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چکیده

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بسیاری از متخصصان خارجی از صنایع دفاعی ایران خارج شدند و با شروع جنگ تحمیلی

و اعمال تحریمها علیه کشور ،جریان ضعیف نوآوریهای دفاعی نیز دچار وقفه شد .پس از آن ،تالشهای وسیعی با

رویکرد خوداتکایی در صنایع دفاعی آغاز شد که الگوی غالب آنها ،تکیه بر توان داخلی ،استفاده از فرصتهای محدود

همکاریهای فناورانه و سعی و خطا بود .از آنجاکه تاکنون ،گونهشناسی فرآیندهای تکاملی نوآوری شکلگرفته در این

سالها ،انجام نشده است ،این پژوهش با هدف شناسایی این فرآیندها انجام شد .به این منظور 15 ،پروژه دفاعی که با

شاخصهای موفقیت نوآوری همخوانی داشتند ،با انجام دهها ساعت مصاحبه عمیق اکتشافی با خبرگان مطرح دفاعی و
متخصصان اجرایی این پروژهها و استفاده از روش تحلیل محتوای مصاحبهها مورد بررسی و مطالعه عمیق قرار گرفتند و

مفاهیم و مولفهها و در نهایت مدلهای فرآیند نوآوری در آنها استخراج گردیدند .روایی پژوهش با استفاده از رویکرد

سهجبههای مورد تایید قرار گرفت .در نهایت 4 ،مسیر مختلف نوآوری دفاعی بر اساس دستهبندی محصوالت کلیدی بخش
دفاعی استخراج شد .نتایج نشان داد که تمام این مسیرها از نیاز عملیاتی ،شروع شده و در تمامی آنها ،مرحله تشکیل تیم

و نهاد تحقیقاتی سپری شدهاند .تمامی این مسیرها ،منجر به شکلگیری یک نهاد صنعتی و تولیدی شده و بهبود مشخصات
عملکردی محصول و توسعه نوآوری نیز در آنها اتفاق افتاده است.

واژگان کليدي :مدلها و فرآیندهای نوآوری ،نوآوری دفاعی ،محصوالت محوری صنایع دفاعي ،موفقیت
نوآوری ،تحلیل محتوا
 -1دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 -*2عضو هیأت علمیدانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات
 -3عضو هیأت علمیدانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
 -4عضو هیأت علمیدانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

صنایع دفاعی ایران ،همواره به عنوان مجموعهای پیشرو ،نقشی محوری در عرصه فناوری کشور داشته
است ،بهنحوی که به عقیده بسیاری از صاحبنظران ،این مجموعه نظامی-صنعتی ،پیشران توسعه فناوری

و نوآورﻱ در کشور محسوب میشود .شاهد این ادعا ،دریافت باالترین تعداد جوایز در جشنواره
خوارزمی (سهم  51درصدی از رتبههاﻱ برتر جشنواره خوارزمی (سازمان پژوهشهای علمیوصنعتی
ایران ،))1391 ،بیشترین مشارکت تحقیقاتی با دانشگاهها (مشارکت  80دانشگاه در قالب  350قرارداد) 1و
نقش ویژه راهبرد دفاعی ایران در دوران بعد از جنگ تحمیلی به عنوان مولد قابلیت بازدارندگی میباشد.
در دوران پﺲ از جنگ ،بعد از اینکه کیفیت تجهیزات و نیروهای رزمی کشور ،مورد توجه قرار گرفت ،در
کنار افزایش ظرفیت نظامی واحدهای دفاعی ،موضوع تحقیقوتوسعه از اهمیت ویژهای برخوردار شد.2
این امر ،منجر به افزایش ظرفیت دانشگاهها و مراکز پژوهشﻲ ،رشد ظرفیت نخبگﻲ و توسعه شرکتهاﻱ
دانشبنیان ،افزایش جذابیت کسبوکارهاﻱ دانشبنیان و فناورﻱهاﻱ پیشرفته ،تقویت بخش ﻏیردولتﻲ

3

و در نهایت انجام پروژههایی گردید که هر یک افتخاری ملی به حساب میآید .پیشگامی در ساخت
نخستین ماهواره ملی ،پیشگامی در ساخت موشک حامل ماهواره ،ساخت هواپیمای جنگنده نسل جدید،
ساخت هواپیمای ﻏیرنظامی ایران  ،140طراحی و تولید انواع پرندههای بدون سرنشین (پهﭙاد )4و انواع
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1394

قایقهای تندور و پرنده ،طراحی و ساخت انواع زیردریایی و انجام دهها پروژه فناوری پیشرفته دیگر ،از

تدوین نماید و از این طریق ،ضمن روشن ساختن مراحل اجرای پروژه تحقیقاتی در صنایع دفاعی و مقایسه
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فرآیند پروژههای مهم و اساسی و انتخاب مفیدترین فرآیند ،به مدیریت و سیاستگذاری نوآوری در سطﺢ

جمله مواردی است که میتوان به آنها اشاره کرد .اکثر این پروژهها در سطﺢ ملی و منطقهای بیسابقه و
بیرقیب هستند و با نرﺥ باالیی از نوآوری همراه بودهاند .با توجه به پیشرفتهای علمی و فناورانه کشور
در زمینههای یادشده ،میتوان نتیجه گرفت که الگوهای برجستهای برای پیشرفت در حوزههای مختلف،
به ویژه در بخش دفاعی کشور در ذهن مدیران و دستاندرکاران وجود داشته و دارد .بیتردید ،موفقیت
دهها پروژه راهبردی که هر یک با تعداد زیادی نوآوری ریز و درشت علمی و فناورانه بوده است را
نمیتوان به شانﺲ و تصادﻑ نسبت داد و باید انتظار داشت که این نوآوریها بر مبنای الگویی متشکل
از عوامل و پیشرانهای بومی شکل گرفته باشند که با شکلگیری انقالب و تحت تاثیر کشش نیاز حاصل
از جنگ تحمیلی ،در صنایع دفاعی کشور به بارنشسته و به شکوفایی رسیده است.
بر این اساس محقق امیدوار است که طی این پژوهش ،بتواند مدل بومی فرآیند نوآوری در صنایع دفاعی
کشور را بر اساس تجارب گذشته و با مطالعه و بررسی پروژههای موفق و ناموفق سالهاﻱ پﺲ از انقالب،

کشور و بویژه در سطﺢ بخش دفاع کمک کند .در واقع ،هدﻑ ﻏایی پژوهش حاضر ،ارائه الگوی فرآیندی
نوآوری دفاعی بر اساس دسته محصوالت محوری و موفق صنایع دفاعﻲ پﺲ از انقالب میباشد.
به نظر میرسد شرایط تحریمی کشور ،منجر به ایجاد فرآیند بومی ویژهای در زمینه نوآوریهای دفاعی
شده که منحصر به ایران میباشد و نتایﺞ قابل قبولی در حوزه بازدارندگی دفاعی برای کشور به ارمﻐان
آورده است .شناسایی این الگوی بومی با تحلیل عمیق پروژههای دفاعی و مصاحبههای اکتشافی با
نخبگان و دست اندرکاران این پروژهها قابل دستیابی است .به همین منظور در این پژوهش ،پﺲ از مرور
ادبیات و با بهکارگیری روش پژوهش مطالعه موردی چندگانه ،با تحلیل محتوای دهها ساعت مصاحبه با
نخبگان دفاعی ،مدل بومی و جامع فرآیند نوآوری دفاعی در پروژههای پﺲ از پیروزی انقالب اسالمی،
شناسایی و تحلیل گردید .در ادامه ،شاخصهای سنجش موفقیت این پروژهها ،نیز تعریف و بر اساس
آن ،مسیر بهینه و موفق انجام این پروژهها از نظر خبرگان دفاعی ،تحلیل و پیشنهاد شد.

 -2مبانی نظری پژوهش

نوآوری پدیده جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه تاریخ خود بشر دارد (.)Fagerberg, 2003
با این وجود ،تعریف نوآوری چندان که بهنظر میرسد ،ساده نیست ( .)White & Bruton, 2007نوآوری
است .بهطور کلی ،نوآوری متناظر با تﻐییر و تحول است و تحول به هر اندازه که باشد ،امرﻱ نو را به ذهن

متبادر مﻲکند .معنای واژه نوآوری ،در فرهنگ لﻐت وبستر ”مطرح کردن چیزی جدید ،یا یک ایده ،روش یا
تجهیزاتی جدید“ عنوان شده است ( . )Merriam-Webster Inc., 2004به این ترتیب ،حدی از نو یا جدید
بودن در مفهوم نوآوری نهفته است ولی نوآوری فقط بیانگر فعالیتی که منجر به اختراع یا اکتشاﻑ شود،
نیست ،بلکه نوآوری عبارت است از فعالیتی که ایده یا محصول ناشی از آن ،به بازار راه مییابد ،در بازار
میماند و تاثیر اجتماعی-اقتصادی ایجاد میکند( .سلطانﻲ تیرانﻲ )1378 ،بهعبارت دیگر ،ویژگی مشترک
نوآوریها ،به مرحله عمل درآمدن است (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی . )1386 ،با وجود اتفاﻕ نظر
در مورد اهمیت نوآورﻱ و مطالعات زیادﻱ که در این زمینه انجام شدهاست ،اجماع کاملﻲ در مورد تعریف
آن وجود ندارد .برخی نوآوری را به عنوان اختراع بههمراه بهرهبرداری از آن تعریف نمودهاند .بهعبارتی،
نوآوری نهتنها شامل خالقیت است ،بلکه باید اختراع حاصل از خالقیت به بازار عرضه و به مردم فروخته
شود .بنابراین نوآوری را فرآیند توسعه تا پیادهسازی یک اختراع دانستهاند (.)White & Bruton, 2007

نوآوری ،عموم ًا از سه دیدگاه تعریف شده است:

گونهشناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران

اصطالحی رایﺞ ،هم در ادبیات عمومی و هم در ادبیات علمی است و تعاریف مختلفی از آن ارایه شده
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• نوآوری به عنوان خود اقالم جدید :این رویکرد به نتایﺞ حاصل از فرآیند توسعه میپردازد که میتواند
شامل محصوالت ،خدمات ،فرآیندها یا فنون مدیریتی جدید یا بهبودیافته باشد.
• نوآوری به عنوان پذیرش پدیدهای جدید :این رویکرد به بحﺚ فرآیند اقتباس و اشاعه میپردازد
(بهعنوان مثال ،فرآیندی که طی آن کاربر ،نوآوری را میپذیرد و بهکار میگیرد).
• نوآوری به عنوان فرآیند توسعه پدیدهای جدید :این رویکرد به فرآیند نوآوری اشاره دارد که از پژوهش
یا نیاز بازار آﻏاز میشود و به سمت استفاده گسترده ،توسعه مییابد (.)Cobbenhagen, 1999
مرور مطالعات پیشین ،نشان میدهد که تمرکز تعاریف نوآوری از خروجیها ،به سمت اقتباس و اشاعه
نوآوری حرکت کرده و مطالعات متاخر ،بیشتر به فرآیند توسعه گرایش یافتهاند .بنابراین با همین رویکرد،
به تبیین جنبه وظیفهای (کارکردی) 4و جنبه فرآیندی نوآوری ،پرداخته میشود .از منظر وظیفهای ،نوآوری
عبارت است از ”فراگرد ایجاد فکرهاﻱ جدید و تبدیل آن فکرها به عمل و کاربردهاﻱ سودمند“؛ یا مﻲتوان
گفت ”نوآورﻱ فرآیند بهکارگیری ایده خالﻕ و تبدیل آن به محصول ،خدمات و روشهاﻱ جدید عملیات
است“ .آفوا ( )1998در تعریف نوآوری میگوید که ”نوآوری ،استفاده از ابزارهای نوین فناورانه و دانش
بازار برای ارائه و عرضه محصول یا خدمتی نو به مشتری است“ ( .)Afuah, 1998برخی تعاریف ،از جنبه
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1394

فرآیندی به نوآوری نگریستهاند .بهعنوان مثال ،فریمن 5که از صاحبنظران اقتصاد و نوآورﻱ محسوب
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مﻲشود ،نوآورﻱ را یک فرآیند معرفﻲ مﻲکند و مﻲگوید” :نوآورﻱ ،فرآیندﻱ است شامل فعالیتهاﻱ فنﻲ،
طراحﻲ ،ساخت ،مدیریت و فعالیتهاﻱ تجارﻱ در ارتباﻁ با بازاریابﻲ محصول جدید (یا توسعه یافته) و یا
اولین استفاده از یک فرآیند یا تجهیزات جدید (یا توسعهیافته) ساخت و تولید .در این تعریف ،نوآورﻱ تنها
تﻐییرات اساسﻲ نیست ،بلکه مﻲتواند جزیﻲ یا تدریجﻲ نیز باشد“ ( .)Freeman, 1995از نگاه صاحبنظران
متاخر مانند طارﻕ خلیل ( ،)2000نوآوری از دیدگاه فرآیندی به معنی ”مجموعه عملیاتی است که از پردازش
ایده شروع و به تولید و عرضه محصول یا خدمت جدید به بازار منتهی میشود“ .مفهوم نوآورﻱ ،شامل
عرضه به بازار است که مﻲ تواند به معناﻱ تجارﻱ شدن یا به معناﻱ »در استفاده عمومﻲ قرار گرفتن« تعبیر
شود .نوآورﻱ ،لزوم ًا در سطﺢ جهان جدید نیست ،بلکه به شروع استفاده از یک ایده در سطﺢ یک سازمان
نیز اطالﻕ مﻲشود؛ چه این ایده قب ً
ال در سازمان دیگرﻱ استفاده شده و چه نشده باشد (.)Khalil, 2000
محققان و دانشمندان متعددی به مطالعه نوآوری و تبیین گونهها و انواع آن پرداختهاند .هر یک از این
افراد از زاویه دید و زمینه مطالعه خود این دستهبندی را عنوان نمودهاند .شرح خالصه این مطالعات در
جدول ( )1درﺝ شده است.

جدول ( :)1انواع نوآوری از دیدگاه محققان مختلف
ردیف

انواع نوآوری

2

محصول ،فرآیند ،اداری

مرجع

نوآوری فرآیند ،محصول

()Yin & Zuskovitch, 1998

3

محصول ،فرآیند ،مدیریتی ،بازار

()Weerawardena, et al., 2006

5

محصول ،فرآیند ،اداری
اداری (برنامهریزی ،سازماندهی ،کارکنان ،رهبری ،مدیریت و خدمات)،
فنی (محصول ،تولید و تسهیالت)
محصول

()Jimens, et al., 2008
()Alegre & Chiva, 2008

محصول ،فرآیند ،بازار و نوآوری سازمانی

()Varis & Littunen, 2010

11

رفتار ،محصول ،فرآیند ،بازار ،راهبردی

()Liao & Wu, 2010

13

محصول و خدمات ،فرآیند

()Skerlavaj, et al., 2010

اکتشافی ،استثماری
فناوری (محصول ،فرآیند ،خدمات) ،بازار (قیمت ،ترفیع ،مکان) ،اداری
(راهبرد ،ساختار سیستمها و فرهنگ نوآوری)
محصول ،فرآیند

()Li, et al., 2010

1

4

6
7

محصول ،فرآیند ،خدمات

8

بازار ،فرآیند ،رفتار ،راهبردی ،محصول

10

محصول ،فرآیند

9

12

14

15

17

18

محصول ،فرآیند

معماری ،بنیادی ،افزایشی ،پیمانی

()Oke, et al., 2007

()Liao, et al., 2008
()Ellonen, et al., 2008

()Evangelista & Vezzani, 2010
()Jimens & Sanz Valle, 2010
()Hilmi, et al., 2010
()An Ho, 2011
()Golipour, et al., 2011

()Johannessen & Olsen, 2011

در بیشتر این طبقهبندیها ،نوآوری در محصول ،فرآیند ،خدماتی و اداری ،و نوآوریهای زیرمجموعه
نوآوری پارادایم به چشم میخورد .در برخی دیدگاهها ،انواع نوآوری ،سوار بر بعد دیگری به نام زمان
شده و از نظر تدریجی بودن و آنی بودن نیز دستهبندی گردیدهاند .جدیدترین شیوه نوآوری که به حکومت
نوآوری معروﻑ است در سالهای اخیر توسط دسﭽامﺲ ( )2003مطرح گردیده است .این نوع از نوآوری
که بیشتر به راهکار شبیه است ،عنوان میکند که نوآوری باید در تمامی بخشهای سازمان و شرکت جاری
باشد و نباید تنها محدود به محصول ،فرآیند ،خدمات و  ...گردد .این امر نیازمند دقت ،توجه و تمرکز باالیی
است ،چرا که برخی سازمانها با زیادهروی در این زمینه دچار سردرگمی ،عدم پذیرش از سوی کارکنان
و  ...میشوند .اگرچه که گونهشناسی نوآوری بر مبنای دستهبندیهای یادشده ،انجام شده است ولی این
گونهشناسی بر مبنای شاخصهای موفقیت در حوزههای مختلف انجام نشده است (.)Deschamps, 2003
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محصول ،فرآیند ،اداری

()Mavondo, et al., 2005
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 -1-2فرآیند نوآوری
در مورد فرآیند نوآورﻱ ،مطالعات زیادﻱ انجام شده است ،تفاوت در فرآیندها و مراحل مختلف نوآورﻱ
از نگاه اندیشمندان ،به دلیل تفـاوت در نظریههای مختلف سازمان و مدیریتی هستند که مبناﻱ کـار
آنهـا قـرار گرفتـهاند ،ویژگیهای دانش ورودی ،راهبرد اصلی جستجو برای ورودیهای نوآوری ،نقش
شبکه و همکاری برای توسعه نوآوری و ایجاد فرآیند نوآوری در سازمان ،بطور قابل توجهی متفاوت
است ( .)Freitas, 2013آنها که انگاره تکامل زیستﻲ را مبنا قرار دادهاند ،بر فرآیند سـازگارﻱ تـدریجﻲ
طی زمــان دراز توجــه دارنــد و ایــن فرآیند را شــامل دگرگــونﻲ ،گــزینش و ماندگارﻱ مﻲدانند،
مدل وابـستگﻲ بـه منـابع بـر تطبیـق تاکید مﻲکند ،به عبارت دیگر سازمانهایﻲ باقی مﻲمانند کـه در
امـر چانـهزنـﻲ بـر سـر منابع محدود ،بهترین باشـند .ماهیـت و حـدود وابـستگﻲ سـازمان برحـسب
اهمیـت و کمیابﻲ منابع مورد نیازش مشخص مﻲشـود .دیـدگاه نهـادﻱ در موضوع نوآورﻱ ،به نیروهاﻱ
اجتماعﻲ و سیاسﻲ کـه سـازمان را به محاصـره خـویش در آورده است ،توجه دارد و بـر ایـن فـرﺽ
اسـتوار اسـت کـه سـازمانهـا بایـد خـود را بـا انتظارات و ارزشهاﻱ اجتماعﻲ تطبیق دهند .گروه
دیگرﻱ از اندیشمندان (مثل لسم ( ،))1986فرآیند نـوآورﻱ و رشـد را از دیدگاه دوره زندگﻲ سازمانﻲ
(تولد ،بلوﻍ و افول) تحلیل نمودهاند ( )Lessem, 1986و گروهـﻲ دیگـر بـرتـضادهاﻱ سیاسـﻲ و
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منـافع اقتـصادﻱ تاکید نمیکننـد ،به عبارت دیگر معتقدند ،کشمکش عوامـل ذﻱ نفـع بـراﻱ کـسب

مراحل نوآورﻱ در این مدلها عبـارت اسـت از وجود محرکهاﻱ فردﻱ براﻱ ایجاد ایده ،مفهـومسـازﻱ
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یـک ایـده نـوآورﻱ ،ارائـه طرح براﻱ توسعه و پذیرش نوآورﻱ ( .)Saren, 1984بهنظـر مـﻲرسـد از

قـدرت و کنتـرل در سازمان ،بر نوآورﻱ و تﻐییر سازمانﻲ موثر است .براﻱ نشان دادن جایگاه انواع
طبقهبنـدﻱ فرآیند نـوآورﻱ سـارن ( ،)1984دست به کار جالبﻲ زد .وﻱ انواع مدلهاﻱ نوآورﻱ را در
 5دسته طبقهبندﻱ کرد .دسته اول ،مدلهایﻲ هستند که مراحل آن براساس بخشهاﻱ مختلف سـازمانﻲ
اسـت ،مانند بخش تحقیقوتوسعه ،طراحﻲ ،مهندسﻲ تولید و بازاریابﻲ .دسته دوم ،مدلهاﻱ مبتنﻲ بر
مراحل فعالیت هستند مانند مراحل جستجو براﻱ یافتن منبع مشکل ،ارائه طرحهاﻱ ابتکـارﻱ بـراﻱ حـل
مـشکل ،ارزیـابﻲ راه حـلهـا ،انتخـاب راه حـل ،پذیرش و عادﻱسازﻱ آن .دسته سوم ،مدلهاﻱ مبتنی
بر مراحـل تـصمیمگیـرﻱ هستند ،مانند مراحـل جمـع آورﻱ اطالعـات بـراﻱ کـاهش ابهـام ،ارزیـابﻲ
اطالعات ،تصمیمگیرﻱ تعیین و تعریف عوامل کلیدﻱ و ابهـامهـای باقیمانـده .دسـته چهارم ،مدلهاﻱ
واکنشﻲ هستند که نـوآورﻱ را بعنـوان پاسـخی بـه محـرکهـاﻱ بیرونﻲ تلقﻲ مﻲکنند ،بعنوان مثال،

میان پنﺞ مدل فرآیند نوآورﻱ ،که توسط سارن ارائـه شـده است ،مـدل مراحل فرآیند نوآورﻱ بر مبناﻱ
فعالیت ،از یک طرﻑ براﻱ درک فرآیندهاﻱ پیﭽیـده نوآورﻱ مناسبتر است و از طرﻑ دیگر مﻲتوان با
این مدل ضرورتهاﻱ هر مرحله (از قبیل مهارتهاﻱ مدیر ،نوع ارتباطات ،نوع سـاختار ،تـامین مـالﻲ
و  )..از فرآیند نوآورﻱ سازمانﻲ را نیز مشخص کرد .طبق مدل فرآیند بر مبناﻱ مراحل فعالیت ،براﻱ
فرآیند نـوآورﻱ مراحـل مختلفـﻲ برشمردهاند .برخی آن را شـامل دو مرحلـه آﻏازین و اجرا مﻲدانند.
برخی دیگر از دانشمندان ،برای فرآیند نـوآورﻱ  4مرحله در نظر میگیرند که عبارتند از ارزیابﻲ ،آﻏاز،
اجرا و نهادینـه کـردن .وندﻱون( ،)1999فرآیند نوآورﻱ را با عنوان نقشه نـوآورﻱ شـامل سـه مرحلـه
شـکلگیـرﻱ اولیـه ،تـدوین و توسـعه و اجـرا مـﻲدانند ( .)Van de Ven, 1999کـانتر( ،)2006با بررسﻲ
مقایسهاﻱ منظم پژوهشهای انجام شده در زمینه نوآورﻱ بـه ایـن نتیجه رسید که نوآورﻱ  4وظیفه اساسﻲ
دارد که عبارتند از شکل دادن ایده و فعالیت نـوآور ،تشکیل ائتالﻑ ،تحقـق ایـده نـو و تولیـد آن و در نهایت
انتشار و انتقـال ( .)Kanter, 2006کریـستین( ،)2010با تاکید بر مدیریت نوآورﻱ ،سه مرحله اصلﻲ
بـراﻱ فرآیند نوآورﻱ در نظر میگیرد که عبارت است از تولید ایده ،تامین مـالﻲ ایـده ،توسـعه و
اجرا ( .)Christiansen, 2010به تعبیر الندوال ( )1999نوآوری ،یک فرآیند دایمی کنارگذاری ،جستجو ،و
یافتن است که نتیجه آن محصوالت جدید ،فنون جدید ،شکلهای جدید سازمان ،و بازارهای جدید میباشد
و شکلگیری ایده شروع میشود و تا توسعه مفاهیم و محصوالت جدید و تجاریسازی و عرضه آنها به
بازار ادامه مییابد .فرآیند نوآوری ،شیوهای است که بنگاهها برای سازماندهی منابع خود بهکار میگیرند
تا به برتری در زمینههای علمی ،فناورانه و فرصتهای بازار دست یابند (.)Dodgson, et al., 2008
فرآیند کلی نوآوری شامل ایدهپردازی ،توسعه محصول و تجاریسازی در شکل ( )1نشان داده شده است.
البته مرز میان ایدهپردازی و توسعه محصول ،معموال از وضوح کمتری برخوردار است ،چرا که فعالیتهای
توسعه فناوری ﻏالب ًا حالت بینبخشی و تعاملی دارند (.)Belliveau, et al., 2002
شکل ( ،)1بیانگر وجود نوعی ماهیت ﻏربالگری در طی فرآیند نوآوری است ،به این معنا که معموالً از
بین ایدههای فراوانی که مطرح میشود ،تعداد کمتری شانﺲ تبدیل شدن به یک محصول را مییابند و از
بین محصوالت جدید نیز ،تنها تعداد اندکی موفق به ورود به بازار میشوند .این امر با عنوان قیف نوآوری

6

شناخته میشود .نگاه فرآیندی به نوآوری ،نگاه ﻏالب در ادبیات نوآوری است .بر این اساس ،میتوان گفت:
”نوآوری ،فرآیندی چند مرحلهای از تولید ایده تا اجرا است” .این مقاله با تلفیق دیدگاههاﻱ یادشده ،برای
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(()Lundvall, 1999آرش و صادﻕبیگی .)1389 ،فرآیند نوآوری ،بهعنوان مراحلی به هم پیوسته از خالقیت
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توسعه محصول جدید

تجاری سازی

تولید ایده

شکل( :)1فرآیند کلی نوآوری شامل :تولید ایده ،توسع ه محصول و تجاریسازي ()Belliveau et al., 2002

فرآیند نـوآورﻱ ،سه مرحله اصلی در نظر گرفته است .1 :مرحله بسترسازﻱ ایدهپرورﻱ .2 ،مرحله توسعه
فناوری و اجراء .3 ،مرحله توسعه محصول و تجاریسازی .برخی سازمانها ،از فناوریهای جدید یا
روشهای کاری بیرونی استفاده میکنند در حالی که دیگر سازمانها خودشان فناوریها و رویههای سازمانی
بدیع را طراحی کردهاند و بکار میگیرند .)Mata & Woerter, 2013( .در دوران پﺲ از پیروزی انقالب
اسالمی ایران ،صنایع دفاعی مجبور به طراحی و اجرای فرآیندهای نوآوری دفاعی با رویکرد دروننگری

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1394

و تکیه بر توانمندیهای داخلی بوده است .بر همین اساس ،این پژوهش بدنبال شناسایی فرآیندهای بومی
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تحقق نوآوریهای دفاعی در پروژههای دفاعی پﺲ از پیروزی انقالب اسالمی ایران میباشد.
 -2-2نوآوری دفاعی
نوآورﻱ در عرصه نظامﻲ ،همواره یکﻲ از عوامل اساسﻲ در برترﻱ و پیروزﻱها بوده است .در عصر
حاضر ،فناورﻱ نقشﻲ ویژه و کلیدﻱ در برتری و موفقیت نظامی پیدا کرده است و به این لحاظ،
تحقیقوتوسعه و دستیابﻲ به فناورﻱهاﻱ برتر و تسلیحات پیشرفته از طریق نوآورﻱ ،اهمیت ویژهای
دارد (متقﻲ و اشتریان .)1380 ،سابقه نوآورﻱهای عمده صنعت دفاعی در کشور ،بیشتر به دوران دفاع
مقدس و پﺲ از آن برمﻲگردد (وحیدی .)1390،البته نگاه ویژه و راهبردﻱ به این موضوع ،در سالهاﻱ
پﺲ از جنگ و فراهم شدن فرصت برای فعالیتهای تحقیقاتی و صنعتی شکل گرفت .در طول زمان،
دولتها و ملتها بیشتر تالش کردهاند از یک طرﻑ ،به نرﺥ قابل قبولی از رشد اقتصادﻱ ،و از طرﻑ
دیگر ،دست کم به حدّ قابل قبولی از قدرت دفاعی دست یابند .در این مسیر ،صنعت ،به مفهوم گسترده
آن ،نقشی بیبدیل ایفا نموده است؛ یعنی از یک سو با عرضه انواع کاال و خدمات به بازارهای تجاری،
زمینهساز رشد اقتصادی است و از سوی دیگر با عرضه انواع تسلیحات و سیستمهای نظامی ،در خدمت
دفاع و امنیت قرار داشته است .در این میان ،تحوالت سریع علمی و فناورانه و بهویژه نوآوری در کاالها،

خدمات ،سیستمها ،سازمانها و مدلهای کسبوکار تاثیر عمیقی بر صنعت و به دنبال آن بر اقتصاد و
دفاع داشته است؛ به گونهای که امروز ،نوآورﻱ یکﻲ از اصلﻲترین پیشرانها و عاملی اساسی در پیشرفت
و توسعه اقتصادﻱ و دفاعی محسوب میشود .در صحنه دفاع ،نوآوری فناورانه موجب افزایش ظرفیت
و کاهش عدم قطعیت شده است .این نوآوریها توانستهاند ،شمار سربازان و سایر نظامیان مورد نیاز در
ارتشها را کاهش دهند ،بدون آنکه از قدرت عملیاتی آنها کاسته شود .این موضوع باعﺚ شده است
که ماهیت ارتشهای مدرن تﻐییر کند ( .)Vargas, 2011رابطه نوآوریهای فناورانه و ظرفیت نظامی،
رابطه جدیدی نیست و میتوان گفت که از آﻏاز شکلگیری ارتش در جهان این رابطه برقرار بوده است.
دقیق ًا به همین دلیل ،تاریخ بشریت مملو از جهشهای فناورانهای است که از درگیریهای نظامی ناشی

شدهاند .هرچه به زمان حال نزدیکتر شویم ،این رابطه شدیدتر میشود؛ به گونهای که امروز ،حکومتها
ال عملیاتی و کام ً
خواهان فزونی شمار سربازان ارتشهای خود نیستند و در مقابل ،ارتشهای کام ً
ال مج ّهز

به فناوری را ترجیﺢ میدهند ( .)Vargas, 2011در ایران ،پﺲ از انقالب اسالمی ،مفهوم پیشرفت و
نوآوری همواره مورد توجه ویژه رهبران انقالب قرار داشته است .بعنوان مثال ،امام خمینی (ره) در پیامی
میفرمایند” :من به همﺔ مسووالن و دستاندرکاران سفارش میکنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقاء
اخالقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازند و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها
ّ
شاءاﷲ در شرایط بهتر،
و محاصره توانستهایم آنهمه هنرآفرینی و اختراع و پیشرفت داشته باشیم .ان
زمینﺔکافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همﺔ امور فراهم میسازیم“ .7حضرت آیتاﷲ خامنهای

نیز مکررا ً بر اهمیّت نوآوری تاکید نمودهاند .ایشان ،سال  1387را سال شکوفایی و نوآوری نامگذاری
کردند و نوآوری را در جامعه ،به ویژه در محیط علمی ،در معرﺽ گفتمان عمومی قرار دادند.

تحقیقات نشان دادهاند که تحقیقوتوسعه خارجی سودمند است ،به این معنا که سازمان با استفاده از منابع
خارجی برای راهبردهای تحقیقوتوسعه خود ،نتایﺞ نوآوری بهتر بدست میآورد ،به ویژه اگر تحقیقو
توسعه در داخل سازمان انجام شود .اما در دوران پﺲ از پیروزی انقالب اسالمی ،برخی از عوامل تحمیلی
منجر به عدم امکان استفاده از تحقیقوتوسعه خارجی و تکیه بر توان داخلی بوده است.
 -3-2سنجش موفقیت نوآوری دفاعی
با توجه به تعاریفﻲ که از نوآورﻱ ارائه گردید (چه دفاعﻲ و چه ﻏیردفاعﻲ) ،باید موفقیت را جزیﻲ از
تعریف و در ذات مفهوم نوآورﻱ جستجو کرد” .نوآوری موفق زمانی اتفاﻕ میافتد که یک اختراع جدید
که مربوﻁ به یک محصول و یا خدمات و یا یک فرآیند در بخشی از زنجیره ارزش سازمان است،
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و نوآوریها همراهی کنند و روح استقالل و خودکفایی رادر آنان زنده نگه دارند ... .ما در شرایط جنگ
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با طرح کاری همراه شده و در چارچوب نظم و مقررات و مهارتهای سازمانی با مدیریت نوآوری
اجرا و نظارت شود” (زارعی و نسیمی .)1386 ،در حقیقت ،چنانﭽه بتوان پدیدههاﻱ را به معنﻲ کامل
و تخصصی کلمه ،نوآورﻱ قلمداد کرد ،باید ویژگﻲ موفقیت را نیز با آن عجین دانست ،یعنﻲ موفقیت
در ذات نوآورﻱ قرار دارد .آنﭽنان که شومﭙیتر ،نوآوری را اختراعی میداند که حداقل مقداری موفقیت
بازاری با خود داشته باشد (.)Le Corre & Mischke , 2005
از نظر شلمو و سشادرﻱ ( ،)2007نوآورﻱ موفق هنگامﻲ رﺥ مﻲدهد که یک اختراع در ارتباﻁ با یک
محصول ،خدمت یا فرآیند در بعضﻲ از قسمتهاﻱ زنجیره ارزش سازمان ،به یک طرح تجارﻱ مرتبط و
متصل شود یا در واقع عبارت است از اقدامﻲ همراه با نظم و مهارت به واسطه مدیریت نوآورﻱ .از نگاه
این دو محقق ،نوآورﻱهاﻱ موفق ،اﻏلب سبدﻱ از ایدههاﻱ جدید ،همراه با مقدارﻱ تمرکز بر محصول
و مقدارﻱ تمرکز بر زنجیره ارزشﻲ پشتیبان نوآورﻱ محصولﻲ هستند (.)Shlomo & Seshadri, 2007
بهعبارت دیگر ،موفقیت نهایﻲ در نوآورﻱ ،یعنﻲ تاثیرگذارﻱ بر بازار.
با بررسی پیشینه موضوع مشخص میشود که درباره موفقیت نوآورﻱ ،مطالعاتﻲ انجام شده و تعاریف
یادشده تکامل یافتهاند .بررسﻲها ،نشان مﻲدهد که در نگاه قدیمی ،موفقیتهاﻱ مالﻲ ،تنها شاخصهای
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شناسایﻲ و ارزیابﻲ یک نوآورﻱ به عنوان نوآورﻱ موفق بوده ،اما به تدریﺞ مولفههاﻱ دیگرﻱ از قبیل تاثیر بر
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بازار یا ایجاد فرصت نیز به آن افزوده شده است .در سالهاﻱ دهه نود میالدﻱ پژوهشهاﻱ متعددﻱ درباره
عوامل موفقیت نوآورﻱ محصولﻲ انجام شد .یکی از انتقادات کوپر و کلیناشمیت ( )1987به این پژوهشها،
مربوﻁ به تعریف موفقیت است .مطابق نظر آنها .به طور سنتﻲ موفقیت ،تنها از جنبه مالﻲ اندازهگیری شده
است .اگرچه ،مولفه مالﻲ به سادگﻲ ک ّمیتپذیر است ،ولﻲ تمام آن چیزﻱ نیست که باید اندازهگیرﻱ شود.
به عنوان مثال ،یک محصول جدید ممکن است به بازده مالﻲ پایینﻲ دست یابد ،ولﻲ به عنوان یک موفقیت
بزرگ شناخته شود؛ چرا که مﻲتواند تاثیرات قابل توجهﻲ بر بازار داشته باشد و یا فناورﻱ جدیدﻱ را به
صنعت معرفﻲ نماید .بنابراین ارائه تعریف محدود (صرف ًا مالﻲ) نمﻲتواند براﻱ تعریف موفقیت کافﻲ باشد
( .)Cooper & Kleinschmidt, 1987این دو محقق ،پﺲ از انجام مطالعات گسترده در زمینه ابعاد موفقیت
نوآورﻱ ،جمعبندﻱ خود را از مولفههاﻱ موفقیت در سه محور خالصه و ارائه نمودند:
 .1عملکرد مالﻲ ،یعنﻲ به دست آوردن موفقیت مالﻲ .این محور شامل شاخصهایﻲ از این دست
است :سودآورﻱ و فروش نسبﻲ ،تحقق اهداﻑ فروش و سود مورد انتظار ،سطﺢ سودآورﻱ ،و دوره
بازگشت سرمایه .

 .2تاثیر بازارﻱ ،یعنﻲ تبیین اثرات محصول بر بازارهاﻱ داخلﻲ و خارجﻲ .این محور شامل
شاخصهایﻲ از این دست است :سهم بازار داخلﻲ و خارجﻲ ،میزان فروش نسبﻲ و میزان تحقق
اهداﻑ فروش و سودآورﻱ.
 .3پنجره فرصت ،یعنﻲ مجموعه فرصتهایﻲ که محصول جدید پیش روﻱ بنگاه مﻲگشاید .این محور،
شامل شاخصهایﻲ از این قبیل است :معرفﻲ یک رسته محصول جدید ،یا ایجاد یک بازار جدید
(.)Cooper & Kleinschmidt, 1987
البته در زمینه دفاعﻲ ،مسلما اولویت اول سودآورﻱ نیست ،بلکه تامین قدرت دفاعﻲ یا خلق شایستگﻲها یا
ارزشآفرینﻲ دفاعﻲ است (محمدﻱ و همکاران .)1388 ،همانطورکه قبال گفته شد ،تامین قدرت دفاعﻲ ،یک
مولفه مهم و کارکرد اساسﻲ نوآورﻱ است .محققان یادآور شدهاند که ”موفقیت نهایﻲ در نوآوریی ،تاثیرگذارﻱ
بر بازار و یا جوابگویﻲ به نیاز کاربران در بخش دفاعﻲ است ( .”)Cooper & Kleinschmidt, 1987البته نباید
ابعاد اقتصادﻱ را در صنعت دفاعی فراموش کرد .در سند راهنماﻱ ارزیابﻲ نوآورﻱ وزارت دفاع کشور ،دو
کارکرد اصلﻲ نظام نوآورﻱ دفاعی ،به این شرح بیان شدهاند:
• ارتقاء توانمندﻱها و خلق شایستگﻲهاﻱ جدید دفاعﻲ در قالب ارایه محصوالت و خدمات دفاعﻲ جدید
• افزایش توان اقتصادﻱ در راستاﻱ تقویت بنیه دفاعﻲ (محمدﻱ و همکاران.)1388 ،
بر اساس نظرات خبرگان دفاعی کشور ،ﻏنیسازی و جمعبندی شدهاند ،استفاده شده است (جدول (.))1
جدول ( :)1ابعاد سنجش موفقیت در نوآوری دفاعی
ردیف

شاخصهای سنجش اثربخشی نوآوری دفاعی

2

هویتسازﻱ ملﻲ و بین المللﻲ

1
3
4

بازدارندگﻲ دفاعﻲ

توسعه اقتصادﻱ و عملکرد مالﻲ
مشارکت در توسعه ملﻲ

شاخصهای سنجش کارآیی فرآیند نوآوری دفاعی

5

سرعت دستیابی به محصول

7

انباشت دانش در فرآیند

6
8
9

کاهش هزینههای تحقق محصول
ارتقاء خودباوری ،اعتماد به نفﺲ و محققان
ارتقاء خودباوری ملی
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در پژوهش حاضر ،برای سنجش موفقیت نوآورﻱ در صنایع دفاعﻲ ،از ترکیبی از سنجههای یادشده که
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 -3روش پژوهش

ین( ،)2003معتقد است پژوهشهای ”مطالعه موردﻱ“ 8زمانﻲ برترﻱ مﻲیابد که پرسشهایﻲ از جنﺲ
»چگونه« یا »چرا« مطرح شوند و یا اینکه پژوهـشگر کنترلـﻲ بـر رویداد نداشته و پدیده مورد توجه،
متعلق به زمان معاصر و در بستر زندگﻲ واقعﻲ قرار داشته باشد ( .)Yin, 2003در ایـن روش پژوهش،
متﻐیرهـاﻱ متعـددﻱ در ارتبـاﻁ بـا موضوع پژوهش مورد بررسﻲ قرار مﻲگیرند که پیامد آن عینﻲتر
شدن نتـایﺞ و پرهیـز از تحلیلهاﻱ کام ً
ال انتزاعﻲ و به دور از واقعیت است .اسـتفاده از مـدارک و منـابع

گوناگون اطالعات و در نتیجه امکان دستیابﻲ به جدیـدترین و آخـرین اطالعـات موضوع و از همه
مهمتر امکان مقایسه اطالعات بدست آمده از منابع مختلف ،باعـﺚ افزایش دقت مﻲشود و امکان کشف
مطالب جدیدتر و افزایش اطالعات و دانشهـا را به دنبال دارد.
با توجه به اینکه ،در پژوهش حاضر ،مطالعه و بررسی باید در یک چهارچوب عینـﻲ و بـستر واقعﻲ
جامعه صورت میگرفت ،روش چندموردﻱ انتخاب شد.
در طی انجام این پژوهش الزم شد که پروژههای نوآوری دفاعی در سالهای پﺲ از انقالب و بهویژه بعد از
شروع جنگ تحمیلی شناسایی شوند و مورد تحلیل عمیق قرار گیرند .با توجه به تعدد و گستردگی پروژهها،
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تصمیم گرفته شد تحلیلها بر پروژههایی متمرکز شوند که نه تنها دارای جنبه نوآوری باشند ،بلکه از ابعاد

طریق مصاحبههای عمیق با مجریان یا دستاندرکاران کلیدی آنها ،مورد بررسی و تحلیل (مورد کاوی)
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قرار گرفتند .این پروژهها 10 ،دسته از محصوالت تاثیرگذار در قدرت بازدارندگی جمهوری اسالمی ایران

دفاعی ،صنعتی ،دانش و فناوری نیز دارای اهمیت باشند .به عبارت دیگر ،تالش شد پروژههایی انتخاب
گردند که موفقیت محسوب شوند تا بتوان از تجربیات آنها به عنوان درسهای مدیریتی استفاده کرد .به این
ترتیب 5 ،معیار به شرح زیر به عنوان شاخص موفقیت در انتخاب پروژههای نوآوری مد نظر قرار گرفت:
• محصول یا خدمات حاصل از پروژه در نوع خود در کشور اولین باشد.
• محصول یا خدمات حاصل از پروژه از نظر اقتدار دفاعی دارای اهمیت باشد و به ارتقاء بنیه دفاعی
کمک چشمگیری کرده باشد.
• پروژه از نظر صنعتی ،موجب شکلگیری شاخه صنعتی جدیدی در کشور شده باشد.
• پروژه دارای اهمیت فناورانه باشد ،یعنی باعﺚ توسعه و بکارگیری فناوریهای جدیدی در صنایع
دفاعی شده و همﭽنین به شکلگیری کسبوکارهای دانشبنیان منجر شده باشد.
بر این اساس ،پروژههایی که دارای  4معیار یادشده بودند ،به عنوان ”پروژههای موفق نوآوری دفاعی“ از

بودند که خود شامل  17محصول عمده میشدند.
به طور کلی میتوان مراحل انجام پژوهش حاضر به این شرح برشمرد:
 .1بررسﻲ ادبیات و سوابق نظرﻱ نوآوری و عوامل موثر بر آن
 .2انتخاب پروژههای نوآوری دفاعی به عنوان ”مورد“ برای مطالعه موردی چندگانه
 .3بررسی سوابق و مصاحبه با مجریان پروژههای نوآوری دفاعﻲ
 .4مستندسازی و تحلیل محتوای مصاحبهها
 .5تدوین مدل اولیه پیشرفت نوآوری در صنایع دفاعﻲ براساس نتایﺞ مراحل 1و4
 .6تحلیل ،تفسیر و نتیجهگیرﻱ نهایی.
تحقیق حاضر از نظر نتیجه پژوهش ،یک تحقیق کاربردی میباشد و از نظر هدﻑ ،یک تحقیق اکتشافی
و توصیفی است ،بدین معنی که ابتدا الگوهای نوآوری دفاعی اتفاﻕ افتاده را کشف و سﭙﺲ به توصیف
مراحل و شرایط هر کدام میپردازد .نوع دادههای بکار رفته در این پژوهش ،کیفی و راهبرد پژوهش،
مطالعه موردی چندگانه است .واحد تحلیل ،پروژههای موفق دفاعی پﺲ از پیروزی انقالب اسالمی
(از سالهای  61تا  )93بوده است .گردآوری دادهها ،با استفاده از مصاحبههای توصیفی و اکتشافی و
تجزیهوتحلیل دادهها با روش تحلیل محتوا انجام شد.
تفسیرﻱ وجود دارد .در تحلیل کمﻲ ،متن نوشتارﻱ مصاحبهها ،رمزگذارﻱ و شمارش مﻲشود و با
استفاده از روشهاﻱ آمارﻱ تحلیل مﻲگردد .در تحلیل ساختارﻱ متن نوشتارﻱ ،بر حسب تعداد واژهها،
اصطالحات و مفاهیم و میزان تکرار آنها شمارش و تحلیل مﻲشود .در تحلیل تفسیرﻱ ،پژوهشگر
درصدد است تا پیامهاﻱ نهفته در متن نوشتارﻱ مصاحبه را آشکار سازد و براساس آن ،نظریﺔ از قبل
تعیینشدهاﻱ را توسعه دهد یا نظریﺔ زمینهاﻱ را ارائه دهد (کریمی و نصر.)1392 ،
پژوهش حاضر ،برای آشکار نمودن پیامهای نهفته در متن مصاحبهها از روش تفسیری استفاده کرد .برای
این منظور ،متن مصاحبهها به طور کامل و با جزئیات نوشته شد و بر اساس مدل ارتباطی بین مفاهیم،
الگوهای مختلف نوآوری ،استخراﺝ گردید .نحوه انجام این کار ،به شرح زیر بود:
ابتدا متنهاﻱ پیاده شده ،مرور شدند و در هر متن ،گفتههاﻱ اساسﻲ برجسته گردیدند .همﭽنین گفتههاﻱ
تکرارﻱ ،جملههاﻱ معترضه ،گفتههاﻱ انحرافﻲ و سایر دادههاﻱ نامربوﻁ نادیده گرفته شد .برخﻲ از
گفتههاﻱ مشابه که به نظر مﻲرسید چیز تازهاﻱ را مطرح نمﻲکند ،نیز مشخص گردید .بعد از مرور تمامی
متنها ،پژوهشگر مجددا به متن اولیه رجوع نمود و آن را مرور کرد تا اطمینان یابد که در برجسته کردن
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روشهاﻱ مختلفی برای تجزیه و تحلیل محتوای دادههاﻱ مصاحبه شامل تحلیل ک ّمﻲ ،ساختارﻱ و

143

گفتههاﻱ اساسﻲ ،دچار ﻏفلت نشده است .عالوه بر این ،به این سوال پاسخ دهد که در میان گفتههاﻱ
اساسﻲ تعیین شده ،آیا گفتههایﻲ وجود دارد که واقع ًا اساسﻲ نیست .در ادامه ،گفتههاﻱ اساسﻲ برجسته
شده مرور گردید و تالش شد مجموعهاﻱ از مقولهها (مراحل فرآیند نوآوری دفاعی و اتفاقات عمده) از
پاسخهاﻱ داده شده به هر سوال استخراﺝ گردد و عناوینی به آنها اختصاﺹ داده شود .سﭙﺲ مقولههاﻱ
هر سوال در یک جدول تحلیل وارد و محتواﻱ آشکار متنها ،تحلیل و توصیف شد .در نهایت پژوهشگر،
آنﭽه را افراد دربارﺓ هر مقوله با شیوههاﻱ گوناگون بیان کرده بودند ،در کنار یکدیگر قرار داد تا معناﻱ
پنهان آنﭽه مصاحبهشوندگان گفتهاند ،درک شود .بر این اساس ،الگوهای مختلف تکامل نوآوری دفاعی
در سالهای پﺲ از پیروزی انقالب اسالمی ایران شناسایی شدند.
رویکرد استفاده شده برای روایی پژوهش ،رویکرد سه جبههای به داده/ارزیاب/محیط است که بر این اساس،
پروژههای مختلف دفاعی (روایی داده) ،توسط ارزیابان مختلف (تیم مصاحبهکننده) و در محیطهای مختلف
(سازمانهای دفاعی مختلف) ،مورد بررسی قرار گرفتند .در این پژوهش ،مصاحبهشوندگان از طریق مشورت
با پیشکسوتان صنعت دفاعی و مدیران عامل سازمانهای اصلی دفاعی شناسایی شدند و شامل مجریان
پروژهها و مدیران ارشد سازمانهاﻱ دفاعی درگیر در پروژههای نوآوری بودند .تعداد این افراد حدود 15

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره چهارم ،زمستان 1394

نفر برآورد شد .معیارهای انتخاب مصاحبهشوندگان و خبرگان دفاعی در جدول ( )2نشان داده شده است.

نیازهای جبههها استوار بود که اضطرار و پاسخگویی سریع از مشخصههای بارز آن میباشد .بنابراین ،زمان
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تحقق ایده تا محصول را میتوان بارزترین مشخصه فرآیند تحقق نوآوری دفاعی در این پارادایم برشمرد .عدم

 -4تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
 -1-4پارادایم های کلی حاکم بر فضای نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی
بر اساس مصاحبههای صورت گرفته با نخبگان دفاعی و تحلیل محتوای متون مصاحبهها ،میتوان
فضای نوآوری در صنعت دفاعی بعد از انقالب اسالمی را در دو بخش کلی دستهبندی کرد .بخش اول،
دوران جنگ تحمیلی است که اساس فرآیند نوآوری دفاعی در این فضا ،تامین نیاز جبههها و پشتیبانی
از عملیات دفاعی کشور بود .بخش دوم ،دوران پﺲ از جنگ تحمیلی است که اساس فرآیند نوآوری
دفاعی در آن ،پشتیبانی از دیﭙلماسی دفاعی و امنیتی کشور و افزایش قدرت بازدارندگی دفاعی کشور در
مقابل تهدیدهای روز افزون بوده است .ویژگیهای این دو فضا ،بر اساس مصاحبههای صورت گرفته با
مدیران ارشد بخش دفاعی کشور ،به شرح جدول ( )3خالصه و دستهبندی شد.
همانگونه که در جدول ( )3مشاهده میشود ،اساس پارادایم نوآوری دفاعی در دوران دفاع مقدس بر رفع

جدول( :)2معیارهای انتخاب مصاحبهشوندگان دفاعی
ردیف

معیار انتخاب

2

سابقه کار مرتبط با موضوع پروژه

4

مسوولیت مستقیم در بخشهای مختلف پروژه

1
3

5

مسوولیت در سازمان دفاعی

مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع پروژه
مسوولیت در پروژههای مشابه

بازه مناسب

مدیر ارشد  -مدیر پروژه  -طراح  -پژوهشگر
باالی  20سال

فوﻕ لیسانﺲ به باال
حداقل  5سال

حداقل یک پروژه مشابه

جدول ( :)3مقایسه فضای نوآوری دفاعی در پروژههای دفاعی پس از انقالب اسالمی ایران
پارادایم نوآوری دفاعی در دوره دفاع مقدس

پارادایم نوآوری دفاعی در دوره پﺲ از دفاع مقدس

وجود ساختارهای حرفهای تحقیقوتوسعه دفاعی ،تکیه بر توان داخلی و خودکفایی ،بسیﺞ تمامی ظرفیتهای
ملی و داخلی ،تامین کامل منابع مالی پروژهها و تاکید بر نوآوریهای محصولی ،از دیگر مشخصههای این
پارادایم میباشد .انجام فرآیند نوآوری دفاعی از طریق سعی و خطاهای مکرر ،موجب باالرفتن شدید هزینهها
در این فضا گردید .در این فضا ،راهبردهای نوآوری دفاعی ساختارمند نبود و نقشههای راه محصول و فناوری
به صورت صریﺢ ،آشکار و طراحیشده دنبال نمیشد .در مجموع میتوان گفت خروجی ﻏالب فرآیند

گونهشناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران

اساس فرآیند اکتساب :پشتیبانی از دیﭙلماسی دفاعی و
اساس فرآیند اکتساب :پشتیبانی عملیات دفاع
امنیتی کشور
ویژگیهای فرآیند اکتساب
ویژگیهای فرآیند اکتساب
• اراده ملی و خواست ارکان و سلسله مراتب مختلف برای • اراده ملی و خواست ارکان و سلسله مراتب مختلف برای
دستیابی به توان تﻐییر فناورانه سامانههای دفاعی
دستیابی به توان تﻐییر فناورانه سامانههای دفاعی
• بازدارندگی و نمایش قدرت
• اضطرار و پاسخگویی سریع
• رویکرد دفاعی -اقتصادی و تاکید بر دو منظوره بودن
• تامین کامل مالی از منابع دولتی
• تامین مالی پروژهها از فعالیتهای اقتصادی
• راهبرد ﻏیرساختاری نوآوری
• راهبرد ساختاری نوآوری
• سعی و خطا
• عمدتا نوآوری محصولی و در مواردی ساختاری و نهادی • وجود نقشه راه توسعه محصول و فناوری و انسجام فرآیند
• انواع نوآوری محصولی ،ساختاری ،نهادی و فرآیندی و
• عمدتا تکیه بر منابع دانشی ضمنی افراد
مدیریتی
• کوتاه تر بودن زمان دستیابی به طرحها
• اولویت شناخت مشخصههای تاکتیکی پیش از مشخصههای • عمدتا تکیه بر انباشت دانش ضمنی و صریﺢ
• شکلگیری سازمان حرفهای مدیریت پروژه
فنی
• یادگیری و نوآوری بر اساس مدلهای پیمانکاری  -کارفرمایی • علمیتر و طوالنیتر بودن طرحها
• اولویت شناخت مشخصههای فنی
• ناامید بودن از کمک بیگانگان
• یادگیری و نوآوری باز و شبکه نوآوری
• تکیه بر توان داخلی و خودکفایی
• تکیه بر خوداتکایی ،درونگرایی و بروننگری
• بسیﺞ ظرفیت های ملی
• ایجاد همکاریهای بینالمللی با کشورهای دوست و مسلمان
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نوآوری دفاعی ،بهبود مشخصههای عملیاتی محصوالت موجود و در دسترس بوده است.
پﺲ از پایان جنگ تحمیلی و با کاهش سطﺢ اضطرار و پاسخگویی سریع ،زمان و فرصت انجام نوآوری
دفاعی بیشتر شد و موجب گردید که بخش دفاعی به سمت حرفهای کردن ساختارهای تحقیقوتوسعه
و ایجاد نهادهای نظاممند تحقق نوآوریهای دفاعی تمایل یابد .البته هم زمان ،نوع تهدیدات علیه کشور
نیز از تهدیدات نظامی مستقیم به سمت تهدیدات دیﭙلماتیک ،اقتصادی ،راهاندازی جنگ در منطقه
و تهدیدهای ﻏیرمستقیم ،به نوعی جنگ سرد ،سوﻕ پیدا کرد .در این فضا ،نیاز به تولید محصوالت
راهبردی با قابلیت پاسخگویی به تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای و تهدیدات رژیم صهیونیستی ،در
اولویتهای بازدارندگی دفاعی کشور قرار گرفت و الهامبخشی برای ملتهای آزاده جهان از طریق ایجاد
مرجعیت علمی و القای روحیه خودباوری با تولید محصوالت دفاعی راهبردی ،راهبرد نانوشته فضای
نوآوری دفاعی در ابتدای دوره پارادایم نوآوری دفاعی پﺲ از جنگ بود .کاهش منابع مالی تخصیص
یافته به بخش دفاعی ،رویکرد کنترل و کاهش هزینههای نوآوری دفاعی را دیکته نمود و به همین دلیل
فرآیندهای سعی و خطا در نوآوری دفاعی ،جای خود را به ساختارها و نهادهای حرفهای نوآوری نظیر
نظام نوآوری دفاعی داد .در این فضا ،استفاده بیشتر از مدلهای همکاری دفاعی با کشورهای دوست
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و مسلمان در دستور کار بخش دفاعی قرار گرفت و تعامل با نیروهای مسلﺢ ،به عنوان مشتریان نهایی
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محصوالت دفاعی و با هدﻑ شناخت بهتر نیازهای آنها برای کاهش هزینههای تﻐییر محصوالت در
آینده ،پررنگتر از گذشته شد .تامین مالی پروژههای دفاعی از فعالیتهای اقتصادی بخش دفاعی،
بکارگیری راهبردهای ساختاریافته نوآوری دفاعی ،تکیه بر نقشههای راه محصولی و فناوری ،شکلگیری
ساختارهای حرفهای مدیریت پروژههای دفاعی ،بازدارندگی و نمایش قدرت دفاعی در سطﺢ جهان ،تکیه
بر ارتقاء روحیه خودباوری ملی و  ...از مشخصههای بارز این پارادایم بود.
 -2-4گونهشناسی الگوهای مختلف نوآوری دفاعی بر اساس نظر خبرگان
مسیرهای مختلف نوآوری دفاعی محصوالت مورد بررسی در این پژوهش ،دارای شباهتها و تفاوتهایی
هستند که همگی به اقتضای شرایط مختلف دوران وقوع خود طی شدهاند و نمیتوان گفت که یک مسیر،
مسیر بهینه و واحدی برای تحقق نوآوری دفاعی در محصوالت دفاعی بعد از وقوع انقالب اسالمی است.
اما با نگاهی دقیقتر به این مدلهای فرآیندی 4 ،مسیر تقریبا متمایز در تحقق فرآیند نوآوری دفاعی و
اکتساب این محصوالت شناسایی شد که در ادامه تشریﺢ میگردند.
مسیر اول :مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت راکتی ،موشک تاو ،هواپیمای جنگنده و
ایستگاه زمینی ماهواره

بهبود تذریجی مشخصه های
عملکردی محصول

ایجاد نهاد صنعتی ،تولیذ و بهره
برداری

راکت  ،240 ،107تاو ،هواپیمای
جنگنده ،ایستگاه سمینی
ماهواره

توسعه محصول جذیذ

کپی سازی و مهنذسی معکوس

توسعه خانواده محصول

نیاز عملیاتی

توسعه فناوری و محصول

تشکیل تیم پژوهشی و نهاد پژوهشی

جذب دانش (مهندسی معکوس)

بهره برداری از یک محصول نظامی
خارجی به عنوان راه حل رفع نیاز
عملیاتی

بهزه بزداری محصول

افسایش عمق تولیذ داخل

شکل ( :)2مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت راکتی ،موشک تاو ،هواپیمای جنگنده وایستگاه زمینی
همانگونه که در شکل( )2مالحظه میشود ،اساس اجرای این فرآیند ،بهرهبرداری از محصوالت و جذب
دانش از طریق مهندسی معکوس و توسعه فناوری و محصول ،بوده است .بعد از بهبود تدریجی مشخصههای
عملیاتی محصول ،افزایش عمق تولید ،توسعه خانواده محصول و توسعه خود محصول دنبال شده است.
مسیر دوم :مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت قایق تندرو و پهپاد
در این مسیر ،بهرهبرداری از محصول ،تحقیق و طراحی ،توسعه فناوری و محصول ،رویکردهای ﻏالب
فضای نوآوری دفاعی میباشد که در شکل ( )3تشریﺢ شده است.
مسیر سوم :مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت موشکهای زمین به زمین (موشک های راهبردی)
در این مسیر ،جذب دانش ،تولید صنعتی و توسعه فناوری و محصول ،رویکردهای ﻏالب فضای نوآوری

گونهشناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران

شکل( :)3مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت قایق تندرو و پهپاد
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دفاعی میباشد که در شکل ( )4تشریﺢ شده است.
مسیر چهارم :مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت زیردریایی ،قایق پرنده و ماهواره
در این مسیر ،تحقیق و طراحی ،توسعه فناوری و محصول و تولید صنعتی ،رویکردهای ﻏالب فضای
نوآوری دفاعی میباشد (شکل(.))5

بهبود تذریجی مشخصه های
عملکردی محصول

ایجاد نهاد صنعتی ،تولیذ و بهره
برداری

قایق تندرو ،پهپاد

توسعه محصول جذیذ

تحقیق و توسعه و طراحی محصول
نظامی

توسعه خانواده محصول

نیاز عملیاتی

توسعه فناوری و محصول

تشکیل تیم پژوهشی و نهاد پژوهشی

جذب دانش (مهندسی معکوس)

بهره برداری از یک محصول
غیرنظامی به عنوان راه حل رفع
نیاز عملیاتی

بهزه بزداری محصول

افسایش عمق تولیذ داخل

بهبود تذریجی مشخصه های
عملکردی محصول

ایجاد نهاد صنعتی ،تولیذ و بهره
برداری

خریذ دانش فنی و انتقال فناوری

موشکهای زمین به زمین

توسعه محصول جذیذ

نیاز عملیاتی

توسعه فناوری و محصول

توسعه خانواده محصول

تشکیل تیم پژوهشی و نهاد پژوهشی

جذب دانش
تولید صنعتی

افسایش عمق تولیذ داخل

شکل( :)4مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت موشکهای زمین به زمین

بهبود تذریجی مشخصه های
عملکردی محصول

زیردریایی -قایق پرنده-
ماهواره

توسعه محصول جذیذ

تحقیق و توسعه

توسعه خانواده محصول

نیاز عملیاتی

تولید صنعتی

ایجاد نهاد صنعتی ،تولیذ و بهره
برداری

توسعه فناوری و محصول

تشکیل تیم پژوهشی و نهاد پژوهشی

تحقیق و طراحی

افسایش عمق تولیذ داخل
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شکل( :)5مسیر نوآوری دفاعی برای گروه محصوالت زیردریایی ،قایق پرنده و ماهواره

148

 -3-4مقایسه مسیرهای چهارگانه نوآوری دفاعی از منظر شاخصهای ارزیابی عملکردی فرآیند نوآوری
همانگونه که قبال بیان شد ،مسیرهای چهارگانه تحقق نوآوری دفاعی در پروژههای دفاعی پﺲ از پیروزی
انقالب اسالمی ایران ،مسیرهایی اقتضایی بودهاند که با توجه به عوامل گوناگون محیطی و در برخی موارد،
به دلیل اجبار ناشی از تحریمها علیه جامعه علمی و تحقیقاتی کشور ،طی شده است .اگر چه نمیتوان،
مسیر واحدی برای تحقق نوآوری دفاعی برای تمامی گروه محصوالت ذکر شده ارائه نمود ،اما در این
مطالعه ،از مصاحبهشوندگان درخواست شد تا ابتدا این فرآیندهای چهارگانه را بر اساس شاخصهای
ارزیابی فرآیندی نوآوری نظیر سرعت دستیابی ،کاهش هزینههای تحقق نوآوری ،انباشت دانش و فناوری،
ارتقاء روحیه خودباوری در محققان دفاعی و همﭽنین ارتقاء روحیه خودباوری در عرصه ملی و بر اساس
طیف لیکرت 5تایی امتیازدهی نمایند .در مسیر نوآوری دفاعی شناسایی شده نیز ،وزن هر معیار بر اساس
همین طیف لیکرت 5تایی ،توسط متخصصان تعیین شد .بر این اساس ،مسیر سوم نوآوری دفاعی برای
موشکهای زمین به زمین ،بیشترین امتیاز را به خود اختصاﺹ داد .البته تمامی مسیرها از امتیازات نزدیک

ِ
شرایط تقریبا یکسا ِن
به هم برخوردار شدند که نشاندهنده شباهت این مسیرهای چهارگانه ،به دلیل

اعمال شده در تمامی دورانهای بعد از پیروزی انقالب (شرایط تحریمی) است .در واقع فضای حاکم بر
محیطهای تحقیقوتوسعه دفاعی در  36سال پﺲ از پیروزی انقالب اسالمی ،فضای تکیه بر توانمندیهای
داخلی ،خوداتکایی دفاعی ،صرﻑ هزینههای اجباری و فرآیندهای سعی و خطا بوده است .امتیازدهی کلی
مصاحبه شوندگان برای مسیرهای مختلف چهارگانه در جدول ( )4درﺝ شده است.
 -4-4مقایسه مسیرهای چهارگانه نوآوری دفاعی از منظر شاخصهای ارزیابی اثر بخشی فرآیند نوآوری
دفاعی (شاخصهای موفقیت نوآوری دفاعی)
همانگونه که در ادبیات موضوع ذکر شد ،شاخصهای ارزیابی موفقیت پروژههای دفاعی پﺲ از پیروزی
انقالب اسالمی در  4دسته کلی بازدارندگی نظامی -هویتسازی ملی و بینالمللی -توسعه اقتصادی و
عملکرد مالی و مشارکت در توسعه ملی ،دستهبندی شدهاند .بر همین اساس و با استفاده از نظرات خبرگان
دفاعی مصاحبه شده ،مسیرهای چهارگانه نوآوری دفاعی و دسته محصوالت یادشده برای هر مسیر ،از
منظر شاخصهای موفقیت مورد بررسی و نظرخواهی قرار گرفتند و خبرگان دفاعی ،این مسیرها را به
شرح جدول ( ،)5و بر اساس طیف لیکرت 5تایی رتبهبندی نمودند.
جدول ( :)4مقایسه مسیرهای چهارگانه تحقق نوآوری های دفاعی بر اساس شاخصهای ارزیابی فرآیندی

مسیر نوآوری

مصداﻕهای پروژه

دسته محصوالت

مسیر4

امتیاز
ارتقاء خودباوری ملی
وزن
ارتقاء خودباوری ،اعتماد امتیاز
به نفﺲ و محققان
وزن
امتیاز
انباشت دانش در فرآیند
وزن
کاهش هزینههای تحقق امتیاز
محصول
وزن
امتیاز
سرعت دستیابی به
محصول
وزن

مسیر3

امتیاز نهایی

مسیر2
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مسیر1

بهرهبرداری محصول خارجی -جذب راکت ،240 ،107
تاو ،هواپیمای
از طریق کﭙیسازی -بهبود تدریجی
72 4
2
1
5
5
مشخصههای عملیاتی محصول -توسعه جنگنده ،ایستگاه
زمینی ماهواره
محصوالت و فناوریهای جدید
بهرهبرداری محصول خارجی-
70 3
4
3
4
3
تحقیق داخلی -توسعه محصوالت و قایق تندرو ،پهﭙاد
فناوریهای جدید
5
4
4
3
5
جذب دانش (انتقال دانش و فناوری)-
موشکهای زمین
تولید صنعتی -بهبود تدریجی
80 5
3
4
3
4
به زمین
مشخصههای عملیاتی محصول -توسعه
محصوالت و فناوریهای جدید
تحقیق بر محصوالت جدید بومی -زیردریایی -قایق
58 2
5
5
1
1
پرنده-ماهواره
توسعه فناوری -تولید
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جدول ( :)5رتبهبندی مسیرهای مختلف نوآوری دفاعی بر اساس شاخصهای اثربخشی موفقیت نوآوری

مسیر نوآوری

مصداﻕهای پروژه

دسته محصوالت

بازدارندگی نظامی

هویتسازی ملی و
بینالمللی

توسعه اقتصادی و
عملکرد مالی

مشارکت در توسعه ملی

امتیاز نهایی

امتیاز
وزن
امتیاز
وزن
امتیاز
وزن
امتیاز
وزن

مسیر1
مسیر2
مسیر3
مسیر4

راکت ،240 ،107
تاو ،هواپیمای
جنگنده ،ایستگاه
زمینی ماهواره

بهرهبرداری محصول خارجی -جذب از طریق
کﭙیسازی -بهبود تدریجی مشخصههای
48 2
1
5
4
عملیاتی محصول -توسعه محصوالت و
فناوریهای جدید
بهرهبرداری محصول خارجی -تحقیق داخلی-
31 2
1
2
3
قایق تندرو ،پهﭙاد
توسعه محصوالت و فناوریهای جدید
3
2
4
5
جذب دانش (انتقال دانش و فناوری) -تولید
موشکهای زمین
50 1
1
5
5
صنعتی -بهبود تدریجی مشخصههای عملیاتی
به زمین
محصول -توسعه محصوالت و فناوریهای جدید
زیردریایی -قایق
تحقیق بر محصوالت جدید بومی -توسعه
35 3
2
3
2
پرنده-ماهواره
فناوری -تولید
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همانگونه که در جدول ( )5مالحظه میشود ،مسیر سوم تحقق نوآوری با درنظرگرفتن شاخصهای

توسعه و طراحی به نسبت خرید دانش فنی یا کﭙیسازی و مهندسی معکوس ،بیشتر رﺥ دهد .همﭽنین،
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شروع تمامی این مسیرها از نیاز عملیاتی بوده ،که به دلیل شرایط ویژه تهدیدهای حاکم بر کشور رﺥ

موفقیت نوآوری دفاعی ذکر شده در ادبیات موضوع و مدل مفهومی پژوهش ،همانند شاخصهای
ارزیابی عملکردی فرآیند نوآوری ،از نظر خبرگان دفاعی ،موفقترین مسیر تحقق نوآوری دفاعی میباشد
اگرچه که از نظر خبرگان ،تفاوت چندانی بین این مسیر و مسیر اول نوآوری دفاعی وجود ندارد.

 -5جمعبندی

تحلیل مسیرهای چهارگانه تحقق نوآوریهای دفاعی برای دسته محصوالت مختلف محوری بخش دفاع،
که در شکل ( )6بصورت اعداد  1تا  4نشان داده شده است ،دارای شباهتهای زیاد و برخی تفاوتها
میباشد .شباهت این مسیرها را میتوان ناشی از عوامل محیطی و مشترک تاثیرگذار بر آنها دانست.
بطور مثال ،تحریمها باعﺚ شد که در بیشتر این فرآیندها ،درونگرایی وجود داشته باشد و انجام تحقیق،

کپی سازی و مهندسی
معکوس

ایجاد نهاد صنعتی،
تولید و بهره برداری

افزایش عمق
تولید داخل

توسعه محصول
جدید

4،3،2،1

2

4،2،1

4،3،2،1
توسعه خانواده
محصول

1

تحقیق ،توسعه و
طراحی

بهبود مشخصه های
عملکردی محصول

4،3،2،1

1

4

3

3

4،2

4

3

1

تشکیل تیم و نهاد
تحقیقاتی
3

خرید و انتقال
دانش

1

بهره برداری از یک
محصول نظامی خارجی
برای رفع نیاز عملیاتی

4،3

نیاز عملیاتی

2
بهره برداری از یک
محصول غیرنظامی برای
رفع نیاز عملیاتی

2

طراحی محصول
بومی

شکل( :)6مدل جامع فرآیند نواوری دفاعی در پروژههای دفاعی پس از انقالب
داده است .در تمامی این مسیرها ،نهادسازی و تشکیل تیمهای پژوهشی و ایجاد نهادهای صنعتی ،تولید
و بهرهبرداری به دلیل خوداتکایی کشور به تولید محصوالت بومی اتفاﻕ افتاده است .همﭽنین در تمام
این مسیرهای نوآورانه ،فرآیند تکاملی طی شده ،به این معنی که بهبود مشخصههای عملکردی محصول
با هدﻑ رفع نیازهای نیروهای مسلﺢ در دستور کار قرار داشته و همه مسیرهای نوآورانه دفاعی ،دارای
از نگاهی دیگر ،میتوان گفت که تمامی این مسیرها ،از سه مرحله کلی کشش تقاضا ،توسعه قابلیت و
استمرار نوآوری گذر کردهاند .نقطه آﻏاز هر  4مسیر ،نیاز عملیاتی میباشد که نشان از حضور پر رنگ
طرﻑ تقاضا و ایجاد کشش و مطالبه واقعی برای تحریک نوآوری دارد .تشکیل تیم پژوهشی در مسیر
نوآوری ،حتی برای محصوالتی که با بهرهبرداری از یک نمونه خارجی شروع شدهاند ،نشاندهنده اهمیتی
است که صنعت دفاعی برای توسعه قابلیت و ایجاد ظرفیت جذب فناوری قائل بوده است.
نکته دارای اهمیت دیگر ،این است که تمرکز تمامی این مسیرها بر پویایی و استمرار نوآوری است.
افزایش عمق تولید داخل ،توسعه خانواده محصول و توسعه محصوالت جدید ،موید استمرار نوآوری
است که این موضوع ،هم ریشه در اعتقادات آرمانی و انقالبی متخصصان و سیاستگذاران دفاعی دارد و
هم رویکردهای نامتقارن در الگوهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،تقویتکننده این رفتار است ،چراکه
نوآوری و توسعه و بهبود محصوالت ،منجر به ﻏافلگیری میشود و مسلم است که باید کارکردهای
سامانههای دفاعی را تا حد ممکن برای دشمن ،پیشبینیناپذیر نمود.

گونهشناسی فرآیندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران

مولفههای افزایش عمق ساخت ،توسعه خانواده محصول و توسعه محصوالت جدید بوده است.
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