
 

 

 

 

وزه تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری درح

 اسالمی ايرانفناوری و نوآوری دفاعی جمهوری 
  4 فرد، محمد شعبانی3، ناصر پورصادق2نژادنوری، محمد مهدی1حسین دهقان

 07/00/69پذیرش مقاله:                                                                       70/07/69دریافت مقاله: 

 چكيده 

نظام  یتحول و نوساز ،یگذاراس ت یس   قیاز طر دیحتما بادفاعی  یو نوآور یجهت دادن به چرخة فناور  

ی دفاعی باش د و این اار نیازمند طراحی اگووی س یاس توذاری است بنابراین این تحقیق با    و نوآور یفناور

 «گذاری در حوزۀ فناوری و نوآوری دفاعی ج.ا.ا.تبیین ابعاد مؤثر در طراحی اگووی راهبردی س یاست دف ه

ری گذاری در حوزۀ فناوابعاد اگووی راهبردی سیاست»  تحقیق یعنی ؤال اصلیسدنبال شد و در همین راستا 

روش است؛  ایتوسعه -یپژوهش از گحاظ نوع، ااربرد نیا مطرح ش د  و « ؟و نوآوری دفاعی ج.ا.ا. ادامند

 ابزار اس   تهاد ی با دانیم قاتیتحقاز روش اطالعات  یآورجمعای اس   ت و انجام این تحقیق موردی زمینه

ابعاد مؤثر  های تحقیق،باشد. براساس یافتهاه سواالت آن با استهاد  از طیف گیکرت تهیه شد  می نامهسشپر

گیری در طراحی اگووی راهبردی س  یاس  توذاری در حوز  فناوری و نوآوری دفاعی ج.ا.ا. عبارتند ازت جهت 

آوری دفاعی، ظرفیت و الی س   یاس   توذاری نوآوری وفناوری دفاعی، فرایند س   یاس   توذاری فناوری و نو

های فناورانه قدرت دفاعی مطلوب، اص  ول اقتد  ادی  های فناوری و نوآوری دفاعی، نیازمندیزیرس  اخت

  ی فناوری و نوآوری دفاعی.هاسیاستفناوری و نوآوری دفاعی، فرهنگ فناوری و نوآوری دفاعی و ارزیابی 
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 مقدمه

در فضیلت و اهمیت اتخاذ سیاست درست و انتخاب مسیر صحیح برای آیند   ()حض رت علی  

رراگحکم غ«)حسن اگسیاسه، قوام اگرعیه؛ یعنی سیاست نیکو موجب استواری ملت است.»فرمایندت می

 (4224و درراگکلم،حکمت 

گذاری در علم و اش ورهایی اه براساس سیاست نظران حوز  فناوری و نوآوری معتقدند، ص احب 

، اندگذاری ارد ای از توگید ناخاگص ملّی خود را سرمایهفناوری حرات ارد  و س هم قاب  مالحظه 

اند. در ای سرشار از توسعه و رفا  اجتماعی را ساختهدر جایوا  رفیع پیش رفت قرار گرفته و جامعه 

های علم، فناوری و گذاری مدوّن در حوز س  یاس  ت  حاگی اه، آن دس  ته از اش  ورهایی اه فاقد 

 اند و یا موفقیّت قاب  قبوگیاند حتی با داش تن س رمایة الزم یا با ش کست مواجه شد    نوآوری بود 

اند و به علت همین نقیده، فاصلة علمی، فناوری و نوآوری آنان با وضعیت موجود جهانی نداش ته 

 هموار  بیشتر شد  است.

های فناوری و نوآوری و د ش   رای  و س   ازواار الزم برای خلق جدیدت س   یاس   ت به منظور ایجا

بایست الیه بسترهای مورد نیاز آن شناسایی و طی یک استانداردسازیِ دفاعی در این خدوص، می

ریزیِ مناس  ب زمینة تحقق آن مهیا ش  ود. الزمه تحقق این مهم اگووس  ازی در این خد  وص برنامه

های مختلف نیروهای مس  لح، همکاری س  ازمان یافته و نهادینه با بخشاس  ت اه ایجاد ارتباو و 

گذار بسیار مهم و اساسی است. برای این جامعة نخبوان و فرهیختوان اش ور، و نهادهای س یاست  

اگووس  ازی هم نیاز اس  ت، ابعاد مختلف اگووی س  یاس  توذاری فناوری و نواوری دفاعی مش  خص 

ظری در حوزۀ فناوری و نوآوری دفاعی را توس  عه دهد. به تواند دانش نگردد. و این موض  وع می

های مختلف نیروهای مس   لح برای فهم مش   ترل از اگووی ارتقاء هماهنوی و هم افزایی در بخش

فناوری و نوآوری دفاعی امک اند. ابعاد س  یاس  ت گذاری در حوزۀ فناوری و نوآوری دفاعی را  

 مشخص نماید.

گذاری، تحول و نوسازی ری دفاعی حتما باید از طریق سیاستجهت دادن به چرخة فناوری و نوآو

و نوآوری دفاعی باشد. و این اار نیازمند طراحی اگووی سیاستوذاری است؛ و بایستی  نظام فناوری

ابعاد اگووی س یاس توذاری فناوری و نوآوری دفاعی را مش خص نما.یم. بنابراین هدف اصلی این    

گذاری در حوزۀ فناوری و نوآوری حی اگووی راهبردی س  یاس  ت تبیین ابعاد مؤثر در طرا»تحقیق 
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 گذاری درابعاد اگووی راهبردی سیاست»اس ت. در همین راس تا س ؤال اصلی تحقیق    « دفاعی ج.ا.ا. 

 «حوزۀ فناوری و نوآوری دفاعی ج.ا.ا. ادامند؟

 مبانی نظری 

 :الف ـ پيشينه 

گرفته اه بخش  ی از نیازهای تحقیق های مختلهی ص  ورت پژوهش موض  وع تحقیق،در ارتباو با 

های نامههای داتری، پایانرساگهر های قاب  توجه درغم بررس ی نمایند. اما علیحاض ر را تممین می 

های علمی و متون مکتوب منتشر شد  های تحقیقاتی، مقاالت علمی، سایتاارشناسی ارشد، پروژ 

ساس چارچوب این موضوع و تحقیق حاضر )اعم از تدوین و ترجمه(، به طور خاص، اثری اه بر ا

توان با مطاگعاتی اه ص ورت گرفته است، می اما  نوارش ش د  باش د، و به روز باش د، یافت نش د.    

 ای متعددی وجودمنابع تدوین شد  و ترجمه س یاستوذاری فناوری و نوآوری، گهت اه در مبحث 

ا ر موض  وع تحقیقر، در رابطه با از نیازها و امبودهای مطاگعاتی تحقیق حاض   هاییدارد اه بخش

طراحی اگووی االن توس عه صنعتی اشور با تماید بر نقش  »ی با عنوان، مانند رس اگه نمایدتممین می

( اشار  ارد. هدف این تحقیق تبیین اگووی 271ت 1333)قاضی نوری، «های علوم و فناوریس یاست 

اگه و فناوری است. محقق در این رسهای علوم االن توسعه صنعتی اشور با تماید بر نقش سیاست

  ها و مهاهیم توسعه )به ویژپس از تعریف مس لله تحقیق، مرور ادبیات مهد لی روی تعریف واژ   

های آن و وضع اشورهای مختلف به خدوص ایران در توس عه صنعتی(، علم و فناوری و سیاست 

های علوم و فناوری صورت ستبندی جامع و نو از محتوای سیااین زمینه به عم  آمد  و یک دسته

گذاری علم و فناوری از منظر مقام های سیاستویژگی»داد  است. یکی دیور از تحقیق انجام شد ، 

های علم و فناوری در اگووی تبیین نقش س  یاس  ت  »اس  ت. اه هدف اص   لی آن  « معظم رهبری

ه ر این تحقیق نتیجاس  ت. محقق د« ایرانی پیش  رفت، با توجه به اگزامات علم و فناوری -اس  المی

های سریع در عرصة علم و فناوری موجب تحوالت شورفی در جهان گیرد اه امروز  پیش رفت می

گذاری علم و فناوری در ی سیاسترود اه تهاوت در نحو ش د  است. این امر تا بدان جا پیش می 

 م و فناوریگذاری علشود. اگووهای سیاستاش ورها باعث بروز تحوالت متهاوت در اشورها می 

انند. های علم و فناوری برای رس  یدن به اهداف یک جامعه را مش  خص می مس  یر حرات برنامه

های بخش اول این اگوو، نقشه را  تمدنی اگووی پیشرفت است اه فرآیند حرات از اصول و ارزش

 ی مهدوی منتظر ظهور نشاننظام اس المی را به س مت تشکی  تمدن نوین اسالمی و تحقق جامعه  
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ی علم و تاانون در زمینه 1323ای اه ایشان از سال های راهبردیدهد و قس مت دوم، س یاست  می

اند را به ص  ورت یک فرآیند بر اس  اس نقش  ه را  تمدنی نش  ان    گیری نمود فناوری مطرح و پی

 (117ت 1311دهد.)مؤمن، می

 ب ـ مفهوم شناسی : 

اگوو "شناخت. اصوال  خوبی آنها را به نیموجود و رابطه ب یرهایمتغ توانیبه امک اگوو م تالگو -

 (11ت 1332. )دالور، "به دنبال اشف رابطه است

دار اه به وسیله یک فرد یا گروهی از گذاریت عبارت است از یک سلسله اقدامات هدفس یاست  -

ک  عمومی گذاری را دارا باشند، برای مقابله و رفع یک مشمش ی افراد اه قدرت و مش روعیت خ  

 (12ت 1313گیرد.)اگوانی، شک  می

ر افته دیور دی های علمی و یا هر نوع ش  ناخت س  ازماناارگیری س  یس  تماتیک دانشهب تفناوری -

 (33 ت1372های علمی تعریف شد  است.)محسنی، انجام خدمات و فعاگیت

 ایاس  ب اندیش  ه نوآوریت در ادبیات مدیریت، واژ  نوآوری از نظر اص  طالحی به معنی فرآیند -

 (233ت 1133خالق و تبدی  آن به محدول، خدمت یا یک روش عملیاتی مهید است. )رابینز، 

به عنوان یکی از عوام  الیدی در فرایند ایجاد ارزش  -ویژ  نوآوری در محد   ول به – نوآوری

به این  2333و دیوران در تحقیق خود در سال فروه  ( 32ت 1113 و دیوران، هان.)شودشناخته می

ها اغلب به دگی  بهبود موقعیت رقابتی خود، نوآوری در محدول را انجام نتیجه رس یدنداه شرات 

ت  2337شان را افزایش دهند )گین و چن، مندی و وفاداری مشتریانوس یله رضایت  دهند تا بدینمی

گیری های جدید ب    ه جای بهر نوآوری به فعال بودن یک ش  رات در جس  تجوی فرص  ت (117

اند و بیانور تمای  به انکار و رها اردن عادات قدیمی و های موجود دالگت میص   رف از توانایی

در این تعریف، نوآوری  (23ت 2332و همکاران،  منوال. )های آزمون نشد  استید ا امتحان اردن

 های ش  رات توزیعنورش ی جدید اس  ت اه برای مؤثر بودن، باید در همه بخش  پذیرش ذهنیت یا

ویکم ای ن است های مهم نوآوری در قرن بیستیکی از ویژگی مند شوند.د ت ا همه از آن بهر ش و

شود. به دالی  زیادی نوآوری، یک ب ازی چندنهر  است ا ه ا  ه امتر ب  ه یک شرات مربوو می  

آنها انند ها با هم اار میهای مختلف در ش  بکهها و انداز هایی با ش  ک بازیکنان آن در س  ازمان

ای ههای محلی، یا زنجیر  تممین یا شراای توسعه محدول یا اتحادیهها و گرو ممکن اس ت دس ته  
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 ناوریفاستراتژیکی باشند ا    ه رقبا و مشتریان را به همکاری موقت برای تالش به منظور ااربرد  

 (224ت 2331، همکارانیولیاردی و .)بدهندجدید سوق می

رین تهادی مرتب  با نوآوری و نظام توگیدی مرتب  با آن، مهمگوید اه چارچوب ناداو.یس   ت می

گوید اه نهادها اهمیت ( او می211-332ت 2332خد وص یات نظام ملی نوآوری هس تند.)نی ا،سی،    

حیاتی در فرآیند نوآوری دارند، و بنابراین نقطة قوت نورش نظام ملی نوآوری نهادها هس   تند اه 

های نوآوری و نهادها، چهار فرض  یة انند. در رابطة بین نظاممی نقش ی حیاتی و مرازی در آن ایهاء 

اند. (تغییرات نه ادی ی ک س   ازوا ار انتخ ابی قوی برای نوآوری ایج اد می     1مهمئ وجود داردت 

های نوآورانه هس   تند و نهادها حامالن (فرآین دهای یادگیری، عوام  الیدی تعیین انندۀ فعاگیت 2

( نوآوری 4ی به مس  یر، مههوم الیدی در تغییرات نهادی اس  ت. ( بحث وابس  تو3باش  ند.دانش می

ها در فناورانه ش  دیدام مبتنی بر نوآوری نهادی اس  ت و نبود آن مس  ؤول بس  یاری از ش  کس  ت    

 (2332های اشورهای در حال توسعه برای دستیابی به فناوری است.)باگزات، مشیخ 

 ()ایمبانی سیاستگذاری در  کالم امام خامنه -

                                                 س  ازی برای مد  رف توگید داخلی، ارتقاء ایهیت توگیدات                  توگیدمحور، فرهنگ           س  یاس  توذاری   (1

                                                                                    داخلی، نوس ازی و ابتکار در ماش ینها، در محدوالت، در مدیریت، در ساخت؛ اینها اارها.ی است   

بیانات در اجتماع اارگران اارخانجات .)      ّ             ش   اءاگلّه انجام بویرد                                  ا ه ب اید انجام بویرد و امیدواریم ان  

  (    1311 / 2 /  13، توگیدی داروپخش

. است پیشرفت اساس اشوری، هر در انسانی نیروی. است اس اسی  امر یک دانش وا ،  اص الح ( »2

 جدان،و با مؤمن، انسانی نیروی ارد؟ خواهد تضمین اشور یک در را پیشرفت انسانی نیروی ادام

 و شورا برای و ندارد دگسوزی و اار به اعتقاد اه ییانس انی  نیروی آن واگّا دگس وز؛  و اار به معتقد

 تپیشرف به تواندمی امکی چه نیس ت،  قای  اعتنایی گونههیچ مردم خود و مردم هایارزش و نظام

 یعمد  هایبخش از بس یاری  س  یاس توذاری  در باید اه اس ت  اس اس  ی  نکات اینها بکند؟ اش ور 

 (13/2/1373بیانات در مورخه، «).بویرد قرار توجه مورد ما دستوا 

های اجتماعی و ی امنیت، معیشت، فرهنگ، جوانان، آسیبهای دش من را در مس لله  باید نقش ه »   ( 2

گذاری و اقدام ارد و حرف گذاری، قانوندیور مس  ا.  درل ارد و با هدف مقابله با آن، س  یاس  ت

، وا  قدیدار فرماندهان و اارانان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش با فرماند  ابی ان ات در   .«)زد

11/11/1314) 
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                                                      ی اقتد  اد اش  ور، در رفتارهامان و در س  اختارهای تش  کیالتی و              مان در مس  لله   های       در نورش  (3

               ها دارند، باید                          هایی اه هر ادام از دستوا         ها و سهم        مان، نقش                  مان و قواعد موضوعه           مان، قوانین     اداری

                ی خودمان را ش  ک       آیند     ها،            و این س  یاس  ت            س  یاس  توذاری                              تغییراتی بدهیم و بر اس  اس این

، قانون اس  اس  ی 44اندرااران اجرای اص    یانات در دیدار مس  لوالن اقتد  ادی و دس  ت ب   م.)    بدهی

33/11/1333) 

 ()ایامام خامنه بیانات سیاستوذاری، فناوری و نوآوری  در -

تنظیم در رابطه با سیاستوذاری، فناوری و نوآوری در جداول زیر ()ایامام خامنه گزید  بیانات

 شد  استت
 )منبعت محقق ساخته( ()ایامام خامنه بیانات سیاستوذاری درت 1جدول 

 

 تاريخ بیانات
   .                   ابعاد گوناگونی دارد           سیاستوذاری  .           سیاستوذاری  ی           اهمیت مسلله

     است            سیاستوذاری                                     ترین اار در مراح  اول و مراح  اصوگی،   مهم
3 / 1 / 1332     

     1377 /  12 / 4                     گذاری توأم با بازرسی     سیاست

     1332 / 3 /  23  .    هاست    ریزی           ها و برنامه     گذاری     سیاست                  برای مشخص اردن خ        .ا.ا.   ی ج               انداز بیست ساگه   چشم

     1313 / 7 /  23     بینی               ها بر اساس واقع          سیاستوذاری

     1311 / 2 /  13          توگیدمحور           سیاستوذاری

     1377 /  12 / 4                  نقش اصلی را دارد؛           سیاستوذاری        فقیه در     وگی

     1332 / 3 /  23            عداگت باشد.          به دنبال      باید              عملکردهای ما     ها و           سیاستوذاری     ها و    ریزی      برنامه

          را نداشته          اهایتی[  بی   –     ّ معنویّت      بودن      خاگی ]           ها دو آفت  آن           س یاستوذاری    ،                            ادار  امور، اس انی قرار گیرند    در 

   ،      باشد
12  / 12  / 1333     

  ه                    سیاستوذاری مورد توج                                                                      انس انی مؤمن، با وجدان، معتقد به اار و دگس وز نکات اس اسی است اه باید در   

  .          قرار بویرد
13  / 2 / 1373     

     1373 / 3 / 3           سیاستوذاری       در امر                 از عناصر برجسته      گیری    بهر 

     1377 / 7 / 1                        های بلندمدت و میان مدت           سیاستوذاری       اهمیت

     1333 /  11 /  33   م.                    ی خودمان را شک  بدهی                 سیاستوذاری، آیند    با 

     1313 / 7 /  22                               های درست و اقدام پیویر و مستمر          سیاستوذاری                    رتقاء امی و ایهی با ا

                 چنین نظارت و رصد           هنوام و هم            های الزم و به    گیری            ریزی و تدمیم                               س یاس توذاری، مدیریت االن و برنامه  

                 اارآمد و روزآمد  
14  / 2 / 1314     

     1314 /  11 /  11  .                 گذاری و اقدام ارد            گذاری، قانون                                                های دشمن را درل ارد و با هدف مقابله با آن، سیاست         باید نقشه

                                          ساز برقراری عداگت، حکومت حق، رواب  انسانی                                          ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه           بینی اس الم،         در جهان

                             در جامعه و دنیای آباد هستند.
23  / 2 / 1332     
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 ( )منبعت محقق ساخته(ای)امام خامنه بیانات فناوری  و نوآوری درت 2جدول 

 تاريخ بیانات
رى ى پیشرفت علمى و ارتباو علم با فنّاومسلله، مس لوالن مرتب  با مسا.  علم و دانشوا  و صنعت 

 .در اشور را جدّى بویرند
11/4/1313 

ین و ترترین، اس  اس  ىى پیش  رفت علمى و ارتباو علم با فنّاورى در اش  ور یکى از اص  لى مس  لله
 .ترین مسا.  استفورى

 2/2/1312 ...(از اید  و فکر و سپس علم و سپس فناوری )ی علم و فناوری تکمی  زنجیر 
 22/3/1311 هدایت اند.   و جریان دانش و نوآوری را مدیریت، رصد، ارزیابی، نظام ملیِ نوآوری

ی هاتش   ویق نخبوان و زبدگان و اه  علم و اه  تحقیق به این اه به س   مت تش   کی  ش   رات 
 3/3/1311 .بنیان برونددانش

 .ی تجارتآن در چرخهبنیان به بازار و وارد اردن دانشی هارساندن محدول شرات

علم را باید وص  انیم به فناوری، فناوری را باید وص  انید به صنعت، و صنعت را باید وص  انیم 
 1/1/1333 ی اشوربه توسعه

ى گانهها در بخش نیروهاى مس لح از جمله در ارتش جمهورى اسالمى ایران و نیروهاى سه نوآوری
 .روز بیشتر شودآن، روزبه

2/3/1332 

تواند آن ملت را پیش   رفته، عزیز، توانا، عاگم، فناور، نوآور و دارای فرهنگ یک ملت اس   ت اه می
 .آبروی جهانی اند

23/2/1333 

 14/4/1332 ى گذشتوان باشدبایستى نوآورى در امتداد شیو 

 33/1/1333 .ودشر میاین روحیه موجب نوآوری و ابتکاو  ،انویز  و امید به آیند  شرو پیشرفت و موفقیت

 23/2/1332   های غربی پرهیز انند.از اگووها و دستوراگعم  ریزی و علمی اشورمرااز برنامه

ها، اخالق و موازین اس   المی در نظام آموزش عاگی، تحقیقات و فناوری و ح اامی ت مبانی، ارزش  
 تحقق دانشوا  اسالمی

21/2/1313 

 فرهنوی و اجتماعی در استهاد  از علم و فناوریهای حهظ موازین اسالمی و ارزش

 ریزی ویژ های پیشرفته با سیاستوذاری و برنامهدستیابی به علوم و فناوری

 .توگید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی

 جهاد مستمر علمی با هدف اسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
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 سیاستگذاری فناوری و نوآوری دفاعی -

 بر توانمی های تمثیرگذارطرف و بازیوران همه اردن درگیر با فناوری، و علم س  یاس  توذاری  در

 به تعهد و مطلوب اقدامات و هاارزش یبیانیه سیاست اه آنجایی افزود. از هاس یاس ت   این جامعیت

 و هاارزش با متناس  ب اش  وری هر و دارد ارزش  ی بنابراین ماهیتی اس  ت، عم  مقام در آنها اجرای

 س  ازیبومی اه چند نماید. هر های مختلفزمینه در س  یاس  توذاری  به اقدام باید خود هنجارهای

 در مختلف اشورهای یتجربه مرور میان این در وگی شود،می آنها شدن تراجرایی باعث هاس یاست 

 جمله آن از است اه مشترای اصول وجود نشانور فناوری، و علم حوز  در ویژ  به سیاستوذاری امر

 اردت   اشار  ذی  موارد به توانمی

نیازهای  تناسب به فناوری، و علم از معینی هایزمینه شکوفایی و توسعه بر اه االنی سیاست (اتخاذ1

 ها؛زمینه یهمه نه باشد، داشته تماید ملی بلندمدت

 نوآوری؛ بر (تماید2

 توسعه؛ و تحقیق ماگی منابع افزایش بر (تماید3

 مدار؛ پژوهش هایدانشوا  اعتالی و ایجاد بر (تماید4

 فناوری؛ و علم ملی رسانیاطالع نظام اعتالی و (ایجاد3

 تحقیقاتی اگمللی بین مبادالت و هاهمکاری یتوسعه بر تماید و (تسهی 2

 ای(توسعه و ااربردی ای)بنیادی،توسعه و تحقیقی هایفعاگیت مختلف هایگونه یتوسعه بر (تماید7

 هایفعاگیت در بیش   تر هرچه مش   ارات و گذاریس   رمایه به خد   وص   ی بخش (تش   ویق3

 (33ت 1334تحقیقاتی.)محمودی و همکاران، 

 فرايند سیاستگذاری  فناوری  و  نوآوری -

ها تابعی از میزان ها و طرحدهد، مش  روعیت یافتن برنامههای س  یاس  توذاری نش  ان می  واقعیت

س ت. سیاستوذاری دارای مراح  است اه نظارت بر حسن اجرای  نهعان امش ارات بازیوران و ذی 

ها در راس  تای اص    یادگیری حین عم  بس  یار آن و از طرفی اخذ بازخورد به منظور تد  ریح گام

( اص  تحلی  نظام مند در سیاستوذاری بسیار حا.ز 32ت 1337حا.ز اهمیت اس ت.)مبینی دهکردی،  

سیستمی در توگید سیاست ها، سناریوسازی در اهمیت اس ت و موض وعات مهمی همنون نورش   

مدیریت س یس تمی س یاست ها، تحلی  سیستمی سازمان و شناخت نیازها، برقراری شبکه ارتباطی    

گیرد. س یاس ت ها و س یس تم ها و نهایتا ترس یم ماشین تطابقی در فرآیند سیاستوذاری را دربر می     
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  این واقعیت اس ت اه سیاستوذاری  های حوز  س یاس ت گذاری علم و فناوری نش ان دهند   آموز  

مههومی بیش از تدوین بیانیه س یاس ت اس ت. س یاس توذاری همانا فرایند س یاستوذاری است، به       

عبارت دیور معیاری اه تهاوت میان س یاس ت خوب و بد را مش خص می اند، محتوای س  یاست    

ی طراحی ه درستنیس ت بلکه فرایندی اه بر اس اس آن یک سیاست تدوین شد  است. اگر فرایند ب  

های خوبی نیز از آن فرایند منتج خواهند شد، و اگر فرایند توان انتظار داش تکه س یاس ت   ش ود، می 

های درست را نیز داشت. اگبته این به این مههوم نیست اه توان انتظار سیاستنامناس ب باش د، نمی  

 (27ت 1337طباطبا.یان، های نهایی فرایندهای سیاستوذاری نباید نظارت داشت.)تقوی و بر سیاست

(تهس  یر و تبیین مالحظات منافع ملی در قاگب اهداف 1عبارتند ازت  گذاری دفاعیفرایند س  یاس  ت 

د و دامنه و برمنظور تش  خیص ماهیت، ش  دت، اگمل  به( بررس  ی و تحلی  محی  بین2امنیت ملی. 

( ارزیابی الی محی  ملی ش  ام  وض  عیت س  یاس  ی،   3تهدیدات و فش  ارهای خارجی و داخلی. 

ها یا منظور تش  خیص قابلیتموقعیت جغرافیا.ی اش  ور به نظامی و اجتماعی، فرهنوی،اقتد  ادی، 

 ( تعیین اهمیت نسبی اهداف امنیت ملی.4. هایریپذبیآسها و محدودیت و نقاو ضعف و توانا.ی

( تهیه و صدور راهنمای 2های الی برای نی  به اهداف امنیت ملی مشیی اار یا خ هارا ( تعیین 3

 (33ت 1331اجرا.ی مسلول.)چوینی، ی هاسازمانریزی به سیاسی طرح

 چنین فرایند سیاستوذاری دفاعی در ج.ا.ا. عبارتند ازت هم

ها توس   رهبران عاگی س یاس ی با گحاظ عقاید، اید.وگوژی و قوانین اشور و مداگح    (تبیین آرمان1

 ملی.

 های ملی.( تشخیص و تعیین منافع ملی در راستای آرمان2

ها و مقدورات و عوام  محیطی به ش  رح ض  رورتاف ملی با توجه بهبندی اهد( تعیین و اوگویت3

 ذی ت

 دات.ها و تهدیمنظور شناخت فرصتاگمللی بهوتحلی  شرای  محی  بین)اگف( بررسی و تجزیه

 منظور ارزیابی و شناخت نقاو قوت و ضعف اشور.)ب( بررسی و تجزیه تحلی  محی  ملی به

هداف منظور نی  به اابعاد خارجی، داخلی و دفاعی و امنیتی بههای الی اشور در ( تعیین سیاست4

 ملی.

ها و همننین دس   تیابی به (ت دوین راهبرد ملی جه ت نی   ب ه اه داف ملی، من افع ملی، آرم ان       3

 (33ت 1333انداز. )شهالیی و همکاران،چشم
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 های فناورانه قدرت دفاعینیازمندی -

توان مهروضات اصلی و عوام  الی در انتخاب فناوری را در در شیوۀ انتخاب فناوری اشورها می 

(س یاس ت نظامی)مبتنی بر منافع و سیاست الی هر نظام(؛   1مجموع به چند عام  زیر تقس یم اردت  

(وض  عیت 3(درل و تعریف هر اش  ور از تهدیدها؛ 4(س  طح فناوری؛ 3(داترین و راهبرد نظامی؛ 2

 (روندهای اجتماعی.2دی و اقتدا

های فناوری دفاعی برای اش  ورمان را به ش  کلی در توان اگووی منطقی و مطلوب تعیین اوگویتمی

های سطح باال نظیر راهبرد و سیاست دفاعی، ها و اوگویتفرضنظر گرفت اه در آن مجموعة پیش

ردی از این دس  ت، قبالم انداز نیروهای مس  لح، تهدیدات و روندهای امنیتی و دفاعی و مواچش  م

تدوین ش د  باش د و س پس طی یک فرایند منسجم و با مشارات بازیوران اصلی)نیروهای نظامی،    

ص نعت دفاعی و مرااز علمی و پژوهش ی(، راهبرد فناوری دفاعی نیز تهیه شود.)شک  بعدی( الزم   

م شود تا نظام شهاف ها و اطالعات الزم فراهاست برای استقرار چنین فرآیندی، مقدمات، هماهنوی

ها و س   طوح مختلف، از جمله و ق اب   پیویری و تکرار برای تدوین راهبردهای دفاعی در حوز   

 (131ت 1337نژادنوری و همکاران، توسعة فناوری دفاعی استقرار یابد.)مهدی

 
 (1337نژادنوری و همکاران، های فناوری دفاع )مهدیت اگووی منطقی و مطلوب تعیین اوگویت1شک 
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 و یداخل)یاسیس   ،یفناور-یعلم ،یاجتماع-یفرهنو) اریمع چهار از. ا.ا.ج نرم قدرت جامع یاگوو 

 دس  ت یاس  توذاریس   یبرا اارآمد یابزار عنوان به اه ییارهایمع ریز و( یاقتد  اد و( یخارج

 قفو جدول شرح به  یفناور و علم یارهایرمعیز اه. بود خواهد اس تهاد   قاب  یاس  یس   اندرااران

 (33ت 1311 همکاران، و ینیام.)است
 یفناور و علم یارهایمع ریز ت 3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مد  احبه با خبرگان و ص  احب نظران حوز  فناوری و نوآوری دفاعی، ابعاد زیر را برای اگووی 

 و نوآوری دفاعی برشمردندتسیاستوذاری فناوری 

 زیرساخت های فناوری و نوآوری دفاعی و اشور 

 اهداف و آرمان های قدرت دفاعی 

 جهت گیری های الی توسعه فناوری دفاعی 

 نتیجه ارزیابی سیاست های موجود فناوری و نوآوری دفاعی 

 دانش و اگووهای ذهنی سیاستوذاران دفاعی 

  دفاعیفرآیند سیاستوذاری فناوری و نوآوری 

 نیازمندی ها فناوری قدرت دفاعی مطلوب 

 اصول الزم اگرعایه اقتداد دفاعی 

ی 
لم
ع

- 
ری
او
فن

 

 رشد فناوریهای نوظهور

 تعداد اساتید و دانشجویان دانشواهی و ...

 ااتشافات و مقاالت علمی -تعداد اختراعات

 توان تبدی  علم به صنعت و ثروت

 توان صادرات علم و فناوری

 علم و فناوری راهبردی نظامی و...توگید 

 دستیابی به فناوری های چند منظور 

 افزاریجنبش نرم

 برخورداری از نقشه علمی اشور

 فناوری –توسعه پارل های علمی 
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 نظام نوآوری دفاعی 

 منابع، اگزامات و ابزارهای پیاد  سازی سیاست ها 

 فرهنگ موجود در زمینه فناوری و نوآوری دفاعی 

 (1313نژاد نوری، مالحظات امنیتی و حهاظت اطالعات)مهدی 

 نوآوریری و سیاستگذاری فناوضرورت  -

ها بپردازند و چرا امکان واگذاری رشد به ها باید به س یاس توذاری در این حوز   اص وال چرا دوگت 

ها به نیروهای اجتماعی و اقتد ادی فعال در جامعه وجود ندارد؟ در پاس ب به این سوال   این حوز 

د  یاستوذاری، ایش ود. نوا  اولت ش کست بازار است. اوگین پاسب به چرایی س  دو نوا  بررس ی می 

های افتد اه روالمش هور تلواالس یک یعنی ش کس ت بازار اس ت. ش کست بازار زمانی اتهاق می      

گذارتری برای توگید دانش فناورانه به انداز  اافی ش وند. سرمایه طبیعی عرض ه و تقاض ا مخت  می  

نوری و  ش  ود.)قاض  یاتهاق نمی افتد و دخاگت دوگت و س  یاس  توذاری در این زمینه ض  روری می

( نوا  دوم شکست سامانه است. شکست سامانه بر تعام  واحدهای درگیر در 13ت 1311همکاران، 

توگی د و بهر  برداری از دانش تمراز دارد. ب ازیوران مختلف با انویز  های گوناگون در این فرایند   

ها، نهادها و هایی اه در ساختاردهند. شکست سامانه بر نقداندرگیر ش د ، س امانه را تش کی  می   

قوانین تمثیرگذار بر دس  ترس  ی به دانش مورد نیاز و توگید دانش مورد نیاز، به علت فقدان ارتباو یا 

نااارایی آن میان بازیوران تمراز دارد و ریش ه آن در رویکردهای اقتدادی تطوری است اه توجه  

له نوآوری عث تحلی  مسلامتری به سطح خرد به معنی رابطه بنوا  و مشتری دارد. نوا  سیستمی با

شود. در چنین نواهی، عدم تقارن اطالعات، شکست بازار نیست؛ در یک س طح االن و جمعی می 

بلکه ضرورتی برای ایجاد نوآوری و تنوع است، مانند رقابت اه موتور نوآوری، عام  ایجاد تهاوت 

ز تعامالت ای ادر گستر  زند واست. بر اساس نوا  سیستمی، بنوا  به تنهایی دست به نوآوری نمی

 (13دهد.)همان، و رواب  این پدید  رخ می

 زيرساخت قدرت دفاعی -

 انندتهای قدرت دفاعی را بر پایه عوام  اثرگذار در نهوذ به سه دسته تقسیم میزیرساخت

های اقتد  ادی؛ ش  ام ت مقدار و ترایب جمعیت، وس  عت خال، منابع زیرزمینی، قدرت  (ظرفیت1

 اقتدادی، درج[ توسعه یافتوی، فناوری و توانمندی در به اارگیری و استهاد  از منابع.توگیدی 
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ها و توگیدات نظامی و (ش ایس  توی اداری؛ ش ام ت مهارت در اس  تهاد  از نیروی انس  انی، س ازمان   2 

 غیرنظامی.

 ( عوام  محراه؛ ش   ام ت آمادگی برای ش   رات در جنگ، انویز ، ایمان و ....)فد   لنامه دفاعی 3

  (14ت 1337استراتژیک، 

  سیاستگذاری فناوری و نوآوری در برخی کشورها -

در پرداختن به موض وع س یاستوذاری علم، فناوری و نوآوری دفاعی در برخی اشورها مالحظاتی   

(میّس  ر نبودن تهیه 2(مالحظات امنیتی مرس  وم؛ 1ش  ودت ها اش  ار  میوجود دارد اه به برخی از آن

ی (ش  یو 3ی بعض  ی از اش  ورهای همتراز یا برخی از تهدیدهای مورد نظر؛ اطالعات اام  دربار 

ادنوری نژهای منتخب باید با مالحظات بومی هر اشور تعیین شود.)مهدیانتخاب و فهرست فناوری

 ( 2ت 1337و همکاران، 

 های مورددر چند س ال اخیر، اوگویت گذاری در حوز  علم، فناوری و نوآوری، به یکی از موضوع 

توجه در غاگب اش ورهای توسعه یافته و بسیاری از اشورهای در حال توسعه تبدی  شد ، اما علی  

رغم این وجه مش  ترل، تجربه اش  ورهای مختلف در این زمینه بس  یار متهاوت بود  اس  ت. نحو   

یاسی گران سهای انشاوگویت گذاری از اش وری به اش ور دیور، بس ته به س اختار اقتداد، نقش    

اند و س  اختار نهادی نظام رچوب مههومی اه س  یاس  ت علم و فناوری در آن عم  میاش  ور، چا

گذاری علم، فناوری و نوآوری، تهاوت بس یار دارد. اما در تجربه هر اشور در این زمینه،  س یاس ت  

توان هایی وجود دارد اه وجود دارد اه تنها با بررسی دقیق این تجربیات میهای مهم و ظرافتنکته

 (313ت 1311نوری و همکاران، ظرایف دست یافت.)قاضیبه این 

ند. های دفاعی هس  تس  ازهای مورد نیاز برای دفاع، فناوریها و قابلیتترین توانمندییکی از حیاتی

انند  نیاز آتی نیروهای مس   لح باش   د، های الیدی دفاعی اه تممیناما تعیین آن دس   ته از فناوری

های دفاعی در ای مناس  ب اس  ت. چارچوب الی تعیین فناوریمس  تلزم اس  تهاد  از روش و معیاره

ش  ود. فناوری دفاعی در راس  تای های توانمندی دفاعی مورد نیاز تعیین میآمریکا بر اس  اس حوز 

(محافظت از 2(یکپارچوی میدان نبرد، 1های الزم در پنج حوز  استت حمایت و پشتیبانی از قابلیت

(پش   تیب  انی از جن  گ. 3(نم  ایش ق  درت، و 4قیق، (درگیری د3ه  ا و س   رزمین، زیرس   اخ  ت

 (3ت 1337نژادنوری و همکاران، )مهدی
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ه ا تنها چار  برای رهایی از فقر را رشد شتابان اقتدادی دانستند. از آنجا جنوبی س یاستوذاران ار  

ت ندبهر  بودند، سه روش را برای توسعه فناورانه در نظر گرفتاز ص نایع مبتنی بر فناوری پیشرفته بی 

انتقال گس  ترد  فناوری از (2 های علمی و تخد  د  ی اافی؛اس  تهاد  از نیروی انس  انی با توانایی(1

. ه    ای پش    تیبانی ب    رای ج    ذب فن    اوری وارداتی بکارگیری سیستم(3 اشورهای صنعتی؛

سیاستوذاران ار  پس از دستیابی به توسعه نیروی انسانی، سیاسته   ای ص   نعتی را م   دنظر ق   رار 

ها، بیشتر در جهت حرا   ت از صنایع ا   اربر ب   ه سمت صنایع   ، سیاست1173. در ده   ه دادند

های دو دهه گذشته ب   ه تمراز بخشیدن به سیاست 1133ری   زی ش   د. در دهه سرمایه ب   ر برنامه

های قبلی، صنایعی مدنظر قرار گرفت اه در آنها و در ادامه سیاست 1113 اختداص یافت. در دهه

 (131ت 1337، دانشکد  مدیریت راهبردی.)گرو  مطاگعاتی شدای برتر استهاد  میهاز فناوری

های گذشته داشته است. وری و اقتد ادی انولیس در دهه های بهر نوآوری نقش مهمی در موفقیت

در زمینه دفاعی نیز نوآوری در بهبود تجهیزات، فرآیندها و خدمات پیشرفته در نیروی نظامی نقش 

پیش تازی و برند  شدن نیروهای انولیسی در میدان نبرد بستوی به سرعت عم  این  اس اس ی دارد.   

ن ابعاد ی ایها دارد. همهها و ااهش هزینهاش  ور در بهبود قابلیت دفاعی، بهبود ایهیت این قابلیت

رد شود. سند راهبتر، در بخش دفاعی انولیس میی بیشنواوری، نهایتام موجب اسب ارزش افزود 

های اص لی نوآوری را در جهت بهبود قابلیت دفاعی، مشخص و تعیین ارد.  انولیس، چاگشدفاعی 

ها را در قاگب پنج محور مش  خص بیان ارد. های الزم برای توجه به این چاگشاین راهبرد، فعاگیت

ی سازی این نیازها و انتظارات برا( شهاف2های مورد نیاز. (تشریح قابلیت1این محورها عبارتند ازت 

های باز اه موجب تس   ریع و تقویت و پاگرفتن ( نش   ان دادن تعهد به طراحی3ها. بهبود قابلیت

های جدید اس  ب و اار اه ( نش  ان دادن تعهد به مدل4ش  ود. های پیش  رفته و جدید میفناوری

 (3آورد. تر فراهم میهایی را برای تممین انندگان و مش تریان برای دستیابی به نوآوری بیش مش وق 

پور و های انولیس برای حهظ س   رعت در فرایندهای ااتس   اب وزارت دفاع.)علیابالغ خواس   ته

 (2ت 1337همکاران، 

ها و تعامالت است اه شک  ای از سازماننظام نوآوری دفاعی فرانسه دربرگیرندۀ مجموعة گسترد 

یک  هستند. وجوداگمللی قوی ای منسجم در سطح ملی و با ارتباطات بیندهند  یک س اختار شبکه 

های ای قدرتمند در بخش صنعت دفاعی فرانسه، باعث شد  است اه تممین نیازمندیس اختار شبکه 

اگمللی، چارچوب مناسب و قدرتمندی به خود بویرد. پذیری بیندفاعی فرانسه و تالش برای رقابت
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ازهای نیهای تحقیقاتی و افزایش نقش ص  نعت و نزدیکی هر چه بیش  تر ص  نعت دفاعی با بخش   

دفاعی، باعث ش  د  اس  ت اه پیوند بیش  تری بین این دو حوز  ایجاد ش  ود و ش  رای  برای افزایش 

های فناورانه، بیش   تر فراهم گردد. جایوا  مهم بخش دفاعی در نظام ملی نوآوری فرانس   ه نوآوری

های گذش  تة این اش  ور بود  اس  ت، باعث  های االن دههها و س  یاس  تنش  مت گرفته از داترین

های غیر نظامی و اهمیت موض   وعات مثیرگذاری و تمثیرپذیری بس   یار زیاد این بخش از بخشت  

الت ها و تعامهای دفاعی و غیردفاعی شد  است. با در نظر گرفتن سازماناستهادۀ دوگانه از فناوری

توان نظام نوآوری دفاعی این اشور را به صورت شک  بعدی موجود در بخش دفاعی فرانس ه، می 

 (117ت 1337داد.)محمدی و دیوران،  نشان

 
 (1337ت ساختار الی نظام نوآوری دفاعی فرانسه)محمدی و دیوران، 2شک 

 : یشناسروش
تبیین ابعاد مؤثر در طراحی اگووی راهبردی به  یرااس  ت؛ ز یاز گحاظ نوع، ااربرد نوع پژوهش

 ،هدف پژوهش اه از آنجایی . وپردازدگذاری در حوزۀ فناوری و نوآوری دفاعی ج.ا.ا. میس یاست 
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گردد. از نظر بندی میگرا دستهدر زمر  تحقیقات نتیجه است،یافتن پاسب به مساگه و چاگش اساسی 

 یپژوهش حاض   ر دارا گیرد.جای می ااربردیاین پژوهش در زمر  مط اگعات   نیز ه دف تحقیق 

 ابعاد هدف آن ااتشافو  گیردیم یجا یااتشاف یقاتاست و در زمر  تحق یلیتحل -یهیروش توص

به روش  این ابعاد. گذاری در حوزۀ فناوری و نوآوری دفاعی ج.ا.ا. استاگووی راهبردی س یاس ت  

 یا یهفرض هاینبه خاطر ا ؛است یهیتوص یا یشناخت یقاتاه جزو تحق ش ود یم یبررس   یااتابخانه

 یجادها، اداد  یمو تنظ یآورنش   د  اس   ت بلکه هدف از جمع یفتعر یشاز پ یخ اص     ی ه نظر

به گحاظ نوع  یقتحق ینا. اس  تدر رابطه با موض  وع تحقیق و ش  ناخت  یآگاه زمنظم ا یامجموعه

ور پژوهش   یااتش  اف یقدر روش تحق .گرددیمحس  وب م یهیا یقتحق یکمورد اس  تهاد   یهاداد 

 واحد طوریناطالعات و هم یآورجمع یارهایمع یامس   لله  یفتعر یرا برا یچهارچوب خاص   

 چهارچوب یکروش پژوهش ور با داشتن   ین. گذا در ااندیو مش خص نم  یفتعر ی و تحل یهتجز

 یننابراب ردازد.پیعمق مس  لله م یا یبه انکاش در مورد گس  تردگ یقموض  وع تحق یااز مس  لله  یال

شام  فرماندهان و  یو خبرگان نظامفناوری و نوآوری دفاعی  ص احب نظران  یق،تحق یجامعه آمار

 فناوری و نوآوری دفاعی ینهاه در زم یدیو اس   ات ینظام یعلم یلته یاعض   ا ی،راهبرد یرانمد

 انتخاب یبرا یانون یقدر تحق گیرد.یباش   ند، را دربر م یطرح پژوهش    یا یفمق اگ ه، تاگ   یدارا

 استهاد  شد  است.   یگلوگه برف یریگاز روش نمونه یقتحق یهانمونه

و از هر د یدپژوهشور است اه با یارگوناگون در اخت یبزارهااطالعات دو روش با ا یآورگرد برای

 لییشود)خل یدهروش سامان یکبر اساس فق   تواندینم یپژوهش   یچاند و ه یبردارروش بهر 

 مه،(و ابزار پرسشنا231)همان، یدانیبا اس تهاد  از روش م  یقتحق ین( گذا در ا233ت 1311 ینی،ش ورر 

و  یو تخد د  یعلم یهااتاب ی( و با ابزارها231)همان، یو تخد د    یعلم یو روش اتابخانه

و  (، اتابخانهیمعتبر علم یهاگا )وبیکو آاادم ینترنتیا هاییتس  ا ی،و پژوهش   یعلم یهامقاگه

نظر  ،ا طراحی پرسشنامهبش دند.   یآورالزم جمع یهاداد  ی،دفاع مل یبانک اطالعات دانش وا  عاگ 

گذاری در حوزۀ ؤثر در طراحی اگووی راهبردی س   یاس   تابعاد مجامعه آماری را در خد   وص 

 .آوردیدست مبه روش پیمایشی بهفناوری و نوآوری دفاعی ج.ا.ا. 
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نظر و ص  احب موض  وع تحقیق یینهر اه در حوز  دامنه محتوا 13از  ییمحتوا ییروا یینتع یبرا 

از ابعاد مؤثر در طراحی اگووی راهبردی  یکهر  یر، درخواس  ت ش  د تا ض  رورت تمث  خبر  بودند

 «یرخ» یا «بلی»یقسمت ود یفبر اساس ط گذاری در حوزۀ فناوری و نوآوری دفاعی ج.ا.ا. راسیاست

 ییمحتوا یبو حداق  مقدار ضر یدمحاس به گرد  یرها مطابق فرمول ز. س پس پاس ب  یدنما یبررس  

 «یبل» یینهان و خبرگان است اه به گزتعداد متخدد Enرابطه فوق  یندر ا .است 32/3قاب  قبول 

مطابق ا  پرسش نامه  ییروا یبضر .است نظرانخبرگان و ص احب تعداد ا   Nاند و پاس ب داد  

  به دست آمد. 3.2 (،1جدول )

 

 : ضريب روايی محتوايی9جدول 

 عام  1 2 3 4 3 2 7 3 1

 تعداد موافق 11 12 11 12 12 13 1 11 1

 ضریب الشه 3.33 1 3.33 1 1 3.27 3.3 3.33 3.3

تک تک عوام  و ا   ییمحتوا ییروا یبض   ر انیمیمش   اهد  مفوق هم ان طور ا ه در جدول   

 یناست و به ا یشترب 32/3 یعنیدر نظر گرفته ش د    ییمحتوا ییروا یبپرس ش نامه از حداق  ض ر   

نامه رسشپ یاییپا یابیارز یبرا بسند  برخوردار است. ییمحتوا ییاس ت اه پرسشنامه از روا  یمعن

افزار ن ام ه به نرم  پرس   ش یه ا ا ه پس از ورود داد   ی د اردن اس   ته اد  گرد  یم ه از روش دو ن

 دست آمد.به 34/3 یاییپا یببا استهاد  از آزمون گاتمن، ضر 13 اس.اس.یاس.پ

 های تحقيق ها و یافتهداده ليوتحلهیتجز
نامه پرسش 23به صورت هدفمند، تعداد  نامه توزیع شد  در بین جامعه آماریپرسش 33از مجموع 

 33پاس   خنامه مردود بودند یعنی بیش از  4بازگرداند  ش   د اه مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفت. 

 درصد گزینه را انتخاب نکرد  بودند.

به  جیتار اساس ن، بتینوع مسلوگبرحس ب   ها)جمعیت شیناختی(: تحلیل توصییفی داده  و تجزيه

هم هیلت  %13و  %24، مدیریت %22فرماندهی  مربووپاسب دهندگان  یدرص د فراوان دس ت آمد   

درصد،  13نهر معادل 11( به تعداد 17ی )خدمت وا یجاعلمی نظامی هس تند. تعداد پاس خوویان در   

 



 

 

  7131 زمستان، 47، شمار  انزدهمشسال  -فدلنامه مطاگعات دفاعی استراتژیک   42

نهر  7به تعداد ( 11) یخدمت وا یدر جادرص   د، 22نهر معادل 43( به تعداد 13ی )خدمت و ا  یج ا 

 درصد، از ا  پاسخوویان است.3نهر معادل 4( به تعداد 23ی )خدمت وا یجادرصد و در 11معادل 

 یاه فراوان یمناس   ب برخوردار بود  به طور یخدمت س   ابقهنامه از اس   ب دهندگان به پرس   شپ

سال  33تا 23از انیپاسخوو یفراوان، درصد 23نهر معادل  14سال به تعداد  23تا 23از انیپاس خوو 

 42نهر معادل  23سال به تعداد  33 یباال انیپاسخوو یفراواندرص د و   22نهر معادل  12به تعداد 

ارت است عب التیسطح تحد حسب بر انیپاسخوو یفراوان عیوزت است. انیدرصد از ا  پاسخوو

در  انیگو پاسب و بقیه داترا یدانشجودرص د  41نهر معادل  33داترا و درص د  41نهر معادل 23از 

الیه پاسخوویان از سطح تحدیالت درصد هستند. 13ل نهر معاد 2ارشد به تعداد یاارشناس س طح 

 مسلح یروهایاز ندهند ،  پاسب 21حداق  اارشناسی ارشد برخوردار بودند. و در نهایت از مجموع 

سایر نهادها و درص  د، از 12نهر معادل  13به تعداد وزارت دفاع ج.ا.ا. درص د، از  72نهر معادل  44

 پاسب دادند. قیتحق نیدرصد به پرسشنامه ا 12نهر معادل  7 ها تعدادسازمان

 
 ت نمودارهای جمعیت شناختی3شک  

مههوم توزیع نرم ال در مورد  ها: بررسییی نرمال بودن داده :هاتجزيیه و تحلیل اسییتنبادی داده 

 آزمون( 33ه ایی ب ا حجم نمونه زیاد )بیش   تر از   ان د. برای داد  ه ای پ ارامتری ص   دق می  داد 

متناظر با  sig زانیمها، بر اساس بررسی نرمال بودن داد  .شوداس میر.وف استهاد  می -الموگوروف

 عینامه از توزپرس   ش یهاداد  جهیامتر اس   ت. در نت 3.33اه از   3.333ها برابر با داد از  کیهر 

 .میانیاستهاد  م یاستنباط  یتحل یبرا کیو از آمار ناپارامتر ستینرمال برخوردار ن

ای دیف درجه 2پرسشنامه با مقیاس : عوامل تیمطلوب زانیمها و تعیین تحلیل توصیفی داده

دراحی و بر اسییاس آن میزان « خیلی زياد، زياد، متوسیی ، کم و خیلی کم»های لیکرت با رتبه
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بُعد در محدوده مطلوب و  4بُعد مورد بررسی  1مطلوبیت ابعاد پرسشنامه محاسبه گرديد. و از  

 بُعد در محدوده نامطلوب قرار گرفت.  5نسبتا مطوب و فق  

 ها: تحلیل توصیفی داده2لجدو

ف
ردي

 

 ابعاد

 هافراوانی گزينه

ص
وزن کلی شاخ

 

ی
میانگین وزن

 کیفیت بعد 

خ.زياد
 

زياد
  
متوس

 
کم
خ.کم 
ب 
مطلو

ب 
نسبتا مطلو

 

ب
نا مطلو

 

   * 4.33 23   3 4 3 یاعدف یفناور و ینوآور یاستگذاریس یکل یریگجهت 1

   * 3. 4 23 1  2 7 3                                           فرايند سیاستگذاری فناوری و نوآوری دفاعی     2

  *  3.3 37  2 4 4 3                          های فناوری و نوآوری دفاعی             ارزيابی سیاست 3

   * 4.37 21   3 3 4                                    اصول اقتصادی فناوری و نوآوری دفاعی   4

   * 4.4 22   2 3 3                          های فناوری و نوآوری دفاعی               ظرفیت و زيرساخت 3

   * 4.34 21  1 3 3 2                              های فناورانه قدرت دفاعی مطلوب        نیازمندی 2

 *   2.37 43 4 2 3 4 2 مالحظات امنیتی و حفاظتی 7

  *  3.3 37  1 3 3 4 دفاعی، فرهنگ فناوری و نوآوری 3

 *   2.3 42 3 3 4 4 1 هاتسازی سیاسمنابع، الزامات و ابزارهای سیاستی پیاده 1

با توجه به وزن الی هر ش اخص و میانوین وزنی محاسبه شد  و با توجه به این اه میانوین اوزان  

اند، و در محدود  نامطلوب اس  ت، ابعادی اه میانوین وزنی امتر از این مقدار اس  ب ارد   3عدد 

 اند بایستی حذف شوند.قرار گرفته

 ابعاد یبندرتبه

 استهاد  اردیم. 13افزار اس.پی.اس.اس.بندی از آزمون فریدمن نرمبرای رتبه

 (4.34فرهنگ فناوری و نوآوری دفاعی؛ با میانوین رتبه )   - 1

 (4.43)اصول اقتدادی فناوری و نوآوری دفاعی؛ با میانوین رتبه  -2

 (4.22های فناورانه قدرت دفاعی مطلوب؛ با میانوین رتبه )نیازمندی -3

 (4.11 فرایند سیاستوذاری  فناوری  و  نوآوری دفاعی؛ با میانوین رتبه ) -4

 (3.14گیری الی سیاستوذاری نوآوری وفناوری دفاعی؛ با میانوین رتبه )جهت -3

 (3.21فاعی؛ با میانوین رتبه )های فناوری و نوآوری دظرفیت و زیرساخت -2

 (2.31های فناوری و نوآوری دفاعی؛ با میانوین رتبه )ارزیابی سیاست -7
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 ضريب همبستگی  

گیری قدرت یا درجه رابطه خطی بین دو متغییر اه ای اس  ت جهت انداز ض  ریب همبس  توی آمار 

از همبس   توی قوی بین دو  نش   ان -1+ و 1اند. مقادیر نزدیک به تغییر می -1+ تا 1دامنه آن بین 

متغییر دارد. در حاگی اه هر قدر این مقادیر به ص هر نزدیک ش وند از قدرت همبستوی بین متغییر   

ای با یکدیور ندارند. در ش   ود ب ه طوری ا ه در نقط ه ص   هر دو متغییر هیچ رابطه   ا اس   ت ه می  

او بین متغییرهای رتبهگیری میزان ارتباز ضریب همبستوی اسپیرمن برای انداز  13اس.پی.اس.اس 

 انیم.  ای استهاد  می

 3.43تا  3.21؛ از ناچیز 3.23تا  3.33شودت از بندی میمیزان ض ریب همبس توی به شرح زیر طبقه  

.)خلیلی، بس   یار خوب 1.33تا  3.31و از  خوب 3.33تا  3.21؛ از قاب  قبول 3.23ت ا   3.41؛ از ام

 (143ت 1311

ی درصد و وجه مشترل بین دو متغییر است. این ضریب را  دهندمجذور ض ریب همبس توی نشان  

 (142نامند.)همان، ضریب را ضریب تعیین یا ضریب تشخیص می

 ضريب همبستگی  
 ت ضریب همبستوی و ضریب تعیین ابعاد2جدول

 ابعاد
 یهمبستو یبضر

 ( sr)یرمناسپ
 بندیطبقه

ضریب 

 تعیین

 3.22 بسیار خوب 3.31 دفاعیگیری الی سیاستوذاری نوآوری وفناوری جهت

 3.21 بسیار خوب 3.33 فرایند سیاستوذاری  فناوری  و  نوآوری دفاعی

 3.21 خوب 3.73 های فناوری و نوآوری دفاعیظرفیت و زیرساخت

 3.33 خوب 3.72 های فناورانه قدرت دفاعی مطلوبنیازمندی

 3.31 خوب 3.77 اصول اقتدادی فناوری و نوآوری دفاعی

 3.32 خوب 3.73 فرهنگ فناوری و نوآوری دفاعی

 3.33 خوب 3.74 فناوری و نوآوری دفاعیی هاسیاستارزیابی 

 .معنادار است 3.31در سطح  های فوقیهمبستوتمام 

 و پيشنهاد یريگجهينت

 :گيرینتيجهالف ـ 

ذاری س  یاس  تو ابعاد انتخاب بایس  تی در اهداف دفاعی با توجه به محدود بودن منابع؛ تحقق برای

 طرخا به باید هاآن تحقق با مرتب  هایفعاگیت انجام دقت نماییم و در فناوری و نوآوری دفاعی
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 امروز ،. دشون منتهی بهینه نتایج به اه هستند اثربخش هایی س یاس ت   در این حوز  تنها اه داش ت  

 حوز  در س  یاس  تی اهداف به دس  تیابی برای ها س  یاس  ت اجرای و تدوین روی بر ص  رف تمراز

نظران در حوز  محققان و ص  احب اغلب و اس  ت گرفته قرار انتقاد دفاعی مورد نوآوری و فناوری

فتن یا مس  تلزم حوز  فناوری و نوآوری دفاعی، در پیش  رفت اه فناوری و نوآوری دفاعی معتقدند

 اثرات و تایجن بینی پیش و تخمین مستلزم سیاستوذاری هر بُعد، در ابعاد س یاستوذاری و پیشرفت 

 ابلیتق و ها،سیاست از پویا و منظم بازخورد گرفتن ها، سیاست ارزش و اهمیت تعیین ها،س یاست 

 ینتعی برای ابزاری ارزیابی هم،. هر بُعد است اجرا حال در هایس یاست  از دانش توگید و یادگیری

 گیرانتدمیم برای اطالعات تهیه هدف با های فناوری و نوآوری دفاعی،س یاس ت   اهمیت و ارزش

 رمس  ی بهبود برای گذش  ته، به نوا  با های دفاعی،نهادها و س  ازمان عملکرد ارتقای حوز  دفاعی و

اس  ت. خبرگان و ص  احب نظران حوز  فناوری و نوآوری دفاعی هم در مد  احبه    آیند  حرات

-4  بازار، -3مقررات حقوقی،  -2س  یاس  تی،  -1فناوری را علم و  یاس  توذاریعوام  موثر بر س  

 ، برشمردند. آموزش -2و  فناورانه-3 ساختار، 

ب ا تخد   یص من ابع م اگی مناس   ب به حوز  فناوری و نوآوری دفاعی و هماهنوی بین نهادهای    

دد گرسیاستوذاری فناوری و نوآوری دفاعی، مقدمات رشد و تعاگی اشور در حوز  دفاع فراهم می

ی، اجتماعی و اقتد  ادی خواهد داش  ت. و  های س  یاس  ی، نظامی، فرهنو اه نتایج مثبتی در حوز 

گردد. دستاوردهای فناوری و نوآوری دفاعی یکی از عوام  رشد و تعاگی موجب همبستوی ملی می

تواند باش  د، و توجه به حوز  فناوری و نوآوری دفاعی و اهرم قدرت جمهوری اس  المی ایران می

دادن به بخش غیردوگتی در حوز  ای در س رنوش ت اشور خواهد داشت. با نقش   نقش تعیین انند 

توگید علم و فناوری و نوآوری دفاعی با رویکرد رقابتی نس   بت به ااهش تد   دی گری دوگت و 

ر  آوردهای  دس   تیابی به مرزهای دانش نوین و تقوی ت نقش نظ ارتی و ح اامیتی آن اقدام ارد.   

ساگه هدایت اند، ونیز 23از اهداف چشم اند رشد متناسب با مسیر را در ای اه بتواند اشورفناورانه

آوری نو فناوری و نظام ملی علم و موجب شود، مستلزم استقرار فناوری منطقه را رتبه اول علمی و

تدا اند، گیکن اباشورهایی است اه این مسیررا طی ارد  این تجربه بس یاری از  اس ت، و  اش ور  در

ه این نظام بسیارضروری است ب فنی اشور، سپس نهادینه سازی نیازهای علمی و طراحی مناسب با

یکدیور، دارای پویایی وتحرل  با س  ازگار بخش بد  ورت یکپارچه و هر ش  کلی اه اجزاء آن در

 باشد.دفاعی صه توگید علم وفناوری رمطلوبی درع
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 های تحقیق، ابعاد مؤثر در طراحی اگووی راهیردی سیاستوذاری در حوز  فناوری و براساس یافته

گیری الی س  یاس  توذاری نوآوری و فناوری دفاعی، فرایند  نوآوری دفاعی ج.ا.ا. عبارتند ازت جهت

های فناوری و نوآوری دفاعی، س   یاس   توذاری فناوری و نوآوری دفاعی، ظرفیت و زیرس   اخت 

های فناورانه قدرت دفاعی مطلوب، اص  ول اقتد  ادی فناوری و نوآوری دفاعی، فرهنگ  نیازمندی

 .ی فناوری و نوآوری دفاعیهاسیاستآوری دفاعی، ارزیابی فناوری و نو

 ت مدل نهایی تحقیق4شک 

 ب ـ پيشنهادها

نوری دفاعی و های فناوری و نوآوری دفاعی جهت دستیابی به نظام آیند در زمینه تعیین اوگویت -

 طراحی سازواارهای آن، تحقیق شود.

برای هدایت امر توگید علم و فناوری و نوآوری یک نهاد عاگی سیاستوذاری و مدیریت فرابخشی  -

 دفاعی ایجاد شود.

های مؤثر هر یک از ابعاد اگووی راهبردی س  یاس  توذاری در حوز  فناوری و ها و ش  اخصمؤگهه -

 نوآوری دفاعی جمهوری اسالمی ایران تدوین گردد.
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