
 

 

 فصلنامۀ مدیریت نظامی    50/95/7505: دریافت مقاله

 7505 اییزپ، 5شمارۀ سال هفدهم،     95/90/7505: پذیرش مقاله

 51-70ص  ص      

 یازس مدل کردیبا استفاده از رو یدفاع یها سازمان یثر بر نوآورؤتعامل عوامل م لیتحل

 (ISM) یریتفس یساختار

 5، امین پاشایی هوالسو7پوده حسین دهقانیدکتر

 چکیده
در نوآوری  در رابطه با چگونگی گیری تصمیمنیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه،  ترین مهمیکی از 

کنترل،  های مختلف عملیاتی و رزمی، فرماندهی و ها در بخش های دفاعی به دلیل گستردگی مأموریت بخش

فناوری، ساخت و نگهداری تجهیزات و ادوات نظامی و حتی پشتیبانی و خدمات اداری و مالی یک موضوع 

 یها سازمان یثر بر نوآورؤتعامل عوامل م لیتحلدلیل، مقالۀ حاضر با هدس   همین  به. شود کلیدی محسوب می

کند به  رشته تحریر درآمده است و تالش میبه  (ISM) یریتفس یساختار یساز مدل کردیبا استفاده از رو یدفاع

. تواند مثمرثمر باشد، پاسخ دهد های دفاعی چه عوامل و معیارهایی می این پرسش اصلی که برای نوآوری سازمان

پیمایشی و از نوع همبستگی  -این مقاله حاصل پژوهشی است که از نظر هدس، کاربردی از نظر روش تحلیلی 

نظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به مباحر نوآوری،  طالعه در این پژوهش صاحبجامعۀ آماری مورد م. است

باشند  های دفاعی می نوآوری سازمانی، مباحر مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی و مدیران میانی و عالی سازمان

ی آور برای جمع. نفر تعیین گشت 729گیری هدفمند و بر اساس جدول مورگان تعداد  که به صورت نمونه

محاسبه شد و از  049/9سؤال استفاده شد و پایایی آن  799ساخته متشکل از  اطالعات از یک پرسشنامۀ محقر

افزار لیزرل  ها از آزمون تحلیل عاملی با استفاده از نرم تحلیل آن و  ها نرمال بودند، برای تجزیه که داده آنجایی

. استفاده گردید( ISM)تفسیری  –ازی ساختاری س ها از رویکرد مدل بندی آن جویی شد و برای سطح بهره

های  های دفاعی محرک برای دستیابی به نوآوری سازمانی سازمان: ترین نتایج پژوهش به این قرار است عمده

 و انگیزشی های کارکنان؛ برنامه بین مشترک اهداس و سازمانی؛ بینش درونی مناسب؛ عوامل کاری فضای

 و کارکنان؛ تحقیر یادگیری فرآیند و دانش؛ آموزش افراد؛ مدیریت ات؛ مدیریتاطالع فناوری حمایتی؛ مدیریت

 در رفتار؛ نوآوری در خالقیت؛ نوآوری نگری؛ مدیریت بودن؛ آینده محوری مدیریتی؛ فرآیند های توسعه؛ ویژگی

 .بازار مؤثر هستند در راهبرد و نوآوری در محصول؛ نوآوری در فرآیند؛ نوآوری
 های دفاعی، رویکرد ساختاری تفسیری نوآوری، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان :کلیدی گانواژ

                                                                                                                                       

 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر .

  (نویسنده مسئول) ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران جنوب ،دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی. 5
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 مقدمه
شیدن و   رو هستند که مشخصه آن افیزایش پیچییدگی، جهیانی    ها با محیطی روبه امروزه سازمان

و رقبا پیش از پیش در پیی افیزایش سیهم    ( 58:7502بورقانی فراهانی و همکاران،)پویایی است 

شرط بقا در دنییای میتالطم امیروزی توجیه بیه      . ر کسب مزیت رقابتی هستندبازار خود از طری

نیوآوری در  (. 55:7502رستگار و همکاران،)تحوالت محیطی، نوآوری و درک ابعاد نوآوری است 

تییالیس و )توسییعۀ اقتصییادی و رقابییت در سییطح ملییی و سییازمانی نقییش مهییم و کلیییدی دارد  

ها  سازمان به طوری که تمام ؛است ها سازمانذیر برای یک واقعیت انکارناپ و( 7،5:5990همکاران

اوزدمیییر گییونر و )د نظییر از انییدازه و یییا صیینعت خییود آگییاه هسییتن  از اهمیییت نییوآوری صییرس

هایی کیه از توانیایی اسیتفاده از     دهد شرکت در این میان، شواهد نشان می(. 5،518:5975گوزلی

کییوپر و )وردار هسییتند راهبردهییای نییوآوری بییرای تحقییر بخشیییدن بییه موفقیییت برخیی      

. انید  هایی مانند سود و سهم بازار، موفقیت بیشتری کسب کرده ، در زمینه(5،518:7005همکاران

بایست برای ماندگاری و دوام در عرصۀ رقابت جهیانی، محصیوالت    ها می دلیل، شرکت  همین به 

از (. 54:7505میدپور، کمیالی و مح )کار گیرنید    جدیدی را ارائه نمایند و فرآیندهای نوینی را به

ها در مسیر تطبیر خیود بیا تغیییرات، نیاگزیر از تقوییت فرآینیدهای نیوآوری و         این رو، سازمان

شوند یا مجبیور   های غیرخالق و غیرنوآور به مرور زمان، از دور خارج می اند؛ زیرا سازمان خالقیت

آینید رشید و توسیعه    با نقش و اهمیتی که نیوآوری در فر . شوند سیستم خود را اصالح کنند می

کشورها دارد، امروزه بسترسازی مناسب بیرای ایجیاد و پیرورش نیوآوری از اهمییت و ضیرورت       

وییژه آنکیه امیروزه بیا جهیانی        به(. 785:7508زاده و سلطانی، بیک)حیاتی برخوردار شده است 

قیدری سیریع گشیته کیه       شدن اقتصاد و صنعت، سرعت نوآوری و ارائیه محصیوالت جدیید بیه    

در ایین  . رات، ابتکارات و بهبودها در بازارهای تولید و فروش به امری عادی مبدل شده استتغیی

هییا یییا باییید بییه نییوآوری بپردازنیید و یییا اینکییه محکییوم بییه فنییا هسییتند       شییرایط شییرکت

 (.795:7542نورانی،)

                                                                                                                                       

1 . Tellis & et al 

2 . Ozdemir Gungor & Gozlu 

3 . Cooper  & et al 
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ه بنیان مطرح است، بی  بنیان و صنایع دفاعی دانش های دفاعی نیز که امروزه دفاع دانش در بخش

هیای مختلیف عملییاتی و رزمیی، فرمانیدهی و کنتیرل،        هیا در بخیش   دلیل گستردگی مأموریت

فناوری، ساخت و نگهداری تجهیزات و ادوات نظیامی و حتیی پشیتیبانی، لجسیتیک و خیدمات      

شود که در  ، نوآوری یک موضوع کلیدی محسوب می(18:7505امینی و انعمامی،)اداری و مالی 

و موفقییت صینایع   ( 5:7509محمیدی و همکیاران،  )یابد  ز و ظهور میهای خاصی برو قالب نظام

های جدید و مستمر با بازار و تهدیدات محیطی بستگی  دفاعی نیز به توانایی آنها در ارائه نوآوری

گیرد که آنها با محیط در حیال تغیییر سیازگار     های صنایع دفاعی هنگامی شکل می قابلیت. دارد

یط مانند تغییر در نیازهای مشتریان، تهدیدات مختلیف نظیامی و   تغییرات مختلف در مح. شوند

هیای   کنند و فرصت ها و خدمات موجود را تهدید می های فناورانه، محصول غیرنظامی و پیشرفت

(. 54:7505زاده و همکیاران،  تقیی )آورنید   وجود می  ها و خدمات جدید به جدید را برای محصول

هیای روزگیذر    این تهدیدها و همچنین استفاده از فرصیت صنایع دفاعی با هدس دوری گزیدن از 

های خود را در راستای افزایش نیوآوری محصیول ارتقیا بخشیند      رو، بایستی منابع و قابلیت پیش

هیا و محییط    توانند بر پیچیدگی صورت نمی  ؛ زیرا در غیر این(7،787:5975جانتِنِن و همکاران)

 (.5:7505صادقی،)پرتالطم رقابت فعلی غلبه نمایند 

هیای دفیاعی بیا     شناسایی روابط بین عوامل مؤثر بیر نیوآوری سیازمان   »مقاله حاضر با هدس 

به رشته تحریر درآمده است و درصیدد پاسیخ بیه    « ISMسازی ساختاری تفسیری  رویکرد مدل

های دفاعی کدامند؟  همچنیین   این سؤال اصلی است که عوامل سازمانی مؤثر بر نوآوری سازمان

شدن رابطه بین عوامل و ترتییب اهمییت آنهیا از یکیی از رویکردهیای تحقییر در        برای مشخص

استفاده گردید که ایین رویکیرد بیرای    ( ISM)سازی ساختاری تفسیری  عملیات نرم به نام مدل

شیود کیه ییک موضیوع ییا       سازی روابط میان متغیرهای مختلفی استفاده می شناسایی و خالصه

کنید کیه مییان     ن ایین متیدولوژی ایین امکیان را فیراهم میی      همچنی. کنند مسئله را تعریف می

نماید و پیچیدگی و ابهام موجیود در   بندی مناسبی ایجاد می متغیرهای موجود در مسئله اولویت

 .روابط جای خود را به وضوح و شفافیت بدهند

 

                                                                                                                                       

1. Jantunen & et al 
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 مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 نوآوری
شده است و شاید بتوان  بررسی ای طوالنیه یک جعبه سیاه است که برای سالمثابه  به نوآوری 

با این وجود، تعرییف نیوآوری   (. 7،21:5995فاگربرگ)گفت قدمتی به اندازۀ تاریخ خود بشر دارد 

فرهنیگ لغیت دهخیدا،    (. 5،795:5991وایت و بورتیون )رسد، ساده نیست  نظر می چندان که به 

نوآوری در فرهنیگ  . ی معنا کرده استگذار نوآوری را به معنای عمل نوآور، ابتکار، ابداع و بدعت

های جدیدی که در ذهن است و نیز ایجاد طیرح، شییوه ییا     ها و راه انگلیسی به معنای خلر ایده

همچنین در فرهنگ . فرآیند جدیدی بیان شده که از طریر مطالعه و آزمایش حاصل شده است

(. 57:7508نیادری، )ت نوآوری به معنای معرفی و عرضۀ چیزی نو معنی شده اسی  5لغت هریتیج

مطیرح کیردن چییزی جدیید ییا ییک اییده، روش ییا         »فرهنگ لغت وبستر نوآوری را به معنی 

 (. 8،41:5998مریم)آورده است « تجهیزاتی جدید

ها بایید   او بیان نمود که سازمان. ارائه شده است 2بار به وسیلۀ شومپتر این مفهوم برای اولین 

اینییید و بیییه سیییمت نیییوآوری حرکیییت کننییید   هیییای خیییود تجدیییید نم  در ارزش داراییییی

هیای نیو بیه عمیل و نتیجیه اسیت        نیوآوری، تبیدیل خالقییت و اییده    (. 5،20:7081اسچامپیتر)

 (.50:7505توابع و همکاران، حسنی)

کار برای تسهیل محصوالت جدیید بیا     و  های کسب عنوان خلر دانش جدید و ایده نوآوری به

ساختار سازمانی و ایجاد بازار به سوی خیدمات اسیت   کار داخلی،  و هدس بهبود فرآیندهای کسب

تیوان نتیجیه گرفیت نیوآوری سیازمانی تماییل        رو میی  از این (. 1،7555:5990بارگه و همکاران)

سازمان جهت توسعۀ محصوالت و خدمات جدید یا بهبود آنها و موفقیت در ارائه آن محصیوالت  

طور خالصیه عیاملی را کیه بتوانید       به (.720:7502رستگار و مقصودی،)و خدمات به بازار است 

                                                                                                                                       

1. Fagerberg 

2.White & Burton 

3. Heritage 

4. Merriam 

5. Schumpeter 

6. Schumpeter 

7. Baregheh & et al 
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 (. 77:7508بیگی، شاهین و صادق)دانند  ارزش جدید اقتصادی ایجاد کند، نوآوری می

 نوآوری سازمانی
هیا در   امروزه اهمیت حیاتی و نقش نوآوری در رشد و رونر اقتصیادی و نییز حفیظ و بقیای سیازمان     

دلییل، نیوآوری     بیه همیین  (. 155:7508ن،رضیوی و همکیارا  )مقایسه با رقبا بر کسی پوشیده نیست 

نیوآوری  (. 08:7540اردکانی و همکیاران، )اند  ای نو برای سازمان تعریف نموده سازمانی را اقتباس ایده

ای است تک بُعدی که تمایل سازمان به ابتکار و نوآوری را مشخص سیاخته و مفهیوم    سازمانی، پدیده

از (. 7،21:7005اسیتالک و همکیاران  )قابیل درک اسیت   آن با مطالعه زمان بروز نیوآوری در سیازمان   

عنوان توسعه یا پذیرش یک ایده یا رفتار در عملیات سیازمانی اسیت کیه     دیدگاه سازمانی، نوآوری به 

تحقر فناوری نو یا اقدامات جدیید  (. 57:7509بهرامی و همکاران،)برای کل سازمان جدید و نو است 

محصیوالت جدیید شیامل    . گییرد  آیندهای نیو صیورت میی   مدیریتی بر حسب محصوالت جدید یا فر

محصوالت محسوس و خدمات نامحسوس و فرآیندهای جدید شامل فرآیندهای مسیتقیم و عملییات   

فناوری نو و اقدامات جدید مدیریتی ممکین اسیت از قبیل وجیود داشیته      . پشتیبانی در سازمان است

 .(5،29:5995ونگ و چین)تازگی توسعه یابند  باشند یا به 

 نوآوری دفاعی
در عرصه دفاعی، نوآوری در بهسازی تجهیزات، فرآیندها و ارائۀ خیدمات پیشیرفته در نیروهیای    

ای بیه دنبیال شیناخت و توصییف      و به صورت پایه( 5،55:5995تایلور)نظامی نقش اساسی دارد 

ایین  کیه   طیوری    ؛ به8،24:7005ویلیامسین)بهبودها یا تحوالت کیفی در اثربخشی نظامی است 

های نسبی یک کشور بر نیروهای نظیامی دیگیر    بهبودها یا تحوالت بتوانند منجر به ایجاد مزیت

هایی را برای اثربخشی راهبردی یک کشور در مقایسه بیا دیگیران خلیر     کشورها شوند و فرصت

بنابراین نوآوری دفاعی یک فعالیت اجتمیاعی اسیت کیه    (. 58:7509محمدی و همکاران،)کنند 

در واقیع، نیوآوری دفیاعی حاصیل     . کنند افراد مختلفی در آن شرکت کرده و فعالیت مینهادها و 

کننید بیا    گیری آن تأثیر گذارند و معمیوالً سیعی میی    تعامل نهادهای مختلفی است که در شکل

                                                                                                                                       

1. Stalk & et al 

2. Wong & Chin 

3. Taylor 

4. Williamsin 
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هیای   های خود، شیرایط را بیرای نیوآوری    ها و دکترین های فناورانه، مأموریت تغییر در توانمندی

 (.7،790:5997هالی)د دفاعی فراهم کنن

هیا و   صیورت بنگیاه   تیوان نظیام نیوآوری بخیش دفیاعی را بیه        بر اساس تعریف مالربان، میی 

هایی که در طراحی، توسعه، تولیید و فیروش تجهییزات دفیاعی فعیال هسیتند، در نظیر         سازمان

 (.5،5997جیمز)ها مرکز و قلب نظام نوآوری دفاعی هستند  بنگاه. گرفت

آفرینیی   ها ییا ارزش  هدسِ نوآوری تأمین قدرت دفاعی یا خلر شایستگی در زمینۀ دفاعی نیز

و تأمین قدرت دفیاعی، مؤلفیۀ مهیم و کیارکرد     ( 755:7505زاده و همکاران، نظری)دفاعی است 

دهی به نیاز کاربران در بخش دفیاعی   اساسی آن است که منجر به تأثیرگذاری بر بازار و یا پاسخ

 (.72:7547نیواسان، سری)گردد  می

توان گفیت کیه نیوآوری     با توجه به تعاریف متفاوتی که از نوآوری دفاعی ارایه شده است، می

ای یک سیازمان و ارتبیاط مییان ایین      های پایه ها و فعالیت دفاعی دربرگیرندۀ شناخت توانمندی

های نظامی؛ شیناخت تغیییرات در محییط راهبیردی و عملییاتی، شیناخت        ها و برنامه توانمندی

هیای سیازمان شیکل بگیرنید و      های جدید در توانمنیدی  تی که الزم است در جهت چالشتغییرا

هییای جدییید اسییت   هییای سییازمان بییر اسییاس اییین توانمنییدی    تنظیییم و تعییدیل مأموریییت 

افزایی دفیاعی،   که در آن تأمین نیازها و مطالبات نیروهای مسلح و توان (5،48:7005ویلیامسین)

های نبیرد آینیده و نتیایج اقتصیادی و تیأثیر بیر بیازار و         نهخلر فرصت و تأثیر بلندمدت در صح

 .باشد عملکرد مالی سه محور اصلی برای تبیین ابعاد موفقیت نوآوری در صنعت دفاعی می

ای از مفاهیم فناورانه، دکترینی و عملییاتی اسیت کیه سیعی در      بنابراین نوآوری دفاعی مجموعه

های  اید به بهترین وجه، منابع موجود را به توانمندیافزایش اثربخشی نظامی دارد و در این راه ب

ای از تعامالت سازمانی همراه اسیت کیه    از طرس دیگر، نوآوری با مجموعه. جنگاوری تبدیل کند

تغیییر در  (. 8،57:5992بیارکن )شیوند   چه در حین نوآوری و چیه پیس از آن دچیار تحیول میی     

تواند ناشی از تحوالت فناورانه و یا تأثیرگیذار   تعامالت بازیگران مختلف تأثیرگذار بر نوآوری، می

                                                                                                                                       

1  . Healey 

2. James 

3. Williamsin 

4. Bracken 
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بنابراین یک رابطۀ دوجانبه میان این موضوع وجود دارد که در مفهیوم  . بر تحوالت فناورانه باشد

 (.7،72:5999ریپی)نظام نوآوری نهفته است 

 پیشینه تجربی
خصیوص   های زیادی صورت گرفته است، ولی در در خصوص نوآوری و نوآوری سازمانی پژوهش

بیرای  . های اندکی صورت گرفته اسیت  باشد، پژوهش نوآوری دفاعی که موضوع تحقیر حاضر می

تیأثیر فرهنیگ سیازمانی بیر     »در پژوهشی با عنوان ( 7502)پوده و پاشایی هوالسو  مثال دهقانی

پیمایشیی، پیس از    –گییری از روش توصییفی    بیا بهیره  « های نوآوری دفاعی ها و محرک ظرفیت

هیای   های فرهنگ سیازمانی و محیرک   ها به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه لیل دادهتح و تجزیه

 04هیای نیوآوری دفیاعی     های فرهنگ سیازمانی و ظرفییت   درصد، بین مؤلفه 05نوآوری دفاعی 

درصد رابطه  05های نوآوری دفاعی  های نوآوری دفاعی و ظرفیت های محرک درصد و بین مؤلفه

بیا  ( 7502)در پژوهشی دیگر به وسیلۀ شفقت و پاشایی هوالسو . داردداری وجود  مثبت و معنی

گییری از   با بهیره « بندی عوامل مؤثر بر نوآوری دفاعی با رویکرد فازی شناسایی و اولویت»عنوان 

هیا بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه عوامیل         تحلیل داده و پیمایشی، پس از تجزیه –روش توصیفی 

 هیای  هیا؛ ویژگیی   ییت اسیتعدادها و خالق  ؛ میدیریت بیودن  یحیور م ؛ فرآینید نوآورانه یراهبردها

ی؛ سیازمان  یدرونی  ؛ عوامیل توسعه کارکنان یندو فرآ ؛ آموزشاطالعات یفناور یریتی؛ مدیریتمد

ی و داخلی  ۀو توسیع  ییر تحق های ؛ فعالیتمحصول ن؛ نوآوریکارکنا ینو اهداس مشترک ب بینش

در پژوهشیی بیا عنیوان    ( 7508)همکیاران  شیفقت و  . بر نوآوری دفیاعی مؤثرنید   دانش مدیریت

بیا انجیام   « شناسی فرآیندهای موفر نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقالب اسیالمی اییران   گونه»

هیا، بیا    ها ساعت مصاحبه عمیر اکتشافی با خبرگیان مطیرح دفیاعی و تحلییل محتیوای داده      ده

بیرای نیوآوری دفیاعی     مسیر مختلف 8های موفقیت نوآوری،  پروژه دفاعی با شاخص 72بررسی 

استخراج نمودند که تمام این مسیرها از نییاز عملییاتی شیروع شیده و در تمیامی آنهیا، مرحلیه        

گیری ییک نهیاد    تمامی این مسیرها منجر به شکل. اند تشکیل تیم و نهاد تحقیقاتی سپری شده

ا اتفیاق  صنعتی و تولیدی شده و بهبود مشخصات عملکردی محصول و توسعه نوآوری نیز در آنه

طراحی و تبیین الگوی نوآوری در ارتیش بیر   »در پژوهشی با عنوان ( 7502)اردالن . افتاده است

لیه از   سیخنرانی معظیم   790با بررسی تعیداد  « (العیالی  مدظله)مقام معظم رهبری های اساس فرمایش

                                                                                                                                       

1. Reppy 
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هیای تحقییر، میدل     گویه استخراج گردید کیه بیر اسیاس یافتیه     51طریر روش تحلیل محتوا، 

قدرت علمیی، جیرات علمیی و    )سب نوآوری در ارتش مدلی است که دربرگیرندۀ ابعاد فردی منا

اهداس و راهبرد بر مبنای تولید علم، ساختار سیازمانی، فرهنیگ و جیو    )، ابعاد سازمانی (انگیزش

و ابعاد مکتبیی  ( سازمانی، فناوری و تجهیزات، نظام منابع انسانی، نظام آموزشی و نظام پژوهشی

هیای پیژوهش مشیاهده     بیا توجیه بیه پیشیینه    . اسیت ( و تفکر بسیجی، معرفت و ایمیان روحیه )

بنیدی آنهیا    اند و سعی در اولوییت  های فوق فقط تعدادی از عوامل برشمرده گردد که پژوهش می

اند، اما پژوهش حاضر ضمن تالش بر شناسایی تمیامی عوامیل میؤثر بیر نیوآوری دفیاعی،        داشته

اقیدام  ( ISM)ی ریتفسی  یسیاختار  یسیاز  میدل  گییری از روش  بهره بندی آنها با نسبت به سطح

توان بیان نمود که نوآوری و تفاوت این پژوهش با مطالعات پیشیین در   نموده است؛ بنابراین می

سازی قرار  های دفاعی مورد بحر و مدل این است که نخست عواملی از نوآوری سازمانی سازمان

ختاری بییرای تأیییید مییدل اسییتفاده و سییوم بییرای  سییازی معییادالت سییا گرفییت و دوم از مییدل

شدن رابطه بین عوامل و ترتیب اهمیت آنها از یکی از رویکردهیای تحقییر در عملییات     مشخص

عبارت دیگر تحقیر حاضیر هیم از    به. استفاده شد ISMسازی ساختاری تفسیری  نرم به نام مدل

 .نوآوری داردهای پیشین  جنبۀ روشی و هم از جنبۀ پژوهشی نسبت به پژوهش

 شالگوی مفهومی پژوه
گرفتیه بیا    هیای صیورت   پس از بررسی ادبیات و مبانی نظیری تحقییر، مصیاحبه    در این پژوهش

نظران موضوع و تسلط و احاطۀ نویسندگان مقاله بیه حیوزۀ نیوآوری خصوصیاً      خبرگان و صاحب

هیا   ر و مصاحبهنوآوری دفاعی، الگوی مفهومی پژوهش مستخرجه از ادبیات و مبانی نظری تحقی

 .گردد ارائه می 7در جدول 

 های دفاعی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان :6جدول 

 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

7 
عوامل 

درونی 

 سازمانی

صنوبر و ) انداز، راهبرد و رهبری نوآورانه چشم 7
، (7509همکاران،

و  یصادق)
شفقت ) ،(7505،یصادق

هوالسو،  و پاشایی
پوده،  دهقانی)، (7502
، (7505هوالسو، پاشایی

 سرمایه انسانی متفکر و نوآور 5
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

یسلی و )
ژان، )، (7،5975همکاران

 (5،5975وانگ و لی

5 
فرهنگ سازمانی و حاکمیت جو یادگیری 

 جمعی و گروهی
 

 بودن کارکنان چندمهارتیو  پذیری انعطاس 8

 

2 

باال بردن  منظور بهبود محیط و فضای کار به 

 های فعالیته کارکنان در راستای انجام روحی

 آنها

 نظام رسمی ارزیابی عملکرد نوآورانه 5

1 
و رعایت حقوق مالکیت فکری  مستندسازی

 جهت توسعه نوآوری

4 
شخصی در  های داشتن اختیارات و مسئولیت

 نوآورانه های فعالیتانجام 

0 
آموزشی متنوع برای تجهیز  های وجود برنامه

 کارکنان نوآورانۀ های مهارتهن و ذ

5 
فضای 

کاری 

 مناسب

پوده،  دهقانی) دهندۀ فرهنگ سازمانی فضای سازمانی شکل 79
، (7502هوالسو، پاشایی

، (5،5998مریم)
خانی و  موسی)

 (8،5975خانی قره

77 
 –مند بودن فرآیندها و ارتباطات درون  رویه

 برون سازمانی

 ی دریافت بازخوردها استفاده از سیستم 75

5 
بینش و 

اهداس 

مشترک 

75 
وجود عالیر )بینش مشترک بین کارکنان 

 (مشترک های ارزشمشابه، اهداس و 
پوده،  دهقانی)

، (7505هوالسو، پاشایی
زاده و  هاشم)

، (7505همکاران، دفاعی دارای  نوآور های همکاری با شرکت 78

                                                                                                                                       

1.Yeşil, Koska, & Büyükbeşe 

2. Zhen, Wang, & Li 

3. Merriam 
4. Mousakhani & Gharakhani 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

بین 

 کارکنان

زاده و  نظری) مشابه راهبرد
، (7505همکاران،

قاسمیه و )
، (7508هاشمی،

بقیون، بلوم، آلرد و )
، (7،5991پارک

، (5،5977باداوی)
بیانچی و )

، (5،5977همکاران
، (8،5995فاگربرگ)
 (2،5995تیلور)

72 
همکاری با سایر مراکز نظامی دارای 

 راهبردهای مشابه نوآوری

75 
تحقیقاتی با  های پیوند زدن فعالیت

 تولیدی های فعالیت

71 
دادن آزادی عمل و مشارکت بیشتر در 

 به کارکنان ها گیری تصمیم

 اعتماد کارکنان در سطوح مختلف به یکدیگر 74

70 
و حاکمیت جو یادگیری جمعی  سازی فرهنگ

 و گروهی

 ایجاد فرهنگ و جو کار تیمی 59

8 
 های برنامه

و  انگیزشی

 حمایتی

57 
حمایتی دولت در تقویت  های قوانین و سیاست

پوده،  دهقانی) نوآوری دفاعی
، (7505هوالسو، پاشایی

بیانچی و )
ژان، )، (5،5977همکاران

ژان، وانگ و )
، (1،5975لی

، (4،5975آلپکان)
 (0،5972هایزینگ)

55 
و  پذیر انعطاساز کارکنان خالق،  گیری بهره

 پذیر ریسک

55 
ارزش خاص قائل شدن برای افراد خالق و 

 (ساالری شایسته) وشک سخت

وجود سیستم پاداش در صورت انجام  58

                                                                                                                                       

1. Aghion, Bloom, Allred, Park 
2. Badawy 

3. Bianchi, et al 

4. . Fagerberg 

5. Taylor 

6. . Bianchi, et al 

7. . Zhen, Wang, & Li 

8. . Alpkan 

9. . Huizingh 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

 نوآوری های فعالیت

52 
و فعال  حمایت مادی و معنوی از افراد نوآور

 نوآوری های پروژهدر 

2 
مدیریت 

فناوری 

 اطالعات

 جدید و پیشرفته های دسترسی به فناوری 55

شفقت و )
، (7502هوالسو، پاشایی

پوده،  دهقانی)
، (7505هوالسو، یپاشای

بیانچی و )
، (7،5977همکاران

، (5،5995تیلور)
 (5،5972هایزینگ)

51 
استفاده از فناوری اطالعات برای ایجاد 

 جدید های فرآیندها و روش

54 
استفاده از فناوری اطالعات برای شناسایی نیاز 

 نفع ذی های سازمان

50 
استفاده از فناوری اطالعات برای برآورده 

 رسانی خدماتو  نفعان ردن نیازهای ذیک

59 
فناوری  های تلفیر نیازهای بازار و فرصت

 نوآورانه های فعالیتموجود در راستای انجام 

57 

فناوری و  های کسب اطالعات در مورد ضعف

نوآوری دفاعی و تالش در جهت انجام 

 های ضعفدر راستای  نوآورانه های فعالیت

 موجود

55 
ابزارهای تحلیل )ه از فناوری اطالعات استفاد

 برای شناسایی تهدیدات محیطی( بازار

5 
مدیریت 

 افراد

 توجه به آموزش و فرآیندهای توسعۀ کارکنان 55
پوده،  دهقانی)

، (7502هوالسو، پاشایی
، (8،5972هایزینگ)
بقیون، بلوم، آلرد و )

 (2،5991پارک

 ایجاد رضایت شغلی در کارکنان 58

 انعطاس و چندمهارتی بودن کارکنان 52

 رضایت شغلی کارکنان 55

                                                                                                                                       

1. Bianchi, et al 

2. Taylor 

3. Huizingh 

4. Huizingh 

5 . Aghion, Bloom, Allred, Park 



 7505، پاییز 5سال هفدهم، شمارۀ مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 31

 

 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

1 
مدیریت 

 دانش

 کسب دانش و اطالعات جدید 51

شفقت و )
، (7502هوالسو، پاشایی

پوده،  دهقانی)
، (7502هوالسو، پاشایی

پوده،  دهقانی)
، (7505هوالسو، پاشایی

بیانچی و )
، (7،5977همکاران

 (5،5977منتیون)

54 
ز ابزارهای مختلف جهت دستیابی به استفاده ا

 دانش

50 
انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضا سازمان 

 بین یکدیگر

89 

توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید 

چنین تثبیت و حفاظت آن در  دانش و هم

 سازمان

87 
مورد سنجش قرار دادن وضعیت دانش و 

 های دانشی سازمان دارایی

85 
 ویژه  جاد ارتباط با نهادهای علمی بهای

 یکی از منابع دانش جدید عنوان  به ها دانشگاه

85 
برخورداری از دانش تخصصی مدیریت 

 کار و کسب

 مدیریت راهبردی دانش 88

4 

آموزش و 

فرآیند 

یادگیری 

 کارکنان

82 
های آموزشی متنوع برای تجهیز  ارائه برنامه

شفقت و ) وآورانه کارکنانهای ن کردن ذهن و مهارت
، (7502هوالسو، پاشایی

پوده،  دهقانی)
، (7502هوالسو، پاشایی

 ،(5،5972هایزینگ)
ناهاپیت و )

 (8،5972قوشال

 ارتقاء سطح تحصیالت دانشگاهی کارکنان 85

81 

منظور باال بردن  بهبود محیط و فضای کار به 

های  روحیه کارکنان در راستای انجام فعالیت

 ورانهنوآ

داشتن آزادی عمل و مشارکت بیشتر در  84

                                                                                                                                       

1 . Bianchi, et al 

2 . Mention 

3 . Huizingh 

4 . Nahapiet & Ghoshal 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

 ها به کارکنان گیری تصمیم

80 
وجود سیستم پاداش در صورت انجام 

 های نوآورانه فعالیت

 استفاده از تجربیات و اطالعات گذشته 29

27 
بخش / های هر فرد اشتراک گذاشتن تجربه  به

 ها بخش/ با دیگر افراد

0 
تحقیر و 

 عهتوس

25 
گذاری بیشتر در تحقیر و توسعه  سرمایه

 دفاعی

شفقت و )
، (7502هوالسو، پاشایی

پوده،  دهقانی)
، (7502هوالسو، پاشایی

پوده،  دهقانی)
، (7505هوالسو، پاشایی

، (7،5972هایزینگ)
 (5،5977منتیون)

25 
ایفای نقش اصلی تحقیر و توسعه در راهبرد 

 وکار کسب

28 
های فناورانه دفاعی بر  وآوریتوجه سازمان به ن

 R&Dاساس نتایج تحقیقات بخش 

22 
 های منابع مالی در دسترس برای فعالیت

 تحقیر و توسعه

25 
بخش تحقیر  های پیوسته و فعال بودن فعالیت

 و توسعه

21 
دانش دفاعی در  های امکان استفاده از اندوخته

 جهان

24 

ی و دفاع های ارتباطات نزدیک بخش

دوگانه از  های استفادهو  غیردفاعی، ادغام آنها

 نظامی و غیرنظامی های فناوری

79 
های  ویژگی

 مدیریتی
20 

درجۀ تحصیالت دانشگاهی مدیران ارشد 

 سازمان

شفقت و )
، (7502هوالسو، پاشایی

، (5،5977منتیون)

                                                                                                                                       

1. Huizingh 

2. . Mention 

3. Mention 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

59 

 میزان تجربۀ کاری مدیران ارشد در حوزۀ

ها و سایر مراکز  تحقیر و توسعه، دانشگاه

 پژوهشی

بیانچی و )
 (7،5977همکاران

57 
های مدیران ارشد  میزان تخصص و مهارت

 سازمان

55 
های پشتیبان برای تقویت نوآوری  وجود برنامه

 در سازمان

55 
سازماندهی ایجاد شده برای اجرای راهبردهای 

 توسعۀ نوآوری در سازمان

58 

ای ارزیابی توان سازوکارهای ایجاد شده بر

های توسعۀ نوآوری در  نوآوری و بازنگری برنامه

 سازمان

52 

میزان توجه به سازوکارهای حمایت از 

های  های فکری و تشویر فعالیت مالکیت

 نوآورانه

77 
فرآیند 

محوری 

 بودن

 دفاعی های سازمان دیگر از فرآیندها اقتباس 55

پوده،  دهقانی)
، (7502هوالسو، پاشایی

یانچی و ب)
( 5،5977همکاران

، (5،5977منتیون)
یسلی و )

 (8،5975همکاران

51 
 ارتقای برای سازمانی درون های حل راه توسعه

 فرآیندها

54 
 فرآیندهای پذیرایی فناورانه، پذیری رقابت

 دفاعی جدید

50 
 به دفاعی های شرکت کردن تر حساس

 در ها آن قراردادن طریر از بازار نیروهای

                                                                                                                                       

1. . Bianchi, et al 

2. . Bianchi, et al 

3. . Mention 

4  . Yeşil, Koska, & Büyükbeşe 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

 رقابتی فشارهای عرضم

19 

 و دفاعی های بخش نزدیک ارتباطات

 از دوگانه های استفاده و ها آن ادغام غیردفاعی،

 غیرنظامی و نظامی های فناوری

17 

 ورزی طمع و طلبی فرصت روحیه ایجاد

 ثروتمندکردن برای دفاعی های سازمان

 خودشان

 نگری آینده 75

 (جدید های هپذیرش اید)داشتن تفکر باز  15

پوده،  دهقانی)
، (7505هوالسو، پاشایی

، (7،5972هایزینگ)
، (5،5977منتیون)
ناهاپیت و )

 (5،5972قوشال

15 
 های ضرورتنیازها و  کسب اطالعات دربارۀ

 بازار آیندۀ

18 

شناسایی و تولید محصوالت و خدماتی جدید 

با بیشترین قابلیت ایجاد ارزش افزوده و تولید 

 ثروت

12 

 ورزی طمعو  طلبی ایجاد روحیه فرصت

 ثروتمندکردندفاعی برای  های سازمان

 خودشان

15 

دفاعی به  های شرکتکردن  تر حساس

در  ها آننیروهای بازار از طریر قراردادن 

 معرض فشارهای رقابتی

75 
مدیریت 

 خالقیت
11 

اهمیت دادن به کارگروهی جهت تبادل نظارت 

 الق و نوهای خ و ایجاد ایده

پوده،  دهقانی)
، (7502هوالسو، پاشایی

ناهاپیت و )

                                                                                                                                       

1. . Huizingh 

2. . Mention 

3. . Nahapiet & Ghoshal 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

14 
ارزش قائل شدن سازمان به افراد خالق و 

 (ساالری شایسته)کوش  سخت

یسلی )، (7،5972قوشال
 (5،5975و همکاران

 

10 
کارگیری  فراهم کردن فضاهای خالق و به

 سیستم مدیریت استعداد در سازمان

49 
 هنگام به افراد ایده خلر توانایی به توجه

 گزینش و استخدام

78 
نوآوری 

 در رفتار

 حمایت مدیران ارشد 47
بیانچی و )

 (5،5977همکاران

ناهاپیت و )
، (8،5972قوشال

، (2،5977منتیون)
 ،(5،5995تیلور)

 تشویر افراد خالق و نوآور 45

45 
دادن آزادی عمل و مشارکت بیشتر در 

 نانها به کارک گیری تصمیم

48 
های جدید و جستجو برای  آزمایش روش

 های جدید حل راه

72 
نوآوری 

 در فرآیند

پوده،  دهقانی) کار سازمان و بهبود مستمر فرآیندهای کسب 42
، (7505هوالسو، پاشایی

، (1،5972هایزینگ)
، (4،5977منتیون)
ناهاپیت و )

یسلی )، (0،5972قوشال
یسلی و )

 (79،5975همکاران

 ردهای جدید مدیریتیتوسعه رویک 45

41 

های جدید برای حل  استفاده از روش

های معمول حل  مشکالتی که از طریر روش

 شود نمی

توجه سازمان در تغییر دادن  سرعت قابل 44

                                                                                                                                       

1..Nahapiet & Ghoshal 

2. Yeşil, Koska, & Büyükbeşe 

3 . Bianchi, et al 

4. Nahapiet & Ghoshal 

5. Mention 

6. Taylor 

7. Huizingh 

8. Mention 

9. Nahapiet & Ghoshal 

10. Yeşil, Koska, & Büyükbeşe 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

 های تولید روش

75 
نوآوری در 

 محصول

40 
ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه بیشتر در 

 مقایسه با رقبا

شفقت و )
، (7502سو،هوال پاشایی

پوده،  دهقانی)
، (7505هوالسو، پاشایی

 (7،5977منتیون)

09 
قرار گرفتن سازمان در صدر بازار از نظر 

 معرفی محصوالت و خدمات

07 
نمودن محصوالت و خدمات سازمان به  جلوه

 عنوان یک اثر بدیع در نظر مشتری 

05 
نرخ موفقیت باالی سازمان نسبت به رقبا در 

 محصوالت و خدماتارائه 

71 

نوآوری 

در 

 راهبرد

05 
کافی بودن میزان تحقیر و توسعه و مقدار 

 منابع برای توسعه محصوالت و خدمات جدید
، (5،5977منتیون)
، (5،5995تیلور)
، (8،5972هایزینگ)
یسلی و )

، (2،5975همکاران
ناهاپیت و )

 (5،5972قوشال

 

08 

ای تمایل مسئوالن اجرایی کلیدی سازمان بر

دست آوردن   منظور به پذیری به  ریسک

 های رشد آنی فرصت

02 
های جدید و غیرمعمول به  حل جستجوی راه

 وسیلۀ مدیران ارشد سازمان

05 
پذیرش  پیشگام بودن مدیران ارشد سازمان در

 ها نوآوری

 01نوآوری  74
تحول محصوالت و خدمات سازمان از لحاظ 

 ی نسبت به رقبابرنامۀ بازاریاب

پوده،  دهقانی)
، (7505هوالسو، پاشایی

، (1،5977منتیون)

                                                                                                                                       

1. Mention 

2. Mention 

3. Taylor 

4. Huizingh 

5. Yeşil, Koska, & Büyükbeşe 

6. Nahapiet & Ghoshal 

7. Mention 
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 منبع مؤلفه ردیف ابعاد ردیف

 در بازار
04 

تغییرات محصوالت و خدمات فعلی سازمان 

 نسبت به محصوالت و خدمات قبلی

بیانچی و )
 (7،5977همکاران

00 
منظور معرفی  استفاده از فناوری روز به 

 محصوالت و خدمات جدید

799 
مانی از طریر ارائه ایجاد نوعی برتری ساز

 محصوالت و خدمات جدید
 

 .دهد چارچوب نظری پژوهش را نشان می( 7نمودار )با توجه به مدل تحلیلی تحقیر، نمودار زیر 

 

 چارچوب نظری پژوهش :6نمودار 

                                                                                                                                       

1. Bianchi, et al 
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 (ISM)ساختاری  –سازی تفسیری  مدل
ری و اتیی)مطییرح کییرد  7001در سییال  7سییاختاری را وارفیلیید –سییازی تفسیییری  روش مییدل

شناسی برای ایجیاد و فهیم روابیط مییان عناصیر ییک        روش مذکور، یک روش(. 5،5:5975شارما

سیاختاری   –سازی تفسیری  در واقع، مدل(. 5،151:5992هانگ)شود  سیستم پیچیده قلمداد می

روشی مؤثر و کارا برای موضوعاتی است که در آن متغیرهای کیفی در سطوح مختلف اهمیت بر 

هیای بیین    توان با اسیتفاده از ایین روش، ارتباطیات و وابسیتگی     تقابل داشته و مییکدیگر آثار م

رو، سیه   از این(. 8،05:5977رایز و کامبرا)متغیرهای کیفی مسئله را کشف، تحلیل و ترسیم کرد 

: ساختاری حیاتی است که عبارتنید از  –سازی تفسیری  گام اصلی در استقرار مطلوب روش مدل

تعیین رابطۀ مفهومی بین متغیرهای کیفی مدنظر بیا اسیتفاده   . 5ای کیفی؛ شناسایی متغیره. 7

حسیییینی و )ترسییییم شیییبکۀ تعیییامالت متغیرهیییای کیفیییی میییورد مطالعیییه   . 5؛ ISMاز 

 (.555:7505اکبری،

 شناسی پژوهش روش
تحلیلیی،   -این مقاله حاصل پژوهشی است که از نظیر هیدس، کیاربردی از نظیر روش توصییفی     

نظیران   جامعه آماری مورد مطالعه در ایین پیژوهش صیاحب   . همبستگی است پیمایشی و از نوع

دانشگاهی و خبرگان آشنا به مباحر نوآوری، نوآوری سازمانی، مباحر مدیریت دولتی، مدیریت 

گیری هدفمنید   باشند که به صورت نمونه های دفاعی می آموزشی و مدیران میانی و عالی سازمان

هیای دفیاعی    ز جمله آشنایی با ساختار، مأموریت وظایف سازمانهای مدنظر ا و بر اساس ویژگی

نفیر   784عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و بر اساس جدول مورگان تعیداد   نفر به  589تعداد 

 . نفر تعیین شد 729عنوان نمونه انتخاب شدند که برای جامعیت پژوهش، نمونه آماری   به

 آوری اطالعات ابزار جمع
سؤال تشیکیل و بیا    799این پرسشنامه از . ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه است در این پژوهش

 .عنوان مقیاس مورد نظر طراحی گردیده است استفاده از طیف لیکرت به 

                                                                                                                                       

1.Warfield 

2. Attri & Sharma 

3. Huang 

4. Ruiz & Cambra 
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 : روایی این پژوهش از چهار طریر زیر بررسی شده است

ابیزار  گیری معقیول   ها برای ارزیابی و تضمین روایی محتوا شکل یکی از روش :روایی محتوا

تواند  اتکای زیاد به ادبیات موضوع و استفاده از نظر متخصصان برای ارزیابی پرسشنامه می. است

هیای پرسشینامه کیه     که همه گوییه  از آنجایی(. 25:7010:چرچیل)روایی محتوا را تضمین کند 

برای سنجش سازه استفاده شده است، بر اساس مطالعات قبلی بیوده و پرسشینامه گفتیه شیده     

نظران این حوزه بررسی شده و بیر   ا به وسیلۀ تعدادی از استادان متخصص دانشگاه و صاحبابتد

منظور کاهش ابهامات، پرسشینامه اولییه اصیالح و پرسشینامه نهیایی        ها و به اساس بازخورد آن

 .توان از روایی محتوایی آن اطمینان پیدا کرد تدوین شده است، می

گیری تا چه حید   گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه اندازهروایی سازه یک ابزار  :روایی سازه

تحلییل  (. 25:7010چرچییل، )سنجد  ای را که مبنای نظری دارد، می اندازه یک سازه یا خصیصه

گونیه   همان (. 78:7040ویکترمان،)ها در این زمینه است  عاملی تأییدی یکی از مفیدترین روش

هیا بیاال اسیت و بییانگر      خواهد شد بار عاملی همه مؤلفهمشاهده  5و  5های شماره  که در شکل

 .روایی خوب سازه مدل خواهد بود

ها و متغیر وابسته یا مالک باالتر باشد،  هر چه همبستگی بین شاخص :روایی وابسته به معیار

عبیارتی دیگیر در ایین پیژوهش هیر چیه        به(. 720:7502علیرضایی و پاشایی،)روایی بهتر است 

ساز با معیارها بیشتر باشد، رواییی وابسیته بیه معییار      زیرمعیارهای عوامل چابکهمبستگی بین 

مؤلفیه بیا نیوآوری     74شیود، هیر    دییده میی   5گونه که در جیدول   همان . پرسشنامه بهتر است

 .همبستگی مثبت و معناداری دارند 00/9های دفاعی در سطح اطمینان  سازمان
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 های دفاعی با نتایج آن ؤثر بر نوآوری سازمانهمبستگی فاکتورهای اصلی عوامل م :2جدول 

 ها مؤلفه
 کاری فضای

 مناسب

 درونی عوامل

 سازمانی

 اهداف و بینش

 بین مشترک

  کارکنان

 های برنامه

 و انگیزشی

 حمایتی

 02/9 05/9 04/9 02/9 نوآوری دفاعی

 فاکتورها
 فناوری مدیریت

 اطالعات
 دانش مدیریت افراد مدیریت

 فرآیند و آموزش

 دگیرییا

 کارکنان

 00/9 01/9 04/9 01/9 نوآوری دفاعی

 ها مؤلفه
 و تحقیر

 توسعه

 های ویژگی

 مدیریتی

 فرآیند

 بودن محوری
 نگری آینده

 05/9 01/9 05/9 05/9 نوآوری دفاعی

 ها مؤلفه
 مدیریت

 خالقیت

 در نوآوری

 رفتار

 در نوآوری

 فرآیند

 در نوآوری

 محصول

 05/9 01/9 04/9 05/9 نوآوری دفاعی

 ها مؤلفه
 در نوآوری

 راهبرد

 در نوآوری

 بازار
  

   01/9 01/9 نوآوری دفاعی
 ج

 

این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران را در خصوص  :(CVR)سنجش اعتبار محتوا 

الوشه پیشنهاد کرد که هر گویه یا پرسش . سنجد یک گویه خاص می« مناسب یا اساسی بودن»

ارزیابان یا داوران داده شود و از آنها پرسیده شود که آیا گویه مورد نظیر بیرای   ای از  به مجموعه

(. 259:7505نیکوکیار و همکیاران،  )باشد یا نه؟  می« اساسی یا سودمند»سنجش سازه موردنظر 

استفاده شد و ییک   (CVR)برای سنجش اعتبار محتوا  7همین منظور از روش سی ایچ الوشه  به

نتیایج میرتبط بیا نسیبت اعتبیار      . به سؤاالت این پرسشنامه پاسخ دادنید  نفره 59جامعه آماری 

                                                                                                                                       

1.C.H. Lawshe 
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 .آمده است 5محتوای به دست آمده برای تمامی سؤاالت پرسشنامه در جدول 

 نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای به دست آمده برای سؤاالت پرسشنامه  :3جدول 

 CVR سؤال CVR سؤال CVR سؤال CVR سؤال

7 7 55 7 27 7 15 02/9 

5 7 51 7 25 7 11 42/9 

5 7 54 7 25 7 14 7 

8 09/9 50 02/9 28 7 10 7 

2 7 59 7 22 7 49 7 

5 7 57 09/9 25 7 47 7 

1 7 55 7 21 7 45 7 

4 7 55 7 24 7 45 7 

0 7 58 7 20 02/9 48 7 

79 7 52 7 59 7 42 7 

77 7 55 7 57 7 45 7 

75 7 51 09/9 55 7 41 7 

75 02/9 54 7 55 7 44 7 

78 7 50 7 58 7 40 7 

72 7 89 7 52 7 09 7 

75 7 87 7 55 7 07 7 

71 7 85 7 51 7 05 7 

74 7 85 7 54 7 05 7 

70 7 88 7 50 7 08 09/9 

59 02/9 82 7 19 7 02 7 

57 7 85 7 17 42/9 05 7 
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 CVR سؤال CVR سؤال CVR سؤال CVR سؤال

55 7 81 7 15 7 01 7 

55 7 84 7 15 7 04 7 

58 7 80 7 18 7 00 7 

52 7 29 7 12 7 799 7 

 پایایی پرسشنامه
افیزار   منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ اسیتفاده شید کیه از طرییر نیرم       به

شید  049/9طوری کلی مقدار آن برای سؤاالت پرسشنامه برابیر    به. اس محاسبه گردید.اس.پی.اس

مالحظیه   8گونیه کیه در جیدول     همیان  . که مقدار قابل توجهی جهت پایابودن پرسشینامه اسیت  

قابیل قبیول اسیت، در نتیجیه آلفیای      /. 1گردد و از آنجایی که ضریب آلفای کرونبیاخ بیاالتر از    می

 .گردد کرونباخ تمامی سؤاالت پرسشنامه مورد قبول است و پایایی پرسشنامه تأیید می

 ای پرسشنامهه نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط برای هر کدام از سازه :4جدول 

حوزه 
 پرسشنامه

 تعداد

 ها سؤال
آلفای 
 کرونباخ

 متغیرهای مکنون
تعداد 
 سؤال

آلفای 
 کرونباخ

ی سازمان
نوآور

 
ی

ی دفاع
ها

 

799
 

سؤال
 

049/9 

 055/9 0 سازمانی درونی عوامل

 025/9 5 مناسب کاری فضای

 087/9 4  کارکنان بین مشترک اهداس و بینش

 052/9 2  حمایتی و انگیزشی های برنامه

 400/9 1 اطالعات فناوری مدیریت

 081/9 8 افراد مدیریت

 051/9 4 دانش مدیریت

 یادگیری فرآیند و آموزش
 کارکنان

1 058/9 

 025/9 1 توسعه و تحقیر

 085/9 1 مدیریتی های ویژگی
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حوزه 
 پرسشنامه

 تعداد

 ها سؤال
آلفای 
 کرونباخ

 متغیرهای مکنون
تعداد 
 سؤال

آلفای 
 کرونباخ

 058/9 5 بودن محوری فرآیند

 075/9 2 نگری آینده

 075/9 8 خالقیت مدیریت

 450/9 8 رفتار در نوآوری

 054/9 8 فرآیند در نوآوری

 400/9 8 محصول در نوآوری

 058/9 8 در راهبرد نوآوری

 054/9 8 بازار در نوآوری

 های پژوهش یافته

 آمار توصیفی
تیوان   اس میی .اس.پیی .افزار اس آوری شده از طریر نرم های جمع تحلیل داده و    با توجه به تجزیه

 :صورت زیر بیان نمود  اطالعات حاصله را به
 دهندگان  مشخصات پاسخ: 5جدول 

 دهندگان سطح تحصیالت پاسخ

 % 5/57 دکتری % 5/25 کارشناس ارشد % 2/55 کارشناس

 دهندگان سن پاسخ

52-59 

 سال
 % 5/55 سال به باال 89 % 1/85 سال 89-52 % 1/55

 سابقۀ کاری

79-2 

 سال
 % 2/74 سال 72-79 % 2/78

59-72 

 سال
5/58 % 

سال  59

 به باال
4/55 % 
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 آمار استنباطی
منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده ابتدا بیه بررسیی نرمیال ییا غیرنرمیال بیودن         به

شیود و سیپس بیا     اسیمیرنوس پرداختیه میی    -های مربوط به فرضیات از آزمون کولموگروس داده

هیای آمیاری پیارامتری ییا غیرپیارامتری مناسیب اسیتفاده         از نتایج این آزمون، از روشاستفاده 

 :ها به شکل زیر است بنابراین فرضیه. شود می

H0 :(اند ها از جامعۀ نرمال استخراج شده داده)ها نرمال است  توزیع داده 

H1 :(اند ها از جامعۀ نرمال استخراج نشده داده)ها نرمال نیست  توزیع داده 
 اسمیرنوف -نتایج حاصل از آزمون کولموگروف: 1جدول 

 متغیر
 -کولموگروف

 اسمیرنوف

مقدار 

 خطا
 گیری نتیجه فرض صفر

 شود رد نمی 92/9 840/5 سازمانی درونی عوامل
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 745/8 مناسب کاری فضای
ها نرمال  داده

 است

 بین مشترک اهداس و بینش
 شود رد نمی 92/9 575/5  کارکنان

ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 451/5  حمایتی و انگیزشی های برنامه
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 174/5 اطالعات فناوری مدیریت
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 494/5 افراد مدیریت
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 505/5 دانش مدیریت
ها نرمال  داده

 است

 یادگیری فرآیند و آموزش
 شود رد نمی 92/9 225/5 کارکنان

ها نرمال  داده

 است

ها نرمال  داده شود رد نمی 92/9 840/5 توسعه و تحقیر
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 متغیر
 -کولموگروف

 اسمیرنوف

مقدار 

 خطا
 گیری نتیجه فرض صفر

 است

 شود رد نمی 92/9 708/5 مدیریتی های ویژگی
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 055/5 بودن محوری فرآیند
ا نرمال ه داده

 است

 شود رد نمی 92/9 427/5 نگری آینده
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 951/5 خالقیت مدیریت
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 440/7 رفتار در نوآوری
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 995/5 فرآیند در نوآوری
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 852/5 محصول در نوآوری
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 095/5 راهبرد در نوآوری
ها نرمال  داده

 است

 شود رد نمی 92/9 110/8 بازار در نوآوری
ها نرمال  داده

 است

 

  بیه . شیود  تأیید میی  H0داری، فرض  و سطح معنی K-Sو بررسی مقادیر  5با توجه به جدول 

همیین خیاطر از روش     گرفت که تمامی متغیرها نرمال هستند؛ بیه  توان نتیجه عبارت دیگر، می

 .تحلیل عاملی تأییدی استفاده خواهد شد

 و بارتلت KMOآزمون 
گییری و نییز مفیید     دهندۀ کفایت نمونیه  تر باشد، نشان این شاخص هر چقدر به عدد یک نزدیک
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از سوی دیگر آزمون (. 7502علیرضایی و پاشایی هوالسو،)بودن تحلیل عاملی برای عوامل است 

دست آمده  به KMOمقدار . دهد بارتلت میزان معناداری روابط بین عوامل مورد نظر را نشان می

 . ها برای انجام تحلیل عاملی است دهنده سازگاری مناسب مؤلفه نشان( 1جدول )

 :صورت زیر است در این آزمون فرض صفر و فرض یک به 

H0 :ها وجود ندارد ادهارتباط مناسب میان ساختار د. 

H1 :ها وجود دارد ارتباط مناسب میان ساختار داده. 

بیر ایین، بیه دلییل برقیراری       عالوه . ها از کفایت الزم برخوردار هستند عبارت دیگر، نمونه به 

تیوان گفیت روابیط معنیاداری بیین       میی % 2در سیطح خطیای   ( P-value=999/9≤92/9: )رابطه

 .ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند د و دادهمتغیرهای تحلیل عاملی وجود دار

 و بارتلت KMOنتایج آزمون : 2جدول 

 توضیح نتیجه نام آزمون مؤلفه

نوآوری 

 های دفاعی سازمان

KMO 084/9 
گیری در حد بسیار خوب  کفایت نمونه

 .است

 آزمون بارتلت

 450/8595 خی دو

92/9≥999/9=P-value 725 درجه آزادی 

 999/9 داری معنی سطح
 

و  92/9برابییر بییا صییفر و کمتییر از ( sig)کییه سییطح معنییاداری  ، از آنجییایی1بییا توجییه بییه جییدول 

92/9≥999/9=P-value      هیا تأییید    است، فرض یک یعنی وجیود ارتبیاط مناسیب مییان سیاختار داده

 .ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند شود و داده می

 های دفاعی  غیرهای نوآوری سازمانشناسایی ضرایب تأثیر مت
هیای دفیاعی از    شده متغیر نوآوری سازمان های شناسایی برای شناسایی ضرایب تأثیر بین مکنون

ارائیه   5و  5لیزرل استفاده شید کیه خروجیی آن در نمودارهیای      تحلیل عاملی با استفاده از نرم

 .گردد می
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 حالت استانداردهای دفاعی در  متغیر نوآوری سازمان :2نمودار 

 

 

 

 

 

A10.12

A20.19

A30.10

A40.14

A50.09

A60.24

A70.13

A80.05

A90.18

A100.24

A110.08

A120.05

A130.11

A140.09

A150.10

A160.14

A170.25

A180.35

Organization 1.00

Chi-Square=310.25, df=162, P-value=0.00000, RMSEA=0.078

0.94

0.90

0.95

0.93

0.95

0.87

0.93

0.98

0.90

0.87

0.96

0.97

0.94

0.95

0.95

0.93

0.86

0.81
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 داری های دفاعی در حالت معنی متغیر نوآوری سازمان :3نمودار 

 

گییری رد ییا قبیول هیر فرضییه،       که در تحلیل عاملی تأییدی، مهمترین عامل در تصیمیم  از آنجایی

 7/9میزان شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد اسیت و اگیر ایین شیاخص نیامطلوب کمتیر از       

 5گردد که میزان ایین شیاخص در نمیودار     از تناسب قابل قبولی برخوردار است، مشاهده می باشد، مدل

 .است، بنابراین تناسب مدل از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است 914/9برابر  8و 

-05/7)که باید ضرایب معنیاداری بیرای مقبولییت میدل بیین       از آنجایی 5با توجه به نمودار شمارۀ 

05/7 )+باشید، در نتیجیه میدل نیوآوری      داشته باشد، در تمامی عوامل بیشتر از مقبولیت میی  قرار

 . های دفاعی از نظر استناد قابل قبول است سازمان

ای میدل متغییر    روایی سیازه  5و  5افزار لیزرل و نمودارهای شماره  همچنین با توجه به خروجی نرم

 .گردد ارائه می 4های دفاعی در جدول  نوآوری سازمان
 

 

A16.98

A27.15

A36.93

A47.05

A56.85

A67.22

A77.03

A86.34

A97.15

A107.22

A116.79

A126.47

A136.97

A146.88

A156.89

A167.06

A177.23

A187.28

Organization 0.00

Chi-Square=310.25, df=162, P-value=0.00000, RMSEA=0.078

13.14

12.22

13.28

12.88

13.49

11.55

12.96

14.06

12.27

11.54

13.59

13.97

13.17

13.42

13.38

12.81

11.37

10.24
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 های دفاعی بررسی روایی سازه متغیر نوآوری سازمان :8جدول 

 معادل فارسی اختصار
دامنه قابل 

 قبول

میزان به 

 دست آمده
 نتیجه

/df 2 
شاخص کای دو بر درجه 

 آزادی
که  از آنجایی 07/7 5کمتر از 

بین این 
نشانگرها 

هماهنگی و 
سویی وجود  هم

دارد، در نتیجه 
روایی سازه مدل 

 .شدتأیید 

rmsea 
ریشه میانگین مربعات خطای 

 برآورد
 914/9 94/9کمتر از 

nfi 05/9 نزدیک به یک شاخص برازش هنجارشده 

cfi 02/9 نزدیک به یک شاخص برازش تطبیقی 

gfi 01/9 نزدیک به یک شاخص برازندگی 

agfi 01/9 نزدیک به یک شاخص تعدیل یافته برازندگی 

 

هیای اصیلی اسیت،     ، شاخص کای دو بر درجه آزادی کیه یکیی از شیاخص   4 که در جدول از آنجایی

شیاخص  . دهید  باشد و در محدوده مجاز قیرار دارد، برازنیدگی میدل را میورد تأییید قیرار میی        می 07/7

عالی است، در میدل نهیایی    02/9قابل قبول و باالتر از  02/9تا  0/9شده برازندگی که مقادیر بین  تعدیل

های برازش هنجار شده، تطبیقی، برازندگی و تعیدیل یافتیه    شاخص. باشد ه عالی میاست ک 01/9مقدار 

است کیه بیا توجیه بیه دامنیه قابیل        01/9و  01/9، 02/9، 05/9برازندگی در این مدل به ترتیب برابر با 

باشید   شاخص بعدی ریشه میانگین مربعات خطای برآورد میی . باشند قبول از وضعیت عالی برخوردار می

باشد که در محدوده قابل قبول قرار گرفتیه   می 914/9باشد و در این مدل برابر با  94/9اید کمتر از که ب

هیای   توان گفت که متغییر نیوآوری سیازمان    های محاسبه شده می بنابراین با توجه به کل شاخص. است

 .باشد دفاعی از برازش مناسبی برخوردار می

 یهای مرتبط با نوآوری دفاع شناسایی شاخص
صورت دو بیه   در این مرحله متغیرهای مسئله به (: SSIM) 7تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

دهنده با استفاده از نمادهای زیر به تعیین روابیط بیین متغیرهیا     شوند و پاسخ دو زوجی با هم بررسی می

 .پردازد می

V : عامل سطر(i )ساز رسیدن به عامل ستون  تواند زمینه می(j )باشد؛ 

                                                                                                                                       

1.Structural Self-Interaction Matrix 
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A:  عامل ستون(j )ساز رسیدن به عامل سطر  تواند زمینه می(i )باشد؛ 

X :  بین عامل سیطر(i )  و سیتون(j )     تواننید   عبیارتی هیر دو میی    ارتبیاط دوطرفیه وجیود دارد؛ بیه

 ساز رسیدن به همدیگر شوند؛ زمینه

O : هیچ نوع ارتباطی بین این دو نوع عنصر(i,j ) (.7،4:5975خانی خانی و قره موسی)وجود ندارد 

ایین   قبل طراحی شید، بیه    مای بر اساس عوامل شناسایی شده در گا این منظور دوباره پرسشنامه به 

دهنده خواسته شد که با توجیه بیه    صورت که نه عامل انتخاب شده در سطر و ستون اول ذکر و از پاسخ 

ایین پرسشینامه در   . نوع ارتباطات دو به دو عوامیل را مشیخص کنید   ( V,A,X,O)شده  نمادهای معرفی

اختیار ده نفر از خبرگان سازمان مورد مطالعه قرار داده شد که همۀ آنها با مشیخص کیردن رابطیه بیین     

عوامل، پرسشنامه را تکمیل کردند، سپس با توجه به فراوانی رابطه مشیخص شیده بیین هیر دو عامیل،      

 .تهیه شد( SSIM)ماتریس نهایی خودتعاملی ساختاری 

؛ اگیر  (j,i=)9و ( i,j=)7باشید،   Vصورت  چنانچه رابطه به: یابی اولیهتشکیل ماتریس دست

و اگر ( i,j( = )j,i=)7باشد،  Xصورت  ؛ چنانچه رابطه به(j,i=)7و ( i,j=)9باشد،  Aصورت  رابطه به

 (.i,j( = )j,i=)9باشد،  Oصورت  رابطه به

دست آمد، بایید    پس از اینکه ماتریس اولیه دسترسی به:تشکیل ماتریس دستیابی نهایی

 Bشود و متغییر   Bمنجر به متغیر  Aعنوان نمونه اگر متغیر   به. سازگاری درونی آن برقرار شود

شیود و اگیر میاتریس دسترسیی      Cنیز منجر به متغیر  Aشود، باید متغیر  Cهم منجر به متغیر 

بدین . یگزین شونداین حالت برقرار نبود، باید ماتریس اصالح شده و روابطی که از قلم افتاده جا

که حالیت پاییدار برقیرار شیود      طوری  رساند؛ به  K+1بایست ماتریس اولیه را به توان  منظور می 

(M
k
=M

k+1 .)نشیان  ( 7*)صیورت   خواهد شد کیه بیه   7ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به  بدین

 (.19:7502زارع، رضایی پندری و یکه)شود  داده می

ین مجموعۀ قابل دستیابی و مجموعۀ مقدم برای هر عنصیر  پس از تعی: ها تعیین سطح شاخص

دسیتیابی بیرای هیر     مجموعۀ قابل. شود بندی متغیرها انجام می و تعیین مجموعۀ مشترک، سطح

صورت یک ظاهر شیده باشیند و مجموعیۀ مقیدم،      ای است که در آن سطرها به  عنصر، مجموعه

دست آوردن اشیتراک    با به. شده باشندصورت یک ظاهر   ها به ای است که در آن ستون مجموعه

                                                                                                                                       

1. Mousakhani & Gharakhani 
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عناصیری کیه مجموعیۀ مشیترک بیا      . دست خواهید آمید    این دو مجموعه، مجموعۀ مشترک به

بیا حیذس ایین    . دهند دستیابی یکسان باشد، سطح اولویت را به خود اختصاص می مجموعۀ قابل

محمیدی و  ) شیود  عناصر و تکرار این مرحله برای سایر عناصر، سطح کلییه عناصیر تعییین میی    

 (.758:7507امیری،

شیده متغیرهیا و    در این مرحله، بیر اسیاس سیطوح تعییین    : ترسیم مدل ساختاری تفسیری

دار  ها، ماتریس دستیابی نهایی مدل ترسیم و روابط بین متغیرها با خطوط جهت بندی آن اولویت

 (.88:7505احمدی و همکاران،)گردد  مشخص می

جمع سطری مقادیر در میاتریس دسیتیابی نهیایی    : بستگیوا –تحلیل قدرت نفوذ  و  تجزیه 

بیر اسیاس ایین دو    . برای هر عنصر بیانگر میزان نفوذ و جمع ستونی میزان وابستگی خواهد بود

عامییل، چهییار گییروه از عناصییر در قالییب متغیرهییای خودمختییار، مسییتقل، پیونییدی و وابسییته   

 (.758:7507محمدی و امیری،)شناسایی خواهد بود  قابل

 های مدل ساختاری تفسیری فتهیا

: گییرد  صورت شکل میی  های این ماتریس بدین درایه: تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

؛ تیأثیر  (A)تأثیرگیذار باشید    iبر عنصر  j؛ اگر عنصر (V)تأثیر گذار باشد  jبر عنصر  iاگر عنصر 

( O)دراییه میاتریس    ،jو  iوجیود ارتبیاط بیین عناصیر      و در صورت عدمj (X )و  iمتقابل عنصر 

 .شود نشان داده می 0خواهد بود که در جدول 
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 ماتریس خودتعاملی ساختاری: 3جدول 

 68 62 61 65 64 63 62 66 61 3 8 2 1 5 4 3 2 متغیر

7 O V V V V V V V V V V V V V V V V 

5  V V V V V O V V V V V V V V V V 

5   V V V V V V V V V V V V V V V 

8    X O O V V V V V O V V V V V 

2     O O V V V V V V V V O V V 

5      O V V V V V V V V V V V 

1       V V O V V V V V V V V 

4        X V V V V V V V V V 

0         V O V V V V V V V 

79          X X A A A A V V 

77           X A A A A V V 

75            A A A A V V 

75             X X X V V 
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 68 62 61 65 64 63 62 66 61 3 8 2 1 5 4 3 2 متغیر

78              X X V V 

72               X V V 

75                V V 

71                 X 

؛ چنانچیه رابطیه   (j,i=)7و ( i,j=)9باشید،   Aصیورت   ؛ اگر رابطه به(j,i=)9و ( i,j=)7باشد  Vصورت  چنانچه رابطه به: تشکیل ماتریس دستیابی اولیه

 .شود نشان داده می 79که در جدول  (i,j(=)j,i=)9باشد  Oصورت   و اگر رابطه به( i,j(=)j,i=)7باشد و  Xصورت  به
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 پذیری اولیه ترسماتریس دس: 61جدول 

 74 71 75 72 78 75 75 77 79 0 4 1 5 2 8 5 5 7 متغیر

 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

7                   

5 9 7 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 9 9 9 7 7 9 9 7 7 7 7 7 9 7 7 7 7 7 

2 9 9 9   9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 

5 9 9 9 9 9  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

1 9 9 9 9 9 9  7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 

4 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

0 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 

79 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 7 7 

77 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 7 7 

75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 7 7 
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 74 71 75 72 78 75 75 77 79 0 4 1 5 2 8 5 5 7 متغیر

75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

78 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

72 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

75    9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

71 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 

74 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 

بایسیت   منظور میی  بدین . با در نظر گرفتن رابطۀ تعدی بین عناصر الزم است ماتریس دستیابی اولیه سازرگار شود: تشکیل ماتریس دستیابی نهایی

خواهید شید    7صر صفر تبدیل به ترتیب برخی عنا بدین (. MK=MK+1)که حالت پایدار برقرار شود   طوری  رساند؛ به k+1توان   ماتریس اولیه را به

 .شود نشان داده می  77شود که در جدول  نشان داده می( 7*)صورت  که به 
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 ماتریس دستیابی نهایی: 66جدول 

 68 62 61 65 64 63 62 66 61 3 8 2 1 5 4 3 2 6 متغیر

7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 9 7 7 7 7 7 7 
*7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

5 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 9 9 9 7 7 9 9 7 7 7 7 7 
*7 7 7 7 7 7 

2 9 9 9   9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 *7 7 7 

5 9 9 9 9 9  9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

1 9 9 9 9 9 9  7 7 *7 7 7 7 7 7 7 7 7 

4 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

0 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 *7 7 7 7 7 7 7 7 

79 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 7 7 

77 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 7 7 

75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 9 9 9 9 7 7 

75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
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 68 62 61 65 64 63 62 66 61 3 8 2 1 5 4 3 2 6 متغیر

78 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

72 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

75 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

71 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 

74 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 7 

 مشخص شده است 75صورت جدول  های قابل دستیابی، مقدم و مشترک به برای تعیین سطح عناصر، مجموعه: ها تعیین سطح شاخص
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 یبندی سطح نهای بخش: 62جدول 

 شاخص
مجموعه 

 مشترک
 متغیر مجموعه قابل دستیابی مجموعه مقدم

4 7 7 
7.5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75.71.74 
7 

1 5 5 
7.5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75.71.74 
5 

5 5 7.5.5 
5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75.71.74 
5 

2 8.2 7.5.5.8.2 
8.2.4.0.79.77.75. 

75.78.72.75.71.74 
8 

2 8.2 7.5.5.8.2 
8.2.4.0.79.77.75. 

75.78.72.75.71.74 
2 

2 5 7.5.5.5 
5.4.0.79.77.75.75. 

78.72.75.71.74 
5 

2 1 7.5.5.1 
1.4.0.79.77.75.75. 

78.72.75.71.74 
1 

8 4.0 7.5.5.8.2.1.4.0 
4.0.79.77.75.75. 

78.72.75.71.74 
4 

8 4.0 7.5.5.8.2.1.4.0 
4.0.79.77.75.75. 

78.72.75.71.74 
0 

5 
79.77.7

5 

7.5.5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75 
79.77.75.71.74 79 

5 
79.77.7

5 

7.5.5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75 
79.77.75.71.74 77 



 7505، پاییز 5سال هفدهم، شمارۀ مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 58

 

 شاخص
مجموعه 

 مشترک
 متغیر مجموعه قابل دستیابی مجموعه مقدم

5 
79.77.7

5 

7.5.5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75 
79.77.75.71.74 75 

5 
75.78. 

72.75 

7.5.5.8.2.5.1.4. 

0.75.78.72.75 
79.77.75.75.78.72.75.71.74 75 

5 
75.78. 

72.75 

7.5.5.8.2.5.1.4 

.0.75.78.72.75 
79.77.75.75.78.72.75.71.74 78 

5 
75.78. 

72.75 

7.5.5.8.2.5.1.4.0. 

75.78.72.75 
79.77.75.75.78.72.75.71.74 72 

5 
75.78. 

72.75 

7.5.5.8.2.5.1.4.0. 

75.78.72.75 
79.77.75.75.78.72.75.71.74 75 

 74و71 7
7.5.5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75.71.74 
71.74 71 

 74و71 7
7.5.5.8.2.5.1.4.0.79. 

77.75.75.78.72.75.71.74 
71.74 74 

توان مدل سیاختاری میوردنظر مسیئله را از روی     صورت می در این : ISMساخت مدل بر مبنای 

وسییلۀ    ارتباط وجود داشته باشد، بیه  jمتغیر و  iاگر بین متغیر . ماتریس دریافتی نهایی ایجاد کرد

هیای تعیدی و    دیاگرام نهایی ایجاد شده که با حذس حالت. شود دار نشان داده می یک پیکان جهت

 .شود نشان داده می 8دست آمده است، در نمودار  بندی سطوح به  نیز با استفاده از بخش
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 های دفاعی مدل نوآوری سازمان: 4نمودار 

مک، متغیرها برحسب نیروهای محرکیه   تحلیل میک و در تجزیه: MICMACتحلیل  و  تجزیه 

و نیروهای وابسته به چهیار دسیته متغیرهیای خودمختیار، وابسیته، میرتبط و مسیتقل تقسییم         

هیای دفیاعی    هیای نیوآوی سیازمان    نتایج جانمایی سیازه (. 7،5991آگاروال و همکاران)شوند  می

 .نشان داده شده است 2مک در نمودار  تحلیل میک و بر تجزیه مبتنی

                                                                                                                                       

1. Agarwal & et al 
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 نمودار قدرت هدایت و وابستگی: 5نمودار 

هیای دفیاعی در    گردد که عوامل میؤثر بیر نیوآوری سیازمان     مشاهده می 2با توجه به نمودار 

( تأثیرگیذار )عبارت دیگر برخی از عوامل خود علت   به. های مستقل و وابسته قرار دارند جانمایی

دهید کیه برخیی از عوامیل میؤثر بیر        این جانمایی نشان می. هستند( أثیرپذیرت)و برخی معلول 

 درونیی  طور مثیال عامیل   به . باشند گیری عوامل دیگری نیز می نوآوری دفاعی خود شامل شکل

همچنین . باشد افراد در سازمان می تیخالق تیریمدی و نگر ندهیآگیری  سازمانی منجر به شکل

افیراد؛ میدیریت    تیریمید ؛ دانیش  تیریمدمشخص گردید که ابعاد بر اساس تحلیل این نمودار 

های انگیزشی و حمایتی نیز در ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با هیم قیرار    و برنامه اطالعاتفناوری 

 .دارند

 گیری و پیشنهاد نتیجه 
های دفاعی با  بندی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمان پژوهش حاضر با هدس شناسایی و اولویت

صیورت گرفیت و از نیوع     7505سازی ساختاری تفسییری در سیال    ده از رویکرد مدلاستفا

پیس از طیی مراحیل مقیدماتی و میرور ادبییات       . شیود  های پیمایشی محسوب میی  پژوهش

مؤلفه مرتبط با موضوع تحقیر شناسایی و سیپس اطالعیات میورد     799بُعد و  74پژوهش، 

گییری هدفمنید از    و بیا شییوه نمونیه    سازی از طریر پرسشینامه  نیاز آن جهت تأییدو مدل

ها بیا اسیتفاده از تکنییک     بودن داده آوری و به دلیل نرمال اعضای جامعه مورد مطالعه جمع
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  بیه . افزار لیزرل بررسی شد و تمامی عوامل تأییید شیدند   تحلیل عاملی تأییدی از طریر نرم

. ی مناسب برخوردار بیود عبارت دیگر مدل نوآوری سازمانی ارائه شده در این تحقیر از روای

هیای دفیاعی از رویکیرد     بندی عوامیل میؤثر بیر نیوآوری سیازمان      منظور سطح همچنین به 

 .جویی شد تفسیری بهره –سازی ساختاری  مدل

 یکار یفضای بر عوامل درون سازمانتوان بیان نمود که  بر اساس اطالعات تحقیر حاضر می

 کارکنیان  نیو اهداس مشترک بی  نشیبنیز بر  بمناس یکار یفضاعامل . تأثیرگذار است مناسب

 تیریمید ، افیراد  تیریمید ، دانیش  تیریمید بر  کارکنان نیو اهداس مشترک ب نشیبتأثیرگذار و 

ی تأثیرگیذار هسیتند، مجمیوع ایین عوامیل      تیو حمیا  یزشی یانگ یهیا  برنامیه و  اطالعات یفناور

تأثیرگذار است، این عوامل  نانکارک یریادگی ندیو فرآ آموزش، و توسعه ریتحقچهارگانه نیز بر 

ی تأثیرگیذار  تیریمید  یهیا  یژگی یوو  بیودن  یمحورنید یفرآی، نگر ندهیآ، تیخالق تیریمدنیز بر 

در  ینوآورو  ندیدر فرآ ینوآور، در محصول ینوآورهستند، این عوامل نیز به نوبۀ خود منجر به 

راهبرد خواهد شد که در  یآورنوشوند که مجموعه این اقدامات و تأثیرگذاری منجر به  می رفتار

 .خواهد شد در بازار ینوآورثمرۀ آن نیز 

ها به میدیران   گیری تواند در تصمیم همچنین اطالعات ناشی از مدل ارائه شده در تحقیر می

کردن روابط میان متغیرهای مشخصی که ییک   کمک نماید؛ زیرا این مدل در شناسایی و خالصه

ند، مفید است؛ اما نوآوری و تفاوت ایین پیژوهش بیا مطالعیات     کن موضوع یا مسئله را تعریف می

هیای دفیاعی میورد بحیر و      پیشین در این است که نخست عواملی از نوآوری سازمانی سیازمان 

سازی معادالت ساختاری برای تأیید میدل اسیتفاده و سیوم     سازی قرار گرفت و دوم از مدل مدل

هیا از یکیی از رویکردهیای تحقییر در      ت آنشدن رابطه بین عوامل و ترتیب اهمی برای مشخص

 .سازی ساختاری تفسیری استفاده شد عملیات نرم به نام مدل

مناسیب؛   کیاری  بُعد شامل فضیای  74مک بیانگر این موضوع است که همه  همچنین نمودار میک 

حمیایتی؛   و انگیزشیی  هیای  کارکنیان؛ برنامیه   بین مشترک اهداس و سازمانی؛ بینش درونی عوامل

کارکنیان؛   ییادگیری  فرآینید  و دانیش؛ آمیوزش   افراد؛ میدیریت  اطالعات؛ مدیریت فناوری ریتمدی

خالقییت؛   نگیری؛ میدیریت   بیودن؛ آینیده   محیوری  مدیریتی؛ فرآینید  های توسعه؛ ویژگی و تحقیر

بیازار   در راهبیرد و نیوآوری   در محصیول؛ نیوآوری   در فرآیند؛ نیوآوری  در رفتار؛ نوآوری در نوآوری

ک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند؛ از این رو تغییر هر یک از آنها بر سایر عوامیل نییز تیأثیر    رابطۀ نزدی
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؛ دانیش  تیریمید مک مشخص گردید که ابعاد  بر این بر اساس تحلیل نمودار میک  عالوه. گذارد می

و  های انگیزشی و حمایتی نیز در ارتباط تنگاتنگ و برنامه اطالعاتافراد؛ مدیریت فناوری  تیریمد

 نزدیکی با هم قرار دارند

 پیشنهادها

 پیشنهادهای نظری( الف

با توجه به وجود اینکه در این پژوهش برای تحلییل تعامیل عوامیل میؤثر بیر نیوآوری سیازمانی        

های دفاعی بیشتر به مطالعات گذشته تکییه دارد و بیرای تعییین روابیط بیین عوامیل از        سازمان

الی بهره گرفته شد که ممکن است عنصیر تعصیب و   خصوص مدیران ع  نظرات خبرگان شاغل به

گیردد کیه پژوهشیگران در     رو پیشینهاد میی   از ایین . جانبداری بر نتیجه کار تأثیر گذاشته باشید 

تحقیقات آینده به شناسایی روبط بین متغیرهیا در چنید سیازمان مشیخص دفیاعی بپردازنید و       

 . عوامل مهم را در هر جامعه مورد مطالعه مشخص نمایند

های  گردد که عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی سازمان چنین به محققان آینده پیشنهاد میهم

بندی کنند،  دفاعی را در سه سطح مدیران عالی، مدیران میانی و مدیران اجرایی بررسی و سطح

 .سپس نتایج را با همدیگر مقایسه نمایند

 پیشنهادهای کاربردی( ب

متفکیر و   یانسیان  هیسرما)ید که عوامل درون سازمانی بر اساس نتایج این پژوهش مشخص گرد

عملکیرد   یابیی ارز ینظام رسمی؛ و گروه یجمع یریادگیجو  تیو حاکم یفرهنگ سازمان؛ نوآور

جهت  یفکر تیحقوق مالک تیو رعا یستندساز؛ منوآورانه یو رهبر راهبردانداز،  چشم؛ نوآورانه

 یهیا  تیو مسیئول  اراتیی داشتن اخت؛ کارکنان بودن یو چندمهارت یریپذ انعطاسی؛ توسعه نوآور

ذهین و   زیی تجه یمتنیوع بیرا   یآموزشی  یها وجود برنامه؛ نوآورانه یها تیدر انجام فعال یشخص

کارکنیان در   هیی منظور باال بیردن روح  کار به یو فضا طیبهبود مح؛ کارکنان ۀنوآوران یها مهارت

فرهنیگ   ۀدهنید  شیکل  یسیازمان  یضیا ف) مناسب یکار یفضاو ( آنها یها تیانجام فعال یراستا

 یهیا  سیتم یاسیتفاده از س سیازمانی؛   برون –و ارتباطات درون  ندهایبودن فرآ مند هیروی؛ سازمان

ترین سطح از مدل قرار گرفت؛ این به آن معنا است کیه ایین عوامیل     در پایین( بازخورد افتیدر

مک از قدرت نفیوذ بیاالیی    کعنوان سنگ زیربنای نوآوری سازمانی است و بر اساس نمودار می به
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گیران سازمان مورد مطالعه نخست باید به این عامل توجه کنند،  بنابراین تصمیم. برخوردار است

های الزم در خصوص ایجاد عوامل درون سیازمانی و فضیای    شود که با اقدام بنابراین پیشنهاد می

 .هایی برداشته شود کاری مناسب گام
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