مشاغل مرتبط و با توجه به لزوم سرپرستی و نظارت، روابط فی
)   131: 1379اشتیانی، دانش. (منظور نمود

2بندي مشاغلطبقه.  16-1

مالی و چه سازمانی ها، امکان اعمال کنترل، چهساخت عقالیی سازمان، منطقی بودن سلسله مراتب اختیارات، تعیین و تفویض اختیارات و مسؤلیت
) 97: 1369میرسپاسی، . (سازدرا ضروري میبندي مشاغل اش در دست داشتن ضابطه و استانداردهاي معین است، همه و همه  لزوم طبقهکه الزمه

عبارت بندي مشاغلطبقه) 171: 1371دسلر،. (انسانی تجهیز گردندکه باید با نیروي شودمیوجود آمدن مشاغلی تقسیم کار در سازمان باعث به
گانه ي که رابطه صحیح و معقولی بین عوامل سهطورها بههاي مختلف بر مبناي تشابه وظایف و مسؤلیتبندي یا تنظیم مشاغل در گروهاست از دسته

:زیر برقرار باشد
مشاغلهاي وظایف، اختیارات و مسؤلیت) الف
شرایط احراز مشاغل ) ب
)134: 1370، معینی،97: 1369میرسپاسی،(حقوق، دستمزد و مزایاي قابل پرداخت به هر طبقه و گروه شغلی) ج

)ره(ینیخمامامنگاهازی سازمانده. 17

در پیامی به ملت ایران و اعالم روز 1358ند، در اردیبهشت ماه سال ااین موضوع و اهمیت آن اشاره نمودههاي مختلف به در مناسبت)ره(خمینیامام
ارتش توجه ننمودن به این مسائل موجب ضعف . افراد ارتش مؤظفند در داخل ارتش حفظ نظم و سلسله مراتب و ضوابط را بکنند«: ارتش فرمودند

بادیبای اسالمارتش«. »داران و افسران مؤظفند سلسله مراتب را حفظ و مراعات کنندسربازان و درجه. پاشدو نظام را از هم میشوداسالمی می

1- Organizing
2 - Job Classification

رجوعاربابوانیمشترانواع-سازمانفیوظا-
)یینهاانیمشتر(بازارها-)هابرنامه(خدماتومحصوالت-
)يکاري هانوبت(تیفعالزمان-)کارانجاممراحل(فراگردها-
ییایجغرافمناطقوهاهیناح-
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در )21: 7صحیفه امام، ج(».شودادارهردستیزازمافوقکاملتیرعاومافوقازردستیزکاملاطاعتوی اسالمحیصحنظامومراتبسلسلهحفظ
ي قوای داخلقانونکهرامراتبسلسلهونظامحفظمسلح،ي قواریساوارتشدرکهاستالزم«: فرمودند1360پیامی به مناسبت روز ارتش در سال

)302: 14صحیفه امام، ج(».شوندمنسجمشتریبچههروقدرتمندتر،یاسالمي قواریساوارتشتاندینمامراعاتشیپازشیباست،مسلح
».بکنندحفظرامراتبسلسلهکهمؤظفندقواهمهاآلن «: در جمع کارکنان نیروي زمینی و هوایی فرمودند1358ماه سال در خردادهمچنین 

: 8جصحیفه امام، (»هاي عادي الزم است، اما در وقت غیرعادي بیشتر الزم استاطاعت پایین از باال، حفظ نظام، حفظ مراتب، حفظ سلسله، در وقت«
73 (
)العالیظلهمد(ايخامنهامامنگاهازی سازمانده. 7

دیباراارتش«: فرمودند13/7/1368هاي فرماندهی و ستاد ارتش در تاریخ التحصیالن دورهدر مراسم اعطاي سردوشی به فارغ)العالیمدظله(ايامام خامنه
در دیدار 1369دي ماه 22همچنین در ».استستهیشاوبلندي هاهدفما،ي هاهدف. ساختوکردی سازماندهملتکي یهاهدفبامتناسب

درمسلحي روهایني کارآمدرا موجب یاسالمي هاارزشبرو مبتنیمنعطفمستحکم،ی سازمانده،  رتبه نیروهاي نظامی و انتظامیفرماندهان عالی
روانومستحکمودرستی سازماندهکند،یمکارآمدی واقعي معنابهرای فرماندهکهي زیچآن،ینظامي هامجموعهدر«:ندفرموددانسته و کشور

کارآمدوي قوی فرماندهکیبا،زوائدازدوروروانوفعالوزندهی سازماندهماگاهآنشد،همراههمبای وقتدو،نیا. استیپووزنده،کاملو
ي قومسلحي روهایننیای ستیبا«».بود که قطعاً کارآیی خواهد داشت و کارآمد خواهد بوداي خواهد آن وقت، آن مجموعه، مجموعه.داشتمیخواه

» .دارداجیاحتی اسالمي هاارزشباآشناوروانمنعطف،خوب،مستحکم،ی سازماندهبهاول،درجهدرمیگفتکهطورهمانکارنیا. باشندآمادهو
چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئوالن دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ایراد نمودنددر سخنرانی که در پایان قواکلمعظمفرمانده

دانشجملهازبتوان،وبشودکهی دانشهرعرصهدر«: اندفرمودهی سازماندهدرکارآمدونینوي هاروشازاستفاده، در خصوص )27/6/1370(
.»دیباشداشتهرانیبهتردیباشما،ینظامی سازماندهنینوي هاروشوي گرینظامفنونوی نظام
مسلحي روهایندری سازمانده.  19

. یملمنافعواهدافبهی ابیدستجهتدرهاآني توانمندسازمنظوربهکشورمسلحي روهاینی سازماندهي برااستی راهی نظامسازمانانتخاب نوع 
هاي معین نظامی تحت امر یک هایی که به منظور اجراي وظایف و مسؤلیتمجموعه یکانیک سازمان نظامی عبارت است از گروهی از افراد یا 

شبهي روهاینکشورهاازی برخدر.)129: 1379آشتیانی،دانش(کنندفرمانده در چارچوب سلسله مراتب اداري تحقق هدف معینی را دنبال می
ازکهی ادراکزینوخودخاصشرائطوتیموقعبهتوجهباکشورهامعموالً.شوندیممهیضمکشورمسلحي روهاینبهزینی مردمارتشای ینظام
احساسیی ایدري روینلیتشکي برای ضرورتندارد،ی آبمرزکهي کشورمثالعنوان هب. ندینمایممیتنظراشیخوی نظامسازماندارند،داتیتهد
مراتبوداردتیعمومی مراتبسلسلهساختارکیدری رسموی نظامي هادرجهازاستفادهواستمراتبسلسلهبری مبتنی نظامالتیتشک. کندینم

ی نظامي هاناسازمادارهوتیریمد،ییاجراکنترل. ردیگیمقراری ابیارزویی شناساموردآنبراساسی نظامسازماندرافرادقدرتومقامار،یاخت
مسئولکهرایی روهاینازدستهآنزینوزراتخانهنیا. شودمیانجامجنگوزارتایدفاعوزارتنامبههاوزارتخانهازی کیقیطرازودولتدرمعموالً

ران،یای اسالمي جمهوری اساسقانون110اصلبرابر. دینمایمی بانیپشتوتیریمدهستند،هایگانرزمخدماتی بانیپشتوی رزمی بانیپشتنبرد،
مسلحي روهاینازی بانیپشتوگرددیماعمالقواکلی فرماندهستادقیطرازکهباشد،میرهبراراتیاختوفیوظاازمسلحي روهاینکلی فرمانده

. باشدمیمسلحي روهاینی بانیپشتودفاعوزارتعهدهبه
ها،تیفعالوکارهانییتبوصیتشخمأموریت،نییتع(يامرحله7ندیفرا،1ارتشدرآنی چگونگوی سازماندهندیفرادر خصوص مطالعاتازی کدر ی

تیرسمدرجهنییتعتمرکز،عدمایتمرکززانیمنییتع،يادارمراتبسلسلهای یفرماندهرهیزنجنییتعکنترل،قلمرونییتعکارها،ي بندبخش
ریسمحقق،نظربه. استدهیگردارائهرانیای اسالمي جمهورارتشدرآنی چگونگبهژهیونگاهباوهاناسازمانواعساختاری طراحي برا) سازمان
بهدنیرسي برالکن. استي ضروري گریدی اجتماعنهادهرهمانند،رانیای اسالمي جمهورارتشی سازماندهجهتمذکورگانههفتمراحل

ي استراتژنیتدوانیجردرندیفرانیا. شودی طدیبازیني گریدخاصندیفراارتشی سازماندهی کلي هاچارچوبومأموریتنییتعوکارمقدمات
وروینبیترکهمانقتیحقدروروهاینی سازمانساختارچهارمگامدرکهشود،میی طگام5گردد،یمنیتدوی نظامي استراتژآنازپسکهی مل

مفهومبهودیتهددفعي براازینبامتناسبی سازمانساختاري براازینموردي هایگانتعدادشدهاشارهي هاگامرد. گرددیمنییتعرزمسازمان
ومشخص)جنگي باز(ارتشدرعملموردی کیتکنوی کیتاکتي هاچارچوبوشدهفیتعری نظامي ارهایمعبراساس، روینبیترکارتشدرمتداول

) 138: 1384،يدیتوح. (گرددیمنییتبی تیریمدمشاغلتعدادی عنی یسازماني هاباکسآنتبعبه

در فصلنامه مطالعات دفاعی انجام شده وارسطو توحیديتوسط » فرایند سازماندهی و چگونگی آن در ارتش جمهوري اسالمی ایران«عنوانباتحقیق این -1
. استهمنتشر شددانشگاه عالی دفاع ملی 1384سال 24و 23شماره استراتژیک



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
3016:کدمقالهي                  راهبردییایدريروینتحققمقدمه،ییایدريروینیسازمانساختارتوسعهيالگونیتدو

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

مانندزینارتشدرباشد،میسطوحهمهدرسازمانرانیمدفیوظانیترمهمازی کیواستي احرفهوی تخصصکارکی یسازماندهنکهیابهتوجهبا
ي ازینآنبهوشودتمامی سازماندهوی سازمانساختاری طراحکبارهیبهکهستینگونهنیا. داشتتوجهآنبهدیباوداشتهمصداقگریدسازمانهر

. ندینماحفظمداوماًراآنیی ایپوواقدامسازمانساختاراصالحوي بازنگربهنسبتتااسترانیمدي برای دائمفهیوظومداومي کاربلکهنباشد،
ي هایبررسوآنمقدماتنمودنفراهمبدونی سازمانساختاری طراحوستینگریکدیبههاآناتصالوی سازمانباکسچنددنیکشتنهای سازمانده

یکی از مواردي که در تعیین ) 166: همان(.نداردهمراهبهاست،نظرموردسازماني هاهدفی ابیدستي براکهرای مطلوبجینتاهرگزجانبههمه
: هاي نظامی جمهوري اسالمی ایران عبارتند ازهدف،قانون ارتش5مادهمطابق . باشدیمهاي نظامی ساختار و سازمان مؤثر است، هدف

فظ استقالل، تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسالمی ایرانح-
ها و معادنحفظ منافع ملی جمهوري اسالمی ایران خارج از قلمرو کشور در دریاي خزر، خلیج فارس، دریاي عمان، رودخانه-
هاي مورد تهدید یا اشغال نیروهاي متجاوز در صورت درخواست ت دفاع از سرزمیناري به ملل مسلمان یا مستضعف غیرمعارض با اسالم در جهی-

و مأموریتجمهوري اسالمی ایرانارتشي روهاینازکیهري براشده،ذکرهاي نظامی هدفیابی به جهت دست.)42: 1380ناصرزاده،(ملل مزبور
بند مشخص شده 10در جمهوري اسالمی ایرانارتشنیروي دریاییقانون مذکور مأموریت 12براساس ماده تعیین شده است کهیمشخصوظایف

.است

هاتجزیه و تحلیل داده. 20
در. استشدهارایهی فراوانجداولقالبدرمختلفي متغیرهاحسببراعضاي نمونه آماريدرصدوی فراوانبهراجعارقاموآماربخشایندر

:باشدیمریزشرحبهنتایج مابقی آنهابوده وناقصپرسشنامه10تعداددریافت شدهپرسشنامه75از تعدادمجموع
یتوصیفآمار. 1-20
هاي نمونه آماريویژگی) 1

مدركي دارادرصد16وارشدی کارشناسالتیتحصي دارادرصد71حدود ،گویاناز بین پاسخدهدیمزیر نشانهاي جدولداده:تحصیالت
.اندبودهي دکتری لیتحص

بر حسب سطح تحصیالتپاسخگویانتوزیع فراوانی -)2(جدول 
درصدیفراوانمقاطع تحصیلی

537/70ارشدی کارشناس
1216يدکتر

103/13ناقصریمقاد
75100جمع کل

نیشتریب. سال بوده است24سال و کمترین آنها 35یبیشترین سنوات خدمت،گویاناز بین پاسخدهدیمزیر نشانهاي جدولداده:خدمتسنوات
. استبودهخدمتسال25و 24طبقه بهمربوطی فراواننیکمتروخدمتسال30تا 26طبقه بهمربوطی فراوان

یبر حسب سنوات خدمتپاسخگویانتوزیع فراوانی - ) 3(جدول 

سرهنگی یا درجهي دارادرصد32ويادارییا دري، سرداريامیردرجهي داراگویان پاسخدرصد55حدوددهدیمزیر نشانهاي جدولداده:درجه
. اندبودهی کمیناخدا

درصدیفراوانخدمتسنوات
74/9سال25و 24
434/57سال30تا 26
1520سال35تا 31

103/13ناقصریمقاد
75100کل
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درجهبر حسب پاسخگویانتوزیع فراوانی -) 4(جدول 

ها به مؤلفههاي مربوط داده)2
الگوي از عد بعنوان یک زیاد و خیلی زیاد بهبه میزان سازمان معتقدند ساختاردرصد 84معادل گویانپاسخاز نفر 63تعداد : ساختار سازمان- 

.آیدمیبه شمار توسعه نیروي دریایی راهبردي 
لفه ؤمعنوان یک سازمان در حد زیاد و خیلی زیاد بهی درصد معتقدند طراح92معادل گویاننفر از پاسخ69تعداد:سازمانی طراح- 

.شودسازمان محسوب میبراي ساختار 
براي لفه ؤمعنوان یک معتقدند سازماندهی در حد زیاد و خیلی زیاد بهدرصد 88معادل گویاناز پاسخنفر 66تعداد: یسازمانده-

.شودساختار سازمان محسوب می
لفه ؤممعتقدند مشاغل سازمانی در حد زیاد و خیلی زیاد به عنوان یک درصد3/73معادل گویاناز پاسخنفر 55تعداد:یسازمانمشاغل-

.شودبراي ساختار سازمان محسوب می
آزمون فرضیه.  2- 20
طراحی : نیروي دریایی راهبردي عبارتند ازهاي تدوین الگوي توسعه ساختار سازمانیترین مؤلفهرسد مهمنظر میبه : فرضیه تحقیق«

. »ی و سازماندهیسازمان، مشاغل سازمان
اثبات فرضیه اصلی پژوهش رايب.کنیماز رگرسیون استفاده میساختار سازمان عد ها و ببراي اطمینان از وجود رابطه خطی میان مولفه

وی سازمانده، سازمانیطراح(ر مستقل یو متغ) ساختار سازمانی(متغیر وابستهاز طریق آمار استنباطی و بررسی وجود رابطه میان 
به انجام رگرسیون خطی آن همچنین میزان پیشگویی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل و در نهایت میزان تاثیر ،)یسازمانمشاغل

یهمبستگزانیمکنندهانیبچندگانهیهبستگبیضرباشد، ستونیمیونیرگرسمدلازياخالصهدهندهنشاناولجدول. پردازیممی
ساختار برهامولفهيبسزاریتاثبیانگرباشد، کهیمدرصد79زانیمبهیهمبستگنیا. باشدیممستقلریمتغووابستهریمتغنیب

درصد73دقتبایعنی. باشدیممستقليرهایمتغتوسطوابستهریمتغییشگویپمقدارکنندهانیبن،ییتعبیضرستون. استسازمان
.نمودفیتعرشدهذکريهالفهؤميروازراساختار سازمان توانیم

رگرسیونیخالصه مدل- ) 5(جدول 

مقدارریزیخروجدر. استوابستهومستقلریمتغنیبخطیرابطهوجودبررسیمنظوربهرگرسیونانسیوارلیتحلدهندهنشاندومجدول-
شدهبرازشیونیرگرسمدلنیبنابرااستوابستهریمتغبایخطرابطهيدارامستقلریمتغکهآن آستانگریبلذا. باشدیم05/0ازکمتراحتمال

.باشدیمداریمعن

درصدیفراوانگویاندرجه پاسخ
417/54اداریدر/ سردار / امیر

2432ناخدایکم/ سرهنگ 
103/13نامشخصریمقاد

75100کل

ی همبستگبیضر
چندگانه

بیضر
نییتع

نییتعبیضر
شدهلیتعد

اریمعي خطا
نیتخم

786/0732/0779/0239/1
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تحلیل واریانس رگرسیون-) 6(جدول 
مجموعمدل

مربعات
درجه

يآزاد
نیانگیم

مربع
مقدارFمقدار

احتمال
995/4413332/147487/7000/0ونیرگرس

151/139771678/19ماندهیباق
147/183974مجموع

یبررسنیهمچنووابستهریمتغبرآنهاریتاثزانیمومستقلریمتغيهابیضراست،معروفبیضراجدولبهکهسومجدول-
نیا. باشدیم05/0ازکوچکترجدولدرشدهدرجاحتمالریمقادیتمامکهشودیممشاهده.شودیمانجامبیضراتکتکيداریمعن
یتمامواقعدر. شوندیممدلواردرهایمتغیتماموشودیمردصفربایونیرگرسبیضرايتساوفرضکهباشدیممطلبنیاانگریبامر

.دیگردتحقیق اثباتهیفرضنیبنابرا.ندهستساختار سازمان تاثیر گذاربعدبرپژوهشدرشدهیبررسيهامولفه
ضرایبجدول-) 7(جدول 



بـا  یسـازمانده مؤلفـه گـذارد،  یمـ ساختار سازمان يروبرراریتاثنیشتریب)Beta= 465/0(با سازمانیطراحBetaستوناعدادبهتوجهبا
)321/0=Beta(با ی سازمانمشاغلمؤلفهويبعدگاهیجادر)101/0=Beta(داردقرارآخررتبهدر.
ها شاخصبه هاي مربوط داده) 2

کنندهانیبچندگانهیهبستگبیضرباشد که ستونیمیونیرگرسمدلخالصهاولجدول: باشدخروجی محاسبات سه جدول می
مؤلفهبرهاشاخصيبسزاریتاثبیانگرو درصد91زانیمبهیهمبستگنیا. باشدیممستقلریمتغووابستهریمتغنیبیهمبستگزانیم

مقدار. استوابستهومستقليرهایمتغنیبخطیرابطهوجودبررسیمنظوربهرگرسیونانسیوارلیتحلدهندهنشاندومجدول. است
نیبنابرا.استوابستهریمتغبایخطرابطهيدارامستقليرهایمتغازیکیکمدستکهآن استانگریببوده و05/0ازکمتراحتمال

برآنهاریتاثزانیمومستقليرهایمتغيهابیکه ضربیضرایا جدولسومدر جدول.باشدیمداریمعنشدهبرازشیونیرگرسمدل
05/0ازکوچکترجدولدرشدهدرجاحتمالریمقادیشود، تمامیمانجامبیضراتکتکيداریمعنیبررسنیهمچنووابستهریمتغ

یتمامواقعدر. شوندیممدلواردرهایمتغیتماموباشدیمصفربایونیرگرسبیضرايتساورد شدن فرضانگریباشد که بیم
میزان )در نظر گرفته شدمتغیر وابسته هاها متغیر مستقل و مولفهشاخص(تاثیر گذارندمؤلفهبرپژوهشدرشدهیبررسيهاشاخص

: باشدمی) 8(و جدولزیربرابر توضیحاتهاشاخصها و مولفهبنديتأثیر، اهمیت و رتبه
.گذاردیممشاغل سازمانیمؤلفهيروبرراریتاثنیشتریب)211/0=Beta(با نیاز به بازنگري مشاغلشاخص میزان -
.گذاردیسازماندهی ممؤلفهيروبرراریتاثنیشتریب)501/0Beta(با نیاز به ساختار پیونديشاخص میزان-
.گذاردیمطراحی سازمانمؤلفهيروبرراریتاثنیشتریب) = 593/0Beta(با میزان سطوح سلسله مراتبشاخص-




ي ساختار سازمانهاها و شاخصمؤلفهو رتبه بندي میزان همبستگی ) 8(جدول 

مدل
استاندازدریغبیضرا

بیضرا
استاندار

مقدارشدهد
t

مقدار
احتمال

B
انحراف 
Betaاستاندارد

279/24950/3147/6115/0ثابت
یطراح

828/2953/0465/0966/2004/0سازمان

238/1681/0321/0817/0003/0یسازمانده
مشاغل

050/0738/0101/0068/0000/0یسازمان
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هامؤلفه
رتبه (

)هامؤلفه
هاشاخص

)هارتبه شاخص(
میزان 

همبستگی 
)Beta(

طراحی . 1
سازمان

465/0Beta=

0/ 593میزان سطوح سلسله مراتب.1
276/0میزان خود اتکایی مناطق دریایی.2
166/0میزان تمرکز در تصمیم گیري .3
164/0قابلیت توسعه پذیري.4
141/0میزان تفویض اختیار.5
111/0.ضرورت استقرار در محل ماموریت.6
107/0مناطق دریاییمیزان خود کافی بودن.7
052/0میزان یاد گیرندگی سازمان.8
042/0میزان چابکی ستاد.9

سازماندهی. 2
321/0Beta=

501/0میزان نیاز به ساختار پیوندي .1
162/0میزان انعطاف پذیري ساختاري.2
141/0ضرورت ارگانیکی بودن ساختار .3

مشاغل . 3
سازمانی

101/0 =Beta

211/0به بازنگري مشاغلمیزان نیاز.1
183/0میزان نیاز به مشاغل تخصصی.2
177/0میزان سازگاري مشاغل با ماموریت .3
144/0میزان نیاز به دانش پایگی مشاغل.4
055/0میزان انعطاف پذیري مشاغل .5

يبندجمع. 21
مؤید آن است که نیروي دریایی در در خصوص نیروي دریایی)العالیمدظله(ايمقام معظم رهبري و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهتدابیر حکیمانه 

اي توسعه یابد نیز باید با همین نگاه مورد توجه قرار گرفته و به گونهبسیاري از نقاط عالم به عنوان نیرویی راهبردي مورد توجه است و در کشور ما
نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران به یک نیروي دریایی راهبردي و متناسب با یعنی توسعه دادن. که در شأن جمهوري اسالمی ایران باشد

تدوین نیاز بهبراي این منظور .استو گامی در جهت افزایش اقتدار شرایط روز و نیازهاي حال و آینده کشور امري مهم و ضروري تلقی گردیده 
باید مورد باشد که و شالوده و اساس کار میابعاد اصلی یکی از ساختار سازمان در این راستا . باشدمیتوسعه چنین نیرویی در ابعاد مختلف الگوي 

، مشاهدات میدانی، مصاحبه 1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق ، چشممعظم رهبرينظر گرفتن تدابیر مقام لذا با در.توجه و عنایت قرار گیرد
الگوي توسعه نیروي دریایی مشخص گردید ساختار سازمان یکی از ابعاد هاي آماريو انجام آزموننظران و نخبگان کشوري و لشکريبا صاحب

مؤلفه ، شاخص9طراحی سازمان با مؤلفه (. استشاخص17و مؤلفه3راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران خواهد بود که این الگو داراي
سازمان ساختار در بعد ي راهبردیی ایدري روینالگوي توسعه ي هاشاخصوهامؤلفه) شاخص5مشاغل سازمانی با مؤلفه شاخص و 3سازماندهی با 

:باشدمیشکل زیرمطابق
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نیروي دریایی راهبرديالگوي توسعه در ساختارسازمانهاي و شاخصهامؤلفه-)1(شکل 

پیشنهادها. 22
: باشدمیریزمواردبهتوجهبهازینسازمانساختاربعددریی ایدري روینتوسعهنتایج حاصله ر اساسب

مقابلدرآننمودنریپذانعطافنیزویی ایدري رویني هاتیفعالشیافزاوتنوعنوع و ماهیت تهدیدات در حوزه نظامی و قلمرو دریا،بهتوجهبا )1
. دارداهدافبهی ابیدستجهت،گذشتهازمتفاوتودیجدي ساختاری طراحنیاز به ،یطیمحتحوالت

.ه قرار گیردجتعداد سطوح سلسله مراتب و خوداتکا بودن مناطق بودن دریایی مورد تو،يراهبردیی ایدري رویندر طراحی ساختار )2
ترکیبی از ساختار بر مبناي وظیفه و (پیوندي ساختار ، راهبردينیروي دریاییمتصور براي با توجه به وضعیت، شرایط و محدوده مأموریتی )3

.گرددپیشنهاد می)ساختار بر مبناي منطقه جغرافیایی
پایگی و تخصصی بودن  یرد و در این فرایند دانش، الزم است تا مشاغل موجود مورد بازنگري قرار بگيراهبردیی ایدري رویندر طراحی ساختار )4

.مشاغل باید مورد توجه باشد
در تواندیماز جمله مواردي است که ستادچابک سازي ومتمرکزکنترلباهمراهتمرکزعدمشیافزا،کارکناني توانمندسازواریاختضیتفو)5

.باشدمؤثري راهبردیی ایدري روینساختاری طراح
یی ایدري رویندر طراحی سازمان ها این نوع سازماني هایژگیووابعادو رندهیادگیوچابکي هاناسازمهمانند،نینوي ساختارهابهتوجه)6

. باشدمیتیاهمحائزي راهبرد

منابع. 23
منابع فارسی

14-8-7، صحیفه نور، جلدهاي )ره(امام خمینی -
.رسانی دفتر مقام معظم رهبريسایت اطالع،هااي، سیدعلی، مجموعه سخنرانیامام خامنه-
1389هاي فرهنگی، تهران، دفتر پژوهشاعرابی، سید محمد،و پارسائیان، علیهدفت، ریچارد، ، مباتی تئوري و طراحی سازمان، ترجمال-
1385، هاي فرهنگیاعرابی، سید محمد، مدیریت، تهران، دفتر پژوهش-
1387، )ع(، دانشگاه امام حسین97- 124، ص10هاي نظامی، فصلنامه مدیریت دفاعی، شماره معماري سازمانبهبویی، بابک، مبانب طراحی و -
1385، 52–55ص،172شماره ماهنامه تدبیر، کاربرد سازمان مجازي در کسب و کار،تابنده، احمد،-
، دانشگاه عالی دفاع 129-162، ص25و 24، فصلنامه مطالعات راهبرديتوحیدي، ارسطو، فرایند سازماندهی و چگونگی آن در ارتش جمهوري اسالمی ایران، -

1384، ملی

الگوي توسعه  
نیروي دریایی  

راهبردي 
جمهوري  

اسالمی ایران

طراحی 
سازمان

میزان سطوح سلسله مراتب .1
میزان خوداتکایی مناطق دریایی.2
گیريمیزان تمرکز در تصمیم.3
قابلیت توسعه پذیري.4
میزان تفویض اختیار.5
ضرورت استقرار در محل ماموریت..6
میزان خود کافی بودن مناطق دریایی.7
میزان یاد گیرندگی سازمان.8
میزان چابکی ستاد.9

ساختار  
سازمان

سازماندهی

مشاغل 
سازمانی

میزان نیاز به بازنگري مشاغل.10
میزان نیاز به مشاغل تخصصی.11
میزان سازگاري مشاغل با ماموریت.12
میزان نیاز به دانش پایگی مشاغل.13
میزان انعطاف پذیري مشاغل.14

میزان نیاز به ساختار پیوندي .1
اي و جغرافیایی)(وظیفه

ضرورت ارگانیکی بودن ساختار.2
میزان انعطاف پذیري ساختاري .3
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1385اصول و مبانی مدیریت، قم، زمزم هدایت، توکلی، عبداهللا،-
1386جاسبی، عبداهللا، اصول و مبانی مدیریت، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، -
1382، 134تدبیر، شماره ماهنامه ها،اي بر چابکی در سازمانسیما، غالمرضا، مقدمهخوش-
1379، ، دانشگاه عالی دفاع ملی1400آشتیانی، محمدباقر، استراتژي ساختار سازمانی نزاجا تا سال دانش-
1385قدمی، محسن و نیازمند، مسعود، تهران، موسسه فرهنگی هنري پیام فردا، ههاي نوین سازمان و مدیریت، ترجمدراکر، پیتر، نظریه-
1386تهران، گنج شایگان، ،سید مهديالوانی، فرد، حسن و داناییه ، تئوري سازمان، ساختار و طرح سازمانی، ترجماستیفنرابینز، -
1373رضائیان، علی، اصول مدیریت، تهران، سمت، -
1388مبانی سازمان و مدیریت، تهران، سمت، رضائیان، علی،-
1386، 49-55ص ، 187ماهنامه تدبیر، شماره ساختارهاي جدید سازمان و مدیریت فرایند،رمضانیان، محمد رحیم، پوربخش، سید حامد، -
1388، 137شماره روندهاي جدید در ساختار سازمانی، مجله صنعت خودرو، -
. جمهوري اسالمی ایران1404انداز سند چشم-
1388تهران، نداجا، سند راهبردي نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران، -
1387، 194ها و مضامین، ماهنامه تدبیر، شماره ها، ویژگیشهائی، بهنام، پارادایم چابکی، تعریف-
1377عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، -
1388، اسفند16یکشنبه، روزنامه کیهانالمللی،هاي بینعنایتی، علی، گسترش قدرت دریایی در گرو حضور در آب-
1379، ها، تهران، هستانها، وظایف و مسولیتسازمان و مدیریت، تئوريفخیمی، فرزاد،-
1383، 90کارآفرینی در ساختار سازمانی مناسب، عامل توسعه سازمان، مجله مدیریت، شماره -
)بی تا(. کتاب آبی نداجا، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات نداجا-
1382، الیت، تهران، معاونت طرح و برنامه نمساها، سازماندهی از دیدگاه وها و روشمدیریت سیستم-
1380، ها، ساختار و انواع سازماندهی، تهران، اداره طرح و برنامه ستاد مشترك سپاهمرکز طراحی سیستم-
1370، بندي مشاغل وزارت کشاورزيها و اصطالحات مدیریت و سازمان، تهران، دفتر تشکیالت و طبقهمعینی، صغري، فرهنگ واژه-
1369، نقش جهان،، تهران)گرانگرشی نظام(میرسپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی و روابط کار-
1386، تهرانراهبردي،مطالعاتپژوهشکدهنشرژئواستراتژي،بردرآمديمهدي،مینایی،-
، 97-124، ص8نها، فصلنامه مدیریت دفاعی، شماره ناتان، سولومون، ترجمه بهبویی، بابک، سازماندهی ستادهاي نظامی و نحوه فرماندهی و مدیریت بر آ-

1386، )ع(دانشگاه امام حسین
منابع اینترنتی

- http:// www.leader.ir
- www.keyhannews.ir.aftab.ir.( Monday, Nov30, 2009)


