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چکیده
هاي توسعه یرساختزازیکیعنوان، بهنظامیهايسازماندر توسعه منابع انسانی

باهدف تبیین الزامات توسعه منابع این تحقیق .باشدیمتیمهم و حائز اهماریبسسازمان،
شده است. پژوهش حاضر از نظامی و تأثیر آن در توسعه دفاعی انجامهايسازمانانسانی در 

پژوهانه نظر روش جزء تحقیقات اکتشافی آیندهنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردي است و از
شده است. جامعه آماري فاز اول تحقیق (دلفی) براي شناسایی باشد که در دو مرحله انجاممی

باشند که به نظامی میهايسازمانان حوزه منابع انسانی نفر از خبرگ20ها تعداد شاخص
هايسازمانکارشناسان جامعه آماري مرحله دوم تحقیق، .روش هدفمند انتخاب شدند

گیري بر اساس چهار طبقه به روش نمونه،باشند که با استفاده از جدول مورگانمیینظام
اطالعات وتحلیلتجزیهبراي .دندیاب گردنفر انتخ156اي برابر اي متناسب، گروه نمونهطبقه

شده است. در دو مرحله، از روش تحلیل محتواي کیفی و آمار توصیفی و استنباطی استفاده
ي،فردالزاماتچهار بعد؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که؛ الزامات توسعه منابع انسانی در

/.726داري معادل و معنیند و همبستگی مثبتدیگردنییتعیطیو محیتیریمدی،سازمان

بین الزامات توسعه منابع انسانی و توسعه دفاعی به دست آمد.
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مقدمه
موقع و گیري بهیکی از الزامات توسعه و پیشرفت، داشتن بینش نسبت به محیط، تصمیم

پژوهی صحیح و شود مگر اینکه آیندهبرنامه راهبردي است که این امر میسر نمیداشتن 
کوشد تا با این دانش می.)2: 1389شده باشد (حسین هاشمی و همکاران، علمی انجام

فراهم آوردن امکاناتی براي افزایش آگاهی از آینده، مدیریت و کنترل بر آن را افزایش 
بینی آن، روندها و ). مطالعه درباره آینده و تالش براي پیش4دهد (همان منبع: 

هاي ریزيهاي اصلی برنامهساختن آینده از ویژگیادامهدرهاي نوظهور و ویژگی
رود و ضرورت پژوهش درباره هاي مختلف دانش بشري به شمار میردي در حوزهراهب

یابد.با پیشرفت جوامع اهمیت بیشتري میشرویپآینده و شناخت جهانِ 
نظامی خطاب به فرماندهان هايسازمانپژوهی در مقام معظم رهبري در خصوص آینده

"ي مسلح را دور برد کنیدشما باید دید نیروها"اند:ارشد نیروهاي مسلح فرموده

است؛ یمنابع انسان،یدر هر سازمانراتییترین عنصر تغمهم). 25: 1383(سلیمانی، 
کیی. زمانردیگیآن شکل میبا منابع انسان،یهر سازمانتیدانیم هوگونه که میهمان

افتگی یتوسعهزآن ایگیرد که منابع انسانو توسعه قرار مییسازمان در راه رشد و تعال
).5: 1390زاد،(هاشمی و پورامینالزم برخوردار شوند

هاي انکارناپذیر، پروري، یکی از واقعیتهاي منابع انسانی با رویکرد شایستهنظامدر 
هايسازمانهاي عنوان محور توسعه و تأکید بر شاخصاهمیت جایگاه انسان به

). توسعه منابع 67: 1393راد و همکاران، (کمالیمحور در فرآیند توسعه استانسان
ازکهدهدمیراامکانایناست کهمدیریتیمفاهیمترینیدبخشنوازیکیانسانی 
: 1996، همکارانو1(بالنچاردگردداستفادهسازمانافرادهمهتجربهومهارتدانش،

وسـیله کـه بـهايیافتـهي منابع انسانی را تجارب یادگیري سـامانتوسعهنادلر). 11
منظور بهبود عمـلکـرد و رشـد فـردي ارائه ي زمانی خاص بهکارفرمایان در یک دوره

سه فعالیت محوري شامل ي منابع انسانی را محور فرایند توسعهکرد و تعریفشـودمـی
یادگیري با تمرکز بـر پرورش () یادگیري با تمرکز بر شغل فعلی یادگیرنده(آموزش

) بیان نمود نداردیادگیري است که بر شغل تمرکز(و توسعه) ادگیرندهشـغل آتی ی

1 .Blanchard
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هايسازماندر یمنابع انسانکیاستراتژيزیربرنامه). 52: 1388،نژاد و داوري(تونکه
از آن جمله به عدم وجود قدرت و اراده توانیاست که مياریبسيهاضعفيدارایدولت

نگرگذشتهنده،یآمیبه مفاهیتوجهیبنه،یزمنیدر اینبود دانش و شمول کاف،یاسیس
،يگرياسطح حرفه،یفنيهاضعف بودجه و مهارتپژوهانه،ندهیآدگاهینداشتن دبودن،
: 1395(اصالنیان و همکاران، ها اشاره کردصرفاً اندازه آنایو يکارگريهاهیاتحاد
شده ران، تحقیقات کمی انجامپژوهی منابع انسانی در ای). تاکنون در خصوص آینده390

عنوان بخشی از تفکر پژوهی که بهاست و این حوزه همچنان نیاز به توجه دارد. آینده
تواند براي ریزي استراتژیک منابع انسانی بسیار مفید است و میاستراتژیک، براي برنامه

ي و ریزي منابع انسانی بسیار مفید باشد (همان منبع؛ عابدي جعفرتکامل برنامه
).347: 1389همکاران، 
اغلبامادارند، قبولراواقعیتاینمدیرانازبسیاريکهاینرغمبهوباوجودآن

مشکلدچارآنشناسایی الزامات توسعه منابع انسانی و ارتقاء وضعیت درهاسازمان
).37: 1997، ١باشند (کوئین و اسپریترزمی

یکلهايیاستسانداز،سند چشم؛جملهباالدستی ازبر مبناي اصول اسالمی و در اسناد 
ید قرارگرفته است.تأکمنابع انسانی مورد توسعهو نقشه جامع علمی کشور،2ينظام ادار

مستقیمدر ارتباطآن،مختلفابعادهاي توسعه انسانی درنظامی شاخصهايسازماندر
نظامی،و اقتدارملیامنیتالزمهبنابراین،باشد؛میکشوردفاع از کشور و امنیتبا

ازسطحدر باالترینبتواندکهاست،فعالانسانی متعهد، متخصص ونیرويوجود
کشور،ازدفاعبهروانوجسمسالمتایمان وقدرتبرهیتکباشادابیوکاراییقابلیت،

).214: 1391انقالبی بپردازد (شمسی و همکاران، هايارزشودین
ازهاییگوشهحتیکارگیريبهوکشفرهبر معظم انقالب اسالمیطبق فرمایشات 

هايمحیطازجملهمحیطیهرتواندمیانسان،ناشناختهوفراوانپیچیده،استعدادهاي
- منابع انسانی موضوعی است که برنامهتوسعه).28/06/1391ظامی را متحول سازد (ن

1. Quinn & Speritzer
و ستاد گانهسهيقوايرؤسابهتوسط فرماندهی معظم کل قوا31/1/1389مورخه در ي کشورنظام اداریکلهايیاستس. 2

ابالغ گردیده است.مسلحیروهايکل ن
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آینده اساساً قرین عدم . پژوهی داردنیاز به آیندهریزي آن براي آینده ضروري است و 
ها که ریشه درگذشته و عات و واقعیتهایی از اطالر و رگهااین، آثوجودعیت است. باطق

پژوهی در آن است که توانند رهنمون ما براي آینده باشند. اهمیت آیندهحال دارد، می
مهار تغییرات را در دست مده، هبینی عوامل مؤثر در تغییرات آینکند با پیشسعی می

ترین ازآنجاکه منابع انسانی مهم. گیرد و هم جامعه را براي این تغییرات آماده نماید
رو، اعمال مدیریت استراتژیک براي این سرمایه استراتژیک در هر سازمان است، ازاین

انسانی و تنها قابل توجیه است؛ بلکه امري بایسته است و سرمایه منبع استراتژیک نه
: 1393راد و همکاران، (کمالیتوسعه منابع انسانی از موضوعات کلیدي عصر حاضر است

هاي مهم و مؤثر منابع انسانی، توسعه و توانمندي یکی از شاخصکهاینبهتوجهبا).66
به موضوع توسعه منابع انسانی،نظامی توجههايسازماندر باشد،میمنابع انسانی

است. ولی ناپذیراجتنابو رصد مستمر وضعیت آن، ضرورتیدهندهتشکیلعناصر
نظامیهايسازماندر کارکنان الزامات توسعه منابع انسانیيدرزمینهزیادياطالعات

نیز نظامیافرادرويبرآمدهعملتحقیقات محدود بهازحاصلو نتایجستینموجود
).214: 1391وع دارد (شمسی و همکاران، ضرورت و اهمیت توجه به این موضازحاکی

توسعه بهجديتوجهدارند،نظامی به عهدههايسازمانکهخطیريرسالتبهتوجهبا
رو، عدم شناسایی الزامات و ناپذیر است؛ ازاینامري ضروري و اجتنابمنابع انسانی

عملکرد،تأثیرگذار برعواملازعنوان یکیبهالزامات توسعه منابع انسانی،بهتوجهیبی
و تحقق مأموریت توان دفاعی کشوربهناپذیريجدي و جبرانآسیبکهاینبرعالوه

زندگیبهتواندمیگذارد،نظامی، یعنی دفاع و تأمین امنیت کشور میهايسازمانخطیر 
شرایطومحیطبایستیشود. لذاکشیدهنیزکارمحیطخارج ازدرخصوصی کارکنان

گردد. براي انتخاب هاآنافزایش عملکردمنجر بهکهساختفراهمايگونهبهراسازمان
سال محدود شود، مطالعه ارزش 10اگر بازه زمانی مطالعه به کمتر از بازه زمانی مطالعه، 

دهد و بیشتر به حوزه مطالعات راهبردي شبیه پژوهی از دست میخود را از منظر آینده
شود زمانی به بیش از این فاصله بپردازد، از بار علمی آن کاسته میشود؛ چنانچه افق می

.)39: 1394همکاران،وبیدختید (امینگیرو بیشتر حالت پیشگویی به خود می
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الزامات توسعه منابع کهاستاینحاضرتحقیقاساسیومحوريمسئلهاساس،اینبر
؟ و نقش آن در توسعه دفاعی چگونه چیست1410نظامی در افق هايسازمانانسانی 

باشد؟می
هدف از انجام این پژوهش، تعیین و شناسایی الزامات توسعه منابع انسانی در 

باشد.تبیین تأثیر آن بر توسعه دفاعی میو1410نظامی در افق هايسازمان

مرور ادبیات نظري
پژوهی منابع انسانیآینده

هاي متفکر است، اما این هاي دائمی انساني ساختن آینده مطلوب جزء دغدغهتالش برا
پذیر نیست. در ارتباط با آینده همیشه ابهام و عدم قطعیت وجود امر به سهولت امکان

هاي وي به آینده تصمیمکهیدرحالدارد، چون تمام دانش انسان درباره گذشته است، 
).7: 1389شود (رالستون و ویلسون، مربوط می

هاي نظامی به دلیل رشد و توسعه سریع فناوريهايسازماناگرچه آینده؛ در خصوص 
ها و ها، تکنیک، تاکتیکاتیعملدکترین، راهبرد، نرم (ها) و تجهیزات و فناوريسخت (

تواند هاي هوشمندانه خود میشناخت است، اما انسان به کمک دانش و اقدامرقابلی) غ...
بینی توان پیش، آینده را نمیگریدانیببهسهمی در شکل بخشیدن به آینده داشته باشد. 
هاي فکري مجموعه تالشرندهیدربرگکرد بلکه باید آن را ساخت. مطالعات آینده 

مردوخی، است (کشف و درك آینده منظوربهعلمی هايروشبریافته مبتنی سازمان
1392 :236.(

- گیري راهبردي به شمار میتصمیمعرصهدررمز موفقیت موقعبهو اقدام شناخت آینده 

اي قالب ناهمگون و ناهمتراز خواهند داشت و قوانین طور فزایندههاي آینده بهآید. جنگ
اي نقض خواهد شد. عملیات نظامی سنتی با صورت گستردهبههاآنقراردادي در 

کهیدرحالشد، ولی ها شناخته میو تاکتیکها، دکترین شناخت دقیق تجهیزات، سامانه
، 1یابد (تولکهاي متعدد معنا میآینده با عدم قطعیت، ناسازگاري عوامل و وجود گزینه

1.Tolk
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حوزهدرصرفاً). درگذشته، قدرت رزمی 5: 2009و همکاران، 1؛ هرمن43: 2012
مانند اطالعات و هاجنگدرهاي جدید شد ولی با ظهور حوزهی میابیارز2فیزیکی

: 2001همکاران، و4آلبرتس(افتافزایش خواهد یهاآن3ی و ابهامدگیچیپشناخت،
خواهد بود. قرن آینده، ترپررنگنظامی هايسازمان). در آینده نقش منابع انسانی در 12

متعلق به نیروي کار ماهر و تخصصی است که بتواند در هر شرایطی وظایف متعدد خود 
هاي فراروي هاي نیروي انسانی آینده، چالشو شایستگیهامؤلفهدهد، بنابراین را انجام

مدیران و فرماندهان دنیاي دفاعی، امنیتی خواهد بود. (حسین هاشمی و همکاران، 
1389 :19(

نیبنابراشود،یمدهیخالق و کارآمد سنجیانسانهیسرماسامروزه قدرت کشورها بر اسا
خود داشته باشند. هیسرمانیارزشمندتريرا برايزیربرنامهنیبهتردیکشورها با

ازیاست و نيضرورندهیآيآن برايزیراست که برنامهیموضوعیمنابع انسانشرفتیپ
منابع شرفتیپيبرايزیردر برنامهنی؛ بنابرا)66: 1393راد، یدارد (کمالیپژوهندهیبه آ
در برنامه یآتیاحتمالطیو شراردیصورت گندهیدر مورد آيهالیتحلیستیبا،یانسان

).346: 1389و همکاران، يجعفريلحاظ گردد (عابد
باعث ندهیو آیطور خاص در عصر کنونو بهخیطور عام در طول تارکه بهیاز عواملیکی

و ياها و کشورها را در سطوح منطقهملتيبرترنیو همچنشودیو تحوالت مرییتغ
و توسعه و یجانبه منابع انسانهمهیدانش و آگاهشیافزازند،یرقم میالمللنیب
ن،ی(زمدیعوامل تولنیدر ب).2: 1389، آن است (حسین هاشمی و همکارانشرفتیپ
منابععامل، نیو نادرترنیترابیکم،ترین) باارزشهیو سرمايآورفن،یانسانيروین

تیریمدیاصليفهیعنوان وظبهدیبایمنابع انسانياست. موضوع توسعهیانسان
است که ییهاهیو روهاستمیمستلزم ساین کار) وها شناخته شود. (همان منبعسازمان

و رانیمدنیانیارتباط بيرا همسو نموده و ضمن برقراریو سازمانيفردفاهدا

1.Herman
. مکانی است که نیروهاي نظامی تالش دارند تا در شرایط آن تاثیربگذارند.3

3.Cognitive domain
4.Alberts
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: 1389توسعه دهد (حسین هاشمی و همکاران، يمؤثريوهیها را به شمتخصصان، آن
3(.
و يدانش، تکنولوژعیرشد سرسو،کیاست. از تیاز دو بعد حائز اهمينگرندهیآ

ریناپذموفق، اجتنابهايسازمانيفراتر از زمان را برايازهاینینیبشیپشدن،یجهان
توجه به الزامات را مطرح کرده و در ندهیآینیبشیپگر،یديساخته است. از سو

و به هنگام را در سازمان فراهم سازندهیآماتیاخذ تصمنهیزم،يریگمیتصميهاحلقه
)68: 1393راد و همکاران، ی. (کمالکندیم

ریزي ) مدلی در شش مرحله براي برنامه1395از همین رو اصالنیان و همکاران (
اند.دولتی ارائه دادههايسازمانپژوهانه در راهبردي منابع انسانی آینده

)408: 1395پژوهانه (اصالنیان و همکاران، ریزي راهبردي منابع انسانی آیندهبرنامه) الگوي1شکل (

ارزیابی 
پژوهانهندهیآ

اقدام 
پژوهانهندهیآ

توسعه و طراحی
پژوهانهندهیآ

معناسازي 
آینده

يسازآماده
پژوهانهندهیآ

ینیبشیپبررسی 
هاضرورتنیازها و 

عوامل فردي/:هـانیازهـا و ضرورتبررسـی پیـشطبق مدل مذکور در مرحله اول؛ 
شوند.بررسی میرفتـاري، عوامل سازمانی/سـاختاري، عوامـل زیرساختی/ محیطـی

پژوهـی: پیش آینـدههـاي تنظیم فعالیت: پژوهانـهسـازي آینـده، آمـادهدر مرحله دوم
کننـدگان، تعریف ذینفعـان، افق زمانـی، شـرکتهـا،هـدف، سـطح اسـتراتژیک تحلیـل

.عـاتالهـا، منابـع، ارتباطـات و اطروش
شناسی، تحلیل، تفسیر، دورنماسازيمحیط:روديومعناسـازي آینـده در مرحله سوم؛

شود.انجام می
ها بر پایـه آینده توسـعه اسـتراتژي:پژوهانهی آیندهتوسـعه و طراحـدر مرحله چهارم؛

ریـزي هـا، برنامهتراتژيترین اسبکمی منابع انسـانی بر پایـه مناسریزي وب، برنامهمطل
.سـازيهـا، مکانیـزم یکپارچهتریـن اسـتراتژيببـر پایـه مناسکیفی منابـع انسانی

و جانبه مدیریـتایجاد پشتیبانی و مشـارکت همه: پژوهانهاقـدام آیندهدر مرحله پنجم؛
. در مرحله زي اقـدامریه، برنامهتم اولیی و ابتدایی سیسکارکنان در اجرا، کار آزمایش

هاي دههاي عملکرد، وعکارت امتیـازي آینـده: شـاخص: پژوهانهی آیندهارزیابششم؛ 

مرحله اول دوممرحله  سوممرحله  چهارممرحله  پنجممرحله  ششممرحله 
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پذیرد صورت می، هـاي حیاتـی محیطهـاي تغییر، شـاخصاسـتراتژي، شـاخص
).407: 1395(اصالنیان و همکاران، 

الزامات توسعه منابع انسانی
ي منابع ، توسعه1960ي منابع انسانی در سال عنوان پـیشگـام نظریـات توسـعهبهنادلر

ي وسـیله کارفرمایان در یک دورهاي کـه بـهیافتـهانسانی را تجارب یادگیري سـامان
-کرد (تونکهتعریفشـودبهبود عمـلکـرد و رشـد فـردي ارائه مـیمنظور زمانی خاص به

یکی از وظایف و فرآیندهاي اصلی در چرخه منابع انسانی، ). 52: 1388،نژاد و داوري
که به تر از توسعه انسانی استتر و عمومیکه مفهومی کلیتوسعه منابع انسانی است 

وپرورش و یادگیــري کارکنان آموزشهايمسائلی چون ایجاد یک سازمان پویا و فرصت
گیلی و ). 1381پردازد (آرمسترانگ، باهدف بهبود عملکرد سازمانی، گروهی و فردي می

ي افراد با تمرکز توسعه-1ي شامل مراحل: عنوان فرایندبهتوسعه منابع انسانی را 1اگلند
کز بر بهبود ي مسـیر شغلی با تمرتوسعه-2بر بهبود عملکرد مرتبط با شغل فعلی 

ي سازمانی که منجر به استفاده بهینه ارائه توسعه-3هاي آتی شغلی و عملکرد مأموریت
گـردد، هاي انسانی و بهبود عملکرد انسانی که موجب کارایی سـازمان مـیاز پتانسیل

در یک ).53: 1388،نژاد و داوري؛ به نقل از تونکه1992گیلی و اگلند، (تعریف کردند 
توان فرآیند توسعه و برانگیختن را میسانیتعریف تقریباً جامع، توسعه منابع ان

منظور عملکرد آموزش کارکنان و توسعه به،سازمانیهاي انسانی از طریق توسعهتخصص
تعریف کرد.

زمینه محورهـاي مرتبط با منابع توسـعه در)، 1389نظر عابدي جعفري و همکاران (از
شده است: حوزه فرهنـگ ـ حـوزه آمـوزش ـ حوزه نـه حـوزه شناساییدر انسـانی، 

حـوزه دفـاعی و امنیتـی ـ حـوزه اداري و - عدالت اجتماعی ـ حوزه رشد اقتصـادي
بررسی با زیست.اجرایی ـ حـوزه قضـایی ـ حـوزه بهداشـت و درمان ـ حـوزه محیط

ها را در توان آنایجاد توانمندسازي میتوانمندسازي از بابت منشأمبانی نظرينظریات و 
بندي کرد. در توانمنـدسـازي فـردي بـیشتـر بـه نقـش دو بعد فردي و سازمانی دسته

1 Gilley and Eggland
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شده اسـت، ولـی در شناختی آن براي توانمندسـازي اشارهفـرد و خصوصیات روان
ازي بـه توانمنـدسـازي سازمانی ضمن پذیرفتن نقش و جایگاه اساسی فرد در توانمندس

عنوان بسترسازها یا عوامل ایجادکننده هاي سازمانی بهوجـود و مهیـا بـودن مؤلفه
میالالگوي ایرانی اس). در38: 1390جزنی و رستمی،شود (توانمندسازي تأکید می

هایی همچون رشد و پیشرفت شخصی، پیشرفت توسعه منابع انسانی، مؤلفهپیشرفت،
راد و (کمالیکارکنان و پیشرفت سازمانی موردنظر استقی الپیشرفت اخاعتقادي،

توان بـه ي منـابع انسـانی را میوتحلیل در توسـعهسطوح تجزیه.)84: 1393همکاران، 
سطح اجتماعی تقسیم کرد. در سطح فردي، عموماً بر و سازمانی، سـه سـطح فـردي

ایـن سـطح تحلیل بر بررسی شـود. ي منابع انسانی تأکیـد مـیهاي انسانی توسعههبجن
نفس عزتو، انگیزه یادگیري انتظاراتانگیزش از طریق ،مفاهیمی مانند خود کارآمدي

ي منـابع ي منابع توسـعهوتحلیل، عموماً بر جنبهسطح سازمانی تجزیهپردازد.می
و انسـانی تأکیـد دارد. در این راستا، سازمان زمینه و محرك الزم براي عملکرد انسانی

ي منابع انسانی باید وتحلیل، توسعهآورد. در ایـن سـطح از تجزیهسیستمی را فراهم مـی
اي را طراحـی کنـد کـه از تحقـق اهـداف سـازمانی ها یـا مـداخالت توسـعهفعالیت

ي منـابع انسـانی موظـف بـه بـومی کـردن حمایـت کنـد. در ایـن راسـتا، توسـعه
همچنـین در ایـن سـطح، .استاي نیازهاي نظام و سازمان استهاي خود در رفعالیت
سطح . ي منـابع انسانی نیازمند توجه به مفاهیم سیستم و رویکرد سیستمی استتوسـعه

ي منابع انسـانی، سـطح اجتمـاعی اسـت. در ایـن سـطح، وتحلیل در توسعهسوم تجزیه
سـازي یري ملی و تسهیل شـبکهپذي جامعه، رقابتي منابع انسانی بر توسعهتوسعه

بندي آموزشی و ي منابع انسانی در این سطح، بر بخشهمچنین توسعه.کنـدتأکیـد مـی
پذیري ملی و افزایش کیفیت زندگی ي انسانی در جهت بهبود رقابتي سرمایهتوسعه

تحلیل مبانی نظري درمجموع). 53: 1388نژاد و داوري،(توکنهشهروندان تمرکز دارد
توان در قالب چهار دسته عوامل فردي، موضوع حاکی از این است که این عوامل را می

و محیطی قرارداد.سازمانی، مدیریتی
هاي ذاتی و اکتسابی است که افراد را براي بر عهده گرفتن عوامل فردي؛ مجموعه ویژگی

ها شامل احساس خود مؤلفهسازد. این مسئولیت فردي و شغلی در سازمان آماده می
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هاکمن و الدهام، (باشندکارآمدي، آموزش و تجربه، نگرش، برانگیختگی هیجانی می
؛ 2000، 2؛ ساح و کاسلواسکی1،2002، شلتون1980، وتن و کامرون، 1980

).2003؛ ملیزو آنگستون، 1998؛ کانگو و کانگرو، 2005کیگریزلی،
عواملیابسترسازهاعنوانبهسازمانی هايؤلفهبودن ممهیاووجودعوامل سازمانی؛ به

). برخی از 38: 90نماید (جزنی و رستمی،میتأکیدتوانمندسازيایجادکننده توسعه و
، ساختار سازمانی، نظام بخشالهامهاي سازمانی شامل؛ داشتن اهداف روشن و مؤلفه

؛ باول و 1986دورا،بان(باشددهی و دسترسی کارکنان به منابع میارزشیابی و پاداش
).2002؛ روبینسو، 2002؛ نسان و هولت،1995؛ اسپریتزر،1995الولر،

عوامل مدیریتی؛ مجموعه اقداماتی است که مدیر سازمان در راستاي وظایف مدیریتی 
). این 84: 1390مجدالدین، (دینمامنظور دستیابی به اهداف سازمان اتخاذ میخود به

اقدامات شامل سهیم نمودن در اطالعات، سبک رهبري و مدیریت، تفویض اختیار و 
؛ وتن و 1995الولر ؛ باول و 1985شود (بالنچارد و زیگامی،استقالل و آزادي عمل می

، 1996؛ مارکود، 1998؛ راندوالف، 1997؛ رمزدن،1998؛ کانگو و کانگرو،1998، 3کمرون
؛ 2003؛ اندویی اسکایزي، 2002؛ روبینسو، 2000؛ ساچ و کوسلوکی، 2001یومر،دي و د

).2005کی گریزلی، 
اي صورت هالهها و افراد را بهعوامل محیطی؛ مجموعه عوامل پیرامونی که سازمان، گروه

ها را تحت شرایطی و با تأثیر متقابل در آنهايفعالیتو تمامی اقدامات و برگرفتهدر 
ها رود. این مؤلفهالمللی انجام میینببیرون و سطح جامعه محلی، ملی و درون و 

رابینز، (محیطییستزهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و اند از وضعیتعبارت
؛ هاکمن و همکاران، 2003، بالنچارد،4،1997؛ کوبین و اسپریترز2002کرینو، فردندال،

، کانگر و کانانکو، 1995؛ دنیس کینال، 1996، ؛ نانسی فو1998؛ مک گراو و فلو،1980
).1986؛ کانگر، 1998

1. Shelton
2. Sagie & Kaslowsky
3. Whetten & Cameron
4. Quinn & Speritzer
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توسعه دفاعی
در کارکردهاياز توسعهناگزیرهاسازمانهمهامروزيمتغیرومتالطمهايدر محیط

سازمانیتوسعهاساس،این). بر2002و همکاران،1هستند (اسکینرخودبیرونیودرونی
عملیاتواقداماتبهبوداصالحی،اقداماتبهدهیجهتباکهاستانکارناپذیرضرورتی

با ).2004و همکاران، 2ایلوت(شودمیسازماناثربخشیوکاراییحفظسازمانی، موجب
سرعتباطورهمینوجدیدهايچالشوهابا تکنولوژيراخودتواندمیتوسعه، سازمان

). توسعه و تحول 3،301:1996بنیس(دهندتطبیقبهترو محیط،شرایطدرتغییر
شده، در سراسر سازمان که ریزيسازمانی چرخه چندبعدي، نوین و تالشی است برنامه

هاي زندگی توسعه تمام جنبه.)1392:50گرداننده آن عوامل انسانی است (محمودي، 
ازمتخذاصولوتوحیديوالهیمبانیبهاتکايباگیرد و نظام اسالمیانسان را در برمی

انسان،تاشودمیباعثامراینوبخشدمیترفیعفرایند توسعه،درراانسانجایگاهآن،
). در 253: 1389باشد (یوسفی، تولیديمحصولومالک منابعپیشرفت،فرایندمدیر
شده هاي جدید توسعه مثل توسعه انسانی نیز مطرحهاي اخیر این رویکرد در مدلسال

عنوان یک شود و در این نظریه انسان بهین شاخص سنجیده میکه توسعه کشورها با ا
موجود متفکر که توانایی ایجاد تغییر در محیط زندگی و فعالیت خود را دارد؛ محور 

رهبر معظم همچنین بر طبق فرمایشات ؛ و)147: 1387شود (حسینی،توسعه قلمداد می
). آمارتیاسن، یکی9/10/89است (انسانبودنمحورانسان،بهاسالمنگاهانقالب اسالمی

دانسته است محور توسعهراانسانتوسعه نیز،سومنسلپردازنظریهپیشگاماناز
).240: 1389(نوبخت، 

ودنیا در حال یک تحول است"اند: ) فرموده15/12/1392مقام معظم رهبري (
. "پذیردانجام مرور در ظرف بیست سال هاى تحول را باید دید ولو این تحول بهنشانه

نظامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و بایستی متناسب با تحوالت این هايسازمان
شناسایی، تقویت و هاي مؤثر بر توسعه دفاعی راحوزه در سطح منطقه و جهان، شاخص

وريبهرهقبیلازمشکالتیومسائلبهتوجهحوزه توسعه دفاعی،توسعه دهند. در

1.Skinner
2. Elliott et al
3. Bennis
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نامناسب،سازمانیساختارضعیف،عملکرد گروهی،هاو گروهافراد بینتعارضپایین،
از مسائلیوضعیفروابطمحیطی،يهاخواستهبه يتوجهکموظایف،ضعیفیطراح

هاي توسعه عمدتاً با شاخص؛ که)36: 1391اهمیت هستند (نوروزي، حائزقبیلاین
باشند یا تحت تأثیر آن میاشته ونظامی ارتباط دهايسازمانمنابع انسانی کارکنان 

از سرمایهترمهمبسیارنقشیتوسعه منابع انسانی) بنابراین1392:50(محمودي، 
تکامل دفاعی بدون وتوسعه، تحولهايپیمودن راهوکندیمایفاجوامعدرفیزیکی

).1391:197ي و همکاران، آبادشاهشود (زارعمیتوجه به توسعه منابع انسانی دشوار
انداز و الگوي مطلوب توسعه ایرانی اسالمی، چشمدر این تحقیق بر طبق سند

و پیوستگی جانبههمههاي توسعه دفاعی شامل؛ استقالل، اقتدار، بازدارندگی شاخص
محور توسعه نی؛ بنابرا)240: 1389باشد (نوبخت و همکاران، مردم و حکومت می

، توسعه بخشدیمانسانی را در جوامع بهبود دفاعی، انسان است و شاخصی که توسعه 
نظامی یک برنامه تغییر هايسازمانمنابع انسانی است. ارتقاي وضعیت منابع انسانی در 

هاي توسعه دفاعی مؤثر و توسعه فردي و سازمانی است که مستقیماً بر روي شاخص
باشد.می

پیشینه تحقیق
نشانگر روابط حاکم بر عوامل و اي ) در مطالعه1389حسین هاشمی و همکاران (

اند و سپاه را ارائه کردهندهیآیسازي و توسعه منابع انسانهاي اثرگذار بر آمادهمؤلفه
یاي عوامل مؤثر بر توسعه (پرورش) منابع انسان) در مطالعه1393راد و همکاران (یکمال

نژاد و . تونکهاندنمودهییپژوهی را شناسابا نگاه آیندهیبخش دولتدررانیایاسالم
یکپارچگی، موفقیت و بخشی،توجه به چهار بعد هویتاي ) در مطالعه1388داوري (

الزم و ضروري شناختی را براي توسعه منابع انسانی با رویکرد جامعهسازگاري با محیط 
يراهبرديزیربرنامهيالگواي) در مطالعه1395و همکاران (انیاصالناست.دانسته 

را در شش مرحله و هفده گام ارائه یدولتهايسازماندر پژوهانهندهیآیمنابع انسان
.اندداده
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شوراي اطالعات «توسط » 1هاي بدیل؛ جهان2030روندهاي جهانی «پژوهشی با عنوان 
است که چهار سناریو موتورهاي خاموش، گسترش، جینی یا اجراشده» 2ملی آمریکا

مواجهه با «است. گزارشی با عنوان شدهارائهجهان تضادها و دنیاي فارغ از دولت در آن 
است. منتشرشده2007توسط اندیشگاه رند در سال » ایران: تقابل، مهار و یا درگیري

رد.این سند نگاه جامعی به موضوع رودررویی با ایران دا

شناسی تحقیقروش
است و با رویکرد اکتشافی در دو فاز تحقیقات کاربردينوعازهدفلحاظبهتحقیقاین

و ابعاد مربوط به الزامات توسعه منابع هامؤلفهها، شده است. در فاز اول شاخصانجام
استخراج و سپس به روش دلفی در سه دور در هامصاحبهانسانی از مبانی نظري و 

اختیار اعضاي جامعه آماري قرارداده شد و در فاز دوم پس از مشخص شدن ابعاد، 
پرسشنامهها، براي تعیین رابطه بین توسعه انسانی با توسعه دفاعی، و شاخصهامؤلفه

ی استنباطه از آمار با استفادجیو نتاه شد قراردادنمونه آماري اریدر اختمربوطه تهیه و 
تحلیل گردید.

، روش دلفی هاشروشود، یکی از این مختلفی استفاده میهايروشپژوهی از براي آینده
و افزایش ي ریگمیهاي تصمزمینهآینده بود، اما درینیبشیهدف اصلی دلفی، پباشد. می

، يزیربرنامه، کمک به يگذارهدفاثربخشی آن، قضاوت، تسهیل حل مسئله، نیازسنجی،
يآورارتباطات گروهی، جمعیدهخالقیت، سازمانآینده،ینیبشیتعیین اولویت، پ
منابع و اجماع یا صی، تخصهااستیدهنده، تعیین سآموزش گروه پاسخگروهی اطالعات،

هاي مطرح در عنوان یکى از روشاین تکنیک به. رودیتوافق گروهی نیز بکار م
).100: 1388(احمدي، آینده است يهاه گشاى بسیارى از دغدغههمواره رای پژوهندهیآ

20تعداد ،هاشاخصییشناساي) برای(دلفقیفاز اول تحقيبراجامعه آماري تحقیق 
باشند که به روش هدفمند میینظامهايسازمانینفر از خبرگان حوزه منابع انسان

باشد که با استفاده از نظامی میهايسازمانو براي فاز دوم، کارشناسان انتخاب شدند

1.Global Trends – 2030, Alternative Worlds
2.NIC
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شده و به روش جدول مورگان از بین جامعه آماري بر اساس چهار طبقه انتخاب
نفر انتخاب گردیدند.156اي برابر اي متناسب، گروه نمونهگیري طبقهنمونه

باشد. روایی پرسشنامه از دو محقق ساخته میپرسشنامه،هادادهي آورجمعابزار اصلی 
ها و همچنین روایی ظاهري و محتوا به جهت روشن و بدون ابهام بودن گویهجنبه

و اساتید دانشگاه تائید نظرانصاحبها توسط خبرگان و کفایت کمیت و کیفیت آن
) محاسبه 1شماره (جدول 89/0گردید. میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ 

ت اعتماد باالي پرسشنامه صحه گذاشت.شده، بر قابلیگردید که مقدار آلفاهاي محاسبه
هاي پرسشنامهضریب اعتماد گویه:1جدول شماره 

الفاي کرونباختعداد گویه هاابعاد
%787فردي

%692سازمانی
%886مدیریتی
%589محیطی

%479توسعه دفاعی
3089/0کل پرسشنامه

در این پژوهش براي تعیین میزان توافق نظر بین خبرگان از محاسبه میانگین و ضریب 
از یتوسعه دفاعویتوسعه منابع انساننیبیارتباط و همبستگنییتعکندال و براي 

استفاده شد.رسونیپیهمبستگبیضر
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. تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال و ضریب همبستگی2جدول شماره 
مقدار 

میانگین
مقدار ضریب 

کندال
اطمینان نسبت به تفسیر

اولویت عوامل
مقدار ضریب 

همبستگی
تفسیر

نظر اتفاق%31تا1
بسیار ضعیف

فقدان صفروجود ندارد
یهمبستگ

(رابطه ندارد)
نظر اتفاق%53تا3

ضعیف
یهمبستگ%3صفر تا کم

فیضع
نظر اتفاق%75تا5

متوسط
یهمبستگ%7% تا3متوسط

متوسط
يقویهمبستگ%7بیشتر از زیادنظر زیاداتفاق%97تا7
نظر اتفاق%109تا 9

خیلی زیاد
یهمبستگیکخیلی زیاد

کامل

هاوتحلیل یافتهتجزیه
1410در افق یدفاعهايسازماندر یالزامات توسعه منابع انساندر پاسخ به سؤال یکم، 

منابع علمی به شرح ذیل شناسایی گردید.بامطالعه
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نظامی و توسعه دفاعیهايسازمان) الزامات توسعه منابع انسانی 3جدول شماره (
منبع احصاءمؤلفهابعاد

عامل 
فردي/ 
رفتاري

؛ 1،2002، شلتون1980، وتن و کامرون، 1980هاکمن و الدهام، احساس خودکارآمدي
؛ کانگو و کانگرو، 2005کیگریزلی،؛ 2000، 2ساح و کاسلواسکی

2003؛ ملیزو آنگستون، 1998
آموزش و تجربه

نگرش
برانگیختگی هیجانی

عامل 
سازمانی/ 
ساختاري

؛ نسان و 1995؛ اسپریتزر،1995؛ باول و الولر،1986باندورا،(اندازاهداف و چشم
).2002؛ روبینسو، 2002هولت، ساختارسازمانی

منابعدسترسی به 
نظام ارزشیابی عملکرد

عامل 
مدیریتی

؛ 1991؛ نولر، 1980؛ هاکمن و الدهام،1985بالنچارد و زیگامی،تفویض اختیار
، 3؛ وتن و کمرون1981؛ اسپرتیزر و مشیر، 1995الولر باول و 

؛ 1998؛ راندوالف، 1997؛ رمزدن،1998؛ کانگو و کانگرو،1998
؛ 2000ساچ و کوسلوکی، ؛2001، دي و دیومر،1996مارکود، 
2005؛ کی گریزلی، 2003؛ اندویی اسکایزي، 2002روبینسو، 

استقالل و آزادي عمل
سهیم شدن در اطالعات
سبک مدیریت و رهبري

عامل 
محیطی

، 4،1997؛ کوبین و اسپریترز2002رابینز، کرینو، فردندال،سیاسی
؛ کرچ، 1980همکاران، ، هاکمن و 1986؛ باندورا، 2003بالنچارد،

؛ نانسی فو، 1998؛ مک گراو و فلو،1962کراچفلید و باالکی، 
1986؛ کانگر، 1998، کانگر و کانانکو، 1995؛ دنیس کینال، 1996

اقتصادي
ارتباطی و فرهنگی

محیطیزیست
توسعه 
دفاعی

: 1389نوبخت و همکاران، (یاسالمیرانیمطلوب توسعه ايالگولاستقال
240( اقتدار

جانبههمهیبازدارندگ
مردم و حکومتیوستگیپ

گروه ياعضااریدر اخت)3جدول موضوع (از ادبیات شدهدر گام دوم عوامل شناسایی
بندي و طبقهشدههاي ارائهچنانچه با مؤلفهدیقرارداده شد و از آنان درخواست گردیدلف
،يشنهادیهاي پموافق هستند نظر خود را اعالم و در صورت عدم موافقت با مؤلفهآن
در.ندینماشنهادیهاي که به نظر آنان مهم است را پمؤلفهنیو همچنرا بیان خود لیدال

1 Shelton
2 Sagie & Kaslowsky
3 Whetten & Cameron
4 Quinn & Speritzer
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مؤلفه (یطیمحهاي عوامل غیراز یکی از مؤلفهبهشدهیهاي معرفمؤلفههمه مرحله نیا
نیاز بزینلیبه شرح ذجدیدي نیزهايو مؤلفهدیید گردتأیمحیطی)عوامل زیست

ها اضافه شد.به آنیگروه دلفياعضاشنهادیپ

تغییرات)(یدلف) الزامات توسعه منابع انسانی حاصل از دور اول 4جدول شماره (
شدههاي جدید اضافهمؤلفهابعاد

متقابلاعتماد - کارکنانتعهد -مؤثر بودن رفتاريعوامل فردي/
و تیحما-ی کارگروه–اطالعاتعیتوز- مشورت و مشارکتعوامل مدیریتی

تأمین امکانات
ي شغلمعنادار-قدرتعیتوزنظام عوامل سازمانی/ساختاري

محیطی به دلیل نداشتن پشتوانه قوي و ارتباط مؤلفه زیستعوامل محیطی
نیز از مستقیم حذف و مؤلفه عوامل قانونی و عوامل تکنولوژیکی

طریق اعضاء اضافه گردید.
شده از منابع علمی که در مرحله اول دلفی به تأیید هاي شناساییدر گام سوم مؤلفه

جدول هاي پیشنهادي اعضاي گروه () به همراه مؤلفه3اعضاء گروه رسیده بود (جدول 
به اعضاي گروه ارسال گردید. اعالم نظر مجدد) در قالب یک پرسشنامه تنظیم و جهت 4

در این مرحله نتایج دور اول تأیید شد. در دور سوم دلفی نتایج تحلیل دلفی در ارتباط با 
ها عوامل مؤثر بر توانمندسازي و توسعه دفاعی نشان داد که در این مرحله همه مؤلفه

بوده است و 5ها باالتر از میانگین آنمورد تأیید اعضاي گروه دلفی قرارگرفته است و
).5جدول اند (نداده4ها نمره کمتر از یک از اعضاء به این مؤلفههیچ
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نتیجه دور سوم و نهایی دلفی)(یدفاعنظامی و توسعه هايسازمانهاي توسعه منابع انسانی ) ابعاد و مؤلفه5جدول (
میانگین دوم هامؤلفهبعد

سوم
انحراف معیار دور 

سوم
ضریب کندال دور 

سوم
الزامات فردي/ 

رفتاري
/.61.33382احساس خودکارآمدي

/.5/60.52785آموزش و تجربه
/.7/51.41878نگرش

/.7/60.48386برانگیختگی هیجانی
/.2/50.91875بودنمؤثر
/.9/50.87577کارکنانتعهد

/.9/50.87578متقابلاعتماد
الزامات سازمانی

ساختاري
/.3/51.41876سازمانیساختار
/.8/50.42179اندازچشمواهداف

/.4/51.17381منابعبهدسترسی
/.4/51.17379عملکردارزشیابینظام

/.60.81682قدرتنظام توزیع
/.7/50.48380معناداري شغل

/.25/60.45283اختیارتفویضالزامات مدیریتی
/.75/60.45285مشارکتومشورت

/.25/60.45281رهبريمدیریتوسبک
/.5/60.90482عملآزاديواستقالل

/.25/60.86679اطالعاتتوزیع
/.5/60.52283کارگروهی

/.60.73878انتخابحق
/.5/60.90483امکاناتتأمینوحمایت

/.25/51.58187اقتصاديوضعیتمحیطیالزامات
/.7/51.30976ارتباطی و فرهنگی

/.5/51.60379سیاسی
/.5/51.60382قانونی

/.60.73881تکنولوژیکی
/.9/51.31878استقاللتوسعه دفاعی

/.7/51.15381اقتدار
/.25/60.45283جانبههمهیبازدارندگ

/.5/51.60379مردم و حکومتیوستگیپ
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ی تحقیق) مدل مفهوم2شکل (
شده است، الزامات توسعه گونه که در جدول شماره پنجم و مدل مفهومی مشخصهمان

الزامات منابع انسانی ازنظر مبانی نظري و خبرگان حوزه موردمطالعه، در چهار بعد 
اند. همچنین با استناد فردي/ رفتاري، سازمانی/ساختاري، مدیریتی و محیطی تبیین شده

هاي: استقالل؛ به ادبیات تحقیق و نظرخواهی از خبرگان، توسعه دفاعی داراي مؤلفه
باشد.حکومت میومردمجانبه، پیوستگیهمهاقتدار؛ بازدارندگی

انی و توسعه دفاعی ارتباط معناداري وجود دارد؟بین توسعه منابع انسسؤال دوم: آیا
و توسعهجهت پاسخ سؤال فوق و بررسی وجود همبستگی بین توسعه منابع انسانی 

داري شده است. چون مقدار سطح معنیاستفادهنورسیپدفاعی از ضریب همبستگی 
)Sig) از مقدار خطا (α کمتر است، درنتیجه بین توسعه منابع انسانی و توسعه دفاعی (

دهنده باشد، که نشان/. می726نورسیپهمبستگی وجود دارد. مقدار ضریب همبستگی 

الزامات توسعه منابع انسانی 
سازمانهاي نظامی

الزامات فردي/رفتاري
،يآموزش و تجربه کار،يریپذتیمسئول

احساس موثر بودن، تعهد زه،ینگرش، انگ
و اعتماد متقابلیسازمان

الزامات محیطی

،یو فرهنگیارتباط،ياقتصادتیوضع
یکیو تکنولوژیقانون،یاسیس

مدیریتیالزامات 
مشورت و مشارکت، سبک و ار،یاختضیتفو

عیعمل، توزياستقالل و آزاد،يرهبرتیریمد
و تیحق انتخاب و حما،یاطالعات، کارگروه
امکاناتنیتأم

الزامات سازمانی/ساختاري
یانداز، دسترساهداف و چشم،یساختار سازمان

قدرت و عیعملکرد، توزیابیبه منابع، نظام ارزش
مشاغليارمعناد

دفاعیتوسعه
(استقالل، اقتدار، بازدارندگی همه جانبه و 

پیوستگی مردم و حکومت)
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ارتباط %95در سطح اطمینان باشد. یعنیبین دو متغیر میهمبستگی مستقیم
توان گفت: اطمینان میدرصد95با نی؛ بنابراداري بین این دو متغیر وجود داردمعنی

بین توسعه منابع انسانی و توسعه دفاعی ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد. با توجه 
باشد، لذا جهت که ضریب همبستگی بین این دو متغیر داراي عالمت مثبت میبه این

هاي جهت و از نوع مثبت است. با بهبود شاخصتغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم
هاي توسعه دفاعی بهبود خواهد یافت و درنتیجه پیوستگی ه منابع انسانی، شاخصتوسع

بیشتر و استقالل، اقتدار و بازدارندگی کشور در همه ابعاد تقویت و بین مردم و نظام
هاي توسعه منابع انسانی با توسعه امنیت ملی افزایش خواهد یافت. ارتباط بین مؤلفه

) آمده است.6جدول (در تحلیلایندفاعی نیز مثبت است و نتایج
) نتیجه آزمون همبستگی6جدول (

متغیر وابسته: توسعه دفاعیمتغیرها
نتیجهداريسطح معنیضریب همبستگیمتغیر مستقل

همبستگی قوي.002./726یتوسعه منابع انسان
يقویهمبستگ.000/.743الزامات فردي/ رفتاري

متوسطیهمبستگ.005/.652الزامات سازمانی/ ساختاري
يقویهمبستگ.000/.748الزامات مدیریتی
يقویهمبستگ.002/.708الزامات محیطی

هاي آن) و توسعه دفاعیهمراه با مؤلفه(ینظامهايسازمانتبیین رابطه بین توسعه منابع انسانی ) 3شکل (
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% بر 726با همبستگی معادل شده توسعه منابع انسانی هاي انجامبا توجه به تحلیل
باشد و الزامات مدیریتی، الزامات فردي، الزامات محیطی و توسعه دفاعی تأثیرگذار می

% با 652% و 708%، 743%، 748الزامات سازمانی هم به ترتیب با ضریب همبستگی 
توسعه دفاعی همبستگی و ارتباط دارند.

گیريبحث و نتیجه
هايسازمانهاي متعدد، و تحوالت و جنگرییو تغيمتالطم امروزيایبا توجه به دن

ها، ترین آناز مهمیکیکه خواهند بوديمتعدديهامعرض چالشآینده در در یامنظ
در رییاز تغیها ناشچالشنیایطورکلاست. بهیچالش مرتبط با توسعه منابع انسان

دهیچیپيها، ساختارهادرصحنه جنگکاررفتهبهدیهاي جدتکنولوژيیچهار بعد اساس
غالب یسازمانناهمگون جنگ و فرهنگومتنوع هاياستراتژ،ینظاميروهایو منعطف ن

و بالطبعیدر حوزه منابع انسانینینويهاچالشراتییتغنیاز اکیکه هر ،استیغرب
.کندیمجادیایتوسعه دفاعدر

ازجملهتواندمنابع انسانی میدر توسعهپژوهانهآیندهاز رویکردهايرو استفادهازاین
نظامی و دفاعیهايسازمانآینده پویايمحیطهايچالشراهبردهاي ضروري برابر

در چهار ها رابنابراین پژوهش حاضر الزامات توسعه منابع انسانی در این سازمان؛باشد
سازمانی/ساختاري، الزامات مدیریتی و الزامات بعد؛ الزامات فردي/ رفتاري، الزامات 

و تجربه آموزشي، ریپذتیمسئولهاي؛ کند. الزامات فردي شامل مؤلفهمحیطی بیان می
باشد که از میمتقابلاعتمادی و سازمانتعهد، احساس مؤثر بودن، زهیانگ، نگرشي، کار

توسعه منابع انسانی دارد و ها آموزش و تجربه کاري بیشترین تأثیر را بر بین این مؤلفه
تحلیل روند توسعه کشورهاي پیشرفته نیز حاکی از آن است که تربیت و آموزش نقش 

بدیلی در توسعه منابع انسانی دارد و عمدتاً کشورهایی که نظام تربیتی و آموزشی بی
دار قوي دارند و از تولید علمی باالیی برخوردار هستند، از منابع انسانی توانمندي برخور

مثال عنوانها نیز شده است. بهباشند که این توانمندي منجر به توسعه دفاعی آنمی
هاي بنديهاي آن کشور نیز در رتبهآمریکا رتبه نخست علمی دنیا را دارد و دانشگاه

دهند و ازنظر قدرت نظامی نیز آن المللی عمدتاً جایگاه اول را به خود اختصاص میبین
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ي نسبت به سایر کشورها دارد. همچنین احساس مؤثر بودن کم کشور جایگاه برتر
ها در بین این دو مؤلفه باشد و بقیه مؤلفهها میمؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهنیاثرتر

قرار دارند.
به یدسترس، اندازو چشماهدافی، ساختار سازمانهاي؛الزامات سازمانی شامل مؤلفه

باشد. از بین این ي مشاغل میمعنادارو قدرتعیتوز، عملکردیابیارزشنظام، منابع
قدرت را بنابراین ؛ عوامل، توزیع قدرت بیشترین تأثیر را در توسعه منابع انسانی دارد

توان میزان کنترل بر منابع (اعم از انسانی، مالی، اطالعات، تجهیزات و...) تعریف کرد می
ترتیب، میزان اینشود. بهاعمال میهاي مختلف درون سازمانکه توسط افراد یا بخش

قدرت یک فرد یا یک گروه با مقدار، تنوع و اهمیت منابعی که تحت اختیار و کنترل آنان 
عاملی نظامی هايسازمانو نحوه توزیع آن در قدرت لذااست رابطه مستقیم دارد. 

وسعه منابع انسانی ساز تو زمینهها کننده در روابط بین انسانی در سازمانبنیادي و تعیین
ها کمترین تأثیر را در همچنین ساختار سازمانی در مقایسه با سایر مؤلفهباشد؛ ومی

ها قرار دارند.ها نیز در بین این مؤلفهتوسعه منابع انسانی دارد و سایر مؤلفه
تیریو مدسبک، و مشارکتمشورت، اریاختضیتفوهاي؛ الزامات مدیریتی شامل مؤلفه

و تیحماو انتخابحقی، کارگروه، اطالعاتعیتوز، عمليو آزادستقاللاي، رهبر
ها، مشورت و مشارکت دادن کارکنان بیشترین باشد. از بین این مؤلفهمیتأمین امکانات
هايسازماندر مدیریت مشارکتی و مشورت و مشارکت دادن کارکنان رایزتأثیر را دارد 

شده و خطاهاي موجود در در کارکنانها ها و شایستگیموجب بروز خالقیتنظامی، 
اي کاهش خواهد داد. این نوع مدیریت، تحوالت مالحظهگیري را تا حد قابلروند تصمیم

دهد. چراکه کیفی عمیقی را به وجود آورده و منابع انسانی را مورد استفاده بهینه قرار می
صورت بالفعل تواند آن را بهوه بوده که مدیریت مطلوب مینیروي انسانی استعدادي بالق

ساالري سوي شایستهبهسازمان، روشایندرآورده و به شکوفایی تبدیل نماید. در
گیرند و هر کاري به دست و افراد در جایگاه اصلی خود قرار میخواهد کردحرکت 

باشد توسعه دفاعی مینیاز و توسعه منابع انسانی که پیشکاردان سپرده خواهد شد
محقق خواهد شد.
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ی قانونی، اسیسی، و فرهنگیارتباطي، اقتصادتیوضعهاي؛ الزامات محیطی شامل مؤلفه
ها، عوامل فنی و تکنولوژیکی بیشترین تأثیر را باشد. از بین این مؤلفهی میکیتکنولوژو 

افزار و افزار، نرماعم از سختکیتکنولوژیدر توسعه منابع انسانی دارد، زیرا عوامل فنی و 
مختلف منابع انسانی هايسازي و استقرار سیستمدر پیادهیانیشبکه افزار کمک شا

و توسعه مهارت افراد شیبر افزاو نماید می)دانشتیرید(جذب، تربیت و آموزش و م
تأثیر را دارد زیرا نیترکمنماید و همچنین عوامل سیاسی منابع انسانی کمک می

هاي ترین تأثیر را از مؤلفهنظامی به دلیل ماهیت مأموریت و فعالیت خود کمهايسازمان
ها نیز در بین این دو مؤلفه قرار دارند.پذیرند و سایر مؤلفهسیاسی می

یوستگیپو جانبههمهیبازدارندگ، اقتدار، استقاللهاي؛ توسعه دفاعی نیز شامل مؤلفه
جانبه بیشترین تأثیر را بر ها بازدارندگی همهین این مؤلفهباشد. از بمیردم و حکومتم

ی، نظاميهاياز توانمنديبرخورداريجانبه به معناهمهیازدارندگتوسعه دفاعی دارد. ب
توازن دیگرفت بلکه بادهینادتوانیکدام را نماست که هیچيو اقتصادسیاسی، فرهنگی

هاي پیوستگی بین همچنین مؤلفهابعاد مختلف در نظر گرفته شود؛ ونیانیبیو تعادل
مردم و حکومت، اقتدار و استقالل در جایگاه بعدي قرار دارند.

% وجود 726بین توسعه منابع انسانی با توسعه دفاعی ارتباط و همبستگی قوي معادل 
سازمانی هم به ترتیب دارد و الزامات مدیریتی، الزامات فردي، الزامات محیطی و الزامات

% با توسعه دفاعی همبستگی و ارتباط 652% و 708%، 743%، 748با ضریب همبستگی 
دارند.

توسعه هاي آن با مؤلفهو یتوسعه منابع انساننیبمیمثبت و مستقیبا توجه به همبستگ
و یاسالم-یرانیايالگوهايتوسعه بر مبناندیدر فرایمنابع انسانتیو محوری دفاع

منجر به ابد،یشیافزایتوسعه منابع انسانيبرايگذارهیهر چه قدر سرما،یتوسعه دفاع
اقتدار، ت،یامنشیمنجر به افزازینیو توسعه انسانهشدیانسانيهاتوسعه شاخص

شیرا افزایملتیمردم و حکومت شده و امننیبیوستگیو پیاستقالل، بازدارندگ
دهد.می
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شنهادهایپ
باشد، نظامی میهايسازمانعنوان یکی از منابع اصلی منابع انسانی بهنکهیاه ببا توجه 

لذا نیازمند طراحی یک فرایند علمی است که شامل جذب، توسعه و استفاده بهینه از 
نظامی تعریف و هايسازمانباشد. این فرایند باید مطابق با نیازهاي منابع انسانی می

ین نماید و از طرفی داراي سیستم انگیزشی مناسب براي منابع موفقیت اجرا را تضم
گردد:انسانی باشد، لذا پیشنهاد می

نظامی براي هايسازمانبا توجه به کاهش نرخ رشد و افزایش رقابت در جذب کارکنان، 
انداز بایستی فرایند شناسایی و جذب متقاضیان فعلی را بازنگري و از تحقق سند چشم

ها، دفاتر ی (مراجعه مستقیم، آگهی، مدارس و دانشگاهابیکارمندچندگانه هايروش
کاریابی، توصیه کارکنان، جذب کارکنان وظیفه پس از پایان خدمت و ...) استفاده نمایند 

هاي استخدامی موجود را ازنظر شرایط عمومی و استخدامی اصالح و و همزمان شاخص
ات فردي مؤثر بر توسعه منابع انسانی تحقق یابد.بروز رسانی نمایند تا بخشی از الزام

ازنظر توسعه منابع انسانی، کارکنان موجود،مؤثر بر ي/رفتاريفردالزاماتتیتقوبراي
اعتماد متقابل، ،یتعهد سازمان،يریپذتیو مسئوليدانش و تجربه کارزه،یداشتن انگ
رارقی و علمقیدقیابیمورد ارزانهیصورت سالبه، بایستیمؤثر بودنزانینگرش و م

هاي کارمندیابی، انتخاب و ریزيبرنامهجهت ياریعنوان معبهیابیارزنیاجهیو نترندیگ
.ردیارتقاء، انتصاب مورداستفاده قرار گاستخدام، آموزش، 

ي و اصالح موردبازنگر1410نظام تربیتی و آموزشی موجود متناسب با تهدیدات افق 
ستم حقوق و مزایا بازطراحی و یک سیستم حقوق و مزایاي مؤثر، قرار گیرد و سی

دیگر (همانند هايسازماني ایو مزابا حقوق رقابتو قابلمنصفانه، عادالنه، منطقی 
سازي گردد و مؤلفه مربوط به پرداخت منصفانه مدنظر ها) طراحی و پیادهسطوح مهارت

قرار گیرد.
هایی همکاري و تقویت روحیه کار جمعی و ایجاد فرصتبا آموزش و تشویق کارکنان به 

هاي غیررسمی در هنگام براي توسعه روابط خوب بین کارکنان از قبیل: برگزاري نشست
برگزاري اردوهاي تفریحی، برگزاري مسابقات بروز مشکالت و حل مسائل غیر کاري، 

ورزشی و ... به اصالح و تقویت روابط بین همکاران بپردازیم.
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انداز اهداف و چشمتوسعه منابع انسانی،مؤثر بر و مدیریتی یعوامل سازمانتیتقورايب
مشاغل، يبحث معنادار،هاسازمانیگردد و در بازطراحیروزرسانو بهيبازنگرها سازمان
مدنظر یسازمانيساختارهايسازعملکرد و مناسبیابیبه منابع، نحوه ارزشیدسترس

گیرد.قرار
سازي، گردش شغلی و هاي مهندسی مجدد، طراحی شغل، توسعه و غنیبا اجراي برنامه

هاي شغلی را تقویت و اصالح نمائیم و برقراري سیستم بازخورد، عوامل مربوط به ویژگی
هاي طراحی هاي موجود منابع انسانی از روشو توانمنديبافرهنگهمچنین متناسب 

شغل بومی استفاده گردد.
يو واگذاريزیربا برنامهبا توجه به اثرگذاري عوامل محیطی بر توسعه منابع انسانی، 

،ی(منازل سازمانکارکنانهیو اولياقتصاديازهایمناسب، نیو خدماتیامکانات رفاه
نیروند انتخاب، انتصاب، ارتقاء با اصالح قواننیخودرو و ...) تأمین و همچن،يوام ضرور

و فقیه ولییندگیو نهاد نمایاسیسیدتیاداره عقیابد و حوزه بهبود نیو مقررات ا
تأثیر عوامل ،یهیو توجيسازآگاهيهاکالسيبا برگزارها حفاظت اطالعات این سازمان

.کاهش دهندکارکنانرا بر یاسیو سیفرهنگ
هاي برنامهبا توجه به تأثیري که سطح تحصیالت بر توسعه منابع انسانی کارکنان دارد، 

با ریزي و اجراء گردد وهاي کارکنان طرحآموزشی متناسب با شرح تخصص و توانمندي
نظام آموزش کارمندان «قانون مدیریت خدمات کشوري و 58ماده استناد به 

هاي کشوري، دورههايسازماننظامی نیز مثل هايسازمان»هاي اجراییدستگاه
اي و تخصصی ثانویه، سرپرستی، عالی رسته(آموزشی طول خدمت کارکنان خود را 

هاي ها گواهینامهگذاري کرده و براي آنهاي عرضی عمومی و تخصصی) ارزشدوره
همچنین با آموزشی نوع دوم صادر نمایند تا کارکنان از مزایاي مربوطه استفاده نمایند. 

کارکنان فراهم ي تحصیلی، شرایط الزم را براي ادامه تحصیل هابورساعطاي امتیازات و 
گردد.

1410گیري نمود که الزامات توسعه منابع انسانی در افق توان نتیجهطورکلی میبه
بنابراین با تقویت و اصالح ؛ شامل چهار بعد فردي، سازمانی، مدیریتی و محیطی است

دستیابی خواهد بود و با توجه به این عوامل، توسعه منابع انسانی در افق موصوف قابل
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گی مثبت و باالي بین توسعه منابع انسانی و توسعه دفاعی، متعاقب آن توسعه همبست
تر خواهد دفاعی محقق و عملکرد سازمانی بهبود، توان دفاعی تقویت و امنیت کشور قوي

شد.
هیچکهاستآندیگر،پژوهیتحقیق آیندههرهمانندپژوهش،اینمحدودیتاولین
تواننمی،فرانرسدآیندهتاکهچراندارد،وجودآننتایجاز صحت اطمینانبرايراهی

نسبیکاهشبراي. کردقضاوتهاو توصیههابینیپیشدقتوصحتخصوصدر
گرفتهنظردربینانهواقعحد ممکنتانگريآیندهاُفقتاشدتالشمحدودیتاینخطاي

که امکان تحلیل گستردگی موضوع مورد مطالعه بود تحقیقاینمحدودیتشود. دومین
محدودیتدیگرکشوردر داخلمشابهتحقیقاتنمود و کمبودابعاد محیطی را دشوار می

-بهرادیگرانهايو توصیهکارهاازالگوبرداريامکانکهيطوربهبود،پژوهشاینجدي

با وسعتتاشدوافرتالشمحدودیتایننسبیرفعبراي. ساختمیمحدودشدت
ازبرداريبهرهبیشترینموضوع،ادبیاتمرورمرحلهدرپژوهشدامنهبهبخشیدن
دیگراز. بشوداند،داشتهپژوهشقلمرودرکوچکهرچند که مشابهتیتحقیقاتی
مرتبطکامالً خبرگانِ ازگیريبهرهدرمحدودیتبهتوانیمپژوهشاینهايمحدودیت

.کرداشارهموضوعبا
توان به تبیین سناریوهاي توسعه منابع هاي آینده، میتحقیقازجمله پیشنهادها براي 

انسانی نظامی در افق آینده و همچنین بررسی هر یک الزامات توسعه منابع انسانی به 
عنوان یک موضوع مستقل اشاره کرد.
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