
 

 

 

 

 الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی مقاله پژوهشی:
 4، سید مسعود رضا زواره3محمدرضا ولوی، 2محمدعلی منشادی، 1علی مبینی دهکردی

 11/12/91: مقاله پذیرش                                                     11/11/91: مقاله دریافت

 چكیده
هذای   گذذاری  کارهای عملیاتی به مرحله عمل برسند و در این راه سیاست باید در بستری از خالقیت و با راه فناوریعلم و 

منذد، در قالذ     که نظام حوزه دفاعی نوآوری فناورانه درصورتی در کالن علمی و فناورانه بایستی موردتوجه بیشتر قرار گیرند.

ر گذرفتن الاامذات   در نظذ  های عملیذاتی بذا   ر پاسخگوی نیازمندیتکرارپذی صورت تواند بهباشد، مییک الگو، سریع و فراگیر 

 فضذای  توجه به تجربیات دهه گذشته در جنگ ترکیبذی،  با همراه خواهد داشت. باالیی را هم اثربخشی جنگ ترکیبی باشد و

دفذاعی در جنذگ   فناورانذه   ینظذام نذوآور   یراهبذرد  یالگو ارائه پژوهش این هدف افتد. زمینی اتفاق می نبرد درکننده  تعیین

نظذامی بذا اولویذت     وریفنذا نظذران   آماری پژوهش حاضر، پژوهشگران، اساتید، متخصصان و صاح باشد. جامعه ترکیبی می

ایذن   ابذاار  گیری تصادفی ساده انتخذا  شذدند.   نفر با روش نمونه 11ها شناسایی و نفر از آن 111د که تعدا نبرد زمینی بودند

های ابالغی دفاعی، ظرفیذت نذوآوری، بعذد عملیذاتی      گذاری که سیاستنشان داد  ساخته بود. نتایج محققپژوهش، پرسشنامه 

و  وریفنذا خالقیت، نوآوری، حس سذازی، رراحذی،    نیازهای اصلی و های دفاعی از پیش ها و نظریه تاکتیک -دانش نوآوری،

اد و متغیرهای اصذلی الگذوی راهبذردی نظذام نذوآوری      ترین ابع مرزشکنی دانش، سازمان نوآور نظامی و جنگ ترکیبی از مهم

 فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی هستند.

 دفاعی در جنگ ترکیبی نوآوری خالقانه فناورانه، نوآوری نوآوری دفاعی، نظام واژگان کلیدی:
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 مقدمه

هذا و   سذازمان ، کنذد  میها را دگرگون  زندگی انسان روز هرفناورانه  های تحولدر دنیایی که تغییر و 

هذا   هذای نذو و محقذق سذاختن آن     کشورها بدون تطبیق با محیط بیرونی و حرکت برای ایجاد ایذده 

علذم و   شذده و بیشذتر  خیلذی  در حوزه دفذاعی ایذن اهمیذت     توانند به حیات خود ادامه داده و ینم

عملیاتی به مرحله عمل برسذند   کارهای راهدر شرایط کنونی باید در بستری از خالقیت و با  وریفنا

 بیشذتر قذرار گیرنذد.    موردتوجذه های کالن علمذی و فناورانذه بایسذتی     گذاری و در این راه سیاست

از صاحبان اندیشه و تجربه نظامی و صنعتی در نیروهای مسلح و نخبگذان دانشذگاهی و    گیری بهره

دفاعی و رفع نیازهذای   های سامانهد ، رراحی و تولیپردازی نظریهمنجر به ارتقای  تواند میتحقیقاتی 

 حیاتی کشور شود.

 بذه نذوآوری در سذاخت و ابتکذار در     اگرچذه  نیسذت.  تجهیاات نوآوری فقط در ساخت سالح و"

 اما نوآوری در آمذوزش،  ؛مهم است های نوآوریجدید تسلیحاتی، یکی از  های روشآوردن  وجود

الزم  هذا  ایذن رزمذی همذه    هذای  دسذتورالعمل  وپشتیبانی  های شیوهو تشکیالت، در  دهی سازمان در

 (12/2/18م استان فارس .در مراسم نظامی مشترک ن (العالی مدظله)مقام معظم رهبری )"است

در راسذتای   هذا  مانذدگی  عق جبران  منظور بهدفاعی  های عرصهنوآوری جامع و یکپارچه در تمامی 

دانشذمندان و نیروهذای برخذوردار از قذدرت     "کس  آمادگی دفاعی در فضای آینده ضروری است.

نوآوری و ابتکذار را در خذدمت مذیهن     توانند میعلمی و فکری در بخش دفاعی کشور باید هرچه 

ایذران قذرار دهنذد و بذا جذدیت هذر چذه بیشذتر بذه جبذران            افتخذار  پذر اسالمی، انقذال  و ملذت   

نجات صذنایع مکانیذک   در بازدید از کارخا (العذالی  مدظله)مقام معظم رهبری ) ".بپردازند ها ندگیما عق 

 (31/6/86ودجا 

 منذد  نظذام  صذورت  بذه  هذا  آن کذارگیری  بهبرای نوآوری باعث ایجاد توسعه و  ها مدلایجاد الگوها و 

ایذران کماکذان   جمهذوری اسذالمی   استکبار جهانی بیانگر آن است کذه   های جویی بهانه خواهند شد.

 هذای  مؤلفذه برتر بوده و احتمال وقوع حمله نظامی همیشذه یکذی از    های قدرتو رمع  موردعالقه

 .باشد می ها آنجدی 

حاکم  اخالق، وجدان و انسانیت  گر و دارای کمترین جوهره ، سلطههای زورگو در دنیایی که قدرت

و دفذاعی   صنایع  چ ابایی ندارند، توسعهگناه هی های بی انسانو از تجاوز به کشورها و کشتار  هستند



 نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبیالگوی راهبردی نظام   22 

ها تا اقتذدار کشذور را احسذاس نکننذد، امنیذت تذ مین        تهاجمی کامالً ربیعی است، زیرا این قدرت

 (11/6/92 دفاعیدر بازدید از نمایشگاه صنایع  (العالی مدظله))مقام معظم رهبری  .نخواهد شد

 هذای  سذامانه و  هذا  سذالح کذه دسترسذی بذه     شود میاجرا  غیرمنظمیجنگ ترکیبی توسط نیروهای 

ترکیبذی   جنذگ  .شوند میتوسط نیروهای منظم به میدان فرستاده  رورمعمول بهدارند که  تری پیچیده

 بذه کذار گرفتذه شذود.     دهذد  مذی ممکن است در مبارزات فردی تا جایی که شرایط و منذابع اجذازه   

 کذه  ایذن را به دسذت خواهنذد آورد و    تری پیچیده های سالحم نامنظ های گروهکه  شود می بینی پیش

در  اصذوالً  درگذشذته از تهدیدات روبذرو شذوند کذه     ای گسترهالزم است نیروهای مداخله کننده با 

 (131:1396،دیگرانو جوالنی .)بوده است ها دولتارتباط با نیروهای مسلح منظم 

آینده معتقدند که در درون زمینه پیچیده و پویذا، شذکل جدیذد جنذگ در حذال       های جنگمحققان 

 بذازیگران  دولذت،  هذا  آنروالنی هستند که در  های جنگظهور است. بسیاری از پژوهشگران منتظر 

بذه خشذونت متوسذل     ازپذیش  بذیش پیگیری اهداف سیاسذی و آرمذانی خذود     برای افرادو  دولت بی

ادغام خواهنذد شذد و    ای منطقهمحلی و  های تنشجهانی با  های رایشگآینده  های دهه در .شوند می

 (18همان:) .دفعات، شدت و وسعت جنگ در جهان را تشدید خواهد کرد

 غیرمتمرکذا و اجرای  ریای برنامهسنتی و نامنظم،  های کنشترکی  راه سوی به ازپیش بیش ها جنگ

 صذورت  بهو  زمان هم صورت بهساده و پیچیده  های فناوریکه از  رود میپیش دولت  بیو بازیگران 

دولذت   بذی و بذازیگران   "سنتی" ذاتاًعنوان نیروهای  ها به شاید توصیف دولت .برند مینوآورانه بهره 

اهلل در  باشد. در جنگ بین رژیذم صهیونیسذتی و حذا     "کننده نامنظم گیج" عنوان نیروهای اساساً به

دولذت بذرای مطالعذه و ساختارشذکنی نقذاط ضذعف        ان بذی آشکارا توانایی بذازیگر  م2116تابستان 

شذده از   های آموختذه  ابداع کرد. درس های مناس  را های غربی را به نمایش گذاشت و پاتک ارتش

 (16 - 18همان: ) دولت است. ها و بازیگران بی این رویارویی در حال ردوبدل شدن بین دولت

خالقانه  های نوآوریخالقیت و که نبرد ترکیبی  های ویژه درصحنه بهخالقیت پیشران نوآوری است 

، پیچیدگی و ورود متغیرهای نذو بذه ایذن    توأم صورت بهو تجهیاات  1کنشهرا های حوزه درمداوم 

پاسخگو یک نظام نوآوری  گیری شکلداشته است. برای تحقق این موضوع، لاوم  دنبال بهحوزه را 

جهشذی در   هذای  نذوآوری چگذونگی دسذتیابی بذه     کننذده  تعیذین الزم و حیاتی است. این نظام باید 

                                                           
 تاکتیک 1
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 نهایتذاً و تحوالت فناورانذه باشذد و    ها دکترینو متناس  و منبعث از  فرآیندها یا محصوالت جدید 

 .با قید تسریع و فراگیر گرددمنجر به افاایش قابلیت و توانمندی برتر دفاعی 

و نذوآوری   خالقیذت  اسذت.  ، خالقیذت شود میآن موج  نوآوری  تبع بهآنچه موج  خلق ایده و  

 حال بااین. پندارند میدر قال  تعاریف جداگانه دشوار  ها آنکه برخی تفکیک  اند تنیده درهم چنان آن

نو و جدید است، ولی نوآوری  های ایدهو بر اساس تعاریف گوناگون، خالقیت بیشتر متوجه تولید 

و  مانذد  مذی و در آن  یابذد  میه بازار راه که ایده یا محصول ناشی از آن ب شود میمنتهی  ای مرحلهبه 

 (18:1392. )قربانی، کند میاقتصادی ایجاد  -اجتماعی ت ثیری

راهکنش و تجهیاات که روند بسیار سریع و رو  های حوزهدر  شده انجام های نوآوریو  ها خالقیت 

رغم برتذری   پیشرفته، علی های ارتشبا  دولت بیرویارویی بازیگران  های درصحنهبه رشدی داشته، 

را  ها آنگیری آخرین نسل تجهیاات، بکارفردی و سازمانی و  های آموزشدر  ها ارتش انکار غیرقابل

( در تمذامی  اهلل حذا  ) جنذگ جدی مواجه نموده اسذت. ایذن    های چالشمتالال نموده و با  شدیداً

د شد که نیازمند تعاریف جدید نوع جدیدی از جنگ مطالعه خواه عنوان بهنظامی دنیا  های دانشگاه

 (42همان:) استدر خصوص چگونه جنگیدن و پیروز شدن  سابقه بیو 

شذود کذه    مذی  باعثها،  مند برای نوآوری و پیروی از آن های نظام ها و مدل در این مورد ایجاد الگو

تذر شذود و در ارتبذاط و تعامذل بذا عوامذل درون و        هذا آسذان   نذوآوری  کارگیری بهایجاد، توسعه و 

تحلیل و بررسی  منظور بهها را ایجاد کرد.  نوآوری کننده تسهیلسازمانی بتوان ساختار و شرایط  برون

 قرار گیرد. موردتوجهگذار بر نوآوری دفاعی، الزم است که الگویی کالن  عوامل ت ثیر

اجرایی نمودن این الگو در فضای جنگ ترکیبی اسذت کذه دکتذرین     دکن میآنچه موضوع را پیچیده 

 سیالیت است و فرآیند خالقیت و نوآوری در این سیالیت بایسذتی پاسذخگویی سذریع،    آن برحاکم 

در دسترس برای الاامات تذاکتیکی را فذراهم    های فناوریبا ترکیبی از تجهیاات موجود و  اقتصادی

 نماید.

در خصذوص نذوآوری و    العذالی(  مدظلذه )رهبذری ای منویذات مقذام معظذم    هدف اصلی این تحقیق اجر

منظور رراحی و ساخت تجهیاات نوین  دستیابی به الگویی برای حرکت به جلو، در حوزه دفاعی به

سازی تجهیاات موجذود از رریذق نذوآوری مبتنذی بذر خالقیذت و ایجذاد         و همچنین ارتقاء و بهینه

که در  کیبی استهای جدید بر اساس نوع تهدید درصحنه جنگ تر بر و تدوین فناوری های میان راه

 وسذه روزه،  در نبردهای دهه اخیر در جنگ سذی  افتد و ده در رزم زمینی اتفاق میکنن آن نبرد تعیین
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کننده و تهدیدکننده نیا  های تعیین ها و نوآوری خالقیت اه، سوریه و عراق عمالً اثبات شده است.غ

یکرد استنتاجی تحقیق به رزم لذا الجرم رو و داده است در تجهیاات و ساختارهای نبرد زمینی روی

 زمینی معطوف گردیده است.

الگوی راهبردی نظذام نذوآوری   در صورت اجرای این تحقیق و دستیابی به اهداف مدنظر، رراحی 

پذیر خواهد شد. بعالوه ایذن الگذوی    مند امکان صورت نظام به فناورانه دفاعی در بستر جنگ ترکیبی

نگی و واقعیات موجود نیروهای مسلح باقابلیت پاسذخگویی  الاامات محیطی، فره دربرگیرندهبومی 

 زودهنگام، خالقانه، نوآورانه و فناورانه به نیازهای عملیاتی جنگ ترکیبی خواهد بود.

ای که در آینده احتمال رویکرد نبرد ترکیبی را افاایش داده  و الاامات منطقه با توجه به مطال  فوق

یابذد. لذذا    است، تدوین الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه درنبرد ترکیبی ضرورت مضاعف می

بذوده و   "الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنذگ ترکیبذی  فقدان "تحقیق مسئله این 

 "فناورانه دفاعی در جنذگ ترکیبذی   ریتدوین الگوی راهبردی نظام نوآو" اصلی نیاهمچنین هدف 

 باشد.می

 اند از:اهداف فرعی این تحقیق عبارت 

 شناسایی الاامات نوآوری دفاعی و انواع آن -الف

 شناسایی ابعاد نوآوری فناورانه دفاعی - 

 ترکیبی درنبرد ها نوآوریشناسایی الاامات و ابعاد  -پ

الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفذاعی در جنذگ   "این تحقیق عبارت است از:  اصلی سؤال 

 "ترکیبی کدام است؟

 اند از:فرعی این تحقیق عبارت سؤاالت

انذه  های مرتبط با الگذوی راهبذردی نظذام نذوآوری فناور     ، عوامل و شاخصها مؤلفهترین  مهم -الف

 ؟انددفاعی در جنگ ترکیبی کدام

انه دفذاعی  های مرتبط با الگوی راهبردی نظام نوآوری فناور ، عوامل و شاخصها مؤلفههمیت ا - 

 ؟انددر جنگ ترکیبی کدام
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 مبانی نظری

 :شناسی پیشینه -

 بذرای  سذازی  زمینذه  ،وریفنذا  و علذم  راهبذرد  دانش، مرزشکنی درزمینه زیادی های پژوهش تاکنون 

 ایذن  موضذوع  درزمینذه  ولذی  است؛ گرفته انجام غیره و نوآوری راهکارهای فناورانه، نظام خالقیت،

 نشذده  انجذام  پژوهشذی  "الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنذگ ترکیبذی  " پژوهش

به نیازهذای عملیذاتی نبذرد ترکیبذی در      هدف ارائه الگویی برای پاسخگویی سریع و خالقانهاست. 

در ایذن راسذتا چنذد     .باشذد  میتجهیاات( ) سختو  (نرم )دکترین، سازمان، آموزش و... های حوزه

 قرارگرفته شده است: موردبررسیالگوی مرتبط با موضوع پژوهش 

بذر   نوآوری فناورانه و توسعه کاارآفرينی در کواور    های سیستم گیری شکلالگوی فرآيند  -9

آمده افاایش پژوهش حاکی از وجود پنج دسته از عوامل اصلی ت ثیرگذار است  دست اساس نتایج به

( 1گیری سیستم نوآوری فناورانذه در کشذور ت ثیرگذارنذد. ایذن عوامذل شذامل )       که بر فرآیند شکل

ای )در سه بخش عوامل سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشذور، عوامذل فرهنگذی درک و     زمینه عوامل

گیری سیستم نوآوری فناورانه و ارتباط مناس   عنوان بسترهای موردنیاز شکل مایت از نوآوری بهح

شامل وجذود مؤسسذات و   )ساختاری  عوامل( 2منظور خلق و انتشار دانش(، ) صنعت و دانشگاه به

نهادهای پویا در کشور، عامالن و کنشگران فعال و ارتباط متعامل و تعامالت مناسذ  بذین ایذن دو    

شامل شرایط بازار و میذاان مسذاعد و یذا    ) محیطی عوامل( 3، )(ها گیری شبکه بخش از رریق شکل

کذارکردی کذه بذا عنذوان هسذته اصذلی        عوامذل ( 4) ،(نامساعد بودن محذیط کذارآفرینی در کشذور   

 F6 تذا  F1کننذد )کذه بذا مشخصذه     دهنذده سیسذتم نذوآوری فناورانذه عمذل مذی       هذای شذکل   فعالیت

دهنذده   هذای شذکل   گیری و توالی مناس  فعالیذت  هایی است که شکل اند همان فعالیت شده مشخص

هذایی کذه منجذر بذه      گردد. عواملی همچون تولید و انتشار منابع دانش، فعالیذت  سیستم را شامل می

 و هذدایت تحقیذق   فناوریشوند، ت مین امکانات، منابع مالی و انسانی موردنیاز، پایش  کارآفرینی می

در حال ظهور، رفع موانع، اعتباربخشذی و سذاختاردهی مجذدد     فناوریو توسعه، ایجاد تقاضا برای 

عوامل ت ثیرگذذار برافذاایش نذر  و جهذت نذوآوری، موتورهذای       )( عوامل راهبردی 2) و (سیستم

باشند که مجموع عوامل ذکرشذده در قالذ     می( های نوآوری فناورانه گیری سیستم نوآوری و شکل

 (.1392.دیگران و )متوسلی صورت تجسمی درآمده است. زیر به (1) شکل
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 (1392 دیگرانوسعه کارآفرینی در کشور )متوسلی و های نوآوری فناورانه و ت گیری سیستم الگوی فرآیند شکل :1شکل 

هذای نظذامی متعذارف،     عنذوان ترکیبذی از ظرفیذت    جنگ ترکیبی به )هیبريدی(  9ترکیبی جنگ -3 

هذای   افذااری و فنذاوری   یافتذه، جنذگ نذرم    های سازمان ، جنگ چریکی، جنایتتروریسم ها، شورش

تواننذد دربرگیرنذده نقذو قذوانین جنگذی و       ها همچنین می گونه جنگ این شود. نظامی توصیف می

های مبهمذی   ها بوده و برنامه های غیردولتی باشند که تحت حمایت دولت همچنین عوامل و سازمان

زمان نتیجه را تحت تذ ثیر قذرار    شده و هم توانند با اجااء نامشخصی ترکی  اجاا میدارند. تمام این 

تواند در ری جنگ بر اساس مراحل جنگی یا ت ثیرگذاری سریع  دهند. اهمیت و ارزش هر جاء می

( 2ترکیبذی در ارتبذاط بذا سذایر اشذکال جنذگ در شذکل )        جنگ توجهی تغییر کند. رور قابل آن به

 (.123- 131: 1396، دیگرانو جوالنی ) است.سازی شده  مفهوم

                                                           
1 Hybrid 
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 (1396 :فوالدی جوالنی،)  :2 شکل

هذا یذا    افتد که از محذدوده و مرزهذای عملکذرد روش    مرزشکنی وقتی اتفاق می :9مرزشکنی -9

یک شیوه یا روش جدید و متفاوت پا فراتر نهذاده شذود. در مرزشذکنی،     وسیله بههای موجود  شیوه

 (2112، 2و شیوه است. )میلیا درروشکلمه کلیدی تفاوت 
هذای خذودش را بذرای عبذور و      افتد که یک روش جدیذد قابلیذت   حادثه مرزشکنی زمانی اتفاق می

توانذد بذه حیذات خذود ادامذه دهذد.        های گذشته نشان دهد و ثابت کند که می تجاوز از محدودیت

شذود و شذکلی    رسیم میت  و زمان« عملکرد ارزش» دوبعدیدر فضای  فناوریمنحنی چرخه حیات 

 فنذاوری مراحل چهارگانذه در ظهذور و دخذول هذر      دهنده نشاناین منحنی  (3)شکل   دارد. Sشبیه 

هذای   از: مرحله نوزادی که در آن مخترعان و نوآوران بر روی فنذاوری  اند عبارتاین مراحل   است.

 کمذی د در زمذان بسذیار   که در آن شاخص عملکر فناوریکنند، مرحله انتشار  کار می آینده  جدید و

رسذد و مرحلذه    که در آن شاخص عملکرد به اشباع می فناوریکند، مرحله بلوغ  رشد می سرعت به

 (  139:1312،یابد. )خلیل است که در آن شاخص عملکرد ری زمان کاهش می فناوریپیر شدن 

 فنذاوری  آن در کذه  اسذت  مرزشکنی رویداد نیا و فرضی فناوری تکامل دهنده نشان S منحنی شکل

 رراحذی  میان ترکی  نتیجه ،شکن مرز محصوالت .یابد می را شدن آمیا موفقیت امکان نوینی و برتر

                                                           
1 Breakthrough 

2 Millis 
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 شذکاف  تشذخیص  بذه  کذه  مذردم  بذرای  ارزش پر تجربیاتی خلق برای که روری به  هستند فناوری و

 از کیبذی تر  مرزشذکن،  محصذوالت  ،درواقذع . کننذد  مذی  کمذک  کند، می راهنمایی بازار درها  فرصت

 تذ ثیر  نتیجه شکنی، مرز محصول و تولید .است باال درجه فناوری و زیاد ارزش باال، درجه رراحی

 و اقتصذادی  رونذدهای  اجتمذاعی،  تغییذرات : اسذت  مرزشذکنی  بر مؤثر عامل سه تعامالت و متقابل

 .فناورانه یها نوآوری 

 
 (1312،)خلیل فناوریمنحنی چرخه حیات   :3شکل 

 محیط ران،ای  دفاعی صنایع در دیگری مطالعه بر نوآوری در صنايع دفاعی ايران  مؤثرعوامل  -4

 اساس، این  بر. داند می سازمانی برون محیط و سازمانی درونمحیط  از متشکل را سازمان در نوآوری

 .شده است تبیین (4 شکل) زیرمدل  قال  در نوآوری محرک عوامل
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 (1312ی )نظری زاده، دفاع عیصنا در نوآوری یها محرک  :4 شکل

 ،ایذده  تولیذد  رسذامانه یز از متشذکل  یچارچوب یصنعت سازمان کی در نوآوری سامانه مدل،این   در
 سذازمانی  درون عوامذل . اسذت  شذده  فذر   منذابع  تذ مین  رسذامانه یز و محصذول  توسعه رسامانهیز

 عوامذل . یسذازمان  سذاختار  و آمذوزش  ،یکارگروه ،سازمانی فرهنگ راهبرد، ت،یریمد: از اند عبارت
 مقذررات،  و نیقذوان  رقبذا،  ،کننذدگان  تذ مین  ،(ازیذ ن) هذا  مشتری: از اند عبارت این مؤثر سازمانی برون
 برابر ی درهای قبل نوآوری دستاوردهای و جینتا و یتخصص -یعلم مجامع با تعامل بازار، تیوضع

 یذا  کذه مذانع   کننذد  مذی  اشذاره  عوامذل  از برخی به محققان دارند، نوآوری بر مثبت ت ثیر که عواملی

 (64:1312 زاده، نظری) .شوند می محسو  نظامی های محیط در نوآوری بازدارنده

جمعذی   نذوآوری دفذاعی را بایذد یذک فرآینذد دسذته       ابعاد و کارکردهای نظام نوآوری ودجا  -6

ها و افراد مختلفذی در آن   دانست که برای شروع آن از ایده پردازی گرفته تا تحقق نوآوری، سازمان

شود چرا در یذک مجموعذه بذار      کنند. در موضوع نوآوری بررسی می شرکت نموده و فعالیت می

گذاری و اجرا، به شکلی وابسته به هم و  یاستی دانش، س عناصر و نظامات مختلف تولید و توسعه
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)نظذری   کننذد:  با روابط متقابلی که بر نوآوری ت ثیرگذار است، در جهت تحقق اهداف زیر عمل می

 (4 :1392زاده،

 های جدید دفاعی ها و خلق شایستگی ارتقاء توانمندی 

 های نوآوری و ارتقاء اثربخشی تحقیق و توسعه توسعه ظرفیت 

  انسانی نوآورتوسعه منابع 

 های نوآوری ی زیرساخت ت مین و تسهیل مالی و توسعه 

 ارتقاء کارآفرینی فناورانه 

 دهی نوآوری گذاری، راهبری و سازمان سیاست 

 ی دفاعی افاایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیه 

 نشان داد: 2نمادین به شکل  صورت به توان مینظام نوآوری ودجا را 

 
 (2 :1392نظری زاده،.)کارکردهای نظام نوآوری ودجا: ابعاد و 2شکل 

در حذوزه خالقیذت و    مذؤثر مبنای این پژوهش بررسی کلیذه مذوارد   های فوق،  بندی مدل در جمع 

 هذای  درصذحنه ، تحقیذق میذدانی   اثرگذذار  های مؤلفهتبیین عملی رای ب شده انجام پیمایش ونوآوری 
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خالقیت و نوآوری میذدانی مذداوم در حذوزه جنذگ      ت ثیرگذاریو  اجرایی جنگ با عناصر تکفیری 

 های الیهفرآیند نوآوری فناورانه از  اثربخشی .باشد می منظور پاسخگویی نیازهای عملیاتی بهترکیبی 

نذرم و سذخت )تغییذر کذاربری و      هذای  الیذه تحقیقات صنعتی دفذاعی در   های محیطجلویی نبرد تا 

دفذاعی و   هذای  دانشگاهو همچنین  (زه راهکنش و...، خالقیت در حوتغییرات خالقانه در تجهیاات

 گسترش خواهد یافت.   غیرنظامیو مراکا تحقیقاتی  غیرنظامی

 مفهوم شناسی: -

هذای نذو و مفیذد     شذود. بذه توانذایی تولیذد ایذده      های جدید آغاز می نوآوری با خلق ایده خالقیت 

کنند که مفید و نو  کاری تعریف میصورت توانایی تولید  گویند. همچنین خالقیت را به خالقیت می

 (.41: 1318)شلینگ،  باشد.

در قالذ  یذک    ها ایدهنوآوری چیای بیشتر از تولید ایده خالق است. نوآوری اجرای این نوآوری  

فرآیند جدید است. نوآوری به تلفیق یک ایده خالق به منابع و تخصص نیذاز دارد کذه تجسذم آن    

 (.88 سازد )همان: پذیر کاناممفید را  شکل یکایده خالق در 

بذه   هذا  آنخذالق و تبذدیل    هذای  نظریذه جدیذد و   های نظریهاز فرآیند توسعه  است نوآوری عبارت

سازمانی جدید و سودمند در یذک تعریذف    های مدلکاربردی و  های روشمحصوالت، خدمات یا 

دیگر، فرآیند معرفی یک اختراع، یک نظریه یذا کذاربرد جدیذد و تبذدیل آن بذه ارزش یذا ثذروت،        

 (11:1392،نظری زاده و دیگران.)باشد مینوآوری 

در نیروها و صنایع  "اول نوآوری دست"در مورد  العالی( )مدظلههای مقام معظم رهبری  مجموعه دیدگاه

 حذال  تابذه ، در موارد جدیدی که فناوریایجاد تحول در علم و  ارائه است: عی به این شکل قابلدفا

 درزمینذه  نفذس  اعتمادبذه بذر نیازهذای داخلذی و     ت کیددر مورد آن نظریه علمی ارائه نشده است، با 

 (211:1392پیگیری تحقیقات و ارائه نتایج. )قربانی،

 هذای  ایذده که عملیذاتی شذدن    دهد مینشان  شود. مطالعات نوآوری همیشه با ایده پردازی انجام می

 (1318 دیگران، و میربلوک.)بوده است ها سازمانو  ها شرکتجدید، مبنای رشد و پیشرفت 

بذوده و مبتنذی بذر دانذش یذا       فناوریاز نوآوری که محور اصلی آن  است عبارت نوآوری فناورانه 

و منجذر بذه تولیذد     گرفتذه  شذکل موجود  های فناوریخالقانه  کارگیری بهفنی جدید و یا  های نظریه

 (11:1392،دیگران و محصوالت و یا خدمات جدید شود. )نظری زاده
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است که ت ثیر  نکته در تحلیل راهبردی توجه به عوامل درونی و بیرونی ترین مهمالگوی راهبردی  

از  نمذا  تمذام ویری تصذ  شذود  مذی بر آینده سازمان دارند. در جریان تحلیل راهبردی سذعی   ای عمده

در  رو ازایذن  اثر داشذته باشذند ارائذه شذود     توانند میعواملی که بر حال و آینده سازمان اثر دارند یا 

کلی، الگوهای راهبردی به چهار دسته الگوهای مبتنی بر تحلیل بیرونی، الگوهای مبتنی  بندی تقسیم

 بنذدی  تقسذیم و الگوهذای جذامع    یشذناخت  جامعهی، بر تحلیل درونی، الگوهای مبتنی بر تحلیل ذهن

 (1394دیگران: واسماعیلی ) شود. می

است که این ساختار را قادر بذه   هایی روشمنظور از رراحی تعیین ساختار کلی سیستم و طراحی  

منذدی،   ها مربذوط بذه یکذی از مذوارد وظیفذه      ویژگی. این نماید میکلیدی سیستم  های ویژگی ت مین

، وضذوح رذرح،   مورداسذتفاده و یا مصذالح   فناوریاقتصادی، نوع  ایه محدودیتو  مسائلکارایی، 

هنذری اسذت.    هذای  جنبذه بار ، قابلیت درک و  های سیستمقابلیت استفاده مجدد، قابلیت تغییر در 

(Harvard business review,2008:4) 

در حذوزه   کننذده  تعییننظامی است که جمیع عوامل  نظام جامع تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح 

 سذازوکاری مذرتبط را در   هذای  محذیط و بذا   بذاهم م و نیا تعامالت آن عوامذل  .تحقیقات صنعتی ن

حکیمانه، معرفی کرده و اصول و مبانی نظری و اجرایی حاکم بر تحقق اهداف نظام جامع را ارائذه  

 (36:1391سسه آموزشی تحقیقاتی نیروهای مسلح،)مؤ .نماید می

و قواعد اساسی و بنیادین است که راهنمذای الزم بذرای    ها ارزشاز  ای مجموعه دکترين يا رهنامه 

 رورمعمذول در دو  بهکه  آورد میتحقق اهداف و اقدامات اثربخش را فراهم  جهت گیری در تصمیم

 1شود. میو اجرایی تدوین   سطح راهبردی

. دکتذرین،  شود نمی تغییرناپذیرراهنمای اعمال نظامی است و شامل قواعد سریع و  دکترين نظامی 

و  هذا  عملیذات یک چهارچو  مرجع عمومی برای کل نیروهای نظامی است که به استاندارد شذدن  

 .)همان( .کند میتسهیل آمادگی نیروها کمک 

از علم مدیریت است کذه در فنذون نظذامی، اقتصذاد، تجذارت و سیاسذت        ای شاخهراهبرد  راهبرد 

اسذت   وکذار  کسذ  موجذود در محذیط    های فرصتتفاده از )همان( راهبرد به معنای اس کاربرد دارد.

 (61: 1396خادم الرضا، ) آوریم وجود بهکه بتوانیم برای خود مایت رقابتی  ای گونه به

                                                           
1

 (پدیا ویکی) اینترنت 
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یذک کشذور بذرای ایجذاد و تقویذت       هذای  اقدامو  ها برنامهاز سیر کلی  است عبارت راهبرد نظامی  

نظذامی دارای دو بعذد، فذراهم     راهبذرد  با توجه به اهداف عمومی. ها آن کارگیری بهنیروی نظامی و 

 1آوری نیرو )توسعه( و استفاده از نیرو )عملیات( است.

اساسذی   تذ ثیر فناورانه و نوآوری نظامی که  های نوآوریترکیبی خالقانه متشکل از  نوآوری دفاعی 

امانه و محصول دفاعی جدیذد و در  ، سفناوریاز رریق انواع  تواند میدفاعی دارد و  در تقویت بنیه

نظامی موجود و یا جدید، منجر به خلق شایسذتگی و توانمنذدی دفذاعی     های شیوهقال  تفکرات و 

نقذش   فنذاوری پیچیده و سذطح بذاال نیسذت، امذا      فناورینیازمند  الااماًشود. نوآوری دفاعی موفق، 

 (12:1392،اندیگر و دفاعی دارد. )نظری زاده های قابلیتدر خلق  روزافاونی

برای خلق و یا توسعه یک سامانه جدیذد کذه ممکذن اسذت      مند نظام هایی فعالیت تحقیق و توسعه 

کوششی کذه معطذوف افذاایش درک    بنیادی ) تحقیقات شامل چندین مورد یا همه موارد ذیل باشد:

 مذدنظر انسان از یک موضوع یا رشته باشد بدون اینکه کاربرد تجاری فذوری خاصذی در آن زمینذه    

بذرآورده سذاختن    منظذور  به(، تحقیقات کاربردی )معطوف افاایش درک انسان از یک موضوع باشد

آزمایشذی و   هذای  نمونذه )رراحذی مهندسذی و سذاخت     ای توسذعه یک نیاز ویژه است(، تحقیقذات  

 (.41: 1318)شلینگ، (. ...و  ها نمونهمهندسی، آزمون و ارزیابی 

 بذردن  بکذار و یذا هنذر    کردن نیرو در میذدان نبذرد   جا جابههنر عبارت است از  تاکتیک یا راهکنش 

 (16:1392حبیبی،) .نیروها در جنگ

تمام نظامات آموزشی،  کننده هماهنگنظام نوآوری دفاعی، یکپارچه کننده و  نظام نوآورانه دفاعی 

 (12:1392،دیگران و)نظری زاده  .شود میتحقیقاتی و صنعتی دفاعی محسو  

 هذای  فناوریترکیبی )هیبریدی( ترکی  تهدیدات منظم و نامنظم با استفاده از  جنگجنگ ترکیبی  

: 1392الهیاری و گذروه متذرجمین،  ) باشد میساده و پیچیده به همراه رراحی و اجرای غیر تمرکای 

29) 

 جوشی هماین  افاایی نیروهای متعارف و نامتعارف است. جوشی و هم هیبریدی( هم) جنگ ترکیبی

 زمذان  هذم  رذور  بذه و  گیرد میبا محوریت یک هدف مطلو  و با استفاده از یک ایده سیاسی شکل 

                                                           
 (پدیا ویکی) اینترنت 1
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. ممکن است بازیگران دولتی کنند میمتحد  باهمسازگار هم باشند  که نحوی بههمه اجاای نیروها را 

 )همان( در سطح راه کنشی، عملیاتی یا راهبردی این جنگ را انجام دهند. غیردولتییا 

ای دسترسی  های پیچیده ها و سامانه شود که به سالح ترکیبی توسط نیروهای نامنظم انجام میجنگ 

 )همان( رورمعمول در اختیار نیروهای متعارف است. دارند که به

بر اساس حس برخاسته از شهود ناشی از مهارت، ارالعذات را   تواند میحس سازی  حس سازی  

 توانذد  مذی برای دستیابی به محصول است. حذس سذازی    فناوری تولیدکنندهتبدیل به بینش کند که 

 (Gioia&Chittipeddi:1991) کوتاه کننده چرخه ایده تا محصول باشد.

و بذا شذاخص عملکذرد     تذر  پیشرفتهجدیدی،  فناوریکه  افتد میمرزشکنی زمانی اتفاق  مرزشکنی 

ات را پشذت سذر گذاشذته و    موجود ظاهر شود و مرحله نوزادی و تحقیق متعارف فناوریباالتر تا 

جدیذد بذا    فناوریو  شود میمتروک  تدریج بهمتعارف  فناوریوارد مرحله انتشار شود. در این زمان 

 (4: 1318)گروه مطالعاتی دانشگاه عالی دفاع ملی، .گردد میاقبال مواجه 

 چارچوب نظری

هذای   شذده در سذازمان   انجذام میذدانی   هذای  بررسذی  ای، کتابخانذه مطالعات ، پایش محیطی بر مبنای

 ارچو چذ  و( 6 شذکل )ربذق  ، نظر نخبگان، اساتید راهنما و مشاور مدل مفهومی تحقیقاتی دفاعی

 گردید: استخراج( 8 شکلپژوهش )ربق نظری 

 
 : مدل مفهومی6شکل 
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 ارچو  نظری: چ8شکل 
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 شناسی: روش
 هذا  شاخصو بررسی دقیق تعیین میاان اثربخشی  گیری اندازهبا توجه به ماهیت پژوهش که مستلام 

. تحقیق حاضر از نوع کذاربردی  است شده استفادهاز رویکرد کمی  باشد،می مسئلهمتغیرهای مستقل 

ایذن تحقیذق توصذیفی از نذوع      ،نحذوه گذردآوری   برحسذ  روش تحقیق  بندی تقسیم ازنظربوده و 

 پیمایشی است.

ای از افذراد یذا واحذدها کذه دارای     آماری عبارت است از مجموعذه   جامعهبا توجه به تعریف، یک 

یذک جامعذه آمذاری     موردبررسذی   جامعهدر هر پژوهش،  معموالًحداقل یک صفت مشترک باشند. 

ها( متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد )سرمد است که پژوهشگر مایل است درباره صفت )صفت

آمذذاری پذذژوهش حاضذذر، پژوهشذذگران، اسذذاتید، متخصصذذان و ی  جامعذذه(. 21: 1391 ،دیگذذرانو 

 شناسایی شدند. ها آننفر از  111که تعداد  باشند یمنظامی  فناوریعملیاتی  نظران صاح 

 با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید:
 

  
     

        
 

 که در این فرمول:

t= قبول قابلدر صد خطای معیار ضری  ارمینان 

d= درجه ارمینان یا دقت احتمالی مطلو 

s=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین 

Nتعداد افراد جامعه= 
نیذا روش   یذری گ نمونذه  روش نمونذه پذژوهش انتخذا  شذدند.     عنذوان  بذه نفذر   11تعذداد   ینبنابرا
 تصادفی بوده است. یریگ نمونه

 شامل: که ؛دوازده پرسشنامه محقق ساخته رراحی و اجرا گردیدجهت انجام پژوهش حاضر 
 پرسشنامه دوم: ظرفیت نوآوری، پرسشنامه سذوم:  ابالغی دفاعی، های گذاری سیاستپرسشنامه اول: 

دفذاعی، پرسشذنامه    هذای  نظریذه ، تاکتیذک و  فناوریبعد عملیاتی نوآوری، پرسشنامه چهارم: دانش، 
پرسشنامه هشتم: رراحذی،   پنجم: خالقیت، پرسشنامه ششم: نوآوری، پرسشنامه هفتم: حس سازی،

 سذازمان  در نذوآوری : یذازدهم  ، پرسشنامه دهم: مرزشکنی دانش، پرسشذنامه فناوریپرسشنامه نهم: 
فردی و در امه مشخصات قسمت اول پرسشن در .باشد می ترکیبی جنگ: دوازدهم نظامی، پرسشنامه

بذه تفکیذک آمذده اسذت. ایذن پرسشذنامه        ها پرسشنامهاز  هرکداممربوط به  سؤاالتها و  ادامه گویه
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های اسذتاندارد موجذود در مطالعذات مذرتبط بذا      محقق ساخته بوده و به کمک پرسشنامه صورت به 
شده  یساز بومیموضوع به کمک نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین خبرگان تحقیق، 

 است.
 از نظذرات  گیذری  بهذره بذه کمذک    2ییمحتواو  1یصور در این تحقیق برای تعیین روایی از روش 

 است. شده استفاده فناوریو  یریت نظامیمتخصصان مد اساتید راهنما و مشاور و
و اسذاتید فذن    این پژوهش برای تهیه پرسشذنامه از نظذرات متخصصذان    در روايی صوری  -الف

استفاده شد و برای ارمینان از روایی پرسشنامه نیا از نظذرات افذراد فذوق و نظذرات و پیشذنهادات      
در پرسشذنامه   سؤاالتنیا ترتی  قرار گرفتن  پرسشنامه و سؤاالتاساتید راهنما و مشاور در مورد 

 استفاده گردید.
 اکتشذافی  تحلیذل  به باشند می ساخته محقق پژوهش های پرسشنامه اینکه دلیل به روايی سازه  -ب
اسذتفاده   3در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفذای کرونبذا   . پرداخته شد آنان
بذذین تعذذدادی از  در یذذک مطالعذذه آزمایشذذی شذذده تهیذذههذذای  کذذه پرسشذذنامه صذذورت بذذدینشذذد. 
حلیل و آلفذای کرونبذا    ت ها دادهتکمیل شد و سپس  ها آنپخش و توسط  موردنظر کنندگان شرکت

هذای هذر زیرمجموعذه     محاسبه ضری  آلفای کرونبا  ابتدا بایذد واریذانس نمذره    یبرامحاسبه شد. 
کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیذر مقذدار ضذری      واریانسپرسشنامه و  های سؤال

 کنیم. آلفا را محاسبه می
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 که در آن:

 Jپرسشنامه یا آزمون =  های سؤال های زیرمجموعهتعداد 

Sj امJ واریانس زیر آزمون 
2 = 

 = S2واریانس کل پرسشنامه یا آزمون 

اسذت.   شذده  گرفتذه میاان مناسبی بذرای پایذایی ابذاار در نظذر      8/1در این پژوهش نیا آلفای باالی 

صذورت   SPSSافذاار   گیری قابلیت اعتماد، با استفاده از روش آلفای کرونبذا  و نذرم   بنابراین اندازه

 موردنظر کنندگان شرکتبین تعدادی از  در یک مطالعه آزمایشی شده تهیه های پرسشنامهگرفت. لذا 

                                                           
1Face validity 

2Content-related validity 

3 Cronbachs Alpha 
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بذرای بررسذی    تحلیل و آلفای کرونبا  محاسذبه و  ها دادهسپس  تکمیل شده و ها آنپخش و توسط 

و کذل   هذا  پرسشذنامه برای همذه   پایایی اباار از ضری  آلفای کرونبا  استفاده گردید. مقدار حاصل

از پایایی مربوره  های پرسشنامهکه  گردد میلذا مشخص  شد، تر بار  81/1از عدد  ها مقیاسخرده 

 .اند بودهمطلو  برخوردار 

 تحقیق: های یافتهها و  وتحلیل داده تجزیه
ارالعات حاصل از پرسشنامه در دو سطح آمار توصذیفی و آمذار اسذتنباری صذورت      وتحلیل تجایه

آماری نظیر فراوانی، میانگین و انحذراف   های مشخصهگرفت. در قسمت آمار توصیفی با استفاده از 

ای بذرای مقایسذه بذین میذانگین     تک نمونه tآزمون  و در سطح استنباری از ها دادهمعیار به توصیف 

مذورد  ( جهذت قضذاوت در   3میذانگین فرضذی   ) نمونذه مدل پژوهش و میانگین فرضذی   های مؤلفه

لیکذرت   از مقیذاس پذنج ارزشذی   برای سذنجش نظذر پاسذخگویان     شناسایی متغیرها استفاده شده و

 است. شده استفاده

 دفاعی ابالغی های گذاریسیاست-9

 های ابالغی دفاعی گذاری سیاستتک متغیره برای بررسی متغیر  tآزمون : نتایج 1جدول

 

و میذانگین   12/4ابالغی دفاعی با میانگین  های گذاری یاستسبررسی نتایج نشان داده که بین متغیر 

                                  دارد تفذذذذذاوت معنذذذذذاداری وجذذذذذود   11/1فرضذذذذذی نمونذذذذذه در سذذذذذطح معنذذذذذاداری   

(p-value =0/00 < a =0/01 ؛) هذای  گذذاری  یاستساستنباط کرد که  چنین ینا توان یمبنابراین 

 جنذگ ترکیبذی   ی حوزهابالغی دفاعی از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه در 

 .باشد یم
 

 

 

 

 

 

 داری یمعنسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین مؤلفه

 111/1 91/11 623/1 231/1 12/4 دفاعی ابالغی های گذاری سیاست
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 های ابالغی دفاعی گذاری ی سیاستها مؤلفهتک متغیره برای بررسی  tآزمون : نتایج 2جدول  

 d.f یدار یمعن T مؤلفه

 89 111/1 34/11 دفاعی در نوآوری گذاری سرمایه

 89 111/1 19/18 خلق دانش در سازمان

 89 111/1 44/16 انتقال دانش از منابع خارج

 89 111/1 19/19 نوآوری دفاعی وحمایت  دهی سازمان

 89 111/1 99/18 مبتنی بر نیاز دفاعی اثربخش ریای برنامه

 89 111/1 92/11 دفاعی تحقیقاتی های اولویتتعین 

و میانگین فرضی نمونه  ابالغی دفاعی های گذاری یاستس یها مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین 

بنذابراین  (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1در سطح معناداری 

در نوآوری، خلق دانش در سازمان، انتقال دانش از  گذاری یهسرمااستنباط کرد که  چنین ینا توان یم

اثذربخش و تعذین    یذای ر برنامذه حمایذت و تشذویق نذوآوری،     یده سازمانمنابع خارج از سازمان، 

ابالغی دفاعی الگوی راهبذردی نظذام    های گذاری یاستسمتغیر  یها مؤلفهتحقیقاتی از  های یتاولو

 .باشد یم جنگ ترکیبینوآورانه فناورانه در حوزه 

 ظرفیت نوآوری -3

 تک متغیره برای بررسی متغیر ظرفیت نوآوری tآزمون : نتایج 3جدول 

و میانگین فرضی نمونه در  13/4بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر ظرفیت نوآوری با میانگین 

بنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1سطح معناداری 

 استنباط کرد که ظرفیت نوآوری از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه چنین ینا توان یم

 .باشد یم جنگ ترکیبی ی حوزهفناورانه در 

  

 داری یمعنسطح  T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 13/11 291/1 621/1 13/4 ظرفیت نوآوری
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 ی ظرفیت نوآوریها مؤلفهتک متغیره برای بررسی  tآزمون : نتایج 4جدول 

 d.f یدار یمعن T مؤلفه

 89 111/1 11/11 دفاع ملی() دفاعیهای  دانوگاه

 89 111/1 14/16 های غیرنظامی دانوگاه

 89 111/1 12/16 صنعت ملی

 89 111/1 23/11 صنعت دفاعی

 89 111/1 11/11 مراکز تحقیقات دفاعی

 89 111/1 14/11 مراکز تحقیقات غیرنظامی

 89 111/1 96/18 های خالق و نوآور دفاعی ايده

ظرفیذت نذوآوری و میذانگین فرضذی نمونذه در سذطح        یهذا  مؤلفذه بررسی نتایج نشان داده که بین 

 تذوان  یمذ بنذابراین  (؛ p-value =0/00 < a =0/01)تفاوت معناداری وجود دارد  11/1معناداری 

، صنعت ملذی، صذنعت دفذاعی،    یرنظامیغ یها دانشگاهدفاع ملی،   دانشگاهاستنباط کرد که  چنین ینا

 یهذا  مؤلفهخالق و نوآور گذاری، از  های یدهاو  مراکا تحقیقاتی دفاعی، مراکا تحقیقات غیرنظامی

 .باشد یم جنگ ترکیبی ی حوزهورانه فناورانه در متغیر ظرفیت نوآوری در الگوی راهبردی نظام نوآ

 بعد عملیاتی نوآوری-9

 بعد عملیاتی نوآوریتک متغیره برای بررسی متغیر  tآزمون نتایج   6جدول 

و میانگین فرضی نمونه  21/4بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر بعد عملیاتی نوآوری با میانگین 

بنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1در سطح معناداری 

ظام استنباط کرد که بعد عملیاتی نوآوری از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی ن چنین ینا توان یم

 .باشد یم جنگ ترکیبی ی حوزهنوآورانه فناورانه در 

 بعد عملیاتی نوآوریی ها مؤلفهتک متغیره برای بررسی  tآزمون نتایج   5جدول          

 d.f یدار یمعن T مؤلفه

 89 111/1 14/16 دکترین

 89 111/1 12/16 سازمان

 89 111/1 23/11 مهارتی() آموزش

 89 111/1 11/11 مواد و تجهیاات

 89 143/1 14/6 کارکنان

 89 111/1 96/18 رهبری و فرماندهی

 داری یمعنسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر
 111/1 13/19 362/1 611/1 21/4 ینوآوربعد عملیاتی 
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بعد عملیاتی نوآوری و میانگین فرضی نمونه در سطح  یها مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین  

 توان یمبنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1معناداری 

متغیر بعد  یها مؤلفهو کارکنان، از  استنباط کرد که دکترین، سازمان، آموزش، مواد چنین ینا

 .باشد یم جنگ ترکیبی ی حوزهعملیاتی نوآوری در الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه در 

 دفاعی های نظريه، تاکتیك و فناوریدانش، -4

 های دفاعی یهنظر، تاکتیک و فناوریتک متغیره برای بررسی متغیر دانش،  tآزمون : نتایج 8جدول 

دفذاعی بذا میذانگین     هذای  یهنظر، تاکتیک و فناوریبررسی نتایج نشان داده که بین متغیر بعد دانش، 

               داردتفذذاوت معنذذاداری وجذذود    11/1و میذذانگین فرضذذی نمونذذه در سذذطح معنذذاداری      16/4

(p-value =0/00 < a =0/01 ؛) فنذاوری اسذتنباط کذرد کذه دانذش،      چنذین  ینا توان یمبنابراین ،

فناورانذه در حذوزه   دفاعی از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظذام نوآورانذه    های یهنظرتاکتیک و 

 .باشد یم جنگ ترکیبی

 های دفاعی یهنظر، تاکتیک و فناوریی دانش، ها مؤلفهتک متغیره برای بررسی  tآزمون نتایج   0جدول 

 d.f یدار یمعن T مؤلفه

 89 111/1 12/11 دانش
 89 111/1 13/12 فناوری

 89 111/1 83/12 تاکتیك

 89 111/1 12/18 دفاعی های نظريه

دفاعی و میانگین  های یهنظر، تاکتیک و فناوریدانش،  یها مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین 

                                   داردتفاوت معناداری وجود  11/1فرضی نمونه در سطح معناداری 

(p-value =0/00 < a =0/01 ؛) فناوریاستنباط کرد که دانش،  چنین ینا توان یمبنابراین ،

دفاعی در  های یهنظر، تاکتیک و فناوریمتغیر دانش،  یها مؤلفهدفاعی، از  های یهنظرتاکتیک و 

 .باشد یم جنگ ترکیبیالگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه در حوزه 

 خالقیت-6

 تک متغیره برای بررسی متغیر خالقیت tآزمون نتایج   1جدول 

 داری یمعنسطح  T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 14/11 418/1 823/1 16/4 دفاعی های یهنظردانش و 

 داری یمعنسطح  T استاندارد خطای انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 23/12 299/1 389/1 99/3 خالقیت
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و میانگین فرضی نمونه در سطح  99/3رسی نتایج نشان داده که بین متغیر خالقیت با میانگین بر

 توان یمبنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1معناداری 

استنباط کرد که خالقیت از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه در  چنین ینا

 .باشد یم جنگ ترکیبی  حوزه

 های دفاعی یهنظر، تاکتیک و فناوریی دانش، ها مؤلفهتک متغیره برای بررسی  tآزمون نتایج   98جدول 

 d.f یدار یمعن T مؤلفه

 89 11/1 11/12 آمادگی
 89 11/1 24/13 نهفتگی

 89 111/1 11/12 الهام

 89 111/1 13/14 اثبات

 11/1خالقیت و میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  یها مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین 

استنباط  چنین ینا توان یمبنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود 

در الگوی راهبردی نظام  یتخالق یرمتغ یها مؤلفهکرد که آمادگی، نهفتگی، الهام و اثبات، از 

 .باشد یم جنگ ترکیبینوآورانه فناورانه در حوزه 

 نوآوری-6

 تک متغیره برای بررسی متغیر نوآوری tآزمون نتایج   99جدول 

و میانگین فرضی نمونه  11/4بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر بعد عملیاتی نوآوری با میانگین 

بنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1در سطح معناداری 

استنباط کرد که نوآوری از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه  چنین ینا توان یم

 .باشد یم جنگ ترکیبی ی حوزهدر 

 ی نوآوریها مؤلفهتك متغیره برای بررسی  tآزمون   نتايج 93جدول 

 d.f یدار یمعن T مؤلفه

 89 111/1 12/16 نوآوری سازمانی

 89 111/1 23/11 نوآوری انقالبی

 89 111/1 11/11 نوآوری در معماری

 11/1نوآوری و میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  یها مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین 

اسذتنباط کذرد    چنین ینا توان یمبنابراین ؛ (p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود 

 داری یمعنسطح  T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر
 111/1 91/11 362/1 611/1 11/4 نوآوری
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متغیذر نذوآوری در الگذوی     یهذا  مؤلفهو نوآوری معماری، از  که نوآوری سازمانی، نوآوری انقالبی 

 .باشد یم جنگ ترکیبیراهبردی نظام نوآورانه فناورانه در حوزه 

 حس سازی-7

 تک متغیره برای بررسی متغیر حس سازی tآزمون نتایج   99جدول 

و میانگین فرضی نمونه در سطح  11/4بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر حس سازی با میانگین 

 تذوان  یمذ بنذابراین  (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفذاوت معنذاداری وجذود     11/1معنذاداری  

استنباط کرد که حس سازی از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانذه در   چنین ینا

 .باشد یم جنگ ترکیبی  حوزه

 حس سازیی ها مؤلفهتک متغیره برای بررسی  tآزمون نتایج   94جدول 

 d.f یدار یمعن T مؤلفه

 89 111/1 43/12 تر گستردهاکتواف سیستم 

 89 111/1 12/16 کنونیايجاد نقوه از موقعیت 

 89 111/1 36/18 عمل کردن برای تغییر سیستم

حس سازی و میانگین فرضی نمونه در سذطح معنذاداری    یها مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین 

استنباط  چنین ینا توان یمبنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1

و عمل کردن برای تغییر سیسذتم،   ، ایجاد نقشه از موقعیت کنونیتر گستردهکرد که اکتشاف سیستم 

 جنگ ترکیبذی  ی حوزهمتغیر حس سازی در الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه در  یها مؤلفهاز 

 .باشد یم

 طراحی-0

 رراحیتک متغیره برای بررسی متغیر  tآزمون نتایج   96جدول 

و میذانگین فرضذی نمونذه در سذطح      16/4بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر رراحی با میانگین 

 تذوان  یمذ بنذابراین  (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1معناداری 

 داری یمعنسطح  t خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 68/11 432/1 831/1 11/4 حس سازی

 داری یمعنسطح  T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین مؤلفه

 111/1 21/18 329/1 411/1 16/4 رراحی
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استنباط کرد که رراحی از متغیرهای اصلی الگذوی راهبذردی نظذام نوآورانذه فناورانذه در       چنین این

 .باشد می جنگ ترکیبی حوزه

 رراحیهای  تک متغیره برای بررسی مؤلفه tآزمون نتایج   95جدول 

 d.f داری معنی T مؤلفه

 89 111/1 34/13 طراحی بهینه
R&D 19/11 11/1 89 

D+D 44/14 111/1 89 

 D+D+R&D 19/16 111/1 89 مدل ترکیبی

 11/1و میانگین فرضی نمونه در سطح معنذاداری   رراحی های مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین 

اسذتنباط   چنین این توان میبنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود 

متغیذر رراحذی نظذام نوآورانذه      هذای  مؤلفذه از ، D+D+R&Dو  R&D ،D+Dکرد که رراحی بهینه، 

 .باشد می جنگ ترکیبی ی حوزهفناورانه در 

 فناوری-1

 فناوریتک متغیره برای بررسی متغیر  tآزمون نتایج   97جدول 

و میذانگین فرضذی نمونذه در سذطح      21/4با میانگین  فناوریبررسی نتایج نشان داده که بین متغیر 

 تذوان  مذی بنذابراین  (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفذاوت معنذاداری وجذود     11/1معنذاداری  

از متغیرهای اصلی الگذوی راهبذردی نظذام نوآورانذه فناورانذه در       فناوریاستنباط کرد که  چنین این

 .باشد می جنگ ترکیبی ی حوزه

 فناوریهای  تک متغیره برای بررسی مؤلفه tنتایج آزمون   90جدول 

 d.f داری معنی T مؤلفه

 89 111/1 23/12 فناوریاجاای 

 89 111/1 31/14 فناوریدانش 

 89 111/1 43/12 پیشرفته فناوریمشخصات سازمان دارای 

 89 111/1 81/16 فناوریمدیریت 

 89 111/1 12/16 فناوریهمگرایی 

 89 111/1 16/16 نوظهور فناوری

 89 111/1 42/18 جدید فناوری

 89 111/1 32/16 فناوریتوسعه و کارآفرینی 

 داری معنیسطح  T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر
 111/1 46/11 212/1 111/1 21/4 فناوری
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 11/1و میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  فناوری های مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین  

استنباط  چنین این توان میبنابراین ؛ (p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود 

، فناوری، همگرایی فناوری، مشخصات سازمانی، مدیریت فناوری، دانش فناوریکرد که اجاای 

متغیر نوآوری در الگوی  های مؤلفهاز  فناوری و توسعه و کارآفرینی جدید فناورینوظهور،  فناوری

 .باشد می جنگ ترکیبیراهبردی نظام نوآورانه فناورانه در حوزه 

 مرزشکنی دانش-98

 مرزشکنی دانشتک متغیره برای بررسی متغیر  tآزمون نتایج   91جدول 

و میانگین فرضی نمونه در  11/4بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر مرزشکنی دانش با میانگین 

بنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1سطح معناداری 

استنباط کرد که مرزشکنی دانش از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه  چنین این توان می

 .باشد می جنگ ترکیبی ی حوزهفناورانه در 

 های مرزشکنی دانش تك متغیره برای بررسی مؤلفه tآزمون   نتايج 38جدول 

 d.f داری معنی T محصوالت مرزشکن

 89 111/1 34/13 الگوی مرزشکنی

 89 11/1 19/11 شکنیبینش مرز

 89 111/1 44/14 تفکر مرزشکنی

 89 111/1 19/16 محصوالت مرزشکن

و میانگین فرضی نمونه در سطح  مرزشکنی دانش های مؤلفهبررسی نتایج نشان داده که بین 

 توان میبنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01)تفاوت معناداری وجود دارد  11/1معناداری 

استنباط کرد که محصوالت مرزشکن، الگوی مرزشکنی، بینش مرزشکنی، تفکر مرزشکنی  چنین این

جنگ متغیر مرزشکنی دانش نظام نوآورانه فناورانه در حوزه  های مؤلفهو محصوالت مرزشکن، از 

 .باشد می ترکیبی

 نظامی نوآور تک متغیره برای بررسی متغیر سازمان tآزمون نتایج   39جدول 

 

 داری معنیسطح  T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین مؤلفه

 111/1 21/11 693/1 468/1 11/4 مرزشکنی دانش

 داری معنیسطح  T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 12/11 243/1 862/1 13/4 نظامی نوآور سازمان
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نظامی با میانگین  نوآور بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر سازمان  سازمان نوآور نظامی-99

              دارد تفاوت معناداری وجود  11/1سطح معناداری و میانگین فرضی نمونه در  13/4

(p-value=0/00 < a =0/01 ؛)نظامی  نوآور چنین استنباط کرد که سازمان توان این بنابراین می

 باشد. ی جنگ ترکیبی می از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه در حوزه
 های سازمان نوآور نظامی تک متغیره برای بررسی مؤلفه tنتایج آزمون   33جدول 

 d.f داری معنی T مؤلفه

 89 111/1 29/12 دفاعی صنعت در نوآوری

 89 111/1 34/14 امروز نیازهای و ها چالش تهديدها،

 89 111/1 43/12 دفاعی سازمان و جنگ در نوين رويکردهای

 89 111/1 68/16 دفاعی سازمان بودن روز به

 11/1و میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  فناوریهای  بررسی نتایج نشان داده که بین مؤلفه

چنین استنباط  توان این بنابراین می؛ (p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود 

و نیازهای امروز، رویکردهای نوین در  ها چالش -کرد که نوآوری در صنعت دفاعی، تهدیدها

های متغیر سازمان نوآور نظامی  بودن سازمان دفاعی از مؤلفه روز بهو  ی دفاعیها سازمانجنگ و 

 باشد. در الگوی راهبردی نظام نوآورانه فناورانه در حوزه جنگ ترکیبی می

 جنگ ترکیبی-93
 تک متغیره برای بررسی متغیر جنگ ترکیبی tآزمون نتایج   39جدول 

و میانگین فرضی نمونه در  21/4ترکیبی با میانگین  بررسی نتایج نشان داده که بین متغیر جنگ

بنابراین (؛ p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود  11/1سطح معناداری 

ترکیبی از متغیرهای اصلی الگوی راهبردی نظام نوآورانه  چنین استنباط کرد که جنگ توان این می

 باشد. ی جنگ ترکیبی می فناورانه در حوزه
 ترکیبی های جنگ تک متغیره برای بررسی مؤلفه tنتایج آزمون   34جدول 

 d.f داری معنی T مؤلفه

 89 111/1 23/12 ترکیبی جنگ فناوری

 89 111/1 31/14 ترکیبی جنگ در تهديدات

 89 111/1 43/12 ناهمتراز و نامتوازی رويکرد

 89 111/1 81/16 ترکیبی جنگ در خالقیت

 89 111/1 12/16 ترکیبی جنگ در آموزش

 داری سطح معنی T خطای استاندارد انحراف معیار میانگین متغیر

 111/1 46/11 212/1 111/1 21/4 ترکیبی جنگ
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 11/1و میانگین فرضی نمونه در سطح معناداری  فناوریهای  بررسی نتایج نشان داده که بین مؤلفه 

چنین استنباط  توان این بنابراین می؛ (p-value =0/00 < a =0/01دارد )تفاوت معناداری وجود 

 ناهمتراز، خالقیت و نامتوازی ترکیبی، رویکرد جنگ در ترکیبی، تهدیدات جنگ فناوریکرد که 

ترکیبی در الگوی راهبردی نظام  های جنگ ترکیبی از مؤلفه جنگ در و آموزش ترکیبی جنگ در

 ی جنگ ترکیبی باشد. نوآورانه فناورانه در حوزه

 
  الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی :1شکل 
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 :و پیشنهادگیری  نتیجه

 گیری: نتیجه -الف

بذود.   "الگوی راهبردی نظام نوآوری فناورانه دفاعی در جنگ ترکیبی"هدف اصلی پژوهش حاضر 

ابالغی دفاعی، ظرفیت نذوآوری،   های گذاری سیاستاستنباری آماری نشان داد که  های آزموننتایج 

های قیدشده  با مؤلفه دفاعی های نظریهتاکتیک و  فناوریبعد عملیاتی نوآوری، رصد و پایش دانش 

ترکیبذی   درنبذرد اصلی الگوی راهبردهای نظذام نذوآوری فناورانذه     نیازهای پیشاز  در مدل مفهومی

(. 1بخش باالیی شذکل  ) باشند ها با یکدیگر رفت و برگشتی و دوررفه می این مؤلفه ارتباط ند.هست

 ، مرزشذکنی دانذش،  یفنذاور نتایج نشان داد که خالقیت، نوآوری، حس سازی، رراحذی،  همچنین 

ابعذاد و   ترین مهماز ارچو  نظری های قیدشده در چ با مؤلفهسازمان نوآور نظامی و جنگ ترکیبی 

خالقیذت  متغیرهای اصلی الگوی راهبردهای نظام نوآوری فناورانه در حوزه جنگ ترکیبی هسذتند.  

ه باعذث افذاایش   عنوان فضای حاکم بر دو حوزه فذوق کذ   عنوان پیشران نوآوری و حس سازی به به

پذذیرد.   آن اسذاس صذورت مذی    و رراحذی بذر   قرارگرفتهگردد در یک ساختار  ها می های آن قابلیت

باشذد.   شده مذی  های انجام الاام اصلی برای شکوفایی سازمان نوآور نظامی بر اساس رراحی فناوری

ازهذای جنذگ   تواند تبلذور سذازمان نظذامی در پاسذخگویی بذه نی      می فناوریالاامات مرزشکنانه در 

 (.1 شکل)بخش پایینی  ترکیبی را افاایش دهد.

منظور پاسخگویی به نیازهای حوزه جنگ ترکیبی از رریق نذوآوری فناورانذه مبتنذی بذر      این الگو به

با الاام بذه   فناوریخالقیت، اتکا بر حس سازی برای ورود به مرحله رراحی ترکیبی منتج به تولید 

مرزشکنی دانش برای ت مین نیازهای دفاعی با قید تسریع و پاسخگویی سریع به نیازهذای عملیذاتی   

   باشد. های نبرد می از جلوترین لبه

اصول پایه نیروهای مسذلح،  ، (العالی مدظله) رهبریحاکم بر این الگو بر اساس بیانات مقام معظم  فضای

 .گیرد میشکل  انداز چشمتوسعه و اسناد  های برنامه کلی های سیاستقوانین و مقررات، 

 مؤلفذه کذه   گرفتذه  شذکل محیط بیرونی دفاعی کشور در حال حاضر بر اساس الاامات جنگ ترکیبی 

 هذای  مصذاحبه  اسذاس  وبذر اثبات گردیذد   آن بر اساس آنچه در کشورهای سوریه و عراق اثربخش

در آن  آنچذه  بذا عناصذر تکفیذری حاصذل شذد،      نبذرد  های درصحنههان حاضر  با فرماند آمده عمل به

 ادبیاتدهد. با استناد به  بخش اعظم نبردهای آینده را تشکیل می قطعاًها در حال وقوع است  کشور

جغرافیذایی و فرهنگذی ر  داد، نیذاز بذه تعریذف       های تفاوتمختلفی که در این دو کشور ناشی از 
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ت که جنگ بررسی نشانگر این موضوع اس نتایج .الاامات جنگ ترکیبی بومی با نگاه به آینده داریم 

بذه لحذات تجذار      ای منطقذه  فرارازی در صورت رویارویی با نیروهای ترکیبی در دو صحنه ناهمت

منطقه و هم رویارویی بذا نیروهذای تکفیذری و معانذد کذه در ارذراف        های درگیریدر  شده حاصل

یذک نسذخه واحذد     صذورت  به باشند میمرزهای مقدس جمهوری اسالمی ایران در حال ساماندهی 

صذورت   با سیالیت باال بهنبرد خالقانه و نوآورانه  نوع تهدید،هر دو  در .باشد میاجرایی و اثربخش 

 .باشد غال  در جنگ زمینی مشترک می

 پیشنهادها: -ب

اجرایی )عملیاتی( در قالذ  رذرح، پذروژه و     های برنامهموارد مندرج در الگو،  سازی پیادهبرای  -1

 شوند. اجرا وتدوین  بندی زماناجرایی مشخص و با برنامه  های فعالیت

در  خالقیذت و نذوآوری   شکن فناورانذه مبتنذی بذر     های مرز ها و الگو های اجرایی، ساخت روش -2

 امنیتی نظام تدوین شوند. -حوزه دفاعی 

به راهبردهای با توجه به گسترش و محدوده وسیع حوزه خالقیت و نوآوری، در تحقیقات آتی  -3

در این حوزه پرداخته شود همانند حس سازی در خالقیت و  تر تخصصیو  تر مشخصمحدودتر و 

 نوآوری دفاعی، تدوین الگوهای مرزشکنانه فناورانه

، لذذا الزم اسذت   باشذد  میدر حال تغییر  دائماًتهدیدات این حوزه پویا بوده و  که اینبا توجه به  -4

و  راهبردهاو بر اساس تهدیدات جدید،  قرارگرفتهمستمر این تهدیدات مورد رصد و پایش  رور به

 قرار گیرند. موردبازنگریالگو 

گیری دانذش   های دفاعی و سمت گیری پیشرانه های دفاعی در شکل گذاری نظر به اینکه سیاست -2

های مربوره  های تحقیقاتی دفاعی، تربیت نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت نظامی، پروژه فناوریو 

بذدیل دارنذد، ارتبذاط تنگاتنذگ ایذن دو       برای جلوگیری از غافلگیری فناورانه و تجهیااتی نقش بی

مذورد و یذا    هذای بذی   گذذاری  حوزه برای تبیین نقشه راه آینده دفاعی کشور و جلوگیری از سذرمایه 

 ضروری است. موازی

در  بذرداری  بهذره نتایج این تحقیق جهت  شود می، پیشنهاد شده ارائهو نتایج  ها بررسیبا توجه به  -6

 صنعتی و تحقیقاتی دفاعی کشور قرار گیرد. گیری تصمیماختیار مراکا 

 توان بیان کرد:زیر می صورت بهپیشنهادهای اجرایی را 

  ها جنبهمی سازمانی در تما های ینوآورتوسعه فرآیند 
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 شناسایی، جذ ، ارتقاء، بکار گیری و حفظ نخبگان 

 و نوآوری فردی ها یتخالقو توسعه فرآیند  سازی ینهزم 

 در حوزه توسعه نوآوری و خالقیت پذیر یسکر گذاری یهسرما 

  هذای  یشذران پدفذاعی و ایجذاد    اثربخشحیاتی و  های یفناورتدوین نقشه راه ایجاد و توسعه 

 یباالدستدفاعی بر اساس راهبردهای دفاعی و اسناد 

 سذازمانی   های ینوآورفردی و  های ینوآوربرای هدایت و ساماندهی خالقیت و  یایر برنامه

 نگاری یندهآبر اساس 

  بذر اسذاس نذوع     فنذاوری علذم و   هذای  یشرفتپو  دفاعی جهانی های یفناور و رصددیدبانی

راز همتذ  فناوریدر راستای دستیابی به سطح  ها ینوآوردر جهت توسعه  یایر برنامهتهدید و 

 تهدید فناورییا مقابله با 

 در این راستا ها ینوآورو هدایت  ها و راهکنشای بر ساختار، سازمان بازنگری مستمر و دوره 

 یا نظامی فناوریسازمانی اعم از  های نوآورانهگیریتصمیم در کارکنان مشارکت افاایش 

  بذر مبنذای    هذا  آننمذودن   راسذتا  همتحقیقاتی )نظری، صنعتی( و  های یتاولومشخص نمودن

 شده ینتدوابالغی یا  های گذاری یاستس

  نوآورانه و مرزشکنانه های یتباقابلتربیت نیروی انسانی کارآمد و توانمند و متخصص 

  دقیذق بذرای    یذای ر برنامذه و  فنذاوری توسعه  یها گروهو  فناوریایجاد مراکا پژوهش علم و

 یرگذارت ث های یفناوردستیابی به 

 بهبود ارتباط با مراکا دانشگاهی و تحقیقاتی غیرنظامی 

  نظامی ینهدرزمبا کشورهای پیشرو  یکیلجستدانش نظامی، تسلیحاتی و  ینهدرزمایجاد ارتباط 

 ارتباط بیشتر با مراکا علمی و دانشگاهی 

  استفاده از نتایج تحقیقات منظور بهتشکیل و توسعه بانک تحقیقات دفاعی 

 یو نوآورحمایت  یده سازمانو  در نوآوری گذاری یهسرما 

  یریپذذذ انعطذذافایجذذاد  منظذذور بذذهو ضذذوابط کذذالن رراحذذی  هذذا چذذارچو از  یبذذردار بهذره، 

 دفاعی. های یهآراو پایداری محصوالت تولیدی در  یریپذ انطباق

 تحقیقاتی جامع و هماهنگ. های یتاولواثربخش در حوزه نوآوری و تدوین  یایر برنامه 
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  فناوریمراکا پژوهش علوم و ) یدفاعتوسعه ساختارهای تحقیق و توسعه R&d، یهذا  گروه 

 (r&d&d، دفاتر رراحی r&D فناوریتوسعه 

  دفاعی یها دانشگاهدانشی و نوآورانه در  های یتقابلتقویت و افاایش 

  یرنظامیغ یها دانشگاهارتباط با 

 مراکا تحقیقات دفاعی ییراستا همو  افاایش 

  زمینه دفاعیدر یرنظامیغتعدد مراکا تحقیقات 

  (فناوری، جذ  سازی ینهبه، رراحی مستقیم، سازی یکپ) فناوریاشاعه راهکارهای توسعه 

     اخذذ   منظذور  بذه ارتباط مابین مراکا تحقیقات صنعتی نظامی با مراکا پذژوهش نظذری دفذاعی

 دفاعیهای  گذاری یاستسراهبردها و 
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