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 چکیده
ها در جهت ای از فرآیندها، ابزارها و روشمعنای مجموعههای صنعتی دفاعی بهنوآوری چابک برای سازمان

ها و با کنترل هزینه توأمبهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان، تهدیدات بالفعل و بالقوه 

العاده های فوقبهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و یک سیستم صنعتی نوآور چابک با قابلیت

افزاری، نیروی انسانی و مدیریت ماهرانه( برای رسیدن افزاری و نرمهای سختچون فناوریهای داخلی هم)قابلیت

گویی( و تهدیدات بالفعل و بالقوه پذیری، مشتریان و پاسخت، انعطافبه تغییرات سریع و آنی بازار )اعم از سرع

های صنعتی است. با عنایت به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان

 ای در ادبیات و مبانی نظریها از طریق بررسی اطالعات کتابخانهدفاعی به رشته تحریر درآمده است و داده

هفت مقوله ونفر خبره موضوع احضاء و پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در سی 56پژوهش و مصاحبه با 

های صنعتی دفاعی در ده عنوان الگوی راهبردی نوآوری چابک تدوین شد و نظریه نوآوری چابک سازمانتحت

شده، نسبت به تدوین پرسشنامه منظور بررسی روایی و پایایی مدل ارائه قضیه بیان گردید. همچنین به

افزار ها از نرمبودن دادهدلیل غیرنرمالپاسخ دادند و به سؤاالتنفره به  666ساخته اقدام و یک نمونه آماری محقق

ها استفاده گردید و در نهایت روایی و پایایی مدل نیز اثبات شدند. با تحلیل دادهوپالس برای تجزیه-اسمارت

 های صنعتی دفاعی را پایداریتوان پیامد نوآوری چابک سازماندر پژوهش حاضر گذشت میعنایت به آنچه که 

دفاعی بیان  بخش برتری مزیت و کسب هوشمند دفاعی صنعتی  نظام متغیر، استقرار محیط در جدید نوآوری

 نمود.
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 مقدمه

تکنولوژی و  روبه رشددنیای امروز از پیچیدگی فزاینده، تغییر و تحول دائمی و شتابان، روند 

( 16:6313های مختلف برخوردار است )مالحسینی و فتحی،رقابت فشرده در صنایع و سازمان

شود های اصلی آن محسوب میبودن از ویژگی ینیبشیپرقابلیغکه پیچیدگی، پویایی و 

( و توان سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و 15:6316)زعفریان و میرزایی،

ها به دلیل تغییرات سریع و شتابان شود که کسب این تواناییبقای هر سازمانی محسوب می

فشردگی بیش از حد رقابت موجب  شدن دورۀ عمر فناوری وفناوری در صنایع مختلف و کوتاه

که توسعه طوریها به خالقیت و نوآوری افراد توجه بیشتری داشته باشند، بهشده تا سازمان

کنند )صادقی و ها ایفا مینوآوری، نقش حیاتی و کلیدی در موفقیت سازمان

ک هایی هستند که خالقیت و نوآوری، نوهای موفق، سازمان( و سازمان633:6312صادقی،

خاطر، توسعه همین(. به665:6315دهد )پرهیزگار و همکاران،پیکان حرکت آنان را تشکیل می

باشد. اصلی پیشرفت و دستیابی کشور به جایگاه برتر علمی می هایمؤلفهنوآوری یکی از 

نوآوری برای »های اخیر در میان محققان و دانشوران شایع شده است که که در سالطوریبه

توان بیان نمود که (. بنابراین می6،5664)دراچ زاهویی و همکاران« قدرت است هاسازمان

بست ها جریان داشته باشد و تنها راه خروج از بننوآوری باید مانند خون در بدنۀ سازمان

جا رسیده (. اهمیت این امر تا بدان56:6314شود )نادری،نیافتگی در کشورها قلمداد میتوسعه

وآوری را یکی از اهداف مهم سازمان معرفی کرده است است که دراکر، ن

کار دانسته است تا مدیران در ونوآوری را پیروزی در کسب 3(. تاشمن5،651:6331)پارکینسون

پی شناسایی سازوکار چرخۀ فناوری و جویبار نوآوری، بتوانند به کمک انجام و اجرای 

 (.26:6331برسند )تاشمن، هاآنی از های ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشدگرگونی

، 4ای برخوردار بوده و نوآوری چابکدر میان مباحث نوآوری، بحث چابکی از اهمیت فزاینده

تر از طریق تعامل، همکاری و ایجاد تغییرات، به ها سریعکند سازماننوآوری است که کمک می
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گیرند و به مزیت برتری دست  تحوالت موجود پاسخ دهند و از شرایط موجود به نفع خود بهره

رویکردی است که در آن  عبارت دیگر، نوآوری چابک،به( 6،5661یابند )ریگبی و همکاران

یابند )ویلسون و های نوآوری دست میها به کارایی و اثربخشی از طریق فعالیتسازمان

 (. 5،5661داس

نماید، کلیدی ایفا میها نقش در مباحث دفاعی، یکی از عواملی که در برتری و پیروزی

های دلیل ایفای نقش در تحقیق، توسعه و دستیابی به فناوریعامل نوآوری چابک است و به

( و 654:6315زاده و همکاران، برتر و تسلیحات پیشرفته اهمیت خاصی پیدا کرده است )نظری

ساسی دارد در بهسازی تجهیزات، فرایندها و ارائۀ خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی نقش ا

منظور کسب آمادگی در برابر های دفاعی بههمین دلیل، سازمان(؛ به3،32:5661)تیلور

ای و نیل به نوآوری، نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری ای و فرامنطقهتهدیدهای منطقه

ها یارتقای توانمند»چابک هستند تا بر اساس آن، بتوانند دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی 

و « های جدید دفاعی در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی جدیدو خلق شایستگی

( را محقق 6333)محمدی و همکاران، « افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیۀ دفاعی»

به تغییرات محیطی، حفظ افزایی دفاعی، پاسخدلیل توانتوان بیان نمود بهنمایند، در مجموع می

های بلندمدت ضرورت توجه به موضوع بتی بخش دفاعی و دستیابی به موفقیتمزیت رقا

نوآوری چابک از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است و پژوهش حاضر با عنایت به موارد فوق، 

های صنعتی دفاعی به رشته تحریر با هدف ارائه الگوی راهبردی نوآوری چابک برای سازمان

  درآمده است.

 شناسی پژوهششینهمبانی نظری و پی

 نوآوری

نوآوری پدیدۀ جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازۀ تاریخ خود بشر دارد 

رسد، ساده نیست نظر می(. با این وجود، تعریف نوآوری چندان که به4،21:5663)فاگربرگ
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معنای ساختن چیزی جدید به Innovation(. واژه التین نوآوری، 6،665:5661)وایت و برتون

گذاری معنا باشد.  فرهنگ لغت دهخدا، نوآوری را به معنای عمل نوآور، ابتکار، ابداع و بدعتمی

های جدیدی که در ذهن ها و راهکرده است. نوآوری در فرهنگ انگلیسی به معنای خلق ایده

و آزمایش حاصل شده، آمده است و نیز ایجاد طرح، شیوه یا فرآیند جدیدی که از طریق مطالعه 

نوآوری به معنای معرفی و عرضۀ چیزی نو معنی   5است. همچنین در فرهنگ لغت هریتیج

(. بر اساس فرهنگ لغت وبستر، نوآوری عبارت است از آغاز یا 56:6314شده است )نادری،

 تجاری، هر نوع کاال یا خدمات –های اقتصادی معرفی چیزی جدید، خالق بودن در فعالیت

جدیدی یا هر نوع فرآیند کاری نو و متفاوت از گذشته و اختراعات جدید )شاهین و 

مطرح کردن چیزی جدید یا »(، بر اساس این فرهنگ لغت، نوآوری یعنی 66:6331بیگی،صادق

( و در ارتباط با تغییرات 3،31:5664آورده است )مریم« یک ایده، روش یا تجهیزاتی جدید

(. بر 656:6314فکرات، فرآیندها و خدمات است )براری و جمشیدی،سریع و مفید در زمینۀ ت

های جدید اساس دیدگاه رابینز، نوآوری فرآیند تبدیل ایده خالق به محصوالت، خدمات و روش

( و نوآوری، تبدیل خالقیت )ایده نو( به عمل و یا نتیجه )سود( است 6116عملیات است )رابینز،

ر تعریفی دیگر، خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر (. د656:6316)دهقان و همکاران،

دیگر، خالقیت عبارتنوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است؛ به کهیدرحالجدید است 

معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است های نو دارد و نوآوری بهاشاره به ایجاد اندیشه

 (. 6336)الوانی،

 ( نو5663ون دی ون )داند که در های جدید افرادی میآوری را توسعه و اجرای ایده

اند. بنابراین از نظر او، ایدۀ جدید ممکن است از نظر یک زمینۀ نهادی با هم در ارتباط متقابل

افراد درگیر با آن، جدید تلقی شود، اگرچه در جای دیگری استفاده شده باشد )ون دی 

 (.4،5663ون
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 ( نوآوری یک راه فکر کردن و عمل کردن است 5666وئین )از دیدگاه گیبسون و ناک

 (.6،5666که برای بقا و سودآوری سازمانی الزم است )گیبسون و ناکوئین

 کارگیری ایدۀ جدید تعریف ( نوآوری را خلق و به6112نامۀ رفتار سازمانی )دانش

رآیند کار باشد. ایده کند. این ایدۀ جدید ممکن است مربوط به نوآوری در زمینۀ فناوری یا فمی

 سؤالهای قدیمی و یا طراحی باشد که نظم فعلی را زیر ممکن است ترکیب جدید از ایده

 (.5،6112کند )نیچالسونبرد و فرمول یا دیدگاه جدیدی را ارائه میمی

 ( نوآوری عبارت5661از نظر کروسان و آپایدین )برداری از تولید، اقتباس و یا بهرهاست

افزوده در جو اقتصادی و جو اجتماعی ازقبیل بازآفرینی و گسترش ار دارای ارزشاز یک ابتک

های نوین های جدید تولید و استقرار سیستممحصوالت، خدمات و بازارها، توسعه روش

 (.3،5661مدیریتی )کروسان و آپایدین

 ( نوآوری را می5663از نظر گولسوی )ریف های جدید تعآمیز ایدهتوان اجرای موفقیت

 (.4،5661کرد )گولسوی

 ( نوآوری را معرفی و کاربرد ایده و تولید محصوالت جدید توسط 5662وست و فار )

فرد، گروه یا سازمان برای استفاده در واحدهای سازمانی مرتبط برای اصالح و طراحی، 

؛ (2،5662دانند )وست و فارکه برای فرد، گروه و سازمان یا جامعه مفید باشد، مینحویبه

های خالق در سازمان آمیز ایده( نوآوری سازمانی را اجرای موفقیت5661که آمبیل )حالیدر

 (.1،5661کند )آمبیلتعریف می

توان بیان نمود نوآوری یعنی فرآیند تبدیل فرصت به گیری بخش نوآوری میدر نتیجه

و  دهیسازمانهای جدید به کاربرد عملی گسترده که باید های جدید و رساندن ایدهایده

معنای ایجاد مدیریت شود تا بتواند حیات مستمر هر سازمانی را تضمین کند. نوآوری صرفاً به

گویی به های جدید در پاسخمعنای ارائه روشتواند بهبازارهای جدید نیست، نوآوری می
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  (.663:6311بازارهای بالغ و جاافتاده نیز باشد )خمسه و سردشتی،

 مرتبط با نوآوری دفاعی بندی مطالعاتدسته

های جدید وجوی فرصتبیان شد، نوآوری به فعال بودن یک شرکت در جست طور کههمان

کند و بیانگر تمایل به انکار و رها کردن های موجود داللت میگیری صرف از تواناییجای بهرهبه

 (.566113:،6)منگیک و آی های آزمون نشده استهای قدیمی و امتحان کردن ایدهعادت

هایی که از توانایی استفاده از راهبردهای نوآوری برای تحقق دهد شرکتشواهد نشان می

هایی مانند سود و سهم بازار، موفقیت بیشتری بخشیدن به موفقیت برخوردار هستند، در زمینه

های سازمانی (، بنابراین نوآوری، تسخیر گرایش53:6315اند )کمالی و محمدپور، کسب کرده

تواند به شکل محصول، خدمات، ها میجهت پاسخ به تغییرات محیطی است که این پاسخ در

( و 36:6316کار باشد )شاکری و همکاران،وهای کسبفرایند، فناوری، رفتار، بازار و نظام

منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در ها بهعنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانبه

که (. همچنین از آنجایی46:6333باشد )برومند و رنجبری، و متغیر امروزی میمحیط پیچیده 

های آینده نه بر سر انرژی خواهد بود و نه بر سر بازارها، بلکه جنگ واقعی کشورها در دهه

های دفاعی بیش از پیش به رو، سازمانهای انسانی خواهد بود، ازاینجنگ واقعی برای سرمایه

ای پرورش دهند که از گونهشان را بههای وجودید که استعدادها و قابلیتافرادی نیاز دارن

خوبی برخوردار باشند، زیرا در تر، توانایی تفکر نوآور بهدانش، تخصص، مهارت و از همه مهم

ای از که بخش عمده هاستآن« امور دفاعی»گیری، ترین مباحث تصمیمتمام کشورها، مهم

قصور یا خطا در زمینۀ اختصاص صحیح و  هرگونهدهد و تصاص میمنابع ملی را به خود اخ

ها و تنها موجب اتالف منابع محدود و تحمل خسارتاصولی این منابع به امور دفاعی نه

ها خواهد شد، بلکه امنیت، ثبات و آرامش الزم را نیز فراهم های سنگین در سایر بخشصدمه

دلیل تهدید نظام مقدس (؛ در این میان به635:6314پور، نخواهد آورد )امیرنژاد و خسروی

های نظامی و اقتصادی جهان در ابعاد مختلف دفاعی، جمهوری اسالمی ایران از سوی قدرت

توان ادعا نمود آمادگی بخش دفاعی و نیروهای مردمی برای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، می

ود، حیاتی است )مصطفوی و مقابله با آنچه که ممکن است در هر زمان و مکانی عملی ش
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های دفاعی به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و ( و آنچه که سازمان5:6315آشتیانی، 

پیچیدۀ امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند؛ توان تولید 

غیر است و این امر با در بازارهای مت رقابتقابلفرد و محصوالت و خدمات جدید و منحصربه

 (.631:6314گردد )عصاریان، نوآوری میسر می

گردد. تا های پس از جنگ جهانی دوم بازمیپیشینۀ عملی نوآوری در سطح وسیع به سال

کردند، اما با گذشت زمان و بازسازی ها در محیطی نسبتاً ثابت کار میآن زمان شرکت

ها به محیط کار و زندگی اجتماعی مردم، سازمان های جنگ و آرامش و بهبود در شرایطویرانی

ها، مراکز علمی و پژوهشی بیش از پیش برای سمت توسعه و نوآوری روی آوردند. دانشگاه

های جدید در تولید و خدمات تشویق شدند. از سوی دیگر، با بهبود شرایط حلیافتن راه

دریافتند که برای حفظ مزیت رقابتی  هاهای نوین، سازمانکار و فناوریواقتصادی، بازار کسب

ها و نظام مدیریتی باید راهبردهای متفاوتی اتخاذ کنند. همچنین دریافتند که ساختار سازمان

(. در 16:6313بیگی،سو شوند )نجفبه تغییر نیاز دارد تا بتواند با محیط در حال تغییر هم هاآن

دۀ صنعت دفاعی، به دوران دفاع مقدس و های عمجمهوری اسالمی ایران، بیشتر سابقۀ نوآوری

(، اما نگاه ویژه و راهبردی به این موضوع، بیشتر در 6316گردد )وحیدی، پس از آن برمی

 گرفتهشکلهای تحقیقاتی و صنعتی های پس از جنگ و فراهم شدن فرصت برای فعالیتسال

( و با 661:6316منظور مواجهه با تهدیدهای مداوم دشمنان )فیروزشاهی، است. اکنون نیز به

رود، ضرورت پرداختن به نوآوری انداز آینده و انتظارهایی که از صنایع دفاعی میتوجه به چشم

ات های جدید و پیشرفته، پاسخ به تغییرهای تولید فناوریالزام تأمینعنوان عاملی مؤثر در به

زاده و همکاران، محیطی و ایجاد مزیت برتری برای بخش دفاعی، امری بدیهی است )نظری

تواند موجب ارتقای درک و (؛ زیرا شناخت دقیق و عمیق نظام نوآوری دفاعی می654:6315

ها و کمبودهای احتمالی شده و راهکارهای مؤثرتری را برای بهبود تغییر نسبت به چالش

 های دفاعی قرار دهد.سازمان رویِعملکرد نوآوری پیشِ

کارگیری و انتشار یک فناوری یا یک اندیشۀ جدید در هتوان بدر حوزۀ دفاعی، نوآوری را می

(. در واقع، موفقیت یک نوآوری دفاعی به 53:6316زاده،صحنۀ عملیات و جنگ دانست )نظری

راین مفهوم نوآوری دفاعی با میزان انتشار و بکارگیری آن در صحنه عملیات بستگی دارد؛ بناب

یک نوآوری بر اثربخشی  تأثیرگذاریمفاهیمی مانند انتشار و بکارگیری نیز گره خورده و 
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است.  شناساییقابلراهبردی یک کشور یا یک نیروی دفاعی، در فرآیندهای انتشار و کاربرد آن، 

کند و این عمل می عنوان پدرخواندۀ نوآوریتوان گفت که ضرورت و نیاز به، میروازاین

ها و نیازهای عملیاتی و راهبردی بالفعل و بالقوۀ یک کشور است که موجب نوآوری ضرورت

 شود.دفاعی می

در تعریفی دیگر، نوآوری دفاعی یک فعالیت اجتماعی است که نهادها و افراد مختلفی در آن 

هادهای مختلفی است کنند. در واقع، نوآوری دفاعی حاصل تعامل نشرکت کرده و فعالیت می

های فناورانه، کنند با تغییر در توانمندیگذارند و معموالً سعی می تأثیرگیری آن که در شکل

های دفاعی فراهم کنند های خود، شرایط را برای نوآوریو دکترین هامأموریت

 (.6،661:5666)هالی

ی توان گفت نوآوریبا توجه به تعاریف متفاوتی که از نوآوری دفاعی ارائۀ شده است، م

های راهبردی در عمل از طریق دفاعی عبارت است از رویکردی راهبری جهت دستیابی به هدف

منظور های موجود بهگیری صرف از تواناییجای بهرههای جدید بهوجوی فرصتجست

، های برتر و پیشرفتهافزایی دفاعی، ایفای نقش در تحقیق، توسعه و دستیابی به فناوریتوان

های بلندمدت در جهت پاسخ به تغییرات محیطی و تهدیدهای بالفعل و دستیابی به موفقیت

ارتقای »ای و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای بخش دفاعی در قالب ای و فرامنطقهبالقوه منطقه

های جدید دفاعی در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی ها و خلق شایستگیتوانمندی

و ایجاد تعادل بین « زایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیۀ دفاعیاف»، «جدید

پوده و )دهقانی« های آیندهاکتشاف برای خلق توانمندی»و « هابرداری اثربخش از داشتهبهره»

ها یا قدرت دفاعی یا خلق شایستگی تأمین( و هدف آن نیز، 51:6312پاشایی هوالسو،

مهم و کارکرد  مؤلفۀقدرت دفاعی،  تأمین( و 5،61:56666آفرینی دفاعی است )هالیارزش

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

ای از مفاهیم خاطر، نوآوری دفاعی، مجموعههمین(. به62:6336نیواسان، گردد )سریمی

افزایش اثربخشی نظامی دارد و در این راه باید  فناورانه، دکترینی و عملیاتی است که سعی در
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های جنگاوری تبدیل کند، از سوی دیگر، نوآوری به بهترین وجه، منابع موجود را به توانمندی

های سازمانی همراه است که چه در حین نوآوری و چه پس از آن دچار ای از تعاملبا مجموعه

های بازیگران مختلف تأثیرگذار بر نوآوری، مل(. تغییر در تعا6،16:5662شوند )براکنتحول می

تواند ناشی از تحوالت فناورانه و یا تأثیرگذار بر تحوالت فناورانه باشد، بنابراین یک رابطۀ می

  (.5،62:5666دوجانبه میان این موضوع وجود دارد که در مفهوم نظام نوآوری نهفته است )ریپی

 نقاط افتراق:

بندی کرد که هر کدام دارای نقطۀ تمرکز و به چهار دسته تقسیمتوان نوآوری دفاعی را می

 گستردگی خاص خود هستند:

 ها و فرهنگ نوآوری دستۀ اول دربرگیرندۀ مطالعاتی است که بررسی نهادها، سازمان

در ها کنند که این نهاد و سازمانکنند و این موضوع را تبیین میدر بخش دفاع را دنبال می

 گرفتهشکلو  یافتهتکاملچگونه  هاآنخوش چه تحوالتی شده و نظام نوآوری زمان دست طول

های نوآوری و همچنین تبیین نحوۀ ها، بررسی نظاماست.در واقع هدف عمدۀ این تحلیل

 های دفاعی است.فرهنگ تغییر در سازمان تأثیرگذاری

  نوآوری و مدرنیزه کردن دستۀ دوم دربرگیرندۀ مطالعاتی است که بر توصیف فرآیند

دارند. این مطالعات، بر  تأکیدها و یا موارد خاص، نظامی کشورها از طریق بررسی فناوری

در صحنۀ عملیات  هاآن تأثیرگذاریهای خاص و فرآیند نوآوری و بررسی موردی روی فناوری

 میم ندارند.گونه مطالعات، معموالً قابلیت تعتمرکز دارند. بنابراین نتایج حاصل از این

 بر  تأثیرگذاریدنبال شناسایی عوامل دستۀ دوم دربرگیرندۀ مطالعاتی است که به

های دفاعی و بر تحول دکترین تأثیرگذارنوآوری در دکترین هستند. شناسایی عوامل کلیدی 

های دفاعی امری ضروری باشد، از اند نوآوری در دکترینشرایط محیطی که باعث شده

 مطالعات است. موضوعات مهم این

 دنبال شناسایی فاکتورهای مختلف دستۀ چهارم دربرگیرندۀ مطالعاتی است که به

های نظامی در یک محیط استراتژیک بر افزایش و یا کاهش اثربخشی نوآوری سازمان تأثیرگذار
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های دفاعی در یک محیط خاص هستند، بنابراین این نوع از مطالعات، با در نظر گرفتن سازمان

ها در این بر افزایش و کاهش نوآوری تأثیرگذارند اجتماع نوآوری(، سعی در تبیین عوامل )مان

 (.13:6316(؛ )محمدی و همکاران،6،5664محیط دارند )تامز

توان گفت که موضوع مطالعات نوآوری دفاعی، بسیار گسترده بوده و هر کدام از بنابراین می

اند. دو نوع اول مذکور در باال، داشته تأکیدهای خاصی از این موضوع این مطالعات بر جنبه

پردازی در های دفاعی بوده و کمتر به دنبال تئورینوآوری یهایژگیوبیشتر به دنبال توصیف 

اند که تحلیل، سعی داشته عالوه برکه مطالعات نوع سوم و چهارم اند؛ درحالیزمینه بوده این

  (.6311هایی را برای نوآوری دفاعی توسعه دهند )پاشایی،پردازی کرده و تئوریاقدام به نظریه

 چابکی

های خصوص سیستمعنوان یک مفهوم مدیریتی، ابتدا در یک بستر تولیدی و بهچابکی به

عنوان یکی کار سرایت کرد و بهوهای کسبولیدی منعطف شکل گرفت و بعدها به دیگر حوزهت

پذیری سازمان را در های سازمانی مطرح شد. اصطالح چابک، سرعت واکنش و انعطافاز ویژگی

(. از ابتدای 64: 6316کند )ابراهیمیان جلودار، مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان می

( تاکنون تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و برمبنای 6116کی سازمانی )دهه ظهور چاب

 بندی نمود:توان آن تعاریف را در دو رویکرد اصلی زیر طبقهادبیات تحقیق، می

الف( رویکرد اول، دارای مفهومی بسیار وسیع و مبهم است و شامل تمامی تعاریف و 

باشد که در دو دهه اخیر در صنعت اجرا شده گونی میهای گوناتوصیفات از اقدامات و فناوری

گویند: چابکی عبارت است از می کارهاین( در 6111است. برای مثال یوسف و همکاران )

یافته در تولید. در همین راستا، گلدمن و های توسعهها و فناوریافزا از شیوهاستفاده هم

ر یک محیط رقابتی که مشخصه آن ( چابکی را توانایی رشد اقتصادی د6112همکاران )

چون تولید کنند. از این منظر، مفاهیمی همتغییرات دائم و غیرمنتظره است، تعریف می

 گیرد.هنگام، تولید ناب و مدیریت کیفیت جامع در درون این تعریف قرار میبه

اصلی این رویکرد بر توانایی انطباق سریع  تأکیدتر است؛ ب( رویکرد دوم، دقیق و خاص
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باشد. بر این اساس، چابکی عبارت است از انطباق سریع و واکنشی عوامل سازمانی نسبت به می

ترین تعاریف منطبق با تغییرات غیرمنتظره و ارائه راهکار جدید و کامالً متفاوت. یکی از جامع

دارد: سازمان وی در تعریف چابکی بیان می( ارائه شده است. 5662این رویکرد، توسط کاید )

کار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش وچابک، یک کسب

های مشتری را دارد. های بازار و نیازمندینشده، فرصتبینیبه تحوالت غیرمنتظره و پیش

هنگام، تولید شده )مثل تولید بهختهکه در حال حاضر بیشتر ابزارهای شناجاییبنابراین، از آن

وکار ناپذیری محیط کسببینیقطعیت و پیشاند عدمناب، مدیریت کیفیت جامع و ...( نتوانسته

رویکرد  محققانگیرند. اکثریت گونه اقدامات در این مفهوم چابکی قرار نمیرا رفع کنند، لذا این

یک  یواصلهای اولیه پذیری از ویژگیو انعطاف اند. در تمامی این تعاریف، سرعتدوم را پذیرفته

 (.61:6312(؛ )امیری،6316زاده و همکاران،شود )قربانیسازمان چابک محسوب می

طورکلی واژه چابک در فرهنگ لغت به معنای حرکت سریع، چاالک، فعال و توانایی به

است و در فضای حرکت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر سریع و با یک روش هوشمندانه 

بینی و استفاده از آن تغییرات معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیرقابل پیشکنونی، به

 (. 443:5661هایی برای پیشرفت سازمانی است )آگراول، شانکار و تیواری،عنوان فرصتبه

یک  سازمان چابک»کند: گونه تعریف میهای چابکی را اینترین تعریفکاید یکی از جامع

کار با سرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحوالت و وکسب

های مشتری را دارد. در چنین های بازار و نیازمندیبینی نشده، فرصتوقایع غیرمنتظره پیش

شود که سرعت، انطباق و استحکام را تسهیل کاری فرآیندها و ساختارهایی یافت میوکسب

، دارای سازمان هماهنگ و منظمی است که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محیط کرده

بینی را دارد و البته این محیط با کارکردهای کنونی سازمان تجاری کامالً پویا و غیرقابل پیش

 (. 646: 6315)جعفرنژاد و همکاران،« تناسب نیستبی

گرا، تغییرپذیر و رشدمحور پویا، موقعیتطورکلی، تعاریف ذکر شده از چابکی، سازمان را به

، یک هاآنکنند. علت تمایل به پویایی در این است که شرایطی که امروزه از اثر تجسم می

گرایی نیز آن رسد، ممکن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد. علت موقعیتسازمان به چابکی می

رد. دلیل تغییرپذیری نیز این است گذامی تأثیراست که محیط بازار بر سطح چابکی مورد نیاز 

(. چابکی 6316که چابکی در گرو حرکت سازمان به سمت سازگاری و تطابق است )شهبازخان، 
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انداز، به صورت رشدمحور است که از راه توانایی سازمان برای ادراک و تصدیق مجدد چشم

های جدید بر راهیابد و سازمان چابک ها و نوآوری در فنون مصداق میبازسازی استراتژی

هدایت سازمان جهت واکنش سریع و مؤثر نسبت به تغییرات بازارها توجه دارد که البته این 

بر محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان هستند. به بیان ها تا حدود زیادی مبتنیروش

ن، های اطالعاتی، کارکناسو کردن فناوریتر، شالوده سازمان چابک عبارت است از همساده

پذیر تا در این صورت توانایی فرآیندهای کاری و امکانات در یک سازمان همگن و انعطاف

 (. 2: 6316واکنش سریع نسبت به شرایط در حال تغییر فراهم گردد )واعظی و صداقت، 

شناسایی تغییرات محیط »؛ «سرعت عمل»توان عناصر اساسی تعاریف ارائه شده را می

؛ «های اساسیایجاد شایستگی»؛ «اطمینانییرات و عدمپاسخ به تغ»؛ «کاروکسب

انسجام »و « های مختلفترکیب فناوری»؛ «عرضه محصوالت کامالً سفارشی»؛ «پذیریانعطاف»

(؛ )شعبانی و پاشایی 64: 6316بیان نمود )محقر و همکاران، « سازمانیسازمانی و درونبین

)شریفی و  (؛5،41:5663و همکاران(؛ )گیاچیتی 6،33:5666(؛ )کریستفر6312هوالسو،

  .(3،612:5666پاوا

 های چابکهای سازمانویژگی

السیر، سازگار و قدرتمند بودن در پاسخ به توان به سریعهای سازمان چابک میاز ویژگی

های مشتری های جدید بازار و پاسخ به نیازمندیتغییرات ناگهانی و محیطی، کسب فرصت

 (. 31:6332پور،اشاره نمود )فتحیان و گلچین

بودن بر ک، مبتنیهای سازمان چاب( ویژگی5661از دیدگاه جوکسون و جوهانسون )

های سربار، خالق بودن، پذیری، حذف هزینهها و شایستگی، انعطافاطالعات، تمرکز بر فعالیت

باشد )جاکسون و مراتب میهمراه بودن با ساختارهای مجازی و فقدان سلسله

 (.4،5661جوهانسون

اند های نیرومندیسازی استراتژیهای چابک به دنبال پیادهاز دیدگاه ورلی و الولر، سازمان

                                                                                                                                       

1. Christopher 
2. Giachetti & et al 
3. Sharifi & Pawa 
4. Jackson & Johansson 
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آورند. همچنین دست میگویی به محیط بهکه منافع اقتصادی و فرهنگی خود را از طریق پاسخ

توانند سریعاً به فشارهای محیطی پاسخ دهند. هایی دارند که میهای چابک طرحسازمان

از یک نیت  پذیر، ساختارها، فرایندها، افراد و پارامترهایی دارند که ارزش راهای انطباقطرح

پذیر اخذ نموده و از این ایده که اجرای مجدد یک استراتژی قوی، فرآیندی پیوسته و انطباق

کند. سومین ویژگی سازمان چابک، رهبری و هویت مشترک است. باشد، حمایت میطبیعی می

عنوان یک عنوان یک خصوصیت فردی به رهبری بهوجوه مشترک تفکر سارمان را از رهبری به

کند. قابلیت دهد. رهبری مشترک از قابلیت تغییر پشتیبانی مییت سازمانی تغییر میظرف

های محیطی و آفرینی سازمان اشاره به توانایی سازمان دارد که دربرگیرنده نگرانیارزش

ها باید اهداف و باشد. سازماننفعان میکار و تعادل با ذیواجتماعی در عملیات کسب

و استراتژی سازمان  هاگرایشپایداری سازمان، مطابق با اهداف،  رخوردرویکردهای خاص که 

 (.6،5661هستند، انتخاب کنند )ورلی و الولر

رضایت مشتریان و  تأمیندنبال (، سازمان چابک به6311در پژوهش صادقیان و همکاران )

م در محیط گویی به تغییرات مداوکارکنان است. ضروری است که هر سازمانی از توانایی پاسخ

هایی از یکنواختی موجود کار خود برخوردار باشد. تفکر چابکی نیز در چنین سازمانوکسب

ها و های بالقوه و ایجاد شرایط باثبات برای توانمندیدنبال استفاده از فرصترود و بهفراتر می

 های خود است.نوآوری

پویاست که با محیط خود ( سازمان چابک یک سازمان سیال و 6314از دیدگاه موالیی )

تواند نیازهای محیطی را رسد و میتعاملی ناپایدار دارد و هر لحظه از زمان به یک تعادل می

 را فراهم نماید. هاآنتشخیص داده و ابزار الزم برای هماهنگی خود با 

سازی ارزش برای مشتریان(، محرک )ارج نهادن و غنی تأکید( موارد 6314پور )گلچین

های جدید(، روش )واکنش سریع به تحوالت با طراحی و تحوالت محیطی، بازار و فرصت )تغییر

گویی(، الزامات )سازمان همگن، پذیری و پاسخها )سرعت، شایستگی، انعطافو توسعه(، قابلیت

عنوان پذیر و سریع( و هدف )ماندگاری و بقاء در بازار از طریق سازگاری با تحوالت( را بهانعطاف

                                                                                                                                       

1. Worley & Lawler 



 6311 پائیز، 3 ، شمارۀبیستم سالمدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 64

 

 داند.های چابک میتوجه سازمانهای قابلیویژگ

توان بیان نمود که چابکی سازمانی گرفته میهای صورتطورکلی در بررسی پژوهشبه

و « ها و تهدیدات محیطیآگاهی مداوم به فرصت»؛ «پذیری سازمانیبر انطباق تأکید»مستلزم 

است که « رساندن اثرات منفی تهدیدات بالقوه به حداقلها و قابلیت درونی استفاده از فرصت»

  (.66:6311یزد،گیرند )محمدیانعنوان ابعاد چابکی سازمانی موردبحث قرار میتحت

 های دفاعیچابکی سازمان

منظور مقابله با تهدیدهای دفاعی به دهیسازمانفرآیند رایج در طراحی ساختار و 

(، زیرا نظام مقدس 12:6316قامحمدی،نشدۀ محیطی، بسیار شکننده است )آبینیپیش

های دفاعی و اقتصادی جهان در ابعاد مختلف دفاعی، جمهوری اسالمی ایران از سوی قدرت

شود. برمبنای آنچه در چهل سال گذشته رخ داد، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تهدید می

 هرممکن است توان گفت آمادگی بخش دفاعی و نیروهای مردمی برای مقابله با آنچه که می

های دفاعی ( و سازمان5:6315زمان و مکانی عملی شود، حیاتی است )مصطفوی و آشتیبانی،

ویژه در عصر اطالعات های الزم برای عملکرد کارآ و اثربخش بهج.ا.ا برای دستیابی به توانمندی

فرد و هزادهایی چابک تبدیل شوند )قاضیهای نوین باید به سازمانخصوص در عرصۀ جنگو به

منظور کسب آمادگی در برابر تهدیدهای های دفاعی بهمنظور سازمان(. بدین615:6316اتابکی،

بر چابکی  مؤثرهای چابکی، نیازمند شناسایی عوامل ای و نیل به قابلیتای و فرامنطقهمنطقه

ویی با های رزم خود را طراحی کنند، از سسازمان هستند تا بر اساس آن، الگوی مناسب سامانه

های دفاعی باید این توانایی و سازی سازمانبر چابکتوجه به فرامین و تدابیر ابالغی مبنی

های چابکی در ابعاد مختلف، قابلیت را در خود ایجاد نمایند، بنابراین شناسایی عوامل و شاخص

دگی (. همچنین گستر11:6316های چابکی خواهد بود )آقامحمدی،کنندۀ نیل به قابلیتتسهیل

های مختلف عملیاتی و رزمی، فرماندهی و واپایش )کنترل(، حوزۀ دفاعی در بخش یهاتیمأمور

فناوری، ساخت و نگهداری، تجهیزات و ادوات دفاعی و حتی پشتیبانی، آماد و خدمات اداری و 

های دفاعی را از اهمیت مضاعفی برخوردار نموده مالی ضرورت توجه به موضوع چابکی در حوزه

 (.634:6314پور،)امیرنژاد و خسروی است

ایفای نقش در تحقیق، توسعه و »های های چابک دفاعی باید دارای ویژگیهمچنین سازمان

بهسازی تجهیزات، فرایندها و ارائۀ »؛ «های برتر و تسلیحات پیشرفتهدستیابی به فناوری
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های جدید دفاعی ستگیها و خلق شایارتقای توانمندی»؛ «خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی

افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت »؛ «در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی جدید

؛ «به تغییرات محیطی و تهدیدات بالفعل و بالقوهپاسخ »؛ «افزایی دفاعیتوان»؛ «بنیۀ دفاعی

 تر سازمان به سمت اهداف از پیشپیشبرد سریع»؛ «حفظ مزیت برتری بخش دفاعی»

کسب ارزش در قبال »؛ «ها و استحکام سازمانرسانی بهتر، کاهش قیمتخدمت»؛ «شدهتعیین

دهندگان برقراری هماهنگی الزم بین سرویس»؛ «گذاری در زمینۀ فناوری اطالعاتسرمایه

گویی پاسخ»؛ «توانایی سازمان در تغییر فرآیندها و بهبود عملیات کاری»؛ «فناوری اطالعات

افزایش رضایت »؛ «هاآنتر به تهدیدات و دفع گویی سریعپاسخ»؛ «ان به نیازهاتر سازمسریع

توسعه »؛ «المللیپاسخگویی مناسب به تغییرات محیط پیرامونی و بین»؛ «خاطر کارکنان

بر  تأکیدتوجه و »؛ «های کاری و عملیاتیافزایش ارزش»؛ «های کارکنانچشمگیر مهارت

کسب مزیت رقابتی در برتری بر »؛ «پیشرفت ساختار فرآیندهای سازمانی»؛ «واپایش سازمان

؛ «هاافزایش کارایی سازمان به دلیل واپایش و کاهش هزینه»؛ «المللیرقبای پیرامونی و بین

باشند « بهبود واپایش هزینه»؛ «های رقابتیهای فناورانه در عرصهکسب برتری»

 (.53:6332(؛ )فتحیان و همکاران،16:6316)آقامحمدی،(؛ 6311)پاشایی،

 نوآوری چابک

کار چون چیزی وکسب»همواره به « کار چون چیزی متداولوکسب»های چابک، در سازمان

های در حال یادگیری خواهند بود که از سازمان هاآنشود. به همین دلیل، تبدیل می« جدید

گذارند. در مواقعی که اشتباهی طریق آزمون و ارزیابی، مرزهای دانش و مهارت را پشت سر می

جای ها )بهها و شکستهای چابک، فرهنگ یادگیری فعال از ناکامیگیرد، در سازمانصورت می

ای اطالعاتی غنی و فرآیندهای دانش، افراد هنمودن( وجود دارد. سامانهفرهنگ معمول سرزنش

هایشان دسترسی پیدا کنند سازد تا به اطالعات مورد نیاز خود برای انجام دادن شغلرا قادر می

هایی در ها را برای ارائۀ ارزش بهترشدۀ مشتری به اشتراک بگذارند. تالشو همچنین طرح

تحلیل و وقراردادن افراد مناسب برای تجزیه راستای تغییر، برای ایجاد روند اطالعاتی بامعنا و

 (.6،5656گیرند )هولبچصورت می هاآنتفسیر 

                                                                                                                                       

1. Holbeche 
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تر از طریق تعامل، همکاری ها سریعکند سازماننوآوری است که کمک می» نوآوری چابک

و ایجاد تغییرات، به تحوالت موجود پاسخ دهند و از شرایط موجود به نفع خود بهره گیرند و به 

ها رویکردی است که در آن سازمان»عبارت دیگر، نوآوری چابک: به«. تری دست یابندمزیت بر

 «. یابندهای نوآوری دست میبه کارایی و اثربخشی از طریق فعالیت

  گردد:( ارائه می6تعاریف ارائه شده از نوآوری چابک در جدول ذیل )جدول شماره 

 چابکتعاریف ارائه شده از نوآوری : 7 شمارۀجدول 

 تعریف نویسنده ردیف

6 
 6ارنست و یانک

(5661) 

تر خدمات تجاری نوآوری چابک، هنر ساختن چیزهای سخت و ایجاد سریع

 اعتماد است.قابل

5 

موریس و 

 5همکاران

(5664) 

نوآوری چابک محدود به ارائۀ نوآوری جدید نیست، بلکه بر پایداری نوآوری 

 کند.می تأکیدجدید در محیط متغیر 

 (5662) 3دنیگ 3
که هدف نوآوری آل، جاییعنوان یک نوآوری ایدهتواند بهنوآوری چابک می

 خوبی تعریف شده است با هدف بهبود مستمر انجام دهد.به

4 
 4ویلسون و دوز

(5666) 

ها به کارایی و اثربخشی از نوآوری چابک رویکردی است که در آن شرکت

 یابند.میهای نوآوری دست طریق فعالیت

2 

ریگبی و 

 2همکاران

(5661) 

را برای ایجاد مزیت رقابتی در  مؤثرنوآوری چابک، همکاری و بهبود کارایی 

 دهد.های متغیر، سیال و رقابتی را پیشنهاد میمحیط

1 

رویز بنیتز و 

 1کامبرا فیرو

(5663) 

های مهندسی، نوآوری چابک یک روش تدریجی مدیریت طرح و فعالیت

کار است که هدف آن توسعه وهای کسباطالعات و دیگر زمینهفناوری 

 پذیر و تعاملی است.محصول یا خدمات جدید در یک شیوۀ بسیار انعطاف

                                                                                                                                       

1. Ernst & Yaung 

2. Morris & et al 

3. Denning 

4. Wilson & Doz 

2. Rigby & et al 

1. Ruiz-Benitez & Cambra-Fierro 
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 تعریف نویسنده ردیف

1 

پوده و دهقانی

پاشایی هوالسو 

(6311) 

تر از طریق تعامل، همکاری و ایجاد نوآوری چابک، نوآوری است که سریع

همچنین به تغییرات در طیف بازار واکنش پذیر است و تغییرات جدید، امکان

دهد؛ معنی چابک فقط برای ایجاد محصوالت یا خدمات جدید نیست، می

 تواند پایدار باشد.شود که چگونه نوآوری جدید میبلکه به هنر مربوط می

ای از فرآیندها، معنای مجموعهتوان بیان نمود نوآوری چابک بهبا توجه به تعاریف فوق، می

با  توأمها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان، ابزارها و روش

ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و اساس سازمان نوآور چابک، کنترل هزینه

های اطالعاتی، کارکنان و فرآیندهای کاری در یک نظام همگن، سو کردن فناوریمه

باشد منظور هوشمندسازی و دستیابی به مزیت برتری میپذیر و تعاملی بهانعطاف

 (.6311)پاشایی،

 تفاوت بین نوآوری سنتی و نوآوری چابک

( تفاوت بین نوآوری سنتی و چابک به شرح جدول ذیل )جدول 5664) 6از دیدگاه کازمرک

  باشد:( می5شماره 

 تفاوت بین نوآوری سنتی و نوآوری چابک :7 شمارۀ جدول

 های صنعتی دفاعینوآوری چابک سازمان

ای از فرآیندها، ابزارها و معنای مجموعههای صنعتی دفاعی بهنوآوری چابک برای سازمان

                                                                                                                                       

1. Kaczmarek 

 نوآوری چابک نوآوری سنتی

 بیشتر بر ایجاد پیشنهادهای جدید متمرکز است.
های نوآوری را بهبود بخشد تا پایدار و درنظر دارد فعالیت

 هماهنگ باشند.

 سیال و خودسازنده است. غیرقابل تغییر و غیرمنعطف است.

 رهبر پذیرای تغییرات بیرون سازمانی است. تمایل به تغییرات بیرون سازمانی ندارد.رهبر 

 ها اهتمامی ندارد.به همکاری با سایر نوآوری
دهد که از همکاری خارج از شرکت نوآوری باز را ترویج می

 برد.مینیز سود 



 6311 پائیز، 3 ، شمارۀبیستم سالمدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 67

 

ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان، تهدیدات روش

ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و یک با کنترل هزینه توأمبالفعل و بالقوه 

های چون فناوریهای داخلی همالعاده )قابلیتهای فوقسیستم صنعتی نوآور چابک با قابلیت

افزاری، نیروی انسانی و مدیریت ماهرانه( برای رسیدن به تغییرات سریع و افزاری و نرمسخت

گویی( و تهدیدات بالفعل و بالقوه است. پذیری، مشتریان و پاسخنعطافآنی بازار )اعم از سرعت، ا

گویی( یا بین های محصول )سرعت و پاسخسرعت بین مدلعبارتی، آن سیستم تولیدی که بهبه

پذیری( و به خواسته و تقاضای مشتری )نیازها و جایی ایجاد کرده )انعطافخطوط تولید جابه

دهد، سیستم ال پاسخ میصورت ایدهت( در زمان واقعی و بههای مشتری و تهدیداخواسته

خود یک توان بیان نمود که نوآوری چابکی به خودیصنعتی نوآور چابک نام دارد. در نهایت می

اطمینان، تغییر پذیری در محیطی است که عدمهدف نیست، بلکه یک ابزار ضروری برای رقابت

آن است و یک واکنش فراگیر و کامل به تغییرات های بارز گویی سریع از مشخصهو پاسخ

  (.6311دهد )پاشایی،بنیادینی است که در سیستم دفاعی روی می

 شناسی پژوهشپیشینه

 پیشینه در خصوص نوآوری دفاعی

های زیادی صورت گرفته است ولی در در خصوص نوآوری و نوآوری سازمانی پژوهش

های اندکی صورت گرفته باشد پژوهشمیخصوص نوآوری دفاعی که موضوع تحقیق حاضر 

فرهنگ  تأثیر»( در پژوهشی تحت عنوان 6312پوده و پاشایی هوالسو )است. برای مثال دهقانی

پیمایشی  –گیری از روش توصیفی با بهره« های نوآوری دفاعیها و محرکسازمانی بر ظرفیت

 13های نوآوری دفاعی کفرهنگ سازمانی و محر هایمؤلفهبه این نتیجه رسیدند که بین 

 هایمؤلفهدرصد و بین  13های نوآوری دفاعی فرهنگ سازمانی و ظرفیت هایمؤلفهدرصد، بین 

داری درصد رابطه مثبت و معنی 11های نوآوری دفاعی های نوآوری دفاعی و ظرفیتمحرک

 وجود دارد.

سایی و شنا»( تحت عنوان 6312در پژوهشی دیگر توسط شفقت و پاشایی هوالسو )

 –گیری از روش توصیفی با بهره« بر نوآوری دفاعی با رویکرد فازی مؤثربندی عوامل اولویت

ها به این نتیجه رسیدند که عوامل راهبردهای نوآورانه؛ تحلیل دادهوپیمایشی و پس از تجزیه

وری های مدیریتی؛ مدیریت فناها؛ ویژگیفرآیند محوری بودن؛ مدیریت استعدادها و خالقیت
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اطالعات؛ آموزش و فرآیند توسعه کارکنان؛ عوامل درونی سازمانی؛ بینش و اهداف مشترک بین 

های تحقیق و توسعۀ داخلی و مدیریت دانش بر نوآوری کارکنان؛ نوآوری محصول؛ فعالیت

 .مؤثرنددفاعی 

شناسی فرآیندهای موفق نوآوری گونه»( در پژوهشی تحت عنوان 6314شفقت و همکاران )

با انجام مصاحبه اکتشافی با خبرگان دفاعی و « فاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایراند

مسیر  4های موفقیت نوآوری، پروژه دفاعی با شاخص 62ها، با بررسی تحلیل محتوای داده

مختلف برای نوآوری دفاعی استخراج نمودند که تمام این مسیرها از نیاز عملیاتی شروع شده و 

اند. تمامی این مسیرها منجر ، مرحله تشکیل تیم و نهاد تحقیقاتی سپری شدههانآدر تمامی 

گیری یک نهاد صنعتی و تولیدی شده و بهبود مشخصات عملکردی محصول و توسعه به شکل

 اتفاق افتاده است. هاآننوآوری نیز در 

ای سنجش ارائه چارچوبی بر»عنوان ( در پژوهشی تحت6311کاشانی و همکاران )سوزنچی

اند که شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع بیان نموده« نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پارکندگی دانش و کاهش بودجه 

. صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران برای پاسخ به این هاستآنترین نظامی از مهم

نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند، اما در حال حاضر، الگوهای  هایچالش

در طی این  هاآنو بنابراین مدلی برای کمک به  افتهینتوسعهنوآوری باز برای بخش دفاعی 

عمق "مسیر وجود ندارد. پژوهشگران بر اساس نتایج پژوهش چارچوبی سه بُعدی شامل 

 ارائه دادند.  "عمق دانشی"و  "گستره همکاری نوآورانه"، "همکاری نوآورانه

طراحی و تبیین الگوی نوآوری در ارتش بر اساس »( در پژوهشی تحت عنوان 6312اردالن )

له از طریق سخنرانی معظم 661با بررسی تعداد « العالیی )مدظلهفرمایشات مقام معظم رهبر

های تحقیق، مدل مناسب گویه استخراج گردید که بر اساس یافته 11روش تحلیل محتوا، 

نوآوری در ارتش مدلی است که دربرگیرندۀ ابعاد فردی )قدرت علمی، جرات علمی و انگیزش(، 

ی تولید علم، ساختار سازمانی، فرهنگ و جو سازمانی، ابعاد سازمانی )اهداف و راهبرد بر مبنا

فناوری و تجهیزات، نظام منابع انسانی، نظام آموزشی و نظام پژوهشی( و ابعاد مکتبی )روحیه و 

 تفکر بسیجی، معرفت و ایمان( است. 

 مؤثرتحلیل تعامل عوامل »عنوان ( در پژوهشی تحت6311پوده و پاشایی هوالسو )دهقانی
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، («ISMسازی ساختاری تفسیری )های دفاعی با استفاده از رویکرد مدلی سازمانبر نوآور

، «عوامل درونی سازمانی»بر نوآوری دفاعی شناسایی کردند:  مؤثرعنوان عوامل عوامل ذیل را به

های انگیزشی و برنامه»، «بینش و اهداف مشترک بین کارکنان»، «فضای کاری مناسب»

آموزش و فرآیند »، «مدیریت دانش»، «مدیریت افراد»، «ی اطالعاتمدیریت فناور»، «حمایتی

، «فرآیند محوری بودن»، «های مدیریتیویژگی»، «تحقیق و توسعه»، «یادگیری کارکنان

نوآوری در »، «نوآوری در فرآیند»، «نوآوری در رفتار»، «مدیریت خالقیت»، «نگریآینده»

 «.در بازارنوآوری »و « نوآوری در استراتژی»، «محصول

الگوی نوآوری در نیروهای مسلح »عنوان ( در پژوهشی تحت6311محمودزاده و همکاران )

گیری از رویکرد آمیخته و استفاده از با بهره« العالی(ای )مدظلهاز دیدگاه حضرت امام خامنه

ندیشه تبیین ا»بنیاد به این نتیجه رسیدند که با پردازی دادههای تحلیل محتوا و نظریهروش

معماری »و « معماری دانش و فناوری دفاعی»، «های دفاعیمعماری بخش»، «نوآوری دفاعی

سازی نمود. توان نوآوری در ابعاد مختلف امور دفاعی را پیاده، می«سازمانی نیروهای مسلح

سازی شامل توسعه دانش و فناوری بومی، تربیت نیروی انسانی کارآمد، پیامدهای این  پیاده

گردد. همچنین پذیری الزم در پاسخ به تهدیدات میتجهیزات پیشرفته دفاعی و انعطاف تولید

کاهش تدریجی وابستگی به دانش و فناوری دفاعی غیربومی، کسب توان رقابت تولید دانش و 

های جهانی و نهایتاً دستیابی به یک الگوی دفاعی فناوری دفاعی با کشورهای پیشرفته در عرصه

 باشد.انی از دیگر نتایج آن میایر –اسالمی 

طراحی الگوی نظام »عنوان ( تحت6313خانی )بر اساس نتایج پژوهش خیرگو و بیداله

، الگوی نظام نوآوری «بنیادبر نظریه دادههای دفاعی: پژوهشی کیفی مبتنینوآوری در سازمان

رآیندهای نوآوری، های عوامل محرک نوآوری، بازمهندسی فهای دفاعی شامل مقولهدر سازمان

عوامل توانمندساز سازمانی، عوامل محیط ملی هستند که پیامدهای راهبردی ایجاد نوآوری در 

همراه ساختار سازمانی، سرمایه انسانی، آموزش، پژوهش، فناوری، تجهیزات و نظامات را به

 خواهند داشت.

در نوآوری صنایع برای موفقیت  الگویی»عنوان ( در رساله دکتری خود تحت6312شفقت )

گفتمان انقالب »، «های پس از انقالب اسالمیبرنده در پروژهبر عوامل پیش تأکیددفاعی با 

 فردی، بیان داشته که عوامل« محرک نوآوری دفاعی»عنوان را به« نیاز دفاعی»و « اسالمی
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قاء ظرفیت توسعه قابلیت و ارت»، «نیاز عملیاتی»محیطی بر فرآیندهای اصلی شامل:  و سازمانی

گذاشته که در نهایت منجر به موفقیت  تأثیر« های عملکرد محصولبهبود مشخصه»و « جذب

 گردد.نوآوری با رویکرد دفاعی و اقتصادی می

در طراحی الگوی  مؤثرتعیین ابعاد »عنوان ( در رساله دکتری تحت6311فرد )شعبانی

 مؤثرابعاد « گذاری در حوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسالمی ایرانراهبردی سیاست

گذاری در حوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسالمی در طراحی الگوی راهبردی سیاست

فرآیند »، «گذاری نوآوری و فناوری دفاعیگیری کلی سیاستجهت»داند: ایران را ابعاد ذیل می

، «های فناوری و نوآوری دفاعیظرفیت و زیرساخت»، «گذاری فناوری و نوآوری دفاعیسیاست

، «اصول اقتصادی فناوری و نوآوری دفاعی»، «های فناورانه قدرت دفاعی مطلوبنیازمندی»

 «.های فناوری و نوآوری دفاعیارزیابی سیاست»و « فرهنگ فناوری و نوآوری دفاعی»

 های دفاعیص چابکی سازمانپیشینه در خصو

سازی چابک هایمؤلفهابعاد و »عنوان ( در پژوهشی تحت6313آقامحمدی و حسنوند )

به این نتیجه رسیدند که ابعاد چابکی به دو بعد فیزیکی و غیرفیزیکی « های نظامیسازمان

نسانی، نیروی ا هایمؤلفهشود. بعد فیزیکی شامل فناوری و بعد غیرفیزیکی شامل تقسیم می

 ساختار سازمانی، نوآوری و خالقیت، فرماندهی و کنترل است.

الگوی راهبردی تربیت نیروی »عنوان ( در پژوهشی تحت6313مقدم و ساالری )احمدی

اصول و »، الگوی راهبردی مدنظر را در پنج بُعد «سازی ناجاایانسانی متناسب با چابک و حرفه

و « عوامل محیطی»، «محوروی انسانی شایستهنیر»، «تأثیرگذارعوامل »، «هاارزش

 دو مولفه بیان نموده است:وو سی« دستاوردها»

مدلی برای چابکی در تعمیرات اساسی »عنوان ( در پژوهشی تحت6313بهرامی و کریمی )

سازی ساختاری تفسیری )مورد مطالعه: یکی از مراکز تعمیرات و بازسازی با روش مدل

ترین این عوامل، بندی شدند که مهمشش سطح طبقه درمل را ، عوا«تجهیزات دفاعی(

کنندگان پشتیبانی مدیران ارشد، بیان اهداف مدیریتی شفاف و تمرکز و توجه به استفاده

 )مشتری( است.

بر  مؤثربندی عوامل شناسایی و اولویت»ن اعنو( در پژوهشی تحت6311شعبانی و پاشایی )



 6311 پائیز، 3 ، شمارۀبیستم سالمدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 66

 

پیمایشی و انتخاب جامعۀ  –گیری از روش توصیفی بهره با« چابکی سازمانی ناجای آینده

هوشمندی و »، «انسجام و هماهنگی»، «شایستگی»، «ساختار سازمانی»مند عوامل آماری هدف

، «آموزش»، «تغییر»، «مدیریت اطالعات»، «مدیریت دانش»، «فرهنگ توانمندسازی»، «آگاهی

بر چابکی  مؤثرعنوان عوامل را به« یمهندسی شغل»و « فناوری»، «سرعت»، «پذیریانعطاف»

 سازمانی ناجای آینده برشمردند.

سازی تبیین رابطه مدیریت دانش و چابک»عنوان ( در پژوهشی تحت6313سیمچی )

تحلیلی و پیمایشی به این نتیجه رسید که بین  –گیری از روش توصیفی با بهره« های آجایگان

های آجا سازی یگانچابک هایمؤلفهدانش با ابعاد و سازی مدیریت پیاده هایمؤلفهابعاد و 

الذکر های ارزیابی چابکی در پژوهش فوقداری وجود دارد. شاخصرابطه مثبت و معنی

یکپارچگی و »، «سرعت»، «فرهنگ تغییر»، «گوییپاسخ»، «پذیریانعطاف»از:  اندعبارت

 «.منابع انسانی»و « شایستگی فرماندهان»، «کیفیت باالی محیط و ابزارها»، «پیچیدگی کم

شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی »عنوان ( در پژوهشی تحت6311پوده و همکاران )دهقانی

اند که به این نتیجه رسیده« نیروهای مسلح با رویکرد فازی هایسازمانی در یکی از سازمان

ها را از است و سازمان اطمینانعدم به نسبت استراتژیک چابکی سازمانی برای واکنش

 تحت بلندمدت در عملکرد بهبود منجر به دارد وهای محتمل آینده مصون نگه میریسک

، «اختیار سازمانی»، «اختار سازمانیس»شد و عوامل  اطمینان، خواهدعدم شرایط تغییر و

، «فناوری»، «آموزش»، «سرعت»، «شایستگی»، «محورسازمان دانش»، «انسجام و هماهنگی»

 .رگذارندیتأثبر چابکی سازمانی دفاعی « فرهنگ»و « مهندسی شغلی»

سازی های راهبردی چابکشاخص»عنوان ( در پژوهشی تحت6312حیدری و حسنوند )

به این نتیجه رسیدند « طرازنا همهای عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات گاننیروی انسانی ی

های عمده سازی نیروی انسانی یگانکه عوامل فردی و عوامل جمعی نیروی انسانی بر چابک

های راهبردی: . عوامل فردی شامل شاخصمؤثرندطراز رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهم

نی، صبر و استقامت، انگیزه فردی، دانش، هوشمندی و عوامل سالمتی روح، آمادگی جسما

های راهبردی: نیروی انسانی شامل سازگاری، مهارت، حمیت قسمتی و جمعی شامل شاخص

 پذیری است.انعطاف

های نوآوری و خالقیت در شاخص»عنوان ( در پژوهشی تحت6312آقامحمدی و حسنوند )
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ین نتیجه رسیدند که عامل سازمانی، رقابت، ساختار به ا« های نظامیسازی در سازمانچابک

سازی های خالقیت و نوآوری برای چابکارگانیک، کارگروهی و فرهنگ نوآوری جزء شاخص

 باشند.های نظامی میسازمان

های سازی سازمانالگوی چابک»عنوان ( در پژوهشی تحت6314پور )امیرنژاد و خسروی

، «های جدیدفناوری»به این نتیجه رسیدند که « ی دفاعیهادولتی با رویکردی به سازمان

جزء « مسئولیت محیطی»، «ساالریشایسته»، «مجاری ارتباطی ساده»، «انتظارهای مشتری»

باشند و نتایج ایجاد سازمان دفاعی چابک عبارت است از: های چابکی میها و محرکمشوق

، «قدرت باالی رقابت دفاعی»، «هاهدف موفقیت در نیل به»، «گویی سریع به انتظارهاپاسخ»

 «. واکنش سریع به تغییرها»و « بازدهی باالی نظامی»

شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و »عنوان ( در پژوهشی تحت6314آقامحمدی و شهرآئینی )

)ص(  االنبیاءخاتمهای عمده قرارگاه پدافند هوایی سازی نیروی انسانی یگانهای چابکشاخص

های منابع انسانی و عامل به این نتیجه رسیدند که ویژگی« طرازسب با تهدید ناهمآجا متنا

های مورد مطالعه سازی نیروی انسانی یگانعنوان اهم عوامل و شاخص چابکانضباط به

سازی سازمانی )رویکردی نو در چابک»عنوان ( در کتاب خود تحت6316باشد. آقامحمدی )می

های دفاعی جمهوری اسالمی ایران را به شرح ذیل بیان بکی سازمان، چا«های نظامی(سازمان

 نموده است:

های چابکی شامل: فناوری نظامی )فناوری نظامی الف( عناصر، عوامل و شاخص زیرساخت

ها(، ها و روشو سیستم دهیسازمانپذیری سازمانی، نوع بومی(، ساختار و سازمان )انعطاف

 سازی نیروی انسانی(.و بصیرت راهبردی(، نیروی انسانی )آماده اهداف و راهبرد )تولید دانش

های چابکی شامل: فناوری نظامی )تداوم پشتیبانی، های قابلیتب( عناصر، عوامل و شاخص

موقع، سرعت و دقت عمل(، ساختار و سازمان )واکنش دقیق و و حفاظت، اعالم خطر به تأمین

ای و نگری(، نیروی انسانی )آمادگی حرفهموقع(، اهداف و راهبرد )جامعگویی بهموقع، پاسخبه

 آمادگی روحی و جسمی(.

 های دفاعیپیشینه در خصوص نوآوری چابک سازمان

 هایمؤلفهشناسایی و ارائه چارچوب »عنوان ( در پژوهشی تحت6311پاشایی و همکاران )
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پیمایشی و با  -گیری از روش توصیفیبا بهره« های صنعتی دفاعینوآوری چابک در سازمان

مولفه(،  61مولفه در سه بُعد سازمانی ) 36نفر خبره، تعداد  66استفاده فن دلفی و مصاحبه با 

بندی بر نوآوری چابک دسته مؤثرعنوان عوامل مولفه( را به 3مولفه( و صنعتی ) 1راهبردی )

نگاشت مدل نوآوری »عنوان ( در پژوهشی تحت6311پاشایی هوالسو و همکاران ) کردند.

با « تفسیری و دیمتل فازی –سازی ساختاری های صنعتی دفاعی با رویکرد مدلچابک سازمان

به این نتیجه رسیدند که توانمندی  سؤالی 25ساخته قاستفاده از یک پرسشنامه محق

بندی مجدد، بهبود افزاری، تغییر فرآیندهای کاری و فنی، پیکرهافزاری، توانمندی نرمسخت

پذیری در طراحی محصول و فرآیند تولید، سطح کیفیت محصوالت و خدمات، انعطاف

ریزی صوالت جدید، برنامهشایستگی در طراحی محصوالت جدید، سرعت طراحی و تولید مح

 تأمینگویی به تهدیدات و نیازهای جدید، موفقیت در محوری، سرعت پاسختولید، قابلیت

نیازهای جاری، موفقیت اقتصادی و بازاری، موفقیت در خلق فرصت و هوشمندی محیطی 

عوامل نیز بر سایر  هاآنارتباط نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند، بنابراین تغییر هر یک از 

 تأثیرگذارترینافزاری، گذارد. همچنین بر اساس خروجی دیمتل فازی، توانمندی سختمی تأثیر

 باشد.عامل در بین سایر عوامل می تأثیرپذیرترینعامل و هوشمندی محیطی 

 شناسی تحقیقروش

مند های نظامبنیاد( یکی از پرکاربردترین روشور )دادهروش پژوهش نظریه پایه

ها را استخراج های کیفی است که قادر است تا مفاهیم نهفته در ورای دادهتحلیل دادهوتجزیه

ها را هایی دست یابد که چگونگی و چرایی پدیدهبه نظریه هاآنکرده و با کشف روابط بین 

بنیاد، یک پردازی دادهنظریه (.515:6331زاده و همکاران،دهد )حسینقلیتوضیح می

آورد تا کشف نظریه است که این امکان را برای پژوهشگر فراهم می« استقرایی»شناسی روش

زمان، پایۀ این طور همکه بههای عمومی موضوع پرورش دهد، در حالیگزارشی نظری از ویژگی

بنیاد پردازی دادهیهسازد. از جهتی، نظرها محکم میهای تجربی دادهگزارش را در مشاهده

دهندۀ همان عملی است که بسیاری از پژوهشگران، در هنگام مرور گذشته انجام نشان

دهند های جدیدی شکل میها، فرضیهبرای سازگار شدن با داده هاآندهند، می

کند که بنیاد، پژوهشگر وانمود نمیپردازی داده(. با این حال، در نظریه11:6312)بختیاری،

، گرفتهشکلهای از پیش ها را پیشاپیش تدوین کرده است؛ زیرا پژوهشگران از فرضیههفرضی
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 (.11:6331فرد،شوند )داناییمنع می

بنیاد برای انجام تحقیق حاضر های برشمرده شده از روش تحلیل دادهبا توجه به ویژگی

آمده دستای بههتحلیل دادهومنظور تجزیهاستفاده گردید. همچنین در این پژوهش، به

ای کدگذاری باز، مرحله 3های صنعتی دفاعی، از فرآیند درخصوص نوآوری چابک سازمان

از: الف( اسناد و  اندعبارتمحوری و انتخابی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز 

ها و رهنمودهای های رسمی مرتبط با نوآوری و چابکی و همچنین متن بیانات، نامهگزارش

العالی( در خصوص نوآوری و چابکی؛ ای )مدظلهرت امام خمینی )ره( و حضرت امام خامنهحض

نفر از خبرگان جهت انجام نظر سنجی طی مراحل؛ کدگذاری باز و  56ب( مصاحبه با تعداد 

فرهنگی اسالم؛ اصول بنیادین  –( آشنایی با مبانی فکری 6های: محوری که دارای ویژگی

های انداز جمهوری اسالمی ایران؛ برنامهد باالدستی نظام؛ سند چشمانقالب اسالمی؛ اسنا

( 5قانون اساسی؛  44های دفاعی و اصل ساله توسعه؛ نقشه علمی نیروهای مسلح و سازمانپنج

( آشنایی به مباحث 3های دفاعی جمهوری اسالمی ایران؛ آشنایی با وظایف و مأموریت سازمان

( برخورداری از 2پردازی مبنایی و ا روش تحقیق کیفی نظریه( آشنایی ب4نوآوری و چابکی؛ 

نظران برای تکمیل نفر از خبرگان و صاحب 666ج( تعداد  سال سابقه خدمت. 56کم دست

منظور بررسی حساسیت نظری مدل ارائه شده با دارا بودن حداقل دو شرط از پرسشنامه به

یا راهبردی؛ رتبه  2 –در مشاغل الف لیسانس یا باالتر؛ شاغل شرایط مدرک تحصیلی فوق

 و باالتر انتخاب شدند که با در نظر گرفتن معیار دسترسی. 61کارمندی 

 های تحقیقها و یافتهوتحلیل دادهتجزیه

 کدگذاری باز

بندی کردن گذاری و طبقهها، نامکدگذاری باز، جزئی از تحلیل است که با تحلیل دقیق داده

ها، باید هر مفهوم، بعد از تفکیک بندی دقیق مفاهیم در مقولهبرای طبقه شود.ها، انجام میداده

ای، های زمینهها و یادداشتوسیلۀ بررسی دقیق متن مصاحبههای خام بهبرچسب بخورد و داده

شوندگان، کدگذاری از مبانی نظری و مصاحبه شدهیآورجمعها، سازی شوند. دادهمفهوم

(. 6312الدین،ها شناسایی شوند )زینها و تفاوتتری شباهتشوند تا به شکل راحتمی

 گردند:( ارائه می3های حاصله از کدهای اولیه و مفاهیم در جدول ذیل )جدول شماره مقوله
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 های نهاییمقوله :7 شمارۀ جدول

 سازی سازمانیچابک ایرانی –های اسالمی ارزش فرهنگی اسالم –مبانی فکری 

 نوآوری استراتژیک حمایت مسئولین و مدیران ارشد انقالب اسالمیاصول بنیادین 

 آوری استراتژیکتاب سازمانی هایها و توانمندیظرفیت اسناد باالدستی نظام

انداز جمهوری اسالمی سند چشم

 ایران

های معنوی و اتکاء به عوامل و ارزش

 الهی

افزایش ارتباطات و تعامالت درونی و 

 بیرونی

 شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی پژوهیتفکر راهبردی و آینده ساله توسعههای پنجبرنامه

نقشه علمی نیروهای مسلح و 

 های دفاعیسازمان

نگری تفکر سیستمی و جامع

 سیستماتیک
 ساالرینظام شایسته

 قانون اساسی 44اصل 
سازی سازمانی و توانمندسازی آماده

 استراتژیک

نظام مدیریت بسترسازی و استقرار 

 مشارکتی و سبک رهبری حمایتی

 حقوق مالکیت فکری و معنوی هوشمندی و ابتکار عمل نوآوری

 محوری پویاقابلیت چابکی
پایداری نوآوری جدید در محیط 

 متغیر

المللی تجاوزگر و های بیننظام

 طلبتوسعه
 استقرار نظام  صنعتی دفاعی هوشمند نظام اکتساب دفاعی

عمق، زمان و مشخص نبودن 

 مکان تهدید
 کسب مزیت برتری بخش دفاعی بر نیازمحور و مبتنیتولید پاسخ

 محیط چالشی، ناپایدار و رقابتی
های ها و فناوریگیری از تکنولوژیبهره

 نوین
 

  ریزی سلولی عصرمداربرنامه محدودیت منابع و امکانات

 کدگذاری محوری

بنیاد است. در کدگذاری پردازی دادهوتحلیل در نظریهتجزیهکدگذاری محوری، مرحله دوم 

ها را شناسایی کند. در دهد تا مقولهشوند، این امر به محقق اجازه میها خرد و ریز میباز، داده

ها به نوعی جدید به یکدیگر ها، دوباره با ایجاد روابط بین مقولهکدگذاری محوری همان داده

بندی از کدگذاری باز و دسته های حاصلهمقوله (.6316و همکاران، شوند )استراس مرتبط می

ای، راهبردی و پیامدی )کدگذاری محوری( در شش مقوله علی، محوری، محیطی، واسطه هاآن

 گردد:( ارائه می6در نمودار ذیل )نمودار شماره 
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 های صنعتی دفاعیالگوی پارادایمی نوآوری چابک سازمان: 7 شمارۀ نمودار
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 پردازی(کدگذاری انتخابی )مرحله نظریه

ها پردازی بنیادی، تولید نظریه است، نه توصیف صرف پدیده. برای تبدیل تحلیلهدف نظریه

شوند. کدگذاری انتخابی )براساس نتایج طور منظم به یکدیگر مربوط ها باید بهبه نظریه، طبقه

است. به این ترتیب که طبقه محوری را پردازی دو مرحله قبلی کدگذاری( مرحله اصلی نظریه

ها ربط داده و آن را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و مند به دیگر طبقهبه شکل نظام

کند. در این مرحله پژوهشگر هایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح میطبقه

صورت روایتی ل پارادایم را بهبر حسب فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه، یا چارچوب مد

صورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان ریزد و بههم میکند یا مدل پارادایم را بهعرضه می

 (.663: 6316فرد و همکاران، دهد )داناییمی

تحقیق است. « روایت یا خط داستان»ترین گام در مرحله کدگذاری انتخابی ترسیم مهم

ِ در مورد پدیده اصلی تحت مطالعه است و خط داستان مفهومداستان فقط نقل قولی توصیفی 

(. تبیین این روایت یا خط داستان با استفاده از 6333فرد، این داستان است )دانایی

ها تهیه نموده وتحلیل دادههای نظری و عملیاتی که محقق طی مراحل مختلف تجزیهیادداشت

 شود.است، انجام می

 روایت پژوهش

ویژه در شود؛ بهها بسیار به آن توجه میی است که امروزه در سازماننوآوری مبحث

های پس رو هستند. پیشینۀ عملی نوآوری در سطح وسیع به سالهایی که با تغییر روبهسازمان

کردند، اما ها در محیطی نسبتاً ثابت کار میگردد. تا آن زمان شرکتاز جنگ جهانی دوم بازمی

های جنگ و آرامش و بهبود در شرایط محیط کار و زندگی زی ویرانیبا گذشت زمان و بازسا

ها، مراکز علمی و ها به سمت توسعه و نوآوری روی آوردند. دانشگاهاجتماعی مردم، سازمان

های جدید در تولید و خدمات تشویق شدند. از سوی حلپیش برای یافتن راهازپژوهشی بیش

ها دریافتند که برای های نوین، سازمانکار و فناوریوزار کسبدیگر، با بهبود شرایط اقتصادی، با

حفظ مزیت رقابتی باید راهبردهای متفاوتی اتخاذ کنند. همچنین دریافتند که ساختار 

سو به تغییر نیاز دارد تا بتوانند با محیط در حال تغییر هم هاآنها و نظام مدیریتی سازمان

باشد، های آن میترین ویژگیشوند. همچنین در دنیای رقابتی امروزی که تغییر یکی از مهم

هایی ها برای حفظ و بقاء حیات خود به دنبال ایجاد و توسعۀ توانمندیضرورت دارد سازمان
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گوناگونی از محصوالت و ارائۀ خدمات متنوع با توجه به نیازها و باشند تا بتوانند به تولید انواع 

ترین زمان و با کمترین هزینه، بهبود کیفیت و ایجاد انتظارات در حال تغییر مشتریان در کوتاه

توانند با هایی میتوان گفت فقط سازماننوآوری در محصوالت و خدمات بپردازند. در واقع می

نام چابکی استفاده نمایند.  کار رویارویی کنند که از رویکرد نوینی بهوتغییرات موجود در کسب

های عنوان یک استراتژی در پاسخ به چالشمیالدی، چابکی به 6116خاطر، در دهه به همین

خصوص عنوان یک مفهوم مدیریتی، ابتدا در یک بستر تولیدی بهکار معرفی شد و بهوکسب

کار سرایت کرد و وهای کسبرفت و بعدها به دیگر حوزههای تولیدی منعطف شکل گسیستم

سازد برخورد صحیح، سریع های سازمانی مطرح شد که مدیر را قادر میعنوان یکی از ویژگیبه

های بالقوۀ پدید آمده بر اثر تغییر به بهترین نحو با تغییرات داشته باشد، از فرصت مؤثرتریو 

اهداف و نیازهای آیندۀ سازمان  تأمینشرفت سازمان و استفاده نماید، در جهت بهبود و پی

حرکت کند؛ همچنین محصوالت و خدمات با کیفیت باال و در مدت زمان نسبتاً کوتاه ارائه 

شود: توان بیان نمود که چابکی، پارادایمی است که به عوامل زیر منجر مینماید. بنابراین می

به طرح راهبردی کسب مهارت رقابتی، فراهم توانمندی سازمان در شناخت بازار، دستیابی 

دهی به نیازها، افزایش شفافیت اطالعات در کردم تغییرات ساختاری و فرآیندی برای پاسخ

سازی استفاده از منابع، ها، تولید محصوالتی با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه، بهینهسازمان

ۀ خدمات و محصوالت نوین و متمایز جویی در مقیاس و افزایش قابلیت سازمان در تهیصرفه

 شود. همراه با ارزش افزوده برای مشتریان می

 :ای برخوردار بوده و نوآوری چابکدر میان مباحث نوآوری، بحث چابکی از اهمیت فزاینده

تر از طریق تعامل، همکاری و ایجاد تغییرات، ها سریعکند سازماننوآوری است که کمک می»

اسخ دهند و از شرایط موجود به نفع خود بهره گیرند و به مزیت برتری به تحوالت موجود پ

ها به کارایی و رویکردی است که در آن سازمان»عبارت دیگر، نوآوری چابک به «.دست یابند

و در مباحث دفاعی، یکی از عواملی که « یابندهای نوآوری دست میاثربخشی از طریق فعالیت

 دلیل:نماید، عامل نوآوری چابک است و بهلیدی ایفا میها نقش کدر برتری و پیروزی

( 5؛ های برتر و تسلیحات پیشرفته( ایفای نقش در تحقیق، توسعه و دستیابی به فناوری6

. بهسازی تجهیزات، فرایندها و ارائۀ خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی نقش اساسی دارد

ای و آمادگی در برابر تهدیدهای منطقهمنظور کسب های دفاعی بههمین دلیل، سازمانبه



 6311 پائیز، 3 ، شمارۀبیستم سالمدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 67

 

ای و نیل به نوآوری نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری چابک هستند تا بر اساس فرامنطقه

های ها و خلق شایستگیارتقای توانمندی»آن، بتوانند دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی 

افزایش توان اقتصادی در »و  «دجدید دفاعی در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی جدی

 .را محقق نمایند« راستای تقویت بنیۀ دفاعی

؛ «به تغییرات محیطیپاسخ »؛ «افزایی دفاعیتوان»دلیل: توان بیان نمود بهدر مجموع می

ضرورت توجه به « های بلندمدتدستیابی به موفقیت»و « حفظ مزیت برتری بخش دفاعی»

 مضاعفی برخوردار شده است.موضوع نوآوری چابک از اهمیت 

ای از معنای مجموعهتوان بیان نمود که نوآوری چابک بهگیری روایت پژوهش میدر نتیجه

ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و فرآیندها، ابزارها و روش

است و اساس ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات با کنترل هزینه توأممشتریان، 

سو کردن کارکنان و فرآیندهای کاری در یک نظام همگن، تعاملی سازمان نوآور چابک نیز، هم

 باشد.منظور هوشمندسازی و دستیابی به مزیت برتری میپذیر بهو انعطاف

 کفایت نظری تحقیق

که  زمانیگیری را تا در نظریه مبنایی، یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که نمونه

های جدید متوقف که تولید دادهدهیم؛ یعنی، تا زمانیهر مقوله به اشباع نظری برسد، ادامه می

ها تا آنجا که به عناصر پارادایم مربوط است به غلظت کافی رسیده باشد و شود، گسترش مقوله

آوری و جمع(. کار 6،6116ها برقرار و تأیید گردند )گالسر و همکاراندر نهایت، روابط بین مقوله

و مستحکم تا  قبولقابلها، با حرکتی زیگزاگی، برای رسیدن به چارچوب تئوری تحلیل داده

یابد. اشباع حالتی است که در آن ادامه می شدهاشباعهای مرحله کفایت نظری و حصول مقوله

ها کمک های جدید به توسعه مقولهرسد که دادهمحقق به این قضاوت و تشخیص ذهنی می

های (. با عنایت به توضیحات اخیر و دقت در فرآیند تحلیل داده5،462:5662کند )کرسولنمی

حالت اشباع و کفایت نظری را  توانتحقیق طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، می

منظور بسط تئوری موردنظر مشاهده و استنباط نمود. اشباع عناصر کلیدی نظریه نوآوری به

                                                                                                                                       

1. Glaser & et al 
2. Creswell 
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 های صنعتی دفاعی در جدول ذیل نمایش داده شده است.چابک سازمان

 فرآیند اشباع نظری عناصر کلیدی نظریه نوآوری چابک :6 شمارۀجدول 

کد استخراج شده از اسناد باالدستی، مبانی  6652بر اساس اطالعات مندرج در این جدول، 

مقوله را تشکیل داده است. سپس در  31مفهوم و  633گرفته، های صورتنظری و مصاحبه

بندی و در مرحله مقوله با محور مشترک، دسته 31ها، این مفاهیم در قالب مرحله کشف مقوله

اد اصلی الگوی مفهومی اولیه تحقیق را گانه، تشکیل ابعهفتوهای سیکدگذاری محوری، مقوله

های جدید ظاهر دادند و به این ترتیب نشانه کفایت نظری شامل حداقل شدن ارزش نهایی داده

 گردیده است.

 قضایای نظری پژوهش

های معین قضایای نظری بیانگر روابط تعمیم یافته بین یک طبقه و مفاهیم آن، با طبقه

ند ا پذیرها مستلزم روابط سنجشکه فرضیهی هستند در حالیتضمن روابط مفهوماست. قضایا م

کارگیری پذیر، لذا بهکند نه سنجشبنیاد روابط مفهومی تولید میو چون رویکرد نظریه داده

(. بر اساس روایت پژوهش و 644:6316فرد و همکاران،اصطالح قضایا مرجح است )دانایی

 گردد:ت ده قضیه برای پژوهش حاضر مطرح میترسیم مدل نظریه نوآوری چابک، در این قسم

ها تالش برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات دولت ترین دغدغه( قضیه علی: از مهم6)

متنوعی است که حیات و بقاء و یا توسعه و پیشرفت کشورها را به مخاطره انداخته است. 

گذاری های سیاستقدرت درونی و ارتقای بنیه دفاعی از اهم اولویت هایمؤلفهتقویت  روازاین

ها است. سیاست دفاعی در هر دولت، برنامه جامع و مشی کالن عملیاتی در جهت تحقق دولت

 ها، مفاهیم، زیر مفاهیم و کدهای تحقیقها، زیرمقولهتعداد؛ مقوله

 تعداد کد تعداد مفهوم تعداد مقوله نوع مقوله ردیف

 634 63 1 علی 6

 51 5 5 محوری 5

 655 52 4 محیطی 3

 662 61 3 ایواسطه 4

 263 12 63 راهبردی 2

 665 65 3 پیامدی 1

 7776 776 76 4 جمع
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دهد که جمهوری چنین اهدافی است. تجربه چندین دهه جمهوری اسالمی ایران نشان می

لیتیکی و نیز مشخصات سیاسی و ایدئولوژیک انقالب واسطۀ موقعیت ممتاز ژئوپاسالمی ایران به

رو بوده و سخت روبهاسالمی و نظام سیاسی آن با طیف وسیعی از تهدیدات، سخت، نرم و نیمه

ها و از این جهت نیازمند تدوین سیاست دفاعی متناسب با وضعیت جغرافیایی و مبانی، ارزش

 بوده است. در این خصوص، مبانی یرگذارتأثاهداف راهبردی و متغیرهای محیطی و فرامحیطی 

 اندازچشم نظام؛ سند باالدستی اسالمی؛ اسناد انقالب بنیادین اسالم؛ اصول فرهنگی – فکری

 هایسازمان  و مسلح نیروهای علمی توسعه؛ نقشه سالهپنج هایایران؛ برنامه اسالمی جمهوری

سوره انفال( و بخشی از سند  16ه اساسی با محوریت قرآن کریم  )آی قانون 44 دفاعی و اصل

علت نیاز و  51و  54و بندهای  6464ساله جمهوری اسالمی ایران در افق انداز بیستچشم

های صنعتی دفاعی جمهوری اسالمی ایران محسوب گیری نوآوری چابک در سازماندلیل شکل

 شود.می

وان، که ریشه در عنوان یک نظام حکومتی ج( قضیه علی: جمهوری اسالمی ایران به5)

ای روبرو ها و تهدیدهای امنیتی جدی و گستردهتعالیم الهی دارد، در طول عمر خود با چالش

بوده است. مواجهه با این تهدیدها نیازمند سطح باالیی از قدرت ملی است. قدرت ملی ترکیبی 

، روازاینرود. شمار میمختلف است که قدرت دفاعی یکی از ارکان مهم آن به هایمؤلفهاز 

حساب های ملی ایران بهبرخورداری از قدرت دفاعی و توان بازدارندگی باال از جمله اولویت

اقالم دفاعی است.  تأمینهای اصلی اقتدار و بازدارندگی، توانایی آید. همچنین، یکی از پایهمی

الم دفاعی را ممکن اق تأمینهای چندگانه، آنچه ویژه تحریمحال با توجه به شرایط کشور و به

 سازد، قابلیت نوآوری چابک است.می

( قضیه علی: وقوع انقالب اسالمی در ایران با ایجاد فضا و اهمیت به؛ تحقیقات، رشد 3)

، شکوفایی استعدادها و خوداتکایی، تغییرات هاآنعلمی، باور به کارکنان و به میدان دادن به 

شدن، و مقاومت استقامته در عرصه دفاعی و تبلور جانبهای همهسازمانی و ساختاری، پیشرفت

 شود.های صنعتی دفاعی محسوب میعلت نیاز و دلیل ایجاد نوآوری چابک در سازمان

های محوله از سوی فرماندهی معظم کل قوا به نیروهای ( قضیه علی: وظایف و مأموریت4)

به خودکفایی، خوداتکایی،  مسلح از قبیل؛ آمادگی و پرداختن به تعمیر و نگهداری، اهتمام

، دهیسازمانهای عملیاتی، فنی، فرماندهی و مدیریتی، تولید، ابتکار، نوآوری در بخش
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ها و استعدادها و تالش تحقیقاتی و پشتیبانی، ارتقاء قدرت رزمی، استفاده از تمامی ظرفیت

و دلیل نیاز برای رویش استعدادهای جدید و پیشرفت روزافزون نیروهای مسلح، علت وجودی 

 شود.های صنعتی دفاعی محسوب میبه نوآوری چابک سازمان

گفتمان های صنعت دفاعی، ( قضیه علی: تجربیات هشت سال دفاع مقدس، پیشرفت2)

های ناشی از تحریم مانند؛ دفاعی و فرصت ایها و برنامههانقالب اسالمی در موفقیت طرح

گیری نظام نوآوری چابک خوداتکایی، خودکفایی، نوآوری، چابکی و انگیزه کارکنان، باعث شکل

 شود.های صنعتی دفاعی محسوب میدر سازمان

ای: اقتضائات جمهوری اسالمی ایران و بالطبع صنعت دفاعی از بُعد خارجی ( قضیه زمینه1)

 عمق، نبودن طلب و مشخصتوسعه و تجاوزگر المللیبین هایی از قبیل وجود نظامالمللو بین

های صنعتی تهدید، شرایط  محیطی را برای راهبردهای نوآوری چابک سازمان مکان و زمان

 نماید.دفاعی فراهم می

ای: اقتضائات جمهوری اسالمی ایران و بالطبع صنعت دفاعی از بُعد داخلی ( قضیه زمینه1)

امکانات، شرایط  محیطی  و منابع رقابتی و  محدودیت و ناپایدار چالشی، از قبیل وجود  محیط

 نماید.های صنعتی دفاعی فراهم میرا برای راهبردهای نوآوری چابک سازمان

و وجود  ارشد رانیمد و نیمسئول تیحمای؛ رانیا – یاسالم یهاارزشای: ( قضیه واسطه3)

ی در صنعت دفاعی موجب تسهیل و تقویت راهبردهای سازمان یهایتوانمند و هاتیظرف

 شود.نوآوری چابک در صنعت دفاعی جمهوری اسالمی ایران می

 و راهبردی الهی؛ تفکر و معنوی هایارزش و عوامل به ( قضیه راهبردی: اتکاء1)

 مندسازیتوان و سازمانی سازیسیستماتیک؛ آماده نگریجامع و سیستمی پژوهی؛ تفکرآینده

 دفاعی؛ تولید اکتساب پویا؛ نظام محوریعمل؛ قابلیت ابتکار و استراتژیک؛ هوشمندی

 سلولی ریزینوین؛ برنامه هایفناوری و هاتکنولوژی از گیرینیاز؛ بهره برمبتنی و محورپاسخ

 و ارتباطات استراتژیک؛ افزایش آوریاستراتژیک؛ تاب سازمانی؛ نوآوری سازیعصرمدار؛ چابک

 ساالری؛ بسترسازیشایسته صنعتی؛ نظام و تحقیقاتی همکاران بیرونی؛ شبکه و درونی تعامالت

معنوی  و فکری مالکیت حمایتی و حقوق رهبری سبک و مشارکتی مدیریت نظام استقرار و

های صنعتی دفاعی برای ایجاد نظام نوآوری چابک به ابزارها و سازوکارهایی هستند که سازمان

 از دارد. نی هاآن
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 یداریپاهای صنعتی دفاعی موجب؛ ( قضیه پیامدی: اِعمال نوآوری چابک در سازمان66)

 برتری تیمز کسبو  هوشمند یدفاع یصنعت  نظام استقرار؛ ریمتغ طیمح در دیجد ینوآور

 شود.ی میدفاع بخش

 های صنعتی دفاعی جمهوری اسالمی ایراننظریه نوآوری چابک سازمان

های صنعتی دفاعی جمهوری اسالمی ایران با عنایت به موارد نظریه نوآوری چابک سازمان

 تشریح شده عبارت است از: 

، مسائل فرهنگی شدنیجهانکار، افزایش انتظارات مشتریان، ورقابت شدید در محیط کسب

چابکی و ابتکار از و اجتماعی، محدودیت نیروی انسانی ماهر، تغییرات فناوری اطالعات، نوآوری، 

ها هستند که ضرورت توجه به نوآوری چابک را جمله عوامل محرک تغییرات محیط سازمان

  سازند. در این مسیر:متجلی می

 اندازچشم نظام؛ سند باالدستی اسالمی ایران اسناد انقالب بنیادین اسالم و اصول 

و  مسلح نیروهای میعل توسعه؛ نقشه سالهپنج هایایران؛ برنامه اسالمی جمهوری

اساسی، لزوم نیل به نوآوری چابک در  قانون 44 دفاعی و اصل هایسازمان

  های صنعتی دفاعی را مشخص خواهد کرد.سازمان

 .اقتضائات نوآوری و چابکی باید مورد توجه قرار گیرد  

 و تجاوزگر المللیبین هایاز تأثیرپذیری عوامل تهدیدکننده مانند وجود نظام 

 چالشی، تهدید؛ وجود محیط مکان و زمان عمق، نبودن طلب؛ مشخصتوسعه

امکانات باید اجتناب نموده و از عوامل  و منابع رقابتی و  محدودیت و ناپایدار

ارشد و   مدیران و مسئولین ایرانی؛ حمایت – اسالمی هایتوانمندساز مانند ارزش

 برد.سازمانی نهایت بهره را  هایتوانمندی و هاظرفیت

  طیمح در دیجد ینوآور یداریپاپیامد توسعه و تعالی نوآوری چابک منجر به؛ 

ی دفاع بخش برتری تیمز کسبو  هوشمند یدفاع یصنعت  نظام استقرار؛ ریمتغ

 شود.می
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 هاتحلیل کمی دادهوتجزیه

 های تحقیقداده شناختیجمعیتتحلیل آمار 

هوایی کوه در ایون    شوود. ویژگوی  می تشریح آماری نمونه شناختیجمعیت یهایژگیو بخش این در

های زیور  از: سطح تحصیالت، سن و سابقه خدمت. در جدول اندعبارتگیرند بخش مورد تحلیل قرار می

 اطالعات آمار توصیفی نشان داده شده است.

 دهندگانمشخصات پاسخ :6 شمارۀجدول 

 دهندگانسطح تحصیالت پاسخ

 % 4/44 دکتری % 5/32 سانسیلفوق % 4/56 لیسانس

 دهندگانسن پاسخ

 %6/23 سال به باال 46 % 5/53 سال 32-46 % 1/63 سال 32-56

 سابقۀ کاری

 %6/51 سال 62-56 %6/1 سال 66-62 %2/3 سال 66-2
سال به  56

 باال
 درصد 3/16

 آزمون نرمال بودن

یا غیرنرمال بودن  منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده ابتدا به بررسی نرمالبه

شود و سپس با اسمیرنوف پرداخته می -های مربوط به فرضیات از آزمون کولموگروفداده

های آماری پارامتری یا غیرپارامتری مناسب برای آزمودن استفاده از نتایج این آزمون، از روش

 ها به شکل زیر است:شود. بنابراین فرضیهها استفاده میفرضیه

H6 :اند(.ها از جامعۀ نرمال استخراج شدهها نرمال است )دادهتوزیع داده 

H6 :اند(.ها از جامعۀ نرمال استخراج نشدهها نرمال نیست )دادهتوزیع داده 

 هاآزمون نرمال بودن داده: 4 شمارۀجدول 

 متغیرها علی محوری محیطی ایمداخله راهبردی پیامدی

 اسمیرنوف -کولموگروف 52564 52631 52611 32643 42652 32556

 سطح معناداری 62666 62666 62666 62666 62361 62663
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با توجه به اینکه سطح معناداری تعدادی از متغیرها نرمال و برخی از متغیرها غیرنرمال 

افزار افزار اسمارت پی.ال.اس برای تحلیل استفاده نمود، چراکه این نرمهستند، باید از نرم

 نرمال بودن یا نبودن متغیرها ندارد.حساسیتی نسبت به 

 گیریهای اندازهآزمون روایی همگرا مدل

، (AVEمتغیرهای مدل طبق شاخص متوسط واریانس استخراج شده ) رواییرای بررسی ب

. باشدگیری انعکاسی میاندازه یا اعتبار درونی مدل دهنده همسانینشان 622مقادیر باالی 

. باشدمی این متغیرهاشان از روایی همگرا ن Smart-PLS رافزانرماز خروجی  AVEشاخص 

مدلی همگن خواهد بود که قدرمطلق بارعاملی هر یک از ی گیردر صورتی مدل اندازه همچنین

و بهترین  باشد 622پذیر متناظر با متغیر پنهان آن مدل دارای حداقل مقدار متغیرهای مشاهده

است و نیز در سطح معناداری موردنظر معنادار باشد. همچنین در  621دامنه برای پذیرش آن 

باشد و معناداری آن  622سازه متناظر باالی  AVEباشد و  622و  624صورتی که بارعاملی بین 

ای دهد که کلیه بارهنشان می 4-1شود، بار عاملی گویه مورد قبول است. نتایج جدول  تأیید

 12بوده و در سطح اطمینان  622های تحقیق باالی گیری بر اساس دادههای اندازهعاملی مدل

 باشند.درصد معنادار می

 های مدلمقادیر روایی همگرا و پایایی سازه :6 شمارۀجدول 

 پایایی و روایی همگرا یهاشاخص
 متغیر گویه

 بارعاملی CR > 7.6 AVE > 7.6 آلفا 7.6 <

112/6 116/6 - 

 فرهنگی اسالم –مبانی فکری  161/6

 علی

 اصول بنیادین انقالب اسالمی 146/6

 اسناد باالدستی نظام 126/6

 انداز جمهوری اسالمی ایرانسند چشم 161/6

 ساله توسعهپنج یهابرنامه 335/6

125/6 
علمی نیروهای مسلح و  نقشه

 های دفاعیسازمان

 قانون اساسی 44اصل  143/6

 محوری نوآوری چابک 666/6 114/6 666/6 666/6
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 پایایی و روایی همگرا یهاشاخص
 متغیر گویه

 بارعاملی CR > 7.6 AVE > 7.6 آلفا 7.6 <

361/6 334/6 - 

146/6 
المللی تجاوزگر و های بیننظام

 طلبتوسعه

 336/6 محیطی
مشخص نبودن عمق، زمان و مکان 

 تهدید

 محیط چالشی، ناپایدار و رقابتی 141/6

 محدودیت منابع و امکانات 113/6

111/6 132/6 - 

 ایرانی –های اسالمی ارزش 136/6

 حمایت مسئولین و مدیران ارشد 134/6 ایمداخله

 سازمانی هایها و توانمندیظرفیت 113/6

116/6 116/6 113/6 

141/6 
های معنوی و اتکاء به عوامل و ارزش

 الهی

 راهبردی

 پژوهیتفکر راهبردی و آینده 123/6

133/6 
نگری تفکر سیستمی و جامع

 سیستماتیک

165/6 
سازی سازمانی و توانمندسازی آماده

 استراتژیک

 هوشمندی و ابتکار عمل 133/6

 محوری پویاقابلیت 164/6

 نظام اکتساب دفاعی 146/6

 بر نیازمحور و مبتنیتولید پاسخ 163/6

166/6 
های ها و فناوریتکنولوژیگیری از بهره

 نوین

 ریزی سلولی عصرمداربرنامه 121/6

 سازی سازمانیچابک 124/6

 نوآوری استراتژیک 316/6

 آوری استراتژیکتاب 125/6
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 پایایی و روایی همگرا یهاشاخص
 متغیر گویه

 بارعاملی CR > 7.6 AVE > 7.6 آلفا 7.6 <

161/6 
افزایش ارتباطات و تعامالت درونی و 

 بیرونی

 شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی 123/6

 ساالرینظام شایسته 134/6

116/6 
بسترسازی و استقرار نظام مدیریت 

 و سبک رهبری حمایتی مشارکتی

 حقوق مالکیت فکری و معنوی 152/6

166/6 144/6 162/6 

 پایداری نوآوری جدید در محیط متغیر 111/6

 استقرار نظام  صنعتی دفاعی هوشمند 311/6 پیامدی

 مزیت برتری بخش دفاعیکسب  136/6

 گیریهای اندازهآزمون کیفیت مدل

( CV Comگیری انعکاسی توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع )کیفیت مدل اندازه

مثبت متغیرهای مدل، همگی برای به ترتیب  CV Comشاخص  ،شود. طبق نتایجمحاسبه می

 شود.بات میثا گیریاندازههای مدلبوده و کیفیت 

 گیریهای اندازهکیفیت مدلشاخص : 6 شمارۀجدول 

 CV COM سازه
 152/6 محوری

 153/6 راهبردی
 125/6 پیامدی

  آزمون کیفیت مدل ساختاری

معیار اصلی برای  دوهای ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزئی، در تحلیل مدل

( شاخص افزونگی یا 5(؛ 5R( شاخص ضریب تعیین )6های ساختاری وجود دارد: آزمون مدل

زا مدل مسیر، ضریب تعیین بین. معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونارتباط پیش

زا زا توسط متغیر برونتغییرات متغیر درون دهد چند درصد ازباشد. این شاخص نشان میمی
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در  های تحقیقبرای متغیر آمده به دست 5Rمقدار  4-16در جدول شماره پذیرد. صورت می

 جدول زیر نشان داده شده است.

 شاخص ضریب تعیین: 6 شمارۀجدول 

 

 

 

 

شود، محاسبه مینیز ( CV Redکیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی )همچنین 

پوشی چشم بینی کردن به روشهدف این شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در پیش

(Blindfoldingمی )ییتواناگیری این معیار اندازه نیترشدهشناختهترین و باشد. معروف ،

گایسلر است که بر اساس این مالک مدل باید نشانگرهای متغیرهای  –استون  5Qشاخص 

دهند که مقادیر باالی صفر نشان می 5Qبینی کند. مقادیر زا انعکاسی را پیشمکنون درون

طبق نتایج حاصل از خروجی  .بینی دارداند و مدل توانایی پیشخوب بازسازی شده شدههمشاهد

 .شودبات میثبرای متغیرهای مدل مثبت بوده و کیفیت آن ا CV Red، شاخص افزارنرم

 شاخص کیفیت مدل ساختاری: 77 شمارۀجدول 

 

 

 

 

   tضرایب معناداری

در صورتی پردازیم. می Tبوت استارپ به محاسبه آماره  در این بخش با استفاده از الگوریتم

 تأییدو در نتیجه  هاسازهبین  یرابطهبیشتر شود، نشان از صحت  6211از  Tآماره که مقدار 

نشان  5شماره نتایج این الگوریتم در شکل  .است %12پژوهش در سطح اطمینان  یهاهیفرض

 داده شده است.

 R Square سازه

 114/6 محوری

 113/6 راهبردی

 162/6 پیامدی

 .CV RED سازه

 166/6 محوری

 152/6 راهبردی

 135/6 پیامدی
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 مسیرضرایب 

باید از الگوریتم پی.ال.اس استفاده نمود.  هاسازهبرای محاسبه ضرایب استاندارد مسیر بین 

دهد که متغیر مستقل این میزان بین متغیر مستقل و وابسته نشان می استانداردشدهضرایب 

 استانداردشدهضرایب  3شماره  . شکلکندیمدرصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین 

 دهد.را نشان می ابعادمسیرهای مربوط به هر یک از 

 بین متغیرهای تحقیق tآماره : 7 شمارۀ شکل
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 ضریب مسیر بین متغیرهای تحقیق: 7 شمارۀ شکل

دهد. نکته مهم در ارتباط با جدول می ارائههای مستقیم را نتیجه فرضیه 66جدول شماره 

 هاآنباشد و یا مقدار آماره تی  6262کمتر از  pذیل این است که روابطی که در آن مقدار 

باشد و یا مقدار  6262بیشتر از  هاآن pشوند و روابطی که مقدار می تأییدباشد؛  6211باالتر از 

 شوند.نمیواقع  تأییدباشد؛ مورد  6211کمتر از  هاآنآماره تی 

 شاخص کیفیت مدل ساختاری: 77 شمارۀجدول 

 

 نتیجه آزمون Tآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیرها مستقل فرضیه

H6 تأیید 155/12 111/6 محوری علی 
H5 تأیید 116/13 136/6 راهبردی محوری 
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 گیری و پیشنهادنتیجه

 گیریالف( نتیجه

معنای توان بیان نمود که نوآوری چابک بهبا توجه به آنچه در پژوهش حاضر گذشت می

ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر ای از فرآیندها، ابزارها و روشمجموعه

ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و با کنترل هزینه توأمبازار و مشتریان، 

سو کردن کارکنان و فرآیندهای کاری در یک نظام همگن، ن نوآور چابک نیز، هماساس سازما

باشد. این مفهوم منظور هوشمندسازی و دستیابی به مزیت برتری میپذیر بهتعاملی و انعطاف

ها در جهت ای از فرآیندها، ابزارها و روشمعنای مجموعههای صنعتی دفاعی بهبرای سازمان

با  توأمنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان، تهدیدات بالفعل و بالقوه بهبود توانایی واک

ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و یک سیستم صنعتی نوآور کنترل هزینه

افزاری و های سختچون فناوریهای داخلی همالعاده )قابلیتهای فوقچابک با قابلیت

مدیریت ماهرانه( برای رسیدن به تغییرات سریع و آنی بازار )اعم از افزاری، نیروی انسانی و نرم

عبارتی، آن گویی( و تهدیدات بالفعل و بالقوه است. بهپذیری، مشتریان و پاسخسرعت، انعطاف

گویی( یا بین خطوط تولید های محصول )سرعت و پاسخسرعت بین مدلسیستم تولیدی که به

های پذیری( و به خواسته و تقاضای مشتری )نیازها و خواستهجایی ایجاد کرده )انعطافجابه

دهد، سیستم صنعتی نوآور ال پاسخ میصورت ایدهمشتری و تهدیدات( در زمان واقعی و به

 چابک نام دارد. 

های صنعتی دفاعی منظور تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازماندر پژوهش حاضر به

ها از طریق بررسی اطالعات یک بهره گرفته شد که دادهاز روش گرندد تئوری سیستمات

نفر خبره موضوع احضاء و پس از  56ای در ادبیات و مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با کتابخانه

عنوان الگوی راهبردی نوآوری چابک هفت مقوله تحتوکدگذاری باز، محوری و انتخابی در سی

ی صنعتی دفاعی در ده قضیه بیان گردید. هاتدوین شد و نظریه نوآوری چابک سازمان

منظور بررسی روایی و پایایی مدل ارائه شده، نسبت به تدوین پرسشنامه همچنین به

H3 تأیید 612/11 161/6 راهبردی محیطی 
H4 تأیید 511/21 125/6 راهبردی ایمداخله 
H2 تأیید 143/33 126/6 پیامدی راهبردی 
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بودن دلیل غیرنرمالپاسخ دادند و به سؤاالتنفره به  666ساخته اقدام و یک نمونه آماری محقق

ها استفاده گردید و در نهایت روایی و تحلیل دادهوافزار اسمارت.پالس برای تجزیهها از نرمداده

 پایایی مدل نیز اثبات شدند. 

نوآوری چابک  هایمؤلفه( که چارچوب 6311همچنین نتایج پژوهش پاشایی و همکاران )

 1مولفه(، راهبردی ) 61مولفه در سه بُعد سازمانی ) 36های صنعتی دفاعی را تعداد در سازمان

 یتوانمندبندی کرده بودند و در پژوهش دیگری مولفه( دسته 3مولفه( و صنعتی )

 بهبود، مجدد یبندکرهیپی، و فن یکار یندهایفرآ رییتغی، افزارنرم یتوانمندی، افزارسخت

، دیتول ندیمحصول و فرآ یدر طراح یریپذانعطاف، محصوالت و خدمات تیفیسطح ک

 یزیربرنامه، دیمحصوالت جد دیو تول یطراح سرعت، دیمحصوالت جد یدر طراح یستگیشا

 تأمیندر  تیموفق، دیجد یازهایو ن داتیبه تهد ییگوپاسخ سرعتی، محورتیقابل، دیتول

ی را طیمح یهوشمندو  در خلق فرصت تیموفقی، و بازار یاقتصاد تیموفقی، جار یازهاین

پژوهش حاضر های صنعتی دفاعی بیان نموده بودند، پشتیبان نتایج ابعاد نوآوری چابک سازمان

 باشد.می

 پیشنهادها  ب(

های سالیانه نوآوری های تحقیق را در برنامههای صنعتی دفاعی رهیافتسازمان (6
 خود لحاظ نماید. 

منظور اجرا و کاربردی نمودن آن در وزارت گیری از نتایج پژوهش حاضر بهبهره (5
 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

آزمون میزان تأثیر هر یک ابعاد و عوامل و تدوین راهبردهای نوآوری چابک بر  (3
 های آتی.  در پژوهش SWOTاساس رویکرد 

 هاج( محدودیت
 نظران برای انجام مصاحبهمحدودیت دسترسی به نخبگان و صاحب (6
 هابر بودن انجام فرآیند کدگذاری دادهزمان (5
 آمدهدستبه بودن برخی از اطالعات و اسنادمحرمانه (3
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 :منابعفهرست 

 اول، چاپ ،(نظامی هایسازمان در نو رویکردی) سازمانی سازیچابک(. 6316) داود آقامحمدی،

 .ملی دفاع عالی دانشگاه: تهران

 در سازیچابک در خالقیت و نوآوری هایشاخص(. »6312) اکبرعلی حسنوند، داود؛ آقامحمدی،

 .51 – 41 صص ،12 شماره هفدهم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه ،«نظامی هایسازمان

 ،«نظامی هایسازمان سازیچابک هایمؤلفه و ابعاد(. »6313) اکبرعلی حسنوند، داود؛ آقامحمدی،

 .536-364 صص ،11 شماره هفدهم، سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه

 هایشاخص و عوامل اهم ارزیابی و شناسایی(. »6314) سیداسماعیل شهرآئینی، داود؛ آقامحمدی،

 با متناسب آجا( ص) االنبیاءخاتم هوایی پدافند قرارگاه عمده هاییگان انسانی نیروی سازیچابک

 .13 – 666 صص ،16 شماره استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه ،«ناهمطراز تهدید

 فصلنامه ،«آینده تهدیدات به کشور نظامی سازیچابک بر مؤثر عوامل(. »6316) داود آقامحمدی؛

 .31-16 ص ،44 شماره یازدهم، سال استراتژیک، -دفاعی مطالعات پژوهشی -علمی

 سرعت: سازمانی چابکی(. »6316) سیدمحمود جلودار، ابراهیمیان سیدیاسر؛ جلودار، ابراهیمیان

 .63-34 صص ،31 شماره پلیس، سازمانی توسعۀ فصلنامه ،«سازمانی پذیریانعطاف و گوییپاسخ

 انسانی نیروی تربیت راهبردی الگوی(. »6313) محمدعلی ساالری، اسماعیل؛ مقدم،احمدی

 سال راهبردی، دانش ایرشتهبین مطالعات مطالعات فصلنامه ،«ناجا سازیایحرفه و چابک با متناسب

 .511 – 364 صص ،31 شماره نهم،

 معظم مقام فرمایشات اساس بر ارتش در نوآوری الگوی تبیین و طراحی(. »6312) امید اردالن،

-632 صص ،4 شماره ،2 دوره نوآوری، مدیریت فصلنامه ،(«العالیمدظله) ایخامنه امام حضرت رهبری

666. 

 به رویکردی با دولتی هایسازمان سازیچابک الگوی(. »6314) الهام پور،خسروی قنبر؛ امیرنژاد،

 .636-611 صص ،26 شماره سیزدهم، سال دفاعی، راهبرد فصلنامه ،«دفاعی هایسازمان

 نامهپایان زاهدان، مدارس مدیران نوآوری با سازمانی چابکی بین رابطه(. 6312) مرضیه امیری،

 .بلوچستان و سیستان دانشگاه: بلوچستان و سیستان ارشد،کارشناسی

 بین در سازمانی نوآوری بر دانش مدیریت نقش بررسی(. »6314) الله جمشیدی، رضا؛ براری،

 صص ،3 شماره اول، سال آموزشی، مدیریت و رهبری هایپژوهش فصلنامه ،«مازندران دانشگاه کارکنان

633-661. 
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 عملکرد و انسانی منابع مدیریت راهبردی اقدامات(. »6333) مریم رنجبری، مجتبی؛ برومند،

 .54 شمارۀ پلیس، انسانی توسعۀ ماهنامۀ ،«دانش مدیریت نقش بر تأکید با نوآوری

 چابکی برای کلیدی عوامل شناسایی(. »6313) محمدحسین گوارشکی، کریمی کیانوش؛ بهرامی،

 هفدهم، سال آماد، اندیشه فصلنامه ،«نزاجا زرهرن شهید صنایع( اساسی تعمیرات) اورهال صنعت در

 .663 – 656 صص ،11 شماره

، «های صنعتی دفاعیتدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمان» (.6311پاشایی هوالسو، امین )

 رساله دکتری، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.

: تهران پاریزی، نژادایران مهدی ترجمۀ مدیریت، در بزرگ هایاندیشه(. 6331) نورث پارکینسون،

 .مرکزی بانک

(. 6315) محمدولی درینی، اکبر؛علی جوکار، اهلل؛لطف دهکردی،فروزنده محمدمهدی؛ پرهیزگار،

 نشر صنعت: موردی مطالعه باز نوآوری پارادایم بر تکیه با سازمانی نوآوری بر مؤثر عوامل شناسایی»

 .666-652 صص ،36 شماره یازدهم، سال صنعتی، مدیریت مطالعات فصلنامه ،«کشور

: تهران نژاد،رضایی عبدالرضا ترجمه پیروزی، بستر نوآوری(. 6331) چارلز اوریلی، مایکل؛ تاشمن،

 .رسا فرهنگی خدمات موسسه

 در منتخب مباحث(. »6315) فائزه اردکانی، اسدیان علی؛ آبادی، شریف مروتی احمد؛ جعفرنژاد،

 .نشر مهربان کتاب موسسه: تهران اول، چاپ ،«تأمین زنجیره مدیریت

 انسانی نیروی سازیچابک راهبردی هایشاخص(. »6312) اکبرعلی حسنوند، کیومرث؛ حیدری،

 سال استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه ،«ناهمطراز تهدیدات با متناسب زمینی رزم عمده هاییگان

 .33-21 صص ،11 شماره چهاردهم،

 تجیهزات ساخت صنایع در نوآوری مدیریت مدل(. »6311) گلنار سردشتی، عباس؛ خمسه،

 ،664 شماره هشتم،وبیست سال مدیریت، پژوهشیآینده فصلنامه ،«نگرآینده رویکردی با امپن نیروگاهی

 .661-632 صص

: دفاعی هایسازمان در نوآوری نظام الگوی طراحی(. »6313) فریدون خانی،بیداله منصور؛ خیرگو،

 دوم، سال دفاعی، هایسازمان در نوآوری مدیریت فصلنامه ،«بنیادداده نظریه برمبتنی کیفی پژوهشی

 .662-634 صص ،4 شماره

 هایدانشگاه در نوآوری و خالقیت مدل ارائه(. »6316) اکبر هوشیار، صمد؛ فتحی، اله؛نبی دهقان،

-623 صص ،43 شماره دوازدهم، سال نظامی، مدیریت فصلنامه ،«ایران اسالمی جمهوری ارتش افسری
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663. 

 و هاظرفیت بر سازمانی فرهنگ تأثیر(. »6312) امین هوالسو، پاشایی حسین؛ پوده،دهقانی

 .51-43 صص ،51 شماره تحول، و توسعه مدیریت فصلنامه ،«دفاعی نوآوری هایمحرک

 هایسازمان نوآوری توسعه الگوی طراحی(. »6311) امین هوالسو، پاشایی حسین؛ پوده،دهقانی

 .6-45 صص ،21 شماره پانزدهم، سال دفاعی، راهبرد فصلنامه ،«راهبردی رویکرد با دفاعی

(. 6311) امین هوالسو، پاشایی سیدمجید؛ الرضا،ابن ابوطالب؛ شفقت، حسین؛ پوده،دهقانی

 ،«فازی رویکرد با مسلح نیروهای هایسازمان از یکی در سازمانی چابکی بر مؤثر عوامل شناسایی»

 ،6311 تابستان ،36 شماره هشتم، سال راهبردی،دانش ایرشتهبین مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه

 .1-43 صفحات

 نوآوری بر مؤثر عوامل تعامل تحلیل(. »6311) امین هوالسو، پاشایی حسین؛ پوده،دهقانی

 مدیریت فصلنامه ،(«ISM) تفسیری ساختاری سازیمدل رویکرد از استفاده با دفاعی هایسازمان

 .61-11 صص ،3 شماره هفدهم، سال نظامی،

: تهران فرد،دانایی حسن و الوانی سیدمهدی ترجمه سازمان، تئوری(. 6336) پی استفن رابینز،

 .صفار انتشارات

 استفاده با بیمه صنعت در بنگاه نوآوری مدل توسعه(. »6316)  فاطمه رابر، میرزایی رضا؛ زعفریان،

 .16-663 صص ،1 شماره سوم، دوره بازرگانی، مدیریت فصلنامه ،«علّی نگاشت روش از

 خودکفایی جهاد و تحقیقات در آفرینتحول رهبری الگوی تبیین(. »6313) سیدمجید الدینی،زین

 دکتری، رساله ،(«العالیمدظله) ایخامنه امام رهنمودهای اساس بر ایران اسالمی جمهوری ارتش

 .ملی دفاع عالی دانشگاه: تهران

 و فرملکی عقیل ترجمۀ تکالیف، و مفاهیم – صنعتی نوآوری مدیریت ،(6336) ون نیواسان،سری

 .دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسۀ تهران: همکاران،

 سنجش برای چارچوبی ارائه(. »6311) مهدی مقیدنیا، حسین؛ ارجینی، ابراهیم؛ کاشانی،سوزنچی

 .52 – 41 صص ،4 شماره دوازدهم، سال مدیریت، بهبود فصلنامه ،«کشور دفاعی صنایع در باز نوآوری

 فصلنامه ،«آجا هاییگان سازیچابک و دانش مدیریت رابطه تبیین(. »6313) شهریار سیمچی،

 .2 – 53 صص ،53 شماره دهم، سال نظامی، فنون و علوم

(. 6316) رضا کاوندی، حسن؛ نبوی، دهقان محمدحسین؛ مهرجردی، طحاری فاطمه؛ شاکری،
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 مجلۀ ،«ساختاری معادلۀ سازیمدل از استفاده با فرایند در بودن نوآور و سازمانی جوّ ارتباط بررسی»

 .5 شمارۀ دوم، دورۀ عملیات، و تولید مدیریت

 دانشگاهی جهاد انتشارات: اصفهان نوآوری، مدیریت(. 6331) ارمغان بیگی،صادق آرش؛ شاهین،

 .اصفهان واحد

 بر مؤثر عوامل بندیاولویت و شناسایی(. »6312) امین هوالسو، پاشایی محمدرضا؛ اصل،شعبانی

 آینده، ناجای معماری ملی همایش اولین ،«ISM تفسیری ساختاری رویکرد با ناجا در سازمانی چابکی

 .تهران

 حوزه در گذاریسیاست راهبردی الگوی طراحی در مؤثر ابعاد تعیین(. 6311) محمد فرد،شعبانی

 دفاع عالی پژوهشگاه و دانشگاه: تهران دکتری، رساله ایران، اسالمی جمهوری دفاعی نوآوری و فناوری

 .راهبردی تحقیقات و ملی

 عوامل بر تأکید با دفاعی صنایع نوآوری در موفقیت برای الگویی(. 6312) ابوطالب شفقت،

 .مدرس تربیت دانشگاه: تهران دکتری، رساله اسالمی، انقالب از پس هایپروژه در پیشبرنده

: تهران اول، چاپ اسالمی، انقالب از بعد دفاعی صنایع نوآوری هایمحرک(. 6311) ابوطالب شفقت،

 .اشتر مالک صنعتی دانشگاه

(. 6312) جهانباز صوفی، بامداد اهلل؛حبیب سید طباطبائیان، مهدی؛ الیاسی، ابوطالب؛ شفقت،

 مدیریت فصلنامه ،«ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس دفاعی نوآوری موفق فرآیندهای شناسیگونه»

 .636-624 صص ،4 شماره چهارم، سال نوآوری،

 نوآوری بر مؤثر عوامل بندیاولویت و شناسایی(. »6312) امین هوالسو، پاشایی ابوطالب؛ شفقت،

 صص ،54 شماره ،1 سال راهبردی، دانش ایرشته بین مطالعات فصلنامه ،«فازی رویکرد با دفاعی

623-632. 

 مطالعه) سازینوشابه صنعت در چابک -ناب تأمین زنجیره ارزیابی(. »6316) محمدرضا شهبازخان،

 تهران اسالمی آزاد دانشگاه صنعتی، مدیریت ارشدکارشناسی نامهپایان ،(«دیناوند پدیده شرکت: موردی

 .مرکز

 سازمانی فراموشی رابطه بررسی(. 6311) محمد اسماعیلی، نورمحمد؛ یعقوبی، اهلل؛رحمت صادقیان،

 .شیراز کارآفرینی، و نوآوری مدیریت، ساالنه کنفرانس اولین سزمانی، چابکی و هدفمند

 سوم، سال دفاعی، امنیت فصلنامۀ ،«دفاعی صنایع در نوآوری ظرفیت(. »6314) حسین عصاریان،

 .1 شمارۀ
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 در چابکی راهکارهای(. »6332) سروش خسروشاهی، محمد؛ پور،گلچین مهدی؛ فتحیان،

 .31 – 43 صص ،612 شماره هفدهم، سال تدبیر، ماهنامه ،«تولیدی هایسازمان

 مدیریت نظام اجرای منظوربه عملیاتی – فرایندی الگویی ارائۀ(. »6316) محسن فیروزشاهی،

 شمارۀ دهم، سال دفاعی، راهبرد فصلنامۀ ،«نظامی – دفاعی هایسازمان بر تمرکز با هاسازمان در دانش

31. 

 در سپاریبرون الگوی معرفی(. »6316) محمدسعید اتابکی، سیدضیاءالدین؛ فرد،زادهقاضی

 .31 شماره دهم، سال دفاعی، راهبرد فصلنامه ،«دفاعی هایسازمان

 و یادگیری فرهنگ نقش(. »6316) حسین غالمحسینی، فاطمه؛ هورمنش، اهلل؛وجه زاده،قربانی

 یکم، و بیست سال تحول، و بهبود مدیریت مطالعات فصلنامه ،«سازمانی چابکی در دانش مدیریت

 .15-41 صص ،12 شماره

 در نوآوری تقویت و ایجاد در بازار فن نقش تحلیل(. »6315) مسعود محمدپور، و سیداحمد کمالی،

 .4 شماره دوم، سال نوآوری، مدیریت نشریه ،«سازمان

 استفاده با چابکی ارزیابی(. »6316) سیدعبدالعزیز فر،یونسی علی؛ آبادی،شریف مروتی علی؛ محقر،

 و مرکزی ثقل نقطه تکنیک از استفاده با فازی اعداد بندیرتبه و فازی منطق در کالمی متغیرهای از

 .55-6 ص ،54 شماره نهم، سال صنعتی، مدیریت مطالعات فصلنامه ،«تاپسیس

 نظام بر مروری(. 6316) فرهاد زاده،نظری علیرضا؛ بوشهری، سعید؛ باقرتسلیمی، مهدی؛ محمدی،

 تحقیقاتی و آموزشی موسسه: تهران اسپانیا، و انگلیس آلمان، فرانسه، چین،: کشور پنج دفاعی نوآوری

 .دفاعی فناوری و علوم پژوهیآینده مرکز - دفاعی صنایع

 نظام طراحی(. 6333) فرهاد زاده،نظری رضا؛علی بوشهری، سعید؛ باقرسلیمی، مهدی؛ محمدی،

 .دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسۀ: تهران دفاعی، نوآوری

 سازمان، عملکرد بر آن تأثیر و خدمات بازاریابی در چابکی برای مدلی(. 6311) رقیه یزد،محمدیان

 .اجتماعی و انسانی علوم پردیس – یزد دانشگاه: یزد ارشد،کارشاسی نامهپایان

 مسلح نیروهای در نوآوری الگوی(. »6311) محمدمهدی قوجانی، ایرج؛ فرجی، ابراهیم؛ محمودزاده،

 پانزدهم، سال راهبردی، دفاعی مطالعات فصلنامه ،(«العالیمدظله) ایخامنه امام حضرت دیدگاه از

 .51-41 صص ،13 شماره

 در مردمی نیروهای از ریگیبهره راهبردهای» ،(6315) محمدرضا آشتیانی، سیدرضا؛ مصطفوی،

 .45 شمارۀ یازدهم، سال دفاعی، راهبرد فصلنامۀ ،«دفاع بخش انسانی هاینیازمندی تأمین
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 هایشرکت در نوآوری الگوی بر مؤثر متغیرهای بررسی(. »6313) فرید فتحی، علی؛ مالحسینی،

 .21-14 صص ،663 شماره بودجه، و برنامه دوفصلنامه ،«کرمان شهر کوچک و متوسط

 ،13 شماره نهم، سال سایپا، گستر اندیشه نشریه ،«یادگیرنده سازمان(. »6314) پخشان موالیی،

 .15 – 13 صص

 دفاع عالی دانشگاه: تهران اول، چاپ نوآوری، و خالقیت بر جامع نگرشی(. 6314) رضاعلی نادری،

 .ملی

 .ترمه انتشارات: تهران نوآوری، و تکنولوژی مدیریت(. 6313) رضا بیگی،نجف

 برمبتنی مسلح نیروهای در اولدست و اصیل هاینوآوری ضرورت(. »6316) فرهاد زاده،نظری

 هایاندیشه تبیین همایش اولین مقاالت گزیده ،(«العالیمدظله) ایخامنه امام بیانات محتوای تحلیل

 .شاهد یاران: تهران ای،خامنه امام دفاعی

 در فردی عوامل نقش(. »6315) سیدرضا حجازی، محمد؛ نوری، ادنژمهدی فرهاد؛ زاده،نظری

 .4 شمارۀ هفتم، سال مدیریت، بهبود فصلنامۀ ،«ایران دفاعی صنعت هاینوآوری موفقیت

 احوال ثبت سازمان در چابکی و الکترونیک دولت مطالعه(. »6316) فرزانه پور،صداقت رضا؛ واعظی،

 .61-6 صص ،11 شماره دوم، و بیست سال ،(تحول و بهبود) مدیریت مطالعات فصلنامه ،«تهران استان

 .52 شمارۀ سوم، سال دفاع، بصیرت ماهنامه ،«ایران دفاعی دکترین(. »6316) احمد وحیدی،
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