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چكيده 
و  رسيدن  به ثمر  اما  است.  دفاعى  صنايع  جديد  موج  سوى  به  گذار  در  كليدى  موضوعات  از  يكى  نوآوري 
موفقيت نوآور ى هاى صنعت دفاعى(به خصوص نوآورى هاى فناورانه)، تحت تاثير عوامل متعددى  است. در اين 
زمينه، محققان اغلب به سه دسته عوامل محيطى، سازمانى و فردى اشاره دارند، كه خود اين عوامل نيز، متشكل از 
مولفه هاى  متعددى ديگرى هستند. به نظر برخى محققان، عوامل سازمانى نسبت به دسته عوامل ديگر، نقش مهم ترى 
در موفقيت نوآورى ها دارند. در صنايع دفاعى (كه معموًال درگير توسعه فناورى و محصوالت پرريسك  و زمان برى 
نسبت به صنايع تجارى هستند) شايد نقش و اهميت عوامل سازمانى بيشتر هم باشد. براين اساس، در تحقيق حاضر، 
مورد  عامل)  موثر(40  سازمانى  عوامل  ادامه،  در  و  شود  مى  تبيين  دفاعى  صنعت  در  نوآورى  موفقيت  ابعاد  ابتدا 
شناسايى قرار مى گيرد و با نظر خبرگان اصالح مى گردد. سپس، با كمك نظرات 100 نفر از مديران و كارشناسان 
صنايع مختلف دفاعى، تاثير عوامل سازمانى  به تفكيك بر موفقيت نوآورى هاى جهشى و تدريجى، بررسى و مقايسه 

شده و رتبه بندى مى شوند.
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1- مقدمه
نوآوري در عرصه نظامي، همواره يكي از عوامل اساسي در برتري ها و پيروزي ها بوده است. امروزه در مباحث 
و  توسعه  و  تحقيق  لحاظ،  اين  به  و  يافته  نظامى  موفقيت  و  برترى  در  كليدي  و  ويژه  نقشي  فناوري   دفاعي، 
دستيابي به فناوري هاي برتر و تسليحات پيشرفته از طريق نوآوري، اهميت خاصي پيدا كرده است [1].سابقه 
نوآوري هاى عمده صنعت دفاعى در كشورمان، به دوران دفاع مقدس و پس از آن برمي گردد [2]. نگاه ويژه و 
راهبردي به اين موضوع، اغلب در سال هاي پس از جنگ و فراهم شدن فرصت براى فعاليت  هاى تحقيقاتى و 
صنعتى شكل گرفت. اكنون نيز با توجه به تهديدات موجود و برآوردهاى آتي و همچنين با عنايت به چشم انداز 
آينده و انتظاراتي كه از صنايع دفاعي مي رود، ضرورت پرداختن به نوآوري امرى بديهي مي نمايد. در واقع صنايع 
دفاعى ايران تا كنون سه دوره يا موج مهم را پشت سر گذاشته اند: دوره وابستگى(دهه 50)، دوره بحران(دهه 
60)، دوره كارخانه محور(دهه 70). هم اكنون دوره يا موج جديدى از صنايع دفاعى آغاز شده كه بيش از گذشته 
متكى به دانش و فناورى است و مى توان آن را موج جديد صنايع دفاعى تلقى كرد. در اين موج جديد، ماهيت 
تهديدات و جنگ ها، توانمندى هاى صنعتى و دانشى تغيير يافته است. به دليل تغيير در ماهيت نبرد، ماهيت 
دانش و صنعت تغيير كرده و نياز، شدت و اهميت نوآورى در صنايع دفاعى نيز بيش از گذشته است، لذا بايد 

توجه مضاعفى به اين امر داشت.

1-1- اهميت و ضرورت تحقيق
بر  موثر  عوامل  تقويت  و  شناسايي  نيازمند  دفاعي،  صنايع  در  نوآوري  اثربخش  مديريت  و  توسعه  و  تقويت 
موفقيت  عوامل، احتمال  اين  مديريت  و  برنامه ريزى  طريق  از  تا  است  مربوط  موانع  رفع  و  نوآوري ها  موفقيت 
نوآورى ها افزايش يابد. در واقع، شناخت اين عوامل نتايج مفيدي براي مديريت هرچه بهتر و اثربخش تر نوآوري 

در صنايع دفاعي خواهدداشت.
1-2- پرسش اصلى تحقيق

پرسش اصلى تحقيق حاضر اين است كه عوامل سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى در صنايع دفاعى كدامند؟ 
همچنين سواالت فرعى تحقيق نيز عبارتند از: 1- شدت اهميت يا رتبه  تاثير اين عوامل چيست؟ 2- با توجه به 
تقسيم بندى رايج نوآورى ها به نوآورى هاى تدريجى و جهشى، آيا تفاوتى ميان نقش و رتبه بندى عوامل سازمانى 

موثر، وجود دارد؟ 3- اين تفاوت ها در چيست؟
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1-3- فرضيه تحقيق
فرضيه تحقيق اين است كه عوامل سازمانى، تاثير قابل توجهى بر موفقيت نوآورى درصنعت دفاعى دارند و 

ميزان تاثيرگذارى آن ها بر موفقيت نوآورى هاى تدريجى و جهشى باهم متفاوت است.
1-4- سازماندهى تحقيق

در اين تحقيق، پس از تعريف و تبيين ضرورت، سوا ل ها و مساله تحقيق، مبانى و ابعاد نوآورى مورد مطالعه قرار 
گرفته است. سپس عوامل موثر بر نوآورى در صنايع غيردفاعى و صنايع دفاعى به طور جداگانه بررسى شده و در 
ادامه، عوامل موثر بر نوآورى در صنايع دفاعى احصا شده و مدل مفهومى تحقيق نيز ارائه شده است. در قسمت 
بعدى تحقيق، عوامل استخراج شده، با استفاده از نظرات خبرگان دفاعى غربال و پااليش شده و به استناد نتايج 
حاصل، بررسى ميدانى براى تعيين اهميت و رتبه بندى تاثير عوامل مذكور بر نوآورى هاى جهشى و تدريجى در 

صنايع دفاعى انجام گرفته است.
1-5- مفهوم نوآورى

نوآورى پديده جديدى نيست و شايد بتوان گفت قدمتى به اندازه تاريخ خود بشر دارد[3]. با اين وجود، تعريف 
نوآورى چندان كه به نظر مى رسد، ساده نيست[4]. به عنوان يك تعريف عام، فرهنگ لغت وبستر نوآورى را به معنى 

«مطرح كردن چيزى جديد يا يك ايده، روش يا تجهيزاتى جديد»آورده است[5].
در گذشته عده اى نوآورى را مترادف با اختراع يا پديد آوردن فكر يا محصولى جديد تلقى مى كردند كه اغلب 
مبتنى بر توانايى شخصى يك نفر بود. اما، امروزه مفهوم نوآورى تا حدى تكامل يافته و خاص تر شده است: نوآورى 
عبارت است از فعاليتى كه ايده يا محصول ناشى از آن، به بازار راه مى يابد، در بازار مى ماند و تاثير اجتماعى-
اقتصادى ايجاد مى كند[6]. به عبارت ديگر، «ويژگى مشترك نوآورى ها، به مرحله عمل درآمدن است»[7]. بسيارى 
از صاحب نظران معتقدند امروزه، عصر نوآورى هاى انفرادى و مخترعان منفرد به سر آمده است. نوآوري هايي كه به 

زندگي ما شكل مي دهند، اغلب در سازمان ها بوجود مي آيند[8].
1-6- انواع نوآورى

شومپيتر از ديدگاه كسب و كار،  براى نوآورى 5 نوع مختلف درنظر مى گيرد[9]:
o نوآورى در زمينه معرفى محصول جديد يا تغيير كيفيت محصول موجود

o  نوآورى در فرآيند در صنعتى مشخص
o  نوآورى در ايجاد بازار
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o  نوآورى در منابع جديد، تامين منابع اوليه و ديگر ورودى ها
o نوآورى در زمينه تغيير سازماندهى صنعتى 

ولى دمانپور1 معتقد است «دربين دسته بندى هاى مختلف نوآورى كه در ادبيات موضوع مورد بحث قرارگرفته 
است، سه دسته بندى مفيدتر وجود دارد كه هريك از اين دسته بندى ها، دوسر طيف يك قسم نوآورى را معرفى 

مى كند:
نوآورى ادارى در مقابل نوآورى فنى، نوآورى محصولى در مقابل نوآورى فرآيندى، و نوآورى جهشى در مقابل 

نوآورى تدريجى» [10].
آن ها  كار  نتيجه  و  مى دهد  تشكيل  فناورى  را  آن ها  فعاليت  محور  كه  هستند  بنگاه هايى  دفاعى،  صنايع 
سالح  دليل،  همين  به  و  باالست  فناورى  تغيير  نرخ  بنگاه ها  اين  در  معموالً  است.  نظامى  مختلف  محصوالت 
رقابت در اين صنعت، نوآورى فناورانه است. دستاوردهاى صنعت دفاعى در قالب نوآورى فناورانه و يا بهسازى 
جهشى3  و  تدريجى2  نوآورى  معادل  را  آن  مى توان  شده،  ارائه  دسته بندى   با  مقايسه  در  كه  مى شود  متجلى 
دانست. بنابراين، يكى از مناسب ترين و رايج ترين دسته بندى ها براى بررسى نوآورى ها در صنعت دفاعى، همان 

دسته بندى جهشى و تدريجى است.
1-7- موفقيت نوآورى در صنايع دفاعى و غيردفاعى

صنعت دفاعى از بسيارى جهات با صنايع غيردفاعى كه درفضاى اقتصادى فعال اند، مشابهت دارد. در فضاى 
رقابت  مى دهد  نشان  رند4  موسسه  مطالعات  ولى  است.  نوآورى  اصلى  عامل  رقابت،  معتقدند  برخى  اقتصادى 
سرمايه گذارى  از  ناشى  نوآورى  رند،  محققان  عقيده  به  نيست.  كافى  دفاع  در  نوآورى  تحقق  براى  به  تنهايى 
تحقيقاتى، خالقيت، خبرگى و درك روندهاى بازار است. فشار فناورى و كشش نياز هر دو در نوآورى دفاعى 

نقش دارند.
در عرصه دفاعي، نوآورى در بهسازى تجهيزات، فرايندها و ارائه خدمات پيشرفته  در نيروهاى نظامي نقش 

اساسي دارد [11]. 
و  رسوم  و  مى نمايد  پيروى  خاصى  مقررات  از  است،  مراتبى  سلسله  ساختارى  داراى  دفاعى،  محيط  ولى 

سنت هاى ويژه اى دارد كه نوآورى را با چالش مواجه مى كند[12]. 
گرچه عوامل بسيار زيادي بر شكل گيري نوآوري هاي نظامي تأثيرگذار بوده اند، ولي اغلب نوآوري هاي كليدي 
شده اند  مواجه  آن ها  با  نظامي  سازمان هاي  كه  تاكتيكي  و  عملياتي  راهبردى،  چالش هاي  يا  نيازها  از  نظامي، 
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و يا پيش بيني كرده اند، نشأت گرفته اند. اين چالش ها دربرگيرنده چالش هاي موجود و چالش هاي برآوردى 
(متصور) در آينده مي باشند و از اين رو مي توان گفت كه شناخت و پيش بيني تهديد هاي آينده مي تواند محركي 
براي نوآوري نظامي باشد[13] [14]. با اين حال، نياز و تهديد نظامى، به تنهايى عامل هدايت گر نوآورى ها 
نبوده است. طى ده هاى اخير بسيارى از نوآورى ها در زمينه محصوالت دفاعى، ناشى از انديشه خالق و فشار 
دانش و فناورى خلق شده در مراكز پژوهشى و صنعتى بوده است. به عنوان مثال، بسيارى از دستاوردهاى پيشرو 
كه توسط دارپا ارائه شده، ناشى از مطالبات صريح نيروهاى نظامى نبوده، بلكه ناشى از توسعه دانش و حركت 
در لبه فناورى پيشرفته در دانشگاه ها و پژوهشكده ها بوده است. مى توان گفت دانش و نياز دو نيروى پيشران 

اصلى براى نوآورى ها هستند. 
اقدام به نوآورى زياد است، اما موفقيت نوآورى  اهميت زيادى دارد. كرافولد5 مطرح مى سازد كه شكست در 
توسعه محصول، موجب ضرر شركت مى شود، به اين صورت كه حدود 46٪ از حجم سرمايه گذارى براى نوآورى، 
در مراحل فنى و تجارى سازى از بين مى رود[15]. در اين زمينه، مفهوم قيف نوآورى  مى تواند به خوبى موضوع 
را روشن سازد. اين قيف نشان مى دهد كه به طور متوسط از هر سه هزار ايده خام، تنها يكى در بازار به موفقيت 

دست مى يابد.

شكل (1) قيف نوآورى[16]

بنابراين، موفقيت نوآورى امر مهمى محسوب مى شود اما بايد به تبيين اين موضوع پرداخت كه مفهوم و 
ابعاد موفقيت نوآورى چيست؟ 
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با توجه به تعاريفي كه از نوآوري ارائه شد(چه دفاعي و چه غير دفاعي)، بايد موفقيت را جزئي از تعريف 
و در ذات مفهوم نوآوري دانست. «نوآورى موفق زمانى اتفاق مى افتد كه يك اختراع جديد كه مرتبط به يك 
محصول و يا خدمات و يا يك فرآيند در بخشى از زنجيره ارزش سازمان است، با يك طرح كارى همراه و در 
فضاى  در  شود»[17].  نظارت  و  اجرا  نوآورى  مديريت  تحت  سازمانى،  مهارت هاى  و  مقررات  و  نظم  چارچوب 
اقتصادى و آن چنان كه شومپيتر نوآورى را در نظريه اقتصادى خود معرفى نموده، «نوآورى اختراعى است كه 
حداقل مقدارى موفقيت بازارى با خود داشته  باشد». لذا مى توانيم نوآورى را به شكل دقيق تر در يك معادله به 

شكل زير تعريف كنيم[18]:
نوآورى= موفقيت فناورانه + موفقيت بازارى ناشى از نوآورى

موفقيت نوآوري را بايد امري چند بعدي7 فرض نمود و در تحقيق و بررسي ها به اين ابعاد چندگانه توجه 
داشت. برخى از مهم ترين ابعاد موفقيت نوآورى عبارت است: 

 عملكرد مالي ناشى از نوآورى
 تاثير بر بازار و تغيير آن 

 خلق فرصت ها و گشودن عرصه هاى جديد
در زمينه دفاعي، طبعاً اولويت اول سودآوري نيست، بلكه هدف اول تامين قدرت دفاعي يا خلق شايستگي ها 
يا ارزش آفريني دفاعي است[20]. تامين قدرت دفاعي مولفه  مهم و كاركرد اساسي نوآوري در دفاع است و 
محققان يادآور شده اند كه «موفقيت نهايي در نوآوري يعني تاثيرگذاري بر بازار و يا جوابگويي به نياز كاربران 
سند  در  كرد.  فراموش  دفاع  در  را  اقتصادي  ابعاد  نبايد  كه  است  مهم  نكته  اين  ذكر  دفاعي»[19].  بخش  در 
راهنماي ارزيابي نوآوري وزارت دفاع كشور، دو كاركرد اصلي نظام نوآوري دفاعي به عنوان نتايج كليدي مورد 

انتظار(مولفه هاي موفقيت) مطرح شده است[20]:
1- ارتقاي توانمندي ها و خلق شايستگي هاي جديد دفاعي در قالب ارائه محصوالت و خدمات دفاعي جديد

2- افزايش توان اقتصادي در راستاي تقويت بنيه دفاعي
ابعاد  تبيين  براى  اصلى  محور  سه  مى توان  مختلف  انديشمندان  و  محققان  نظرات  به  توجه  با  درمجموع، 

موفقيت نوآورى در صنعت دفاعى درنظر گرفت:
 تامين نيازها و مطالبات نيروهاى مسلح و  توان افزايي دفاعي

 خلق فرصت و تاثير بلندمدت در صحنه هاى نبرد آينده
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 نتايج اقتصادي و تاثير بر بازار و عملكرد مالي
1-8- فرآيند نوآورى و نقش سازمان در آن

گستردگى مفهوم، ماهيت پيچيده و تنوع رويكردهاى مختلف به نوآورى باعث شده است مطالب زيادى درباره 
نوآورى، فرآيندها و مدل هاى آن مطرح شود[21]. نگاه فرآيندى به نوآورى، نگاه غالب در مباحث مربوط به آن 
است. بر اين اساس، مى توان گفت «نوآورى، فرآيندى چند مرحله اى از خلق ايده تا توليد محصول و عرضه به 
بازار است. به تعبير الندوال8 (1992) نوآورى يك فرآيند دائمى جستجو، غربال كردن و يافتن است كه نتيجه 

آن: محصوالت جديد، فنون جديد، شكل هاى جديد سازمان و بازارهاى جديد مى باشد»[22].
فرآيند ايده تا بازار به آن سادگى كه تصور مى شود، نيست. يك ايده در طول مسير تا رسيدن به محل استفاده 
لحاظ  به  ريسك ها  اين  كه  مى نمايد  تحمل  را  متفاوتى  ريسك هاى  و  مى كند  طى  را  مختلفى  مراحل  بازار،  يا 
ماهيت با هم متفاوتند. از اين منظر مى توان درباره فرآيند موصوف درقالب قيف نوآورى كه شلينگ ارائه نموده 
است، تصور كرد كه ايده هاى متنوع و متعددى از يك سوى آن وارد مى شود ولى در طى مراحل ارزيابى به تعداد 
محدودى پروژه تحقيق و توسعه تبديل و اين تعداد محدود نيز خود به اندك پروژه هاى توسعه محصول منجر 
مى گردد و در نهايت تعداد انگشت شمارى از آن ها بخت تجارى شدن و عرضه به بازار را مى يابند. در مجموع، 
مى توان گفت در بيشتر موارد دو دسته ريسك تحقيقات و ريسك توسعه وجود دارد كه متناظر با اين ريسك ها، 
قيف نوآورى را بايد شامل قيف تحقيقات9 و قيف توسعه10 دانست. در بررسى دقيق تر اين مساله مشخص مى شود 
كه در مراحل ابتدايى، فعاليت هاى تحقيقاتى وجه غالب را دارند و بيشتر ريسك هاى موجود، ريسك هاى فناورانه 
است. در ادامه مسير توسعه، هم چنان كه ايده ها به پروژه تبديل مى شوند و از مرحله پروژه هاى تحقيقاتى به 
پروژه هاى توسعه(اوليه) مى رسند، ريسك هاى فناورانه كاهش مى يابند(حذف شده)، ولى ريسك هاى بازارى باقى  
مى مانند و حتى برجسته تر مى شوند. با پيش رفتن در مراحل توسعه تكميلى، ريسك هاى بازار نيز كاهش مى يابد 
و در نقطه نهايى توسعه، پس از ريزش و غربال ايده ها و پروژه هاى ناموفق، سرانجام محصولى وجود خواهد داشت 

كه مى تواند به موفقيت اقتصادى منجر شود. شكل (2)، اين مسير سخت و پيچيده را نشان مى دهد[18].
همان طور كه در اين مدل ديده  مى شود، فرآيند نوآورى فرآيندى مفصل و طوالنى است كه در مراحل اوليه 
آن خالقيت و ايده پردازى به عنوان فعاليتى انسانى، اهميت زيادى دارد. در ادامه، كارآفرينى و تبديل ايده ها 
به نتايج عملى اهميت مى يابد. تبديل ايده ها به نتايج كاربردى، مستلزم توانمندى و برخوردارى از قابليت ها و 
دارايى هاى سازمانى است. به عنوان مثال، ريسك هاى اقتصادى يا فنى يك پروژه بزرگ براى افراد قابل تحمل 
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شكل(2) مسير بخت موفقيت فعاليت هاى تحقيق و توسعه در مسير نوآورى[18]

نيست و يا جمع كردن تعدادى متخصص در رشته هاى گوناگون براى تحقق نوآورى هاى پيچيده با فناورى هاى 
مديريت  و  سازماندهى  بودجه،  نظير  سازمانى  قابليت هاى  محصول،  توسعه  در  است.  سازمان  نيازمند  مختلف، 
پروژه مهم تر مى شود. در مرحله نهايى، يعنى تجارى سازى نتايج و عرضه به بازار، نقش عوامل محيطى مانند 
نياز مشترى و تقاضاى بازار، تبليغات و امثال آن بارزتر است. اين مفهوم در شكل (3) به نمايش درآمده است.

عوامل سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى در صنايع دفاعى و غيردفاعى  -9-1
نوآورى، پديده اى چندبعدى و پيچيده است كه  تحت تاثير عوامل مختلفى قرار دارد. برخى محققان معتقدند 
” هيچ نظريه اى در مورد فرآيندهاى نوآوري درون بنگاه وجود ندارد كه مورد قبول اكثريت باشد و در عين حال 

جنبه هاي شناختي، سازماني و اقتصادي فرآيندهاى نوآوري را به صورت يكپارچه در خود جاي دهد”[23]. به 
عبارت ديگر، در ادبيات و تحقيقات نوآورى، رويكردهاى مختلفى نسبت به موضوع وجود دارد و عوامل متعددى 
در اين زمينه مطرح شده  است. سويتاريس11 اشاره مي كند، اهداف و روش شناسي مطالعات نوآورى مختلف و با 

توجه به رويكرد و تعداد عوامل مورد بررسي، قابل دسته بندي است[24].
در يكى از مطالعات پيشرو در اين زمينه كه توسط مور12 انجام شده، عوامل موثر بر نوآورى در قالب عوامل 
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شكل(3) عوامل كليدى موفقيت در طول فرآيند نوآورى

فردى، سازمانى و محيطى تشريح گرديده است [25]. در اين بين، وى عوامل سازمانى موثر بر نوآورى را به 
چند دسته تقسيم مى كند كه عبارتند از: ساختار، رسميت، پيچيدگي، عدم تمركز، وسعت اهداف سازماني، 

اندازه سازمان.
دمانپور عوامل موثر بر نوآورى را در قالب سه دسته متغير فردى، سازمانى و محيطى ارائه نموده  است كه 

ذيل عوامل سازمانى، وى به چند عامل اشاره دارد[26]:
o مولفه هاى سازماني: تخصصي بودن، تمايز كاركردي، تخصص گرايي، رسميت، تمركز، قدرت اجرايى، تمايز 

عمودي
o مولفه هاى فرآيندي: ارتباطات داخلي

o مولفه هاى منابع: دانش فني، منابع بال استفاده
o مولفه هاى فرهنگي

دو محقق ديگر به نام هاي راس13 و كلينگلد14 عوامل سازمانى موثر بر نوآوري را اين طور نام مى برند: رهبري، 
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چشم انداز، فرهنگ و ارزش هاي سازماني، مديريت، اطالعات و ارتباطات، آزمايش و تجربه كردن، اختالفات، 
طراحي، فرآيندهاى داخلي، ارزيابي كلي، كيفيت، ساختار و منابع، نظامات و ابزارها، راهبرد [27]. 

دو محقق ديگر، اين عوامل سازمانى را در موفقيت نوآورى موثر دانسته اند[28]: تمايز(ناهمگوني در نوع 
مشاغل)، تخصصي بودن، عدم تمركز، رسميت، رضايتمندى در جابجايى سازمانى، اندازه بنگاه، سن بنگاه.

ساختار،  راهبرد،  مى سازد:  مطرح  سازمانى  عوامل  مهم ترين  به عنوان  را  زير  مولفه هاى  ديگر،  مطالعه اى 
ارزش هاى مشترك، سبك مديريت، نظام ها و سازوكارها [29]. 

و  رسوم  و  مى كند  پيروى  خاصى  مقررات  از  است،  مراتبى  سلسله  ساختارى  داراى  دفاعى،  محيط  اما، 
سنت هاى ويژه اى دارد كه نوآورى را با چالش مواجه مى نمايد[12]. موراى15 بيان مي كند كه نوآوري نظامي 
موفق در چارچوبي از مسايل راهبردى و محيطي شكل مي گيرد و عوامل سازماني و تعامالت ميان عناصر يك 
نظام مي تواند منجر به تحقق موفقيت شوند. عوامل سازمانى مورد تاكيد وى عبارتند از: طرح ها و انتظارات، 
فرآيندها، انعطاف پذيرى، سوگيرى فرهنگى، رويكرد به فناورى، پيچيدگى و زمان[30]. مطالعه اى در زمينه 
صنايع دفاعى كشورمان به چند عامل موثر بر نوآورى اشاره مى كند: عوامل درون سازمانى: مديريت، راهبرد، 

فرهنگ سازمانى، كارگروهى، آموزش و ساختار سازمانى[31].
در مجموع، مى توان دسته بندى سه شاخه اى عوامل فردى، سازمانى و محيطى را يك دسته بندى نسبتاً جامع 
براى تبيين عوامل موثر بر موفقيت نوآورى دانست. هرچند هر سه دسته عوامل مذكور بر نوآورى موثراند، ولى 
بعضى از محققان بر نقش و اهميت عوامل سازمانى در موفقيت نوآورى تاكيد بيشترى دارند؛ چرا كه امروزه 
طى كردن فرآيند پيچيده و سرشار از ريسك هاى فنى و اقتصادى، در اغلب نوآورى ها  از حيطه توانمندى هاى 

مخترعان منفرد خارج شده است و نيازمند  سازماندهى، قابليت ها، دارايى ها، و سايرعوامل سازمانى مى باشد.
با بررسى نظرات و پژوهش هاى متعدد، متوجه مى شويم كه محققان مختلف، مولفه هاى گوناگونى را به عنوان 
اين  قالب  در  را  آن ها  مى توان  كه  كرده اند  معرفى  و  شناسايى  نوآورى  موفقيت  بر  موثر  سازمانى  مولفه هاى 

متغيرها جمع بندى نمود [31] [30] [27] [26] [25] [24] [20] [15] [14] [13] [12] [10]:
6.قدرت  داخلى،  5.ارتباطات  4.سن سازمان،  نظم،  و  3.رسميت  اندازه،  2.ساختار،  سازمانى،  1.ارزش هاى 
اهداف،  و  نتايج  بر  9.تمركز  نوآورى،  اهداف  و  8.راهبرد  سازمانى،  راهبرد  و  7.چشم انداز  اجرايى،  توانايى  و 
10.جهت گيرى بازارمحور، 11.نظام هاى مديريتى و فرآيندها، 12.تخصص گرايى و حرفه اى گرى، 13.منابع و 
توانمندى دانشى و اطالعات فنى، 14.منابع مالى و بودجه هاى نوآورى، 15.ارتباطات درون سازمانى، 16.فرهنگ 
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مديريت،  گرايش  در  قدردانى  و  19.حمايت  18.مخاطره پذيرى،  انعطاف پذيرى،  و  17.تحمل  سازمان،  جو  و 
20.قابليت و امكانات تحقيق و توسعه، 21.كسب اطالعات و ديده بانى، 22.رويه هاى مديريت پروژه،  23.كارايى 
نوآورى ها،  26.پيچيدگى  اولويت ها،  و  25.فوريت  مناسب،  پشتيبانى  و  24.خدمات  محصوالت،  كيفيت  و 
27.ابتكارى بودن نوآورى ها، 28.مزايا و نتايج ملموس نوآورى ها، 29.سازگارى و تاثير بر فرآيندهاى سازمان، 
به كارگيرى  و  جذب  33.ظرفيت  بازاريابى،  32.توانايى هاى  كارآفرينى،  به  31.گرايش  نوآورى،  30.هزينه هاى 
فناورى(يادگيرى)، 34.تداوم و استمرار مديريت، 35.گرايش به سودآورى و كسب موفقيت، 36.احساس نياز 
راهبردى، 37.فشار دانش و فناورى، 38.رسوم و سنت هاى حاكم، 39.معيارهاى ارزيابى نوآورى، 40. استفاده 

از افراد خاص و نخبه
حال، سوال اين است كه آيا همه اين عوامل در صنايع دفاعى نيز موضوعيت دارد؟ و يا با توجه به مشابهت 
و هم پوشانى برخى از آن ها، آيا مى توان برخى از آن ها را تلفيق يا حذف كرد؟ پاسخ به اين سوال، تا حدى به 
شرايط بومى و وضعيت صنايع دفاعى بستگى دارد. در اين تحقيق تالش شده با استفاده از نظرات خبرگان 

علمى و صاحب نظران دفاعى به اين سواالت پاسخ داده شود.

2- مدل مفهومى
هدف از انجام اين تحقيق عبارت است از آزمون و تحليل تاثيرعوامل سازمانى بر موفقيت نوآورى در صنعت 
آن  بر  موثر  عوامل  و  نوآورى  زمينه  در  كه  است  مختلفى  مطالعات  از  برگرفته  تحقيق  مفهومى  مدل  دفاعى. 
توسط ساير محققان انجام شده  است. دو نتيجه كليدى اين مدل آن است كه عوامل مذكور به طور مستقيم 
روى موفقيت نوآورى موثراند و در عين حال مى توان آن ها را متغيرهاى مستقلى فرض نمود. مدل مفهومى 

مورد استفاده در شكل (4) ارائه شده  است.
بايد توجه داشت كه:

o بافت و محيط نوآورى نقش زيادى در تعيين عوامل و مولفه ها دارد. به عنوان مثال، مطالعات انجام شده در 
كشورهاى پيشرفته يا درحال توسعه و يا شركت هاى كوچك و بزرگ ممكن است نتايج يكسانى نداشته باشد.

o عوامل و تاثيرگذارى آنها در حوزه هاى مختلف صنعت يكسان نيست. به عنوان مثال، مولفه هاى موثر بر 
موفقيت نوآورى ها در صنايع فناورى محور نظير صنعت الكترونيك ممكن است با مولفه هاى موثر در صنايع 

مبتنى بر فناورى هاى ساده تر مانند صنايع پارچه بافى يا قطعه سازى، يكسان نباشد.
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o اكثر تحقيقات مرتبط، تنها به شناسايى و معرفى عوامل موثر بر موفقيت نوآورى اكتفا كرده و به بررسى 
رده بندى يا رتبه بندى عوامل نپرداخته اند.

شكل(4) مدل مفهومى تحقيق: عوامل سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى

o بسيارى از تحقيقات در بررسى تاثير عوامل، ميان نوآورى هاى جهشى و تدريجى اختالفى قائل نشده  و به 
شكلى كلى در مورد تاثيرگذارى اين عوامل بر موفقيت نوآورى ها بحث كرده اند.

اين گونه موارد، باعث شد تا اين موضوع را در صنايع دفاعى به شكل دقيق ترى مورد بررسى و تحقيق قرار 
گيرد.

3- روش شناسى
تحليل  و  توصيف  به  آن  در  كه  معنى  اين  به  است.  توصيفى-پيمايشى  تحقيق،  اين  در  رفته  به كار  روش 
وضعيت عوامل و متغير هاى سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى پرداخته و همچنين ابعاد موفقيت نوآورى نيز در 
صنعت دفاعى تبيين و توصيف شده است. روابط ميان اين متغيرها با استفاده از نظرسنجى و به روش پيمايشى 

مطالعه شده  است.

روش و ابزار جمع آورى اطالعات  -1-3
روش جمع آورى اطالعات دراين تحقيق، مبتنى بر يادداشت بردارى كتابخانه اى و پرسش نامه است. معيارهاى 
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اندازه گيرى متغيرها براساس يافته هاى مطلعات كتابخانه اى و پرسشنامه هاى مشابه به صورت قضاوتى و كيفى 
در طيف ليكرت (1تا 5) تعريف شده  است.

جامعه آمارى  -2-3
جامعه آماري هدف، گروهي ايده آل از افرادي است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتواي 
و  صنعتي  مشاغل  مهندسان(با  و  كارشناسان  مديران،  شامل  تحقيق  اين  آماري  جامعه  برخوردارند.  پيمايش 
تحقيقاتي) مرتبط با نوآورى و شاغل در صنايع دفاعي تابعه وزارت دفاع (مستقر در تهران) بوده است. الزم به 
ذكر است كه منظور از صنايع دفاعى، صنايعي هستند كه داراي توليدات دفاعي و در تابعيت وزارت دفاع باشند 
(معدود صنايع فعال در زمينه دفاعي كه مالكيت غيردولتي دارند(پيمانكارها) يا تحت مديريت ساير نيروهاي 
احتمالى  تعداد  خصوص  در  آمده  به عمل  بررسى  با  است).  نبوده  مدنظر  هستند،  ارتش  و  سپاه  مانند  مسلح 
اعضاى اين جامعه، حسب اطالعات به دست آمده از مراجع ذى ربط حدود 500 نفر به عنوان مرتبط ترين افراد 

شناسايى شدند.
با درنظر گرفتن اندازه جامعه(N)، ابتدا حجم نمونه آماري(n) را براي جامعه با جمعيت مفروض به كمك 

فرمول (1) تعيين گرديد:

با توجه به فرمول ياد شده، حجم نمونه مطابق زير 80/7 محاسبه شد و بعد از گرد كردن، حداقل حجم 
نمونه مورد نياز حجم نمونه 81 نفر بدست آمد.

بعد از تعيين حجم نمونه، درعمل حدود 140 پرسشنامه توزيع شد كه از اين بين،  100 پرسشنامه معتبر 
و قابل استناد از 7 سازمان اصلى تكميل و عودت داده شد كه بيش از حداقل مورد نياز (81پرسشنامه) است.

3-3- روايى و اعتبار تحقيق
بررسى روايى پرسشنامه تحقيق، از نوع محتوايى است.  به اين صورت كه معيارهاى مشخص شده در معرض 
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قضاوت 13 نفر از خبرگان علمى و باتجربه صنعت دفاعى قرار گرفت كه همه اين افراد،  داراى تجربه فعاليت 
علمى در زمينه نوآورى در صنعت دفاعى بودند. نتيجه اين كار، تاييد 22 عامل از مجموع 40 عامل پيشنهادى 

بود. اين 22 عامل عبارتند از:
سازمانى،   راهبرد  و  4.چشم انداز  اجرايى،  توانايى  و  3.قدرت  سازمانى،  2.ساختار  سازمانى،  1.ارزش هاى 
نوآورى،  بودجه هاى  و  مالى  فنى،7.منابع  اطالعات  و  دانشى  توانمندى  و  6.منابع  بازارمحور،   5.جهت گيرى 
8.ارتباطات درون سازمانى، 9.فرهنگ و جو سازمان، 10.تحمل و انعطاف پذيرى، 11.مخاطره پذيرى، 12.حمايت 
و قدردانى در گرايش مديريت، 13.قابليت و امكانات تحقيق و توسعه، 14.رويه هاى مديريت پروژه،  15.فوريت و 
اولويت نوآورى،  16.مزايا و نتايج ملموس نوآورى ها، 17.سازگارى و تاثير بر فرآيندهاى سازمان، 18.هزينه هاى 
نوآورى، 19.ظرفيت جذب و به كارگيرى فناورى(يادگيرى)، 20.احساس نياز راهبردى،  21.رسوم و سنت هاى 

حاكم، 22. استفاده از افراد خاص و نخبه.

پايايى  -4-3
به منظور بررسى پايايى پرسشنامه، از آزمون آلفاى كرونباخ استفاده شد كه حسب نتايج تجربى اگر ضريب 
آلفا بيش از 0/7 باشد، نتيجه قابل اطمينان خواهد بود. در اين تحقيق ضريب آلفاى پرسشنامه به كمك نرم افزار 

SPSS برابر با 0/9647 محاسبه شد كه بيانگر پايايى باالى پرسشنامه است.

4- تجزيه و تحليل داده ها
آزمون  از  تحقيق  داده هاى  بودن  نرمال  بررسى  براى  ابتدا  تحقيق،  از  ناشى  اطالعات  تحليل  و  تجزيه  براى 
و  نيست  نرمال  تحقيق  داده هاى  توزيع  كه  داد  نشان  آزمون  اين  نتايج  شد.  استفاده  كولموگروف-اسميرنوف 
درنتيجه بايد از آزمون هاى ناپارامتريك استفاده كرد. با توجه به حجم نمونه، از آزمون تى براى بررسى ميانگين 
متغيرها و در تعيين رتبه عوامل تاثيرگذار بر موفقيت نوآورى هاى جهشى و تدريجى از آزمون فريدمن استفاده 

شد. در تمامى آزمون هاى آمارى، سطح معنى دارى 95٪ لحاظ گرديد.

آزمون فرضيه هاى شناسايى عوامل موثر بر موفقيت نوآورى  -1-4
آزمون فرضيه  برمبناى سواالت يا فرضيه هاى تحقيق انجام مى شود. به طور كلى، سوال هاى تحقيق را مى توان 
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اين طور فرمول بندى كرد كه:
«آيا متغير سازمانى موردنظر(مثًال ارزش هاى سازمانى) بر موفقيت نوآورى در صنعت دفاعى موثر است؟» 
اين گزاره با توجه به تقسيم بندى نوآورى ها به دو نوع نوآورى هاى جهشى و تدريجى، به اين دو گزاره تبديل 
مى شود: «آيا متغير موردنظر بر موفقيت نوآورى جهشى موثر است» و «آيا متغير موردنظر بر موفقيت نوآورى 
تدريجى موثر است». براساس آزمون آمارى تى،  همه 22 عامل موثر بر موفقت نوآورى در صنايع دفاعى كه در 
پرسشنامه مطرح شده بود، در پيمايش انجام شده مورد تاييد مديران و متخصصان صنعت دفاعى قرار گرفته 
است. به عبارت ديگر، در سطح اطمينان 95٪ همه عواملى كه به تاييد خبرگان دفاعى رسيده بود، از نظر مديران 

و كارشناسان صنعت دفاعى در موفقيت نوآورى موثر تشخيص داده شد.

جدول(1) نمونه آزمون عوامل سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى هاى جهشى و تدريجى

    
   

(  )  

Test Value = 3 

TDfSig. (2-ailed) Mean 
Difference

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper
  -098/118200002/184/021/1
  -049/159700010/196/025/1

رتبه بندى عوامل موثر بر موفقيت نوآورى  -2-4
در بين عوامل سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى هاى جهشى و تدريجى، طبيعتاً تاثير همه اين 22 عامل يكسان 
و مشابه نيست. براى رتبه بندى اين عوامل بر اساس ميزان تاثير، محققان ناگزير شدند از آزمون فريدمن به عنوان 

يك آزمون ناپارامتريك استفاده كنند. نتيجه اين آزمون به رتبه بندى عوامل در جدول (2) درج گرديد.
همانطور كه در اين جدول مشخص است كه تنها عوامل رديف هاى 6، 12، 14، 18، 21 و 22 در تاثيرگذارى 
بر نوآورى هاى جهشى و تدريجى هم رتبه هستند. در ساير موارد ترتيب و رتبه  تاثير عوامل بر نوآورى هاى جهشى 

و تدريجى باهم متفاوت است. 
دربين 10 عامل داراى بيشترين تاثير، 8 عامل مشترك با رتبه متفاوت مشاهده مى شود و تنها رديف 6(حمايت) 

در نوآورى هاى جهشى و تدريجى رتبه برابر دارد.
درحالى  است  مطرح  عامل  موثرترين  به عنوان  نوآورى  براى  كافى  «بودجه»  داشتن  جهشى،  نوآورى هاى  در 
عواملى  دارد.  را  تاثير  بيشترين  كه  است  عاملى  نوآورى  براى  صريح  وجود «نياز»  تدريجى،  نوآورى هاى  در  كه 
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جدول(2) مقايسه رتبه بندى عوامل سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى هاى جهشى و تدريجى

در  مى باشند.  عامل  چهار  مجموعاً  هستند،  متمايز  و  متفاوت  نوآورى  نوع  دو  ميان  برتر   عامل  بين 10  در  كه 
نوآورى هاى جهشى، دو عامل «مخاطره پذيرى» و «هزينه هاى نوآورى» مطرح است. در تفسير آن بايد گفت كه 

  
 

 
   

 
   

  
1   13,79   13,47
2   13,5713,31
3  13,3412,97
4   13,31  12,95
5  13,2812,93
6  13,2412,56
7  13,22 12,01
8  12,96  11,94
9  11,7911,68

10   11,7611,63
11  11,6011,59
12   11,3411,49
13  11,1211,37
14  11,0111,32
15  10,9011,20
16  10,6511,16
17  10,4110,95
18   9,9910,90
19  9,8610,78
20  9,439,76
21  9,049,18
22    7,39  7,85
 

Test Statistics(a)

N 74
Chi-Square 98,051

Df 21
Asymp. Sig. .000

a  Friedman Test

Test Statistics(a)  
N 74

Chi-Square 155,875
Df 21

Asymp. Sig. .000
a  Friedman Test
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در نوآورى هاى جهشى، مخاطره پذيرى مديريت، عاملى موثر بر موفقيت نوآورى است و همچنين، نوآورى هاى 
جهشى معموالً به دليل ريسك هاى بيشتر، هزينه هاى بااليى دارد و اين موضوع يعنى تقبل هزينه هاى باال، در 

موفقيت نوآورى موثر است.
در نوآورى هاى تدريجى، وجود «بازار و مشترى» مهم و موثر است چرا كه نوآورى هاى تدريجى(از جنس 
بهبود و ارتقاى سامانه ها و خدمات) معموالً به واسطه نياز مشترى و بازار، هدايت و جهت دهى مى شوند. همچنين، 

موضوع تحمل و انعطاف پذيرى در نوآورى، عاملى موثر براى نوآورى هاى تدريجى محسوب مى شود.

5- جمع بندى
در اين مطالعه، مهم ترين عوامل سازمانى موثر بر موفقيت نوآورى در صنايع دفاعى شناسايى شد كه شامل 
با  گوناگون،  درشرايط  و  مختلف  صنايع  و  محيط ها  در  آن ها  تاثير  و  عوامل  تعداد  كه  درحالى  بود،  متغير   40
هم متفاوت است. براساس نظر خبرگان مشخص شد كه در صنعت دفاعى، 22 عامل از اين 40 عامل، موثرتر 
هستند. بررسى حاضر به كمك نظرات مديران و كارشناسان صنعت دفاعى نشان داد كه هر 22 عامل مذكور 
در موفقيت نوآورى ها تاثيرگذار است، اما رتبه و ميزان تاثيرات آن ها متفاوت مى باشد.رتبه بندى اين متغيرها 
و  جهشى  نوآورى هاى  موفقيت  بر  موصوف  متغيرهاى  تاثيرگذارى  كه  داد  نشان  فريدمن  آزمون هاى  كمك  به 
تدريجى با هم تفاوت دارد. با رجوع به جدول قبل به راحتى مى شود اين تفاوت ها را مشاهده كرد. با اين، حال 

بهتر است به برخى از موارد بارز اشاره گردد:
مهمترين عامل در نوآورى هاى جهشى در صنعت دفاعى، وجود اعتبارات و «بودجه» كافى براى تحقيق و 
نوآورى است؛ به عبارت ديگر در صورتى كه منابع مالى الزم براى نوآورى جهشى فراهم باشد، احتماالً صنعت 
از آن استقبال مى كند. ولى در نوآورى هاى تدريجى، «نياز» اعالم شده از سوى كاربر (نيروى مسلح) است كه 

موثرترين عامل براى به حركت درآمدن نوآورى به شمار مى رود.

6- پيشنهادات
مهم ترين بعد موفقيت نوآورى در صنعت دفاعى، بايد فرصت آفرينى براى مواجهه با تهديدات آتى و صحنه هاى 
و  محور  بنابراين،  مى گيرد.  قرار  اهميت  بعدى  رتبه  در  موجود،  نياز  تامين  و  شود  درنظرگرفته   آينده  نبرد 
قطب نماى نوآورى هاى صنعت دفاعى را بايد بر محور مطالعات آينده  و پاسخگويى به تهديدات آتى قرار داد. 
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بحث فعاليت اقتصادى و سودآورى بايد موضوعى دست سوم در ارزيابى موفقيت نوآورى  هاى صنايع دفاعى باشد 
و نبايد به عنوان هدف اصلى تلقى شود.

دفاعى،  صنايع  در  تدريجى  و  جهشى  نوآورى هاى  بر  سازمانى  عوامل  تاثير  شدت  ميان  تفاوت  به  توجه  با 
مى توان نتيجه گرفت كه براى كسب موفقيت هر چه بيشتر در صنعت دفاعى، بايد ميان مديريت نوآورى هاى 

جهشى و تدريجى تفاوت قايل شد و سياست هاى متفاوتى را درمورد آن ها پيش گرفت.
در نوآورى هاى تدريجى، تخصص و مهارت تجربى بسيار مهم و موثر است  و استفاده از افراد ماهر و مجرب 
مى تواند در ارتقا و بهبود  سامانه ها و محصوالت دفاعى موثر واقع شود. درحالى كه در مورد نوآورى هاى جهشى 
(كه در آن هدف توسعه محصوالت كامًال  جديد است)، بايد بر خالقيت تمركز بيشترى داشت كه معنى عملياتى 

آن، استفاده از افراد نخبه و داراى قدرت ابتكار است.
به همين ترتيب، در نوآورى هاى جهشى، عامل انگيزش موثرتر است و بنابراين، استفاده از افراد خودانگيخته 
و يا ايجاد پشتيبانى ها و به كارگيرى عوامل انگيزشى در توسعه نوآورى هاى جهشى مى تواند موضوع مهم ترى 

باشد و موجب موفقيت بيشترى شود.
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