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Abstract:
Innovation is a key factor in transition into the defense industries new era. Although,
innovation success in defense industries depends on many factors. Previous studies have mentioned
many factors contain of individual, organizational & environmental ones, which affect innovation
success. Although all of these factors are important, some researcher emphasis on importance of
organizational factors, while due to the technology based nature of defense industries, other
researches emphasis on the importance of individual factors. In this study, after explaining
innovation success dimensions and components, we identify individual influencing factors. Then
with the help of 13 defense experts, we try to refine the factors according to the field. In the next
step, by the means of surveying methods, we study individual factors impacts on radical and
incremental innovation. Our research results show that seven of nine individual factors have a
meaningful impact on innovation success, while the ranking and priority of these factors differ in
radical and incremental innovation. In addition, according to this study, based on the importance,
the three main component of innovation success in defense industries are opportunity creation for
future wars, responding to army current needs, and gaining economical profits.
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چکیده
نوآوری یكی از موضوعات کلیدی در گذار به سوی موج جدید صنایع دفاعی است .اما ،موفقیت نوآوریهایی که در صنعت دفاعی
شكل میگیرند ،تحت تاثیر عوامل متعددی است .در این میان ،محققان ،به عوامل متعددی اشاره کردهاند که موفقیت نوآوری را
تحت تاثیر قرار میدهند .این عوامل شامل عوامل محیطی ،سازمانی و فردی میشوند .گرچه همه این موارد تاثیرگذارند ،اما بعضی
از محققان بر نقش و اهمیت عوامل سازمانی در موفقیت نوآوری ،تاکید بیشتری دارند .از سوی دیگر ،برخی از صاحبنظران نیز با
توجه به فنآوریمحور بودن صنعت دفاعی ،بر اهمیت عوامل فردی تاکید زیادی دارند .در این تحقیق ،ابتدا به شناسایی عوامل
فردی موثر (7عامل) و همچنین تبیین ابعاد و مولفههای ( 9مولفه) موفقیت نوآوری پرداخته شده و سپس به کمک سیزده نفر از
صاحبنظران دفاعی ،عوامل موثر بر موفقیت نوآوری ،پاالیش شده است .در مرحلهی بعد ،به روش توصیفی -پیمایشی و با کمک
نظرات  688نفر از مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی ،تاثیر این عوامل فردی ،بهتفكیک بر نوآوریهای جهشی و تدریجی ،بررسی
شده است .نتایج نشان میدهند که از بین  7عامل فردی شناسایی شده 7 ،عامل بر ابعاد موفقیت نوآوری تاثیر معنیداری داشته که
البته اولویت و رتبهبندی عوامل در نوآوریهای جهشی و تدریجی متفاوت است .همچنین براساس نتایج ،مولفههای سه گانه موفقیت
نوآوری در صنعت دفاعی به ترتیب اهمیت عبارتاند از :فرصتآفرینی برای جنگهای آینده ،تامین مطالبات و نیازهای جاری
نیروهای مسلح و کسب منافع اقتصادی.
کلمات کلیدی:
موفقیت نوآوری ،نوآوری جهشی ،نوآوری تدریجی ،عوامل فردی ،صنعت دفاعی.
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مقدمه

نوآوری در عرصه نظامی ،همواره یكی از عوامل اساسی در برتری و پیروزیها بوده است .امروزه در مباحث
دفاعی ،فنآوری ،نقشی ویژه و کلیدی در برتری و موفقیت نظامی یافته و به این دلیل ،تحقیق و توسعه و
دستیابی به فنآوریهای برتر و تسلیحات پیشرفته از طریق نوآوری ،اهمیت خاصی پیدا کرده است [.]1
بیشتر سابقهی نوآوریهای عمده صنعت دفاعی در کشورمان ،به دوران دفاع مقدس و پس از آن برمیگردد
[ .]0اما نگاه ویژه و راهبردی به این موضوع اغلب در سالهای پس از جنگ و فراهم شدن فرصت برای
فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی شكل گرفته است .اکنون نیز با توجه به تهدیدات موجود و آتی ،همچنین با
عنایت به چشمانداز آینده و انتظاراتی که از صنایع دفاعی میرود ،ضرورت پرداختن به نوآوری امری بدیهی
است .با وجود این ،تقویت و توسعهی نوآوری در صنایع دفاعی ،نیازمند شناسایی و تقویت عوامل موثر بر
موفقیت نوآوریها است تا از طریق برنامهریزی و تقویت این عوامل ،احتمال موفقیت نوآوریهای افزایش یابد.
در واقع ،شناخت این عوامل ،نتایج مفیدی برای مدیریتِ هرچه بهتر و اثربخشتر نوآوری در صنایع دفاعی ،در
بر خواهد داشت.
پیشینه تحقیق

نوآوری ،پدیدهی جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه تاریخ خود بشر دارد [ .]69با این وجود،
تعریف نوآوری ،چندان ساده به نظر نمیرسد [ .]91فرهنگ لیت وبستر ،نوآوری را به معنی "مطرح کردن
چیزی جدید ،یا یک ایده ،روش یا تجهیزاتی جدید" آوردهاست [ .]61در گذشته ،نوآوری را مترادف با اختراع
یا پدید آوردن فكر یا محصولی جدید تلقی میکردند که اغلب مبتنی بر توانایی شخصی یک نفر بوده است.
امروزه مفهوم نوآوری تا حدی تكامل یافته و خاصتر شده است .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 [ .]4بهعبارت
دیگر" ،ویژگی مشترک نوآوریها ،به مرحله عمل درآمدن است" [ .]9نوآوریهایی که به زندگی ما شكل
میدهند ،اغلب در سازمانها بهوجود میآیند []94؛ با این وجود ،نوآوری نیاز شدیدی به خالقیت و تفكر دارد
و بههمین دلیل نقش افراد در آن بارز و کلیدی تلقی میشود.
انواع نوآوری

شومپیتر ،به انوع مختلفی از نوآوری اشاره کرده است [:]69
 نوآوری در زمینهی معرفی محصول جدید یا تیییر کیفیت محصول موجود
 نوآوری در فرآیند در صنعتی مشخص
 نوآوری در ایجاد بازار
 نوآوری در منابع جدید تامین منابع اولیه و دیگر ورودیها
 نوآوری در زمینهی تیییر سازماندهی صنعتی
ولی دمانپور ،6معتقد است "در بین تعداد زیاد دستهبندیهای نوآوری که در ادبیات موضوع مورد بحث
قرارگرفته ،سه دستهبندی مفیدتر وجود دارد که هریک دو سر طیف یک نوع نوآوری را مطرح میسازد:
1. Damanpour
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 نوآوری اداری در مقابل نوآوری فنی،
 نوآوری محصولی در مقابل نوآوری فرایندی،
 و نوآوری جهشی در مقابل نوآوری تدریجی [.]99
صنایع دفاعی ،بنگاههایی هستند که محور فعالیت آنها را فنآوری تشكیل میدهد و نتیجه کار آنها
محصوالت مختلف نظامی است .معموالً در این بنگاهها نرخ تیییر فنآوری باالست و به همین دلیل ،سالح
رقابت در این صنعت ،نوآوری فنآورانه است .دستاوردهای صنعت دفاعی در قالب نوآوری فنآورانه و یا بهسازی
متجلی میشود که در مقایسه با دستهبندی ارایه شده ،میتوان آن را معادل نوآوری تدریجی 6و جهشی9
دانست .بنابراین ،یكی از مناسبترین و رایجترین دستهبندیها برای بررسی نوآوریها در صنعت دفاعی ،همان
دستهبندی جهشی و تدریجی است.
موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی

در عرصه دفاعی ،نوآوری در بهسازی تجهیزات ،فرآیندها و ارایهی خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی نقش
اساسی دارد [ .]99گرچه عوامل بسیار زیادی بر شكلگیری نوآوریهای نظامی تاثیرگذار بودهاند ،ولی اغلب
نوآوریهای کلیدی نظامی ،از نیازها یا چالشهای استراتژیک ،عملیاتی و تاکتیكی که سازمانهای نظامی با
آنها مواجه شدهاند و یا پیشبینی کردهاند ،نشأت گرفتهاند .این چالشها در برگیرندهی چالشهای موجود و
چالشهای پیشبینیشده (تصورشده) در آینده هستند و از اینرو ،میتوان گفت که شناخت و پیشبینی
تهدیدهای آینده میتواند محرکی برای نوآوری نظامی باشد [ 7و  .]67با این حال ،نیاز و تهدید نظامی تنها
عوامل هدایتگر نوآوریها نبوده است .در طول دههای اخیر بسیاری از نوآوریهای در زمینه محصوالت
دفاعی ،ناشی از اندیشه خالق و توان دانشی و فنآورانه مراکز تحقیقاتی و صنعتی بوده است .بهعنوان مثال،
بسیاری از دستاوردهای پیشروی ارایه شده توسط دارپا ،9ناشی از مطالبات صریح نیروهای نظامی نبوده است،
بلكه ناشی از توسعهی دانش و فنآوری پیشرفته در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بوده است .میتوان گفت
دانش و نیاز ،دو نیروی پیشران نوآوریها هستند.
4
اقدام به نوآوری زیاد است ،اما موفقیت نوآوری اهمیت زیادی دارد .کرافولد  ،بیان داشته است که شكست در
توسعهی محصول ،موجب ضرر شرکت میشود ،به این صورت که حدود چهل و شش درصد از حجم
سرمایهگذاری برای نوآوری ،در مراحل فنی و تجاریسازی از بین میرود [ .]61بنابراین ،موفقیت نوآوری امر
مهمی محسوب میشود .اما باید به تبیین این موضوع پرداخت که موفقیت نوآوری چیست؟
با توجه به تعاریفی که از نوآوری شد (چه دفاعی و چه غیر دفاعی) ،باید موفقیت را جزیی از تعریف و در ذات
مفهوم نوآوری دانست" .نوآوری موفق ،زمانی اتفاق میافتد که یک اختراع جدید که مرتبط به یک محصول
و یا خدمات و یا فرآیندی که در بخشی از زنجیره ارزش سازمان است ،با یک طرح کاری همراه شده و در
چارچوب نظم و مقررات و مهارتهای سازمانی ،توسط مدیریتِ نوآوری ،اجرا و نظارت شود" [ .]6در فضای
1 Incremental
2 Radical

 .9آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریكا
4 Crawfold
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اقتصادی و آنچنان که شومپیتر نوآوری را در نظریه اقتصادی خود معرفی کرده است" ،نوآوری اختراعی است
که حداقل مقداری موفقیت بازاری با خود داشته باشد" .بر این اساس ،میتوانیم نوآوری را به شكل دقیقتر
در یک معادله ،به شكل زیر تعریف کنیم [:]64
نوآوری= موفقیت فناورانه  +موفقیت بازاری ناشی از نوآوری
موفقیت نوآوری را باید امری چند بعدی 6فرض کرد و در تحقیق و بررسیها به این ابعاد چندگانه توجه کرد.
برخی از مهمترین ابعاد موفقیت نوآوری عبارت است:
 عملكرد مالی ناشی از نوآوری
 تاثیر بر بازار و تیییر آن
 خلق فرصتها و گشودن عرصههای جدید
بیگمان ،در زمینه ی دفاعی ،اولویت اول با سودآوری نیست ،بلكه هدف اول ،تامین قدرت دفاعی یا خلق
شایستگیها یا ارزش آفرینی دفاعی است [ .]7همانطورکه میدانیم و قبالً نیز بیان شد ،تامین قدرت دفاعی،
مولفهای مهم و کارکرد اساسی نوآوری است .محققان یادآور شدهاند که "موفقیت نهایی در نوآوری یعنی
تاثیرگذاری بر بازار و یا پاسخدهی به نیاز کاربران در بخش دفاعی" [ .]9البته نباید ابعاد اقتصادی را در دفاع
فراموش کرد .در سند راهنمای ارزیابی نوآوری وزارت دفاع کشورمان ،دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی
بهعنوان نتایج کلیدی مورد انتظار (مولفههای موفقیت) مطرح شدهاست:
" ارتقای توانمندیها و خلق شایستگیهای جدید دفاعی در قالب ارایه محصوالت و خدمات
دفاعی جدید
 افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیه دفاعی ["]7
درمجموع ،با توجه به نظرات محققان و اندیشمندان مختلف میتوان سه محور اصلی برای تبیین ابعاد موفقیت
نوآوری در صنعت دفاعی درنظر گرفت:
 تامین نیازها و مطالبات نیروهای مسلح و توانافزایی دفاعی
 خلق فرصت و تاثیر بلندمدت در صحنههای نبرد آینده
 نتایج اقتصادی و تاثیر بر بازار و عملكرد مالی
فرآیند نوآوری و نقش عامل انسانی در آن

گستردگی مفهوم ،ماهیت پیچیده و تنوع رویكردهای مختلف به نوآوری ،باعث شده است تا مطالب زیادی
درباره نوآوری ،فرآیندها و الگوهای آن مطرح شود[ .]66نگاه فرآیندی به نوآوری ،نگاه غالب در مباحث نوآوری
است .بر این اساس ،میتوان گفت" :نوآوری ،فرآیندی چند مرحلهای از خلق ایده تا تولید محصول و عرضه
به بازار است" .به تعبیر الندوال" ،)6779(9نوآوری یک فرآیند دایمی جستجو ،غربال و یافتن است که نتیجهی
آن :محصوالت جدید ،فنون جدید ،شكلهای جدید سازمان و بازارهای جدید است" [.]1
1 Multidimensional
2 Lundvall
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فرآیند ایده تا بازار ،به آن سادگی که تصور میشود ،نیست .یک ایده در طول مسیر تا رسیدن به محل استفاده
یا بازار ،مراحل مختلفی را طی کرده و ریسکهای متفاوتی را تحمل مینماید که این ریسکها به لحاظ ماهیت
با هم متفاوتاند .از این نظر ،میتوان این فرآیند را به قیفی تشبیه کرد که ایدههای متنوع و متعددی از یک
سوی آن وارد شده ولی در طی مراحل ارزیابی به تعداد محدودی پروژه تحقیق و توسعه تبدیل شده و این
تعداد محدود نیز خود به اندک پروژههای توسعه محصول منجر میشوند و در نهایت تعداد انگشتشماری از
آنها بخت تجاریشدن و عرضه به بازار را مییابند .در مجموع ،میتوان گفت که در بیشتر موارد با دو دسته
ریسک تحقیقات و ریسک توسعه مواجهیم که متناظر با این ریسکها ،قیف نوآوری 6را باید شامل قیف
تحقیقات 9و قیف توسعه 9دانست .در بررسی دقیقتر ،میتوان به این نتیجه دست یافت که در مراحل ابتدایی،
فعالیتهای تحقیقاتی وجه غالب را دارند و بیشتر ریسکهای موجود ،ریسکهای فنآورانه است .در ادامه
مسیر توسعه ،همچنانکه ایدهها به پروژه تبدیل میشوند و از مرحله پروژههای تحقیقاتی به پروژههای
توسعه(اولیه) میرسند ،ریسکهای فنآورانه کاهش مییابند(حذف شده) ولی ریسکهای بازاری باقی میمانند
و حتی برجستهتر میشوند .با پیشرفت در مراحل توسعه تكمیلی ،ریسکهای بازار نیز کاهش مییابند و در
نقطهی نهایی توسعه ،پس از ریزش و غربال ایدهها و پروژههای ناموفق ،سرانجام محصولی بهدست میآید
که میتواند به موفقیت اقتصادی منجر شود .تعیین نسبت موفقیت در این مسیر ناهموار ،مشكل است؛ چرا که
بهطور متوسط از هر سه هزار ایدهی خام ،تنها یكی به موفقیت اقتصادی در بازار نایل میشود .شكل بعد ،این
مسیر سخت و پیچیده را نشان دادهاست [.]64

ریسک فناوری

جریان نقدینگی

موفقیت

ریسک بازار

قیف تحقیق
قیف توسعه

شکل .1مسیر شانس موفقیت فعالیتهای تحقیقاتی و توسعهای در مسیر نوآوری []14

1 Innovation Funnel

2 Research Funnel
3 Development Funnel
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همانطور که در این الگو دیده میشود ،فرآیند نوآوری ،فرآیندی مفصل و طوالنی است که در مراحل مختلف
آن ،نیاز به مداخله انسانی ،قضاوت ،اصالح و بازنگری احساس میشود ،ولی در بعضی از مراحل (مثالً تحقیقات
یا ایدهپردازی) ،نقش افراد بسیار حیاتی است .در مراحل بعدی ،مانند توسعهی محصول ،قابلیتهای سازمانی،
مانند :بودجه ،سازماندهی و مدیریت پروژه ،اهمیت بیشتری پیدا میکنند .در مرحلهی نهایی ،یعنی تجاریسازی
نتایج و عرضه به بازار ،نقش عوامل محیطی مانند نیاز مشتری و تقاضای بازار ،تبلییات و امثال آن بارزتر است.
به این ترتیب ،نقش افراد در مراحل ایدهپردازی و تحقیق بارزتر است و خالقیت ،نقش مهمی ایفا میکند ،در
مرحله توسعه ،نقش سازمان بیشتر است و در مرحله تجاریسازی و عرضه ،نقش عوامل محیطی ،اهمیت
بیشتری مییابد.

محیط

موفقیت
نوآوری

عرضه به بازار

افراد

سازمان

توسعه محصول

ایدهپردازی

کارآفرینی
چالش :راهکارهای آگاهسازی
و ارایه نتایج به مشتریها

خالقیت
چالش :کشف ،غربال و
توسعه راهکارهای
مرتبط با نیازها

چالش :شناسایی نیازها و
یافتن و خلق فرصتهای
ارزشمند

شکل .2عوامل کلیدی موفقیت در طول فرایند نوآوری

عوامل فردی موثر بر موفقیت نوآوری

نوآوری ،پدیدهای چندبعدی و پیچیده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد .برخی محققان معتقدند
که "هیچ نظریهای در مورد فرآیندهای نوآوری درون بنگاه وجود ندارد که مورد قبول بیشتر افراد باشد و در
عین حال جنبههای شناختی ،سازمانی و اقتصادی فرآیندهای نوآوری را بهصورت یكپارچه در خود جای دهد"
[ .]60به عبارت دیگر ،در ادبیات و تحقیقات نوآوری ،با رویكردهای مختلفی نسبت به موضوع مواجه میشویم
و عوامل متعددی در این زمینه مطرح شدهاست .سویتاریس ،6اشاره میکند ،اهداف و روششناسی مطالعات
1 Souitaris
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نوآوری مختلف بوده و با توجه به رویكرد و تعداد عوامل مورد بررسی ،قابل دستهبندی است [ .]96یكی از
اولین مطالعات انجام شده در این زمینه ،توسط مور ،6انجام شده است که عوامل موثر بر نوآوری را در قالب
عوامل فردی ،سازمانی و محیطی تشریح کردهاست [ .]67وی عوامل فردی موثر بر نوآوری را این گونه
برمیشمارد:
 نگرش یک فرد به تیییر
 جهانبینی فرد ،که ممكن است هر نوعی از نوآوری را تحت تاثیر قرار دهد
 میزان توسعهیافتگی و جهانیبودن فرد
 شایستگی یک فرد (مهارتهای فردی در اختراع یا نوآوری)
 تمایالت مادی و عالقه افراد به مقام و شهرت
 جهتگیری تخصصی فرد
 نوع نگاه به جایگاه یک رهبر در شبكه ارتباطی
دمانپور ،عوامل مدنظر خود را در قالب سه دسته متییر فردی ،سازمانی و محیطی ارایه کرده است که مجموعهی
عوامل فردی ،وی به عامل " نگرش به تیییر " به عنوان مهمترین مولفه فردی ،اشاره کرده است [ .]68دو
محقق دیگر به نامهای راس 9و کلینگلد ،9عوامل فردی موثر بر نوآوری را ،انگیزش و چالش ،قدرانی و پاداش،
خالقیت ،یادگیری و رشد ،مهارتها و شایستگیها و قهرمانان ،نام بردهاند.
در تحقیقی که روی شرکتهای کوچک و متوسط ایرانی انجام گرفته است ،در میان عوامل فردی ،به نقش و
تاثیر دو عامل " تعهد سازمانی و توانمندی فنی" اشاره شده است .دو محقق دیگر ،عوامل فردی همچون
رضایت شیلی و عجین شدن با شیل ،رضایت عملكردی ،محرکها یا انگیزشهای داخلی و ارزشهای
تصمیمگیران راهبردی در جهت تیییر را بر موفقیت نوآوری موثر دانستهاند [ .]98در مطالعهای دیگر که در این
زمینه انجام شده است ،سه مولفهی سطح باالی آموزش و توسعه ،امنیت شیلی باال و خالقیت ،در ارتباط با
عامل انسانی ،مطرح شدهاند ..در مجموع ،محققان مختلف مولفههای گوناگونی را بهعنوان مولفههای فردی
موثر بر موفقیت نوآوری شناسایی و معرفی کردهاند .بهطور کلی ،عوامل مختلف شناسایی شده در رابطه با این
موضوع را میتوان در  7مورد زیر خالصه نمود:
 .6ارزشهای فردی .9 ،نگرش به تیییر .9 ،انگیزش.4 ،تخصص و مهارت .1 ،آموزش و تحصیالت .1 ،خالقیت
و ابتكار .7 ،تعهد سازمانی .0 ،امنیت شیلی و  .7رضایت شیلی.
الگوی مفهومی

هدف از انجام این تحقیق عبارت است از آزمون و بررسی و تحلیل تاثیرگذاری عوامل فردی بر موفقیت نوآوری
در صنعت دفاعی .الگو مفهومی تحقیق ،برگرفته از مطالعات مختلفی است که در زمینه نوآوری و عوامل موثر
بر آن توسط سایر محققان انجام شده است .الگو مفهومی مورد استفاده را میتوان بهصورت که شكل  ،9نشان
داد.
1 Mohr
2 Ross
3 Kleingled
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خالقیت و ابتكار
تعهد سازمانی
امنیت شیلی

تامین
بهره نیاز
اقتصادی

ارزشهای فردی
خلق
فرصت

ابعاد موفقیت
نوآوری

نگرش به تیییر
انگیزش

تخصص و مهارت
رضایت شیلی
آموزش و تحصیالت

شکل .3الگوی مفهومی تحقیق

باید توجه داشت که:
 بافت و محیط نوآوری ،نقش زیادی در تعیین عوامل و مؤلفهها دارد .بهعنوان مثال ،مطالعات انجام
شده در کشورهای پیشرفته یا درحال توسعه و یا شرکتها کوچک و بزرگ ممكن است نتایج
یكسانی نداشته باشد.
 عوامل و تاثیرگذاری عوامل در حوزههای مختلف صنعت ،یكسان نیست .بهعنوان مثال ،مولفههای
موثر بر موفقیت نوآوریهای در صنایع فنآوریمحور ،همانند صنعت دفاعی یا صنعت الكترونیک،
ممكن است با مولفههای موثر در صنایع دیگر مانند صنایع پارچهبافی ،قطعهسازی یا خودروسازی،
یكسان نباشد.
 اکثر تحقیقات مرتبط ،تنها به شناسایی و معرفی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری اکتفا کرده و به
بررسی ردهبندی یا رتبهبندی عوامل نپرداختهاند.
 بسیاری از تحقیقات در بررسی تاثیر عوامل ،میان نوآوریهای جهشی و تدریجی اختالفی قایل
نشده و به شكلی کلی در مورد تاثیرگذاری بر موفقیت نوآوریها بحث کردهاند.
این گونه موارد ،باعث شد تا در این تحقیق ،این موضوع در صنایع دفاعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
روششناسی

روش بهکار رفته در این تحقیق ،توصیفی -پیمایشی است .به این معنی که به توصیف و تحلیل وضعیت عوامل
و متییرهای فردی موثر بر موفقیت نوآوری پرداخته شده و ابعاد موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی نیز تبیین و
توصیف شده است .همچنین ،روابط میان این متییرها با استفاده از نظرسنجی و به روش پیمایشی مطالعه شده
است.
سوالهای تحقیق

سوال اصلی تحقیق عبارت است از این که:
 کدام عوامل فردی بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی ایران تاثیرگذار هستند؟
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متناسب با این سوال اصلی ،سواالت فرعی نیز اینگونه مطرح میشوند که:
 مولفههای موفقیت نوآوری دفاعی به ترتیب اهمیت کداماند؟
 رتبهبندی متییرهای فردی موثر بر موفقیت نوآوری در صنایع دفاعی چگونه است؟
 تفاوت تاثیر متییرهای فردی بر موفقیت نوآوریهای جهشی و تدریجی ،در چیست؟
روش و ابزار جمعآوری اطالعات

روش جمعآوری اطالعات در این تحقیق ،یادداشتبرداری کتابخانهای و پرسشنامه محققساخته است.
معیارهای اندازهگیری متییرها براساس یافتههای مطالعات کتابخانهای و پرسشنامههای مشابه بهصورت
قضاوتی و کیفی در طیف لیكرت ،تعریف شده است.
جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق ،از بین یک فهرست  188نفره اولیه انتخاب شده است و براساس برآورد ،حداقل
حجم نمونه مورد نیاز 06 ،نفر بوده است .درعمل ،حدود  648پرسشنامه توزیع شده است که از این میان ،حدود
 688نفر از مدیران و کارشناسان منتخب از  7سازمان اصلی پرسشنامه را تكمیل کرده و برگشت دادهاند .نتایج
بهدست آمده از آمار توصیفی ،نشان میدهند که  ٪688پاسخدهندگان دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر
هستند که  ٪78ایشان در رشتههای مدیریتی و مهندسی تحصیل کردهاند .در بین پاسخدهندگان به پرسشنامه،
بیش از یکسوم ایشان تجربه انجام یا مدیریت نوآوری در صنعت دفاعی داشتهاند .ترکیب پاسخها به تفكیک
سازمانی به این صورت است :هوافضا ( ،)٪64موسسه تحقیقات ( ،)٪67صنایع هوایی ( ،)٪69صنایع دریایی
( ،)٪67صاایران ( ،)٪66ساصد ( ،)٪67دانشگاه مالک اشتر (.)٪68
روایی و اعتبار

روایی پرسشنامه تحقیق ،از نظر محتوا بررسی شده است .در این جا ،ابتدا پرسشنامهی تحقیق براساس مبانی
نظری تهیه و تنظیم شده است و سپس متییرهایی که پس از مطالعهیادبیات تحقیق شناسایی شده بودند ،به
تایید  69نفر از خبرگان علمی و باتجربه صنعت دفاعی ،رسیدند که همهی این افراد ،دارای تجربهی فعالیت
علمی در زمینه نوآوری در صنعت دفاعی بودهاند .بر اساس نظرات خبرگان مذکور و با انجام آزمون دوجملهای،
دو متییر پیشنهادی "آموزش و تحصیالت" و "امنیت شیلی" ،مورد تایید قرار نگرفت .به عبارت دیگر ،نظر
خبرگان بر این بود که این دو متییر در موفقیت نوآوری در صنایع دفاعی تاثیر کلیدی ندارند .در نتیجه،
پرسشنامهی اصلی براساس  7متییر تایید شده بازنگری و اصالح شد.
پایایی

بهمنظور بررسی پایایی پرسشنامه ،از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفا عددی بین  8تا  6است و
با توجه به نتایج تجربی حاصل از تحقیقات علوم اجتماعی ،چنانچه آلفای محاسبه شده بیش از  8/7باشد،
نتیجه قابل اطمینان خواهد بود .در این تحقیق ،ضریب آلفای پرسشنامه بهکمک نرمافزار اسپیاساس برابر
با  ،8/7147محاسبه شد که بیانگر پایایی باالی پرسشنامه است.
تجزیه و تحلیل دادهها

به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از این تحقیق ،ابتدا برای بررسی نرمال بودن دادههای تحقیق از
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که توزیع دادههای تحقیق نرمال نیستند
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و باید از آزمونهای ناپارامتریک استفاده کرد .با توجه به حجم نمونه ،از آزمون تی ،برای بررسی میانگین
متییرها استفاده شد و در تعیین رتبه عوامل تاثیرگذار بر موفقیت نوآوریهای جهشی و تدریجی از آزمون
فریدمن استفاده شد .در تمامی آزمونهای آماری ،سطح معنیداری ٪71 ،در نظر گرفته شد.
آزمون فرضیههای شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری

آزمون فرضیه برمبنای سواالهای تحقیق انجام میشود .بهطور کلی ،سوالهای تحقیق را میتوان اینگونه
فرموله کرد که« :متییر فردی موردنظر بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی موثر است» این گزاره با توجه به
تقسیمبندی نوآوریها به دو نوع نوآوریهای جهشی و تدریجی ،به این دو گزاره تبدیل میشود« :متییر
موردنظر بر موفقیت نوآوری جهشی موثر است» و «متییر موردنظر بر موفقیت نوآوری تدریجی موثر است».
شكل عمومی این فرضیهها را میتوان بهصورت زیر نشان داد:
𝐻8 : 𝜇 = 9
𝐻6 : 𝜇 ≠ 9
ال
با توجه به طیف لیكرت (بین  6تا  ،)1میتوان تاثیرات مختلف یک عامل را این طور تعریف کرد :6 :تاثیر کام ً
منفی (کامالً بازدارنده) :9 ،تاثیر منفی (بازدارنده)  :9 ،بیتاثیر :4 ،تاثیر مثبت(محرک) :1 ،تاثیر کامالً مثبت
(کامالً محرک) .بنابراین فرضیهها بهصورت زیر تعریف میشوند:
 فرضیه صفر (میانگین برابر :)9متییر موردنظر بر موفقیت نوآوری تاثیر معنیداری ندارد.
 فرضیه یک (میانگین مخالف :)9متییر موردنظر بر موفقیت نوآوری تاثیر معنیداری دارد.
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جدول .1آزمون فرضیههای تحقیق در خصوص شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری

شماره فرضیه

نتیجه آزمون (فرضیه یک)

4

تاثیر نگرش به تیییر بر نوآوریهای تدریجی

قبول

1

تاثیر انگیزش بر نوآوریهای جهشی

قبول

1

تاثیر انگیزش بر نوآوریهای تدریجی

قبول

7
0

تاثیر تحصص و مهارت بر نوآوریهای
جهشی
تاثیر تحصص و مهارت بر نوآوریهای
تدریجی

قبول
قبول

7

تاثیر خالقیت بر نوآوریهای جهشی

قبول

68

تاثیر خالقیت بر نوآوریهای تدریجی

قبول

66

تاثیر تعهدسازمانی بر نوآوریهای جهشی

قبول

69

تاثیر تعهدسازمانی بر نوآوریهای تدریجی

قبول

69

تاثیر رضایت شیلی بر نوآوریهای جهشی

قبول

64

تاثیر رضایت شیلی بر نوآوریهای تدریجی

قبول

t

9

تاثیر نگرش به تیییر بر نوآوریهای جهشی

قبول

Df

9

تاثیر ارزشهای فردی بر نوآوریهای
تدریجی

قبول

Sig.
)(9-tailed

6

تاثیر ارزشهای فردی بر نوآوریهای جهشی

قبول

67684
1
99664
1
64617
9
67679
0
61667
6
64607
9
96679
7
94619
8
94661
9
67671
7
69617
9
64611
4
61681
6
69611
8

Mean Difference

متییر مورد آزمون
تاثیر متییر بر نوآوریهای جهشی و تدریجی

Test Value = 9
71%
Confidence
Interval of
the
Difference
Uppe Low
r
er

78

.888

6698

6681

6694

79

.888

6699

6669

6694

07

.888

6669

.77

6690

79

.888

6660

6681

6696

79

.888

6690

6696

6611

00

.888

6696

6664

6647

01

.888

6647

6694

6618

79

.888

6649

6698

6619

79

.888

6610

6641

6676

01

.888

6649

6690

6611

09

.888

6698

6689

6697

71

.888

6696

6684

6697

01

.888

6694

6667

6619

76

.888

6691

6687

6649
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مهم ترین عوامل موثر بر موفقت نوآوری در صنایع دفاعی که در پرسشنامه مطرح شده بود ،در پیمایش انجام
شده ،مورد تایید مدیران و متخصصان صنعت دفاعی قرار گرفته است .بهعبارت دیگر ،در سطح اطمینان ٪71
همه عواملی که به تایید خبرگان دفاعی رسیده بودند ،از نظر مدیران و کارشناسان صنعت دفاعی در موفقیت
نوآوری موثر تشخیص داده شدند.
رتبهبندی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری

در بین هفت عامل فردی موثر بر موفقیت نوآوریهای جهشی و تدریجی ،طبیعتاً تاثیر همه این عوامل یكسان
و مشابه نیست .برای رتبه بندی این عوامل بر اساس میزان تاثیر ،به ناچار باید آزمون دیگری ،انجام داد .با
توجه به اینکه توزیع متییرها نرمال نیست ،آزمون فریدمن بهعنوان یک آزمون ناپارامتریک برای این منظور
مناسبتر است .در این بخش نتایج آزمون فریدمن ،برای نوآوریهای جهشی و تدریجی بهصورت جداگانه
نشان داده شده است.
جدول .2رتبهبندی عوامل فردی موثر بر موفقیت نوآوریهای جهشی و تدریجی
رتبه هر
عامل

6
9
9
4
1
1
7

عوامل فردی موثر بر نوآوری جهشی

Rank

عوامل فردی موثر بر نوآوری تدریجی

Rank

خالقیت
تخصص و مهارت
انگیزش
رضایت شیلی
تعهد سازمانی
ارزشهای فردی
نگرش به تیییر

4679
4644
4661
4684
9606
9641
9697

تخصص و مهارت
خالقیت
رضایت شیلی
انگیزش
تعهد سازمانی
ارزشهای فردی
نگرش به تیییر

4698
4691
4669
4680
9601
9671
9616

جهشی )Test Statistics(a
N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

77
466941
1
.888

a Friedman Test

تدریجی )Test Statistics(a
N
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

70
666746
1
.810

a Friedman Test

رتبهبندی مولفههای موفقیت نوآوری

همانطور که در ادبیات تحقیق اشارهشد ،بدون توجه به اینکه هر نوآوری متضمن موفقیت است ،برخی از
صاحبنظران ابعادی را برای موفقیت نوآوری قایل شدهاند .درعرصه غیردفاعی ،در تشریح موفقیت اغلب بر
جنبههای اقتصادی و سودآوری توجه شدهاست .ولی براساس مطالعات ،مهمترین و مرتبطترین ابعاد موفقیت
نوآوری در صنعت دفاعی عبارتاند از:
 موفقیت در تامین نیازهای موجود و توانافزایی دفاعی(تامین نیاز)
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 موفقیت در خلق فرصتهای جدید و تاثیرگذاری در صحنههای نظامی آینده(فرصت آفرینی)
 موفقیت در فعالیتهای اقتصادی بازار و سودآوری (سودآوری)
در این قسمت ،با توجه به نامشخصبودن اهمیت مولفههای موفقیت نوآوری در صنایع دفاعی ،براساس نتایج
پیمایش ،رتبه هر یک از این ابعاد ،مشخص شده که برای این کار از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است.
جدول .3رتبهبندی ابعاد موفقیت نوآوری در صنایع دفاعی
رتبه هر مولفه ابعاد و مولفههای موفقیت نوآوری
Mean Rank
9691
موفقیت درخلق فرصت
6
9681
موفقیت در تامین نیاز موجود
9
6610
موفقیت اقتصادی و بازاری
9

a Friedman Test
N
Chi-Square
Df
Asymp. Sig.

07
486818
9
.888

جمعبندی و پیشنهادات

در این تحقیق ،مهمترین عوامل فردی موثر بر نوآوری شناسایی شدند که این عوامل شامل  7متییر را در بر
میگرفتند ،باید توجه داشت که این عوامل و تاثیر آنها در محیطها و صنایع مختلف و در شرایط گوناگون ،با
هم متفاوت هستند .همچنین مشخص شد که سه بعد کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی عبارتاند از:
تامیننیاز ،فرصتآفرینی و سودآوری.
بررسیهای انجام شده و نظرات خبرگان ،نشان داد که دو عامل "امنیت شیلی" و "سطح تحصیل و آموزش"
را نمیتوان در صنعت دفاعی بهعنوان عوامل کلیدی موثر بر موفقیت نوآوری محسوب کرد .در صحنه عمل،
 7متییر از دید خبرگان دفاعی بهعنوان عوامل موثر بر موفقیت نوآوریهای صنعت دفاعی شناخته شدند که
چه بر نوآوریهای جهشی و چه بر نوآوریهای تدریجی موثر هستند؛ با این وجود ،تاثیرگذاری این متییرها به
یک اندازه نیست.
رتبهبندی این متییرها به کمک آزمونهای فریدمن نشان داد که تاثیرگذاری متییرهای موصوف بر موفقیت
نوآوریهای جهشی و تدریجی ،متفاوت است :در نوآوریهای جهشی ،مهمترین عامل فردی را میتوان
خالقیت دانست ،ولی در نوآوریهای تدریجی مهمترین عامل تخصص و مهارت است .قدر مطلق میزان تاثیر
این عوامل نیز با هم تفاوت دارد و تاثیر عامل خالقیت در نوآوریهای جهشی بهطور مطلق از تاثیر عامل
تخصص در نوآوریهای تدریجی باالتر است .این امر منطقی بهنظر میرسد؛ چرا که هدف از نوآوریهای
جهشی ،خلق و ایجاد مفاهیم یا محصوالت جدید است .پس خالقیت و ارایهی ایدههای کامالً نو ،اهمیت
دارد .ولی در نوآوریهای تدریجی الزم است تا با استفاده از تخصص و مهارت ،نسبت به رفع عیوب یا بهبود
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سامانهها اقدام شود .بنابراین این دو عامل در فهرست عوامل موثر بر نوآوریهای جهشی و تدریجی جابجا
هستند.
بههمین ترتیب ،در مورد دو عامل انگیزش و رضایتشیلی نیز ،مساله مشابهی وجود دارد .یعنی در موفقیت
نوآوریهای جهشی ،عامل انگیزش ،نسبت به رضایتشیلی ،اهمیت بیشتری دارد .درحالی که ،در نوآوریهای
تدریجی این موضوع برعكس است.
نتایج تحقیق در مورد سه عامل بعدی (یعنی تعهدسازمانی ،ارزشهای فردی و نگرش به تیییر) نشان میدهد
که رتبهبندی این عوامل در نوآوریهای جهشی و تدریجی تفاوتی چندانی ندارد.
درباره مولفههای موفقیت نوآوری ،نظر متخصصان و مدیران صنعت دفاعی نشان میدهد که "فرصتآفرینی"
مهمترین عامل برای ارزیابی موفقیت نوآوریها بوده و باالتر از دو مولفهی دیگر قرار دارد .بعد از مولفهی
فرصتآفرینی ،مولفهی "تامین نیاز" قرار میگیرد و در رتبه آخر و با اختالف قابل توجهی ،بحث "کارکرد
اقتصادی و سودآوری" مطرح است.
برای کسب موفقیت بیشتر در صنعت دفاعی ،باید میان مدیریت نوآوریهای جهشی و تدریجی تفاوت قایل
شد و سیاستهای متفاوتی را درمورد آنها ،در پیش گرفت .در نوآوریهای تدریجی ،تخصص و مهارت بسیار
مهم و موثر است و استفاده از افراد ماهر و مجرب میتواند در ارتقا و بهبود سامانهها و محصوالت دفاعی موثر
واقع شود .در مورد نوآوریهای جهشی که هدف توسعه محصوالت کامالً جدید است ،باید بر خالقیت ،تمرکز
بیشتری داشت که معنی عملیاتی آن ،استفاده از افراد نخبه و دارای قدرت ابتكار است.
به همین ترتیب ،در نوآوریهای جهشی ،عامل انگیزش ،موثرتر است و بنابراین ،استفاده از افراد خودانگیخته
و یا ایجاد پشتیبانیها و بهکارگیری عوامل انگیزشی در توسعه نوآوریهای جهشی میتواند موضوع مهمتری
است و موجب موفقیت بیشتری میشود.
ارزیابی و امتیازدهی به نتایج نوآوری هم میتواند نكته مهم و راهنمایی عملی در اقدامات صنعت دفاعی باشد.
در ارزیابی موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی ،مهمترین مولفه همان فرصتآفرینی برای مواجهه با تهدیدات
آتی و صحنههای نبرد آینده است و تامین نیاز موجود ،در رتبه بعدی اهمیت قرار میگیرد .بنابراین ،محور و
قطبنمای نوآوریهای صنعت دفاعی را باید بر محور مطالعات آینده و پاسخگویی به تهدیدات احتمالی آتی
قرار داد .البته تامین نیاز جاری نیروها نیز در جای خود اهمیت دارد ولی عامل کماهمیتتری در کسب موفقیت
محسوب شده است .سرانجام ،بحث فعالیت اقتصادی و سودآوری که گاه در عمل و بنا به شرایط ،وجه غالب
به خود میگیرد ،موضوعی است که گرچه در ارزیابی موفقیت نوآوریها قابل توجه است ،اما نباید به عنوان
هدف اصلی تلقی شود ،بلكه باید محوریت را بر اساس دو مولفه دیگر قرار داد.
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