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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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  های صنعت دفاعی ایراننقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری
 

 (61/66/6979، تاریخ پذیرش: 90/87/6979)تاریخ دریافت: 

 

 9حجازیسیدرضا ـ  9 نژاد نوریمحمد مهدیـ  6 فرهاد نظری زاده
 

 چکیده
 هایی که در صنعت دفاعیینوآوری یكی از موضوعات کلیدی در گذار به سوی موج جدید صنایع دفاعی است. اما، موفقیت نوآور

 اند که موفقیت نوآوری رااست. در این میان، محققان، به عوامل متعددی اشاره کردهگیرند، تحت تاثیر عوامل متعددی می شكل
شوند. گرچه همه این موارد تاثیرگذارند، اما بعضی دهند. این عوامل  شامل عوامل محیطی، سازمانی و فردی میمیتحت تاثیر قرار 

نظران نیز با از محققان بر نقش و اهمیت عوامل سازمانی در موفقیت نوآوری، تاکید بیشتری دارند. از سوی دیگر، برخی از صاحب
امل شناسایی عو بر اهمیت عوامل فردی تاکید زیادی دارند. در این تحقیق، ابتدا به محور بودن صنعت دفاعی،آوریتوجه به فن
و سپس به کمک سیزده نفر از مولفه( موفقیت نوآوری پرداخته شده  9های )عامل( و همچنین تبیین ابعاد و مولفه7) فردی موثر

ا کمک پیمایشی و ب -ی بعد، به روش توصیفیر مرحلهنظران دفاعی، عوامل موثر بر موفقیت نوآوری، پاالیش شده است. دصاحب
ررسی های جهشی و تدریجی، بتفكیک بر نوآورینفر از مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی، تاثیر این عوامل فردی، به 688نظرات 

داری داشته که اثیر معنیعامل بر ابعاد موفقیت نوآوری ت 7عامل فردی شناسایی شده،  7دهند که از بین شده است. نتایج نشان می
ه موفقیت های سه گانهای جهشی و تدریجی متفاوت است. همچنین براساس نتایج، مولفهبندی عوامل در نوآوریالبته اولویت و رتبه

تامین مطالبات و نیازهای جاری  های آینده،آفرینی برای جنگاند از: فرصتنوآوری در صنعت دفاعی به ترتیب اهمیت عبارت
 وهای مسلح و کسب منافع اقتصادی. نیر

 کلمات کلیدی:
 صنعت دفاعی.نوآوری، نوآوری جهشی، نوآوری تدریجی، عوامل فردی،  موفقیت
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 مقدمه

ها بوده است. امروزه در مباحث نوآوری در عرصه نظامی، همواره یكی از عوامل اساسی در برتری و پیروزی
در برتری و موفقیت نظامی یافته و به این دلیل، تحقیق و توسعه و آوری، نقشی ویژه و کلیدی دفاعی، فن

 [.1های برتر و تسلیحات پیشرفته از طریق نوآوری، اهمیت خاصی پیدا کرده است ]آورییابی به فندست
ردد گهای عمده صنعت دفاعی در کشورمان، به دوران دفاع مقدس و پس از آن برمیی نوآوریسابقهبیشتر 

های پس از جنگ و فراهم شدن فرصت برای نگاه ویژه و راهبردی به این موضوع اغلب در سال[. اما 0]
های تحقیقاتی و صنعتی شكل گرفته است. اکنون نیز با توجه به تهدیدات موجود و آتی، همچنین با فعالیت

هی نوآوری امری بدی رود، ضرورت پرداختن بهانداز آینده و انتظاراتی که از صنایع دفاعی میعنایت به چشم
ی نوآوری در صنایع دفاعی، نیازمند شناسایی و تقویت عوامل موثر بر است. با وجود این،  تقویت و توسعه

 یابد. های افزایشاحتمال موفقیت نوآوریریزی و تقویت این عوامل، ها است تا از طریق برنامهموفقیت نوآوری
ر تر نوآوری در صنایع دفاعی، درای مدیریتِ هرچه بهتر و اثربخششناخت این عوامل، نتایج مفیدی بدر واقع، 

 .بر خواهد داشت
 پیشینه تحقیق

[. با این وجود، 69ی جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازه تاریخ خود بشر دارد ]نوآوری، پدیده
مطرح کردن "آوری را به معنی [. فرهنگ لیت وبستر، نو91رسد ]تعریف نوآوری، چندان ساده به نظر نمی

. در گذشته، نوآوری را مترادف با اختراع [61است ]آورده "چیزی جدید، یا یک ایده، روش یا تجهیزاتی جدید
 کردند که اغلب مبتنی بر توانایی شخصی یک نفر بوده است.یا پدید آوردن فكر یا محصولی جدید تلقی می

تر شده است. نوآوری عبارت است از فعالیتی که ایده یا ه و خاصنوآوری تا حدی تكامل یافتامروزه مفهوم 
عبارت [. به4کند ]اقتصادی ایجاد می -ماند و تاثیر اجتماعییابد، در بازار میمحصول ناشی از آن، به بازار راه می

كل هایی که به زندگی ما ش[. نوآوری9] "ها، به مرحله عمل درآمدن استویژگی مشترک نوآوری"دیگر، 
[؛ با این وجود، نوآوری نیاز شدیدی به خالقیت و تفكر دارد 94آیند ]وجود میها بهدهند، اغلب در سازمانمی
 شود.همین دلیل نقش افراد در آن بارز و کلیدی تلقی میو به

 انواع نوآوری

 [:69شومپیتر، به انوع مختلفی از نوآوری اشاره کرده است ]

 محصول جدید یا تیییر کیفیت محصول موجودی معرفی نوآوری در زمینه 

 نوآوری در فرآیند در صنعتی مشخص 

 نوآوری در ایجاد بازار 

 هانوآوری در منابع جدید تامین منابع اولیه و دیگر ورودی 

 ی تیییر سازماندهی صنعتی نوآوری در زمینه 

ادبیات موضوع مورد بحث  های نوآوری که دربندیدر بین تعداد زیاد دسته"، معتقد است 6ولی دمانپور
 سازد:بندی مفیدتر وجود دارد که هریک دو سر طیف یک نوع نوآوری را مطرح میقرارگرفته، سه دسته

                                                           
1. Damanpour 
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 ،نوآوری اداری در مقابل نوآوری فنی 

 ،نوآوری محصولی در مقابل نوآوری فرایندی 

 [ 99و نوآوری جهشی در مقابل نوآوری تدریجی.] 
ها دهد و نتیجه کار آنآوری تشكیل میها را فنند که محور فعالیت آنهایی هستصنایع دفاعی، بنگاه

آوری باالست و به همین دلیل، سالح ها نرخ تیییر فنمحصوالت مختلف نظامی است. معموالً در این بنگاه
سازی آورانه و یا بهآورانه است. دستاوردهای صنعت دفاعی در قالب نوآوری فنرقابت در این صنعت، نوآوری فن

 9و جهشی 6توان آن را معادل نوآوری تدریجیارایه شده، می بندیشود که در مقایسه با دستهمتجلی می
اعی، همان ها در صنعت دفها برای بررسی نوآوریبندیترین دستهترین و رایجدانست. بنابراین، یكی از مناسب

 بندی جهشی و تدریجی است.دسته
 موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی

در نیروهای نظامی نقش  ی خدمات پیشرفتهدفاعی، نوآوری در بهسازی تجهیزات، فرآیندها و ارایه در عرصه
ب اند، ولی اغلهای نظامی تاثیرگذار بودهگیری نوآوری[. گرچه عوامل بسیار زیادی بر شكل99اساسی دارد ]

ظامی با های نیاتی و تاکتیكی که سازمانهای استراتژیک، عملهای کلیدی نظامی، از نیازها یا چالشنوآوری
جود و های موی چالشها در برگیرندهاند. این چالشاند، نشأت گرفتهبینی کردهاند و یا پیشها مواجه شدهآن

بینی توان گفت که شناخت و پیشرو، میشده )تصورشده( در آینده هستند و از اینبینیهای پیشچالش
با این حال، نیاز و تهدید نظامی تنها  [.67و  7تواند محرکی برای نوآوری نظامی باشد ]میهای آینده تهدید

های در زمینه محصوالت های اخیر بسیاری از نوآوریاست. در طول دهها نبوده گر نوآوریعوامل هدایت
عنوان مثال، است. بهده آورانه مراکز تحقیقاتی  و صنعتی بودفاعی، ناشی از اندیشه خالق و توان دانشی و فن

، ناشی از مطالبات صریح نیروهای نظامی نبوده است، 9بسیاری از دستاوردهای پیشروی ارایه شده توسط دارپا
توان گفت است. می ها و مراکز تحقیقاتی بودهآوری پیشرفته در دانشگاهی دانش و فنبلكه ناشی از توسعه

 ا هستند. هدانش و نیاز، دو نیروی پیشران نوآوری
، بیان داشته است که شكست در 4اهمیت زیادی دارد. کرافولد اقدام به نوآوری زیاد است، اما موفقیت نوآوری

شود، به این صورت که حدود چهل و شش درصد از حجم ی محصول، موجب ضرر شرکت میتوسعه
[. بنابراین، موفقیت نوآوری امر 61رود ]سازی از بین میگذاری برای نوآوری، در مراحل فنی و تجاریسرمایه

 شود. اما باید به تبیین این موضوع پرداخت که موفقیت نوآوری چیست؟ مهمی محسوب می
با توجه به تعاریفی که از نوآوری شد )چه دفاعی و چه غیر دفاعی(، باید موفقیت را جزیی از تعریف و در ذات 

ل بط به یک محصوتافتد که یک اختراع جدید که مریزمانی اتفاق م ،نوآوری موفق"مفهوم نوآوری دانست. 
طرح کاری همراه شده و در یک ارزش سازمان است، با  هبخشی از زنجیر  در ی کهیندآیا فر یا خدمات و و

در فضای  .[6] "اجرا و نظارت شود ،نوآوری مدیریتِ توسط ،های سازمانیو مهارت و مقررات چارچوب نظم

                                                           
1 Incremental 

2 Radical 

 آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریكا .9

4 Crawfold 
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ت نوآوری اختراعی اس"شومپیتر نوآوری را در نظریه اقتصادی خود معرفی کرده است، چنان که آناقتصادی و 
تر توانیم نوآوری را به شكل دقیق. بر این اساس، می"باشدکه حداقل مقداری موفقیت بازاری با خود داشته 

 [:64در یک معادله، به شكل زیر تعریف کنیم ]
 ناشی از نوآورینوآوری= موفقیت فناورانه + موفقیت بازاری 

 ها به این ابعاد چندگانه توجه کرد.فرض کرد و در تحقیق و بررسی 6موفقیت نوآوری را باید امری چند بعدی
 ترین ابعاد موفقیت نوآوری عبارت است: برخی از مهم

 عملكرد مالی ناشی از نوآوری 

 تاثیر بر بازار و تیییر آن 

 های جدیدها و گشودن عرصهخلق فرصت 

ی دفاعی، اولویت اول با سودآوری نیست، بلكه هدف اول، تامین قدرت دفاعی یا خلق ، در زمینهگمانبی
دانیم و قبالً نیز بیان شد، تامین قدرت دفاعی، که میطور[. همان7ها یا ارزش آفرینی دفاعی است ]شایستگی

قیت نهایی در نوآوری یعنی موف"اند که ای مهم و کارکرد اساسی نوآوری است. محققان یادآور شدهمولفه
[. البته نباید ابعاد اقتصادی را در دفاع 9] "دهی به نیاز کاربران در بخش دفاعیتاثیرگذاری بر بازار و یا پاسخ

فراموش کرد. در سند راهنمای ارزیابی نوآوری وزارت دفاع کشورمان، دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی 
 است:های موفقیت( مطرح شدهار )مولفهعنوان نتایج کلیدی مورد انتظبه

 "های جدید دفاعی در قالب ارایه محصوالت و خدمات ها و خلق شایستگیارتقای توانمندی
 دفاعی جدید

 [ 7افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیه دفاعی]" 

وفقیت تبیین ابعاد متوان سه محور اصلی برای درمجموع، با توجه به نظرات محققان و اندیشمندان مختلف می
 نوآوری در صنعت دفاعی درنظر گرفت:

 افزایی دفاعیتامین نیازها و مطالبات نیروهای مسلح و  توان 

 های نبرد آیندهخلق فرصت و تاثیر بلندمدت در صحنه 

 نتایج اقتصادی و تاثیر بر بازار و عملكرد مالی 

 
 فرآیند نوآوری و نقش عامل انسانی در آن

ماهیت پیچیده و تنوع رویكردهای مختلف به نوآوری، باعث شده است تا مطالب زیادی گستردگی مفهوم، 
[. نگاه فرآیندی به نوآوری، نگاه غالب در مباحث نوآوری 66های آن مطرح شود]الگودرباره نوآوری، فرآیندها و 
تولید محصول و عرضه ای از خلق ایده تا نوآوری، فرآیندی چند مرحله"توان گفت: است. بر این اساس، می

 ینوآوری یک فرآیند دایمی جستجو، غربال و یافتن است که نتیجه"(، 6779)9. به تعبیر الندوال"به بازار است
 [.1] "های جدید سازمان و بازارهای جدید استآن: محصوالت جدید، فنون جدید، شكل

                                                           
1 Multidimensional 

2 Lundvall 
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فاده ه در طول مسیر تا رسیدن به محل استشود، نیست. یک ایدفرآیند ایده تا بازار، به آن سادگی که تصور می
اهیت ها به لحاظ منماید که این ریسکهای متفاوتی را تحمل مییا بازار، مراحل مختلفی را طی کرده و ریسک

از یک  های متنوع و متعددیتوان این فرآیند را به قیفی تشبیه کرد که ایدهاند. از این نظر، میبا هم متفاوت
ولی در طی مراحل ارزیابی به تعداد محدودی پروژه تحقیق و توسعه تبدیل شده و این سوی آن وارد شده 

ز شماری اشوند و در نهایت تعداد انگشتهای توسعه محصول منجر میتعداد محدود نیز خود به اندک پروژه
ته ارد با دو دستوان گفت که در بیشتر مویابند. در مجموع، میشدن و عرضه به بازار را میها بخت تجاریآن

را باید شامل قیف  6ها، قیف نوآوریریسک تحقیقات و ریسک توسعه مواجهیم که متناظر با این ریسک
توان به این نتیجه دست یافت که در مراحل ابتدایی، تر، میدر بررسی دقیقدانست.  9و قیف توسعه 9تحقیقات

آورانه است. در ادامه های فنموجود، ریسک هایهای تحقیقاتی وجه غالب را دارند و بیشتر ریسکفعالیت
ی هاهای تحقیقاتی به پروژهشوند و از مرحله پروژهها به پروژه تبدیل میکه ایدهچنانمسیر توسعه، هم
انند مهای بازاری باقی مییابند)حذف شده( ولی ریسکآورانه کاهش میهای فنرسند، ریسکتوسعه)اولیه( می
یابند و در های بازار نیز کاهش میوند. با پیشرفت در مراحل توسعه تكمیلی، ریسکشتر میو حتی برجسته

ید آدست میهای ناموفق، سرانجام محصولی بهها و پروژهی نهایی توسعه، پس از ریزش و غربال ایدهنقطه
ست؛ چرا که اتواند به موفقیت اقتصادی منجر شود. تعیین نسبت موفقیت در این مسیر ناهموار، مشكل که می

د، این شود. شكل بعخام، تنها یكی به موفقیت اقتصادی در بازار نایل می یطور متوسط از هر سه هزار ایدهبه
 .[64]است مسیر سخت و پیچیده را نشان داده

 

 
 [14ای در مسیر نوآوری ]های تحقیقاتی و توسعهموفقیت فعالیت. مسیر شانس 1شکل

 

                                                           
1 Innovation Funnel 

2 Research Funnel 

3 Development Funnel 

 قیف تحقیق

 قیف توسعه
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 ریسک فناوری
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شود، فرآیند نوآوری، فرآیندی مفصل و طوالنی است که در مراحل مختلف می دیده الگوطور که در این همان
 شود، ولی در بعضی از مراحل )مثالً تحقیقاتآن، نیاز به مداخله انسانی، قضاوت، اصالح و بازنگری احساس می

ازمانی، های سی محصول، قابلیتپردازی(، نقش افراد بسیار حیاتی است. در مراحل بعدی، مانند توسعهایدهیا 
سازی ی نهایی، یعنی تجاریکنند. در مرحلهمانند: بودجه، سازماندهی و مدیریت پروژه، اهمیت بیشتری پیدا می

. مشتری و تقاضای بازار، تبلییات و امثال آن بارزتر استنتایج و عرضه به بازار، نقش عوامل محیطی مانند نیاز 
کند، در تر است و خالقیت، نقش مهمی ایفا میپردازی و تحقیق بارزبه این ترتیب، نقش افراد در مراحل ایده

سازی و عرضه، نقش عوامل محیطی، اهمیت مرحله توسعه، نقش سازمان بیشتر است و در مرحله تجاری
 یابد.بیشتری می

 
 

 
 نوآوری . عوامل کلیدی موفقیت در طول فرایند2شکل

 
 عوامل فردی موثر بر موفقیت نوآوری

ای چندبعدی و پیچیده است که  تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. برخی محققان معتقدند نوآوری، پدیده
ندارد که مورد قبول بیشتر افراد باشد و در بنگاه وجود  ای در مورد فرآیندهای نوآوری درونهیچ نظریه"که 

 "صورت یكپارچه در خود جای دهدهای شناختی، سازمانی و اقتصادی فرآیندهای نوآوری را بهعین حال جنبه
شویم [. به عبارت دیگر، در ادبیات و تحقیقات نوآوری، با رویكردهای مختلفی نسبت به موضوع مواجه می60]

شناسی مطالعات کند، اهداف و روش، اشاره می6است. سویتاریسمینه مطرح شدهو عوامل متعددی در این ز

                                                           
1 Souitaris 

پردازیایده  عرضه به بازار توسعه محصول 
موفقیت 

 نوآوری

 افراد
 سازمان

و نیازها چالش: شناسایی 

های خلق فرصتیافتن و 

 ارزشمند

غربال و کشف، چالش: 

 یکارهاتوسعه راه

 مرتبط با نیازها

سازی کارهای آگاهچالش: راه

هابه مشترینتایج و ارایه   

 کارآفرینی خالقیت

 محیط
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یكی از  [.96بندی است ]نوآوری مختلف بوده و با توجه به رویكرد و تعداد عوامل مورد بررسی، قابل دسته
در قالب ، انجام شده است که عوامل موثر بر نوآوری را 6اولین مطالعات انجام شده در این زمینه، توسط مور

وی عوامل فردی موثر بر نوآوری را این گونه  [.67است ]عوامل فردی، سازمانی و محیطی تشریح کرده
 شمارد:برمی

  نگرش یک فرد به تیییر 

 بینی فرد، که ممكن است هر نوعی از نوآوری را تحت تاثیر قرار دهدجهان 

 بودن فردیافتگی و جهانیمیزان توسعه 

 های فردی در اختراع یا نوآوری()مهارت شایستگی یک فرد 

 تمایالت مادی و عالقه افراد به مقام و شهرت 

 گیری تخصصی فردجهت 

 نوع نگاه به جایگاه یک رهبر در شبكه ارتباطی 
ی هاست که مجموعدمانپور، عوامل مدنظر خود را در قالب سه دسته متییر فردی، سازمانی و محیطی ارایه کرده 

دو . [68]ترین مولفه فردی، اشاره کرده است به عنوان مهم "نگرش به تیییر  "ل عوامل فردی، وی به عام
، عوامل فردی موثر بر نوآوری را، انگیزش و چالش، قدرانی و پاداش، 9و کلینگلد 9های راسمحقق دیگر به نام

 . اندها و قهرمانان، نام بردهها و شایستگیخالقیت، یادگیری و رشد، مهارت
های کوچک و متوسط ایرانی انجام گرفته است، در میان عوامل فردی، به نقش و در تحقیقی که روی شرکت

اشاره شده است. دو محقق دیگر، عوامل فردی همچون  "تعهد سازمانی و توانمندی فنی "تاثیر دو عامل 
های و ارزشهای داخلی ها یا انگیزشمحرک، رضایت شیلی و عجین شدن با شیل، رضایت عملكردی

ای دیگر که در این مطالعه. در [98اند ]را بر موفقیت نوآوری موثر دانسته گیران راهبردی در جهت تیییرتصمیم
اط با در ارتب سطح باالی آموزش و توسعه، امنیت شیلی باال و خالقیت،ی زمینه انجام شده است، سه مولفه

 های فردیعنوان مولفههای گوناگونی را بهختلف مولفه. در مجموع، محققان ماند.عامل انسانی، مطرح شده
 طور کلی، عوامل مختلف شناسایی شده در رابطه با ایناند. بهموثر بر موفقیت نوآوری شناسایی و معرفی کرده

 مورد زیر خالصه نمود: 7توان در موضوع را می
. خالقیت 1. آموزش و تحصیالت، 1 .تخصص و مهارت،4. انگیزش، 9. نگرش به تیییر، 9های فردی، . ارزش6

 . رضایت شیلی.7. امنیت شیلی و 0. تعهد سازمانی، 7و ابتكار، 
 مفهومی یالگو

هدف از انجام این تحقیق عبارت است از آزمون و بررسی و تحلیل تاثیرگذاری عوامل فردی بر موفقیت نوآوری 
فی است که در زمینه نوآوری و عوامل موثر مفهومی تحقیق، برگرفته از مطالعات مختل الگودر صنعت دفاعی. 

، نشان 9صورت که شكل توان بهمفهومی مورد استفاده را می الگواست. بر آن توسط سایر محققان انجام شده 
 داد.

                                                           
1 Mohr 

2 Ross 

3 Kleingled 
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 مفهومی تحقیق یالگو. 3شکل

 
 باید توجه داشت که:

 عنوان مثال، مطالعات انجام ها دارد. بهلفهی، نقش زیادی در تعیین عوامل و مؤبافت و محیط نوآور
ها کوچک و بزرگ ممكن است نتایج توسعه و یا شرکتشده در کشورهای پیشرفته یا درحال 

 یكسانی نداشته باشد.

 های عنوان مثال، مولفههای مختلف صنعت، یكسان نیست. بهعوامل و تاثیرگذاری عوامل در حوزه
محور، همانند صنعت دفاعی یا صنعت الكترونیک، آوریهای در صنایع فنموثر بر موفقیت نوآوری

ازی، سازی یا خودروسبافی، قطعههای موثر در صنایع دیگر مانند صنایع پارچهممكن است با مولفه
 یكسان نباشد.

  اکثر تحقیقات مرتبط، تنها به شناسایی و معرفی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری اکتفا کرده و به
 اند.بندی عوامل نپرداختهبندی یا رتبهبررسی رده

 های جهشی و تدریجی اختالفی قایل مل، میان نوآوریبسیاری از تحقیقات در بررسی تاثیر عوا
 اند.ها بحث کردهنشده و به شكلی کلی در مورد تاثیرگذاری بر موفقیت نوآوری

 این گونه موارد، باعث شد تا در این تحقیق، این موضوع در صنایع دفاعی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
 شناسیروش

امل پیمایشی است. به این معنی که به توصیف و تحلیل وضعیت عو -توصیفیکار رفته در این تحقیق، روش به
های فردی موثر بر موفقیت نوآوری پرداخته شده و ابعاد موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی نیز تبیین و و متییر

 دهشتوصیف شده است. همچنین، روابط میان این متییرها با استفاده از نظرسنجی و به روش پیمایشی مطالعه 
 است.

 های تحقیقسوال

 سوال اصلی تحقیق عبارت است از این که:

 کدام عوامل فردی بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی ایران تاثیرگذار هستند؟ 

های فردیارزش  

 نگرش به تیییر

 انگیزش

 تخصص و مهارت

 آموزش و تحصیالت

 خالقیت و ابتكار

 تعهد سازمانی

 امنیت شیلی

 رضایت شیلی

 بهره

 اقتصادی

 تامین
 نیاز

 خلق
 فرصت

 ابعاد موفقیت
 نوآوری
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 شوند که:گونه مطرح میمتناسب با این سوال اصلی، سواالت فرعی نیز این

 اند؟های موفقیت نوآوری دفاعی به ترتیب اهمیت کداممولفه 

 بندی متییرهای فردی موثر بر موفقیت نوآوری در صنایع دفاعی چگونه است؟بهرت 

 های جهشی و تدریجی، در چیست؟تفاوت تاثیر متییرهای فردی بر موفقیت نوآوری 

 آوری اطالعاتروش و ابزار جمع

ست. ساخته انامه محققای و پرسشبرداری کتابخانهآوری اطالعات در این تحقیق، یادداشتروش جمع
ورت صهای مشابه بهای و پرسشنامههای مطالعات کتابخانهگیری متییرها براساس یافتهمعیارهای اندازه

 است.قضاوتی و کیفی در طیف لیكرت، تعریف شده 
 جامعه آماری

نفره اولیه انتخاب شده است و براساس برآورد، حداقل  188جامعه آماری این تحقیق، از بین یک فهرست 
پرسشنامه توزیع شده است که از این میان،  حدود  648نفر بوده است. درعمل، حدود  06مورد نیاز،  حجم نمونه

ایج اند. نتسازمان اصلی پرسشنامه را تكمیل کرده و برگشت داده 7نفر از مدیران و کارشناسان منتخب از  688

دهندگان دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر پاسخ ٪688دهند که دست آمده از آمار توصیفی، نشان میبه

شنامه، دهندگان به پرساند. در بین پاسخهای مدیریتی و مهندسی تحصیل کردهایشان در رشته ٪78هستند که 
ا به تفكیک هاند. ترکیب پاسخسوم ایشان تجربه انجام یا مدیریت نوآوری در صنعت دفاعی داشتهبیش از یک

(، صنایع دریایی ٪69(، صنایع هوایی )٪67موسسه تحقیقات )(، ٪64هوافضا ) ورت است:سازمانی به این ص

 (.٪68(، دانشگاه مالک اشتر )٪67(، ساصد )٪66(، صاایران )67٪)
 روایی و اعتبار

اس مبانی ی تحقیق  براسروایی پرسشنامه تحقیق، از نظر محتوا بررسی شده است. در این جا، ابتدا پرسشنامه
بودند، به  یادبیات تحقیق شناسایی شدهاست و سپس متییرهایی که پس از مطالعه هیه و تنظیم شدهنظری ت

لیت ی فعادارای تجربه ی این افراد،نفر از خبرگان علمی و باتجربه صنعت دفاعی، رسیدند که همه 69تایید 
ای، ذکور و با انجام آزمون دوجملهاند. بر اساس نظرات خبرگان معلمی در زمینه نوآوری در صنعت دفاعی بوده

، مورد تایید قرار نگرفت. به عبارت دیگر، نظر "امنیت شیلی"و  "آموزش و تحصیالت"دو متییر پیشنهادی 
خبرگان بر این بود که این دو متییر در موفقیت نوآوری در صنایع دفاعی تاثیر کلیدی ندارند. در نتیجه، 

 یید شده بازنگری و اصالح شد.متییر تا 7ی اصلی براساس پرسشنامه
 پایایی

است و  6تا  8منظور بررسی پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفا عددی بین به
باشد،  7/8چه آلفای محاسبه شده بیش از  با توجه به نتایج تجربی حاصل از تحقیقات علوم اجتماعی، چنان

اس برابر اسپیافزار اسکمک نرمود. در این تحقیق، ضریب آلفای پرسشنامه بهنتیجه قابل اطمینان خواهد ب
 گر پایایی باالی پرسشنامه است.، محاسبه شد که بیان7147/8با 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ق از های تحقیبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از این تحقیق، ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده
یستند های تحقیق نرمال ناسمیرنوف استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که توزیع داده-کولموگروفآزمون 
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های ناپارامتریک استفاده کرد. با توجه به حجم نمونه، از آزمون تی، برای بررسی میانگین و باید از آزمون
های جهشی و تدریجی از آزمون وریمتییرها استفاده شد و در تعیین رتبه عوامل تاثیرگذار بر موفقیت نوآ

 در نظر گرفته شد. ٪71داری، های آماری، سطح معنیفریدمن استفاده شد. در تمامی آزمون
 های شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نوآوریآزمون فرضیه

گونه نتوان ایهای تحقیق را میطور کلی، سوالشود. بههای تحقیق انجام میبرمبنای سواال آزمون فرضیه
وجه به این گزاره با ت« متییر فردی موردنظر بر موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی موثر است» فرموله کرد که:

یر متی»شود: های جهشی و تدریجی، به این دو گزاره تبدیل میها به دو نوع نوآوریبندی نوآوریتقسیم
. «بر موفقیت نوآوری تدریجی موثر استمتییر موردنظر »و « موردنظر بر موفقیت نوآوری جهشی موثر است

 صورت زیر نشان داد:توان بهها را میشكل عمومی این فرضیه

𝐻8: 𝜇 = 9 
𝐻6: 𝜇 ≠ 9 

 
: تاثیر کاماًل 6توان تاثیرات مختلف یک عامل را این طور تعریف کرد: (، می1تا  6با توجه به طیف لیكرت )بین 

مثبت  : تاثیر کامال1ً: تاثیر مثبت)محرک(، 4تاثیر، : بی9)بازدارنده( ، : تاثیر منفی 9منفی )کامالً بازدارنده(، 
 شوند:صورت زیر تعریف میها به)کامالً محرک(. بنابراین فرضیه

 داری ندارد.(: متییر موردنظر بر موفقیت نوآوری تاثیر معنی9صفر )میانگین برابر فرضیه 

 داری دارد.موفقیت نوآوری تاثیر معنی (: متییر موردنظر بر9فرضیه یک )میانگین مخالف 
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 های تحقیق در خصوص شناسایی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری. آزمون فرضیه1جدول

ه  
مار

ش
یه

ض
فر

 

 متییر مورد آزمون
 های جهشی و تدریجیتاثیر متییر بر نوآوری

ک(
ه ی

ضی
فر

(  
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زم
ه آ

یج
نت

 

Test Value = 9 

t
 D

f
 Sig. 

 (9-tailed
)

 

M
ean
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iffe
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ce

 71% 

Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Low
er 

Uppe
r 

 قبول جهشیهای های فردی بر نوآوریارزش تاثیر 6
67684

1 
78 .888 6698 6681 6694 

9 
های های فردی بر نوآوریارزش تاثیر

 تدریجی
 قبول

99664
1 

79 .888 6699 6669 6694 

 قبول های جهشینگرش به تیییر بر نوآوری تاثیر 9
64617

9 
07 .888 6669 .77 6690 

 قبول های تدریجینگرش به تیییر بر نوآوری تاثیر 4
67679

0 
79 .888 6660 6681 6696 

 قبول های جهشیانگیزش بر نوآوری تاثیر 1
61667

6 
79 .888 6690 6696 6611 

 قبول های تدریجیانگیزش بر نوآوری تاثیر 1
64607

9 
00 .888 6696 6664 6647 

7 
های تحصص و مهارت بر نوآوری تاثیر

 جهشی
 قبول

96679
7 

01 .888 6647 6694 6618 

0 
های تحصص و مهارت بر نوآوری تاثیر

 تدریجی
 قبول

94619
8 

79 .888 6649 6698 6619 

 قبول های جهشیخالقیت بر نوآوری تاثیر 7
94661

9 
79 .888 6610 6641 6676 

 قبول های تدریجیخالقیت بر نوآوری تاثیر 68
67671

7 
01 .888 6649 6690 6611 

 قبول های جهشیتعهدسازمانی بر نوآوری تاثیر 66
69617

9 
09 .888 6698 6689 6697 

 قبول های تدریجیتعهدسازمانی بر نوآوری تاثیر 69
64611

4 
71 .888 6696 6684 6697 

 قبول های جهشینوآوریرضایت شیلی بر  تاثیر 69
61681

6 
01 .888 6694 6667 6619 

 قبول های تدریجیرضایت شیلی بر نوآوری تاثیر 64
69611

8 
76 .888 6691 6687 6649 
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ترین عوامل موثر بر موفقت نوآوری در صنایع دفاعی که در پرسشنامه مطرح شده بود، در پیمایش انجام مهم

 ٪71عبارت دیگر، در سطح اطمینان متخصصان صنعت دفاعی قرار گرفته است. بهشده، مورد تایید مدیران و 
بودند، از نظر مدیران و کارشناسان صنعت دفاعی در موفقیت همه عواملی که به تایید خبرگان دفاعی رسیده 

 شدند.نوآوری موثر تشخیص داده 
 بندی عوامل موثر بر موفقیت نوآوریرتبه 

های جهشی و تدریجی، طبیعتاً تاثیر همه این عوامل یكسان موثر بر موفقیت نوآوریدر بین هفت عامل فردی 
بندی این عوامل بر اساس میزان تاثیر، به ناچار باید آزمون دیگری، انجام داد. با و مشابه نیست. برای رتبه

منظور  ریک برای اینعنوان یک آزمون ناپارامتکه توزیع متییرها نرمال نیست، آزمون فریدمن بهتوجه به این
صورت جداگانه های جهشی و تدریجی بهتر است. در این بخش نتایج آزمون فریدمن، برای نوآوریمناسب

 نشان داده شده است.
 

 های جهشی و تدریجیبندی عوامل فردی موثر بر موفقیت نوآوری. رتبه2جدول
رتبه هر 

 عامل
 Rank فردی موثر بر نوآوری تدریجیعوامل  Rank عوامل فردی موثر بر نوآوری جهشی

 4698 تخصص و مهارت 4679 خالقیت 6

 4691 خالقیت 4644 تخصص و مهارت 9

 4669 رضایت شیلی 4661 انگیزش 9

 4680 انگیزش 4684 رضایت شیلی 4

 9601 تعهد سازمانی 9606 تعهد سازمانی 1

 9671 های فردیارزش 9641 های فردیارزش 1

 9616 به تیییر نگرش 9697 به تیییر نگرش 7

Test Statistics(a) تدریجی 

N 70 

Chi-Square 666746 

df 1 

Asymp. Sig. .810 

a  Friedman Test 

Test Statistics(a) جهشی 

N 77 

Chi-Square 466941 

df 1 

Asymp. Sig. .888 

a  Friedman Test 

  

 
 های موفقیت نوآوریبندی مولفهرتبه

که هر نوآوری متضمن موفقیت است، برخی از شد، بدون توجه به اینکه در ادبیات تحقیق اشارهطور همان
اند. درعرصه غیردفاعی، در تشریح موفقیت اغلب بر نظران ابعادی را برای موفقیت نوآوری قایل شدهصاحب

یت ترین ابعاد موفقطترین و مرتباست. ولی براساس مطالعات، مهمهای اقتصادی و سودآوری توجه شدهجنبه
 اند از:نوآوری در صنعت دفاعی عبارت

 افزایی دفاعی)تامین نیاز(موفقیت در تامین نیازهای موجود و توان 
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 های نظامی آینده)فرصت آفرینی(های جدید و تاثیرگذاری در صحنهموفقیت در خلق فرصت 

 های اقتصادی بازار و سودآوری )سودآوری(موفقیت در فعالیت 

های موفقیت نوآوری در صنایع دفاعی، براساس نتایج بودن اهمیت مولفهقسمت، با توجه به نامشخص در این
 از آزمون فریدمن بهره گرفته شده است. کار  هر یک از  این ابعاد، مشخص شده که برای این پیمایش، رتبه

 
 در صنایع دفاعی بندی ابعاد موفقیت نوآوری. رتبه3جدول
 Mean Rank های موفقیت نوآوریابعاد و مولفه رتبه هر مولفه

 9691 فرصت موفقیت درخلق  6

 9681 موجود نیاز موفقیت در تامین 9

 6610 ی و بازاریاقتصاد موفقیت 9

 

a  Friedman Test 
N 07 

Chi-Square 486818 

Df 9 

Asymp. Sig. .888 

 
 بندی و پیشنهاداتجمع

متییر را در بر  7فردی موثر بر نوآوری شناسایی شدند که این عوامل شامل ترین عوامل در این تحقیق، مهم
ها و صنایع مختلف و در شرایط گوناگون، با ها در محیطگرفتند، باید توجه داشت که این عوامل و تاثیر آنمی

 ز:ند ااهم متفاوت هستند. همچنین مشخص شد که سه بعد کلیدی موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی عبارت
 آفرینی و سودآوری.نیاز، فرصتتامین

 "سطح تحصیل و آموزش"و  "امنیت شیلی"های انجام شده و نظرات خبرگان، نشان داد که دو عامل بررسی
محسوب کرد. در صحنه عمل،  عنوان عوامل کلیدی موثر بر موفقیت نوآوریتوان در صنعت دفاعی بهرا نمی

های صنعت دفاعی شناخته شدند که نوان عوامل موثر بر موفقیت نوآوریعمتییر از دید خبرگان دفاعی به 7
های تدریجی موثر هستند؛ با این وجود، تاثیرگذاری این متییرها به های جهشی و چه بر نوآوریچه بر نوآوری

 یک اندازه نیست.
قیت موصوف بر موفهای فریدمن نشان داد که تاثیرگذاری متییرهای بندی این متییرها به کمک آزمونرتبه

توان ترین عامل فردی را میهای جهشی، مهمهای جهشی و تدریجی، متفاوت است: در نوآورینوآوری
ترین عامل تخصص و مهارت است. قدر مطلق میزان تاثیر های تدریجی مهمخالقیت دانست، ولی در نوآوری

طور مطلق از تاثیر عامل های جهشی بهاین عوامل نیز با هم تفاوت دارد و تاثیر عامل خالقیت در نوآوری
های رسد؛ چرا که هدف از نوآورینظر میهای تدریجی باالتر است. این امر منطقی بهتخصص در نوآوری

های کامالً نو، اهمیت ی ایدهجهشی،  خلق و ایجاد مفاهیم یا محصوالت جدید است. پس خالقیت و ارایه
است تا با استفاده از تخصص و مهارت، نسبت به رفع عیوب یا بهبود  های تدریجی الزمدارد. ولی در نوآوری
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های جهشی و تدریجی جابجا ها اقدام شود. بنابراین این دو عامل در فهرست عوامل موثر بر نوآوریسامانه
 هستند.

یت قشیلی نیز، مساله مشابهی وجود دارد. یعنی در موفهمین ترتیب، در مورد دو عامل انگیزش و رضایتبه
های شیلی، اهمیت بیشتری دارد. درحالی که، در نوآوریهای جهشی، عامل انگیزش، نسبت به رضایتنوآوری

 تدریجی این موضوع برعكس است.
دهد های فردی و نگرش به تیییر( نشان مینتایج تحقیق در مورد سه عامل بعدی )یعنی تعهدسازمانی، ارزش

 ی جهشی و تدریجی تفاوتی چندانی ندارد.هابندی این عوامل در نوآوریکه رتبه
 "رینیآففرصت"دهد که های موفقیت نوآوری، نظر متخصصان و مدیران صنعت دفاعی نشان میدرباره مولفه

 یی دیگر قرار دارد. بعد از مولفهها بوده و باالتر از دو مولفهترین عامل برای ارزیابی موفقیت نوآوریمهم
کارکرد "گیرد و در رتبه آخر و با اختالف قابل توجهی، بحث قرار می "امین نیازت"ی آفرینی، مولفهفرصت

 مطرح است. "اقتصادی و سودآوری
یل های جهشی و تدریجی تفاوت قابرای کسب موفقیت بیشتر در صنعت دفاعی، باید میان مدیریت نوآوری

های تدریجی، تخصص و مهارت بسیار ها، در پیش گرفت. در نوآوریهای متفاوتی را درمورد آنشد و سیاست
ها و محصوالت دفاعی موثر تواند در ارتقا و بهبود سامانهو استفاده از افراد ماهر و مجرب می مهم و موثر است

جدید است، باید بر خالقیت، تمرکز های جهشی که هدف توسعه محصوالت کامالً واقع شود. در مورد نوآوری
 ی آن، استفاده از افراد نخبه و دارای قدرت ابتكار است.بیشتری داشت که معنی عملیات

های جهشی، عامل انگیزش، موثرتر است و بنابراین، استفاده از افراد خودانگیخته به همین ترتیب، در نوآوری
تری متواند موضوع مههای جهشی میکارگیری عوامل انگیزشی در توسعه نوآوریها و بهو یا ایجاد پشتیبانی

 شود.موجب موفقیت بیشتری میاست و 
تواند نكته مهم و راهنمایی عملی در اقدامات صنعت دفاعی باشد. ارزیابی و امتیازدهی به نتایج نوآوری هم می

آفرینی برای مواجهه با تهدیدات ترین مولفه همان فرصتدر ارزیابی موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی، مهم
و  گیرد. بنابراین، محورامین نیاز موجود، در رتبه بعدی اهمیت قرار میهای نبرد آینده است و تآتی و صحنه

گویی به تهدیدات احتمالی آتی و پاسخ های صنعت دفاعی را باید بر محور مطالعات آیندهنمای نوآوریقطب
قیت ب موفتری در کساهمیتقرار داد. البته تامین نیاز جاری نیروها نیز در جای خود اهمیت دارد ولی عامل کم

ب وجه غال است. سرانجام، بحث فعالیت اقتصادی و سودآوری که گاه در عمل و بنا به شرایط،محسوب شده
ها قابل توجه است، اما نباید به عنوان گیرد، موضوعی است که گرچه در ارزیابی موفقیت نوآوریبه خود می

 یگر قرار داد.هدف اصلی تلقی شود، بلكه باید محوریت را بر اساس دو مولفه د
 

 :References:                                                                                                    منابع        
 

فصلنامه مدیریت منابع انسانی در ، "مدیریت نوآوری در صنعت نفت"(، 6901اصیر و همایون نسیمی، )زارعی، علی .6
 .6شماره  ،موسسه مطالعات بین المللی انرژی ،صنعت نفت

های نوآوری، (، راهنمای اُسلو: رهنمودهایی برای گردآوری و تفسیر داده6901سازمان همكاری و توسعه اقتصادی، ) .9
 علمی کشور. سیر، تهران، مرکز تحقیقات سیاستچاپ اول، ترجمه: فریبا نیک



 

 نشریه بهبود مدیریت 137

ان، فر و دیگرترجمه عقیل ملكی ،"ریت نوآوری صنعتی ـ مفاهیم و تكالیفدیم"،(6906نیواسان و ن.س، نارایانا، )سری .9
 ع دفاعی.یتهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنا

 تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. ، چاپ اول،"کردن نوآوری در سازمانهادین"(، 6970)، سلطانی تیرانی، فلورا .4

، چاپ اول، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه "نوآوری مدیریت"(، 6907بیگی، )شاهین، آرش، ارمیان صادق .1
 اصفهان.

فصلنامه مطالعات دفاعی و  ،"یاست دفاعی جمهوری اسالمی ایرانس"(، 6908متقی، ابراهیم و کیومرث اشتریان، ) .1
 .97امنیتی، شماره 

، تهران، "حی نظام نوآوری دفاعیطرا"(، 6900زاده )محمدی، مهدی، سعید باقرسلیمی، علیرضا بوشهری و فرهاد نظری .7
 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

 .91، بصیرت دفاع، سال سوم، شماره "دکترین دفاعی ایران"(، 6978وحیدی، احمد، ) .0

 
7. Bracken, Paul, (9889), “Innovation and the US Defense Industry”, RAND 

Institution, USA. 
68. Damanpour, Fariborz, (6776), “Organizational Innovation: A Meta-analysis of 

Effects of Determinants and Moderators”, Academy of Management Journal, 
Vol. 94, No. 9, 111-178. 

66. Erisa, E. Deniz, Omur Y. Saatcioglu, (9881),  “System Look for Technological 

Innovation: Firm Based Perspective”, European and Mediterranean 
Conference on Information Systems (EMCIS), Costa Blanca, Alicante, Spain. 

69. Fagerberg, Jan, (9889), “Innovation: A Guide to the Literature”, Center for 

Technology, Innovation and Culture, University of Oslo. 
69. Halbrook, A. & Hughes, L., (6777), “Operationalising definitions of Innovation at 

the level of firm”, Vancouver. 
64. Le Corre, Armelle, Gerald Mischke, (9881), “The Innovation Game: A New 

Approach to Innovation Management and R&D”, Springer Soience+Business 
Media Inc., USA. 

61. Lee,Mushin , Dohyeong Na, (6774), “Determinants  of Technical  Success  in 

Product  Development When  Innovative  Radicalness  Is Considered”,  Product  
Innovation  Management, No. 66, pp 19-10. 

61. Merriam-Webster Incorporate, (9884), “Merriam-Webster's Collegiate 

Dictionary”, Eleventh Edition, Massachusetts USA, Merriam-Webster Inc. 
67. Mohr, L. B., (6717), “Determinants of Innovation in Organizations”, The 

American Political Science Review, Vol. 19, No. 6, pp. 666-691. 

60. Pavitt, Keith, (9884), “Innovation Processes: The Oxford Handbook of 

Innovation, J. Fagerberg, Oxford University Press. 
67. Pierce T., (9881), “War-fighting and disruptive technologies”, London, 

Routledge. 
98. Pierce, J. L., A. L. Delbecq, (6777), “Organization Structure, Individual Attitudes 

and Innovation”, The Academy of Management Review, Vol. 9, No.6, pp. 97-97. 



 

 2932 زمستان، 22سال هفتم، شماره  138

96. Souitaris, Vangelis, (9889), “Determinants of Technological Innovation: Current 

Research Trends and Future Prospects (in The International Handbook on 
Innovation), edited by: Larisa V. Shavinina, Pergamon Publication. 

99. Storey, John, (9884), “The Management of Innovation”, (Volume 1), Edward 

Elgar Publishing Limited, UK. 
99. Taylor, Baroness, (9881), “Innovation Strategy: Creating a new environment for 

innovation within the defence supply chain”, MOD, UK. 
94. Tushman, Michael L., Philip Anderson, (6777), “Managing Strategic Innovation 

and Change”, Oxford University Press. 

91. White, A. Margaret, Garry D. Bruton, (9887), “The Management of Technology 

and Innovation: A Strategic Approach”, Thomson South-Western, Canada 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


