
 

 

 

 

 

 امنیتی دفاعی حوزه در پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی در فناوری و علم نقش تبیین
 3اوجاقی علی،  2غالمی عباس ،1شیرازی حسن

 

 29/00/69:مقاله پذیرش                                                                       71/02/69: مقاله دریافت

 چكیده 
 عصرر  تحروت   و تغییرر  هرای پیشررا   نیتریدیکل ازجمله باید را فناوری و علم شتابناک یتوسعه روند

 ایجراد  امکرا   دلیر   بره   هرم  نظرامی،  و دفراعی  امرور  یعرصره  در فنراوری  و علم پیشرفت. دانست حاضر

 موضوعی ها،پیشرفت این از ناشی نوظهور تهدیدهای آمد  به وجود دلی  به هم و جدید دفاعی هایقابلیت

 و قردر   میراا   ارزیرابی  مهرم  هرای شاخصه از یکی فناوری و علم امروزه. است مطالعهقاب  و حیاتی بسیار

 و علرم  نقر   تبیرین " مقالره،  ایرن  اصلی هدف لذا.برخورداراست خاصی اهمیت از و بوده کشورها  توانایی

 کراربردی  نرو   از تحقیر،،  نرو   باشرد مری  امنیتی دفاعی حوزه در پیشرفت اسالمی ایرانی الگوی در فناوری

 هرای داده نرو   برمبنرای  تحقیر،  این همچنین. است تحلیلی توصیفی، نو  از تحقی، روش و است یاتوسعه

 و نظررا  صراح   از نفرر  243 تعداد پژوه  این آماری جامعه. است آمیخته تحقی، یک صور به موردنیاز،

 است گردیده تعیین نفر 96 محاسبا  برابر نمونه حجم و بوده کشور علمی و امنیتی دفاعی هایحوزه فعات 

 در تأثیرگرذار  و اصرلی  ابعاد از یکی عنوا به یو فناور علم که است این بیانگر پژوه ، این از حاص  نتایج

 شراخص،  2 برا  ماهیت شاخص، 5 با هاتیظرف و بوده امنیتی دفاعی حوزه در پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی

 .دهندیم تشکی  را آ  یهاشاخص و هامؤلفه شاخص 4 با اثربخشی و شاخص 5 با توسعه و رشد
 

 امنیتی دفاعی ایرانی، اسالمی پیشرفت، ،الگو فناوری، و علم واژگان کلیدی:

 
 

                                                           
 دانشگاه عالی دفا  ملیامنیت ملی دانشیار  1

   sa.abbas@chmail.ir )نویسنده مسئول(دانشگاه عالی دفا  ملی  علوم دفاعی راهبردیدکتری دانشجوی  2

   ojaghi47@gmail.comملی،  دفا  عالی دانشگاه علوم دفاعی راهبردی دکتری دانشجوی 3

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 
 9369 پايیز، 96، شماره پانزدهمسال 

 937 -951، از صفحه مششمقالة 
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  1369، پاییا 96سال پانادهم، شماره  - استراتژيكفصلنامه مطالعا  دفاعی 

 مقدمه
جانبره در تمرام ابعراد    های بلند نظام مقدس جمهوری اسالمی مستلام تالش همره دستیابی به آرما 

می، توا  طراحی الگوی اسالمی رونیازا .امنیتی است فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی
امنیتی را از الااما  پیشرفت در این حوزه دانست. از سروی دیگرر    دفاعیایرانی پیشرفت در حوزه 

هرای  های پیشرفت کشرور و ابراار جردی رقابرت در عرصره     ترین زیرساختو فناوری از مهمعلم 
هرای اخیرر در   ی جریرا  پیشررفت دانشری بشرر در دهره     فااینده سرعتبهمختلف بوده و با توجه 

ترین و پویاترین روند مؤثر بر زندگی بشر عنروا   عنوا  مهمآ  را به ها، شاید بتوا بسیاری از زمینه
 هرای مهرم ارزیرابی میراا  قردر  و توانرایی      نمود. در حال حاضر، علم و فناوری یکی از شاخصه

 کشورها بوده و از اهمیت خاصی برخورداراست.
آ  بتواننرد بره    ترین اباارهرا در دسرت کشورهاسرت ترا از طریر،     امروزه قدر  ملی یکی از اصلی

که کشروری  المللی دست یابند. تصور اینای و بیناهداف و منافع ملی خود در سطح داخلی، منطقه
ای و جهرانی خرود را پری  ببررد، تصروری      های داخلی و منطقهبدو  داشتن قدر  بتواند سیاست

را  نادرست است. عردم برخرورداری از قردر  تزم و کرافی، حتری دسرتیابی بره اهرداف داخلری         
ای و جهانی. جمهوری اسالمی ایرا  های منطقهسازد تا چه رسد به اهداف و سیاستغیرممکن می

 چیرا همره  رئالیسرتی  رویکررد  در .به دلی  تنو  در محیط بیرونی با طیفی از تهدیدا  مواجه اسرت 
 برا  همرراه  کره  قردرتی  اسرالمی  ایردئولویی  در چرخد، البتره می قدر  یچرخه و محور و برمدار

هرای  علم و فنراوری یکری از پیشررا     کهبود. با عنایت به این خواهد آفرین اقتدار باشد مشروعیت
امنیتری موجرود، از جامعیرت تزم برخروردار      های مختلف بوده و الگوهای دفاعیاساسی در حوزه

 کره آ باشند طراحری الگرویی برومی برا در نظرر گررفتن جایگراه و نقر  علرم و فنراوری در           نمی
ی حداکثر منافع و امنیت ملی باشد امری ضروری است. تا از این طریر، ضرمن توسرعه    نندهکتأمین

 ساختار دفاعی کشور، مدیریت محیط امنیتی نیا فراهم آید.
آ   هایشاخصها و لذا دغدغه اصلی محققین، مشخص نبود  نق  علم و فناوری و ارتباط مؤلفه

امنیتی بوده، که تالش دارند ترا نسربت بره رفرع       دفاعیایرانی پیشرفت در حوزه  در الگوی اسالمی
دارای اهمیت است کره برا تعیرین نقر  علرم و       جهتازآ این تحقی،  ".فقدا  موجود اقدام نمایند
توانرد ضرمن تولیرد    امنیتی این الگو می ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی  فناوری  در الگوی اسالمی
رو را افراای  دهرد. از طررف دیگرر مغفرول      هدیدا  پی گویی ما به تقدر  و ثرو ، توا  پاسخ

ایرانی پیشرفت باعث اتالف منابع مرادی   ماند  زوایای تأثیرگذاری علم و فناوری در الگوی اسالمی
گویی مناس  نسربت بره تهدیردا  متصرور خواهرد برود کره        و معنوی نیروهای مسلح و عدم پاسخ

 "ت.ضروریا  اصلی انجام این تحقی، اس دهندهنشا 
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    : تبیین نق  علم و فناوری در الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتیمششمقاله 

 اسالمی پیشرفت در حوزه دفاعی در الگوی ایرانی تبیین نق  علم و فناوری"هدف اصلی این مقاله، 
 های  علم و فناوری در الگروی اسرالمی  ها و شاخصباشد و اهداف فرعی آ ، تعیین مؤلفهامنیتی می

هرا و  هرا و روابرط برین مؤلفره    امنیتری و همچنرین تعیرین اولویرت     ایرانی پیشرفت در حروزه دفراعی  
با توجه  "است.در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی  یو فناورهای علم شاخص

نق  علرم و فنراوری در    "به اهداف تحقی،، سؤال اصلی این تحقی،، به این شک  مطرح گردیده که 
امنیتی چیست ؟ و در همین راستا سؤات  فرعری بره    حوزه دفاعی اسالمی پیشرفت در الگوی ایرانی

های  علم و فناوری در الگوی اسالمی ایرانری پیشررفت   ها و شاخصاین شک  مطرح گردیده، مؤلفه
 وهرای علرم   هرا و شراخص  ها و روابط بین مؤلفهامنیتی کدامند؟ و همچنین اولویت در حوزه دفاعی

فرضیه ایرن تحقیر،    "امنیتی چگونه است؟ ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی در الگوی اسالمی فناوری
ظرفیت، ماهیت، رشرد و   مؤلفهرسد علم و فناوری در چهار به نظر می "به این شک  بیا  گردیده که

ایرانری پیشررفت در    اثربخشی با سطح معناداری متفاو ، یکی از ابعاد تأثیرگذار در الگروی اسرالمی  
   "باشد.می امنیتی حوزه دفاعی

 مبانی نظری:
 پیشینه شناسی:

تردوین راهبررد تولیرد علرم و فنراوری در      »در این خصوص  یک مطالعه گروهری تحرت عنروا     
توسط دانشرجویا    1319در سال « سالهستیب اندازچشمجمهوری اسالمی ایرا  در راستای تحق، 

 بروده اسرت کره    سرؤال دکتری مدیریت راهبردی انجام گردیده که به دنبال پاسخ به ایرن   13دوره 
 22 انرداز چشمراهبردهای تولید علم و فناوری در جمهوری اسالمی ایرا  در راستای  نیترمناس 

 عنروا  بره هفرت راهبررد دیگرر    سه راهبررد زیرر بره همرراه      سؤالساله کدامند؟ و در پاسخ به این 
 ی منتخ  معلوم و مشخص گردید:راهبردها

 علم و فناوری ملی دارتیاولوی هاحوزهی منابع انسانی در توانمندساز -1

 طراحی شبکه انتقال علم و فناوری از خارج به داخ  -2

 (33: 1319)مطالعا  گروهی،  هیپادان افاای  تولید کاتها در خدما   -3
طراحی الگوی مناس  آمادگی نظامی  " ریاضی در رساله دکتری خود تحت عنوا چنین وحید هم 

دفراعی را بره دو مؤلفره    رویکررد  های اثرگذار فناوری برا  شاخص»، "ارت  جمهوری اسالمی ایرا 
وری نروین  افنر افااری و یازده شراخص تقسریم نمروده اسرت.     افااری و فناوری نرمفناوری سخت

بره   خرود   اروند عملی هادام برای ارت  هکه مجموع را فنیهای ر همچنین پیچیدگی و تعدد مها
 (33: 1361)ریاضی،« افاای  داده است.، آ  نیازمند است
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  1369، پاییا 96سال پانادهم، شماره  - استراتژيكفصلنامه مطالعا  دفاعی 

دسرتیابی   "ی چهاردهم دانشکده امنیت، تحت عنوا چنین در مطالعا  گروهی دانشجویا  دورههم
های مؤلفره  شاخص "ایرا  و تدوین الگوی راهبردی تحکیم و توسعه اقتدار ملی جمهوری اسالمی

 دسرتیابی  ها بر توسعه و تحکیم اقتدار ملی به ترتی : افراای  علم و فناوری را ازنظر میاا  تأثیر آ 
 و علرم  حوزه در رقابت توا علمی هیئت و دانشمندا  نوآورا ، محققا ، نوین تعداد هایفناوری به

شراخص دیگرر ( مشرخص     12فنراوری و)   و علمی مراکا توسعه  علمی تولیدا  فناوری افاای 
 اند.نموده

هرای  نخبه این کشور با هدف تدوین نقشه راه حوزه 2222همچنین آکادمی علوم چین با مشارکت 
اند که در کتاب علم و فناوری در چین سندی را تهیه نموده 2252دار علم و فناوری تا سال اولویت

سراله  تشر گردیده است. بر اسراس تحقیقرا  یرک   ( من2252تا  چین درو فناوری  منگاشت علو)ره
شرد ، اقتصراد مبتنری برر     پذیری چین در سناریوی جهرانی فناوری مهم برای رقابت 22انجام شده، 

دان  و رشد اقتصادی، اجتماعی پایدار همراه با امنیت ملی تعیرین شردند کره برخری در لبره علرم       
 است.

ارتقرا  اثربخشری پرژوه  و فنراوری      منظرور بره ا(، عالوه بر موارد مذکور، آیانس دفاعی اروپا )آد
هرای امنیرت   مشخص نمرو.د  نیازمنردی   منظوربهراهبرد پوفدا را  2221نوامبر  12دفاعی در تاریخ 

گیررد. اول اهرداف:   مری  مشترک و سیاست دفاعی به امضا  رساندند که آ  راهبرد سه چیا را دربرر 
گرذاری  های نظامی آینده اروپرا بایرد روی آ  سررمایه   باید برای بهبود قابلیت هاآ هایی که فناوری

گرذاری را افراای    سررمایه  اثربخشری ها: سازوکارها، ساختارها یا فرایندهایی که نمایند. دوم، رویه
 شوند. ها محق، میاهداف و رویه هاآ ها و اقداماتی که بر اساس ها: نقشه راهدهند. سوم، راهمی
هایی را بررای محققرین   حوزه گردیده و دریچه این درافاایی های مذکور باعث دان العه پیشینهمط

خاص به نق  علم و فنراوری در الگروی    طوربه شدهانجاماز تحقیقا   یکهیچباز نموده است اما 
ای هر و شراخص  هرا مؤلفهامنیتی نپرداخته است. لذا تبیین  اسالمی، ایرانی پیشرفت در حوزه دفاعی

 گردد. محسوبتواند نوآوری این مقاله امنیتی می علم و فناوری در حوزه دفاعی

 مفهوم شناسی:

و ... اطرال    روابرط  ،هرا دهیر پد وایه علم در مفهوم کلی خود بر هر نو  آگاهی نسبت به اشیا ، :علم
از آنکه در حوزه جها  مادی قرار داشته باشد یا مربوط به عالم معنرا و ماورا الطبیعره    اعم ،شودیم

و معلوماتی دانست که تاکنو  نسبت بره   هادان  ،هایآگاهعلم بشر را  توا یم این اعتبار، به باشد.
علم  نیبنابرا ،ابدییمو دایره شناخت بشر افاای   هایآگاهو چو   داکردهیپدنیای ماده و عالم معنا 

 ( .1319در حال افاای  است.)مطالعا  گروهی دانشگاه عالی دفا  ملی، دائماًاو نیا 
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    : تبیین نق  علم و فناوری در الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتیمششمقاله 

 و( چرایری و چگرونگی  ) هادان  ،هامهار ماهوی فناوری را حاص  ترکی  موزو   ازنظر ی:فناور
و در  انرد دانسرته و مدیریت مربوط به تهیه و تولید کات و عرضره خردما     افاارهاسخت اطالعا ،
 حاج) .شودیمبرای تولید محصول یا صنعتی شد  عنوا   هاتوا ی از امجموعهی فناور سطح ملی،

و توانرایی تبردی     ثمربخ قابلیت و توانایی انجام تبدیال   عنوا بهنیا  بعضاً(. 49: 1314،ینیحس
اسرت.)مطالعا  گروهری دانشرگاه     شرده فیتعرنیا  ترباارزشی و اطالعا  به محصولی انری مواد،

 صرنعتی  گونراگو   هایرشته در که است هاییروش و روندها اباارها،» (.29: 1319عالی دفا  ملی،
 ارائره  یرا  تولیرد  سراخت،  بررای  سیسرتماتیک  دان ( »12: 1311 اشترینا ،.« )شودمی گرفته کار به

 (81: 1319 مهدوی،) «تجاری یا کشاورزی صنعتی، خدما 

هرای  هرای بعضری از پدیرده   الگو معموتً شام  نمادها است تا اشیای فیایکی، یعنری ویژگری  » الگو:
دهد. مدل، انتااعری از  ها را به شک  منطقی بین مفاهیم نشا  میتجربی شام  اجاا و روابط بین آ 

 (132: 1361خلیلی شورینی، )« بینی هستند.واقعیت است. الگوها اباارهای تبیین و پی 

 حضر  امیرالمؤمنین میالد مناسبت به مردم مختلف اقشار با دیدار در (العالیمدظله)م رهبری مقام معظ
 آ  کهاین برای است میاانی و معیار و وسیله یک فرمایند که: الگومی 32/9/1311 در (السالمعلیه) على
 .شود داده تطبی، الگو آ  با دهد، انجام خواهدمی انسا  که کاری

اهلل علیره(  رحمت) حضر  امام خمینی در بیستمین سالگرد رحلت (العالیمدظله) رهبری معظم مقام» پیشرفت:

، پیشرفت را عبار  از حفظ عا  ملی، اعتالی مادی و معنوی و امنیرت در  14/3/1311در مورخه 
 «دانند.ها میی عرصههمه
بیرا    1319/ 25/2 مورخره  در فردوسری  دانشگاه دانشجویا  دیدار در (العالیمدظله) رهبری معظم مقام

چررا  . این برای ما حیراتی اسرت  . ایرانی پیدا کنیم فرمودند که: ما باید پیشرفت را با الگوی اسالمی
گوییم ایرانی؟ اسالمی به خاطر اینکه بر مبانی نظری و فلسفی اسرالم و  گوییم اسالمی و چرا میمی

 شناختی اسالم استوار است.مبانی انسا 

 بود  الگوی پیشرفت: ایرانی
 22/3/1316اندیشری راهبرردی برا نخبگرا  در مورخره      در جلسه هرم  (العالیمدظله) مقام معظم رهبری

وسریله متفکررا    فرمودند که: ایرانی بود  الگوی پیشرفت یعنی تشکی  الگوی پیشرفتی است که به
ده کشور برا لحراک کررد     ها و بر اساس مصلحت و آینایرانی و مبانی فرهنگی و فکر و اندیشه آ 

 .شودشرایط اثرگذار تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اقلیمی و جغرافیای سیاسی ایرا  طراحی می

گوییم فرمودند که: چرا می 2/1319/ 25 همچنین در دیدار دانشجویا  دانشگاه فردوسی در مورخه
. های دیگر هرم برود  ختیار ملتدست آورده، اسالم در ا ایرانی؟ چو  فکر و ابتکار ایرانی، این را به

 .تواند این الگو را تهیه و فراهم کنداین ملت ما بوده است که توانسته است یا می
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 یرا  ملری  قردر   هرای مؤلفره  یکپرارچگی  و ملری  امنیرت  برر  مبتنری  اسرت  دفراعی » امنیتیی:  دفاعی
  1«.کند تأمین را نسبی ملی امنیت که اییکپارچه دفا  دیگر،عبارتیبه

 ایرانی پیشرفت: اسالمیالگوی 

ای که بره تعبیرر   تواند در قال  یک نقشه جامع نیا مطرح باشد. نقشهیک الگوی عملی است که می
داریم حرکرت  گوید که به کدام طرف، به کدام سمت، برای کدام هدف مقام معظم رهبری به ما می

چگونگی رسید  از وضرع  این الگو است که وضعیت مطلوب باید تصویر شود و  وسیلهبهکنیم. می
الگوی اسالمی پیشرفت الگرویی   (14: 1361حبیبی، )موجود به وضع مطلوب هم بایستی بیا  شود.

شناختی اسالمی و در چهرارچوب حقرو  و اخرال     شناختی و هستیاست بر اساس اصول معرفت
گونراگو    توا  آ  را بر اوضرا  زمرانی و مکرانی   شمول است و میاسالمی. این الگو ثابت و جها 

 (دکتر سید حسین میرمعای والمسلمیناتسالمحجت)منطب، کرد

 فناوری: و علم هایسیاست منظر از پیشرفت

 هرای تشرک   نماینردگا   و برگایرده  دانشجویا  از جمعی با دیدار در (العرالی مدظله) رهبری معظم مقام

وجرود   های مختلف بایرد بره  هایی که در بخ فرمودند که: قدر  24/8/14 مورخه در دانشجویی

ها در این زمینره مسرئولیت دارنرد. قردر  پیردا      بیاوریم، در درجه اول قدر  علمی است. دانشگاه

ی علمی سخن خودش را در حد سخنا  اول دنیرا دربیراورد،   کنید. اگر ایرا  اسالمی بتواند درزمینه

 نفرس اعتمادبهکند، کند، قدر  نظامی هم ایجاد میهم ایجاد می کار شدنی است. چو  علم، ثرو 

گویم و برازهم بارهرا تأکیرد خرواهم کررد کره پایره و        ام، بازهم میکند. من بارها گفتههم ایجاد می

 العالی(مدظله)چنین مقام معظم رهبری ی شما ملت عایا در قدر  علمی است. همزیربنای اقتدار آینده

فرمودند که: علرم مایره قردر  و ثررو        5/9/18در دیدار با نخبگا  جوا  دانشگاهی در مورخه 

است. کشور شما و نظام جمهوری اسالمی باید به این قدر  و اقتدار دست پیدا کند ترا بتوانرد از   

های خود و از نظام خود، پشتیبانی کند و مصرونیت ببخشرد. و   ملت خود، از کشور خود، از ارزش

کره: آنچره    فرمودند 13/11/11 مورخه در تهرا  دانشگاه کارکنا  و استادا  علوم، وزیر با دیدار رد

ی اول در ایجاد قدر  ملی مهم است، به نظر من دو چیا است: یکری علرم اسرت، یکری     در درجه

 جور خواهد بود.ی قدر  است، هم امروز و هم در طول تاریخ، در آینده هم همینایما . علم مایه

وقت هم نخواهد شرد. خرود دانر ، مایره     وقت منتهی به یک فناوری خواهد شد، یکاین علم یک

                                                           
 1363تقریرا  درسی دکتر توحیدی سال  - 1
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اقتدار است، ثرو  آفرین است، قدر  نظامی آفرین است، قدر  سیاسی آفرین است. یک روایتی 

 العلم سلطا . علم، قدر  است. فرمایداست که می

 ی با حوزه دفاعی:ورافن رابطه علم و

 شرده اسرت.  عنوا  کراربرد مفیرد علرم تعریرف    فناوری به های بشری است ودانستهمجموعه  علم،»

فرآینردهای   خدما  یا که اغل  به شک  محصول، کاربردی فناوری است. تجلی عملی و نوآوری،

امرا   توانرد در خردمت هرم جنره و هرم صرلح باشرد        فنراوری مری   دهرد. جدید خود رانشا  مری 

موجر  گردیرده اسرت کره امرروز       یافتهانجامهای مختلف علمی عظیمی که در حوزه هایپیشرفت

تواند حیا  در کره خراکی را  ای که میگونهای پیدا کند، بهالعادهفناوری نظامی قابلیت تخریبی فو 

هرای  به خطرر انردازد. در شررایطی کره علیررغم وجرود قراردادهرای مختلرف منرع تکثیرر سرالح           

ای دهنرد، چراره  ها ادامه میه تولید و انبار کرد  این سالحهای نظامی کماکا  بکشتارجمعی، قدر 

توانرد  جا توانمندسازی فناوری نظامی در سطح ملی نیست. از سوی دیگر زمانی فناوری نظامی می

راسرتایی  مؤثر واقع افتد که با تفکرا  راهبردی نظامیا  آ  کشور همرراه باشرد. لرذا تبعیرت و هرم     

ناپرذیر  های نظرامی کشرور، امرری اجتنراب    با راهبردها و دکترینهای فناوری در سطح ملی سیاست

هرا موفر،   های گذشته نشا  داده است که فرماندهانی در جنهعالوه تجربیا  تاریخ جنهاست. به

درسرتی از آ  اسرتفاده   های نرو و یرا نوظهرور زمرا  خودآگراهی داشرته و بره       اند که از فناوریبوده

ای تنگاتنه میا  حوزه نظامی و حوزه علرم  ود که ضرور  رابطهش. این حقیقت سب  میاندنموده

رو مرتفرع  هرا پری   های متقاب  دو طررف شناسرایی و چرال    و فناوری احساس گردد تا نیازمندی

هرا  در جنره  فناوری عاملی است که همواره بیشترین تأثیرگرذاری را » (23: 1318)کریمی، « شوند.

مسرتلام در اختیرار    کشور در پاسخ به تهدیدا  متفراو ،  توا  دفاعی و موفقیت هر داشته است و

ترین عوامر  برترری   شک فناوری یکی از مهمبی باشد.ها میهای گسترده در فناوریداشتن توانایی

قطعراً ایرن اهمیرت و     ابعراد مختلرف خواهرد شرد.     دفاعی بوده وبرتری فناورانه منجر به برتری در

های نوین شام  شد  بیشتری یافته است. فناوری سرعت و های نوینتأثیرگذاری با ظهور فناوری

کلیدی جهرا  در ایرن قرر      هایفناوری عنوا فناوری اطالعا  هست که به نانو و فناوری زیستی،

خرود بیشرترین    بنیادین وعمی،  تحول وانقالبی با دگرگونی  فناوری عنوا به و. شوندمیمحسوب 

یرک رابطره مسرتقیمی برین تفکررا        (11:1319حکریم، )« دفاعی گذاشرته اسرت.   حوزه دررا  تأثیر

ملی وجود دارد. همچنرین متخصصرا     فناوریهای برداری از ظرفیتنظامی کشور و بهرهراهبردی 
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در حرال تغییرر    سررعت بره کره   هرایی بخ را در  فناوریتوانند، پیوستگی داخلی صنایع نظامی می

هماهنه سازند. در ضرمن   ایتوسعه هایتالشر در بخ  فرماندهی و کنترل با سای ویژهبههستند، 

را بره تولیرد    موردنیراز محققین دانشگاهی و مهندسا  صنایع قادر هسرتند کره محصروت  نهرایی     

سازی در بخ  دفاعی رابطه تنگراتنگی برا   از طرفی ظرفیت (325: 1361مطالعه گروهی، «)برسانند.

دارد. باید توجه داشت که بسرتر ظهرور فنراوری    ویژه فناوری نظامی توا  کشور در تولید فناوری به

بنرابراین صرنایع    های تحقی، و توسرعه مررتبط بره آ  هسرتند     نظامی، صنایع نظامی کشور و بخ 

گرردد.  کنندگا  اصلی و جردی فنراوری نظرامی آ  محسروب مری     نظامی هر کشور یکی از حمایت

توانرد  کارگیری صرحیح مری  بهفناوری نظامی ازجمله عوام  مهمی است که در صور  انتخاب و »

ما در عصرری زنردگی   ( »15: 1382، نیا )امیدوار« سرنوشت شرو  و یا نتیجه جنه را تعیین نماید.

مختلرف زنردگی رو بره افراای  اسرت.       هرای عرصره گونراگو  در   هایفناوریکه کاربرد  کنیممی

 لمری مختلرف و  ع هرای رشرته و  هرا حوزهپیشرفت مستمر  ینتیجه 2222وری در سال اوضعیت فن

این نهایت تأثیرا  عمیقی برر جامعره خواهرد گذاشرت      خواهد بود و هاآ یکپارچگی و همگرایی 

 (22:1319)میرزا امینی،

 :"کنبنیان"یا  "قاعده شكن"ی هایورافن

کنرد کره هررروز شراهد تغییرر و تکامر  علروم و ظهرور         ماهیت پویای علم و فناوری ایجاب مری »

هرای جدیرد، دو نرو  تغییررا  تکراملی را شراهد       بندی فناوریدر دستههای جدید باشیم. فناوری

ترر و خصوصریا  یرا    هرای کامر   های جدید یا در حال ظهور، ویژگیهستیم: برخی از این فناوری

و درنهایت، به بهبود نسبی یا تغییررا    دارندهای پیشین عرضه میکیفیت باتتری نسبت به فناوری

های نوین و یا نوظهرور از ظرفیرت و   شوند  ولی برخی از فناوریمنجر میها غیراساسی در قابلیت

توانند تأثیرا  بنیادی در یک یرا چنرد   می کهنحویهای بسیار زیاد و متفاوتی برخوردارند  بهویژگی

هایی را که موجر  تغییررا  گسرترده و    ی صنعت، اقتصاد و غیره داشته باشند. چنین فناوریحوزه

 "کرن بنیا "یا  "قاعده شکن"های شوند، فناوریفناوری، صنعت، جامعه و ... می یعمی، در عرصه

طرور  شود کره بره  کن هر فناوری جدیدی را شام  می( فناوری بنیا 22: 1314)بوشهری، « نامند.می

ترری  ی راحرت ترر و اسرتفاده  تر و دارای کارایی باتتر بوده و نیا کارکردهای بی توجهی ارزا قاب 

هرای بالسرتیک دریرایی،    هرای کرروز، موشرک   ، موشرک GPSهای موجرود دارد.  به فناوری نسبت
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هرای  هرایی از فنراوری  نمونه ایهای هستههای بدو  سرنشین و سالحکاری، پرندهنها  هایسیستم

 (18-16: 1318کن هستند )نظری زاده، بنیا 

 :ری شمسیهج 7000انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق چشم

با اتکرا بره قردر  تیراال      هجری شمسی در علم و فناوری، 1424جمهوری اسالمی ایرا  در اف، 

گسترش عردالت و الهرام    الهی و با احیای فرهنه و برپایی تمد  نوین اسالمی برای پیشرفت ملی،

شرده  تربیرت سالم و  فرهیخته، های صالح،برخوردار از انسا  :کشوری خواهد بود بخشی در جها ،

 توسرعه علرم،   توانا در تولید، های جها با دانشمندانی در طراز برترین در مکت  اسالم و انقالب و

پیشتاز در مرزهای دان  و فنراوری برا مرجعیرت     فناوری و نوآوری و بکار گیری دستاوردهای آ 

 (8: 1362)نقشه جامع علمی کشور،« علمی در جها 

 :کشوراهداف کالن نظام علم و فناوری 

علمی و الهام بخشی  برجستهدستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جها  اسالم و احراز جایگاه 

شایسرته و فرهیختره و    هایانسا محور و برخوردار از  عدالت، بنیا دان استقرار جامعه  در جها 

اسالم و احیای کمک به ارتقای علم و فناوری در جها   نخبه برای احراز مرجعیت علمی در جها 

علوم  هایحوزهگسترش همکاری در  موقعیت محوری و تاریخی ایرا  در فرهنه و تمد  اسالمی

 ( 33: 1311المللی. )سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور، بینو فناوری با مراکا علمی معتبر 

 ی:ورافن های علم ومؤلفه

علرم و فنراوری مشرخص گردیرده      هرای مؤلفره  عنوا بهزیر  هایمؤلفهدر نقشه جامع علمی کشور 

 کررار گروهرری وری و نرروآوریافنرر  انتشررارا  علمرری  اخررال  و ایمررا  انسررانی هسرررمایاسررت: 

 علمری  جرامع  )نقشره  اثربخشری  آمرای  آموزشری   المللیبینمشارکت  و تأمین مالی گذاریسرمایه

هرای فنراوری برا    شراخص مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفراعی،  چنین ( هم11: 1362کشور،

سررمایه  هرای  شراخص  هرای سراختاری  رویکرد دفاعی را به این شرح تعیین نموده است: شراخص 

 هرای دسرتاوردها  شراخص   زیرسراخت های شاخص های مدیریت دان  و فناوریشاخص انسانی

 ( 56: 1316)موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 

    تحقیق: چارچوب مفهومی

نق  علم و فناوری در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حروزه دفراعی امنیتری، برا      تبیین منظوربه

های علم و فناوری، در یرک نشسرت   و شاخص هامؤلفههای نظری متفاو  پیرامو  بررسی دیدگاه
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امنیتی و استعالم نظر از خبرگا  نیروهای مسلح  حوزه دفاعی خبرگا  ازنفر  12مطالعاتی با حضور 

ایرانری پیشررفت در ایرن     بر الگروی اسرالمی   مؤثرهای و شاخص هامؤلفهاسالمی ایرا ، جمهوری 

 حوزه، چارچوب مفهومی به شرح جدول شماره یک شناسایی و احصا  گردید. 
 تحقی، مفهومی چارچوب:1 جدول

         

 : تحقیقشناسی روش
ای اسرت یعنری   توسرعه  این مقاله که برمبنای دستاورد و نتیجه مطالعا  گروهی، از نرو  کراربردی  

های دفاعی امنیتی جمهوری اسالمی ایررا   گیری در سازما عم  و تصمیمتواند مبنای نتایج آ  می

شی، توصیفی، تحلیلی است. همچنین این مقاله برمبنای نرو   یقرار گیرد. برمبنای اهداف از نو  پیما

هرای  گردآوری داده منظوربهیک تحقی، آمیخته، )کمی و کیفی( است.  صور بههای موردنیاز، داده

بسرته،   مصراحبه ی علمی و تخصصی و از اباار پرسشنامه بسته، کتابخانه میدانی، هایکمی از روش

هرای اینترنتری   یتسرا ی رسرمی و  هرا سازما های علمی و تخصصی، اسناد و مدارک، آرشیو کتاب

ی علمری و تخصصری   کتابخانه های میدانی،روش های کیفی ازگردآوری داده منظوربهدانشگاهی و 

باز و عمی، تا حد اشبا  و تحلیر  محتروا اسرتفاده شرده اسرت.       مصاحبهو اباارهای پرسشنامه باز، 

آمار استنباطی )مجذور کا بررای همبسرتگی، فریردمن بررای      هاداده وتحلی تجایه منظوربههمچنین 

از آمرار نرا پارامتریرک و     هرای کیفری  وتحلی  مضامین و دادهها و ...( و برای تجایهبندی تقدمرتبه

 همچنین اباار تحلی  محتوا استفاده گردیده است.

 شاخص مؤلفه بعد مفهوم

الگوی 
ی اسالمی ایران
ر پیشرفت د

حوزه دفاعی 
 امنیتی

 
 

 
 

علم و 
 فناوری

هاظرفیت( 1)  سازما  اطالعا  تجهیاا  نیروی انسانی برنامه 

رشد و  (2)
 توسعه

نرخ رشد 
پژوه  
 گرا 

نرخ رشد 
نوآوری و 
 اختراعا 

نرخ رشد 
ها و طرح

هاپژوه   

نرخ رشد 
تولیدا  
 علمی

نرخ رشد 
وری بهره

 پژوهشی
ماهیت( 3) تهاجمی() امنیتی –دفاعی  متعارف غیرمتعارف دفاعی امنیتی   
اثربخشی( 4) درصد  

های طرح
کاربردی 
 شده

میاا  تحق، 
 اهداف مصوب

میاا  
-رضایتمندی ذی

 نفعا 

 سهم در تحق، اهداف ملی
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های مطالعا  نظرری  ای بر اساس یافتهنامهابتدا پرس  تهیه پرسشنامه و روایی و پایایی آ  منظوربه

ایرانری   هرای  نقر  علرم و فنراوری در الگروی اسرالمی      ها و مؤلفره و اکتشافی، متناظر با شاخص

آ  بره جامعره    سؤال بسته تنظیم گردید و پس از ارائه 32در قال   امنیتی وزه دفاعیپیشرفت در ح

هرای علمری و جلسرا     نظر و خبرره مررتبط برا موضرو  کره در پری نشسرت       دوم و افراد صاح 

اندیشی با این خبرگا  و فرماندها  و مدیرا  حوزه دفاعی، امنیتری و مشرور  و اخرذ نظررا      هم

اصالحی با لحاک نمود  نظرا  افرراد   نامهتزم به عم  آمد و سپس پرس استاد راهنما اصالحا  

سرؤال بسرته طراحری گردیرد. بررای روایری        22نظر و خبره تعیرین و درنهایرت در قالر     صاح 

انجرام   منظرور بهشده است. و پرسشنامه از طیف لیکر  و برای پایایی آ  از آلفای کرونباخ استفاده

خبرگا ، پس از مشور  با اسراتید محتررم و مشرخص شرد  خبرگرا       نظرا  و مصاحبه با صاح 

هرا اقردام   حوزه دفاعی، امنیتی و علمی نسبت به تهیه سؤات  بسته و باز جهت انجام مصاحبه با آ 

 گردید.

شده و ها و نظرا  متخصصا  علوم دفاعی و امنیتی استفادهبرای بات برد  روایی مصاحبه از دیدگاه

و بررای برات    باشرد  شده در مصاحبه )باز و بسته( مرتبط با موضو  پرژوه  مری  های مطرحپرس 

 های مختلف مطرح گردید.ای دیگر و در زما گونهبرد  پایایی مصاحبه، سؤات  مصاحبه به

و علمی کشور، جامعه آماری این  امنیتی های دفاعیو فعات  حوزه نظرا صاح  نفر از 243تعداد 

نفرر   122که تعداد نفرا  جامعره بیشرتر از   ییازآنجادهند )پیوست الف( که پژوه  را تشکی  می

اسرت و حجرم    شرده اسرتفاده باشند، لذا برای تعیین اندازه نمونه از فرمول کوکرا  به شرح زیرر  می

 نفر تعیین گردید. 96نمونه برابر محاسبا  

6983.68
3904.3

3772.233

25.)96.1()1243(01.

25.)96.1(243
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2

2
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2
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 .سرت ا 1.96کره مقردار آ    شرده  محاسربه از طری، جدول مربوطره   95%با ضری  اطمینا  

اسرت. و بررای کیفری:     شرده گرفتهدر نظر  d<0.1خطای پرسشنامه  و 0.5واریانس جامعه آماری 

 که با توجه به مشاوره با اسرتاد راهنمرا بررای رسرید  بره حرد اشربا  انتخراب         خبرگا  از تعدادی

های کیفی از روش هدفمنرد  ای و برای دادههای کمی، تصادفی طبقهگیری برای دادهنمونه .گردیدند
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های متغیر شاخصتا رسید  به حد اشبا  استفاده شده است. در این پژوه  پس از مشخص شد  

 داد، اقدام به تهیه پرسشنامه گردید. پرسشنامه را تشکی  می یهاسؤالهای که پایه

 داده ها و یافته های تحقیق وتحلیلتجزیه

 شده:های انجامهای کیفی مصاحبهتحلیل -الف

نظررا  ضرمن تأییرد    شرده، صراح   امنیتی تعیین شده با خبرگا  حوزه دفاعیهای انجامدر مصاحبه

  شده، بر موارد زیر تأکید بیشتری داشتند:های الگوی مطرحتمامی مؤلفه و شاخص
 شوندگا مصاحبه از اخذشده نظرا  جدول:2 جدول                             

 نظرا  در خصوص مؤلفه و شاخص شوندهمصاحبه ردیف

 افشردی محمدحسین 1

برنامه، اطالعا ، نیروی انسانی و میاا  تحق، اهداف  هایشاخصبر 
ایشا  اصول دفا  و امنیت و نظام  ضمناًبیشتری داشتند.  تأکیدمصوب 

 .دانندمی موردنظرارزشی را محاط بر الگوی 

 رحیم صفوی 2
در تحق، اهداف ملی  سهم وهای کاربردی شده های درصد طرحبر شاخص

 بیشتر تأکید داشتند.

 سیاری اهللحبی  3

و متعارف )دفاعی امنیتی( بیشتر تأکید داشتند.  غیرمتعارفهای بر شاخص
امنیتی  هدایتگر حوزه دفاعی عنوا بهچنین ایشا  بر اص  رهبری انقالب هم

 فراوا  دارند.. تأکید

 اشکا  4
رشد تولیدا  علمی تأکید  نرخ وهای نرخ رشد پژوهشگرا  بر شاخص

 بیشتری داشتند.

 های استنباطیتحلیل -ب

بعد علم و فنراوری   یهامؤلفههای استنباطی پرسشنامه به بررسی میاا  ارتباط ی تحلدر بخ  اول 

برای این منظرور فرضریاتی بره     ایرانی پیشرفت )حوزه دفاعی امنیتی( پرداخته شد. با الگوی اسالمی

شرر  یير    وتحلی  گردید که نترایج بره   یهتجا شرح زیر تدوین و سپس به کمک آزمو  کای دو

 است:

 فناوری و علم بعد یهامؤلفهوتحلیل تجزیه: 7 فرضیه

H0: اندمستق  وریافنتوسعه و اثربخشی از بعد علم و  رشدی ظرفیت، ماهیت، هامؤلفه 

H1: وابسرته )مررتبط(    وریافنر توسعه و اثربخشی از بعرد علرم و    رشدی ظرفیت، ماهیت، هامؤلفه

  هستند.
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    : تبیین نق  علم و فناوری در الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتیمششمقاله 

 فناوری و علم بعد استنباطی آمار تحلی  :3 جدول                                   

ف
ردي

 

بعد
 

 مؤلفه

 شدهمشاهدهفراوانی 
مقرردار یررا  

 محاسبه

 شده

سررررررط  

 معنادار 
خیلی زياد نتیجه آزمون

 

زياد
ط 
متوس

 

یم
 

خیلی یم
 

9 

علم و 
فن

آور
 مرتبط است /049 300/99 0 0 9 33 39 ظرفیت  

 مرتبط است /041 700/3 0 0 93 34 33 ماهیت 3

 مرتبط است /000 997/54 9 3 7 39 96 رشد 3

 مرتبط است /000 100/74 0 9 9 99 43 اثربخشی 4

                 

با توجه به خروجی جدول چو  سرطح   آزمو  فرض بات از آزمو  کای دو استفاده گردید منظوربه

 تأییرد مرورد   H1است فرض  آمدهدستبه/ کمتر 25از میاا  خطای  هامؤلفهمعناداری برای تمامی 

 مرتبط هستند. وریافنیادشده با بعد علم و  مؤلفهگردد این بدا  معناست که هر چهار یمواقع 

 فناوری و علم بعد یهاشاخص لیوتحلهیتجز: 7-7 فرضیه

H0 :ایرانی پیشررفت )حروزه دفراعی    بر الگوی اسالمی وریافنی بعد علم و هامؤلفهی هاشاخص 

 یر ندارند.تأثامنیتی( 

 H1 :ایرانی پیشرفت )حروزه دفراعی   بر الگوی اسالمی وریافنی بعد علم و هامؤلفهی هاشاخص 

  یر دارند.تأثامنیتی( 

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی بر فناوری و علم بعد هایمؤلفه هایشاخص استنباطی آمار تحلی :4 جدول

ف
ردي

 

عد
ب

فه 
مؤل

 

 شاخص

 شدهفراوانی مشاهده

  
یا
ر 
دا
مق

سبه
حا
م

ده
ش

  
دار
عنا
  م
سط

 

 

ه 
یج
نت

ون
زم
آ

اد 
 زي
لی
خی

 

اد
زي

ط 
وس
مت

 

یم
یم 
ی 
خیل

 

9 

فن
و 
م 
عل

ر 
آو

 

ت
رفی
ظ

 ها

 /000 54 0 9 4 91 37 برنامه
تأثیر 

 دارد

 0 0 3 93 45 نیرو  انسانی 3
60/

46 
000/ 

تأثیر 

 دارد
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 0 0 9 36 35 تجهیزات 3
90/

95 
009/ 

تأثیر 

 دارد

 0 9 5 91 39 اطالعات 4
73/

46 
000/ 

تأثیر 

 دارد

 3 3 99 35 96 سازمان 5
33/

33 
000/ 

تأثیر 

 دارد

9 

ت
اهی
م

 

 غیرمتعارف دفاعی

 امنیتی
33 35 3 0 0 

60/

33 
000/ 

تأثیر 

 دارد

7 
 یتیامن متعارف دفاعی

 تهاجم()
4 36 39 5 9 

33/

50 
000/ 

تأثیر 

 دارد

1 

عه
وس
و ت
د 
رش

 

 0 0 93 34 94 نرخ رشد پژوهشگر
10/

94 
009/ 

تأثیر 

 دارد

 0 9 7 39 39 رشد و نوآور  نرخ 6
10/

39 
000/ 

تأثیر 

 دارد

90 
نرخ رشد طر  و 

 هاپروژه
94 37 97 3 0 

30/

39 
000/ 

تأثیر 

 دارد

99 
نرخ رشد تولیدات 

 علمی
39 31 5 9 0 

09/

36 
000/ 

تأثیر 

 دارد

93 
  وربهرهنرخ رشد 

 پژوهشی
36 39 5 0 0 

90/

97 
000/ 

تأثیر 

 دارد

93 

شی
بخ
اثر

 

تحقق اهداف میزان 

 مصوب
31 39 9 0 0 

10/

94 
009/ 

تأثیر 

 دارد

94 
میزان رضايتمند  

 نفعان ی
35 39 4 0 0 

90/

30 
000/ 

تأثیر 

 دارد

95 
سهم در تحقق 

 اهداف ملی
30 39 4 0 0 

90/

35 
000/ 

تأثیر 

 دارد

99 
  هاطر درصد 

 یاربرد  شده
30 39 1 9 0 

09/

35 
000/ 

تأثیر 

 دارد
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شرده، چرو  سرطح معنراداری بررای تمرامی       هرای مشراهده  خروجی جردول و فراوانری  با توجه به 

عنروا   هرا بره  آمده است فرض تأثیر تمامی شراخص دست/ کمتر به25های از سطح خطای شاخص

 گردد.ایرانی پیشرفت مورد تأیید واقع می های عوام  علم و فناوری بر الگوی اسالمیشاخص

 آزمون فریدمن:

برر الگروی اسرالمی     مرؤثر و عوام   یهامؤلفهو  هاشاخصهایی جهت بررسی اینکه بین ی تحلدر 

پیشرفت اهمیت کدام شاخص دارای باتترین میانگین است یا به عبارتی از دیردگاه جامعره     ایرانی

از اهمیت و نق  باتتری برخوردار است  فرضیاتی به شرح زیر  مؤلفهکدام شاخص و  دهندهپاسخ

 باشد:یممطرح و سپس به کمک آزمو  فریدمن مورد تحلی  واقع گردید که نتایج به شرح ذی  

 اسرالمی  الگرو   بر مؤثر فناور  و علم بعد  هامؤلفه  بندتياولو  یوتحلهيتجز: 7-2 فرضیه

 پیشرفت ايرانی

H0 ایرانی پیشرفت یکسا  است. الگوی اسالمی بر مؤثری ورافنی علم و هامؤلفه: اولویت 

H1 تفاو  معنادار دارند. باهم مؤلفه: حداق  اولویت دو 

وتحلی  فرضیه بات از آزمو  فریدمن استفاده گردید که نتایج بره شررح جردول زیرر     یهتجا منظوربه

 است:

 پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی بر مؤثر فناوری و علم بعد هایمؤلفه فریدمن آزمو  تحلی :5جدول        

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 34/4 هایتظرف 

 79/3 ماهیت

 31/3 اثربخشی

 03/3 رشد و توسعه

90 =N  5و =df  000و =/sig  3= 397/53وχ 

فررض   آمرده دستبه/ 25کمتر از میاا  خطای  با توجه به خروجی جدول چو  سطح معناداری     

H1  برر  مرؤثر ی ورافنر ی علرم و  هرا مؤلفهگردد. این بدا  معناست که اولویت یمواقع  تأییدمورد 

یری که بر الگو دارند یکسا  نیستند. تأثبه لحاک    وتفاو  معنادار دارند باهمالگوی اسالمی ایرانی 

 است. شدهدادهبه ترتی  در جدول بات نشا   هاآ رتبه اهمیت 
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 فناوری و علم بعد ظرفیتمؤلفه  یهاشاخص یبندتیاولو لیوتحلهی: تجز7-3 فرضیه

H0 ایرانری پیشررفت    الگروی اسرالمی   برر  مرؤثر ی ورافنی ظرفیت بعد علم و هاشاخص: اولویت

 یکسا  است.

H1 تفاو  معنادار دارند. باهم: حداق  اولویت دو شاخص 

گردید که نتایج بره شررح جردول زیرر     وتحلی  فرضیه بات از آزمو  فریدمن استفاده یهتجا منظوربه

    است:
 فناوری و علم بعد ظرفیت مؤلفه هایشاخص فریدمن آزمو  تحلی  : 9جدول                

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 فريدمن

 90/3 نیرو  انسانی

 33/3 برنامه

 39/3 اطالعات

 75/3 تجهیزات

 39/3 سازمان

92 =N  4و =df  222و =/sig  2= 344/44وχ 

 H1فرض  آمدهدستبه/ 25کمتر از میاا  خطای  با توجه به خروجی جدول چو  سطح معناداری

ی ورافنر هرای علرم و   یرت ظرفی هاشاخصگردد. این بدا  معناست که اولویت یمواقع  تأییدمورد 

یری که بر الگو دارند یکسا  تأثبه لحاک    وتفاو  معنادار دارند باهمالگوی اسالمی ایرانی  بر مؤثر

 است. شدهدادهبه ترتی  در جدول بات نشا   هاآ نیستند. رتبه اهمیت 

 فناوری و علم بعد ماهیتمؤلفه  یهاشاخص یبندتیاولو لیوتحلهی: تجز7-0 فرضیه

H0 ایرانری پیشررفت    الگروی اسرالمی   برر  مرؤثر  وریافنر ی ماهیت بعد علم و هاشاخص: اولویت

 یکسا  است.

H1 تفاو  معنادار دارند. باهم: حداق  اولویت دو شاخص 

وتحلی  فرضیه بات از آزمو  فریدمن استفاده گردید که نتایج بره شررح جردول زیرر     یهتجا منظوربه

  است:
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 فناوری و علم بعد ماهیت مؤلفه هایشاخص فریدمن آزمو  تحلی : 8 جدول

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 فريدمن
 43/3 امنیتی متعارف دفاعی

 31/3 یتیامن یدفاعغیرمتعارف 

90 =N  3و =df  222و =/sig  2= 162/93وχ 
 

 H1فرض  آمدهدستبه/ 25کمتر از میاا  خطای  با توجه به خروجی جدول چو  سطح معناداری

 برر  مؤثری ورافنی ماهیت علم و هاشاخصگردد. این بدا  معناست که اولویت یمواقع  تأییدمورد 

یری که بر الگو دارند یکسا  نیستند. تأثبه لحاک    وتفاو  معنادار دارند باهمایرانی  الگوی اسالمی

 است. شدهدادهبه ترتی  در جدول بات نشا   هاآ رتبه اهمیت 

 آوریفن و علم بعد رشد و توسعهمؤلفه  یهاشاخص یبندتیاولو لیوتحلهی: تجز7-5 فرضیه

H0 الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  بر مؤثر وریافنو توسعه بعد علم و  ی رشدهاشاخص: اولویت

 یکسا  است.

H1 تفاو  معنادار دارند. باهم: حداق  اولویت دو شاخص 

وتحلی  فرضیه بات از آزمو  فریدمن استفاده گردید که نتایج بره شررح جردول زیرر     یهتجا منظوربه

    است:

 فناوری و علم بعد توسعه و رشد مؤلفه هایشاخص فریدمن آزمو  تحلی  :1 جدول

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 فريدمن

 94/4   پژوهشیوربهرهنرخ رشد 

 03/4 نرخ رشد نوآور  و اختراعات

 63/3 نرخ رشد تولیدات علمی

 94/3 نرخ رشد پژوهشگران

 63/3 نرخ رشد درآمدها  پژوهشی

 14/3 هاپروژهو  هاطر نرخ رشد  

90 =N  5و =df  222و =/sig  2= 318/52وχ 
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فررض   آمرده دسرت بره / 25کمتر از میاا  خطای  با توجه به خروجی جدول چو  سطح معناداری  

H1  مؤثر وریافنی رشد علم و هاشاخصگردد. این بدا  معناست که اولویت یمواقع  تأییدمورد 

یری کره برر الگرو دارنرد یکسرا       تأثبه لحاک    وتفاو  معنادار دارند باهمالگوی اسالمی ایرانی  بر

 است. شدهدادهبه ترتی  در جدول بات نشا   هاآ نیستند. رتبه اهمیت 

 فناوری و علم بعد اثربخشیمؤلفه  یهاشاخص یبندتیاولو لیوتحلهی: تجز7-9 فرضیه

 H0 :پیشرفت ايرانی اسالمی الگو  بر مؤثر فناور  و علم بعد اثربخشی ها شاخص اولويت 

 .است يکسان

 H1 : دارند معنادار تفاوت باهم شاخص دو اولويت حداق.  

 جردول  شرر   به نتايج یه گرديد استفاده فريدمن آزمون از باال فرضیه وتحلی تجزيه منظوربه

 :                       است زير
 فناور  و علم بعد اثربخشی مؤلفه ها شاخص فريدمن آزمون تحلی  :6 جدول

 رتبه میانگین شاخص آزمون

 فريدمن

 94/3 میزان تحقق اهداف مصوب

 93/3 نفعان یمیزان رضايتمند  

 43/3 سهم در تحقق اهداف ملی

 30/3   یاربرد  شدههاطر درصد 

92 =N  3و =df  222و =/sig  2= 162/93وχ 
 

 H1فررض   آمدهدستبه/ 25کمتر از میاا  خطای  با توجه به خروجی جدول چو  سطح معناداری

 وریافنر ی اثربخشی بعد علرم و  هاشاخصگردد. این بدا  معناست که اولویت یمواقع  تأییدمورد 

یری که بر الگو دارند یکسا  تأثتفاو  معنادار دارند و به لحاک  باهمالگوی اسالمی ایرانی  بر مؤثر

 است. هشددادهبه ترتی  در جدول بات نشا   هاآ نیستند. رتبه اهمیت 

 گیری و پیشنهاد: نتیجه

 گیری:نتیجه-الف
 نتایج به شرح زیر حاص  گردید: شدهانجام هایوتحلی تجایهها و با توجه به بررسی



 

 

155  

 

    : تبیین نق  علم و فناوری در الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتیمششمقاله 

شرده،  انجامهای علم و فناوری بر اساس تحلی  های بعدبررسی استقالل یا وابستگی مؤلفهدر  -1

اثربخشی( به بعرد   و رشد ماهیت، )ظرفیت،های موردنظر دهنده معتقدند که مؤلفهجامعه پاسخ

 علم و فناوری مرتبط هستند.

ایرانری   فناوری برر الگروی اسرالمی    های بعد علم وهای مؤلفهبررسی تأثیرگذاری شاخصدر  -2

دهنرده معتقدنرد   شده، جامعه پاسرخ های انجامبر اساس تحلی  پیشرفت در حوزه دفاعی امنیتی

، اطالعرا  ، اا یر تجهی، انسران  یرویر ن، برنامهفناوری ) علم و های بعدمؤلفه هایشاخصکه 

رشرد   نررخ هرا،  پررویه رشد طررح و   نرخی، رشد و نوآور نرخ، رشد پژوهشگر نرخ، سازما 

 یتمندیرضرا  اا یر م، تحقر، اهرداف   اا یر می، پژوهشر  وریبهرره رشرد   نررخ ی، علم دا یتول

 غیرمتعرارف دفراعی  ، شرده  یکراربرد  هرای طرح درصدی، در تحق، اهداف مل سهمنفعا ، ذی

 تأثیر دارند. پیشرفت ایرانی اسالمی الگوی برامنیتی و متعارف دفاعی امنیتی( 

ی هرا مؤلفه اولویت ،آمدهعم بر اساس آزمو  به های بعد علم و فناوریبندی مؤلفهاولویت در -3

 لحراک  بره  و دارنرد  معنرادار  تفاو  باهم پیشرفت ایرانی اسالمی در الگوی علم و فناوریبعد 

و  ظرفیرت هرای  بر اسراس آزمرو  فریردمن، مؤلفره     که نیستند یکسا  دارند الگو بر که یریتأث

های رشرد و توسرعه در   های اثربخشی در اولویت دوم و مؤلفهو مؤلفه ماهیت در اولویت اول

 بندی گردید.اولویت سوم رتبه

 فریردمن،  آزمرو   اسراس  بر فناوری و علم بعد در ظرفیت مؤلفه هایشاخص بندیدر اولویت -4

 معنادار تفاو  باهم ایرانی اسالمی الگوی بر مؤثر فناوری و علم ظرفیت هایشاخص اولویت

کره برر اسراس آزمرو  فریردمن،       .نیسرتند  یکسرا   دارنرد،  الگو بر که تأثیری لحاک به و دارند

هرای برنامره، اطالعرا ، تجهیراا  و     شاخص نیروی انسانی در اولویت اول و سایر شراخص 

 بندی گردید.های بعدی رتبه  در اولویتسازما

 فریردمن،  آزمرو   اسراس  بر فناوری و علم بعد در ماهیت مؤلفه هایشاخص بندیاولویت در -5

 معنرادار  تفاو  باهم ایرانی اسالمی الگوی بر مؤثر فناوری و علم ماهیت هایشاخص اولویت

کره برر اسراس آزمرو ، شراخص       .نیسرتند  یکسرا   دارند، الگو بر که تأثیری لحاک به و دارند

بنردی  دوم رتبره  امنیتی در اولویرت  در اولویت اول و غیرمتعارف دفاعیامنیتی  متعارف دفاعی

 گردید.
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 فریردمن،  آزمو  اساس بر فناوری و علم بعد در اثربخشی مؤلفه هایشاخص بندیاولویت در -9

 تفراو   براهم  انری ایر اسرالمی  الگروی  برر  مؤثر فناوری و علم اثربخشی هایشاخص اولویت

بر این اساس شراخص نررخ    .نیستند یکسا  دارند، الگو بر که تأثیری لحاک به و دارند معنادار

های نرخ رشد نوآوری و اختراعرا ، نررخ   وری پژوهشی در اولویت اول و شاخصرشد بهره

ها به ترتیر  در  ها و پرویهرشد پژوهشگرا ، نرخ رشد درآمدهای پژوهشی و نرخ رشد طرح

 بندی گردید.های بعدی رتبهاولویت

 برر اسراس آزمرو  فریردمن،     های مؤلفه رشد در بعد علم و فنراوری بندی شاخصاولویتدر  -8

 معنرادار  تفراو   براهم  ایرانی اسالمی الگوی بر مؤثر رشد علم و فناوری هایشاخص اولویت

آزمو ، شاخص میراا   . که بر اساس نیستند یکسا  دارند، الگو بر که تأثیری لحاک بهو  دارند

، سهم در تحقر،  نفعا ذیهای میاا  رضایت تحق، اهداف مصوب در اولویت اول و شاخص

هرای بعردی قررار    های کاربردی شده به ترتی  در اولویتملی و شاخص درصد طرح اهداف

 گرفتند.

 :هاپیشنهاد-ب

فنراوری بره   و  علرم ها و ماهیت از بعد ظرفیت هایمؤلفهبر اساس آزمو  فریدمن با توجه به اینکه 

 گردد:های زیر ارائه میبندی گردیده است لذا پیشنهادترتی  در اولویت اول و دوم رتبه

الخصوص نیروهای مسرلح  امنیتی و علی نهادهای دفاعی موردنیاز فناوری وکارگیری علم در به -9

دارای  هرا یرت ظرف، ازنظرر  خداشناسیدارای شاخصه  اخال  و معنویتعلم و فناوری که ازنظر 

، ازنظرر  مصروب  اهرداف  تحقر،  میاا دارای شاخصه  اثربخشیو ازنظر  انسانی نیرویشاخصه 

و  علرم  تولیرد دارای شاخصه  دستاورد، ازنظر پژوهشی یوربهره رشد نرخدارای شاخصه  رشد

 تر خواهند بود.هستند برای سازما  مناس  گذارییهسرمادارای شاخصه  فعالیتازنظر 

سازی نتایج حاص  از این تحقیر، در  گذارا  جمهوری اسالمی ایرا  در خصوص پیادهسیاست -3

 حوزه دفاعی امنیتی اقدام نمایند.

های علم و فنراوری در حروزه   افاای  ظرفیت منظوربهوزار  دفا  و پشتیبانی نیروهای مسلح  -3

 اقدام نماید.  بنیا  و مراکا تحقیقاتیهای دان دفاعی امنیتی نسبت به ایجاد شرکت
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 فهرست منابع:

 منابع فارسی: -الف

 مکارم شیرازی اهللتیآ، ترجمه، میکر قرآ  -

 ، تهرا  دانشگاه ، تهرا ،ايران در تکنولوژ  انتقال ،(1311) کیومرث اشترینا 

 تهررا ،  ،چرین  تسرلیحاتی  سیاست و نظامی انديشه در تحول سیر ،(1382) محمدجواد نیا، امیدوار 

 المللیبین و سیاسی مطالعا  دفتر

 ،دفرا   بخر   در فنراور   انتخراب  و ارزيابی شناسايی، الگو  ارائه ،(1314) رضاعلی بوشهری، -

 دفاعی فناوری و علوم پژوهیآینده تهرا ، مرکا

 توسرعه  ران،ير ا فنراور   توسرعه  نظام رامونیپ یبررس و قیتحق"( 1314) اهللحجت ی،نیحس حاج -

 بهار ششم، شماره سوم، سال ،" تکنولوژ

 پیشرفت ايرانی – اسالمی الگو  یلید  عناصر و ا پايه اصول تبیین ،(1361) بخ  نیک حبیبی، -

 ملی، دانشکده دفا  ملی دفا  عالی دانشگاه تهرا ، ،ايران اسالمی جمهور 

تهرا ،  -ترجمه احمد آرام  "الحیاة " (1312)حکیمى، محمدرضا و حکیمى، محمد و حکیمى، على، -

 چاپ: اول، 

 کتاب، چاپ دوم یادواره تهرا ، ،آمیخته پژوه  ها روش ،(1361) سیاوش شورینی، خلیلی 

 ،ايرران،  اسرالمی  جمهرور   ارت  نظامی آمادگی مناسب الگو  طراحی ،(1361) وحیرد  ریاضی 

 ملی، دانشکده دفا  ملی دفا  عالی دانشگاه تهرا ،

 ( 1311دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ،)وزار   ،سند تحول راهبرد  علم و فناور  یشور

  فناوری وعلوم تحقیقا  

 ،ملی دفا  عالی تهرا ، دانشگاه ،نظامی ها توانمند  و فناور  ،(1318) حمید کریمی 

 و تحکیم راهبرد  الگو  تدوين و دستیابی ،(1316) امنیَت دانشکده چهاردهم دوره مطالعا  گروه 

 امنیت دانشکده ملَی، دفا  عالی دانشگاه تهرا ، ،ايران اسالمی جمهور  ملی اقتدار توسعه

 ( 1319گروه مطالعا  دوره سیادهم مدیریت راهبردی ،)    تدوين راهبرد تولیرد علرم و فنراور  در

 ملَری،  دفرا   یعرال  دانشگاه ، تهرا ،سالهانداز بیستجمهور  اسالمی ايران در راستا  تحقق چشم

 مدیریت دانشکده



 

 

151  

 

  1369، پاییا 96سال پانادهم، شماره  - استراتژيكفصلنامه مطالعا  دفاعی 

 سرند  اسرا   برر  منطقه دفاعی برتر قدرت تحقق راهبردها  تدوين (،1361) همکارا  و محمدی 

 دانشرکده  دفراعی  سیاسرت  ششرم  دوره دانشجویا  گروهی مطالعه تهرا ، ،شمسی 9404 اندازچشم

 ملی دفا  عالی ملی، دانشگاه دفا 

 ( 1316موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،)تهرا ها  فناور  با رويکرد دفاعیشاخص ، 

 ،چاپار تهرا ، تکنولویی، اطالعا  و اطالعا  تکنولویی ،(1319) نقی محمد مهدوی 

 ،علروم  سراز   اسرالمی  محصرول  پیشرفت ايرانی اسالمی الگو  ،(1362) حسرین  سید میرمعای 

 اول چاپ عدالت، پیام ، تهرا ،انسانی

 دفراعی،  راهبرد فصلنامه ،در عصر نوين ملَی قدرت ارزيابی الگو  ،(1319) محمدرضا امینی، میرزا 

 هیجده شماره پنجم، سال

 فنراوری  و علروم  پژوهیآینده مرکا تهرا ، ،ینبنیان فناور  بر ا مقدمه ،(1318) فرهاد زاده، نظری 

 اوَل دفاعی، چاپ صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه دفاعی،

 ( 9316نقشه جامع علمی یشور،) دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 

 منابع انگلیسی -ب

- Science & Technology in China: A Roadmap to 2050, Strategic General 

Report of the Chinese Academy of Sciences. 

- A European Defence Research & Technology Strategy, An Introduction to 

the EDRT Strategy, Alexander Weis, Chief Executive, European Defence 

Agency. 

 سایت -پ
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