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Abstract: 
Constantly responding to the diverse needs of the Armed Forces' air and space sectors 

requires the continuation and development of innovative defense business. This has led 

executives to strive for organizational innovation to optimize or produce new military 

products.The purpose of the research is“presentation of cofaced organizational and 

technological innovation theory based on the interaction of innovation practitioners”to 

answer, weak sustain and interaction of innovation trustees for systematic continuation of  

innovative business in large defensive industrial organizations with air and missile 

products so that between 1394 and 1398, using "Systematic Grounded Theory" method 

for related purpose. The data from this study was conducted through Semi structured 

interviews with 19 live-experienced experts in the organizations. To collect data, 

interviews were conducted on the basis of a purposive sampling method with senior vice 

president, research and innovation deputies and the deputies of plan, program and budget. 

Then, using the snowball sampling method and other participants were selected and more 

data were collected. The results of the data analysis during: open, axial and selective 

coding, resulted in the form of 12 categories based on the paradigm model including: 

extent of changes, diversity of needs, expectations of defensive stakeholders, 

organizational learning, national and international capacities, complexity of 

environmental factors, capabilities and limitations of defensive organizations, continuity 

and excellency of innovative business, promoting nontechnological innovations and 

development technological defense innovation, improving the defense economy and 

increase deterrence power and by writing the relevant story line\historical narretive, 

finally cofaced innovation theory and 12 related hypotheses were constructed. Also their 

application can provide a better understanding and improvement of the common literature 

of defense stakeholders. 
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بافتی سازمانی و فناورانه: تالقی  هم نظریه نوآوری

 وکار نوآورانه دفاعی گران نوآوری جهت تداوم کسب کنش

 )مطالعه موردی: دو سازمان بزرگ صنعت دفاعی(

 

 (6/1/22تاریخ پذیرش:    92/8/28)تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی

 
 مالک اشتر صنعتی های نرم، دانشگاه دیریت و فناوریمدیریت صنعتی دانشکده م دانشجوی دکتری معصومی بارانایرج 

 اشتر صنعتی مالک های نرم، دانشگاه دانشکده مدیریت و فناوری استاد منوچهر منطقی

 اشتر صنعتی مالک دانشگاههای نرم،  دانشکده مدیریت و فناوری استادیار بوشهری علیرضا

 اشتر صنعتی مالک دانشگاههای نرم،  دانشیار دانشکده مدیریت و فناوری غالمرضا توکلی

 2چكيده
وکار نوآورانه  مستلزم استمرار کسب متنوع بخش هوایی و فضایی نیروهای مسلح، نیازهای به پاسخگویی مستمر

سازی  جهت بهینه سازمانی آورینو تحقق نسبت به مربوطه مدیران تا است گردیده این امر باعث. باشد دفاعی می

بافتی سازمانی و  نوآوری هم نظریه ارایه این پژوهش، هدف لذا اهتمام ورزند؛ نظامی جدید ویا تولید محصوالت

متقابل و پایدار متولیان نوآوری جهت  ضعف کنش: مسئله حل منظور گران نوآوری به بر تالقی کنش فناورانه مبتنی

دفاعی با محصوالت هوایی و موشکی  صنعتی بزرگ های نوآورانه در سازمانوکار  مند کسب استمرار نظام

 تا 1921 زمانی دربازه «سیستماتیک بنیان داده نظریۀ» کیفی روش هدف مذکور، تحقق برای که است؛ بوده

 و خبرگان از نفر 12 با ساختاریافته نیمه های مصاحبه انجام حاصل ها، داده. قرارگرفت مورداستفاده 1928

 براساس درابتدا ها، داده آوری جمع برای. است بوده موردمطالعه های سازمان در زیسته تجربه دارای نظران احبص

 میانی مدیران از بعضی و وبرنامه  طرح معاونان ونوآوری، پژوهش معاونان جانشینان، با مند هدف گیری نمونه

 برفی، گلوله گیری نمونه روش از ادهاستف با ادامه در و آمد؛ عمل به مصاحبه سازمان دو هر مرتبط

 و محوری باز، کدگذاری مراحل طی. شدند گردآوری بیشتری های داده و انتخاب بعدی کنندگان مشارکت

تنوع نیازها و  گستردگی تغییرات و میزان تحوالت،: شامل مقوله 19 قالب در ها داده تحلیل نتایج گزینشی،

 محیطی، عوامل های پیچیدگی وفراملی، ملی های ظرفیت ر سازمانی،یادگیری مستم انتظارات ذینفعان دفاعی،

 غیرفناورانه، های نوآوری اعتالی وکار نوآورانه دفاعی، تداوم کسب دفاعی، های سازمان های محدودیت و ها قابلیت

 ا نگارشب و بازدارندگی انتزاع شدند قدرت ارتقاء بهبود اقتصاد دفاعی و های فناورانه دفاعی، ارتقاء نوآوری

که  طوری گردیدند؛ به برساخت« فرضیه مرتبط 19و بافتی نظریه نوآوری هم»درنهایت  داستان مربوطه، خط

فهمی بهتر و ارتقاء ادبیات مشترک ذینفعان دفاعی  برای ایجاد هم تواند زمینه را می  آنها جامع کارگیری به

 تر نماید. فراهم

 بنیان داده نظریه وکار، کسب فناورانه، نوآوری بافتی، مسازمانی، ه نوآوری نوآوری، :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

 1سازمانی نوآوری و است فنی تغییرات به پاسخی سازمانی، تغییر کند که بیان می 9اُسلو دستنامه

 پشتیبان عامل فقط سازمانی های نوآوری مبنا همین بر. باشد 5فناورانه تحقق نوآوری زمینه تواند می

 با و داشته مهمی تأثیر  سازمان عملکرد بر توانند می خود بلکه نیستند؛ فرآیند و ولمحص در نوآوری

 دانش استفادۀ و کسب برای را ها سازمان  توانایی اطالعات، تبادل افزایش ضمن کارایی، و کیفیت بهبود

 مانی،ساز نوآوری( 9215) 6کارولین و ثاک کریستین، تعبیر به (.OECD, 2005)ببرند باال فناوری و

 ها نوآوری تا هستند هایی راه جستجوی در پیوسته مدیران رو ازاین است؛ وکار کسب محیط در بقاء کلید

 عنوان به صرفاً نه «نوآوری» نمایند. بنابراین اعمال وکارشان کسب در را الزم تغییرات و نموده تقویت را

 گردد می تلقی ها سازمان وکارکسب در ضرورت یک عنوان به بلکه مدیریتی خواسته یک

(Hamel,2002.) 

 مدیران اهداف اصلی از یکی عنوان به همواره شده جدید، کیفی ویا بهینه نظامی محصوالت تولید

 بوده توسعه صادرات ونیز مسلح نیروهای از مطلوب پشتیبانی وکار سازمانی، جهت تدوام کسب 7ودجا

 نوآوری مطالعات: موضوعات در ودجا شتهگذ دهه دو انباشتی تجارب به توجه با راستا دراین. است

های  مجدد سازمان مهندسی ،8دفاعی های سازمان تعالی و تحول ،(1982 فوالدی، و زاده نظری)دفاعی

 سنجی وضعیت از حاصل های یافته دفاعی، نوآوری نظام سازی پیاده دفاعی، نوین مدیریتی نظام دفاعی،

 عالی شورای جلسات در شده مطرح نقدهای نیز و( 1921 توکلی، و باران معصومی)مذکور نظام استقرار

 اند: شده متعددی همچون موارد ذیل مواجه های دغدغه با مدیران ذیربط ودجا، عتف

 وکار نوآورانه  پردازی جهت پایدارسازی کسب ورزی، نقادی و نظریه تقویت اندیشه

 های دفاعی حال و آینده  سازمان

 ون سازمانی و عوامل برون سازمانی جهت سازگاری با های در زمان به قابلیت اهتمام هم

 تغییرات روزافزون 

 های سازمانی و فناورانه  اندرکاران نوآوری افزای دست آفرینی هماهنگ و هم نحوه نقش

 دفاعی

                                                      
3 
Oslo Manual 

4
 Organizational innovation 

5
 Technological innovation 

4
 Christian, Caroline & Thuc 

 روهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانودجا: وزارت دفاع و پشتیبانی نی 7
 که گردید می اجراء( IDEA:Iran Defence Excellency Award)ایران دفاعی تعالی جایزه عنوان تحت مدلی ودجا، در 8

 .باشد می ارتقاء و بازنگری حال در اکنون هم
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نقصان نظری و  :تر تحت عنوان توان آنها را در قالب یک مسئله اصلی و کالن درمجموع می که

وکار نوآورانه در  مند کسب ار متولیان نوآوری جهت استمرار نظاممتقابل و پاید ضعف در کنش

 نمود. بیاندفاعی با محصوالت هوایی و موشکی  صنعتی بزرگ های سازمان

 و« باز نوآوری رویکرد»عنوان یک رهیافت کالن و مبتنی بر  دفاعی به نوآوری نظام اگرچه لذا

عنوان یک رهیافت  دفاعی به نوین مدیریت نظام ونیز« توانا بزرگ شبکه و دانا کوچک هسته راهبرد»

( 1929 ودجا، تحقیقات عالی شورای)هستند الزمی و کالن های ای حاکمیتی و عاملیتی، نظام دوالیه

 صنعتی هوایی و موشکی بزرگ سازمان دو ازجمله و ودجا تابعه های سازمان آنها، چارچوب در که

به دلیل تشتت و  عمل در اما. نمایند خودشان خاص یکاربرد نوآوری مدل طراحی به اقدام بایست می

 بر بیشتر های دفاعی نوآوری متصدیان و مدیران ، قاطبه2سازمانی ضعف در مبانی و ادبیات نوآوری

پردازی،  به نظریه کمتر و پرداخته های دفاعی محوله  جهت تحقق ماموریت فناورانه/محصولی، نوآوری

فناورانه  کارگیری موثرتر نوآوری مکملی برای به که -سازمانی رینوآو های مدل سازی پیاده طراحی و

های مطلوب برای کاربران نظامی و حتی غیرنظامی مرتبط است)کارگروه بازنگری  جهت خلق ارزش

ها، مشاهدات و مطالعات مشخص  لذا بر اساس مصاحبه .اند نموده توجه -(1927های ودجا، سیاست

( 1های متعددی همچون تمرکز بر: گیری ساس شرایط مربوطه، جهتگردید که در ادوار مختلف و برا

( مدیریت 5( نظام نوآوری دفاعی 1های دفاعی  سازمان  ( تعالی9( مدیریت عملکرد 9مهندسی مجدد 

( پرورش استعدادهای 8( مدیریت نوین دفاعی 7های تحقیقاتی و صنعتی دفاعی  ( پروژه6دانش دفاعی 

.. اتخاذ شده است؛  که این امر باعث ایجاد خال، نقصان ویا تعارضات (ودجای آینده و .2مدیریتی 

سیاستی در زمینه نوآوری گشته و بروز این وضعیت نیز منجربه ضعف در هدایت یکپارچه و متوازن 

ترین  عنوان مهم ها)به وبرنامه سازمان اندکاران ذیربط، تقابالت ویا تعارضاتی بین معاونین طرح دست

ترین متولیان  عنوان مهم و نوآوری)به  گران عرصه نوآوری سازمانی( با معاونین پژوهش متولیان و کنش

های  گری که نتایج این تقابالت در کنش طوری  است؛ به فناورانه( گردیده گران عرصه نوآوری و کنش

 سازی تصمیمات و اقدامات نوآورانه طرفین شده و ماحصل تعارضات مربوطه در سازمانی، باعث خنثی

های نوآوری متولیان مذکور گشته که باعث  ها نیز منجربه تضعیف رویکردها و فعالیت گری کنش

متقابل  ها شده است. البته الزم به گفتن است هر زمان که در کنش های قابل تاملی در سازمان آسیب

افزا  و همونوآوری تعامالت همسو، هماهنگ  وبرنامه ونیز معاونین پژوهش مدیران ارشد، معاونین طرح

وکار نوآورانه  ها نیز شاهد بهبودهایی در عملکرد و وضعیت کسب صورت گرفته، ذینفعان سازمان

 اند که در ادامه به اهم آنها اشاره خواهد شد. مربوطه شده

                                                      
ظرانی مانند دمانپور، گپاالکریشنان، ن و صاحب نوآوریدر حوزه  تید تروت، ،آرمبروستر کانتر، شومپیتر، همچون دانشمندانی 2

 !اند کردههای متفاوتی را ارایه  بندی نظرات و دسته سازمانی نوآوریدر حوزه  ، هونگ سانگآپایدین ،کروسان پرادر،
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انتظارات  و نیازها به مؤثر برای پاسخگویی موردمطالعه، های سازمان گردد که ضمناً تاکید می

 نیازمند یک بخش هوایی و فضایی نیروهای مسلح، آینده و ی/تهاجمی حالپدافندی/دفاعی و آفند

باشند که  وکار نوآورانه می و متمرکز بر بهبود و تداوم کسب سازمانی نوآوری ساختارمند مدل

 و بوده پویا مفهومی نیاز و خواسته، زیرا که های مربوطه باشد؛ کننده تنوع نیازها و خواسته مرتفع

 & Strandvik)است ذینفعان اهداف و سازمان خارجی و داخلی ابعاد با مرتبط اماتاقد کننده تشریح

Holmlund,2015.) باشد پردازی و توسعه مبانی مربوطه می لذا طراحی مدل مذکور مستلزم نظریه .

 نوآوری شامل فناورانه های نوآوری بر عموماً نوآوری، به مربوط ادبیات که دهد می نشان مطالعات زیرا

 متمرکز فرآیند ویا( ,9212Un,Cazurra & Asakawa ؛,9211Cleven & Brettel)محصوالت در

 غفلت سازمانی نوآوری پردازی نظریه و ها مدل مبانی، مطلوب توسعه از و ( Tomlinson,2010) بوده

 دربارۀ تحقیقات که نیست خوبی نکتۀ این ":است معتقد( 9211) 12پیپل که حدی تا است؛ شده

 رسیدن برای ازاین رو. "باشد( فرآیند یا محصول نوآوری)فناورانه های نوآوری بر متمرکز وماًعم نوآوری،

 سازمانی نوآوری به وکار، نیاز کسب محیط در ها چالش با مقابله برای تالش و سازمانی موفقیت به

 های هروی و ساختار استراتژی، در تغییر امری است که منجربه آن نیز و تحقق ،(Teece,2007)است

 (.Gunday et al,2011 ؛ Damanpour & Aravind,2011)خواهد شد سازمان اجرایی

(چگونه شرایط و 1الذکر و مدنظر قرار دادن اینکه:  فوق های ضرورت بر تأکید ضمن پژوهش این

های  (چگونه شرایط و قابلیت9شوند؟   سازمانی می ساز نوآوری های بیرونی، محرک ویا زمینه پیچیدگی

گرفته بین متولیان   های صورت ترین نوع کنش (مهم9گردند؟   منجربه نوآوری سازمانی می درونی

با توجه به  :از است عبارت که اصلی مدنظر سوال به درنهایت تا ها چه بوده است؟ قصد دارد نوآوری

 وکار کسب تداوم ها جهت آفرینان نوآوری متقابل نقش شرایط حاکم، نحوه یکپارچگی کنش

دارای محصوالت هوایی و موشکی چگونه بوده؟ و  33دفاعی در دو سازمان صنعتی هنوآوران

 اسناد تالش گردیده است تا از پاسخ دهد. دراین راستااست؟  منجر به چه دستاوردهایی شده

 نظریه» روش زیسته، تجربه متخصص دارای مدیران و افراد نظرات علمی، منابع ودجا، باالدستی

 فراستخواه،) 19های دفاعی سازمان  نوآوری «داستان خط» شرح کلی ونیز «سیستماتیک بنیان داده

                                                      
10

 Pippel 
(روند تکاملی نسبتاً مشابه 9(سنخیت هوایی بودن محصوالت 1سازمان مربوطه برای مطالعه عبارتنداز: دو علل انتخاب 11

 (دسترسی به افراد کلیدی9
باشد که تحت شرایط عمومی و  سازمانی در دو سازمان مربوطه می تمرکز این تحقیق بر روایت داستانی کالن از نوآوری 19

 اند. مشابه حاکم در سطح ودجا، اقدام به پشتیبانی از نیروهای مسلح نموده
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اقدام به تنظیم  استفاده شود و براین اساس (1929همکاران،  و فرد دانایی و 1929و محمدی ،  1925

 های مربوطه گردد. و فرضیه «19بافتی نظریه نوآوری هم» و ارائه

ویژه در دو سازمان تحت  ر در سطح ودجا و بهاز آنجایی که برساخت این نظریه برای اولین با

های متنوعی داشته باشد؛ لیکن  تواند کاربست مطالعه به صورت استقرایی صورت گرفته است می

های کاربردیی را برای استفاده از نظریه  توان ویژگی های انجام شده می ها و تحلیل براساس یافته

( ایجاد پشتوانه نظری و 1د که اهم آنها عبارتند از: الذکر بیان نمو مربوطه در پاسخ به مسئله فوق

( کمک به 9گیری مدیران صنایع دفاعی   های محققان مربوطه و تصمیم فعالیت علمی برای

وکار نوآورانه دفاعی ونیز بازنگری و توسعه مستمر  سازمانی جهت تداوم کسب های نوآوری سازی مدل

( تنظیم روابط 1های همگرا و واگرای متولیان نوآوری   شکن بندی و مدیریت ( شناسایی، دسته9آنها  

ها،  مند پیچیدگی ( شناخت نظام5های راهبردی و عملیاتی با ذینفعان درونی و بیرونی   و کنش

دانشی و  ( ارتقا کنش6ها   تر کنش های دفاعی جهت هدایت یکپارچه های سازمان ها و قابلیت پیشران

 ها جهت خلق ارزش اقتصادی و پایدار دفاعی اندکاران نوآوری بافتی دست هم

زمان، هماهنگ  طور هم گران ذیربط بتوانند به گردد که کلیه کنش این موارد زمانی بیشتر محقق می

فناورانه را  شده با نوآوری بافت سازمانی هم مند و پویاتر نوآوری و با همکاری متقابل، امکان تحقق نظام

نوآورانه در مواجه با  و موقع به مطلوب، تحویل منطقی، کیفیت قیمتبرای ارائه محصوالت و خدمات با 

  شرایط و تغییرات حاکم فراهم نمایند.

 ادبيات پژوهش -2

 وکار کسب و سازمانی نوآوری نوآوری، -2-1

 شده تبدیل آنها عملکرد ارتقاء و پذیری رقابت در حیاتی امری به ها سازمان در نوآوری تحقق امروزه

 شده اشاره سازمان عملکرد با نوآوری مستقیم همبستگی به تحقیقات، از برخی در که حدی تا است؛

(Walker,2004 )عملکرد بهبود در مؤثر عاملی را نوآوری و(Damanpour & 

Gopalakrishnan,1998؛  Gopalakrishnan,2000؛Azar & Ciabuschi,2016 )اعتالی و 

 نوآوری»: که داشتند بیان جامع تعریفی در( 9212) 11ینآپاید و کروسان. اند نموده معرفی ها سازمان

 و اقتصادی فضای در افزوده ارزش دارای ابتکار یک از برداری بهره یا و اقتباس تولید، از است عبارت

 و تولید جدید های روش توسعه بازارها، و خدمات محصوالت، گسترش و بازآفرینی قبیل از اجتماعی

 نظر در خروجی یک و فرآیند یک عنوان به توان می را نوآوری لذا. نوین مدیریتی های سیستم استقرار

                                                      
19  

Cofacedواژگان مرتبط، برساخت گردیده است؛ و داللت بر حداقل ها و  های مصاحبه : این واژه براساس تلفیق یافته

افزا جهت دستیابی به عملکرد  دو پدیده دارد که کنشگران آنها دارای تصمیمات هماهنگ و همسو ونیز تعامالت هم

 . باشند بهتر می
14 

Crossan & Apaydin 
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 و( سازمانی)غیرفناورانه نوآوری جمله از گوناگونی های بندی دسته و متفاوت انواع نوآوری. «گرفت

 تعریفی در(. Totterdell et al,2002؛ Armbruster et al,2008) دارد( محصولی)فناورانه نوآوری

 فرآیند، در نوآوری محصول، در نوآوری: شامل را نوآوری نوع چهار( 9225) اسلو راهنمای جامع،

 به اشاره فناورانه نوآوری( 9211) آراویند و دمانپور نظر طبق. داند می بازاریابی نوآوری و سازمانی نوآوری

 دفرآین در جدید های اِلمان معرفی یا و جدید خدمت یا محصول برای جدید ایدۀ یک سازی پیاده

 فرآیندهای و ساختار در تغییرات شامل نیز سازمانی نوآوری. دارد خدمات یا محصوالت تولید عملیات

 تولید، در تیمی کار سازی پیاده مانند مدیریتی جدید تصمیمات سازی پیاده دلیل به سازمان یک

 ینکها با حال(. OECD, 2005) باشد می کیفیت مدیریت های سیستم یا و تأمین زنجیره مدیریت

 های استدالل عمده کرد فرض توان می دارد، وجود سازمانی نوآوری و فناورانه نوآوری بین هایی تفاوت

 سازمانی نوآوری در تواند می ،(Ganter & Hecker,2013)دارد وجود فناورانه نوآوری برای که مرتبطی

 تغییرات معنای به بیشتر سازمانی نوآوری(. Mol & Birkinshaw,2014)شود گرفته کار به نیز

 جوسازمانی، بهبود منجربه که است( Damanpour,1987)سازمان مدیریتی های شیوه در تأثیرگذار

 سازوکارهای و اطالعات، گذاری اشتراک به تیمی، کار کارکنان، به مربوط های سیاست ارتباطات،

 از(. Gunday et al,2011؛ Damanpour & Aravind,2011)گردد می هماهنگی و مساعی تشریک

 تقویت را یکدیگر اغلب فناورانه نوآوری و سازمانی نوآوری فرآیند های قابلیت که آنجایی

 هماهنگی فناورانه نوآوری و سازمانی نوآوری خالقیت، بین باید لذا ،(Hollen et al,2013)کنند می

 و باشند می مفید یکدیگر برای فناورانه نوآوری و سازمانی نوآوری دیگر عبارت  به. باشد داشته وجود

 توجه مورد هم با مذکور های نوآوری نوع دو هر که یابد می اهمیت عملکرد و نوآوری مطالعۀ هنگامی

 روال، ها، رویه نیازمند فنّاورانۀ نوآوری اتخاذ مبنا همین بر(. Azar & Ciabuschi,2016)شوند واقع

 ,Chandy)است سازمانی نوآوری عنیی جدید مدیریتی اقدامات و بازاریابی های ت مهار ها، قابلیت

Prabhu & Antia,2003 ؛ McDermott & O'Connor,2002 ؛O'Connor & Veryzer,2001 .)در 

 ارتباط فناورانه نوآوری فرآیند که کند می تأیید نیز( 9215) سِمپِر و هرواس پژوهش نتایج خصوص این

 تر مهم تأثیرات به منجر فناورانه نوآوری ندفرآی و دارد؛ سازمانی نوآوری تأثیرات با معناداری و مثبت

 که است این سازمانی نوآوری و فناورانه نوآوری بین نزدیک رابطۀ این دلیل .شود می سازمانی نوآوری

 Hollen ؛ Damanpour,2014)چرخند می کارایی و محصول محور بر و فناورانه فرآیندی های نوآوری

et al,2013؛Volberda,Van Den Bosch & Heij,2013.) ها با انجام  رو سازمان ازاین

فناورانه)تولید محصوالت نوآورانه( ایجاد نموده  سازمانی، بستری را برای تحقق بهتر نوآوری نوآوری

وکار نوآورانه سازمانی  تواند منجر به بهبودعملکرد/کسب که ماحصل تحقق و تداوم آنها می طوری به

 شود.

 اسناد از که "سازمانی نوآوری" درزمینۀ شده انجام های بررسی اسبراس فوق، نظری مبانی بر عالوه

 در گردید، استفاده پروکوئست بانک و ایران ملی کتابخانه ایرانداک، بانک اطالعات ودجا، مطالعاتی



 3131( زمستان 44)پیاپی  4شماره  31دوره  فصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

95 

 زبان به دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع در رساله و نامه پایان پژوهشی، طرح 169 تعداد مجموع

 از پس. بودند پرداخته سازمانی نوآوری مضمون و موضوع به نحوی به که شد؛ یافته التین و فارسی

 پژوهش سه فقط که گردید مشخص آمده، دست به متون مطالعه و ها چکیده مطالعه عناوین، احصاء

. داشتند تحقیق این علمی کالن محتوای و موضوع با بیشتری قرابت خارجی، پژوهش چهار و ایرانی

 آنها کدام هیچ اما اند؛ شده انجام کیفی پژوهش شیوه به آنها از برخی اگرچه که است ذکر به الزم البته

 .بودند نکرده استفاده بنیان داده نظریه روش از
 سازمانی نوآوری موضوع با ایرانی های پژوهش پیشینه: 1 جدول

 عنوان
 /دانشگاه

 دانشی نهاد

 استاد

 راهنما

 /دانشجو

 محقق
 شیوه سال

فقیت در نوآوری صنایع الگویی برای مو

با تاکید بر عوامل پیشبرنده در  دفاعی

 ها پروژه

 عالمه

 طباطبایی

مهدی 

 الیاسی

ابوطالب 

 شفقت
 کیفی 1921

 نیاز مورد اصول بندی اولویت و شناسایی

 دفاعی های بنگاه نوآوری فضای بهبود برای

 باز رویکرد با ایران

 تهران
 مریم

 حورعلی

 عباس

 منتظری
 کمّی 1921

 هوایی صنعت در نوآوری مدل احیطر

 باز نوآوری رویکرد بر مبتنی ایران

 عالمه

 طباطبایی

 منوچهر

 منطقی

 کمال سید

 طباییان
 کمّی 1922

 

 سازمانی نوآوری موضوع با خارجی های پژوهش پیشینه: 9جدول
Year University Method Advisor Researcher Topic of Thesis 

2019 

Harvard 

University 

Cambridge, 

Massachuset

ts 

Quantitativ

e 

David 

Cutler & 

Robert 

Huckma

n 

Rezwan 

Haque 

Organizational Innovation in 

Health Care 

2017 
Simon 

Fraster 

University 
Qualitative 

Thomas 

B. 

Lawrenc

e 

Lisa Papania 
How Firms Innovate: Exploring 

the Role of Language in 

Organizational Innovation 

2007 
Gonzaga 

University Qualitative Dr. 

Norum 
Joshua H. 

Tabor 

Leadership, Culture and 

Organizational Innovation: 

Commerce Bank 

2003 
Georgia 

Institute of 

Technology 

Quantitativ

e 
Terry 

Blum 
Carolyn D. 

Davis 

Organizational Innovation: The 

Role of Top Management in 

Different Stages of Innovation 

Implementation 

های  مدل خود مطالعات طی سازمانی، نوآوری  حوزه نظران صاحب و دانشمندان راستا این در همچنین

 .است شده اشاره آنها به 9 جدول در که اند نموده ارایه را متفاوتی
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 آنها و ابعاد نیسازما های نوآوری مدل: 9 جدول

 سازمانی ابعاد مدل نوآوری سال مدل

 نوآوری نوع نوآوری، فرآیند نوآوری، سطح 1282 کانتر

 و گپاالکریشان

 دمانپور
 وکار کسب های توانایی ای، توسعه های فعالیت نوآوری، جریان 1228

 9221 سامسون و الوسون

 خالقیت، سازمانی، هوش قابتی،ر زمینه راهبرد، وکار، کسب های توانایی نوآوری، جریان

 عملکرد نوآوری، توانایی فناوری، مدیریت سازمانی،  فرهنگ ها، سیستم و ساختار

 وکار کسب نتایج نوآوری،

 جامعه اقتصاد، مقررات، و قانون سازمانی،  فرهنگ ها، سیستم و ساختار 9226 شنگبین و چونگ

 بازار اقتصاد، مقررات، و قانون فناوری، مدیریت سازمانی،  فرهنگ راهبرد، 9212 سانگ هونگ

 خروجی نوآوری فرآیندی، نوآوری مدیریت، و رهبری وکار، کسب های توانایی 9212 آپایدین و کروسان

 توانمندسازی کاربرد، رهبری، 9212 پرادر

 اروپایی بنیاد

 مدیریت

 (EFQM)کیفیت

9219 
 کارکنان، نتایج محصوالت، و فرآیندها منابع، و ها شراکت کارکنان، رهبری، راهبرد،

 بهبود و یادگیری وکار، کسب نتایج جامعه، نتایج مشتری، نتایج

 دفاع وزارت

 انگلستان
9215 

 فرآیندها، منابع، و ها شراکت توانمندسازی، سازمانی، فرهنگ ها، سیستم و ساختار

 ها محرک محصوالت،

 که یافت دست کلی بندی جمع ینا به توان می قبلی، جداول و بخش این مطالب به عنایت با

 برای زیادی تهدیدات و ها فرصت ایجاد باعث وکار کسب دنیای تحوالت و تغییرات تنوع و سرعت امروزه

 تغییرات، موقع به درک با که باشند پایدار توانند می هایی سازمان عرصه دراین. است شده ها سازمان

 . نمایند ها فرصت از بیشینه استفاده جهت سازمانی های نوآوری تحقق به اقدام

 شده انجام کشورها سایر و ایران در هایی پژوهش سازمانی، نوآوری زمینه در اگرچه راستا دراین

پردازی و سپس  نظریه برای جامعی پژوهش ایران در حداقل انگلستان، دفاع وزارت جز به اما است؛

 ابعاد مطروحه شده انجام مطالعات ساسبرا دیگر سوی از. است نشده انجام سازمانی نوآوری سازی مدل

 سازمانی  درون های مؤلفه و اصلی های قابلیت بر زیادی تأکید پرادر و وسامسون الوسون کانتر، توسط

 محیطی، مستمر تحوالت و تغییرات به توجه با که دارند؛ ساختار و فرآیندها راهبرد، رهبری، ازجمله

 پایدار مدیریت در ها سازمان تا گردد می باعث و باشد می ناقص سازمان درون به فقط نگاه تمرکز این

ها  تا مدیران سازمان است الزم لذا. گردند مواجه راهبردی و عملیاتی های آسیب با وکارشان کسب

 مانند بیرونی را، های  فرصت و منابع از استفاده سانگ هونگ و ودمانپور گپاالکریشنان همچون

 شبیه ها را، شراکت ایجاد و سازی شبکه موضوع انگلستان، دفاع توزار و EFQM وآپایدین، کروسان

 را و مثل غیرفناورانه و فناورانه نوآوری مضامین وآپایدن کروسان و ودمانپور گپاالکریشنان

 قرار فناوری را مدنظر و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عوامل سانگ هونگ و وشنگبین چونگ
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- سازمانی به صورت عام نوآوری مفاهیم و ابعاد ارایه توجه، قابل نکته لذکرا فوق موارد بر عالوه. دهند

 برای را ترازیابی و استفاده امکان که است -انگلستان دفاع وزارت سازمانی نوآوری مدل در خصوص به

 .نماید می فراهم دیگر های سایر سازمان

 وکار سازمانی کسب مدل -2-2

وکار، منطق یک سازمان را در چگونگی و  د ومدل کسبباش وکاری می هر سازمان دارای کسب

وکار  عنوان معماری سازمانی و مالی یک کسب کند. لذا آن را به تحویل ارزش به مشتری تشریح می

وکار، نمایانگر حد باالی  از سوی دیگر ابداع یک مدل برای کسب (.Teece,2010کنند) تلقی می

 های فعالیت تداوم و و برای رشد جدید سازمانی است؛تغییرات در ارایه محصوالت یا فرآیندهای 

مدل  و نیز تطبیق وکار نیازمند مدلی برای کسب ها باشد. براین اساس سازمان سازمان، حیاتی می

 عمر چرخه شدن کوتاه و ها فناوری گسترش از ناشی های هزینه زیرا باشند؛ می نوآوری با مربوطه

 & Simard)است ساخته دشوار ها بنگاه و ها سازمان برای را نوآوری در گذاریسرمایه محصوالت،

West,2006 .) 

 زمینۀ در سؤاالتی به پاسخ با که دارد را آن توانایی سازمانی مناسب، وکار کسب مدل اصوالً یک

 دهد شرح و داده توضیح را سازمان های فعالیت منطق درآمد، کسب چگونگی و مشتری ارزش مشتری،

 Magrett,2002)نمود  ارائه مناسب هزینه با را مشتریان موردنظر رزشا توان می چگونه که

 در نوآوری با ها، دراین راستا سازمان(. Scott-Kemmis,2012؛ Osterwalder & Pigneur,2010؛

 .نمایند می بازار روانه را خود خدمات و محصوالت و کرده خلق رقابتی مزیت وکار، کسب مدل

 وکار/ کسب مدل در ها، نوآوری سازمان استراتژی که دارد آن از روندها حکایت مطالعه

همواره با  نیزها  نوآوری با مفهوم تغییر آمیخته است، و سازمان بود؛ زیرا شان خواهد سازمانی نوآوری

شوند تا در خود تغییر و نوآوری به وجود آورند. لذا هر  رو بوده که ناچار می تغییرات محیطی روبه

عملکردش را بهبود بخشد)منطقی و خود را متحول و  وکار سازمانی، کسب د با نوآوریسازمان باید بتوان

 مدل نوآوری که آنند بیانگر حوزه هم این در گرفته انجام های پژوهش(. 1929ثاقبی سعیدی، 

 ها، نوآوری دیگر انواع به نسبت و ؛(Amit,2011 & Zott)باشد می ها سازمان عملکرد کلید وکار ، کسب

 وکار کسب بنیاد گزارش همچنین در(. 1929 سعیدی، ثاقبی و منطقی)است کاراتر و تر نههزی کم

 انجام برای سازمان یک دستورکار در تحول و تغییر» وکار به عنوان کسب مدل نوآوری استرالیا،

با عنایت به این تعریف و تعاریف  .(Scott-Kemmis,2012است) شده تعریف «وکار کسب

سازمانی گشته و این  توان دریافت که تغییر و تحول سازمان منجر به نوآوری یسازمانی، م نوآوری

 یا سازمان هر که آنجایی از وکار سازمانی خواهد شد. پس وضعیت نیز باعث انجام و استمرار کسب

 برای و بوده خود وکار کسب برای مناسب مدلی نیازمند باشد؛ می مشخصی ماموریت دارای شرکت
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 مستمر بهبود و نوآوری ایجاد پی در باید دهد، مطلوب پاسخ نیز مشتریان متنوع نیاز هب بتواند که این

 .باشد مربوطه سازوکارهای و ها رویه در

 ودجا تابعه دفاعی صنعتی های سازمان در نوآوری -2-3

معطوف است، که بر ابعاد نوآوری در  82عقبه علمی توجه به نوآوری در ودجا به مطالعات دهه 

(. لیکن در ادامه 1982و فرآیندها متمرکز بود)نظری زاده و فوالدی،  ها ، ساختار، روشمحصوالت

با تمرکز بر  "اجرایی نظام نوآوری دفاعی-بسته سیاستی"مطالعات مربوطه یکی از اقدامات مهم، تهیه 

سال  های دفاعی بود؛ که در های سازماندهی و مدیریت، تسلیحات، تجهیزات و فناوری نوآوری در عرصه

با تدبیر وزیر وقت دفاع و  1922که از سال  طوری (، به1929فرد،  نگارش گردید)کریمی 1982

 باز و راهبرد هسته نوآوری رویکرد قراردادن های تابعه ودجا با مدنظر پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان

سته سیاستی و اجرایی دفاعی براساس ب نوآوری نظام استقرار و ریزی طرح به توانا، اقدام شبکه و دانا

 از های فناورانه، تقویت همکاری و سازی شبکه ضمن نمودند؛ و در این مسیر تالش کردند تا مذکور

 حداکثری استفاده پویا صورت به نیز های شبکه و نوآوری غیردفاعیهای  سازمان نوآورانه های قابلیت

 (.1921باران،  نمایند)معصومی

اجرایی نظام نوآوری دفاعی -سازی بسته سیاستی د نوآوری در پیادهالبته نکته مهم، توجه به سه بع

 (:1982بوده است که این ابعاد عبارتنداز)نظری زاده و فوالدی، 

های دفاعی مؤثرند. همچون  گیری نوآوری های محوری که در شکل : پیشرانمحرک نوآوری (1

 دکترین، راهبرد، تاکتیک و فناوری

یابد.  وآوری که در قالب بهبود یا خلق جدید ظهور می: میزان جدید بودن نشدت نوآوری (9

 همچون تدریجی و تحولی

های تولید،  های سازمانی، محصوالت، روش های مختلف ازجمله: مدل : عرصهحوزه نوآوری (9

 بازار ویا نحوه تعامالت 

های سازمانی، اشاره شده  شود در بعد سوم به موضوع نوآوری در مدل همانگونه که مالحظه می

ها، تنگناهای  های بودجه دفاعی، تحریم محدودیتعلیرغم وجود مشکالتی  چون: ت؛ که توجه به آن اس

دهنده  نشان های امنیتی، سپاری و سیاست های برون بین سیاست  فضای رقابتی و نیز تعارض

های  های دفاعی،ازجمله سازمان گیری مدیران ارشد ودجا نسبت به تحقق نوآوری در سازمان جهت

مند  (. از سوی دیگر حرکت هدف1929فرد،  )کریمیی هوایی و موشکی و بهبود عملکرد آنها استصنعت

 اصالح سازمانی، سازمانی نیازمند توسعه مفاهیم و تولید نظریه نوآوری های نوآوری سوی مدل به

 مسئولین و مدیران دفاعی در هنگام باشد؛ به نحوی که بر بخش دفاع می حاکم مقررات و ها سیاست

های الزم  نگرش تغییربازطراحی ساختارها و اعمال مدیریت خود، بتوانند با اهتمام بیشتری در راستای 

 .(1929 فرد، کریمی)الذکر گام بردارند اجرای اهم مالحظات مدیریت نوآوری دفاعی ذیل و



 3131( زمستان 44)پیاپی  4شماره  31دوره  فصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

92 

 دفاعی نوآوری مدیریت اهم مالحظات :1جدول 

 به از موضوع

 بیرونی منابع و ها ظرفیت از استفاده ونیدر توسعه سازمانی قابلیت توسعه

 تولیدمحوری رویکرد با افزاری سخت توسعه توانمندی توسعه
 مهندسی های قابلیت توسعه

 دفاعی های سامانه

 بازار به توجه
 و حجم به توجه بدون ظرفیت توسعه

 بازار پایداری
 پایدار بازار با متناسب ظرفیت توسعه

 بخشی مدیریت دامنه مدیریت
 به دستیابی یکپارچه دیریتم

 دفاعی های سامانه

 بلندمدت و راهبردی روابط مقطعی و مدت کوتاه نگاه ها ها و همکاری شراکت

 های فناورانه و سازمانی مکمل نوآوری فناورانه دفاعی نوآوری ماهیت نوآوری

 امنیتی دالیل به تعامالت نمودن محدود بیرونی تعامالت
 های ظرفیت کارگیری به تسهیل

 بیرونی

 به توان می را تاملی قابل نکات پژوهش، پیشینه و نظری مبانی بررسی در موصوفه موارد به توجه با

 :نمود بندی اولیه جمع ذیل شرح

 اصلی محرک تغییرات این و بوده جهشی و افزایشی تغییرات معرض در ها سازمان کلیه 

 .باشند می ها نوآوری

 سازمانی و  نوآوری بر ناظر ها بندی دسته از یکی که است؛ فاوتیمت انواع و ابعاد دارای نوآوری

 .باشد می فناورانه نوآوری

 است عملکرد سازمانی بهبود برای عاملی سازمانی نوآوری. 

 وکار خود  کسب وکاری است؛ لذا نیازمند یک مدل مناسب برای بهبود هر سازمان دارای کسب

 باشد. می

  شود. ارزش جدید می بهبود ویا خلق منجربه وکار، کسب در مدل نوآوری 

 انجام استقرایی ماهیت با حاضر پژوهش که است گفتن به الزم الذکر فوق موارد کلیه به عنایت با

 صنعتی بزرگ سازمان دو در سازمانی نوآوری پردازی نظریه برای لذا ؛(1929محمدپور،)است شده

 و فرد و دانایی 1925 فراستخواه،)یدگرد استفاده بنیان سیستماتیک نظریه داده از نیز دفاعی

 .است شده آورده الزم توضیحات ادامه در که ؛(1929همکاران،

 پژوهش روش -3

 به نگرش شیوۀ و تحقیق هدف موضوع، ماهیت تحقیق، روش تعیین در مهم بسیار عوامل از

ت تداوم سازمانی جه نوآوری نظریه به دستیابی دنبال به پژوهش، این که ازآنجایی. است حقیقت

 بنابراین باشد؛ وکار نوآورانه در دو سازمان بزرگ صنعتی دفاعی با محصوالت هوایی و موشکی می کسب
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 فناورانه نوآوری ویا سازمانی نوآوری موضوعات به نسبت نظر صاحب افراد زیسته  تجربه و دانش نیازمند

  حوزه در سازمانی، آورینو موجود های نظریه و تحقیقات اکثر که این به توجه با همچنین. است

 گرایی ماموریت نظامی، -دولتی ماهیت بافتار، دادن قرار مدنظر با لذا باشد؛ می خصوصی کارهای و کسب

 بوم زیست از برآمده که سازمانی نوآوری برای ای نظریه داشتن ها، سازمان این فناورانه محصوالت نیز و

 روش از محققان اساس براین. رسد می نظر به روریض پسند باشد برای خلق ارزش پایدار و مشتری آنها

 چراکه کرد؛ استفاده « 15بنیان سیستماتیک داده نظریۀ» روش از مشخص طور به و کیفی تحقیق

 هم به مرتبط مقولۀ چند یا ها یافته از ای مجموعه صرفاً بنیان، داده نظریۀ با تحقیق نهایی محصول

 پدیده یک وجود پیامدهای و راهبردها سترها،ب دربارۀ نظری بندی صورت یک بلکه نیست؛

 (. Somekh & Lewin 2005,)است

 محققان اندیشی هم براساس و تحقیق های روش معتبر منابع مطالعه از پس پژوهش این در

 درنظر با سپس. گردید انتخاب( 1228) کوربین و استراوس «سیستماتیک رویکرد» اندکار، دست

 پشتیبانی و  دفاع وزارت گرایی تعالی و تحول مجدد، مهندسی از حاصله تجارب و دانش گرفتن

 دفاعی مدیریت نوین نظام و دفاعی نوآوری نظام نوآوری، ادبیات بر ناظر گفتمان نیز و مسلح نیروهای

 و تحقیق انجام به 1928 اوایل تا 1921 اواسط زمانی قلمرو در تا شد تالش اخیر، دهه دو در

 های مصاحبه انجام که است ذکر شایان البته. گردد اقدام انیسازم نوآوری پردازی نظریه

 بازه در نیز مربوطه گزینشی و باز،محوری های کدگذاری انجام و نظر صاحب افراد با ساختاریافته نیمه

 عنوان به عنایت با که است یادآوری به الزم همچنین. گرفت صورت 1927اواسط  تا 1925 اوایل زمانی

 و "مدیریتی" زمینه در مضمونی، قلمرو ،"سازمان" زمینه در تحقیق موضوعی وقلمر تحقیق، هدف و

 .گرفت قرار مدنظر "نوآوری " حوزه در تخصصی، قلمرو

 و تحقیق موضوع مطلعان انتخاب برای «مند هدف گیری نمونه» روش از ها، داده گردآوری خالل در

 حوزه خبرگان جانشینان، از فهرستی منظور همین به و گردید؛ استفاده موردمطالعه پدیدۀ ابعاد دیگر

 های سازمان اصلی ستاد نوآوری و پژوهش های معاونت وبودجه،  برنامه و  طرح های معاونت در نوآوری

 ساختاریافته نیمه های مصاحبه آنها با سپس و گردید تهیه وابسته صنایع یا ها شرکت نیز و مطالعه تحت

 16نظری حساسیت به توجه با ها مصاحبه این که طوری به شد؛ مانجا دقیقه 152 تا 22تقریبی مدت به

 مورد در(. 1929 محمدی، و1925فراستخواه،)یافت ادامه نظری اشباع به دستیابی زمان تا محققان،

                                                      
 ارایه ابعاد تحلیل و موقعیت تحلیل گرا، ساختن سیستماتیک، کالسیک،:روش پنج بنیان، داده نظریه بر مبتنی سازی مدل برای 15

 .نمودند انتخاب را سیستماتیک روش محققان پژوهش، این در که است گردیده
 پژوهش، این محققان اساس براین( 1929محمدی،)ها داده نمودن دار معنی مهارت و موقعیت درک یعنی نظری حساسیت 16

 تحصیالت دارای همگی و بوده مطالعه مورد دفاعی سازمان هردو با مستقیم ریهمکا ویا کار سال پانزده از بیش تجربه دارای

 .باشند می نیز مدیریت زمینه در عالیه
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 و غنا بر تا نمودند تالش ذیل، مراحل قراردادن مدنظر با محققان که است ذکر به الزم نظری اشباع

 (:1929محمدی،)کنند پیدا دست تحقیق مکانی لمروق در ها، داده نظری کفایت

 تحقیق؛ موضوع مرتبط با مفاهیم بودن نقصان در مشخص( 1

 مفاهیم؛ و روابط خوب نقصان در درک( 9

 مربوطه؛ مفاهیم و روابط ناکافی رشد( 9

 نامرتبط؛ و مرتبط متغیرهای درخصوص فرض پیش عدم( 1

 ساختاریافته؛ نیمه سواالت طرح( 5

 مربوطه؛ مطالعات و مشاهدات ها، مصاحبه براساس ها داده ابیمعنای( 6

 ونامرتبط مرتبط مضامین/متغیرها شناسایی( 7

  آتی های مصاحبه در مرتبط مضامین قراردادن مدنظر( 8

: دالیل به نیز و اولیه های داده بازنگری و گذاری اشتراک تکمیل، منظور به مورد هفت در البته

 ونیز جدید نظری مفاهیم و ها داده تولید شونده، مصاحبه درخواست ،پژوهشگران نظری حساسیت

 بودن کیفی به توجه با همچنین. ادامه یافت دوم بار برای ها مصاحبه نظران، صاحب غنی زیسته تجربه

 هر اتمام از پس منظور همین به. گردید استفاده نیز «برفی گلوله گیری نمونه» روش از مطالعه،

 محققان به را حوزه این در خبرگان و مجربین سایر تا شد خواسته مصاحبه مورد افراد از مصاحبه،

 ارشد کارشناس و خبره مدیر معاون، ارشد، مدیر 12 با سرانجام راستا این در که نمایند؛ معرفی

 برانجام عالوه مطالعه این در همچنین. شد  مصاحبه 5 جدول در مندرج های ویژگی با مربوطه

 و اسناد مجالت، کتب، مقاالت، در پژوهش موضوع پیشینۀ به مربوط ادبیات مطالعۀ به ها، مصاحبه

 .شد پرداخته 17باالدستی و مرتبط مدارک
 پژوهش در بررسی مورد های سازمان کنندگان مشارکت مشخصات: 5 جدول

 سن شغلی سابقه میزان تحصیالت افراد شناسه ردیف

3 PA1 سال 52 تا 11 سال 95 باالی انسانی منابع مدیریت ارشد کارشناسی 

2 PA2 سال 52 باالی سال 95 باالی مواد مهندسی کارشناسی 

1 PA3 سال 52 تا 11 سال 95 تا 16 مکانیک ارشد کارشناسی 

4 PA4 سال 52 باالی سال 95 باالی صنایع ارشد کارشناسی 

5 PA5 ارشد کارشناسی MBA سال 52 تا 11 سال 95 باالی 

4 PA6 سال 12 تا 91 سال 95 تا 16 مکانیک شدار کارشناسی 

7 PA7 سال 52 تا 11 سال 95 تا 16 مکانیک ارشد کارشناسی 

1 PA8 سال 12 تا 91 سال 95 تا 16 مکانیک ارشد کارشناس 

                                                      
 .است شده اشاره باالدستی و سازمانی مدارک و اسناد به مراجع و منابع بخش 99و  98 ، 95 ، 24های شماره در 17



 وکار نوآورانه دفاعی گران نوآوری جهت تداوم کسب بافتی سازمانی و فناورانه: تالقی کنش هم نظریه نوآوری 

 

19 

 سن شغلی سابقه میزان تحصیالت افراد شناسه ردیف

3 PA9 سال 52 تا 11 سال 95 باالی صنایع ارشد کارشناسی 

31 PS1 سال 52 تا 11 سال 95 باالی مکانیک دکتری 

33 PS2 سال 52 تا 11 سال 95 تا 16 صنایع دکتری 

32 PS3 ارشد کارشناسی MBA سال 52 باالی سال 95 باالی 

31 PS4 سال 52 تا 11 سال 95 تا 16 اجرایی مدیریت ارشد کارشناسی 

34 PS5 سال 52 تا 11 سال 95 باالی راهبردی مدیریت دکتری دانشجوی 

35 PS6 سال 52 یباال سال 95 باالی اطالعات فناوری دکتری 

34 PS7 سال 52 تا 11 سال 95 باالی صنعتی مدیریت ارشد کارشناسی 

37 PS8 سال 52 تا 11 سال 95 تا 16 مدیریت دکتری دانشجوی 

31 PS9 سال 52 باالی سال 95 باالی مکانیک مهندس دکتری 

33 PS10 سال 52 تا 11 سال 95 باالی مدیریت ارشد کارشناسی 

 هم نزدیک به سازمان هر از برگزیده کنندگان مشارکت شناختی، تعداد براساس مطالعات جامعه

بودند  «سال 95 باالی»آنها  %6969 و« 95 تا 16بین» شغلی سابقه دارای آنها% 9668 که طوری به بوده،

% 2167 همچنین. است سازمان دو در آنها مناسب زیسته تجربه دهنده نشان موضوع این که

 آشنایی که میزان بودند «دکتری» و «ارشد کارشناسی» سطح در صیالتتح دارای کنندگان مشارکت

الزم به ذکر است که  است. بوده «زیاد خیلی» درحد آنها% 1961 و «زیاد» درحد آنها% 5762 نوآوری با

 خوداظهاری و براساس محققان مقوله نوآوری، شوندگان با مصاحبه آشنایی میزان سنجش درخصوص

 برگه مندرج در لیکرتی طیف بازه در را آنها  آشنایی سطح منتخبین، های اللاستد و علمی پاسخگویی

 بر مبتنی محققان مصاحبه هر پایان از پس همچنین نمودند؛ می مشخص ساختاریافته نیمه  سواالت

 قرار بررسی مجدد مورد را شده ارایه مطالب غنای نیز و افراد آشنایی میزان الزم، های اندیشی هم

 .بود شوندگان کلیه مصاحبه درست شناسایی بر مضاعفی تاکید خود این خوشبختانه که دادند؛ می

 که طوری به باشند؛ می نظریه به دهی شکل و ها داده تحلیل ای مرحله روش ترین اصلی ها، کدگذاری

 حداکثر که-تر کلی های مقوله به مربوطه مفاهیم و عمومی مفاهیم به ها داده آنها، از مرحله هر در

 کدگذاری مراحل نیز پژوهش این در لذا شوند، می تبدیل-گیرد می دربر را معنایی و مفهومی ضایف

 و( 1929محمدپور،  و 1929، همکاران و فرد دانایی و 1929محمدی، و 1925 فراستخواه،)ذیل

 کارو کسب دفاعی با تمرکز بر سازمانی نوآوری پردازی نظریه جهت مربوطه طیف وسیع ادبیات از استفاده

 .گرفت قرار مدنظر

 صورت به شونده مصاحبه هر مطالب آن طریق از که است فرآیندی :باز کدگذاری ( مرحله3

 و مرتبط مشابه، کدهای ونیز شده شناسایی مفاهیم سپس گرفت؛  قرار تحلیل مورد عبارت به عبارت

 کدهای حذف با هم یتدرنها. ندشد داده اختصاص و دهی شکل اطالعات، بندی بخش وسیلۀ به نامرتبط
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 شود؛ می نامیده «باز» مرحله این. گردید اولیه کدهای تنظیم به اقدام مشابه، کدهای تلفیق و نامرتبط

 کدها تعداد برای محدودیتی و پرداختند می اولیه های کد گذاری نام به باز ذهنی با پژوهشگران چراکه

 .شدند نمی قائل

 پیوند و ها ها به مقوله زیرمقوله دهی ربط فرآیند ریمحو کدگذاری :محوری کدگذاری ( مرحله2

 کدگذاری باشد؛ می مقوله یک "محور" حول که این دلیل به کدگذاری این. است ها مقوله دادن

 مربوطه هایتفاوت و تشابهات به توجه را با اولیه پژوهشگران، کدهای. است شده  نامیده محوری

 ترانتزاعی طبقات را در سنخ هم طبقات سپس دادند؛ می رارق اولیه طبقه یک در و نموده بندیدسته

 این. گشتند می متبلور و معنایابی ها مصاحبه در جاری هاییایده ترتیب این به. نمودند می بندی دسته

 ضمناً دراین. یافتند می  ارتقاء «مقوله» به درنهایت بودند، شده تعیین «مفاهیم» عنوانبه قبالً که هاایده

 انتزاع کدهای و ها مصاحبه های داده بین وبرگشتی رفت حرکت قراردادن مدنظر با پژوهشگران راستا

 نظریه مربوطه محوری مقولۀ تعیین درخصوص اولیه داستان، تشخیص اقدام به نگارش خط شده،

 .نمودند

 سایر با آن دادن ارتباط و محوری مقوله نهایی انتخاب فرآیند: گزینشی کدگذاری ( مرحله1

-داستان بازنگری و تکمیل خط با محققان مرحله این در. ها است ها جهت ساخت نظریه و فرضیه قولهم

 شناسایی به اقدام -بود. ها مقوله بین علّی روابط و مطالعه تحت پدیده به مربوط وقایع بر ناظر که

و اصالح ارتباط  برقراری بیشتر(، بازنویسی عبارت مقوله محوری، جامعیت محوری)دارای مقوله تر دقیق

مقوالت مربوطه و سرانجام تنظیم  اصالح ویا خالها ها، پرکردن مقوله سایر با محوری علّی بین مقوله

 های مشتق شده از نظریه نمودند. و فرضیه  نظریه

 کیفی پژوهش در پایایی و روایی برای جایگزینی «اعتماد قابلیت»( 1282) 18لینکلن و گوبا نظر از

 بررسی ،(بودن مشارکتی)کنندگان مشارکت توسط بررسی :چون رویکردهایی رب مشتمل که است؛

 & Creswell و 1929همکاران، و فرد دانایی)باشد می خبرگان قضاوت نیز و مربوطه متخصصان

Miller, 2000 .)تا گردید سعی حاضر، پژوهش در اعتماد قابلیت معیار رعایت منظور به و راستا این در 

 باز ذهن با کدگذاری استفهامی، ساختاریافته نیمه سؤاالت پرسیدن بر تکیه با ها مصاحبه

 ها سوگیری از امکان حد تا که  رود پیش  ای گونه به پژوهش، سؤاالت به توجه با ونیز (1925فراستخواه،)

 نخست مرحله کنندگان مشارکت از نفر 5 اختیار در نتایج ها، مصاحبه پایان از پس لذا. شود جلوگیری

 با ارتباط در را خود تاییدی نظر و کرده بازبینی را آمده دست به های یافته آنها که طوری به گرفت؛ قرار

 از نفر 1 اختیار در مکتوب صورت به ها، کدگذاری از حاصله نتایج همچنین داشتند؛ ابراز ها یافته

 در تکمیلی وضیحاتت ارایه به اقدام محققان نماینده سپس گرفت، قرار نوآوری فن اساتید و متخصصان

 صورت به بازخورد ارایه با نیز مربوطه اساتید و متخصصان اساس براین. نمود مذکور نتایج خصوص
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 Guba   & Lincoln 
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 در که نمودند منعکس مکتوب صورت به را خود نظرات ها، یافته از برخی روی بر تکمیلی نویسی هامش

 نفر 1 برای شده استخراج ظریهن دیگر ازسوی بود؛ آنها کلی تایید نشاندهنده دریافتی نظرات مجموع،

 بودن موجه به نسبت هم آنها که گردید؛ ارایه حضوری صورت به نوآوری، حوزه شاغلین و کاربران از

 .نمودند  ارایه مثبت بازخورد مذکور، نظریه

 یک برگزار به اقدام شده، استخراج های مقوله تأیید ویا بهبود منظور به پژوهشگران تحقیق ادامه در

 که است ذکر به الزم نمودند؛ مربوطه های سازمان از هریک در خبرگان پانل ساعتۀ 9 قریباًت جلسه

 صنعتی سازمان سازمان) ها مصاحبه در کنندگان مشارکت اکثر جلسات، این به شده دعوت اعضای

 دفرآین ارائه ضمن مذکور جلسات در اساس براین. بودند( نفر 6: فضایی صنعتی سازمان و نفر 5: هوایی

 نیز و ها مقوله بندی دسته درخصوص تکمیلی اندیشی هم به داستان، تبیین خط و ها کدگذاری

 تایید بر دال بازخوردها کلیه درمجموع، اگرچه.شد پرداخته سازمانی نوآوری نظریه ومانعیت جامعیت

 نیاز، دمور اصالحات کلیه وبرگشتی رفت رویکرد براساس اما بود مربوطه نتایج ها و مفاهیم، مقوله

 ملحوظ شده، مشاهده خالهای نیز و ها کدگذاری از منتج های یافته در گام به گام صورت به

 (.1929، همکاران و فرد دانایی و1925فراستخواه،)گشتند

 ها یافته وتحليل تجزیه -4

 در سپس و گردید؛ تعیین مربوطه شناسه شوندگان، مصاحبه از هریک برای 5 جدول طبق ابتدا

 دو از استفاده و تحلیل واحد عنوان به مصاحبه هر تمرکز بر مفاهیم عبارات با باز ذاریکدگ مرحلۀ

 و مفاهیم( 1925فراستخواه،) 92متن از شده برساخته واژه -ب    12متن به متصل واژه -الف: شیوه

 و1925 فراستخواه،)«زمانی این» و «اینجایی» اصل رعایت برمبتنی و استقرایی روش براساس مقوالت

 زمانی بازه در و( اینجایی)91دفاعی صنعتی سازمان دو شوندگان مصاحبه عبارات از( 1929، محمدی

 برای اولیه کد 1198 مجموعاً راستا دراین لذا. گردیدند برساخت و معنایابی( زمانی این)موردمطالعه

 طالعه استخراجدو سازمان بزرگ صنعتیِ دفاعیِ موردم های برگزیدگان مصاحبه متن سازمانی، از نوآوری

 کد مورد 911 به آنها تعداد نامرتبط، کدهای حذف و مشابه کدهای تلفیق از پس که شد؛

 به عنوان نمونه به تعدادی از آنها اشاره گشته است. 6که در جدول  .کرد پیدا تقلیل فرد منحصربه
 

 

 

                                                      
12 vivo In شود می اقتباس شوندگان مصاحبه ازادبیات دقیقاً که شود می گفته واژگانی به عروفند؛م نیز زنده واژگان به که. 
92 Constructed یا یابی واژه به و نموده استنباط اقدام محقق شوندگان، مصاحبه حاالت و گفتار براساس که هستند واژگانی 

 .پردازد می سازی واژه
پردازی در این پژوهش  گیری نظری بهتر و تقویت اشباع نظری جهت نظریه انتخاب دو سازمان مذکور کمک شایانی به نمونه 91

 است. داشته
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 شوندگان مصاحبه هایپردازی اولیه براساس معانی ملحوظ در پاسخ از مفهوم هایی نمونه: 6 جدول

 شده مفهوم استخراج شونده مصاحبه ردیف شده مفهوم استخراج شونده مصاحبه ردیف

3 PS8 
همکاری فناورانه با صنایع 

 دفاعی و غیردفاعی
... ... ..... 

2 PA2 
 های تجربه کاوی بهینه

 محصوالت نظامی
911 PS4 

تعامل مستمر با نیروهای 

 مسلح

1 PA6 
ع و های بدی توسعه فناوری

 نوظهور
919 PS4 

دکترین بازدارندگی و 

 دفاعی

4 PS3 
های  ساختار مکانیکی سازمان

 دفاعی
919 PA1 

بازاریابی محصوالت 

 نظامی

... ... .... 911 PA7 آفرینی پایدار دفاعی ارزش 

 تر کلی زیرمقولۀ 99 به مربوطه سنخیت براساس مذکور، کد 911 باز، کدگذاری دوم مرحلۀ در 

 تعدادی از آنها پرداخته شده است. به عنوان نمونه به 7که در جدول شد  تبدیل
 سازی براساس سنخیت مفاهیم هایی از مقوله نمونه: 7 جدول

 زیرمقوله مفهوم ردیف

1 

مند، هستۀ دانا و شبکۀ توانا، افزایش شبکه دانشی،  سازی نظام شبکه

کنندگان   نها، بهبود شبکۀ پویا، تأمی توسعه شبکه صنعتی، تقویت شبکه

نخبه)شبکه  نیروهای از ساز، استفاده تأمین ارزش زنجیره آفرین، ارزش

 نبخگان(، همکاری فناورانه با صنایع دفاعی و غیردفاعی

 آفرین دفاعی سازی ارزش شبکه

9 

وکار دفاعی،  سازمانی، سبک کسب تعالی وکار سازمان، الگوی مدل کسب

وکارهای نظامی،  وسعه کسبوکار نو، ت کسب وکار دفاعی، بلوغ ژن کسب

وکار، رویکردهای نوین  کسب وکار دفاعی، هوشمندی پایداری کسب

 وکار کسب

 وکار دفاعی نوین کسب  مدل

... ............... ........ 

99 

های بدیع و نوظهور، انتشار  پیچیدگی تکنولوژی، توسعه فناوری

رشد علمی تکنولوژی،  های نو، عوامل تکنولوژیکی، انتقال فناوری

سازمان، پیشرفت علمی و فناورانه کشور، سازگاری فناوری، سرریز 

 های دومنظوره ها، افزایش فناوری فناوری

 های فناوری توسعه و پیچیدگی

گر،  ای، تعدیل گانه)علّی، زمینه محوری، ابعاد شش کدگذاری براساس نیز زیرمقوله 99این ادامه در

ونیز در تناسب با  بنیان سیستماتیک  ده در روش نظریه دادهها و پیامدها( ارایه ش محوری، کنش

 ها مقوله علّی روابط و بندی مفصل بیانگر و محوری مقوله بر متمرکز که -مربوطه داستان خط

 یابی واژه و انتزاع محوری مقولۀ 1 و عمده مقولۀ 11 قالب در -(1929محمدی و 1925فراستخواه)است

 . است گردیده ارایه 8 جدول رد فرایند این که ماحصل گشتند؛

 



 وکار نوآورانه دفاعی گران نوآوری جهت تداوم کسب بافتی سازمانی و فناورانه: تالقی کنش هم نظریه نوآوری 

 

16 

 بنیان سیستماتیک بر ابعاد نظریه داده شده مبتنی بندی محوری و دسته کدگذاری از حاصل های مقوله: 8 جدول

 مقوله زیرمقوله
بُعد 

 مقوله

 و فنی) تغییرات ظرفیت و ماهیت .1

 (سازمانی

 و نیازها سطوح و شدت .9

 های دفاعی خواسته

اعی و توفیقات دف و تجارب ترازیابی .9

 غیردفاعی

سازمانی دفاعی و  جذب ظرفیت .1

 غیردفاعی

 گستردگی تغییرات و میزان تحوالت .3

تنوع نیازها و انتظارات ذینفعان  .2

 دفاعی

 یادگیری مستمر سازمانی .1

 علّی

 سیاسی های پویایی و پیچیدگی .1

 و رکود اقتصادی رونق .9

 های فناوری و پیچیدگی توسعه .9

 معاهدات و قوانین تأثیر و شفافیت .1

 های های نظام و پیچیدگی کاماستح .5

 نوآوری

 فراملی و ملی های ظرفیت .3

 محیطی عوامل های پیچیدگی .2
 ای زمینه

 و راهبردپردازی نگاری، آینده .1

 گذاری دفاعی سیاست

 خاطر تعلق و توانمندسازی .9

 انسانی دفاعی های سرمایه

 و اطالعات فناوری حاکمیت .9

 ارتباطات امن

 فکری دفاعی مالکیت حقوق .1

 پایدار مالی منابع .5

 امنیتی و حفاظتی الزامات .6

 های دفاعی سازمان های قابلیت .3

 های دفاعی سازمان های محدودیت .2
 گر تعدیل

 هوشمندانه باز نوآوری .1

 آفرین دفاعی ارزش سازی شبکه .9

 وکار دفاعی کسب نوین  مدل .9

 مداری مشتری .1

 محوری وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب
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 داستان اصلی  خط -4-1

 مقوله درباره روایتی نیز و عمده تاریخی وقایع و تغییرات از گزارشی که داستان، با عنایت به این

لذا به منظور  کند؛ می تاکید ها کنش از حاصل نتایج بر که( 1929محمدی،)باشد می تحقیق محوری

گیری هر یک از  داستان را با اشاره به نحوه شکل ور نوآوری سازمانی، خطدرک بهتر وقایع مربوط به تبل

های  سازماناز  هوافضا صنایع هوایی و سازمان صنایع سازماننماید.  مطالعه شروع می های تحت سازمان

، «بودن بزرگ»ای چون  عمده که دارای تشابهات دنباش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میتابعه 

 و «پیشرفته  دارای محصوالت» ،«99باال پیشرفته /سطح های برخوردار از فناوری»، «بودن یصنعت»

 جهت مسلح نیروهای هوایی صنایع سازمانکه  طوری باشند؛ به می« های پیچیده دارای سیستم»

 نظامی و های پرنده انواع تعمیرات اساسی هوایی ازجمله نگهداری و ناوگان نگهداشت و پشتیبانی

های پرواز و  ها، ادوات کارگاهی، تجهیزات آشیانه با خرید محصوالت و قطعات و انتقال فناوری تجاری،

 شد؛ و سازمان تأسیس 1915های سازمانی مربوطه که از امریکا و ایتالیا صورت گرفت، در سال  رویه

د، در ادامه با در سپاه پاسداران تشکیل گردیده بو موشکی به شکل صنایع هوافضا نیز که درابتدا  صنایع

                                                      
22 

High Tech. 

 رهبری دفاعی سبک و مدیریت بهبود .1

 سازمانی دفاعی مشاغل و ساختار بهبود .9

 نوآوری و خالقیت فرهنگ و جو تقویت .9

 و مدیریتی) فرآیندها و ها سیستم اصالح .1

 (فنی

 و مقررات بهینه کارگیری به .5

 و محصولی)استانداردهای دفاعی       

 (سیستمی

 محصوالت دقیق وتوسعهطراحی تحقیق، .6

 پیشرفته نظامی

 غیرفناورانه های نوآوری اعتالی .3
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با با سازمان صنایع دفاع ادغام گردیدند تا بتوانند  1968 سال شدن وزارتین سپاه و دفاع، در یکپارچه

ها و  مهندسی معکوس، انتقال تکنولوژی موشکی و مونتاژ برخی از راکت توان بیشتری در زمینه

نمایند، این پیوند اولیه در فعالیت  -که از لیبی و چین خریداری شده بودند -های کوتاه برد موشک

با توجه به گذشت بیش از گردید. البته  1977 سال درنهایت منجر به تاسیس سازمان صنایع هوافضا 

هوایی و گذشت تقریباً سی سال از ایجاد سازمان صنایع هوافضا،  صنایع پنجاه سال از تاسیس سازمان

های  نی و نیز براساس نوع رویکردها و نحوه کنشها با عنایت به شرایط درونی و بیرو امروزه این سازمان

دهنده روند تکاملی آنها، خلق قدرت بازدارندگی و  اند که نشان مدیرانشان، به جایگاه تاثیرگذاری رسیده

 اند. ایجاد غرور ملی شده

های مذکور، الزم به ذکر است که در  دراین راستا و با مدنظر قرار دادن هویت راهبردی سازمان

ها  ای زمانی مختلف پس از انقالب اسالمی و به خصوص با تمرکز بر دوهه اخیر، اصوالً این سازمانه بازه

که هر کدام از وزرای وقت نیز حسب شرایط  طوری اند؛ به های کالن در وزارت دفاع بوده تحت مدیریت

و این امر های متبوع بوده  های عمومی دولت گیری سیاسی، اقتصادی و امنیتی زمان خود، تحت جهت

ترین  باعث شده بود تا در هر دوره، تمرکز راهبردی وزرا بر مضامینی قرارگیرد که برخی از مهم

 مجدد مهندسی و ساختاری اصالحات(1های هشتاد و نود، به ترتیب عبارتنداز:  های دهه گیری جهت

رویکرد هسته و  دفاعی مبتنی بر های سازمان گرایی تعالی(9( پیمان)عملکرد مدیریت نظام ایجاد(9

 های پروژه توسعه(6 دفاعی دانش مدیریت توسعه(5 دفاعی  نوآوری نظام توسعه و طراحی(1شبکه  

( بهبود کیفیت 8های گلوگاهی، بدیع و نوظهور  پروژه بندی اولویت(7 دفاعی صنعتی و تحقیقاتی

 نوین مدیریت(12یی های فنی و توسعه پدافند هوا (تقویت توانمندی2 وتوسعه استانداردسازی دفاعی 

 مدیریتی استعدادهای پرورش طرح توسعه(19(مدیریت یکپارچه فاوا و دفاع سایبری  11 دفاعی

وجود  لذا تحقیقاتی و تولیدی مشترک با شرکای دفاعی و ملی، های همکاری و آینده ودجای(19

لعه دارای شرایط های تابعه، باعث گردیده است تا دو سازمان موردمطا فضای عمومی حاکم بر سازمان

های دفاعی محوله باشند.  وکار سازمانی خود جهت پیشبرد ماموریت نسبتاً مشابهی در مدیریت کسب

ساز بیرونی و  به تقریر شرایط محرک، زمینه الذکر، شرایط مشابه فوق دراین راستا ضمن توجه به

جهت عملیاتی  نشگران نوآوریوکار سازمانی ونیز موثر بر نحوه مواجه ک گر درونی موثر بر کسب  تعدیل

 .شود های مذکور پرداخته می وکار نوآورانه سازمان نمودن کسب

از آنجایی که نیروی هوایی ارتش، سپاه و یگان هوایی نیروی انتظامی هریک بنابر هویت خود 

چندمنظوره در طول جنگ و پس  جنگنده و ترابری، شناسایی، آموزشی، هواپیماهای دارای بالگردها و

های  های موشکی ارتش و سپاه نیز حسب نیازهای عملیاتی مربوطه از موشک بوده و یگان آن از

ها و مقابله با تهدیدات استفاده  آمایش بالستیک و کروز برد کوتاه و بلند در زمان دفاع مقدس، رزم

که این مهم بر باشند  اند؛ نیاز به سازوکاری برای تامین، تولید و پشتیبانی موثر و کیفی آنها می نموده

پیچیده فنی  های صنایع هوایی و صنایع هوافضا قرار گرفته است. با توجه به ماهیت عهده سازمان



 3131( زمستان 44)پیاپی  4شماره  31دوره  فصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

12 

های  خواسته نیازهای تاکتیکی حال و آینده و وسیستمی انواع محصوالت هواپیمایی و موشکی،

ظرفیت اسمی و  های مذکور با مدنظر قرار دادن تصریحی و تلویحی کاربران نیروهای مسلح، سازمان

 برقراری طریق از عملیاتی دانش توسعهرسمی تغییرات سازمانی خود، اقدامات مستمری را برای 

 های آموزش ها و محصوالت هوایی و موشکی، برگزاری فناوری دارای کشورهای از برخی با ارتباط

 توفیقات و تجارب بازدیدهای داخلی و خارجی، ترازیابیداخلی، انجام  کارشناسان برای تخصصی

المللی، اعزام کارشناسان برای ادامه  مندی از مشاوران خبره ملی و بین غیردفاعی، بهره و دفاعی

اند که این  به انجام رسانده سازمانی جذب ظرفیتتحصیل در سطوح دانشگاهی و... جهت افزایش 

این سازمان وکار نوآورانه  هایی منجربه تحرک بیشتر در زمینه کسب شرایط به عنوان پیشران

 است. گردیده

 قراردادن مدنظر با بتوانند موردمطالعه های سازمان تا نمودند فراهم را شرایطی الذکر موارد فوق

تنوع نیازها و انتظارات نیروهای مسلح و سایر ذینفعان  گرفته، و تحوالت صورت عواملی چون تغییرات

 برای را استفاده حداکثر برون سازمانی، های ظرفیت از سازمانی و فردی های یادگیری میزان و دفاعی

عالوه بر عوامل محرک فوق، عوامل بافتاری دیگری  .آورند عمل به خود ماموریتی وکارهای کسب تداوم

های مربوطه را تحت  وکار نوآورانه سازمان اند که کسب وجود داشته فراملی و ملی های نیز مانند ظرفیت

اخیر، یکی از  سال س از انقالب اسالمی و به خصوص درطی بیستاند. در دوران پ تاثیر قرار داده

 های های نهفته در دل ظرفیت مندی بیشینه از فرصت های مذکور توجه به بهره های مهم سازمان ویژگی

فراملی و مدیریت تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از نوسانات و رفتارهای متالطم در بافتار  و ملی

کنندگان همواره مترصد ناآرام نگهداشتن فضای موثر بر  ا دشمنان و تحریماست؛ زیر مربوطه بوده

های صنعتی  های سازمان ویژه فعالیت های تخصصی و جلوگیری از رشد فنی و صنعتی ایران، به فعالیت

 های پیچیدگی درک با تا درتالشند الذکر، در مواجه با شرایط ذیل ها سازمان اند؛ لذا این دفاعی بوده

 بپردازند. خود وکارهای کسب نوآورانه انجام به محیطی

 های اندیشی مصلحت رفتارها، تصمیمات، بُروز که منجربه سیاسی: های نوسانات و پیچیدگی (1

  است؛ در دولتمردان گردیده سیاسی متفاوت

که منجربه رونق و رکود ویا التهابات اقتصادی شده و این  اقتصادی: های تالطم ها و پیچیدگی (9

 است؛ مقاومتی را فراهم نموده اقتصاد و پایداری آوری، تاب بُروز زمینهامر نیز 

شناسایی و  منجربه سازمانی درون وتوسعه تحقیق انجام که ضمن تقویت فناوری: توسعه (9

 و از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی در سطح ملی بدیع و نوظهور مورد نیاز  های فناوری کسب

 است؛ المللی گردیده بین

دفاعی شامل  نوآوری اولیه نظام استقرار که منجربه نوآوری: های ه توسعه نظاماهتمام ب (1

های  اندازی دفاتر طراحی، مراکز توسعه فناوری، نهادهای مطالعه و توسعه نوآوری، هسته راه

  است؛ نوآوری گردیده های نظام سایر با تعامل دستیابی و... در
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های  مند همکاری های نظام ه ضمن ایجاد پروتکلک المللی: بین و ملی مقررات و قوانین توسعه (5

 و قراردادها انعقاد در اما تنگناهایی نیز و ها فرصت بُروز فناورانه، تحقیقاتی و صنعتی، منجربه

  است. فناورانه گردیده تعامالت

دولتی، تحقق تدابیر -های دفاعی البته الزم به گفتن است که اگرچه وظیفه اصلی این سازمان

های  باشد؛ لیکن با توجه به توانایی شان می های مشخص شده در اساسنامه ماموریتفرادست و 

های مذکور همواره  المللی، سازمان ای و بین روزافزون تحقیقاتی، طراحی، تولیدی در سطح ملی، منطقه

های  قسمتی از توان خود را در زمینه فعالیت« اقتصاد دفاعی و دفاع اقتصادی»براساس رویکرد 

اند تا  های توربین قرار داده امی همچون ساخت تلویزیون، جاروبرقی، قطعات خودرویی، پرهغیرنظ

های موجود و نیز درآمدهای حاصله، در زمینه پیشبرد بهینه  بر کسب درآمد، بتوانند از ظرفیت عالوه

تحت عنوان است تا مدیران ارشد، این رویکرد را  های خود استفاده نمایند. این امر باعث شده ماموریت

ها   سازی در دستور کار خود قرار داده و قسمتی از ظرفیت سازمان های بازرگانی ویا دو منظوره فعالیت

 را در این راستا مصروف نمایند.

 معظم فرماندهی سوی از الزم های حمایت و ها گذاری با توجه به سیاست ها سازمان همچنین این

 جهت موشکی توسعه توان در ذیربط مدیران و دفاع وزرای اهتمام مسلح، نیروهای کل ستاد قوا، کل

و دستیابی به بالگردها، هواپیماهای نسل جدید و نیز پهپادهای پیشرفته  موشکی حمالت با مقابله

های هوایی و فضایی نظامی، در طول  در حوزه کشور تهاجمی و دفاعی توان افزایش به کمک جهت

 و راهبرد تدوین نگاری،  آینده: همچون موثری عواملی زافزون بهزمان و متناسب با تهدیدات متنوع و رو

های کالن برای دستیابی  گیری منظور ساختن آینده مطلوب و تنظیم جهت های دفاعی به سیاست

منظور  تخصصی به های دانش و دانشگاهی تحصیالت سطح ارتقاء پایدار و منطعف به آینده مذکور،

و تسهیل در انجام تحقیقات،طراحی و تولید محصوالت نظامی  افزایش ظرفیت جذب دانش و فناوری

 فناوری طریق از ایمن و سهل ارتباطات برقراری مورد نیاز نیروهای مسلح و سایر مشتران مربوطه،

منظور افزایش سرعت، دقت و امنیت در  فناورانه به حقوق و فکری مالکیت و ارتباطات امن، اطالعات 

ی و حفظ حقوق مالکانه صاحبان ایده و اختراع دفاعی یا با کاربرد خدمت تحقق ماموریت سازمان

ها  کرد هوشمندانه بودجه منظور تامین پایدار درآمدها و نحوه هزینه اعتبارات به مدیریت دفاعی،

منظور  وتأمینی به  حفاظتی الزامات رعایت پرداختی با توجه به نوسانات تخصیص اعتبارات دفاعی،

های  د، اطالعات، ابنیه، تجهیزات، تاسیسات و برند سازمانی جهت تحقق ماموریتحفظ و نگهداشت افرا

 این که طوری به است، مذکور عوامل تحقق شیوه تامل، قابل نکته اما. اند داشته مستمر توجه دفاعی

های  سازمان وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب جهت هایی محدودیت یا ها قابلیت صورت به را خود عوامل

 های ماموریت و راهبردها انجام در تسهیل و تسریع به منجر اگر عوامل این لذا. دهند می کور نشانمذ

 سازمانی اقدامات و راهبردها اجرای در تاخیر عامل و مانع اگر و ها، قابلیت عنوان به گردند،  سازمانی

 .گردند می تلقی مذکور های سازمان های محدودیت عنوان به باشند،
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 های تدابیر و کنش که دهد می نشان مذکور های سازمان ساله اخیر توسعه بیست روند ازسوی دیگر

با مدنظر قراردادن رویکرد  که است بوده برآن مدیران ارشد و معاونین ونیز همت کارشناسان ذیربط

سازی و توسعه  نوآوری باز و رعایت هوشمندانه الزامات و مالحظات امنیتی مربوطه، اقدام به شبکه

 های قابلیت از حداکثری مندی بر بهره های دانشی، تحقیقاتی و صنعتی موردنیاز نمایند، تا عالوه کهشب

هواپیمایی و موشکی  انتظارات و نیازها تحقق نسبت به بیرونی های ظرفیت از بهینه استفاده و درونی

وکار  تداوم کسب نیز توانایی طریق این از و مسلح و سایر مشتریان مرتبط پاسخگو باشند؛ نیروهای

موقع محصوالت و خدمات  با رعایت کیفیت مطلوب، قیمت منطقی و تحویل به را خود نوآورانه دفاعی

های پایدار دفاعی  حاصله جهت خلق ارزش تجارب و براساس راستا لیکن دراین. دهند ارتقاء حفظ

ب شرایط زمانی و اند که حس های طولی و عرضی بوده کنشگران نوآوری، دارای کنش پسند، مشتری

 است: ها در دو قالب ذیل بروز و ظهور نموده  مدیریتی حاکم، تالقی این کنش

دلیل وجود فضای  در این حالت، کنشگران نوآوری هر دوسازمان دفاعی به :21*کنش تعارضی

طرف ونیز وجود ضعف در طراحی و  خوداختیاری، خودتشخیصی ویا احساس عمل به تکلیف از یک

سازی و مفاهمه راهبردی، واگرایی از ضعف در گفتمان های مدیریتی ناشی ظاماجرای ناقص ن

وکار از طرف دیگر اقدام به تعیین، ابالغ  ها، ضعف در تنظیم و تحقق راهبردهای کسب گذاری سیاست

نمودند؛ که  های فناورانه می های سازمانی و نوآوری هایی درخصوص نوآوری ویا انجام مستقل برنامه

برخی از تصمیمات و اقدامات مرتبط یکدیگر « تضعیف»یا « سازی خنثی»نش آنها منجربه برآیند ک

 گردید. وکار دفاعی می گشته و درنهایت باعث انقباض اقدامات نوآورانه در پیشبرد کسب

مطالعه بدلیل استقرار و  های تحت در این وضعیت، کنشگران نوآوری سازمان: 24بافتی هم *کنش

  گذاری فهم راهبردی، سیاست های مدیریتی یکپارچه ناشی از توسعه گفتمان و هم بهبود مستمر نظام

سو ونیز وجود فضای احساس  وکار از یک های راهبردی کسب گیری ها، بهبود جهت همگرای نوآوری

بر هماهنگی و همکاری از سوی دیگر، اقدام به تعریف مشترک و هدایت همگن   عمل به تکلیف مبتنی

نمودند؛ که برآیند کنش آنها  های فناورانه می های سازمانی و نوآوری رخصوص نوآوریهایی د برنامه

اکنون نیز این  تصمیمات و اقدامات مرتبط یکدیگر گشته و هم« افزایی هم»و « همسویی»منجربه 

بافتی،  های تعارضی و هم الزم به ذکراست که این کنشاست.  جریان با سرعت بیشتر درحال پیشرفت 

های ذیل انجام گردیده  تی هستند که در یک پیوستار رفتاری، توسط متولیان مربوطه در حوزهاقداما

های تعارضی عمودی، افقی  های تعارضی)اعم از کنش که هرگاه اقدامات به سمت کنش طوری است؛ به

مواجه ها با ناپایداری و افت عملکرد نوآورانه  و مورب در سلسه مراتب سازمانی( متمایل شده، سازمان

بافتی عمودی، افقی و  های هم بافتی)اعم از کنش های هم اند و هرزمان که اقدامات به سوی کنش گشته

                                                      
23

 Conflict Action 
24

 Cofaced Action 
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ها شاهد پایداری و  مورب بین کلیه مدیران، معاونین، محققان و متخصصان( سوق پیدا کرده، سازمان

 اند. تبلور عملکرد نوآورانه شده

کنشگر اصلی این حوزه از نوآوری، معاونت  اگرچه غیرفناورانه: های نوآوری ( اعتالی3

باشد؛ لیکن معاونت نیروی انسانی، معاونت مالی، و معاونت بازرگانی  های مذکور می وبرنامه سازمان طرح

ها  بافت آنها باعث تقویت شاکله و کارایی سازمان آفرینان آن محسوب گشته و اقدامات هم نیز جزء نقش

ها در طول دو دهه گذشته و تحت  هایی که توسط این معاونت کنشترین  است. براین اساس مهم شده

(بهبود ساختار سازمانی)مکانیکی به 1 است عبارتنداز: فضای عمومی مشروحه قبلی صورت گرفته

سازی و تطبیق  (اصالح مشاغل جهت غنی9 ای(جهت بکارگیری بهینه افراد شایسته؛ ارگانیکی ویا پروژه

الح فرآیندهای مدیریتی، اصلی و پشتیبان به منظور بهبود عملکرد (بازنگری و اص9 شغل و شاغل؛

و  ISO 9001و   AS 9001(استقرار استانداردهای سیستمی مانند استانداردهای1 سازمانی؛

ISO14001  وHSE  وISO 27001  وISO 50001 سازی  جهت تحقق رویکرد سیستمی و نیز نهادینه

تی و رهبری چون مدیریت مشارکتی، مدیریت راهبردی، های مدیری شیوه (بهبود5 رفتار سیستمی؛

اندازسازی، توانمندسازی به منظور تسهیل در تحوالت سازمانی؛  گرایی، چشم تحول مدیریت اقتصادی،

(بهسازی و 7فرهنگ خالقیت و نوآوری به عنوان سرمایه نمادین و اجتماعی سازمانی؛  (توسعه فضا و6

و استخدام افراد شایسته، ارتقاء پژوهشگران دفاعی، رعایت  مقررات دفاعی جهت جذب کارگیری به

های قضایی، بهبود شرایط انضباطی و تشویقی، پرداخت عادالنه  دقیق قراردادهای حقوقی و پرونده

 و ها توانمندی براساس تولیدات سازی منظوره دو رویکرد (تقویت8حقوق و دستمزد کارکنان؛ 

 های ذینفعان ینی بیشتر و پاسخگویی بهتر به نیازها و خواستهآفر ایجادشده جهت ارزش های قابلیت

اگرچه کنشگر اصلی این حوزه از نوآوری، معاونت های فناورانه دفاعی:  ( ارتقاء نوآوری2

ومهندسی و معاونت توسعه کیفیت نیز  فنی باشد؛ لیکن معاونت های مذکور می ونوآوری سازمان پژوهش

بافت آنها باعث بهبود محصوالت و خدمات ونیز  و اقدامات هم آفرینان آن محسوب گشته جزء نقش

ها در طی بیست سال  هایی که توسط این معاونت است. براین اساس اهم کنش ها شده کارآمدی سازمان

فنی جهت  فرآیندها (اصالح مداوم1 است عبارتنداز: گذشته و تحت شرایط عمومی موصوفه انجام شده

های پیشرفته و نیز ارایه خدمات فنی در پشتیبانی محصوالت  فناوری تولید محصوالت پیچیده و با

های اقالم و مصنوعات  محصوالت مربوطه در حوزه استانداردهای بهینه کارگیری (به9 هوایی و موشکی؛

های دراختیار  سالح با تمرکز بر نیازهای عملیاتی و قابلیت (تهیه و توسعه الگوهای9هوایی و موشکی؛ 

های دفاعی و ایجاد بانک  فناوری (تنظیم اطلس1 وتوسعه؛ های تحقیق حاصل از فعالیت و نیز نتایج

محصوالت هواپیمایی سبک و  توسعه (بازنگری و بهبود نقشه5 های دفاعی و دومنظوره؛ فناوری

سنگین)جنگنده، ترابری، آموزشی، شناسایی و چندمنظوره( و محصوالت موشکی کروز و بالستیک)برد 

وتوسعه درونی و مشارکتی با مراکز پژوهشی و  تحقیق (انجام6 متوسط و برد بلند(؛کوتاه، برد 
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 های موجود؛ مندی از ظرفیت ها و بهره دانشگاهی در سطوح دفاعی و ملی با رویکرد کاهش هزینه

های موردنیاز بخش دفاع هوایی و موشکی از طریق تولید ویا شناسایی، جذب و  فناوری سازی (بومی7

 و سبک هواپیماهای اساسی تعمیرات (خوداتکایی و خالقیت در انجام8 ها؛ زی فناوریسا متناسب

 و قطعات از برخی (تولید2 عملیاتی؛ نیازهای های موشکی براساس و و ارتقاء سیستم سنگین

های  فناوری انتقال معکوس و مهندسی سازی، کپی براساس ترازیابی، هوایی و موشکی های زیرسامانه

 (طراحی،12بلندبرد؛  و برد میان های موشک و برد کوتاه های راکت ه خصوص در زمینه انواعب پذیر امکان

متنوع و محصوالت موشکی شامل:  پهپادهای بالگرد، هواپیما، ساخت و تولید محصوالت هوایی شامل:

 هندسیم سازی و راهبردی، بهینه های گذاری سرمایه براساس بر پایه، هواپایه، دریایی و ماهواره زمین

و نیز  محصوالت و خدمات سازی منظوره بهبود دو (11هوایی و موشکی؛  پیچیده سیستم محصوالت

  های دفاعی و ملی مندی حداکثری از سرریزهای فناوری بهره

های هوایی و  های روزافزون دشمنان در حوزه ها و محدودیت ها، محرومیت با توجه به اعمال تحریم

 های انجام مطالعات، توانمندسازی ها، گذاری بازدارندگی و دفاعی، سرمایه دکترین به موشکی و باعنایت

های  های سازمانی در طی دهه شده مدیریتی و فنی ونیز سایر فعالیت کسب تجارب انسانی، های سرمایه

اند که تحقق  مطالعه شاهد دستاوردهای رو به رشدی بوده تحت سازمان دو وبیش هر هشتاد و نود، کم

ترین دستاوردهای حاصله که  از مهم نه بلوغ نسبی در حوزه سازمانی و فناورانه بوده است.آنها نشا

توان نتیجه اقدامات همدالنه کارکنان و همسویی مدیران ذیربط دانست؛ کمک به تحقق بخشی از  می

که  باشد. در این راستا الزم به ذکر است بهبود اقتصاد دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی دفاعی می

اقتصاد دفاعی مقوله موثری است که عوامل زیادی در آن نقش داشته و از آنجایی که صنایع،  بهبود

های صنعتی  باشند، لذا متولیان ذیربط در سازمان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی در هر جامعه می

دیریت زمان ها و م دفاعی مربوطه نیز با کنشگری تعاملی در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه

لحاظ  (بهبود عملکرد، اثربخشی و کارایی سازمانی به1 :تحویل محصوالت نظامی به نتایج مهمی چون

بالستیک ونیز پهپادها و  و کروز های موشک انواع سازی و تولید توسعه، بهینه طراحی، تقویت تحقیقات،

بنیانی  (تحقق نسبی دانش9 هواپیماهای آموزشی، جنگنده و چندمنظوره با رعایت اقتصاد مقاومتی؛

های سطح  ها و محصوالت پیچیده با فناوری خاطر دارا بودن سیستم های مذکور به ساز در سازمان ارزش

 تولید جهت جدید های گروه و تولیدی، صنایع خطوط اندازی ( کارآفرینی سازمانی در قالب راه9باال؛ 

های بومی، بدیع و  طه رشد و بکارگیری فناوریموشکی و هوایی بواس های سامانه و ها زیرسامانه قطعات،

دلیل نیازهای موجود، بازاریابی تخصصی، تنوع و ارتقاء توان  (توسعه بازارهای نظامی به1نوظهور؛ 

 بهبود ها باعث اند که دستاورد این کنش سازی شده، رسیده فناورانه تولید محصوالت کیفی و بهینه

های صنعتی، با  اندرکاران این سازمان همچنین دست است. بخشی از وضعیت اقتصاد دفاعی شده

در  نوآوری و کیفیت (ارتقاء1 :سری نتایج دیگری مانند افزا به یک های هماهنگ و هم کنشگری هم

افزایی،  خاطر اهتمام بیشتر به خالقیت، استانداردگرایی، یادگیری مستمر، مهارت نظامی به محصوالت
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ذینفعان بواسطه اکتساب دانش و  برای آفرینی ارزش (افزایش9 وآزمون؛ های تست تجهیز آزمایشگاه

 پایداری و آوری تاب (تقویت9های مدیریتی و فنی؛  گرایی، تغییر رویکردها و پارادیم فناوری، ذینفع

سازی هوشمندانه و  دلیل ترویج فرهنگ مقاومت، مدیریت جهادی، شبکه سازمانی به

 در ارتقاء قدرت بازدارندگی تسریع دستاورد آنها باعثاند که  های مربوطه رسیده گذاری سیاست

 که( Jose,2015) بوده چندوجهی مضمونی نوآوری، که است این تامل قابل نکته اما. است شده

 موردمطالعه یها مسئولین سازمان لذا دهد؛ می قرار تاثیر تحت را سازمانی نتایج و فرآیندها رویکردها،

 شان وکار دفاعی تداوم کسب جهت وجوه نوآوری تحقق تمامی به نسبتبافتی  تا با کنشگری هم برآنند

 .اهتمام ورزند

 های مربوطه سازمانی و فناورانه و فرضيه بافتی  نظریه نوآوری هم -4-3

 داستان و رویکرد خط در ها مقوله بین روابط کدگذاری محوری، کدگذاری باز، به توجه با

 قراردادن مدنظر سو ونیز از یک (1929همکاران، و فرد انایید)شده اشباع های داده بین وبرگشتی رفت

سازمانی  بافتی نوآوری هم نظریه»از سوی دیگر ( Coriat,2001)است عامی ماهیت دارای نوآوری اینکه

 میان روابط و ترتیبات عمده، های مقوله بیانگر که گردید برساخت ای گونه به ،«و فناورانه

باشد. لذا محققان با مدنظر  (1929همکاران، و فرد دانایی و1929ی، محمد و1925فراستخواه، )ابعاد

 که: قراردادن این

 باشد)کیامنش و دانای  نظریه، به صورت یک استدالل بوده که مشتمل بر چندین فرضیه می

 (؛1927طوس،

 بندی شده و  های عمده دسته بنیان، بیانگر مقوله محوری، مقوله نظریه حاصله از نظریه داده

و فراستخواه  1929فر و همکاران ، و دانایی 1929اطات علّی بین آنها است)محمدی، ارتب

 (؛ 1929و ایمان، 1925،

 ها  های انتزاع شده از کدگذاری بندی کلی مقوله داستان، روایتی از مفصل خط

 ؛(1929محمدی،)است

، میانی)ناظر بر تواند در یکی از سطوح خرد)ناظر بر محدوده کوچکی از مکان یا افراد( نظریه می

گردد)کیامنش و دانای  های اجتماعی( تنظیم سطح سازمانی( ویا کالن)ناظر بر جوامع و سیستم

 را که یک نظریه سطح میانی است جهت کاربرد در دو« بافتی هم نوآوری»نظریۀ (.1927طوس،

 به قرار ذیل تبیین نمودند: موردمطالعه، سازمان

 های غیرفناورانه و ان نوآوری درزمینه اعتالی نوآوریسازی مداوم اقدامات کنشگر بافت هم

 های بزرگ وکار نوآورانه دفاعی در سازمان کسب فناورانه دفاعی، باعث تداوم های  ارتقای نوآوری

گردد. دراین راستا گستردگی تغییرات، تنوع  دفاعی با محصوالت هوایی و موشکی می صنعتی

و  های ملّی  ر سازمانی به عنوان علل اصلی، ظرفیتانتظارات ذینفعان دفاعی و یادگیری مستم
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باشند. البته دراین میان  ای مربوطه می عنوان شرایط زمینه های محیطی به فراملّی و پیچیدگی

مثابه موانع تداوم  های سازمانی نیز به عنوان تسهیلگرها و محدودیت های سازمانی به قابلیت

براین اساس کمک به بهبود اقتصاد دفاعی و نیز  گردند؛ وکار نوآورانه دفاعی تلقی می کسب

های  افزای( کنشگران نوآوری بافت)هماهنگ و هم هم  دارندگی، پیامدهای کنش ارتقاء قدرت باز

 باشد. وکار نوآورانه دفاعی می فناورانه و غیرفناورانه در دستیابی به تداوم کسب

های  گردید، مرحله ارایه فرضیه یه برساخت که نظر بنیان پس از آن اصوالً در روش کیفی نظریه داده

ها از نظریه  که فرضیه (. از آنجایی1929و محمدی،1925است)فراستخواه ،« اکنونی»و « اینجایی»

(. لذا دراین راستا 1929فرد و همکاران،  گر پدیده مورد بررسی باشند)دانایی گردند باید بیان مشتق می

 های مربوطه گردید. به تبیین فرضیهبا مدنظر قراردادن موارد ذیل، اقدام 

؛ محمدپور، 1922ها)ایمان،  سازمانی و روابط علّی بین مقوله داستان نوآوری توجه به خط (1

 (؛1929

و فراستخواه 1929بنیان سیستماتیک)محمدی،  گانه در روش نظریه داده توجه به ابعاد شش (9

 (؛1925،

 انهوکار نوآور بر کسب سازمانی مبتنی متن نظریه نوآوری (9

 های استخراج شده عبارتنداز:  براین اساس فرضیه

 دفاعی است. وکار نوآورانه تداوم کسب محرک تغییرات و تحوالت، گستردگی: 1 فرضیه

 .دفاعی است وکار نوآورانه تداوم کسب محرک ذینفعان دفاعی، انتظارات و نیازها تنوع :9 فرضیه

 .دفاعی است وکار نوآورانه بتداوم کس محرک سازمانی، یادگیری مستمر :9 فرضیه
 .ارتباط دارد وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب با فراملّی، و ملّی های ظرفیت: 1 فرضیه
 .دارد ارتباط نوآورانه دفاعی وکار تداوم کسب با عوامل محیطی، های پیچیدگی :5 فرضیه
وکار نوآورانه دفاعی  کننده تداوم کسب و تسریع  تسهیل های دفاعی، های سازمان قابلیت :6 فرضیه

 .باشند می
وکار نوآورانه دفاعی  تداوم کسب کننده مانع و تحدید های دفاعی، های سازمان محدودیت :7 فرضیه

 .باشند می
 های نوآوری اقدامات مربوط به اعتالی تحقق بر دفاعی، مبتنی وکار نوآورانه تداوم کسب :8 فرضیه

 .است غیرفناورانه
فناورانه  های نوآوری ارتقاء اقدامات مربوط به تحقق بر دفاعی، مبتنی نوآورانه اروک تداوم کسب :2 فرضیه
 .است دفاعی
 گران اعتالی سازی اقدامات کنش بافت هم بر دفاعی، مبتنی نوآورانه وکار تداوم کسب :12 فرضیه
 .است فناورانه دفاعی های نوآوری ارتقاء غیرفناورانه و های نوآوری
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 های فناورانه دفاعی، منجربه غیرفناورانه و نوآوری های نوآوری گران افت کنشب کنش هم :11 فرضیه
 .گردد بهبود اقتصاد دفاعی می

 های فناورانه دفاعی، منجربه غیرفناورانه و نوآوری های نوآوری گران بافت کنش کنش هم :19 فرضیه
 .گردد ارتقاء قدرت بازدارندگی می

وجدل  ای برای بحث فرضیه، ایجاد ارتباط بین مفاهیم، ایجاد زمینه ترین کاربردهای اصوالً مهم

(. 1262به نقل از بلومر ، 1929باشد)محمدپور، متقابل، غنا بخشیدن به موضوعات و رشد علمی می

اندیشی مدیران و  ای را برای هم الذکر، زمینه های فوق توان اذعان داشت که فرضیه براین اساس می

ن و پژوهشگران امر نوآوری در هر دو سازمان مورد مطالعه فراهم خواهد نمود؛ مباحثه علمی متخصصا

گذاری و راهبردپردازی نوآوری نموده و در  تا ایشان با ایجاد ادبیات مشترک مورد نیاز، اقدام به سیاست

فرد  ییو دانا 1925ها)فراستخواه،  االذهانی نمودن مفاهیم ملحوظ در فرضیه اقدامات سازمانی نیز با بین

های بیرونی را جهت   های درونی و ظرفیت مند از قابلیت مندی نظام ( امکان بهره1929و همکاران ،

 وکار نوآورانه مهیا نمایند.  بهبود مستمرکسب

  ها های حاصل از داده بحث و تحليل یافته -4-4

 و تشابهات ها، فرضیه بافتی، نظریه نوآوری هم داستان، خط قراردادن مدنظر با قسمت این در

محوری  و عمده های مربوط به مقوله گیری نتیجه و  بحث به موردمطالعه، های سازمان های تفاوت

 :است شده پرداخته

  علّی بعد -4-4-1

 ؛(1929محمدی،)شوند می محوری مقوله تحقق منجربه که است پیشایندی شامل علل و عوامل

 صنعتی های سازمان در وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب های علت شده، استنتاج های یافته براساس

  شد. داده ذیل تشخیص عمده مقولۀ سه هوایی و موشکی،

 گستردگی تغییرات و میزان تحوالت (3

 مصنوعات ها، ها، سامانه اقالم، زیرسامانه تعدد و تنوع لحاظ به هوایی و فضایی صنعت بخش در

که این  طوری است به انجام حال در سرعت هب تحوالت سازمانی و تغییرات فنی هواپیمایی و موشکی،

های موردمطالعه را جهت خلق ارزش پایدار برای نیروهای مسلح و سایر  وکار سازمان امر نحوه کسب

 مستلزم نوآورانه، و روزآمد محصوالت تحقق براین اساس مشتریان ذیربط تحت تاثیر قرار داده است.

 باشد. لذا در می مدیریت دفاعی های شیوه تغییر و مانیساز مستمر بهبود ، سازگاری با تغییرات فنی

وکار نوآورانه  به عنوان یکی از علل تداوم کسب پژوهش،گستردگی تغییرات و میزان تحوالت،  این

با توجه به . است تغییرات ظرفیت همچنین و تغییرات ماهیت تشخیص داده شد که معطوف به

 و محصوالت در تحوالتی به منجر که باشد؛ می  فنی یا تغییرات ها، ماهیت رهیافت حاصل از مصاحبه
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 مدیریت و سازمان سازنده های مؤلفه و شاکله در تحوالتی باعث که سازمانی است یا گشته؛ خدمات

 تغییرات ظرفیت و فناورانه تغییرات ظرفیت ناظر بر هم تغییرات ظرفیت دیگر سوی از. است شده

 یا و خودخواسته تحوالت میزان پذیرش در دفاعی بزرگ های انسازم توانایی بیانگر بوده و سازمانی

پهنا و  در موثری عناصر تغییرات، ماهیت و ظرفیت لذا. باشد می مذکور زمینه دو در اجباری تحوالت

 و شناسایی اند تا با اندرکاران مربوطه تالش نموده مدیران و دست که بوده ژرفای تغییرات و تحوالت

 نمایند. را مهیاتر فنی و سازمانی ابعاد بهبود امکان آنها، مدیریت

 و توکلی: همچون محققانی سایر پژوهشی و علمی های یافته با مذکور انتزاعی مقوله راستا دراین

 و استراتژیک و مهم سازمانی قابلیت یک سازمانی تغییر ظرفیت " دارند می بیان که( 1921)همکاران

 سازگاری برای ها سازمان" معتقدند که( 9226)استنساکر و یِرمِ نیز و ".است رقابتی مزیت برای منبعی

 این و بوده مشابه ".دارند نیاز ظرفیت توسعه به خود نوآوری و پذیری انعطاف وسیع، تغییرات با سریع

سازمانی برای  نوآوری نظریه در گستردگی تغییرات و میزان تحوالت نقش بر تاکیدی خود امر

 .باشد می های موردمطالعه سازمان

 تنوع نیازها و انتظارات ذینفعان دفاعی (2

مشتریان  انتظارات و کاربردی و راهبردی نیازها تنوع مطالعه، تحت دفاعی بزرگ های سازمان در

 و تصریحی نیازهای تنوع موقع به تشخیص و دارد؛ داللت ها خواسته و نیاز سطوح و شدت نظامی بر

 یک سایر ذینفعان دفاعی، آتی و حال انتظارات  و لحمس های هوایی و فضایی نیروهای بخش تلویحی

 فنی ابعاد ارتقاء و تکامل بر که است؛ دکترین و راهبردهای دفاعی بر مبتنی و کلیدی موضوع

 نوآورانه وکار و تداوم کسب بهبود منجربه نیز آن تحقق که طوری به بوده، تاثیرگذار محصوالت نظامی

ها و  سازمان مسلح، نیروهای های خواسته و تنوع نیازها رو نای از. گردد می های مربوطه سازمان

سازمانی است؛  یک فرصت رشددهنده ها و محصوالت مربوطه فناوری سالح، خریدار خارجی کشورهای

 پشتیبان انتظارات تخصصی، نیازها و بندی و رفع اولویت ، بندی دسته تا با کنند می تالش ها و سازمان

 . اشندب کشور بازدارندگی قدرت

 بیان که( 1927)اسفندیاری و عزیزی: همچون متخصصینی مطالعات با مذکور مقوله اساس براین

 قانونی الزامات جزء که انتظاراتی و نیازها و کارکنان ذینفعان، انتظارات و نیازها باید سازمان" دارند می

 بر تمرکز با باید ازمانس "بر دارند  تاکید که( 1926)همکاران و عزیزی ،".نماید تعیین را هستند

 ".بپردازد خود عملکرد بهبود به مشتریان، تلویحی و تصریحی های خواسته و نیازها درک و مشتری

 ارزش به را احتیاجات و انتظارات نیازها، ها سازمان"بر دارند اذعان که (1929)طرسکی و آدرسی ونیز

تنوع نیازها و  اهمیت بر تاکیدی خود امر این و بوده همسو ".کنند می تبدیل پایدار و جذاب پیشنهادی

 .باشد می مربوطه سازمانی نوآوری نظریه در انتظارات ذینفعان دفاعی
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 یادگیری مستمر سازمانی (1

یادگیری  باشند، ها و صنایع متعدد می ها/شرکت مطالعه که دارای گرو تحت های سازمان برای

 مهارت و دانش توسعه بر شگرفی تأثیر و است مضاعفی اهمیت دیگران دارای تجارب و دانش مستمر از

اند تا با برگزاری  مربوطه تالش نموده براین اساس مدیران. وکارشان دارد کسب بهبود کارکنان و

های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، استفاده از مشاوران خبره، انجام بازدیدهای تخصصی  دوره

راهبردی،  95های داخلی و خارجی، انجام ترازیابی های و همایش داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه

 های سایر سازمان های شکست حتی تجارب، توفیقات و از یادگیری مستمر محصولی و فرایندی، شرایط

  به دهند؛ ارتقاء همواره را کارکنانشان علمی و کنجکاوی ساخته و حس فراهم را دفاعی و غیردفاعی

 فکری و علمی دانشی سازمان و ظرفیت جذب بی ظرفیتنس افزایش منجربه موضوع که این طوری

شده  سازمانی نوآوری رشد و فناورانه های قابلیت افزایش منجربه و همچون کاتالیزوری گشته کارکنان

اقدامات  ها، کنشگران داخلی سازمان تا باعث گردیده رخداد نیز است؛ همچنین ماحصل این

 انجام دهند. وکارشان استمرار و تقویت کسب تری را در نوآورانه

 بیان که( 1925)مخبر: همچون محققانی علمی های یافته با مذکور انتزاعی مقوله راستا دراین

 به مداوم صورت به را کارکنانش ویا است یادگیری حال در مستمر طور به یادگیرنده سازمان" دارد می

 سازمانی جذب ظرفیت ابعاد بین" معتقدند که( 9218)کی و زو زای، ونیز ".نماید می تشویق یادگیری

 تاثیر بر تاکیدی خود امر این و بوده مشابه ".دارد وجود مثبت ارتباط سازمانی نوآوری عملکرد و

 .باشد می شده ارایه سازمانی نوآوری نظریه در یادگیری مستمر سازمانی

 ای زمينه بعد -4-4-2

 براین ؛(1929محمدی،)است حوریم مقوله تحقق گران اقدامات کنش بر موثر بستری شامل عوامل

 وکار نوآورانه دفاعی در ای موثر بر تداوم کسب زمینه عوامل شده، استنتاج های یافته به توجه با و اساس

 .گردیدند احصاء ذیل عمده مقولۀ دو قالب

 فراملی و ملی های ظرفیت (3

 فراهم را بهتر یتمدیر امکان فراملی، های ظرفیت از مندی بهره و ملی های ظرفیت توسعه اصوالً

. باشد می شان های مسئولیت و ها ماموریت بهتر انجام جهت ها سازمان به کمک برای ابزاری و ساخته

 یا کننده تسهیل که باشد؛ می دولت اقتصادی و سیاسی رفتارهای متقابل تأثیر اینجا در مهم نکته

. است و موشکی هوایی  نعتیص های سازمان ازجمله ها سازمان وکار تعالی کسب و رشد تحدیدکننده

 برای را مناسبی راهبردهای و ها ها، سیاست مشی جامع، رویکرد یک در باید دولت اساس براین

 فضایی تا گیرد درپیش بنیان دانش اقتصاد سوی به حرکت و کشور اقتصاد بهبود المللی، بین تعامالت

                                                      
25

 Benchmarking 
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 در که مطالعه دفاعی تحت های ازمانس ازجمله ها، سازمان غیرفنی و فنی متوازن و همسو توسعه برای

اتخاذ  سیاسی و با های تنش و مسائل بتوانند فارغ از نیز آنها تا شود ایجاد باشند؛ می تحریمی شرایط

اعم از صادرات محصوالت  وکار اقتصادی کسب توسعه و ها فناوری بهبود به تر  نوآورانه رویکردهای

  .بپردازند ی و موشکی خودویا واردات اقالم و مواد مصرفی هوای نظامی

 و شفاف مقرارت و قوانین وجود وکاری، کسب هر بهبود بر موثر های ظرفیت از دیگر یکی

 الملل بین سطح در ویا کشور درون در را آنها تعامالت و ها سازمان رشد زمینه که است ای کننده تسهیل

طور  به باید که هستند دوسویه تعهداتی ملی، قراردادهای و المللی بین اصوالً معاهدات. سازد می فراهم

از این رو پیوستن یا عدم پیوستن به  گردند تا منافع ذینفعانش را حاصل نمایند؛ انجام موقع دقیق و به

 کننده تسهیل توانند می مربوطه بندی به تحقق الزامات میزان پای قراردادها ونیز و این نوع معاهدات

هوایی مسئول پشتیبانی هواپیماهای  صنعتی  سازمان که . ازآنجاییشوند تبعات حقوقی منجربه ویا بوده

صنعتی فضایی نیز مسئول   سبک و سنگین از نوع جنگنده، آموزشی، ترابری و چندمنظوره و سازمان

های  های با بردهای کوتاه، متوسط و بلند از نوع کروز و بالستیک با قابلیت تولید و پشتیبانی از موشک

 این چون همچنین. هستند المللی بین بعضاً و قوانین ملی مشمول باشند، لذا اجمی میته و بازدارندگی

 و ملی گذاران قانون با مشارکت در تا درتالشند باشند؛ می فروش و خرید قراردادهای دارای ها سازمان

 حداکثر مربوطه، های نامه پیمان و قوانین هوشمندانه رعایت نیز و داخلی مقررات تنظیم و المللی بین

 . نمایند فراهم خود نوآورانه دفاعی وکار کسب تبلور جهت را فرصت

 که( 1929)ثاقبی و منطقی: چون پژوهشگرانی سایر مطالعات نتایج با مذکور مقوله اساس براین

 فعالیت محیط شدن تر پیچیده به منجر اقتصادی و سیاسی محیط در سریع تحوالت" دارند می بیان

 و کیاسری محسنی ونیز ".نباشند برخوردار منطقی ثبات از ها سازمان که گردیده عثبا و شده ها سازمان

 تحریک دنبال به مالی های مشوق ارائه و سیاست قانون، طریق از دولت" معتقدند که( 1926)همکاران

 فراملی و ملی های ظرفیت کارکرد بر تاکیدی خود امر این و بوده همسو ".هستند ها سازمان در نوآوری

 .باشد می مذکور سازمانی نوآوری نظریه در

 محیطی عوامل های پیچیدگی (2

 نیز و سطح کشور در ها آزمایشگاه و ها پژوهشگاه دانشگاهی، علمی، مراکز گیر چشم رشد به توجه با

 بزرگ های سازمان تا است ضروری الملل، بین سطح در فناوری های ظرفیت روزافزون توسعه

 تقویت بر تمرکز با باال، سطح های فناوری  حصوالت پیشرفته و پیچیدگیم وجود علیرغم مطالعه تحت

 استفاده به اقدام ، فناوری توسعه مراکز با راهبردی همکاری نیز و نوآوری دفاعی مطالعات دفاتر

 نوظهور و بدیع گلوگاهی، های فناوری به دستیابی جهت موجود فناورانه های ظرفیت از حداکثری

 تداوم جهت را خود قابلیت طریق این از و ایع هواپیمایی و صنایع موشکی نمودهصن دفاعی موردنیاز

 . برسانند ظهور منصه دفاعی به نوآورانه وکار کسب
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 نوآوری بر عالوه تعاملی، رویکرد یک در باید موجود های سازمان نوآوری، های نظام در طرفی از

. بپردازند گران کنش سایر با شان تعاملی  روابط در بخشی استحکام  و محصوالت در نوآوری به خود

. دارد کالن مدیریت و راهبردی ریزی طرح به نیاز که شود می هایی پیچیدگی منجربه امر این اصوالً

 آنها برآیند و گشته مذکور نوآوری های نظام تقویت باعث دوسویه، انسجام این که است ذکر به الزم

 دفاعی های سازمان جمله از ذیربط های سازمان وکار سبک نیز و ها فناوری تکامل و بلوغ منجربه

 و منطقه کشورهای با تعامل در بتواند باید های کشور لذا مدیران و سازمان. شود می مطالعه تحت

فناورانه،  دانشی، های ظرفیت از استفاده منجربه که نماید؛ همکاری مند نظام نحوی به فرامنطقه

  .شود... و اقتصادی آزمایشگاهی، 

 و فرتاش: چون پژوهشگرانی سایر پژوهشی نتایج با مذکور انتزاعی مقوله راستا دراین

 توسعه در خصوصی بخش نقش تقویت توسعه، پنجم برنامه در" دارند می بیان که( 1926)همکاران

 و باران معصومی  ونیز ".شد رویکردها مهمترین از یکی وتوسعه تحقیق و نوآوری فناوری،

 کلیه در را فناورانه و سازمانی های نوآوری بستر نوآوری، های نظام "معتقدند که( 1921)توکلی

 خود امر این و داشته مشابهت ".کندمی فراهم تحقیقاتی و آموزشی صنعتی، خدماتی، های حوزه

 .باشد می موردنظر سازمانی نوآوری نظریه در محیطی عوامل های پیچیدگی نقش بر تاکیدی

 گر تعدیل بعد -4-4-3

 مقوله گران تحقق اقدامات کنش شدن بطئی یا تسهیل منجربه که است عامی شامل عوامل

گر موثر بر  تعدیل عوامل ها، کدگذاری نتایج به توجه با و اساس براین ؛(1929محمدی،)شود محوری می

 .گردیدند احصاء ذیل عمده مقولۀ دو قالب وکار نوآورانه دفاعی در تداوم کسب

 های دفاعی های سازمان قابلیت (3

 اهداف انداز، چشم مطلوبی نحو به بتوانند که آن برای مطالعه، تحت بزرگ صنعتی های سازمان اصوالً

 نگاری دفاعی، آینده: همچون نیازی مورد های قابلیت رشد پی در نمایند، محقق را خود های ماموریت و

 و اطالعات فناوری نسانی،ا های سرمایه توانمندسازی گذاری دفاعی، سیاست راهبردپردازی دفاعی،

 هایی سرمایه های سازمانی، قابلیت زیرا. باشند می... و فکری دفاعی مالکیت حقوق ارتباطات امن،

 بلوغ ونیز ها فناوری جذب و توسعه نوآوری، خالقیت، کیفیت،: چون مضامینی محرک که هستند

 در را خود به تازگی مناسب، اهبردهایر تنظیم و نگاری آینده انجام با ها سازمان لذا. باشند می سازمان

پاسخگویی  برای ای را پیچیده و نوآورانه محصوالت آینده قرار داده تا شرایط تر سریع شناخت معرض

تنظیم  با ها همچنین این سازمان. شان مربوطه بسازند مسلح و سایر مشتریان نیروهای آتی به نیازهای

از پیش  نیز بیش سازمان های سوی نوآوری فناورانه به عالوه بر تحقق نوآوری های نوآوری، راهبرد

 مقابل در سازمان سازی پویایی و مقاوم باعث سازمانی، های نوآوری آنها  اند؛ زیرا از نگاه معطوف گشته

سیاسی و  فشارهای فناورانه، تغییرات دفاعی، نوسانات اعتبارات ها، هایی مانند تحریم و تالطم تغییرات
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وکارشان در حوزه تولیدات محصوالت پیشرفته با فناوری سطح باال  هت ادامه کسبج کشور، اقتصادی

 گذارد.  تأثیر می سازمان های گیری جهت و ها سیاست بر که این امر طوری به شود می

 مهارت توسعه و آموزش بررسی، های تحت های سازمان های مربوط به قابلیت یافته از دیگر یکی

 های فنی و مدیریتی مسئولیت قبول جهت آنان انگیزش و وری بهره زایشاف باعث که است؛ کارکنان

 مفید احساس این. نماید می تبدیل سازمان مختلف سطوح در مؤثر و مفید افرادی به را آنان و شود؛ می

 تعالی های محصوالت نظامی، فناوری توسعه به بیشتری تعهد و تمایل با آنها تا شود می باعث بودن

  این کارکنان توانمندسازی با رابطۀ در مهم نکتۀ بپردازند. شان وظایف برابر در پاسخگویی ونیز سازمانی

 ازاین تا گردند؛ اجرا و طراحی «مهارت توسعه» یا «درعمل یادگیری» صورت به باید ها آموزش که است

  شوند. تبدیل تر کیفی و تر خالق افرادی به ور بهره کم شاغلین طریق

 تحقق برخوردارند؛ باال سطح فناوری از که موردبررسی های سازمان صنعتی ماهیت به توجه با

 و بهبود در تسریع منجربه که است امنی سازوکار نیازمند فناورانه، و سازمانی های نوآوری بافت هم

 و اطالعات گردد. لذا از آنجایی که فناوری های هوایی و موشکی های پشتیبانی در حوزه ماموریت انجام

 تحت واحدی ایجاد با مهم باشد؛ این ها می سازمان و نوآوری برای تحول به عنوان ابزاری طات)فاوا(ارتبا

 آرمان و آرماد همچون)اینترانت اینترنت، دنبال مدیریت توسعۀ به ستاد ودجا در «میثاق مرکز» عنوان

ین طریق امکان ذیربط بوده تا از ا فاوایی واحدهای تقویت دفاعی و امن تامین مخابرات ،(دفاعی

دفاعی  های تر برای سازمان را به صورت امن 96شدن و حتی ورود به انقالب چهارم صنعتی الکترونیکی

 . فراهم نماید مربوطه

 ها نوآوری و خالقانه های ایده کنندۀ تضمین و حافظ که نهادی یا نظام فرایند، از سوی دیگر وجود

 سازمانی، برون و درون نوآوران و خالقان تا شود یم باعث بستری چنین این زیرا است؛ ضروری باشد

 ارائه محصولی بعد در چه و سازمانی بعد در چه را خود ابتکارات ماحصل راحتی به و کرده اعتماد

 حمایت و اختراع داشتن سازمانی، های نوآوری حتی و محصوالت نظامی های نوآوری زیرا مقوم نمایند؛

 دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه در اگرچه. است شده ثبت عینوآورانه دفا های ایده از قانونی

اختراعات  ثبت مدیریت نظام چون اما دارد، وجود «دفاعی فناوری حقوق و فکری مالکیت مرکز» یک

 اختراع، مدیریت برای جامعی قواعد وجود لذا باشد، می ضعیف های مربوطه نظامی در درون سازمان

 های ایده از قانونی و اخالقی بیشتر مندی بهره برای ای قاعده دفاعی، دانش مدیریت برای بومی الگوی

 های پیچیدگی دارای که بزرگ های این سازمان در فکری دفاعی مالکیت حقوق رعایت و شبکه اعضای

                                                      
 این انقالببه کار گرفته شد.  9216سال  کنفرانس داووسدر  کالوس شوابتعبیر انقالب صنعتی چهارم، نخستین بار توسط  96

 .است همراه رباتیک و اشیا اینترنت ،مصنوعی هوش ی همچوننوین های فناوری ظهور با

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
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 زیرا است دوچندانی اهمیت دارای باشند؛ می باال فناوری با و پیشرفته محصوالت نیز و 97سازمانی

 . گردد می سازمانی های نوآوری اعتالی و فناورانه های نوآوری سطح ارتقاء ربهمنج آن تحقق

 که( 1929)همکاران و حسنوی: چون پژوهشگرانی تحقیقات نتایج با مذکور مقوله اساس براین

 ،".است نوآوری و فناوری تحقیقات، اری گذ سیاست در مهم ابزاری نگاری آینده " دارند می بیان

 تأثیر سازمان نوآورانه عملکرد و وری بهره بر سازمانی توانمندسازی" دارد اذعان هک( 1925)پور نیک

 به منجر اطالعات فناوری حاکمیت" معتقدند که( 1926)همکاران و رهنورد ونیز ".گذارد می مثبت

های  قابلیت کارکرد بر تاکیدی خود امر این و بوده همسو ".گردد می دولتی های دستگاه بهتر عملکرد

 .باشد می مربوطه سازمانی نوآوری نظریه در های دفاعی زمانسا

 های دفاعی های سازمان محدودیت (2

 حصول قابل زمان، طی در باید درآمدی اقالم که است مفهوم بدین مالی دفاعی منابع پذیری تداوم

 و داده نجاما را الزم های ریزی برنامه آنها به دستیابی برای بتوان تا باشند؛ نسبی ثبات دارای و بوده

 که آنجایی از اساس براین. هستند تحقق قابل درآمدها این نیز آتی های سال در که یافت اطمینان

 یا ثبات نیازمند باشند؛ می گیر بودجه و گرا ماموریت های سازمان هوایی و موشکی، صنعتی های سازمان

جاری، تحقیقات دفاعی، های  شان همچون بودجه اعتبارات مکفی و موقع به دریافت در نسبی رشد

 نیز مربوطه های سازمان منابع، آن تحقق صورت در که هستند؛ حفظ توان تولید و تقویت بنیه دفاعی

 شان، عمرانی و تولیدی آمادی، پشتیبانی، جاری، تکلیفی، های هزینه افزایش به توجه با توانند می

بوده و نسبت به پیشبرد نوآورانه  هدمتع شان قراردادهای نظامی و ای برنامه تکالیف تحقق نسبت به

 . وکارشان تالش مستمر داشته باشند کسب

 منابع انسانی، منابع همچون ارزشمندی منابع دارای مذکور دفاعی های سازمان همچنین

 جزء همگی که باشند؛ می هایی ساختمان و تأسیسات اطالعاتی، منابع افزاری، نرم منابع افزاری، سخت

 از پشتیبانی برای سازمان مهم منابع ها، دارایی این که آنجایی از. گردد می حسوبم آنها های دارایی

باشند نیازمند  می مشتریان سایر و نیروهای مسلح مطالبه مورد ارزش دفاعی خلق و وکار کسب تداوم

و وبرنامه  انسانی، طرح های منابع اگرچه از طریق معاونت محافظت و مراقبت مستمر هستند؛ که این امر

شود اما با توجه به پویایی تحوالت و تهدیدات روزافزون،  اطالعات مربوطه انجام می ادارات حفاظت

 .گردد ها و شگردهای موثرتر بیشتر احساس می اهتمام به بازمهندسی و روزآمدسازی شیوه

 که( 1392) طرسکی و آدرسی: چون متخصصینی مطالعات با مذکور انتزاعی مقوله راستا دراین

 انجام از پشتیبانی و نیاز مورد اقالم تامین جهت توانمندسازها عوامل از یکی مالی منابع" دارد می بیان

 به باید ها سازمان" است معتقد که( 1921)همکاران و طورسنگسرکی ونیز ".است سازمانی های فعالیت

                                                      
 پراکندگی با متنوع صنعتی واحدهای دارای نیز زیرمجموعه هر و بوده متعدد های زیرمجموعه دارای مذکور سازمان دو هر 97

 .است گشته سازمانی مناسبات و روابط در پیچیدگی افزایش باعث امر این که طوری به باشند؛ می کشور سطح در زیاد جغرافیایی
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 طریق از خلیدا حفاظتی های استراتژی اتخاذ و سازمان فکری های دارایی شناسایی همچون مسایلی

 داشته الزم اهتمام آنها از حفاظت های روش و دسترسی سطوح ترکیبی، غیررسمی، رسمی، های روش

 نظریه در های دفاعی های سازمان محدودیت به توجه بر تاکیدی خود امر این و بوده مشابه ".باشند

 .باشد می شده طراحی سازمانی نوآوری

 محوری مقوله -4-4-4

 با لذا ؛(1929محمدی،)گیرند می قرار آن حول عمده، مقوالت سایر که است ای مقوله ترین کلیدی

ها و همچنین استفهام از  کدگذاری و ها بین داده وبرگشتی  رفت های تحلیل ها، مقایسه انجام

 .گردید انتخاب محوری مقوله عنوان به «وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب» عبارت درنهایت داستان، خط

 وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب

 و ریزی برنامه برای سازمان تاکتیکی و راهبردی کننده توانایی بیان« 98وکار تداوم کسب» اصطالح 

 های عملیات استمرار به منظور وکار، کسب انقطاع ویا مشکالت با مواجهه در مناسب واکنش ارائه

 به عبارت دیگر در .(BS25999:2006باشد) شده می تعیین پیش از قبول قابل سطح یک در سازمان

سازمان  باشد شده مشکل دچار ،خارجیداخلی یا تحت تاثیر شرایط  سازمان های فعالیت که صورتی

تحریم، ترور،  های ناشی از رویدادهایی همچون کندی یا وقفه هایی، کارگیری روش بتواند با به

خود را  وکار کسب تداوم انده ورس حداقل را به کارکنان کسالت اطالعات و فناوری های سیستم خرابی

 (.99921:9219ISOحفظ نماید)

 بر مبتنی وکار دفاعی کسب تداوم همان اصل در سازمانی، های و استمرار ماموریت تحقق

 دو هر که آنجایی از. باشد می محیط درونی و بیرونی متغیر شرایط با سازگار و فناورانه های نوآوری

 الزم لذا باشند؛ پیشرفته و پیچیده می های سطح باال و محصوالت فناوری دارای موردمطالعه سازمان

بوم دفاعی و  تغییرات زیست به تر عمیق توجه با و موشکی  هوایی های صنعتی سازمان مدیران تا است

 که نمایند اجرا و ریزی طرح هوشمندانه نحوی به را سازمانی و فنی باز، اقدامات اهتمام بیشتر به نوآوری

های درونی  ها و قوت سو و مدیریت ضعف تهدیدات محیطی از یک و ها فرصت به مناسب یپاسخگوی با

وکار دفاعی، دانشی، نوآورانه و راهبردی خود را در بازارهای داخلی و  از سوی دیگر، تداوم کسب

 با ها سازمان تا شود می باعث امر این. تر نمایند خارجی محصوالت نظامی و غیرنظامی مرتبط فراهم

فناورانه  و دانشی های ایده و ها توانمندی عرضه به تعاملی، و باز های سیستم رویکرد قراردادن نظرمد

 مندی بهره به خارجی، سودمند های فناوری و دانش ها، اندیشه جذب با مقابل در و پرداخته خود دفاعی

  مشتریان برای کیفی و نوآرانه محصوالت تکامل و عمر چرخه بهبود عملکرد، ارتقاء جهت بیشینه

 . بپردازند شان و غیرنظامی مرتبط  نظامی

                                                      
28

 Business Continuity 
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 آنها قدرت شبکه، تعاملی معماری در مذکور های سازمان هنر کنونی، وکار کسب فضای در همچنین

 بلوغ جهت راهبردی دوسویه شراکت در آنها پایداری و امن کنندگان تامین شبکه ایجاد در

 غیردفاعی، و دفاعی کنندگان تامین با مشارکت در آنها لتعام بهبود که طوری به است؛ وکارشان کسب

 برای کاربران نیروهای مسلح و ارزش بیشتر خلق جهت افزایی هم و مند سپاری هدف پیمان باعث

 سازی شبکه اندیشه که است توجهی قابل مدت اساس براین. شود می بازدارندگی قدرت افزایش

. است گرفته قرار ها سازمان این دستورکار در ذیربط آفرینان نقش از حمایت و ارزیابی تعاملی،

 فناورانه، های همکاری میزان شبکه، ظرفیت از مندی بهره با تا است براین نیز آنها تالش که طوری به

هوایی و  محصوالت تحویل زمان و قیمت کیفیت، وضعیت سازمانی، و فنی مشترک های نوآوری نرخ

 بخشند. بهبود را خود موشکی

و خلق ارزش  وکار کسب در نوآوری منزله به سازمانی نوآوری تحقق نه که پیشتر اشاره شدهمانگو

 باشند؛ می تکامل و تغییر حال در وکار کسب های مدل که  آنجایی از اما. باشد پسند می جدید و مشتری

 سازمان نوآوری منجربه شده، عملیاتی سازمان در که وکاری کسب  مدل در تحول و نوآوری لذا

 های سازمان در نظامی پیچیده و پیشرفته محصوالت وجود به عنایت با اساس براین. گردد می

ماهیت  با متناسب که وکار نوآورانه کسب مدل یک از برداری بهره ویا طراحی و انتخاب موردمطالعه،

و   لحمس نیروهای انتظارات و کنندگان تأمین سازمانی، وضعیت ساختار، فرهنگ، فرایندهای محصوالت،

تسهیل  نوآورانه تغییرات سازمان را در ایجاد تواند توانایی مشتریان مرتبط داخلی و خارجی باشد؛ می

محصوالت جدید راهبردی ویا  تولید جهت نوآورانه های فناوری بهتر از مندی بهره باعث نماید و

 تنوع به توجه با کهالبته الزم به ذکر است  .شود  سازی محصوالت موجود هواپیمایی و موشکی بهینه

های  نظامی مربوطه سازمان محصوالت زیاد تنوع وجود و مسلح نیروهای تاکتیکی و عملیاتی نیازهای

 ایجاد و مشتریان با ارتباط فرآیندهای در نوآوری همچون سازوکارهایی تحول مذکور درتالشند تا با

 توسعه نسبت به آنان نیازهای دقیق درک و مشتریان صدای شنیدن به نسبت مشتری، میزهای

  نمایند. بیشتری وکارهای نوآورانه خود اهتمام کسب

 بیان که( 1925)جمالی: چون پژوهشگرانی سایر مطالعات نتایج با مذکور مقوله اساس براین

 دگرگون را ها سازمان محیط پیوسته که تغییراتی به پاسخ در است کاری راه باز نوآوری" دارد می

 منجربه شبکه اعضای با همکاری و سازی شبکه" است معتقد که( 1926)فراهانی ،".کند می

 که( 1921)همکاران و حورعلی و ".شود می نوآورانه عملکرد باعث مشارکت این و گشته آفرینی ارزش

 ایده برای باید نباشد، هماهنگ دفاعی وکارهای کسب مدل با نوآورانه های ایده اگر " دارند  اذعان

 سازمان" است معتقد که( 1926) بیگی اصلی ونیز ".شود تعریف جدیدی وکار کسب مدل جدید،

 توسعه امر به بیشتری توجه اساس براین و نموده تکیه گرایانه مشتری رویکردهای بر بایست می

 نظریه در وکار تداوم کسب تحقق بر تاکیدی خود امر این و بوده همسو ".نماید نوآورانه رفتارهای

 .شدبا می سازمانی نوآوری
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 هاکنش

 گردد می محوری مقوله شدن عملیاتی به منجر که گران است کنش اقدامات از ای مجموعه

 ذیل کنش کنندگان، دو مشارکت های صحبت تحلیل از حاصل های یافته براساس لذا ؛(1929محمدی،)

 .گردیدند مربوطه استخراج وکارهای نوآورانه دفاعی تداوم کسب برای

 فناورانهغیر های نوآوری اعتالی (3

 است باشد، الزم می سازمان اجزاء و شاکله معطوف به نوآوری در سازمانی که نوآوری با عنایت به این

 تغییرات با سازگاری و موشکی در هوایی  های صنعتی سازمان وبرنامه مدیران ارشد و معاونین طرح تا

 مستمر ویا نوسازی رینینوآف های  همسوسازی و اجرای هماهنگ سیاست اقدام به درونی و بیرونی،

آنها پس  که بود شده باعث مذکور  های سازمان نظامی-نمایند. دراین راستا اگرچه جو دفاعی سازمانی

وزارت  راهبرد به توجه اخیر های سال در اما و روزمره گردند؛ گرا درون از دوران دفاع مقدس، بیشتر

 و علمی معاونت گیری جهت ونیز امن باز نوآوری بسط دفاعی، نوآوری  استقرار نظام درخصوص دفاع

 منجر ملی، سطح در بنیان دانش های شرکت و فناوری توسعه درزمینۀ جمهوری ریاست فناوری

 مدیران گیری جهت که طوری به شود؛ تحوالتی خوش ها دست این سازمان سازمانی فرهنگ تا است شده

 بر تحول و سازمانی فرایندهای بلوغ ها، ارتقاء ساختار و مشاغل، بهبود سیستم بر کارکنان تالش و

مشتریان  سایر و انتظامی نیروی سپاه، ارتش، کاربران نیازهای نوآورانه جهت تأمین سازمانی تعالی

 های سازمان اندرکاران دست و مدیران تا است البته در ادامه این مسیر ضروری است. شده متمرکز

 های فناوری به دستیابی هایمحدودیت و اقتصادی سیاسی، متالطم شرایط به توجه با مطالعه تحت

 ستادکل و ودجا های گیریجهت حاکم، مقرارت و قوانین ونیز وضعیت سو یک از موردنیاز باالی سطح

 وکاری، کسب و حاکمیتی منظر از ها سازمان سازیچابک و سازی کوچک بر مبنی مسلح نیروهای

 پیگیری و ریزی طرح نوآوری سازمانی/ تعالی راه نقشه لبقا در را ها سازمان اعتالی جهت الزم اقدامات

 تقسیم اقتصادی و نظامی بخش دو توانند به می های مذکور به عنوان مثال هریک از سازمان .نمایند

 با اتخاذ راهبردهای الزم، به طور مجزا اقدام به اعتالی سازمانی در عرصه محصوالت شوند تا عمالً

 . مایندن غیرنظامی مرتبط و نظامی

 که( 1925)همکاران و منطقی: همچون محققانی پژوهشی های یافته با مذکور مقوله راستا دراین

 داری معنی و مستقیم اثر آوری تاب و توانمندسازی نوآورانه، عملکرد بر تحولی رهبری" دارند می بیان

 ورودی، منابع با لتعام در سازمانی ساختار" دارد  تاکید که( 1925)زاده نظری و نریمان ،".دارد

 و فقیه ،".کند می فراهم را محصوالت و فرآیندها نوآوری زمینه الزم، های توانمندسازی و ها محرک

 خالقیت حامی که بپرورانند سازمان در را فرهنگی باید ارشد مدیران"دارند اذعان که( 1926)همکاران

 باید غیرفنی و فنی فرآیندهای بهبود در" معتقدند که( 9216)سیابوسچی و آذر ونیز ".باشد نوآوری و
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 بر تاکیدی خود امر این و داشته مشابهت ".شوند واقع موردتوجه باهم سازمانی و فناورانه های نوآوری

 .باشد می موردنظر سازمانی نوآوری نظریه در غیرفناورانه های نوآوری اعتالی کاربست اهمیت

 فناورانه دفاعی های نوآوری ارتقاء (2

توسعه  بعد بر فناورانه نوآوری لذا است، اجتماعی-فنی پدیده یک سازمان که ینا به توجه با

فناورانه  های و بهبود مستمر نوآوری تحقق اساس  براین. دارد داللت سازمان در محصولی/فناورانه

 فضاییهوایی و  صنعتیهای  سازمان منجربه نوآوری محصوالت حساس و پیشرفته تواند می دفاعی

 در 92های قرمز، زرد و سبز فناوری وجود نیز و محیطی حاکم های ظرفیت به عنایتبا زیرا شود؛

افزا در زمینه  و اقدامات مدیریتی و فنی هماهنگ و هم راهبرد های مذکور، داشتن سازمان

امور  های سازمانی را در قابلیت تواند می باشد محیطی تحوالت و تغییرات با متناسب که فناورانه نوآوری

 برداری بهره و تست وتولید، ساخت ،محصوالت نظامی دقیق وتوسعه طراحی، استانداردسازی، تحقیقات

توان به  نماید. دراین راستا به عنوان نمونه میتر  یکپارچه هواپیمایی و موشکی محصوالت

 ترمز دفاعی های میدانی استانداردهای براساس یافته استانداردسازی محصوالت نظامی اشاره نمود.

 کردن کم که اجرای آنها در طوری به باشند. حفظ و توسعه آنها می عامل و پایدارساز بلکه نیستند نوآری

 در های مذکور مؤثر است. لذا سازمان بسیار کاری دوباره از جلوگیری و کیفیت افزایش ها، هزینه

 مبرم نیاز ودمحصوالت متنوع و پیچیده خ از برداری بهره و انبارداری در حتی و تست تولید، طراحی،

استانداردسازی محصوالت هوایی  فقط که توجه داشت باید دارند. البته نظامی رعایت استانداردهای به

 و استانداردسازی فرایندها استانداردسازی سازمانی/نهادی، استانداردسازی بلکه نیست؛ کافی و موشکی

جه به وضع موجود، تقویت این نوع از و الزم است که با تو مهم های مذکور نیز قابلیت افراد در سازمان

اجرای  ها به حمایت و اقدامات بیشتری نیازمند است. با عنایت به موارد مطروحه، استانداردسازی

تهاجمی  و پشتیبانی از توان دفاعی های ماموریت تا شود می  دفاعی باعث فناورانه های مند نوآوری نظام

های دراختیار و دستیابی به  فناوری بهبود زمینۀ و فتهیا تحقق نوآورانه و اثربخش صورت به کشور،

 همچنین و شده بهینه یا و جدید محصوالت فروش ظهور، کارآفرینی، نو و بدیع هی وگلوگا های فناوری

 . گردد تر های موردبررسی فراهم سازمان برای بازار نظامی را توسعه

 دارد می بیان که( 9211)اسکات: ونچ پژوهشگرانی مطالعات نتایج با مذکور مقوله اساس براین

 و ارتقاء حفظ  برای ضروری امری جدید، محصوالت وتوسعه طراحی اقدامات قالب در نوآوری تداوم"

 معتقدند که( 1926)همکاران  و خسروی ونیز ".است شده صنعتی های سازمان وکار کسب

                                                      
گذاری  از لحاظ مالکیت و سرمایهدفاعی  های فناوریانواع  ،سند نظام نوآوری دفاعیسند مهندسی مجدد ودجا و نیز براساس  92

 های سبز)واگذاری به بیرون( های زرد)مشارکتی با بیرون( و فناوری (، فناوریحفظهای قرمز)خودحمایتی و  به فناوریای  توسعه

 اند. تقسیم شده
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 امر این و بوده همسو ".شود یم نوآوری توانمندی بروز منجربه محصوالت، و نهادها استانداردسازی"

 .باشد می سازمانی نوآوری نظریه در فناورانه های نوآوری ارتقاء اهمیت بر تاکیدی خود

 پیامدها

 عوامل به توجه با که ؛(1929محمدی،)باشند می  سازمان در راهبردها اجرای آثار و ها کنش نتایج

 های صحبت تحلیل از حاصل های یافته براساس لذا. یابند می ظهور و بروز ای زمینه و گر تعدیل علّی،

 گردیدند. انتزاع و ذیل استنباط عمده  مقوله دو کنندگان، مشارکت

 بهبود اقتصاد دفاعی (3

 و کنندگان توزیع کنندگان، تولیدکنندگان، تامین از ای شبکه دربرگیرنده اصوالً اقتصاد،

 تخصیص چگونگی بوده که به کشور یا منطقه مکان، یک در خدمات و محصوالت کنندگان مصرف

هوایی  های صنعتی با توجه به اینکه سازمان (. براین اساس1927پردازد)موسایی، نیز می کمیاب منابع

کنندگان( همچون نیروهای  کنندگان متنوع و مشتریانی)مصرف و موشکی، تولیدکنندگانی با تامین

باشند؛ درتالشند  داخلی مرتبط میمسلح ایران، مشتریان خارجی محصوالت نظامی و سایر مشتریان 

 بهبود درآمدزایی و کارایی، و اثربخشی از طریق: افزایش «92وری بهبود عملکرد و بهره»با تحقق  تا

بهبود تعامالت و نیز مدیریت تخصیص بهینه منابع، شاهد تاثیرگذاری بر شکوفایی اقتصاد  زدایی، هزینه

نیز یکی  را وری سازمانی بهره و وری رشدوبهره عامل را کردبهبود عمل ها، سازمان این زیرا. دفاعی باشند

 که است مهمی مقوله دفاعی، بهبود اقتصاد اساس  براین. دانند می «بهبود اقتصاد دفاعی» عوامل از

 وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب اقدامات سازی پیاده در پیش از  بیش بایستی اولیه، پیامد عنوان به

 .گیرد  ولین ذیربط قرارمدیران و مسئ مدنظر

 های دفاعی، سیستم مهندسی سازمانی، مستمر بهبود بر تمرکز با  های موردمطالعه سازمان مدیران

های دفاعی و  فناوری مدیریت و دانش مدیریت های دفاعی، پروژه مدیریت محصوالت نظامی، مهندسی

و  و فروش محصوالت تولید جهت انسازم دانشی های دارایی از تا نمایند می سعی غیردفاعی مورد نیاز

 را زمینه که است عاملی سازمانی، نوآوری تحقق لذا آورند. عمل به را الزم استفاده خدمات نوآورانه،

سازی  تجاری و دانشی محصوالت تولید و بالتبع مربوطه های سازمان «شدن بنیان دانش» برای

 بنیانی دانش ماهیت گردند، نوآورتر مذکور ایه سازمان هرچه اساس براین. نماید می مهیاتر ها فناوری

 هرچه و شود؛ می پدیدار بهتر دانشی و ایجاد منفعت برای سازمان، تغییرات با سازگاری نیز جهت آنها

 .خواهد گردید بیشتر آنها نوآوری و رفتارهای اقتصادی زمینه شوند تر دانشی ها این سازمان

 مدیران که گردید مشخص موردنظر، های سازمان املیتک روند و تاریخچه بررسی از سوی دیگر با

 یا و خلق جذب، به اقدام تحریمی شرایط نیز و درونی های توانمندی ارتقاء به توجه با ها سازمان این

                                                      
 وری بهره ارتقاء محل از کشور اقتصاد درصدی 8 رشد از سوم یک بایست می کشور، توسعه پنجم برنامه قانون 72 ماده مطابق 92

 .گردد تامینها  سازمان
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 های جدیدی شرکت ویا صنایع تولید، خطوط اندازی راه ونیز موردنیاز باالی سطح های فناوری توسعه

 اقداماتی اقتصادی، رویکردهای براساس  همچنین. اند نموده جهت تولید محصوالت نظامی جدید

 بر دلیلی خود تخصصی، های مشارکت بر مبتنی فناوری و صنعتی علمی، های شبکه توسعه همچون

 توجه با البته. است بوده «سازمانی برون و درون کارآفرینی» تقویت و دانشی های شرکت از مندی بهره

 ها سازمان این و است ضروری امری ها سازمان تابعه صنایع وضعیت گریبازن شبکه، و هسته راهبرد به

 اقتصادی رشد جهت خود بیرونی های ظرفیت از سازمانی، و فردی کارآفرینی رویکرد براساس توانند می

 .کنند استفاده بیشتر

 تا نددار تمایل شان وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب راستای در موردمطالعه، های سازمان همچنین

 بازار نظامی سهم رقابت و وضعیت هدف، بازار تعیین بازاریابی،: همچون موضوعاتی قراردادن مدنظر با

 با راستا  دراین. نمایند خود نظامی محصوالت بیشتر فروش بازار دفاعی و توسعه بازارسازی، به اقدام

ربوطه حتی به صورت محدود م «بازار دفاعی توسعه» اما دارد، وجود که مشکالتی و ها محدودیت تمام

 رشد غیرفنی، و فنی اقدامات و رویکردها پیشرفت نوآوری، راهبردهای تحقق نتیجه و یا موقت

 بیشتر درآمد کسب منجربه و بوده فراملی و ملی هایی ظرفیت از مطلوب استفاده و درونی های قابلیت

باشد و الزم است تا  ورانه میبنابراین وجود بازار و توسعه آن نیازمند تولیدات نوآ .است شده

الذکر  های مذکور علیرغم تمام تنگناهای موجود، نسبت به استمرار و تقویت اقدامات فوق سازمان

 اهتمام بیشتری داشته باشند. 

 که( 1926)همکاران و رهنورد: چون محققانی سایر پژوهشی های یافته با مذکور مقوله راستا دراین

 دولتی های دستگاه و کارایی بهتر بهبودعملکرد منجربه توانند می انیسازم چابکی" دارند می بیان

 کاربرد و سازمان دانشی منابع از بنیان دانش سازمان" دارد می بیان که( 9211)ویجرمارس ،".گردد

 و بیگی علم ،".نماید می استفاده گیری از منابع کمیاب نوآوری و بهره تحریک جهت آنها صحیح

 های سازمان در نوآورانۀ اقدامات بهبود سبب کارآفرینانه سازمانی فضای" قدندمعت که( 1929)افقهی

 سازمان یک بازار توسعه" دارند می بیان که( 1926)همکاران و حسینی و حاجی ".شود می دولتی

 "است. وکار کسب بهبودعملکرد و نوآوری از ناشی پایدار رقابتی مزیت کسب درراستای صنعتی

بهبود اقتصاد دفاعی مربوط به حوزه محصوالت هوایی و  بر تاکیدی خود امر این و داشته مشابهت

  .باشد می سازمانی نوآوری نظریه موشکی، در

 ارتقاء قدرت بازدارندگی (2

 با را موردمطالعه های سازمان ها، محیطی و تحریم  های تالطم و تغییرات داخلی، تحوالت اگرچه

 اجرای با تا درتالشند های دفاعی سازمان این سئولینم اما .است کرده روبرو مختلفی های چالش

 تهدیدات درونی، های قوت از حداکثری استفاده و سازمانی و فناورانه نوآوری های کنش بافت هم

 رشد و تعالی برای را استفاده حداکثر نیز شده ایجاد های فرصت از و نموده مدیریت را محیطی
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. آورند  عمل به مشتریان مرتبط فعان دفاعی و سپس سایرذین نیازهای مستمر تأمین جهت سازمانی،

 موفقیت ودجا، نشاندهنده تابعه های سازمان ساالنه وضعیت عملکرد گزارش با توجه به نگرش نوع این

 باشد. در تولید قدرت بازدارندگی می مذکور های سازمان

 شامل که دفاعی رینوآو نظام سازی پیاده درزمینۀ ودجا های گیری جهت به توجه با همچنین

 شامل که 91دفاعی سازوکار سند ابالغ ونیز است، شان تعامالت نحوه و کارکردها نوآوری، بازیگران

نوآورانه  محصوالت ارائه و موقع  به تحویل ها، قیمت سازی منطقی و ها هزینه کاهش کیفیت، افزایش

وکار  تداوم کسب راستای در سجم،من رویکرد یک با تا برآنند موردنظر سازمان دو هر باشد؛ می نظامی

 به مطلوب پاسخگویی با که طوری به نمایند؛ مذکور سند و نظام تحقق به اقدام شان نوآورانه دفاعی

 توان دفاعی قدرت نظامی و افزایش در مهمی سهم هوایی و موشکی،  محصوالت کاربران تقاضاهای

 صورت باید تری جامع های ریزی برنامه و شرایط پیچیده بوده البته در این راه. باشند داشته کشور

 . بگیرد

 را مربوطه محصوالت و خود ها فعالیت تا است بوده آن موردبررسی های سازمان تالش دیگر سوی از

سازمانی های  قابلیت تقویت ضمن که و مدیریت ارزش نمایند؛ مهندسی ای گونه به عمر، چرخه براساس

 «دفاعی ذینفعان ارزش برای خلق»افزایش  منجربه شان قداماتا ماحصل فردی، های شایستگی ارتقاء و

 ریزان برنامه و مدیران مقابل در همواره که است هایی دغدغه موضوعات، این البته. گردد مرتبط و

با توجه به استمرار تهدیدات آشکار و پنهان دشمنان و نیز وجود  زیرا باشد؛ می دفاعی های سازمان

افزایش اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی  برای آفرینی پایدار ، ارزشتحدیدات منابع دراختیار

 .باشد و الزم می دایمی امری ایران،

 باشند؛ می با محصوالت نظامی دفاعی ماهیت دارای شده، بررسی های سازمان که این به توجه با

 با همواره حال نای با اما. هستند مختلفی های بحران و ها ها،تحریم تنش فشارها، تحت مرتباً

 های ظرفیت از استفاده و داخلی های قابلیت از مندی بهره پذیری، آسیب نقاط شناخت شناسی، موقعیت

 و متغیر شرایط خود، مستمر رشد و سازی مقاوم الزم، های  توانمندی ارتقاء با تا اند نموده سعی کشور

 نوآورانه، رویکردهای اتخاذ ونیز مذکور شرایط با سازگاری طریق از و نموده مدیریت را متالطم

 با لذا باشند؛ ذیربط حتی کارکنان و کارفرمایان دفاعی کاربران نظامی، انتظارات و نیازها پاسخگوی

 سازمانی های بهبود نیز و پیچیده نوآورانه محصوالت تولید درزمینۀ حاصله های پیشرفت به توجه

 تلقی ها سازمان این «پایداری و آوری تاب»تحقق  نهنشا را عملکرد و رفتار این توان می گرفته، صورت

 .نمود

                                                      
 موقع قیمت و تحویل به کاهش ،کیفیت ارتقاء جهت قوا کل معظم فرمانده توسط که است سندی دفاعی، سازوکار سند 91

 .است گردیده ابالغ ودجا به نظامی مورد نیاز نیروهای مسلح، محصوالت
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 که( 9222)همکاران و گان: چون پژوهشگرانی سایر مطالعات نتایج با مذکور مقوله اساس براین

 و دایک ،".است سازمان نوآوری راهبرد از ناشی هزینه، کاهش و محصوالت کیفیت بهبود" معتقدند

 توسعه و نوآورانه های ایده دریافت امکان کاربران دادن مشارکت با" دارند اذعان که( 9211)همکاران

 اذعان که( 1925) عبدالهی و کار ابریشم ونیز ".گردد می حاصل بهتر ارزش خلق سرانجام و محصوالت

 ".کنند می برقرار مثبتی رابطۀ جدید محصول نوآوری با سازمانی آوری تاب و پذیری انعطاف" دارند

 مذکور سازمانی نوآوری نظریه در ارتقاء قدرت بازدارندگی اهمیت بر تاکیدی خود رام این و بوده همسو

 .باشد می

 گيری بندی و نتيجه جمع -5

 در را دانش فنی و سازمانی خود تا کوشند می که هستند هایی سازمان نوآور، های سازمان اصوالً

 به کلی رویکرد یک در و اساس براین. نمایند تبدیل خرسندساز های ارزش خلق به نوآوری، قالب

 دربرگیردنده که و موشکی هوایی  صنعتی  های سازمان در که نمود استنتاج توان می حاضر، پژوهش

قدرت »، «بودن دولتی»، «بودن دفاعی» ،«بودن صنعتی»، «بودن بزرگ» های مشترکی چون: ویژگی

 و تلویحی های دغدغه زءج همواره نوآوری موضوع باشند می «فناوری پیشرفته»و  «بازدارندگی

 در و استقرایی روش از مندی بهره با تا شدند آن بر محققان که طوری به است؛ مدیران بوده تصریحی

متقابل  با توجه به شرایط حاکم، نحوه یکپارچگی کنش :که اصلی سوال این به پاسخ قالب

مان صنعتی دارای دفاعی در دو ساز نوآورانه وکار کسب تداوم ها جهت آفرینان نوآوری نقش

 ضمن است؟ محصوالت هوایی و موشکی چگونه بوده؟ و منجر به چه دستاوردهایی شده

مذکور  سازمان دو هر بوم زیست از برآمده ای ارایه نظریه به ،«زمانی این» و «اینجایی» اصل رعایت

 روش کیفی دادن قرار مدنظر( 9    مرتبط مقاالت و مدارک اسناد، مطالعه( 1: با راستا این در. بپردازند

تمرکز ( 1   برفی گلوله و مند هدف گیری نمونه های روش از استفاده( 9 سیستماتیک   بنیان داده نظریه

 نوآوری حوزه در خبره افراد از نفر 12 همچنین با تحلیل، واحد عنوان به مصاحبه هر بر مفاهیم عبارات

 و ها مصاحبه این ماحصل از. شد مصاحبه ند،بود موردمطالعه های سازمان در زیسته تجربه دارای که

 گستردگی تغییرات و میزان تحوالت، عمده شامل: مقوله 11های باز،محوری و گزینشی  کدگذاری

 وفراملی، ملی های ظرفیت یادگیری مستمر سازمانی، تنوع نیازها و انتظارات ذینفعان دفاعی،

 های نوآوری اعتالی دفاعی، های سازمان های محدودیت و ها قابلیت محیطی، عوامل های پیچیدگی

 1 و بازدارندگی قدرت ارتقاء بهبود اقتصاد دفاعی و های فناورانه دفاعی، ارتقاء نوآوری غیرفناورانه،

تقویت  با همچنین گردید؛ استخراج تبدیل وکار نوآورانه دفاعی محوری تحت عنوان تداوم کسب مقولۀ

بافتی  نوآوری هم برساخت نظریه به اقدام داستان، ش خطقالب نگار در مربوطه مقوالت بندی مفصل

توان اهم  می تحلیلی، موارد به عنایت ضمناً با .سازمانی و فناورانه به عنوان یک نظریه سطح میانی شد 

 شده را به شرح ذیل بیان نمود: حاصل از موضوعات بحث نتایج
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 کننده تولید یا خریدار» ،«فناوری کننده تولید یا خریدار» چون ای متمایزکننده عوامل (1

 روش توسعه» و «سازمانی قدمت» ،«محصوالت نحوه کاربرد» ،«ها و محصوالت نظامی سامانه

 نحوه نوآوری، های گذاری سیاست بر متفاوتی تاثیرات دارای که دارند وجود «سازمانی

 و اساس براین لذا. است بوده ... و سازمانی های نوآوری نرخ سازمانی، نوآوری مدیریت

 گزارشات بررسی و باالدستی اسناد مطالعات ها، مصاحبه از حاصل های یافته بر مبتنی

سازمان صنایع  در سازمانی نوآوری تحقق وضعیت که گردید مشخص درمجموع سازمانی،

 .است هوایی بوده صنعتی سازمان از تر پرشتاب و هوافضا، بیشتر

جامع  اجرای صورت در رود می انتظار شده؛ شناسایی های زیرمقوله و ها مقوله به توجه با (9

 موارد همچون کاربردی و نظری های داللت شاهد مذکور های سازمان ،بافتی نوآوری هم

 بهبود و بافت با نوآوری فناورانه، بازنگری سازمانی هم نوآوری طراحی مدل: باشند الذکر ذیل

 برون های پیشران و ها پیچیدگی مند نظام نوآورانه، شناخت وکار کسب وضعیت مستمر

 و روزآمدسازی فرایندها سازمانی، ساختارهای اصالح سازمانی، درون های قابلیت و سازمانی

 های همکاری و سازی توسعه شبکه و سازمانی، فردی  دانش  مدیریت سازمانی، بهبود مقررات

 مدیریت و بندی دسته نظامی، شناسایی، نوآورانه محصوالت سازی ویا تولید بهینه فناورانه،

 ارزش خلق جهت ها نوآوری اندکاران دست دانشی کنش ارتقا نوآوری، متولیان های کنش

 محصوالت عملکرد از مسلح نیروهای کاربران رضایتمندی دفاعی، افزایش پایدار و اقتصادی

 هوایی و موشکی 

ایی افز و دانش نوآوری ترین مهم تحقیق، این میدانی های بررسی و علمی مطالعات براساس (9

 :عبارتنداز مربوطه

 عنوان مبنایی برای  به «بافتی هم نوآوری نظریه ارایه»شناسایی دوازده مقوله عمده و

 سازمانی دفاعی های نوآوری وتوسعه مدل طراحی

 گرا  های دفاعی ماموریت سازمان در «وکار رویکرد کسب»بر  سازمانی مبتنی توصیف نوآوری 

  های  وکار نوآورانه سازمان مانی به منظور تداوم کسبفرضیه در حوزه نوآوری ساز 19تولید

 دفاعی با محصوالت  هوایی و موشکی 

ها،  ها، مقوله های انجام شده که منجربه تولید زیرمقوله یابی ها و واژه سازی با عنایت به واژه (1

های  توان انتظار داشت که در صورت استفاده از واژگان، نظریه و فرضیه نظریه گردید؛ می

ورزی و توسعه ادبیات  ور، قسمتی از خال نظری مربوطه رفع گشته و امکان اندیشهمذک

 سازمانی حاصل گردد. مشترک نوآوری

 تحقیق این های یافته ترین مهم ای، زمینه های داده تحلیل و استقرایی مطالعه براساس (5

 :عبارتنداز
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 هایی برای محرک دانش، جذب ظرفیت ونیز سازمانی و فنی تغییرات نیازها و انتظارات، تنوع 

 .باشند می نظامیپیشرفته  محصوالت با دفاعی سازمان دو وکار نوآورانه در کسب تداوم

 ،توانند باعث می نوآوری های نظام تحقق و فناوری توسعه رونق اقتصادی، پویایی سیاسی 

 .شوند  وکار کسب فضای بهبود

 ،توانند به  پایدار می مالی ونیز منابع و ارتباطات اطالعات  فناوری حاکمیت کارکنان توانمند

بافت با نوآوری فناورانه در  سازمانی هم هایی برای تحقق بهتر نوآوری قابلیت عنوان

 .باشند مربوطه های دفاعی سازمان

 باز، نوآوری مواردی همچون تحقق به منوط بررسی تحت های سازمان وکار کسب نوآورانه تداوم 

 .اشدب می مداری مشتری سازی و شبکه

 ذینفعان  برای آفرینی تسهیل ارزش تواند منجربه می سازمانی وفناورانه بافت  نوآوری هم

 .گردد دفاعی، کمک به بهبود اقتصاد دفاعی و ارتقاء قدرت بازدارندگی کشور 

 آتی های پژوهش و مطالعات برای پيشنهادهایی -5-1

 به ذیل در لذا. باشد بعدی های پژوهش و مطالعات گشایراه تواند می پژوهش این هاییافته

 که گردیدند مواجه آنها با مربوطه های بررسی اثنای در پژوهشگران که است؛ شده اشاره موضوعاتی

 :دارند بیشتر مداقه و بررسی به نیاز

 داشته با محصوالت هوایی و موشکی تمرکز صنعتی دفاعی بزرگ سازمان دو بر پژوهش این .1

 تحقیقات نتایج با حاصل های یافته مقایسه ویا ها یافته هب بخشیدن وسعت برای لذا. است

 در مشابهی مطالعات است الزم مسلح، نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت بوم زیست در مشابه

 .شود انجام ودجا تابعه غیرصنعتی و صنعتی های سازمان دیگر

 اند؛ شده لیدتو کیفی روش براساس پژوهش، در این شده ارایه نظریه که این به توجه با .9

 موارد از یک هر( اعتماد قابلیت)روایی و بودن کاربردی میزان سنجش برای است شایسته

 :شود انجام کمّی های روش با مطالعاتی است؛ بافتی نوآوری هم نظریه از منبعث که ذیل

 تنوع »  ،«گستردگی تغییرات و میزان تحوالت» های مقوله از یک علّی هر تأثیر بررسی

وکار  تداوم کسب بر «یادگیری مستمر سازمانی»و  ،«انتظارات ذینفعان دفاعینیازها و 

 نوآورانه دفاعی

 و «فراملّی و ملّی های ظرفیت» های مقوله از یک ای هر زمینه تأثیر بررسی 

 وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب بر «محیطی عوامل های پیچیدگی»

 و «های دفاعی های سازمان ابلیتق» های مقوله از یک گری هر  تعدیل تأثیر بررسی 

 وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب بر «های دفاعی های سازمان محدودیت»
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 اقدامات درزمینه بافت تحقق هم براساس وکار نوآورانه دفاعی تداوم کسب بررسی 

 های سازمان در «فناورانه های نوآوری ارتقاء» و «غیرفناورانه های نوآوری اعتالی»

 اعیبزرگ صنعتی دف

 فناورانه  های نوآوری و غیرفناورانه های گران نوآوری بافت کنش کنش هم تأثیر بررسی

 های سازمان در «ارتقاء قدرت بازدارندگی» نیز و «دفاعی بهبود اقتصاد» بر دفاعی

 بزرگ صنعتی دفاعی

هایی با رویکردهای متفاوت همچون موارد ذیل  ، ضروری است تا پژوهش1با توجه به بند  .9

 م گردد:انجا

 وکار  بافت با نوآوری فناورانه جهت اعتالی کسب طراحی مدل نوآوری سازمانی هم

 نوآورانه دفاعی

 بر دیپلماسی دفاعی بافتی سازمانی و فناورانه مبتنی طراحی مدل نوآوری هم 

 بر ودجای آینده  بافتی سازمانی و فناورانه مبتنی طراحی مدل نوآوری هم 

  های فناورانه دفاعی تکاملی با نوآوری بر هم مبتنیطراحی مدل نوآوری سازمانی 

در  بافتی سازمانی و فناورانه نوآوری هم میزان بلوغ گیری اندازه مدل طراحی سطوح بلوغ و  .1

 دفاعی های صنعتی سازمان

 بافتگی نوآوری هم بهبود در «سازمانی برون و درون های پیچیدگی» پویاشناسی مطالعه .5

  نظامی تمحصوال و دفاعی های سازمان

 و دفاعی های سازمان  بافتگی نوآوری ارتقاء هم بر «دفاعی پژوهی سیاست» تأثیرسنجی .6

 نظامی محصوالت

 های سازمان نوآوری بافتگی توسعه هم بر مبتنی «نوآوری دفاعی حاکمیت» طراحی مدل .7

 نظامی محصوالت و دفاعی

 و دفاعی های سازمان نوآوری بافتگی تقویت هم بر «صنعتی چهارم انقالب» تأثیر بررسی .8

 نظامی محصوالت

و  دفاعی های سازمان نوآوری بافتگی نحوه هم بر «محیطی زیست ابعاد»تاثیر  مطالعه .2

 نظامی محصوالت

بافتی سازمانی  هم های نوآوری میزان و «های دفاعی سازمان سطح تعالی» همبستگی بررسی .12

 و فناورانه
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 منابع
: موردی مطالعۀ)جدید محصول نوآوری و کار نیروی چابکی میان ارتباط". ، عبدالهیابوبکر یزید و محمدمهدی کار، ابریشم

 صص (1925) ،9 شماره ،8 دوره ،بازرگانی مدیریت. " (باال فنّاوری صنعت در بزرگ و متوسط کوچک، های شرکت

958-915. 

 . موسسه1925می. کری حسین محمد باران و معصومی ایرج حسینی، جواد سید .جدید محصول توسعه. جی ادگت

 959 ، اول، چاپ دفاعی، صنایع تحقیقاتی و آموزشی

 بیوک ترجمه " ها. شیوه و ها رویه-مبنایی نظریه: کیفی تحقیق روش اصول" .9212جولیت، کوربین. و آنسلم استراس،

  (.1929فرهنگی. ) مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه انتشارات .محمدی

. .طرسکی مصطفی و آدرسی ابوالفضل ترجمه". EFQM سازمانی سرآمدی مدل" .9219 کیفیت. مدیریت اروپایی بنیاد

 1929 .تهران نوین، انتشارات

 علمی فصلنامه " استراتژیک. تفکر و سازمانی تغییر ظرفیت رابطه تحلیل" .عباس، معیا و رمضان مجید، غالمرضا، توکلی،
 .159-162 (.1921. )77 رهشما 99 سال ،(تحول و بهبود) مدیریت مطالعات پژوهشی –

 فناوری مدیریت " بنیان. دانش های شرکت در اطالعات فناوری توسعۀ بر مبتنی باز نوآوری ابعاد تحلیل" .غالمرضا جمالی،
 .512-512 (1925. )9 شماره ،8 دوره اطالعات،

 سیاست بر نگاری آینده تاثیر لمد طراحی". سعید، قربانی عادل، آذر و علیرضا، بوشهری، پور، قدیر، نظامی رضا، حسنوی،

 علم سیاست فصلنامه" ساختاری. معادالت یابی مدل روش از استفاده با ملی سطح در نوآوری و فناوری علم، گذاری
 .91-91 (.1929. )1شماره ،6 سال ،فناوری و

 نوآوری فضای بهبود برای نیاز مورد اصول بندی اولویت و شناسایی"مهدی، الیاسی.  و منتظری عباس، مریم، حورعلی،

 .57-86 صص (.1921. )9 شماره چهارم، سال ،نوآوری مدیریت " .باز رویکرد با ایران دفاعی های بنگاه

 توانمندی بر نوآوری مدیریت استاندارد های نظام تأثیر بررسی" .مجتبی، بحیرایی و سرا محمدروضه مریم، فاطمه، خسروی،

 سال ،کیفیت و استاندارد مدیریت ترویجی-علمی فصلنامه " تجربی. مطالعۀ یک: وکار کسب کارنمود و نوآوری

 .17-91 صص (.1926. )91 پیاپی -9 شماره -هفتم

 انتشارات " جامع. رویکردی: مدیریت در کیفی پژوهش شناسی روش" عادل، آذر. و الوانی مهدی، سید حسن، فرد، دانایی
 .1929 تهران. دوم، چاپ ،صفار

 چاپ صفار، انتشارات. فرد دانایی حسن الوانی و مهدی سید: مترجمین ،" دولتی. سازمان وریهایتئ" .بی رابرت دنهارت،

 .1922 تهران. ،چهارم

 1927 (. تهران.ISO22301:2012و  BS25999-1:2006وکار) استاندارد مدیریت تداوم کسب شرکت آشنا ایمن.

 رویکرد با صنعتی های سازمان مجدد مهندسی: عیدفا نوآوری نظام بازنگری راهنمای". ودجا تحقیقات عالی شورای

 1929 ، تهران.دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه " .باز نوآوری

 در بنیان دانش های سازمان فکری های دارایی از حفاظت" زاده. جواد، سلطان و شیرازی بابک، کاوس، طورسنگسرکی،

 مدیریت انجمن تهران، ،فناوری مدیریت ملی کنفرانس نهمین و المللی بین کنفرانس پنجمین" باز. نوآوری پارادایم

 .1921 ایران. فناوری

 میان روابط در راهبردی ترازی هم و سازمانی چابکی نقش بررسی" .زاده علی، یزدی و توانی نجفی سعید، اله، فرج رهنورد،

 ،1 شماره ،92 دوره ،توسعه و مدیریت فرآیند". سازمانی عملکرد با راهبردی تفکر و اطالعات فناوری حاکمیت

 .1926 .22 پیاپی
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 چاپ " .(ISO 45001: 2018)شغلی سالمت و ایمنی مدیریت سیستم الزامات" مجتبی، اسفندیاری، و مسعود عزیزی،

 .1927، 71 ،دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه اول،

 چاپ " .(ISO 2221: 9215) کیفیت دیریتم های سیستم الزامات" .خلیل، آرزومند و شاد علیرضا، مسعود، عزیزی،

 .1926. 61 ،دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه چهارم،

 تحقیقات های مؤسسه نوآورانۀ عملکرد بهبود در کارآفرینانه سازمانی فضای نقش بررسی". بابک، افقهی و امیر بیگی،علم

 .1929 .9 شماره ،5 دورۀ ،دولتی مدیریت مجله " دولتی. کشاورزی

 .1925 تهران. ،آگاه انتشارات " برپایه. نظریه بر تأکید با اجتماعی علوم در کیفی تحقیق روش" .مقصود فراستخواه،

 در سیاستی یادگیری". اله، طباطبائیان حبیب سید نوری و سروش، قاضی سید مهدی، الیاسی، کیارش، فرتاش،

 علمی نشریه" .(توسعه پنجم و چهارم سوم، رنامهب قوانین مطالعه) ایران نوآوری و فناوری توسعه سیاستهای
 .1-92 صفحه .1926 دوم، شماره ششم، سال ،نوآوری مدیریت پژوهشی

 کنفرانس هشتمین " اراک. سازی ماشین سازمان در نوآوری و همکاری های شبکه میان رابطه بررسی" محمد. فراهانی،
اشراق،  مهر همایشگران سازمان باز، های نوآوری و رینیکارآف کنفرانس پنجمین و مدیریت و حسابداری المللی بین

 .1926 تهران.

 فراهم: نوآوری های مدل". بلک و جیمز، کیت، رابرتسون پائولی، جیاکومو، ماسترونی، میشل، تِس، هلگران، جان، فریمن،

 و فقیه مدامینمح نریمان، اکبر علی ترجمه " فناوری. و علم منافع افزایش و دفاعی جدید کارهای راه ساختن

 .1925 تهران. ،دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسۀ انتشارات زاده، نظری فرهاد

 کمیته " .(CEN/TS 16555)اروپا نوآوری مدیریت استاندارد". مسعود، عزیزی و زاده نظری فرهاد، محمدامین، فقیه،

 .187 .1926. دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه .استانداردسازی اروپایی

 علوم، حوزه ،دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه" دفاعی. نوآوری نظام بازنگری راهنمای سند" .فرد، مجید کریمی

 .1929 فناوری، تهران. توسعه و تحقیقات

ای ه سازمان برنامه و طرح معاونت ". 1926 تا 1988سازمانی وری بهره و ساالنه عملکرد ارزیابی و مطالعه گزارش" کتاب
 .1926 تهران.. ودجا تابعه

 ابزارهای بندی دسته". فرد. رضا، اسدی نیما، مختارزاده و احمد، جعفرنژاد، مهدی، محمدی، مصطفی، کیاسری، محسنی

 ششم، سال ،نوآوری مدیریت پژوهشی علمی نشریه " فراترکیب. رویکرد از استفاده با تقاضامحور نوآوری سیاست

 .122-198 صفحه. 1926 دوم. شماره

 1929 تهران. ،شناسان جامعه نشر اول، جلد-" روش ضد کیفی تحقیق روش" .احمد محمدپور،

 پژوهشی، طرح " .دفاعی نوآوری نظام بهبودیافته الگوی ارایه و سنجی وضعیت" غالمرضا، توکلی. و ایرج باران، معصومی

 1921 ، تهران.دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه

 کارکنان توانمندسازی و آوری تاب گری میانجی نقش". علیرضا، کاملی یونس، نظری و المرضا، توکلی،غ منوچهر، منطقی،

  ،1 شماره پنجم، سال ،سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه " .نوآورانه عملکرد و آفرین تحول رهبری بین رابطۀ در

 .917-991 صص. 1925 .17پیاپی

 تخصصی فصلنامه " .فناوری رشد نوآوری ارزیابی، مبانی،: وکار کسب های مدل" سعیدی.فاطمه، ثاقبی و منوچهر منطقی،

 .51-9261929 . 96 ،رشد مراکز و پارکها

 1927 ، همدان.انتشارات نور علم" اصول و مبانی علم اقتصاد. "موسایی، میثم. 

"  .مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت نوآوری نظام اجرایی – سیاستی بسته" قاسم فوالدی. و فرهاد زاده، نظری

 1982 .دفاعی های فناوری و علوم پژوهی آینده مرکز ،دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه
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" . کارکنان سازمانی تعهد و شغلی رضایت میانجی نقش با نوآورانه عملکرد بر سازمانی توانمندسازی تأثیر" امین. پور، نیک

 .97-52صص . 1925 .99  مارهش نهم، سال ،دانشگاه و صنعت فصلنامه

 تهران. نو، ناشر طرح مخبر. مترجم: عباس " یکم، و بیست قرن در مدیریت و سازمان گریزی سنت عصر". چارلز هندی،

1925. 

 .1982 تهران. فرا، نشر .سرمست کاوه و ثانی شریفیان مریم مترجم " تحول، رهبری" .گری همل،
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