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 مقدمه
هیا   ، سازمانکندها را دگرگون می زندگی انسان های فناورانه هر روزتغییر و تحول در دنیایی که 

هیا   ن آنهای نو و محق  ساخت و کشورها بدون تطبی  با محیط بیرونی و حرکت برای ایجاد ایده

علم و . در حوزه دفاعی این اهمیت بسیار بیشتر خواهد بود. توانند به حیات خود ادامه دهند نمی

هیای عملییاتی بیه مرحلیه عمیل      کار در بستری از خالقیت و با راهفناوری در شرایط کنونی باید 

ر قیرار  های کالن علمی و فناورانه بایستی میورد توجیه بیشیت    گذاری برسند و در این راه سیاست

بهره گیری از صاحبان اندیشه و تجربه نظامی و صینعتی در نیروهیای مسیلح و نخبگیان      .گیرند

دانشگاهی و تحقیقاتی میتواند منجر به ارتقای نظرییه پیردازی، طراحیی و تولیید سیامانه هیای       

 .دفاعی و رفع نیازهای حیاتی کشور شود

آوری در سیاخت و ابتکیار در   اگیر چیه نیو    .تجهیزات نیسیت  نوآوری فقط در ساخت سالح و»

میوزش، در  اما نوآوری در آ؛ های مهم استی جدید تسلیحاتی، یکی از نوآوریبوجود آوردن روشها

دسیتورالعملهای رزمیی همیه ایین هیا الزم       هیای پشیتیبانی و  سازماندهی و تشیکیالت، در شییوه  

 .(75/5/41رس در مراسم نظامی مشتر  ن م استان فامقام معظم رهبری مدهله العالی )«است

نوآوری جامع و یکپارچه در تمامی عرصه های دفاعی بمنظور جبیران عقیب مانیدگی هیا در     

دانشمندان و نیروهای برخیوردار از  ».راستای کسب آمادگی دفاعی در فضای آینده ضروری است

و ابتکیار را در خیدمت   توانند نوآوری در بخش دفاعی کشور باید هرچه می قدرت علمی و فکری

، انقالب و ملت پر افتخار ایران قرار دهند و با جدیت هیر چیه بیشیتر بیه جبیران      اسالمی میهن

در بازدیید از کارخانجیات صینایع    مقام معظم رهبری مدهله العیالی  ) «عقب ماندگی ها بپردازند

 (.59/5/15مکانی  ودجا 

و  ی اخیالق، وجیدان   گیر و دارای کمتیرین جیوهره    هیای زورگیو، سیلطه    در دنیایی که قدرت

گنیاه هییچ ابیایی ندارنید،      هیای بیی   و از تجاوز به کشورها و کشتار انسان انسانیت حاکم هستند

هیا تیا اقتیدار کشیور را      دفاعی و تهاجمی کامالً طبیعی است، زییرا ایین قیدرت    ی صنایع توسعه

در بازدیید از  مقیام معظیم رهبیری مدهلیه العیالی      ) احساس نکنند، امنیت تأمین نخواهید شید  

 .(79/5/02 یدفاعصنایع نمایشگاه 

محققان جنگ های آینده معتقدند که در درون زمینه پیچیده و پویا، شکل جدید جنیگ در  

 ،بسیاری از پژوهشگران منتظر جنگهیای طیوالنی هسیتند کیه در آنهیا دولیت      . حال ههور است

متوسیل   بی دولت و افرادبرای پیگیری اهداس سیاسی و آرمانی خود بیش از پیش بیه خشیونت   گرانیباز
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نطقیه ای ادغیام خواهنید شید و     های آینده گرایشهای جهانی با تنش های محلی و مدر دهه .می شوند

 (.41:7505فوالدی،. جوالنی)کرد جنگ در جهان را تشدید خواهد  ، شدت و وسعتدفعات

، برنامه ریزی و اجرای غییر  های سنتی و نامنظمکنشها بیش از پیش به سوی ترکیب راه جنگ

های ساده و پیچیده به صورت همزمیان  بی دولت پیش می رود که از فناوریو بازیگران  متمرکز

 (75:همان).و بصورت نوآورانه بهره می برند

شود که دسترسی به سالح هیا و سیامانه   جنگ ترکیبی توسط نیروهای غیر منظمی اجرا می

 .رسیتاده میی شیوند   های پیچیده تری دارند که بطور معمول توسط نیروهای منظم به مییدان ف 

 ترکیبی ممکن است در مبارزات فردی تا جایی که شرایط و منابع اجازه می دهد بیه کیار   جنگ

شود که گروه های نامنظم سیالح هیای پیچییده تیری را بیه دسیت       پیش بینی می. گرفته شود

د خواهند آورد و این که الزم است نیروهای مداخله کننده با گستره ای از تهدیدات روبیرو شیون  

 (759:همان) .که در گذشته اصوال در ارتباط با نیروهای مسلح منظم دولت ها بوده است

خالقیت پیشران نوآوری است در صحنه های نبرد ترکیبی خالقییت و نیوآوری هیای خالقانیه     

، پیچیدگی و ورود متغیرهای نو به این حوزه ای راه کنش و تجهیزات بصورت تواممداوم درحوزه ه

 تیا  .، شناسیایی و رفیع موانیع الزم و حییاتی اسیت     برای تحق  این موضیوع . ته استداش را بدنبال

و متناسب و منبعیر از   دیدچگونگی دستیابی به نوآوری های جهشی در فرآیندها یا محصوالت ج

 .افزایش قابلیت و توانمندی برتر دفاعی حاصل گردد " تاینهاها و تحوالت فناورانه و دکترین

و  ییت خالق .، خالقییت اسیت  و به تبع آن موجب نوآوری میی شیود   هآنچه موجب خل  اید 

ریف جداگانیه را دشیوار میی    نوآوری آنچنان در هم تنیده اند که برخی تفکی  آنها در قالب تعیا 

جه تولیید اییده هیای نیو و     با این حال و بر اساس تعاریف گوناگون، خالقیت بیشتر متو. پندارند

منتهی میشود که ایده یا محصول ناشی از آن به بیازار راه   ، ولی نوآوری به مرحله ایجدید است

 (71:7505قربانی، . )اقتصادی ایجاد می کند-می یابد و در آن می ماند و تاثیری اجتماعی

د بسیار سیریع و  خالقیت ها و نوآوری های انجام شده در حوزه های راهکنش و تجهیزات که رون 

ی بازیگران بی دولت با ارتشهای پیشرفته، علییرغم برتیری   ، در صحنه های رویارویرو به رشدی داشته

غیر قابل انکار ارتش ها در آموزشهای فردی و سازمانی و بکار گیری آخرین نسیل تجهییزات، آنهیا را    

در تمیامی  ( حیزب اهلل )جنیگ  ایین  . شدیدا متزلزل نموده و با چالش های جدی مواجه نموده اسیت 

وع جدیدی از جنگ مطالعه خواهد شد که نیازمند تعاریف جدیید  دانشگاه های نظامی دنیا به عنوان ن

 (85:همان)است و بی سابقه در خصوص چگونه جنگیدن و پیروز شدن 
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. و صراحت بیشتری میی یابید  ( مد هطه العالی) یرهبردر حوزه دانش دفاعی مرزبندی های مقام معظم 

نیش مرغیوب و مطلیوب اسیت، در ایین هییچ       همه جای دا ": لذا انتظار خود را اینگونه ابالغ فرموده اند

لکن در تحقیقات و کارهای علمی ی  منطقه اختصاصیی مربیوط بیه ارتیش جمهیوری      . تردیدی نیست

نیید بیه تحقیقیات علمیی میرتبط بیا مسیائل ارتیش         ای بکبنابراین باید نگیاه وییژه  ؛ داریم اسالمی ایران

میدیریتی، در همیه    -ئل سیازمانی  جمهوری اسالمی ایران، مسائل فنی سالح، مسیائل رهکنشیی، مسیا   

 (.5/4/7545دیدار با نخبگان آجا در دانشگاه شهید ستاری مورخه . )"زمینه ها نگاه علمی بکنید

 مبانی نظری

 :پیشینه شناسی
هیای زییادی در زمینیه    کنیون پیژوهش  شود که تاشده مشخص می های انجامبا توجه به بررسی

زمینه سازی برای خالقیت، نظام فناورانه، راهکارهیای   علم و فناوری، یاستراتژ مرزشکنی دانش،

های نظامی و به صیورت پراکنیده انجیام    خصوص در حوزه رشته  نوآوری و غیره در دانشگاه و به

مدیریت نظام نیوآوری فناورانیه    موانع ییشناسا "گرفته است ولی در زمینه موضوع این پژوهش 

 .پژوهشی انجام نشده است " دفاعی

 :ستا چند الگوی مرتبط با موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفته شده استدر این را

الگوی فرآیند شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانه و توسعه کاارآفرینی در   -الف

 :کشور

آمده افزایش پژوهش حاکی از وجود پنج دسته از عوامل اصلی تاثیرگیذار   بر اساس نتایج بدست

این عوامل شیامل  . ستم نوآوری فناورانه در کشور تاثیر گذارنداست که بر فرآیندشکل گیری سی

در سه بخش عوامل سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشیور، عوامیل فرهنگیی    )زمینه ای  عوامل( 7)

در  و حمایت از نوآوری به عنوان بسترهای مورد نیاز شکل گیری سیستم نیوآوری فناورانیه و   

شیامل  )سیاختاری   عوامیل ( 5)، (و انتشیار دانیش   ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه بمنظور خل 

وجود موسسات و نهادهای پویا در کشور، عامالن و کنشگران فعال و ارتباط متعامیل و تعیامالت   

شیامل شیرایط    ) یطی یمح عوامل( 5)، (گیری شبکه هاناسب بین این دو بخش از طری  شکلم

کارکردی کیه بیا    عوامل( 8) ر کشور،بازار و میزان مساعد و یا نامساعد بودن محیط کارآفرینی د

کیه بیا   )عنوان هسته اصلی فعالیتهای شکل دهنده سیستم نیوآوری فناورانیه عمیل میی کننید      

اند همان فعالیت هایی است که شکل گیری و تیوالی مناسیب   مشخص شده F6 تا F1 مشخصه
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منیابع  همچیون تولیید و انتشیار    عیواملی  . فعالیت های شکل دهنده سیستم را شامل می گیردد 

انی میورد  ، فعالیتهایی که منجر به کارآفرینی می شوند، تامین امکانات، منابع میالی و انسی  دانش

، پایش فناوری و هدایت تحقی  و توسعه، ایجاد تقاضیا بیرای فنیاوری در حیال ههیور، رفیع       نیاز

بیر  گیذار  عوامل تاثیر)عوامل راهبردی ( 2)و  (موانع، اعتبار بخشی و ساختار دهی مجدد سیستم

 یم( ، موتورهای نوآوری و شکل گیری سیستم های نوآوری فناورانهافزایش نرخ و جهت نوآوری

 .بصیورت تجسیمی درآمیده اسیت     (7)شیکل  باشیند کیه مجمیوع عوامیل ذکیر شیده در قالیب        

 .(75:7505متوسلی،)

 
  عوامل تاثیرگذار بر افزایش نرخ و جهت نوآوری  :9شکل

 :ع دفاعی ایرانعوامل موثر بر نوآوری در صنای -ب

محییط درون   از متشیکل  را سیازمان  در نیوآوری  محییط  ران،ای دفاعی صنایع در دیگری مطالعه

میدل   قالیب  در نیوآوری  محیر   عوامل اساس، این  بر .داند می برون سازمانی محیط و سازمانی

 .شده است تبیین 5شکل 
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 ( 9382نظری زاده، )ی دفاع عیصنا در نوآوری یها محرک :2شکل

 ده،ایی  دیی تول رسیامانه یز از متشکل یچارچوب یصنعت سازمان  ی در نوآوری سامانه مدل،این   رد

 یسیازمان  درون عوامیل . اسیت  شیده  فیرض  منیابع  نیتام رسامانهیز و محصول توسعه رسامانهیز

 عوامیل . یسیازمان  سیاختار  و آمیوزش  ،یکارگروه ،یسازمان فرهنگ راهبرد، ت،یریمد: از عبارتند

 مقیررات،  و نیقیوان  رقبیا،  کننیدگان،  نیتام ،(ازین)ها  مشتری: از عبارتند زین موثر یسازمان برون

 برابر ی درهای قبل نوآوری دستاوردهای و جینتا و یتخصص -یعلم مجامع با تعامل بازار، تیوضع

 ییا  که میانع  کنند می اشاره عوامل از برخی به محققان دارند، نوآوری بر مابت تاثیر که عواملی

 (.7545 زاده، نظری) شوند می محسوب نظامی های میحط در نوآوری رندهبازدا

 :ابعاد و کارکردهای نظام نوآوری ودجا -پ

یده پردازی گرفتیه  نوآوری دفاعی را باید ی  فرآیند دسته جمعی دانست که برای شروع آن از ا

در موضیوع  . ننید کفی در آن شرکت نموده و فعالیت میی ، سازمانها و افراد مختلتا تحق  نوآوری

ی و توسیعه  شود چرا در ی  مجموعه بزرد عناصر و نظامات مختلیف تولیید  نوآوری بررسی می
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ابلی که بر نوآوری تاثیرگذار ، به شکلی وابسته به هم و با روابط متقدانش، سیاست گذاری و اجرا

 (8.دوم فصل :7502نظری زاده،: )، در جهت تحق  اهداس زیر عمل می کننداست

 توانمندیها و خل  شایستگی های جدید دفاعی ارتقاء

 توسعه هرفیت های نوآوری و ارتقاء اثربخشی تحقی  و توسعه

 توسعه منابع انسانی نوآور

 تامین و تسهیل مالی و توسعه ی زیر ساخت های نوآوری

 ارتقاء کارآفرینی فناورانه

 سیاست گذاری، راهبری و سازماندهی نوآوری

 راستای تقویت بنیه ی دفاعی افزایش توان اقتصادی در

 :نظام نوآوری ودجا را میتوان بصورت نمادین به شکل زیر نشان داد

 
 و کارکردهای نظام نوآوری ودجا ابعاد: 3شکل 

در حیوزه خالقییت و    میؤثر فوق، مبنای این پژوهش بررسی کلیه موارد  یها مدل یبند جمعدر 

خالقییت و   یرگیذار یتأث ،اثرگیذار  یهیا  لفیه مؤبرای تبییین عملیی    شده انجام شیمایو پنوآوری 

 یاثربخشی . باشد یمپاسخگویی نیازهای عملیاتی  منظور بهنوآوری میدانی مداوم در حوزه دفاعی 

تحقیقیات صینعتی دفیاعی در     یهیا  طیمحی جلیویی نبیرد تیا     یها هیالفرآیند نوآوری فناورانه از 

تجهیزات، خالقیت در حوزه راهکنش  تغییر کاربری و تغییرات خالقانه در)نرم و سخت  یها هیال

گسیترش خواهید    یرنظامیغو مراکز تحقیقاتی  یرنظامیغدفاعی و  یها دانشگاهو همچنین  (...و

با توجه به مطالب فوق مسیاله  . کننده باشدتواند روشنلذا پژوهش حاضر در این زمینه می. یافت
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کدامند؟ ارتباط و تعامیل   نه دفاعییریت نظام نوآوری فناوراموانع مد: این تحقی  عبارت است از

ها را در حیوزه   سازمانی باید بتواند ساختار و شرایط تسهیل کننده نوآوری با عوامل درون و برون

گیذار بیر نیوآوری دفیاعی، الزم اسیت       به منظور تحلیل و بررسی عوامل تأثیر. دفاعی ایجاد نماید

ن تحقی  و دستیابی به اهداس مد نظر، در صورت اجرای ای. موانع پیش رو مورد توجه قرار گیرد

 .موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی مشخص خواهد شد

 :هدف تحقیق

 :هدف اصلی

 شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی

 :سواالت تحقیق 

 :سوال اصلی

 موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی کدام است؟

 :سواالت فرعی

هاي مرتبط با موانع مديريت نظام نوآوري  ها، عوامل و شاخص ترين مولفه مهم -الف

 فناورانه دفاعی کدام است؟

هاي مرتبط با موانع مديريت نظام نوآوري فناورانه  ها، عوامل و شاخص اهميت مولفه -ب

 دفاعی کدام است؟

 ناوآوري  مبناي اين پژوهش پيمايش انجاام شادد در مطايط تطاياااع یانر ی بار اساا        

، مطالراع ک ابخانه اي، نظر نخبگاان، اسااتيد راهنماا و    و عوامل تاثير گذار برآنفناورانه دفاعی 

 :ایلی بر اسا  بررسی هاي انجام شدد عبارتند از پيش نيازهاي. مشاوربودد است

 سياس گذاري هاي ابالغی دفاعی -

 ظرفيت نوآوري -

 برد عملياتی نوآوري -

 فاعیدانش، فناوري، راهکنش و نظريه هاي د -

م غيرهاي ایلی و حوزد هاي تاثير گاذار بار عناوان تطايا  بار اساا  پيماايش         همچنين
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 :مطيطی انجام شدد عبارتند از

 خالقيت -

 نوآوري -

 حس سازي -

 ، تطاي  و توسرهطراحی -

 فناوري -

 مرزشکنی دانش -

 سازمان نوآور نظامی -

بر اسا  موارد ( 5طب  شکل)نظري پژوهش  وچهارچوب( 4طب  شکل)مدل مفهومی  

 :فوق اس خراج گرديد

 
 

 مدل مفهومی: 4شکل
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 چهارچوب نظری: 5شکل 
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 :مفهوم شناسی

 به توانایی تولید ایده های نیو و  . های جدید آغاز می شودنوآوری با خل  ایده :خالقیت

همچنین خالقیت را بصورت توانایی تولید کاری تعریف می کننید کیه   . مفید خالقیت می گویند

 (.89: 7541، 7شلینگ) .مفید و نو باشد

 بیه  ؛ است که منجر بیه تولیید محصیول میی شیود     ( دانش و توانایی) یتیقابل: فناوری

مانید و محصیول   ه در سازمان تولید کننده باقی میی عبارت دیگر فناوری همه آن چیزی است ک

را میتوان مجموعه ای از توانمنیدی هیا    یفناور .همه آن چیزی است که به مشتری داده میشود

توسعه آرایه ها و سامانه های دفاعی، تجهییزات و ادوات و روییه    جهت( سخت و نرم)زارهای و اب

 (1:7507کاری، جوان فرد، یمیکر فشارکی،) .ها و نظام ها تعریف نمود

 نوآوری اجرای این ایده ها در . نوآوری چیزی بیشتر از تولید ایده خالق است: نوآوری

تلفی  ی  ایده خالق به منابع و تخصص نییاز دارد کیه    نوآوری به. قالب ی  فرآیند جدید است

 (.11 :همان)تجسم آن ایده خالق در ی  شکل مفید را امکان پذیر سازد 

 خالقانه متشکل از نوآوری های فناورانه و نوآوری های نظیامی   یبیترک :نوآوری دفاعی

سیامانه و محصیول    که تاثیر اساسی در تقویت بنیه دفاعی دارد و میی توانید از طریی  فنیاوری،    

دفاعی جدید و در قالب تفکرات و شیوه های نظامی موجود و یا جدید، منجر به خل  شایستگی 

نیازمنید فنیاوری پیچییده و سیطح بیاال       »الزامیا  دفاعی موف ،  ینوآور .و توانمندی دفاعی شود

 ،یالدفیو  نظیری زاده، . )نیست، اما فناوری نقش روزافزونی در خلی  قابلییت هیای دفیاعی دارد    

 (75:7502فرد، یمیکر

 نوآوری در ابعاد کلی یا جزیی در تفکرات و شیوه هیای نظیامی نظییر     :نوآوری نظامی

 (همان) .، طرح های دفاعی و شیوه های جنگیرین، راهبرد، راهکنش های نظامیدکت

 هماهنیگ کننیده تمیام    ، یکپارچیه کننیده و   نظام نوآوری دفیاعی : آورانه دفاعینظام نو

 (همان.)، تحقیقاتی و صنعتی دفاعی محسوب می شودشینظامات آموز

 ن هیایی اسیت کیه ایی    حی تعیین سیاختار کلیی سیسیتم و روش   منظور از طرا: طراحی

این ویژگی ها مربوط بیه یکیی از   . های کلیدی سیستم می نمایدساختار را قادر به تامین ویژگی

                                                                                                                                       

1  . Schiling 
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ع فناوری و ییا مصیالح میورد    موارد وهیفه مندی، کارایی، مسایل و محدودیت های اقتصادی، نو

قابلیت تغییر در سیستم های بزرد، قابلییت در    استفاده، وضوح طرح، قابلیت استفاده مجدد،

 .(7،8:5994هاروارد) های هنری استو جنبه

  نظیامی اسیت کیه جمییع عوامیل       :نظام جامع تحقیقات صنعتی نیروهای مسالح

مالت آن عوامل با هیم و بیا محییط هیای     تعیین کننده در حوزه تحقیقات صنعتی ن م و نیز تعا

مرتبط را در سازو کاری حکیمانه، معرفی کرده و اصول و مبانی نظری و اجرایی حاکم بر تحقی   

 (55:7507موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی،) .اهداس نظام جامع را ارائه می نماید

  دین اسیت کیه   مجموعیه ای از ارزش هیا و قواعید اساسیی و بنییا     : دکترین یا رهنامیه

راهنمای الزم برای تصمیم گیری در جهت تحق  اهداس و اقدامات اثربخش را فیراهم میی آورد   

 (5ویکیپدیا) .که به طور معمول در دو سطح راهبردی و اجرایی تدوین می شود

 راهنمای اعمال نظامی است و شامل قواعد سریع و تغییر ناپذیر نمی  :دکترین نظامی

چوب مرجع عمومی برای کل نیروهای نظامی اسیت کیه بیه اسیتاندارد     دکترین، ی  چهار. شود

 (.همان) .شدن عملیات ها و تسهیل آمادگی نیروها کم  می کند

 راهبرد شاخه ای از علم مدیریت است که در فنون نظامی، اقتصیاد، تجیارت و    :راهبرد

در محیط کسیب و  راهبرد به معنای استفاده از فرصت های موجود ( همان) .سیاست کاربرد دارد

 (59:7505خادم الرضا، ) میآورکار است بگونه ای که بتوانیم برای خود مزیت رقابتی بوجود 

 عبارتست از سیر کلی برنامه ها و اقدام های ی  کشور بیرای ایجیاد و    :راهبرد نظامی

، نظیامی دارای دو بعید   راهبیرد  .تقویت نیروی نظامی و بکارگیری آنها با توجه به اهداس عمومی

 (ویکیپدیا) .است( عملیات)و استفاده از نیرو ( توسعه)فراهم آوری نیرو 

 فعالیت هایی نظام مند برای خل  و یا توسعه ی  سامانه جدید کیه   :تحقیق و توسعه

کوششی که معطوس )بنیادی  قاتیتحق :ممکن است شامل چندین مورد یا همه موارد ذیل باشد

ته باشد بدون اینکه کاربرد تجاری فوری خاصیی در آن  افزایش در  انسان از ی  موضوع یا رش

معطوس افزایش در  انسان از ی  موضوع بیه منظیور   )، تحقیقات کاربردی (زمینه مد نظر باشد
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طراحی مهندسی و ساخت نمونه های )ای ، تحقیقات توسعه(  نیاز ویژه استبرآورده ساختن ی

 (.84: 7541، 7شلینگ) (....آزمایشی و مهندسی، آزمون و ارزیابی نمونه ها و 

 تاکتی  عبارت است از هنر جا به جا کردن نیرو در میدان نبرد، و یا هنر  ای :راهکنش

 (75:7505حبیبی،) .بکاربردن نیروها در جنگ

 حس سازی میتواند بر اساس حس برخاسته از شهود ناشیی از مهیارت،    :2حس سازی

حیس  . ناوری برای دستیابی به محصول اسیت اطالعات را تبدیل به بینش کند که تولید کننده ف

 (8:8:7007چیتیپدی.5گیویا) .تواند کوتاه کننده چرخه ایده تا محصول باشدسازی می

 افتد که فنیاوری جدییدی، پیشیرفته تیر و بیا      مرزشکنی زمانی اتفاق می : 5مرزشکنی

قات را پشت شاخص عملکرد باالتر تز فناوری نتعارس موجود هاهر شود و مرحله نوزادی و تحقی

در این زمان فناوری متعیارس بتیدریج متیرو  میشیود و     . سر گذاشته و وارد مرحله انتشار شود

 (8:7541گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی،) .فناوری جدید با اقبال مواجه می گردد

 ترکیبی از تحقیی  و   مدل :7و طراحی و توسعه 6مدل ترکیبی از تحقیق و طراحی

و توسعه، سودمندتر و جامع تر از مدل انفرادی تحقیی  و طراحیی اسیت، بیه      طراحی و طراحی

 :دالیل زیر

  مدل ترکیبی از قبل شامل مدل تحقی  و طراحی است، اما روش دیگر عملی و قابل

 .اجرا نیست

  مدل طراحی و توسعه ی  چشم انداز غیرخطی فراهم می نماید که هم طراحی

در حالیکه مدل تحقی  . وشش قرار می دهدمستقیم و هم طراحی معکوس را تحت پ

 .و طراحی ی  مدل خطی است و از تحقی  به سمت توسعه می رود
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      مدل طراحی و توسعه شامل ی  روش شناسی مجتمع سازی اسیت، کیه غییر خطیی

. بوده، اما از قبل شامل روش های خطی است که بیا تحقیی  و طراحیی سیازگار اسیت     

 (7:5990مهدجوبی)

 کیب تهدیدات منظم و نامنظم با استفاده از فناوری هیای سیاده و   تر :2جنگ ترکیبی

احمیید الهیییاری و گییروه  )باشیید پیچیییده بییه همییراه طراحییی و اجییرای غیییر تمرکییزی مییی   

 (50:7502مترجمین،

 :روش شناسی تحقیق
ای از افراد یا واحیدها کیه دارای   با توجه به تعریف، ی  جامعه ی آماری عبارت است از مجموعه

معموال در هر پژوهش، جامعه ی میورد بررسیی یی  جامعیه     . صفت مشتر  باشند حداقل ی 

متغییر واحیدهای آن بیه مطالعیه     ( هیا صیفت )آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت 

ی پیژوهش حاضیر، پژوهشیگران، اسیاتید،     آماری  جامعه(. 7507:24 سرمد و همکاران،)بپردازد 

نفیر از آنهیا    799کیه تعیداد    وری نظیامی میی باشیند   عملیاتی فنیا  متخصصان و صاحب نظران

 .شناسایی شدند

با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونیه از فرمیول کیوکران اسیتفاده     

 :گردید
 

  
     

        
 

 :که در این فرمول

t=در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول 

d= دقت احتمالی مطلوبدرجه اطمینان یا 

s=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین 

N=تعداد افراد جامعه 

روش نمونیه گییری نییز روش     .نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخیاب شیدند   49بنابر این تعداد 
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 .نمونه گیری تصادفی بوده است

 .درصد تحصیالت دکتری داشتند 55درصد پاسخگویان تحصیالت کارشناسی ارشد، و  51

سیال و   52تیا   57 نیب% 74سال، 59 یدارا% 51سال خدمت، 59گویان باالتر از پاسخ% 85

 .سال سابقه خدمت داشتند 59کمتر از % 97/9

% 75سیال،  29تیا   85 نیب% 74سال، 22تا  27 نیب% 57سال، 22پاسخگویان باالتر از % 54

 .سال سن داشتند 82تا  87 نیب

 مدل مفهومی و چهیارچوب نظیری طیرح،    های اثر گذارجهت انجام پژوهش بر مبنای مولفه

 :شامل ؛ کهپرسشنامه محق  ساخته طراحی و اجرا گردید ازدهی

هرفییت نیوآوری،   : پرسشینامه دوم  سیاسیت گیذاری هیای ابالغیی دفیاعی،     : پرسشنامه اول

ی دانش، فناوری، راهکنش و نظریه هیا : بعد عملیاتی نوآوری، پرسشنامه چهارم :پرسشنامه سوم

 حیس سیازی،  : ، پرسشینامه هفیتم  نیوآوری : خالقیت، پرسشنامه ششم: ه پنجمدفاعی، پرسشنام

 ، پرسشنامهمرزشکنی دانش: ری، پرسشنامه دهمفناو: طراحی، پرسشنامه نهم: پرسشنامه هشتم

در قسیمت اول پرسشینامه از مشخصیات فیردی از     . نظامی می باشد سازمان در نوآوری: یازدهم

ه خدمت پاسخگویان سیؤال شیده و در ادامیه تعیداد     جمله سن، جنس، میزان تحصیالت و سابق

پرسشینامه   دفترچه .به تفکی  آمده است گویه ها و سواالت مربوط به هر کدام از پرسشنامه ها

ایین  . باشید میی ( سیوال هیای جمعییت شیناختی و سیواالت پینج گزینیه ای       )شامل دو قسمت 

تاندارد موجود در مطالعات های اسپرسشنامه به صورت محق  ساخته بوده و به کم  پرسشنامه

مرتبط با موضوع به کم  نظرات اساتید محترم راهنما و مشیاور و همچنیین خبرگیان تحقیی ،     

ف هیا هسیتند کیه بصیورت طیی     طیف، مربوط به جواب 2تا  7های  عدد .سازی شده است بومی

 .گزینه ای تهیه شده اند 2لیکرت 

از  ییری بیه کمی  بهیره گ    5ییمحتیوا  و 7یصیور  در این تحقی  برای تعیین روایی از روش 

 .استفاده شده است فناوریو  یریت نظامیمتخصصان مد اساتید راهنما و مشاور و نظرات

و اسیاتید فین    روایی صوری در این پژوهش برای تهیه پرسشنامه از نظرات متخصصان -الف

ات و پیشینهادات  استفاده شد و برای اطمینان از روایی پرسشنامه نیز از نظرات افراد فوق و نظیر 

                                                                                                                                       

1  . Face validity 

2. Content-related validity   
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نییز ترتییب قیرار گیرفتن سیواالت در       اساتید راهنمیا و مشیاور در میورد سیواالت پرسشینامه و     

 .پرسشنامه استفاده گردید

امه در بین شیرکت کننیدگان در   پرسشن 59تعداد : بررسی پرسشنامه در توزیع ازمایشی: ب

د پاسخ دهنده خواسیته  از افرا متخصصان دفاعی، از اعضای جامعه آماری پخش شده است وبین 

با اخذ نظرات پاسخ دهندگان، تغییراتی . که نظرات خود را در مورد پرسشنامه مطرح نمایند شد

 .در جهت اصالح پرسشنامه اعمال گردید

 تحلییل  بیه  باشیند  میی  ساخته محق  پژوهش پرسشنامه های اینکه دلیل به :روایی سازه: ج

رای سینجش پاییایی پرسشینامه از آزمیون آلفیای      در این تحقی  بی . پرداخته شد آنان اکتشافی

بیین   های تهیه شده در ی  مطالعه آزمایشیی  بدین صورت که پرسشنامه. استفاده شد 7کرونباخ

هیا تحلییل و   و توسط آنها تکمیل شد و سپس دادهتعدادی از شرکت کنندگان مورد نظر پخش 

های هیر   ابتدا باید واریانس نمرهبرای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  .آلفای کرونباخ محاسبه شد

سپس با استفاده از فرمول زییر  . های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد زیرمجموعه سوال

 .کنیم مقدار ضریب آلفا را محاسبه می
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 :که در آن

 J= های پرسشنامه یا آزمون  های سئوال اد زیر مجموعهتعد

 = Sj2 ام J واریانس زیر آزمون

 = S2واریانس کل پرسشنامه یا آزمون 

میزان مناسبی برای پاییایی ابیزار در نظیر گرفتیه شیده       1/9در این پژوهش نیز آلفای باالی 

 SPSSافیزار   ای کرونبیاخ و نیرم  گیری قابلیت اعتماد، با استفاده از روش آلف بنابراین اندازه. است

بیین تعیدادی از شیرکت     لذا پرسشنامه های تهیه شده در ی  مطالعه آزمایشیی . صورت گرفت

هیا تحلییل و آلفیای کرونبیاخ     سیپس داده . و توسط آنها تکمییل شید   کنندگان مورد نظر پخش

 دار حاصیل مقی . برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونبیاخ اسیتفاده گردیید   . محاسبه شد

                                                                                                                                       

1  . Cronbachs Alpha 
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گیردد  لذا مشخص میی  بزرگتر شد، 19/9برای همه پرسشنامه ها و کل خرده مقیاس ها از عدد 

 .انده از پایایی مطلوب برخوردار بودهکه پرسشنامه های مربوط

 :یافته های پژوهش

 :های توصیفی افتهی( الف

حیراس معییار بیه    آمار توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، میانگین و ان 

ای برای مقایسه بین میانگین مولفیه  ت  نمونه tآزمون  توصیف داده ها و در سطح استنباطی از

جهت قضاوت در مورد شناسیایی  ( 5میانگین فرضی )نمونه های مدل پژوهش و میانگین فرضی 

ه لیکرت اسیتفاده شید   برای سنجش نظر پاسخگویان از مقیاس پنج ارزشی. متغیرها استفاده شد

 .است

 :های مربوط به فرضیه ها افتهی( ب

 موانع سیاست گذاری-(9

می باشد برای محاسبه نمره کلیی مولفیه    2تا  7گویه ها از  با توجه به اینکه دامنه نمره گذاری

ای بیه مقایسیه بیین    ت  نمونیه  tدر نظر گرفته شده است و با استفاده از آزمون  5میانگین فرضی 

 .ها و میانگین فرضی نمونه، برای میزان معناداری استفاده شده استمیانگین حاصل از مولفه 

 تک متغیره برای شناسایی موانع سیاستگذاری مدیریت نوآوری فن آورانه tنتایج آزمون: 9جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

 10 997,9 89,75 عدم سرمایه گذاری در نوآوری

 10 997,9 25,78 عدم سازمان دهی حمایت ونوآوری

 10 98,9 55,4 عدم برنامه ریزی اثربخش

و  نبود اولویت های تحقیقاتی جامع

 هماهنگ

87,71 997,9 10 

بررسی نتایج نشان داده که بیین موانیع سیاسیتگذاری و مییانگین فرضیی نمونیه در سیطح        

بنیابراین میی   ؛ (p-value =0/00 < a =0/01 )دارد تفاوت معناداری وجیود   97,9معناداری 

گذاری در نوآوری، عدم سیازمان دهیی حماییت و    ط کرد که عدم سرمایهچنین استنباتوان این 

تیرین  هماهنگ از مهیم  و ی تحقیقاتی جامع،هارنامه ریزی اثربخش و نبود اولویتنوآوری، عدم ب

 .دفاعی می باشدفناورانه  ینوآورنظام  تیریمدموانع سیاستگذاری 
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 موانع ظرفیت نوآوری -(2

 تک متغیره برای بررسی مواتع ظرفیت نوآوری مدیریت نوآوری فن آورانه tون آزمنتایج : 2جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

7 ضعف دانشگاه های دفاعی

7,74 

997,9 10 

7 عدم ارتباط نظامی با دانشگاه های غیر نظامی

8,75 

997,9 10 

9 کمبود مراکز تحقیقات دفاعی

7,74 

997,9 10 

9 می در زمینه دفاعینبود مراکز تحقیقات غیر نظا

8,74 

997,9 10 

بررسی نتایج نشان داده کیه بیین موانیع هرفییت نیوآوری و مییانگین فرضیی نمونیه در سیطح          

بنیابراین میی   . (p-value =0/00 < a =0/01)دارد تفاوت معنیاداری وجیود    97,9 معناداری

دانشگاه های غییر   توان این چنین استنباط کرد که ضعف دانشگاه های دفاع ملی، عدم ارتباط با

نظامی، کمبود مراکز تحقیقات دفاعی و نبود مراکیز تحقیقیات غیرنظیامی در زمینیه دفیاعی، از      

 .دفاعی می باشدفناورانه  ینوآورنظام  تیریمدموانع هرفیت نوآوری در 

 موانع بعد عملیاتی نوآوری -(3

 وری مدیریت نوآوری فن آورانهتک متغیره برای بررسی موانع بعد عملیاتی نوآ tنتایج آزمون: 3جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

 10 997,9 52,72 عدم آموزشهای نوین

 10 997,9 57,74 عدم تجهیزات کافی

 10 997,9 75/75 کمبود مراکز تحقیقات غیر نظامی

بررسی نتایج نشان داده که بین موانیع بعید عملییاتی نیوآوری و مییانگین فرضیی نمونیه در سیطح         

ن بنابراین می تیوان ایی  (.  p-value =0/00 < a =0/01 )دارد تفاوت معناداری وجود  97,9معناداری

و کمبیود مراکیز تحقیقیات     های نوین، عدم تجهیزات و مواد کیافی چنین استنباط کرد که عدم آموزش

 .باشددفاعی میفناورانه  ینوآورنظام  تیریمدغیر نظامی، از موانع بعد عملیاتی نوآوری در 
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 نع دانش، فناوری، راهکنش و نظریه های دفاعیموا -(4

 تک متغیره برای بررسی موانع دانش، فناوری، و نظریه های دفاعی مدیریت نوآوری فن آورانه tنتایج آزمون  4جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

 10 997,9 72,74 ضعف دانش

 10 997,9 75,72 ضعف فناوری

 10 997,9 92,71 ضعف نظریه های دفاعی بومی

و نظرییه هیای دفیاعی مییانگین      بررسی نتایج نشان داده که بین موانع موانع دانش، فناوری

 p-value =0/00 < a)دارد تفیاوت معنیاداری وجیود     97,9 یمعنادارفرضی نمونه در سطح 

بنابراین می توان این چنین استنباط کرد که ضعف دانیش، ضیعف فنیاوری و ضیعف     ؛ (0/01=

نظیام   تیریمدهای دفاعی در نع دانش، فناوری، راهکنش و نظریهمی، از موانظریه های دفاعی بو

 .دفاعی می باشدفناورانه  ینوآور

 موانع نوآوری -(5

 تک متغیره برای بررسی موانع نوآوری مدیریت نوآوری فنآورانه tنتایج آزمون: 5جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

 97 006/0 28,61 عدم نوآوری تولیدات داخلی

 97 006/0 83,62 عدم نوآوری اداری

 97 006/0 38,65 کمبود کارگران ماهر

 97 006/0 10,61 کمبود سرمایه

 97 006/0 16,61 ضعف فرهنگی

 97 006/0 57,69 عدم حمایت و پشتیبانی دولت

 97,9 یمعنیادار بررسی نتایج نشان داده که بین موانع نواوری و مییانگین فرضیی نمونیه در سیطح     

بنابراین می توان این چنیین اسیتنباط   (.  p-value =0/00 < a =0/01)دارد معناداری وجود  تفاوت

کرد که عدم نوآوری تولیدات داخلی، عدم نوآوری اداری، کمبود کارگران ماهر، کمبیود سیرمایه، ضیعف    

فاعی میی  دفناورانه  ینوآورنظام  تیریمدفرهنگی و عدم حمایت و پشتیبانی دولتی، از موانع نوآوری در 

 .باشد
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 موانع حس سازی -(6

 تک متغیره برای بررسی موانع حس سازی مدیریت نوآوری فناورانه tنتایج آزمون: 6جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

عدم ایجاد نقشه و طرح از موقعیت کنونی و 

 موقعیت مطلوب

97,75 997,9 10 

 10 97,9 94,75 سازمان ها عدم تالش کافی برای تغییر سیستم در

بررسی نتایج نشان داده کیه بیین موانیع حیس سیازی و مییانگین فرضیی نمونیه در سیطح          

بنیابراین میی   ؛ (p-value =0/00 < a =0/01)دارد تفاوت معناداری وجیود   97,9معناداری 

توان این چنین استنباط کرد که، عدم ایجاد نقشه و طرح از موقعیت کنونی و موقعیت مطلیوب،  

نظیام   تیریمید هیا، از موانیع حیس سیازی در     یر سیستم در سازمانای تغیو عدم تالش کافی بر

 .دفاعی می باشدفناورانه  ینوآور

 موانع طراحی -(7

 تک متغیره برای بررسی موانع طراحی مدیریت نوآوری فناورانه tنتایج آزمون: 7جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

 10 97,9 58,75 عدم طراحی بهینه

R&Dعدم توجه به 
7

 54,77 97,9 10 

D+Dعدم توجه به 
5

 90,78 997,9 10 

 ناهماهنگی و عدم مدل ترکیبی
D+D+R&D 

59,78 997,9 10 

و میییانگین فرضییی نمونییه در سییطح  بررسییی نتییایج نشییان داده کییه بییین موانییع طراحییی 

بنیابراین میی   ؛ (p-value =0/00 < a =0/01)دارد تفاوت معنیاداری وجیود    97,9معناداری

، عیدم توجیه کیافی    R&Dین استنباط کرد که عدم طراحی بهینه، عدم توجه بیه  توان این چن

D+D     و ناهماهنگی و نبیود میدل ترکیبییD+D+R&D    از موانیع طراحیی در میی باشید ،. 

                                                                                                                                       

1. Research & Design 

2 . Design & Development 
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 .دفاعی می باشدفناورانه  ینوآورنظام  تیریمد

 موانع فناوری -(8

 یت نوآوری فناورانهتک متغیره برای بررسی موانع فناوری مدیر tنتایج آزمون : 8جدول 

 d.f معنی داری t مؤلفه

 10 997,9 18,75 ضعف دانش فناوری

 10 997,9 71,78 عدم همگرایی فناوری

نبود زیرساخت برای توسعه و 

 کارآفرینی فناوری

95,78 997,9 10 

 بررسی نتایج نشان داده که بین موانع فناوری و میانگین فرضی نمونیه در سیطح معنیاداری   

تیوان ایین   بنیابراین میی  ؛ (p-value =0/00 < a =0/01)دارد ت معناداری وجیود  تفاو 97,9

و نبیود زیرسیاخت بیرای     چنین استنباط کرد که ضعف دانش فناوری، عیدم همگراییی فنیاوری   

 .باشددفاعی میفناورانه  ینوآورنظام  تیریمدتوسعه و کارآفرینی فناوری از موانع فناوری در 

 موانع مرزشکنی دانش -(1

 تک متغیره برای بررسی موانع مرزشکنی دانش مدیریت نوآوری فناورانه tنتایج آزمون: 1دول ج

 d.f معنی داری t مؤلفه

 10 997,9 01,75 نبود الگوی مرزشکنی دانش

 10 985,9 25,2 ضعف بینش مرز شکنی

 10 98,9 57,5 ضعف تفکر مرزشکنی

 10 997,9 40,75 کیفیت پایین محصوالت

و مییانگین فرضیی نمونیه تفیاوت      ج نشان داده که بین موانیع مرزشیکنی دانیش   بررسی نتای

محصیوالت،   توان این چنین استنباط کرد کیه کیفییت پیایین   بنابراین می؛ معناداری وجود دارد

، از موانیع مرزشیکنی   و ضیعف تفکیر مرزشیکنی    ینش مرزشیکنی عدم الگوی مرزشکنی، ضعف ب

 .عی می باشددفافناورانه  ینوآورنظام  تیریمددانش 
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 گیری بحث و نتیجه
نتیایج  . بیود  «دفیاعی فناورانه  ینوآورنظام  تیریموانع مد ییشناسا»هدس اصلی پژوهش حاضر 

موانیع  . آزمونهای استنباطی آماری نشان داد که نتایج و یافته هیای تحقیی  یکسیان میی باشید     

و دانیش، راهکنشیها و    سیاست گذاری، موانع هرفیت نوآوری، موانع بعد عملیاتی نوآوری، موانع

نظریه ها، موانع نوآوری، موانع حس سازی، موانع طراحیی، موانیع فنیاوری و موانیع مرزشیکنی      

 .دفاعی می باشندفناورانه  ینوآورنظام  تیریمددانش از اصلی ترین ابعاد موانع 

 :که شامل مؤلفه های زیر می باشد موانع سیاست گذاری

 عدم سرمایه گذاری در نوآوری

 ازمان دهی حمایت ونوآوریعدم س

 عدم برنامه ریزی اثربخش

 .های تحقیقاتی جامع، طولی و هماهنگنبود اولویت

 :موانع هرفیت نوآوری، که شامل مؤلفه های زیر می باشد

 ضعف دانشگاه های دفاعی

 عدم ارتباط نظامی با دانشگاه های غیر نظامی

 کمبود مراکز تحقیقات دفاعی

 .نظامی در زمینه دفاعی نبود مراکز تحقیقات غیر

 :باشدهای زیر مینوآوری، که شامل مؤلفهد عملیاتی موانع بع

 عدم آموزشهای نوین 

 عدم تجهیزات کافی 

 .کمبود مراکز تحقیقات غیر نظامی

 :که شامل مؤلفه های زیر می باشد نظریه های دفاعی و موانع دانش، فناوری

 ضعف دانش 

 ضعف فناوری 

 .ی بومیضعف نظریه های دفاع

 :موانع نوآوری ، که شامل مؤلفه های زیر می باشد

 عدم نوآوری تولیدات داخلی 

 عدم نوآوری اداری 
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 کمبود کارگران ماهر

 کمبود سرمابه

 ضعف فرهنگی

 .عدم حمایت و پشتیبانی دولت

 :که شامل مؤلفه های زیر می باشد موانع حس سازی

 یت مطلوبعدم ایجاد نقشه و طرح از موقعیت کنونی و موقع

 .سازمان ها عدم تالش کافی برای تغییر سیستم در

 :باشدکه شامل مؤلفه های زیر می موانع طراحی

 عدم طراحی بهینه

 R&Dعدم توجه 

 D+Dعدم توجه به 

 .D+D+R&D ناهماهنگی و عدم مدل ترکیبی

 :که شامل مؤلفه های زیر می باشد موانع فناوری

 ضعف دانش فناوری

 عدم همگرایی فناوری

 .نبود زیرساخت برای توسعه و کارآفرینی فناوری

 :که شامل مؤلفه های زیر می باشد موانع مرزشکنی دانش

 نبود الگوی مرزشکنی دانش

 ضعف بینش مرز شکنی

 ضعف تفکر مرزشکنی

 .کیفیت پایین محصوالت

بیه اسیتفاده اثیربخش از     یمبرمی  اجیی امیروز احت  یایپو طیها به منظور رقابت در محسازمان

بیه   هیامروزه بر خالس گذشته که سیرما . به منظور بقا و رشد دارند ،یابع خود در جهت نوآورمن

در  ینوآور یها نهیشد، توسعه دانش در زمیسازمان ها شناخته م یمنبع برا نیتریاتیعنوان ح

 یمنبیع رقیابت   نیو محصوالت نوآورانه بزرگتر کسب وکار یها ندیدر فرآ ییگرافناوری، تخصص

و نشان دادن واکنش بیه   یخارج طیها به منظور وف  دادن خود با محدر واقع سازمان. دباش یم

 یدر  شده در داخل و خارج سازمان و کاهش چرخه عمر محصوالت، به دنبال نیوآور  راتییتغ
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و  نیدها یدر فرآ یاثر بخش ایتواند به منظور حفظ و بهبود سطح عملکرد و یم ینوآور. باشند یم

بیه   اجیی در سیازمان، احت  یاما به منظورگسترش و توسعه نوآور؛ مان اجرا شودساز یها یخروج

 یبیه سیازمان می    یرقابت تیمز  یدر واقع دانش و مهارت ها . باشدیها مکسب دانش و مهارت

 تیی و قابل اطالعات ات،یاز مهارت ها، تجرب یبه عنوان مجموعه ا نشدا  یدهند و سازمان از طر

 ایی و  دیی جد ینیدها یدر محصوالت و فرآ ینوآور یتواند برایمسائل، مافراد به منظور حل  یها

دانش بیه   ،است که در جهان معاصر لیدل نیبه هم. خود، توانمند شود یو اثربخش ییبهبود کارا

یکیی از  . ردیگیسازمان ها شناخته شده و مورد توجه قرار م یها ییدارا نیاز مهمتر یکیعنوان 

روزی توانید بیه پیی   های صحنه نبرد میانهای نظامی را در رویاروییسازم های اثر بخش کهمولفه

، راهکنش و تجهیزات است که بر ایین  های مختلف ساختار، سازمانبرساند نوآوری آنها در حوزه

هیای اخییر در   بررسی نبرد .نیز دستخوش تغییر میشود... مبنا کیفیت منابع انسانی و آموزش و 

 .یروها در قبل و حتی در حین نبرد میتواند برتری ساز باشدمنطقه نشان میدهد که پویایی ن

هیای نیو و بیدیع    اییده . هیای نیو و بیدیع هسیتند    های نظامی برای بقا نیازمند ایدههمه سازمان 

ههیور  . دهید ت میی همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیسیتی و فنیا نجیا   

زد نسبت به رقبا مزیت رقابتی بیه دسیت آورنید بلکیه ابیزار      نوآوری نه تنها سازمانها را قادر می سا

سازمان های دفاعی امیروز بیا محییط پوییا     . سودمندی را برای ارتقای عملکرد نظامی ارائه می کند

. مشخص شده با تغییر فناورانه سریع، چرخه زندگی کوتاه محصول و جهانی شدن مواجیه هسیتند  

اعی به ویژه آنهایی که فناورانیه محیور هسیتند در ایین     این آشکار است که ارتش ها و نیروهای دف

طراحیی  . نوع محیط نیاز به عامل خالق و نوآورانه برای بقا در رقابت بیرای رشید و هیدایت باشیند    

نوآوری در سازمان نظامی موجب تقویت موقعیت سازمان در برابر رقبای خود می شود و اجازه می 

ری شیود و متناوبیاً آن را در حیال خلی  دسیتاوردهای      دهد که در دراز مدت مزیت رقابتی نگهیدا 

ایین فرآینید در   . جدیدی که برآورده شیدن هیدس وییژه سیازمان نظیامی اسیت آمیاده میی کنید         

 .سازمانهای نظامی ما با توجه به تشدید تهدیدها و توسعه تحریم ها الزام مضاعف پیدا میکند
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 پیشنهادها
نه دفاعی در ارتقاء بازدارندگی دفاعی و ایجاد جهیش در  با توجه به اثر بخشی نظام نوآوری فناورا

تجهیزان اثر بخش در تراز دفاعی کشور و با استناد به یافته های تحقی  پیشنهادهای اجراییی را  

 :توان بیان کردبه صورت زیر می

 :اقداماتی که باید توسط ستاد کل ن م سیاستگذاری و نظارت شود -الف

ساماندهی خالقیت و نوآوری های فردی و نوآوری های سیازمانی  برنامه ریزی برای هدایت و 

 بر اساس آینده نگاری

ای بر ساختار، سازمان وراهکینش هیا و هیدایت    برنامه ریزی بمنظور بازنگری مستمر و دوره

 نوآوری ها در این راستا

و همراسیتا نمیودن آنهیا بیر مبنیای      ( نظری، صنعتی)های تحقیقاتی مشخص نمودن اولویت

 .ستگذاری های ابالغی یا تدوین شدهسیا

 :اقداماتی که باید توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام پذیرد -ب

 سرمایه گذاری ریس  پذیر در حوزه توسعه نوآوری و خالقیت

تدوین نقشه راه ایجاد و توسعه فناوری های حیاتی و اثر بخش دفیاعی و ایجیاد پیشیرانهای    

 بردهای دفاعی و اسناد باال دستیدفاعی بر اساس راه

ایجاد ارتباط در زمینه دانش نظامی، تسلیحاتی و لجستکی بیا کشیورهای پیشیرو در زمینیه     

 نظامی

رصد فناوری های دفاعی جهانی و پیشرفت هیای علیم و فنیاوری بیر اسیاس نیوع        دیدبانی و

یا  همطرازح فناوری ریزی در جهت توسعه نوآوری ها در راستای دستیابی به سطنامهتهدید و بر

 مقابله با فناوری تهدید

 تشکیل و توسعه بان  تحقیقات دفاعی بمنظور استفاده از نتایج تحقیقات

ایجاد مراکز پژوهش علم و فناوری و گروههای توسعه فنیاوری و برنامیه رییزی دقیی  بیرای      

 دستیابی به فناوری های تاثیر گذار

 ارتباط بیشتر با مراکز علمی و دانشگاهی

 و سازمان دهی حمایت ونوآوری سرمایه گذاری در نوآوری

انطبیاق   ،طراحیی بمنظیور ایجیاد انعطیاس پیذیری     بهره برداری از چارچوبها و ضوابط کیالن  

 .پذیری و پایداری محصوالت تولیدی در آرایه های دفاعی
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 .ریزی اثربخش در حوزه نوآوری و تدوین اولویت های تحقیقاتی جامع و هماهنگبرنامه

گروههیای   ،R&dمراکز پژوهش علوم و فناوری ) یدفاعوسعه ساختارهای تحقی  و توسعه ت

 (r&d&d، دفاتر طراحی r&Dتوسعه فناوری 

 تقویت و افزایش قابلیت های دانشی و نوآورانه در دانشگاه های دفاعی

 و همراستایی مراکز تحقیقات دفاعی افزایش

 عیتعدد مراکز تحقیقات غیر نظامی در زمینه دفا

 (کپی سازی، طراحی مستقیم، بهینه سازی، جذب فناوری) یفناوراشاعه راهکارهای توسعه 

 

 :اقداماتی که باید توسط نیروهای ارتش و سپاه پاسداران و یا در نیروهای آنها انجام پذیرد -ج

 .های سازمانی در تمامی جنبهتوسعه فرآیند نوآوری ها

 .ظ نخبگان، بکار گیری و حفشناسایی، جذب، ارتقاء

 .زمینه سازی و توسعه فرآیند خالقیت ها و نوآوری فردی

 .سازمانی اعم از فناوری یا نظامی های نوآورانهگیریتصمیم در کارکنان مشارکت افزایش

 .تربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند و متخصص با قابلیت های نوآورانه و مرزشکنانه

 .حقیقاتی غیرنظامیبهبود ارتباط با مراکز دانشگاهی و ت
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