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Abstract: 
Nowadays due to taking place rapid changes, successful organizations are looking for 

the vision, goals and strategic objectives of their business as this requires entails applying 

innovation in organizations to meet current and future demands of the stakeholders. In this 

regard climate of innovation is one of the most important organizational capabilities that 

understanding and reinforcement it, leads to reduction in time and cost of transforming into 

an innovative organization. So the present study was carried out in the territory of Acrospace 

Industries Organization, taking into account the problem that "Prolonging and increasing the 

cost of applying innovation to produce innovative products with reasonable price and 

desirable quality", seeks to answer to these questions: What is the quantative rate of the 

climate of innovation in this organization? And what are the areas for improvemet of 

innovation climate in a defense organization with innovative CoPS? The strategy of research 

was survey, using evaluation method based on the climate of innovation questionnaire and 

purposive sampling by focusing on 44 executives and senior experts in "Planning" and 

"Research and Innovation" units of organization and its subsidiaries staff. The analysis of the 

data showed that the amount of innovative climate was 59.9% and explained 24 improvement 

areas that most of them are related to "risk-taking, admit of errors and failures" and "support 

for innovation" and "trust, transparency, honesty". 
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  یسازمان ينوآور تحقق رویکردي بر ارزیابی ؛جونوآوري شسنج
  )هاي پیچیده مطالعه در سازمان دفاعی با محصوالت و سیستم(

  
  ) 11/05/1397: تاریخ پذیرش 06/09/96: تاریخ دریافت(  

   
   * 4باران، ایرج معصومی3، غالمرضا توکلی2، علیرضا بوشهري1منوچهر منطقی

 
  چکیده

 نـده یآ و حـال  يهـا  خواسـته  و ازهاین نیتأم جهت وکار کسب يدارسازیپا دنبال به ها، سازمان در ينوآور اعمال با موفق رانیمد امروزه
 کـاهش  بـه  منجر آن ابعاد تیتقو و شناخت که است؛ یسازمان مهم يها مقوله از یکی ينوآور جو راستا نیا در باشند؛ یم خود نفعانیذ

 هوافضا عیصنا سازمان قلمرو در بار نیاول يبرا که روشیپ قیتحق اساس، نیا بر .گردد یم سازمان عملکرد بهبود و ينوآور تحقق زمان
 با نوآورانه محصوالت دیتول جهت سازمان در ينوآور تحقق نهیهز شیافزا و شدن یطوالن« مسئله دادن قرار مدنظر با است؛ شده انجام

 ينـوآور  جو ابعاد و ست؟یچ مذکور سازمان ينوآور جو یواقع تیوضع: که نیا به ییگوپاسخ دنبال به ،»مطلوب تیفیک و مناسب متیق
 از استفاده ،یشیمایپ ياستراتژ: قراردادن مدنظر با راستا نیا در .است بوده اند؟ کدم مربوطه سازمان نوآورانه محصوالت دیتول کننده لیتسه

 خبره ارشد کارشناسان و رانیمد از نفر 44 بر تمرکز با هدفمند يریگ نمونه ردکیرو و يجونوآور پرسشنامه بر یمبتن یابیارز قیتحق روش
 که شد؛ پرداخته يجونوآور سنجش به تابعه، يها گروه ستاد و مذکور سازمان ستاد سطح در ينوآور و پژوهش واحد و برنامه و طرح واحد

 نیشـتر یب که است؛ دهیگرد بهبود نهیزم 24 نییتب و% 59,9 زانیم به سازمان يجونوآور موجود تیوضع ییشناسا به منجر آن ماحصل
  .است »صداقت و تیشفاف اعتماد،« و »ينوآور از یبانیپشت« ،»شکست رشیپذ و اشتباهات تحمل ،يریپذ  سکیر« ابعاد به مربوط ها آن

  :يدیکل واژگان
  8یابیارز ،7یسازمان ينوآور ،6يجونوآور ،5یجوسازمان

                                                        
  Manteghi@ut.ac.ir :    اشتر مالک صنعتی دانشیار دانشگاه -  1
  ARB114@yahoo.com     :اشتر مالک صنعتی دانشیار دانشگاه -  2
  gh_tavakoli@mut.ac.ir    :اشتر مالک صنعتی دانشیار دانشگاه -  3
  imasoomi50@gmail.com :  :)مسئول یسندهنو( اشتر مالک صنعتی دانشگاه صنعتی مدیریت دکتري دانشجوي -* 4

٥ Climate of Organization 
٦ Climate of Innovation 
٧ Organizational Innovation  
٨ Evaluation  

  پژوهشی بهبود مدیریت –نشریه علمی 
  1397تابستان ، 40، پیاپی 2، شماره دوازدهمسال 

  59 - 81صفحات 



 1397تابستان ، 40 بهبود مدیریت، شماره     60

 

  مقدمه -1

 در ضـرورت  یـک  عنـوان  به بلکه مدیریتی خواسته یک عنوان به صرفاً نه نوآوري تاس معتقد همل گري
 در نــوآوري تحقـق  تحقیقــات، از برخـی  کـه  حــدي تـا ]. 33[گـردد  مــی تلقـی  هـا  ســازمان وکـار کسـب 
 هـا  سازمان عملکرد ارتقاء براي مؤثر عاملی و پذیري رقابت در حیاتی امري را) سازمانی نوآوري(ها سازمان
 هاي سیاست ارتباطات، ها، رویه ، ساختار استراتژي، در بهبود و تغییر به منجر که] .15،30[اند دهنمو معرفی
  ].22،31[گردد می هماهنگی و مساعی تشریک ، اطالعات گذاري اشتراك به کارتیمی، کارکنان، به مربوط

 و ها نگرش احساسات، زیرا باشد؛ دیگر هاي سازمان از جو، متفاوت ازنظر باید نوآور سازمان 1اکوال نظر به
 هـاي  فعالیـت  و عالیـق  بـا  سـازمان  کلیدي اهداف راستایی هم و یکسو از نوآوري دهنده شکل رفتارهاي

 مـؤثر  سـازمانی  نـوآوري  ارتقـاي  در کـه  بـوده  کلیـدي  مبـانی  ازجملـه  دیگـر،  سـوي  از سازمان اعضاي
 خودمختـاري،  ، آزادي سـطح  تند،هسـ  نوآوري جو داراي که هایی سازمان در اساس اینبر]. 19[باشند می

 و نوآورانـه  جـو  بـین  مثبت همبستگی و]. 14،26،41[بوده بیشتر مخاطره پذیري  تحمل و پذیري انعطاف
  ].24،47[ گردد می مشاهده بهتر نیز ها آن نوآورانه اقدامات

هاي  ممورد مطالعه که یک سازمان دفاعی در حوزه محصوالت و سیست سازمان با عنایت به مطالب فوق،
هاي موفق و نوآور به دنبال تحقق نوآوري همه جانبه خود بوده و  باشد؛ همچون سایر سازمان می پیچیده

از اقتضـائات   هم اکنون نیز درگیر استقرار نظام نوآوري دفاعی است؛ لیکن این سازمان به دلیل برآینـدي 
ـ  «مواجه با مسئله بیرونی و شرایط درونی ،  ه اعمـال نـوآوري در سـازمان    طوالنی شدن و افـزایش هزین

شده و در دسـتیابی پایـدار بـه    » نوآورانه با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب مذکور جهت تولید محصوالت
از سوي دیگر نکته اصلی که باید در سازمان مذکور براي  .است هایی گردیده این جایگاه مهم، دچار چالش

پاسخگویی مناسب بـه   د اهتمام عمیق قرار گیرد؛تحقق نوآوري سازمانی مبتنی بر تقویت جونوآوري، مور
  :گردند عنوان اهداف تحقیق تلقی می ها مربوطه نیز به که در این مقاله، یافته باشد؛ دو سؤال ذیل می

 در سازمان مورد مطالعه چیست؟ میزان تحقق کمی جونوآوري •
 کدامند؟ وآورانهن محصوالت پیچیده تولید جهت مذکور در سازمان هاي بهبود جونوآوري زمینه •

جهت است که اگر سازمان مورد مطالعه بخواهـد اقـدامات    هاي فوق ازآن پرسش  اهمیت دستیابی به پاسخ
خـوبی   هاي مربوطه ازجمله جونوآوري را بـه  بایست محرك نوآورانه خود را بهتر به منصه ظهور برساند می

و تحلیل ابعاد جونوآوري  2ه، ضمن ارزیابیشد اي معتبر ویا بومی کارگیري پرسشنامه فهم کند و سپس با به
هاي بهبود مربوطه جهت توسعه و پایدارسـازي نـوآوري    جونوآوري موجود، اقدام به تعریف و اجراي پروژه

  .در سازمان نماید

                                                        
١ Ekvall 

  .هاي بهبود یک پدیده گویند به مطالعه و بررسی نقاط قوت و زمینه  2
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اي با موضوع جونوآوري صورت نگرفته است؛ لذا ایـن   اما از آنجایی که تاکنون در سازمان مذکور، مطالعه

 ،»مکـانی «بـه لحـاظ    -یابی انجـام شـده اسـت    و مبتنی بر شیوه ارز یمایشیپ که با استراتژي-پژوهش 
بـه عنـوان   » مدل اولیه پیشنهادي«ابعاد کالن و نیز ارایه یک » بندي معیارسازي و دسته«، » موضوعی«

  .رویکردي نو در قالب ساختار پژوهشی ذیل الذکر ارایه می گردد
  
  پیشینه تحقیق  -2

  تاریخچه بحث جونوآوري -2-1
و  مراتب سلسلهدهنده  هاي درخت نشان شاخه. عنوان درختی نمایش داده شود زمان را تصور کنید که بهسا

ها، اعتقادات و مفروضات درخـت بـوده    ارزشها شامل  ریشه. باشند یمها نیز معرف کارکنان سازمان  برگ
دهـد   ثیر قرار مـی عامل دیگري که زندگی درخت سازمانی را تحت تأ. که نماینده فرهنگ سازمان هستند

بدیهی است کـه جـو   . شوند صورت باران و نور خورشید باعث حفظ و نگهداري درخت می آب به. جو است
                        . تواند داشته باشد چه تأثیري در مقدار رشد و فرآیندهاي عملیاتی درخت می

]. 40[گردیـد   ارائـه تدوین و  و وایت بر اساس استعاره مذکور، مفهوم جوسازمانی ابتدا توسط لوین، لیپیت
 روانشناسی ، استاد1اکوالگوران در این راستا . بر خالقیت سازمانی بود مؤثرها شناسایی ابعاد جو  هدف آن

هاي هفتاد و هشتاد در این زمینـه مطالعـات مفصـلی نمـود و موفـق       در دههسوئد  سازمانی دانشگاه لوند
، حمایت 5، پویایی4، زمان ایده3، آزادي2چالش: ، ده بعدقیت سازمانیخالمؤثر بر سازمانی گردید تا براي جو

را در قالب یک پرسشـنامه   11و مخاطره پذیري 10، مناظره9، تعارض8طبعی ، شوخ7بودن ، اعتماد و باز6ایده
  .شناسایی نماید CCQ(12(پرسشنامه تحت عنوان پرسشنامه جو خالق 

ي قرار گرفت بازنگر موردآمریکا  متحده یاالتدر ا 13ایساکسن اسکاتتوسط در دهه نود پرسشنامه اکوال 
همچنـین  . تبـدیل گشـت   CIQ(14( جونـوآوري  پرسشـنامه اي اسـتاندارد، تحـت عنـوان     پرسشنامه و به

انگلستان نیز مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت و به پرسشنامه جونوآوري در پرسشنامه اکوال در این دهه 
)ICQ(15 بر جونوآوري و مؤثرارزیابی ابعاد کلیدي  دنبال بهها  ن پرسشنامهدرواقع کلیۀ ای. تغییر نام یافت 

                                                        
١ Goran Ekvall 
٢ Challenge 
٣ Freedom 
٤ Idea time 
٥ Dynamism 
٦ Idea support 
٧ Trust and openness 
٨ Playfulness and humor 
٩ Conflicts 
١٠ Debates 
١١ Risk-taking 
١٢ Creative Climate Questionnaire 
١٣ Scott Isaksen 
١٤ Climate for Innovation Questionnaire 
١٥ Innovation Climate Questionnaire 
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باشند تا از این طریـق امکـان بسترسـازي بـراي      می کار محیط در خالقیت و نوآوري نیز شناسایی موانع

  .تقویت نوآوري در سازمان فراهم گردد
  جوسازمانی -2-2

اي است که درمجموع جو آن سـازمان را   ههاي علمی ویژ ورسوم و روش آداب هر سازمانی داراي فرهنگ، 
  ].6[سازد ها را از یکدیگر متمایز می جوسازمان فرد،  که این خصوصیات منحصربه طوري به. دهند تشکیل می

ها  کنند که اعضاي سازمان، آن هاي سازمانی یا موقعیتی تعریف می جو را مجموعه ویژگی فورهند و گیلمر
اي ادراکی است که از طریـق آن تـأثیرات    معتقدند جو، وسیله همکارانشکاپلمن و ]. 28[اند را درك کرده

از سـوي دیگـر مـوران و ولکـوین معتقدنـد کـه       ]. 38[شـوند  ها و رفتارها مشـخص مـی   محیط بر دیدگاه
هـا   آن. شـود  هـا مـی   جوسازمانی مشخصۀ نسبتاً پایدار سازمان است که موجب تمایز آن از سایر سـازمان 

کنند و آن را ناشـی از تعـامالت چنـد سـویۀ اعضـاء       تعریف می» معبر فرهنگی« همچنین جوسازمانی را
البته این رویکرد به تعریف جوسازمانی مستلزم تمایز قائل شدن میـان  . دانند سازمانی می درزمینۀ فرهنگ

ي  تر معتقد است که براي ایجاد جو از سوي دیگر کیت دویس با نگاه انسانی]. 12،43[فرهنگ و جو است
، مدیریت باید جو مبتنی بر  دهد که افراد را در جهت تولید و دستیابی به رضایت فردي و انگیزش سوق می

  ].23[روابط انسانی را توسعه دهد
  مفهوم نوآوري -2-3

نـوآوري از دیـدگاه وي معرفـی    . مفهـوم نـوآوري را تعریـف نمـود     1ومپیترنخستین بار ش 1934در سال 
نوآوري (دهی  هاي جدید سازمانیا توسعه منابع و شیوه) نوآوري فنّاورانه( محصول، خدمت یا فرآیند جدید

آغـاز   2پردازي، اختراع و ثبـت پتنـت   از دیدگاه دیگر نوآوري، فرآیندي است که با ایده. باشد می) سازمانی
سـازي و  شود و با طراحی، توسعه، ساخت و تولید محصول یـا خـدمت ادامـه پیـداکرده و بـا تجـاري      می
نوآوري فرآیند معرفی یک اختراع، یک ایـده یـا   موراي معتقد است که ]. 34[کند  ریابی خاتمه پیدا میبازا

 از نظر کروسان و آپایدین]. 45[و یا خلق ثروت است عمومی  ةکاربرد جدید و تبدیل آن براي استفادیک 
در جو اقتصادي و  افزوده زشاري از یک ابتکار داراي بردار بهرهاز تولید، اقتباس و یا  است عبارتنوآوري 

هاي جدید تولیـد و   جو اجتماعی از قبیل بازآفرینی و گسترش محصوالت، خدمات و بازارها، توسعه روش
  .]21[ هاي نوین مدیریتی استقرار سیستم

  انواع نوآوري -2-4
پیتر دامنـه  مثالً شوم. اند بندي نوآوري پرداخته هاي گذشته به دسته نویسندگان و محققان متعددي در دهه

هاي جدید تولیـد، شناسـایی بازارهـا، کشـف منـابع       ها را محصوالت یا خدمت جدید، توسعه روش نوآوري
                                                        

١ Schumpeter 
٢ Patent 
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میلـر و فریســن بــه چهــار بعــد  . دهــد هــاي جدیـد ســازمانی قــرار مــی  جدیـد، عرضــه و توســعه شــکل 

هـاي   حل ههاي اجرایی و جستجوي را پذیري در برنامه خدمت، مخاطره/هاي تولید خدمت، روش/محصول
هـا،   بـودن در بـازار، اسـتراتژي    سـه بعـد نـوآوري را نـوآور    ] 17[کاپن و همکاران ]. 42[کند  نو اشاره می

 را نـوآوري  نـوع  چهـار  خـود  نوآوري مدیریت کتاب در بسنت و تید کنند؛ هاي فنّاورانه تعریف می مهارت
اما ]. 1[است پارادایم نوآوري و موقعیت نوآوري فرآیند، نوآوري محصول، نوآوري شامل که کنند می مطرح

وکـار جدیـد    هاي کسـب  ، فرآیندها یا سیستمفنّاورانه نوآوري/طورکلی نوآوري در سه شکل محصوالت به
  ].20،35،37[مدنظر نویسندگان بیشتري قرارگرفته است نوآوري سازمانی / سازمان
  جونوآوري -2-5

ها  زیرا احساسات، نگرش ؛هاي دیگر باشد ز سازمانبه نظر اکوال سازمان نوآور باید از نظر جوي متفاوت ا
هـاي اعضـاي    راستایی اهداف کلیدي سـازمان بـا فعالیـت    دهندة نوآوري از یکسو و هم و رفتارهاي شکل

که در ارتقـاي نـوآوري سـازمانی مـؤثر      باشند یمسازمان از سوي دیگر ازجمله مبانی کلیدي جوسازمانی 
  ].19[ باشند یم

محیطی که باعث ارتقاي تولید، توجـه بـه محصـوالت و    ": ید جونوآوري عبارت است ازاز نظر بِسنت و ت
و همچنـین از   چنین جوي از توسعه، جذب. شود هاي جدید انجام کار می خدمات جدید و استفادة از روش

  ].36[ "کند ها، رویکردها و مفاهیم جدید و متفاوت حمایت می کارگیري فن به
یک مجموعه طوالنی از ادراکات خالقانه ": جوسازمانی نوآورانه/ه جونوآوريهمچنین بورن معتقد است ک

و  شـود  وسیلۀ اعضاي یک سازمان درباره مشخصات و چگونگی عملکرد سازمانشان بیان مـی  است که به
هـا و در   گیـري  تواند در ایجاد انگیزش براي کارکنان، بهبود روحیه ایشان، مشارکت افـراد در تصـمیم   می

  ].16[ "قیت و نوآوري مؤثر باشدافزایش خال
بنابراین تغییر خالقانه در هر بخش از جوسازمانی منجـر بـه تغییـر عمیـق در نحـوه عملکـرد کارکنـان        

در همـین راسـتا ادواردز طـی تحقیقـی نشـان داد در زمـانی کـه جـو سـازمان، پذیرنـده و           ]. 8[شود می
را اداره کند؛ کارکنان به میزان بیشتري پذیراي کننده تغییر باشد و رهبري خالق و نوآور، سازمان  تسهیل

  ].25[آورند  نوآوري در سازمان هستند و به نوآوري روي می
  ابعاد جونوآوري -2-6
هاي خود به تبیین  اکوال یکی از پیشگامان اصلی درزمینۀ مطالعات جونوآوري است که در پژوهش گوران

  ].27[بعد در قالب جدول ذیل اشاره نموده است  10
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  ابعاد جونوآوري از دیدگاه گوران اکوال -1جدول 

  تعریف  بعد
  .انداز سازمان چشم و بلندمدت اهداف روزانه، عملیات در افراد مشارکت میزان  مشارکت

  .است سازمان زندگی وجود اتفاقات گوناگون درمنظور   پویایی
  .است سازمان در افراد توسط آشکار استقالل اي از درجه  آزادي

  .روابط است در عاطفی امنیت  اداعتم
  .جدید استفاده کنند هاي ایده توضیح توانند براي افراد می که استزمانی  مقدار  زمان ایده

  .کار را گویند محل مشاهده در قابل راحتی و خودانگیختگی  طبعی شوخ
  .در بین افراد است عاطفی و شخصی تنش وجود  تعارض

  .داللت دارد جدید هاي ایده بابه طرز برخورد   ها حمایت از ایده
  .است دانش تجربیات و ها، ایده نظرات، میان توافق عدم منظور بروز  بحث و مناظره

  .ابهام دارد و اطمینان عدم اشاره به تحمل  پذیري مخاطره
  

اند تا نسبت بـه شناسـایی ابعـاد     هاي دیگر جونوآوري نیز تالش کرده عالوه بر ابعاد یکپارچه فوق، نظریه
  :مثالً] 14[شوند؛ اقدام کنند هاي کاري که باعث بسترسازي تحقق نوآوري می محیط
        ن، استوارت و آجینگ اعتقاد دارند نوآوري سـازمانی، مسـتلزم وجـود جـویی اسـت کـهسورنس

  ].48[کننده نوآوري در سازمان باشد تشویق
 وري، سبک رهبـري،  در پژوهش صفرزاده آگاهی از رقبا و مشتریان، ارزش قائل بودن براي نوآ

هـا برشـمرده    گیري نامتمرکز و حمایت از سازمان از ابعاد مؤثر بـر نـوآوري در سـازمان    تصمیم
  ].9[اند شده

 الم به ساختار سـازمان و  ]3[ حضوري و خداد حسینی به دانش و انگیزة درونی نیروي انسانی ،
] 29،46[سـازمانی   نیز فرهنگو پاسیال و اُکارینن و گابریجِال و همکاران ] 39[عوامل مدیریتی 

  .اند برده عنوان بعد مؤثر بر نوآوري در سازمان نام را به
 آیـد   می  دست براساس پژوهش رستمی در صورت عدم وجود توافق، بهترین نتیجه هنگامی به

هـاي خـود را    صورت آزادانه با یکدیگر رابطه برقرار کرده و ایـده  که افراد یک سازمان بتوانند به
  ].7[یان کنندمطرح و ب

 هاي مهم جونوآوري توانایی آن در تحـت تـأثیر    وودمان و همکاران معتقدند که یکی از ویژگی
  ].49[قرار دادن افراد در سطوح مختلف یک سازمان است

 اي  توان در قالـب اقـدامات نوآورانـه    هاي سازمانی را می کند نوآوري در محیط فورد نیز بیان می
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  ].7[هاي متعدد اجتماعی نیز باشد زمان تحت تأثیر حوزه ر همطو درك کرد که ممکن است به

 آینـده، سـاختن   برازنـده   تنها راه ایجـاد سـازمانی  : گوید گري همل در کتاب آینده مدیریت می
این سازمان انسانی، سازمانی بوده که داراي محیطی سرشار از جو . استانسان برازنده  سازمانی

 ].13[هاي سازمانی است یمان در انجام فعالیتسازگاري، جونوآوري، جو مشارکت و ا
بِسـنت و   دویس، کروسـان و آپایـدین،   ي همچونادیز دانشمندان و محققانالذکر ، با توجه به موارد فوق

حضوري و خداد حسـینی، پاسـیال و اُکـارینن ، گـابریجِال ، رسـتمی،       تید، بورن، ادواردز، اکوال، صفرزاده،
ـ . انـد  پرداخته سازمان يجونوآوریی بعد یا ابعادي از اساشن بهوودمان ، فورد و همل  در ایـن مقالـه،    کنیل

 دار بودن ابعـاد مولفه ،ابعاد ي،روزآمدساز ابعاد تیجامع: همچون ییها شاخص قراردادن مدنظرپژوهشگر با 
ـ ابـه   مـذکور،  محققـان  توسـط  شده هیارا يها افتهی یبررس زین و بودن ،مرجع ابعاد نبود ریپذ ،سنجش  نی

 و کـا یامرکـه در   ایساکسـن  توسـط  شـده  یطراحـ  يجونـوآور  پرسشنامه کهرسید  »استنتاجقضاوت و «
کـه هـر    طوري باشد؛ به تري می ، داراي ابعاد بیشتر وکاملها افتهی ریسا به نسبت است؛ روزشده به انگلستان

ب یک پرسشنامه، قابلیت بندي آنها در چارچو یک از ابعاد خود به تعدادیی مولفه تقسیم گردیده و با قالب
گرفتـه، مشـخص    از سوي دیگر با توجه به مطالعات صـورت  .پذیري هر بعد نیز حاصل شده است سنجش

گردید که در اکثر مقاالت مربوط به جونوآوري سازمانی، غالب محققان مربوطه ،بـه نحـوي از انحـاء بـه     
 برتري و جامعیت این موضوع نشاندهندهاند؛که  توجه نموده ویا ارجاع داده پرسشنامه جونوآوري ایساکسن

 یسازمان يجونوآور لیتحل را در يشتریبو گستره  عمق دتوان یم آن از استفاده لذا ؛باشد این پرسشنامه می
 . حاصل نماید

  1هاي پیچیده سازمان داراي محصوالت و سیستم -2-7

  هاي پیچیده محصوالت و سیستم -2-7-1
محیط نوآوري تغییرات قابـل تـوجهی نمـوده اسـت؛ لـذا تغییـرات        1960از اواسط دهه  با توجه به اینکه

ها ، تعیین قواعد جدید فضاي کسب و کـار ،تـامین مـالی و رشـد بـازار سـرعت        گذاري فناورانه ، سیاست
هاي پیچیده مانند مخابرات، انرژي، صنایع ریلـی ،صـنایع    نوآوري در صنایع با تولید محصوالت و سیستم

 روزافزونی و مهم نقش پیچیده هاي سیستم و اصوالً محصوالت. دوچندان کرده است هوایی و هوافضا را
،کشورهاي  گذشته دهه دو رو در این از. کنند می ایفا کشورها و ها، صنایع سازمان اقتصادي هاي فعالیت در

  ].45[اند شده متمایل CoPSو اغلب کشورهاي آسیایی به سمت تولید و نوآوري در  صنعتی پیشرفته
CoPS افـزاري،   هـاي نـرم   ها، واحدهاي کنتـرل، بسـته   ها، شبکه اي، سیستم توان کاالهاي سرمایه را می

  ].18[بر، وابسته به تکنولوژي و اختصاصی هستند تعریف نمود  ها و خدماتی که هزینه سازه
ایی هـ  مشغول به فعالیت هستند ویژگی  CoPSحوزههایی که در  طبق مطالعات انجام شده براي سازمان

                                                        
١ Complex Products and Systems 
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هـا دارد؛ بـراین    استخراج گردیده است که شناخت آنها کمک بهتري در فهم هویت این دسته از سـازمان 

چرخه عمر محصول  ،هزینه واحد باال، حجم تولید کوچک: هاي مربوطه عبارتند از اساس مهمترین ویژگی
 و مهـارت،  تنـوع دانـش   ،درجه اختصاصی بـودن  ،مهندسی دقیق محصول ،بدون بلوغ، تازگی تکنوژیک

  .]2،32[گذاران کنندگان و مشارکت قانون مشارکت تامین ،مشارکت کاربران
هـاي مـورد نیـاز و میـزان      شده، وسـعت دانـش و مهـارت    واژه پیچیده نیز بیانگر اجزاي خاص و یکپارچه

تعـداد اجـزاء میـزان    : هـاي پیچیـدگی محصـول عبارتنـد از     شـاخص . باشد بکارگیري دانش در تولید می
هاي ممکن، میزان دقت معماري سیستم، گستره عمق دانش  بودن سیستم و اجزاء، تعداد طرح اختصاصی

تواند منجر بـه پیچیـدگی    می CoPSو مهارت موردنیاز ، مواد و اطالعات موردنیاز، براین اساس ماهیت 
هـاي خاصـی از مـدیریت و سـازماندهی را طلـب       نوبـه خـود، شـکل    زیاد کارها شده که این پیچیدگی به

  ].32[کند می
ها  محور و گاهاً به سازماندهی ماتریسی براي مدیریت پروژه پژوهشگران این حوزه عمدتاً به سازمان پروژه

هاي سازمانی جدید منطبق با پیچیدگی  مطالعات اخیر مضمون نوآوري به استفاده از شکل. اند اشاره نموده
ال بـراي   محور، فرم سـازمانی ایـده   ساختار پروژه.در حال افزایش تولید، ارتباطات و تکنولوژي اذعان دارند

محـور   وکار، نوآوري مشتري هاي بین بخشی کسب مدیریت پیچیدگی محصوالت، بازارهاي متغیر، مهارت
محـور محسـوب    هاي ذاتی سـازمان پـروژه   نوآوري از ویژگی. رود و عدم قطعیت تکنولوژیک به شمار می

قابل بازسازي و ساختاردهی مجدد  CoPSمقتضیات هر پروژه شود؛ چراکه متناسب با نیاز مشتري و  می
  ].32[است

  جوسازمان مورد مطالعه -2-7-2
هاي صنعتی تابعه ودجا با ماهیـت تولیـد محصـوالت پیچیـده و      سازمان مورد مطالعه که یکی از سازمان

ود در قالـب  باشد؛ حداقل در طول دو دهه گذشته نسبت به تقویـت جوسـازمانی خـ    داراي فناوري باال می
انداز و راهبردهـا ،توسـعه نـوآوري و اسـتقرار نظـام نـوآوري        تحقق چشم: مضامین ذیل اقدام نموده است

وکارکنـان   هـاي مـدیران   هاي تخصصی و انجام کارهاي تیمی ،آموزش و ارتقاء مهـارت  سازي دفاعی ،تیم
گـذاري بـر    کنندگان ،سیاسـت  ینپژوهی ،توسعه تعامالت دفاعی و ملی ،ایجاد شبکه تام بانی و آینده ،دیده

  طراحی و تولید محصوالت نوآورانه ،تقویت فرهنگ خالقیت و نوآوري
  :همچنین این سازمان با تمرکز بر دو رویکرد ذیل

نگاشت محصوالت کلیدي مبتنـی   ها ،تهیه ره اهتمام به تهیه اطلس فناوري: مهندسی -رویکرد فنی)1
دسی سیستم ،قابلیت اطمینان ،مهندسی تولید ،طراحـی براسـاس   بر الگوي سالح ،رعایت استانداردها ،مهن

  ...پلتفرم مشترك ،مالقات با محصوالت و مشتریان و
اهتمام به مدیریت پروژه، مدیریت ریسک ،مدیریت فناوري ،مـدیریت   :سیستمی -رویکرد مدیریتی)2

نندگان با رویکرد هسـته و  ک مندي از ظرفیت تامین هاي فناورانه و بهره دانش ، مدیریت هزینه ، همکاري
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  ...شبکه و

کـه در ایـن خصـوص دسـتاوردهاي     .نوآورانه بـوده اسـت   محصوالت به دنبال نوآوري سازمانی و توسعه
  . چشمگیري را در تولید قدرت بازدارندگی و تهاجمی به ارمغان آورده است

وطه با توجه به چرخه اگرچه در جوسازمانی مربوطه، توفیقات مذکور حاصل گشته است؛ لیکن سازمان مرب
هاي روزافزون سیستمی و حجـم کوچـک    ها ،چرخه عمر محصوالت و نیز افزایش پیچیدگی عمر فناوري

هـاي دانشـی، خالقانـه و نـوآوري      هـا و قابلیـت   مندي مستمر از مهارت بایست با بهره بازار در اختیار، می
با حفظ کیفیت و تحویل به موقع به نحو کارکنان، هزینه طراحی و تولید محصوالت پیچیده و نوآورانه را 

   .منطقی تعدیل نماید
  
  شناسی تحقیق روش -3

 بـرآن  قصد زیرا. است مقطعی پیمایشی استراتژي ها، داده گردآوري براي مدنظر استراتژي تحقیق این در
 خصیصـه  یـا  ها،افکار،رفتارهـا  نگرش مقوله یک روي بر پیمایش اجراي و پرسشنامه از استفاده با تا است

 »1ارزیـابی  روش« بـه  و توصـیفی  تحقیـق،  هدف همچنین]. 4[گردد توصیف مطالعه تحت قلمرو/جامعه
 سـازمان  سـتاد  سـطح  در سـازمانی  نوآوري بستر عنوان به) مطالعه تحت مقوله( جونوآوري ارزیابی جهت

 اسـت  ذکر به الزم. است شده انجام) مطالعه تحت قلمرو/جامعه(تابعه هاي گروه ستاد سطح و مورد مطالعه
 کـه  است بازتابی و ادراکی مشارکتی، اصول با بررسی مند نظام روش یک پرسشنامه بر مبتنی ارزیابی که

  ].11[نمایدمی مشخص را بهبود هاي زمینه و قوت نقاط
  :است گرفته قرار نظر مد ذیل) پروتکل(موارد پیمایش، اجراي منظور به راستا این در
 ادبیـات  از گیـري بهـره  نیـز  و مطالعـه  مـورد  سـازمان  در نـوآوري  ریـان ج بر حاکم شرایط به توجه با) 1

  . گردید مطرح -مقدمه در گفته پیش- سوال دو جونوآوري،
 و  پـژوهش  واحد و برنامه و  طرح واحد خبره ارشد کارشناسان و مدیران بر متمرکز صرفاً آماري جامعه)  2

  . گردید عهتاب هاي گروه ستاد سطح و سازمان ستاد سطح در نوآوري
 افراد کلیه از فهرستی سازمان، ستاد مطلع مدیر از یکی با اندیشیهم نیز و موجود سازمانی نمودار طبق) 3

 نفـر  50 تعـداد  بـه  آمـاري  جامعـه  افـراد  اساس این بر که. شد استخراج مطالعه مورد قلمرو در مرتبط
  .گردید شناسایی

 44 الزم، نمونـه  تعداد] 3و9[1هدفمند گیري نمونه بر مرکزت با و 2مورگان گیري نمونه جدول به توجه با) 4

                                                        
  ].3[شود می استفاده کاربردي هاي پژوهش ها و رهنمودهاي توصیه ارزشیابی/ارزیابی براي که است اي شیوه 1
 مورگان جدول از اطالعی وجود داشته باشد؛ متغیر موفقیت عدم یا موفقیت احتمال از نه و جامعه واریانس از نه که زمانی 2

   .شود می استفاده
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  )2 جدول. (گردید مشخص نفر

 انتخاب) CIQ( سازمان 2نوآوري جو استاندارد پرسشنامه ، پیمایشی پژوهش این در استفاده مورد ابزار) 5
  .گردید

 کلیـه  بـراي  شده، يکدگذار هاي پرسشنامه شود؛ استفاده ذیصالح نفر 44 نظرات از بتوان که این براي) 6
  .گردید ارسال نفر 50

   .گردید آوري جمع شده تکمیل پرسشنامه 32 الزم، هاي پیگري با) 7
 تسریع جهت و شد؛ حاصل هماهنگی تر خبره نفر 12 با مجدداً بودند، نداده پاسخ که نفري 18 بین از ) 8

 .شد تکمیل] 4و5[ حضوري صورت به مذکور پرسشنامه نظرات، دریافت در
در  يمـوثر بـر جونـوآور    يهـا  مولفـه  یرسا«تحت عنوان  ]5[باز  سوالی تکمیلی؛ نظرات دریافت براي )9

 .یدگرد ایجاد پرسشنامه انتهايدر  نیز» سازمان شما کدامند؟
 12 و غیرحضوري شدهتکمیل پرسشنامه 32 مجموع اطالعات براساس تحقیق، گیري نتیجه و تحلیل) 10

  )پرسشنامه 44 مجموع در.(شد نجاما حضوري شدهتکمیل پرسشنامه
 استفاده با که بودند؛ دار اولویت بهبود زمینه 24 شامل آمده دست به کلی اطالعات الذکر، فوق رویه براساس

  .گردیدند تحلیل توصیفی، آمار و تلفیقی رویکردهاي از
  آماري نمونه حجم و آماري جامعه حجم -2 جدول

  مجموع  گروه ستاد  سازمان ستاد  سازمانی واحد
 کارشناس  مدیر  ارشد کارشناس  مدیر

  ارشد
 خبرگــان تقریبــی تعــداد
  انتخابی

6  2  26  16  50  

  % 100  % 32  % 52  % 4  % 12  جامعه در درصد
  44  14  23  2  5  نمونه تعداد

  
 بر مبتنی نیز آن روایی و باشد؛ می جونوآوري استاندارد پرسشنامه روزآمد ویراست مذکور پرسشنامه اگرچه
 اسـاتید  از تعـدادي  تاییـدي  نظـر  کسـب  بـا  لـیکن .گرفـت  قرار مدنظر »استاندارد محتوایی روایی« روش

 اطمینـان  تـا  گردیـد؛  بررسـی  آن محتوایی روایی مجدداً سازمانی، نوآوري حوزه متخصصان و دانشگاهی
 يبـرا  تحقیق این در همچنین. سنجد می را نظر مورد خصیصه همان اختیار در پرسشنامه که شود حاصل

                                                                                                                                             
تر استفاده شود؛ و قوت  گیري هدفمند، براي آن است که در زمینه نوآوري سازمانی از نظرات افراد مجرب تمرکز بر نمونه 1

  .ها نیز افزایش یابد یافته
  .است شده بندي دسته بعد، 17 در که باشد می گویه 59 شامل پرسشنامه این 2
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 هـاي  داده از اسـتفاده  بـا  کـه  طـوري  به. شد استفاده کرونباخ آلفاي روش از پرسشنامه، پایایی گیري اندازه

 کرونبـاخ  آلفـاي  روش با اعتماد ضریب میزان 22 ورژن SPSS آماري افزار نرم کمک به و آمده دست به
 برابـر  پرسشـنامه  کل رونباخک آلفاي اساس براین که گردید؛ محاسبه پرسشنامه گانه هفده ابعاد از یک هر

  . آمد دست به/. 967
  جونوآوري پرسشنامه هفدگانه ابعاد کرونباخ آلفاي سنجش -3 جدول

  کرونباخ آلفاي  بعد  ردیف  کرونباخ آلفاي  بعد  ردیف

ــم  1 ــداز چشـ ــا ارزش ، انـ  هـ
  ها سیاست و ،راهبردها

 هـاي  سرمایه با شایسته رفتار  10  /.976
  انسانی

986./  

ــک  2 ــذیري ریس  تحمــل ، پ
ــتباهات ــذیرش و اشــ  پــ

  ها شکست

  /.982  درونی و بیرونی تعامالت  11  /.976

  /.956  نوآوري پشتیبان مدیران  12  /.974  نوآوران از پشتیبانی  3
  /.956  گیري تصمیم  13  /.969  توانمند چندمنظوره هاي تیم  4

 هـاي  ایـده  خلـق  براي زمان  14  /.970  توانمند افراد انتخاب  5
  جدید

944./  

  /.944  نگري آینده  15  /.977  دیگران موفقیت قتباسا  6

  /.944  مشارکت و کمک  16  /.989  قوي سازمانی روابط  7
  /.944  نفعان ذي بر تمرکز  17  /.985  کنندگان عرضه انتخاب  8
        /.979  صداقت و شفافیت اعتماد،  9

  /.967  میانگین
  
  ها وتحلیل داده تجزیه -4

  هاي بهبود درصد تحقق و زمینه -4-1
دهنده جونوآوري در سازمان موردمطالعه را در طیـف   در این مرحله، پرسشنامه مربوطه وضعیت ابعاد شکل

دهنـده بـه سـؤاالت پرسشـنامه بـا       پاسـخ  44که با توجه به فراوانی  طوري ارزیابی نمود؛ به 5تا  1لیکرتی 
بعـد و درنهایـت    ، درصد تحقق هر گویه، سپس میانگین درصد تحقق هـر 4هاي مندرج در جدول ویژگی

محاسبه گردید؛ که نتـایج حاصـله در قالـب     %9/59میانگین درصد تحقق کل هفده بعد مذکور به میزان 
  .شده است جداول و نمودارهاي ذیل نشان داده
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  شناختی هاي جمعیت اهم ویژگی - 4جدول 

  وضعیت  مقوله  ردیف
  دانشجوي دکتري و دکتري% 14کارشناسی ارشد ،       % 52کارشناسی ،    % 34  سطح تحصیالت  1
  بیست سال به باال% 39یازده تا بیست سال،    % 54تا ده سال،       % 7  سابقه کاري  2
  خیلی خوب% 54خوب،                    % 41متوسط،          % 5  میزان آشنایی با نوآوري  3

  
مخاطبـان داراي سـطح   % 66: شـود کـه   الـذکر، مشـاهده مـی    شناختی فـوق  با توجه به اطالعات جمعیت

  ایشان داراي آشنایی%  95آنها سابقه کاري بیش از ده سال و %  93تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر ،
گیري  به نمونهکه این وضعیت موید انتخاب مناسب افراد با توجه .باشند خوب و خیلی خوب با نوآوري می

  .مند است هدف

  
  د جونوآوري در سازمان مورد مطالعهمیانگین درصد تحقق ابعا - 1 نمودار

  
انتخاب افـراد  «،»دیجد هاي ایده خلق يبرا زمان«:طبق نمودار فوق ابعادي با درصد تحقق باالتر همچون

تـر   ابعادي نیز با درصد تحقـق پـایین    و» مدیران پشتیبان نوآوري«و» گرانید تیموفق اقتباس«،»توانمند
شـایان ذکـر   . شوند دیده می» اعتماد، شفافیت و صداقت«،»کمک و مشارکت«،»نگري آینده«:   همچون

هاي ذیربطـی بـا    است که اگر چه برخی از ابعاد داراي درصد تحقق باالیی هستند لیکن بعضاً داراي گویه

64%
55%

60%

64%

69%

68%

60%

65%49%60%61%
68%

63%

70%

40%

48%

54%

ریسک پذیري، تحمل اشتباهات و  پذیرش  چشم انداز، ارزش ها، راهبردها و سیاست ها
شکست ها

پشتیبانی از نوآوران  

تیم هاي چندمنظوره توانمند

انتخاب افراد توانمند  

اقتباس موفقیت دیگران

حس سازمانی قوي

انتخاب عرضه کنندگان
رفتار شایسته با سرمایه هاي انسانیاعتماد، شفافیت و صداقت

تعامالت درونی و بیرونی

مدیران پشتیبان نوآوري

تصمیم گیري

زمان براي خلق ایده هاي جدید

آینده نگري

کمک و مشارکت

تمرکز بر ذینفعان
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رو ضـروري   ازاین. هاي بهبود آورده شده است باشند که این موضوع در قالب زمینه درصد تحقق پایین می

هایی که فراوانی کمتـري دارنـد    هاي سازمان موردمطالعه، به گویه ا و سیاسته گیري است بر اساس جهت
  .موقع مرتفع گردند اند به عنوان زمینه بهبود شناسایی شده هایی که به توجه الزم صورت گیرد؛ تا آن

 0,5و دامنه تغییرات مطلوب در این پژوهش را  2,5، چنانچه حد وسط را 5تا  1همچنین در طیف لیکرتی 
دهنـدگان،   خواهد شد کـه بـا توجـه بـه فراوانـی پاسـخ       3نظر بگیریم، در آن صورت حد باالي دسته  در

؛  شـدند  60هـا کمتـر از    و درنتیجه درصد تحقـق آن  3ها کمتر از  هاي ذیربط هر بعدي که امتیاز آن گویه
  . اند پیشنهاد گردیده 2بهبود، انتخاب و در قالب نمودار هاي  عنوان اهم زمینه به
  :از است عبارت مولفه/گویه هر تحقق درصد محاسبه نحوه که است گفتن به زمال
  

درصد تحقق گویه = (امتیازحاصله) ×  ( حداکثر امتیاز)/100
امتیازحاصله = ( دهندگان پاسخ × فراوانی    (امتیاز ستون مربوطه

حداکثرامتیاز = × تعدادکل پاسخ دهندگان   حداکثرامتیازستون
  

باشد؛ لذا درصـد تحقـق    مولفه می/استاندارد مربوطه، هر بعد شامل چند گویه همچنین چون در پرسشنامه
  .هاي ذیربط هر بعد، محاسبه گردیده است ، معادل میانگین درصد تحقق گویه1هر بعد مذکور در نمودار 

 بـه  ذیـل  هـاي  یافتـه  ها، گویه از هریک تحقق درصد نیز و مطلوب تغییرات دامنه ، وسط حد به عنایت با
  :گردید استخراج موردمطالعه سازمان جونوآوري بر اولیه و مؤثر بهبود هاي زمینه نعنوا

 و راهبردها« گویه تحقق میزان ،)ها سیاست و ،راهبردها ها ،ارزش انداز چشم( اول بعد تحلیل در 
  .است شده%  6/58 ».اند شده تهیه کاربردي صورت به بخشی هاي سیاست

 گویـه  تحقـق  میزان ،)ها شکست پذیرش و اشتباهات ،تحمل پذیري ریسک( دوم بعد تحلیل در  
  گویـه  ،%  1/49 ».شوند می تلقی شجاعت و ابتکار از هایی نشان عنوان به غیرعمد اشتباهات «
 ،% 5/55 ».شـود   می تلقی ارزشمند ریسک، مدیریت همچون ها پروژه و ها طرح بهتر مدیریت «

 جـاري  هـاي  برنامـه  معیارهـاي  از متفاوت نو، کارهاي خصوص در قضاوت براي معیارها«گویه
 امـا  اسـت،  تأیید مورد مطالعاتی محیط در خطا و  آزمون و تجربه کسب«گویه ،% 6/58 ».است

 اشـتباه  مرتکب عمل عرصه در که افرادي «گویه ،% 8/56 ».نیست قبول قابل واقعی محیط در
   ».بیاموزنـد  نیـز  هـا  آن و بگذارنـد  دیگران اختیار در را خود تجربه تا شوند می تشویق شوند، می
 .باشد می%  55

 روحیـه  داراي کـه  افـرادي  بـا «گویـه   تحقق میزان ،)نوآوران از پشتیبانی( سوم بعد تحلیل در 
 تـرك  را سـازمان  خـدمت،  اول سـال  5 در ها آن اکثر که شود می رفتار طوري هستند، نوآوري

 ».هستند نوآوري در موفق سابقه داراي ،رؤسا و مدیران از بسیاري «گویه  ،% 1/59 ».کنند می
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 قـرار  موردحمایـت  شوند می نوآوري در موفقیت به منجر که جسورانه رفتارهاي«گویه ،% 2/58

 .باشد می%  6/58 ».گیرند می
 و شـوراها / هـا  کمیتـه «گویـه  تحقق میزان ،)توانمند چندمنظوره هاي تیم( چهارم بعد تحلیل در 

 .باشد می%  9/55» .هستند آزاد خود تصمیمات اجراي و گیري تصمیم در ها تیم
 اینکـه  از کارکنـان  از بسـیاري «گویـه  تحقق میزان ،)قوي سازمانی روابط( هفتم بعد تحلیل در 

 تعلـق  احسـاس  خـود  بخـش  به نسبت«گویه ،%  8/56 ».کنند می افتخار هستند سازمان عضو
 .باشد می%  5/54 ».ندارم احساسی چنین سازمان مورد در ولی کنم می سازمانی

 را حقیقـت  کارکنـان «گویـه  تحقـق  میـزان  ،)صـداقت  و شـفافیت  اعتمـاد، ( نهم بعد تحلیل در 
 و صداقت بین خوبی تعادل سازمان در«گویه ،%  4/51 ».باشد کننده ناراحت اگر حتی گویند می

 محافظـت  سیاسـی  منبـع  یـک  عنـوان  بـه  اطالعات از«گویه ،% 55 ».است شده برقرار اعتماد
 اشـتراك  بـه  سازمان مرزهاي سرتاسر در را اطالعات آزادانه کارکنان«گویه ،% 2/48 ».شود می
 ».شـود  می ارائه مالی و عملکرد هاي گزارش ماه، در بار یک حداقل«گویه ،% 4/46 ».گذارند می

 .باشد می%  5/44
 بـه  مـدیران «گویـه  تحقـق  میـزان  ،)انسـانی  هاي سرمایه با شایسته رفتار( دهم بعد تحلیل در 

 بـه  واقعـی  احترام مدیران،«گویه ،%  9/55 »کار ابزار نه کنند می نگاه انسان عنوان  به کارکنان
 .باشد می%  8/51 ».کنند می تلقی مهمی بسیار اصل را دیگران

 امـور  انجـام  در کارکنان«گویه تحقق میزان ،)درونی و بیرونی تعامالت( دهمیاز بعد تحلیل در 
 ».هستند نشاط داراي امور انجام در کارکنان«گویه ،%  4/56 ».دهستن استقالل و آزادي داراي

 .باشد می%  1/54
 آینـده  به بلندمدت نگاه داراي مدیران«گویه تحقق میزان ،)نگري آینده( دهمپانز بعد تحلیل در 

 .باشد می%  40 ».باشند می
 بـه  کمـک  بـراي  منابع و وقت«گویه تحقق میزان ،)مشارکت و کمک( دهمزنشا بعد تحلیل در 

 % 48 ».نیسـت  فـرد  مسئولیت جزء کار این که درحالی شود می صرف کاري حوزه از خارج افراد
 .باشد می

 و درك بر ها، گیري تصمیم در «گویه تحقق میزان ،)نفعان ذي بر تمرکز( همهفد بعد تحلیل در 
 .باشد می % 54 ».شود می توجه مشتریان نیازهاي بهتر تحقق

 ًهشـتم  ،)دیگـران  موفقیـت  اقتبـاس ( ششـم  ،)توانمند افراد انتخاب( جمپن بعد تحلیل در ضمنا 
 ،)گیـري  تصـمیم ( سـیزدهم  ،)نـوآوري  پشـتیبان  مـدیران ( دوازدهـم  ،)کنندگان عرضه انتخاب(

%  60 از کمتـر  ذیربطی اي گویه هیچ تحقق میزان) جدید هاي ایده خلق براي زمان( چهاردهم
  . است نبوده
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  :باشند ابعاد ذیل می به مربوط هبودب  هاي زمینه بیشترین اگرچه
   شکست پذیرش و اشتباهات تحمل، پذیري  ریسک )1
   نوآوري از پشتیبانی )2
   صداقت و شفافیت، اعتماد )3

هاي بهبود اولیه و مهم  اساس میانگین صعودي درصد تحقق، زمینه هاي فوق و بر لیکن با عنایت به یافته
هـا، اقـدام بـه     بتوان بر اساس میزان نقصان هریک از آن گردند؛ تا بندي می صورت نمودار ذیل اولویت به

  .بهبود مربوطه نمود) هاي(یا تعریف پروژه اصالح و
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي بهبود مهم بر اساس میانگین صعودي درصد تحقق بندي زمینه اولویت - 2 نمودار

  
 بـر  موثر هاي مولفه سایر به دهندگان پاسخ گردید، تنظیم پرسشنامه در که بازي سوال اساس بر همچنین

احصـاء،   نـوآوري  انـواع  عنـوان  تحـت  ایشـان  نظـرات  ماحصل که نمودند؛ اشاره شان سازمان نوآوري جو 
  .است شده آورده 3 نمودار قالب در و بندي دسته

  
  نزولی ترتیب اساس بر »نوآوري انواع« هاي مولفه فراوانی - 3 نمودار

 

نوآوري 
/ محصول 

پروژه/ خدمت

نوآوري 
فرآیند

نوآوري 
راهبرد

نوآوري تامین 
کنندگان

نوآوري 
مشتري وبازار

نوآوري 
ساختار

نوآوري منابع نوآوري 
پارادایم

12 11 9 7 7
4

1 1

1-
1

16
-1 9-

5

9-
4

17
-1 2-

1

9-
3

10
-5 9-

1

7-
4

18
-1

11
-4 2-

5

4-
1

2-
2

9-
2

10
-1

2-
4

3-
3

2-
3

3-
4

1-
2

3-
2

7-
2

11
-3

27

40
47 47 48 49 49 51 52 54 54 54 55 55 56 56 56 57 58 59 59 59 59 60 60
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نـوآوري  «و » پـروژه /خـدمت /نوآوري محصـول «هاي  مولفه اگرچهشود  گونه که در نمودار دیده می همان
فراوانـی  » نـوآوري راهبـرد  «و » 1پـارادایم  نوآوري«، »نوآوري منابع«هاي  فراوانی بیشتر و مولفه» فرآیند

ها در سطح ستاد سازمان و ستاد  اما عدم توجه متوازن به کلیه نوآوري. اند کمتري را به خود اختصاص داده
وکـار پایـدار    توانـد کسـب   عه ، عالوه بر تاثیرات نامطلوب بر وضعیت جونوآوري سازمانی میهاي تاب گروه

  .سازمان را نیز تحت شعاع قرار دهد
  بندي جدید معیارسازي و دسته -4-2

 سـازي  مـرتبط  بـر  نـاظر  محوري کدگذاري که معتقدند) 2008(کوربین و) 2006(چارمز، )1987(اشتراوس
 لـذا . اسـت  جدیـد   شـیوه  به ها مقوله دهی سازمان و منسجم بندي دسته ها و ولهمق به ها مفهومی زیرمقوله

 و شـده  مـرتبط  هـم  بـه  انتزاعی و منطقی، نظري مدل یک قالب در بتوانند باید شده استخراج هاي مقوله
هاي پرسشـنامه جونـوآوري مـورد     اساس در کدگذاري محوري اولیه ،ابعاد و گویه براین ].10[شوند ترسیم
بندي ابعادي که داراي قرابت مفهومی بیشتري بودند؛ معیارهایی به شـکل   قرار گرفتند؛ و با دسته بررسی

  :گذاري گردیدند زیر استخراج و نام
 نگري آینده) 2  ها سیاست و ،راهبردها ها ،ارزش انداز چشم) 1: شامل نگري و راهبردها آینده  
 و کمـک ) 3  درونـی  و بیرونی امالتتع) 2  قوي سازمانی روابط) 1: شامل همکاري و تعامل 

  دیگران موفقیت اقتباس) 4  مشارکت
 نفعـان                          ذي بـر  تمرکـز ) 2  انسـانی  هـاي  سـرمایه  بـا  شایسته رفتار) 1  :شامل رعایت اخالق

  صداقت و شفافیت اعتماد،) 3
 چندمنظوره هاي تیم) 3  کنندگان عرضه انتخاب) 2  توانمند افراد انتخاب) 1  :شامل سازي تیم 

  توانمند
  ــوآوري ــت از ن ــامل حمای ــدیران )1: ش ــتیبان م ــوآوري پش ــتیبانی) 2  ن ــوآوران از پش                   ن

 خلق براي زمان) 5  گیري تصمیم) 4  ها شکست پذیرش و اشتباهات ،تحمل پذیري ریسک) 3
  جدید هاي ایده

کـالن سـازمان مـورد مطالعـه ، محصـوالت و      سپس در کدگذاري محوري ثانویه با توجه به زیست بوم 
 واحـد  خبـره  ارشد کارشناسان و نفر از مدیران 12هاي مصاحبه با  هاي پیچیده مربوطه و نیز یافته سیستم

بنـدي   تابعه ،خوشه هاي گروه ستاد سطح و سازمان ستاد سطح در نوآوري و  پژوهش واحد و برنامه و  طرح
  .بعد به صورت ذیل بازآفرینی و ارایه گردید 15 معیار و 5پیشنهادي جدیدي مبتنی بر 

  

                                                        
 منطق که است ذهنی هاي مدل تغییر معنی به پارادایم نوآوري تقدندمع پارادایم، نوآوري ارایه ضمن) 1391( بسنت و تید 1

   .گردندمی مرتفع مشکالت، آن ظهور با و دهد؛ می تشکیل را سازمان رفتارهاي
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  هاي کالن و ابعاد مربوطه معیار  -5جدول 

  مدیریت خالقیت
 و نوآوري

  همکاري و
 تشریک مساعی

  رعایت
 اي اخالق حرفه

  گرایی و تیم
 سازي شبکه

  نگري آینده
راهبردي 

 نوآوري
ــط مدیریت نوآوري و نوآوران مشــارکت  و رواب

 قوي سازمانی
ــار ــا ایســـتهش رفتـ  بـ
 انسانی هاي سرمایه

ــداز چشـــم توانمند افراد انتخاب  و انـ
  ها ارزش

 هـاي  ایـده  خلـق  براي زمانی
 جدید

 و بیرونـی  تعامالت
 درونی

 انتخــــــــــــاب ذینفعان بر تمرکز
 کنندگان عرضه

  نگري آینده

ــمیم ــري                       تصــــــ گیــــــ
  پذیري و ریسک

 موفقیــت اقتبــاس
 دیگران

ــاد، ــفافیت اعتمـ  و شـ
 داقتص

 چندمنظوره هاي تیم
 توانمند

 و راهبردهـــــا
  ها سیاست

  
سازي انجام نشده اسـت   با عنایت به مطالعات صورت گرفته، تاکنون در خصوص جونوآوري سازمانی مدل

براین اساس اگرچه هدف اصلی ایـن مقالـه   . ها باقی مانده است و این مهم در حد شناسایی ابعاد و مولفه
نی نبوده است؛ لیکن با مبنا قراردادن پرسشنامه استاندارد جونوآوري سازمانی ساخت مدل جونوآوي سازما

مـدل اولیـه    EFQM,MBQA و ودجـا  تعـالی  هـاي  مـدل  از گرفته و نیز ترازیابی و معیارسازي صورت
گـردد تـا خـود صـرفاً      جوسنجی نوآوري سازمانی به عنوان یک مدل پیشنهادي به شکل ذیل ارایـه مـی  

  .تر قرار گیرد ی مدلی کاملاي براي طراح ایده
نگري ،تعیین  کند که رهبران یک سازمان را به آینده به معیاري اشاره می» ساز جهت«در این مدل بخش 

همچنـین بخـش   . نمایـد  کننـده جونـوآوري سـازمانی هـدایت مـی      ساز و راهبردهاي تقویـت  ارکان جهت
وکـار   حفظ و تثبیت روابط و مناسبات کسبکند که تحقق آنها باعث  به معیارهایی اشاره می» پایدارساز«

کنـد کـه رهبـران     به معیاري اشـاره مـی  » ساز ارزش«در نهایت بخش. گردد آفرینی پایدار می جهت ارزش
هـاي حاصـل شـده از     منـدي از قابلیـت   نگري راهبردي نـوآوري و نیـز بهـره    سازمان را در راستاي آینده

وسعه جونوآوري جهت اعـتالي خالقیـت و نـوآوري در    سازي نوآوري، به ت هاي پایدار و فرهنگ همکاري
  .نماید وکار سازمانی ترغیب می کسب
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  مدل پیشنهادي جونوآوري سازمانی  -1شکل 

 
  گیري بحث و نتیجه -5

 ، بـودن  دار مولفـه ،  روزآمدسازي، جامعیت: همچون هایی شاخص قراردادن مدنظر محقق با، مقاله این در
 یافت که دست استنتاج بندي و جمع این به ،مربوطه هاي یافته بررسی یزن و بودن مرجع،بودن پذیر سنجش 

لذا در این راسـتا   .باشد براي ارزیابی می تري کامل ابعاد داراي ها یافته سایر به نسبت جونوآوري پرسشنامه
وبرنامـه و نـوآوري سـتاد     ها ،نظرات مدیران و کارشناسان ارشد خبـره طـرح   با تحلیل اطالعات پرسشنامه

هـاي دانشـمندان و محققـان     هاي پیچیده و نیز ارایه دیـدگاه  سازمان فعال در حوزه محصوالت و سیستم
ها منجر به تعمیق و توسعه پایـدار ایـن جـو     هایی حاصل گردید که توجه به آن جونوآوري سازمانی، یافته

  .شود ها پرداخته می لذا در ادامه به اهم آن. خواهد شد
 رفته، میزان توجـه مـدیران و مسـئوالن مربوطـه نسـبت بـه ابعـاد        اساس ارزیابی صورت گ بر

 %9/59جونوآوري سازمانی شناسایی و وضعیت واقعی جونوآوري سازمان موردمطالعه به میزان 
 )هدف اول تحقیق( .گیري گردید اندازه

 بعد شناسـایی شـدند    11زمینه بهبود اولیه و مهم در  24اساس ارزیابی صورت گرفته، تعداد  بر
هـا،   ها، ضروري است جهـت کـاهش اثـرات ویـا رفـع عارضـه       شدت نقصان آن ه با توجه به ک

 )هدف دوم تحقیق. (بندي و اجرا گردند هاي بهبود مربوطه تعریف، اولویت پروژه
 هـاي زیـاد و    کـه داده  طوري باشد؛ به می )متغییر(گویه 59 شامل جونوآوري، استاندارد پرسشنامه

سـازي و   بندي،سـاده  عامـل دسـته  /بعـد  17یزش اطالعات، در قالـب  اي را با کمترین ر پیچیده
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 17اگرچه ایـن قابلیـت نیـز وجـود دارد کـه ایـن       ). رویکرد تحلیل عاملی(توصیف نموده است

بنـدي   تر خوشه شان  به تعداد عامل کمتر و کلی عامل نیز، براساس میزان همبستگی درونی/بعد
 . شوند

 توانند  گانه پرسشنامه جونوآوري، می د که کلیه ابعاد هفدهبا توجه به نتایج حاصله مشخص گردی
سـازي قـرار    کننده نوآوري در سازمان تحت مطالعه، مورد توجه و پیـاده  عنوان عوامل تسهیل به

 . گیرند
 و اشتباهات تحمل، پذیري  ریسک« بعد دومهاي  گویه به زمینه بهبود به ترتیب مربوط بیشترین 

 بعـد سـوم  هـاي   گویـه و  »صـداقت  و شـفافیت ، اعتماد«د نهم بعهاي  گویه، »شکست پذیرش
 .باشد می »نوآوري از پشتیبانی«

 در ایـن تحقیـق    هـاي تعـدادي از ابعـاد جونـوآوري،     درصدي گویه 60تحقق بیش از  به دلیل
هاي  لیکن سازمان پس از تقلیل یا رفع عارضه .ابعاد تعیین نگردید  هاي بهبودي براي آن زمینه

هاي بهبود موجود و باقیمانده و  بندي کلیه زمینه به تبیین و اولویت بایست میلی، تعیین شده قب
 .ها بپردازد نیز رفع آن

       جونوآوري همان جوسازمانی با مضمون نوآوري است کـه تحـت عنـوان جونـوآوري سـازمانی
با توجـه بـه اینکـه    .گردد عنوان محرك تحقق نوآوري در سازمان محسوب می مطرح بوده و به

مان مورد مطالعه در حال استقرار نظام نوآوري دفاعی است؛ لذا جوسنجی نوآوري، هـم بـه   ساز
لحاظ قلمرویی ،هم بـه لحـاظ موضـوعی و هـم بـه لحـاظ انتخـاب و بکـارگیري پرسشـنامه          

 .باشد در تحقق نوآوري سازمانی براي سازمان مذکور می جونوآوري یک رویکرد نوین ارزیابی
  نتایج و دستاوردهاي حاصل از جونوآوري سازمانی باید عالوه بر توجـه  براي دستیابی پایدار به

 .تحقق نوآوري در سازمان نیز شناسایی و مرتفع گردند موانع به ابعاد محرك مذکور،
  سـازمانی بـه پـارادایم     براي اجراي موثر مدیریت نوآوري سازمانی، الزم است از پارادایم انسـان

طـور هوشـمندانه    هاي نوآور اسـت؛ بـه   هاي انسانی و انسان بهانسانی که معطوف به جن    سازمان
 .یافت دست

 هـا همچـون نـوآوري     نـوآوري  ، توجه متـوازن بـه انـواع   با تغییرات سازگاري هاي یکی از جنبه
دسـتانه   محصولی، نوآوري فرایندي و نوآوري ساختاري، نوآوري راهبردي و نیـز تحقـق پـیش   

 . گردد ر سازمان میوکا ؛ که باعث پایداري کسباستها  آن
   ضـعف سـبک رهبـري    : برخی از مهمترین علل کارکرد ناقص جونوآوري سـازمانی عبارتنـد از

اي ناکافی، کفایت اندك در تمرکز و همسویی راهبـردي نـوآوري،    نوآوري،  توانمندسازي حرفه
سازي محدود در تقویت زنجیره خلق مشترك ارزش، توجه ناکافی بـه تحقیقـات بـدیع و     شبکه

 ظهور نو
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 و محصـوالت حساسیت بررسی جوسازمانی سـازمان مـورد مطالعـه بـا      توان میا عنایت به موارد مذکور ب

 کـه  ایـن  اول :را که بر نوآوري تمرکز دارد به شرح ذیـل بهتـر بیـان اسـتنتاج نمـود      پیچیده هاي سیستم
 فرآیندهاي بهتر تشناخ جهت که این دوم .کنند می ایفا جوامع اقتصاد در مهمی نقش محصوالت پیچیده

 کـار  بـه  جدیـدي  هـاي  مدل و مفاهیم تجربیات، بایست می پیچیده هاي سیستم و محصوالت در نوآوري
 ،پیچیـده  هاي سیستم و محصوالت در نوآوري از عمیق درك ژي استرات سطح در که این سوم. شود گرفته
 فـراهم  گیرنـده  تصـمیم  و ارگـذ  سیاسـت  نهادهاي به دهی جهت و  سازمان عملکرد افزایش براي را زمینه

 . سازد می
بـرداري حـداکثري از قابلیـت     بهـره  منظـور  بـه و  شـده  انجـام براین اساس و با توجه به مباحث مطالعاتی 

هـاي پیچیـده،    ی جهت اعتالي نوآوري در محیط سازمان دفاعی داراي محصـوالت و سیسـتم  جوسازمان
توانند موضوعات تحقیقات آتی نیز باشند و در  می که گردد یمکارهایی کاربردي به شرح ذیل پیشنهاد  راه

وري و بهبـود عملکـرد سـازمان     تـوان از نتـایج مربوطـه در افـزایش بهـره      ها، می صورت پرداختن به آن
  .موردمطالعه استفاده نمود

 جانبه معیارهـاي نـوآوري سـازمانی بـر اسـاس اقتضـائات، شـرایط و         و بازنگري همه 1ترازیابی
 دفاعی مذکور  جوسازمانی سازمان

      پرسشنامه جدید سنجش جونوآوري سازمانی بازطراحی و مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و سـپس
نتایج هر دو پرسشنامه جدید و استاندارد با یکدیگر مورد بررسی قـرار گیرنـد تـا نقـاط قـوت و      

 .هاي آماري الزم جهت بهبودهاي بعدي پرسشنامه صورت گیرد ضعف و نیز تحلیل
 هاي تحقیقات دانشمندان مربوطـه و   ها استخراجی مذکور با یافته ابعاد و مولفه تلخیص و تلفیق

ارائه مدل بومی جونوآوري سازمانی ویا بهبود مدل پیشنهادي جهـت ارتقـاء عملکـرد سـازمان     
 مورد مطالعه

      تعیین امتیاز هر یک از ابعاد مدل پیشنهادي ،اعتبارسنجی مدل مـذکور و نیـز طراحـی الگـوي
 اسبارزیابی من

 نوآوري با توجه به ادبیـات جدیـدتر    هاي جونوآوري و فرهنگ تبیین تمایزات و تشابهات مقوله
  جهت تبدیل نمودن نوآوري به وظیفه روزانه همگانی در سازمان ها آن ازمندي  مربوطه و بهره

 و اقتصـادي  سیاسی، فرهنگی، بافتارهاي به توجه با نوآوري مدیریت و مدیریت نوآوري اجراي 
 تولید در تسریع جهت هاي پیچیده دفاعی داراي محصوالت و سیستم  سازمان بر حاکم اوريفن

 مطلوب کیفیت و مناسب قیمت با نوآورانه محصوالت
 سـازي پرسشـنامه    و بـومی  شـده  انجـام هاي  هاي پژوهش انجام مطالعه تطبیقی بر اساس یافته

 استاندارد سنجش جونوآوري سازمانی جهت کاربري مؤثرتر
                                                        

١ Benchmarking 
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 ها و جونوآوري سازمانی در زمینه تاثیرات متقابل ویا همبستگی انواع نوآوري  ام پژوهشانج 
 هـاي خالقانـه و    بـراي تحریـک و دریافـت ایـده    ) ها نظام پیشنهاد( ها ایجاد نظام مدیریت ایده

 مذکور کارگیري در سطوح مختلف سازمان دفاعی منظور به ها به گري ایده غربال
 هاي سازمانی اعم از نوآوري محصوالت پیچیـده و   کیت فکري نوآوريتوسعه نظام مدیریت مال

 هاي پیچیده در همسویی با استقرار نظام نوآوري دفاعی نوآوري سیستم
  و ایجـاد نظـام تقـدیر و تشـویق از     » نکوداشت خالقان و نـوآوران «تعیین روزي تحت عنوان

 یهاي سازمان عنوان سرمایه ورزان و نوآوران سازمان به اندیشه
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