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 چکيده
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بها الهها    اشهران  .ا.هاي خالقیت و نوآوري دفاعی در ارته    ها و شاخصترشن مؤلفهموضوع، هدف اشن تحقیق، شناساشی مهم

، تحقیقورد ستاد يبر مبنا و کتشافیا عنو از تحقیق ماهیت .باشهد مهی الیهالی   )مدظلهه از منابع دشنی و رهنمودهاي مقا  میظهم رهبهري  
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 مقدمه

م شدد  شار ند  متیااوخدهههاي صههفتاز شکی ان عنوبهق صفت خالاز مجید آن قر در

خلقت ن جهاآور نوق و لین خال، اونداوخد  81ة آشه  ،شه   و سهورة  86ة آشه  ،رهججسورة ).تهسا

ان عنونیا بهن انتا .ستدم اعالم بنا نهارا در شباشی شگرفی ع و زتنواو خالقیت و  بهههودم

ت مخلوقاهمههة بین ن در شن جهاق اتنها متفکر خال، هللاههههخلیفت و اهههمخلوقف رهههشا

آوري، نوو خالقیت ة قو کمهک کنونی به ن جهادر ک هه شون دهه ب .دوهه شیهمب محتو

؛ ست شافتدصنیت وري و فناو م هههعلن، دهههتمو گ هههاختن فرهنهههه سهههبان تومههی

ن نتام و اشددم نها امانهت ه هه بن اهنتود ادر وجست که اتی ذامیلی ، خالقیت ،تیرعبابه

و ت فکر سالمو ندگی ي زاههههههههتمامی عرصاي خالقیت بر .ستالهی امظهر خالقیت 

مکانیکی اري و ی تکرهه نظمر اهه گرفتاد رهه فار هه گاه هکريوهط؛ ستاجیاتی ن نتاروح ا

ي طر تهدشدهااهه ه خهه ه بهه ا نهه هنمازاهه سو ا ههندهتر تمهبیش .د شدهناخود نابو، شوند

ین هههههبآوري، از نوو خالقیت ر فورات و امکرار تکر ةواسهههه ، بلکههههه بهههههجیرخا

د کیه أدر راسهتاي ت  الی هه لیاههه دظلهه م)ايههه خامن  مات اجضر  36: 1386ي، میرارقی ماد)صا.ندافتهر

ب الهه نقا تحقق شیار دهة چهار  ر وکشواري درفاا نهضت نرو هرچه بیشتر بر جنب  

 نهد دهنامی نوآوري و شکوفاشیر سارا  1387ر سا، پیشرفتو لت اشینی عدان شراسالمی ا

م نگیاو اشن جرکت ا» ند:دفرموهههها منشگادان داستان و انشجوشادابا ار شدازي در دفرو در 

اي رت انگیامصوتحقیقاتی ما بهو کا علمی امرو ها منشگاباشتتی در داآوري  مینوو )خالقیت 
-تههه شو همة رنتانی   اعلو، در هابخ در همة  .دتلقی شودت شک عبا  و مقدي رهم ، ااهع

یم هه ر کنهه فکهیم کهته باشهشئت را داشن جرما باشد ا .بیاشدرت در شن صواباشد به  ، وهعلي اهه

 «.کنیمآورينیم نواوهتیهم

ههاي  فرصتها و همچنین استفادم از گاشدن از تهدشدنیروهاي نظامی با هدف دوري

فااش  نوآوري محصهور ارتقها   هاي خود را در راستاي ارو، باشتتی منابع و قابلیتپی 

هها  توانند بر پیچیدگیزشرا در غیر اشن صورت نمی (Jantunen&et.al, 2012: 141).بخشند
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خالقیهت    1: 1392، ، منصور و علیرضا صادقی)صادقی.لی غلبه نماشندو محیط پرتالطم رقابت فی

درآمد توسیه، پیشرفت و تیالی شک سهازمان اسهت و آگهاهی از    نوآوري الزمه و پی  و

منهدان بهه اشهن رشهته     براي مدشران، فرماندهان و عالقهه  ناپذشرآن ضرورتی اجتنابفنون 

بقهاي سهازمان بهه میهاان     در قالب مدشرشت سازمان، موفقیت نهاشی و جتی گاهی  .است

نوآوري و پاشداري آن در  دستیابی بهدنبار آن خالقیت و بهرشاان در اشجاد تواناشی برنامه

  17: 1389، )نیکنامی.سازمان بتتگی دارد

ههاي مهدشران و کارکنهان خهود     ذههن هاي امروزي باشهد انقالبهی در   سازمان بنابراشن

در جهار پیشهرفت و    در عصر جاضر که کشورها با سرعت چشهمگیري  .وجود آورندبه

اشهران نیها هماننهد ههر     .ا.عی و نظامی خهود هتهتند، ارته      هاي دفاتوسیه توانمندي

رام بتوانهد در  تا از اشن  بودمسازمان خود  درونسازمانی، نیازمند نوآوري و خالقیت در 

دشگهر   سهوي از .هاي بالقوم و بالفیل خارجی واکهن  مناسهب نشهان دههد    مقابل تهدشد

سازمان بها توجهه بهه اشهن     و مدشرشت  بودمسازمان  ةنیروي انتانی، ارزشمندترشن سرماش

، تهوان و اسهتیدادهاي   کردم، گاشن  شناختهدرستی باشد بکوشد تا اشن سرماشه را به نکته

 .پیشبرد اهداف سازمانی بتیج کند ثر آن را درؤماي گونهدادم و بهها را پرورش نهفته آن

 

 کليات .1

 بيان مسئله .1-1

ن مقههها  میظهههم   با فرمااري و تولیهههد علهههم   فاانهههر ست که جنب  اچندسالی 

دان و تاهههسار ادهههشدر د اششههان .ستدم اکروع شرد را جرکت خولیالی  اههههمدظل)رهبههري

هاي علمی را ههدف  آورينوو علم ، تولید 1382ر سادر نشگاهى و دا ىهعلمن اهنگزافر

و ه هه ه ترجمهه تحقیق بو علم در » افهااري خواندنهد و افاودنهد:   اصلی اشجاد جنب  نر 

 «.هیدار دقرد ساسى خوف اهدرا ن  داتولید ، کا علمىامرو درد ها نکنیهکتفاهرى گیافر
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ن فنو  و علودن کررى نحصااى ابررا   جهانى هههنن دادگاهههنش دارالهههتن اهههششا

ن جهاى هارکه کشواى ممحاصران را از شرا»باشد  ند:ودفاو اند دکردآورى شا، پیشرفته
  هه نو دام هرفت علهپیشروان ه کاهبد را وهخو یم هکنر  خااند ر آمدمگرفتا  در آن سو

 «.انیمهبرس

اشران .ا. ت  هاي افتري ارمنشگاداوختگى همآ هنك داترهم مشهسامردر ین ههمچن

قتضا میکند ن انیااشراى هه ملى اهه اشیههناتوو ى هناشراد استیدا» فرماشند:می 1386در سار 
ان و شرا.ا.   هه تار دره هه جملاز ا هه لح مهه متى اهه هو  نیرهه بخدر ا ههآوريوهه نهک

، گىدمورآزکاآورى، وهههن، ه وژهههپ .دوهههتر شهههبیشروز بهآن، روزگانة ى سههه هاونیر
د جوشهما و اشف هه ظوفهرست ى قلمهاباشد در اولهین  ست که شی اچیاها، کاملط نضباا

 «.شته باشددا
 الیهالی  )مدظلهمقا  میظم رهبريبیر اتدو ها دهنمومکاتب دشنی و رتیالیم ي طرفی بر مبنااز 

و با تکیه بر اصور آموزش نیروهاي متلح و در راستاي رهنامة نظامی نیروهاي متهلح، در  

شکتهتن مرزههاي   »اشران چنین آمهدم اسهت:   .ا.رهنامة آموزشی نیروهاي متلح  « پ»بند 

دان  براي تولید علم و فنون دفاعی و امنیتی پیشرفته، فراتر از دانه  موجهود جههانی بهر     

گیهري از دانه  مجهربین و    وآوري، استفادة بهینه از دانه  بشهري، بههرم   پاشة خالقیت و ن

ههاي نیروههاي متهلح در    کارکشتة تیلیم و تربیت به عنوان محهوري اساسهی در آمهوزش   

، هددتوسیه ن را اههههکنربه نف  کاد عتماي و انمنداکه توم گیرنددمانی شازساد شجاي استارا

لح توسیة هه متي اهه هونیرزش موههاي آ از ههدف همچنین شکی  .استتأکید رد موارم همو

ت هه سگفتنهی ا  .ست«اشران ا.ا. متلح ي هاونیرن کنارکاي هاادستیداشکوفاشی خالقیت و 

  هههتي اررهههفتي ااههههمگاهههنشمراکهها تحقیقههاتی و دابرخی ان در هشگروپژبههة که تجر

بهها ست که از آن اجاکی ههها، منشگادان داستااز اکتشافی با برخی جبههة امصاان و رهههشا.ا. 

ن، ئوالههههمتگهذاران،  اوان سیاسههترههه في اههه تگیهههههگذشدوههه خو از ها شتالوجهود  

رهههاي مقهها  میظههم اهههنتظاق هههتحقاي رهههباشههران .ا. ت  ن در اراههههکنرکان و دهاههههفرمان
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مقولههة ست به اکه شاشتته گونههه اشههران، آن.ا. متلح ي هاونیرو رهنامههة  لیالی امدظله)رهبههري

م و دهه نشز  دادم ت الهه همیزش اوهه مآد هه شنافروشهژم  رد بهآوري در همة موانوو خالقیت 

ت م الیا .دمیشوزش دادم موآسنتی ي هامشیون اههه ا همهبها از آموزشی هبرخن اههمچن

هههها، آوري درسهههازماننوو خالقیت زي ساشنهدنهاي جرکت به سودر هد دمین علمی نشا

ت مقا  میظهم  فرماششات و ابیان، شن بیندر است که ار اگذهاي مختلف اثرو مؤلفهمتغیرها 

بنابراشن متهئلة اساسهی تحقیهق عبهارت اسهت از       .گشا باشدمند گرامی توالیالی  )مدظلهرهبري

اشهران و  .ا.نبود الگهوي مناسهب بهراي تقوشهت و پهرورش نهوآوري دفهاعی در ارته           »

هاي چنین الگوشی بر اسا  رهنمودهها و منوشهات   ها و شاخصچگونگی و چیتتی مؤلفه

همیت تحقیق ا .«سهازي آن اسهت  هاي الز  جهت پیهادم و اقدا  الیالی ظله)مدظم رهبريمقا  می

رت زشهر  به صو الیالی ظله)مدتوان به استناد منابع دشنی و بیانات مقا  میظم رهبريرا میجاضر 

 برشمرد:

و گانهدهاي   هادر برابهر تهدشهد   کشهور در راستاي تامین امنیت اشران .ا. ارت    1)

ی محی ی متناسب با فیالیهت خهود   کارکنان خود، باشتت ةبهبود روجیمنظور و به خارجی

با توجه بهه   .بروز تفکر خالق و نوآور براي کارکنان  فراهم شود ةوجود آورد تا زمینبه

و بها توجهه بهه     کشهور دفاع از مرزها و جفظ تمامیت ارضی  ذاتی ارت  مبنی بر ةوظیف

ندان دور اجراي وظاشف ارته  را  چاي نهی در آشندمنبود چنین فضاش، گفته شدمم الب 

به خ ر افتادن تمامیت ارضی کشور مخاطرم خواهد انداخت که اشن م لب چیاي جا به

 .خواههد داشهت  ناشران را در پهی  .ا.ت در در دشمنان نظا  مقد   ئو اشجاد امید و جر

-گیران در سلتلهمسازان و تصمیی براي تصمیمتواند مبناي علمهمچنین اشن تحقیق می

شها   ارت توان رزمی  يآن ارتقادنبار ي خالقیت و نوآوري و بهبراي ارتقاارت  مراتب 

هها و  لفهه ؤتهرشن م ، شناسهاشی مههم  همین منظهور به .آن باشددستیابی به اهداف سازمانی 

مقها  میظهم    بیانهات هاي خالقیت و نوآوري دفاعی بها الهها  از منهابع دشنهی و     شاخص
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 ةههاي توسهی  توانهد برنامهه  جهت ارتقاي خالقیت و نوآوري دفاعی می الیالی ظله)مدرهبري

 .بخشدرا بهبود  اشران.ا.ارت    علمی و فرهنگی

که  ايگونهد؛ بهمتیدي هانیاسخنرت و اهجلت در الیالی ظله)مدمیظم رهبريمقا   بیانات

ارم همونظهامی   کاامري دفهاعی در  آوروهنو ت هخالقیزي اهسدماهپیو یه هبر توساششان 

 .ندادمتأکید فرمو

 محهدودة کوشد دشهن را از  نوآوري شک سنت واجب الهی و اسالمی بودم که می  2)

ههاي  سوي دشگهر، شکهی از نها    از  .روز نماشدکردم و آن را پوشا و بهزمان و مکان بیرون 

در  .ودشه در دعاهاي مختلهف تکهرار مهی    «شا بدشع» ةاست و واژ« بدشع»خداوند سبحان 

کهار رفتهه و   ة بقهرم بهه  سور، 117 ةدر آش «االرض والتماوات بدشع»قرآن کرشم نیا تیبیر 

 .ها و زمین استجیات آسمان مداو ها و تجدشد مینی نوآوريبه

جمد و ستاش  مخصهو  خداونهدي   »خوانیم: می )ع   در رواشتی از امیرالمؤمنان علی3)

زشهرا ههر روز در شهأن و     گیهرد، پاشهان نمهی   هاي خلقت میرد و شگفتیاست که هرگا نمی

  193:1379شیخ کلینی، ).«آفرشند که هرگا نبودم استاي میباشد و موضوع تازمکاري می

خوانیم: می ، سورة الرجمن29آشة در تفتیر )   در جدشث دشگري از رسور خدا  4)

سهازد،  برطرف میبخشد و ناراجتی و رنجی را از کارهاي او اشن است که گناهی را می»

  1359طبرسی، ).آوردبرد و گروم دشگري را پاشین میگروهی را باال می

دهد که قرآن، اهمیت بحث نوآوري را مورد توجه ، نشان میهاهتوجه به همه اشن آش

هها بیهان کهردم و    عنوان مظهر نهوآوري وارم محیط پیرامون و طبییت را بهقرار دادم و هم

 .آن دعوت نمودم است ها را به تفکر درانتان

هها و  لفهه ؤشناسهاشی چگهونگی و چیتهتی م   »از تحقیق عبارت اصلی  ةبنابراشن متئل

شران با الها  از منهابع دشنهی و بهر    ا.ا.هاي خالقیت و نوآوري دفاعی در ارت   شاخص

سهازي آن  هاي الز  جههت پیهادم  و اقدا  الیالی ظله)مداسا  رهنمودهاي مقا  میظم رهبري

   .«است
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 تحقيق اهميت و ضرورت .1-2

تهرشن متهئلة   مههم  ي جههان کشورها همةپوشی نیتت که در اشن واقییت قابل چشم

خهود  اي از منهابع ملهی را بهه   هاسهت کهه بخه  عمهدم    آن «امور دفهاعی »گیري، تصمیم

اختصها  صهحیح و    ةشا خ ها در زمینه   کوتاهیهرگونه  بنابراشن، .دادم استاختصا  

منهابع محهدود و تحمهل     از بهین رفهتن  تنها موجهب  امور دفاعی، نهولی اشن منابع به اص

هها خواههد شهد، بلکهه امنیهت، ثبهات و       هاي سنگین در ساشر بخ ها و صدمهختارت

دلیهل  در اشن میان به  132: 1394پور، )امیرنژاد و ختروي.  الز  را نیا فراهم نخواهد آوردآرام

ي نظهامی و اقتصهادي جههان در ابیهاد     هها اشران از سوي قهدرت .ا.تهدشد نظا  مقد   

توان ادعا نمود آمادگی بخ  دفهاعی و  مختلف دفاعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی، می

نیروهاي مردمی براي مقابله با آنچه که ممکن است در هر زمان و مکهانی عملهی شهود،    

  2: 1392)مص فوي و آشتیانی، .جیاتی است

ها نقه  کلیهدي   در برتري و پیروزي هاي دفاعی، شکی از عواملی کهدر موضوع

دلیل اشفاي نق  در تحقیق، توسیه و دستیابی نماشد، عامل نوآوري بودم و بهاشفا می

زادم و همکاران، )نظريهاي برتر و تتلیحات پیشرفته اهمیت خاصی پیدا کردم به فناوري

نیروههاي  و در بهتازي تجهیاات، فراشندها و ارائة خهدمات پیشهرفته در     124: 1391

ههاي دفهاعی بهه   همین دلیل، سازمانبه (Taylor, 2006: 85).نظامی نق  اساسی دارد

اي و دستیابی اي و فرامن قهدست آوردن آمادگی در برابر تهدشدهاي من قهمنظور به

ههاي خالقیهت و نهوآوري دفهاعی     ها و شهاخص به نوآوري، نیازمند شناساشی مؤلفه

ارتقهاي  »و کارکرد اصلی نظا  نوآوري دفاعی، شینهی  هتتند تا براسا  آن بتوانند د

ههاي جدشهد دفهاعی در قالهب ارائهة محصهوالت و       ها و اشجاد شاشتهتگی توانمندي

« افااش  توان اقتصادي در راسهتاي تقوشهت بنیهة دفهاعی    »و « خدمات دفاعی جدشد

دلیهل  تهوان گفهت، بهه   درمجمهوع مهی   .را محقهق نماشنهد    25: 1388)محمدي و همکاران، 

افااشی دفاعی، پاسخ به تغییرات محی ی، جفظ ماشت رقهابتی بخه  دفهاعی و    توان
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هاي بلندمدت، ضرورت توجه به نوآوري از اهمیتهی دوچنهدان   دستیابی به موفقیت

هاي دفهاعی  برخوردار بودم و تاکنون تحقیق جامع و کاملی در اشن جوزم در سازمان

هاي هاي علمی و چه در زمینهزمینه انجا  نشدم است؛ بنابراشن، تحقیق جاضر چه در

ههاي دفهاعی   توجهی در عرصة تغییر و رقابت به سهازمان تواند کمک قابلعملی می

توان خألهاي موجود را شناساشی و راهکارهاي ارائه کردم و با انجا  اشن تحقیق، می

 .ها ارائه نمودمناسب براي اشن سازمان

 

 تحقيق ةپيشين .1-3

بهراي اشهن تحقیهق برگاشهدم شهدم       عنوان پیشینههاي گوناگونی که بهاز بین پژوه 

طورخا  به بررسی موضوع موردنظر پرداختهه کهه در جهدور    هاي زشر بهاست، تحقیق

 :گرددارائه می  1شمارة )

 
 (: پيشينة تحقيق1جدول شمارة )

نام و سال 

 تحقيق

عنوان 

 تحقيق
 هدف

روش 

 تحقيق
 متغيرها

شيوة 

 تحليل
 نتایج

Shoghi, B & 

Shoghi, A 

(2015) 

نوآوري باز 

در 

هاي سازمان

 نظامی

بررسی تأثیر 

روشکرد باز در 

سیاستگذاري 

نوآوري بخشی 

هاي سازمان

 نظامی

 -توصیفی

 پیماششی

نوآوري، 

روشکرد باز و 

نوآوري 

 بخشی

تحلیل 

همبتتگی 

-و میادله

هاي 

 ساختاري

توجه به نوآوري 

-مشارکتی، فیار، هدف

گرا و ساختارشافته در 

-هاي نظامی میسازمان

تواند به ماشت رقابتی 

 .آنها بیفااشد

Nahapiet, J 

& Ghoshal, 

S (2015) 

اثربخشی 

انواع 

نوآوري 

دفاعی بر 

عملکرد 

 سازمانی

بررسی تأثیر 

اثربخشی نوآوري 

-دفاعی بر هدف

هاي عملکردي 

از پی  تییین 

 شدم

 -توصیفی

 پیماششی

اثربخشی، 

نوآوري 

دفاعی و 

هاي هدف

 عملکردي

آزمون 

میانگین و 

رگرسیون 

 خ ی

نوآوري موجود در 

هاي دفاعی سازمان

ها موجب اثربخشی آن

هاي در رسیدن به هدف

-شدم میاز پی  تییین

 .گردد
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نام و سال 

 تحقيق

عنوان 

 تحقيق
 هدف

روش 

 تحقيق
 متغيرها

شيوة 

 تحليل
 نتایج

Ommani, 

(2015) 

تأثیر 

نوآوري 

سازمانی و 

نوآوري 

مدشرشتی بر 

عملکرد 

 سازمانی

بررسی تأثیر 

نوآوري سازمانی 

نوآوري و 

مدشرشتی بر 

 عملکرد سازمانی

 -توصیفی

 پیماششی

نوآوري 

سازمانی، 

نوآوري 

مدشرشتی، 

شدت نوآوري 

و عملکرد 

 سازمانی

رگرسیون 

 خ ی

هاي بر اسا  شافته

تحقیق نوآوري سازمانی 

و نوآوري مدشرشتی آثار 

مثبت بر موفقیت 

هاي مبتنی بر شرکت

 .دان  دارند

منتظري و 

 همکاران،

(1393  

ة الگوشی ارائ

براي 

شدن باز

نظا  

نوآوري 

بخ  

دفاعی 

 اشران.ا. 

ارائه الگوشی براي 

شدن نظا  باز

نوآوري در س ح 

بخ  دفاعی 

 کشور

 -توصیفی

 پیماششی

نظا  نوآوري 

بخشی، 

نوآوري باز، 

بازشگران نظا  

نوآوري، رفتار 

زشگران با

اصلی نوآوري 

دفاعی، 

گذاري سیاست

نوآوري 

 دفاعی

تحلیل 

عاملی 

 شیديأت

براي باز شدن نظا  

دفاعی  نوآوري بخ 

ترتیب اولوشت، باشد به

رفتار بازشگران اصلی 

نوآوري دفاعی باز شود؛ 

گذاري نوآوري با سیاست

روشکرد بازتري انجا  

دهاي میانجی شود؛ نها

دفاعی فیار شدم و 

شندهاي انهاشت فردر

ارتباطی بین بازشگران 

آوري مخالف نظا  نو

بخ  دفاعی و 

  .دفاعی باز شوندغیر

نظري زادم و 

همکاران، 

(1391  

نق  عوامل 

فردي در 

موفقیت 

هاي نوآوري

صنیت 

 دفاعی اشران

شناساشی عوامل 

موثر فردي بر 

-موفقیت نوآوري

 هاي دفاعی

 -توصیفی

 پیماششی

خالقیت، 

تخصص و 

مهارت، 

انگیاش، 

رضاشت شغلی، 

تیهد سازمانی، 

هاي ارزش

فردي و نگرش 

 به تغییر

آزمون تی، 

اي دوجمله

 و فرشدمن

گانه هاي سهمولفه

موفقیت نوآوري در 

ترتیب صنیت دفاعی به

اهمیت عبارتند از: 

آفرشنی براي فرصت

مین أت هاي آشندم،جنگ

و نیازهاي  هاهم الب

جاري نیروهاي متلح و 

 کتب منافع اقتصادي
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 تحقيق هايسؤال .1-4
 سؤال اصلي .1-4-1

 بها  شهران ا.ا.  ارته   در یدفاع ينوآور و تیخالق هايشاخص و هالفهؤم نشترمهم

 کدامند؟  یالیالمدظله)يرهبر میظم مقا  يرهنمودها و ینشد منابع از الها 

 
 هاي فرعيسوال .1-4-2

 هاي خالقیت و نوآوري دفاعی چگونه است؟ها و شاخصلفهؤبندي م  اولوشت1)

آوري دفهاعی  نوشدم با خالقیت و استخرا ي شاخصهاو ها مؤلفهرتباط   میاان ا2)

 چگونه است؟ شرانا.ا.در ارت   

 

 تحقيق هايهدف .1-5
 هدف اصلي .1-5-1

ههاي خالقیهت و نهوآوري دفهاعی در ارته       ها و شهاخص لفهؤترشن مشناساشی مهم

 .الیالی )مدظلهدشنی و رهنمودهاي مقا  میظم رهبريبا الها  از منابع  شرانا.ا. 
 

 هاي فرعيهدف .1-5-2

 هاي خالقیت و نوآوري دفاعی؛ها و شاخصلفهؤبندي هرکدا  از م  اولوشت1)

خرا  شههدم بهها خالقیههت و تي اسههشاخصهاو ها مؤلفه  بررسههی میههاان ارتبههاط 2)

 .شرانا.ا.آوري دفاعی در ارت   نو

 

 روش تحقيق .1-6

شن در ا .اسهت بهودم  دي بررکا، نتاشجي مبنابر و کتشافی ا ،ي هدفمبنا شن تحقیق برا

ي خالقیت و نوآوري دفاعی از منابع دشنی و شاخصهاو ها مؤلفها  ستخراي ابرتحقیق 

دي و بهراي  سناروش ا ، ازالیهالی  )مدظلهه مقا  میظهم رهبهري   و بیانات هامجموعه سخنرانی
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شدم با خالقیت و نوآوري دفهاعی  ي استخرا شاخصهاو ها مؤلفهبررسی میاان ارتباط 

جامیهة   .دم گردشهد ستفان اخبرگااز  هیانظرخو و پیماششی، از روش شهران ا.ا.در ارت   

ي منتشر شهدم  نیهاامجموعه سخنرتحقیق، در گا  اور منابع دشنی و شن در ام الیه ردمو

آماري  منابع مرتبط و در گا  دو ، جامیةبرخی  و نیا الی هه لیاههظلدهم)ايههخامن  مات اجضر

ی از داراي شهراش  که  شهران ا.ا.شران و خبرگهان ارته     ن، مدفرماندهانفر از  112شامل 

 ،17داراي جاشگهام بهاالتر از    : داراي مدرك تحصهیلی کارشناسهی ارشهد و بهاالتر،    جمله

خالقیهت و نهوآوري    ههاي موضهوع سار و آشناشی کامل بها   15سنوات خدمتی بی  از 

ابهاار   .نفر تییهین شهد   86ججم نمونه با استفادم از فرمور کوکران برابر  همچنین .باشند

اي، اسهناد و مهدارك   ها در اشن تحقیق در گا  نختهت از روش کتابخانهه  گردآوري دادم

سی ربراي برگوشهه   64اي مشتمل بر تحقیق و در گا  دو  از پرسشنامهمرتبط با موضوع 

اشهران و  .ا.ارته    آوري دفهاعی در  با نوم شد ءجصاهاي اا  از گوشهکدهرط تباان ارمیا

پرسشهنامه از  شی روا .دم اسهت ها استفادم شگوشه از بندي هر کدا منظور رتبههمچنین به

و ها گوشهدن  بو بهاون ابدو شن روه جهت هه ب، شیاوهه محتي و اهرهه ی ظهشروا دو جنبة

دان ستاو ا ن، صههاجبنظرانط خبرگاهههتوسههها، آنت هههکیفیو ت هههت کمیههههمچنین کفاش

دن رهکتندهه متهبا  دهقاشی تحقیق کیفی ش  پاشاافااي ابر همچنین .شددگر تأشیدم نشگادا

ضههرشب پاشههاشی پرسشههنامه براسهها  آلفههاي     .ستم اشددم ستفارد اموارك مدد و سناا

 .باالي پرسشنامه استدهندة پاشاشی که نشاندست آمد به ./927اخ، مقدار کرونب

 

 نظري تحقيقادبيات و مباني  .2

 مفاهيم   .2-1

تهارشخ   ةو شاشد بتوان گفت قدمتی به انداز نبودمجدشدي  ةنوآوري پدشد نوآوري: -

رسهد،  نظهر مهی  با اشن وجود، تیرشف نوآوري چندان که به.(Fagerberg, 2003) بشر دارد

اص الجی راشج، هم در ادبیات عمهومی و   نوآوري.(White&Bruton, 2007) سادم نیتت



 ...بايران ا.ا.جارتش در يدفاع ينوآور و تيخالق هايشاخص و هالفهؤم نيمهمتر ييشناسا          72

کلی، نوآوري طوربه .استئه شدم ادبیات علمی است و تیارشف مختلفی از آن اراهم در 

ر اندازم که باشد، امري نو را به ذههن متبهادر   متناظر با تغییر و تحور است و تحور به ه

 .سازدمی

 اشجهاد نوآوري را تواناشی انجا  امري ابتکاري تیرشف کردم کهه بهه    1«فرهنگ وبتتر» 

اي که اشن تواناشی ممکن است از ههوش و  گونه، بهمحصور شا خدمتی جدشد منجر شود

  29: 1383، جامهد )متقهی .آمهوزش اشجهاد شهود    ةاستیداد افراد سرچشمه گرفته شها بهه وسهیل   

 :1387 و کامکهار،  )رهگهذر .شینی استقرار کارکردهاي نهو در تولیهد   «شومپیتر»نوآوري از نظر 

ههاي جدشهد،   کهارگیري اشهدم  هو به  اشجهاد در موضوع رفتار سازمانی نیا نوآوري را   252

فنهاوري شها    ةجدشد ممکن است مربهوط بهه نهوآوري در زمینه     ةاشن اشد .کنندتیرشف می

عبههارت اسههت از:  2نههوآوري از نگههام شههرکت مارشههار  25: 1387)پاشههازادم، .شنههد کههار باشههدافر

ههاي  و اشن شهامل رام « هاي جدشدبراي اشجاد فراشندها و محصورهاي نوآورانه سازي اشدمپیادم»

جانتهون  »  59: 1383، متین)زارعی.وري استبهتر انجا  دادن کارها و اباارهاشی براي بهبود و بهرم

جدشهد،   ههاي ي را نه تنها ابداع آگاهانة اشهدم   در نگاهی کلی، نوآور2004« )و همکاران

، نوآوري «شومپیتر»  123: 1393بیگهی،  )نجف.دانندمیها نیا اشدمکاربردن اشن بلکه میرفی و به

در اثهر   نظها  تولیهد  ههاي مختلهف   هاي تولید و شا جالهت را ترکیبی نو و جدشد از عامل

 ونهگ چ»بر اسا  نظهر   (Schumpeter, 2010: 235).داندکارگیري تابع تولیدي جدشد میهب

، نوآوري به میرفی ترکیب جدشدي از عوامل اساسی تولید در درون نظها  تولیهدي   «و چن

مهدار، فیاشکهی و فنهی را کهه در توسهیة      ههاي دانه   فراشند نوآوري، فیالیهت  .اشارم دارد

 (Chung&Chen, 2010: 484).گیهرد هاي جدشهد نقه  محهوري دارنهد، در برمهی     محصور

اي براي اشجاد تغییهر اسهت کهه شهامل     وآوري وسیلهدارند که نبیان می« شتلی و دشرلی»

 (Yesli&Dereli, 2013: 199).ند اشجاد، توسیه، اجراي اشدم و رفتار جدشد استاشفر

                                                                                                                                               
1. Webster Dictionary 

2. Marshal Industry 
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توان نتیجهه گرفهت کهه نهوآوري     باال دربارة نوآوري میبندي مفاهیم بنابراشن با جمع

سهپ  آن   کردم،ها صیود دهد تصورش به آسمانابتدا فرد اجازم میشند است که اشک فر

ها را سپ  اشدم .تا تبدشل به اشدم شود )مهندسی اشدم آوردم و مهندسی کردم را به زمین 

ها را بهه  نوآوري، اشدم .کندهاي عملی، مناسب و مفید تبدشل میاز طرشق مدشرشت به اشدم

ت و ، خهدما هها کهردن محصهور  درنهاشت با تجاريثر تبدشل و ؤشند ماکاال، خدمات و فر

 ،عبارتیبه .شابداشند نوآوري در بازار پاشان میشافته در بازار، فراشندهاي جدشد شا توسیهفر

اما باشد توجه داشهت کهه از خالقیهت تها نهوآوري راههی        ،نوآوري است ةخالقیت الزم

رام را افههراد کههارآفرشن آسههان   اشههن طههور میمههور بهههطههوالنی در پههی  اسههت کههه   

  128: 1378آقاشی، صمد).کنندمی

ههاي  یهت هها و فیال دفاعی دربرگیرندة شناخت توانمندينوآوري  نوآوري دفاعي: -

شهناخت   آن، ههاي نظهامی  هها و برنامهه  زمان و ارتباط میان اشن توانمنديشک سا بنیادشن

ههاي  ههاي الز  در جههت چهال    و عملیاتی، شهناخت تغییر  راهبرديدر محیط  هاتغییر

هاي سازمان بهر اسها  اشهن    أمورشتتنظیم و تیدشل مهاي سازمان و جدشد در توانمندي

هاي همین نیازها و م البأکه در آن ت (Williamson, 1996: 121)بودم هاي جدشد توانمندي

هاي نبهرد  أثیر بلندمدت در صحنهفرصت و ت اشجادافااشی دفاعی، نیروهاي متلح و توان

سه محور اصلی براي تبیهین   ،مالیثیر بر بازار و عملکرد أاقتصادي و ت پیامدهايآشندم و 

 .باشدمی ابیاد موفقیت نوآوري در صنیت دفاعی

 صورت زشر بیان نمود:توان بههاي مهم نظا  نوآوري دفاعی را میبرخی از وشژگی

هاي دفهاعی، راهبهرد صهنیت دفهاعی،     رتباط مشخص بین روشکردها و سیاستا  1)

گذاري در زمینة تحقیق و توسهیة درونهی   فناوري و نوآوري دفاعی و سرماشه راهبردهاي

 ؛کار دفاعیوهاي کتبالگوو بیرونی من بق با 

گذاري و مدشرشت کهالن نظها  نهوآوري    جاد ساختارهاي متمرکا براي سیاستاش  2)

 ؛دفاعی در بخ  دولتی شا خصوصی با استفادم از مهندسی نظا 
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تیامهل مراکها    رامآوري از تیامل بتیار زشاد نظا  نوآوري دفاعی با نظا  ملی نهو   3)

 ؛ها و مراکا پژوه  ملیشگامتیالی دفاعی و مراکا فناوري دفاعی با دان

هاي میانجی براي تأمین و تجهیا دفاعی در بخ  دفاع   استفادم از کارگااري4)

هاي دفاعی و تیامهل بها صهناشع دفهاعی نقه  کلیهدي اشفها        که در تیرشف نیازمندي

 کنند؛می

ها در تیامهل بها   ها و فناوريقیقالمللی براي توسیة تحهاي بین  تقوشت همکاري5)

 ؛المللی دفاعیینهاي بشرکت

 ؛سازي ساختارهاي دفاعیسازي و منی فسمت چابک  جرکت به6)

یازههاي  هاي دفاعی و غیردفاعی متمرکا بر نهاي دوگانه با قابلیت  توسیة فناوري7)

 ؛هاي دفاعیسازي سامانهملی و با استفادم از بخشی

درآمهدزاشی از  سازي دسهتاوردهاي پژوهشهی دفهاعی و      جرکت به سمت تجاري8)

 ؛هاآن

ههاي پیشهرفته   شی کهه منجهر بهه دسهتیابی بهه فنهاوري      هها   اهمیت بیشتر پژوه 9)

 ؛شوندمی

صهنیتی و پژوهشهی در درون بخه  دفهاع و در      هايها و تیامل  توسیة شبکه10)

 ؛تیامل با بیرون از بخ  دفاع

ههاي مختلهف نظها  نهوآوري     از نهادهاي مشاورة تخصصی در جهوزم استفادم   11)

 ؛دفاعی

 ها؛ها و تیاملوجه وشژم به روشکرد باز در طراجیت  12)

)ضمنی  مراتب و شادگیري از طرشق دان وجه به ارتباط افقی و کاه  سلتلهت  13)

  23: 1393)منتظري و همکاران، .ی و تصرشح
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  13: 1390)صحت و محمدپور،هاي خالقيت و نوآوري از منابع مختلف (: مؤلفه2)جدول شمارة 

 هاي خالقيت و نوآوريمؤلفه

R منبع تعریف لفهؤم 

 رهبري 1
ه جماشت از هر نوع نوآوري تیهد و تماشل مدشرشت ارشد ب

 شند ، درگیري مدشرشت عالی در نوآوريافر)محصور و 
(Tidd&et.al, 

2001; Lee, 2009) 

2 
ساختار افقی شا 

 ايشبکه

اي متداخل در هاي پروژمگرومکارگیري ساختار سازمانی شا به
 هاي سازمانیانجا  فیالیت

(Robbins, 1998; 
Lee, 2009) 

3 
 تمرکا درعد 

 هاگیريتصمیم

هاي سازمانی اد بیشتري از افراد مرتبط در ردممشارکت تید
 هاي سازمانیگیرياشند تصمیممختلف در فر

(Robbins, 1998) 

 تفوشض اختیار 4
دادن اختیار به کارمندان، استخدا  بهترشن محققان، متخصصان و 

 هااختیار و قدرت به آندادن مخترعان و 
(Lee, 2009) 

5 
مدشرشت خالقیت و 

 اشدم

هاي ها و موضوعگردآوري اشدم و غربار اشدمفیار  نظا اشجاد 
 هاي بالقوممرتبط با پروژم

(Lee, 2009) 

6 
مدشرشت اثربخ  

 اطالعات

انتقار اطالعات به س وح قابل مدشرشت از طرشق مدشرشت اثربخ  
 اطالعات

(Lee, 2009) 

 انی اف پذشري 7
ها و هاي جدشد جاشگاشن براي برنامهتصمیم گرفتنتواناشی 

 خوردمهاي شکتتطرح
(Robbins, 1998) 

8 
فیالیت بر اسا  

 اطالعات

وط و مناسب شراي شناساشی اسا  اطالعات مربتولید و فیالیت بر
 جدشدهاي رام

(Lee, 2009) 

 (Robbins, 1998) برقراري ارتباطات دوجانبه خار  از مناسبات سازمانی رسمیارتباطات غیر 9

10 
دشوانتاالري جداقل 

 اداري
 (Robbins, 1998) مشابه هايواپاش ها و مشیها، مقررات، خطجداقل آشین نامه

11 

هاي سرشع و ارتباط
جانبه بین همه
 هاي سازمانیواجد

هاي باال، پاشین و افقی، ارتباط هايتندي در جهاشفر هايارتباط
 فناورانهفرهنگی و میانمراتبی، میانسلتلهانکارکردي، میمیان

(Robbins, 1998; 
Tidd&et.al, 2001; 

Lee,  2009) 

 شناخت بازار و رقبا 12

مشتري چگونه  مشتري شما کجاست،مشتري شما کیتت، 
کند، کاربرد محصور شما چیتت و توجه وشژم به خرشد می

 عرضه و تقاضا

(Lee, 2009) 

 (Robbins, 1998) هاي جدشدخاطر اشتبام در اجراي اشدمهکاه  تر  از اخرا  ب امنیت شغلی باال 13

14 
ها و پذشرش اندششه

 هاي مختلفسلیقه
 (Robbins, 1998) هاآن هماهنگی فقطها و نه وشق تنوع اندششهتش

 (Robbins, 1998) از اندازم بر دقت و عینیتأکید بی تعد  پذشرش ابها  15

16 
درگیري کل سازمان 

 با نوآوري

منظور بروز خالقیت و اشتراك گذاشتن دان  بهاشجاد فرهنگ به
 نوآوري کارکنان در جهت پیشبرد اهداف سازمان

(Lee, 2009) 

 کردناختصا  زمانی براي فکر زمان خالق 17
  1388)الوانی، 

(Lee, 2009) 
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 هاي خالقيت و نوآوريمؤلفه

R منبع تعریف لفهؤم 

18 

اشجاد واجد 
مخصو  خالقیت 

 و نوآوري

خدمات شا  ئةهاي جدشد براي اراوقت خود را صرف شافتن اشدم
 .دهندکنند و گاهی فقط تحقیق انجا  میساختن محصور می

  1388)الوانی، 

 سازمان شادگیرندم 19
کارکنان از شراشط متفاوت  پاشدارکار شادگیري دائمی و اشجاد سازو

 محی ی
(Tidd&et.al, 

2001) 

20 
جانبه و ء همهارتقا

 متتمر کارکنان
 کید بر شادگیري و توسیهأت

(Robbins, 1998; 
Tidd&et.al, 

2001) 

 محیط و پاسخ سرشع به تغییرات محی ی واپاش  کید بر نظا  بازارأت 21
(Robbins, 1998; 

Tidd&et.al, 
2001) 

22 
جماشت از افراد اشدم

 نوآور و خالق پرور،

رفتار خالق، اختصا  قتمتی از  ةدهندنظا  پاداش پرورشوجود 
 سود ناشی از نوآوري انجا  شدم به فکر مبتکر

(Lee, 2009; 
LeBoeuf, 1989) 

23 
وجود افراد کلیدي و 

 ان تغییرزپیشتا

اند تا براي کمک به نوآوري، از طرشق کتانی که از قبل آمادم شدم
 .دهندنظا  سازمانی، انرژي و شور و شوق 

(Robbins, 1998; 
Tidd&et.al, 

2001) 

24 
درگیري کل سازمان 

 با نوآوري
 افراد از س وح باال تا پاشین در نوآورية مشارکت متتمر کلی

 
(Tidd&et.al, 

2001) 

 اشجاد جو خالق 25

مند امور سازمانی؛ توسیة نظا تشوشق خالقیت در کلیة 
هاي ارتباطی و نوآوري در ساختارهاي سازمانی، سیاست

هاي پاداش و تشوشق و سیاست آموزش و ها، نظا روشه
 هاي جتابدارينظا 

 
(Tidd&et.al, 

2001) 
  1388)الوانی، 

 سازيگروم 26
اي و هاي پروژمگرومدر  باالشی از کار گروهی میااناشجاد 

 سازمانیبین هايگروم
(Tidd&et.al, 

2001) 

27 
طور ها بهتییین هدف

 مشخص

ها و دادن آزادي عمل به اعضاي سازمان مشخص کردن هدف
 هابراي تحقق آن

(LeBoeuf, 1989) 

 اندازراهبرد و چشم 28
قابل درك و روشن براي نوآوري و  هايهدفانداز و وجود چشم

 هاهاي دستیابی به آنراهبرد
(Lee, 2009) 

 گراشینتیجه 29
هاي جلبراي رسیدن به شک هدف، رام کید بر نتاشج تا وساشل؛أت

 .مختلفی وجود دارد
(Robbins, 1998) 

30 
سازي افراد آمادم

 براي تغییر

ها و سازمان اشجاد اعتقاد در افراد به اشن امر که تغییر به نفع آن
ت در ئاشجاد جر و یريگهمکاري افراد با مدشران در تصمیماست: 

 افراد براي تغییر

(LeBoeuf, 1989; 
Robbins, 1998) 

 (Lee, 2009) هاي نوآوريها و پیچیدگیاطمینان ذاتی نتبت به ابها کاه  عد  اطمینانکاه  عد  31

 تحمل شکتت 32

ق آمدن بر ناامیدي، شکتت و ناکامی؛ ئپافشاري و تواناشی فا
تر  از اجتمار شکتت؛  تشوشق کارکنان به کتب تجربه بدون

 هاي شادگیريو فرصت هااشتبام

(LeBoeuf, 1989; 
Robbins, 1998) 
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 هاي خالقيت و نوآوريمؤلفه

R منبع تعریف لفهؤم 

33 
جماشت از تیصب 

 کاري

و همیشه با چارچوب  داشتهجماشت از کتانی که تیصب کاري 
  .هماهنگی ندارندسازمان 

(LeBoeuf, 1989) 

 (Lee, 2009) کاروکتبراهبردهاي به  فناوريهاي راهبردکردن مرتبط فناوريمدشرشت  34

 بینیپی  35
و  ها، محصورفناوري ةمنظور تشخیص توسیبینی اثربخ  بهپی 

 بازارها در آشندم
 

(Lee, 2009) 

36 
برقراري نظا  

 پیشنهادها

کنندگان هاي متغیر مصرفافااش  توان سازمان در مقابل خواست
و  هایلتاز طرشق ار  نهادن به فض هاخدمات شا محصور

هاي کارکنان با هدف هايهدفهاي انتان و همتوکردن تواناشی
آرا و عقاشد صحیح از تجربه، اندششه، ة سازمان و در نهاشت استفاد

 شغلی و بخ  سازمانی  ةها در هر ردآن

  1388)الوانی، 

 

 هاي نوآوري دفاعي(: ابعاد و مؤلفه3جدول شمارة )

 منبع لفهؤم ابعاد ردیف

1 
مديريت 

 دانش

 دان  به جهت دستیابی مختلف اباارهاي از استفادم

  1392 ،محمدپور)جمالی و 

  1390)صنوبر و همکاران، 

  1392، فتحی)مالجتینی و 

  1393)منتظري و همکاران، 

  1391زادم و همکاران، )نظري

  1392زادم و همکاران، )نقی

  1393 زادم و همکاران،)هاشم
(Bessanet&Tidd, 

2077) 

(Kanterm, 2003) 

 

 سازمان بین شکدشگر يبدر شدن دان  اعضا و انتقار و رد

چنین تثبیت و وجود آوردن و تولید دان  و همتواناشی سازمان در به

 جفاظت آن در سازمان

 هاي دانشی سازماندادن وضییت دان  و داراشیسنج  قرارمورد

 

 

2 

مديريت 

 خالقيت

هاي هی جهت تبادر نظارت و اشجاد اشدمکارگرواهمیت دادن به 

 خالق و نو

کوش سخت ارزش قائل شدن سازمان به افراد خالق و 

 ساالري )شاشتته

مدشرشت استیداد در  نظا کارگیري کردن فضاهاي خالق و به فراهم

 سازمان

 هنگا  استخدا  و گاشن ة افراد بهاشد اشجادتوجه به تواناشی 

 

3 

 

مديريت 

 افراد

 شندهاي توسیة کارکناناتوجه به آموزش و فر

 اشجاد رضاشت شغلی در کارکنان

 انی اف و چندمهارتی بودن کارکنان
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 هاي ظرفيت نوآوري دفاعي(: ابعاد و مؤلفه4جدول شمارة )

 منبع لفهؤم ابعاد ردیف

1 
تحقیق و 

 توسیه

 دفاعی ةگذاري در تحقیق و توسیسرماشه

 

علیرضا و  ، منصور)صادقی

  1392، صادقی

  1390)صنوبر و همکاران، 

  1390)شاکري و همکاران، 

)منتظري و همکاران، 

1393  

  1392زادم و همکاران، )نقی

(Cameron&Quinn, 

2005) 

(North&smalbone, 

2000) 

 وکارصلی تحقیق و توسیه در راهبرد کتباشفاي نق  ا

هاي فناورانه دفاعی بر اسا  نتاشج نوآوريتوجه سازمان به 

 تحقیق و توسیه بخ هاي تحقیق

2 

فضاي 

کاري 

 مناسب

 دهندة فرهنگ سازمانیفضاي سازمانی شکل

 برون سازمانی -هاي درونشندها و ارتباطامند بودن فرروشه

 هاي درشافت بازخوردنظا استفادم از 

 شادگیري 3

 اطالعات گذشتهاستفادم از تجربیات و 

شا بخ  با دشگر افراد شا  هاي هر فرداشتراك گذاشتن تجربهبه

 هابخ 

4 
راشندمحوف

 بودن ر

 هاي دفاعیاشندها از دشگر سازماناقتبا  فر

 شندهااسازمانی براي ارتقاء فرهاي درونجلة رامتوسی

 شندهاي جدشد دفاعیاپذشراشی فر و پذشري فناورانهرقابت

 هاي دفاعی به نیروهاي بازار از طرشق قرارتر کردن شرکتجتا 

 ها در میرض فشارهاي رقابتیدادن آن

ها و ردفاعی، ادغا  آنهاي دفاعی و غیهاي نادشک بخ ارتباط

 هاي نظامی و غیرنظامیهاي دوگانه از فناورياستفادم

دفاعی براي هاي ورزي سازمانطلبی و طمعة فرصتاشجاد روجی

 ثروتمندکردن خود
 

 

 

 (يالعالظلهمد)يرهبر معظم مقام و ينيد منابع منظر از ينوآور و تيخالق .2-2

مهورد   هها تنوآوري، موضوع از دشدگام قهرآن کهرشم و رواشه    موضوعنظر به اهمیت 

شهود،  وقتی درهاي میانی قرآنی بر روي قاري قرآن گشودم می .بررسی قرار گرفته است

بینهد و  ترشن نوآور و مبدع هتتی مهی قرآن، در ابتدا خداوند را نختتین و کامل مخاطب

هها و در  نهوآوري در اصهل آفهرشن  پدشهدم     :آورددر برابر عظمت  سر تیظیم فرود مهی 

آورد که خهود بها آوردن قهوانین    شاد میء هتتی! آنگام رسوالن الهی را بهروابط بین اجاا
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هها بها شکهدشگر و نیها     باطات میان انتهان و خهدا و انتهان   ارت ةالهی، نوآوري را در زمین

 .فرهنگ زندگی اجتماعی و فردي تجتم بخشیدند

جق و عهدالت؛ و قهرآن کهرشم،    نوآوري شگفتی بود، در متیر  )  بیثت پیامبر خاتم

پیهامبر، قهرآن و    .دهداي تا ابد به جامیه هدشه میتازماي که لحظه به لحظه مفهو  چشمه

اشن ترغیهب و   و ا نیا به ابتکار، نوآوري و شکوفاشی ارشاد و تشوشق کردمعترت، مرد  ر

و متهلمانی را کهه دو روزش متهاوي باشهد،      شوشق را گام تا مهرز اجبهار پهی  بهردم    ت

 .نامندمی دشدمزشان

هها بهه   ناپذشر است، عالوم بر فراخوانی عمو  انتهان قرآن کرشم که سخنی ابدي و خلل

ههاي  کوش  در زندگی و دوري از رخوت و اشتتاشی، از بین صهف تفکر، تیقل، تالش و 

اي دارند، بودن آن شبههخواهد که اگر در الهیطلبد و از آنان میمخالفان خود، هماورد می

ههاي الههی اسهت کهه تها روز      شک سورم مانند آن بیاورند! و اشن ابتکاري بدشع در میجهام 

بهدشل خانهدان   هاي ژرف و بهی و نیا رواشت .ندبرپاشی رستاخیا نو و تازم و زندم خواهد ما

هاشی اسهت کهه در   عنوان تبیین و تفتیر قرآن است، سرشار از نوآوريکه به )  پیامبر اکر 

  57: 1388)مروتی، .شک از دانشمندان و نوابغ عالم مانند نداردسخن هیچ

بهر،  رام میان :از است عبارت الیهالی  )مدظلهاياز دشدگام اما  خامنه نوآوريخالقیت و اما 

 روش نهو و ابتکهاري، شهکافتن بهن    نهو،   ةهاي نارفته، آوردن فکهر و اندششه  پیمودن رام

مقها    .رسهد نظر میی که در ظاهر بازنشدنی بههاشها و گشودن رامکردن گرمها، بازبتت

 فرمودند:   الیالی )مدظلهمیظم رهبري

شهک رام،   .ههااران رام وجهود دارد   ،ارداهللا وجهود د هاي میانبر در دنیا الی ماشهاء رام»

پ  از ههر قهدمی، قهد  بیهدي را      همان راهی است که اشن تمدن کنونی دنبال  رفته و

ما باشد در اشن قتمت کار کنیم و به راهی برسیم که آن رام ما را به  ،دنبار آوردم استبه

اشن طبییت بارگ، در اشن دنیاي عظیم و در  .هاي علمی سرشع، کامالً مجها کندپیشرفت

هها دسهت نیافتهه    امروز هنهوز بهه آن   ةهاي فراوانی وجود دارد که دان  پیشرفتناشناخته
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باشد همان استیدادي  .ها باشیمدنبار کشف ناشناختهکر کنیم و بهباشد دقت کنیم، ف .است

و از بدعت هاي میانبر را پیدا کنیم رام .کار بیندازشممغا و فکر اشرانی آن را دارد، به را که

اشهن  نوآوري خالقیت و باشد دانتت که میناي  .و نوآوري در وادي علم، بیمناك نباشیم

خالقیهت و   .من قی و عقالشی خود را زشر سهؤار ببهرشم   ةشدنیتت که ما اصور پذشرفته

تکیهه کهردن بهه     مینهاي ن کشیدن بر گذشته نیتت، بلکهه بهه  میناي خط ب النوآوري به

ههاي غیرمن قهی   نوآوري باشتتی بهه نهوآوري  خالقیت و  .است گذشته براي بناي آشندم

گاهی نابخردانه منتهی نشود؛ شینی انتان با هر چه که سنّت است، بها ههر چهه کهه از      و

 ،خواهم نوآوري کهنم، مبهارزم نکنهد   نتل قبل است، شا قدشمی است، به صرف اشنکه می

تکاملی وجود دارد، باشتتی هاشی که جرکت نوآوري، شینی در آن میدانخالقیت و بلکه 

آنارشیتم علمهی و   همچنین باشد توجه داشت که منظور از نوآوري .ما آن را پی  ببرشم

برخی از علو  انتهانی و میهارف دشنهی دشهدم شهدم       ةدر زمین .گوشی علمی نیتتمهمل

هاي ناوارد بدون اشنکه از ذخیرم و سواد کافی برخوردار باشند، وارد میهدان  است که آد 

نهوآوري  واقهع  کننهد کهه در  خیار خودشهان نهوآوري مهی   زنند و بهشوند و جرف مییم

جمهع دانشهجوشان و اسهتادان دانشهگام     در  الیهالی  )مدظلهه مقا  میظم رهبريبیانات ).«گوشی استنیتت، مهمل

  09/12/1379در تارشخ  صنیتی امیرکبیر
 

 هاي تحقيقیافته .3

اي بهه  بها اسهتفادم از م الیهات کتابخانهه     ابتهدا تحلیهل کیفهی ،   و)تجاشه در گا  اور

ي شاخصهاو مؤلفهها از جملهههه تحقیق ع مرتبط با موضوارك مدد و سناآوري اگهههرد

در افههق  شههرانا.ا.انههداز  چشههمستی)دباالد سنااز ای برخآوري دفههاعی در نوخالقیههت و 

و مؤلفهها  ، شههرانا.ا.انههداز ارتهه   ة جههامع علمههی کشههور و سههند چشههم، نقشهه1404

ة تحقیهق از  آوري دفاعی در منابع دشنی و همچنین ادبیات نظري و پیشیننوي اخصهاش

مقها  میظهم   سخنرانی  109سپ  تیداد  .نظران مختلف پرداخته شدم استدشدگام صاجب
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در راب هه بها خالقیهت و نهوآوري      1395تا اواخر سار  1368از سار  الی هلیاههدظلهم)رهبري

ههاي خالقیهت و   هها و شهاخص  لفهه ؤبررسهی و م  دفاعی با روش تحلیل محتواي کیفی

 .اششان استخرا  گردشد هاينوآوري دفاعی م ابق منابع دشنی و همچنین فرماش 
 

 العالي(مدظله)ي مقام معظم رهبرينيهااسخنرآوري دفاعي در منابع ديني و نوو خالقيت هاي (: گويه5)شمارة  ولجد

R العالي(مدظله)ي مقام معظم رهبريهانياسخنردیني و هاي خالقيت و نوآوري دفاعي در منابع گویه 

1 

فقط ، ندششیاشن نوا .دباشد شک فرهنگ بشوهمیت اورِ ا درجةدر علمی آوري نو؛ علم نیتتر نتقاافقط ، تولید علم

علمی: رت قد -1علمی: آوري نووط شر .ستامحیط علمی هم  کلن و نشجوشادا آن،مخاطب ؛ نیتتدان  ستا  امخصو

ي گرنجیر جامیو زقید از هاشی رعلمی: ت ئجر -2 ؛يگیرافراي براوان فرت مجاهدز  و علمی ال ةخیر، ذزشادش هو

آوري در نون روح شدم ند، زتولید علمدن بودار ضاب همندي و روش .هاآننتتن دائمی م و داشدء لقااعلمی ي تیرشفها

 .ننشجوشادان و داستام، انشگادامحیط 

2 

نق   ،تکاشیداخو ،به نف د عتماا ،ناشیاتو ،ن و داپیشرفت علم  ى،گیرافرو ترجمه  ،علمیهاي آورينوو تولید علم 

کا امر و هامنشگاان دامدشر ر،ند شکوفاشی علمی کشورو شاشتته ةزي و ادارمینهسار، زعلمی کشواف هداتحقق در  مدشرشت

 .نینتا  اعلوو نوآوري در تولید نظرشه   ،علو در همةتولید علم  ،تحقیقاتی

3 

ع از فاش، دتالو جیة خدمت روشتن ، داشنىت دغیرو ملى ور غراز کامل ردارى برخوزم، تاي هازمر، علمیآوري نوو تولید 

ورى ضرى هاشژگىوجمله را از گى زدسیاستاز پرهیا و جهانى ة عرصى هاقییتو وامتائل از گاهى آورى، آنوو خالقیت 

 .نددبرشمرم نشگاد داستااشک 

4 

، هاي دستاستیداد و نوآور، ساخته، جوانان با علمیت ئآوري، جرنو، بدعت، برمیانهاي ها، رامناشناختهکشف ، فکر

متائل ، مدرآکان متخصصادان، ستاآوران، انون، محققاورش پرن، فنو  و علوي گیرافر، تخصص، ن ، داندگیزسا، پیشرفت

 .فرهنگی

5 
ن نگازافرن و نخبگا، پیشرفت، ن دا ةدفتح مناطق ناگشوو  فیلی علم ي هازتتن مرشک، تقلیداز پرهیا ر و نوآوري، بتکاا

 .ناپذشر، کار ختتگیشگاهیندا

6 
از ن  ي داگیرافر، جدير کا ر،بتکاو اخالقیت ن، روح محققاان و نشمندن، دانااجون، نتااپیشرفت   ساآوري انوش و تال

 .ماندگیعقب، عمیقن شماا، سخارادة رادي، به شاگردن نکرم بتندان، شگرد

7 
ر میقو، نوي هامپدشدآوري، نور از ستقباو اتربیت ، ستآوري درنو، دجدشي هامنگا، ي دفاعیهاآورينوها و وز خالقیتبر

 .انهمخوز و همتا، من قیو 

8 
ر، بتکاو الید نوآوري، تو ،کفاشیدخو، عالی ةط و روجینضباو اگی دما، آجدهاواکیفیت عالی ، همتاستیدادها، ختن اندر اکابه

 .، پرورش ذهنیپشتیبانیاري و نگهدو تیمیر 

9 

، برجتتهي هاادستیداتوجه به ،  علمیي هاعرصهآوري در نوو به تولید علم ن زاموآن ان و داهشگروپژتالش استادان، 

 ةشژم وستگادشک د جوو  ولا، مختلف  علودر نظرشه و تولید علم اي بري شاربرنامه، برجتتهي  هاادستیداز ای شزداغدغهد

 .نخشاي درهاادستیدر اموامتولی 
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10 

، سیدربه جاشی ان تونمیآوري نفی نوو گذشته در ا توقف بر، کشوت در مدشرشت تحوالت، صحیح تحوالي گیرجهت

فرشن آرتحو رامشن امدشرشت و « ندششیي و آزادافکرآوري، آزاد»نورام شتن اگذزصحیح بارام تنها ، پیشرفت ، مرو هر

 .است

11 
، مینوشتدن، خ ر کرئت جر، گاهی، آپیشاهنگز و پیشتاآوري، نور و بتکاط، انشاو بی داشا، متئولیت  جتات، ابصیر

 .فرهنگ، توانا، عالم، فناور، نوآور ،الهاي واهدف

12 

جامیه در نتانی ابط ، رواجکومت جق، علمرت و قدن، نتااتیالی و شد ، رشد علمیآوري، رنور و تحو، پیشرفتر و تحو

ان تمندربر جرکت قدابرر در نفیااز اپرهیا ، توسیهب م لو الگويان عنوبهمینوشت پیشرفت مبتنی بر ي لگواد، باي آنیاو د

 .هاعرصهر در همة ستقال، اعالم

13 

 همةخدمت به  ارائةب، فرهنگ م لو، تحقیقو جرکت به سمت علم ر، کشوي هاهمة بخ آوري در نولمی، هاي عقله

و کامیابی ، موفقیتت، عا، شکوفاشیآوري و نوي، مینودي و ماي هااريگذسرماشهشکوفاشی ، تدبیر، رشت صحیحمدشد ، مر

 .بیداشا

14 
آورى در شن نو، باشد اکنیدا پیدر کماآورى شن نودر اهید اگر بخوا ماارد؛ اشکالى نداهیچ آورى نو؛ فقماموآورى من با نو

 .باشدن گذشتگاة شیواد متدا

15 
پذشر نمکااعملی و نتیجه پیشرفت علمی  ي و درپیشرفت فکرز، بام نگاون بدي شنفکررو ةجوهر، ز و آزادبام نگاآوري، نو

 .نیتت

16 
، خالقیتر و بتکاا، روح ن آوري در دانوو تحقیق ، علم، جه  علمیروز و ن  ي داباالح س و، شد علمیر زمینة

 .ربتکاو افیالیت ي جاتقلید بهدن جاشگاشن نکر، جقیقیو نی دروشن  آفر

17 

علمی ي هاشتهربه ازن متوم نگا، توسیههار  چ برنامةت، تحقیقا، جهدبوزي، ساهمینزش، زموآجل امرم، شدي بندبرنامة زمان

علو  پاشه،  توسیة، هامنشگادر داشنی دمیرفت ء تقااي اربري متاعدي فضاو تربیتی، شنی ، دعلمیي هازنیا، هامنشگادا

 .نوآوري و ابتکار

18 
ري، پرکاشخصی و ملی و به نف   دعتماب، اعلمی غر يهابه پیشرفتي تقلیدم نگااز پرهیا  آوري،نو، شجاعت علمی

 .دانشگام باشتتی آن را دارا باشند استادانهاشی است که از وشژگیپیشرفت علمی ر در کشوت المشکو  ها  دردعال

 .هاي متکی به اسال المی بودن، مردمی بودن، و نوآورياس 19

20 
د، بیشتر برخو تکیهة ربادرکلی رستوي و دشاربرنامه،  میانبري ها، رامنقالبیارادم و ابا و مصمم ي هاننتااري، انگهدو تیمیر 

 .بازسازي تجهیاات و نتانیوهاي انیرزي سازبااري و نگهدد، خور بتکاا

21 
، تحقیقو علم ، نظم، هارامنوترشن دن گتترآوري و نوو سب سرعت منا، جتماعیو اخالقی و اعلمی از عم ي امینود جها

 .تیبدباوري و دشن ،میدط و انشا

 .زينوسا، ساشل جدشدوآوري، نوو فنی و علمی ر کا، ظرفیت 22

23 

و عقیدتی ن، شمااتقوشت ، دوچندانش تال، پیشرفت، نظامیط نضبا، اتربیت علمیزش، مو، آماندهیزساآوري، نور و بتکاا

ع و فا، قدرت، دنتانیا ويتربیت نیر، ظیفه  وجتا، امدشرشتد، ستا، فرماندهی، متئولیتش، تال، مدرآکاو مؤمن ، سیاسی

 .ندگیزسا

 .مربوطهي هابخ مانی زسا  ستحکا، امیانبرآوري، رام نور و بتکاآوري، انو، ندگیساز، شیزموي آهارکا 24
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25 

، ستاقدرت و طها، نتظامیوي انیراران، پاسدر، فتخاا ةع و ماششجا، باگذشتمن، ؤن منااجو، صالحي هاننتا، ات  صالحار

ت، تحصیال، کیفیت اد وستیدان، اجون، نتا، اندششهتولید، او ساخت ، تحقیقوري، فنا، علم، ساخت هلو اهل تحقیق ا

، میلم، یکا علمامر، نشمندم، داگار، آخیابیو  ج  بیت، تحقیقا، متتقلدات، عتقاو ا فرهنگ، هاو روشها ازمند، اهارستود

 وهاي دست گیدلواز آپاکی و ستگی ا و وارخد توکل بهو توجه ، بودن، استقامت، جديصبررگ، بان، آرزوي فرماندها

 .و آرمان هاافتادگیها، عقبپاگیر، پیشرفت

26 
ر بتکا، امتئولیت نظامیروجیة شتن اباال نگهدات، تجهیااري نگهدو تکمیل ، تهیه، تولیداي برز  ناشی الاتو، میرت رزش  قدافاا

 .ماندهیزسا  ستحکاو انظامی ار قتد، اسیاسیو فرهنگی دي و قتصاار اقتدها، اتهدشدر، متئوب و خوان مدشرشت مدشرو 

 .اشجاد تغییرات اساسی و ساختاري 27

28 

ش و تال، تحقیقىو کا علمى امر، مؤمنانه گرينظامیو شجاعت و علم ، انجوان فتران و فرماندهان، امدشراستادان، 

ح سالان، جو، جیه، روکوش ش و تال، مجاهدري، کاافد، سالمتي، نظامیگر، بالندگی، رشد و بغ جنگىانوت، مجاهد

 ادستیدو و انیر همة؛ از متمرکا کنندن را شادخوت مکانا، اعمل صالح، به نف د عتما، اپیشرفتهم و پیچیدات تجهیان، شماا

ن، شماو اتولید علم ، فرصتو  ندششى انوو ابتکار و شجاعت ن و شماو ان  ، داشجاعتر و بتکاا، بگیرندم بهرن شادخو

 .تجربه و کنیدم پیچیدن را هاشتاهن، ذشدزنیا بیاموان شگردبه دن، بودمماآ

29 

، ت دن ارکرغنیاز درون، ها ویرندن کرغنیآوري و ابتکار، نو، ندگیزة ساجی، روقیقي دهاچشمق، خالو نافذ ي مغاها

، کاملط نضبا، اماندهی منظمزسازش، مودم، آمابی، آنقالت اجتاسا، اشن، دجیهزش، روموظ آلحااز ها ونیري تقوشت مینو

 .ماهري هاستو دها ادستیداخش  و درجوش  ، اهادستیدي اجتتجورات، عاشت مقرر

30 
وي نیرات، هیاتج ، عا، گیدما، آشتاهدان، مدشرن و متئوالم، نشگادا، تقوشت کنیدد خون را در شماق و اخال، اشجاعت

 .وريفنا و ن گري، دانظامیمثبت  هايوشژگی، متئولیت، الترو  وابرتر ي هااوردمفرزي،  سابهو تیمیر ، نتانیا

31 
ن  داتقوشت با ، ندگیزساتقوشت ، تکاشیداخود و موجوهداري نگتقوشت با ، پیشرفتهرن مدي هااربااتقوشت با ، تجربه

 .سالمیاتیبد و تیهد ن، شمااتقوشت با ، متتمرو ئمی داتمرشن ، ماش ، آزتقوشت با تجربهري، کا

32 
ا، به خدن شما، انظامیي هازم در روشسخن تار، نوآوري، بتکااو جیه ادي، روناشی خداتورت و به قدن شمام، اشندآبه ن شماا

 .سالمیو انقالبی ابه هوشت ن شماا

33 
و به نف  ملى د عتما، املىرت به قدن شماا د،خون به شماا ا،به خدن شمار، ابتکاان، امبتکر ،نظامىت مجاهد، عملىت مجاهد

 .هاي آنشکل همةت در مجاهدو جرکت رام 

34 
توکل ، صفاشىو منى اجفظ پاکد، خالص خدمتى ةنگیاآورى، انور، بتکاا، نىى دروهاادستیدوز اناشى براعلمى شینی تورت قد

 .دتکیه بر خوو  و تیهدناشى داس ح ا، به خدد عتماا، ابه خد

35 

م  ، آراملىد عتما، املت، نهرامقتدر جضوو گى دما، آسنگینى هامتئولیت، سخرا ارادة، مندونیرح سالو مند وجتم نیر

 -ستانى رانوك و پا که -شما ى هاون در درفان روزاشما، اسالمىى االق واخال، انظامىط نضبا، انظامىزش موآ، هادر

-بىر ابا کن، شماابا ؛ تر کنیددمماو آتر ىقون را  تادخوروز بهو روزبگیرشد ر کابهرا شکدشگر رب  تجا .ستاصلى اظاشف و

 .رگاوردتوسل به پرو با توکل و  ناپذشرختتگىو قفه و

36 
، فکري خالق و مندونیردر  ن،شما  و اتقوشت عاوة عال، بهنظامىزش موآشد، آدست نمیبهتنهاشى نظامى بهزش موآبا ار قتدا

 .نوآور
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37 
و نی و دروتی ان ذاتو ،هاتیشکتوپ تجربة، شدزماهر بتاي هاننتا، امدرآکاي ها، اباارماندهیزسابتازشد،  ،کنیدآوري نو

 .نشگاهیدابخ  دم از ستفاا

38 
روز بهروزند اتومی ناشیاتو  متئولیت و جتان، اشماو ا ارادم، عمیقاد ستیدابا ك و پاي هاونیردم از ستفار، ابتکاآوري، انو

 .باعث ارتقاء ارت  شود

39 

 همةشناخت نتبت به و با میرفت م نگاو داراى نه زافرو نشمند دا ،تربیت نظامىو گى دماآ ،ف دو هدو ن  دا ،ف اورهد

و غفلت ف اور ، )هد هاناشىداس ح دن باالبرو ها زشموى آگیرافرز، سامینه، زموفقیت، موقییت، تحصیل، متائل جامیه

 .ف دو  )هد ورىالو دشجاعت روح ورش پرى و نظامیگر، روجیة نیدانا

40 

، مىى رزهانامهآورى در شیومنو، پشتیبانىى هامشیوآورى در نوت، تشکیالو ماندهى زساآورى در نوزش، موآورى در آنو

جرکت ، شني روهافهد، محکمو بلند ي ها گا،جدشد تتلیحاتىهاي د آوردن روشجووبهر در بتکاو اساخت آورى در نو

 .اباتقوو  باعمل، ن رت، داقدت و با قو

41 
 باالات، تجهیااري نگهدو تکمیل ، تهیه، تولیداي برز  ناشی الاتو، میرت رزقدش  افا، اماندهیزسا  ستحکا، انظامیار قتدا

 .سیاسیو فرهنگی  ،ديقتصاار اقتدر، امتئوب و خوان مدشرشت مدشرر و بتکا، امتئولیت نظامی روجیةشتن انگهد

42 
ارت   ةکنندتکمیلم و کنندهماهنگ، کنندمهداشتنق  ، نخبگان و مدشرانی که هاادستیدي از فرماندهان، اکثراجد ةدستفاا

 .را دارند شرانا.ا. 

 .راشی و ادارة شاشتتهکان، شماد، اخوشی ناابه توور با، ناشیاتو، هاربتکا، اهاادستیدر، استقالادن در بومصمم، صمیمیتزي و لتود 43

44 
کیفیت ازان، فراسر، هارياکافدن،  نااجو، شنیت دبصیرن، شمااشد اى رتقون و شما، اکاملط نضبا، اگىدمورآزکاآورى، نو

 .پژوه  ها وزشموآ

 .سالمیت اعاو  نداوبه خدن شماد و ابه ملت خور و به کان شما، افرماندهیي هار، سازماندهی در زمینهبتکاا 45

 .منؤب، فضائل بارگ، فداکار و مخوط نضباى، انیت مینورانوو صفا   و خالو اگى همیشگى دماآ 46

47 
با اخال  و با شدم، منظم، با اعتماد به خود و با جفظ آن انضباط دقیق و ظرشف نظامی و و نوآوري، کار سازماندهیابتکار 

 .توکل به خدا

 .رتمهاو  بالندگیازي و سرفر، میارآبتکاو انه زالتوش دتال، به نف د عتمار، اپشتکا 48

 .ترکیفیتباو ماندهی بهتر زسا د،ش  خالقیت خوافا، ابیشترو می بهتر دمرنیروهاي ساختن ات، تجهیااري از نگهد 49

50 
آوري و نوو ندگی زسا، هاآناز بهینه و کامل  ةدستفاو اسائل ار و وبااري انگهدجهاد خودکفاشی، علم و تحقیق، استقالر، 

 .ارينگهدو تیمیر 

 .نتانیوي اتربیت نیرو  مدشرشتد، ستا، فرماندهی، ظیفه  وجتا، اندگیزساع، فاقدرت، د 51

52 
ط، نضبازش، امو، آفرشنندگیو روح آ رکا، شیزموآمرکا ي، هوشمندو داناشی و برجتتگی ن، کنارکان، فرماندها، میدن و اشماا

 .بهترو دوران  ، کمبودها، دوران سختارادمو تصمیم ر و بتکاا روجیة، ماندهیزسا، ندگیزسات، تتلیحات، تحقیقا

 .ببرشدپی  و شد زبتا، رکاش، تالم، ندشآ، نشمااتولید ر، بتکااتولید ر، تولید محصو، تولید فکر 53

54 
ی، بازسازي و شهاي انتانی و الهی، دان ، خرد و اندششه، دشن و اخالق، استقالر، کاراتجربه، ارزشهاي انتانی، ابتکار، نیرو

 .جرکت
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 .ظیفه  وجتاو امدشرشت د، ستا، فرماندهی ،ندگیزساع، فا، قدرت، دنتانیوي اتربیت نیر 55

56 
باشد  فناورانه وو فنی  ،بتتگی علمیوا ،آمد، ساخت، پردازش، ترمیم، تولیدهاي کارهاي جدشد و روشیومکردن شم رح

 .شدبتاز

 .پژوهی، اعتماد و توکل به خدا)اشمان ، پژوهندگی و دان  بودن، بید دشگر نمازنظامی 57

 .و شکوفاشیه  وپژو تحقیق آوري و نو، پیشرفت علمی، بومیوت و متفاي هاروش ،ننااجون و نخبگاوري، فناو علم  58

 .همت و ابتکار، اشمانتالش، پیشرفت، هوشمند،  59

 .و شادگیرين  و داه  وپژ، نامیشخوت و عازش، مو، آشنو روال ى وااهفهد 60

 .آفرشن استبه نیرو، فکر، خالقیت و اعتماد به نف  جوان، در هر بخشی میجامي خداوند و اتکاتوکل به 61

 .انتانى استفیالیت و ابتکار و نوآورى و خالقیت، اسا  پیشرفت انتان و زندگى  62

63 
خدمت و تالش، دفاع از خالقیت و نوآورى، آگاهى از متائل  روجیةبرخوردارى کامل از غرور ملى و غیرت دشنى، داشتن 

 .هاى ضرورى شک استاد دانشگام می باشدزدگى از جمله وشژگىجهانى و پرهیا از سیاست ةهاى عرصو واقییت

 .است )رم خمینی اصلی جرکت مبارك اما  ةبرخورداري از ابتکار و نوآوري اسالمی، سه نق بودن و بودن، مردمی  اسالمی 64

 .ناپذشر و ابتکار و نوآوري براي نجات کشورکار ختتگی 65

66 
هاشی بود ها و رامشکتتن مرزهاي فیلی علم و فتح مناطق ناگشودم دان  از جمله روش ،پرهیا از تقلید ،و نوآوريابتکار 

 .براي پیشرفت بیشتر کشور به نخبگان و فرزانگان دانشگاهی توصیه کردند الیالی )مدظلهايخامنه اما که 

67 
رسیدن به اشن هدف، همفکري،  ةهاي مختلف نیازمند تالش، تحرك، نوآوري و ابتکار است که الزمعرصهامروز کشور در 

 .وشژم در دولت و مجل  استتدبیر و همراهی متئوالن به

 .ناپذشر، نوآوري و خالقیت و نگام بلندمدت در کنار توکل بر خداوندکار و تالش پرنشاط و ختتگی 68

69 
تمرکا بر راهکارهاي ابتکاري و خالقانه، ارتقاي س ح دان  نیروي انتانی، ارتقاي س ح فناوري و اطالعات، تحور در 

 .صناشع دفاعی

 .آفرشن استد به نف  جوان در هر بخشی میجامبه نیرو، فکر، خالقیت و اعتما يتوکل به خداوند و اتکا 70

 

منظهور  گوشهه بهه   64اي مشهتمل بهر   پرسشهنامه تحلیهل کمهی ،   و)تجاشه در گا  دو 

ي هاشاخصهها و  لفهه ؤط متباان ارمیا مهورد در  اشهران .ا.ارت   ن خبرگااز هی انظرخو

ارتهه  آوري دفههاعی در نوو خالقیت مههرتبط بهها  ارك مدد و ناهههسم از اشدا  ستخرا

 .تهیه گردشد اشران.ا. 

هها  منظور اکتشاف متغیرهاي اساسی شا عامهل ، از تحلیل عاملی اکتشافی بهدر اشن گا 

تحلیهل   .اسهتفادم شهدم اسهت    ،در راستاي تبیین همبتتگی بین متغیرهاي مشاهدم شهدم 
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تغییهرات   تبییناي در که سهم عمدم پنهانیعاملی اکتشافی قادر خواهد بود تا متغیرهاي 

براي اشنکه پی بردم شهود   همچنین .بندي کندرا دارند، شناساشی و دسته آشکارمتغیرهاي 

اشهران را بهه   .ا.گذار بر خالقیت و نهوآوري دفهاعی در ارته      اثرهاي توان گوشهآشا می

 -میهر  -زگیهري کیهر  داد شا خیر، از دو آزمون شاخص کفاشت نمونه کاه چندشن عامل 

 .استفادم گردشد 2و بارتلت )KMO(1 اوکلین

 

 و بارتلت KMO: نتايج آزمون (6)جدول شمارة 

 آزمون بارتلت
KMO 

 کاي دو آزادية درج داريمینا

001/0 2016 733/7043 820/0 

 

نتهاشج   استفادم از تحلیهل عهاملی اکتشهافی، بها توجهه بهه       موردپ  از اطمینان شافتن در 

ور آوري دفههاعی در جههدنوو با خالقیت مههرتبط  ةگوشه  151 عمجمو دسههت آمههدم ازهبه 

؛ نددوصد بدر 50از شانتیکمتر داراي وار گوشههه 84 ، 5  و )4 ، )3 ، )2هههاي )شههمارم

شن ا ،شنبنهابرا  .پی بینیکنندها را شاخصشن ات انند تغییراتونمیشینی مجموعه عاملها 

، شناربناب .شدندر  تحلیل خااز و  نبهودم کتشافی مناسب اتحلیل عاملی اي بر هاشاخص

 هها آنی جاستخراشان  وارکه   7) شمارة باقیماندم در جدور ةگوش 64  سااها برتحلیل

 .، صورت گرفتنددصد بودر 50از باالتر 

  

                                                                                                                                               
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 (: اشتراكات بين متغيرها و عوامل7جدول شمارة )
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1 
وجود فرهنگ تقلید محض عد 

 در سازمان
00/1 649/0 33 

مداري تولید روشمندي و ضاب ه

 علم
00/1 789/0 

2 
و مشوق وجود فرهنگ باز 

 نوآوري
00/1 756/0 34 

راهبردهاي عملیاتی و 

 هاي منظمرشايبرنامه
00/1 688/0 

3 
تحمل و پذشرش اشدم هاي 

 جدشد
00/1 710/0 35 

 تولید علم و نگام متوازن به

 هاي علمیرشته
00/1 709/0 

 750/0 00/1 روند شکوفاشی علمی 36 628/0 00/1 مشارکت نخبگان و فرزانگان 4

5 
فرهنگ انجا  کار به صورت 

 ايوظیفه
 784/0 00/1 سازي و ادارم شاشتتهزمینه 37 624/0 00/1

 706/0 00/1 گیري صحیح تحوالتجهت 38 615/0 00/1 فرهنگیتربیت و فضاي دشنی و  6

 768/0 00/1 به مدشرشت دان  مندنظا نگرش  39 718/0 00/1 وجود سازماندهی منظم 7

8 
تفوشض اختیار تصمیم گیري به 

 ترس وح پاشین
00/1 700/0 40 

برجتتگی، داناشی و هوشمندي 

 کارکنان
00/1 784/0 

9 
متولی استیدادهاي ة دستگام وشژ

 درخشان
 756/0 00/1 هوش وافر 41 645/0 00/1

10 
تغییرات ساختاري و سازمانی 

 در جهت اصالح
00/1 748/0 42 

کارکنان بصیر، متخصص و 

 دانشمند
00/1 728/0 

11 
زمانی شادگیرندم، متحور و سا

 محورداناشی
 751/0 00/1 علم و داشتن آگاهی الز ة ذخیر 43 769/0 00/1

 789/0 00/1 اعتماد به نف  44 714/0 00/1 استحکا  در سازماندهی 12

 755/0 00/1 پذشريخ ر 45 745/0 00/1 نخبگانجذب  13

 764/0 00/1 روح شجاعت و دالوري 46 755/0 00/1 پاداش نظا  14

15 
هاي علمی واگذاري متئولیت

 به جوانان
 768/0 00/1 يأاستقالر ر 47 786/0 00/1

16 
نگهداري و بازسازي نیروي 

 انتانی
 784/0 00/1 آزاداندششی 48 711/0 00/1

 704/0 00/1 از پیروي کورکورانه دوري 49 696/0 00/1 هادر ي اکیفیت و محتو 17

 780/0 00/1 پشتکار و استقامت 50 769/0 00/1 هاکاراشی آموزش 18
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19 
هاي نو و ها و تخصصرشته

 موردنیاز
00/1 649/0 51 

شکنی و پرهیا از عادت

 نادرستهاي هفرضی
00/1 645/0 

20 

، انتجا ، هماهنگی و بودنجامع

پذشري در ساختار انی اف

 آموزشی

 768/0 00/1 بتیجی ةروجی 52 759/0 00/1

 784/0 00/1 نشاط و امید 53 709/0 00/1 هاي آموزشیتییین اولوشت 21

22 
کاراشی و اثربخشی تیامل و 

 همکاري آموزشی
00/1 752/0 54 

خدمت، تالش، سازندگی و 

 نوآوري
00/1 748/0 

 694/0 00/1 پیشرفت علمی 55 720/0 00/1 تیمیر، نگهداري و پشتیبانی 23

 694/0 00/1 تهذشب اخالق 56 695/0 00/1 ورانهفناهاي علمی و فرآوردم 24

25 
 واپاش ساماندهی فرماندهی و 

 فناوري اطالعات
 708/0 00/1 غرور ملی و غیرت دشنی 57 644/0 00/1

26 
 هاي مغاافااري،سامانه

 افااريافااري و سختنر 
 783/0 00/1 هاتکلیفمجاهدت در انجا   58 785/0 00/1

27 
ثر و ؤهاي متجهیاات و سامانه

 پیشرفته
 664/0 00/1 پذشريتیهد و متئولیت 59 792/0 00/1

 748/0 00/1 ناپذشريپرکاري و ختتگی 60 786/0 00/1 جهاد خودکفاشی 28

 705/0 00/1 اشمان به قدرت ملی 61 743/0 00/1 پژوهیپژوهندگی و دان  29

 738/0 00/1 توکل و اعتماد به خدا 62 834/0 00/1 پرورش محققان 30

 748/0 00/1 باوري و تیبدس ح اشمان، دشن 63 736/0 00/1 علم و تحقیق 31

32 
اهل تحقیق و اهل ساخت بودن 

 کارکنان
 756/0 00/1 شناخت و آگاهی میرفت، 64 745/0 00/1

 هاي اساسیعامل تحلیلاستخرا : ة شیو
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اسهتفادم   1هها بهه روش پرومهاک    در تحلیل اکتشافی، از چرخ  ماترش  متماشهل عامهل  

اشهران  .ا.گوشه نهوآوري دفهاعی ارته       64شود که از کل بنابراشن، نتیجه اشن می .شدم است

، 2در بخ  مقادشر وشژة اولیه بهر اسها  مییهار کیهار     .توان استخرا  نمودعامل را می 10تنها 

شینی از مجمهوع   .شوندباشد، انتخاب میمی 1ها باالتر از عامل اور که مقدار وشژة آن 10تنها 

عامل با فضاي مفهومی خها    10ها را به اشن عامل ساخت و آن 10توان گوشة اولیه، می 64

هها  از مجموع عامهل  1ها با مقادشر کمتر از عاملساشر  .دهد، کاه  دادکه پژوهشگر انجا  می

گوشهة نهوآوري    64سهم هر عامل در تبیین وارشهان    .شوندجذف شدم و در نظر گرفته نمی

 48/44عامهل اور بیشهترشن سههم شینهی      .باشهد صورت ناولی مهی اشران به.ا.دفاعی ارت   

درصد )با مقهدار وشهژة    60/1  و عامل دهم کمترشن سهم شینی 243/28درصد )با مقدار وشژة 

سهم تبیین وارشان  براي عامهل دو  برابهر بها     .گوشه داشتند 64  را در تبیین وارشان  602/1

درصهد،   91/2درصد، براي عامل چهار  برابر بها   32/3درصد، براي عامل سو  برابر با  82/5

بهراي عامهل   درصهد،   31/2درصد، براي عامل ششم برابهر بها    45/2براي عامل پنجم برابر با 

درصد، براي عامهل نههم برابهر بها      01/2درصد، براي عامل هشتم برابر با  22/2هفتم برابر با 

دسهت  عامل به 10درمجموع، اشن  .درصد است 73/1درصد و براي عامل دهم برابر با  91/1

جهار بهراي    .هها را تبیهین کننهد   درصد وارشان  کهل گوشهه   70اند باهم بی  از آمدم توانتته

 ، مهاترش  همبتهتگی سهاختار    8ها بر اسا  جدور شمارة )ها در بین عاملبندي گوشهدسته

+ نوسهان  1و  -1هها بهین   در اشن جدور، مقادشر همبتهتگی  .شودبید از چرخ  استفادم می

در  .شهود ها درنظر گرفتهه مهی  ترشن بار عاملی آن بر روي عاملداشته و براي هر گوشه بارگ

 .ها بر روي هر عامل نشان دادم شدم اسهت ن بارهاي عاملی گوشهترش  بارگ8جدور شمارة )

 .دهندهاشی که با هم بیشترشن بار را روي شک عامل دارند، تشکیل آن عامل را میگوشه

                                                                                                                                               
1. Promax 

2. Kaiseer 
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د از ها( استخراج شده بعها )مؤلفهها با عامل(: ماتريس همبستگي بين شاخص8جدول شمارة )

 چرخش )ماتريس ساختار(

 هاشاخص
 هاعامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

وجود فرهنگ تقلیهد  عد  .1

 محض
     

 
711/0    

وجههود فرهنههگ بههاز و    .2

 مشوق نوآوري
   

 
798/0      

-تحمل و پهذشرش اشهدم   .3

 جدشد هاي
   

 
615/0      

مشهههارکت نخبگهههان و   .4

 فرزانگان
    

 
733/0     

-فرهنههگ انجهها  کههار بههه.5

 ايصورت وظیفه
      

 
644/0   

تربیت و فضهاي دشنهی و    .6

 فرهنگی
         

 

        وجود سازماندهی منظم .7
 

647/0  

تفهههههوشض اختیهههههار    .8

 گیريتصمیم
       

 
650/0  

دسههتگام وشههژة متههولی     .9

 استیدادهاي درخشان
    

 
698/0     

تغییههرات سههاختاري و   .10

 سازمانی جهت اصالح
  

 
665/0       

سهههازمانی شادگیرنهههدم،  .11

 محورمتحور و داناشی
        

 
709/0 

        استحکا  در سازماندهی .12
 

533/0  

     جذب نخبگان .13
 

828/0     

     نظا  پاداش .14
 

778/0     

هاي واگذاري متئولیت .15

 علمی به جوانان
    

 
719/0     

نگهههداري و بازسههازي   .16

 نیروي انتانی
       

 
753/0  

   هاکیفیت و محتواي در  .17
 

799/0       

          763/0 هاکاراشی آموزش .18

هاي ها و تخصصرشته .19

 نو و موردنیاز
   

 
676/0      
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د از ها( استخراج شده بعها )مؤلفهها با عامل(: ماتريس همبستگي بين شاخص8جدول شمارة )

 چرخش )ماتريس ساختار(

 هاشاخص
 هاعامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

بههودن، انتههجا ، جههامع .20

پهذشري  هماهنگی و انی اف

 در ساختار آموزشی

761/0          

هههاي تییههین اولوشههت  .21

             آموزشی
683/0          

کهههاراشی و اثربخشهههی  .22

 تیامل و همکاري آموزشی
665/0          

تیمیهههر، نگههههداري و   .23

 پشتیبانی
       

 
573/0  

ههاي علمهی و   فرآوردم .24

 فناورانه
   

 
769/0      

ساماندهی فرمانهدهی و   .25

 واپاش  فناوري اطالعات
 

 
762/0        

هاي مغاافهااري،   سامانه .26

 افااريافااري و سختنر 
 

 
734/0        

ههاي  تجهیاات و سامانه .27

 مؤثر و پیشرفته
  

 
818/0       

          جهاد خودکفاشی .28
 

-پژوهنههدگی و دانهه   .29

 پژوهی
        

 
669/0 

   پرورش محققان .30
 

834/0        

  علم و تحقیق .31
 

761/0        

اهههل تحقیههق و اهههل    .32

 بودنساخت
     

 
774/0    

-روشههمندي و ضههاب ه .33

 مداري تولید علم
837/0          

راهبردههاي عملیههاتی و   .34

 هاي منظمرشايبرنامه
645/0          

تولیهههد علهههم و نگهههام  .35

 هاي علمیمتوازن به رشته
665/0          

          733/0 روند شکوفاشی علمی .36

  سهههازي و ادارة زمینهههه .37
 

720/0       
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د از ها( استخراج شده بعها )مؤلفهها با عامل(: ماتريس همبستگي بين شاخص8جدول شمارة )

 چرخش )ماتريس ساختار(

 هاشاخص
 هاعامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 شاشتته

گیههري صههحیح جهههت .38

 تحوالت
  

 
681/0       

منههد بههه نگههرش نظهها  .39

 مدشرشت دان 
820/0          

برجتههتگی، دانههاشی و   .40

 هوشمندي
789/0          

          734/0 هوش وافر .41

کارکنهههههان بصهههههیر،   .42

 متخصص و دانشمند
  

 
848/0       

ذخیرة علمی و داشهتن   .43

 آگاهی
740/0          

 اعتماد به نف  .44
 

592/0         

 خ رپذشري .45
 

605/0         

روح شهههههههجاعت و   .46

  دالوري
789/0         

      استقالر رأي .47
 

774/0    

      آزاداندششی .48
 

782/0    

دوري از پیههههههههروي  .49

 کورکورانه
     

 
607/0    

  پشتکار و استقامت .50
 

761/0        

شکنی و پرهیا از عادت .51

 هاي نادرستفرضیه
     

 
775/0    

 روجیة بتیجی .52
 

656/0         

  نشاط و امید .53
 

736/0        

خههههدمت، تههههالش،   .54

 سازندگی و نوآوري
        

 
727/0 

         پیشرفت علمی .55
 

627/0 

          تهذشب اخالق .56
 

غههرور ملههی و غیههرت   .57

  دشنی
713/0         
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د از ها( استخراج شده بعها )مؤلفهها با عامل(: ماتريس همبستگي بين شاخص8جدول شمارة )

 چرخش )ماتريس ساختار(

 هاشاخص
 هاعامل

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

مجاههههدت در انجههها   .58

  هاتکلیف
781/0         

       پذشريتیهد و متئولیت .59
 

713/0   

-پرکههاري و ختههتگی  .60

 ناپذشري
      

 
781/0   

       اشمان به قدرت ملی .61
 

766/0   

       توکل و اعتماد به خدا .62
 

744/0   

باوري س ح اشمان، دشن .63

 و تیبد
         

 

میرفهههت، شهههناخت و  .64

 آگاهی
         

 

 سازي کیارهاي اساسی                                                                       شیوة چرخ  متماشل: پروماک  با نرمارشیوة استخرا : تحلیل عامل

 

 گيرينتيجه .4

 بنديجمع  .4-1

آوري دفهاعی در  نوخالقیهت و  ههاي  لفهه ؤدست آمدم از تحقیهق، م هاسا  نتاشج ببر

بهه   الیهالی  )مدظلهه يهبررمیظم   مقا بیاناتان با الها  از منابع دشنی و همچنین شرا.ا. ت  ار

 :باشدمی زشرشرح جدور 
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ايران با الهام از منابع ديني و .ا.جتش ارآوري دفاعي در نوهاي خالقيت و (: مؤلفه9جدول شمارة )

 العالي()مدظلهيهبرم معظم رمقابيانات 

 هاشاخص هامؤلفه

 

 توليد علم

تییین پذشري در ساختار آموزشی، ، انتجا ، هماهنگی و انی افبودنها، جامعکاراشی آموزش

مداري تولید همکاري آموزشی، روشمندي و ضاب ه و اثربخشی تیامل وهاي آموزشی، کاراشی اولوشت

هاي علمی، روند هاي منظم، تولید علم و نگام متوازن به رشتهرشايعلم، راهبردهاي عملیاتی و برنامه

 ةبه مدشرشت دان ، برجتتگی، داناشی و هوشمندي، هوش وافر، ذخیر مندنظا شکوفاشی علمی، نگرش 

 .و داشتن آگاهی یعلم

تفکر روحيه و 

 بسيجي

ها، اعتماد به نف ، روجیة شجاعت و دالوري، غرور ملی و غیرت دشنی، مجاهدت در انجا  تکلیف

 .روجیة بتیجی و خ رپذشري

تحقيق و 

 توسعه

پشتکار و استقامت،  فناوري اطالعات، علم و تحقیق، پرورش محققان، واپاش ساماندهی فرماندهی و 

 .افااريافااري و سختهاي مغاافااري، نر نشاط و امید، سامانه

گیري صحیح تحوالت، تغییرات ساختاري و سازمانی در جهت شاشتته، جهت ةسازي و ادارزمینه مديريت دانش

ثر و پیشرفته و کارکنان بصیر، متخصص ؤهاي مو سامانه، تجهیاات هادر ي ااصالح، کیفیت و محتو

 .و دانشمند

مديريت 

 نوآوري

فرهنگ باز و مشوق هاي علمی و فناورانه، وجود آوردمهاي نو و موردنیاز، فرها و تخصصرشته

 .هاي جدشدنوآوري و تحمل و پذشرش اشدم

مديريت 

 نخبگان

پاداش و  نظا وشژم متولی استیدادهاي درخشان، جذب نخبگان،  مشارکت نخبگان و فرزانگان، دستگام

 .هاي علمی به جوانانواگذاري متئولیت

شکنی اندششی، عادتي، آزادأاز پیروي کورکورانه، استقالر ر دورياهل تحقیق و اهل ساخت بودن و  جرئت علمي

  .نادرست و عد  وجود فرهنگ و تقلید محض هايهو پرهیا از فرضی

اعتماد  توكل و

 به خدا

ناپذشري، اشمان به پذشري، پرکاري و ختتگیاي، تیهد و متئولیتصورت وظیفهفرهنگ انجا  کار به

 .قدرت ملی، توکل و اعتماد به خدا

سازمان 

 يادگيرنده

گیري، نگهداري و بازسازي نیروي انتانی، تیمیر، وجود سازماندهی منظم، تفوشض اختیار تصمیم

محور، پژوهندگی و زمانی شادگیرندم، متحور و داناشیسا پشتیبانی، استحکا  در سازماندهی،نگهداري و 

 .پیشرفت علمی و پژوهی، خدمت، تالش، سازندگی و نوآوريدان 

-تعبد و دين

 باوري

ق، میرفت، شناخت و باوري و تیبد، تربیت و فضاي دشنی و فرهنگی، تهذشب اخالس ح اشمان، دشن

 .خودکفاشیآگاهی و جهاد 
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 پيشنهادها .4-2

هاي دفاعی و نظهامی  توانمندي ةجار توسیسرعت در در عصر کنونی که کشورها به

بتواند  راماشران نیازمند خالقیت و نوآوري دفاعی است تا از اشن .ا.خود هتتند، ارت   

اسهتفادم از   بنهابراشن،  .خارجی در زمان مناسب واکن  نشهان دههد   هايدر مقابل تهدشد

در  الیهالی  ظلهه )مهد رهبر میظهم انقهالب   بیانات  و البالغههاي قرآن کرشم و نهجه)آش منابع دشنی

ة با توجهه بهه م الیه    .ضروري است شرانا.ا.خالقیت و نوآوري دفاعی در ارت    ةزمین

القیهت و نهوآوري   منظور افااش  س ح خبه زشرموارد  ،دست آمدمانجا  شدم و نتاشج به

 شود:دفاعی پیشنهاد می

 اعی در اصور اساسی فرهنگ سازمانی؛گنجاندن خالقیت و نوآوري دف  1)

و نخبگهان در سهاختار سهازمانی    گیري واجد متولی استیدادهاي درخشان   شکل2)

 هاي ارت ؛شگان

 ي نو و تشوشق افراد خالق و نوآور؛هاها و نظرشه  پشتیبانی از اشدم3)

  ساابراشران .ا. ت  آوري در ارنوو مناسب خالقیت ي هادهبر  تدوشن را4)

ت  ز ارنیاردموو فاعی ي دهازمجوم در شژوت بههههههتحوالي صهههههحیح جهتگیر

 .اشران.ا. 
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 هامنابع و یادداشت

 منابع فارسي .الف
 اي.الدشن الهی قمشه، ترجمة استاد مهدي محیکرشمآن قر .1

 شیخ محمدتقی جیفري. ، ترجمة عالمه لبالغهانهج .2

 www.khamenei.ir قابل دسترسی در: الیالی ظله)مدايخامنه  مات اجضرارك بیانات مدد و سناا .3

 نی.نشر ان: تهر، مديريت عمومي ، 1388)، يسیدمهد، نیالوا .4

هاي دولتی با روشکرد بهه  سازي سازمان ، الگوي چابک1394امیرنژاد، قنبر و الها  ختروي پور، ) .5

 .51، سار سیادهم، شمارة راهبرد دفاعيفصلنامة هاي دفاعی، سازمان
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