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Abstract: 
Fulfillment of R&D core and network approach in a ministry that technology is one of the 

capitals and bases of its business, can be a challenging and complicated issue. Creating of a 

technology based spin-offs network in defense industries is one of the ways to achieve the 

approach. By doing a survey of defense scholars, this research tries to identify and rank the 

organizational factors influencing spin-offs success in defense industry, which play important 

role in relation to yellow technologies. We have identified 43 factors through the study of exit 

literature and interview with some of the defense R&D managers. By asking 14 defense 

industries experts, 27 factors have been made choice as the final factors. Then statistical 

sample’s opinions have been collected about impact degree of the factors by questionnaire. By 

ranking these factors as: “will and determination of MOD board”, “mother organization 

support”, “the mother organization’s executive ability”, “motivation of the mother 

organization” and “need sensing by the mother organization” are identified as five top 

factors. The result also shows that the first four factors do not have a good condition. 
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  هاي زایشی در صنایع دفاعی نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت
  ) 27/08/1394: تاریخ پذیرش 03/02/94: تاریخ دریافت( 

  
   2نژادنوريمهدي ، محمد*1 قاسم فوالدي

  
 

  چکیده
هاي اصلی فعالیت آن  ها و پایه آوري یکی از سرمایهاي که فن خانهي تحقیق و توسعه در وزارت تحقق رویکرد هسته و شبکه در عرصه

هاي  اي از شرکت گیري شبکه تحقق این امر، ایجاد و شکلهاي  یکی از روش. تواند موضوعی پرچالش و پیچیده محسوب شود است، می
دنبال آن اسـت تـا بـه روش    پژوهش حاضر، به. آیند یوجود ممحور است که از متن صنایع دفاعی به آوريزایشی کوچک و متوسط فن

هاي  آوريوانند در رابطه با فنت هاي زایشی در صنایع دفاعی را که می توصیفی، عوامل سازمانی تاثیرگذار بر موفقیت شرکت –پیمایشی 
در این مطالعه از طریق بررسی تحقیقات و مطالعات موجود در ادبیات پژوهش و . بندي کند زرد نقش مهمی ایفا نمایند، شناسایی و رتبه

هـا، در   بـین آن عامل سازمانی موثر شناسایی شده است کـه از   46نیز مصاحبه با برخی از متولیان تحقیق و توسعه وزارت دفاع، تعداد 
عنوان عوامل سازمانی تاثیرگذار بر صنایع دفاعی مورد تایید قـرار  عامل به 27نظران صنعت دفاعی، نفر از صاحب 14نظرخواهی اولیه از 

. ستآوري گردیده ا ي آماري پژوهش در رابطه با میزان تاثیر هریک از این عوامل جمعگرفته و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظر جامعه
قـدرت و توانـایی اجرایـی     "، "حمایت سـازمان  "، "ي وزارت دفاع اراده و عزم هیئت رییسه "عامل موثر، عوامل  27بندي این  با رتبه

هـاي اول تـا پـنجم قـرار      در رتبه ")توسط سازمان(احساس نیاز و ضرورت  "، و "ي سازمان مادر انگیزه "، ")در فرایند زایش(سازمان 
عامـل اول تقریبـا    4ن، نتایج آماري در این تحقیق نشان داده است که وضعیت فعلی صنایع دفاعی کشور در رابطه با همچنی. اند گرفته

  . نامطلوب است

   :واژگان کلیدي
  هاي زایشی، عوامل موثر موفقیت، عوامل سازمانی، صنایع دفاعی شرکت
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 مقدمه - 1

قانون اساسی،  44هاي اصل  سازي دولت فرایندي جهانی است که در کشور ما با تصویب سیاست کوچک
گري امور، منجر به  این پدیده توام با ناکارآمدي بخش دولتی در تصدي. تري به خود گرفته است شکل جدي

ع نیز جدي گرفته سپاري و کاهش تصدي دولتی در امور اجرایی حتی در وزارت دفا آن شد که  موضوع برون
، سرلوحه حرکت تحول )1386( )مدظله العالی(در این راستا، تدابیر و رهنمودهاي فرماندهی معظم کل قوا . شود

در امر تحقیق و بر این اساس، وزارت دفاع نبایستی . و تعالی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح گشت
هاي علمی،  و از ظرفیت دشوم در داخل بخش دفاع انجام کارهاي مهکند، نوآوري به هیچ وجه انحصارطلبی 

از طرف دیگر، با نگاهی گذرا به حوادث و اتفاقات ]. 1[به عمل آید تحقیقاتی و صنعتی کشور حداکثر استفاده 
اي را در ماهیت تهدیدات  توان به روشنی تغییرات قابل مالحظه المللی می چند سال اخیر در سطح ملی و بین

 .هاي نیروهاي مسلح، مشاهده نمود هاي آینده، و به دنبال آن نیاز و نوع جنگ
دهند وزارت دفاع با محدودیت منابع مالی، رشد  بررسی تجربیات گذشته و روندهاي جاري نشان می

از . هاي دوره عمر، محدودیت بازارهاي دفاعی داخل، و محدودیت بازارهاي دفاعی صادراتی روبرو است هزینه
هاي تحقیقاتی  هاي صنعتی، توجه به توسعه ظرفیت گذاري ي اخیر به دلیل افزایش سرمایه دههسوي دیگر، در 

هاي تولیدي  ، شاهد رشد قابل توجه ظرفیت44هاي دولتی در قالب اصل  و حرکت به سمت کاهش تصدي
هاي نخبگی و توسعه  ها و مراکز پژوهشی کشور، رشد ظرفیت کشور، افزایش چشمگیر ظرفیت دانشگاه

نکته . ایم هاي پیشرفته بوده بنیان و فناوري هاي دانش بنیان، افزایش جذابیت کسب و کارهاي دانش رکتش
هاي انسانی متعهد و باتجربه  بازنشستگی بخش اعظمی از سرمایه  توان به آن اشاره نمود، مهم دیگري که می

سال از پیروزي  30و با گذشت بخش دفاع و صنایع دفاعی است که در آستانه ورود به دهه چهارم انقالب 
باري از تجربه و شناخت را با  هاي انسانی ارزشمند که کوله این سرمایه. انقالب اسالمی در حال وقوع است

عنوان همکاران کلیدي براي صنایع هاي تعاونی یا خصوصی و به توانند درقالب شرکت خود به همراه دارند، می
  .هاي همکار داشته باشند ها و توسعه شرکت الیتسپاري فع دفاعی نقش مهمی را در برون

ي دانا،  هسته"عبارت بهتر  یا به "ي کوچک، شبکه بزرگ  هسته "رویکرد جدید وزارت دفاع با شعار 
آوري در ي تحقیق و توسعه و فن اما تحقق آن در عرصه]. 2[در همین راستا مطرح شده است  "ي توانا  شبکه
تواند موضوعی پرچالش و  هاي اصلی فعالیت آن است، می ها و پایه کی از سرمایهآوري یاي که فن خانهوزارت

هاي کوچک و  اي از شرکت گیري شبکه زیرا تحقق این امر مستلزم ایجاد و شکل. پیچیده محسوب شود
هاي  شرکت(وجود آیند ها بایستی از متن صنایع دفاعی به محور است که برخی از این شرکت آوريمتوسط فن

هاي پیشرفته متمرکز  آوريهاي کوچک و متوسط موجود در کشور که بر فن و برخی نیز از شرکت)  1 یشیزا
ها، افزایش نوآوري، افزایش کیفیت را براي وزارت  هایی نظیر کاهش هزینه این تحول بایستی ویژگی. هستند

 ].3[دفاع به ارمغان آورد 

                                                        
١  Spin-Off firms 
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آورانه ارایه شده هاي کوچک و متوسط  فن از شرکت اي هاي مختلف و متعددي براي ایجاد شبکه حل راه

ي موجود در سطح کشور،  آورانههاي کوچک و متوسط فن توان به استفاده از شرکت است که از آن جمله می
آورانه که تحت حمایت سازمان رهاسازي کامل واحدهایی از صنایع دفاعی و یا زایش واحدهاي مستقل فن

  .   گیرند، اشاره کرد مادر قرار می
 ها، سازمان متن از آورانهفن  متوسط و کوچک هاي شرکت زایش با که است داده نشان تجربه و مطالعات

 توانند می ها شرکت این]. 4[ شوند تبدیل نوآوري ایجاد براي مهمی منبع به توانند می بزرگ هاي سازمان
 را سازمان هاي سرمایه دهند، کاهش یا و بردارند مادر سازمان دوش از را اجرایی سربار سنگین هاي هزینه
 این]. 5[ باشند انقالبی و جدید هاي ایده کشف براي ابزاري و نمایند آن اصلی کار و کسب توسعه صرف
 شکل) دانشگاه یا سازمان( مادر مجموعه از جدایش ي نتیجه در که هستند جدید کار و کسب نوعی ها شرکت

  . گیرند می
  ،)1983(2 اورس و1 هایت نظیر خارجی گرانپژوهش توسط فراوانی مطالعات زایشی هايشرکت يزمینه در
 همکاران و  6 آگاروال ،)2004( 5 دیتمار ،)2003( 4 نیوسی ،)2002(میجارد و کرست برنارت، ،)1995( 3 ایتو

 همچنین،. است شده انجام اروپا اتحادیه صنایع و ها سازمان براي ،)2010(  7 بالدینی ،)2004(
 در کشورها ترین موفق از یکی قدس گراشغال رژیم که رسید نتیجه این به خود پژوهش در) 1987(8روزنبرگ

 موضوع به کمتر متاسفانه داخلی، مطالعات در]. 6[ است بوده نظامی بخش در زایشی هاي شرکت ایجاد
 بسنده اشاره به صرفاً و است شده پرداخته دفاعی، خصوصبه دولتی، هاي سازمان از زایشی هاي شرکت
 هاي پارك در رشد مراکز قالب در هم آن دانشگاهی زایشی هاي شرکت باره در مطالعات اغلب. است گردیده

 توسط که تحقیقی به توان می دفاع وزارت در شده انجام مطالعات ترین مهم از. است شده انجام آوريفن
 آوريفن بر مبتنی کوچک شرکتهاي اقماري شبکۀ از حمایت و ایجاد " خصوص در ،)1385( ذاکرصالحی

  ]. 4[ کرد اشاره "پیشرفته
 ایجاد براي مهم هاي روش از یکی دفاعی صنایع در زایشی هاي شرکت ایجاد شد، بیان چهآن به توجه با

 مستلزم ها شرکت نوع این تقویت و ایجاد اما. است ها آن به 9 زرد هاي آوريفن واگذاري و شبکه و هسته
 ها شرکت این راه سر بر احتمالی موانع رفع و دفاعی صنایع در ها آن موفقیت بر تاثیرگذار عوامل شناسایی

 تر هوشمندانه گیري تصمیم در را دفاعی صنایع و دفاع وزارت ارشد مدیران تواند می عوامل این شناخت. است
 عوامل ترین مهم شناسایی مقاله این اصلی هدف اساس، این بر. نماید یاري ها شرکت این ایجاد باره در

                                                        
١  Hite 
٢  Owers 
٣  Ito 
٤  Niosi 
٥  Dittmar 
٦  Agarwal 
٧  Baldinia 
٨  Rosenberg 

به فناوري هایی گفته می شود که امنیت اطالعات آن ها نقش کمی در امنیت ملی دارد و تامین آن ها به عنوان زیرساخت توسط بخش خصوصی   ٩
راهنماي ایجاد و توسعه . (مشکلی ایجاد نکرده و براي آنان توجیه اقتصادي داشته و رسوب دانش مدیریت فناوري آن در بخش دفاع کفایت می کند

  )٠٠٦-BY-٣٨-I :اکز توسعه فناوري مر
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 از ها آن در عوامل این فعلی وضعیت و دفاعی صنایع در زایشی هاي شرکت موفقیت بر تاثیرگذار سازمانی

  .است توصیفی - پیمایشی روش از استفاده با آماري ي جامعه توسط شده بیان هاي نگرش و حقایق طریق
 بخش. است شده پرداخته نظري مبانی و ادبیات مرور به دوم بخش در مقدمه، ارایه از پس مقاله، این در

 بخش. است پرداخته اطالعات آوري جمع چگونگی و آن اجراي مراحل پژوهش، نوع پژوهش، روش به سوم
 يارایه و بندي جمع به پنجم بخش در نهایت در و یافته اختصاص پژوهش هايیافته يارایه به چهارم

  .است شده پرداخته آینده هايپژوهش براي پیشنهاداتی
  
  مبانی نظري و مرور ادبیات - 2

هاي جدیدي شکل  هاي نوین دیدگاه آوريي فن خصوص در حوزههاي پژوهشی، به ي فعالیت با رشد و توسعه
این . اند هاي زایشی پدید آمده ها تحت عنوان شرکت در چنین شرایطی شکل جدیدي از شرکت. گرفته است

شکل ) سازمان یا دانشگاه(ي جدایش از مجموعه مادر  ها نوعی کسب و کار جدید هستند که در نتیجه شرکت
  . گیرند می

نفعان سازمان مادر  عنوان توزیع مناسب سهام یک شرکت تابعه به ذيرا به، شرکت زایشی )2004(دیتمار 
هنگام زایش، شرکت . شرکت تابعه ممکن است یک واحد موجود و یا موجودیت جدید است. کند تعریف می

ایجاد یک شرکت مستقل که قسمتی از ، شرکت زایشی را )1983(هایت و اورس ]. 7[شود  تابعه مستقل می
نفعان سازمان مادر  ن  بین ذيآسهام  کنند که تعریف می ان مادر را با خود همراه خواهد داشتدارایی سازم

هاي زیر  کند که داراي ویژگی عنوان شرکتی تعریف میشرکت زایشی را به) 2003(نیوسی  .]8[ شود توزیع می
  ]:9[باشد 

 آوري و دانش فنی سازمان یا نهاد مادر را در اختیار داشته باشد؛فن  
 گیرد را دارا باشد؛ هایی که از سازمان مادر تحویل می آوريتوانایی توسعه دانش فنی و فن  
  خدمات سازمان مادر باشد/ خدماتی را ارایه دهد که در راستاي محصوالت / محصوالت  . 

ش داند که دان هاي کارآفرینانه می اي مشخص از فعالیت ، شرکت زایشی را دسته)2004(آگاروال و همکاران 
این  .شود این شرکت توسط برخی از کارکنان سازمان مادر ایجاد می. برد را از سازمان مادر به ارث می

پردازد اما  کند، به رقابت می اي که سازمان مادر فعالیت می ي خودکفا در همان حوزه هاي کارآفرینانه فعالیت
است که  ، شرکت زایشی شرکتی)1995(و از نظر ایت .]10[ گونه رابطه مالکیتی با هیچ سازمانی نداردهیچ

شود و گاهی در بازار سهام مختلف  طور مستقل مدیریت میقسمتی از آن در تملک سازمان مادر است، اما به
   .]11[ گردد ثبت می
کند که توسط کارکنان سازمان مادر در  هاي خوکفایی معرفی می هاي زایشی را شرکت ، شرکت)2002(کلیپر 

هاي  ، در تعریف شرکت)2002(برنارت، کرست و میجارد  ].12[شوند  سازمان مادر ایجاد میهمان حوزه کاري 
وکار جدید  است از یک فرد یا گروه که به منظور ایجاد یک کسب  یک شرکت زایشی عبارت: گویند زایشی می

مادر، رخ  شده در سازمان ایجاد بر اساس دانش و شایستگی خلق. کنند و مستقل سازمان مادر را ترك می
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ها و یا ابزار شرکت زایشی را حمایت و  ساختن انتقال دانش، شایستگی سازمان مادر از طریق ممکن. دهد می

بر اساس تعاریف ارایه شده و موضوع و هدف این پژوهش، تعریف مورد پذیرش و ]. 13[کند  پشتیبانی می
  :پیشنهادي عبارت است از

سازمان مادر تمایل . است) دولتی یا غیر دولتی(از یک سازمان مادر آورانه، قسمتی شرکت زایشی سازمانی فن
آوري خود را به آن واگذار کرده و در قالب یک موجودیت جدید دارد که بخشی از سرمایه، دانش، مهارت و فن

این شرکت طی یک فرایند چندساله که تحت حمایت سازمان . نماید با مدیریت مستقل شروع به فعالیت می
طور رسمی یا غیر رسمی ادامه شود و رابطه بین آن و سازمان مادر به تواند از سازمان جدا  رار دارد، میمادر ق

  . یابد
  :در این تعریف

 گذاري توسط کارکنان سابق سازمان مادر و احتماالً افراد جدید خارج از سازمان صورت  سرمایه
  گیرد؛ می

 گردد؛ شرکت جدید توسط سازمان مادر حمایت می 
 هاي سازمان مادر است آوري الزاما حاصل فعالیتنش و فندا.  

به روش زایشی تمایل و گرایش پیدا ... ها و  هاي مختلفی وجود دارند که افراد یا سازمان عوامل و انگیزه
کردن و  ها را ناگزیر از واگذار برخی از این عوامل از جنس سیاستی و قوانین هستند که سازمان. کنند می

ها به این پدیده روي  ها براي کاهش هزینه گاهی سازمان. کنند یا از انحصار درآمدن می شدن و کوچک
هاي سنگین سربار اجرایی را از دوش سازمان مادر بردارند و یا  توانند هزینه ها می این شرکت .]14[آورند  می

هاي  ي براي کشف ایدههاي سازمان را صرف توسعه کسب و کار اصلی آن نمایند و ابزار کاهش دهند، سرمایه
هاي مهم بقا و توسعه کسب و کارها  از دیدگاه نظري، نوآوري یکی از مولفه]. 6[جدید و انقالبی باشند 

محور در حصار تولیدات و محصوالت خود محصور  آورانههاي بزرگ فن آید؛ اما عموما سازمان حساب می به
هاي کوچک و  به نشان داده است که با زایش شرکتتجر. گردند هاي بالقوه غافل می شوند و از نوآوري می

توانند به منبع مهمی براي ایجاد نوآوري تبدیل  هاي بزرگ می ها، سازمان آورانه از متن سازمانمتوسط فن
شود  گاهی بازسازي مجدد ساختار سازمان یا تغییر فعالیت آن و تمرکز بر موضوع جدید باعث می]. 5[شوند 

در این حالت، افراد و کارآفرینان را مورد حمایت و تشویق قرار . هاي خود را واگذار نماید تا سازمان برخی واحد
هاي فردي یا گروهی موجب پیدایش  گاهی انگیزه]. 15[این فرآیند یک فرآیند باال به پایین است . دهد می

هایی که در  و قابلیت ها خواهند از پتانسیل افراد خالق و کارآفرین که می]. 14[شوند  هاي زایشی می شرکت
در این حالت، کارآفرین لزوماً مورد . استفاده مانده است اند اما در آن سازمان بی سازمان مادر به دست آورده

این . گیرد و حتی ممکن است با مقاومت و مخالفت سازمان نیز روبرو شود حمایت سازمان مادر قرار نمی
  ]. 15[فرآیند یک فرآیند پایین به باال است 

شوند که براي نیل به موفقیت نیاز به شناسایی و برطرف  هاي زایشی با موانع زیادي روبرو می ایجاد شرکت
  ]:16[کند  ، در پژوهش خود به سه دسته موانع کلی اشاره می)2010( بالدینی. کردن این موانع است
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  سازي آن، ها، فرآیندها و روندهاي تجاري هاي سازمان سیاست -1
  فردي کارآفرینان و محققان،خصوصیات  -2
  .عوامل محیطی -3

. اند از عوامل سازمانی و عوامل فرهنگیکند، عبارت ها اشاره می از جمله موانع دیگري که بالدینی به آن
  ]:17[کند  ي اساسی براي کارآفرینان بیان می هاي زایشی سه دغدغه اندازي شرکت جهت راه) 2004( 1بوزاس
  موانع انگیزشی، -1
  اي،   وانع مهارتی و حرفهم -2
  . گذاري موانع سرمایه -3

هاي زایشی را در قالب چهار  ي خود موانع ساختاري اساسی ایجاد شرکت ، در مطالعه)2006( 2لئونگ و ماتیوز
  ]:18[ي کلی زیر تقسیم کردند  چهار دسته

  هاي کسب و کار؛ کارآفرینی و مهارت -1
  سازي؛ مشارکت و شبکه -2
  .هاي تاسیس سال تعهد بلندمدت در -3
  . هاي منابع محدودیت -4

ترین مانع در  ي کوچک بازار و فقدان منابع مالی، مهم ، به این نتیجه رسیدند که اندازه)2003(پرز و سانچز 
اندازه سازمان و : برخی از محققان به عواملی نظیر. هاي زایشی بوده است هاي ابتدایی تاسیس شرکت سال

، حفاظت از کسب و ]23[شی که شرکت زایشی تصمیم به فعالیت در آن دارد ، بخ]18، 13[شرکت زایشی 
برنارت، کرست و . اند هاي زایشی اشاره کرده عنوان عوامل موثر بر شرکت، به...، و ]15[کار شرکت زایشی 

ار نام عنوان عامل تاثیرگذهاي زایشی در هلند، از منابع، به ، در پژوهشی پیرامون ایجاد شرکت)2002(میجارد 
ها برخورداري از حمایت سازمان مادر، شهرت خوب سازمان مادر، دسترسی به شبکه  ن از نظر آ. برند می

تر به مشتریان، تجربه و دانش کسب شده در سازمان مادر، منابع فیزیکی به  سازمان مادر، دسترسی آسان
بودن براي سازمان مادر از جمله کننده  هاي مالی غیر مستقیم، تامین دست آمده از سازمان مادر، حمایت

هاي نامحسوس  ، دارایی)2004( 3از نظر کوهن و اریکسون]. 13[هاي زایشی هستند  عوامل موفقیت شرکت
از طرف دیگر، رابطه قوي . هاي زایشی است ویژه صنعت مادر، یک عامل تعیین کننده در موفقیت شرکت

  ]. 20[کند  وثر و مثبتی ایفا میصنعت مادر و شرکت نوزاد در احتمال بقا شرکت نقش م
کردن شرایط مناسب براي  هاي صنعتی در فراهم ، معتقدند بخش)2001( 5و شین) 1997( 4برشی و مالربا
ي باال و  آورانههاي با فرصت فن معموالً، بخش. هاي زایشی با یکدیگر متفاوت هستند ایجاد شرکت

در چنین شرایطی، . زایشی سازمانی مساعدترند هاي متعدد براي ایجاد شرکت  آورانهرویکردهاي فن

                                                        
١  Buzas 
٢  Leung &Mathews 
٣  Eriksson & Kuhn   
٤  Breschi and Malerba 
٥  Shane 
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در این حالت، . ي محدودي استفاده نمایند آورانههاي فن هاي مادر تنها قادر خواهند بود از فرصت سازمان
ي مساعدي را براي ورود  تواند زمینه مانند که می برداري باقی می ي فراوانی بدون بهره آورانههاي فن فرصت
هاي نابالغ  آوريشود که فن هایی مشاهده می چنین شرایطی معموالً در بخش. اهم سازدهاي زایشی فر شرکت

  .شوند ها در آن یافت می اي آوري، و چندرسانهافزار، میکروالکترونیک، بیوفن نظیر نرم
تر بوده و احتمال تشکیل  آورانه بسیار محدودهاي فن تر، فرصت هاي بالغ آوريهایی با فن در صنعت

  ]. 19] [22[یابد  هاي زایشی کاهش می شرکت
دارد که کشورهاي در حال  آورانه اظهار میهاي زایشی فن ي شرکت ، در پژوهش خود در باره)1992( 1چیانگ

ها  آوري نظامی آنفن ها نسبتاً در حال توسعه باشد، اما در مقابل، که صنایع غیر نظامی آن توسعه در صورتی
ي فرعی  عنوان یک نتیجهاو همچنین، به. هاي زایشی بهره ببرند توانند از شرکت نسبتاً پیشرفته باشد، می

هاي زایشی  هاي نظامی بیشتر باشد، ایجاد شرکت معتقد است که هرچه درگیري صنایع غیرنظامی با برنامه
  ].      22[شود  تر می آسان

نهاد مادر و شرکت / تاثیر آن بسته به رابطه بین سازمان . ین عامل بیرونی تاثیرگذار استتر سازمان مادر مهم
ي مداوم که در آن سازمان مادر امکانات و خدمات دیگر را مهیا  ي بلندمدت تا یک رابطه زایشی از نبود رابطه

ي زایشی هنگامی خوب ها ، به این مطلب اشاره دارد که شرکت)2007( 2وینکل]. 23[سازد، متغیر است  می
زایشی هنگامی   او معتقد است شرکت. کنند که شرکت بر یک بازار نابالغ و رو به رشد متمرکز گردد عمل می

هاي زایشی  ، شرکت70ي  و اوایل دهه 60ي  در اواخر دهه]. 24[بنیان باشد  موثرتر است که محصولش دانش
بدون تردید، یکی از . گیري نمودند س شروع به شکلبخش دفاع رژیم اشغالگر قدي  آورانهغیر نظامی فن

گر قدس در وجود فرهنگ کار گروهی خالق است هاي زایشی نظامی رژیم اشغال عوامل مهم موفقیت شرکت
  .که در نهادهاي نظامی آن ترویج شده است
زیرا . غیرنظامی موفق کم مشاهده شده است -هاي زایشی نظامی هرچند، تجربه نشان داده است که شرکت

هاي نظامی غالبا به شدت بوروکراتیک بوده و منابع فراوانی در اختیار دارند، و داراي تقاضا و  محیط
  ]. 25[هاي خاص و ویژه هستند و اغلب با بازارهاي بخش خصوصی در ستیز هستند  خواسته

هاي  براي شرکتها این مدل  از نظر آن. ي هلم و مارونر ارایه شده است شده ي اصالح نسخه 1در شکل 
  ].23[دهد  محور صادق است و عوامل موثر اصلی بر فرایند زایش را نشان می زایشی پژوهش

  

                                                        
١  Chiang 
٢  Winkel 
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  ]23[عوامل تاثیرگذار بر شرکت زایشی تحقیقات محور  -1شکل 

مدل ساده   عمل آمد،در پژوهش دیگري که در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر یک شرکت زایشی دانشگاهی به
  ].25[شده است  ارایه 2شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]25[عوامل تاثیرگذار بر یک شرکت زایشی دانشگاهی  -2شکل 

خصوص دفاعی، هاي دولتی، به هاي زایشی از سازمان در مطالعات داخلی، متاسفانه کمتر به موضوع شرکت
دانشگاهی  هاي زایشی اغلب مطالعات در باره شرکت. پرداخته شده است و صرفا به اشاره بسنده گردیده است

 . هاي فناوري انجام شده است هم در قالب مراکز رشد در پارك آن
، در )1385(توان به تحقیقی که توسط ذاکرصالحی  ترین مطالعات انجام شده در وزارت دفاع می از مهم
با . اشاره کرد "پیشرفته آوريفن بر مبتنی کوچک هايشرکت اقماري شبکۀ از حمایت و ایجاد " خصوص
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هاي خوبی را  تواند سرنخ هاي زایشی نیست اما نتایج آن می موضوع این پژوهش در رابطه با شرکت کهاین

درباره عوامل تاثیرگذاري که بر کسب و کارهاي کوچک و متوسط مستقل همکار وزارت دفاع تاثیرات مثبت و 
 چنین تشکیل که است اساسی این پرسش به پاسخ جستجوي در این پژوهش. دهد منفی دارند، ارایه 

 در دفاع بخش استراتژي و است میسر ابزارهاي مدیریتی و ها الگوها، روش چه با و ایران چگونه در اي شبکه
هفت » شبکه همکاران«باشد؟ این پژوهش براي مفهوم کلیدي  ابعادي و ها مؤلفه چه باید داراي زمینه این

و سازمانی، نیروي انسانی، و فنی و علمی به  زیرسیستم سیاسی، حقوقی، اقتصادي و مالی، فرهنگی، مدیریتی
  ].4[همراه متغیرهاي مربوط شناسایی کرده است 

هاي زایشی، شاهد وجود عوامل با توجه به نظرات ارایه شده در رابطه با عوامل تاثیرگذار و موفقیت شرکت
عاد گوناگونی مطرح هاي زایشی بوده و در عین حال این عوامل در اب مختلف و متعددي در رابطه با شرکت

توان عوامل اصلی تاثیرگذار مهم  طور کلی، میبه. ها ذکر شده است هاي مختلفی براي آن بندي اند و دسته شده
  :صورت زیر بیان داشترا به

  عوامل فردي، -1
  عوامل سازمانی، -2
  عوامل محیطی، -3

، ارایه )2007(و هلم و مارونر ) 2008(هایی هستند که توسط فینی، گریمالدي، سوبرو  که تقریبا مشابه مدل
  . اند شده

، عوامل سازمانی بیان شده توسط 1جا که این پژوهش بر عوامل سازمانی متمرکز است، در جدول از آن
  . گران مختلف ارایه شده استپژوهش

  گراناس کار پژوهشعوامل سازمانی بر اس -1جدول

  )هاي ها و برنامه طرح(رابطه و حمایت 
  سازمان مادر از شرکت زایشی

Alexander Tübke,1999،2004  ؛Roland Helm & Oliver 
Mauroner,2007 ؛Tor Eriksson, Johan Moritz Kuhn,2006 ؛

Meijaard, Kerste, Bernardt, 2002  
سازي فرایند زایش  مدیریت و پیاده

  )Alexander Tübke,1999،2004(  سازمان مادرتوسط 

  )Alexander Tübke,1999،2004(  فرهنگ سازمان مادر

  Roland Helm & Oliver Mauroner,2007  دسترسی به شبکه سازمان مادر
Meijaard, Kerste, Bernardt, 2002  ؛Judith B. Sedaitis ,1996  

راهبرد واضح و صریح سازمان مادر 
  Roland Helm & Oliver Mauroner,2007  شرکت زایشیبراي ایجاد 

  Roland Helm & Oliver Mauroner,2007  موقعیت و محل شرکت زایشی
هاي بخش صنعتی که سازمان  ویژگی

  مادر و شرکت زایشی در آن قرار دارند
Roland Helm & Oliver Mauroner,2007 
Gilsing, Burg , Romme, 2010  

 Steven؛ Shane,2001به نقل از   Gilsing, 2010  هاي فناوري ویژگی
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 Muegge ,2004  

  Tor Eriksson, Johan Moritz Kuhn ,2006  هاي نامحسوس سازمان مادر دارایی

 ; Bernardt, Kerste, Meijaard,2002  انداره سازمان و شرکت زایشی
 Helm, Mauroner,2007   

حفظ امنیت شغلی افراد زایشی فعالیت 
  د توسط سازمان مادرخواهند کر

1996 Judith B. Sedaitis,  به نقل ازSeawright, 1988;  Autio, 
1995  

 Alexander؛ Edward B. Roberts, Denis E. Malone ,1995  گیري بازار جهت
Tübke,1999،2004  

  Edward B. Roberts, Denis E. Malone ,1995  ایده محصول
  Alexander Tübke,1999،2004  مالکیت و کنترل سازمان مادر

 
 
  مفهومی پژوهش الگوي - 3

 توان به مفهومی این پژوهش را می الگويهاي و مطالعات موجود در ادبیات پژوهش، با توجه به پژوهش
 :نمایش داد 3صورت شکل 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مفهومی پژوهش الگوي -3شکل
  

موفقیت 
هاي  شرکت

 زایشی

 حمایت سازمان مادر

 ساختار و اندازه سازمان مادر

 سازمان مادرهاي  ارزش

 راهبرد سازمان مادر

 منابع مالی سازمان مادر

 مخاطره پذیري سازمان مادر

 فرهنگ و جو سازمان مادر

 سازمان مادر 

 
 
 سایر عوامل
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-اندرکاران تحول وزارت دفاع نیز در نظران و دستنفر از صاحب 10منظور تکمیل فهرست مذکور، نظر  به
عامل  46از مجموع این . عامل بود 46ي یک فهرست از  ي آن تهیه ي عوامل تاثیرگذار اخذ شد که نتیجه باره

نظران پژوهش و توسعه دفاعی مورد تایید قرار نفر از صاحب 14توسط %) 59حدود (عامل  27سازمانی، تعداد 
  .ارایه شده است 2شده در جدول  عوامل تاثیرگذار تایید. ل حذف گردیدندي عوام گرفت و بقیه

  

  
  روش پژوهش - 4

ها از طریق حقایق و  هاي زایشی و عوامل موفقیت آن دنبال توصیف شرکتبهکه این پژوهش جااز آن
توصیفی  -شده از نوع پیمایشی  کار گرفتهي آماري بوده است، روش به شده توسط جامعه هاي بیان نگرش

ه به بیان دیگر، روابط میان متغیرها با استفاده از نظرسنجی و به روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفت. است
  .است

  اطالعات روش و ابزار جمع آوري - 1- 4
  .نامه انجام پذیرفته است اي، مصاحبه و پرسشها به شکل یادداشت برداري کتابخانه آوري داده جمع
  .تعریف شده است) 5تا  1(گیري متغیرها بر اساس طیف لیکرت اندازه
  جامعه آماري - 2- 4
ي این جامعه بسیار  زیرمجموعه وزارت دفاع است، اندازه ي آماري این تحقیق صنایع دفاعی جاکه جامعهاز آن

ي آماري از این جامعه  به همین دلیل، الزم بود تا یک نمونه. بزرگ و دسترسی به آن غیرممکن بوده است

 )بنديقبل از رتبه(عوامل سازمانی مورد تایید  -2جدول

 حمایت سازمان . 1 اعتماد بین طرفین. 15
  اراده و عزم هیئت رییسه ودجا . 2  ي بازار  سازمان اندازه. 16
  ي سازمان مادر انگیزه. 3  پذیري سازمان مادر مخاطره. 17
 )در فرایند زایش(قدرت و توانایی اجرایی سازمان . 4 کند بخش صنعتی که سازمان مادر در آن فعالیت می. 18
 انداز و راهبرد سازمان چشم. 5 هاي سازمانی  ارزش. 19
 بند بودن به تعهدات  پاي. 6 سازمانی ارتباطات درون. 20
 ) توسط سازمان(احساس نیاز و ضرورت . 7 پذیري سازمان  تحمل و انعطاف. 21
 توانمندي دانشی و اطالعات فنی سازمان . 8 ) سازمان(گیري بازار محور  جهت. 22
 نوع فناوري. 9 و مقررات حاکم  قوانین. 23
 هاي زایشی اهداف سازمان از ایجاد شرکت. 10 انتقال و جابجایی افراد. 24
  هاي بازاریابی توانایی. 11 مالکیت فکري و معنوي . 25
 منابع مالی سازمان . 12 شهرت سازمان مادر در بخش صنعت مربوطه. 26
 ثبات و تدوام مدیریت در سازمان . 13 مالحظات امنیتی و حفاظتی حاکم. 27
 گرایش به کارآفرینی و نوآوري. 14 
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. هاي زایشی به چند گروه انسانی در وزارت دفاع وابسته است از طرف دیگر، ایجاد شرکت. گردیدانتخاب می

) 3هاي تابعه وزارت دفاع و گروه  مدیران سازمان) 2گیران ارشد ستاد وزارت دفاع، گروه  تصمیم) 1گروه 
بر این اساس، این . اند هایی باشند و یا ایجاد کرده دنبال ایجاد چنین شرکتکارآفرینان و افراد احتمالی که به

دنبال مقایسه صنایع یق بهجاکه این تحقهمچنین، از آن. اند ي آماري تحقیق را تشکیل داده افراد نمونه
نام سازمان صنایع دفاعی را مد نظر داشته است، مختلف دفاعی نبوده و بلکه یک موجودیت کلی به

با توجه به شرایط حاکم بر صنایع دفاعی و بافت نیروي . صورت غیراحتمالی انجام پذیرفته استگیري به نمونه
نفر تخمین زده  =N 400اندازه جامعه آماري حدود آوري فعال هستند،ي فن انسانی متخصص که در حوزه

  .نفر برآورد شد 77حدود % 95بر این اساس، حجم نمونه با سطح اطمینان  .شود می
 7(هاي مورد نظر  نامه براي افراد مختلف در سازمان پرسش 120ي نهایی حدود  در این تحقیق، در مرحله

  . اند ها پاسخ داده افراد به پرسش% 70در واقع، . ه برگشتنام پاسخ 86ارسال شد که در مجموع ) سازمان اصلی
 16درصد آنان  70ي کاري حدود  و سابقه) 3جدول(سال قرار داشته  50تا  31دهندگان بین  سن بیشتر پاسخ

تمامی ). 4جدول(ي کار دارند  سال سابقه 20درصد باالي  40سال به باال است که در این میان، حدود 
بوده و کارشناسی ارشد بیشترین سهم را به ) کارشناسی به باال(اي تحصیالت دانشگاهی دهندگان دار پاسخ

دهندگان را مدیران میانی و کارشناسان  درصد پاسخ  95از این تعداد، ). 5جدول(خود اختصاص داده است 
  ).6جدول(هند  دها تشکیل می سازمان

  
 
  
 

  
  
  
  
  
  
 

 

  
  روایی و اعتبار پژوهش  - 3- 4

ي باز و  هاي پیشین و پرسشنامه شده از بررسی پژوهش منظور سنجش روایی عوامل تاثیرگذار استخراجبه
نفر از  14اي  تهیه شد و توسط  منظور سنجش روایی عوامل، پرسشنامه، به)عامل 46جمعا (ها  مصاحبه

نوع مقیاس مورد استفاده براي سنجش عوامل، مقیاس . اندرکاران تحول وزارت دفاع پاسخ داده شد دست

  یسنتوزیع  -3جدول
 درصد سن
 0/6  سال 30تا 
40-31 6/47 
50-41 5/40 

 8/4  50باالتر از 

  سابقه خدمتیتوزیع  -4جدول
  درصد  سابقه کار

10-5 3/14 
15-11 9/17 
20-16 6/28 
25-21 4/27 
 5/9  به باال26

 تحصیالتسطح  -5جدول
 درصد  تحصیالت
 8/29  کارشناسی

 5/59  کارشناسی ارشد
 5/9  دکترا

  سازمانی جایگاه -6جدول
 درصد  جایگاه

 0/31  کارشناس
 9/61  مدیر میانی
 8/4  مدیر ارشد
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 30تر از  دهندگان کم از آنجا که، تعداد پاسخ. بود) خیلی زیاد تا خیلی کم( اي  گزینه 5) طیف لیکرت(اي  رتبه

. اي استفاده گردید و به همین دلیل، از توزیع دوجمله. فر بود، امکان استفاده از توزیع نرمال وجود نداشتن
  . استفاده شد SPSSافزار  براي این منظور از نرم

هاي مختلفی از جمله روش آلفاي کرونباخ و روش دو نیم کردن  ها روش براي سنجش پایایی پرسشنامه
آلفاي . از روش آلفاي کرونباخ بررسی شد) پرسشنامه(گیري در این تحقیق پایایی ابزار اندازه. شود استفاده می

  . وبی استاست که مقدار خ 857/0شده برابر  ي پاسخ داده پرسشنامه 84کرونباخ براي 
  
  ها ها و یافته تحلیل داده - 5

  هاي زایشی شناسایی عوامل سازمانی موثر بر موفقیت شرکت - 1- 5
اسمیرنوف   –ها، ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف براي تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه

در مرحله بعد باید مشخص . ها بود هنتایج حاکی از نرمال نبودن توزیع داد. ها بررسی شد بودن داده نرمال
تواند در  شد که آیا هر یک از عوامل، بر موفقیت شرکت زایشی، تاثیر دارد یا خیر؟ تاثیر یک عامل می می

تواند به عنوان عاملی محرك یا بازدارنده براي موفقیت  یعنی یک عامل می. جهت مثبت یا منفی باشد
تاثیر بودن عامل بر  رضیه صفر در این حالت خنثی یا بیدر نتیجه، ف. هاي زایشی محسوب شود شرکت

سطح (با خطاي قابل قبول  tبراي تعیین موثربودن عوامل، از آزمون . هاي زایشی اختیار شد موفقیت شرکت
  ). 7جدول (استفاده شد  05/0 =) دار معنی

  براي عوامل سازمانی tآزمون   -7جدول

t df Sig. (2-tailed) 
اختالف 
 میانگین

95% Confidence Interval 
of the Difference عامل سازمانی 

Lower Upper 
 هاي سازمانی ارزش. 1 31/1 00/1 155/1 05/0>/.000 83 706/14
 حمایت سازمان . 2 78/1 53/1 655/1 05/0>000/0 83 597/26

727/24 83 000/0<05/0 536/1 41/1 66/1 
 قدرت و توانایی اجرایی سازمان. 3
 )در فرایند زایش( 

 انداز و راهبرد سازمان چشم. 4 54/1 1//29 417/1 05/0>000/0 83 190/22
 مالحظات امنیتی و حفاظتی حاکم. 5 62/0 05/0 333/0 05/0>023/0 83 314/2
 )سازمان(گیري بازار محور  جهت. 6 42/1 15/1 286/1 05/0>000/0 83 648/18
 منابع مالی سازمان . 7 49/1 20/1 345/1 05/0>000/0 83 989/17
 مالکیت فکري و معنوي . 8 26/1 97/0 119/1 05/0>000/0 83 401/15
 پذیري سازمان  تحمل و انعطاف. 9 32/1 11/1 214/1 05/0>000/0 83 804/23
 پذیري سازمان مادر مخاطره. 10 40/1 10/1 250/1 05/0> 000/0 83 988/16
 سازمانی ارتباطات درون. 11 34/1 04/1 190/1 05/0>000/0 83 533/15

499/12 83 000/0<05/0 143/1 96/0 32/1 
بخش صنعتی که سازمان مادر در آن . 12

 کند فعالیت می
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 توانمندي دانشی و اطالعات فنی سازمان . 13 59/1 34/1 464/1 05/0>000/0 83 746/22
 فناورينوع . 14 57/1 31/1 440/1 05/0>000/0 83 450/22
 ي سازمان مادر انگیزه.15 62/1 36/1 488/1 05/0>000/0 83 078/23
 ثبات و تدوام مدیریت در سازمان . 16 52/1 25/1 381/1 05/0>000/0 83 445/20
 بند بودن به تعهدات  پاي. 17 52/1 22/1 369/1 05/0>000/0 83 175/18
 ي بازار  سازمان اندازه. 18 45/1 15/1 298/1 05/0>000/0 83 227/17
 گرایش به کارآفرینی و نوآوري. 19 49/1 24/1 369/1 05/0>000/0 83 775/21
 هاي بازاریابی توانایی. 20 54/1 27/1 405/1 05/0>000/0 83 331/21
 قوانین و مقررات حاکم . 21 35/1 96/0 155/1 05/0>000/0 83 609/11
 ) توسط سازمان(احساس نیاز و ضرورت . 22 59/1 36/1 476/1 05/0>000/0 83 728/25
 اعتماد بین طرفین. 23 48/1 24/1 357/1 05/0>000/0 83 535/22
 اراده و عزم هیئت رییسه ودجا . 24 79/1 54/1 667/1 05/0>000/0 83 949/26
 انتقال و جابجایی افراد. 25 33/1 05/1 190/1 05/0>000/0 83 316/17
 شهرت سازمان مادر در بخش صنعت مربوطه. 26 08/1 75/0 917/0 05/0>000/0 83 234/11
 هاي زایشی اهداف سازمان از ایجاد شرکت. 27 50/1 24/1 369/1 05/0>000/0 83 348/20

  
هاي زایشی در صنایع دفاعی  عامل بر موفقیت شرکت 27دهندگان تمامی  نتایج نشان داد که از نظر پاسخ

  . تاثیرگذارند
  موثر عوامل بندي رتبه - 2- 5

ها،  با توجه به نرمال نبودن توزیع داده. بندي گردد گانه، رتبه27در مرحله بعد الزم بود تا میزان تاثیر عوامل 
این آزمون، یک آزمون ناپارامتریک است . ي هر یک از عوامل، از آزمون فریدمن استفاده شد براي تعیین رتبه

یکسان بودن  "در این آزمون   H0فرض . شود گروه استفاده می Kها در بین  ي رتبه که از آن براي مقایسه
سطح . شده است، نشان داده 8بندي عوامل در جدول  نتیجه رتبه. ، بود"ها در بین گروها میانگین رتبه

  .اتخاذ گردید%  95ها برابر  داري در تمام آزمون معنی

 آزمون فریدمن براي عوامل سازمانی  -8 جدول

رتبه 
 میانگین

 عامل سازمانی رتبه
رتبه 

 میانگین
 عامل سازمانی رتبه

 هاي سازمانی ارزش. 1 24 23/12 ي سازمان مادر انگیزه.15 4 82/15
 حمایت سازمان . 2 2 04/18 ثبات و تدوام مدیریت در سازمان . 16 12 55/14
 بند بودن به تعهدات  پاي. 17 11 64/14

51/16 3 
در فرایند (قدرت و توانایی اجرایی سازمان . 3

 )زایش
 انداز و راهبرد سازمان چشم. 4 8 05/15 ي بازار  سازمان اندازه. 18 16 85/13
 مالحظات امنیتی و حفاظتی حاکم. 5 27 48/8 کارآفرینی و نوآوريگرایش به . 19 14 36/14
 )سازمان(گیري بازار محور  جهت. 6 17 62/13 هاي بازاریابی توانایی. 20 9 98/14



 19    هاي زایشی در صنایع دفاعی سازمانی در موفقیت شرکتنقش عوامل 

 
 منابع مالی سازمان . 7 13 48/14 قوانین و مقررات حاکم . 21 19 01/13
55/15 5 

  احساس نیاز و ضرورت. 22
 ) توسط سازمان( 

 مالکیت فکري و معنوي . 8 25 77/11

 پذیري سازمان  تحمل و انعطاف. 9 22 03/12 اعتماد بین طرفین. 23 15 17/14
 پذیري سازمان مادر مخاطره. 10 18 33/13 اراده و عزم هیئت رییسه ودجا . 24 1 11/18
 سازمانی ارتباطات درون. 11 20 78/12 انتقال و جابجایی افراد. 25 23 27/12
80/9 26 

شهرت سازمان مادر در بخش صنعت . 26
 مربوطه

61/12 21 
بخش صنعتی که سازمان مادر در آن . 12

 کند فعالیت می
74/14 10 

هاي  اهداف سازمان از ایجاد شرکت. 27
 زایشی

 توانمندي دانشی و اطالعات فنی سازمان . 13 6 52/15

 نوع فناوري. 14 7 42/15   
 

  

  

  

  

  .اند ي کسب شده فهرست شده ، عوامل به ترتیب بر اساس رتبه9در جدول 

حمایت  "، "ي وزارت اراده و عزم هیئت رییسه "شود، سه عامل سازمانی  می  طور که مالحظههمان
این . اند هاي اول تا سوم را کسب کرده  ، رتبه")در فرایند زایش(قدرت و توانایی اجرایی سازمان  "و  "سازمان

 84 تعداد
 640/243 2ضریب کا

 05/0>000/0 خطا

 بندي عوامل سازمانی  رتبه -9 جدول

 اراده و عزم هیئت رییسه ودجا . 1 اعتماد بین طرفین. 15
  حمایت سازمان . 2  ي بازار  سازمان اندازه. 16
  )در فرایند زایش(قدرت و توانایی اجرایی سازمان . 3  )سازمان(گیري بازار محور  جهت. 17
 ي سازمان مادر انگیزه. 4 پذیري سازمان مادر مخاطره. 18
 ) توسط سازمان(احساس نیاز و ضرورت . 5 قوانین و مقررات حاکم . 19
 توانمندي دانشی و اطالعات فنی سازمان . 6 سازمانی ارتباطات درون. 20
 نوع فناوري. 7 کند مادر در آن فعالیت میبخش صنعتی که سازمان . 21
 انداز و راهبرد سازمان چشم. 8 پذیري سازمان  تحمل و انعطاف. 22
 هاي بازاریابی توانایی. 9 انتقال و جابجایی افراد. 23
 هاي زایشی اهداف سازمان از ایجاد شرکت. 10 هاي سازمانی ارزش. 24
 ودن به تعهدات بند ب پاي. 11 مالکیت فکري و معنوي . 25
 ثبات و تدوام مدیریت در سازمان . 12 شهرت سازمان مادر در بخش صنعت مربوطه. 26
 منابع مالی سازمان . 13 مالحظات امنیتی و حفاظتی حاکم. 27
 گرایش به کارآفرینی و نوآوري. 14 
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هاي  رسد این سه عامل بیشترین تاثیر را بر موفقیت یا عدم موفقیت شرکتنظر میبدان معنا است که به

ي  نکته ظریف آن است که عوامل مذکور هر سه به خواست و اراده. گذارند می زایشی در صنایع دفاعی
بندي،  ي جالب در این رتبه نکته. شوند هاي صنایع دفاعی و وزارت دفاع مربوط می مدیران ارشد سازمان

است که در انتهاي فهرست قرار گرفته است، در حالی  "مالحظات امنیتی و حفاظتی حاکم "ي عامل  رتبه
  .شد این عامل بایستی تاثیر زیادي داشته باشد گونه تصور می که این است

  وضعیت موجود عوامل سازمانی - 3- 5
. بررسی شد tي پژوهش، وضعیت فعلی صنایع دفاعی در رابطه با عوامل مذکور با استفاده از آزمون  در ادامه

ي  اندازه "،  "توانمندي دانشی و اطالعات فنی سازمان  "هاي  نتایج نشان دادند که در حال حاضر تنها عامل
شهرت سازمان مادر در بخش صنعت  "و  ") توسط سازمان(احساس نیاز و ضرورت  "، "بازار سازمان

ي سه  درباره. وبی برخوردار نیستندي عوامل از وضعیت خ ، وضع مساعدي در سازمان دارند و بقیه"مربوطه
ي  ارده و عزم هیئت رییسه "دهندگان  ي اول تا سوم مشخص شد که از نظر پاسخ عامل سازمانی رتبه

هاي زایشی را ندارد  از شرکت "حمایت "آمادگی   هاي زایشی باال نیست، سازمان ، براي ایجاد شرکت"وزارت
. هاي زایشی در حد مطلوبی نیست ، براي ایجاد شرکت")ایند زایشدر فر(قدرت و توانایی اجرایی سازمان  "و 

 "هاي زایشی نیست، و  ي شرکت کننده ، در سازمان پشتیبانی"مالحظات امنیتی و حفاظتی حاکم "همچنین، 
  ).10جدول(هاي زایشی باال نیست  نیز براي ایجاد شرکت "ي سازمان انگیزه

  براي تعیین وضعیت عوامل سازمانی tآزمون   -10جدول 

t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference عامل سازمانی 

Lower Upper 
 هاي سازمانی ارزش. 1 01/0 - 44/0 -214/0 063/0  83 -885/1
 حمایت سازمان . 2 12/0 - 33/0 -107/0 343/0 83 -953/0

 )در فرایند زایش(قدرت و توانایی اجرایی سازمان . 3 03/0 - 44/0 -202/0 091/0 83 -711/1

 انداز و راهبرد سازمان چشم. 4 19/0 - 26/0 -036/0 755/0 83 -313/0
 مالحظات امنیتی و حفاظتی حاکم. 5 - 58/0 - 97/0 -774/0 05/0> 000/0 83 -795/7
 )سازمان(گیري بازار محور  جهت. 6 39/0 - 03/0 -179/0 096/0 83 -685/1
 منابع مالی سازمان . 7 07/0 - 36/0 -143/0 192/0 83 -315/0
 مالکیت فکري و معنوي . 8 - 06/0 - 46/0 -262/0 05/0>011/0 83 -609/2
 پذیري سازمان  تحمل و انعطاف. 9 - 14/0 - 51/0 -321/0 05/0>001/0 83 -456/3
 پذیري سازمان مادر مخاطره. 10 - 16/0 - 53/0 -345/0 05/0>00/0 83 -632/3
 سازمانی ارتباطات درون. 11 - 13/0 - 59/0 -357/0 05/0>003/0 83 -088/3

469/0 83 640/0 048/0 15/0 - 25/0 
بخش صنعتی که سازمان مادر در آن . 12

 کند فعالیت می
 توانمندي دانشی و اطالعات فنی سازمان . 13 59/0 18/0 381/0 05/0> 000/0 83 702/3
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 ي سازمان مادر انگیزه.15 11/0 - 30/0 -095/0 355/0 83 -929/0
 ثبات و تدوام مدیریت در سازمان . 16 07/0 - 38/0 -155/0 184/0 83 -340/1
 بند بودن به تعهدات  پاي. 17 14/0 - 26/0 -060/0 556/0 83 -591/0
 ي بازار  سازمان اندازه. 18 55/0 10/0 321/0 05/0> 006/0 83 824/2
 گرایش به کارآفرینی و نوآوري. 19 39/0 - 03/0 -179/0 096/0 83 -685/1
 هاي بازاریابی توانایی. 20 00/0 - 42/0 -214/0 05/0>046/0 83 -024/2
 قوانین و مقررات حاکم . 21 - 27/0 - 69/0 -476/0 05/0>000/0 83 -533/4
 ) توسط سازمان(احساس نیاز و ضرورت . 22 78/0 29/0 536/0 05/0> 000/0 83 327/4
 اعتماد بین طرفین. 23 - 04/0 - 48/0 -262/0 05/0>019/0 83 -383/2
 اراده و عزم هیئت رییسه ودجا . 24 26/0 - 14/0 060/0 550/0 83 600/0
 انتقال و جابجایی افراد. 25 - 68/0 - 03/1 -857/0 05/0>000/0 83 -714/9

025/3 83 003/0<05/0 301/0 10/0 50/0 
شهرت سازمان مادر در بخش صنعت . 26

 مربوطه
 هاي زایشی اهداف سازمان از ایجاد شرکت. 27 - 04/0 - 42/0 -229/0 05/0>021/0 83 -349/2

  
  بندي جمع - 6

ها و  سرمایهآوري یکی از اي که فن خانهي تحقیق و توسعه در وزارت تحقق رویکرد هسته و شبکه در عرصه
زیرا تحقق این امر . تواند موضوعی پرچالش و پیچیده محسوب شود هاي اصلی فعالیت آن است، می پایه

محور است که برخی از این  آوريهاي کوچک و متوسط فن اي از شرکت گیري شبکه مستلزم ایجاد و شکل
هاي کوچک  برخی نیز جزو شرکت و) هاي زایشی شرکت(وجود آیند ها بایستی از متن صنایع دفاعی به شرکت

هایی نظیر  این تحول بایستی ویژگی. هاي پیشرفته متمرکز هستند آوريو متوسط موجود در کشور که بر فن
هاي مختلف و  حل راه. ها، افزایش نوآوري، افزایش کیفیت را براي وزارت دفاع به ارمغان آورد کاهش هزینه

آورانه ارایه شده است که از آن جمله کوچک و متوسط  فن هاي اي از شرکت متعددي براي ایجاد شبکه
ي موجود در سطح کشور، رهاسازي کامل  آورانههاي کوچک و متوسط فن توان به استفاده از شرکت می

گیرند،  واحدهایی از صنایع دفاعی، و یا زایش واحدهاي مستقل فناورانه که تحت حمایت سازمان مادر قرار می
توصیفی، عوامل سازمانی تاثیرگذار بر موفقیت  –دنبال آن بود تا به روش پیمایشی وهش بهاین پژ. اشاره کرد

هاي زرد نقش مهمی ایفا نمایند،  آوريتوانند در رابطه با فن هاي زایشی در صنایع دفاعی را که می شرکت
ادبیات پژوهش و  بر این اساس، از طریق بررسی تحقیقات و مطالعات موجود در. بندي کند شناسایی و رتبه

عامل سازمانی موثر شناسایی شد که از  46با برخی از متولیان تحقیق و توسعه وزارت دفاع، تعداد  نیز مصاحبه
عنوان عوامل سازمانی عامل به 27نظران علمی صنعت دفاعی، ها، در نظرخواهی اولیه از صاحب بین آن

سپس با استفاده از پرسشنامه، نظر جامعه آماري پژوهش تاثیرگذار بر صنایع دفاعی مورد تایید قرار گرفته و 
  .آوري گردید در رابطه با میزان تاثیر هریک از این عوامل جمع
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هاي زایشی که  توان گفت، با اینکه برخی از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت شرکت با توجه به نتایج پژوهش، می

  نظران نبوده است، در صنعت دفاعی مورد تایید صاحبگران قرار گرفته در ادبیات نظري مورد اشاره پژوهش
    ،"گرایش به سودآوري "، "سن سازمان "، "اندازه سازمان ": توان به عواملی نظیر براي نمونه، می. است

اشاره نمود که از سوي خبرگان دفاعی  "فرهنگ کار گروهی "، "ي تامین سازمان دسترسی به شبکه "
  .ایید نرسیدندعنوان عوامل موثر به ت به

هاي زایشی  گانه سازمانی بر موفقیت شرکت 27هاي پژوهش، مشخص شد که تمامی عوامل  از یافته
    ،"اراده و عزم هیئت رییسه ودجا "در این میان، شش عامل . هاي قبلی است تاثیرگذارند که مؤید پژوهش

       ،"ي سازمان مادر انگیزه "، ")ایشدر فرایند ز(قدرت و توانایی اجرایی سازمان  "،   "حمایت سازمان "
ترین  ، از مهم"توانمندي دانشی و اطالعات فنی سازمان "و  ")توسط سازمان(احساس نیاز و ضرورت  "

کند آن است که  جا جلب توجه میچه که در این آن. هاي زایشی هستند عوامل تاثیرگذار بر موفقیت شرکت
هاي صنایع دفاعی و وزارت  ي مدیران ارشد سازمان است و ارادهعامل از شش عامل مذکور به خو 4حداقل 

دهندگان، وضعیت  از نظر پاسخ. "ي ودجا اراده و عزم هیئت رییسه "خصوص عامل  شود، به دفاع مربوط می
ي  اراده و و عزم هیئت رییسه "هاي صنایع دفاعی مناسب و مطلوب نبود؛  کنونی این عوامل در سازمان

در حد مطلوبی قرار  "ها قدرت و توانایی اجرایی سازمان "هاي زایشی باال نبوده،  د شرکتبراي ایجا "ودجا
 "ها ي الزم در سازمان انگیزه "تردید وجود داشته و  "هاي زایشی ها از شرکت حمایت سازمان "نداشته، در 

مالحظات  "رسید  مینظر موضوع جالب دیگر آنکه در ابتدا به. ها وجود نداشته است براي ایجاد این شرکت
ي خوبی را نیز کسب کند، اما این نتیجه حاصل  از جمله عوامل مهم تاثیرگذار باشند و رتبه "امنیتی و حفاظتی

شدن  تواند این پیام را داشته باشد که بعد از چند سال از مطرح نتایج مذکور می. قرار گرفت 27نشد و در رتبه 
خوبی در میان مدیران ارشد وزارت درك نشده و  هنوز به هسته و شبکه در وزارت دفاع، این مفهوم

تواند ناشی از عدم تغییر پارادایم ذهنی در مدیران  این امر می. سازي در این رابطه کافی نبوده است فرهنگ
اند پارادایم سنتی حاکم مبتنی بر تمرکزگرایی،  ها و وزارت دفاع هنوز نتوانسته در واقع، مدیران سازمان. باشد

  .ها وجود دارد تولید انبوه و امثال آن را کنار بگذارند و احتماال هراس و نگرانی پنهانی از پارادایم جدید در آن
  
  پیشنهادها - 7

  :شود ها و اقدامات آتی ارایه میهایی براي پژوهش هاي پژوهش حاضر، پیشنهاد با توجه به فرآیند و یافته
ي تجربگی وزارت دفاع و صنایع دفاعی در زمینهاي زمانی و بیه جا که پژوهش حاضر با محدودیتاز آن -1

تواند انجام یک  هاي آتی و ضروري میهاي زایشی روبرو بوده است، یکی از پژوهش ایجاد شرکت
 .آور باشدهاي فن اندازي شرکت ي صنایع اپتیک اصفهان در راه با تجربه  ي موردي در رابطه مطالعه

هاي صنایع دفاعی  هاي زایشی است و سازمان آوري یک عامل تاثیرگذار بر شرکتجا که ماهیت فن از آن -2
ها براي  آوريآوري فعال هستند، مناسب است چنین پژوهشی با محوریت فنهاي مختلف فن در حوزه

 .هاي صنایع دفاعی انجام پذیرد هریک از سازمان
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