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مالحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آیندهنگر در راستای الگوی
اسالمی -ایرانی پیشرفت بر اساس تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا

(مد-

ظلهالعالی)
 

بهنامعبدی* 1
علیرضانادری 2
چکیده
دررابطهباالگویاسالمی-
برابرتدابیرابالغیمقاممعظمرهبریوفرماندهیکلقوا
ایرانیپیشرفتوپسازابالغسیاستهایکلیخودکفاییدفاعیوامنیتیدراواخرسال،1391
شناختروندتوسعهعلموفناوریواستقرارفرهنگدفاعیآیندهنگربدیهیبهنظرمیرسد.بر
این اساس ،این مقاله به ارائه مالحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آیندهنگر در راستای
الگویاسالمی-ایرانیپیشرفتمی پردازد.پژوهشحاضرازنظرهدف،اکتشافیاستوبابررسی
وتحلیلمحتوایبیاناتمعظمله  ،بهشناساییوتبییناینمهمپرداختهاست.رویكردپژوهش،
استقراییونحوهانجامآن،کیفیاستوباتوجهبهماهیتپژوهش،ازراهبردتئوریدادهبنیاد
استفاده شده است .یافتهها نشان میدهند که توجه به اصول اولیه و اساسی در تدوین الگوی
شتابزدگی وسهلاندیشیواتخاذنگاهسامانمندبهمباحثمختلفبهمنظور
مذکور،پرهیزاز 
ایجادهمگراییدرسیاست هاضروریاست.توجهبهساختارخاصبخشدفاعجمهوریاسالمی
ایرانوتدوینالگویبومیبرمبنایعدالتمحوریمیتواندمنجربهحرکتتوأمبابهبودمستمر
باشد.دراینمسیرپرپیچوخم،توکلبرخدایمتعال،آیندهایپرامیدرارقمخواهدساختو
درسایهتالشخستگیناپذیر،پیشرفتبهگفتماناساسیبخشدفاعدرسازمانهاوالیههای
مختلفتبدیلومنجربهخوداتكاییوخودکفاییکشوردرسایهاخالقمداریوسرمایهاجتماعی
روزافزون،خواهدبود .
(مدظلهالعالی)

واژههای کلیدی :
فرماندهی معظم کل قوا

(مدظلهالعالی)

 ،فرهنگ دفاعی آیندهنگر ،الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت،

توسعه علم و فناوری.

.1استادیاردانشگاهافسریامامعلی(ع)
.2استادیاردانشگاهفرماندهیوستادآجا 
*نویسندهمسئول:

 Email: babdi@modares.ac.ir
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مقدمه 
پیشــرفت را میتوان برنامهای هدفمند در جهــت حرکت از وضعیت موجود به وضعیت
مطلوبدانســت،برنامهایکهنیازمندتدویناصولیواجرای دقیقاستویكیازاولویتهای
مهم سیاستگذاری در سالهای پس از جنگ جهانی دوم ،در بیشتر کشورها ،به ویژه در
کشورهایدرحالتوسعهبوده است (سیفالدینورهبر.)54:1392،باتوجهبهتفاوتجوامع
مختلــفدروضعیتموجودوباعنایتبهایننكتهکهوضعیتمطلوبهرجامعه،متناسببا
مبانیمعرفتی ،فرهنگی ،فلسفی،اخالقیوایدئولوژیكآن جامعه ،تعریفمیشــود،میتوان
ادعا کرد که وضعیت مطلوب جوامع مختلف با یكدیگر متفاوت اســت .به عبارت دیگر،
پیشــرفت ،یك معنای جهانشمول و همهجا صادق ،ندارد و شــرایط فرهنگی ،سیاسی،
اجتماعی،ارزشیودریكکالم،شرایطزمانیومكانــی،درآنمؤثراســت.برابرمواردمطرح
در اقتصاد تكاملی 1همچون اصل وابستگی به مسیر( 2فراگردهای وابسته به مسیر حرکت
گذشته،پدیدههاییهستند کهنتایج و دستاوردهایآنها فقط به عنوان جزیی از یكفراگرد
تاریخی قابل دركهستند ،دستاوردها و نتایجیکه ضرورتاً بهینهنیستند)( Magnusson and
 ،)Ottosson, 1997:112پسینی بودن مطالعات( 3فهم چگونگی تكامل سیستمها باید مورد
توجه قرارگیرد نه آیندهنگری در مورد آنها) ،عقالنیت محدود( 4مسیر توسعه مقید به
زمینههایاقتصادی،تاریخی،اجتماعیونهادیهرجامعهاست)؛ توسعهوپیشرفتهرکشور

نیازمندیها و شرایط خاص خود را اقتضا میکند .هر ملتی ،تاریخچه خاص خود را دارد و
نهادها و ساختارهای خاص هر ملت ،به سیستم ملی خود ،یك شخصیت متمایز میدهد
( .)Lundvall et al., 2008:43بنابراین ،در چارچوب مكتب اقتصاد تكاملگرا ،قوانین علمی
عمومی نیستند و میزان گسترش دامنه مصادیق آن کامالً  به زمینه و بستر تعامل نهادها و
بازیگرانبستگیدارد(عبدیوتوکلی.)193:1395،بهعبارتدیگر،روایتتاریخیازتكامل
نظریات ،بر زمانمند بودن و مكانمند بودن نظریهها و تاثیر خصوصیات بستر بر نحوه
شكلگیریوساختارآنها،تاکیددارد(قانعیرادوموسوی.)79:1387،برهمیناساس،الگوی

اسالمیایرانیپیشرفتبهطورخاصموردتاکیدوتوجهمعظملهقرارگرفتهاست .
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ازطرفدیگر،دوموضوعدفاعوامنیتازبسترهاوپیشرانهایپیشرفتاسالمی-ایرانی
هستند .در این امتداد ،تاکید بر خودکفایی کشور در سامانهها ،کاالها و خدمات اولویتدار
دفاعی و امنیتی توام با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن ،ممنوعیت
برونسپاری و جلب
تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت  ،
مشارکتسایربخشهااعمازدولتیوغیردولتیدرتامیننیازهاینیروهایمسلحبارعایت

مالحظات امنیتی و حفاظتی ،جذب ،توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با
هایتوسعهفناوریهایدفاعیو

فراهمنمودنزمینه هایرشدوتقویتآنانبرایارتقاءقابلیت

امنیتی مورد نیاز کشور ،برقراری ارتباط و همكاری با دیگر کشورها در زمینههای علمی،
تولیدیوتجاریکاالهاوخدماتدفاعیوامنیتیبرایدستیابیبهاهدافسیاستهایکلی

سازیمسیرتوسعهصنایعوفناوریهایدفاعیو

مقرونبه 
صرفه

خودکفاییدفاعیوامنیتی و
افزاییدرفناوریهایموردنیاز ازجملهسیاستهایکلیخودکفایی


امنیتیکشوروایجادهم
دفاعیوامنیتی ابالغیدراواخرسال 1391هستند.همانطورکهدراینسیاستهامبرهن
است،یكیازالزاماتاساسیوپیشفرضهایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتدربخشدفاع،
تمرکزبرافقچشماندازبامحوریتفرهنگدفاعیآیندهنگراستکهبتواندبسترمناسببرای
" توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری ،خودکفایی ،نوآوری و خالقیت در تمام سطوح و ابعاد
دفاعی و امنیتی"  را فراهم سازد  .بر این اساس در این مقاله ،مالحظات سیاستی استقرار
فرهنگ دفاعی آیندهنگر در راستای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار خواهد
گرفت .
مرور مبانی نظری پژوهش
الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

الگو؛ مدل ،طرح ،معرفی یا تشریحی است که برای نشان دادن هدف اصلی یا کارکرد یك
موضوع،سیستمیامفهومدرنظرگرفتهشدهاست.تدوینالگویاسالمی -ایرانیپیشرفت از
ابعادگوناگون،یكاتفاقنیك،مهـموبیسابقهدرامربرنامهریزیتوسعه درکشورمحسـوب
مـیشـود (قاضیزاده .)42:1389 ،الگوی اسالمیـ ایرانی پیشرفت به دنبالِ تبیین اهداف و
راهبردهایپیشرفتبراساساحكاموآموزههایاسالمیومطابقباشرایطایراناست(ساعد،
.)64:1390ازطرفدیگر،مفهومپیشرفتعبارتاستازفراگردحرکتازوضعیتموجودبه
سمتوضعیتمطلوب(خوشچهرهوحبیبی.)231:1391،برایناساس ،الگویپیشرفتباید
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مشتملبرسهامرباشد:الف)تحلیلوضعیتموجودب)تبیینوضعیتمطلوب ج)راهبرد
حرکتازوضعیتموجودبهمطلوب.عالوهبراین،پیشرفتدر بخشدفاعبایدبارویكرددفاع
همهجانبهباشد(کیوانحسینیوجمعهزاده.)6:1390،الگویاسالمیپیشرفت،الگوییاست
کهمبتنیبرمبانیمعرفتشناختیوهستیشناختیاسالمیودرچارچوب حقوقواخالق
اسالمیمیباشد.همراهیالگویاسالمیپیشرفتوایرانیبودن،برایننكتهتاکیدداردکهفكر
وابتكارایرانیاینالگورابهدستآوردهاست.اسالمدراختیارملتهایدیگرهمبود،ولیاین
ملتمابودهکهتوانستهاستیامیتوانداینالگوراتهیهوفراهمکند .نتیجهاینكهالگوی
اسالمیـایرانیپیشرفت،یعنیشكلگیریجریانمسلطفكریکهیكالگوینظریباکارکرد

هنجاریاست؛یعنیساختاریاستکهبهتوضیحنظریهاسالمیـایرانیپیشرفتمیپردازد،

زیرا فرهنگوتمدندرهرجامعةروبهپیشرفتوحرکت،ازمواضعوموضوعاتاصـلیتغییر
هستند(امامی .)91:1392،
باتوجهبهمواردمذکور،قبلازطراحیوتدوینالگویپیشرفت،الزماستخصوصیاتیکه
انتظارمیروداینالگوازآنهابرخوردارباشد ،مشخص،تعریفواحصاءشودوبنابهتعریفو

ویژگی های مورد انتظار و رویكرد منتخب ،طراحی الگو صورت گیرد .عالوه بر اینها ،برای

شههاییبرایطراحیالگواستو
الگوسازی،نیازبهایجادچارچوبمشخصدرقالبمدلونق 
برخورداریازروشکاروابزارموردنیاز،ازضروریاتالزمبرایالگومیباشد ،لذا

درنهایت ،
جایگاهونقشمبانیفكریدرطراحیالگویپیشرفت،واضحودرعینحال،اساسیاست،زیرا
الگوهای پیشرفت ملی که در قالب سندهایی ارائه میشوند ،میتواننـد بـه عنـوان اسناد
باالدستیمطرحشوند(آقاجانیوعسگری .)182:1389،
بر این اساس ،پژوهشهای قبلی به بررسی مبحث الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت از
دیدگاههای مختلف پرداختهاند (خلوصی47:1391 ،؛ عبدی و طاهری ،45:1394 ،عبدی و
خدادادحسینی.)32:1394،پژوهشحاضربهتبیینمالحظاتسیاستیاستقرارفرهنگدفاعی
آیندهنگردربخشدفاعدرراستایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفتوبراساستدابیرمقاممعظم
رهبریوفرماندهیکلقوا(مدظلهالعالی)میپردازد .


روششناسی پژوهش
با توجه به خالء مبانی نظری در رابطه با فرهنگ دفاعی آیندهنگر و الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت،اینمطالعهازنظرهدف،اکتشافیوبهدنبالایجاددانشودركبهترازپدیدهمورد
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بررسیاست.برایناساس،اجرایپژوهشبهمنظورپاسخبهاینسوالاستکهمالحظات
سیاستیاستقرارفرهنگدفاعیآیندهنگردر بخش دفاع بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و

فرماندهی کل قوا (مدظلهالعالی) کدامند .بنابراین ،با بررسی اسناد و مدارك موجود و با تحلیل
محتوایبیاناتمعظملهمندرجدرسایتاطالعرسانیمعظمله 1بهشناساییوتبییناینمهم
پرداختهشدهاست.رویكرداینپژوهش،استقراییونحوهانجامآن،کیفیاست.پژوهشهای
کیفیبرایکمكبهپژوهشگر  ،بهمنظوردركافرادانسانیوبسترهایاجتماعیوفرهنگی
کهانسانهادرآنزندگیمیکنند،شكلگرفتهاند(داناییفردوهمكاران،)92:1386،زیرااین
پدیدهها با پژوهش های کیفی و مطالعات موردی عمیق ،بهتر قابل درك و بررسی هستند
) .(Fitjar and Rodríguez-Pose, 2013:67با توجه به ماهیت پژوهش از راهبرد تئوری
داده بنیاد استفاده شده است که هدف عمده آن ،تبیین یك پدیده از طریق مشخص کردن

عناصرکلیدیآنپدیدهاست) .(Strauss & Corbin, 1992:76ازآنجاکهدراینروش،تئوری
ایجادشدهبهدادههابسیارنزدیكاست،میتواندتوصیفبهتریازپدیدهموردنظرارائـهداده،
پیچیدگیهای موجـود در پدیـده را بهتـر بازنمـایی کـرده و در تبیین و پیشبینی پدیده،
نسبت به تئوریهای موجود ،کـارایی بـیشتری داشته باشد .فراگرد تجزیه و تحلیل در
تئوریسازی با کدگذاری دادهها آغاز می شود .کدگذاری به مفهوم فراگرد ایجاد کدها برای

تشریحمفاهیم،ویژگیهاوپیامهایموجوددربخشهایمعینیازدادههامیباشد .

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
تحلیلدادههابراساسروشپژوهشوبااستفادهازنرمافـزارMAXQDAنسـخه12صـورت
پذیرفت.دوسطحاصلیایننرمافزارشاملسطحمتنـی2وسـطحمفهـومی3اسـت.درسـطح
متنی،مواردیهمچونتقسیمبندیفایلدادهها،کدگذاریمتن،تصویرها،صداهاوغیرهانجـام
ورویآنهایادداشتنوشتهمیشود.درسطحمفهومیرویمدلسـازیمتمرکـزمـیشـود.در
اینمرحلهایجاد719خطکددرمرحلهکدگذاریباز،تولیدحدود 183یادداشتواستفادهاز
آنهادرمراحلبعدوتولید1121جزءمرتبط70،بعدو13مضمون(تم)صورتگرفت .
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گام اول :کدگذاری باز

کدگذاریبازاشارهبهبخشیازتحلیلداردکهباعنوانگذاریومقولهبندیپدیده،آنطورکـه
دادههانشاندادهاندسروکارداردونیازمندپرسیدنسواالتوانجاممقایسههـااسـت.محصـول
عنوانگذاری"،مفاهیم"یعنیارکاناصلیدرساختنتئـوریدادهبنیـادهسـتند.درمرحلهبعد،
خـ ـودمفـ ـاهیمبـ ـراسـ ـاسشــباهتهایشــانمـ ـوردطبقهبندیقرارمیگیرندکهبهاینکار،
مقولهپردازیگفتـهمـیشـودو"مقوالت"یا"ابعاد"قابلتوجه،مشخصمیشوند.مضـامین،از
کنارهمقرارگرفتنابعادمرتبطایجادمیشوند.نحوهکدگذاری(تعیینمفاهیم)،تعیینمقوالت
(ابعاد)ومضامینمختلفبهزبانسادهدرقالبشكل()1مطرحشدهاست :

بعد1
کد1

کد2

بعد2

کد3




مضمون1

بعد3

شکل ( )1نحوه کدگذاری و تعیین ابعاد و مضامین مرتبط با پدیده مورد بررسی در تئوری دادهبنیاد

نتایجفرایندکدگذاریبازایـنتحقیقدرقالـبابعادومضامیناسـتخراجشـدهاز مفـاهیم
درجدول()1ذکرشدهاسـت.بـهمنظـورجلوگیریازطوالنیشدنحجـممقالـه،صرفاًتعداد
مفاهیماحصاءشده،بیانشدهونمونهایازمصادیقمرتبطدربیاناتجهتآشناییمخاطبان
گرامیارائهشدهاسـت .
جدول ( )1نتایج کدگذاری باز

1

مضامین

ابعاد (مقولهها)

تعداد کدها

نمونهای از بیانات مرتبط


بومیسازی
(نگاه
درونزا)


انتخابهدفمندکلمه
پیشرفت

 22

اولًاکلمه«پیشرفت»رامابادقتانتخابکردیم؛تعمداً
نخواستیمکلمه«توسعه»رابهکارببریم .1....


خودکفاییعلمیو
بومیسازیدانش


 34

روىپاىخودایستادن،آنوقتىتحققپیداخواهدکردکهعلم
ازدرونخودمابجوشد .2

توجهبهنسخههای
بومیپیشرفت

 45

نسخههایپیشرفتونسخههایغربیوبیگانه،بعضاًحتّی
خائنانهاست .3

)درنخستیننشستاندیشههاىراهبردىالگوىاسالمى-ایرانىپیشرفت.

.بیانات/سال1389/09/10(/1389
2
دردیدارباجمعکثیرىازدانشگاهیانوطالبحوزههاىعلمیه .

.بیانات/سال)1368/09/29(/1368سخنرانى
3
.بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان .1385/08/18
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مضامین

ابعاد (مقولهها)

تعداد کدها

بومیسازیعلوم
انسانی

 17

الگویاسالمیایرانی
پیشرفتهمردیفبا
عدالت

 15

نمونهای از بیانات مرتبط
اساستحولبایدبر«مالحظهعناصراصلیهویتملی»قرار
دادهشود .1
تقلید،رایجشدنوپیشرفتتقلید،پیشرفتنیست .2

عدالت
محوری

ادرزمینهعلومانسانی،کار بومی،تحقیقاتاسالمیچقدر

م
3
داریم ؟ 
ایرانىپیشرفتبود،یك
تمربوطبهالگوىاسالمى -

یكنشس
نشستهممربوطبهعدالتبود؛کهاگرچهدوموضوعجداگانه
هستند،امادرطولهمند .4
دراینبرنامهتوجّهکنندکههدفاصلى،کمكبهطبقات
محرومجامعهباشد.این،چیزىاستکهمارابه«عدالت
نزدیكمىکند .5

اجتماعى»

عدالتاجتماعی

 33

وحدتآفرینیدر
مشكالتوچالشها

 39

ملتمادراینامتحانبزرگ،عكساینمطلبراثابتکردواز
رانىبهحسابمىآمد،درجهتثباتو

آنحادثهیىکهعاملوی
وحدتوپیشرفتاستفادهکرد .8


وحدتکلمه 

 21

إنشاءاللّهبایستىوحدتکلمهازبیننرود.وحدتکلمهملت،
وآسیبناپذیرىاست .9

رمزپیشرفت

قدردانفرصتهابودن


 36

6

نتوانستهاندتبعیضرابرطرفوعدالتاجتماعىرابرقرارکنند  .
فلسفهوجودیما،عدالتاست .7


آیندهنگریو
امیدبهآینده

مىتوانیدازبندندانوبااعتقادراسخاحساسکنیدوباور

نماییدکهبراىمردمتان،بهپیشرفتعلمىکشورتانکمك

مىکنید .10

آنچیزیکهموردنظرماست،جزدربلندمدتوبایكنگاه
بینانهدرمیانمدت،بهدستنخواهدآمد؛اینیكکار


خوش
طوالنیاست .1

.1بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
.2بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
3
بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها .1388/06/08،

.
4
)درنخستیننشستاندیشههاىراهبردىالگوىاسالمى-ایرانىپیشرفت.

بیانات/سال1389/09/10(/1389

.
5
.بیانات/سال)1372/01/01(/1372پیامنوروزىبهمناسبتحلولسال1372.
6
.بیانات/سال)1374/09/29(/1374دردیدارکارگزاران،درروز«عیدمبعث».
7
.بیاناتدردیدارمسئوالنوکارگزاراننظامجمهوریاسالمی.1385/03/29،
8
.بیانات/سال)1368/03/30(/1368سخنرانىدرمراسمبیعتروحانیون،مسئوالنواقشارمختلفمردمآذربایجان.
9
بیانات/سال)1370/12/12(/1370بیاناتدردیداربااعضاىمجلسخبرگانرهبرى.

.
10
)بیاناتدردیدارباوزیربهداشت،درمانوآموزشپزشكىورؤساىدانشگاههاى

.بیانات/سال1369/08/01(/1369
علومپزشكى.

آیندهپژوهیدفاعی،سالدوم،شماره،6پائیز 1396
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مضامین

تالشو
پشتكار





سیاستعلم،
فناوریو
نوآوری 




نمونهای از بیانات مرتبط

ابعاد (مقولهها)

تعداد کدها

نگاهبلندمدتبه
آیندهنظاماسالمی

 22

محوریتعلموکار

 18

بهتحقیقوعلموکاروپیشرفتاهمیتدادندوزندگىشخصى

رامحورقرارندادند؛بلكهآنرادرحاشیهگذاشتند .4

بهبودمستمر

 35

ماهنوزدراوایلراهیم.مابراىپیادهکردناسالم،کارزیادى
پیشروىخودداریم .5


اتكابرخود

 56

خدایمتعالپسرفترانصیبهیچکشورینمیکند،مگر
خودشانبهدستخودشانبكنند .6

ثباتقدم

 42

باهمانانگیزهوباهمانتالشیکهدرآغازورودشانبهعرصه
خدمتگزاریداشتند،کاربكنند .7


بلندمدتنظاماسالمىرامىکنیم.شمادر

مابحثآینده
ذهنتانچهلسالبعدراتصویرکنید .2...

فضایکالسرا،فضایمحیطدرسودانشگاهرافضایامید
کنید؛امیدبهآینده .3

،اینهامسائلکارىوفنى
تقسیمعلوموپیداکردناولویتها ....
شماستکهبهآنواقفترهستید ....8

9
تحقیقاتموازیوغیرالزمنبایدباشد  .

اولویتبندی


 19

اهمیتتوأمانعلمو
کار

 16

کشور،همبهعلموهمبهکاراحتیاجدارد.خداىمتعالهم،هر
دوىاینهاراحسنهقراردادهوبراىآنهااجروثوابمعیّن

11
کردهاست  .

پیشرفتعلمیجامع
ومتوازن 

 32

کنندهنابسامانیهاىزندگىبشرنشدو


علم،برطرف
پیشرفت

نمىتوانستبشود .1


نكتهدیگرایناستکهاولویتهاییرادرمدتباقیماندهباید

10
درنظربگیرید  .

بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها.1388/06/08،

.1
2
)سخنرانىدرمراسمبیعتطالب،فضالواساتیدحوزهعلمیهقموروحانیونبیسـت

.بیانات/سال1368/03/22(/1368
کشورجهان.
 3
بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها .1388/06/08،

.
4
بیانات/سال)1369/09/19(/1369بیاناتدردیداربااعضاىشوراىعالىانقالبفرهنگى.

.
5
بیانات/سال)1369/10/19(/1369سخنرانىدردیداربافضال،طالبواقشارمختلفمردمقم .

.
.6بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
7
بیاناتدردیداررئیسجمهورواعضایهیأتدولت .1383/06/04،

.
8
بیانات/سال)1370/10/25(/1370بیاناتدردیدارباوزیر،معاونان،مشاورانومدیرانکلوزارتآموزشوپرورش.

.
.9بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
10
بیاناتدردیداررئیسجمهورواعضایهیأتدولت .1383/06/04،

.
11
بیانات/سال)1374/02/13(/1374بیاناتدردیدارکارگران،فرهنگیاننمونهوکارکنانبنیادمسكن.

.

مالحظاتسیاستیاستقرارفرهنگدفاعیآینده نگردرراستایالگویاسالمی-ایرانیپیشرفت 39...

مضامین







ابعاد (مقولهها)

تعداد کدها

نمونهای از بیانات مرتبط

اولویتبندیتوسعه
علمی 

 22

علم،مثلدرختىاستکهیكىازموجباترشدآن،هرس
کردنوچیدنزوایدآناست .2

جهادعلمی 

 28

اصلپنجم،جهادعلمیاست .3

علمدرکناراخالق 

 17

علمبایددرکناراخالق،وپیشرفتصنعتىوعلمىومادّىدر
کناررشداخالقىباشد.توجهبهخداهممایهىاصلىرشد

اخالقىبهحسابمىآید .4




سیاستعلم،
فناوریو
پیشرفتوتطوّرعلمى 
نوآوری

 11

خیالنكنیدکهاسالمطرفدارایناستکههمهچیزمنحصر

بشوددرمسائلروحىومعنوىونظربهمادیّاتنباشد!نه!
اسالم،انزواازدنیارا،بهصورتىبسیارروشنردکردهاست .5

 19

نكتهبعدى،کهآنهماصلدومدرحوزههاست،مسألهپیشرفت
وتطوّرعلمىوبهروزبودنِعلمىاست .6

جهتگیریدرستدر

پیشرفتعلمی 

 22

اگرازنظرجهتگیرىزندگى،بینشىکهانسانبهآناحتیاج

7
دارد،نباشد،اینابزاربراىبشرالزمنیست؛بلكهمضرّاست ! 

دانشدوستى
روحیه 


 18

دوستى،جزوتربیتهاىاسالمىاست .8

روحیه 
دانش


مدیریتتحقیقات 

 23

مسئلهمدیریتتحقیقات،جزوچیزهایبسیاراساسیاست  .

نظریهپردازی 

 32

برایاینكهمابتوانیمنسخهدرستپیشرفتراپیداکنیم،چه
الزمداریم؟بحثنظری .10

هدفمندیپژوهشها 

 56

پژوهشاوالًمورداهتمامقراربگیرد،ثانیاًسمتوسویپرداختن
بهنیازهایکشورراپیداکند .11

مشارکتمردمی

 37

بایدآحادملتدرخطاسالموپشتسرعلماىمتعهدودر
جهتسازندگىکشورحرکتکنند .12

وحدتآفرینیالگو

 26

رابراىاسالموپیشرفتبهسمت

بایدبیشازگذشته«،وحدت»
هدفهاىاسالمىوسازندگىکشوررعایتکرد .1

پیشرفتتوامانعلمی
ومعنوی 

سرمایه
اجتماعی

1

9

.بیانات/سال)1369/11/24(/1369سخنرانىدردیداربامسئوالنوکارگزاراننظامجمهورىاسالمىایران.
2
.بیانات/سال)1368/12/02(/1368سخنرانىدردیدارباجمعکثیرىازعلما،مدرسان،فضالوطالبحوزه.
3
.بیاناتدردیدارمسئوالنوکارگزاراننظامجمهوریاسالمی.1385/03/29،
4
خانوادههاىشهداوجانبازانواقشارمختلفمردم.

بیانات/سال)1370/08/01(/1370سخنرانىدردیدارباگروهىاز

.
5
.بیانات/سال)1372/09/24(/1372بیاناتدردیداردانشجویان،بهمناسبت«روزوحدتحوزهودانشگاه».
6
.بیانات/سال)1373/06/20(/1373بیاناتدرشروعدرس«خارجفقه».
7
.بیانات/سال)1372/09/24(/1372بیاناتدردیداردانشجویان،بهمناسبت«روزوحدتحوزهودانشگاه».
8
.بیانات/سال)1370/10/25(/1370بیاناتدردیدارباوزیر،معاونان،مشاورانومدیرانکلوزارتآموزشوپرورش.
.9بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
.10بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
11
بیاناتدردیداراساتیددانشگاهها .1388/06/08،

.
12
.بیانات/سال)1368/03/30(/1368سخنرانىدرمراسمبیعتروحانیون،مسئوالنواقشارمختلفمردمآذربایجان .
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فصلنامه 
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مضامین

توکل

نگاه
سیستمیو
جامع

ابعاد (مقولهها)

تعداد کدها

نمونهای از بیانات مرتبط

اعتمادسازی

 37

مردمهستندکهپشتیبانواقعىنظامند؛اینپشتیبانى،متوقف
بهاعتماداستوایناعتمادهمبایدباقىبماند .2

استعانتازخداوند

 59

البتهازخداهمبایدکمكگرفت .3

جلبرضایخدا

 61

هدفنهایى....جلبرضاىخداواداىتكلیفاست  .

نترسیدنازغیرخدا

 17

بگیرانبینالمللى

ازقلدرانوزورگویانوقدّارهبندانوسرگردنه
نترسد .5

پیشرفتنظاممند

 22

دنیاوآخرت،رفاهوآرمان،باهمودرکنارهمقابلپیشرفت

است.6

ترجیحمسایلعمومی 

 28

من،امروزهمبهآحادملتعزیزمانمىگویمکهمسائلکشورو

انقالبرابرمسائلونیازهاىشخصىخودترجیحبدهند .7

عدمجداییدیناز
علم

 31

علتعمدهاینمسئله،جدایىدینازعلمدرکشورمابود .8

محوریتعلم

 28

بهتحقیقوعلموکاروپیشرفتاهمیتدادند  .


استفادهازظرفیتهاو
استعدادها

 23

استعدادهاراجستجوکنیدوآنهارابهجوششودرخششدر

بیاورید .10

پیشرفتاقتصادىو

شكوفایىاخالقى

 19

خواهدهمایمانومعنویت،همپیشرفتاقتصادىو


اسالممى
11
همشكوفایىاخالقىومعنوىدرجامعهباشد  .

علمواخالق 

 23

علمبایددرکناراخالق،وپیشرفتصنعتىوعلمىومادّىدر
کناررشداخالقىباشد .12

4

9

1

.بیانات/سال)1368/04/13(/1368سخنرانىدرمراسمبیعتاقشارمختلفمردمکرد.
2
یانات/سال)1370/12/12(/1370بیاناتدردیداربااعضاىمجلسخبرگانرهبرى .

.ب
3
.بیانات/سال)1368/04/03(/1368سخنرانىدرمراسمبیعتگروهىازرزمندگانسپاهپاسدارانوروحانیون.
4
مدهىعملیاتىنیروىزمینىو
)سخنرانىدردیداربافرماندهانیگانهاىع 

.بیانات/سال1368/12/05(/1368
هوانیروز 
5
.بیانات/سال)1373/02/28(/1373بیاناتدردیدارقشرهاىگوناگونمردمازشهرهاىمختلف.
6
)بیاناتدردیدارباحجةاالسالمهاشمىرفسنجانىرئیسجمهوروهیئتوزیران .

.بیانات/سال1368/06/08(/1368
7

بیانات/سال)1368/08/03(/1368سخنرانىدردیدارباائمهجمعه،علما،مسئوالنواقشارمختلفمردم

.
8
)سخنرانىدردیدارباجمعکثیرىازدانشگاهیانوطالبحوزههاىعلمیه.

.بیانات/سال1368/09/29(/1368
9
.بیانات/سال)1369/09/19(/1369بیاناتدردیداربااعضاىشوراىعالىانقالبفرهنگى.
10
.بیانات/سال)1369/11/19(/1369سخنرانىدردیدارباجمعىازپرسنلنیروىهوایىارتشجمهورىاسالمى.
11
.بیانات/سال)1374/07/22(/1374بیاناتدراولینروزورودبهسارى.
12
زخانوادههاىشهداوجانبازانواقشارمختلف

.بیانات/سال)1370/08/01(/1370سخنرانىدردیدارباگروهىا
مردم.
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مضامین

نمونهای از بیانات مرتبط

ابعاد (مقولهها)

تعداد کدها

نگاهسیستمیبه
پیشرفت

 45

پیشرفتمستمر
مسئولین

 24

بخشمهمىازپیروزیهاىما،ناشىازروحیاتشخصامام(ره)

5
استکهدائماًدرحالپیشرفتوتحولوتكاملبودند  .

پیشرفتفردی

 17

مىباشد .6
مؤمنلحظهبهلحظهدرحالپیشرفت 


بهبودمستمرجامعه

 32

تالشروزافزون

 14

ماهنوزدراوایلراهیم  .

آموزش

 27

مطلباولقضیهآموزشاست .9


بالندگى 

 19

ویكقدمجلورفتناست  .
بالندگىبهمعناىپیشرفت 


بهبودمستمر 

 23

تعهدعمومی

 31

همهمردمخودشانرامتعهدبدانند  .

قرآنوعدهپیشرفتوموفّقیتدرهمهابعادزندگىدادهاستو
دنیاوآخرتملتراآبادمىکند .1

تعیینالگویپیشرفتهمالزماست.الگویپیشرفتچیست؟ما
بایداینرامشخصکنیم .2
وفورتولیدات،وفورصادرات،افزایشبهرهوری،ارتقاءسطحسواد،
ارتقاءخدماتشهروندی .3
سیاستگذاریتولیدمحور،فرهنگسازیبرایمصرفتولید
داخلی،ارتقاءکیفیتتولیداتداخلی،نوسازیوابتكاردر
ماشینها .4


بهبودمستمر

گفتمان
سازی

1

7

روزبهروزدرجامعهپیشرفتخواهیمکرد  .

8

10

11

بهطوردائمدرحالتحولوپیشرفتباشد  .

12

13

فرهنگسازی

 54

یكىدیگرازکارها،رسیدگىبهمسائلفرهنگىاست  .

وحدتکلمه 

 59

وآسیبناپذیرىاست .14

وحدتکلمهملت،رمزپیشرفت


گفتمانسازی

 41

یكفرهنگویكگفتمان .1

.بیانات/سال)1373/06/04(/1373بیاناتدردیدارکارگزارانومسئوالننظامومهمانانکنفرانسوحدتاسالمى.
2بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
.3بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
4
بیاناتدراجتماعکارگرانکارخانجاتتولیدیداروپخش .1391/02/10،

.
5
.بیانات/سال)1368/07/26(/1368سخنرانىدردیدارباجمعىازعلماءائمهجمعهوجماعات .
6
.بیانات/سال)1368/07/26(/1368سخنرانىدردیدارباجمعىازعلماءائمهجمعهوجماعات.
7
)خطبههاىنمازجمعهتهران.

.بیانات/سال1368/07/28(/1368
8
.بیانات/سال)1369/10/19(/1369سخنرانىدردیداربافضال،طالبواقشارمختلفمردمقم .
9
.بیانات/سال)1370/02/21(/1370سخنرانىدردیداربامسئوالننیروىزمینىسپاهپاسدارانانقالباسالمى.
10
.بیانات/سال)1374/09/13(/1374سخنانرهبرانقالبدردیدارباجمعىازنخبگانحوزهعلمیهقم.
11
بیاناتدرنخستیننشستاندیشههایراهبردی .1389/09/10،

.
12
.بیانات/سال) 1368/08/03(/1368سخنرانىدردیدارباائمهجمعه،علما،مسئوالنواقشارمختلفمردم .
13
)سخنرانىدردیداربااعضاىجامعهىاسالمىفرهنگیان.

.بیانات/سال1368/10/12(/1368
14
.بیانات/سال)1370/12/12(/1370بیاناتدردیداربااعضاىمجلسخبرگانرهبرى.
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مضامین



خوداتكاییو
خودکفایی 


اخالق
مداری

توانمندسازی
مدیریتی

1

ابعاد (مقولهها)

تعداد کدها

نمونهای از بیانات مرتبط

اتكابهتوانمندیهای
داخلی

 58

یكملتبایدبداندکهتنهاخوداوستکهمىتواندنیازهاى

خودشرابفهمدوآنرابرطرفکند .2

خودکفایی

 48

کشوردرمسائلحیاتیواساسیبایدخودکفاباشد .3

عدموابستگی

 46

خوداتكاییاقتصادی

 53

تایكکشوراقتصادخودراقوینكند،پایدارنكندنمیتوانداز
لحاظسیاسیوفرهنگیوغیرهتأثیرگذارباشد .6

ثباتقدم 

 33

راهانقالباحتیاجداردبهعزم،بهایمان،بهثباتقدم 7

دوریازتكبروخود
بزرگبینی

 42

بزرگترینمانعوبدتریندردوبیمارىدرراهتكاملبشرى...،
خودرابرترازدیگرانمشاهدهکردناست .8

تقوا

 43

دوریازحرام

 26

موقعیتشناسی

 43

وابستهشدنوغربیشدنراپیشرفتنمیدانیم .4

یكیازبزرگتریننعمالهی،امیدواعتمادبهنفسمردمهست .5

هرچهپیروزىوپیشرفتبودهاست،ناشىازتقوابودهاست .9

اگرملتىباتقوابود،راهپیشرفتراادامهخواهدداد .10
عالمىکهحرصبهدنیاداشتهباشد،مردوداست .11
12

هاىبجاوشناختنتكلیفلحظههاست  .

تصمیم 
گیرى

13

نیرویانسانی 

 46

تصمیمگیریعقالیی 

 23

14

نیروىانسانىدرهرکشورى،اساسپیشرفتاست  .

تصمیمبگیرید:عاقالنه،خونسردانه،باتسلطبرجوانبامر  .

برنامهریزی 

 54

ریزىگرددوطبقبرنامهریزى،کاربشود .15

واقعاًبرنامه

باوربهاهداف 

 34

علمىکشورتانکمكمىکنید .16

بهپیشرفت

باورنماییدکه

نگرشهاومهارتها

 23

هادرمحیطکار،مسئلهنگرشهایدرست


تقویتمهارت
مسئله

1
مدیریتی،مسئلهتوانمندسازینیرویکار  .

.بیانات/سال)1370/10/25(/1370بیاناتدردیدارباوزیر،معاونان،مشاورانومدیرانکلوزارتآموزشوپرورش.
2
)سخنرانىدردیدارباجمعىازخانوادههاىشهداواقشارمختلفمردم .

.بیانات/سال1370/09/13(/1370
.3بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
.4بیاناتدردیداردانشگاهیانسمنان.1385/08/18
5
.بیاناتدردیدارمسئوالنوکارگزاراننظامجمهوریاسالمی.1385/03/29،
6
بیاناتدراجتماعکارگرانکارخانجاتتولیدیداروپخش .1391/02/10،

.
7
.بیاناتدرمراسمنوزدهمینسالگردارتحالحضرتامامخمینی(ره).1387/03/14،
8
.بیانات/سال)1369/01/30(/1369سخنرانىدردیداربااقشارمختلفمردم(روزبیستوسومماهمباركرمضان).
9
هاىنمازجمعهىتهران.


)خطبه
.بیانات/سال1369/11/19(/1369
10
)بیاناتدرخطبههاىنمازجمعهدردانشگاهتهران .

.بیانات/سال1372/11/29(/1372
11
)بیاناتدردیدارائمهىجماعاتوروحانیونومبلغین،درماهمباركرمضان.

.بیانات/سال1371/11/25(/1371
12
.بیانات/سال)1369/11/19(/1369سخنرانىدردیدارباجمعىازپرسنلنیروىهوایىارتشجمهورىاسالمى.
13
.بیانات/سال)1370/06/13(/1370سخنرانىدردیداربافرزندانممتازشاهدومدیرانومعلمان.
14
)بیاناتدردیداربامسئوالنوزارتفرهنگوآموزشعالىورؤساىدانشگاهها.

.بیانات/سال1369/05/23(/1369
15
)بیاناتدردیداربااعضاىدبیرخانهىمجمعجهانىاهلبیت(ع) .

.بیانات/سال1369/07/29(/1369
16
رؤساىدانشگاههاىعلومپزشكى.

.بیانات/سال)1369/08/01(/1369بیاناتدردیدارباوزیربهداشتودرمانو
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گام دوم :کدگذاری محوری

هدفاینمرحله،برقـ ـراریرابطهبینابعــاد(مقوالت)تولیدشدهدرمرحلهکدگذاریبازاست.
اینکـاربر اساسیك الگو وسرمشقجامعوکلیموسومبهمدلپـارادایم2انجاممیشودوبه
نظریهپردازکمكمیکندتاتئوریفراینداجتماعیموردمطالعهراراحتترتوسعهدهد(شــكل
.)2اساسفراینـد ارتبــاطدهــی درکدگذاریمحوریبرتمرکز وتعیــینیــكمقولــهبــه
عنـوانمقولـهمحورییا اصلیقرارداشته وسپسسایرمقوالت،بهعنوانمقـوالتفرعی ،ذیل
عناوینمختلفمدلپارادایمبهمقولهاصـــلیارتبـــاطدادهمیشوند( Strauss & Corbin,
 .)1998:124

بستر




استراتژیهای تعامل و
طبقه
شرایط
پیامد
کنش

محوری
علی

شرایط مداخلهگر

شکل ( )2مدل پارادایم ()Strauss & Corbin, 1998:124


برابرشكل(،)2بخشهایمختلفمدلپارادایمعبارتنداز :
شرایط علّی:3این شرایط باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله محوری میشوند .این شرایط را
مجموعهای از مقولهها به همراه ویژگیهایشان تشكیل میدهند که بیشترین تأثیر را بر
شكلگیری مقوله محوری دارند.


1

بیاناتدراجتماعکارگرانکارخانجاتتولیدیداروپخش .1391/02/10،

.
2

. Paradigm model
. Causal Conditions

3
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1

طبقه محوری :پدیدهیامقولهمحوریعبارتاستازایده(انگاره،تصور)پدیدهایکهاساسو
محور فرایند است.مقولهای کهبه عنوان مقولـهمحـوری انتخـاب میشود ،باید به قدرکافی
انتزاعیبودهوبتوانسایرمقوالتاصلیرابهآنربطداد.
میگذارند بستر گفته میشود .تمیز آنها از شرایط
بستر:2به شرایط خاصی که بر راهبردها تأثیر 
کهمجموعهای از متغیرهای فعال است ،این شرایط را

علی مشكل است .در برابر شرایط علی
میدهند.
مجموعهای ازمفاهیم ،مقولهها یا متغیرهای زمینهای تشكیل 
کنشها بیانگر رفتارها ،فعالیتها و تعامالت
راهبردهای تعامل و کنش :3کنشها و برهم 
هدفداری هستند که در پاسخ به مقوله محوری و تحت تأثیر شرایطمداخلهگر ،اتخاذ میشوند.
مداخلهگر شرایط عامی و ساختاری هستند که مداخله سایرعوامل را

شرایط مداخلهگر:4شرایط
تسهیل یا محدود میکنند.
پیامد:5مقولهایکهدررابطهباآنتئوریارائهشدهونتیجهراهبردهایتعاملوکنشاست،
پیامدخواندهمیشود.اینمقولههمانعنوانی(نامیابرچسبمفهومی)استکهبرایچارچوب

یاطرحبهوجودآمـدهدرنظرگرفتهمیشود .
بعد از تعریف مقوله محوری ،بـا کدگـذاری مجـدد دادههـا ،انـواع شرایط تأثیرگذار بر
مقولـه محـوری (بسـتر و شـرایط مداخلـهگـر) ،کنشها و برهمکنشهایی که برای اداره،
کنترل یـا پاسـخ بـهمقولـهمحوری به وجود میآیند و پیامدهای ناشی از آنها نیز ،تعریف
مـیشـوند .شـكل ( )3کـه حاصـلتجزیه وتحلیل مجدد دادهها بر اساس مدل پارادیم است،
بیانگرنتایجکدگذاریمحوریدراینپژوهشمیباشد.همــانطورکــهدرشــكلنشــانداده
شــده اســت ،در مرحلــه کدگذاری محوری سعی شد ضمن انتخاب یك مقوله به عنوان
مقولهمحوری ،بر اساس ساختار مدل پارادایم دادهها مجدداً مورد پـردازش قرار گیرند.به این
ترتیب ،با توجه به ویژگیهای فـوق کـه بـه وسـیله اســتراوس دربــاره مقولــه محــوری
مطــرح شــده ،مقولــهیابعد«بهبودمستمر» بهعنوان مقولهمحوری در نظر گرفته شده و
سـعیشـدبـااستفادهازمقولههایتولیدشدهدرمرحلهکدگذاریبـازوهمچنـین ،دادههای

1

. Central Category
. Context
3
. Actions & Interaction Strategies
4
. Intervening Conditions
5
. Outcome
2
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جمعآوری شده ،شرایط علـی ،شـرایط مداخلـهگـر ،بسـتروپیامد برای مقولهمحوری تعریف
شوند .

شرایط علی:
بستر و زمینه ساز:

توکل

بومیسازی؛ عدالت محوری
حوری:
م
طبقه


بهبود مستمر


شرایط مداخلهگر:
استراتژیهای تعامل و

کنش :گفتمان سازی ،نگاه
آیندهنگری و امید به

سیستمی و جامع،
آینده ،تالش و پشتکار

توانمندسازی مدیریتی،
سیاست علم ،فناوری و
نوآوری
پیامد:
فرهنگ دفاعی آیندهنگر

شکل ( )3کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم

گام سوم :کدگذاری انتخابی

هدفنظریهپردازیدادهبنیـــاد،تولیدنظریهاستنهتوصــــیفصــــرفپدیده.برایاینکه
تحلیلهابهنظریهتبدیلشوندمفاهیمبایدبهطورمــــنظمبــــهیكــــدیگرربــــطیابنــــد.
کدگــذاریانتخـــابیمرحلـــهاصـــلینظریهپردازیاستکهبراساسنتایجدومرحلهقبلی
کدگذاری(کـهبهعنـوانمراحـلمقـدماتیوزمینـهسـازبــرایتئـوریپــردازی،مقــولــهها
وروابطمقدماتی رابـهعنـوانسـازههـا واصــول اصــلیتئوری دراختیارمیگذارند)،بهتولید
تئوریمیپردازد.بهاینترتیبکهمقولهمحوریرابهشكلینظاممندبهدیگرمقولههاربط
داده،آنروابطرادرچارچوبیكروایتروشنکردهومقولـههــاییراکــهبهبهبودوتوسعه
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چهسازیوبهبــــود
بیشترینیازدارند،اصالحمیکند.بنابراین،کدگذاریانتخابی،فرایندیكپار 
(پـــاالیش)مقولههااستبهاینترتیبکهمحققباایجادیكآهنـــگوچیـــدمانخاصبین
كلدهـییــكتئــوری(تصویر)تنظیممیکند( Creswell,
مقولههاآنهارابـرایارائـهوشـ 
.)2004:19همانطورکهاشارهشد،دراینمطالعه،استقرارفرهنگدفـاعیآینـدهنگـربـراسـاس
الگویاسالمی -ایرانیپیشرفتمـوردبررسـی وموشـكافیقـرارگرفت.درمطالعهاینپدیـده،
مقولـههـاینوینیبهچشمخوردکهبراساسآنها،جداولکدگذاریبــازتنظــیمشد؛سپس
درمرحلهکدگذاریمحوری،براساسمدلپـارادایموبـامحوریتمقوله«بهبودمسـتمر»بــه
عنـوانیـكمضـموناصلی،مقولههاتوسعهبـیشتـریپیـداکــردهوبــینآنهــاومقولــه
محوریروابطیایجادشد .
قضایای تئوریک 1پیشنهادی بر اساس مالحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده نگر

قضایایتئوریك،روابطکلیبینطبقهمحوریوسایرطبقاترانشانمیدهند،بهشكلیکه
در نهایت  ،به نتیجه و پیامد نهایی منجر خواهند شد .قضایا شامل روابط و ساختار مفهومی
هستندکهدرتئوریمطرحدرشكل()3بیانشدهاست.ازآنجاییکهتئوریدادهبنیاد،منجر
بهتولیدروابطمفهومیمی شود،هریكازقضایایزیردرقالبفرضیهودرپژوهشهایبعدی
قابلبررسیوسنجشهستند :
قضیه:1بومی سازیوعدالتمحوریبهعنوانشرایطعلیبرطبقهمحوری(بهبودمستمر)
تاثیرگذاراست .
قضیه:2بهبودمستمربهعنوانطبقهمحوری،براستراتژیهایتعاملوکنش(مطرحدرقضیه
)5موثرخواهدبود .
قضیه  :3آیندهنگری ،امید به آینده و تالش و پشتكار به عنوان عوامل مداخلهگر بر
استراتژیهایتعاملوکنشموثرخواهندبود.

قضیه:4توکلبرخداوندمتعالبهعنوانبستروزمینهسازبراستراتژیهایتعاملوکنشموثر
خواهدبود.
قضیه :5الگویاسالمی -ایرانیپیشرفتپیامدونتیجهگفتمانسازی،نگاهسیستمیوجامع،
توانمندسازیمدیریتیوسیاستعلم،فناوریونوآوریاست .
قضیه :6الگویاسالمی -ایرانیپیشرفت ،بامحوریتبخشدفاع ،باخوداتكاییوخودکفایی،
اخالقمداریوسرمایهاجتماعیمشخصمیشود.


1

. Theoretical Propositions
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نتیجهگیری
سیاستهایکلیخودکفاییدفاعیوامنیتی برشناختروندتوسعهعلموفناوریواستقرار
فرهنگدفاعیآیندهنگراشاره دارد.دراینراستا ،تاکیدبرنوآوریوپشتیبانیازتوسعهآنها و

ها،کاالهاوخدماتاولویتداردفاعیوامنیتیقابلتوجه


تاکیدبرخودکفاییکشوردرسامانه
هستند.همانطورکهدراینسیاستها مبرهناست،یكیازالزاماتاساسیوپیشفرضهای
الگویاسالمی -ایرانیپیشرفتدربخشدفاع،فرهنگدفاعیآیندهنگراستکهبتواندبستر
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الگویاسالمی-
و عملیاتی به مباحث مختلف به منظور ایجاد همگرایی و همراستایی در سیاستها ضروری
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