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 چكیده 

 این  اثرگذار عوامل ميان از ، است امنيتی -دفاعی حوزه موضوعات ترینحساس از یکی انسانی نيروی بعد  

 محمور انسمان  دارنمد،  اعتقماد  اندیشممندان  گرفته پيشی فيزیکی و طبيعی عوامل سایر بر انسانی نيروی حوزه،

 نيمروی  ،اممروزه  شمود ممی  تلقمی  اهمدا   به دستيابی اصلی كليد سازمان هر در انسانی نيروی و است توسعه

 خاصمی  اهميمت  از و بموده  كشمورها  توانمایی  و قمدرت  ميمزان  ارزیمابی  مهم   همای شاخصمه  از یکی انسانی

 .برخورداراست

 -دفماعی  حوزه در پيشرفت اسالمی -ایرانی الگوی در انسانی نيروی نقش تبيين" مقاله، این اصلی هد  لذا

 توصميیی،  پيماشمی،  نموع  از تحقيمق  روش و اسمت  ایتوسمعه  -كاربردی نوع از تحقيق، نوع باشدمی امنيتی

 جامعه. است آميخته تحقيق یک صورتبه موردنياز، هایداده نوع برمبنای تحقيق این همچنين. است تحليلی

 و بوده كشور علمی و امنيتی -دفاعی هایحوزه فعاالن و نظرانصاحب از نیر 243 تعداد پژوهش این آماری

 كمه  اسمت  ایمن  بيمانگر  پژوهش، این از حاصل نتایج است گردیده تعيين نیر 96 محاسبات برابر نمونه حج 

 -دفماعی  حوزه در پيشرفت ایرانی -اسالمی الگوی در تأثيرگذار و اصلی ابعاد از یکی عنوانبه انسانی نيروی

 انسمانی  نيمروی  بعمد  به( حج  و وریبهره ، ویژگی) هایمؤلیه كه معتقدند دهندهپاسخ جامعه و بوده امنيتی

 و هما مؤلیمه  شماخ،  3 بما  وریبهمره  شماخ،،  3 بما  حجم   شماخ،،  4 بما  ویژگمی  مؤلیه و هستند مرتبط

 .دهندمی تشکيل را آن هایشاخ،
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 مقدمه
 و جهمانی  اسمتکبار  بما  مقابلمه  دارپمرم   و دارطليعه عنوانبه كهاكنون ایران، اسالمی جمهوری نظام

 را جمام   الگموی  یک ارائه هست، مظلوم ملل سایر و مسلمان هایملت و كشورها سایر بخشالهام

 فرهيختگمان  و اندیشمندان نخبگان، ظرفيت و توان از گيریبهره با و داده قرار خود كار سرلوحه در

 خمود  دیرپمای  تممدن  به اتکا و اسالم غنی فرهنگ از الهام با و بوده مه  این تحقق دنبال به داخلی،

 نظمام  ایمن . اسمت  ایرانی -اسالمی بزرگ تمدن ایجاد برای نوآوری و آوریفن نظام توسعه درصدد

 .سازد برآورده عدالت و اقتدار عزت، مبنای بر را 1474 ایران اندازمش  انتظارهای بتواند باید

 در تناسمب  و تعمادل  ایجماد  باعم   امنيتی دفاعی حوزه در انسانی نيروی مناسب الگوی یک وجود

 فمراه   را پيشمرفت  سممت  بمه  حركمت  نخسمتين  گمام  ممازاد،  هایهزینه حذ  با و گردیده جامعه

 تناسب و تعادل عدم شاهد حوزه این در مناسب، الگوی یک وجود عدم دليل به ما امروزه. آوردمی

 كشمورهای  در غربی توسعه الگوهای ازآنجاكه و باشد؛می اثرگذار نيز امنيت و دفاع حوزه بر و بوده

 جامعمه  افراد تدریجبه تاریخ، و جامعه و انسان از مادی هایتعریف و هافرضپيش با توسعهدرحال

 آن بمه  سملطه،  برای نيز را نیوذ بسترهای درنتيجه كند،می هماهنگ غربی هایآرمان و هاباارزش را

 از پيشمرفت  موضموع،  اهميت به توجه با. آوردمی بار كنندهمصر  را هاآن و ساخته فراه  كشورها

 اممروز : »فرماینمد ممی  ایشان. نيست غربی رایج میهوم به توسعه (تعالی اهلل حیظه) رهبری معظ  مقام نگاه

 پيشمرفتی  اسمت  ممکمن . است رایجی بح  المللی،بين و جهانی و سياسی هایاصطالح در توسعه،

  باشمد  داشمته  مشمتركی  وجوه شود،می فهميده دنيا در توسعه میهوم از امروز آنچه با ميگویي ، ما كه

 نظمام  در توسمعه  با كه دارد را خودش خاص معنای پيشرفت كلمه ما، واژگانی نظام در اما دارد كه

 هممان  بما  -غربی یتوسعه لزوماً هستي ، دنبالش ما آنچه. شود اشتباه نبایستی غرب، امروز واژگانی

 اسمتادان  با دیدار در (العمالی مدظله) رهبری معظ  مقام بيانات. )«نيست -هاشاخ، همان با و مختصات

 (20/72/1311 مورخه كردستان استان دانشجویان و

 هیتمی  همای حركت شاهد انسانی نيروی بعد در ویژهبه امنيت و دفاع حوزه مختلف ابعاد در امروزه

  انسمانی  نيروی بعد در امنيتی، -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی اسالمی، الگوی» لذا هستي ، هشتی

 بایمد  الگمو،  این اجرای برآیند و نتيجه درواق . بخشد ارتقاء را كشور ملی اقتدار ضریب بتواند باید

 بتوان آن واسطهبه تا باشد مؤثر ضربه توان توليد یا و( افزارنرم و افزارسخت) ملی قدرت به رسيدن

 بایمد  الگو این. بخشيد بهبود را كشور امنيتی ضریب و نموده اعمال باالتر سطحی در را بازدارندگی
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 دارای كمه  گمردد ممی  اطمال   قمدرتی  بمه  اقتمدار . گمردد  اقتمدار  شرایط در كشور گرفتن قرار باع 

 یکپمارمگی  تحکمي   و تقویمت  ضممن  باید موردنظر الگوی تعریف، این مبنای بر. باشد مشروعيت

. شمود  بيرونمی  محميط  در كشمور  قدرت و جایگاه پذیرش موجب داخلی، یعرصه در ملت و نظام

 برقمرار  امنيمت  آن، اجمرای  بما  كه باشد برخوردار ظرفيتی منان از باید دفاعی بومی پيشرفت الگوی

 محيط در دارد احتمال كه است هاییمالش و تهدیدات به گوییپاسخ موضوع، این دیگر بعد. گردد

 مشمخ،  محققمين،  اصملی  دغدغه لذا (24: 1316 عسگری، و آقاجانی. )«بگيرد شکل كشور امنيتی

 پيشمرفت  ایرانی -اسالمی الگوی در آن هایشاخ، و هامؤلیه ارتباط و انسانی نيروی نقش نبودن

  ".نمایند اقدام موجود فقدان رف  به نسبت تا دارند تالش كه بوده، امنيتی -دفاعی حوزه در

 -اسمالمی  الگموی  در  انسمانی  نيمروی  نقمش  تعيين با كه است اهميت دارای جهتازآن تحقيق این

 تموان  ثمروت،  و قمدرت  توليمد  ضممن  توانمد ممی  الگو این امنيتی -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی

 تأثيرگمذاری  زوایمای  ماندن مغیول دیگر طر  از. دهد افزایش را پيشرو تهدیدات به ما گوییپاسخ

 مسلح نيروهای معنوی و مادی مناب  اتال  باع  پيشرفت ایرانی -اسالمی الگوی در انسانی نيروی

 اصملی  ضمروریات  دهندهنشان كه بود خواهد متصور تهدیدات به نسبت مناسب گوییپاسخ عدم و

 ".است تحقيق این انجام

 یحموزه  در پيشمرفت  الگموی  یمک  طراحمی  عدم صورت در كه گیت توانمی تحقيق ضرورت در

 بمه  نماگزیر  آینمده،  تهدیدات با مقابله مسير در ایرانی، و اسالمی هایآموزه با مطابق امنيتی، -دفاعی

. بود خواهي  ندارد، اسالمی جمهوری والیی نظام هایآرمان با تناسبی كه غربی الگوهای به مراجعه

 كمانون  ایمن  بمه  آنمان  نگماه . اسمت  جهمان  مسلمانان القریام امروز ایران اسالمی جمهوری همچنين

 اثبمات  بمه  را خمویش  اقتمدار  ای،منطقه و جهانی تهدیدات در تواندمی مگونه كه است شدهدوخته

 .است انکارناپذیر امری الگو یک داشتن ضرورتاً. برساند

 حموزه  در پيشمرفت  اسمالمی  -ایرانمی  الگوی در انسانی نيروی نقش تبيين" مقاله، این اصلی هد 

 الگموی  در انسانی نيروی  هایشاخ، و هامؤلیه تعيين آن، فرعی اهدا  و باشدمی امنيتی-دفاعی

 هامؤلیه بين روابط و هااولویت تعيين همچنين و امنيتی -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی -اسالمی

 ".اسمت  امنيتمی  -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی -اسالمی الگوی نيروی انسانی در هایشاخ، و

 نيمروی  نقمش  " كمه  گردیده مطرح شکل این به تحقيق، این اصلی سؤال تحقيق، اهدا  به توجه با

 راسمتا  هممين  در و ؟ ميسمت  امنيتمی -دفماعی  حوزه در پيشرفت اسالمی -ایرانی الگوی در انسانی
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 الگموی  در انسمانی  نيمروی   همای شماخ،  و هما مؤلیمه  گردیده، مطرح شکل این به فرعی سؤاالت

 بمين  روابمط  و هما اولویمت  همچنمين  و كدامنمد؟  امنيتی -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی -اسالمی

 امنيتمی  -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی -اسالمی الگوی در انسانی نيروی هایشاخ، و هامؤلیه

 است؟  مگونه

 مبانی نظری

 :پیشینه تحقیق   

تاكنون، هيچ تحقيق مستقل و مستدل علممی بما عنموان یما همد  تحقيمق        شدهانجامهای بررسی با

 امنيتی-دفاعی حوزه در پيشرفت اسالمی -ایرانی الگوی در انسانی نيروی نقش تبيين»  حاضر كه به

همایی در موضموعات مختلمف هماننمد     اما پمژوهش  ؛پرداخته باشد، مشاهده و یافت نشد « باشدمی

ی نظمامی  شده است كه بيشتر در حموزه قدرت نظامی، دكترین، سياست دفاعی، راهبرد دفاعی انجام

 :شودمی اشاره مواردی به ذیالً كه است برداریقابل بهره و تأمل در جای خود، درخور

دوره مهارده  دانشکده امنيت دانشگاه عالی دفماع ملمی در سمال     دانشجویاندر تحقيقی كه توسط 

دستيابی و تدوین الگموی راهبمردی تحکمي  و توسمعه اقتمدار ملمی جمهموری        تحت عنوان  1316

در سمال  صورت گرفت و تحقيقی را نيک بخش حبيبی از دانشگاه عمالی دفماع ملمی     اسالمی ایران

ای و عناصر كليدی الگوی اسالمی، ایرانی پيشرفت ج.ا.ایران را تحت عنوان تبيين اصول پایه 1361

همای علممی و   علممی سمازمان پمژوهش   انجام داده و همچنين توسط احمد آقاجانی )عضمو هيئمت  

و محمود عسگری در مركز تحقيقات راهبردی دفاعی فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشمت ،   صنعتی(

ایرانمی   اسمالمی،  الگموی  طراحمی  نظمری  هایتحقيقی تحت عنوان  الزام 1316، زمستان 31شمارۀ 

 عنوانبه مطلوب دفاعى الگوى اند كهرسيده نتایجدفاعی صورت گرفته كه به این  حوزه در پيشرفت

 كمه  نمایمد  ایجماد  اجمزا  و هابخش تمام بين وارِاندام ارتباطى بتواند باید افزارینرم محصول جنبش

 آن جامعه این از بگيرد. منظور شکل «دفاعى هوشمند جامعه»فزاینده،  و سازنده تعامل این درنتيجه

 یما  تهدیمد  بما  مقابلمه  از اع ) دفاعى شرایط در دفاعى كشور، نظام و جامعه اجزاى و آحاد كه است

 سماله بيست اندازمش  سند در مطلوب توسعه  .باشند داشته آگاهى خود، وظایف به آمادگى( حیظ

 ایابعاد توسعه از برخورداری و اقتصادی فناوری، و عل  فرهنگی، امنيتی، سياسی، جهت دفاعی، به

 و زیسمت محميط  از حیاظمت  ،«نيمروی انسمانی  » مناب  از بهينه استیاده دليل به و متوازن و جانبههمه

 بنياندانش ایتوسعه دانایی محور، رویکردی باوجود و پایدار توسعه نوعی محيطی، پایداری رعایت
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شمامل   انسمانی،  توسمعه  همای شماخ،  جمام   سمو یمک  از موردنظر توسعه كهاین به عنایت با .است

منمين  هم   و ممدنی  همای یآزاد و انسمانی  حقمو   فرهنگمی،  و اجتمماعی  اقتصمادی،  همای شاخ،

 دیگمر  سموی  از و نمدارد  اسمالمی  همای آمموزه  بما  مغمایرتی  كمه  است محيطی پایداری هایشاخ،

 مبمين اسمالم   دین محوریت با و اخالقی هایارزش و اصول بر مبتنی كه است میاهيمی دربردارنده

 توسعه متناسب این آنکه به دليل دانست. همچنين محوردین انسانی توسعه را آن توانمی لذا است،

 توسمعه  اسمت نموعی   اسالمی هایایده از مله  و ایران اجتماعی و جغرافيایی تاریخی، مقتضيات با

 .است اسالمی -ایرانی یا بومی

 :مبانی تحقیق  

همای  های بعضمی از پدیمده  شامل نمادها است تا اشيای فيزیکی، یعنی ویژگی الگو:  الگو معموالً -

مدل، انتزاعمی از  . دهدها را به شکل منطقی بين میاهي  نشان میتجربی شامل اجزا و روابط بين آن

   (132: 1361 خليلی شورینی،. )بينی هستندابزارهای تبيين و پيشالگوها . واقعيت است

، «افمزا هم  »، «بازدارنمده »امنيتمی:  الگموی بمومی پيشمرفت بایمد       -تعریف الگو با رویکرد دفماعی  -

امنيتمی مطلموب    -باشد. الگوی دفماعی « بخشالهام»و « ساز مقتدر، پاسخگو، امنيت»، «اعتمادآفرین»

هما و اجمزا ایجماد    بين تمام بخش وارِاندامباید بتواند ارتباطی « افزاریجنبش نرم»عنوان محصول به

شکل بگيرد. منظور از ایمن  « جامعه هوشمند دفاعی»نماید كه درنتيجه این تعامل سازنده و فزاینده، 

اجزای جامعه و نظام دفاعی كشور، در شرایط دفاعی )اعم  از مقابلمه بما     جامعه آن است كه آحاد و

داشته باشمند، در ایمن الگمو بایمد قمدرت هوشممند        خودآگاهیتهدید یا حیظ آمادگی( به وظایف 

جانبه در دسمتور كمار قمرار گيمرد. )آقاجمانی، عسمگری،       )تركيب قدرت سخت و نرم( و دفاع همه

1316 :21-29  ) 

فرماینمد كمه: ایمن    ممی  1316در جم  نخبگمان در سمال    (العمالی مدظله) معظ  رهبری مقام»پيشرفت:  -

جانبه و فراگير در همه ابعاد اجتماعی است كمه درنتيجمه   وضعيت مطلوب )پيشرفت(، فرآیندی همه

همای  پمذیری بایست جامعه به سمت از ميان برداشتن عواملی نظير فقر مادی و معنوی، آسيبآن می

عدالتی و عدم آزادی عدم امنيت و رفاه، نبود استقالل و عزت ملی و ... حركت كند. اجتماعی و بی

 و روانمی  اجتماعی، اقتصادی، نظامی، سياسی، حمالت مقابل در مقاومت برای كه تدابيری»دفاع:  -

 را بازدارنمدگی  دفماعی،  همای توانمائی . شمود ممی  اتخاذ مؤتلیه كشور مند یا یک توسط آوریفن یا

 از حمایمت  و حیمظ  بمه  منمين ه . بخشدمی نيرو هاتوانائی این به نيز بازدارندگی و كندمی تقویت
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 گونماگون  تهدیدات برابر در ارضی تماميت و ملی هویت آزادی، مالکيت، زندگی، نظير هاییارزش

 (  344: 1312 نوروزی،.« )گرددمی تلقی دفاع ساختاری یا و داخلی

امنيت ازجمله دیرپاترین آمال بشر و یکی از لموازم و شمروط بهزیسمتی و بهمروزی وی     »امنيت:  -

شمود.  محسموب ممی  « خودشکوفایی انسمانی »سوی تلقی گردیده و از دیدگاه مازلو، ابزار حركت به

هموا، غمذا، مسمکن،    )بندی نيازهای بشر، بالفاصله پس از نيازهای اوليمه  كه وی در اولویتطوریبه

انکمار  رغم  ضمرورت غيرقابمل   داده و سایر نيازهای انسانی را علمی وشاک(، نياز به امنيت را جای پ

 –( 11: 1312مرادیان، )« های بعدی آورده است.ها، در اولویتآن

 یما  ملمی  قمدرت  همای مؤلیمه  یکپمارمگی  و ملمی  امنيمت  بمر  مبتنمی  اسمت  دفاعی: »امنيتی -دفاعی 

 دكتمر  درسمی  تقریمرات .« )كنمد  تمأمين  را نسمبی  ملمی  امنيمت  كمه  یایکپارمه دفاع دیگر،عبارتیبه

  (1363 توحيدی،

 جمام   نقشمه  یک قالب در تواندمی كه است عملی الگوی یک: »پيشرفت ایرانی -اسالمی الگوی -

 كمدام  بمه  طمر ،  كمدام  به كه گویدمی ما به رهبری معظ  مقام تعبير به كه اینقشه. باشد مطرح نيز

 بایمد  مطلموب  وضمعيت  كه است الگو این وسيلهبه. كني می حركت داری  هد  كدام برای سمت،

 حبيبمی، .« )شمود  بيان بایستی ه  مطلوب وض  به موجود وض  از رسيدن مگونگی و شود تصویر

14:1361)   

. است استوار انسانی سرمایه بر مسلح نيروهای اصلی قوام اسالمی جمهوری نظام در :انسانی نيروی

 انکارناپمذیر  جنمگ  در پيمروزی  در اقتدار در پيشرفته فناوری و تجهيزات و تسليحات نقش اگرمه

 تمرین مه  عنوانبه كارآمد و باكيیيت طلب،شهادت مؤمن، باانگيزه، انسانی نيروی وجود لکن است،

 ( 13 -12: 1363 همکاران، و افشردی. )شودمی انگاشته عامل

 اساسی : قانون منظر از انسانی نیروی هایویژگی

 «اسمالمی  انقمالب  اهمدا   تحقمق  درراه فمداكاری  اسالمی، انقالب اهدا  به مؤمن مردمی، مکتبی،

 (92-02: 1363 همکاران، و افشردی)

 قوا: کل فرماندهی معظم مقام نگاه از انسانی نیروی ویژگی

 برخموردار  خاص یهاویژگی سری یک از باید (العالیمدظله) مسلح نيروهای رهبری معظ  مقام نگاه از

 زیمر  شمرح  بمه  لمه  معظ  تدابير طبق هاویژگی این شوند؛ واگذاری مأموریت انجام به قادر تا باشند

 :است
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 (12/17/1307 ،()ایخامنه امام حضرت: )خداوند با ارتباط (1

 (37/1/1304 و( 14/0/1311 ،() ایخامنه امام حضرت: ))ایمان (2

 (6/2/1307 ،() ایخامنه امام حضرت: )فداكاری و فشانیجان (3

 (21/1/1317 () ایخامنه امام حضرت(: )رزمنده و فرمانده) علوی اخال  به شدن متخلق (4

 (26/2/1301 ،() ایخامنه امام حضرت: ) () امام دادن قرار الگو (2

 (4/17/1312 ،() ایخامنه امام حضرت: )شجاعت (9

 (1316/ 4/1 ،() ایخامنه امام حضرت: )دینی بصيرت (0

 (22/0/1313 ، ()ایخامنه امام حضرت: )صالح عمل (1

 (1311/ 37/11 ،() ایخامنه امام حضرت: )خداوند بر توكل و اعتماد (6

 (1311/ 37/11 ، () ایخامنه امام حضرت: )اراده و اميد عزم، (17

 (1311/ 37/11 ، () ایخامنه امام حضرت: )بزرگ همت (11

 مسلح: نیروهای دکترین منظر از مسلح نیروهای در انسانی نیروی هایویژگی

 مردممی  سمتيزی، دشممن  و شناسمی دشممن  ،(بودن والئی) والیتمداری محوری،و اسالم خداجویی»

 و بصميرت  جمویی، عدالت انقالبی، عمل با توأم گرائیآرمان خوداتکائی، و خودباوری روحيه بودن،

 پذیریانعطا  ، انضباط و مداریقانون علوی، سيره از برخورداری اقتدارطلبی، و عزت نگری،آینده

 (19: 1363 همکاران، و افشردی) «عمل ابتکار و خالقيت عمل، سرعت و دقت با توأم

 :انسانی منابع نظرانصاحب منظر از انسانی نیروی ویژگی

 :محوری قابليت -

 نظمامی  سماختارهای  همچنمين  و نهادهما  بمرای  كنندهتعيين و اصلی سرمایه عنوانبه انسانی نيروی» 

 انسمانی  نيمروی  بمه  بيشمتری  نياز كند،می پيدا بيشتری توسعه فناوری ميزان هر به شوند،می شمرده

 گونماگون  هایحوزه در كه نظامی ساختار در انسانی نيروی طوركلیبه. داشت خواهد محور قابليت

 و ذهنمی  تحمرک  ظرفيمت،  قابليمت،  ازجملمه  همایی ویژگمی  دارای بایمد  باشند،می مستقر جغرافيایی

 از یکمی  توانمد ممی  یادشمده  همای ویژگمی  از یمک  هر. باشند محيط با خود سازیهماهنگ همچنين

 تحقمق  عمليماتی  همای حموزه  و نظمامی  سماختار  در را اثربخشی و كارآمدی به مربوط هایشاخ،

 (2:2771 دیگران، و هانتر.« )بخشد

 :راهبردی ذهنيت  -
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 شرایط آن در باشند؛ پيچيده غير ماهيت و هاویژگی دارای نظامی ساختار و عملياتی ابزارهای اگر» 

 شمرایط  در كمه درحمالی  باشمد،  تماكتيکی  ذهنيمت  همچنين و رویکرد دارای تواندمی انسانی نيروی

 و پيچيمده  متنموع،  همای قابليمت  دارای توانمد ممی  انسمانی  نيروی محور،دانش هایجنگ گيریشکل

 جدیمد،  ایمنطقمه  همای جنمگ  فضمای  در كمه  اسمت  آن میهموم  بمه  موضوع این. باشد یافتهسازمان

 گيمری شمکل  بمرای  زمينمه  دليمل  همين به و داشته وجود عملياتی محيط در ناپایداری از هاییجلوه

 منمين  با مقابله برای كه اعتقادند این بر پردازان راهبرد. آیدمی وجود به بينیپيشغيرقابل هایشوک

 برخموردار  راهبمردی  ذهنيمت  و هوشمندی منطق، عقالنيت، از نظامی نيروی است الزم هاییشوک

 (22-29: همان.« )باشد

 :سازیهماهنگ قابليت -

 از كمه  برخوردارند محوردانش فضای در نقش اییای برای الزم هایقابليت و هاظرفيت از افرادی» 

 شخصميتی  همای ویژگی از مندیبهره ضمن و باشند برخوردار محيط با خود سازیهماهنگ قابليت

 را عمليماتی  محيط از اطالعات گردآوری برای الزم توان محيطی هایمالش از عبور برای مدیریت،

 ایگونمه به خود دسترس در ابزارهای از تا بود خواهند قادر آنان شرایطی منين در باشند، داشته نيز

 هزینمه  یابمد،  ارتقماء  انسانی نيروی قابليت و ظرفيت اگر. شوند مندبهره كارآمد و یافتهسازمان مؤثر،

 در را عمليماتی  اقدام هرگونه تا شد خواهد قادر نيرو این. شد خواهد ك  نيز نظامی سازمان در آنان

 (00: 1311 متقی،.« )رسانند انجام به توجهیقابل عمل سرعت و محدود زمان

 هایخانواده با دیدار در (العالیمدظله) رهبری معظ  مقام» :معنویت و ایمان بر مبتنی سلحشوری روحيه

 یمک  بمه  وابسمته  پيمروزی : فرمودنمد  منين رابطه این در 2/2/1316 مورخه در ق  جانبازان و شهدا

 اعتقماد  از شمود؛ نمی حاصل اتمی سالح از و مادی امکانات از و پول از اقتدار آن كه است اقتداری

 ناشمی  كنمد، ممی  معامله باخدا دارد كند،می ایثار وقتی انسان اینکه به باور ایثار، به ایمان شهادت، به

 .است ترباعظمت است، ترقوی دیگر هایملت همه از ایران ملت. شودمی

 همای انسمان  «اَسْميافره   عَلمی  بَصمائررهم   حَملموا : »فرمودند (السمالم عليه) علی مؤمنان امير» :دینی بصيرت

 بمه  كمه  رسماند ممی  پيروزی به را رزمندگان هاییآموزش بنابراین خورند؛می فریب زود بصيرت،بی

 (139: 1310 آخوندی،.« )دهد نشان هاآن به را بصيرت به رسيدن راه یا و دهد بصيرت ایشان

  خمينمی  امام حضرت) «تواني می ما: »فرمودند()خمينی امام حضرت:نیساعتمادبه و خودباوری

 (163: 14 جلد امام، صحيیه ،(1307) ()
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 فقيمه، ولمی  و امام. است غيبت عصر در( )عصر امام نایب الشرایط،جام  فقيهولی» :مداری والیت

 (142: 1310 آخوندی،.« )باشدمی جامعه انسجام و وحدت محور اسالمی، امت ثقل مركز

 و داشمته  تأكيمد  الهمی  تکليمف  و دیانمت  بمر  بارهما  ()خمينمی  گرایمی:  حضمرت اممام    تکليف

    خمينمی  اممام  )حضمرت  .«نتيجه به مأمور نه ای وظيیه و تکليف ادای به مأمور ما همه: »فرمودندمی

 -شرعی فعلی وظيیه مالحظه باید ما»و نيز فرمودند كه: ( 62: 21 جلد نور، صحيیه ،(1396) ()

 ()خمينمی  اممام  )حضمرت  .«باشمي   نداشمته  امور از امری هيچ از باكی و بکني  را خودمان الهی

 (241: 16 جلد نور، صحيیه ،(1396)

 وراثمت  منتظمران  و عاشمورا  كموثر  شمدگان  سميراب  و() محمد امت كه هيهات»خواهی: فضيلت

 ()خمينمی  اممام  )حضمرت  .«دهنمد  تمن  شمر   و غمرب  اسمارت  بمه  و بارذلت مرگ به صالحان

 (113: 27 جلد امام، صحيیه ،(1307)

 هما سمازمان  امروزه. است مالش بروز خالقيت، به نياز دليل ترینمه »خالقيت:  و پرورش نوآوری

 یابیدست هاآن بر شدن غالب راه و باشندمی مواجه رقابت و شدنجهانی مالش دو با دنيا تمام در

 اهمدا   مهم ،  این به رسيدن باشد. برایمی هاآن با مواجهه در نوین هایشيوه و هابرنامه ها،ایده به

 ایجماد  و آفریننمدگی  آموزش فاسکو، باور به. باشد خال  هایپيام حامل باید سازمان یک آموزشی

 .باشمد ممی  كاركنمان  آموزشمی  نظمام  پرورشمی  مسمئوليت  تمرین مهم   كاركنمان،  در خالقيت قدرت

 است، جامعه افراد استعدادهای شکوفایی و رشد هایمؤلیه از یکی نوآوری و خالقيت كهازآنجایی

 رشمد  خمدمات،  كيیيمت  افمزایش  علم ،  توليمد  به منجر تا شود بسته كار به و شناخته درستیبه باید

 توانمد می زمانی مستعد، و مهيا جوان نسل. گردد استعدادها گسترده و مستمر شکوفایی و جانبههمه

 و تکاممل  یافته، رشد نموده، فعاليت نوآور و خال  تربيت و تعلي  نظام در كه باشد نوآور و خال 

 (  12-13: 1310 عبداللهی،) «.باشد شاهد را شکوفایی

 فقه اندیشه در برجسته نظرصاحب و اندیشمند یک عنوانبه()خمينی امام هایاندیشه و آراء از»

 منمين هم   و اسمالمی  انقمالب  پيمروزی  از پمس  مسملح  نيروهمای  كل فرمانده عنوانبه ه  و نظامی

. اسمت  مانمده  یادگمار  بمه  منمد  اصمولی  جهان، هایجنگ ترینبزرگ از یکی كننده رهبری عنوانبه

 بمين  نيمز  و نظمامی  قوای بين وحدت ،«اهلل سبيل فی جهاد» مقدس و متعالی هد  به ایمان ازجمله

 غيمر  سلطه هرگونه نیی ،(واال اعتقادات و آرمان درراه جنگ) اعتقادی جنگ مردمی، و نظامی قوای
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 دسمت  در بایمد  اسملحه ) «صمالح  و سالح» اصل ابزار، مثابهبه تکنولوژی و اسلحه به توجه خدایی،

 ( 266-977: 1317 جمشيدی،) «انسان اساسی نقش برتکيه و( باشد صالح انسان

 جمهموری  مقمدس  نظمام  ثبمات  و پایمداری  اركمان  ترینمه  از یکی مردمی بسيج»بسيج كنندگی:  

 و هما طوفمان  از بسمياری  در و اسمت  بموده  حسماس  و تماریخی  هایپيچ از  عبور در ایران اسالمی

 دژی مون ه  بسيج اند،داشته اساسی نقش آن ایجاد در انقالب خوردهقس  دشمنان كه هانابسامانی

 ایمن  نقمش  بایسمتی  امنيتی  –الگوی دفاعی  تدوین در بنابراین اند؛شده مصائب این راه سد محک 

 (  1367 ذوالقدر دكتر درسی )تقریرات« .گرفت نظر در و قدرت بسيج كنندگی را نيروها

   :تحقیق مفهومی چارچوب

 بما  امنيتی، -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی – اسالمی الگوی در انسانی نيروی نقش تبيين منظوربه

 نشسمت  یمک  در ، انسانی نيروی هایشاخ، و هامؤلیه پيرامون متیاوت نظری هایدیدگاه بررسی

 نيروهمای  خبرگمان  از نظمر  اسمتعالم  و امنيتمی -دفاعی حوزه خبرگان از نیر 12 حضور با مطالعاتی

   ایرانی-اسالمی الگوی بر مؤثر هایشاخ، و هامؤلیه ایران، اسالمی جمهوری مسلح

 .گردید احصاء و شناسایی یک شماره جدول شرح به نظری مارموب حوزه، این در پيشرفت
 تحقيق نظری :مارموب1جدول

 شاخص مؤلفه بعد 

  الگوی

 ایرانی – اسالمی

 پیشرفت

 نیروی 

 انسانی

 والیتمداری بصیرت  تعهد ایمان ویژگی

  بسیج کنندگی کیفیت کمیت حجم

  خودباوری روحیه آموزش وریبهره

 شناسی تحقیقروش
ای اسمت یعنمی   توسعه -این مقاله كه برمبنای دستاورد و نتيجه یک تحقيق جمعی، از نوع كاربردی

امنيتی جمهوری اسالمی ایران  -های دفاعیگيری در سازمانتواند مبنای عمل و تصمي نتایج آن می

یک تحقيق آميخته، )كمی و كيیمی( اسمت.    صورتبههای موردنياز، قرار گيرد. مقاله با توجه به داده

و تخصصمی و از ابمزار   ی علممی  كتابخانمه  های ميمدانی، های كمی از روشگردآوری داده منظوربه

ی هما سمازمان های علمی و تخصصی، اسناد و مدارک، آرشميو  بسته، كتاب مصاحبهپرسشنامه بسته، 

 همای ميمدانی،  روش های كيیمی از گردآوری داده منظوربههای اینترنتی دانشگاهی و یتسارسمی و 

باز و عميق تا حمد اشمباع اسمتیاده     مصاحبهی علمی و تخصصی و ابزارهای پرسشنامه باز، كتابخانه
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آممار اسمتنباطی )مجمذور كما بمرای همبسمتگی،        هاداده وتحليلتجزیه منظوربهشده است. همچنين 

های كيیی از آمار نما پارامتریمک   وتحليل مضامين و دادهها(برای تجزیهبندی تقدمفریدمن برای رتبه

 استیاده گردیده است.

های مطالعات نظمری  ای بر اساس یافتهنامهابتدا پرسش یی و پایایی آنتهيه پرسشنامه و روا منظوربه

ایرانی پيشرفت  -ها،  نقش نيروی انسانی در الگوی اسالمیها و مؤلیهو اكتشافی، متناظر با شاخ،

آن بمه جامعمه دوم و    سؤال بسته تنظي  گردید و پس از ارائمه  21در قالب  امنيتی -در حوزه دفاعی

اندیشی با این های علمی و جلسات ه ظر و خبره مرتبط با موضوع كه در پی نشستنافراد صاحب

خبرگان و فرماندهان و ممدیران حموزه دفماعی، امنيتمی و مشمورت و اخمذ نظمرات اسمتاد راهنمما          

نظمر  اصالحی با لحاظ نمودن نظرات افراد صماحب  نامهاصالحات الزم به عمل آمد و سپس پرسش

سؤال بسته طراحی گردید. برای روایمی پرسشمنامه از طيمف     27یت در قالب و خبره تعيين و درنها

-انجام مصاحبه با صماحب  منظوربهشده است. و ليکرت و برای پایایی آن از آلیای كرونباخ استیاده

نظران و خبرگان، پس از مشورت با اساتيد محترم و مشخ، شدن خبرگان حوزه دفاعی، امنيتمی و  

 گردید.ها اقدام االت بسته و باز جهت انجام مصاحبه با آنعلمی نسبت به تهيه سؤ

شده و ها و نظرات متخصصان علوم دفاعی و امنيتی استیادهبرای باال بردن روایی مصاحبه از دیدگاه

و بمرای بماال    باشمد؛ شده در مصاحبه )باز و بسته( مرتبط با موضوع پمژوهش ممی  های مطرحپرسش

 های مختلف مطرح گردید.ای دیگر و در زمانگونهمصاحبه به بردن پایایی مصاحبه، سؤاالت

و علمی كشمور، جامعمه آمماری     امنيتی -های دفاعیو فعاالن حوزه نظرانصاحب نیر از 243تعداد 

باشند، لمذا  نیر می 177كه تعداد نیرات جامعه بيشتر از ییازآنجادهند كه این پژوهش را تشکيل می

اسمت و حجم  نمونمه برابمر      شمده اسمتیاده از فرمول كوكران به شرح زیمر  برای تعيين اندازه نمونه 

  نیر تعيين گردید. 96محاسبات 
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 .سمت ا 1.96كمه مقمدار آن   شمده  محاسمبه از طریق جدول مربوطمه   95%با ضریب اطمينان 

اسمت. و بمرای كيیمی:     شمده گرفتهدر نظر  d<0.1خطای پرسشنامه  و 0.5واریانس جامعه آماری 

 كه با توجه به مشاوره با اسمتاد راهنمما بمرای رسميدن بمه حمد اشمباع انتخماب         خبرگان از تعدادی
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های كيیی از روش هدفمنمد  ای و برای دادههای كمی، تصادفی طبقهگيری برای دادهنمونه .گردیدند

های متغير تا رسيدن به حد اشباع استیاده شده است. در این پژوهش پس از مشخ، شدن شاخ،

 داد، اقدام به تهيه پرسشنامه گردید. پرسشنامه را تشکيل می هایسؤال هایكه پایه

 تحقيق: متغيرهایتعاریف عملياتی 

 آن با دهد، انجام خواهدمی انسان كه كاری آن كهاین برای است ميزانی و معيار و وسيله یک الگو: 

 شود داده تطبيق الگو

 بکمار  آن طراحی در اسالم مبين دین هایآموزه و اسالمی مصادیق كه است الگویی :اسالمی الگوی

 .است رفته

 اسمت،  الزم كشمور  مصلحت برای آنچه و هستند ایرانی آن متیکران كه است الگویی :ایرانی الگوی

 .گردد تبيين ایرانی، متیکران توسط

 نقشمه  یمک  امنيتی، -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی اسالمی، الگوی از منظور :امنيتی دفاعی، حوزه

 تحمت  ایرانمی،  متیکمرین  توسمط  كمه  اسمت  امنيتمی  -دفاعی حوزه در باالدستی سند و كامل جام ،

 دفماعی،  اقتمدار  و معنوی كمال سمت به حركت برای بومی و فرهنگی تاریخی، جغرافيایی، شرایط

 .كندمی ارتزا  اسالم، منب  از و گردیده تدوین كشور امنيتی

 عنموان بمه  كارآممد  و باكيیيمت  طلمب، شمهادت  مؤمن، باانگيزه، انسانی نيروی نيروی انسانی : وجود

 فمرد منحصمربه  و ضمروری  امنيتی نقمش –پيشرفت ایرانی اسالمی دفاعی  الگوی درعامل  ترینمه 

 بود . خواهد حياتی عامل سنتی، جنگ همانند نيز مدرن جنگ در و دارد

 هاي تحقیقها و یافتهداده وتحلیلتجزیه

 خبرگمان  از نیر 1 تعداد با شدهانجام هایمصاحبه در شده :هاي انجامهاي کیفی مصاحبهتحلیل -الف

 بمر  شمده، مطمرح  الگموی  همای شاخ، و مؤلیه تمامی تأیيد ضمن شده،تعيين امنيتی -دفاعی حوزه

  :داشتند بيشتری تأكيد زیر موارد

كننمدگی، كميمت ،روحيمه     بسميج  تعهد ، ایمان ، بصيرت ، والیتممداری ،كيیيمت ،    هایشاخ، بر

 حموزه  گمر همدایت  عنوانبه انقالب رهبری اصل بر ضمناً. داشتند تأكيد بيشتر ،خودباوری ،آموزش

 دارند  فراوان تأكيد امنيتی -دفاعی

 هركمدام های استنباطی پرسشنامه به بررسی ميزان ارتبماط  يلتحلدر بخش اول  آمار استنباطی : -ب

امنيتمی(در بعمد نيمروی     –ایرانی پيشرفت )حوزه دفاعی  -الگوی اسالمی هایمؤلیهها با از شاخ،
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وتحليمل  یمه تجز تحقيق به كممک آزممون كمای دو    سؤاالتبرای جوابگویی به  انسانی پرداخته شد.

 گردید كه نتایج به شرح ذیل است:  

 : انسانی نيروی بعد هایمؤلیه وتحليلتجزیه

 .هستند وابسته انسانی نيروی بعد به وریبهره و حج  ویژگی، هایمؤلیه
 انسانی نيروی بعد استنباطی آمار :تحليل2 جدول
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 مرتبط است /777 177/41 7 7 1 12 44

ج  2
ح

 

 مرتبط است /777 333/32 7 7 12 33 14

ره 3
به

 یور
 مرتبط است /777 077/32 7 7 3 11 36

از  هامؤلیهتوجه به خروجی جدول مون سطح معناداری برای تمامی  با وبا استیاده آزمون كای دو 

یادشده با بعد نيمروی   مؤلیهاست این بدان معناست كه هر سه  آمدهدستبه/ كمتر 72ميزان خطای 

 انسانی مرتبط هستند.

شمده، ممون سمطح معنماداری بمرای تممامی       همای مشماهده  با توجه به خروجی جمدول و فراوانمی  

آمده است این بدان معناسمت كمه وابسمتگی تممامی     دست/ كمتر به72های از سطح خطای شاخ،

ایرانمی پيشمرفت ممورد     -های عوامل نيروی انسانی بر الگموی اسمالمی  عنوان شاخ،ها بهشاخ،

 گرددتأیيد واق  می

ی بعد نيروی انسانی بر الگوی هامؤلیهی هاشاخ،:  انسانی نيروی بعد یهاشاخ، ليوتحلهیتجز

 ير دارند. تأثامنيتی(  -ایرانی پيشرفت )حوزه دفاعی -اسالمی
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 پيشرفت اسالمی ایرانی الگوی بر انسانی نيروی های مؤلیهشاخ، استنباطی آمار تحليل : 3 جدول 

شمده، ممون سمطح معنماداری بمرای تممامی       همای مشماهده  با توجه به خروجی جمدول و فراوانمی  

های عنوان شاخ،ها بهآمده است تأثير تمامی شاخ،دست/ كمتر به72ها از سطح خطای شاخ،

 گردد.ایرانی پيشرفت مورد تأیيد واق  می -اسالمیعوامل نيروی انسانی بر الگوی 

بمر   ممؤثر و عواممل   هامؤلیه، هاشاخ،هایی جهت بررسی اینکه بين يلتحلدر :آزمون فریدمن -ج

پيشرفت در بعد نيروی انسانی اهميت كدام مؤلیه و شاخ، دارای باالترین  -الگوی اسالمی ایرانی

، كدام مؤلیه و شاخ، از اهميمت بماالتری   دهندهپاسخميانگين است یا به عبارتی از دیدگاه جامعه 

 باشد:یمبرخوردار است؛ به كمک آزمون فریدمن مورد تحليل واق  گردید كه نتایج به شرح ذیل 

 ایرانمی  -اسمالمی  الگموی  بر انسانی مؤثر نيروی بعد یهامؤلیه یبندتیاولو ليوتحلهیتجز منظوربه

 است: 4پيشرفت در حوزۀ دفاعی امنيتی از آزمون فریدمن استیاده گردید كه نتایج به شرح جدول 
 پيشرفت ایرانی- اسالمی الگوی بر انسانی نيروی یهامؤلیه فریدمن آزمون :تحليل4 جدول
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 استمؤثر  /777 99/41 7 7 7 2 22 ایمان

 استمؤثر  /777 99/41 7 7 7 2 22 والیت مداری 2

 استمؤثر  /777 19/173 7 2 2 0 46 بصيرت 4

2 

ج 
ح

 

 استمؤثر  /777 33/22 1 2 13 33 11 كميت

 استمؤثر  /777 47/97 7 7 2 17 41 كيیيت 9

 استمؤثر  /777 13/26 4 2 1 26 24 بسيج كنندگی 0

1 

ره
به

ور
 ی

 استمؤثر  /777 99/29 7 1 4 10 31 آموزش

 استمؤثر  /777 17/67 7 1 1 12 49 روحيه 6

 استمؤثر  /777 49/00 7 1 2 17 44 خودباوری 17

 رتبه ميانگين مؤلیه آزمون

 فریدمن

 21/2 ویژگی

 14/2 یوربهره

 21/1 حج 

97 =N  2و =df  777و =/sig  2= 706/02وχ 
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بمدان   آممده دسمت بمه / 72كمتر از ميمزان خطمای    با توجه به خروجی جدول مون سطح معناداری

 ؛ وتیماوت دارنمد   بماه  الگوی اسالمی ایرانی  بر مؤثری نيروی انسانی هامؤلیهمعناست كه اولویت 

به ترتيب در جمدول بماال نشمان     هاآنيری كه بر الگو دارند یکسان نيستند. رتبه اهميت تأثبه لحاظ 

 است. شدهداده

از آزمون فریدمن  انسانی نيروی بعد ویژگیمؤلیه  یهاشاخ، یبندتیاولو ليوتحلهیتجز منظوربه

   استیاده گردید كه نتایج به شرح جدول زیر است:
 پيشرفت ایرانی- اسالمی الگوی بر انسانی ویژگی مؤلیه نيروی یهاشاخ، : تحليل2جدول

 رتبه ميانگين شاخ، آزمون

 فریدمن

 21/2 والیتمداری

 29/2 تعهد

 22/2 ایمان

 32/2 بصيرت

97 =N  3و =df  19و =/sig  2= 302/17وχ 

بمدان   آممده دسمت بمه / 72با توجه به خروجی جدول مون سطح معناداری بيشتر از ميمزان خطمای   

ایرانمی بمه لحماظ     -الگوی اسمالمی  بر مؤثری ویژگی نيروی انسانی هاشاخ،معناست كه اولویت 

به ترتيمب در جمدول بماال     هاآنرتبه اهميت  يری كه بر الگو دارند یکسان هستند. البته اختالفاتتأث

 است.   شدهدادهنشان 

انسانی از آزمون فریمدمن   نيروی بعد حج مؤلیه  یهاشاخ، یبندتیاولو ليوتحلهیمنظور تجزبه

 استیاده گردید كه نتایج به شرح جدول زیر است:
 پيشرفت ایرانی- اسالمی الگوی بر انسانی حج  مؤلیه نيروی یهاشاخ، : تحليل9 جدول

 رتبه ميانگين شاخ، آزمون

 فریدمن

 92/2 كيیيت

 11/1 بسيج كنندگی

 27/1 كميت

97 =N  2و =df  777و =/sig  2= 267/20وχ 
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بمدان   آممده دسمت بمه / 72كمتر از ميمزان خطمای    با توجه به خروجی جدول مون سطح معناداری

تیماوت   باه ایرانی  -الگوی اسالمی بر مؤثری حج  نيروی انسانی هاشاخ،معناست كه اولویت 

 است شدهدادهبه ترتيب در جدول باال نشان  هاآنرتبه اهميت  ؛ ودارند

انسمانی از آزممون    نيمروی  بعمد  یورمؤلیمه بهمره   یهاشاخ، یبندتیاولو ليوتحلهیتجز منظوربه

 فریدمن استیاده گردید كه نتایج به شرح جدول زیر است:
 پيشرفت ایرانی- اسالمی الگوی بر انسانی ی مؤلیه نيرویوربهره یهاشاخ، فریدمن آزمون : تحليل0 جدول

 رتبه ميانگين شاخ، آزمون

 فریدمن

 13/2 روحيه

 66/1 خودباوری

 11/1 آموزش

97 =N  2و =df  720و =/sig  2= 031/2وχ 

بمدان   آممده دسمت بمه / 72كمتر از ميمزان خطمای    با توجه به خروجی جدول مون سطح معناداری

 بماه  الگموی اسمالمی ایرانمی     بمر  ممؤثر ی نيروی انسمانی  وربهرهی هاشاخ،معناست كه اولویت 

 است. شدهدادهبه ترتيب در جدول باال نشان  هاآنرتبه اهميت  ؛ وتیاوت دارند

 گیری و پیشنهاد نتیجه

 :گیرینتیجه-الف

تحقيق نتایج به شرح زیمر   سؤاالتدر پاسخ به  شدهانجام هایوتحليلتجزیهها و با توجه به بررسی

 حاصل گردید:

 در پيشمرفت  اسمالمی  -ایرانمی  الگوی در انسانی نيروی نقش "تحقيق این اصلی در پاسخ به سؤال

 -دفماعی  حوزه خبرگان از نیره 1 تعداد با شدهانجام هایبا مصاحبه ؟، ميست امنيتی-دفاعی حوزه

 حموزه  در پيشمرفت  اسمالمی  -ایرانمی  الگوی در انسانی كه نقش نيروی ای رسيدهامنيتی این نتيجه 

  همای شماخ،  و هما اول فرعمی) مؤلیمه   سؤالباشد و در پاسخ به امنيتی مه  و اثر گزار می-دفاعی

كدامنمد؟(نتایج زیمر    امنيتمی  -دفماعی  حموزه  در پيشمرفت  ایرانی -اسالمی الگوی در انسانی نيروی

 حاصل گردید.
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شمده،  همای انجمام  های بعد نيروی انسانی بر اساس تحليلبررسی استقالل یا وابستگی مؤلیهدر  -1

وری و حجم ( بمه بعمد نيمروی     های موردنظر )ویژگی ، بهمره دهنده معتقدند كه مؤلیهجامعه پاسخ

 انسانی مرتبط هستند.

ایرانمی   -بمر الگموی اسمالمی    انسانی های بعد نيرویهای مؤلیهبررسی تأثيرگذاری شاخ،در  -2

دهنمده معتقدنمد كمه    شده، جامعه پاسخهای انجامامنيتی بر اساس تحليل -پيشرفت در حوزه دفاعی

 های بعد نيروی انسانی )تعهد ، ایمان ، بصيرت ، والیتممداری ،كيیيمت ،  بسميج   های مؤلیهشاخ،

 دارند. ایرانی پيشرفت تأثير -كنندگی، كميت ،روحيه ،خودباوری ،آموزش( بر الگوی اسالمی 

 در انسمانی  نيمروی  همای شماخ،  و هما مؤلیه بين روابط و ها)اولویت فرعی دوم سؤال به پاسخ در

 .گردید حاصل زیر است؟ (نتایج مگونه امنيتی -دفاعی حوزه در پيشرفت ایرانی -اسالمی الگوی

ی هما مؤلیمه آمده، اولویت عملبر اساس آزمون به انسانی های بعد نيرویبندی مؤلیهاولویت در -1

يری تأثبه لحاظ  و تیاوت معنادار دارند باه ایرانی پيشرفت  -در الگوی اسالمی انسانی بعد نيروی

و  ی ویژگمی در اولویمت اول  بر اساس آزممون فریمدمن، مؤلیمه    كه كه بر الگو دارند یکسان نيستند

 دید.بندی گری حج  در اولویت سوم رتبهوری در اولویت دوم و مؤلیهی بهرهمؤلیه

 فریمدمن،  آزممون  اسماس  بمر  انسمانی  نيروی بعد مؤلیه ویژگی در هایشاخ، بندیدر اولویت -2

 معنمادار  تیماوت  بماه   ایرانمی  -اسالمی الگوی بر مؤثر انسانی نيروی ویژگی هایشاخ، اولویت

كه بر اسماس آزممون فریمدمن، شماخ،      .نيستند یکسان دارند، الگو بر كه تأثيری لحاظ به و دارند

همای بعمدی   های تعهد، ایممان و بصميرت در اولویمت   والیتمداری در اولویت اول و سایر شاخ،

 بندی گردید.رتبه

 فریمدمن،  آزممون  اساس بر انسانی نيروی بعد در وریمؤلیه بهره هایشاخ، بندیاولویت در -3

 معنمادار  تیماوت  بماه   ایرانی -اسالمی الگوی بر مؤثر انسانی نيروی وریبهره هایشاخ، اولویت

كه بر اساس آزمون، شماخ، روحيمه در    .نيستند یکسان دارند، الگو بر كه تأثيری لحاظ به و دارند

 بندی گردید.دوم و شاخ، آموزش در اولویت بعدی رتبه در اولویت خودباوریاولویت اول و 

 فریمدمن،  آزممون  اسماس  بمر  انسمانی  نيمروی  بعد در حج  مؤلیه هایشاخ، بندیاولویت در -4

 دارند معنادار تیاوت باه  ایرانی -اسالمی الگوی بر مؤثر انسانی نيروی حج  هایشاخ، اولویت

بر این اساس شاخ، كيیيت در اولویت اول و  .نيستند یکسان دارند، الگو بر كه تأثيری لحاظ به و

 بندی گردید.بعدی رتبه شاخ، بسيج كنندگی در اولویت دوم و شاخ، كميت در اولویت
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 ها:نهادپیش-ب

 و اول اولویمت  در ترتيمب  نيروی انسانی بمه  بعد از وریبهره و ویژگی هایمؤلیه اینکه به توجه با

 شود:زیر ارائه می هاپيشنهادتحقيق  سؤاالت و در راستای است گردیده بندیرتبه دوم

 نيمروی  بعمد  به آمده،دستبه نتایج به توجه با امنيتی -دفاعی حوزه مرتبط نهادهای و هاسازمان -1

 .گردد ویژه توجه انسانی

 های-ویزگی به كارگيریبه و انتصابات در امنيتی دفاعی های¬سازمان در مدیران، و فرماندهان -2

 . نمایند ویژه توجه انسانی نيروی

 خماص  توجمه  نيروهما  شوندگی بسيج مقوله به امنيتی دفاعی حوزۀ در راهبردی سطوح مدیران -3

 .  نمایند

ریمزی و  گذاری كالن نيروهای مسلح نسبت به طمرح شورای عالی امنيت ملی و شورای سياست -4

منظور تقویت همگرایی قومی و ممذهبی در سمطح كشمور و    ها بهنظارت بر اجرای مناسب سياست

 های همسو در خارج از مرزهای ج.ا.ایران و افزایش شعاع نیوذ اقدام نمایند.گروه

 وآوری تحقيق: ن

 -تحقيقی تحت این عنوان )تبيين نقش نيمروی انسمانی در الگموی ایرانمی     تاكنونبا توجه به اینکه  

مدون انجام نشده و بمرای اولمين بمار در ایمن      صورتبهامنيتی(  -اسالمی پيشرفت در حوزه دفاعی

 گرددمیتحقيق محسوب  زمينه این تحقيق صورت گرفته لذا نوآوری
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 :منابعفهرست 
 (، تهران، تابان1316) شيرازی العظمی مکارماهللآیت قرآن كری ، ترجمه 

  21 و 27 ،19 ،11 جلدهای ،امام صحیفه (،1307) ()خمينی حضرت امام 

 ،سنا انتشارات: تهران ،امنیتی -دفاعی فرهنگ ،(1310) محمدتقی، آخوندی. 

 ( ،تقریرات1363توحيدی، ارسطو ،) تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی درسی ، 

  ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی درسی تقریرات(1367، ) محمدباقرذوالقدر ، 

 انتشمارات  ، تهمران، مركمز  اسالالم  سیاسی و ارزشی نظام بر درآمدی، (1314) نویسندگان از جمعی 

 ()خمينی امام پژوهشی و آموزشی مؤسسه

 كتاب، ماپ دوم یادواره تهران، ،آمیخته پژوهش هایروش ،(1361) سياوش شورینی، خليلی 

 ،سمپهبد  شمهيد  پژوهشمی  و آموزشی مركز ،تهران تهدیدات، مظاهر و ابعاد ،(1312) محسن مرادیان 

 اول ماپ شيرازی، صياد علی

 ،1311 سمت، انتشارات تهران، ،یانسان منابع مدیریت اسیندیار، متقی  

 ،كتاب خانه تهران، ،امنیتی -دفاعی فرهنگ ،(1312) محمدتقی نوروزی 

 ،2771 – آبتين انتشارات تهران، قاسمی، بهروز ترجمه ،استراتژیك مدیریت همکاران، و هانتز 

 ،ایرانی -اسالمی الگوی طراحی نظری هایالزام ،(1316) محمود عسگری، احمد، آقاجانی 

  ،درنبالرد  ا.ا.ج زمینالی  نیالروی  عملیالاتی  رهنامه تدوین ،(1363) همکاران و محمدحسين افشردی 

 ملی دفاع دانشکده ملی، دفاعی عالی دانشگاه تهران، ،ناهمطراز و طرازهم

 31شماره  هشت ، سال ،دفاعی راهبرد فصلنامه ،دفاعی حوزه در پیشرفت  

 ،پیشرفت ایرانی – اسالمی الگوی کلیدی عناصر و ایپایه اصول تبیین ،(1361) بخش نيک حبيبی 

 ملی، دانشکده دفاع ملی دفاع عالی دانشگاه تهران، ،ایران اسالمی جمهوری

 نخسمتين  ، كتماب توسالعه  ایرانالی  اسالالمی  الگوی معنای در تأملی(، 1367) عادل، غالمعلمی  حداد 

 پيشرفت ایرانی اسالمى الگوی راهبردى، هاىاندیشه نشست
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 و تحکیم راهبردی الگوی تدوین و دستیابی ،(1316) امنيَت دانشکده مهارده  دوره مطالعات گروه 

 امنيت  دانشکده ملَی، دفاع عالی دانشگاه تهران، ،ایران اسالمی جمهوری ملی اقتدار توسعه

 (1316) محمدباقر آشتيانی، دانش و محمدحسين بيات، و محمد گل بهمنی، و غالمرضا زاده، معمار، 

 -دفاعی راهبردی ریزیطرح جهت مناسب و الزم اصطالحات و مفاهیم تدوین و توسعه تعریف،

 ملی دفاع عالی دانشگاه تهران، ،امنیتی

 نشسالت  نخسالتین  اسالالمی، کتالا    ایرانالی  توسالعه  مطلالو   الگوی(، 1367) نوبخت، محمدباقر 

 پیشرفت ایرانی -اسالمى الگوی راهبردى، هاىاندیشه

 

 


