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چکيده
هدف این پژوهش ،بررسی آراء و اندیشههای مقاممعظم رهبری در خصوص مدیریت دانشش و اراهشه
ویژگی های دفاع دانشبنیان از منظر معظمله است .در این پژوهش برای پاسخ به سؤال «ویژگیهای دفاع
دانش بنیان از دیدگاه حضرت مقاممعظم رهبری (مدظلهالعالی) کدام است؟» از تحلیل محتوای (کمشیو کیفشی) و
روش دادهبنیاد بهره گرفته شده است.
برای دستیابی به اندیشههای مقاممعظم رهبری در این خصوص ،ابتدا به مجموعه بیانشات و مکتوبشات
مقاممعظم رهبری (مدظلهالعشالی) مراجعه و در مرحله بعد با بهکارگیری رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد ،تجزیشه و
تحلیل دادهها انجام شد .تجزیه و تحلیل دادهها در رویکرد نظریه دادهبنیاد ،سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری
محوری و کدگذاری انتخابی را شامل میشود .یافتههای این تحقیق حاکیازآناستکه از منظر مقاممعظمرهبری
(مدظلهالعالی) ،برای مدیریت دانش و دانشبنیان کردن نظام دفاعی الزم است فعالیتهایی از جمله راهاندازی چرخه
علم ،راهاندازی شرکتهای دانشبنیان و بهکارگیری اصول مدیریت دانش یعنی کسب دانش و فناوری دفاعی،
خلق و جوشش دانش ،تبدیل فناوری به تولید انبوه ،تبدیل علم به محصول ،تشکیل بانک اطالعاتی در وزارت
دفاع ،یکپارچهسازی اطالعات ،مقابله با تحریمها با پیشرفت علم ،دانشبنیان کردن نظام اداری و توجه به دانش
و شایستگی در نصب مدیران مورد توجه قرار گیرد.
کليد واژه ها :مديريت دانش ،دفاع دانشبنیان و فناوري دفاعي

 .1استادیار دانشگاه فنی و حرفهای (دانشکده شهید شمسی پور) و نویسنده مسئول
 .2استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
 .3دانشآموخته دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه
یکی از موضوعات مهم در تأمین امنیت و دفاع و ساز وکشار حششفاظت از مششناف ملشی در
هر کشوری موضوع اندیشه های دفشاعی و ششیوه هشای دفش تهدیشد اسشت .بششا تششوجه بششه
تهدیدات نرم و سخت بالقوه و بالفعل دشمنان علیشه جمهشوری اسشالمی و در راسشتای انجشام
اقدامات بازدارنشده و ایجشاد آمشادگی مششردمی ،بششاید یشک نششوع اندیششه دفشاعی منسشجم و
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دانشبنیان را طراحی کرد.
امروزه امنیت و دفاع از منظشر علمشیوعملشی از مباحشو و موضشوع هشای مهشم روز دنیشا
می باشد .تقریباً هر روز در سطح گسترده ای تهدیدهای جدیشدی علیشه انسشان در زمینشههشای
امنیتی و دفاعی در حال بروز و ظهور اسشت .مقابلشه بشا تهدیشدهای نظشامی علیشه کششورها در
روی زمششین ،هششوا ،آف و فضششای مجششازی نیششاز بششه راهحششل هششای جدیششدی دارد کششه بششه
تصمیم گیرندگان در زمینه مساهل امنیتی و دفاعی کمک می کند تا به حل مششکالت بپردازنشد.
به منظشور مشدیریت روابش قشوی و عشدم قطعیشت تهدیشدها و همچنشین حصشول اطمینشان از
تواناییها ی دفاعی ،الگوهای ریاضی جدید ،فناوری اطالعات و مشدیریت دانشش مشورد نیشاز
است .بسیاری از نظام های فناوری اطالعات معاصر از برنامههای کشاربردی مبتنشی بشر دانشش
بهره می برند که امکان میدهد تا فرآیندهای نظامیو ضد بحران با کمشک اطالعشات حسشا
و ابزارهای رایانهای هوشمند اجرا شود.
پيشينه و مباني نظری تحقيق
اکثر مطالعات انجامشده در خصوص موضوعات دانشبنیان ،مربوط بشه حشوزه اقتصشاد و
شرکت های نوپا یا استارتآپهاست و در زمینه دفاع دانشبنیشان مطالعشات خاصشی صشورت
نگرفته است ؛ اما آقای فرهاد طرحانی در سال  1313در مقالهای بشا عنشوان «دفشاع دانششبنیشان
در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت» به این نتیجه رسیده است که هوششمندی در میشدان جنش
به منظور تعیین دقیق و بههنگام آرایش ،موقعیت ،امکانشات و نیشات دششمنان بالفعشل و بشالقوه
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به نحوی که امکان غافلگیری راهبردی ،کارکردی ،راه کنشی و فنشی را کشاهش دهشد ،نیازمنشد
مدیریت دانش است .همچنین ،سیداحمد احمدی حاجیآبشادی و همکشارانش در سشال 1311

در مقالهای با عنوان « تاثیر متقابل دفاع دانشبنیان و جن های آینده» بهاین نتیجشه رسشیدهانشد
که دفاع دانشبنیان و جن های آینده تاثیر متقال و معناداری بر یکدیگر دارنشد .آقشای وحیشد
ریاضی نیز در سال  1311در کتشابی بشا عنشوان « آمشادگی نظشامی ،مؤلفشه هشا و معیارهشا » بشه
ضرورت آمادگی نیروهای مسلح به دانش روز و معیارهای آن پرداخته است.
ازیک طرف ،مهمترین ویژگیهای تهدیشدها آینشده کشه بیششترین اثشر را بشر نشو ع دفشاع
دانشبنیان خواهندداشت به ترتیب عبارت اند از :تحشول در جمش آوری ،تبشادل و پشردازش
اطالعات؛ دانش و فناوری محور بودن؛ دقت و هوشمندی؛ اهمیشت روزافشزون فرمانشدهی و
را بر نوع تهدیدها آینده خواهند گذاشت ،به ترتیب عبارتند از :همه جانبه بودن دفاع ،تکیشه
بر سامانۀ فرماندهی و کنترل هوشمند و یکپارچه با بهشرهگیشری از سشامانههشای پششتیبانی از
تصمیم و تاثیر محور.
مديريت دانش .مدیریت دانش هرگونه فرایند یا عمل تولید ،کسشب ،تسشخیر ،تشروی و
جامعه پذیری و کاربرد آن است ،در هرجایی کشه دانشش اسشتقر ار یابشد ،یشادگیری و عملکشرد
سازمان را افزایش میدهد.
دفاع دانش بنیان .همچنان که اقتصاد دانشبنیان  ،نظام اقتصادی است کشه در آن ،تولیشد و
تعریف سازوکارها و شناخت عوامل مؤثر بر تولید و بهکارگیری دانشش اسشت کشه از ارتبشاط

(مدظلهالعالی)

کاربرد دانش منشأ اصلی ایجاد ثروت بهشمارمیرود و کشارایی ایشن نظشام اقتصشادی مسشتلزم
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کنترل در جن

آینده؛ و ازطرفدیگر مهم ترین ویژگیهای دفاع دانشبنیان که بیشترین تاثیر

این عوامل با یکدیگر ،زمینه افشزایش عملکشرد سشایر بخشش هشا نیشز فشراهم مشیششود ،دفشاع
دانش بنیان نیز نوعی دفاع مبتنی بر دانش است که در آن تولید و کشاربرد دانشش منششأ ایجشاد
قدرت نظامی می گردد .در همین زمینه نیز الزم است سازوکارهایی تعریف و عوامل مشؤثر بشر
تولید و به کارگیری دانش در مراکز دفاعی شناسایی و ارتباط قوی بین این دو برقرار شود تشا
ضمن افزایش عملکرد بخش های دیگر ،قدرت نظشامیمشورد نظشر حاصشل گشردد .بشی تردیشد
دسترسی به اهدافی چون جایگاه برتر نظامی  ،رشد و توسعه پایدار و پرششتاف در زمینشههشای
دفاعی گسترده ،مسشتلزم در ششرای نظشامی نشوین و توجشه بشه ملزومشات آن اسشت؛ زیشرا
برنامه ریزی برای رشد و توسعه در نظام نوین دفاعی  ،بدون شناخت ایشن محشی و شناسشایی
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جایگاه کشور در آن و همچنین شناخت مناب جدید کسب قدرت نظامی بشه هشدف نخواهشد
رسید.
فناوري دفاعي .فناوری دفاعی عبارتست از فنشاوری هشایی کشه بشهطشور مسشتقیم یشا غیشر
مسشتقیم موجشب تحقشق اهشداف دفشاعی کششور مششیششوند .بشرایناسشا  ،مشیتشوان گفششت:
فناوری های دفاعی ،یعنی تقویت توانمندی های موجود و نیز ایجاد نظام های جدید که بشرای
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ایجاد محصوالت و خدمات و یا برای تقلید یا بهبشود آنهشا در جهشت تحقشق اهشداف دفشاعی
انجام میشود

(یاد بروقی ،مهدی نژاد و حسنوی،

.)11 :1321

در محی های نظامی ،فناوری از یکسو باعو افزایش ظرفیت هشا و کشاهش عشدم اطمینشان
شده و ازسویدیگر باعو کاهش سطح واحدهای نظامی ،بدون تغییشر در قشدرت پاسشخگویی
آنها در شرای عملیاتی گردیشده و ماهیشت آنهشا را بشه ارتششهشای مشدرن تغییشر داده اسشت.
ارتش های مدرن امروزی به دنبال حفظ موقعیت خود در لبه توسشعه فنشاوری هسشتند و ایشن
مسئله بدون ایجاد یک دفاع دانشبنیان ممکن نیست

(مؤسسه اسپانیایی مطالعات

راهبردی.)2331 ،

طی دهه ی گذشته نیز ،اهمیت دانش هم از سشو ی دانششگاهیان و هشم از سشوی مجریشان
مشورد توجشه قشرار گرفتشه اسشت (وو و لشین .)2331 :ایشن روزهشا دانشش ،پایشه و اسشا
به شمار میرود

(زا

رقابشت

1111 ،؛ گرانت )1111 ،علی الخصوص دانش ضمنی که منحصر به فرد بشوده و

کامالً قابلیت تقلید و یا جایگزینی را ندارد ،می تواند موجب برتری شرکت ها شود .بشا وجشود
این ،صِرف پردازش دانش ،به تنهایی تضمین کننده مزایای راهبردی نیست (زاکشف )2332 ،بلکشه
دانش باید مدیریت شود .در سالهای آتی،سازمانها و شرکت هایی که دانش جدیشد تولیشد و
آنرا بهطور کارا و اثربخش به کار بگیرند ،در خلق مزایای رقابتی موفق تر خواهند بود.
پیتردراکر ( )1111که از وی به عنوان پدر مدیریت دانش یاد مشیششود ،معتقشد اسشت کشه
« دانش منب اصلی اقتدار و توان نظامیو اقتصادی دولشتهاسشت ...و اساسشاً بشا منشاب سشنتی
یعنی سرزمین ،نیروی کار و سرمایه متفاوت اسشت ...مشا نیازمنشد فعالیشت نظشاممنشد در زمینشه
کیفیت دانش و بهره وری آن هستیم .اگر نگوییم بقا ،حشداقل ظرفیشت عملکشردسشازمانهشا در
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جامعه دانشی ،بهطور فزآینده به این دو عامل وابسته خواهد بود( ».دراکر.)11- 11 :1111،

بنابراین ،مهمترین منب سازمان های امروزی دانش انباشته شده در ذهن کارکنشان سشازمان،
مشتریان و فروشندگان است .مدیریت این دانش ،دارای مزایایی همچون اعمال شایستگیهای
کلیدی ،سرعت بخشیدن به نوآوری ،عرضه بهموق محصشول ،بهبشود رونشد تصشمیمگیشری،
تقویت تعهد سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار است

( داونپشورت و پورسشا

 .)1112 :ایشن مزایشا

موجب می شود تا سازمان برای رقابت در شرای سخت و طاقتفرسا آمشادگی بیششتری پیشدا
کند .ازطرف دیگر ،امروزه سازمان هشا بشا توجشه بشه سشرمایه فکشریششان مشورد ارزیشابی قشرار
می گیرند .به عبارت دیگر ،شرکتهای دانشبنیان معموالً سه تا هشت برابر سشرمایه و دارایشی
شرکت هاست ،در آوریل  2331مشیالدی بشه میشزان  222میلیشارد دالر قیمشتگشذاری ششد .در
حالی که ارزش ساختمان ها ،شرکت ها و دیگر دارایی های فیزیکی آن بسشیار پشایین تشر از ایشن
مقدار بود؛ بنشابراین ،سشرمایه هشای فکشری مایکروسشافت بخشش اعظشم دارایشی آنرا تششکیل
می دهد .سرمایه هایی از جمله سرمایه انسانی در قالب دانش موجشود در ذهشن تولیدکننشدگان
نرم افزار ،پژوهشگران ،همکاران علمیو مدیران کسبو کار؛ سرمایه سشاختاری در قالشب حشق
کپیرایت ،پایگاههای داده مشتریان و نرمافزار فرآیند کسبو کار ،قرار دارد.
در کل ،مدیریت دانش برسازماندهی و در دستر

قرا گرفتن دانش مهم و باارزش تأکیشد

دیدگاه سنتی ،مدیریت دانش بر دانشی تأکید داشت که مورد شناسایی واقش ششده بشود .ایشن

(مدظلهالعالی)

دارد تا در هر جا و هرزمانی که به این دانش نیاز باشد ،بهراحتی مورد استفاده قرار گیشرد .در
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مشهودشان ارزش گشذاری مشیششوند .بشرای مثشال ،مایکروسشافت کشه یکشی از بشاارزشتشرین

دانش را می توان در اشکال مختلف ازجمله دانش موجود در فرآیندها ،رویه هشا ،دارایشیهشای
فکری ،بهترین تجربیات مستند ،پیشبینیها ،در های آموختهشده و راهحل های موجود برای
رف مشکالتی که بهطور مکرر پیش میآیند ،توصیف کرد؛ اما مدیریت دانش ،بهطور فزآینده
بر مدیریت دانش باارزشی که صرفاً در ذهن کارکنان و متخصصان سازمان وجود دارد ،تأکید
می کند .به عنوان نمونه ،یکی از کارکنان ناسا تا سال  1111به مدت  23سال در مرکشز فضشایی
کندی مدیر پرتاف ناسا بوده (بکرا  -فرنادز و سافهروال )2313 ،و بر هرکدام از پرتشافهشای ناسشا از
ابتدا تا لحظه پرتاف نظارت و در صورت فقدان دلیشل منطقشی بشرای لغشو مأموریشت ،دسشتور
پرتاف را صادر می کرد .وی در مقام مسئول پرتشاف ،بشرای ارزیشابی دقشت کشار و در صشورت
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لزوم تصمیم گیری در خصوص توقف مأموریت  ،متکی به تجربه و دانش شخصی خود بشود.
هرچند توقف پرتاپ ،میلیون ها دالر هزینه داشت ،اما تصمیم وی می توانست جان خیلشیهشا
را نجات دهد .با فرارسیدن زمان بازنشستگی این فرد ،سازمانی همچشون مرکشز فضشایی ناسشا
چگونه می توانست دانش وی را کسب و پاالیش نمشوده و در اختیشار نسشل جدیشد کارکنشان
قرار دهد تا از آن استفاده کنند؟
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مدیریت دانش با سرمایه فکری که بشاارزشتشرین سشرمایه سشازمانی بشهششمارمشیرود ،در
ارتباط است .این سرمایه تمشامی منشاب دانشش موجشود در درون و بیشرون سشازمان را ششامل
میشود

(نهاپیت و گوشال،

.)1112

این سرمایه به سه دسته تقسیم میشود :سرمایه انسانی یا دانش ،مهارت و توانمندیهشای
موجود در فرد فرد کارکنان؛ سرمایهسازمانی یا دانش موجود درسشازمان ،تجشارف مستندششده
در پایگاه های داده ،نظامنامه ها ،ساختار ،فرآینشدها و فرهنش ؛ و سشرمایه اجتمشاعی یشا دانشش
موجود در رواب و تعامالت بین افراد (سوبرانیام و یوندت.)2332 ،
اسکیرمی ( )2331مدیریت دانش را این گونه تعریف میکند« :مدیریت نظاممند و صشریح
دانش  -و فرآیندهای مرتب به آن یعنی؛ خلق ،سازماندهی ،انتشار ،اسشتفاده و بهشرهبشرداری».
اصول مدیریت دانش در هر حرفه و رشته سازمانی مورد مطالعه واق و پیادهسشازی ششدهانشد
(کبده .)2313 ،این تنوع ،از طرفی در پیشرفت سشری ایشن رششته نقشش داششته و ازطشرفدیگشر
موجب عدم انسجام و یکپارچگی ایده ها و واژگان شده است

(کالر

و تونر.)2331 ،

از منظر تجربی اگر شرکت ها بخواهند مزیت رقابتی خود را حفظ کننشد

(زا

 )1111 ،و بشه

رششد خشود ادامششه دهنشد (سشالو جششاروی ،فشورو و سشویبی  ، )2332بایشد اهمیششت مشدیریت دانششش را
مورد توجه قرار دهند .به همینخاطر ،شرکت های متعددی در جاهای مختلف ،فعاالنشه ششروع
به مدیریت دانش و سرمایههای فکری خود کرهاند (دتینه؛ دایر؛ هوپس و هشریس .)2331 ،در آمریکشا
و اروپششا شششرکت هششای خیلششی بششزرا ،دارای برخششی ابتکششارات درزمینششه مششدیریت دانششش
هستند(داونپورت و ولپل.)2331 ،
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بااین حال بیشتر سامانه های مدیریت دانش نشاموفق بشودهانشد .اسشتوری و بارنشت ()2333
میزان عدم موفقیت آنها را تا  23درصد اعالم نمود و دالیل متعددی برای عدم موفقیشت آنهشا

بیان کرده اند .برخی از این دالیل عبارتانشد از :تمرکشز بشیشازحشد روی فنشاوری اطالعشات،
راهبرد های نامناسب درزمینه مدیریت دانش ،یا بی توجهی به پیامدها و تأثیر مدیریت دانشش.
حال که فناوری های به اشترا گذاری دانش از پیشرفت زیادی برخوردارنشد ،پژوهششگران و
کارورزان سازمان ها می توانند روی عوامل موفقیت یا شکست مشدیریت دانشش درسازمانششان
تاثیرگذار باشند (هال و گودی.)2331 ،
نوناکا دانش را پیشنیاز اصشلی نشوآوری و رقابشت مشیدانشد (نوناکشا .)1111 ،نظشام مشدیریت
دانشی که خالقیت را بس می دهد ،فرایند نوآوری را از طریق دسترسشی سشری بشه دانشش و
توجه به مدیریت دانش در امر دفاع بسیار اساسی است .سیاسشت گشذاران و فرمانشدهان و
مدیران تمامی سطوح در حوزه نیروهای مسلح باید اهمیت مشدیریت دانشش را مشورد تأکیشد
قرار داده و در راستای مدیریت آن و شبکهسازی بهسوی سیستم های یکپارچه حرکشت کننشد؛
به عبارتدیگر ،دانش را نمی توان مشدیریت کشرد ،مگشر اینکشه راهبشرد مشدیریت دانشش را در
نیروهای مسلح تطبیق و عمومیسازی کرد.
ارتقاء فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت هشای مشرتب بشا آن مشی توانشد در تمشایز
نیروهای مسلح و دفاع دانشبنیان نقش اساسی ایفا کند؛ اما نباید از ایشن مهشم غافشل ششد کشه
نهایت تالش را انجام داد و مدیران توانمندی را در زمینشه مشدیریت دانشش تربیشت کشرد تشا

(مدظلهالعالی)

نیروی انسانی ماهر و دارای دانش بشاارزش نقشش اصشلی را در دفشاع دانششبنیشان دارد .بایشد
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انتقال آن ،بهبود میبخشد

( مجچرزا

؛ کوپر و نیک.)2331،

فرایند مدیریت دانش را بهخوبی هدایت کنند.
در عصر اقتصاد دانشمحور ،دانش بشه عنشوان مهشمتشرین عامشل حفشظ جایگشاه و مزیشت
رقابتی سازمانهای پیشرو محسوف میشود .باوجوداین ،معمشوالًسشازمانهشا در حشال تولیشد
تجارف و در

آموختههای ارزششمند در حشین پشروژههشا و فراینشدهای کشاری هسشتند ،امشا

بااینحال تالشی منسجمیبرای جم آوری ،تبادل ،نگهداری ،بشهروزآوری و اسشتفاده مجشدد
از دانشش و تجشارف ارزششمند ننمشوده و دچشار دوبشارهکشاری ،تکشرار خطاهشا و فراموششی
بهبودها میشوند.
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براسا

همین دیدگاه و با مفهومی شامل کنترل و بهبود کلیه فرآیندهای کسب ،کششف،

بهکارگیری ،تسهیم و تبشادل ،انشدازهگیشری و ذخیشره دانششسشازمانی ،طشی دو دهشه گذششته
مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته است.
بدون تردید مجموعه داناییهایی که حین فرآیندهای کاری در شرکتها و سازمانها بشه
وجود آمده و میآید ،بارزترین بخش سرمایههای نامشهود سازمانها محسوف میششود .ایشن
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

سرمایهها در تجربیات مدیران و کارکنان ،استانداردها ،مستندات ،تجهیزات ،بینشهای ناشی
از پروژهها و ...پنهان است.
امروزه سازمانهای پیشرو درصدد هستند در فضای بهشدت رقابتی حاضر بشه پیششرفت و
ترقی دستیافته و ضمن تضمین بقای خود ،آینده مطلوبی را برای خود تشدار ببیننشد .پشس
باید قابلیتهای پیشبینی و اجرای تاکتیک های صحیح را داشته باشند.
البته نباید فراموش کرد که کسب مزیت رقابتی و متفاوت شدن سازمانها درگشرو داششتن
مناب انسانی توسعهیافته ،دانش آفرین و دانا است .بنابراین بشرای تربیشت کارکنشان دانششی و
فرهیخته ،نیاز مبرم به سیستم مدیریت دانشی در سشازمانهشا اسشت تشا از طریشق آن بتشوان بشه
اهداف مذکور دسشت یافشت .ازطشرف دیگشر ،رهبشرانسشازمانهشا بایشد متعهشد بشه حمایشت از
مدیریت دانش ،شناخت و در مفاهیم مدیریت دانش ،فراهم کردن بستر فرهنگشی مناسشب،
ایجاد ساختار سازمانی مطلوف ،اندازه گیری ،تجزیهوتحلیل ،برنامهریشزی و انجشام اقشدامات و
تغییرات الزم در زمینه مدیریت دانش شوند.
عالقه به مدیریت دانش در سازمان در صورت نیشل بشه دسشتاوردهایی ازجملشه خالقیشت
بیشتر و نوآوری در محصول و خدمات ،تحریک مشیششود (داروچ 2332؛ موفشت و دیگشران .)2332
درواق  ،دانشش در خلشق افکشار خشالا و ایجشاد نشوآوری مششارکت مشیکنشد (بشورقینی.)2332 :
بههمینخاطر ،نوآوری به عنوان بزرا ترین دستاورد مدیر یت دانش محسوف میشود.
در مدیریت دانش ،جانشین پروری فنی نیز نقش بسزا یی دارد و دقیقاً مششخ
که در صورت از دست رفتن کدام اطالعات ،سازمان در معشر
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خطشر قشرار مشیگیشرد .ایشن

برنامه توس الگویی که دارای هفت گام کلیدی زیشر اسشت ،هشدایت مشیششود
:)122- 121

مشیکنشد
(راسشولل:2311 ،

 .1تعیین اهداف ،نقشها و مسئولیت در برنامه جانشین پروری فنی؛
 .2تعیین فرآیندهای کاری اصلی و مؤثر در موفقیت سازمان؛
 .3شناسایی دقیق افراد دارای دانش تخصصی؛
 .1ارزیابی خطر از دست دادن کارکنان کلیدی؛
 .2تسخیر و پاالیش اطالعات ضروری در مورد فرآیندهای کاری؛
 .1یافتن رویکردهای عملی برای انتقال دانش؛
 .1ارزیابی نتای برنامه و بهبود مستمر.
امروزه مدیرانی که هدایت کارکنان فنی و حرفهای را به عهده دارند ،از مهارتهای جدیشدی
استفاده میکنند .این مهارتها در سالهای اخیر بسیار حاهز اهمیت شدهاند.
عالوه بر شایستگیها و مهارتها ی فنی الزم که اعتبار خاصی به مدیران فنشی و حرفشهای
میبخشد  ،این مدیران باید از تیزهوشی ،مهارتها ی ارتباطاتی و بین فردی قشوی و پیششرفته،
تفکر انتقادی ،توانایی حل مسئله ،مهارت مربیگشری و نظشارت ،توانشایی مشدیریت تغییشرات
درسازمان یا کسبوکار و مهارت خوف در زمینه مدیریت مالی برخوردار باشند.
برگزاری دورههای آموزشی برای توسعه ایشن مهشارتهشا و مهشارتهشای دیگشر مشدیران،
بهینه سازمان باید در مدیران ایجاد عالقه نموده و فرصتها یی برای آنشان فشراهم نمشود تشا بشا

(مدظلهالعالی)

به منظور دستیابی به اهداف حیاتیسازمانی در آینده ،بسیار مفید خواهد بشود .بشرای مشدیریت
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شایستگیهای رهبری نیز نقش مؤثری در مدیریت دانش کارکنشان فنشی و حرفشهای دارد.

فلسفه و نظریه هشای کشه در وراء ایشن مهشارت وجشود دارد آششنا گششته و توانشایی خشود در
زمینهاین مهارتها را به اثبات برسانند.
برای ارتقاء کیفیت مدیریت فنی و حرفهای ،اقدامات عملی و کشاربردی (ایفشای نقشش) و
در نهایت راهنمایی مستقیم در حین کار بسیار مفیشد بشوده و بشهنوبشه خشود منجشر بشه نتشای
ملمو

در کسب وکار میشود  .البته نباید فراموش کشرد کشه مششارکت دادن کارکنشان فنشی و

حرفه ا ی در کار موجب ایجاد تعهد در آنان در زمینه آموزش و ان تقال دانشش بشه افشراد دیگشر
درسازمان میشود.
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برای پی بردن به مفهوم مشارکت درسازمان ،می توان با تشکیل جلسات طوفشان مغشزی از
مدیران خواست تا بررسی کنند که وقتی افراد کشامالً درگیشر کشار ششده و در امشور مششارکت
می کنند ،چه کاری انجام میدهنشد و بشرعکس ،زمشانی کشه فعاالنشه درگیشر امشور نمشیششوند،
چه کاری انجام میدهند .با ایجاد فرهن

مشارکت درسازمان می تشوان زمینشه مششارکت افشراد

دارای دانش باارزش در انتقال دانش را افزایش داد (راسولل.)122- 121 :2311 ،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

بیشتر افراد بر این باورند که کارکنانی که در فعالیتها مشارکت داده میششوند ،احسشا
پ یوند عاطفی بین خود وسازمان یا کارشان دارند و در صحبت بشا دیگشران ،سشازمان را محشی
خوبی برای کار معرفی میکنند .درواق بهسازمان کمشک مشیکننشد تشا افشراد مناسشب و دارای
مهارت مناسب را استخدام نمایند .ایشن کارکنشان بشا مششارکت در امشور ،بشیش از آنچشه پشول
موجب ایجاد انگی زه در آنان شود ،انگیخته شده و واقعاً بهکشار خشود عالقشه پیشدا مشیکننشد و
حتی به آنچه از کار به دست میآورند نیز عالقشه نششان مشیدهنشد .همچنشین آنهشا بشهراحتشی
می توانند ارزش ها (چه خوف یا بد) و اخالا (چه درست یا غل ) کارفرمشای خشود را قبشول
کنند.
مطالعه ای که در سال  2331م توس گشالوپ صشورت گرفتشه اسشت ،نششان مشیدهشد کشه
شرکت ها وسازمان های آمریکایی تنها  21درصد کارکنان خود را در امور مشارکت مشیدهنشد؛
یعنی بخش عمده کارکنشان ( 21درصشد) مششارکت داده نمشیششوند و بشدتر از آن  11درصشد
کارکنان به شدت تالش میکنند تا مأموریتها ،اهداف و تالشهایسازمانرا تضشعیف کننشد.
مشارکت دادن کارکنان فنی و حرفهای مستلزم آن است که شرای کاری آنشان از نظشر فکشری
چالشی باشد .هشر نشوع تشالش در راسشتای ایجشاد فرهنش

مششارکتی بشرای کارکنشان فنشی و

حرفه ای باید فراتر از رویکرد ساده و گامبهگامی که در خصوص اکثر کارکنانسشازمان کفایشت
می کند  ،باشد .در مورد این کارمنشدان خشاص ،الزم اسشت رهبشرانسشازمان نیشاز بشه مششارکت
آنآن را احسا

و گامهای سنجیدهای بردارنشد .درواقش بایشد نشوعی تغییشر درسشازمان ایجشاد

گردد که منجر به تغییر فرهن
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آن شود .البته تغییر فرهن

یشکششبه اتفشاا نمشیافتشد بلکشه

مستلزم تالش جدی و طوالنیمدت است .درصورتیکه تالش برای ایجاد تغییر با توجشه بشه
ویژگیها ی مشارکت انجام شود ،بسیار مؤثر خواهد بود

(راسول،

.)231- 213 :2311

اهمیت دانش دفاعي از منظر مقاممعظمرهبري
کشورها برای پیشرفت و توسعه در ابعاد مهم زندگی اجتماعی نیازمند اسشتفاده از علشم و
فناوریاند .جمهوری اسالمی ایران با توجه بشهسشرعت پیششرفت علشم و فنشاوری در جهشان و
افزایش رقابت کشورها در کسب علم و فناوری باید جایگاه مناسبی برای علشم و فنشاوری در
نظام تصمیم گیری و اجرای خود تعریف کند .رهبر معظم انقالف با توجه به نقش و اهمیشت
فزآینده مقوله علم و فناوری تالش داشتند تا جایگاه مهم علم و فناوری را به مسشئولین نظشام
جمهوری اسالمی و مردم کشورمان گوشزد کننشد .ایششان بشرای ایشن منظشور رهنمودهشایی را
و شاخ

های کلیدی علم و فناوری را از اندیشه ایشان استخراج کنیم.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ،رهبر معظم انقالف و فرمانده کشل قشوا در سشال  1312پشس از
بازدید از فناوی های پیشرفته ،بومیو دانشبنیان نیروهای مسشلح  ،در جمش وزیشر ،مسشئوالن،
محققان و متخصصان وزارت دفشاع ایشران ،بشا تاکیشد بشر ایشن نکتشه فرمودنشد« :پیششرفتهشا
درصنعت دفاعی ایشران نتیجشه حرکشت عظشیم علمشی ایشران در دوازده سشال گذششته اسشت...
دانشمندان جوان ایران موفق به شکستن خطوط مرزی علم شده اند و ایشن حرکشت ،بایشد بشا
قدرت ادامه یابد ،زیرا پیشرفت در هر عرصه ،زمینهساز پیشرفتهای جدید در بخششهای دیگشر
یکی از مهم ترین موضوعاتی که رهبر معظم انقالفاسالمیبارها بشر آن تأکیشد داششتهانشد،

(مدظلهالعالی)

است».

مقاله پژوهشی :ویژگیهای دفاع دانشبنیان از منظر مقاممعظمرهبری

مطرح کردند که در ادامه تالش خواهد شد با استفاده از بیانات و پیامهشای ایششان رهنمودهشا

نقش دانش و مدیریت آن در پیشرفت جمهوریاسالمیایشران اسشت .ایششان در ()1321/1/13
در بند  1و  11سند ابالغی «سیاستهاى کلش نظشام ادارى» کشه پشس از مششورت بشا مجمش
تشخی

مصلحت نظام تهیه و تدوین شده اسشت ،دانششبنیشان کشردن نظشام ادارى از طریشق

به کارگیری اصول مدیریت دانش را از وظایف مخاطبان این سیاست ها دانسته اسشت .در بنشد
 1سند ابالغی به «دانشگرای و شایستهساالرى مبتن بر اخالا اسالم در نصشب و ارتقشاى
مدیران» تأکید گردیده و در بند  11دانشبنیان کردن نظام ادارى از طریق بهکشارگیری اصشول
مدیریت دانش و یکپارچهسازى اطالعات ،با ابتناء بر ارزش های اسشالم مشورد توجشه قشرار
گرفته است.
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اندیشمندان مختلف سازوکارها و ابزارهای مختلفی را برای کسب قدرت برتشر در سشطح
بین الملل متصورند .گروهی قاهل به قدرت نظامیاند .گروهی هم روی مسئله انباششت ثشروت
تأکید دارند؛ اما نکته مهشم ایشن اسشت کشه علشم پایشه و اسشا

بسشیاری از قشدرتهشا اسشت.

به ویژهای نکه امروزه در عرصه نظامیو دفاعی هم تحوالت و تغییرات اساسی بشا علشم رد داده
است و از طریق علم میتوان انباشت ثروت را بهدرسشتی مشدیریت کشرد .پشس ،رهبشر معظشم
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

انقالف معتقد است «هرکسی که علم را پیدا کند ،می تواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که عشالم
باشد ،می تواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که دستش از علم تهی باشد ،باید خود را آمشاده کنشد
که دیگران بر او فرمانروایی کنند ».ایششان در ایشن زمینشه بشه حشدیثی از امشام علشی(ع) اششاره
می کنند « العلم سلطان ،من وجده صال و من لم یجده صیل علیشه» ؛ یعنشی علشم اقتشدار اسشت،
علم مساوی است با قدرت.
البته مفهوم « علم بهمثابه قدرت» در نظر مقاممعظمرهبشری تشا آنجشایی پذیرفتشه اسشت کشه
آن را در قالب زنجیره علم و فناوری بنگشریم .بشه عبشارتی علمشیکش ه منتهشی بشه فنشاوری و در
نهایت تجاریسازی شود می تواند ایجاد قدرت کند « .عالوه بر این ،علشم مجشرد و بشهتنهشایی
هم کافی نیست؛ علم را باید وصل کنیم به فناوری ،فناوری را باید وصل کنیشد بشه صشنعت و
صنعت را باید وصل کنیم به توسعهی کشور»
رضوی:

(بیانات معظم له در دیشدار زاهشرین و مجشاورین حشرم مطهشر

.)1322/31/31

ایشان در روز اول عید سال  1313نیز در حرم علیبنموسی الرضا بشاز بشه اهمیشت علشم و
دانش تأکید کرده و فرمودند که علم و دانش برای یک ملت و برای یشک فشرد مایشه اقتشدار
است .کسی که این قدرت را (علم و دانشش) پیشدا کنشد ،دسشت برتشر را دارد و آن کسشی کشه
نتواند قدرت علمیرا به دست بیاورد ،زیردست باقی میماند و دیگشران بشر او دسشت برتشر را
خواهند داشت.
ایشان راج به اهمیت زنجیره تولید علم و فناوری فرمودند :زنجیره علم ،فناوری ،تولیشد
محصول و تجاریسازی  -که این زنجیره بسیار مهمیاست  -در حال شکلگیری اسشت؛ یعنشی
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دانش را تولید میکنند ،آنرا تبدیل به فناوری می کنند ،محصول را تولید می کنند ،محصول را به
بازار تجارت جهانی میآورند و برای کشور تولید ثروت میکنند (حرم مطهر رضوی .)1313/31/31

شرکت های دانش بنیان یکی از عوامل تکمیلکننده زنجیره علم و فناوریانشد .بشه ششکلی،
آنها می توانند باعو هم افزایی علشم و ثشروت ششوند .ازایشنجهشت ،رهبشر معظشم انقشالف در
بیانات خود در دیدار جمعی از پژوهش گران و مسئوالن شرکتهای دانششبنیشان ،هشمافزایشی
علم و ثروت را اولین شاخصه شرکتهای دانشبنیشان معرفشی مشیکننشد« .هشمافزاهشی علشم و
ثروت و داراهی ،تعریف ابتداهی این شرکت هاست؛ بنابراین ،اهشل دانشش و کسشانی کشه اهشل
سششرمایهگششذاری هششای مششالی هسششتند ،همششت کننششد و ایششن شششرکت هششا افششزایش پیششدا
کند.) 1311/32/32(».
این شرکت ها و نکت ه دوم اینکه عواملی فراهم شود تا محصوالت این ششرکت هشا وارد بشازار
مصرف و چرخه تجارت شود« .آنچشه مشا مشیخشواهیم ...بشهطشورکلی دو چیشز اسشت :یکشی
تشویق نخبگان و زبدگان و اهل علم و اهل تحقیق به اینکه به سمت تشکیل ایشن ششرکتهشا
بروند و همچنین رساندن محصول این ششرکتهشا و ایشن تحقیقشات بشه بشازار و در دسشتر
مردم قرار دادن و وارد کردن آن در چرخهی تجشارت اسشت».
پژوهشگران و مسئوالن شرکتهای دانشبنیان

(بیانشات معظشم لشه در دیشدار جمعشی از

.)1311/32/32

ایشان در دیدار جمع از پژوهشگران و مسئوالن شرکت هاى دانشبنیان تأکیشد مشیکننشد
سرمایهى ب پایان و تمامنشدن است .اگر چرخهى تولید علم در یک کششورى بشه راه افتشاد،

(مدظلهالعالی)

که « آنچه که ما بر آن اصرار م ورزیم و تأکید م کنیم ،این است که علم براى کششور ،یشک
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ایشان در این زمینه به دو نکته توجه میدهند .نکته اول تشویق نخبگان علمیبه تششکیل

اگر استعدادى وجود داشت و به جریان افتاد ،اگر ظرفیت ها ششروع کشرد بشه بشروز و ظهشور،
آن وقت این منب  ،دیگر تمامنشدن است .علم یک پدیدهى درونزاسشت؛ چیشزى نیسشت کشه
انسان براى آن ناچار و ناگزیر باشد وابسته شود .بله ،اگر شما بخواهید علشمل حاضشر و آمشاده
را بگیرید ،همین است؛ وابستگ دارد؛ احتیاج دارد؛ دست دراز کردن دارد؛ امشا بعشد از آنکشه
بنیان علم در یک کشورى به وجود آمد ،استعداد هم در آن کشور وجشود داششت ،آن وقشت
حالت چشمههاى جوشان را پیدا م کند .اگر ما بپشردازیم بشه دنبشال گیشرى تحقیشق و علشم و
ژرف نگری و دانشپژوه  ،اگر این مسئله در کشور همچنانکشه بحمشداهلل چنشد سشال اسشت
جدى گرفته شده و دنبال م شود ،با همین ششتاف ،بلکشه بشاانگیزهی بیششتر و اهتمشام بیششتر
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دنبال شود ،بدون تردید کشور به یک اوج دست خواهد یافشت… مشا بایشد ایشن مسشئله را
جدى بگیریم؛ یعن به مسئلهى علم و تکیهى به علم در کشور اهمیت بشدهیم؛ یعنش ایشن را
اسا

کار قرار بدهیم .حرف ما در این چندساله همین است.)1311 /32 /32( ».
مقاممعظم رهبری در جم صدها نفر از مسئوالن دستگاههای مختلف ،فعشاالن اقتصشادی و

مدیران مراکز « علمی ،رسانه های ،نظشارتی» بشه ششرای کششور اششاره نمشوده و مشیفرماینشد:
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

« امروز شرای کشور از لحاظ پیشرفتهای علمی به گونهای اسشت کشه مشی تشوانیم رسشیدن بشه
اقتصاد دانش بنیان را با بلندپروازی ،جشزو اهشداف خشود قشرار دهشیم .اقتصشاد دانششبنیشان از
مهم ترین زیرساختهای اقتصادی هر کشور است و اگر این موضوع مورد توجه جدی قشرار
گیرد ،قطعاً چرخه علم تا ثروت تکمیل خواهد شد (.)12/12/23
ایشان معتقدند« :باید کشورهای اسشالمی از لحشاظ علشم و فنشاوری پیششرفت کننشد .گفشتم
غرف و آمریکا به برکت علم توانستند بر کشورهای دنیا مسشل ششوند؛ یکشی از ابزارهاششان
علم بود؛ ثروت را هم با علم به دست آوردند .البته مقداری از ثشروت را هشم بشا فریبگشری و
خباثت و سیاست به دست آوردند ،اما علم هم مؤثر بود .باید علشم پیشدا کشرد .روایتشی اسشت
که فرمود « :العلم سلطان من وجده صال و من لم یجده صشیل علیشه»

(ششرح نهش البالغشۀ ،ابشن ابشی

الحدید ،ج  .)311 :23باید علم پیدا کنید .علم که پیدا کردید ،پنجه قوی پیشدا خواهیشد کشرد .اگشر
علششم نداشششته باشششید ،کسششانی کششه دارای پنجششه قششوی هسششتند ،دسششت شششما را مششیپیچاننششد.
جوآنهایتان ر ا به علم تشویق کنید؛ این کار ممکن است؛ مشا در ایشران ایشن کشار را کشردیم .مشا
قبل از انقالف در ردیفهای آخرل آخرل علمیدنیا قرار داششتیم کشه هشیگ نگشاهی بشهطشرف مشا
جلب نمیشد  .امروز به برکت انقالف ،به برکت اسالم ،به برکت شریعت ،کسانی که در دنیشا
ارزیابی می کنند ،گفتند و در دنیا منتشر شد که ایران امروز از لحاظ علمشیدر رتبشه ششانزدهم
دنیاست»

(مقاممعظمرهبری،

.)1311/31/21

از منظشر حضشرت آیشتاهلل خامنشهای ،پیششرفت علمشی بسشیار حشاهز اهمیشت اسششت .وی
پیشرفت علمی را نقطه قوّت میدانند « :عزیزان من! این پیشرفت علمشیرا دسشتکشم نگیریشد.
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این پیشرفت ها خیلی مهم است .علم ،پایه پیشرفت همهجانبه یک کشور اسشت .ایشن حشدیو
را من یک وقتی خواندم« :العلم سلطان» علشم ،اقتشدار اسشت .هشر کشس ایشن اقتشدار را داششته

باشد ،می تواند به همه مقاصد خود دست پیدا کند .این مستکبران جهانی به برکت علمشیکشه
به آن دست پیدا کردند  ،توانستند به همه دنیا زور بگویند .البته ما هرگز زور نخواهیم گفشت،
اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتماً الزم است»

(مقاممعظمرهبری

حضرت آیتاهلل خامنه ای سه عنصر اصلی اقتصاد ،فرهن

.)1313/11/11

و علم و دانش را عامشل قشوی

شدن یک ملت میدانند« :قوی شدن یک ملّشت فقش بشه ایشن نیسشت کشه تسشلیحات جنگشی
پیشرفته ای داشته باشد؛ البتّه تسلیحات هم الزم است ،امّا فق با تسلیحات هشیگ ملّتشی قشوی
نمی شود .من وقتی نگاه میکنم ،سه عنصر را پیشدا مشیکشنم کشه دو عنصشر از آنهشا همشین دو
ملّت قوی میشود :یکی اقتصاد ،یکی فرهن

و سوّمی علم و دانش .دربارهی دانشش ،در ایشن

ده دوازده سششال گذشششته حششرفهششای زیششادی زده شششد و بحمششداهلل اثششر کششرد .امششروز مششا در
دانش داریم پیش میرویم»

(بیانات در حرم مطهر رضوی در اولین روز سال

.)1313

و در تیر ماه همان سشال مسشئوالن نظشام را مشورد خطشاف قشرار داده و مشیفرماینشد« :مشن
خواهش میکنم از مسئوالن وزارتخانه هاى مربوط و از مسئوالن دولت ذىرب که مرتب بشا
مساهل علم و دانشگاه و صنعت هستند ،مسئلهى پیشرفت علم و ارتباط علم بشا فنّشاورى در
کشور را جدّى بگیرند؛ یعن نسبت به این مسئله واقعشاً هشیگ کوتشاه صشورت نگیشرد .ایشن
است .کار تحقیقات به جاى خود[ ،امّا] در پژوهش ها و آنچه در این زمینشه الزم اسشت انجشام

(مدظلهالعالی)

مسئله ،مسئله ى اساس ما است؛ یک از اصل ترین ،اساس تشرین و فشورى تشرین مسشاهل مشا
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نقطه ای است که در پیام عر

کرده ام؛ این سه عنصر اگر مشورد توجّشه قشرار گرفتنشد ،یشک

بگیرد ،به نظر ما هیگ نبایست کوتاه صورت بگیرد» (.)1313/31/11
مقشاممعظششمرهبشری در سششخنران خشود در پایششان چهشارمین مجم ش بشزرا فرمانششدهان و
مسئوالن دفاتر نمایندگ ولیفقیه در سپاه پاسداران انقالف اسالم در خصوص بشهکشارگیری
دانش در جن

و میدان رزم به نکته مهمیاشاره کرده و میفرمایند« :اگر مشا تاکتیشک بشه کشار

نبریم ،اگر در جن

دانش به خرج ندهیم ،توده ى انبوه ،کشارى صشورت نخواهشد داد .همشان

عشق و عالقه و دلباختگ به هدفهای انقالف ،همچنان که به شکل یک عمل انتحشارى کشه
در جاى خود ،یک ایثار و یک صدقه و یک حسنه است تحقق پیدا مش کنشد ،در جشاى خشود
هم به شکل یک تاکتیک رزمش پختشه و کارآمشد ،خشودش را نششان مش دهشد؛ و نتیجشه ایشن
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م شود که شما بشر دششمن کشه بشه سشالح و تاکتیشک و عِشدّه و عهشدّه مجهشز اسشت ،پیشروز
م شوید» (.)1313 /31 /21
روششناسي تحقيق
بشا توجشه بششه خشن مبششانی نظشر ی دربشاره مفهششوم پیششرفت و عششدم بررسشی آن در قالششب
رویکردی جام  ،این مقاله ازنظر هدف ،اکتششافی و بشه دنبشال ایجشاد دانشش و در بهتشر از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

پدیششده مششورد بررسششی اسششت .ایششن پششژوهش از نششوع ترکیبششی بششوده و از رویکششرد دادهبنیششاد
استفاده شده است که هدف عمشده آن ،تبیشین یشک پدیشده از طریشق مششخ
کلیدی آن پدیده است

(اشتراو

کشردن عناصشر

و کوربین .)1112 ،نظریهپشردازی داده بنیشان نشوعی روش تحقیشق

کیفی است که به دنبال ایجاد نظریه است .نظریه های کشه ریششه در دادههشای مفهشومیدارد و
براسا

جم آوری و تحلیل نظاممند آنها تولید میشود .بشرای انجشام پشژوهشهشای رویشش

نظریه ،سه رهیافت کلی «نظام مند» اشتراو

و کوربین ()1112؛ پیدایشی یا ظهشوری گالسشر

()1112؛ و «سشاخت» چشارمز ( )2333وجشود دارد (جششان .)2332 ،در ایشن پشژوهش از رهیافششت
نظام مند استفاده شده است؛ برایناسشا

نظریشهپشردازی در سشه گشام اصشلی کدگشذاری بشاز،

کدگشذاری محششوری و کدگششذاری انتخشابی انجششام مششیشششود

(اششتراو

و کششوربین )1112 ،کششه در

قسمت های بعدی مقاله توضیحات مربوط اراهه شده است.
نظریۀ بنیادی داده بنیشاد ،روش تحقیشق کیفشی اسشتقراهی اسشت .بشا اسشتفاده از ایشن روش،
محققان در میدان تحقیق بشه جمش آوری دادههشا مشیپردازنشد و از ایشن راه بشه ظهشور نظریشه
می رسند (کالکی .)1322 ،بر پایه این رویکرد ،نخستین کار کلیشدی پژوهششگر «کششف» راههشای
جدید برای معنا دادن به دنیای اجتماعی است .دوم ،هدف تحلیل ایجشاد یشک تئشوری؛ یعنشی
فراهم ساختن یک چارچوف رسمی برای در پدیده موردبررسشی اسشت .ایشن تئشوری بایشد
به وسیله داده ها «زمینهدار» شود نه آنکه بر آن تحمیل ششود .بشهبیشاندیگشر ،نظریشه داده بنیشاد
به طور اساسی روشی برای تحلیل داده ها ،نه تکنیکی برای گردآوری دادهها اسشت
همکاران،
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(اسشدیفشرد و

 .)1313تئوری دادهبنیاد بهطورمعمول به عنوان یک رویکرد انجام تحقیق کیفی اراهه شده

است که در مراحل آن نه آمار و نه مباحو کمیسایر روش ها وجود ندارد

(های

 .)1112 ،هدف

نهایی این رویکرد ،اراهشه تبیشین هشای جشام تئوریشک دربشاره یشک پدیشده خشاص اسشت کشه
به صورت استقرایی از مطالعه آن پدیده حاصل میشود (داناییفرد و مشؤمنی .)1322 ،به بشاور پشاول،
نظریه داده بنیاد ،روشی است که نظریه ها ،مفاهیم ،فرضیه ها و قضایا را طی یک فرایند مشنظم،
به جای استنتاج از پیش فر

های قبلی ،سایر پژوهشها یشا چشارچوف هشای نظشری موجشود،

بهطور مستقیم از دادهها کشف میکند ( مهرابی و دیگران.)1313 ،
این پژوهش از این نظر کهیافتههای آن می تواند مورد اسشتفاده مشدیران و متولیشان کششور
قرار گیرد ،از نوع کاربردی است .جامعه پژوهش ،ششامل کلیشه بیانشات و مکتوبشات حضشرت
مشخ

نششده و بشرای گشردآوری داده هشا از ششیوه تمشامششمار اسشتفاده ششده اسشت .روش

گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و از ابزار فیشبرداری الکترونیکی بهره گرفته ششده اسشت.
در ضمن برای استخراج گفتمان رهبر معظم انقشالفاسشالمیدر خصشوص پیششرفت از روش
ترکیبی یعنی تحلیل محتوای کمی و کیفشی و نظریشه مبنشایی اسشتفاده ششده و بشرای دقشت در
پژوهش ،دادهها با کمک

نرمافزار Maxqda12

تحلیل و کدگذاری شده اند .در تحلیل محتشوای

کمی ،کلمات کلیدی مشرتب بشا هشدف مطالعشه ،طشوری انتخشاف ششدهانشد کشه کلیشه مفشاهیم
مطرح شده را پوشش دهند و امکان تحلیل نهایی متن و داده ها بر اسا

چشارچوف مفهشومی،

برای یافتن کلمات کلیدی ا بتشدا مفشاهیم کلشی و انتزاعشی برحسشب چشارچوف مفهشومی،
مشخ

(مدظلهالعالی)

فراهم باشد.

مقاله پژوهشی :ویژگیهای دفاع دانشبنیان از منظر مقاممعظمرهبری

مقاممعظم رهبری (مدظلهالعشالی) در رابطه با پیشرفت بشوده و بشه علشت نشوع پشژوهش ،فرضشیهای

و سپس کلمات متناظر هر مفهوم کلی استخراج شده است .بشرای تحدیشد و تشدقیق

واژه ها ،ایششن لغششات براسشا

ارتبشاط معنشایی مرتشب ششدند و از  12خبشره در دسشتر

در

حوزه های مختلف خواسته شد تا لغشات را به نسبت قرابت و نزدیکشی معنشایی بشه موضشوع،
معین نمایند و اگر غیر از لغات ذکر شده ،واژه دیگری را مناسبتر میداننشد ،معرفی کنند.
تجزیهوتحليل یافتهها
در نظریشهپشردازی داده بنیششاد ،پشژوهش براسشا

فرضششیهسشازی ششروع نمششیششود ،بلکششه

پژوهشگر با مسئله تحقیقی روبهروست که برای پاسشخ گشویی بشه آن هشیگ جشواف و حشد
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قبلی ندارد (پویا و طباطبایی)1313 ،؛ بنابراین ابتدا سؤال پژوهش مطرح میشود و سپس برای پاسخ
به آن ،داده های الزم جم آوری میشود (خوشچهره و حبیبی .)1311 ،سؤال تحقیق اهمیت خاصی
دارد؛ چراکه بهنوعی ،باعو میشود موضوع مورد بررسی محدود ششود (ایمشان و همکشار.)1321 ،
هدف اصلی این پشژوهش ارایشه ویژگشی هشای دفشاع دانششبنیشان از نظشر مقشاممعظشمرهبشری
(مدظلششهالعششالی) اسششت؛ بنششابراین هششمزمششان بششا جمشش آوری داده هششا از سششایت الکترونیکششی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

مقاممعظم رهبری  ،کدگذاری باز روی آنها انجام می گیرد و با بخشبنشدی دادههشا و اطالعشات
مفاهیم و مقوله ها شکل می یابنشد .پشس از انجشام کدگشذاری بشاز ،کدگشذاری محشوری انجشام
می شود .بدین گونهکه یک مقوله یا پدیده محوری شناساییششده و بشا قشرار دادن آن در مرکشز،
ارتباط سایر مقوله ها با آن بررسی می گردد و بشه نمشایش درمشیآیشد .مقشوالتی کشه بشا مقولشه
محوری متصل شده و رب داده میشوند شامل ششرای علشی ،راهبردهشا ،ششرای زمینشهای و
مداخله گر ،راهبردها و پیامشدها هسشتند کشه درنهایشت بشه صشورت یشک نمشودار بشه نمشایش
درمیآیند .در مرحله کدگذاری انتخابی ،نظریهپرداز ،یک نظریه از رواب فیمابین مقولههشای
موجود در الگوی کدگذاری محوری به نگارش درمیآورد .در یک سطح اصلی ،ایشن نظریشه
شرحی انتزاعی برای فرآیندی که در پژوهش مطالعه میشود ،اراهه میدهشد (رحمشدل.)12:1311 ،
برای دستیابی به «ویژگی های دفاع دانشبنیان از منظر حضرت مقاممعظشمرهبشری (مدظلشهالعشالی)»
به تحلیل محتوای کمیو کیفی محتوای مجموعه بیانشات ،پیشامهشا و مصشاحبههشای حضشرت
مقاممعظم رهبری

(مدظلشه العشالی)

پشرداختیم .از نظشر هولیسشتی تحلیشل محتشوا بشه معنشای تحلیشل

علمیپیام های ارتباطی است (هولیستی )13:1323،و از منظر رفی پشور اسشتفاده از مباحشو تحلیشل
محتوا در متن ،به دوران بسی دور برمیگردد .در عصر طالیی تمشدن یونشان باسشتان مباحشو
تحلیل محتوا مورد بهرهوری قرار می گرفتشه اسشت

(رفیش

پشور .)113:1322 ،در ایشن پشژوهش ،بشا

اسششتفاده از نششرمافششزار  Maxqda12در مرحلششه اول تحلیششل محتششوای کمششیو سششپس تحلیششل
محتوای کیفی صورت گرفتشه و بشا اسشتفاده از روش داده بنیشاد سشه مرحلشه کدگشذاری انجشام
گرفته است.
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تحلیل محتوا کمي
هدف از تحلیل کمی محتشوای بیانشات و مکتوبشات مقشاممعظشمرهبشری (مدظلشهالعشالی) ،یشافتن
کلمششاتی کششه بیشششترین تأکیششد را در مجموعششه بیانششات ،پیششامهششا و مکتوبششات حضششرت
مقاممعظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با دفاع دانشبنیان داشتهانشد ،بشوده اسشت .همچنآنکشه در
قسمت قبل بیان گردید ،در تحلیل محتوای کمی کلمات کلیدی طوری انتخشاف ششدهانشد کشه
کلیشه مفشاهیم مطشرحششده را پوششش دهنششد و امکشان تحلیشل نهشایی مشتن و دادههشا حسششب
چارچوف مفهومیفراهم باشد.
براسا

جدول زیر است:
جدول  .3موارد مستخرجه از بیانات و مکتوبات مقاممعظمرهبري
کلمه

تعداد

دانش

231

کلمه
جن

نرم

تعداد
11

مدیریت دانش

1

علم و پیشرفت

311

آمادگی رزمی

1

توسعه

211

دفاع

1212

پیشرفت علمی

231

فناوری

311

ارتقاء

121

قدرت رزمی

3

رشد علمی

31

قدرت دفاعی

1

پیشرفت فناوری

23

آمادگی دفاعی

3

مسلح

111

پیشرفت

1111

دفاع همهجانبه

1

رشد

211

دفاع الکترونیکی

1

(مدظلهالعالی)

دانشبنیان

32

استعداد

211
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این واژه ها و میزان کاربرد آنهشا در بیانشات مقشاممعظشمرهبشری تشا زمشان انجشام پشژوهش،

تحلیل محتواي کیفي
برای دستیابی به گفتمان والیتفقیه در رابطه با دفاع دانششبنیشان ،تحلیشل کیفشی صشورت
گرفت .در این تحلیل تمشامیفرمایششات و مکتوبشات مقشاممعظشمرهبشری در رابطشه بشا دفشاع
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دانش بنیان با استفاده از نرمافزار  Maxqda12مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته اسشت .بشا توجشه
به آماده بودن محتوای الکترونیکی بیانات و مکتوبات مقاممعظمرهبری ،در مرحلشه گشردآوری
داده ها ،فق داده های مرتب با پژوهش انتخاف و در فایل الکترونیکی خاصشی جهشت تحلیشل
با

نرمافزارMaxqda12

ذخیره شدند تشا پشس از مطالعشه سشطربهسشطر فرمایششات رهبشر معظشم

انقالف اسالمی ،مضامین و مفاهیم مربشوط اسشتخراج گردنشد .در نظریشه مبنشایی بشهایشن کشار
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

کدگذاری باز گفته میشود.

شکل  .3بخش هايي از مفاهیم و مضامین استخراج شده از فرمايشات مقاممعظمرهبري

در این مرحله ،نظریه پرداز داده بنیاد ،مقوله های اولیشه اطالعشات در خصشوص پدیشده در
حال مطالعه را ،بهوسیله بخشبندی اطالعات شکل میدهد .پژوهششگر مقولشه هشا را بشر همشه
داده های جم آوریشده ،نظیر مصاحبه ها ،مشاهدات و وقای یشا یادداششت هشای خشود بنیشان
می گذارد (داناییفرد و همکشار .)1321 ،در مرحله بعد مفاهیم براسا
میشوند که به این کار مقوله پردازی گفته میشود.
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ششباهتهایششان طبقشهبنشدی

جدول  .7کدگذاري باز فرمايشات مقاممعظمرهبري

(مدظله العالي)

کد یا مفهوم

متن مرتبط

امیدبخشششی فعالیششتهششای

شرکت های دانش بنیان و فعالیتهای اقتصادی دانششبنیشان خیلشی جشاده بشاز و

دانشبنیان

امیدبخشی است.

وجششششود اسششششتعدادهای
برجسته

ما استعدادهای برجستهای داریم که می توانند در این مورد کمک کنند.
بنیانگذاری کارهای اقتصادی بشر پایشه دانشش ،هشم موجشب تقویشت روحیشه و

فعالیت دانشبنیان

شخصششیت و هویششت ملششی اسششت ،هششم قششدرت سیاسششی .خششود اسششتقالل و
که خب ،طبیعی است و وجود دارد.

جوانان تحصی لکرده

امروز ما جوان تحصیلکرده خیلی داریم.
شرکت های دانشبنیان هشم فقش مخصشوص صشنعت نیسشت؛ در صشنعت ،در

توجششه بششه شششرکتهششای

کشششاورزی ،در خششدمات ،در نیازسششنجی؛ جمشش بشششوند ،نگششاه کننششد ببیننششد

دانششششششششبنیششششش شان در

بنگاه های گوناگون اقتصادی به چه چیزهشایی نیشاز دارنشد ،کمبودهایششان کجشا

تمامیجنبهها

است ،این را به آنها اراهه بدهند؛ شرکت دانششبنیشان حتّشی در ایشن زمینشه هشم
میتواند فعّال باشد.
یکی از بخش های مشا اقتصشاد اسشت و خاصشیت اقتصشاد در چنشین ششرایطی،
اقتصاد مقاومتی است ،یعنی اقتصادی کشه همشراه باششد بشا مقاومشت در مقابشل

مؤلفه

بخش های که می تواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند ،همین کشار شماسشت،
همین شرکت های دانشبنیشان اسشت ،ایشن یکشی از بهتشرین مظشاهر و یکشی از
مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی اس ت ،این را باید دنبال کرد.

خلق و جوشش دانش
راهاندازی چرخه علم

(مدظلهالعالی)

اقتصاد مقاومتی ،مؤثرترین

کارشکنی دشمن ،خباثت دشمن ،دشمنانی که ما داریشم .بشه نظشر مشن یکشی از
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خوداتکاهی در یک کشور ،قدرت سیاسی می دهد؛ عالوه بشر قشدرت اقتصشادی

اما بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشوری به وجشود آمشد ،اسشتعداد هشم در آن
کشور وجود داشت ،آنوقت حالت چشمههای جوشانرا پیدا میکند.
بعد از آنکه بنیان علمی در یک کشوری به وجود آمد
اگر ما بپردازیم به دنبالگیری تحقیق و علم و ژرفنگری و دانشش پژوهشی ،اگشر

تحقیق و ژرفنگری

این مسئله در کشور همچنان که بحمداهلل چند سالی است جشدی گرفتشه ششده
و دنبال می شود ،با همین شتاف ،بلکه بشا انگیشزه بیششتر و اهتمشام بیششتر دنبشال
شود ،بدون تردید کشور بهیک اوجی دست خواهد یافت.
اگر این مسئله در کشور همچنان که بحمداهلل چند سشالی اسشت جشدی گرفتشه

ای جاد انگیزه و اهتمام

شده و دنبال می شود ،با همین شتاف ،بلکشه بشا انگیشزه بیششتر و اهتمشام بیششتر
دنبال شود ،بدون تردید کشور به یک اوجی دست خواهد یافت.
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کد یا مفهوم
علم ،سرمایه بی پایان

متن مرتبط
آنچه که ما بر آن اصرار میورزیم و تأکید میکنشیم ،ایشن اسشت کشه علشم بشرای
کشور ،یک سرمایه بی پایان و تمامنشدنی است.
اگر چرخه تولید علشم در یشک کششوری بشه راه افتشاد ،اگشر اسشتعدادی وجشود

راهاندازی چرخه علم

داشت و به جریان افتاد ،اگر ظرفیتها شروع کرد بشه بشروز و ظهشور ،آنوقشت
این دیگر منب ل ت مامنشدنی است.

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

علم ،پدیده درونزا
توجه به نیروی انسانی
وجششششود اسششششتعدادهای
برجسته

علم یک پدیده درون زاست؛ چیزی نیست که انسشان بشرای آن ناچشار و نشاگزیر
باشد وابسته شود.
در هر کشور؛ یعنی مهم ترین زیرساخت اقتصشادی بشرای یشک کششور ،وجشود
نیروهای انسانی است.
این نشان دهنده این است که استعداد و ظرفیت و آمادگی هست.
اگر چنانچشه علشم در بخششهشای مختلشف جشدی گرفتشه ششد ،آنوقشت ایشن

علم موجب شکوفایی

شرکت های دانش بنیشان کشه بشر مبنشای علشم کشار مشیکننشد ،تولیشد مشیکننشد و
ثشروتآفرینشی مششیکننشد ،خواهنشد توانسششت بشهتشدری اقتصششاد کششور را بششه
شکوفایی واقعی برسانند.
یکی از چیزهای مهمیکه وجود دارد ،بانشک اطالعشات اسشت .یکشی از فوایشد
این جلسه همین است که کسانی مشیآینشد اطالعشاتی را در اختیشار جمعشی از
نخبگان و زبدگان و مسئوالن می گذارنشد؛ ایشن کشار بایشد عمومیشت پیشدا کنشد.
باید بانک ا طالعشات وجشود داششته باششد؛ مشا داششتههشای خودمشانرا بشدانیم،

تشششکیل بانششک اطالعششات

نداشته ها را هم بدانیم؛ چیزهایی که موردنیشاز ماسشت .بشهخصشوص بعضشی از

در وزارت دفاع

بخش های دولتی که اینجا از آنها اسم آوردند  -مثشل نفشت ،مثشل دفشاع ،مثشل
کشاورزی  -این ها نیازهای بسیار زیادی دارنشد؛ کشه اگشر چنانچشه ایشن نیازهشا
برای تشکی ل دهندگان ششرکت هشای دانششبنیشان معلشوم بششود ،کسشانی کشه از
لحاظ سرمایه گذاری علمی و سشرمایه گشذاری پشولی آمشاده هسشتند ،مشیتواننشد
سراغ این نیازها بیایند و این نیازها را برطرف کنند.
اگر چنانچه ما کار تحقیقاتی را کردیم ،به فناو ری هم رسیدیم ،امّشا مشثالً تولیشد

تبدیل فنشاوری بشه تولیشد

انبوه نشد ،یا بازار برایش پیشبینی نشد ،این ضربه خواهد خورد؛ همشهایشنهشا

انبوه

باید مورد توجّه قرار بگیرد.
این زنجیره کار علمی تا تولید و بازار باید دنبال بشود.

312

مقابلششه بششا تحششریمهششا بششا

امروز مسئله تحریم ها یکی از مساهلی است که در ذهنهشا مطشرح اسشت  -بشا

پیشرفت علم

پیشرفت علم بیاثر میشود.

متن مرتبط

کد یا مفهوم

عقب ماندگی هشای زیشادی هشم داریشم؛ بلشه ،اعن سشرعت پیششرفت مشا خشوف
است امّا عقب ماندگی ایشنقشدر زیشاد اسشت کشهایشن سشرعت پیششرفت هنشوز
اِفاقه نکرده اسشت؛ هنشوز نتوانسشته مشا را بشه آن جایگشاه موردنیازمشان برسشاند.
جبران عقبماندگیها

بایششد ادامششه بششدهیم و تششالش بشششود .ایششن حرکششت علمششی الزم اسششت .اگششر
چنانچه این حرکت علمیبا همین حواشی و دنبالشههشایی کشه دارد ،ادامشه پیشدا
بکنشد – کششه یکششی از آنهششا تشششکیل همشین شششرکتهششای دانشششبنیششان و روی
آوردن به اقتصاد دانشبنیان است.

تشویق نخبگان و زبدگان

همچنین رسشاندن محصشول ایشن ششرکتهشا و ایشن تحقیقشات بشه بشازار و در
دستر

مردم قرار دادن و وارد کردن آن در چرخه تجارت است.

افشششزایش ششششرکتهشششای

بنابراین اهل دانش و کسانی که اهل سرمایه گشذاریهشای مشالی هسشتند ،همشت

دانشبنیان

کنند و این شرکتها افزایش پیدا کند.

تبدیل فنشاوری بشه تولیشد
انبوه
تبدیل علم به محصول

یکی تکمیل زنجیره علم و فناوری است.
تکمیل زنجیره علم و فناوری است؛ یعنی این زنجیره از ایشده و فکشر و سشپس
علم و سپس فناوری و سپس تولید
دستگاه های دولتی ما اختراعات و ثبت اختراعشات را رصشد کننشد و خشود آنهشا

صاحبان اختراع

همکشاری کننشد ،کمشک کننششد تشا آنهشا بتواننشد بیاینششد در ایجشاد یشک شششرکت
دانشبنیان در آن بخش مورد نظر سهیم شوند.

توجه به نیروی انسانی
خلق و جوشش دانش
توجشششه بششششه دانششششش و
شایسشششتگی در نصشششب و
ارتقای مدیران
نخبگششان فکششری جششوان
میدان داران جن

نرم

استعدا د انسانی ،نیروی انسانی ،ارزشمندترین موجودی یک کشور است.

(مدظلهالعالی)

حمایشششت از نخبگشششان و

به سراغ صشاحبان اختراعشات و نخبگشان فکشری برونشد و از آنهشا بخواهنشد کشه
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تبدیل علم به محصول

یکی تشویق نخبگان و زبدگان

ما باید بتوانیم در زمینه علم ،اوّالً نگذاریم حرکشت پرششتابی کشه امشروز وجشود
دارد ،مطلقاً کند بشود ،بهخصوص دولت باید به آن اهتمام بکند.
دانشگرای و شایستهساالرى مبتنش بشر اخشالا اسشالم در نصشب و ارتقشاى
مدیران
حشاال در جن ش

نشرم  ،چششه کسشان بایششد میشدان بیاینششد؟ قشدر مس شلّم نخبگششان

فکرىاند.
در مقابلشهى بشا یششک حرکشت همششهجانبشهى متکش بششهزور و تزویشر و پششول و

مقابله با زور و تزویر

امکانشات عظشیم پیششرفتهى علمش ل رسشانههشاى .بایشد بشا ایشن جریشان ششیطان ل
خطرنا

مقابله شود.
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متن مرتبط

کد یا مفهوم

این که من توى این چند سال به دانشگاههشا مرتشب راجش بشه مسشاهل علشم و
جنشبش نشرمافشزاری رکشن

تحقیق و پژوهش و نوآورى و جنبش نرمافزارى و ارتبشاط صشنعت و دانششگاه

امنیت بلندمدت

و این ها این همه تأکید کردم ،بشراى خشاطر ایشن اسشت کشه یشک رکشن امنیشت
بلندمدت کشور و ملتتان علم است.

افسششران جشششوان وظیفشششه
مقابله با جن

نرم

حاال شما جوانان که گفتیم افسران جوان مقابلهى با جن
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تصمیم بافکر

مدبرانه و فکورانه فکر کنید.

پرهیز از افراط

بدون تندروى ،بدون افراط و تفری

نرم هستید.

توى قضایا ،رفتار کنید.

ارتش و سپاه ،باید از لحاظ سازماندهی و روحیه و دانشش رزمش و تجهیشزات
مجهز به دانش رزمی

و از همشهى جهششات کشه در امکششان دفشاع تششأثیر دارنشد ،در حششدى باششند کششه
شایستهى ظرفیت این ملت است.

نیروهششششششای رزمششششششی
سازماندهی شده

سازماندهی نیروهاى رزمیمان  ،بایست حاک از قشدرت ملشت باششد و قشدرت
مردم را نشان بدهد .امروز ،ما این را از ششما مش خشواهیم .مسشئوالن ارتشش و
سپاه بدانند که این ،مسئولیتِ غیرقابل تخلف آنهاست.

همشه امکانششات کشششور در

مسئوالن یک کشور ،در درجشهى اول همشهى امکاناتششان متعلشق بشه نیروهشاى

درجشششه اول متعلشششق بشششه

نظام است و هرچه که در بنیهى کشور امکشان داششته باششد ،نیروهشاى مسشلح

نیروهای مسلح

پشتیبان خواهند شد.

تقویت نیروهای مسلح

الزم است نیروهاى مسلح را تقویت کنیم.

دستیابی به ابشزار مشدرن و
پیشرفته
خودکفای

تقویت با ابزار مدرن و پیشرفته
تقویت با نگهدارى و خودکفای

سششششششششازندگی در درون
نیروهاى نظشام وسشازمان

تقویت با سازندگیها در درون نیروهاى نظام و سازمان صنای دفاع

صنای دفاع
تجربششششه و آزمششششایش و
تمرین داهمیو مستمر

تقویت با تجربه و آزمایش و تمرین داهمی و مستمر
من به مراکز علم  ،نظام عالقه مندم ،کشه ترکیبش اسشت از دانشش ،کشه خشود

ترکیب دانش و انضباط

هنر بزرا انسان است و انضباط نظام  ،که هنر بشزرا دیگشرى اسشت .اینجشا
هم یک از همان مراکز علم  ،نظام است.
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دانش موجب توانایی

با دانای است که یشک انسشان ،یشک جامعشه و یشک کششور توانشای بشه دسشت
م آورد.

متن مرتبط

کد یا مفهوم
شجاعت و دالوری

روحیهى نظامیگرى و پرورش روح شجاعت و دالورى است.

کسششب دانششش و فنششاوری

شما جوآنهای عزیز بهترینها را انتخاف کردید :دانش ،پشاکیزگ و پشا دامنش

دفاعی

و حضور فعال در میدان پرافتخار دفاع از کشور و ملت

امنیشششت موجشششب فشششتح

یک ملشت بشراى اینکشه قلشههشاى کمشال مشادى و معنشوى و قلشههشاى عشزت و

قلششههششای کمششال مششادی و

شرافت را فتح کند ،به امنیت و بشه آسشوده خیشال از تهشاجم دششمنان احتیشاج

معنوی

دارد.

دنیا و آخرت را با امنیشت
م توان تأمین کرد.

دنیا و آخرت را با امنیت م توان تأمین کرد.

تأمین امنیت

انسان های شیطانصفت هستند ،جهانخوارانل دنبشال جهشانگششاه در گوششه و
کنار آن هستند ،ملتها چگونه م توانند امنیشت خشود را بشه دسشت بیاورنشد و
حفظ کنند؟ این سهم نیروهاى مسلح است.

دفاع قدرتمندانه

دفاع قدرتمندانه

دارای اقتدار علم

اقتدار علم

دارای اقتدار تسلیحات

اقتدار تسلیحات

خودباور

خودباورى

مقابله و مواجهشه بشا نظشام
سلطه
از ملت

به دفاع از آن ملت سینه سپر کند.

(مدظلهالعالی)

سینه سپرکرده بشرای دفشاع

با این نظام سلطه مواجهه و مقابله کند.
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امنیت را چه تأمین م کند؟ در دنیایی کشه انگیشزههشاى قشدرتطلبانشه هسشت،

راهاندازی چرخه علم

یعنی به مسئله علم و تکیه به علم در کشور اهمیت بدهیم.

حرکت علمی

حرکت علمینباید دچار وقفه بشود.

کدگذاري محوري
کدگذاری محوری  ،1مرحله دوم تجزیهوتحلیل در نظریشهپشردازی داده بنیشان بشه روایشت
اشتراو

و کوربین ( )1112است  .هدف ایشن مرحلشه ،برقشراری رابطشه بشین مقشوالت تولیشد

شده در مرحله کدگذاری باز است .ایشن کشار براسشا

یشک الگشو و سرمششق جشام و کلشی
321
1. Axial codding

موسوم به «الگوی پارادایم» انجام میشود و به نظریهپرداز کمک مشیکنشد تشا تئشوری فرآینشد
اجتماعی موردمطالعه را راحتتر توسعه دهد.
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شکل  .7کدگذاري محوري و شکلگیري مقولهها

کدگذاري انتخابي
کدگذاری انتخابی  1مرحله اصلی نظریهپردازی است که براسشا

نتشای دو مرحلشه قبلشی

کدگذاری ،به تولید نظریه میپردازد .بهاینترتیب که مقوله محوری را به شکلی نظشاممنشد بشه
دیگر مقوله ها رب داده ،آن رواب را اثبات پژوهشی کشرده و طبقشه هشایی را کشه بشه بهبشود و
ت وسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح میکند .درواق پژوهششگر بشا کنشار هشم نهشادن طبقشههشا و
براسا

رواب بین آنها ،یک تصویر انتخاف میکند .تمام رویشه هشا در رویکشرد دادهبنیشاد بشه
دادههای گردآوریشده هشدایت مشیششوند .فراینشد تولیشد نظریشه

سمت تولید نظریه براسا

بیانجامد .پس از انجام کدگذاری انتخابی موارد زیر حاصل گردید.

شکل  .1کدگذاري انتخابي و شکلگیري قضیهها

(مدظلهالعالی)

مقاله پژوهشی :ویژگیهای دفاع دانشبنیان از منظر مقاممعظمرهبری

می تواند به تدوین قضیه ها و ایدههای آزمشونپشذیر بشرای اتخشاذ پشژوهشهشای عشددی نیشز

هرکدام از کدهای انتخابی و زیرمجموعههای آنها عبارتاند از:
توجه به نیروي انساني

شکل  .4توجه به نیروي انساني
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1. Selective Coding

فرماندهي حکیمانه

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311
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شکل  .5فرماندهي حکیمانه

فعالیتهاي دانشبنیان

شکل  .6فعالیتهاي دانش بنیان

وظايف

ويژگيها

(مدظلهالعالی)
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شکل  .8ويژگي هاي نیروهاي مسلح دانشي

مقاله پژوهشی :ویژگیهای دفاع دانشبنیان از منظر مقاممعظمرهبری

شکل  .2وظايف

نتايج
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شکل  .1نتاايج

با کنار هم قرار دادن کدهای انتخابی ،مؤلفهها و مفاهیم مرتب  ،ویژگیهشای زیشر حاصشل
گردید.

شکل  .33ويژگي هاي دفاع دانش بنیان از منظر مقاممعظمرهبري
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نتيجهگيری و پيشنهاد
در این تحقیق که با هدف دستیابی به ویژگی دفاع دانشبنیان از منظر مقاممعظشمرهبشری
صورت گرفت ،پس از تحلیل محتشوای کمشیو کیفشی و اسشتفاده از روش نظریشه مبنشایی ،در
پاسششخ بششه مسششئله اصششلی پششژوهش «ویژگششی هششای دفششاع دانشششبنیششان از دیششدگاه حضششرت
مقشاممعظشمرهبششری (مدظلشهالعشالی) کششدام اسشت؟» بششا توجشه بششه تحلیشل محتششوای کمشیو کیفششی
صورت گرفته و به دست آمدن مفاهیم و مطابقت مستمر کدهای اولیشه و سشپس ششکلگیشری
کششدهای محششوری و انتخششابی ،عوامششل ،نتششای  ،ویژگششیهششای دفششاع دانشششبنیششان از منظششر
منظر مقاممعظم رهبشری جشوهر فرمانشدهی ،رهبشری اسشت؛ بنشابراین ،رهبشری یشا فرمانشدهی
حکیمانه ،مستلزم صشبر و پافششاری ،تصشمیم بشافکر  ،پرهیزگشاری و تقشوا ،حلشم و بردبشاری،
استقامت در مقابل دشواری ها ،توکل به خدای بشزرا ،داششتن «دانشش و خشرد» و دارا بشودن
صفات واالی انسانی است .در دفاع دانششبنیشان فعالیشت هشایی بایشد صشورت گیشرد کشهایشن
فعالیت ها از نگاه رهبری عبارتند از :راهاندازی چرخه علم ،راهاندازی شرکتهای دانششبنیشان
و به کارگیری اصول مدیریت دانش کشه در هرکشدام دارای مزایشای خاصشی اسشت و یشا الزم
است کارهای خاصی صورت گیرد .از منظر مقاممعظمرهبری ،راه اندازی چرخه علشم موجشب
و ژرف نگری الزمه پیشرفت دفاعی است .به کارگیری اصول مدیریت دانشش ازجملشه کسشب

(مدظلهالعالی)

شکوفایی و توانمندی میشود .علم ،پدیده درونزا و سرمایه بیپایان اسشت؛ بنشابراین تحقیشق
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مقاممعظم رهبری به صورت شکل فوا اراهه شد .همچنان که در این شکل دیشده مشیششود ،از

دانش و فناوری دفاعی ،خلق و جوشش دانش ،تبدیل فناوری به تولید انبوه ،تبدیل علشم بشه
محصشول ،تششکیل بانشک اطالعشات در وزارت دفشاع ،یکپارچشهسشازی اطالعشات ،مقابلشه بششا
تحریم ها با پیشرفت علم ،دانش بنیان کشردن نظشام اداری و توجشه بشا دانشش و شایسشتگی در
نصب مدیران از مواردی هستند که مورد تأکید مقاممعظمرهبشری هسشتند .توجشه بشه نیشروی
انسانی به عنوان مهمترین سرمایهسازمانی یکی دیگشر از مؤلفشههشای دفشاع دانششبنیشان اسشت
که ایجاد انگیزه و اهتمشام ،بشهکشارگیر ی اسشتعدادها ،تششویق نخبگشان و زبشدگان ،حمایشت از
نخبگان و صاحبان اختراع از مؤلفههای آن هستند .مقام رهبشری وظشایف نیروهشای مسشلح را
پیشرفت در همه میدآنهای معرفت انسانی ،حمایت از عدل در سراسشر جهشان ،مقابلشه بشا زور
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و تزویر ،مقابله با جن

نرم (و شرای مقابله با آن) ،تأمین امنیت ،دفاع قدرتمندانه ،قشد علشم

کردن در مقابل دشمن ،مواجهه با نظام سلطه و سینه سپر کردن برای دفشاع از ملشت مشیداننشد
و برای این نیروها ویژگیها ی زیر را مشدنظر دارنشد :دارای فنشاوری پیششرفته ،مقتشدر ،دارای
انسان های با اعتمادبهنفس باال ،معتقد بشه ارزش هشای الهشی ،متخلشق بشه اخشالا الهشی ،دارای
انگیشزه هششای الهششی ،عشالم ،بششا ایمششان ،شششجاع ،دارای ابتکشار و نواندیشششی و مغتششنم شششمارنده
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311
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فرصت ها .از نگاه ایشان اگر دفاع ما دانش بنیان شود ،نتای و برکاتی ازجمله افشزایش قشدرت
دفاعی و به تب آن استقالل و خودکفایی ،تقویت روحیه و شخصیت ،جبران عقبماندگیهشا،
امیدبخشششی بششه فعالیششتهششای دانششش بنیششان بششه دنبششال خواهششد داشششت و مششؤثرترین مؤلفششه
اقتصاد مقاومتی و نشانگر هویت ملی خواهشد بشود؛ بنشابراین ،بشرای دانششی کشردن نیروهشای
مسلح با توجه به دیدگاههای والیتفقیه و دفاع دانشبنیان ،الزم است سیاسشتهشای ابالغشی
مقاممعظم رهبری علی الخصوص توصیه ایشان در زمینه دانشبنیان کردن نظام ادارى از طریشق
به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچهسازى اطالعات ،با ابتناء بشر ارزشهشای اسشالم
و دانش گرای و شایستهساالرى مبتن بر اخالا اسالم در نصشب و ارتقشاى مشدیران ،مشورد
توجه جدی مسئوالن دفاعی کشور قرار گیرد.
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