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Abstract: 
The fundamental differences of visions and basic schools of thought in West and the 

Islamic Republic of Iran are necessary pay attention to the discourse of Islamic Revolution in 

formulating the principles of innovation and success factors of innovation system in the 

defense industry.This article, in seeking to identify the success factors of innovation and 

expected functions in the defense industry on the discourse of the Islamic Revolution. 

Explaining the role of the innovation in defense industry need to understand the concept of 

national power, discourse, its dimensions and components in projects after the victory of 

Islamic Revolution. Since this study has focused on innovation, from accepted theories of the 

sacred system of the Islamic Republic in the defense industry, so has be special attention to the 

Imam Khomeini and the Supreme Leader's views and opinions. Research methodology, done 

qualitative and content analysis through interviews and literature review. Achievement of such 

knowledge is the creation of a framework of national power that determining the relationship 

between origin of national power, tools and resources and thus manifestations of national 

power. Mentioned framework has been major emphasis on the effectiveness of national power 

components of science and technology in general and innovation of defense industry in 

specific in the discourse of Islamic Revolution. 
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  تحلیل کیفی نظام نوآوري در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقالب اسالمی
  

  ) 16/06/1395: تاریخ پذیرش 05/12/94: تاریخ دریافت(  
  4سید حبیب اله طباطبائیان، 3امداد صوفیب جهانیار ،* 2مهدي الیاسی، 1ابوطالب شفقت

 
  چکیده

هاي مکاتب فکري غرب و جمهوري اسالمی ایران، توجه به گفتمان انقالب اسـالمی در تـدوین    ها و پایه هاي بنیادین در بینش تفاوت
ـ موفق عواملاین مقاله، در جستجوي شناسائی  .ي را در صنعت دفاعی ضروري می سازدنوآورنظام  تیموفق عواملمبانی نوآوري و   تی

نوآوري صنعت تبیین نقش و جایگاه . و کارکردهاي مورد انتظار در بخش صنعت دفاعی بر اساس گفتمان انقالب اسالمی است ينوآور
  .هاي آن است ها و ابعاد و مولفه انـدرت ملی، گفتمـشناخت مفهوم ق دفاعی در پروژه هاي پس از پیروزي انقالب اسالمی نیازمند

پردازد،  هاي مورد پذیرش نظام مقدس جمهوري اسالمی می که این پژوهش به موضوع نوآوري در صنعت دفاعی از منظر نظریهجااز آن 
صـورت کیفـی و بـا    روش تحقیق حاضر، به. استاي شده  و مقام معظم رهبري توجه ویژه) ره(ها و آراء حضرت امام خمینی  به دیدگاه
دستاورد چنین شناختی، پدید آمدن چارچوبی از . شودتحلیل محتوا از طریق مصاحبه و بررسی ادبیات موضوع انجام میتحقیق  استراتژي

چارچوب یاد شده تاکید . تکننده ارتباط میان منشاء قدرت ملی، ابزار و منابع و در نتیجه مظاهر قدرت ملی اس قدرت ملی است که تبیین
صورت خاص در گفتمان  معناي عام و نوآوري صنعت دفاعی به آوري به هاي قدرت ملی از علوم و فن اي بر نحوه تاثیرپذیري مولفه عمده

  .انقالب اسالمی دارد

  : کلیدي واژگان
  .نظام نوآوري، خودباوري ملی، صنعت دفاعی، گفتمان انقالب اسالمی
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  مقدمه - 1

 بازیگران دانشی حاصل تعامالت اساساً هانوآوري که معناست این برگیرنده در نوآوري به مند نظام رویکرد
 کنندهتعیین عوامل بر بلکه پردازد،نمی مرحله نوآوري خود به فقط نوآوري هاينظام مفهوم. است مختلف
توسط  خاص، طوربه نوآورانه عمل که فرضند این بر مبتنی نوآوري نظام مفاهیم همه. دارد تأکید نیز نوآوري
 که دارند نظام تاکید خاص نهادي عوامل نقش بر مفاهیم این بنابراین، .گیرندمی شکل نظام نهادي محیط
  .]10 [شوندمی آوريفن تغییر و نوآوري شدن مانع یا گسترش باعث
 اهـدیدگ )اول  :ردـک ديـبنطبقه وانـتاصـلی می دیـدگاه سـه قالـب در را نـوآوري ونـات پیرامـمطالع
 فـردي اسـتعدادهاي و هـوش به مربوط و شناختیامـر روان یـک بیـشتر را نـوآوري کـه شـناختیروان

 و شـناختی جامعه امري بیشتر را سازمانی نوآوري و خالقیت که دیـدگاه اجتماعی )دوم کنـد،مـی تلقـی
مند دیـدگاه نظام )سـوم و دانـدمـی اسـتعدادها بـروز براي مناسب زمینه و محیط آمدن بـه فراهم مربـوط

 عوامل از فراتر یعنی امـر سازمانی یـک را سـازمان در را هـاآن فراگیـري و اسـتمرار و هـانوآوري ایجاد که
علمی در این میان، تحوالت سریع . ]3 [کندمی الزم تلقی هايزمینه و امکانات صرف آوردن فراهم و فردي
هاي کسب و کار تاثیر عمیقی بر ها و مدلها، سازمانویژه نوآوري در کاالها، خدمات، سیستمهآورانه و بو فن

ها و عاملی اساسی در  ترین پیشراناي که امروز نوآوري یکی از اصلیگونهصنعت دفاعی داشته است؛ به
دهد  ها و کشورهاي موفق نشان می کتمرور تجارب شر. آیدپیشرفت و توسعه صنعت دفاعی به حساب می

نوآوري نه تنها در سطح بنگاه، بلکه به . ها عمدتاً ریشه در نوآوري داردآن هايها و پیشرفتکه موفقیت
 .اهمیت یافته است ،عنوان منشأ رشد اقتصاد ملیشکلی فزاینده به

 و این کارکردها که دهد انجام نوآوري توسعۀ جهت در را هاییفعالیت و بایستی کارکردها نوآوري نظام هر
 نوآوري انجام در نظام مختلف بازیگران توسط و هستند تبیین و شناسایی قابل مختلفی سطوح ها، درفعالیت

 و "انتشار" ،"خلق"ملی نوآوري  نظام کارکردهاي ترینمهم کالن، سطح در که گفت توانمی. شوندمی
 یا زیرکارکردها از ايمجموعه این کارکردها باید گیريشکل براي که است نوآوري و دانش از "برداريبهره"

 مـفراه وآوريـن و دانش از برداري و بهره انتشار ق،ـشرایط خل تا شوند انجام نوآوري نظام در هافعالیت
  .]15 [شود

  . استو حتی دفاعی  ، صنعتیگذاري اقتصادي کلیدي در سیاست اينوآوري در حال تبدیل شدن به مؤلفه
ها و دانش را به  داند که ایده دفتر علم و نوآوري انگلیس، نوآوري را موتور اقتصاد مدرن می ،عنوان مثالبه

آورانه موجب افزایش ظرفیت و کاهش عدم در صنعت دفاعی، نوآوري فن. ]18 [کند کاال و خدمات تبدیل می
ها را کاهش سایر نظامیان مورد نیاز در ارتشاند شمار سربازان و ها توانستهاین نوآوري. قطعیت شده است

هاي این موضوع باعث شده است که ماهیت ارتش. که از قدرت عملیاتی ارتش ها بکاهنددهند، بدون آن
توان گفت که از آورانه و ظرفیت نظامی رابطه جدیدي نیست و میهاي فنرابطه نوآوري. مدرن تغییر کند

همین دلیل، تاریخ بشریت مملو از دقیقاً به. رابطه برقرار بوده است گیري ارتش در جهان اینآغاز شکل
تر شویم، اما هرچه به زمان حال نزدیک. اندهاي نظامی ناشی شدهاي است که از درگیريآورانههاي فنجهش
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در هاي خود نبوده و ها خواهان فزونی شمار ارتشاي که امروز حکومتگونهشود؛ بهاین رابطه شدیدتر می

  .]21 [دهندآوري را ترجیح میهاي کامالً عملیاتی و کامالً مجهز به فنمقابل، ارتش
در ایران، پس از انقالب شکوهمند اسالمی، مفهوم پیشرفت و نوآوري همواره مورد توجه ویژه رهبران 

ایتالیایی  نگارخبرهاي آغازین انقالب درپاسخ به ، در سال)ره(حضرت امام خمینی . انقالب قرار داشته است
: فرمایندمی داشته باشد تواند در یک جامعۀ اسالمی وجود حکومت مدرن چگونه میکند که سوال می

چگونه ممکن است با تمدن و پیشرفت  ...اندیشه و فکر قرار داده است  اسالمی که بیشترین تأکید خود را بر"
 .]4 [شد؟هاي اوست سازگار نبا تجربه هاي مفید بشر که حاصل نوآوري و

ما دو جور کار  ...": اي نیز مکرراً بر اهمیت نوآوري تاکید نموده و در جایی می فرمایندحضرت آیت اهللا خامنه
کار جدید چیست؟ . جدید داریم، یک کار جدید واقعی است، یک کار جدیدي است که در واقع جدید نیست

دل طبیعت دست بیاندازد این ها را بکشد تواند از کشفیاتی است که بشر با قدرت فکر و ذهن خودش می
عنوان ایرانی خواهم بهرا من میگویم، آن کار اولی است، آنآنی که من همیشه توقع دارم و می.....بیرون 

توانید و و معتقد هستم که شما می.... بر را پیدا کنیدهاي میانام راهبارها گفته. توانیمانجام بدهیم و می
طور پیش همین] است که[شکستن مرزهاي دانش، دانش مثل یک دریایی ..... توانید یمطمئن هستم که م

  . ]1 [".تر ببریدرا پیشرفته؛ شما آن
را سال شکوفایی و  1387نظر به اهمیت نوآوري در پیشرفت اقتصادي و دفاعی، رهبر معظم انقالب سال 

محیط علمی، در معرض گفتمان عمومی قرار  گذاري کردند و نوآوري را درجامعه، به خصوص درنوآوري نام
ها هاى نو را پیدا کردن و آن یعنى نوآورى در فکر، در اندیشه، راه نوآورى ... ":داده و به دولت تاکید کردند که

 ،چه این دولت، چه هر دولت دیگرى تا بیست سال آینده ،و راهنماى کار در اختیار دولت عنوان برنامهرا به
  .]5 [هاى نو را پیدا کنیم اى نوآورى این است که شیوهقرار دادن؛ معن

 عرصه در گذاريسیاست و تحلیل براي عنوان رویکرديبه نوآوري نظام مفهوم به توجه اخیر هايسال در
 نوآوري نظام مفهوم از نیز ایران در. گرفته است قرار توجه مورد گسترده صورتبه نوآوري و آوريعلم، فن

 ايگسترده استفاده ملی و نوآوري آوريفن توسعه سیاستی کارهايراه ارایه و یابیعارضهو  تحلیل عرصه در
 :از مقاله عبارت است این در محوري بنابراین، پرسش. ]5 [است شده

  چارچوب مناسب تحلیل و مفاهیم نظام نوآوري دفاعی در مبانی نظري و نکات مورد تاکید بیانات
  مقام معظم رهبري کدامند؟

  کارکردهاي کارکردهاي نظام نوآوري دفاعی در مبانی نظري و  بیانات مقام معظم فرماندهی کل
  گردند؟نیروهاي چگونه به یکدیگر مرتبط می

 کارکردهاي نظام نوآوري دفاعی متناظر با مفاهیم ویژه در بیانات مقام معظم رهبري چیست؟  
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 جایگاه نظام نوآوري در صنعت دفاعی - 2

نوآوري . است آن با مرتبط هايمدل و بحث نوآوري مورد اساسی محورهاي از یکی آوري،فن مدیریت در
ها و بعضاً توسط اشخاص صورت عبارت است از ابتکارهاي جدید با ماهیت اقتصادي که معموالً توسط شرکت

وم نوآوري ها تولید شده است، مفهتوسط شرکت“ چگونه”چیز جدیدي و “ چه”پاسخ این سوال که . گیردمی
  .]13 [گیردرا در برمی

 امروزي پویاي و پیچیده هايمحیط در دارند قصد که آور از جمله صنعت دفاعیفن و تحقیقاتی هايسازمان
 منبع سازمانی تریناستراتژیک نوآوري، که اندنموده درك خوبیبه باشند، پیشرو همچنان و دهند ادامه حیات

  .است پرتالطم هايمحیط در رقابت محور و
 شدن دوره کوتاه و مختلف صنایع در آوريفن شتابان و سریع تغییرات، )2003(همکاران و بولی اعتقاد به

 ویژهبه(ها سازمان در نوآوري توسعه تا شده موجب رقابت حد از بیش فشردگی در نتیجه و آوريفن عمر
، )1999(اعتقاد تراندیس به طرفی، از. کند، نقش حیاتی و کلیدي پیدا )آورهاي تحقیقاتی و فنسازمان
 هستند روخود روبه تمایزات خاص و هاپیچیدگی با هاسازمان سایر به نسبت آورفن و هاي تحقیقاتیسازمان

 که دهدمی نشان رابطه، تحقیقات همین در. دارند نوآوري توسعه با رابطه در خاص نگرش و الگو به نیاز و
 و هاارزش ها،استراتژي ساختار، مدیریت، در مهمی تغییرات انجام نیازمند ماندن، نوآور براي هاسازمان

 را خود استراتژي باید باشند، نوآور خواهندمی که صنایع دفاعی رو، این از. ]14 [هستند خود فرآیندهاي
  .نمایند برقرار دانشگاهی -پژوهشی مراکز و صنعت بین موثر تعامل نموده و انتخاب

آوري و توسعه محصوالت هاي علم، فن هاي مولد و پیشرو در عرصه کشور یکی از بخش بخش دفاعی
اي پیشرو، نقشی  عنوان مجموعهوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، همواره به. پیشرفته در کشور است

ان، این نحوي که به زعم بسیاري از صاحب نظر است، به  آوري در سطح ملی ایفا نمودهمحوري در عرصه فن
شاهد این . است آوري و نوآوري در سطح ملی محسوب شدهپیشران توسعه فن "صنعتی-نظامی"مجموعه ي 

،  )درصد 51ها شده در جشنواره سبهاي ک رتبه(مدعا، دریافت باالترین تعداد جوایز در جشنواره خوارزمی 
از  و یا ]2 [)قرارداد 350 قالب در دانشگاه 80 مشارکت( ها  ن مشارکت تحقیقاتی با دانشگاهـانجام بیشتری

ش ـاي نقـو ابزار حمایت کننده از دیپلماسی ایف» بازدارندگی«ژي دفاعی ایران بر پایه ـکه استراتجائیآن
اي که به موازات افزایش گونهگیرد بهتجهیزات و نیروهاي رزمی مورد توجه قرار می» کیفیت«. نمایدمی

بودن  اولویتو همچنین در ]9 [گیردقیق و توسعه در اولویت قرار میظرفیت نظامی واحدهاي دفاعی، تح
 و نخبگی ظرفیت رشد پژوهشی، مراکز و هادانشگاه ظرفیت گیرافزایش چشم "تحقیقات دربخش دفاع 

 پیشرفته، هاي آوريفن و بنیاندانش کارهاي و کسب جذابیت افزایش بنیان، دانش هايشرکت توسعه
. آیدهایی است که هر یک افتخاري ملی به حساب می، منجر شده است، انجام پروژه"غیردولتی بخشتقویت

پیشگامی در ساخت نخستین ماهواره ملی، پیشگامی در ساخت موشک حامل ماهواره، ساخت هواپیماي 
هاي بدون   ، طراحی و تولید انواع پرنده140جنگنده نسل جدید، ساخت هواپیماي غیرنظامی ایران 

ها پروژه دیگر با  طراحی و ساخت انواع زیردریایی و انجام ده هاي تندور و پرنده، و انواع قایق) پهپاد(رنشینس
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ها در سطح اکثر این پروژه. ها اشاره کردتوان به آنآوري پیشرفته، از جمله مواردي است که میاستفاده از فن
  ).1شکل ( ]2 [یی از نوآوري همراه بوده استرقیب بوده و با نرخ باال سابقه و بی اي بی ملی و منطقه

  

  
  

 چارچوب تاثیرگذاري نوآوري صنعت دفاعی بر نظام نوآوري ملی و بالعکس -1شکل 

ها عمدتاً در یک مقطع خاص تاریخی به وقوع پیوسته و بر شماري از عوامل و که  این نوآوريجااز آن
آورانه، ساختاري و ماموریتی بوده، نوآوري دفاعی مبتنی بر فنهاي درونی نظام هاي بومی و پیچیدگیپیشران

ها روشن شده و درقالب نظریه یا الگویی بومی تدوین گردد تا از ضروري است که ابعاد و زوایاي پنهان آن
هاي بعد منتقل هاي نسل اول انقالب را مورد تحلیل قرار داد و به نسلاین طریق بتوان تجارب و آموخته

هایی است که مورد توجه  و مطالبه مستمر  که اشاره شد، نوآوري، یکی از حوزهز سوي دیگر، چنانا. نمود
  ).1شکل ( فرماندهی معظم کل قوا از بخش صنعت دفاعی بوده است

  
  هاي درونی نظام نوآوري صنعت دفاعی پیچیدگی -2شکل 

سرمایه و ظرفیتی ماوراء موضوعات بینی و رویش علمی در بخش دفاعی در حال نهادینه شدن است که ژرف
تواند در نقش تسهیل کننده و هدایت کننده، موجب سرعت گرفتن  آورد و می نظامی را براي کشور پدید می

ایرانی نقشی موثر بر عهده داشته  -چرخه پیشرفت علمی و صنعتی کشور گردد و در الگوي پیشرفت اسالمی
آوري، در بخش دفاعی، به شرط بازتاب چنین عه علم و فناي در توسبدین ترتیب، هرگونه هزینه. باشد

پذیر در سطح ملی تلقی سازي برگشت گذاري و ظرفیتهاي کشور، نوعی سرمایه هایی در سایر بخش هزینه

پیچیدگی 
ماموریتی

پیچیدگی  
ساختاري

پیچیدگی  
فناورانه
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منظور تک. ها را دارد علوم و فنون توسعه یافته در بخش دفاعی، عمدتاً قابلیت کاربري در سایر بخش. شود می

عینیت بخشیدن به قدرت نرم و اقتدار ملی . ها در بخش دفاعی، به ندرت قابل مشاهده استآوريبودن فن
آوري میان بخش دفاعی و غیردفاعی از اثربخشی توسط بخش دفاعی، در فضاي کنونی تبادالت علم و فن

رویش  هاي ها و ظرفیت مطلوب و مورد انتظار برخوردار نخواهد بود چراکه در حال حاضر، انباشت قابلیت
آوري در هر دو سوي هاي نظام فعلی تعامالت علم و فن آورانه بخش دفاعی با جثه پندارها و روالعلمی و فن
خوانی ندارد و اگر طرحی نو در انداخته نشود و به این امر از منظري راهبردي نگریسته نشود، تبادل، هم

. کشور، نقشی سازنده ایفا نخواهد کردبخشی زنجیره تولید علم تا توسعه بخش دفاع در تکمیل و شتاب
ها در بخش دفاعی، در میان  آوريها در توسعه فن ها و سرمایه گذاري هزینه که قابل بازگشت بودنهمچنان

یابی به دست. هاي چالش برانگیزي مواجه بوده است ریزان همواره با پرسش گذاران و برنامه برخی از سیاست
انتظار از تعامالت نظام نوآوري دفاعی و نظام ملی نوآوري و کارکرد آن در اقتدار انداز مطلوب و مورد چشم

آوري است، فضایی تحقق آن نیازمند درانداختن ملی، نیازمند ترسیم فضایی دگرگون از تبادالت علم و فن
  .]19 [هاي نارفته با نگاهی به تجربیات دیگران است طرحی نو و گذار از راه

گذاري متقابل بخش ملی و دفاعی بر یکدیگر، ضروري است، به دوسویه بودن و تفاوت با توجه به تاثیر
از این رو، تنها نباید به موضوع از منظر بخش دفاع نگریسته شود بلکه براي دو . سطوح تعامالت توجه کرد

ا و بخشی است که هم رویکرده -سطح متفاوت توجه کرد، چرا که ارتباط میان این دو سطح، تعاملی ملی
که وجه ملی آن مورد توجه بدین ترتیب، در صورتی. هاي بخش دفاع و هم سطح ملی را مد نظر داردپارادایم

دهد و اگر از منظر بخش دفاعی به آن نگریسته شود، قرار گیرد، رفتار نهادهاي ملی را تحت الشعاع قرار می
توان از دو منظر  ي دفاعی بر قدرت ملی را میآورتاثیرگذاري علوم و فن. سازدرفتار بخش دفاعی را متاثر می

آوري دفاعی بر قدرت ملی از منظر تاثیرگذاري علوم و فن. قدرت نظامی و قدرت غیرنظامی نگریست
بنابراین، مطالعه . پیونددغیرنظامی، در چارچوب تعامل نظام نوآوري دفاعی و نظام ملی نوآوري، به وقوع می

تنظیم روابط نظام نوآوري دفاعی و نظام ملی نوآوري در . باشدملی متمرکز میبر نقاط مرزي و فرایندهاي تعا
س ـش دفاعی بر قدرت ملی و بالعکـآوري بختواند منجر به ارتقاء اثربخشی علوم و فن نقاط تعاملی، می

  ) .2شکل ( ]20 [گردد
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  نوآوري ملی مدفاعی و نظا نوآوري صنعتمتقابل  ارتباط -3شکل 

نظام نوآوري دفاعی و نظام ملی نوآوري، بدون تعریف و تبیین نقش و وظایف نهادهاي مسئول تعامل موثر 
این امر، نیازمند نگاشت نهادي است تا بر اساس آن، نقش و . یابددر سطوح بخشی و ملی، امکان تحقق نمی

نوآوري ملی،  هاي نوآوري دفاعی وتکالیف هر یک از نهادهاي مختلف، در قبال تحقق اهداف تعامل نظام
  .تبیین گردد

  
  تحقیق روش - 3

 باید البته که است منسجم نظریه یک صورت به نظام این تبیین عدم نوآوري، نظام در مساله ترینمهم
 باید مسیر این در بلکه بود؛ نخواهد گشاراه آن در گرااثبات و گراصورت روش شناختی رویکردهاي گفت که

 این. برد بهره تجمعی سببیت حتی یا و سیستمی یا نگرکل هايروش قالب در گراکل از روش شناسی
 مفهومی چارچوب یک ارایه به آن نیز به پاسخ بنديصورت و است روبرو نظري مساله یک با پژوهش

 و موضوع بودن به جدید توجه با و نکته این در نظرگرفتن با. دارد نیاز ايبین رشته نظري مبانی بر مبتنی
  .]17 [انتخاب گردید حاضر پژوهش براي کیفی رویکرد نوآوري، نظام ادبیات توسعه در نظري مشارکت

تحلیل محتوا از طریق مصاحبه و بررسی ادبیات تحقیق  صورت کیفی و با استراتژيروش تحقیق حاضر، به
زمینه  هاي علمی و تخصصی درکتابي اند از همهعبارت) اسنادي( ايصورت روش کتابخانهموضوع و نیز به

هاي هاي رسمی، سایتمورد پژوهش، مقاالت علمی و پژوهشی، اسناد و مدارك دست اول، آرشیو سازمان
ها و تحقیقات دانشگاهی مرتبط با  پژوهشی، رساله -در این مقاله، از کتب، نشریات علمی. اینترنتی آکادمیک

با توجه به . تفاده خواهد شدوهاي سازمان هاي دفاعی اسـاد و مدارك و آرشیـموضوع و هم چنین اسن
بینی شده در این پژوهش، که شامل تعیین و طراحی مدلی براي تبیین موفقیت نوآوري در هاي پیشفعالیت

ها در مدیریت و صنایع دفاعی بر اساس گفتمان انقالب اسالمی است و نیز با توجه به نیت استفاده از آموخته
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توان نتیجه گرفت که پژوهش حاضر در هدف از نوع ، میگذاري نوآوري در بخش صنعت دفاعیسیاست

  :است شده داده نشان 1 شکل در تحقیق روش فرآیند. توصیفی و درنتیجه از نوع کاربردي است

  
  پژوهش انجام فرآیند -4شکل 

 :نیز به شرح زیر است پژوهش انجام کلی فرآیند
 ايکتابخانه مطالعات. 1

 مباحث نظام نوآوري با مرتبط هاي کتاب -
 نوآوري مباحث نظام با مرتبط هاينامه پایان -
 پژوهش موضوع با مرتبط مقاالت -
 نظام نوآوري هاي مدل و ها چارچوب تحلیل و بررسی -

 تحلیل محتوا. 2
 نوآوري هاي نظاممؤلفه شناسایی و استخراج -
 مناسب نظام نوآوري دفاعی ابعاد شناسایی -
 هاي نظام نوآوري دفاعی مؤلفه بندي دسته -
 مقایسه مفاهیم نظام نوآوري دفاعی -
  نظام نوآوري دفاعی  کارکردهاي -

  
  
  

 مفهوم و ابعاد 

 اعتبار سنجی مضمون

 گردآوري مفاهیم و مولفه ها 

 کدگذاري، طبقه بندي مفاهیم

 تحلیل مفاهیم



 79    تحلیل کیفی نظام نوآوري در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقالب اسالمی

 
  نظام نوآوري در گفتمان انقالب اسالمی - 4

هاي دفاعی در تحقق تحقق اهداف انقالب اسالمی تبیین گردید و در بخش پیشین، نقش و جایگاه نوآوري
که بخش زیادي از اهداف جااز آن. هاي دفاعی جایگاهی فراتر از حوزه سخت داردنشان داده شد که نوآوري

توانند از طریق تعامل و اثرگذاري متقابل هاي دفاعی نیز میاست، نوآوري انقالب اسالمی بر قدرت نرم استوار
ترین عوامل مهم. میان نظام ملی نوآوري و نظام نوآوري نیروهاي مسلح، بر تحقق اهداف انقالب یاري رساند

  :]5 [توان خالصه کردرا در موارد زیر می موثر بر نوآوري دفاعی از منظر گفتمان انقالب اسالمی
شجاعت ) 3ایمان، انگیزه الهی و اعتماد و تکیه بر نصرت الهی، ) 2نیروي انسانی نخبه، مومن و با نشاط، ) 1

آوري برخالف کرامت حاکم بودن اخالق و احکام دین بر نوآوري و پرهیز از استفاده از علم و فن) 4علمی، 
الش جهادگونه و مجاهده علمی و ت) 6آوري و نوآوري، خودباوري ملی در توسعه علم و فن) 5انسانی، 

دفاع مشروع و منطقی و ) 8هاي تاریخی، حرکت جهشی و پرشتاب براي کاهش فاصله )7فرهنگ بسیجی، 
 .دفاع همه جانبه و توجه به انواع نوآوري در جمهوري اسالمی ایران) 9

  
 نکات مورد چارچوب مناسب تحلیل و مفاهیم نظام نوآوري دفاعی در مبانی نظري و  :سوال اول

  تاکید بیانات مقام معظم رهبري کدامند؟
که در میان آحاد مردم از جمله ) مدظله العالی(در این بخش به مداقه در بیانات مقام معظم رهبري    

...  فرماندهان نظامی، دانشجویان نیروهاي مسلح، اساتید دانشگاهی و دانشجویان، محققان دفاعی و 
ها نشانگر آن یافته. آوري مورد توجه قرار گرفته استهاي ابالغی علم و فنتهمچنین، سیاس. اختصاص دارد

هاي کشور و است که معظم له با اشراف بر مفاهیم نوآوري و عوامل موثر بر آن، با توجه به شرایط و ویژگی
اهیم با نیروهاي مسلح، در برخی موارد، ضمن تاکید بر بعضی مفاهیم مطرح در میانی نظري، به برخی از مف

، با 1جدول شماره . رویکردي متفاوت اشاره دارند که در طراحی نظام نوآوري نما باید مورد توجه قرار گیرد
، )مدظله العالی(استفاده از نتایج مطالعه مبانی نظري نوآوري و نیز تحلیل مضامین بیانات مقام معظم رهبري 

  .به مقایسه ابعاد مختلف موضوع نوآوري پرداخته است
  
  مقایسه مفاهیم نظام نوآوري دفاعی در مبانی نظري و نکات مورد تاکید بیانات مقام معظم رهبري -1دول ج

  )مدظله العالی(بیانات مقام معظم رهبري   مبانی نظري نوآوري  مفهوم
خلق ارزش جدید بر اساس دانش    نوآوري

 براي ذینفعان
 تجاري سازي ایده ها  

 علمی تاکید بر راه هاي میانبر و مرزشکنی 
 تاکید بر رفع گلوگاه ها و نیازهاي کشور با خالقیت و ابتکار 
 حرکت جهشی و پرشتاب با ابتکار و خالقیت 
 نهضت نرم افزاري و تولید الگوي بومی در همه زمینه ها  

هدف نوآوري 
  دفاعی

 هاي نسبی نظامی یک  ایجاد مزیت
کشور بر نیروهاي نظامی دیگر 

  کشورها

 ها و ظرفیت تولید  فناوري(دفاعی اقتدار ملی و بازدارندگی
ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی  سالح

 )و متناسب با انواع تهدیدات
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 و جایگاه برجسته بین المللی در علم و  کسب مرجعیت علمی

 فناوري
 عدالت و پیشرفت 
 تقویت هویت ملی 
 گفتمان سازي علم و فناوري و نواوري در کشور  

 رویکرد کلی
 نوآوري

 رویکرد سیستمی 
  یادگیري از دیگران و همکاري

  بین المللی
 ارتقاء ظرفیت جذب  
 ترکیب دانش 
 رویکرد شبکه اي و باز  

 رویکرد درون نگر ، خودباوري و تکیه بر توان بومی 
 یادگیري از تجربیات داخلی 
 یادگیري از دانش بین المللی و سپس بومی سازي 
 قابلیت سازي در کنار محصول محوري 
 رویکرد شبکه اي و همکاري 
 بسیج و مشارکت مردمی 
 مجاهده و تالش مستمر و پایداري در راه اهداف و آرمان ها  

انواع نوآوري 
  دفاعی

  تحولی–تدریجی 
 سازمانی-فناورانه-محصول -

  عملیاتی-دکترینی

 تاکید بیشتر بر نوآوري جهشی و مرز دانش  
  فناورانه- محصول(تاکید بر نوآوري همه جانبه دفاعی -

  )سازمانی- عملیاتی-دکترینی
محیط 
نوآوري 
  دفاعی

  عدم قطعیت فراوان در فضاي
  حاکم بر نوآوري دفاعی

 عدم قطعیت فراوان در فضاي حاکم بر نوآوري دفاعی 
  محدودیت هاي جهان سلطه و لزوم درون نگري و عدم

  وابستگی
مفاهیم مورد 
تاکید در 

  نوآوري

 کارکردهاي نظام نوآوري  
 نهادهاي نظام نوآوري 
 انسانی، (عوامل موفقیت نوآوري

  )سازمانی و سیستمی
  

 هاي  عوامل موفقیت نوآوري از دید انسانی به ویژه انگیزه
  انقالبی و اسالمی و نسل  جوان با انگیزه و معنوي

 نهادهاي نظام نوآوري و دفاع  
 کارکردهاي نظام نوآوري  

نهادهاي 
مورد تاکید در 
نظام نوآوري 

  م.ن

 سیاستگذاران  
 بنگاهها و مراکز تحقیقاتی انها  
 دانشگاهها  
 شبکه نوآوري  

 م.ستاد کل ن 
 مراکز تحقیقاتی و صنعتی نیروهاي مسلح  
 دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی  
  شبکه نوآوري مردمی(بسیج مردمی(  

کارکردهاي 
  مورد تاکید

   پژوهش و تحقیق و توسعه 
  مسلحهمکاري و هم افزایی و هماهنگی در نیروهاي 
 شبکه سازي و بسیج ظرفیت هاي ملی 
 گذاري و راهبري نوآوري سیاست 
 یادگیري داخلی و بین المللی 
  کارکردهاي توسعه مدیریت جهادي 
  کشف، توسعه و بکارگیري استعداد نیروي انسانی نخبه، مومن

 با نشاط و با انگیزهاي هاي اسالمی و انقالبی و ایرانی
  گفتمان سازي براي پیشرفت علم و فناوري  
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 کارکردهاي کارکردهاي نظام نوآوري دفاعی در مبانی نظري و  بیانات مقام معظم  :سوال دوم

  فرماندهی کل نیروهاي چگونه به یکدیگر مرتبط می گردند؟
نیروهاي مسلح در هاي ابالغی، مقام معظم فرماندهی کل گونه که مشاهده شد، در بیانات و سیاستهمان

اند که از ترین کارکردهاي نظام نوآوري اشاره فرمودهطور مستقیم و یا غیرمستقیم به برخی از مهممواردي به
قابل ذکر است کارکردهاي نظام . نظر مفهومی، با کارکردهاي مطرح در مبانی نظري، داراي تناظر است

  .گردیده است ، احصاء2نوآوري دفاعی در مبانی نظري در جدول شماره 
  

کارکردهاي نظام نوآوري دفاعی در مبانی نظري و  بیانات مقام معظم فرماندهی کل نیروهاي  -2جدول 
  مسلح

کارکردهاي مورد تاکید مبانی نظري 
  نوآوري

کارکردهاي مورد تاکید در بیانات مقام معظم رهبري 
  هاي ابالغیو سیاست) مدظله العالی(

  رصد محیطی و هوشمندي  نوآوريهاي رشد  شناسایی پتانسیل
  ایجاد هم افزایی و تبادل تجربیات میان نیروهاي مسلح  تسهیل تبادل اطالعات و دانش
تاثیرگذاري فعال در عرصه اقتصاد،فرهنگ و علم و فناوري   کاهش عدم اطمینان اجتماعی

  )مشارکت در حوزه هاي نرم(
  گفتمان سازي نواوري و علم و فناوري

  گفتمان سازي توسعه علم و فناوري  مقاومتها در برابر تغییرخنثی کردن 
  خلق سرمایه انسانی

  هاي مدیریتی ایجاد فضاي پرورشی و حمایت
کارگیري استعدادهاي انسانی مومن با نشاط و با  کشف و به

  انگیزه
  شبکه سازي و توسعه همکاري با مراکز تحقیقاتی کشور  سازي ارتقا شبکه

  قابلیت سازي علمی و فناورانه در کنار توسعه محصول   ها نوآورانه شرکتهاي  ارتقا ظرفیت
تکمیل زنجیره علم، فناوري و توسعه و کاربردي سازي و   سازي تحقیقات دولتی ارتقا تجاري

  تجاري سازي
  آمایش دفاعی  اي  ارتقا توسعه خوشه

  ي مسلحهماهنگی و هدایت نواوریها و تحقیقات نیروها  همراستاسازي بازیگران
توسعه علوم پایه، ابتکار، یافتن راه هاي میانبر، نوآوري و   )STI(جستجو و تحقیق 

  تحقیق و توسعه درون زا
  یادگیري علم از دیگران  یادگیري تعاملی

  
 کارکردهاي نظام نوآوري دفاعی متناظر با مفاهیم ویژه در بیانات مقام معظم رهبري  :سوال سوم

  چیست؟
اخالقی حاکم بر نوآوري دفاعی و مفاهیم کلیدي و الزامات موفقیت نوآوري دفاعی در چارچوب دینی و 

هاي ابالغی در مواردي، نیاز به تبیین کارکردهاي متناظر دارد که در بیانات مقام معظم رهبري و سیاست
مدتاً چارچوب و عوامل یاد شده از سوي معظم له، ع. مبانی نظري نوآوري مورد توجه قرار نگرفته است
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هاي موجود در متناسب با شرایط، ویژگی ها و جایگاه جمهوري اسالمی ایران در منطقه و جهان با قابلیت

کارکردهاي نظام نوآوري دفاعی متناظر با مفاهیم ویژه در بیانات . کنار اهداف متعالی نظام، تبیین شده است
  .اده شدنشان د 3مقام معظم فرماندهی کل نیروهاي مسلح در جدول شماره 

  
  کارکردهاي نظام نوآوري دفاعی متناظر با مفاهیم ویژه در بیانات مقام معظم رهبري -3جدول 

مفاهیم ویژه در کالم مقام معظم فرماندهی کل 
  قوا

  کارکردهاي متناظر

توجه به نیروي انسانی نخبه، مومن و با نشاط و به 
  ویژه نسل جوان به عنوان سرمایه اصلی

  و مدیران نوآور والیی، خودباور، توسعه نیروي محقق
خوداتکاء، مجاهد، مومن، متکی بر نصرت الهی، با بصیرت و 

  هوشمند
  مدیریت نما و تبلیغ قابلیتهاي نوآوري و دستاوردهاي

  نوآورانه بخش دفاع در عرصه هاي نظامی و غیرنظامی 
 تدوین و انتشار تجربیات دفاع مقدس  

  بر نصرت الهی ایمان، انگیزه الهی و اعتماد و تکیه
  خودباوري ملی در توسعه علم و فناوري

  و مجاهده علمی و فرهنگ بسیجی جهادگونه تالش
  شجاعت علمی

حرکت جهشی و پرشتاب براي کاهش فاصله هاي 
  تاریخی

حاکم بودن اخالق و احکام دین بر نوآوري و پرهیز از 
  استفاده از علم و فناوري برخالف کرامت انسانی

 و تبلیغ اصول و مبانی انسانی اسالم در دفاع و نحوه  تبیین
  استفاده از دانش و فناوري در نیروهاي مسلح

  و منطقی مشروع دفاع
دفاع همه جانبه  و  توجه به انواع نوآوري در جمهوري 

  اسالمی ایران
  رصد و پایش هوشمندانه ي تحوالت پارادایمی دفاعی و

  فناورانه
  دفاعیآینده پژوهی فناوري و  
 تدوین دکترین و تاکتیکهاي نوآورانه رزمی نیروهاي مسلح  

  بسیج مردمی و  ایجاد شبکه هاي نوآوري مردمی   همدلی دولت و ملت و بسیج عمومی و منابع کشور
    
هاي رهبري معزز نظام، در خصوص نوآوري در سطح ملی طور خالصه، از تحلیل مضامین بیانات و دیدگاهبه

توان استنباط کرد که تراز مطلوب نظام نوآوري هاي ابالغی، چنین میمسلح و سیاستو در نیروهاي 
  : ]6 [نیروهاي مسلح به شرح زیر است

 پشتیبان اصلی و اثربخش اقتدار دفاعی و نفی سلطه بیگانگان بر مسلمین و مستضعفین؛  
 خوداتکاء، مجاهد، مومن، بر نیروهاي مسلح نوآور دفاعی، خودباور، هاي میان متکی بر نوآوري و راه

 متکی بر نصرت الهی، با بصیرت و هوشمند؛
 بر بسیج مردمی؛هاي میان متکی بر نوآوري و راه 
   هوشمند، دشمن شناس و آینده نگر؛ 
 آوري هاي دفاعی؛ ملتزم به رعایت منطق اقتصادي در توسعه فن 
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 هاي نوآوري در کشور؛الهام بخش سایر نظام  
 دفاعی سایر کشورها؛ هايالهام بخش نوآوري  
 پشتیبان شتاب گرفتن و مرجعیت علمی ایران در جهان .  

گري گذاري، تسهیلاز این رو، در تراز یاد شده، نظام نوآوري نیروهاي مسلح مترادف با نظام راهبري، سیاست
نیروهاي  جانبهها و ابتکارات همهي قابل اتکاء و اثربخش توسعه مرزهاي دانش، نوآوري و پشتیبانی کننده

منظور افزایش قدرت بازدارندگی و آمادگی دفاعی و اي به اي و فرامنطقه مسلح در برابر تهدیدهاي منطقه
  .پشتیبان تحقق اهداف انقالب اسالمی است

  
 بحث و نتیجه گیري - 5

یر دفاعی تأث ي چهار سطح از بسترهایی هستند که بر نوآوري مطالعات مربوط به نوآوري دفاعی، نشان دهنده
  :]19 گذارند می

ي عوامل سیاسی  کند و دربرگیرنده اولین سطح، محیط استراتژیکی است که سازمان در آن فعالیت می
دومین سطح، بر فاکتورهاي ماهیتی یک . توان به آن تحوالت استراتژیک اطالق کردتأثیرگذار است و می

ي عوامل توانمندساز  سومین سطح، دربرگیرنده. کندتوانند بر نوآوري تأثیر بگذارند، تأکید میسازمان که می
توانند بر نوآوري اثرات هاست که میگذاريهاي مورد نظر سازمان و هدفمانند تطابق منابع با توانمندي

چهارمین سطح، بر فاکتورهاي درون سازمانی تأکید دارد که خاص آن سازمان بوده و بر  .مهمی بگذارند
مطمئناً تعامالت میان این چهار سطح منجر به ایجاد و تحول نوآوري در . ي دارندانکارنوآوري اثرات غیرقابل

توجه به بخش دفاع در رویکرد نظام  .کندهاي دفاعی فراهم مییک بخش شده و شرایط را براي نوآوري
، )1993(مطالبی که نلسن و روزنبرگ . شودهاي پیشگامان این رویکرد، به خوبی دیده مینوآوري در نوشته

نقش و تأثیرگذاري بخش دفاع در نظام ملی نوآوري کشورهایی   درباره) 1993(و چسنیس ) 1993(والکر 
ي اهمیت بخش دفاع در نظام ملی نوآوري این کشورها بوده  دهنده اند، نشانمانند آمریکا و فرانسه بیان کرده

  .است
ي دفاعی، به معناي مطابقت هر چه بیشتر مبانی سخن راندن از تراز جمهوري اسالمی ایران براي نظام نوآور

دفاعی و سیستم مدیریتی آن با اهداف و الزامات برگرفته از گفتمان انقالب اسالمی صنعت هاي  نوآوري
منظور دریافتی از گفتمان انقالب اسالمی و استخراج اصول موضوعه حاکم بر نوآوري دفاعی با به. است

عنوان به آراء و اندیشه هاي بزرگان انقالب اسالمی در این زمینه به محوریت مکتب اسالم، این پژوهش،
  . منبعی قابل اعتناء و برگرفته از منابع اصلی است

هاي حاکم بر نوآوري هاي دفاعی، نیازمند درك جایگاه و حد و ثغور مقوالتی چون دفاع تبیین مبانی و نگرش
، در )مدظله العالی(اي  و حضرت آیت اهللا خامنه) ره( حضرت امام خمینی. و نوآوري در گفتمان اسالمی است

نگرند و بر پایه دین، جایگاه امنیت پژوهی دین مدار، از منظر فقه شیعی به دفاع ، امنیت و نیروهاي مسلح می
از معدود فقهایی ) ره(حضرت امام خمینی . دهندها و راهبردهاي دفاعی را مورد بحث قرار میهدایت سیاست
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ر قالب مباحث فقهی به ابعاد مختلف دفاع توجه نموده و فصل مستقلی را در کتاب تحریرالوسیله به است که د

مقام معظم فرماندهی کل قوا نیز بر . اختصاص داده اند) فتوا 9(و دفاع جمعی ) فتوا 26(مقوله دفاع فردي 
  .]7 [اندگشایی را پیش رو رهروان قرار داده غناي این حوزه افزوده اند و آراء راه

ویژه در حوزه نیروهاي عنوان مبانی نوآوري در نظام اسالمی بههاي این بزرگوران بهها و نگرشبه دیدگاه
ها و شاید دلیل عمده این مساله، پیچیدگی شناخت یا چگونگی فهم اندیشه. مسلح کمتر پرداخته شده است

زامات و اصول موضوعه و به تبع آن استخراج ال. نحوه پرداختن همزمان به نوآوري صنعت دفاعی است
دلیل گستردگی حوزه هاي امام و رهبري معظم، بهکارکردهاي نظام نوآوري نیروهاي مسلح بر اساس اندیشه

هاي رایج در مباحث علوم انسانی و فنی،  ها از چارچوبمعرفتی و از سوي دیگر، خارج بودن بودن این اندیشه
  .کاري دشوار است
ي در جمهوري اسالمی ایران در سطح ملی و دفاعی، اهدافی راهبردي است که با توجه به اهداف نظام نوآور

رویکرد نظام به استقالل . گردداصول و گفتمان انقالب اسالمی و در جهت تحقق اهداف عالیه آن تنظیم می
منجر به  که عملکرد نظام نوآوري در سطح ملی بایدايو آزادي در این اهداف نیز متجلی است به گونه

ی ایران در جهان و علم تیمرجعی براي مستضعفین، بخش الهامی جمهوري اسالمی ایران، مل اقتدار شیافزا
نیروهاي مسلح، هویت بخشی به ملت و  یآمادگ شیافزابیگانگان بر مسلمین در سطح ملی و  سلطه رفع

  .ی دفاعی در سطح نیروهاي مسلح گرددبازدارندگافزایش قدرت 
مقام معظم . فعالیتی انسانی است که عالوه بر اتکاء به محیط و روش ها، به باور افراد بستگی داردنوآوري، 

اي ترین عوامل زمینهفرماندهی کل نیروهاي مسلح، در بیانات خود، این امر را مورد توجه قرار داده و به مهم
ري، شجاعت علمی، تالش مفاهیمی چون خودباو. نوآوري در سطح ملی و نیروهاي مسلح اشاره دارند

  .جهادگونه و اعتقاد به نصرت الهی را پیش زمینه نوآوري معرفی می نمایند
بندي نقش نظام نوآوري نما در تحقق  اهداف انقالب اسالمی مورد توجه عنوان جمعنکته مهمی که باید به

ی نظام اسالمی که بر رویکرد هاي ذات قرار داد این است که در ادبیات امروز جهانی و به ویژه براساس ویژگی
اسالمی و انقالبی استوار است اساسا نظام ملی نوآوري و نظام نوآوري نما دو روي یک سکه اند و در واقع 

به عبارت دیگر، تعامل نظام نوآوري ملی و نظام . نظام نوآوري نما اساسا یک نظام نوآوري دو منظوره است
وسته است و در واقع نظام نوآوري نما با رویکردي بسیط اهداف نوآوري دفاعی یک ماهیت دوگانه به هم پی

کند که اقتدار دفاعی و امنیت ملی هدف اختصاصی و ویژه  اساسی انقالب در مراحل مطرح شده را دنبال می
  .این نظام است و چارچوب حرکت کلی آن تحقق عدالت و پیشرفت در نهایت تمدن اسالمی است

  
 
 
 
 
 

  



 85    تحلیل کیفی نظام نوآوري در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقالب اسالمی

 
  :References      :                                                                                                                            منابع 

 1390مهرماه  ،، مردان و زنان مؤمن، صبور و مقاوم کرمانشاهدیدارهبر معظم انقالب اسالمی در بیانات ر .1
 یو صنعت یعلم يهاسازمان پژوهش ی،خوارزم یالملل ینجشنواره ب، گزارش )1391(یران ا یو صنعت یعلموهش هاي سازمان پژ .2

  .یرانا
  .رسا فرهنگی خدمات موسسه :تهـران "سـازمان در نـوآوري کـردن نهـادي " ،)1378( فلـورا تیرانـی، سـلطانی .3
 ).1390ذکر شده در مقیمی ) (جلد 22(صحیفه امام ، )1379).  (ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  .4
  )مدظله العالی(، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهللا خامنه اي )مدظله العالی(مجموعه بیانات مقام معظم رهبري  .5
، برگرفته از آدرس ]اینترنت[، »الزامات پیشرفت صنعتی از دیدگاه رهبر انقالب اسالمی«، )1389(مقام معظم رهبري  .6

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/٩١٥٠/sanat١.pdf  
، نشریه مدیریت »هاي امام خمینی سیري در دیدگاه: هاي اسالمی الگوي مدیریت توسعه بر مبناي ارزش«، )1390(مقیمی، سید محمد  .7

  .178-151، صفحات 8شماره ، 3دولتی، زمستان، دوره 
 ،»ایران نوآوري ملی نظام در سیاستگذاري هايچالش شناسایی«، )1388(علیرضا  بوشهري، و علی حسنی، منوچهر، منطقی، .8

  . 87- 102، صص )3(2ري فناو و علم سیاست  فصلنامه
  .25، دکترین دفاعی ایران، بصیرت دفاع، سال سوم، شماره )1390(وحیدي، احمد  .9

 .شهریور ، سایت خبري عصرایران، یکم)1390(حمد وحیدي، ا  .10
١١. Balzat, M. (٢٠٠٢). "The theoretical basis and the empirical treatment of national 

innovation system”, Retrieved from http://www.druid.dk 
١٢. Boly, V., Morel, L., & Renaud, J. (٢٠٠٣). “Towards a Constructivist Approach to 

Technological Innovation Management: An Overview of the Phenomena in French 
SME’s”. in International Handbook on Innovation,Elsevier. 

١٣. Edquist, C. (٢٠٠١). “Systems of innovation: perspectives and challenges”. In J. 
Fagerberg, D. C. Mowery & R. R. Nelson (Eds.), The Oxford handbook of innovation: 
Oxford University Press. 

١٤. Froham, A., & Johnson, L.(١٩٩٣), “The Middle Management Challenge: Moving from 
Crisis to Empowerment”. NewYork: McGraw-Hill,Inc. 

١٥. Lundvall, B. A. (٢٠٠٧). “National innovation systems: Analytical concept and 
development tool”. Industry and Innovation, ١١٩-٩٥ ,(١) ١٤. 

١٦. Schumpeter, J. A. (١٩٣٤). Business cycles: a theoretical, historical, and statistical 
analysis of the capitalist process. Porcupine Press. 

١٧. Shapira, Z.(٢٠١١). “i’ve got a theory Paper—Do you?: Conceptual, empirical, and 
theoretical contributions to knowledge in the organizational sciences” Organization 
Science, (٥)٢٢, pp.١٣٢١––١٣١٢. 

١٨. Tidd, Joe, John Bessant, Keith Pavitt (٢٠٠٩). “Managing Innovation Integrating 
Technological Market, and Organizational Change”, John Wiley & Sons. 

١٩. Todd, A. W. (١٩٩٠). “Beyound guns and water, managing dua-use technologies”. 
Technovation, ٤٠٦-٣٨٩. 

٢٠. Triandis, H., & Jain, R. (١٩٩٩). “Management of Research and Development 
Organizations: Somerset”, New Jersey, U.S. A: John Wiley & Sons Inc. 

٢١. Vargas,J.C.(٢٠١١). “The General Panorama of Technology and the Defence and Security 
Industry”, in: Spanish Institute for Strategic Studies, The Defence of the Future. 

       





P a g e  | 159 
 

١٥٩ 
 

  


