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 چکیده 
فناوری، نیازمند آن است که  ارتقای توان دفاعی و تقویت امنیت و اقتدار کشور، همگام با پیشرفت

های نوین که به دگرگونی در با علوم و فناوری ،جدی و تالشی فراگیر یکارکنان وزارت دفاع با عزم
عاملی راهبردی، توان  عنوانبهها و لزوم دفاع مؤثر منجر شده است آشنا شده و نوع جنگ

-به روش تبیینیر این پژوهش پاسخگویی هوشمندانه به تهدیدات موجود و آتی را کسب نمایند. د
و  اطالعاتیهای معتبر فرماندهی معظم کل قوا و مراجعه به پایگاه هاییشهاندبا ابتناء به تحلیلی و 

در تربیت منابع انسانی کارآمد در  نگرییندهآبر ضرورت ای، از منابع مستند کتابخانه یریگبهره
که تأثیر مستقیمی در افزایش  ،در توسعه منابع انسانی پژوهییندهآرویکرد نیروهای مسلح و بررسی 

پرداخته  ،در تأمین امنیت اجتماعی و حفاظت از منافع امنیت ملی دارد ودجاهای توان و قابلیت
که در اندیشه فرماندهی معظم کل قوا، تنها  شد گیرییجهنت شدهانجامهای بر مبنای بررسی .شد

دستانه در مواجهه با تحوالت های سازمانی، اتخاذ رویکرد پیشمسیر مطمئن جهت افزایش قابلیت
و با  دستانهیشپباید در کنشگری  ،محورانسانسازمانی  عنوانبهمحیطی است. بر این اساس، ودجا 

های علمی و های نوین دفاعی بر میزان یادگیری و تواناییپویش مستمر تحوالت محیطی و فناوری
مناسب را  یرسانخدمتامکان های جدیدی که ها و بحرانتا با پارادایمعملی کارکنان خود افزوده 

 سازند مواجهه مؤثرتری داشته باشد.دشوار می

  های کلیدی:واژه
 .، فرماندهی معظم کل قوا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحپژوهییندهآمنابع انسانی، 

 

                                                           

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران،  1

 .ایران
 Saeed.Hadavand@Srbiau.ac.irنویسنده مسئول    *

 



 1399، پاییز 53فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال شانزدهم، شماره                                                               124

 

 مقدمه

ای که روند ای و فرا منطقهبا رویدادهای منطقه های نیروهای مسلح برای مواجهه مؤثرسازمان

دهد ناگزیر از رویارویی هوشمندانه و اتخاذ رویکرد دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار می-نظامی

-، سازمان با پویش تحوالت محیطی و فناوریدستانهپیشهستند. در کنشگری  1دستانهیشپ

ها و علمی و عملی خود افزوده تا با پارادایمهای های نوین دفاعی بر میزان یادگیری و توانایی

سازند مواجهه مؤثرتری داشته مناسب را دشوار می رسانیخدمتهای جدیدی که امکان بحران

که ممکن است میدان جنگ و یا  عملکرد نیروهای مسلح در یک فضای بحرانی ازآنجاکهباشد. 

 رد ضعیف در هنگام بحران، لطماتخورد و عملکمقابله با تهدیدات امنیت ملی باشد محک می

لذا  (،1388آورد )نیکوکار و دیگران، میبر مردم و تمامیت ارضی کشور وارد  ناپذیریجبران

از اقدامات اساسی به  منابع انسانی هایبرای جلوگیری از این غافلگیری، شناخت و بهبود قابلیت

کارکنان ، انطباق و توسعه کارگیریبهرود. این قابلیت، عبارت از توانایی سازمان در شمار می

های ، مزیت2پژوهیآیندهها بر پایه رویکرد برای پیشبرد راهبردها است. توسعه قابلیت

 نماید. را در تولید و بهبود مداوم محصوالت، خدمات و فرایندها ایجاد می فردیمنحصربه

یک محرک  عنوانبهن جمهوری اسالمی ایرا دفاعی -های نظامیدر حال حاضر، سیاست     

 پژوهیآیندهقدرتمند در تغییر رویکرد نیروهای مسلح به بهبود عملکرد منابع انسانی با رویکرد 

نیروهای مسلح را به سمت یک سیستم نوآوری  ایگونهبهها نماید. این سیاستنقش ایفا می

های عاملی کلیدی در بهبود و توسعه قابلیت عنوانبهکند که منابع انسانی را هدایت می

، نوین گرایی ترتیباینبهگیرد و هدف آن ارتقای توان دفاعی کشور است. سازمانی در نظر می

دفاعی ایفای  هایگذاریسیاستو یک اقدام راهبردی در  فرضپیش عنوانبهدر نیروهای انسانی 

دهد که ودجا نشان می 1404در افق  وزارت دفاع اندازچشمنماید. مطالعه سند نقش می

یک جامعه نظامی و امنیتی ملزم به حفاظت از منافع امنیت ملی است. تحقق این  عنوانبه

. به استهای راهبردی در آینده متناسب با موقعیت یافتهتوسعهسند، نیازمند منابع انسانی 

آتی  هایمأموریتای انجام عبارتی، ودجا باید با بررسی و مطالعه آینده به این سؤال که بر

پاسخ گوید. پاسخ به این سؤال جز از  استهایی نیازمند چه نوع نیروی انسانی و با چه ویژگی

 نیست. پذیرامکان پژوهیآیندهطریق 

                                                           
1. Proactive 

2. Futures Study 
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بخشی از مدیریت  عنوانبهمنابع انسانی  بلندمدتفرایند مرتبط با مباحث  عنوانبه پژوهیآینده

در  موردنیازشود که شامل موضوعات مرتبط با نیروی انسانی سازمان در نظر گرفته می راهبردی

 فرماندهی معظم کل قواهای اخیر و تأکید در دهه پژوهیآیندهتوجه به محوریت  آینده است.

شما باید دید نیروهای مسلح را »خطاب به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح مبنی بر اینکه 

بانی خوب در برابر تهدیدات دشمن باید خودمان را قوی کنیم؛ اگر دیده»یا « کنید دوربرد

در تربیت منابع  نگریآیندهله بر ضرورت  تذکر معظم یژهوبهو « 1توانیم مقابله کنیمبکنیم، می

مؤلف را بر آن داشت تا با توجه به اسناد (، 1383انسانی کارآمد در نیروهای مسلح )سلیمانی، 

به موضوع  پژوهانهآینده یرویکردو با  وزارت دفاعهای منابع انسانی در و سیاست باالدستی

در پشتیبانی از  وزارت دفاعهای منابع انسانی که تأثیر مستقیمی در افزایش توان و قابلیت

مورد  هایشایستگیو  ابعادتعیین ، این پژوهشهدف  روازایننیروهای مسلح دارد بپردازد. 

این  بر .است فرماندهی معظم کل قواهای با ابتناء به اندیشه ودجاآینده  کارکنان از انتظار

مبنای  بایستمیمبانی توسعه منابع انسانی که  و درباره اصول لهمعظم های دیدگاه ،اساس

که روندهای سؤال  اینبه  با ابتناء به آن ، بررسی وگیرد قرارودجا طراحی نقشه راه تعالی 

نقش آن در توسعه منابع و  ودجامنابع انسانی و ترسیم نقشه راه تعالی پژوهی بر آیندهاثرگذار 

 شود.پاسخ داده می چیستوزارت دفاع انسانی 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 

امر به  است، اما این های پیشروسازمان اصلیهای تالش برای ساختن آینده مطلوب جزء دغدغه
مربوط  به آیندهات مدیریتی تصمیماغلب  و درباره گذشته است سازماندانش دلیل آنکه اساساً 

 یسادگبهلذا این امر دارد،  همیشه ابهام و عدم قطعیت وجودنیز در ارتباط با آینده و  شودمی
اکنون دارند،  ها که ریشه در گذشته وهایی از اطالعات و واقعیترگه اما آثار و ،نیست پذیرامکان

نوعی  2پژوهیآینده، درواقع رهنمون ما به آینده باشند. پژوهیآیندهریق از طتوانند می
امکان  یا احتمال وو دارد تغییرات امروز را به واقعیات فردا تبدیل  دوراندیشی است که سعی

، مطالعه منظم آینده و پژوهیآیندههدف . (1397)عابدینی،  را بررسی نمایدتغییرات وقوع 
 ت.دنیای مطلوب فردا اسکشف و شکل بخشیدن به 

                                                           
 21/02/81مدیران و مسئوالن ارشد نظام ،  با .  بیانات در دیدار1
 

2. Future Studies 
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در پی آن است که انسان را برای رویدادهای غیرمنتظره آماده نماید. این دانش  پژوهیآینده
کنترل بر آن را افزایش میزان کوشد تا با فراهم آوردن امکاناتی برای افزایش آگاهی از آینده، می

که  نمایدمیشناسایی و کمک  راینده آانتظارات سازمان از  پژوهیآینده، دیگردهد. به بیانی 
 یدهجهتینده آبدیل  ینترمطلوبتحقق  جهتدر  دهندهشکلتمام توان و ظرفیت عوامل 
های فکری مجموعه تالششامل  پژوهیآیندهاین معنا  به (.1389شوند )هاشمی و همکاران، 

در رمز موفقیت  ،موقعبهشناخت آینده و اقدام . درک آینده است کشف و منظوربه یافتهسازمان
بخشی از تفکر  عنوانبه پژوهیآیندهاگرچه . آیدیمراهبردی به شمار  گیرییمتصم عرصه

ضروری است، اما های نظامی در سازمانمنابع انسانی توسعه  یزیربرنامه، برای راهبردی
(، در پژوهشی به 1395فرهادی و صادقی ). استشده  انجام رابطهدر این  کمیتحقیقات 

و تأثیر آن بر توسعه  1410های نظامی در افق الزامات توسعه منابع انسانی سازمانبررسی 
و  ای نشانگر روابط حاکم بر عواملدر مطالعه، (1389) هاشمی و همکاران .اندپرداخته دفاعی
 نژاد و داوریتونکه. اندسپاه را ارائه کرده آینده های اثرگذار بر توسعه منابع انسانیمؤلفه

یکپارچگی، موفقیت و سازگاری با محیط  بخشی، هویت عدتوجه به چهار بُ پژوهشیدر  (1388)
و  اصالنیانت. الزم و ضروری دانسته اس یشناختجامعهرا برای توسعه منابع انسانی با رویکرد 

را در شش مرحله و  پژوهانهآینده منابع انسانی راهبردی الگوی ایدر مطالعه (1395ن )همکارا
 آیندهآن باشد که شناخت  کمی انجام تحقیقات،دلیل ترین مهمشاید . انددادههفده گام ارائه 

و ( هافناوری تجهیزات و(های سختسریع فناوریو توسعه  رشدنظامی به دلیل  هایدر سازمان
است، اما  بسیار دشوار( ...ها وها، تکنیکدکترین، راهبرد، عملیات، تاکتیک(نرمهای فناوری

آینده داشته  یدهشکلتواند سهمی در هوشمندانه خود می اتانسان به کمک دانش و اقدام
 (. 236: 1395)مردوخی،  دباش
آینده، مدیریت منابع  ضرورت اتخاذ تصمیمات اثرگذار در تغییر در عوامل محیطی و واسطهبه

است که  یماهرمتعلق به نیروی کار  آینده، های نظامی لزوماً باید تغییر کند.در سازمان 1انسانی
منابع های انجام دهد، بنابراین شایستگی یدرستبهرا  در هر شرایطی وظایف خودقادر باشد 

 مبنایبر  های نظامیسازمانقدرت ست و اامنیتی  -مدیران دفاعی اصلی آینده، چالشانسانی 
منابع انسانی و کسب  یریپذانعطاف روازاین .شودسرمایه انسانی خالق و کارآمد سنجیده می

 ها مهم است.مهارت جهت پاسخگویی به عدم قطعیت

                                                           
1. HRM 

http://www.dfsr.ir/article_28405_ed68758c22b711fb1fa435a46225c8ef.pdf
http://www.dfsr.ir/article_28405_ed68758c22b711fb1fa435a46225c8ef.pdf
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؛ بنابراین (1393. )کمالی راد، دارد پژوهیآیندهبه  منابع انسانی موضوعی است که نیاز توسعه 
در مورد آینده صورت گیرد و شرایط احتمالی  یهایانسانی، بایستی تحلیل منابع یزیربرنامهدر 

وزارت منابع انسانی با این رویکرد،  (.1396)فرهادی و صادقی،  لحاظ گرددها آتی در برنامه
و آمادگی مبتنی بر دانایی محوری بازدارندگی  یتمأمورانجام در گذار های اثردفاع که از مؤلفه

 استتاکتیکی و عملیاتی  مختلف فرماندهی و مدیریت در سطوح راهبردی،های در حوزه
و تالشی فراگیر با  یجد(، نیازمند آن است که با یک عزم 1393)سنجری و قرایی آشتیانی، 

های نوین که به علوم و فناوری یژهوبهرود، و انتظاراتی که از صنایع دفاعی می اندازچشم
عامل راهبردی  عنوانبهزوم دفاع مؤثر منجر شده است آشنا شده و ها و لدگرگونی در نوع جنگ

همان موضوعی است  این توان پاسخگویی هوشمندانه به تهدیدات موجود و آتی را کسب نماید.
تالش علمی در محیط نظامی و »فرمایند به آن اشاره نموده و می کل قوامعظم فرماندهی که 

گردد این است که تنها از فرمایش معظم له ایفاد می آنچه«. 1برای اهداف نظامی عبادت است
، موردنیازهای و توسعه فناوری کارگیریبهنمودن، مسیر مطمئن جهت شناخت، انتقال، بومی

های فناوری دانشی و تعمیق حوزه هایگذارییاستسبرخورداری از کارکنانی است که در 
و راهبری توسعه مبتنی بر دانایی را بر عهده گیرند )هداوند،  نمودهعقل منفصل عمل  عنوانبه

است و منابع انسانی،  محورانسان(. این مهم، در وزارت دفاع که اساساً سازمانی 1397
 نمود بیشتری دارد.  نقش را در عملکرد آن بر عهده دارند ترینیدیکل

یبانی از نیروهای مسلح با استفاده از که تأمین نیاز و پشت اصلی وزارت دفاع یتمأموربا توجه به 

که  کارکنانی هایآینده و ویژگی ، انجام بهینه این کار تنها با شناختاستهای داخلی ظرفیت

  شود.می پذیرامکان ،نقش نمایندایفای ودجا  هایمأموریتقرار است در تحقق 

است. محیطی  2اتنرخ تغییر ،ضروری کرده است ودجادر را به شکل امروزی  پژوهیآیندهآنچه 

شناخت و  شودمیافزوده ها عدم قطعیتبه هر چه نرخ تغییرات بیشتر شود به همان نسبت 

منابع انسانی متفاوت  پژوهیآیندهها راجع به ، تلقیودجادر اما یابد. آینده اهمیت بیشتری می

کار، فناوری و تغییر است. مثالً، تعدادی از خبرگان، افزایش رقابت، روند جمعیت و نیروی 

 . پندارندمی 3و برخی نیز عوامل تغییر یدکنندهتهدرا عوامل  ات محیطیادراک

                                                           
 16/06/74با دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری،  بیانات در دیدار. 1

2. Change Rate 

3. Change Agent 



 1399، پاییز 53فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال شانزدهم، شماره                                                               128

 

تغییر و بررسی  1هایپیشراندقیق شناسایی منابع انسانی به آینده که باورند بر این  همبرخی 

-که میهایی برای مدیریت تغییر در حوزه و فهم چگونه آماده شدن ها و تهدیدهاانواع فرصت

، یفیتباکتوسعه منابع انسانی با این رویکرد، بستگی دارد.  را شکل دادوزارت دفاع توان آینده 

 رودهای محیطی یک الزام به شمار میبرای پاسخگویی به عدم قطعیت یرپذانعطافو  مداردانش

است که با هدف تغییر رفتار و بهبود عملکرد کارکنان  اییافتهسازمانهای و شامل فعالیت

نگاه کرده و توسعه را بخشی  به توسعه کارکنان از منظر راهبردی ،2پذیرد. هریسونصورت می

های داند. به اعتقاد وی، توسعه منابع انسانی به همراه کردن فعالیتاز راهبرد منابع انسانی می

تا از طریق افزایش مهارت،  گرددیبازمسازمان و اهداف راهبردی  یتمأمورتوسعه کارکنان با 

دانش، توانایی یادگیری و انگیزش کارکنان در تمام سطوح، رشد فردی و سازمانی نیز میسر 

-با این تعریف توسعه منابع انسانی در وزارت دفاع شامل ویژگی. (Gimenez etal, 2013)شود 

 : استهای زیر 

 وزارت دفاع مرتبط است. وکارکسببردهای ذاتی با راه طوربه 

 شود.های منابع انسانی مطرح میدر ظرفیت یگذارهیسرما عنوانبه 

 های فردی و سازمانی تأکید دارد.های آموزشی و یادگیریبر مدیریت و انجام فعالیت 

  را  هاآنشود و و نهایتاً به اینکه چگونه راهبردهای منابع انسانی توسط سایر راهبردها تقویت

 کند اشاره دارد. تقویت 

نتایج  ،پژوهانهآیندهبر مبنای رویکردهای  ای در وزارت دفاعهای توسعهاجرای برنامه ازآنجاکه

ای را در ابعاد امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشور رقم خواهد زد، لذا نیاز ارزنده

محول شده و با  هایمأموریتو بر اساس  باالدستیاست که ودجا با سرلوحه قرار دادن اسناد 

مؤثر ای، نقشه راه مناسب را برای مواجهه ای و فرا منطقهبه تحوالت منطقه نگرانهیندهآنگاهی 

خود را  یتیمأموردر تحقق اهداف  یافتهتوسعهو نقش منابع انسانی نموده با این تحوالت ترسیم 

و  پژوهیآیندهتنها از طریق »که  عظم کل قوافرماندهی ممشخص نماید. با ابتناء به رهنمود 

توان ، می«3توان به تبیین الگوی صحیح پیشرفت پرداختترسیم دورنمای کشور است که می

بیان کرد که ضرورت تغییراتی را که  گونهینابه منابع انسانی را  پژوهانهآیندهضرورت رویکرد 

 کند. ی مرتبط با آن است را توصیف میهاالزمه پیشبرد راهبردهای منابع انسانی و برنامه

                                                           
1. Drivers 

2. Harrison 
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 نماید. به آن نیازمند است ایجاد می وزارت دفاعهای جدیدی را که این تغییرات، رفتارها و ارزش

ودجا را ملزم به  کل، تعیین برنامه تغییری است که راهبرد پژوهانهآیندهاولین گام در رویکرد 

رفتار را که شامل توجه به نیروهای مسلح، نوآوری و کند. این رویکرد، سه نوع تغییر تحقق آن 

از سوی دیگر، چهار رفتار  سازد.گرایی است برای ارزش افزایی منابع انسانی ضروری مینتیجه

بر لزوم  ،ها، فضای پاسخگویی و کار تیمی استدرونی که شامل درک مأموریت، راهبرد و ارزش

های نامشهود ودجا کپارچه برای پشتیبانی از داراییای یتدوین برنامه و پژوهانهآیندهرویکرد 

منابع انسانی متمرکز شود، فضایی از محور ای حول های توسعهبرنامهاغلب وقتی  تأکید دارند.

های محول مسئولیتانجام وظایف و ای به حرفه طوربهگردد و کارکنان تخصصی شدن ایجاد می

با سه پرسش  ودجامنابع انسانی  در پژوهانهآیندهرویکرد پردازند. بر این اساس، ضرورت شده می

 :شودیمزیر پاسخ داده 

  در آن موفق نبوده است؟ اشتیاق به عبور از  ودجااول اینکه، چه نوع تعامالتی وجود دارد که

 یمندعالقهکه  است. شاید احساس شود پژوهیآینده، محرک ریزناپذیگر ظاهربهاین تعامالت 

در تربیت نیروهای جدید  یگذارهیسرماو  پژوهیآیندهبه حفظ وضعیت فعلی، اراده ودجا را به 

دهد، در چنین شرایطی چالش پیش روی مدیریت منابع انسانی، فرصتی تحت تأثیر قرار می

 برای تبدیل شدن این و یا آن به هم این و هم آن است.

 ع در چیست؟ این پرسش، فهرستی طوالنی دوم اینکه، ضعف عمده منابع انسانی وزارت دفا

ناگزیر از تغییر شوند در  اینکهها قبل از آورد. معموالً اغلب سازماناز نواقص را به دنبال می

خلق محیطی  و از نوآوری یریگبهرهبه تغییرات، ضعیف عمل نموده و در سریع واکنش 

 خود ضعف عمده دارند.های منابع انسانی و یا ایجاد اطمینان از قابلیت بخشالهام

 کدام است؟ تغییرات سریع،  وزارت دفاع های فراروی مدیریت منابع انسانیو سوم، چالش

های مالی، بخش مهمی از ها و محدودیتتنوع نیازها و انتظارت نیروهای مسلح، افزایش هزینه

های فنی و در منابع انسانی را در کنار نوآوری پژوهیآیندههای آینده هستند که لزوم چالش

 نمایند.مدیریتی  ایجاب می

سازد که مسیر یادگیری و توسعه کارکنان مشخص می ودجانگاهی به وضعیت منابع انسانی در 

، این ابهام را که راهبرد موردنیازای فرهنگ ودجا با الزامات توسعه همسو نبودنمبهم است و 

نابع انسانی وجود ندارد ایجاد کرده است. این ابهام، ضرورت رویکرد مشخصی برای توسعه م

 نماید. از هر زمان دیگری ایجاب می تردر منابع انسانی را بیش پژوهانهآینده
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 پژوهش یشناسروش

حیث هدف، کاربردی و از حیث سطح تحلیل، توصیفی از نوع کیفی است که پژوهش حاضر از 

آن  تبیینی دلیل انتخاب روشانجام شده است. تحلیلی -به روش تبیینی ، کهاستنباطی است–

فاقد جنبه آماری است و عمدتاً متکی به اسناد و مدارک و ادراک و تحلیل  پژوهشاین است که 

در  پژوهانهآیندهتوصیف رویکرد  و شدهیگردآور یهادادهتحلیل  منظوربهلذا  ؛عقالنی است

ش رو این از ،پژوهشنتایج از  بردارانبهرهدرک افزایش  یژهوبهمدیریت منابع انسانی ودجا و 

-های معتبر دادهمراجعه به پایگاه از طریق نیز پژوهش موردنیازهای دادهاستفاده گردیده است. 

و فضای  بردارییشفبا استفاده از ابزار و ای ها و اطالعات و استفاده از منابع مستند کتابخانه

 شده است.  گردآوریمجازی )اینترنت( 
 

 های پژوهش  یافته وتحلیلیهتجز

ها و خلق آینده مطلوب با طراحی و اجرای به معنای یافتن چالش پژوهیآینده ازآنجاکه

روندهای اثرگذار که  پژوهشپاسخ به سؤال اول کار است، لذا در  راهبردهای مناسب برای این

اهداف و موضوعاتی نظیر باید در ابتدا ، چیست؟ ودجا منابع انسانی پژوهیآیندهدر مطالعات 

ها و فرهنگ سازمانی حاکم، عوامل ، ارزشهاتیمأمور، نقش منابع انسانی در تحقق تیمأمور

اثرگذار بر ترکیب منابع انسانی، راهبردهای  شناختی وایجاد فشار برای تغییر، تغییرات جمعیت 

قرار  موردتوجه، منابع مالی و بازارهای رقیب منابع انسانی، فناوری اطالعات شتجذب و نگهدا

 گیرد. برای این کار باید به سه پرسش مهم پاسخ داده شود : 

  ؟ رودیماول اینکه در حال حاضر، مسیر حرکتی وزارت دفاع چیست و به کدام سمت 

 از اولویت و یا  شدهمیترس راهبردیاز اهداف  کیکدامچیست و  ودجا، نقشه راه اینکه دوم

 ؟ باشندیمتقدم و تأخر بیشتری برخوردار 

 برای دستیابی به اهداف چه اقداماتی در حوزه منابع انسانی باید صورت پذیرد؟ اینکه و سوم 

منابع انسانی  در پژوهانهآیندهکه مطالعات  روند جامع 6، حداقل شدهانجام بر مبنای بررسی

 شود. پرداخته می هاآنبه  1دهد شناخته شده که در جدول تحت تأثیر قرار میرا وزارت دفاع 
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 منابع انسانی در وزارت دفاع  پژوهیآینده( روندهای اثرگذار بر مطالعات 1جدول )

 مصادیق روند

 تغییرات جمعیت شناختی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تحوالت سیاسی و امنیتی شرایط محیطی

، تولید و خدمات کیفی، متنوع، تعاملی و منعطف، یوربهرهپشتیبانی از نیروهای مسلح، افزایش  عوامل علّی
 و مدیریتی متناسب با تحوالت محیطی یریگمیتصمساختار 

 ایهای زمینهویژگی
-رقابت برای جذب منابع، بازار و مشتری، تغییر فناوری و تنوع نیازهای نیروهای مسلح، محدودیت

فایده، نیاز -با منطق هزینه انیبندانشهای جدید در شرکت یهایگذارهیسرماهای مالی، نیاز به 
 به نیروی کار منعطف و دانشی

 راهبردهای کالن
ای، ، تربیت نیروی کار با صالحیت علمی و حرفهیریگمیتصماصالح ساختارهای مدیریت و 

ای منابع انسانی با اهداف توسعه توسعه حرفه، انیبندانشهای ها و شرکتهمکاری با دانشگاه
 یوربهرهدر برابر نیروهای مسلح و ارتقای کیفیت و  ریپذتیمسئولفردی و 

تولید محصوالت و خدمات نافع برای نیروهای مسلح، ودجا کارآفرین، ودجا در خدمت توسعه ملی،  پیامدها
 و فناوری یطیحمستیزتحول همسو با روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 

 مقوله کانونی
مفهوم مقوله کانونی، یک مفهوم مهم در توسعه منابع انسانی است و به منابع انسانی سازگار با 

-محیط و زمینه اشاره دارد.کارکنانی که از ویژگی سازگاری با محیطی برخوردار نباشند هرگز نمی

 توانند عملکرد مناسبی داشته باشند.
  

شناسایی روندها نقش مهمی دارد.  موردنیازدر تعیین نوع منابع انسانی  شدهاشاره 1روندهای

توان مشاهده کرد حائز اهمیت است. شناسایی که می 3هاییگسستگیو  2هاپیوستگی برحسب

پیوستگی و گسستگی حاکم بر روندها امکان احصای الگوهای معنادار ثبات و تغییر را در 

تعدد و تنوع کنشگران، افزایش  کند.مطلوب فراهم می برای تحقق آینده ودجاخصوص عملکرد 

 هایها در جذب نخبگان، دگرگونیدیگر سازمان رقابتتعداد کارکنان و متقاضیان استخدام، 

انتظارات نیروهای مسلح، فشارهای مالی،  و ، تغییر نیازپیرامونیسریع در فنّاوری و محیط 

، جریان خالقیت و نوآوری، تغییرات یریگمیتصمو  یگذار یمشخطهای پیچیدگی در محیط

مشابه و دیگر عوامل  شدنیجهان، کنندهنیتأمهای فرهنگی، پیچیدگی بازار و رفتار سازمان

 با شرایط عدم اطمینان مواجه شود.  ودجاشده تا موجب 

اند بر محترم وزارت دفاع در سخنانی که در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه بیان داشته وزیر

تعالی منابع نقشه راه رورت شناسایی روندهای اثرگذار بر مطالعات منابع انسانی و ترسیم ض

                                                           
1.Trends 

2.Continuities 

3.Discontinuities 
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های علمی و فناوری باید نقشه پژوهیآیندهمحصول »اند که تأکید و اشاره نمودهانسانی 

با توجه به رهنمود مذکور، اقدامات اصلی برای ترسیم نقشه راه تعالی  .«1باشد ودجا موردنیاز

 شود : انسانی در چهار گام خالصه میمنابع 
 
  مقدار و نوسان متغیرها در آینده( ینیبشیپتحلیل وضعیت موجود )شناخت محیط و 

   تغییرات محیطی و ضرورت پاسخگویی به تغییرات( دلیلتحلیل راهبردی وضعیت تعالی)به 

 جهت تحقق اهداف ودجا( موردنیازهای نیروی انسانی )تأمین نیرو برای فعالیت یزیربرنامه 

  های مدیران منابع انسانی )با توجه به رشد فناوری، تغییرات محیطی و ...( شناسایی چالش 
 

اصول و قواعد بنیادین و  کنندهنییتبترسیم نقشه راه تعالی باید بر اساس دکترین کالنی که 

سانی است صورت پذیرد. ای منابع اناهداف توسعه کنندهنییتع هاآنهدایتگری که استفاده از 

برای باشد. منابع انسانی  پژوهیآیندهتحلیل روندهای مؤثر بر این اصول و قواعد باید برگرفته از 

توجه شود. منظور از  هاآن 2پرداخت مؤثر به روندهای مذکور، الزم است تا به الزامات کلیدی

مند انجام دهد تا به نظام صورتبهباید وزارت دفاع الزامات کلیدی، اقدامات اساسی است که 

 هایتوان به اصالح ساختارالزامات میاین  ازجملهدست یابد.  افتهیتوسعهمنابع انسانی 

و مدیریتی متناسب با تحوالت محیطی و مشارکت مدیران و کارکنان وزارت دفاع  یریگمیتصم

 اشاره نمود.    پژوهیآیندههای در برنامه

اکنون ، منابع انسانی پژوهیآیندهطالعات بر م شناسایی روندهای اثرگذارپاسخگویی از بعد      

خطوط راهنما برای ترسیم نقشه راه تعالی منابع که مبنی بر این پژوهش دومسؤال توان به می

های پیش چالش حل باهدفترسیم نقشه راه تعالی که  دادپاسخ  گونهنیا؟ چیستودجا انسانی 

های ها و قوانینی که در برنامههای مفقوده سیاستو تکمیل حلقهتوسعه منابع انسانی  روی

در این راستا توجه به  پذیرد.پرداخته شده است صورت می هاآنتوسعه منابع انسانی کمتر به 

 یروشنبهباشد  فرماندهی کل قواهای علمی و فناورانه حوزه دفاعی که مبتنی بر تدابیر ویژگی

دستاوردهای صنعت دفاعی له که در بازدید از نمایشگاه  بیانات معظمنماید. مثالً، کار کمک می

ترسیم نقشه راه تعالی منابع  ، راهنمای مناسبی برایبیان فرمودند 10/05/1395وزارت دفاع در

 : استوزارت دفاع انسانی 
 
 های معنوی نیروی انسانیتوجه به حفظ ایمان و جنبه 

                                                           
 25/10/96. بیانات در جمع مدیران و فرماندهان ارشد وزارت دفاع، 1

2.Key Requirements 
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 کارهای جدید، واقعی، کشفیات با قدرت فکر و ذهن برتر  دکنندهیتول 

  ،علم اصیل و جدید دکنندهیتولشکننده مرزهای دانش 

 های برترذهن کنندهجذب 

 های میانبرحرکت بر مسیر راه 

  پژوهشخودباور و بردبار در 

 و جوان مندعالقهای دانشمند و مجموعه 

  محور پژوهشدارای صنایع 

 ی و مهم و پرهیز از کارهای فرعی و متفرقاهتمام به کارهای اصل 

 و نوآوری در سطح کشور یپژوهشو استفاده از ظرفیت  کارگیریبه 

 ریپذانعطاف حالنیدرعهای ماندگار و برخوردار از سیاست 

  نیروهای مسلح  دارتیاولوپاسخگو به نیازهای 
 

و سازنده  مناسب سامانه دفاعی، تعامل انواعتأمین  اییتوان و های پیشرفتهبرخورداری از فناوری

های علمی و فناورانه دفاعی از ویژگی در منطقه کسب جایگاه اول دفاعیدوست و با کشورهای 

و بومی، متکی بر منابع  خوداتکاکه حاصل آن صنایع دفاعی  است اندازچشممبتنی بر سند 

در اختیار این مهم منوط به  انسانی و قدرت بسیج کنندگی منابع علمی و صنعتی کشور است.

ور، ، یادگیرنده و نوآور، بهرهانیبندانشسازمانی پویا، چابک، یکپارچه و منسجم، داشتن 

  است. گراستهیشاپاسخگو و 

کرد که  یریگجهینت توانیم گونهنیاکل قوا،  انتظارات و تدابیر فرماندهی معظم یبندجمعبا 

نقشه راه برای ترسیم  دفاعی که در تدوین خطوط راهنما های علمی و فناورانهویژگیترین مهم

 از :است  باشد عبارتمؤثر تواند میتعالی منابع انسانی وزارت دفاع 
 
 تکیه بر تولید و تحقیق بومی 

 های کلیدی در سطح ملیدر فناوری دارپرچم 

 تحقیقات مبتنی بر سیستم و الگوی سالح 

 حفظ و صیانت از نخبگان در بخش دفاع 

 های تحقیقاتی و آموزشی و توسعه منابع انسانیشفافیت هزینه 

  یافزارنرمپیشتاز در شکفتن مرزهای دانش و نهضت 

 تولید بدون کارخانه و صنایع مجازی 

 (.1388گسترده از فناوری اطالعات )ولوی و طرهانی،  یریگبهره 
 



 1399، پاییز 53فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال شانزدهم، شماره                                                               134

 

بع انسانی در برنامه های توسعه مناو همچنین سرفصل برنامه گفتهشیپبا توجه به مطالب  

خطوط راهنمای برای ترسیم نقشه راه و پشتیبانی نیروهای مسلح،  ششم وزارت دفاع سالهپنج

 گردد :پیشنهاد میبه شرح زیر تعالی منابع انسانی 
 
 و اقدام الزم برای طراحی و اجرای نقشه جامع توسعه منابع انسانی در جهت  یسازنهیزم

 تکمیل چرخه نوآوری و زنجیره ارزش فناوری در وزارت دفاع

  مطالعه تجارب گذشته، تحلیل وضعیت ودجااستفاده از دانش و اطالعات موجود در سطح ،

 های توسعه منابع انسانی برنامهدر تدوین  پژوهانهآیندههای از فعالیت یبرداربهرهموجود و 

  علمی، صنعتی و انسانی یهایزیربرنامهدر  ودجابه رفع نیازهای مبنایی  یجدتوجه 

 (جذبقابلو امکانات سازمانی و دیگر امکانات  هاتیمزارتقای توان وزارت )با توجه به  منظوربه

  کاربردی کردن دانش و فناوری در جهت تأمین امنیت و اقتدار کشور 

 توسعه فناوری یهاطرحهای فناور در جهت ها و شرکتگسترش تبادالت علمی با دانشگاه 

  های انسانی بومی و متخصصسرمایه کارگیریبهتوسعه و 

  های دیگر اصلی توسعه فناوری رساختیز عنوانبهتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات 

  ودجاهای علم محور در ارتقای فناوری ژهیوبههای نوین فناوریو استفاده از توسعه 

 دفاع های توسعه منابع انسانی با نیازهای وزارت تطبیق سیاست 

 های کالن وزارت دفاعهای منابع انسانی با سیاستتوجه به ضرورت انطباق سیاست 
 

و تعامل  فرماندهی کل قواتدابیر انتظارات و پایبندی به منوط به  شدهارائه یهاشنهادیپ تحقق

 عنوانبه یالمللنیبهای علمی و فناورانه در سطح ملی و از ظرفیت استفادهبا نیروهای مسلح و 

 یزیربرنامهو  یریگمیتصمگردد که هرگونه موجب میاین . استترین ابزار قدرت دفاعی مهم

مبتنی بر تهدیدهای محتمل  نگریآیندهنیازهای نیروهای مسلح بر مبنای  موقعبه تأمینبرای 

 سازد. دوچندانرا در تأمین امنیت و اقتدار کشور  ودجا آتی گردیده و ارزش

آن  ییهمسو نماید،کمک می در مدیریت منابع انسانی ودجا پژوهیآینده یبه اثربخش آنچه     

منابع انسانی عمدتاً دارای کارکرد فرهنگی است و در  ماهیت ازآنجاکهاست.  سازمانی با فرهنگ

مؤثر است، لذا الزم است که با مالحظه آثار فرهنگی مورد  ودجاهای گیری باورها و ارزششکل

بدون محاسبه  پژوهیآیندهانتظار از عملکرد منابع انسانی آن را مهندسی نمود. هرگونه اقدام در 

 میزان تأثیرگذاری فرهنگ بر آن، کامالً خطا و ناقص خواهد بود. 
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ترین تکالیف یکی از مهم»فرمایند درباره ضرورت مهندسی فرهنگی می کل قوامعظم  فرماندهی

کرد که  تعبیران تومی گونهنیارا . فرمایش معظم له «1ما در درجه اول مهندسی فرهنگی است

تعیین در وزارت دفاع، فرهنگی مهم است.  یربناهایزتوجه به  ،پژوهانهندهآیرویکردهای در 

درباره  ودجاوجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منابع انسانی بستگی به این دارد که 

عدم  مانند موضوعاتیکند و تعریفش از آن چیست. چگونه فکر می هاآنکارکنان خود و توسعه 

تفاهم درباره مفهوم فرهنگ، گستردگی تأثیر فرهنگ و نیاز به تعالی منابع انسانی مبتنی بر 

الزاماتی است  ازجمله(، 1391)ناظمی اردکانی و شعبانی سارویی، های دینی و اسالمی آموزه

 این مهم در بخش دیگری از نظراتشود.  یجدتوجه  هاآنباید به  پژوهیآیندهکه در 

فرهنگی حاکم  ترین عنصر سازنده فرهنگ، اعتقادات و باورهایبناییزیر» کهقوا  کل یفرمانده

اشاره شده است. در اندیشه معظم  صراحتبه« 2است هاآنبر جامعه و مبانی ارزشی برخاسته از 

بط با آن دشوار است و مهندسی فرهنگی موضوعات مرت راالضالعیکثیک مقوله فرهنگ »له 

 .«3مشخص گردد دقتبهشود باید تأثیر فرهنگ بر کارهایی که انجام می»ایشان زعمبه، «است

منابع انسانی  پژوهیآیندهتوان استنباط کرد که می فرماندهی کل قوا، بیانات به ابتناءبا      

شود. فرض کنید برای توضیح بیشتر، چند مثال آورده می مشروط به مهندسی فرهنگی است.

است. این نوع  موردنظربا نیاز نیروهای مسلح  ، تناسب محصولودجادر مهندسی محصوالت 

های ارائه آموزش منظوربهمهندسی به قدرت علمی کارکنان وابسته است و مهندسی فرهنگی 

؛ یا مثالً در مهندسی استنوع و کیفیت  ازنظراثربخش، پشتوانه تولید محصوالت مناسب 

هایی، در چه سطحی، به چه و اینکه چه نوع فناوری ودجا، الگوی توسعه فناوری فناوری

 شود.قرار گیرند مشخص می مورداستفادهای باید منظوری و با چه هزینه

های مختلف بر کسی پوشیده نیست؛ اما مهم این تأثیر آن بر عرصه ،فناوری روزافزونبا رشد 

آن مهندسی فرهنگی وابسته  تبعبهاست که مهندسی فناوری به چه میزان به منابع انسانی و 

واقع شود که فناوری، محصول دانش منابع انسانی است،  موردقبولاگر این واقعیت  ،است؟

یا مثالً در  ؛ی فناوری خواهد بودقطعاً در مقام تحقق، مهندسی منابع انسانی مقدم بر مهندس

ظرفی است که انواع تغییرات درون  نیتربزرگ ،مهندسی ساختارها، الگوی توسعه ساختاری

 شود. دهد و از خاستگاه آن تکلیف بقیه مسائل روشن میساختاری را در خود جای می

                                                           
 28/09/81فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، . بیانات در دیدار با مدیران و مسئوالن 1

  12/02/96، هادانشگاه. بیانات در دیدار با جمعی از مدیران وزارت علوم و رؤسای  2

 12/11/83. بیانات در دیدار با مسئوالن ارشد نظام، 3
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اید به این اما ب .شودچگونگی تغییرات در ودجا مشخص می در مهندسی ساختارها، چیستی و

که تشخیص و تحقق مهندسی ساختار به توان علمی و دانشی کارکنان وابسته  شودنکته تأکید 

منابع انسانی، مهندسی فرهنگی آن است. برآیند این نوع مهندسی،  یتوانمندسازاست و شرط 

 است. تأثیر در تعالی منابع انسانی است و این مهم منوط به بسط جریان نیاز دانشی کارکنان

های ساختاری و مدیریتی و نیست. اصالح گفتهشیپثمرات مهندسی فرهنگی منحصر به موارد 

کافی است تا عزم ودجا را بر این مهم جزم نماید. حتی اگر  ییتنهابههر یک  دستنیازامواردی 

محصول، تشخیص نظام فناوری و تعیین  یدهسازمانمنابع انسانی را به  ،مهندسی فرهنگی

رسد کافی به نظر می مسئله، باز برای ضرورت یافتن این نمایدمنحصر  ودجا مسیر توسعه

  (.1390)پیروزمند،

 هایدیدگاهاز بایست می، ترسیم نقشه راه تعالی در روندها و خطوط راهنما بعد از شناسایی     

 مبانی اصلی عنوانبهتوسعه منابع انسانی و قواعد بنیادین درباره اصول  کل قوامعظم فرماندهی 

مبانی اعتقادی و ، لهاز دیدگاه معظم . استفاده نمودمنابع انسانی نقشه راه تعالی در طراحی 

 -معنوی و آموزشی-ایمانی، اخالقی-اعتقادی»مبتنی بر سه حیطه منابع انسانی، اصول تربیتی 

 است. شده اشاره هاآنبه  لیتفصبه 4تا  2است که در جداول « تخصصی

 
 

 های فرماندهی معظم کل قوامبانی اعتقادی و ایمانی و اصول تربیتی مستخرج از دیدگاه( 2جدول )

 اصول مستخرج متن کالم فرماندهی معظم کل قوا تاریخ

1/3/1368 

 

 

26/6/1382 

 

26/6/1382 

.شخصیت هر انسان از عوامل و عناصری که وجود خارجی او را 1
دهد، اقدامات دیگری نیز دارد که نسبت به آن عوامل تشکیل می

ها؛ همه و دیدگاه ینیبجهانجنبه زیربنایی دارد، مانند افکار و 
توانند انسانی مانند امام )ره( تربیت کنند، پس نمی هاینیبجهان
 در تشکیل شخصیت او تأثیر دارد. هاینیبجهان

که عبارت است  دین اسالم، دو عنصر بزرگ در درون خود دارد.2
 از احترام به شخصیت انسان و اهتمام به رشد او

شخصیت و عزت انسان اسالمی )کرامت انسان( در هر  .3
 ها در درون اسالم است.شرایطی باید محفوظ بماند، این

 نفسعزتاصل حفظ شخصیت و 
)کرامت(کارکنان ودجا در فرایند 

 توسعه منابع انسانی

وبت عمل برسد، نوبت فکر و پردازش تفکر راهنما قبل از آن که ن 13/10/1394
 است و این خاص آشنایان به مبانی اسالم است. 

اصل تقدم تفکر و پردازش تفکر 
راهنمای کارکنان قبل از  عنوانبه

 عمل

 اندیشه توحید و عبودیت در مقابل خدا، درس پیامبران است 11/6/1384
در نظام توسعه  یخدامحوراصل 

 منابع انسانی ودجا

. هدف اسالم، ساختن انسان صالح است که به قول امام )ره( 1 10/10/1369
 یک فتح الفتوح است.

اصل توجه به هدف اسالم و 
جمهوری اسالمی)تربیت انسان 
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20/9/1370 

 ازلحاظ. هدف جمهوری اسالمی، ساختن انسان صالح است 2
 علمی و فکری

تربیت و آموزش صالح(، در 
 کارکنان ودجا

25/10/1370 
مورد توجه است، اعتقاد  وپرورشآموزشآنچه بیش از همه در 

 اسالمی و عمل اسالمی است.

اصل انتقال توأم با اعتقاد و عمل 
اسالمی به کارکنان ودجا در تربیت 

 و آموزش

14/12/1391 
محصول انقالب  درواقعطراحی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت؛ 

ها اسالمی و طراحی یک تمدن جدید و پیشرفته در همه عرصه
 بر مبنای تفکر و اندیشه اسالمی است.

اصل ضرورت تحول در نظام 
آموزش کارکنان ودجا بر اساس 

 ایرانی-الگوی اسالمی

14/12/1395 
هدف نظام اسالمی )تربیت اسالمی( حرکت دادن مردم به سمت 

زندگی گوارا که شامل دنیا و آخرت حیات طیبه است؛یعنی 
 است.

اصل هدف بودن حرکت به سمت 
حیات طیبه در توسعه کارکنان 

 ودجا

 هاآنجمهوری اسالمی اهدافی دارد که دینی شدن مردم یکی از  14/12/1396
 است.

اصل پرورش روحیه دینی، ایمانی و 
 روحیه انقالبی در توسعه کارکنان 

 
 

 های فرماندهی معظم کل قوامعنوی و اصول تربیتی مستخرج از دیدگاه ( مبانی اخالقی و3جدول )

 اصول مستخرج متن کالم فرماندهی معظم کل قوا تاریخ

5/4/1369 

 

9/2/1388 

 

14/11/1390 

کامل اجرا نمایید  طوربه. برنامه تربیت اسالمی )کارکنان( را 1
 )خطاب به مراکز آموزشی سپاه، مانند دانشگاه امام حسین ع(

. ... نکته بعدی که آن هم اهمیت دارد، اهمیت دادن به نظام 2
توانید اهمیت به هر شکل که می-پرورش در جریان پرورش

 اهمیت داده شود. -بدهید
های اخالقی و ها و آرمان. در تحول روحی و معنوی انسان3

 کارها است. نیترمهممعنوی اولین و 

اصل تأکید بر تربیت اسالمی و 
پرورش در نظام توسعه منابع انسانی 

 ودجا

20/3/1368 
امام خمینی )ره( که این حرکت عظیم را در دنیا به وجود 

 آورد، به خاطر این بود که با خدا و کمک خواستن از او بود.

. اصل پرورش و ارتقای قدرت اراده 1
کارکنان ودجا در  نفساعتمادبهو 

 کنار اعتقاد و ایمان به کمک الهی
. اصل توجه به پرورش روحیه 2

دینی، انقالبی و اعتماد مطلق به 
خداوند و توکل به او در توسعه 

 کارکنان ودجا

14/9/1369 
 ها وجود دارد و همدر وجود ما، هم سرچشمه همه شرارت
 سرچشمه همه خیرها و زیبایی و کماالت

اصل توجه به همه استعدادهای 
کارکنان ودجا در فرایند آموزش و 

 هاآنتوسعه 
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19/6/1396 

 

29/10/1383 

21/3/1383 

 

10/3/1393 

اسالمی و در نظام جمهوری اسالمی، این هدف  تمدن. ما در 1
 که دانش را همراه معنویت پیش ببریم. میاگرفتهرا 
امروز  خأل. آمیزش علم و معنویت و ایمان و علم و اخالق، آن 2

 دنیا است.
 . علم و تقوا دو پایه اصلی است.3
.خودتان را آماده کنید. شما )دانشجویان دانشگاه امام حسین 4

، احتیاج به دیریفرابگع( احتیاج به دانش دارید، دانش را 
 تهذیب نفس دارید، به آن بپردازید.

بودن علم و ایمان، علم و اصل توأم 
تقوی، دانش و معنویت در نظام 

 آموزش و توسعه کارکنان ودجا

2/7/1372 

 

24/4/1395 

شود .تزکیه شرط اول است؛ بدون تزکیه، علم هم ابزار می1
 برای فساد و گمراهی و انحطاط

ها از جلو قرار گرفتن یُزَکیهِم در دو آیه قرآن بر .بعضی2
-اند که تزکیه از تعلیم باالتر است، میکرده یُعَلِمُهُم استفاده

 باشد. طورنیاتواند 

اصل تقدم تزکیه بر تعلیم در فرایند 
 آموزش و توسعه کارکنان ودجا

25/10/1370 

 

 

26/7/1370 

. یک انسان واقعی، فقط آن انسانی نیست که اعتقاد اسالمی 1
 داشته باشد و عمل اسالمی بکند، بلکه اخالق اسالمی هم آن

 رکن اساسی است.
سخن و بار سنگین )سلقی علیک قوالً ثقیالً( حتی بر  نیا. 2

سنگین است که او را محتاج به تربیت  چنانآندوش پیامبر 
 کند.معنوی و نفسانی و تزکیه روحی و تمرین مداوم می

 
 

اصل رکن اساسی بودن تربیت 
اخالقی در نظام توسعه کارکنان 

 ودجا

 
 

 های فرماندهی معظم کل قواآموزشی و اصول تربیتی مستخرج از دیدگاه( مبانی 4جدول )

 اصول مستخرج متن کالم فرماندهی معظم کل قوا تاریخ

10/2/1392 

 )ابالغیه(

مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت  وپرورشآموزشتحول در نظام 
اسالمی در جهت رسیدن به حیات طیبه و رشد و شکوفایی 

های مؤمن، پرهیزکار، استعدادهای فطری ... تربیت انسان
، امیدوار، خیرخواه، بلندهمتمتخلق به اخالق اسالمی، 

 گراقانون، خردورز، خواهعدالت، ریپذتیمسئول

اصل ابتنای آموزش کارکنان ودجا 
 ر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیب

10/2/1392 

 )ابالغیه(

سیاسی امام خمینی)ره(، مبانی جمهوری -تبیین اندیشه دینی
و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع  هیفقتیوالاسالمی و 

 مختلف آموزشی

اصل )تأکید بر( تبیین اندیشه دینی 
و سیاسی امام خمینی، اصل قانون 

برنامه  عنوانبه هیفقتیوالاساسی و 
 مصوب آموزشی کارکنان ودجا

14/2/1390 
( باید بر اساس ایجاد یک الگوی وپرورشآموزشاین تحول )در 

 مستقل ایرانی و برخاسته از معنویات و نیاز این کشور باشد.
 اصل تحول در نظام آموزش ودجا

خواند از آن خبری ندارد...عزیزان را نمی البالغهنهج...هرکس  1/6/1388
 انس پیدا کنید. البالغهنهجبا 

اصل تداوم و استمرار آموزش در 
 منابع انسانی ودجا

6/3/1392 
این دانشگاه )خطاب به مسئولین دانشگاه امام حسین ع( با 

ای دارد، علم آموختن و های دیگر، تفاوت عمدههمه دانشگاه
های ما یک دانشگاه رشد فکری و پرورش شخصیت در همه

 ودجا در  تیمأموراصل توجه به 
 طراحی نظام آموزش 
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پاسداری از  مسئلههدف عمده است؛ لیکن در این دانشگاه، 
 انقالب هم مطرح است.

6/3/1392 

خواهید از این انقالب حفاظت کنید، پاسداری کنید، شما می
کارهای اول اینکه باید این انقالب را درست بشناسید، یکی از 

مهم شما جوانان عزیز این است که مبانی نظری انقالب را 
عمیقاً بشناسید... بعد تجربه انقالب را؛ یعنی، عینیت این 

 ها بدانید.نظریه را در طول این سال

 
اصل آموزش مبانی نظری و تجربی 

 انقالب به کارکنان ودجا

 ازلحاظجسمی و هم  ازلحاظفکری و هم  ازلحاظخود را هم  4/9/1395
 آموزشی مجهز کنید.

اصل جامعیت در توسعه کارکنان 
 )ازلحاظ فکری، جسمی و آموزشی(

10/2/1396 
ها و نیازهای کشور ، باید سنتوپرورشآموزشبرای تحول در 

 را اصل قرار دهیم.
کارکنان  یهاآموزشاصل انطباق 

 ودجا با نیازهای ودجا و کشور

دیگران، باید از الگوبرداری و تقلید  ضمن استفاده از تجربیات 10/2/1388
 از کشورهای غربی کامالً بپرهیزیم.

اصل استفاده از تجربیات دیگران در 
آموزش کارکنان با پرهیز از تقلید و 

 الگوبرداری

18/6/1396 
ما در کنار تحول، بایستی یک ثبات داشته باشیم، ثبات در 

-ابزارها، شیوهها و در خطوط اساسی و تحول در اهداف، آرمان

 ها و در ساختارهای تشکیالتی بر طبق نیاز

اصل توجه به ثبات در اهداف، 
ها و خطوط اساسی در تحول آرمان

 نظام آموزش ودجا

24/2/1377 

 

 

 

3/5/1386 

های عظیمی . حکمت باالتر از علم است، حکمت آن دانسته1
چرخاند... در حکمت، اخالق است که چرخ زندگی انسان را می

است، تیزبینی هست، عمق بینی هست، معنویت و ارتباط با 
 ها همه در حکمت هست.خدا و فهم صریح مسائل هست، این

ما، انسانی باشد با  وپرورشآموزشخواهیم خروجی . ما می2
های اخالقی، فکری و معنوی و با تدین، یک چنین برجستگی
، خیرخواه، خوخوشاخالقی : شجاع،  ازنظرخواهیم؛ انسانی می

فکری : خالق، پرسشگر، اهل فکر،  ازنظر، بلندهمت، نیبخوش
 شناسقانون

 
 

نظام آموزش کارکنان ودجا باید به 
نحوی تدوین شود که خروجی آن 

، بلندهمتافرادی متخصص، مؤمن، 
 و ... باشد. گراقانون، خواهعدالت

همه خواهد که در آن علم بجوشد و می یاجامعهاسالم،  3/3/1384
 اجتماعی بر پایه علم نوسازی شود. یهاانیبن

های آموزشی ودجا اصل ابتنای بنیان
 با مبانی علمی روز

در  وپرورشآموزشهای سرلوحه و محور )هدف اصلی( برنامه 25/10/1370
 تمام امور و ابعاد، انتقال تفکر اسالمی است.

 عنوانبهاصل انتقال تفکر اسالمی 
های آموزشی یکی از اهداف برنامه

 کارکنان ودجا

ها(؛ این مشکل است )در دانشگاه ییگرامدرک... مشکل سوم،  8/7/1396
 زند.بزرگی است که باید به فکر آن بود، چون به علم لطمه می

در نظام  ییگرامدرکاصالح رویکرد 
 آموزش ودجا

مهمی دارد که  العادهفوقدر کنار تحصیل علم، تحقیقات، نقش  23/2/1368
 باید مسئوالن به آن بپردازند.

اصل تأکید بر تحقیقات و پژوهش 
 محور شدن آموزش کارکنان ودجا

15/5/1392 
علم، قدرت است، یک ملت برای اینکه راحت زندگی کند، 
عزیز زندگی کند، احتیاج دارد به قدرت، عامل اصلی که به یک 

 علم است. بخشدیمملت اقتدار 

توجه به کسب اقتدار و  اصل
پیشرفت از طریق علم در نظام 

 آموزش کارکنان ودجا
 

استنباط  گونهنیاتوان می لهاز بیانات معظم ، 4تا  2در جداول  شدهمطرحبا توجه به موارد 

باید عالوه بر توجه ویژه به کسب  وزارت دفاعبه منابع انسانی  پژوهانهآیندهکه در رویکرد  نمود
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ها و وظایف، مسئولیتهای روز، کارکنانی تربیت شوند که توان انجام فناوریعلم و 

 را داشته باشند. محول شده  یهاتیمأمور
 

 گیرییجهنت

در  نظامی یهاسازمانهای متعدد، جنگ قوعو و امروزی و تحوالت دنیای با توجه به تغییر 

، چالش مرتبط با هاآنترین که از مهم خواهند بود متعددی هایآینده در معرض چالش

 ؛عد اساسیدر چهار بُ از تغییر ها ناشیچالش این یطورکلبه ت.اس منابع انسانیمدیریت 

 نظامی، نیروهای و منعطف پیچیده ها، ساختارهایصحنه جنگ در رفته های بکارفناوری

 ایناز  که هر یک است غالب غربی سازمانی ناهمگون جنگ و فرهنگ و متنوعراهبردهای 

-می ایجاد دفاعیصنعت توسعه  در و بالطبع در حوزه منابع انسانی نوینی یهاچالش ،تغییرات

در مواجهه با ضروری  راهبردهای ازجملهدر منابع انسانی  پژوهانهآینده رویکرد روازاین. دکن

 National Intelligence) است نظامی و دفاعی هایآینده سازمان پویای محیط هایچالش

Council, 2016). تنها و  در گرو پرداختن به آینده استو فناوری  علمی رشد ،ترتیباینبه

، موردنیازهای و توسعه فناوری کارگیریبهنمودن، مسیر مطمئن جهت شناخت، انتقال، بومی 

های فناوری تعمیق حوزه دانشی و یهایگذاراستیس کارکنانی است که در برخورداری از

 و راهبری توسعه مبتنی بر دانایی را بر عهده گیرند. نمودهعمل ودجا عقل منفصل  عنوانبه

منابع انسانی  توسعه برروندهای اثرگذار  خصوص شناساییدر های پژوهش مبنای یافتهبر  

 هایمأموریتو  ها، مسئولیتانجام وظایف برای، ودجاکارکنان آینده  ستیبایم، وزارت دفاع

 : برخوردار باشند الزماز شایستگی  ذیلابعاد هر یک از  در ،محول شده

 در  جانبههمهاعتنا به زخارف دنیا، انقالبی، آماده دفاع مؤمن، مکتبی، والیی، بی معنوی؛ بُعد

 دار راه خدا، بصیر دینی، پرهیزگار و امانت

  دارای تفکر سیستمی، نگرندهیآخالق و نوآور، ماهر، متخصص،  سازمانی؛بُعد ،

 ، متعهد، دارای وجدان کار و پیشرو در عرصه تولید علمریپذتیمسئول

  شکن بستبنشجاع، چابک، دارای انضباط سازمانی و معنوی و  جسمانی؛بُعد 

  کارآمد و کارآفرین، ریپذانعطاف، ریپذسکیر، بانشاط ،زهیباانگ اجتماعی و فرهنگی؛بُعد ،

  فاظتیو مقید به اصول امنیتی و ح خوداتکا، خودباور
 
 ودجاکه  رهنمودها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، هفت مؤلفه اصلیانتظارات،  یبندجمعبا 

 یاتوسعه یهابرنامهدر  هاآن استقرار نسبت بههای اجرایی الزم تایجاد ضمان با ستیبایم

  شامل موارد ذیل است : نمایداقدام کارکنان 
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 شده و این منجر محیط پیرامون ودجا از بهبود درک  به کسب آگاهی و هوشیاری منطقی؛

 نماید.بینش را که برای حل مشکالت باید از علم و دانش کمک گرفت ایجاد می

 کارکنان از انواع جنگ نرم و  یآگاهشناخت و به  مبارزه با جنگ نرم و ناتوی فرهنگی؛

 نماید.می یتوجهقابلودجا کمک  اهداف و راهبردهایانجامد و به تحقق نحوه مقابله با آن می

  همراهی نوآوری فناورانه با نوآوری فکری به تغییرات  آن؛ کارگیریبهارتقای فناوری و دانش

 انجامد.می ردیپذیمتحولی ودجا که با محوریت کارکنان صورت  یهابرنامهمثبت در 

 ودجا نیاز احساسی، اطالعاتی و ارزشی کارکنان  اغنایبه  ؛یسازماندرونهای ایجاد شبکه

 شود.منجر می

 فیزیکی سالم و فعال هستند، اثرات  ازنظرکارکنانی که  بهبود ابعاد جسمانی و فیزیکی؛

 باشند.برخوردار میهای کاری را از بین برده و از سیستم جسمی بهتری برای کار ناشی از تنش

 های کاری و غیر کاری خود توازن ه میان فعالیتکارکنانی ک توازن میان کار و فراغت؛

 دهند.تر، عواقب روانی کار را نیز کاهش میکنند با به دست آوردن دید عمیقبرقرار می

 تغییر شکل سازمانی را به پارادایم سازمان آموزش و یادگیری مستمر،  یادگیری مستمر؛

 کند.می آورالزامیادگیرنده 
 

عوامل مؤثر بر آینده نیروی الزاماً باید  ودجا، ترسیم نقشه راه تعالی ضرورتبهنظر از سوی دیگر، 

هایی را ارائه دهد. با توجه به با آن روش شناسایی و برای مواجههخود را  موردنیازانسانی 

های چالش، دنیای آینده چگونه دنیایی است؟ سؤاالتی نظیر پاسخگویی بهضرورت اهمیت و 

های منابع ها و شایستگیکدام است؟و مؤلفه یشناسدشمنفراروی مدیران با تأکید بر رویکرد 

وزارت دفاع باید آمادگی الزم چیست؟،  شدهییشناساهای انسانی آینده برای پرداختن به چالش

 با ارتباطنیدرا امور پیدا کند. پژوهیآیندهرا به لحاظ کسب دیدگاه راهبردی و تأکید بر 

بنیادی که در ترسیم نقشه راه تعالی و قواعد اصول ، کل قوامعظم فرماندهی  تدابیر یبندجمع

 : استبه شرح ذیل تواند مورد استفاده قرار گیرد میمنابع انسانی 

 و  یمدارارزشدینی،  ییگراآرمان، یخداخواهخداجویی و  ؛مکتب محوری و والیت مداری

 اخالق محوری با محوریت قرآن و سنت رسول ا... ص

 های رایج، پویایی ، محدود نشدن به قوارههاحلراهیافتن ایده و  انقالبی بودن و تحول دائمی؛

تفکر انقالبی، هوشیاری و بیداری انقالبی، آمادگی مستمر برای عمل و اقدام به حاضر بودن در 

 و ... سازندهیآ، پژوهندهیآهای شرایط بحرانی، وجود گروه

 در  ساز برترروحیه جهادی توأم با شور انقالبی، اتخاذ راهبرد  فرهنگ علوی و عاشورایی؛

 شرایط نیترسختشرایط محدودیت منابع و برخورداری از ظرفیت جلب نصرت الهی در 



 1399، پاییز 53فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال شانزدهم، شماره                                                               142

 

 یبخشعمقآمادگی مقابله با هر نوع تهدید و  ؛فردمنحصربهو خصوصیات  یریپذانعطاف 

ها لی و خارجی در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی در نظامات، ساختار، سازمان، برنامهداخ

 و ...

  ریناپذانیپاداشتن مشی مردمی، قدرت اثرگذاری راهبردی،  ؛یریناپذانیپامردمی بودن و 

 بسیج کرانیبسازی بنیه دفاعی، امنیتی و فرهنگی از طریق اتصال به دریای 

  اوصیکم به تقوی اهلل و "تأسی از سیره حضرت علی)ع( که فرمودند  اخالقی؛انضباط دینی و

 با نگاه دینی، اعتقادی و انقالبی به مقوله نظم ظاهری و معنوی "نظم اَمرکم

 توجه به کسب اقتدار و پیشرفت از طریق توسعه دانش کارکنان و  توانمندی منابع انسانی؛

 با نیازهای تخصصی ودجا هاآموزشانطباق 

 پشتیبانی از نیروهای مسلح در دفاع از  مقابله با تهدیدات نظامی، امنیتی و ناتوی فرهنگی؛

 انقالب و دستاوردهای آن در برابر انواع تهدیدات

 های هسته یدهسازمانو  یسازتیظرف توسعه و تعمیق فرهنگ، تفکر و تشکل بسیجی؛

 یسازماندرون
 
خواهد بیشتری تمایل هسته دانا و شبکه توانا، مسلم است، ودجا در آینده به سمت  آنچه 

های نظامی و مربوط به پیشرفتاطالعات با افزایش سطح دسترسی نیروهای مسلح به  داشت. 

برای پاسخگویی به  وزارت دفاعکه  گیردمیشکل  یجدید نیازهای بالطبع، دفاعی در جهان،

به در اختیار داشتن  ودجا، یبترتاینبه است.ناگزیر از تخصصی شدن  جادشدهیا تقاضاهای

و دانش آفرین نیاز چشمگیری خواهد داشت. این نیاز باید از طریق  خبره کارکنانمدیران و 

و تصمیم گیران حوزه منابع انسانی پاسخ  گذاراناستیسو باال بردن سطح اطالعات  یسازآگاه

 در منابع انسانی است. پژوهیآیندهکار منوط به اتخاذ رویکرد  شود. انجام اینداده 
 

 پیشنهادها

لذا  ،استیبانی نیروهای مسلح تو پش وزارت دفاعیکی از منابع اصلی ، منابع انسانی ازآنجاکه

نیازمند طراحی یک فرایند علمی است که باید مطابق با نیازها تعریف توسعه کمّی و کیفی آن 

در نظام منابع  یگذاراستیسبرای ذیل پیشنهادهای لذا ، موفقیت اجرا را تضمین نماید و

 :  دشوارائه می همربوط انیمتصدبه وزارت دفاع انسانی 

مشی ای در نظام خطحرفهو اخالق مبتنی بر اصول  پژوهیآیندهفرهنگ  یسازنهینهاد  .1

قرار  کار دستورفرایندهای قانونی در  یسازیجارکالن از طریق  یهایریگمیتصمگذاری و 

 گیرد. 
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بازنگری و اصالح ( 1410آینده )حداقل افق  تربیتی و آموزشی متناسب با تهدیدات اتنظام  .2

 یزیرطرحکارکنان  موردنیازهای شرح تخصص و توانمندی تناسببهآموزشی  یهابرنامهو  شود

 .و اجرا گردد

 اندازچشماهداف و  و مدیریتی مؤثر بر توسعه منابع انسانی، عوامل سازمانی تقویت رایب  .3

 مشاغل، دسترسی بحث معناداری ها،سازمان و در بازطراحی شود یروزرسانبهو  بازنگری ودجا

 .ردیگ قرار موردنظر سازمانی ساختارهای یسازمناسبعملکرد و  به منابع، نحوه ارزشیابی

، گردش شغلی و یسازیغنهای مهندسی مجدد، طراحی شغل، توسعه و با اجرای برنامه  .4

 و متناسب با شودهای شغلی تقویت و اصالح ، عوامل مربوط به ویژگیبرقراری سیستم بازخورد

 د. های طراحی شغل بومی استفاده گردهای موجود منابع انسانی از روشو توانمندی فرهنگ
 
 1410در افق  ودجاتوان تبیین سناریوهای توسعه منابع انسانی می نیز آینده یهاپژوهشبرای  

پیشنهاد 1410برای افق را  ودجادر الزامات توسعه منابع انسانی از و همچنین بررسی هر یک 

 نمود. 
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