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 مقدمه

می را برنامهپیشــرفت موجودتوان وضعیت از حرکت جهــت در هدفمند وضعیتای به

هاییكیازاولویتدقیقاستوایکهنیازمندتدویناصولیواجرای،برنامهمطلوبدانســت

سیاست سالمهم در دومگذاری جنگجهانی پساز کشورها،های بیشتر در،در ویژه به

باتوجهبهتفاوتجوامع(.54:1392الدینورهبر،)سیفاستکشورهایدرحالتوسعهبوده

متناسببا،همختلــفدروضعیتموجودوباعنایتبهایننكتهکهوضعیتمطلوبهرجامع

ایدئولوژیكآنجامعه اخالقیو فلسفی، فرهنگی، میتعریفمی،مبانیمعرفتی، توانشــود،

با مختلف جوامع مطلوب وضعیت که کرد عبارتمتفاوتیكدیگرادعا به ،دیگراســت.

و،پیشــرفت جهانشمول معنای صادقهمهیك سیاسی،،جا فرهنگی، شــرایط و ندارد

برابرمواردمطرحاســت.ثرؤدرآنم،شرایطزمانیومكانــی،ودریكکالمیزشاجتماعی،ار

تكاملی اقتصاد مسیر1در به وابستگی اصل حرکت مسیر به وابسته )فراگردهای2همچون

پدیده نتایجگذشته، یكفراگرد از جزیی عنوان به فقط دستاوردهایآنها و هاییهستندکه

 Magnusson and)بهینهنیستند( ضرورتاً نتایجیکه و دستاوردها دركهستند، قابل تاریخی

Ottosson, 1997:112)مطالعات بودن پسینی سیستم3، تكامل چگونگی مورد)فهم باید ها

آینده نه قرارگیرد آنتوجه مورد در محدودنگری عقالنیت به4ها(، مقید توسعه )مسیر

توسعهوپیشرفتهرکشور؛هادیهرجامعهاست(هایاقتصادی،تاریخی،اجتماعیونزمینه

مینیازمندی اقتضا را شرایطخاصخود و وداردراخودخاصخچهیتار،یملتهر کند.ها

خاصیهاساختارونهادها ملت، ،خودیملستمیسبههر دهدمیزیمتماتیشخصیك

(Lundvall et al., 2008:43.)ت چارچوبمكتباقتصاد در علمیكاملبنابراین، قوانین گرا،

مصادیقآنکامالً میزانگسترشدامنه و وعمومینیستند تعاملنهادها بستر و زمینه به

 بهعبارتدیگر،روایتتاریخیازتكامل193:1395بازیگرانبستگیدارد)عبدیوتوکلی، .)

زمان بر مكاننظریات، و بودن نظریهمند بودن بسترمند خصوصیات تاثیر و نحوهها بر

(.برهمیناساس،الگوی79:1387رادوموسوی،گیریوساختارآنها،تاکیددارد)قانعیشكل

لهقرارگرفتهاست.اسالمیایرانیپیشرفتبهطورخاصموردتاکیدوتوجهمعظم
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ایرانی-هایپیشرفتاسالمیازطرفدیگر،دوموضوعدفاعوامنیتازبسترهاوپیشران

در هستند. امتداد، سامانهاین در کشور خودکفایی بر اولویتتاکید خدمات و کاالها دارها،

کارآییآن افزایشقابلیتو و بهسازیتجهیزاتموجود با امنیتیتوام دفاعیو ممنوعیت،

ضرورت حد در مگر کشور خارج از امنیتی و دفاعی نیازهای تامین جلببرون، و سپاری

اعممشارکتسایربخش رعایتها تامیننیازهاینیروهایمسلحبا دولتیوغیردولتیدر از

حفاظتی مالحظاتامنیتیو با، نخبه کارگیرینیروهایمستعدو به توانمندسازیو جذب،

هایدفاعیوهایتوسعهفناوریهایرشدوتقویتآنانبرایارتقاءقابلیتفراهمنمودنزمینه

کشور نیاز مورد بامنیتی ، زمینهرقراری در کشورها دیگر با همكاری و علمی،ارتباط های

هایکلیتولیدیوتجاریکاالهاوخدماتدفاعیوامنیتیبرایدستیابیبهاهدافسیاست

هایدفاعیوسازیمسیرتوسعهصنایعوفناوریصرفهمقرونبهوخودکفاییدفاعیوامنیتی

کلیخودکفاییهایازجملهسیاستیموردنیازهاافزاییدرفناوریامنیتیکشوروایجادهم

همان1391ابالغیدراواخرسالدفاعیوامنیتی هامبرهنطورکهدراینسیاستهستند.

یكیازالزاماتاساسیوپیش ایرانیپیشرفتدربخشدفاع،-هایالگویاسالمیفرضاست،

گراستکهبتواندبسترمناسببرایناندازبامحوریتفرهنگدفاعیآیندهتمرکزبرافقچشم

ابعاد" و سطوح تمام خالقیتدر نوآوریو خودکفایی، تعمیقفرهنگخودباوری، و توسعه

امنیتی و استقرار"دفاعی مالحظاتسیاستی مقاله، این اساسدر این بر  سازد. فراهم را

آینده دفاعی اسالمیفرهنگ الگوی راستای در -نگر مورد پیشرفت خواهدایرانی قرار توجه

گرفت.
 

 مرور مبانی نظری پژوهش
 ایرانی پیشرفت-الگوی اسالمی

یك کارکرد یا هدفاصلی دادن براینشان استکه تشریحی یا معرفی طرح، مدل، الگو؛

ت ازایرانیپیشرفت-دوینالگویاسالمیموضوع،سیستمیامفهومدرنظرگرفتهشدهاست.

درکشورمحسـوب ریزیتوسعهسابقهدرامربرنامه،مهـموبیابعادگوناگون،یكاتفاقنیك

)قاضیشـمـی ود اسالمی42:1389زاده، الگوی و(. اهداف تبیین دنبالِ پیشرفتبه ایرانی ـ

هایاسالمیومطابقباشرایطایراناست)ساعد،راهبردهایپیشرفتبراساساحكاموآموزه

یشرفتعبارتاستازفراگردحرکتازوضعیتموجودبه(.ازطرفدیگر،مفهومپ64:1390

الگویپیشرفتباید،(.برایناساس231:1391چهرهوحبیبی،سمتوضعیتمطلوب)خوش
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تبیینوضعیتمطلوب تحلیلوضعیتموجودب( الف( راهبرد مشتملبرسهامرباشد: ج(

بخشدفاعبایدبارویكرددفاعحرکتازوضعیتموجودبهمطلوب.عالوهبراین،پیشرفتدر

باشد)کیوانهمه حسینیوجمعهجانبه الگوییاست6:1390زاده، الگویاسالمیپیشرفت، .)

مبانیمعرفت اخالقشناختیوهستیکهمبتنیبر چارچوبحقوقو در شناختیاسالمیو

تهتاکیدداردکهفكرباشد.همراهیالگویاسالمیپیشرفتوایرانیبودن،برایننكاسالمیمی

هایدیگرهمبود،ولیاینوابتكارایرانیاینالگورابهدستآوردهاست.اسالمدراختیارملت

می توانستهاستیا که بوده فراهمکندملتما تهیهو را الگوی.توانداینالگو اینكه نتیجه

یكالگوینظریباکارکردگیریجریانمسلطفكریکهـایرانیپیشرفت،یعنیشكلاسالمی

یعنیساختاریاستکهبهتوضیحنظریهاسالمی ایرانیپیشرفتمیهنجاریاست؛ پردازد،ـ

فرهنگوتمدندرهرجامعةروبهپیشرفتوحرکت،ازمواضعوموضوعاتاصـلیتغییرزیرا

(.91:1392)امامی،هستند

الزماستخصوصیاتیکه،الگویپیشرفتقبلازطراحیوتدوینباتوجهبهمواردمذکور،

مشخص،تعریفواحصاءشودوبنابهتعریفو،روداینالگوازآنهابرخوردارباشدانتظارمی

اینویژگی بر عالوه گیرد. صورت الگو طراحی منتخب، رویكرد و انتظار مورد برایهای ها،

هاییبرایطراحیالگواستوشهالگوسازی،نیازبهایجادچارچوبمشخصدرقالبمدلونق

نهایت ازضروریاتالزمبرایالگومی،در ابزارموردنیاز، و روشکار لذا،باشدبرخورداریاز

است،زیرااساسی،جایگاهونقشمبانیفكریدرطراحیالگویپیشرفت،واضحودرعینحال

می ارائه سندهایی قالب در که ملی پیشرفت میالگوهای اسنادشوند، عنـوان بـه تواننـد

(.182:1389شوند)آقاجانیوعسگری،باالدستیمطرح

پژوهش اساس، این اسالمیبر الگوی مبحث بررسی به قبلی از-های پیشرفت ایرانی

پرداختهدیدگاه مختلف های )خلوصی، 47:1391اند طاهری، و عبدی و45:1394؛ عبدی ،

بهتبیینمالحظاتسیاستیاستقرارفرهنگدفاعی(.پژوهشحاضر32:1394خدادادحسینی،

معظممقامتدابیراساسایرانیپیشرفتوبر-درراستایالگویاسالمیدفاعبخشنگردرآینده

پردازد.می(العالیمدظله)قواکلفرماندهیورهبری


 شناسی پژوهشروش

فرهنگدفاعیآینده با رابطه مبانینظریدر خالء به توجه الگویاسالمیبا و ایرانی-نگر

پیشرفت،اینمطالعهازنظرهدف،اکتشافیوبهدنبالایجاددانشودركبهترازپدیدهمورد
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پاسخبهاینسوالاستکهمالحظات اجرایپژوهشبهمنظور ایناساس، بر بررسیاست.

ورهبریمعظماممقتدابیراساسبردفاعبخشنگردرسیاستیاستقرارفرهنگدفاعیآینده

تحلیل.کدامند(العالیمدظله)قواکلفرماندهی با و مداركموجود و اسناد بررسی با بنابراین،

بهشناساییوتبییناینمهم1لهمعظمرسانیلهمندرجدرسایتاطالعمحتوایبیاناتمعظم

رویكرداینپژوهش،استقراییونحوهانجامآن،کیفیا هایست.پژوهشپرداختهشدهاست.

بهمنظوردركافرادانسانیوبسترهایاجتماعیوفرهنگی،گرکیفیبرایکمكبهپژوهش

(،زیرااین92:1386فردوهمكاران،اند)داناییکنند،شكلگرفتههادرآنزندگیمیکهانسان

پژوهشپدیده با هسها بررسی و درك قابل بهتر عمیق، موردی مطالعات و کیفی تندهای

(Fitjar and Rodríguez-Pose, 2013:67) .تئوری راهبرد از پژوهش ماهیت به توجه با

طریقمشخصکردنداده از تبیینیكپدیده آن، هدفعمده استکه شده استفاده بنیاد

ریتئوروش،ینادرکهنجاازآ. (Strauss & Corbin, 1992:76)عناصرکلیدیآنپدیدهاست

داده،هـئارانظرردموهپدیدازیبهترتوصیفندامیتو،ستایكدنزرهابسیاهدادبههشددیجاا

دردهرـکاییـنمزبارـبهتراهدـپدیدردوـموجیپیچیدگیها تبیینو ،هپدیدبینیپیشو

تئونسبت باشدداییشترـبییرااـک،دموجویهاریبه شته در. تحلیل و تجزیه فراگرد

دادهتئوری کدگذاری با میسازی آغاز برایها کدها ایجاد فراگرد مفهوم به کدگذاری شود.

باشد.هامیهایمعینیازدادههایموجوددربخشهاوپیامتشریحمفاهیم،ویژگی



 های پژوهشها و یافتهتجزیه و تحلیل داده

صـورت12نسـخهMAXQDAافـزارنرمازاستفادهباوپژوهشروشاساسبرهادادهلیتحل

اسـت.درسـطح3وسـطحمفهـومی2یرفت.دوسطحاصلیایننرمافزارشاملسطحمتنـیپذ

ها،کدگذاریمتن،تصویرها،صداهاوغیرهانجـامدادهبندیفایلمتنی،مواردیهمچونتقسیم

شـود.درسـازیمتمرکـزمـیشود.درسطحمفهومیرویمدلهایادداشتنوشتهمیورویآن

ازاستفادهوادداشتی183حدوددیتول،بازیکدگذارمرحلهدرکدخط719جادیااینمرحله

صورتگرفت.(تم)مضمون13وبعد70مرتبط،جزء1121دیتولوبعدمراحلدرآنها
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 کدگذاری باز :گام اول

بندیپدیده،آنطورکـهگذاریومقولهکدگذاریبازاشارهبهبخشیازتحلیلداردکهباعنوان

هـااسـت.محصـولاندسروکارداردونیازمندپرسیدنسواالتوانجاممقایسههانشاندادهدهدا

،مرحلهبعددربنیـادهسـتند.یعنیارکاناصلیدرساختنتئـوریداده"مفاهیم"گذاری،عنوان

،رکایناکهبهمیگیرندارقریطبقهبندردوـــمهایشــانشــباهتساـــسارـــباهیمـــمفدوـــخ

شوند.مضـامین،ازقابلتوجه،مشخصمی"ابعاد"یا"مقوالت"ودوـیشـهمـگفتزیدامقولهپر

شوند.نحوهکدگذاری)تعیینمفاهیم(،تعیینمقوالتکنارهمقرارگرفتنابعادمرتبطایجادمی

مطرحشدهاست:(1))ابعاد(ومضامینمختلفبهزبانسادهدرقالبشكل





 




 بنیادتعیین ابعاد و مضامین مرتبط با پدیده مورد بررسی در تئوری داده نحوه کدگذاری و (1)شکل 

اهیمـمف ازهدـشاجتخرـساابعادومضامینبـقالدرنتحقیقـیازبااریکدگذیندافرنتایج

تعدادصرفاً،هـمقالمـحجنشدطوالنیازیجلوگیرروـهمنظـب.تـساهشدکرذ(1)ولجددر

ایازمصادیقمرتبطدربیاناتجهتآشناییمخاطباننشدهونمونهمفاهیماحصاءشده،بیا

.تـساهشدهئگرامیارا
 نتایج کدگذاری باز (1) جدول

 مضامین ها(ابعاد )مقوله تعداد کدها ای از بیانات مرتبطنمونه

رامابادقتانتخابکردیم؛تعمداً«پیشرفت»اولًاکلمه

.1ارببریم....رابهک«توسعه»نخواستیمکلمه
22

کلمههدفمندانتخاب

 پیشرفت


سازیبومی

)نگاه

 زا(درون

 

 

روىپاىخودایستادن،آنوقتىتحققپیداخواهدکردکهعلم

.2ازدرونخودمابجوشد
34

خودکفاییعلمیو

 سازیدانشبومی
هایغربیوبیگانه،بعضاًحتّیهایپیشرفتونسخهسخهن

.3خائنانهاست
45

هایتوجهبهنسخه

 بومیپیشرفت

                                                           
.
 ایرانىپیشرفت.-هاىراهبردىالگوىاسالمى(درنخستیننشستاندیشه10/09/1389/)1389بیانات/سال1

.
هاىعلمیه.دردیدارباجمعکثیرىازدانشگاهیانوطالبحوزه(سخنرانى29/09/1368/)1368بیانات/سال2

.
.18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان3

 2بعد

 3کد

 1کد

 2کد

 3بعد

 1بعد

 1مضمون



37...ایرانیپیشرفت-نگردرراستایالگویاسالمیمالحظاتسیاستیاستقرارفرهنگدفاعیآینده



 مضامین ها(ابعاد )مقوله تعداد کدها ای از بیانات مرتبطنمونه

قرار«عناصراصلیهویتملیمالحظه»اساستحولبایدبر

.1دادهشود

.2تقلید،رایجشدنوپیشرفتتقلید،پیشرفتنیست

بومی،تحقیقاتاسالمیچقدر ،کارانسانیعلومادرزمینهم

؟3داریم
17

سازیعلومبومی

 انسانی

بود،یكپیشرفتایرانى-اسالمىتمربوطبهالگوىیكنشس

نشستهممربوطبهعدالتبود؛کهاگرچهدوموضوعجداگانه

.4هستند،امادرطولهمند

15

الگویاسالمیایرانی

پیشرفتهمردیفبا

 عدالت
عدالت

 محوری

دراینبرنامهتوجّهکنندکههدفاصلى،کمكبهطبقات

عدالت»د.این،چیزىاستکهمارابهمحرومجامعهباش

.5کندنزدیكمى«اجتماعى 33  عدالتاجتماعی
.6اندتبعیضرابرطرفوعدالتاجتماعىرابرقرارکنندنتوانسته

.7وجودیما،عدالتاستلسفهف

ملتمادراینامتحانبزرگ،عكساینمطلبراثابتکردواز

آمد،درجهتثباتورانىبهحسابمىیىکهعاملویآنحادثه

.8استفادهکردوحدتوپیشرفت

39
آفرینیدروحدت

 هامشكالتوچالش



نگریوآینده

 امیدبهآینده

شاءاللّهبایستىوحدتکلمهازبیننرود.وحدتکلمهملت،إن

.9ناپذیرىاستوآسیبرمزپیشرفت
21 وحدتکلمه

بااعتقادراسخاحساسکنیدوباورتوانیدازبندندانومى

علمىکشورتانکمكنماییدکهبراىمردمتان،بهپیشرفت

.10کنیدمى
36  هابودنقدردانفرصت

آنچیزیکهموردنظرماست،جزدربلندمدتوبایكنگاه

مدت،بهدستنخواهدآمد؛اینیكکاربینانهدرمیانخوش

.1طوالنیاست

                                                           
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1

.
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان2

.
.08/06/1388،هابیاناتدردیداراساتیددانشگاه3
.
 .ایرانىپیشرفت-هاىراهبردىالگوىاسالمى(درنخستیننشستاندیشه10/09/1389/)1389بیانات/سال4

.
 1372.(پیامنوروزىبهمناسبتحلولسال01/01/1372/)1372بیانات/سال5

.
 .«عیدمبعث»(دردیدارکارگزاران،درروز29/09/1374/)1374بیانات/سال6
 .29/03/1385،دردیدارمسئوالنوکارگزاراننظامجمهوریاسالمیبیانات.7

.
 .(سخنرانىدرمراسمبیعتروحانیون،مسئوالنواقشارمختلفمردمآذربایجان30/03/1368/)1368بیانات/سال8
 .(بیاناتدردیداربااعضاىمجلسخبرگانرهبرى12/12/1370/)1370بیانات/سال.9

هاى(بیاناتدردیدارباوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشكىورؤساىدانشگاه01/08/1369/)1369ات/سالبیان.10
 .علومپزشكى



1396پائیز،6شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه38



 مضامین ها(ابعاد )مقوله تعداد کدها ای از بیانات مرتبطنمونه

کنیم.شمادربلندمدتنظاماسالمىرامىهمابحثآیند

.2تانچهلسالبعدراتصویرکنید...ذهن
22

نگاهبلندمدتبه

ضایکالسرا،فضایمحیطدرسودانشگاهرافضایامیدف آیندهنظاماسالمی

.3کنید؛امیدبهآینده

اهمیتدادندوزندگىشخصىبهتحقیقوعلموکاروپیشرفت

.4محورقرارندادند؛بلكهآنرادرحاشیهگذاشتندرا
18  علموکارمحوریت

تالشو

 پشتكار

ماهنوزدراوایلراهیم.مابراىپیادهکردناسالم،کارزیادى

.5روىخودداریمپیش
35  بهبودمستمر

کند،مگرخدایمتعالپسرفترانصیبهیچکشورینمی

.6خودشانبهدستخودشانبكنند
56  خوداتكابر

شیکهدرآغازورودشانبهعرصهباهمانانگیزهوباهمانتال

.7گزاریداشتند،کاربكنندخدمت
42  ثباتقدم

هامسائلکارىوفنى،این....هاعلوموپیداکردناولویتتقسیم

....8ترهستیدشماستکهبهآنواقف

.9موازیوغیرالزمنبایدباشدحقیقاتت 19  بندیاولویت









سیاستعلم،

فناوریو

نوآوری







هاییرادرمدتباقیماندهبایددیگرایناستکهاولویتنكته

.10درنظربگیرید

کشور،همبهعلموهمبهکاراحتیاجدارد.خداىمتعالهم،هر

هااجروثوابمعیّنوبراىآنهاراحسنهقراردادهدوىاین

.11کردهاست

16
مانعلموأاهمیتتو

 کار

هاىزندگىبشرنشدونابسامانیکنندهعلم،برطرفپیشرفت

.1توانستبشودنمى
32

پیشرفتعلمیجامع

ومتوازن

                                                                                                                                                    
.
 .08/06/1388،هابیاناتدردیداراساتیددانشگاه1

.
قموروحانیونبیسـت(سخنرانىدرمراسمبیعتطالب،فضالواساتیدحوزهعلمیه22/03/1368/)1368بیانات/سال2

 .کشورجهان

.
.08/06/1388،هابیاناتدردیداراساتیددانشگاه3

.
 .(بیاناتدردیداربااعضاىشوراىعالىانقالبفرهنگى19/09/1369/)1369بیانات/سال4
.(سخنرانىدردیداربافضال،طالبواقشارمختلفمردمقم19/10/1369/)1369بیانات/سال.5

.
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان6

.
.04/06/1383،جمهورواعضایهیأتدولتبیاناتدردیداررئیس7
 .(بیاناتدردیدارباوزیر،معاونان،مشاورانومدیرانکلوزارتآموزشوپرورش25/10/1370/)1370بیانات/سال.8

.
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان9

.04/06/1383،جمهورواعضایهیأتدولتبیاناتدردیداررئیس.10

.
 .(بیاناتدردیدارکارگران،فرهنگیاننمونهوکارکنانبنیادمسكن13/02/1374/)1374بیانات/سال11



39...ایرانیپیشرفت-نگردرراستایالگویاسالمیمالحظاتسیاستیاستقرارفرهنگدفاعیآینده



 مضامین ها(ابعاد )مقوله تعداد کدها ای از بیانات مرتبطنمونه

علم،مثلدرختىاستکهیكىازموجباترشدآن،هرس

.2کردنوچیدنزوایدآناست
22

بندیتوسعهویتاول

علمی

















سیاستعلم،

فناوریو

 نوآوری

.3اصلپنجم،جهادعلمیاست 28 جهادعلمی

صنعتىوعلمىومادّىدرعلمبایددرکناراخالق،وپیشرفت

ىاصلىرشدکناررشداخالقىباشد.توجهبهخداهممایه

.4آیداخالقىبهحسابمى

17 اخالقعلمدرکنار

کههمهچیزمنحصردارایناستخیالنكنیدکهاسالمطرف

بشوددرمسائلروحىومعنوىونظربهمادیّاتنباشد!نه!

.5اسالم،انزواازدنیارا،بهصورتىبسیارروشنردکردهاست

11
پیشرفتتوامانعلمی

ومعنوی

هاست،مسألهپیشرفتنكتهبعدى،کهآنهماصلدومدرحوزه

.6وتطوّرعلمىوبهروزبودنِعلمىاست
19 وتطوّرعلمىپیشرفت

گیرىزندگى،بینشىکهانسانبهآناحتیاجاگرازنظرجهت

!7الزمنیست؛بلكهمضرّاستدارد،نباشد،اینابزاربراىبشر
22

گیریدرستدرجهت

پیشرفتعلمی

.8هاىاسالمىاستدوستى،جزوتربیتدانشروحیه 18  دوستىدانشروحیه
.9یتتحقیقات،جزوچیزهایبسیاراساسیاستمسئلهمدیر 23 مدیریتتحقیقات

رایاینكهمابتوانیمنسخهدرستپیشرفتراپیداکنیم،چهب

.10الزمداریم؟بحثنظری
32 پردازینظریه

پژوهشاوالًمورداهتمامقراربگیرد،ثانیاًسمتوسویپرداختن

.11بهنیازهایکشورراپیداکند
56 هاندیپژوهشهدفم

بایدآحادملتدرخطاسالموپشتسرعلماىمتعهدودر

.12جهتسازندگىکشورحرکتکنند
37  مشارکتمردمی

سرمایه

بهسمترابراىاسالموپیشرفت«وحدت»بایدبیشازگذشته، اجتماعی

.1هدفهاىاسالمىوسازندگىکشوررعایتکرد
26  آفرینیالگووحدت

                                                                                                                                                    
.
 .ورىاسالمىایرانوکارگزاراننظامجمه(سخنرانىدردیداربامسئوالن24/11/1369/)1369بیانات/سال1

.
 .(سخنرانىدردیدارباجمعکثیرىازعلما،مدرسان،فضالوطالبحوزه02/12/1368/)1368بیانات/سال2

.
 .29/03/1385،بیاناتدردیدارمسئوالنوکارگزاراننظامجمهوریاسالمی3

.
 .هاىشهداوجانبازانواقشارمختلفمردمخانواده(سخنرانىدردیدارباگروهىاز01/08/1370/)1370بیانات/سال4
 .«روزوحدتحوزهودانشگاه»(بیاناتدردیداردانشجویان،بهمناسبت24/09/1372/)1372بیانات/سال.5

.
 .«خارجفقه»(بیاناتدرشروعدرس20/06/1373/)1373بیانات/سال6

.
 .«روزوحدتحوزهودانشگاه»اناتدردیداردانشجویان،بهمناسبت(بی24/09/1372/)1372بیانات/سال7

.
 .(بیاناتدردیدارباوزیر،معاونان،مشاورانومدیرانکلوزارتآموزشوپرورش25/10/1370/)1370بیانات/سال8

.
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان9

.
 .18/08/1385نبیاناتدردیداردانشگاهیانسمنا10
.08/06/1388،هابیاناتدردیداراساتیددانشگاه.11
.
.(سخنرانىدرمراسمبیعتروحانیون،مسئوالنواقشارمختلفمردمآذربایجان30/03/1368/)1368بیانات/سال12



1396پائیز،6شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه40



 مضامین ها(ابعاد )مقوله تعداد کدها ای از بیانات مرتبطنمونه

ندکهپشتیبانواقعىنظامند؛اینپشتیبانى،متوقفمردمهست

.2بهاعتماداستوایناعتمادهمبایدباقىبماند
37  اعتمادسازی

.3البتهازخداهمبایدکمكگرفت 59  استعانتازخداوند

 توکل
.4هدفنهایى....جلبرضاىخداواداىتكلیفاست 61  جلبرضایخدا

المللىبگیرانبینبندانوسرگردنهنوقدّارهازقلدرانوزورگویا

.5نترسد
17  نترسیدنازغیرخدا

دنیاوآخرت،رفاهوآرمان،باهمودرکنارهمقابلپیشرفت

 .6است
22  مندپیشرفتنظام

نگاه

سیستمیو

 جامع

گویمکهمسائلکشورومن،امروزهمبهآحادملتعزیزمانمى

.7نیازهاىشخصىخودترجیحبدهندانقالبرابرمسائلو
28 ترجیحمسایلعمومی

.8اینمسئله،جدایىدینازعلمدرکشورمابودعلتعمده 31
عدمجداییدیناز

 علم
.9اهمیتدادندبهتحقیقوعلموکاروپیشرفت 28  محوریتعلم

هارابهجوششودرخششدراستعدادهاراجستجوکنیدوآن

.10یدبیاور
23

هاواستفادهازظرفیت

 استعدادها
اقتصادىوخواهدهمایمانومعنویت،همپیشرفتاسالممى

.11همشكوفایىاخالقىومعنوىدرجامعهباشد
19

اقتصادىوپیشرفت

 شكوفایىاخالقى
صنعتىوعلمىومادّىدرعلمبایددرکناراخالق،وپیشرفت

.12کناررشداخالقىباشد
23 علمواخالق

                                                                                                                                                    
.
 .(سخنرانىدرمراسمبیعتاقشارمختلفمردمکرد13/04/1368/)1368بیانات/سال1

.
.(بیاناتدردیداربااعضاىمجلسخبرگانرهبرى12/12/1370/)1370یانات/سالب2

.
 .(سخنرانىدرمراسمبیعتگروهىازرزمندگانسپاهپاسدارانوروحانیون03/04/1368/)1368بیانات/سال3
ىعملیاتىنیروىزمینىومدههاىع(سخنرانىدردیداربافرماندهانیگان05/12/1368/)1368بیانات/سال.4

هوانیروز

.
 .(بیاناتدردیدارقشرهاىگوناگونمردمازشهرهاىمختلف28/02/1373/)1373بیانات/سال5

.جمهوروهیئتوزیران(بیاناتدردیدارباحجةاالسالمهاشمىرفسنجانىرئیس08/06/1368/)1368بیانات/سال.6
.
 (سخنرانىدردیدارباائمهجمعه،علما،مسئوالنواقشارمختلفمردم03/08/1368/)1368بیانات/سال7
 .هاىعلمیه(سخنرانىدردیدارباجمعکثیرىازدانشگاهیانوطالبحوزه29/09/1368/)1368بیانات/سال.8

.
 .لىانقالبفرهنگى(بیاناتدردیداربااعضاىشوراىعا19/09/1369/)1369بیانات/سال9

.
 .(سخنرانىدردیدارباجمعىازپرسنلنیروىهوایىارتشجمهورىاسالمى19/11/1369/)1369بیانات/سال10

.
 .(بیاناتدراولینروزورودبهسارى22/07/1374/)1374بیانات/سال11

.
هاىشهداوجانبازانواقشارمختلفزخانواده(سخنرانىدردیدارباگروهىا01/08/1370/)1370بیانات/سال12

 .مردم



41...ایرانیپیشرفت-نگردرراستایالگویاسالمیمالحظاتسیاستیاستقرارفرهنگدفاعیآینده



 مضامین ها(ابعاد )مقوله تعداد کدها ای از بیانات مرتبطنمونه

ابعادزندگىدادهاستووموفّقیتدرهمهپیشرفتوعدهقرآن

.1کنددنیاوآخرتملتراآبادمى

45
نگاهسیستمیبه

 پیشرفت

تعیینالگویپیشرفتهمالزماست.الگویپیشرفتچیست؟ما

.2بایداینرامشخصکنیم

وری،ارتقاءسطحسواد،بهرهفورتولیدات،وفورصادرات،افزایشو

.3ارتقاءخدماتشهروندی
سازیبرایمصرفتولیدگذاریتولیدمحور،فرهنگسیاست

داخلی،ارتقاءکیفیتتولیداتداخلی،نوسازیوابتكاردر

.4هاماشین

هاىما،ناشىازروحیاتشخصامام)ره(بخشمهمىازپیروزی

.5وتحولوتكاملبودنداستکهدائماًدرحالپیشرفت
24

پیشرفتمستمر

 مسئولین

 بهبودمستمر

.6باشدمىمؤمنلحظهبهلحظهدرحالپیشرفت 17  پیشرفتفردی
.7خواهیمکردروزبهروزدرجامعهپیشرفت 32  بهبودمستمرجامعه

.8ماهنوزدراوایلراهیم 14  تالشروزافزون
.9آموزشاستمطلباولقضیه 27  آموزش
.10قدمجلورفتناستویكبالندگىبهمعناىپیشرفت 19 بالندگى

.11باشدبهطوردائمدرحالتحولوپیشرفت 23 بهبودمستمر

.12همهمردمخودشانرامتعهدبدانند 31  تعهدعمومی
گفتمان

 سازی
.13یكىدیگرازکارها،رسیدگىبهمسائلفرهنگىاست 54  سازیفرهنگ

.14ناپذیرىاستوآسیبملت،رمزپیشرفتوحدتکلمه 59 وحدتکلمه

.1كفرهنگویكگفتمانی 41  سازیگفتمان
                                                           

.
 .(بیاناتدردیدارکارگزارانومسئوالننظامومهمانانکنفرانسوحدتاسالمى04/06/1373/)1373بیانات/سال1
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان2

.
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان3
.10/02/1391،بیاناتدراجتماعکارگرانکارخانجاتتولیدیداروپخش.4
.(سخنرانىدردیدارباجمعىازعلماءائمهجمعهوجماعات26/07/1368/)1368بیانات/سال.5
 .(سخنرانىدردیدارباجمعىازعلماءائمهجمعهوجماعات26/07/1368/)1368بیانات/سال.6
 .هاىنمازجمعهتهران(خطبه28/07/1368/)1368/سالبیانات.7

.
.(سخنرانىدردیداربافضال،طالبواقشارمختلفمردمقم19/10/1369/)1369بیانات/سال8
.
 .(سخنرانىدردیداربامسئوالننیروىزمینىسپاهپاسدارانانقالباسالمى21/02/1370/)1370بیانات/سال9

.
 .(سخنانرهبرانقالبدردیدارباجمعىازنخبگانحوزهعلمیهقم13/09/1374/)1374انات/سالبی10

.
.10/09/1389،هایراهبردیبیاناتدرنخستیننشستاندیشه11
.(سخنرانىدردیدارباائمهجمعه،علما،مسئوالنواقشارمختلفمردم03/08/1368/)1368بیانات/سال.12
.
 .ىاسالمىفرهنگیان(سخنرانىدردیداربااعضاىجامعه12/10/1368/)1368انات/سالبی13

.
 .(بیاناتدردیداربااعضاىمجلسخبرگانرهبرى12/12/1370/)1370بیانات/سال14
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 مضامین ها(ابعاد )مقوله تعداد کدها ای از بیانات مرتبطنمونه

تواندنیازهاىیكملتبایدبداندکهتنهاخوداوستکهمى

.2خودشرابفهمدوآنرابرطرفکند
58

هایتوانمندیاتكابه

 داخلی



خوداتكاییو

خودکفایی



 

.3رمسائلحیاتیواساسیبایدخودکفاباشدشوردک 48  خودکفایی
.4دانیموابستهشدنوغربیشدنراپیشرفتنمی

46  عدموابستگی
.5نفسمردمهستیكیازبزرگتریننعمالهی،امیدواعتمادبه

تواندازتایكکشوراقتصادخودراقوینكند،پایدارنكندنمی

.6وغیرهتأثیرگذارباشدلحاظسیاسیوفرهنگی
53  خوداتكاییاقتصادی

7راهانقالباحتیاجداردبهعزم،بهایمان،بهثباتقدم 33 ثباتقدم

بزرگترینمانعوبدتریندردوبیمارىدرراهتكاملبشرى،...

.8خودرابرترازدیگرانمشاهدهکردناست
42

دوریازتكبروخود

 بینیبزرگ
اخالق

 ریمدا
.9بودهاست،ناشىازتقوابودهاستهرچهپیروزىوپیشرفت

43  تقوا
.10اگرملتىباتقوابود،راهپیشرفتراادامهخواهدداد

.11مردوداست،عالمىکهحرصبهدنیاداشتهباشد 26  دوریازحرام
.12هاستهاىبجاوشناختنتكلیفلحظهگیرىتصمیم 43  شناسیموقعیت

مندسازیتوان

 مدیریتی

.13استنیروىانسانىدرهرکشورى،اساسپیشرفت 46 نیرویانسانی

.14تصمیمبگیرید:عاقالنه،خونسردانه،باتسلطبرجوانبامر 23 گیریعقالییتصمیم

.15ریزى،کاربشودریزىگرددوطبقبرنامهواقعاًبرنامه 54 ریزیبرنامه

.16کنیدعلمىکشورتانکمكمىبهپیشرفتباورنماییدکه 34 باوربهاهداف

هایدرستهادرمحیطکار،مسئلهنگرشتقویتمهارتمسئله

.1توانمندسازینیرویکارمدیریتی،مسئله
23 هاهاومهارتنگرش  

                                                                                                                                                    
.
 .زارتآموزشوپرورش(بیاناتدردیدارباوزیر،معاونان،مشاورانومدیرانکلو25/10/1370/)1370بیانات/سال1

.
.هاىشهداواقشارمختلفمردم(سخنرانىدردیدارباجمعىازخانواده13/09/1370/)1370بیانات/سال2
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.3
 .18/08/1385بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.4

.
 .29/03/1385،نظامجمهوریاسالمیبیاناتدردیدارمسئوالنوکارگزاران5

.
.10/02/1391،بیاناتدراجتماعکارگرانکارخانجاتتولیدیداروپخش6

.
 .14/03/1387،بیاناتدرمراسمنوزدهمینسالگردارتحالحضرتامامخمینی)ره(7

.
 .یستوسومماهمباركرمضان((سخنرانىدردیداربااقشارمختلفمردم)روزب30/01/1369/)1369بیانات/سال8
 .ىتهرانهاىنمازجمعه(خطبه19/11/1369/)1369بیانات/سال.9

.
.هاىنمازجمعهدردانشگاهتهران(بیاناتدرخطبه29/11/1372/)1372بیانات/سال10
.
 .مبلغین،درماهمباركرمضانىجماعاتوروحانیونو(بیاناتدردیدارائمه25/11/1371/)1371بیانات/سال11
 .(سخنرانىدردیدارباجمعىازپرسنلنیروىهوایىارتشجمهورىاسالمى19/11/1369/)1369بیانات/سال.12
 .(سخنرانىدردیداربافرزندانممتازشاهدومدیرانومعلمان13/06/1370/)1370بیانات/سال.13
 .ها(بیاناتدردیداربامسئوالنوزارتفرهنگوآموزشعالىورؤساىدانشگاه23/05/1369/)1369بیانات/سال.14

.
.)ع(ىمجمعجهانىاهلبیت(بیاناتدردیداربااعضاىدبیرخانه29/07/1369/)1369بیانات/سال15
.
 .هاىعلومپزشكىرؤساىدانشگاهدرمانوو(بیاناتدردیدارباوزیربهداشت01/08/1369/)1369بیانات/سال16
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 کدگذاری محوری :گام دوم

.ستازبااریمرحلهکدگذدرهشدتولید(ت)مقوالابعــادبطهبینرااریرـــبرق،مرحلهینافهد

بهودمیشومنجاا2یمرادااـپلبهمدمموسوکلیوجامعسرمشقولگوایكسساابرراـکینا

)شــكلهددتوسعهحتتررارامطالعهردجتماعیموایندافرریتئوتامیکندکمكدازنظریهپر

هــهبــمقولكــیینــتعیوتمرکزبرریمحواریکدگذدریــهدطاــتباردـینافرسسا.ا(2

یلذ،فرعیتوالـمقانبهعنو،تمقوالسایرسپسوشتهداارقرصلیایاریهمحوـمقولانوـعن

ــصابهمقولهیمراداپالمدمختلفینوعنا ــتبارلیـ  ,Strauss & Corbin)میشونددادهطاـ

1998:124). 











 

 

 

 

 

 (Strauss & Corbin, 1998:124)  مدل پارادایم( 2)شکل 



هایمختلفمدلپارادایمعبارتنداز:،بخش(2)برابرشكل

 را شرایط این. شوندمی محوری مقوله یا پدیده توسعه و ایجاد باعث شرایط :این3علّی شرایط

می هایشانویژگی همراه به هامقوله از ایمجموعه  بر را تأثیر بیشترین که دهندتشكیل

 .دارند محوری مقوله گیریشكل

                                                                                                                                                    
.
.10/02/1391،بیاناتدراجتماعکارگرانکارخانجاتتولیدیداروپخش1

2
. Paradigm model 

3
. Causal Conditions 

شرایط 

 علی

طبقه 

 محوری

 بستر 

های تعامل و استراتژی
 کنش

 

 پیامد

 گرشرایط مداخله
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وسسااکهایهپدید(رتصوره،نگا)اهیداازستارتعباریمقولهمحویاه:پدید1وریطبقه مح

ستایندافررمحو عنوایمقوله. قدباید،دمیشوباـنتخاریوـهمحـمقولانکهبه کافیربه

 .دادبطرآنبهراصلیاتمقوالسایرانبتوودهبوعیانتزا

 شرایط از آنها تمیز. شودمی گفته بستر گذارندمی رتأثی راهبردها بر که خاصی شرایط به:2بستر

 را شرایط این است، فعال متغیرهای از ایکهمجموعه علی شرایط برابر در است. مشكل علی

 . دهندمی تشكیل ایزمینه متغیرهای یا هامقوله ازمفاهیم، ایمجموعه

کنش3راهبردهای تعامل و کنش تعامالت و هافعالیت ا،رهرفتا بیانگر هاکنشبرهم و ها:

 شوند.می اتخاذ گر،شرایطمداخله تأثیر تحت و محوری مقوله به پاسخ در که هستند هدفداری

 را سایرعوامل مداخله که هستند ساختاری و عامی شرایط گرمداخله :شرایط4گرمداخله شرایط

 .کنندمی محدود یا تسهیل

یارائهشدهونتیجهراهبردهایتعاملوکنشاست،ایکهدررابطهباآنتئور:مقوله5پیامد

بچورچاایکهبرست(امفهومیبرچسبیامنا)نیاعنونمقولههمایناشود.پیامدخواندهمی

.دگرفتهمیشونظردرهدـمدآجووبهحطریا

بعد محوتعریفاز برارتأثیرگذیطاشراعوـنا،اـهدادهددـمجاریذـکدگاـب،ریمقوله

کنشها(،رـهگـخلامدیطارـشوترـبس)ریوـمحهـمقول بربرهمکنشهاییو اداره،ایکه

تعریف،نیزهاآنازناشییپیامدهاویندآمیدجووبهریهمحوـهمقولـبخـپاساـیلکنتر

،ستایمرادپالمدسساابرهادادهدمجدتحلیلولتجزیهـحاصهـک(3)كلـش.وندـیشـم

دادهناــنشكلــشدرهــکرانطوــهم.میباشدپژوهشینادرریمحوارینتایجکدگذبیانگر

کدگذــمرحلدر،تــساهدــش عنویكبنتخااضمنشدسعیریمحواریه به انمقوله

ینابه.گیرندارقردازشرـپردموداًمجدهادادهیمراداپالمدرساختاسساابرری،مقولهمحو

بهبا،ترتیب بـکقوـفییژگیهاوتوجه ـه ـسوه محــمقولرهاــبدراوسترــسایله ریوــه

بعدهــمقوله،دــشحرــمط وهشدگرفتهنظردرریمقولهمحوانبهعنو«بهبودمستمر»یا

یهاداده،ینـهمچنوزاـباریمرحلهکدگذدرهشدتولیدیمقولههاازدهستفاااـبدـشعیـس

                                                           
1
. Central Category 

2
. Context  

3
. Actions & Interaction Strategies 

4
. Intervening Conditions 

5
. Outcome  
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تعریفریمقولهمحوایبرپیامدوترـبس،رـهگـخلامدیطارـش،یـعلیطاشره،شدآوریجمع

.شوند




















 

 

 

 

 

 

 

 کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم (3)شکل 
 

 کدگذاری انتخابی :گام سوم

ینکهاایبر.هپدیدفرـــــصیفــــنهتوصستانظریهتولید،دادهبنیـــاددازینظریهپرفهد

ـــمرطوبهبایدمفاهیمشوندبهنظریهتبدیلتحلیلها ـــبنظمـ ـــهیكـ ـــبردیگرـ ـــطیابنـ .دـ

مرحلهقبلیدونتایجسسااکهبرستادازیلینظریهپرـــصاهـــمرحلابیـــنتخااریذــکدگ

ههاــولــمقدازی،رــپریوـتئایرــبزاـسهـمینوزدماتیـمقلـحامرانوـهبهعنـک)اریکدگذ

بهتولید،(ندارمیگذرختیادرارییتئولــصالوــصوااـهزهاـسانوـهعنـبرامقدماتیبطوروا

بطرمقولههایگردبهمندمنظاشكلیبهراریترتیبکهمقولهمحوینابه.دازدمیپرریتئو

توسعهودهبهبهبوــکرااییــههـمقولودهکرشنرویتروایكبچورچادررابطرواداده،آن

 شرایط علی: 

 سازی؛ عدالت محوری بومی

 حوری: مطبقه 

 بهبود مستمر

 

بستر و زمینه ساز: 

 توکل

های تعامل و استراتژی

گفتمان سازی، نگاه کنش: 

و جامع، سیستمی 

توانمندسازی مدیریتی، 

سیاست علم، فناوری و 

 نوآوری

 پیامد: 

 نگرآیندهفرهنگ دفاعی 

 گر: شرایط مداخله

نگری و امید به  آینده

 آینده، تالش و پشتکار 
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ــبهبوزیساچهریكپایندافر،خابینتااریکدگذ،ینابنابر.میکندحصالا،ندزدارنیایبیشتر دوــ

ــپ) ــهنآیكدیجااباکهمحققترتیبینابهستامقولهها(االیشـ ــچیوگـ بینصخاندماـ

 ,Creswell)میکندتنظیم(تصویر)ریوــتئكــییـهدكلـشوهـئاراایرـبراهاآنمقولهها

نگـربـراسـاساعیآینـدهاستقرارفرهنگدفـ،مطالعهیندرا،شدرهشااکهرهمانطو(.2004:19

،هدـپدیینامطالعه.درگرفتاررـقكافیـموشویـسربرردوـمایرانیپیشرفت-الگویاسالمی

سپس؛یمشدــتنظزاــباریکدگذاولجد،هاآنسسااکهبرردخوچشمبهنینوییاـههـمقول

هــب«بودمسـتمربه»مقولهیترامحوـبویمرادااـپلمدسساابر،ریمحواریکدگذمرحلهدر

هــمقولواــهآنینــبودهرــکادـپییرـیشتـتوسعهبمقولهها،صلیانموـمضكـیانوـعن

.شددیجاابطیرواریمحو

 پیشنهادی بر اساس مالحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده نگر 1قضایای تئوریک

دهند،بهشكلیکهنمیقضایایتئوریك،روابطکلیبینطبقهمحوریوسایرطبقاترانشا

نهایت مفهومی،در ساختار شاملروابطو قضایا خواهندشد. نهاییمنجر پیامد و نتیجه به

منجر،ازآنجاییکهتئوریدادهبنیادبیانشدهاست.(3)ئوریمطرحدرشكلهستندکهدرت

ایبعدیهپژوهششود،هریكازقضایایزیردرقالبفرضیهودربهتولیدروابطمفهومیمی

قابلبررسیوسنجشهستند:
1قضیه سازیوعدالتمحوریبهعنوانشرایطعلیبرطبقهمحوری)بهبودمستمر(بومی:

تاثیرگذاراست.
هایتعاملوکنش)مطرحدرقضیهبهبودمستمربهعنوانطبقهمحوری،براستراتژی:2قضیه

(موثرخواهدبود.5
 مداخلهنگریآینده:3قضیه عوامل عنوان به پشتكار و تالش و آینده به امید بر، گر

 هایتعاملوکنشموثرخواهندبود.استراتژی

هایتعاملوکنشموثرسازبراستراتژیتوکلبرخداوندمتعالبهعنوانبستروزمینه:4قضیه
 خواهدبود.

سازی،نگاهسیستمیوجامع،نایرانیپیشرفتپیامدونتیجهگفتما-الگویاسالمی:5قضیه
توانمندسازیمدیریتیوسیاستعلم،فناوریونوآوریاست.

محوریتبخشدفاع،ایرانیپیشرفت-الگویاسالمی:6قضیه خوداتكاییوخودکفایی،،با با
 شود.مداریوسرمایهاجتماعیمشخصمیاخالق

 

 

                                                           
1
. Theoretical Propositions 
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 گیری نتیجه

برشناختروندتوسعهعلموفناوریواستقرارکلیخودکفاییدفاعیوامنیتیهایسیاست

وتاکیدبرنوآوریوپشتیبانیازتوسعهآنهادارد.دراینراستا،اشارهنگرفرهنگدفاعیآینده

قابلتوجهداردفاعیوامنیتیها،کاالهاوخدماتاولویتتاکیدبرخودکفاییکشوردرسامانه
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