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چکیده

ضرورت پرداختن به نوآوری نظامی برای صنایع دفاعی کشورها امروزه بیشازپیش احساس میشود .نوآوری نظامی
بهعنوان حوزهای نوپا ،بنیانهای نظری ویژهای دارد .در این پژوهش به بررسی بنیانها ،اهداف و الزامات تحقق نوآوری
نظامی مبتنی بر اندیشههای مقام معظم رهبری مدظلهالعالی پرداختهشده است .برای نیل به این هدف ،بیانات معظمله
پیرامون نوآوری نظامی گردآوری گشت و موردپژوهش و تحلیل قرار گرفت .روش استفادهشده در مقاله ،کیفی بوده و از
راهبرد تحلیل مضمون برای احصای الگوی موردنظر استفاده گردید .پس از انجام پژوهش ،چهار موج مربوط به نوآوری
نظامی مبتنی بر اندیشه دفاعی معظمله در بازه زمانی نیمه اول جنگ تحمیلی با عنوان نوآوریهای تاکتیکی ،نیمه دوم جنگ
با عنوان نوآوریهای حفظ و نگاهداری و مهندسی معکوس معرفیشده است .موج سوم اشاره به نوآوریهای نهادی دارد
که منجر به تأسیس نهادهای انقالبی در حوزه دفاعی و نظامی شد .موج چهارم به ترسیم انتظارات ایشان برای سرآمد
شدن و مرزشکنی در علوم نظامی و دفاعی در دوران کنونی انقالب اختصاصیافته است .موج پنجم که بهعنوان یکی از
یافتههای روندپژوهی سیر اندیشه معظمله است،تحت عنوان نوآوری دانشپایه ،به طرح مقوله علوم بنیادی که میتواند
طرح نو در علوم نظامی دراندازند ،میپردازد .پسازآن نظام انتظارات صریح معظم له از سازمانهای نظامی ،مدیران و

فرماندهان حوزه نظامی و دفاع و نهایت ًا پژوهشگران این حوزه مستند به بیانات ایشان استخراجشده است..
واژگان كليدي :نوآوری ،صنایع نوآور ،نوآوری نظامی ،نوآوری دفاعی ،مقام معظم رهبری
 -1استادیار دانشگاه امام حسین علیه السالم  /نويسنده مسئول مکاتبات khalilnoruzi@gmail.com

 -2دکتری دانشگاه تهران ،ایران.
 -3دانشگاه امام صادق علیهالسالم ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

نوآوری در عرصه دفاعی نقشی ویژه در برتری و موفقیت نظامی یافته و به این دلیل تحقیق ،توسعه

و دستیابی به فناوریهای برتر و تسلیحات پیشرفته اهمیت خاصی پیداکرده است(نظریزاده و ديگران،
 .)1392نوآوري دفاعی نشئتگرفته از چالش ها و تهديدهاي موجود و آينده است كه همراه با تحول در
مأموريتها ،دكترينها و فناوریها سعي ميكند به چالشها پاسخ گويد .مفهوم نوآوري دفاعی در فضايي
شکلگرفته كه با عدمقطعيت همراه است .اين عدمقطعيت ،به علت تغييراتي است كه در فضاي امنيتي
كشورها در حال وقوع است و پيشبيني چالشهاي آينده را با مشكل همراه ميكند .ازاینرو ،مفاهيم زيادي
مانند تئوري تهديد و ارعاب و تئوريهاي دفاعي -هجومي در عرصهي نظامي در نوآوري دفاعی میتواند
تأثيرگذار باشد .برخي نوآوري دفاعي را مجموعهاي از مفاهيم فناورانه ،دكتريني و عملياتي دانسته كه
سعي در افزايش اثربخشی نظامي دارد و در اين راه بايد به بهترين وجه ،منابع موجود را به توانمنديهاي
جنگاوري تبديل کند(محمدي و ديگران .)1387 ،برخي ديگر ،نوآوري را به معناي تغييرات در «وظايف
سازماني» كه نتیجهی آن تغيير اساسي در خروجي سازمان باشد قلمداد نمودهاند .در مورد امور نظامي اين
تغيير نيازمند تغييري فاحش در سلسلهمراتب فرماندهي ،سازماني و نظریهها است(ساپولسكي و ديگران،
 .)1394برخی ،نوآوریهای مرتبط با دفاع را به دودسته نوآوریهای فناورانه(نوآوریهایی که جنبه فناورانه

فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

آنها غالب است) و نوآوریهای دکترینی(ارائه دکترینهای جدید نظامی که میتواند براثر بخشی نیروهای
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نظامی تأثیر گذارد) تفکیک کردهاند(نظريزاده .)1383 ،رویکردهای جدید به نوآوری دفاعی دربرگیرنده هر
دو بعد بوده و سعی دارند که این ابعاد را بهصورت یکپارچه نشان دهند .در حوزه قابليت نظامي ثابتشده
كه عناصر غير محسوس مثل آموزش و توانايي فرماندهي ،حداقل بهاندازه عوامل محسوسي چون ميزان نيرو
و پيچيدگي تسليحات مهم است(ماندل .)1379 ،نوآوریهای نظامی با شناخت دقیق زمینههای هر کشور،
از مهمترین دالیل پیروزی در جنگها محسوبمیشود.
ي (بهویژه نوآوريهاي فناوريمحور) شده است.
امروزه توانمندي نظامی بهشكلي فزاينده متكي به نوآور 
ازاینرو ،نوآوري در عرصههاي نظامی و امنيتي مسئلهای حياتي است كه با بقا و پيشرفت كشورها گرهخورده

است؛ اما مطالعات نوآوري خصوص ًا در كشور ما بهشدت متأثر از ادبيات اقتصادي بوده كه آنهم غالب ًا از
اقتصاد سرمايهداري و بازار آزاد نشئتگرفته است .در معدود مطالعات نوآوري نظامی داخلي نيز مباني نظري
از ادبيات اقتصادي نشئتگرفته ،كمتر به ريشههاي سياسي و نظامی توجه شده ،درحاليكه منظور و هدف
اصلي نوآوري نظامی معموالً نه انتفاع اقتصادي كه ايجاد و ارتقاي قدرت و اقتدار نظامی است

(Parker,

 .)1996با عنایت به موقعیت سیاسی و مسئولیت کالن نظامی مقام معظم رهبری ،التفات ایشان به صبغه
ریشههای سیاسی و نظامی بیشتر است؛ بهویژه توجه ایشان به ایجاد قدرت بازدارندگی در حدودوثغور
جغرافیایی کشور و نفوذ سیاسی در کشورهای همسوی منطقه در اولویت ایشان است (محسنی.)1387 ،

عالوه بر این ،نوآوری نظامی غالب ًا با عنوان «نوآوری دفاعی» در تولیدات علمی داخلی موردتوجه قرارگرفته
است .نوآوری دفاعی نیز غالب ًا به طی کردن مسیرهای خالقیت و نوآوری در صنعت دفاعی کشور محدودشده
است و ارتقای نظام ملی نوآوری یا نظام نوآوری بخشی دغدغه اصلی تولیدات مذکور بوده است .خالقیت
و نظامات نوآوری برای تشریح یک بخش در ادبیات علمی سیاستگذاری علم و فناوری بکار گرفته
میشوند .ازاینرو بکارگیری آن در بُعد علوم انسانی و ارتقای توان تفکر نظامی خود امری بدیع است .این
مقاله میکوشد تا عوامل مؤثر بر نوآوری نظامی را از جنبه فکری و نظامسازی و نه از بعد فناورانه احصا
نماید.
هدف از بررسي مقاله حاضر تبیین ديدگاهها ،جهتگيريها و موضوعات كليدي مرتبط با نوآوري در عرصه
دفاعي ازنظر مقام معظم رهبري در دوران بعد از انقالب اسالمی است .ديدگاههاي رهبري كشور بهعنوان
عاليترين مقام و فرمانده كل قوا در تنظيم سياستهاي نظامي و دفاعي نقش اصلي را ايفاء ميكند .بهموجب
اصل « »110قانون اساسي ،فرماندهي كل نيروهاي مسلح ،اعالنجنگ و صلح و بسيج نيروها ،نصب و عزل
ازجمله وظايف و اختيارات رهبري است؛ بنابراین ،شناخت و تحليل نظرات معظمله ،عالوه بر بررسي
انتظارات ايشان كه سرمشق مسئوالن نظامي و دفاعي است،میتواند گام مهمي در جهت شناخت مباني نظام
نوآوري دفاعي ايران محسوب شود.
به تعبیر ديگر ،توسعه و مدیریت اثربخش نوآوري مستلزم تعيين عوامل كليدي و تدبير راهكارهاي مناسب
براي ارتقاي نوآوري متناسب با نياز كشور ،توسط ذینفعان کلیدی است .بهاینترتیب و با توجه به هدف
پژوهش که شناسایی موجهای نوآوری نظامی دراندیشههای مقام معظم رهبری مدظلهالعالی است سؤال
اصلي و فرعی پژوهش را ميتوان اينگونه بیان کرد« :موجهای اصلی نوآوري نظامی دراندیشههای مقام
معظم رهبری مدظلهالعالی چيست؟» و «وظایف نقشآفرینان اصلی نوآوری نظامی بر مبنای بیانات مقام
معظم رهبری کدامند؟»

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك ،فرمانده كل سپاه پاسداران و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
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 -2مباني نظري و پيشينه پژوهش
 -1-2نوآوری
نوآوری قدمتی بهاندازه تاریخ بشر دارد ( .)Fagerberg et al., 2013باوجوداین قدمت ،چندانکه بهنظر
میرسد ،تعریف نوآوری ساده نیست ( .)White & Bruton, 2007ديدگاه فني ،نوآوري را پيشرفت علمي
يا مهندسي ميداند كه تبديل به خروجي كاربردي يا محصولي ملموس شده باشد؛ اما نوآوري در ديدگاه
اقتصادي يعني تركيبي از يك اختراع(موفقيت فناورانه) توأم با مقداري موفقيت بازاري

(& Le Corre

 .)Mischke, 2005بهاینترتیب ميتوان گفت نوآوري پديدهاي است توأم با مقداری جدید بودن؛ مستلزم
حدی از تغییر و يا ناپيوستگي؛ حاوي خالقيت و ابتكار؛ مبتنی بر فرایندی هدفمند؛ داراي جهتگيري اجرايي
و پيادهسازي عملي؛ كه منجر به خروجی همراه با ارزشآفريني ميشود (.)Osborne & Brown, 2005

 -2-2نوآوری نظامی

برخي «نوآوري نظامی» را كام ً
ال به فناوري متكي ميدانند ،در مقابل برخي معتقدند نوآوري نظامي [الزام ًا]
به فناوري سطح باال نياز ندارد ،چراكه بعضي كشورها از عهده سرمايهگذاري الزم در فناوري سطح باال
برنميآيند .در عمل نيز مشاهده ميشود كه برخي از فناوريهاي سطح پايين و مقرونبهصرفه نيز ممكن
است در صورت تركيب با عمليات يا رويكردهاي خالقانه ،براي پيروزي كفايت نمايد (Isaacson et al.,
فصلنامه علمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره چهارم ،زمستان 1398

 .)1999در اغلب مواقع ،فناوري نظامي و زيرساختها 1و پشتيباني 2و ارتباطات؛ ويژگيهاي اساسي سازمان،
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تمرينات نظامي ،راهبردها و حتي شيوههاي نبرد را تحت تأثير قرار ميدهند ( .)Murawiec, 1999متناسب
بااینکه نوآوری در سطح فناوریهای سطح باال باشد یا صرف ًا تزریق یک ایده در بدنه حکمرانی باشد با دو

كاربرد اساسي نوآوري نظامی روبرو هستیم :بهكارگيري نوآوري 3و افشاي نوآوري.)Miller, 1998( 4
درمجموع ثابت شده بهبود کارآمدی نيروهاي مسلح بهطورکلی نيازمند سطحي از نوآوري است
( .)Isaacson et al., 1999ازاینرو مطالعات نوآوري نظامی بهدنبال شناخت و توصيف بهبودها يا تحوالت
كيفي در اثربخشي نظامي هستند كه اين بهبودها يا تحوالت بتوانند منجر به ايجاد مزيتهاي نسبي كشور
بر نيروهاي نظامي ديگر كشورها شوند و فرصتهايي براي اثربخشي راهبردي كشور در مقايسه با ديگران
خلق نمايند(.)Miller, 1998

 -3-2نظریههاي اقتصادي و ديدگاههاي مرتبط با نوآوري
ديدگاه نظریههاي مختلف اقتصادي درباره نوآوري يكسان نيست .برخي نظریههاي اقتصادي اهميت و

نقش زيادي براي نوآوري قائل بوده و برخي ديگر ،اولويت را مجددا ً به عواملی مانند سرمايه ،توليد ،نيروي
انساني و غيره دادهاند ( .)Perry, 2010با بررسي مكاتب و نظریههاي مختلف اقتصادي ،بهشكل مشخص
ميتوان به چند مكتب و نظريه برجسته اشاره كرد كه به نوآوري و مفاهيم مرتبط و نزديك به آن توجه
بيشتري داشتهاند :اقتصاد كالسيك ،اقتصاد نئوكالسيك ،اقتصاد سوسياليستي ،مكتب اتريش و اقتصاد تكاملي
و نهادگرا (.)Pass, 1993

اوج توجه به نوآوري را ميتوان در نظريات متأخر سرمايهداري در قالب ديدگاههاي مكتب اتريش و
نظریههاي جديد نئوكالسيك كه به اهميت دانش و فناوري پرداختهاند و بهطور ويژه در نظري ه اقتصاد تكاملي

مشاهده نمود ( .)Cornelius et al., 2006ديدگاههاي اقتصادي معموالً به عملكرد توجه دارد

(Laperche

 .)et al., 2006دراینبین البته نظري ه تكاملي مستثنا است چراکه برخالف ساير نظريات و ديدگاهها ،ابعاد
فرايندي نوآوري را نيز مدنظر قرار ميدهد (.)Stam, 2008

همزمان با رشد علم و فناوري و متناظر تغيير نظریههاي اقتصادي ،بهتدريج نقش و اهميت نوآوري از عاملی
فرعي و استثنايي ،به عامل اصلي و مستمر در جريان توسعه اقتصادي تبدیلشده است ( .)Pearce, 1989در
اين زمينه ،بيشك رشد علم و فناوري تأثیر زيادي بر رونق و افزايش نوآوريها دارد .نظريه سوسياليسم و تا
حدي نظريه نوآوري شومپيتر(مكتب اتريش) دراینبین ،نگاه ابزاري به نوآوري داشته ،آن را عامل مهم توليد،

ظهور نوآوري است ( .)Saviotti, 2003از ديد وي ،فرصتها نه در تعادل متعارف عرضه و تقاضاي بازار،
بلكه بههم زدن تعادل موجود يعني در تحوالت اجتماعي شالودهشكن نهفته است

(.)Kaivo-oja, 2006

بهعنوانمثال ،تغيير و تحوالت فناوري ،اجتماعي و يا قوانين و مقررات دولتي است كه فرصتهاي جهشي
براي نوآوري ايجاد ميكند ()Clark, 2006؛ اما در نظريه تكاملي نهتنها به پيشرفت فناوري توجه شده ،كه با
طرح سازوكار انتخاب طبيعي ،نقش بازار و ساير نهادهاي حاكم در جامعه از قبيل فرهنگ ،قوانين ،مقررات
و  ،...برجسته ميشود ( .)Boekholt et al., 2001در اين نظريه عالوه بر تغييرات جهشي ،تغييرات تدريجي

مهم دانستهشده و اتفاق ًا بهلحاظ ك ّميت ،وجه غالب دارد .بهاینترتیب ،ميتوان گفت توسعه بهواسطه تركيبي
از نوآوريهاي تدريجي و جهشي رخ ميدهد كه توسط سازمانها و در قالب فرايندها و در محيط نهادي
پيچيده تحقق مييابند (.)Mytelka, 2007

 -4-2نظریههاي سياسي-نظامی و ديدگاههاي مرتبط با نوآوري
ی نظامی ،کمک میکند با ديدگاهي بهجز اقتصاد ،قضاوتهای
ي سياسي درباره نوآور 
بررسي نظریهها 

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

ت موضوعی مهم در ایجاد امكان بروز و
پيشرفت و نهايت ًا دستيابي به رفاه ميدانند .در نظر شومپيتر ،فرص 
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بهتری درباره برخی از شرایط موردنیاز برای نوآوری بهخصوص چگونگی ُرخ دادن آنها داشته باشیم

( .)Sapolsky et al., 2009در عرصه نظامی ،نوآوری در بهبود تجهيزات ،فرايندها و ارائه خدمات پيشرفت ه به
نيروهای نظامي ،نقش اساسي دارد ( .)Taylor, 2006ازاینرو ،ارزش اصلي نوآوري نظامی را بايد در ايجاد
قدرت و اقتدار نظامی و نه در جنبههاي سودآوري آن جستوجو کرد.
هرچند نوآوري در نظریههاي متقدم سياسي و نظامی مورد اشاره قرارگرفته ،بهطورجدی موردتوجه نبوده،
ولي در نظریههاي متأخر حوزه دفاع ،موضوع نوآوري بهعنوان اصلی كلي مورد تأکید است .ازاینرو حرف
بر سر ضرورت نوآوري نظامی نيست؛ بلكه آنچه محل بحث قرار دارد زاويه ديدهاي مختلف و عواملي
است كه از نگاه هر نظريه در ارتباط با نوآوري نظامی مطرح ميشود.
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جدول( :)1نظریههاي سياسي -نظامی نوآوري
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نظريه

موضوع محوري

واقعگرايي ساختاري

انگیزانندهها

نوواقعگرايي

سبقت در رقابتهای
بینالمللی

استفاده از نوآوری در صنعت نظامی برای انتفاع بیشینه از
منابع بینالمللی ()Isaacson et al., 1999

ديدگاه اجتماعي

ایجاد پذیرش اجتماعی
هزینهکردهای زیاد توسعه
بخش نظامی

اقناع ملی برای ضرورت هزینهکرد در حوزههای اولویتدار
صنعت نظامی (Sapolsky et al., 2009; Isaacson et
)al., 1999

حرفهايگرايي

اصالح ساختار تولید

بينيازی صنعت نظامی از عامل بيروني ،خودکفایی در
محصوالت نظامی راهبردی ،القای بينش جديد در نسل جوان
()Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009

فرهنگ راهبردي

اصالح طرز فکر حاكميت

ایجاد و تعریف الگوي نظامی در اذهان تصمیمسازان و
تصمیمگیران کشور؛ حمایت سران کشور از توسعه نظامی
()Isaacson et al., 1999; Farrell & Terriff, 2002

فرهنگسازمانی
فرهنگ تعادلی
تهاجمي -تدافعي

5

ایده اصلی
دفع دشمن ،استفاده از منابع سایر ملل ،باال بردن قدرت
چانهزنی بینالمللی ،خروج از انزوای ایجادشده توسط
دولتهای قوی
;)Farrell & Terriff, 2002; Sapolsky et al., 2009
)Isaacson et al., 1999; Posen, 1984: 74

تعریف الگوي تعامل سازمانهاي نظامي -غيرنظامي ،تعریف
تعریف میزان و نحوه استفاده
نحوه استفاده از نخبگان دانشگاهی در توسعه نظامی
از نخبگان
()Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009
کنترل کنشهای نظامی سایر
دولتها

افزایش قدرت بازدارندگی ،كاهش هزينههاي دفاع براي
نيروهاي خودي()Isaacson et al., 1999

موضوعات محوری نظریات جدول( )1که حول مباحث اصالحی در حوزه ساختار و طرز فکر ،کنترل
و انگیزش قابل طبقهبندی است ،در ادامه برای تشخیص ابعاد مختلف رویکردهای مقام معظم رهبری
به نوآوری نظامی مورداستفاده پژوهشگران قرار گرفت .به عبارتی ،نظریات هرکدام ایدههایی را متذکر
میشوند که در تشخیص اهمیت بیانات معظم له ،موردتوجه قرار گرفتند .ارزشمندی این مسئله در آن است
که همانگونه که پیشازاین گذشت ،اندیشه مقام معظم رهبری در حوزه دفاعی ،دارای صبغه غلیظتری در
حوزههای سیاسی و نظامی است.
 -5-2بررسی تجربيات و پژوهشهای برجسته
نوآوري نظامی توسط سازمانی واحد محقق نميشود ،بلكه بازيگران زيادي از قبيل دانشگاهها و مراكز
پژوهشي ،صنايع ،سياستمداران ،نظاميها و غيره در آن دخيلاند .تركيب و تعامل هماهنگ و نظاممند اين
عناصر اجتماعي را ايجاد ميكند كه وظيفهاش تبديل منابع ورودي به نوآوريهاي نظامی است و ميتوان آن
را نظام نوآوري نظامی ناميد .مطالعات مختلف درباره نوآوري نظامی ،با ديدگاهها و تجربيات خاص خود
تالش كردهاند ابعاد و عوامل مؤثر بر نوآوري را معرفي نمايند .برخي از مهمترين مطالعات داخلي و خارجي
منتشرشده درباره نوآوري نظامی در جدول( )2مورداشاره قرارگرفته است.

رديف

عوامل كليدي مؤثر بر نوآوري نظامی

مرجع

1

ويژگيهاي نوآوري(شدت و نوع نوآوري) ،انتظارات داخلي و
خارجي ،ديدگاه نسبت به فناوري ،حمايت بيروني ،خطرپذيري؛
عوامل سازماني :طرحها و انتظارات ،فرايندها ،انعطافپذيري و تحمل،
سوگيري فرهنگي ،نگاه به فناوري؛ عوامل فناوري :تهديد/ضرورت،
مطالبات ،عمليات نظامي ،عدمقطعيت محيط ،تأثیر احتمالي نوآوري
در امنيت؛ عوامل توانمندساز :اولويتبندي ،راهبرد ،انعطاف ،تركيب
نخبگي و حرفهايگري ،تنظيم بودجه مطابق راهبرد

()Murray, 1996

2

عوامل ملي(سطح تحصيالت ،قدرت علم و فناوري ،زيرساخت پشتيبان
نظير ارتباطات) ،سرمايهگذاري تحقيقاتي ،جذابيت صنعت(پويايي،
برانگيختگي) ،رقابت ،تقاضا ،پشتيباني (شالوده علم و فناوري)،
ساختار(سطوح سازماني)

)(Becker, 2002

3

عوامل سطح ملی(سطح تحصیالت ،قدرت علم و فناوری،
زیرساختهای پشتیبان) ،سرمایهگذاری تحقیقاتی ،جذابیت صنعت،
رقابت ،تقاضا یا نیاز ،پشتیبانی و حمایت

()Bracken, 2002

4

ساختار سلسله مراتبي ،نظم و انضباط ،رسوم و سنتهاي نظاميگري،
مسير پيشرفت شغلي ،معيارهاي ارزيابي موفقيت ،رابطه بخش نظامي
و غيرنظامي

)(Luthra, 2003

5

عوامل ملي ،رقابت ،نياز ،تحقيق و توسعه ،جذابيت صنعت (جذب
متخصصان) ،پشتيباني از صنعت توسط تأمینکنندگان

)(Birkler et al., 2003

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

جدول( :)2نتایج اهم مطالعات مربوط به نوآوري نظامی
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مرجع

رديف

عوامل كليدي مؤثر بر نوآوري نظامی

6

مفاهیم جدید جنگ آینده(نیازها) ،رشتههای علمی(دانش و فناوری)

7

مستقيم :سرمايهگذاري تحقيقاتي ،خالقيت ،خبرگي ،درك روندهاي
بازار
غيرمستقيم :محيط نهادي و قانوني ،پذيرندگان(كاربران) پيشگام،
ظرفيت تقاضا ،بازدهي و نتايج ،فقدان موانع بازدارنده

()Derzner, 2009

8

تأکید بر شکلگیری نوآوری نظامی افقی با محوریت رعایت اصول
محرمانگی در اشاعه فناوریهای بکار رفته در پروژههای بزرگ و
راهبردی حوزه نظامی

()Foley, 2012

9

بررسی نسبت تمرکزگرایی در حاکمیت و رشد نوآوریهای نظامی

10

بررسی نهادهای مؤثر بر شکلگیری نوآوری نظامی در نظام ملی
نوآوری

()Dortmants & Curtis, 2004

()Bukkvoll, 2015
()Augier, M., & Hughes, 2018

در داخل کشور نیز برخی پژوهشها دراینباره انجامشده است .بهعنوانمثال ،شش مفهوم اقتصادی -
فرهنگی .1 :اقتصاد دفاع  .2قرآن و سنت  .3اندیشه رهبران انقالب اسالمی  .4اقتضائات زمانی اقتصاد ج.ا.
ایران  .5دانش و تجارب داخلی و بینالمللی در مفاهیم عملیاتی اقتصاد  .6اقتضائات اقتصادی  -دفاعی
ج.ا.ایران توضیح دادهشده است (اردکانی و همکاران .)1397 ،پژوهش پورمنافی و همکاران ( )1397نیز
نشان داد که فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران از جنبه ساختاری و مادی شامل هفت
مؤلفه عزم ملی و عزتمندی ملت ،توان دفاعی ،اقتدار اقتصادی ،وسعت و موقعیت ژئوپلیتیک ،تنوع جمعیتی
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و قومیتی ،پیشرفت علمی ،انرژی و ذخایر طبیعی است .در این پژوهش ،تالش خواهد شد تا از منظر نه
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عمومی و بلکه خاصه از منظر عالیترین مقام سیاسی و نظامی کشور و بلکه باالتر عالیترین شخص جهان
اسالم در دوران غیبت حضرت ولیعصر علیهالسالم موضوع بازشناسی شود.

 -3روش پژوهش

ازنظر كلي ،تحليل مضمون(تِم) از راهبردهاي پژوهش كيفي بهشمار ميرود .اين روش نوعي بررسي
محتوايي الگوهاي موجود در دادههاي كيفي است كه اغلب با بررسي متن سروكار داشته ،به شناخت ،تحليل
و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي كيفي ميپردازد .بهاینترتیب ،روش تحليل مضمون براي تحليل
بيانات فرماندهي معظم كل قوا و استخراج الگوي حاكم بر ديدگاههاي ايشان مناسب است.
از آنجا كه روش تحليل مضمون به بررسي و تحليل متن ميپردازد ،نحوه جمعآوري اطالعات ،در قالب
چرخههاي برداشت از متن انجام ميشود .در واقع محقق با طي كردن مسير رفت و برگشتي درونمتن ،به

درك بهتري از متن برسد .در هر رفتوبرگشت ،يافتههاي جزئي كه ناسازگار و متناقض با ساير يافتههاي
محكمتر قبلي هستند ،كنار گذاشته ميشوند .اين مسير تا جايي ادامه مييابد كه درك قابل قبولي از متن ايجاد
شود كه كمترين تناقض دروني را دارد (.)Patton, 2002; Packer & Addison, 1989

تحليل مضمون ،فرايندي براي دادههاي متني است و دادههاي پراكنده و متنوع را به دادههايي غني و پربار
تبديل ميكند ( .)Braun & Clarke, 2006بهطورکلی تحليل مضمون چند مرحله اصلي دارد:
 تجزيه متن(مطالعه و آشنا شدن با متن؛ كدگذاري متن؛ جستجو و شناسايي مضامين؛ ترسيم شبكهمضامين).
اين بخش از تحقيق به كمك مطالعه چندباره بيانات و سپس فيشبرداري آغاز شد .در ادامه ،پاراگرافها
به جمالت كليدي و مستقلي تجزيه شد تا امكان كدگذاري فراهم گردد .پس از كدگذاري ،مضمونهاي

پايه و مضمونهاي سازماندهنده استخراجشده و در قالب جداولي سازماندهي گرديد .نهايت ًا با توجه به
مضمونهاي سازماندهنده و مضمونهاي پايه ،شبكه مضامين ترسيم گرديد.
 تشريح متن(تحليل شبكه مضامين و توضيح آن)با توجه به يافتههاي مطالعاتي و درك و تفهم متن بيانات ،شبكه مضامين ترسیمشده تحليل و تشريح شد.
 -تركيب متن(تهيه و تدوين گزارش با خالصهسازي اطالعات)

کدگذاران محول میشود و ضرایب قابلیت اعتماد پژوهش ،مرتبط با ضرایب توافق میان داوران است .در
مورد حجم نمونه برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ،میان محققان اختالف وجود دارد و بعضي  10تا 20
درصد متن و عدهاي نيز  5تا  7درصد كل محتوا را كافي دانستهاند .در اين پژوهش بهمنظور اعتبارسنجي از
شيوه كدگذاري دوگانه استفاده شد (.)Trullols et al, 2004

اندازه معمول ضریب قابلیت اعتماد مورد پذیرش برای اکثر تحقیقات بین  80تا  90درصد است ،اما
تحقیقاتی که برای اولین بار وارد عرصههای جدید میشوند و دارای مفاهیمی هستند که ارزش تحلیلی
باالیی دارند میتوانند سطح قابلپذیرش را کمی پایین بیاورند .بههرحال تحقیقات اساسی و مهم که ضریب
قابلیت اعتماد آنها از  70درصد کمتر باشد ،برای تفسیر دستاوردهای خود و تکرار تحقیق با مشکل
روبرو خواهند بود .در اين پژوهش قابليت اعتماد  80درصد انتخاب شد .محاسبه قابليت اعتماد میتواند
به روشهاي مختلف انجام شود (از جمله آزمون اسكات ،فرمول كاپا ،آلفای کریپندورف و غيره) .در اين
پژوهش از آلفاي کریپندورف استفاده شد چراکه براي حجم نمونههاي نسبت ًا كوچك (مانند اين پژوهش) نيز

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

در پژوهشهاي كيفي از قبیل تحليل محتوا يا تحليل مضمون ،معموالً قابلیت اعتماد به میزان توافق میان
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قابل انطباق و بهکارگیری است .محاسبه قابليت اعتماد بهصورت زير است (.)Jiménez, 2002
Do
Dc

Alpha = 1 −

كه در آن ( )Doعدم توافق مشاهدهشده و ( )Dcعدم توافق مورد انتظار است .بر اين مبنا ،آلفاي بهدستآمده
حدود  84درصد و در حد قابلپذیرش است:

0.026
Alpha = 1 −
≈ 0.841
0.2

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

جمهوري اسالمي ايران همواره در موقعيتي قرار داشته كه مورد تهديد نظامي قرارگرفته است .به اعتقاد
رهبري حتي در غير اين صورت[عدم تهديد] نيز بهحکم « َوا َ ِعدُّ وا ل َ ُهم َما استَ َطعتُم مِن ُق َّوة ٍ و مِن رِ ِ
باط الخَ یل»

الزم است آمادگيهاي نظامي افزايش يابد .در چنين فضايي ،بديهي است كه داليل كافي براي توصيهها،
تأکیدات و بيانات در خصوص نوآوري در حوزه نظامی وجود داشته باشد .در اين زمينه صراحت كافي در
اشاره به نوآوري وجود دارد ،كه بررسي اين پژوهش بخشي از  45مورد را طي ده سال اخير شناسايي نمود.
بخشي از اين موارد در جدول ( )3ارائهشده است.
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جدول( :)3نمونهاي از كدگذاري بیانات
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رديف

متن بیانات (تاریخ بیانات)

كد

1

نوآوري فقط در ساخت سالح و تجهيزات نيست .اگرچه نوآوري
در ساخت و ابتكار در بهوجود آوردن روشهاي جديد تسليحاتي ،انواع نوآوري در قالب :نوآوري در تسليحات
يكي از نوآوريهاي مهم است ،اما نوآوري در آموزش ،در و تجهيزات ،نوآوري در آموزش ،نوآوري در
سازماندهي و تشكيالت ،در شيوههاي پشتيباني و دستورالعملهاي سازماندهي و پشتيباني ،نوآوري در شيوه جنگي
رزمي ،همهي اينها الزم است()87/2/12

2

ما دو جور كار جديد داريم ،يك كار جديد واقعي است ... ،كار
جديد چيست؟ كشفياتي است كه بشر با قدرت فكر و
ذهن نوآوريهاي دستاول
بيرون
خودش میتواند از دل طبيعت دست بياندازد اينها را بكشد
است ،آن مرزشكني دانش
 ...آني كه من هميشه توقع دارم و ميگويم ،آن كار اولي
را من ميخواهم  ...شكستن مرزهاي دانش)86/3/03(...

3

بارها گفتهام راههاي ميانبر را پيدا كنيد  ...و معتقد
( )86/3/3هستم كه شما راههاي ميانبر در شكستن مرزهاي دانش
ميتوانيد و مطمئن هستم كه ميتوانيد ...

4

هيچ كشوري بدون تحقيقات به
كند()86/3/3برتري نظامي و هيچ برتري نقش تحقيقات در كسب برتري نظامي
ديگري دست پيدا نمي

متن بیانات (تاریخ بیانات)

رديف

كد

5

 ...استفادهي از ابتكارها و نوآوريها و استعدادهاي گوناگوني
كه در وجود يكايك شما هست ،در ردههاي مختلف و در گنجاندن نوآوري در برنامههاي عملي
سازمانهای گوناگون ،امروز بايد برنامهي عملِ نيروهاي مسلح نيروهاي مسلح
باشد()85/08/20

6

آموزش و اقدامات آموزشي بسيار مهم است؛ چراكه سازندگي و تأکید بر آموزش بهعنوان يك عنصر مؤثر در
نوآوري
نوآوري را به دنبال ميآورد

7

از جملهی چیزهایی که گفته شد مسئلهی لحاظ خطرپذیری در ایجاد بسترهای مناسب برای تشکیل
این شرکتهاست[شركتهاي دانشبنیان]؛ چون اگر چنانچه در شرکتهای دانشبنیان
این شرکتها خطرپذیری نباشد و آمادگی برای مواجههی با اثر مثبت تأسیسی شرکتهای دانشبنیان در
ریسک وجود نداشته باشد ،کار پیش نخواهد رفت( .)91/05/08افزایش رشد نوآوری نظامی

8

اگر بنا بود بودجهی کارهای تحقیقاتی و دانشگاههای کشور را اهمیت توجه به بودجههای نوآوری و علمی
من تنظیم کنم و در اختیار بگیرم ،آنگونه که مصلحت است عمل در مباحث نظامی
میکردم؛ اما آن شرایط فراهم نیست و مسئوالن بخشها طبق قانون موظفبودن مسئوالن برای ایجاد راهکارهای
مناسب برای رشد علمی
اختیاراتی دارند که باید انجام دهند()82/9/26

9

یک مسئلهی مهم این است که دستگاههای دولتی ما اختراعات
و ثبت اختراعات را رصد کنند و خود آنها به سراغ صاحبان
اختراعات و نخبگان فکری بروند و از آنها بخواهند که
همکاری کنند ،کمک کنند تا آنها بتوانند بیایند در ایجاد یک
شرکت دانشبنیان در آن بخش موردنظر سهیم شوند .دستگاههای
ما ننشینند که مخترعان به آنها مراجعه کنند ،کار بیفتد توی
پیچوخمهای اداری و بوروکراسی و مشکالتی که وجود دارد؛
اینها یقین ًا شوقها و استعدادها را تضعیف خواهد کرد .آن-طور
که من گزارش دارم ،خارجیها دارند استعدادهای موجود کشور
ما را رصد میکنند؛ هرجائی که به دردشان میخورد ،میآیند
سرمایهگذاری میکنند و میبرند .خب ،استعداد انسانی ،نیروی
انسانی ،ارزشمندترین موجودی یک کشور است(.)91/05/08

10

مهمترین هدف تأسيس ستاد كل نيروهاي مس ّلح هماهنگي و رفع
تعارضات ارتش و سپاه بوده و وظيفه كلي اين ستاد ،سياستگذاري اهمیت همافزایی سازمانهای نظامی در رشد
و هدايت عمومي نيروهاي مسلح طبق تدابير فرماندهي معظم و پیشرفت نوآوریهای نظامی
كلقوا است(.)68/12/21

اهمیت به نخبگان برای رشد علمی کشور
توجه به مسئله فرارمغزها و جلوگیری از آن
کاهش بوروکراسیهای اداری
توجه به نیروی انسانی ارزشمند و بااستعداد
در داخل کشور

مضمونهاي پايه و سازماندهيكننده از سخنان استخراج شود .نمونهاي از نتيجه اين اقدام در جدول ()4
انعكاس يافتهاست.

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

در ادامه بر اساس كدهاي باز استخراجشده ،تالش شد با توجه به ادبيات و با تفسير و درك منظور بيانات،
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بیانات  68/3/18در بیعت
جمعی از نیروهای نظامی

آمادگی و پرداختن به تعمیر و نگهداری و پشتیبانی و اهتمام به خودکفایی و تولید و
ابتکار باید در حد عالی باشد.

بیانات  68/7/19در مراسم
بیعت فرماندهان سپاه

نیروهایی که علم و ابتکار و تجربه و اخالص و شوق و نشاط و امید دارند .این
سرمایهی عظیمی است.

بیانات  70/10/12در مراسم
پایگاه منطقه دو نیروی دریایی
ارتش -بوشهر

روی تعمیر و نگهداری سفارش مؤکد میکنم ...این کار را با جدیت و با ابتکار دنبال
کنید ...تکیهی بیشتر باید بر خود بر ابتکار خود بر ثروت خود بر قدرت دستان پُرهنر
خود و مغزهای فعال و پر ابتکار خود باشد.

بیانات  71/11/19در دیدار
کارکنان نیرو هوایی

هرچه در این میدانها ابتکار و نوآور -چه بخشها عملیات چه بخشها فن چه
بخشها مدیریت و سازمانده و چه بخشها تحقیقات -پیش بروید موردنیاز ملت و
کشورتان است.

بیانات  74/1/30در دیدار
جمعی از فرماندهان و کارکنان
ارتش

بنده ارتش و سپاه را به این مسابقه مثبت توصیه میکنم .ببینید که آنها چه ابتکار عملی
را در بهتر اداره کردن سازمانشان و در کارآمد کردن و کیفیت بهتر دادن به آن به کار
بستند؛ شما هم بروید آن را با شکل بهتری به کار ببندید

بیانات  74/7/5در
جمع فرماندهان ارتش

سازندگی و نوآور و تعمیر و نگهدار جزو وظایف حتم و مهم شماست ...هر چه
میتوانید ابتکار و نوآور به خرج دهید و راهها میانبُر را انتخاب کنید.

بیانات  75/1/28در جمع
فرماندهان و کارکنان ارتش

شما در بخشهای مختلف ظرفیت برای کار علمی فنی و نوآوری و ابتکار زیاد دارید...
آنها که دائم ًا نوآوری میکنند به این سبب است که روند علمیشان به این حرکت
وادارشان کرده و بعد کار برایشان روان شده است.

بیانات  75/11/18در
سالروز نیروی هوایی

از تالش کردن ابتکار کردن احساس مسؤولیت کردن هرلحظه را قدر دانستن؛ از همه
توانایی خود برای پیشبرد کاری که به شما سپردهشده است استفاده کردن کوتاهی
نکنید.

بیانات  76/11/29در
مانور ذوالفقار

امروز جوانان ما صنعتگران ما مهندسان ما و فنآوران ما با ابتکاری که مخصوص ملت
َّ
بحمدالل از آن بهصورت ویژهای برخوردار است -
ماست  -به این معنا که ملت ما هم
در زمینه ساخت تجهیزات نظامی توانستهاند به پیشرفتهای زیادی نائل آیند.

بیانات  77/6/24در دیدار
فرماندهان سپاه

اآلن اگر شما نگاه کنید در زمینههای گوناگون  -زمینه سازندگی نوآوری و اختراعات
گوناگون  -هرچه که میبینید غالب ًا و اکثرا ً بهوسیله همین جوانان مؤمن به وجود آمده
است

بیانات  78/2/29در دانشگاه
دریایی اما خمینی

شما بدانید ملتها در همه ادوار تاریخ ...هر کامیابی هم که به دست میآورند از قدرت
ِ
استکباری مرعوبکننده است.
ابتکار و شجاعت و مرعوب نشدن در مقابل قدرتهای

بیانات  78/11/29منطقه یکم
نیروی دریایی

این آمادگی باید مبتنی بر آمادگیهای علم تجهیزات و عملیات و در زمینههای آموزش
بازخوان تحقیق نگهدار ساخت ابتکار و نوآور و سازمانده باشد.

بیانات  81/8/26در
بازدید از یگانهای نمونهی
نیروی زمینی ارتش

استحکام سازماندهی ارتقاءِ قدرت رزمی توانایی الزم برای تولید تهیه تکمیل و
نگهداری تجهیزات باال نگهداشتن روحیه مسؤولیت نظامی و همهچیزهای دیگری که با
ابتکار و مدیریت مدیران و مسؤولین امکانپذیر است.

بیانات  82/4/29پس از
بازدید نیروی هوایی سپاه

تخصص و ایمان و صفا و معنویت خود را
همه تالش و ابتکار و خالقیت و دانش و
ّ
باید بهکارگیرید تا بتوانید نقش تاریخی خود را ایفا کنید.

بیانات  82/6/29در دیدار
دانشآموختگان نیروهای
سهگانه ارتش

نوآوری ابتکار استفاده از دلهای پاک و نیروهای بااستعداد عمیق میتواند روزبهروز
ارتش را پیش ببرد.

بیانات  82/11/19دیدار
فرماندهان و کارکنان نیروی
هوایی

باید بسازید نگهدارید افزایش دهید نوآور کنید سازمانده را تقویت نمایید و در کنارِ
ساختن ابزارها کارآمد انسانهای ماهر بسازید ...از تجربه پیشکسوتان از نیروی ابتکاری
که در مردان و زنان و جوانان عزیز هست از بخش دانشگاهی کشور و بیش از همه از
توان ذاتی و درونیِ خود هر چه میتوانید استفاده کنید.

بیانات  83/7/15در دانشگاه
علوم انتظامی امین

ملت ایران در دنیا به این شناختهشده که با ظلم با سلطه گری با روابط ناسالم سلطه
گری و سلطهپذیری در سیاستهای بینالمللی مخالف است؛ به این هم باید شناخته
شود که ملتی اهل سازندگی اهل ابتکار اهل نوآوری در همهی زمینههاست و یکی از
بهترین زمینهها نیروهای مسلح و بهویژه نیروی انتظامی است.

بیانات  83/7/22در دانشگاههای
افسری ارتش

وقتی یک ملت مورد تهدید قرار میگیرد ...علم و عمل و ابتکار و شجاعت را باهم
بیامیزند و در مقابل دشمن زورگو و متجاوز بایستند و مقاومت کنند.

بیانات  84/7/6در دانشگاه امام
علی (علیهالسالم)

ابتکار نوآور انگیزهی خالص خدمت حفظ پاکدامن و صفای که امروز در شما جوانها
بحمداهلل هست ...خود؛ اینها رمزها موفقیت شماست

بیانات  84/11/18دیدار
فرماندهان و کارکنان نیروی
هوایی

بدانید که شما میتوانید بخش خودتان را با اراده و ابتکار و نوآور و فعالیت خودتان در
سطح باال وسیلهی عزت ملت خودتان قرار بدهید؛ میشود؛ تا حاال هم امتحان کردهایم
و شده است

بیانات  85/1/3در دیدار جمعی
از فرماندهان ارتش

این روحیه موجب نوآوری و ابتکار میشود و فرماندهان ارتش باید با شناسایی عناصر
مستعد ضمن تربیت فرماندهان آینده برای ارتقای بیشازپیش کیفیت یگانها تالش
کنند

بیانات  85/8/20در
مراسم مشترک نیروهای نظامی
استان سمنان

استفادهی از ابتکارها و نوآوریها و استعدادهای گوناگونی که در وجود یکایک
شما هست در ردههای مختلف و در سازمانهای گوناگون امروز باید برنامهی عملِ
نیروهای مسلح باشد.

بیانات  86/6/18در
دیدار فرماندهان سپاه

نوآوری و ابتکار در زمینه تأمین نیازها حفظ جوشش و روحیه انقالبی در جامعه و
تربیت عناصر کارآمد در سرلوحه خدمات سپاه قرار دارد

بیانات  86/8/2در دانشگاه امام
علی علیهالسالم

نوآوریها در بخش نیروها مسلح ما از جمله در ارتش جمهوری اسالمی ایران و
نیروهای سهگانه آن روزبهروز بیشتر شود  ...پژوهش ،نوآوری ،کارآزمودگی ،انضباط
کامل چیزهایی است که بایست در اولین قلمهای فهرست وظائف شما وجود داشته
باشد

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

محل و تاریخ بیانات مقام معظم
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بیانات در1387/1/28

فرمانده کل قوا ظرفیت ارتش را در نوآوری و ابتکار ظرفیتی باال و در عین حال
قابلافزایش ارزیابی کردند

بیانات  1387/2/29در دانشگاه
علوم دریایی نوشهر

تقوا یعنی مراقبت از رفتار و گفتارتان با همان روحیه نوآوری و ابتکار و فعال بودن و
نشاط جوانی .وقتی تقوا با روحیه جوانی و به کار بردن استعدادهایی که در شما وجود
دارد همراه شود معجزهها خواهد آفرید

قسمتی از متن حکم انتصاب
جانشین فرمانده کل ارتش
1387/6/4

انتظار میرود با بکارگیری عناصر مؤمن و کارآمدی نیرو ،زمینههای الزم برای ارتقاء
توان رزمی و نوآوری و شکوفایی استعدادها و امکانات و تجهیزات موجود را فراهم
سازید.

بیانات  1389/1/22در دیدار
فرماندهان ارشد نظامی و
انتظامی

نوآوری در سازماندهی سنتی تا حاال وجود داشته  -در سپاه جوری در ارتش جوری-
بروید دنبال کارهای ابتکاری.

بیانات  1389/3/3در دانشگاه
اما حسین (علیهالسالم)

قدرت خدای متعال در اراده و عزم پوالدین رزمندگان در صبر رزمندگان در بازوی
توانای رزمندگان در قدرت ابتکار رزمندگان تجلی پیدا کرد.

بیانات  1391/6/28در
نمایشگاه دستاوردهای ارتش

حضرت آیتاهلل خامنهای زنده نگهداشتن روح اعتمادبهنفس و «ابتکار و نوآوری» را
موجب استمرار پیشرفت نیروهای مسلح دانستند.

بیانات  1391/11/19در دیدار
فرماندهان و
کارکنان نیروی هوائی
ارتش جمهوری اسالمی ایران

حرکت درجه ِ
ِ
ت خودباوری و خودکفایی در
جریان عظیم استعداد و عشق و ابتکار و
نیروی هوایی در کل ارتش در نیروهای مسلح و در سراسر کشور یک جریانی است که
امروز حتی مخالفین جمهوری اسالمی دشمنان جمهوری اسالمی هم نمیتوانند منکر
آن بشوند.

بیانات  1392/3/6در دانشگاه
امام حسین (علیهالسالم)

ابتکاراتی در شیوهی مدیریت این میدان و ادارهی برنامههای این میدان مشاهده شد که
بسیار خوب و قابلتحسین و تقدیر است.

بیانات  1392/6/26در دیدار
فرماندهان سپاه پاسداران
انقالب اسالمی

وقتی کشوری با تکیهی به استعدادهای درونی با تکیهی به ابتکار نیروی انسانی خود با
تکیهی به علم و دانش خود با تکیهی به ایمان خود و با اتّحاد حرکت میکند قطع ًا به
نتایج مطلوب خواهد رسید.

بیانات  1394/2/6در
دیدار فرماندهان نیروی انتظامی
جمهوری اسالمی

ِ
کاری علمی و اتّکا به ابتکارات علمیای که روزبهروز در دنیا به وجود
پیشرفتهای
میآید بسیار کار الزمی است که این ارتقای سازمانی را ایجاد میکند.

بیانات در  1394/2/30در
دانشگاه تربیت پاسداری اما
حسین (علیهالسالم)

توجه جدی قرارداد هم زیبایی و
هم باید نوآوری و ابتکار را در همهی کارها مورد ّ
چشمنوازی را هم پُرمغز بودن و پُرمضمون بودن را؛ از کارهای سطحی در همهی
مسائل زندگی و مهم کشور باید صرفنظر کرد و به کارهای عمیق پُرمغز و ماندگار
توجه کرد
ّ

-1-4روایتی از استخراج داللتهای توسعه نوآوری در عرصههای نظامی مبتنی بر آراء فرماندهی کل قوا
با تجزیهوتحلیل مقوالت مشخص گردید که معناي نوآوري در نظر رهبري ،عبارت از حركت تكاملي
در امور روبهپیشرفت (امام خامنهاي ،)1377/11/13 ،يافتن شيوههاي نوين و ارائه آنها بهعنوان برنامه
و راهنماي كار است(امامخامنهاي .)1387/06/02 ،در بعضي مواقع ايشان نوآوري را در پرتو توليد علم
معرفي كردهاند؛ بدینصورت كه توليد علم را مقدمهاي براي نوآوري دانسته و «نوانديشي در علم» را به
معناي توليد واقعي دانستهاند(امامخامنهاي 1379/12/09،؛1381/07/03؛ .)1382/08/08ايشان توليد علمي
كه مقدمهاي براي نوآوري است را با تعابيري چون «رفتن از راههایی که به نظر ،راههای نارفتهای است»،
«استفاده از تجربههاي ديگران» ،يافتن «راههای میانبر» و بيمناك نبودن از «بدعت و نوآوری در وادی علم»
توصيف نمودهاند(امامخامنهاي .)1382/02/22،يكي از جنبههاي مورد تأکید نوآوري عملي كردن يك ايده

جديد ولو اينكه آن ايده در جاي ديگري استفادهشده باشد ،است .از نظر رهبري نوآوري صرف ًا به معني
اختراع نيست ،بلكه بومیسازی يك علم (مث ً
ال دستيابي به فناوري هستهاي) نيز نوآوري بهحساب ميآيد(امام

خامنهاي .)1383/04/01،نوآوری به معنای خط بطالن کشیدن بر گذشته نیست؛ بلکه به معنای تکیه کردن
به گذشته برای بنای آینده است(امامخامنهاي .) 1387/02/17،بهطورکلی ،در فرايند توليد علم و فناوري،
تجاریسازی محصوالت و توليد ثروت نيز مورد تأکید معظمله ميباشد(امامخامنهاي.)1390/01/01 ،
ایشان عبارات دیگری که بیانگر این مفهوم باشد عبارتند از :تصرف آفاق شناختهنشده علم ،دست يافتن
به قلمروهاى جديد درزمینهی علم ،عبور از مرزهای علم ،نوآوری بیسابقه ،توسعه دامنه علم ،خطشكنى
علمى ،کشف راههای کشف نشده ،انجام كارهایی كه ذهن بشر به آن دست نيافته ،کارهای نو ،جدید
و بیسابقه .منظور از شكستن مرزهاي دانش ،كه در بعضي مواقع رهبري آن را معناي «توليد علم» نيز
دانستهاند« ،باز کردن راههای نو و گشودن افقهای جدید» است(امامخامنهاي .)1383/09/26،در همين راستا
ايشان با بيان نمودن اين انتظار كه «علم باید ناظر به فناوری باشد»(امامخامنهاي« ،)1383/04/17،باید به
فناوری جهشی دست پیدا کنیم» و «بتوانیم اختراع صد در صد ایرانی را در بازارهای دنیا مطرح کنیم»(امام
خامنهاي )1383/۱۲/05 ،ارتباط مستقيم بیاناتشان با نوآوري را بهطور تلويحي تأكيد نمودهاند.
 -1-1-4روند کاوی نوآوری دفاعی در آئینه بیانات رهبری
با بررسی محورهای اصلی کدهای تاریخ محور ،پژوهشگر به این جمعبندی رسیده است که تفکر مقام
معظم رهبری در حوزه دفاعی به اقتضای زمانه و گذار تاریخی مقاطع مختلف انقالب از نوعی پیشرفت

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

«شكستن مرزهاي دانش» ،يكي از مباحث مورد تأكيد معظمله در تبيين تعريف نوآوري است .از بین بیانات
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برخوردار است .این ارتقای تفکری در قالب چهار موج انجامشده و یک موج مورد انتظار (موج پنجم و
حاصل استدالل پژوهشگران در فرایند پژوهش) ارائهشده است:
 -موج اول :نوآوریهای تاکتیکی

در نیمه نخست دهه  60که کشور رویارویی نظامی با جبهه استکبار پیدا کرد ،توانمندیهای دانشی در کمینه
خود به سر میبرد .با آن حجم محدود از دانش و خروج مستشاران خارجی و برخی از متخصصان نظامی
وابسته به دوران شاهنشاهی آشنا با تجهیزات و نیاز فوری به کسب توان بهکارگیری محصوالت در دوران
جنگ ،تأکید ایشان به حل مسائل کنون فروکاست کرده بود .انتظاری از جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور
که دوران جدید خود را با فراز و نشیبهایی پس از تعطیلی دوساله دانشگاهها در مورد نوآوری نمیرفت.
تأکید در این دوره بر نوآوریهای ناظر به حل مسائل جاری و بهرهبرداری از تجهیزات در اختیار نیروهای
مسلح بوده است.
به علت ضعف در حوزه محصوالت فناورانه تمرکز در نوآوری دفاعی در این دوره با اتکا به جوانانی که
با به ثمر رسیدن انقالب ره صدساله را یکشبه پیموده بودند و مظاهر ید قدرت الهی شده بودند ،مبنای
نوآوریها شدند .در این دوره رویکرد کشور به نوآوری دفاعی ،نوآوری فناورانه نیست ،بلکه حجم عظیمی
از نوآوری در استراتژیهای دفاعی به منصه ظهور رسید .تجربههای شگفتانگیز جنگهای نامنظم در سده
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شاید دلیل عدم تمرکز بیانات معظمله دراینباره ،به دلیل مباحث امنیتی و مسائل طبقهبندیشده باشد که

احتماالً با دسترسی به اطالعات سوخته و قابلانتشار از آن دوران ،شاهد حجم عظیمی از بیانات معظمله در
این خصوص باشیم؛ اما درک آن دوره جز با شناخت کافی از اندیشه دفاعی امام خمینی رحمتاهلل علیه و
مرحوم هاشمی رفسنجانی در کنار اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری امکانپذیر نیست .این دوره را موج اول
تحت عنوان نوآوریهای تاکتیکی و ارتقای توان بهرهبرداری از تجهیزات فناورانه نامیده شد.
 -موج دوم :تعمیر ،نگهداری و حفظ تجهیزات

در نیمه دوم جنگ تحمیلی ،در اثر شدت استفاده از تجهیزات در شرایط جنگی ،بهمرور زمان تجهیزات
مذکور دچار آسیب شدند .در این دوره توان مهندسی صرف افزودن به دوره عمر مفید تجهیزات شده است.
این مسئله مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و انتظار ایشان حفظ و تعمیر و نگهداری این تجهیزات
در عرصه دفاعی بوده است .همچنین ذخایر مربوط به محصوالت مصرفی باقیمانده از دوران شاهنشاهی
رو به اتمام گذاشت .در نتیجه منجر به کشش تقاضا منجر به تولید و بهتبع آن تحقیق و توسعه در حوزه

تولید قطعات یدکی و ادوات مصرفی موردنیاز در تجهیزات شد .این دوره را موج تعمیر ،نگهداری و حفظ
تجهیزات در اندیشه معظمله نامیده شد.
موج اول و دوم در عین آورده چشمگیر ،زمان کوتاهتری را به خود اختصاص داده است .این مهم نهفته
در خاصیت جنگ است .نزول رحمت الهی در هنگام جنگ برای مؤمنین تفاوت معنادار با دوران احساس
صلح دارد.
 -موج سوم :نوآوریهای نهادی

پس از جنگ تا ابتدای دهه  80تمایل به خودکفایی اقتصادی در جامعه به هر گفتمان دیگری سبقت گرفت؛
اما نیروهای دفاعی که در این دوره تا حدودی از جنگ فراغت پیداکرده بودند ،تمایل به تقویت توان خود
در عرصههای دفاعی داشتند .راهبرد مقام معظم رهبر که در این زمان در ابتدای دوران رهبری خود هستند،
بهعنوان فرمانده کل قوا ،تمرکز بر پیشرفت در حوزههای دفاعی از طریق مهندسی معکوس دستاوردهای
نظامی سایر ملل قرار گرفت .پیامد کوتاهمدت این رویکرد ،تولید انبوه برخی از محصوالت فناورانه حوزه
دفاعی بود .در این دوره نوآوریهای ساختاری نیز با تأسیس وزارت دفاع ،ستاد کل نیروهای مسلح ،تغییر
ساختار سپاه پاسداران انقالب اسالمی از وزارتخانه به یک سازمان مستقل و اعطای درجههای رسمی
نظامی واقع گردید .از این دوره با نام موج نوآوریهای نهادی شامل جریان مهندسی معکوس و اصالحات
 -موج چهارم :نوآوریهای فناورانه مرزشکن

با آغاز دهه  80و ارائه گفتمان جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم توسط مقام معظم رهبری ،بخشهای
مختلف ترجمان مناسبی از این گفتمان را در خود بازتعریف کردند .جنبش نرمافزاری در عرصه اقتصاد ،به
اقتصاد دانشبنیان ترجمه شد .در عرصه دفاعی نیز رویکرد کشور با ادراک خروج از تقلیدهای صرف ،به
مرزشکنی در فناوریهای نظامی ترجمه شد .شاید این موج را بتوان موج نوآوریهای فناورانه در عرصه
دفاع نامید .خروجی این دوره تولید انبوه تجهیزات نظامی سطح باال و با فناوری بومی است .این دوره را
میتوان موج بروز نوآوریهای فناورانه مرزشکن نامید.
 -موج پنجم :نوآوریهای دانشپایه

با عنایت به روند توجه آشکارتر مقام رهبری به بحث نوآوری دفاعی از بعد از انقالب تاکنون ،به نظر
میرسد میزان توجه ایشان به مباحث نوآوری فناورانه ،بهطور نمایی افزایشیافته است .ایشان موافق تمرکز
در سطح پایین یا رویآوری نیروهای نظامی به تولید انبوه نیستند .نقطهای که ایشان ترسیم میکنند ،حرکت

شناسایی موجهای نوآوری نظامی در کشور مبتنی بر اندیشههای فرمانده معظم کل قوا

ساختاری در حوزه دفاعی یاد میکنیم.
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به سمت فناوریهای پیشران است .بهنحویکه تأمینکننده منافع اکنون و آینده جبهه مقاومت در منطقه و
جهان باشد .هندسه فکری معظمله ضمن به رسمیت شناختن حدود سیاسی کشورها و استقالل آنها ،متوجه
مفهوم امام و امتی است که در آن مؤمنین نهتنها مسئول صیانت از همدیگر ،بلکه مأمور از بین بردن موانع
هدایتی در عالمند .این مهم جز در پناه حرکت از ظواهر آشکار فناوری به مفروضات و بنیانهای علمی برای
تأسیس فناوریهای جدید متناسب با تعالیم اسالمی ،محقق نخواهد شد .وقتی سخن به این الیه میرسد،
درواقع از علوم بنیادینتری که علوم پایه هستند ،سخن میرانیم .تأکید مقام معظم رهبری در سالهای اخیر
بر تقویت علوم پایه در جمع اساتید دانشگاه در ماه رمضان سال  ،1397ضمن ابراز ناراحتی از کمرنگ
شدن این حوزه ،گواه این مدعاست .نتیجه عملی این بحث در حوزه دفاع ضرورت بومیسازی نوآوریهای
دفاعی مبتنی بر علوم پایه بومی خواهد بود .پیشبینی محقق از روند موجهای پیشین ،ترسیم موج جدیدی
توسط مقام معظم رهبری با عنوان موج نوآوریهای دانشپایه مورد انتظار است.
در این قسمت ،پژوهشگر مبتنی بر انبوه گزارههایی که در مورد نوآوری نظامی از مقام معظم رهبری تحلیل
کرده است ،به گزارههای کلیای دستیافته است که بهطور صریح در بیانات معظم له وجود نداشته است یا
تعداد تکرار آن به تعداد بسیار اندک بوده است ،یا موضوع موردبحث ایشان عام بوده و خاص حوزه دفاعی
و نظامی نبوده است؛ بهنحویکه پژوهشگر در گزارش آن و منسوب کردن آن به ایشان در حوزه نظامی،
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 -2-4روایتی از اوامر مقام معظم رهبری در بخش نظامی
با بررسی و طبقهبندی اوامر احصائی که در ادامه منعکس خواهد شد ،پژوهشگران متوجه این نکته شدند
که گویا مجموعه نظرات معظمله در یک رویکرد کالن ،ازنظر ابعاد نوآوری ،کاملتر از مطالعات انجامشده
پیشین در ادبیات جهانی حوزه نوآوریهای نظامی -دفاعی است .بهبیاندیگر ،مجموعه بیانات معظمله،
افزایش قدرت بازدارندگی ،كاهش هزينههاي دفاع براي نيروهاي خودي ( ،)Isaacson et al., 1999تعریف
الگوي تعامل سازمانهاي نظامي -غيرنظامي ،تعریف نحوه استفاده از نخبگان دانشگاهی در توسعه نظامی
( ،)Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009ایجاد و تعریف الگوي نظامی در اذهان تصمیمسازان
و تصمیمگیران کشور؛ حمایت سران کشور از توسعه نظامی (Isaacson et al., 1999; Farrell & Terriff,

 ،)2002بينيازی صنعت نظامی از عامل بيروني ،خودکفایی در محصوالت نظامی راهبردی ،القای بينش
جديد در نسل جوان ( ،)Isaacson et al., 1999; Sapolsky et al., 2009اقناع ملی برای ضرورت هزینهکرد
در حوزههای اولویتدار صنعت نظامی ( ،)Sapolsky et al., 2009; Isaacson et al., 1999استفاده از نوآوری

در صنعت نظامی برای انتفاع بیشینه از منابع بینالمللی ( )Isaacson et al., 1999و دفع دشمن ،استفاده از
منابع سایر ملل ،باال بردن قدرت چانهزنی بینالمللی ،خروج از انزوای ایجاد شده توسط دولتهای قوی
( )Farrell & Terriff, 2002; Sapolsky et al., 2009; Isaacson et al., 1999; Posen, 1984را شامل میشود.
عالوه بر این ،شامل ابعاد دیگری نظیر توجه به فزاینده بودن نوآوری در جریان نوآوریهای نظامی و دفاعی
که پیشازاین در پژوهشهای انجامشده توسط پژوهشگران مدنظر نبوده است.
 -1-2-4اوامر و سفارشها به سازمانهای نظامی
 -همکاری سازمانهای نظامی با یکدیگر ،رمز موفقیت در نوآوریهای نظامی

یکی از مهمترین نکات در پیشرفت صنایع نظامی هر کشور همکاری بین سازمانهای فعال در عرصههای
صنایع نظامی میباشد .عدم همکاری بین این سازمانها میتواند آثار نامناسبی از جمله موازیکاری ،اتالف
نیروی انسانی و فیزیکی ،کاهش رشد نوآور در صنایع و ...گردد .درعینحال هماهنگی میان این سازمانها
میتواند منجر به رشد فزاینده در صنایع دفاعی و دستیابی به نوآوریهای نوظهور گردد .دورى از فضاهاى
سیاسى از عوامل پيشرفت قلمداد شده و انتظار رهبری اين بوده است كه مانعي بر سر راه اين عوامل ايجاد
نشود( .)1393/11/11ازاینرو ایشان در بیانی دیگر به اهمیت ترکیب بدیع بین ارتش و سپاه و آثار مثبتی
که در انتقال تجربیات به یکدیگر و عدم موازیکاری در بین آنها است ،اشاره نمودهاند(.)1386/08/02
آنان در بخشمختلف دفاعی و تحقیقاتی و  ...دانستهاند»(.)1368/12/21
همواره ستاد کل نیروهای مسلح دلمشغول همکاری سازمانهای نظامی با یکدیگر است؛ اما به نظر میرسد
حتی در صورت همکاری سازمانهای نظامی ،هماهنگی کافی برای استفاده از نیروهای سرباز به نحو مؤثر
و کارآمد وجود ندارد .نیروهای مسلح باید در اندیشه توسعه همکاری سازمانهای نظامی با سازمانهای
غیرنظامی در حوزه اقتصاد و فناوریهای نوظهور باشند .بهکارگیری نیروی سرباز نخبه حتی در حوزههای با
سطح علمی باالی نیروهای مسلح ،عموم ًا خارج از قلمرو مطالعاتی و صبغه پژوهشی ایشان است .از طرف
دیگر عموم دانشپژوهان مشمول با درجه دکتری ،در پژوهشگاه یا یکنهاد صنعتی مرتبط مشغول به کار
هستند .تعامل با این نهادها برای بکارگیری مشموالن مذکور ،همزمان دستکم دو مزیت دارد -1 :میزان
رضایت مشموالن را افزایش میدهد -2 .نیاز بخش دفاعی به تخصصهای مختلف را پوشش میدهد .در
این راستا توصیه میگردد سازمان نظاموظیفه عمومی توسط ستاد کل نیروهای مسلح موظف به ارتقای
سطح این نوع ارتباطات گردد .پرواضح است ارتقای سطح این نوع از تعامالت جز از طریق جبران خدمات
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مناسب پژوهشگران و شرکتهای مرتبط با حوزه دفاع میسر نخواهد بود.
 -لزوم گرایش به نوآوری بومی در حوزههای نظامی

ي و خودکفایی در این حوزهها یکی از مهمترین مباحثی است که در بیانات
بومیسازی علوم ،فناور 
مقام معظم رهبری به آن اشاره گردیده است .رهبري ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت توجه به توسعه
علم ،فناوری و نوآوری در کشور تأکیدات و تدابیر ویژهای نیز در این زمینه به نیروهای مسلح داشتهاند
(نظريزاده.)1391 ،
از مجموع بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت بومیسازی علوم و فناوری میتوان به دو دیدگاه
در جهت اداره امور کشور دستیافت که عبارتند از :دیدگاه نخست؛ تکیهبر قدرتهای حاکم جهانی
برای توسعه و در دیدگاه دوم؛ تکیهبر تواناییهای خود با استفاده از ابزارهای موجود برای پیشرفت.
(.)1373/02/13
از مجموع ديدگاههاي رهبري قطع وابستگي ،اتكا به خالقيت و ابتكار در عين بهرهبرداري از دانشهاي
پيشرفته جهان( )1378/03/12و ناظر بودن پژوهشها به نيازهاي كشور(1388/06/08؛ )1393/04/11
استنباط ميشود .معظمله همواره با رويكردي تاريخي معتقدند با استفاده از تواناییهای داخلی میشود به
استقالل علمی و فنّی و غیره دستیافت(.)1373/02/13
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بخش دفاعی متوجه به ارتقای کیفیت نوآوریهای بومی باشد ،الزم است مناسبات خود را با شرکتهای
دانشبنیان باز تعریف نماید .به این معنا که در مناسبات دوطرفه بخش دفاعی در برابر شرکتهای دانشبنیان
حوزه دفاعی ،بهنوعی دارای قدرت انحصار خرید است .لذا ممکن است با نادیده گرفتن تسهیم عادالنه
منافع اقتصادی در این بخش ،منافع شرکتهای دانشبنیان ضایع نماید.
 -حمایت ویژه دستگاههای دولتی از واحدهای نوآور در حوزههای نظامی

حمایت دستگاههای دولتی از ظرفیتهای موجود در کشور یکی از الزامات مهم در رشد تولید دانش
بومی در کشور است .فرهنگ حمایت از علم و پژوهش و کارهای مدیریتی الزمهی نوآوری در تولید علم
است( .)1381/07/03چهبسا پژوهشگراني سالها بر اساس عالئق مطالعاتي و تحقيقاتي خود ،در موضوعي
تحقيق نموده اما هنگام عملي كردن آن يا ارائه نتايج علمي تحقيقات خود با مشكالتي مواجه گردند .ازاینرو
رهبري يادآوري نمودهاند« :یکی از مباحث مهم در حوزه علم ،اختراعات است ،مسئولین دولتی میبایست
بهدور از بوروکراسیهای اداری به دنبال نخبههای جوان رفته و از فرار مغزها جلوگیری نمایند؛ و این

نمایانگر استعدادهای برتر و نیروی انسانی باهوش و توانمند در داخل کشور است»( .)1391/050/08یکی
دیگر از توصیههای مهم ایشان در این مبحث توجه به نیروی درونی کشور برای حل مسائل و مشکالت
است(.)1392/10/19
 -2-2-4پیشنهادها برای مدیران حوزه دفاعی
 بسترسازی برای افزایش رغبت مراکز علمی به خطرپذیری در تحقیقات منجر به نوآوری نظامیشجاعت علمی و خطرپذیری محققان برای قدمگذاشتن در حوزههایی که هنوز کشف نشدهاند ،همچنین
پروا نداشتن از مخالفت نتایج تحقیقاتشان با تحقیقات گذشته عواملی هستند که به تبیین مفهوم خطرپذیری
در تحقیقات کمک مینماید(نظريزاده.)1391 ،
یکی از مهمترین کارها برای بسترسازی مناسب در زمینه رشد و توسعه نوآوری ایجاد و گسترش شرکتهای
دانشبنیان میباشند .افزایش خطرپذیری در فضای نوآوری یکی از کارکردهای مهم این نوع از شرکتها
است .در راستای اهمیت این شرکتها مقام معظم رهبری میفرمایند« :از مهمترین مسائلی که در شرکتهای
دانشبنیان میبایست به آن اشاره کرد ایجاد خطرپذیری در آنان است ،حال نکته مهم ،ایجاد سازوکارهایی
برای حمایت از این شرکتها است مانند به وجود آوردن بیمههای تخصصی که وظیفه دستگاههای دولتی
است »(.)1391/05/08
ازآنجاییکه پرداختن به مباحث نوآوری مخصوص ًا در صنایع نظامی به میزان خطرپذیری فراوانی نیازمند
است ،برنامهریزی گامبهگام همراه با حمایتهای دستگاههای دولتی بسیار اهمیت پیدا میکند .در بیانات
مقام معظم رهبری نیز میتوان به اهمیت آمادگیهای علمی و عملی ،نظم و انضباط ،آمادگی و بهروزرسانی
تجهیزات نظامی و بازنگری و بهبود برنامهریزیها برای آمادگی همهجانبه و پیشرفت پی برد .ایشان دربیانی
فرمودهاند«:ثبات مدیریت و تکمیل برنامهها و دوری از فضای سیاسی خود عواملی برای رشد فناوری نانو
شده است»(.)1393/11/11
همچنين ايشان حمايت از دانشپژوهی و پیشرفت علمی در کشور را وظیف ه همه دستگاههای مسئول
دانستهاند( .)1385/03/14اين حمايت ،به اشكال متفاوتي در سخنان ايشان مطرحشده كه عبارت است از
افزايش بودجه علمي در تحقيقات ،حمايت دستگاههاي دولتي از نوآوري و حتي حمايتهاي تقنيني و
قضايي از نوآوري .برنامهريزي و مديريت در نوآوري دفاعي ،در دو مقوله از ديدگاههاي رهبري استنباط
ميشود كه عبارت است از :تخصيص بودجه علمي و حمايت دستگاههاي دولتي.
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 -نهی از نگاه بودجهای به نوآوران در حوزههای نظامی

ازآنجاییکه نوآوری پیشران رشد و پیشرفت کشور در حوزههای مختلف ازجمله صنایع نظامی میباشد،
تأکید مقام معظم رهبری نیز در تهیه سندهای چشمانداز و تخصیص بودجهها به تحقیقات علم و فناوری
بسیار زیاد بوده است .برخی از بیانات ایشان در این حوزهها عبارتنداز:
«نگاه بودجهای به مباحث علمی بسیار نگرانکننده است ،زیرا باعث محدودیت در تولید دانش و نوآوری
میشود ،نشاط علمی را از شما میگیرد و مانع پرواز شما به سمت قلههای دانش میگردد»(. )1389/04/18
 -3-2-4توصیههای رهبر انقالب برای محققان حوزه دفاعی
 -هشدار به پژوهشگران

ازنظر مقام رهبری جریان عظیم استعداد و عشق و ابتکار و خودباوری و خودکفایی در نیروهای مسلح و
در سراسر کشور یک جریانی است که امروز حتی مخالفین جمهوری اسالمی دشمنان جمهوری اسالمی
هم نمیتوانند منکر آن بشوند ()1391/11/19؛ اما درعینحال یک خطر بزرگ در کمین جوانانی است که
مسئولیت پژوهش در حوزههای مختلف خاصه حوزه دفاعی را بر عهدهدارند و آن اینکه این پژوهشگران
همواره ممکن است که بر اراده و عزم پوالدین خود بیشازاندازه امید بسته و از هوای نفس و توطئههای
شیاطین احساس ایمنی نابهنگام نمایند (.)1389/3/3
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برای محفوظ ماندن از وسائس شیاطین و تقویت اراده باید پژوهشگران جوان حوزه دفاع و امنیت کشور،

ادامهدهندگان راه ِ آن شخصیتهایی باشند که با جهاد آنها با ایستادگی و مقاومت آنها و با روح ابتکار
آنها کشور از یکی از مهمترین گذرگاههای تاریخی خود بهسالمت گذشته است .باید یاد شهادت را در

خود مخصوص ًا در حوزه دفاع و امنیت که ضامن حیات جامعه اسالمی است زنده نگاه دارند (.)1385/9/4
راه عالج کشور برای ایمنی از دست طواغیت جهان ،این است که امروز عشق به پیشرفت میل به تحرک و
ابتکار و نوآوری در کشور ما موج بزند .همه در فکر ایجاد راههای ابتکاری و نو هستند.
جوانان دانشجوی دانشگاههای افسری خاصه در این مورد مدنظر معظمله هستند (.)1391/6/27
پیگیری علوم نظامی جدید و دستیابی به فناوریهایی که هنوز جهان به آن نرسیده است ( )1387/1/28باید
مدنظر پژوهشگران حوزه نظامی باشد .دوران تعمیر و نگاهداری از تجهیزات نظامی و دفاعی کنونی گذشته
است ( 1387/2/12 ،1384/11/18و  .)1389/1/22باید افقهای جدید حوزه نظامی توسط دانشجویان و
اساتید ایرانی درنوردیده شود .نباید منتظر ماند تا دیگران جلو بیافتند و ما از آنها تقلید کنیم .باید دنبال

نوآوریهای تحولی در این حوزههای دفاعی بود (.)1391/6/28

 -5جمعبندي

هدف از نوآوري نظامی ،با توجه به وجود تهديدات عليه جمهوري اسالمي ايران ،عبارت از پاسخگويي

به تهديدات هست ولي صرف ًا محدود به آن نيست .به اعتقاد رهبري ،حتي در صورت عدم تهديد صريح

نيز بهحکم آيه « َوا َ ِعدُّ وا ل َ ُهم َما استَ َطعتُم مِن ُق َّوة ٍ و مِن رِ ِ
باط الخَ یل» الزم است آمادگيهاي نظامي و نظامی
افزايش يابد (1394/01/30؛ .)1392/11/19بهاینترتیب ،اگرچه در وهله اول نوعي واقعگرايي در نگاه به
نوآوري نظامی وجود دارد ،ولي نظرات فرماندهي محدود به اين چارچوب نيست .با مراجعه به محتواي
بيانات ،ميتوان گفت هدف از نوآوري و نظام نوآوري در اصل «ارتقاي توان نظامی» است كه با هدفمندي و
چشمانداز صورت ميگيرد .بهاینترتیب كه نوآوريهاي نظامی نهتنها بايد در اقتدار نظامی مؤثر باشد ،بلكه
موفقيت اين نوآوريها در سطح كليتر به تقويت و اقتدار ملي (بهعنوان نمونه :ابعاد اقتصادي) منجر شده و
عالوه بر آن ،بعد اجتماعي هم داشته موجب ايجاد حس افتخار و غرور ملي ميگردد.
از ديد فرماندهي معظم كل قوا ،نوآوريهاي نظامی بايد درصحنه عمل پياده و به كار گرفته شود .بنابراين،
خروجي نوآوري بايد عيني و ملموس باشد .از ديد ايشان نوآوري هم میتواند شامل بهبود و ارتقا و
آنچه كه میتواند باعث ايجاد تمايز و قدرت واقعي شود ،همانا مرزشكني ،نوآوريهاي دستاول و جهشي
است ،وگرنه تقليد و بهسازي دستاوردهاي ديگران هر چند خوب است ،ولي كافي نيست.
در این پژوهش با توجه به حجم بیانات معظم له در عرصه نوآوریهای نظامی و حوزه دفاع سیر ارتقای
نظرات و نظام انتظارات ایشان در قالب چهار موج به وقوع پیوسته و یک موج مورد انتظار پژوهشگران مبتنی
بر روندپژوهشی بیانات ایشان معرفی شد .موج نخست و دوم مربوط به دوران جنگ تحمیلی است و موج
سوم اشاره به نوآوریهای نهادی دارد که منجر به تأسیس نهادهای انقالبی درحوزه دفاعی و نظامی شد .موج
چهارم نیز اشاره به انتظارات ایشان برای سرآمد شدن و مرزشکنی در علوم نظامی و دفاعی است .موج پنجم
شناساییشده اشاره دارد به توجه و عنایات بیشازپیش مقام معظم رهبری به مقوله علوم بنیادی که میتواند
طرح نو در علوم نظامی در اندازند .پسازآن نظام انتظارات صریح معظم له از سازمانهای نظامی ،مدیران و

فرماندهان حوزه نظامی و دفاع و نهایت ًا پژوهشگران این حوزه مستند به بیانات ایشان استخراجشده است.
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پيشرفتهاي جزئي باشد و هم شامل نوآوريهاي جهشي و پيشرفتهاي اساسي .البته ايشان معتقد است
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ماندل ،رابرت ،.1379.چهره متغير امنيت ملي ،ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي ،تهران :پژوهشكده مطالعات راهبردي.
مهدی محمدی ،سعيد باقر سليمي ،عليرضا بوشهري ،فرهاد نظريزاده ،.1387.نظام نوآوري دفاعي؛ مروري بر مفاهيم و تجارب
پنج كشور چين ،فرانسه ،آلمان ،انگليس و اسپانيا ،تهران :مركز آيندهپژوهي علوم و فناوري دفاعي ـ مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي
صنايع دفاعي.
فرهاد نظری زاده ،محمدمهدی نژاد نوری ،سیدرضا حجازی « ،.1392.نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوریهای صنعت دفاعی
ایران» ،بهبود مديريت ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان .1392
نظریزاده ،فرهاد ،.1383.نوآوری نظامی ،تهران :مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
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تهران.
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