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چکیده
نوآوری چابک برای سازمانهای صنعتی دفاعی بهمعنای مجموعهای از فرآیندها ،ابزارها و روشها در جهت
بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان ،تهدیدات بالفعل و بالقوه توأم با کنترل هزینهها و
بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و یک سیستم صنعتی نوآور چابک با قابلیتهای فوقالعاده
(قابلیتهای داخلی همچون فناوریهای سختافزاری و نرمافزاری ،نیروی انسانی و مدیریت ماهرانه) برای رسیدن
به تغییرات سریع و آنی بازار (اعم از سرعت ،انعطافپذیری ،مشتریان و پاسخگویی) و تهدیدات بالفعل و بالقوه
است .با عنایت به موارد فوق ،پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمانهای صنعتی
دفاعی به رشته تحریر درآمده است و دادهها از طریق بررسی اطالعات کتابخانهای در ادبیات و مبانی نظری
پژوهش و مصاحبه با  56نفر خبره موضوع احضاء و پس از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در سیوهفت مقوله
تحت عنوان الگوی راهبردی نوآوری چابک تدوین شد و نظریه نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی در ده
قضیه بیان گردید .همچنین بهمنظور بررسی روایی و پایایی مدل ارائه شده ،نسبت به تدوین پرسشنامه
محققساخته اقدام و یک نمونه آماری  666نفره به سؤاالت پاسخ دادند و بهدلیل غیرنرمالبودن دادهها از نرمافزار
اسمارت-پالس برای تجزیهوتحلیل داده ها استفاده گردید و در نهایت روایی و پایایی مدل نیز اثبات شدند .با
عنایت به آنچه که در پژوهش حاضر گذشت میتوان پیامد نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی را پایداری
نوآوری جدید در محیط متغیر ،استقرار نظام صنعتی دفاعی هوشمند و کسب مزیت برتری بخش دفاعی بیان
نمود.
واژههای کلیدی :نوآوری چابک ،سازمانهای صنعتی دفاعی ،الگوی راهبری ،گرندد تئوری.
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(* نویسنده مسئول)؛ pashaeiamin@yahoo.com
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مقدمه
دنیای امروز از پیچیدگی فزاینده ،تغییر و تحول دائمی و شتابان ،روند روبه رشد تکنولوژی و
رقابت فشرده در صنایع و سازمانهای مختلف برخوردار است (مالحسینی و فتحی)16:6313،
که پیچیدگی ،پویایی و غیرقابلپیشبینی بودن از ویژگیهای اصلی آن محسوب میشود
(زعفریان و میرزایی )15:6316،و توان سازگاری و اداره کردن تغییرات ،عنصر اصلی موفقیت و
بقای هر سازمانی محسوب میشود که کسب این تواناییها به دلیل تغییرات سریع و شتابان
فناوری در صنایع مختلف و کوتاهشدن دورۀ عمر فناوری و فشردگی بیش از حد رقابت موجب
شده تا سازمانها به خالقیت و نوآوری افراد توجه بیشتری داشته باشند ،بهطوریکه توسعه
نوآوری ،نقش حیاتی و کلیدی در موفقیت سازمانها ایفا میکنند (صادقی و
صادقی )633:6312،و سازمانهای موفق ،سازمانهایی هستند که خالقیت و نوآوری ،نوک
پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد (پرهیزگار و همکاران .)665:6315،بههمینخاطر ،توسعه
نوآوری یکی از مؤلفههای اصلی پیشرفت و دستیابی کشور به جایگاه برتر علمی میباشد.
بهطوریکه در سالهای اخیر در میان محققان و دانشوران شایع شده است که «نوآوری برای
سازمانها قدرت است» (دراچ زاهویی و همکاران .)5664،6بنابراین میتوان بیان نمود که
نوآوری باید مانند خون در بدنۀ سازمانها جریان داشته باشد و تنها راه خروج از بنبست
توسعهنیافتگی در کشورها قلمداد میشود (نادری .)56:6314،اهمیت این امر تا بدانجا رسیده
است که دراکر ،ن وآوری را یکی از اهداف مهم سازمان معرفی کرده است
(پارکینسون .)651:6331،5تاشمن 3نوآوری را پیروزی در کسبوکار دانسته است تا مدیران در
پی شناسایی سازوکار چرخۀ فناوری و جویبار نوآوری ،بتوانند به کمک انجام و اجرای
دگرگونیهای ناپیوسته در سازمان به امتیازهای ناشی از آنها برسند (تاشمن.)26:6331،
در میان مباحث نوآوری ،بحث چابکی از اهمیت فزایندهای برخوردار بوده و نوآوری چابک،4
نوآوری است که کمک میکند سازمانها سریعتر از طریق تعامل ،همکاری و ایجاد تغییرات ،به
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تحوالت موجود پاسخ دهند و از شرایط موجود به نفع خود بهره گیرند و به مزیت برتری دست
یابند (ریگبی و همکاران )5661،6بهعبارت دیگر ،نوآوری چابک ،رویکردی است که در آن
سازمانها به کارایی و اثربخشی از طریق فعالیتهای نوآوری دست مییابند (ویلسون و
داس.)5661،5
در مباحث دفاعی ،یکی از عواملی که در برتری و پیروزیها نقش کلیدی ایفا مینماید،
عامل نوآوری چابک است و بهدلیل ایفای نقش در تحقیق ،توسعه و دستیابی به فناوریهای
برتر و تسلیحات پیشرفته اهمیت خاصی پیدا کرده است (نظریزاده و همکاران )654:6315 ،و
در بهسازی تجهیزات ،فرایندها و ارائۀ خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی نقش اساسی دارد
(تیلور)32:5661،3؛ بههمین دلیل ،سازمانهای دفاعی بهمنظور کسب آمادگی در برابر
تهدیدهای منطقهای و فرامنطقهای و نیل به نوآوری ،نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری
چابک هستند تا بر اساس آن ،بتوانند دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی «ارتقای توانمندیها
و خلق شایستگیهای جدید دفاعی در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی جدید» و
«افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیۀ دفاعی» (محمدی و همکاران )6333 ،را محقق
نمایند ،در مجموع میتوان بیان نمود بهدلیل توانافزایی دفاعی ،پاسخبه تغییرات محیطی ،حفظ
مزیت رقابتی بخش دفاعی و دستیابی به موفقیتهای بلندمدت ضرورت توجه به موضوع
نوآوری چابک از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است و پژوهش حاضر با عنایت به موارد فوق،
با هدف ارائه الگوی راهبردی نوآوری چابک برای سازمانهای صنعتی دفاعی به رشته تحریر
درآمده است.
مبانی نظری و پیشینهشناسی پژوهش
نوآوری
نوآوری پدیدۀ جدیدی نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به اندازۀ تاریخ خود بشر دارد
(فاگربرگ .)21:5663،4با این وجود ،تعریف نوآوری چندان که بهنظر میرسد ،ساده نیست
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(وایت و برتون .)665:5661،6واژه التین نوآوری Innovation ،بهمعنای ساختن چیزی جدید
می باشد .فرهنگ لغت دهخدا ،نوآوری را به معنای عمل نوآور ،ابتکار ،ابداع و بدعتگذاری معنا
کرده است .نوآوری در فرهنگ انگلیسی به معنای خلق ایدهها و راههای جدیدی که در ذهن
است و نیز ایجاد طرح ،شیوه یا فرآیند جدیدی که از طریق مطالعه و آزمایش حاصل شده ،آمده
است .همچنین در فرهنگ لغت هریتیج 5نوآوری به معنای معرفی و عرضۀ چیزی نو معنی
شده است (نادری .)56:6314،بر اساس فرهنگ لغت وبستر ،نوآوری عبارت است از آغاز یا
معرفی چیزی جدید ،خالق بودن در فعالیتهای اقتصادی – تجاری ،هر نوع کاال یا خدمات
جدیدی یا هر نوع فرآیند کاری نو و متفاوت از گذشته و اختراعات جدید (شاهین و
صادقبیگی ،)66:6331،بر اساس این فرهنگ لغت ،نوآوری یعنی «مطرح کردن چیزی جدید یا
یک ایده ،روش یا تجهیزاتی جدید» آورده است (مریم )31:5664،3و در ارتباط با تغییرات
سریع و مفید در زمینۀ تفکرات ،فرآیندها و خدمات است (براری و جمشیدی .)656:6314،بر
اساس دیدگاه رابینز ،نوآوری فرآیند تبدیل ایده خالق به محصوالت ،خدمات و روشهای جدید
عملیات است (رابینز )6116،و نوآوری ،تبدیل خالقیت (ایده نو) به عمل و یا نتیجه (سود) است
(دهقان و همکاران .)656:6316،د ر تعریفی دیگر ،خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر
جدید است درحالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است؛ بهعبارتدیگر ،خالقیت
اشاره به ایجاد اندیشههای نو دارد و نوآوری بهمعنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است
(الوانی.)6336،
 ون دی ون ( )5663نوآوری را توسعه و اجرای ایدههای جدید افرادی میداند که در
یک زمینۀ نهادی با هم در ارتباط متقابلاند .بنابراین از نظر او ،ایدۀ جدید ممکن است از نظر
افراد درگیر با آن ،جدید تلقی شود ،اگرچه در جای دیگری استفاده شده باشد (ون دی
ون.)5663،4
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 از دیدگاه گیبسون و ناکوئین ( )5666نوآوری یک راه فکر کردن و عمل کردن است
که برای بقا و سودآوری سازمانی الزم است (گیبسون و ناکوئین.)5666،6
 دانشنامۀ رفتار سازمانی ( )6112نوآوری را خلق و بهکارگیری ایدۀ جدید تعریف
می کند .این ایدۀ جدید ممکن است مربوط به نوآوری در زمینۀ فناوری یا فرآیند کار باشد .ایده
ممکن است ترکیب جدید از ایدههای قدیمی و یا طراحی باشد که نظم فعلی را زیر سؤال
میبرد و فرمول یا دیدگاه جدیدی را ارائه میکند (نیچالسون.)6112،5
 از نظر کروسان و آپایدین ( )5661نوآوری عبارتاستاز تولید ،اقتباس و یا بهرهبرداری
از یک ابتکار دارای ارزش افزوده در جو اقتصادی و جو اجتماعی ازقبیل بازآفرینی و گسترش
محصوالت ،خدمات و بازارها ،توسعه روشهای جدید تولید و استقرار سیستمهای نوین
مدیریتی (کروسان و آپایدین.)5661،3
 از نظر گولسوی ( )5663نوآوری را میتوان اجرای موفقیتآمیز ایدههای جدید تعریف
کرد (گولسوی.)5661،4
 وست و فار ( ) 5662نوآوری را معرفی و کاربرد ایده و تولید محصوالت جدید توسط
فرد ،گروه یا سازمان برای استفاده در واحدهای سازمانی مرتبط برای اصالح و طراحی،
بهنحویکه برای فرد ،گروه و سازمان یا جامعه مفید باشد ،میدانند (وست و فار)5662،2؛
درحالیکه آمبیل ( )5661نوآوری سازمانی را اجرای موفقیتآمیز ایدههای خالق در سازمان
تعریف میکند (آمبیل.)5661،1
در نتیجهگیری بخش نوآوری میتوان بیان نمود نوآوری یعنی فرآیند تبدیل فرصت به
ایدههای جدید و رساندن ایدههای جدید به کاربرد عملی گسترده که باید سازماندهی و
مدیریت شود تا بتواند حیات مستمر هر سازمانی را تضمین کند .نوآوری صرفاً بهمعنای ایجاد
بازارهای جدید نیست ،نوآوری میتواند بهمعنای ارائه روشهای جدید در پاسخگویی به
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بازارهای بالغ و جاافتاده نیز باشد (خمسه و سردشتی.)663:6311،
دستهبندی مطالعات مرتبط با نوآوری دفاعی
همانطور که بیان شد ،نوآوری به فعال بودن یک شرکت در جستوجوی فرصتهای جدید
بهجای بهرهگیری صرف از تواناییهای موجود داللت میکند و بیانگر تمایل به انکار و رها کردن
عادتهای قدیمی و امتحان کردن ایدههای آزمون نشده است (منگیک و آی.)13:5661،6
شواهد نشان میدهد شرکت هایی که از توانایی استفاده از راهبردهای نوآوری برای تحقق
بخشیدن به موفقیت برخوردار هستند ،در زمینههایی مانند سود و سهم بازار ،موفقیت بیشتری
کسب کردهاند (کمالی و محمدپور ،)53:6315 ،بنابراین نوآوری ،تسخیر گرایشهای سازمانی
در جهت پاسخ به تغییرات محیطی است که این پاسخها میتواند به شکل محصول ،خدمات،
فرایند ،فناوری ،رفتار ،بازار و نظامهای کسبوکار باشد (شاکری و همکاران )36:6316،و
بهعنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها بهمنظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در
محیط پیچیده و متغیر امروزی میباشد (برومند و رنجبری .)46:6333 ،همچنین از آنجاییکه
جنگ واقعی کشورها در دهههای آینده نه بر سر انرژی خواهد بود و نه بر سر بازارها ،بلکه
جنگ واقعی برای سرمایههای انسانی خواهد بود ،ازاینرو ،سازمانهای دفاعی بیش از پیش به
افرادی نیاز دارند که استعدادها و قابلیتهای وجودیشان را بهگونهای پرورش دهند که از
دانش ،تخصص ،مهارت و از همه مهمتر ،توانایی تفکر نوآور بهخوبی برخوردار باشند ،زیرا در
تمام کشورها ،مهمترین مباحث تصمیمگیری« ،امور دفاعی» آنهاست که بخش عمدهای از
منابع ملی را به خود اختصاص میدهد و هرگونه قصور یا خطا در زمینۀ اختصاص صحیح و
اصولی این منابع به امور دفاعی نهتنها موجب اتالف منابع محدود و تحمل خسارتها و
صدمههای سنگین در سایر بخش ها خواهد شد ،بلکه امنیت ،ثبات و آرامش الزم را نیز فراهم
نخواهد آورد (امیرنژاد و خسرویپور)635:6314 ،؛ در این میان بهدلیل تهدید نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران از سوی قدرتهای نظامی و اقتصادی جهان در ابعاد مختلف دفاعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی ،میتوان ادعا نمود آمادگی بخش دفاعی و نیروهای مردمی برای
مقابله با آنچه که ممکن است در هر زمان و مکانی عملی شود ،حیاتی است (مصطفوی و
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آشتیانی )5:6315 ،و آنچه که سازمانهای دفاعی به آن نیازمندند تا بتوانند در بازارهای پویا و
پیچیدۀ امروزی جایگاهی داشته باشند و برای خود کسب مزیت رقابتی نمایند؛ توان تولید
محصوالت و خدمات جدید و منحصربهفرد و قابلرقابت در بازارهای متغیر است و این امر با
نوآوری میسر میگردد (عصاریان.)631:6314 ،
پیشینۀ عملی نوآوری در سطح وسیع به سالهای پس از جنگ جهانی دوم بازمیگردد .تا
آن زمان شرکتها در محیطی نسبتاً ثابت کار میکردند ،اما با گذشت زمان و بازسازی
ویرانیهای جنگ و آرامش و بهبود در شرایط محیط کار و زندگی اجتماعی مردم ،سازمانها به
سمت توسعه و نوآوری روی آوردند .دانشگاهها ،مراکز علمی و پژوهشی بیش از پیش برای
یافتن راهحل های جدید در تولید و خدمات تشویق شدند .از سوی دیگر ،با بهبود شرایط
اقتصادی ،بازار کسبوکار و فناوریهای نوین ،سازمانها دریافتند که برای حفظ مزیت رقابتی
باید راهبردهای متفاوتی اتخاذ کنند .همچنین دریافتند که ساختار سازمانها و نظام مدیریتی
آنها به تغییر نیاز دارد تا بتواند با محیط در حال تغییر همسو شوند (نجفبیگی .)16:6313،در
جمهوری اسالمی ایران ،بیشتر سابقۀ نوآوریهای عمدۀ صنعت دفاعی ،به دوران دفاع مقدس و
پس از آن برمیگردد (وحیدی ،)6316 ،اما نگاه ویژه و راهبردی به این موضوع ،بیشتر در
سالهای پس از جنگ و فراهم شدن فرصت برای فعالیتهای تحقیقاتی و صنعتی شکلگرفته
است .اکنون نیز بهمنظور مواجهه با تهدیدهای مداوم دشمنان (فیروزشاهی )661:6316 ،و با
توجه به چشمانداز آینده و انتظارهایی که از صنایع دفاعی میرود ،ضرورت پرداختن به نوآوری
بهعنوان عاملی مؤثر در تأمین الزامهای تولید فناوریهای جدید و پیشرفته ،پاسخ به تغییرات
محیطی و ایجاد مزیت برتری برای بخش دفاعی ،امری بدیهی است (نظریزاده و همکاران،
)654:6315؛ زیرا شناخت دقیق و عمیق نظام نوآوری دفاعی میتواند موجب ارتقای درک و
تغییر نسبت به چالش ها و کمبودهای احتمالی شده و راهکارهای مؤثرتری را برای بهبود
عملکرد نوآوری پیشِرویِ سازمانهای دفاعی قرار دهد.
در حوزۀ دفاعی ،نوآوری را میتوان بهکارگیری و انتشار یک فناوری یا یک اندیشۀ جدید در
صحنۀ عملیات و جنگ دانست (نظریزاده .)53:6316،در واقع ،موفقیت یک نوآوری دفاعی به
میزان انتشار و بکارگیری آن در صحنه عملیات بستگی دارد؛ بنابراین مفهوم نوآوری دفاعی با
مفاهیمی مانند انتشار و بکارگیری نیز گره خورده و تأثیرگذاری یک نوآوری بر اثربخشی
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راهبردی یک کشور یا یک نیروی دفاعی ،در فرآیندهای انتشار و کاربرد آن ،قابلشناسایی است.
ازاینرو ،میتوان گفت که ضرورت و نیاز بهعنوان پدرخواندۀ نوآوری عمل میکند و این
ضرورت ها و نیازهای عملیاتی و راهبردی بالفعل و بالقوۀ یک کشور است که موجب نوآوری
دفاعی میشود.
در تعریفی دیگر ،نوآوری دفاعی یک فعالیت اجتماعی است که نهادها و افراد مختلفی در آن
شرکت کرده و فعالیت میکنند .در واقع ،نوآوری دفاعی حاصل تعامل نهادهای مختلفی است
که در شکلگیری آن تأثیر گذارند و معموالً سعی میکنند با تغییر در توانمندیهای فناورانه،
مأموریتها و دکترینهای خود ،شرایط را برای نوآوریهای دفاعی فراهم کنند
(هالی.)661:5666،6
با توجه به تعاریف متفاوتی که از نوآوری دفاعی ارائۀ شده است ،میتوان گفت نوآوری
دفاعی عبارت است از رویکردی راهبری جهت دستیابی به هدفهای راهبردی در عمل از طریق
جستوجوی فرصتهای جدید بهجای بهرهگیری صرف از تواناییهای موجود بهمنظور
توان افزایی دفاعی ،ایفای نقش در تحقیق ،توسعه و دستیابی به فناوریهای برتر و پیشرفته،
دستیابی به موفقیت های بلندمدت در جهت پاسخ به تغییرات محیطی و تهدیدهای بالفعل و
بالقوه منطقهای و فرامنطقهای و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای بخش دفاعی در قالب «ارتقای
توانمندیها و خلق شایستگی های جدید دفاعی در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی
جدید»« ،افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیۀ دفاعی» و ایجاد تعادل بین
«بهرهبرداری اثربخش از داشتهها» و «اکتشاف برای خلق توانمندیهای آینده» (دهقانیپوده و
پاشایی هوالسو )51:6312،و هدف آن نیز ،تأمین قدرت دفاعی یا خلق شایستگیها یا
ارزشآفرینی دفاعی است (هالی )661:5666،5و تأمین قدرت دفاعی ،مؤلفۀ مهم و کارکرد
اساسی آن است که منجر به تأثیرگذاری بر بازار و یا پاسخدهی به نیاز کاربران در بخش دفاعی
میگردد (سرینیواسان .)62:6336 ،بههمینخاطر ،نوآوری دفاعی ،مجموعهای از مفاهیم
فناورانه ،دکترینی و عملیاتی است که سعی در افزایش اثربخشی نظامی دارد و در این راه باید
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به بهترین وجه ،منابع موجود را به توانمندیهای جنگاوری تبدیل کند ،از سوی دیگر ،نوآوری
با مجموعهای از تعامل های سازمانی همراه است که چه در حین نوآوری و چه پس از آن دچار
تحول میشوند (براکن .)16:5662،6تغییر در تعاملهای بازیگران مختلف تأثیرگذار بر نوآوری،
می تواند ناشی از تحوالت فناورانه و یا تأثیرگذار بر تحوالت فناورانه باشد ،بنابراین یک رابطۀ
دوجانبه میان این موضوع وجود دارد که در مفهوم نظام نوآوری نهفته است (ریپی.)62:5666،5
نقاط افتراق:
نوآوری دفاعی را میتوان به چهار دسته تقسیمبندی کرد که هر کدام دارای نقطۀ تمرکز و
گستردگی خاص خود هستند:
 دستۀ اول دربرگیرندۀ مطالعاتی است که بررسی نهادها ،سازمانها و فرهنگ نوآوری
در بخش دفاع را دنبال میکنند و این موضوع را تبیین میکنند که این نهاد و سازمانها در
طول زمان دستخوش چه تحوالتی شده و نظام نوآوری آنها چگونه تکاملیافته و شکلگرفته
است.در واقع هدف عمدۀ این تحلیلها ،بررسی نظامهای نوآوری و همچنین تبیین نحوۀ
تأثیرگذاری فرهنگ تغییر در سازمانهای دفاعی است.
 دستۀ دوم دربرگیرندۀ مطالعاتی است که بر توصیف فرآیند نوآوری و مدرنیزه کردن
نظامی کشورها از طریق بررسی فناوریها و یا موارد خاص ،تأکید دارند .این مطالعات ،بر
بررسی موردی روی فناوریهای خاص و فرآیند نوآوری و تأثیرگذاری آنها در صحنۀ عملیات
تمرکز دارند .بنابراین نتایج حاصل از اینگونه مطالعات ،معموالً قابلیت تعمیم ندارند.
 دستۀ دوم دربرگیرندۀ مطالعاتی است که بهدنبال شناسایی عوامل تأثیرگذاری بر
نوآوری در دکترین هستند .شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تحول دکترینهای دفاعی و
شرایط محیطی که باعث شدهاند نوآوری در دکترینهای دفاعی امری ضروری باشد ،از
موضوعات مهم این مطالعات است.
 دستۀ چهارم دربرگیرندۀ مطالعاتی است که بهدنبال شناسایی فاکتورهای مختلف
تأثیرگذار بر افزایش و یا کاهش اثربخشی نوآوری سازمانهای نظامی در یک محیط استراتژیک
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هستند ،بنابراین این نوع از مطالعات ،با در نظر گرفتن سازمانهای دفاعی در یک محیط خاص
(مانند اجتماع نوآوری) ،سعی در تبیین عوامل تأثیرگذار بر افزایش و کاهش نوآوریها در این
محیط دارند (تامز)5664،6؛ (محمدی و همکاران.)13:6316،
بنابراین می توان گفت که موضوع مطالعات نوآوری دفاعی ،بسیار گسترده بوده و هر کدام از
این مطالعات بر جنبههای خاصی از این موضوع تأکید داشتهاند .دو نوع اول مذکور در باال،
بیشتر به دنبال توصیف ویژگیهای نوآوریهای دفاعی بوده و کمتر به دنبال تئوریپردازی در
این زمینه بودهاند؛ درحالیکه مطالعات نوع سوم و چهارم عالوه بر تحلیل ،سعی داشتهاند که
اقدام به نظریهپردازی کرده و تئوریهایی را برای نوآوری دفاعی توسعه دهند (پاشایی.)6311،
چابکی
چابکی به عنوان یک مفهوم مدیریتی ،ابتدا در یک بستر تولیدی و بهخصوص سیستمهای
تولیدی منعطف شکل گرفت و بعدها به دیگر حوزههای کسبوکار سرایت کرد و بهعنوان یکی
از ویژگیهای سازمانی مطرح شد .اصطالح چابک ،سرعت واکنش و انعطافپذیری سازمان را در
مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان میکند (ابراهیمیان جلودار .)64 :6316 ،از ابتدای
ظهور چابکی سازمانی (دهه  )6116تاکنون تعاریف متعددی از آن ارائه شده است و برمبنای
ادبیات تحقیق ،میتوان آن تعاریف را در دو رویکرد اصلی زیر طبقهبندی نمود:
الف) رویکرد اول ،دارای مفهومی بسیار وسیع و مبهم است و شامل تمامی تعاریف و
توصیفات از اقدامات و فناوریهای گوناگونی میباشد که در دو دهه اخیر در صنعت اجرا شده
است .برای مثال یوسف و همکاران ( )6111در اینکاره میگویند :چابکی عبارت است از
استفاده همافزا از شیوهها و فناوریهای توسعهیافته در تولید .در همین راستا ،گلدمن و
همکاران ( )6112چابکی را توانایی رشد اقتصادی در یک محیط رقابتی که مشخصه آن
تغییرات دائم و غیرمنتظره است ،تعریف میکنند .از این منظر ،مفاهیمی همچون تولید
بههنگام ،تولید ناب و مدیریت کیفیت جامع در درون این تعریف قرار میگیرد.
ب) رویکرد دوم ،دقیق و خاصتر است؛ تأکید اصلی این رویکرد بر توانایی انطباق سریع
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می باشد .بر این اساس ،چابکی عبارت است از انطباق سریع و واکنشی عوامل سازمانی نسبت به
تغییرات غیرمنتظره و ارائه راهکار جدید و کامالً متفاوت .یکی از جامعترین تعاریف منطبق با
این رویکرد ،توسط کاید ( )5662ارائه شده است .وی در تعریف چابکی بیان میدارد :سازمان
چابک ،یک کسبو کار با سرعت ،سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش
به تحوالت غیرمنتظره و پیشبینینشده ،فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد.
بنابراین ،از آنجاییکه در حال حاضر بیشتر ابزارهای شناختهشده (مثل تولید بههنگام ،تولید
ناب ،مدیریت کیفیت جامع و  )...نتوانستهاند عدمقطعیت و پیشبینیناپذیری محیط کسبوکار
را رفع کنند ،لذا اینگونه اقدامات در این مفهوم چابکی قرار نمیگیرند .اکثریت محققان رویکرد
دوم را پذیرفتهاند .در تمامی این تعاریف ،سرعت و انعطافپذیری از ویژگیهای اولیه واصلی یک
سازمان چابک محسوب میشود (قربانیزاده و همکاران)6316،؛ (امیری.)61:6312،
به طورکلی واژه چابک در فرهنگ لغت به معنای حرکت سریع ،چاالک ،فعال و توانایی
حرکت سریع و آسان و قادر بودن به تفکر سریع و با یک روش هوشمندانه است و در فضای
کنونی ،به معنای واکنش اثربخش به محیط متغیر و غیرقابل پیشبینی و استفاده از آن تغییرات
بهعنوان فرصتهایی برای پیشرفت سازمانی است (آگراول ،شانکار و تیواری.)443:5661،
کاید یکی از جامعترین تعریفهای چابکی را اینگونه تعریف میکند« :سازمان چابک یک
کسبو کار با سرعت ،سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحوالت و
وقایع غیرمنتظره پیشبینی نشده ،فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد .در چنین
کسبوکاری فرآیندها و ساختارهایی یافت میشود که سرعت ،انطباق و استحکام را تسهیل
کرده  ،دارای سازمان هماهنگ و منظمی است که توانایی نیل به عملکرد رقابتی در محیط
تجاری کامالً پویا و غیرقابل پیش بینی را دارد و البته این محیط با کارکردهای کنونی سازمان
بیتناسب نیست» (جعفرنژاد و همکاران.)646 :6315،
بهطورکلی ،تعاریف ذکر شده از چابکی ،سازمان را پویا ،موقعیتگرا ،تغییرپذیر و رشدمحور
تجسم می کنند .علت تمایل به پویایی در این است که شرایطی که امروزه از اثر آنها ،یک
سازمان به چابکی میرسد ،ممکن است فردا مؤثر و اثربخش نباشد .علت موقعیتگرایی نیز آن
است که محیط بازار بر سطح چابکی مورد نیاز تأثیر میگذارد .دلیل تغییرپذیری نیز این است
که چابکی در گرو حرکت سازمان به سمت سازگاری و تطابق است (شهبازخان .)6316 ،چابکی
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به صورت رشدمحور است که از راه توانایی سازمان برای ادراک و تصدیق مجدد چشمانداز،
بازسازی استراتژیها و نوآوری در فنون مصداق مییابد و سازمان چابک بر راههای جدید
هدایت سازمان جهت واکنش سریع و مؤثر نسبت به تغییرات بازارها توجه دارد که البته این
روشها تا حدود زیادی مبتنیبر محصوالت و خدمات مورد نیاز مشتریان هستند .به بیان
سادهتر ،شالوده سازمان چابک عبارت است از همسو کردن فناوریهای اطالعاتی ،کارکنان،
فرآیندهای کاری و امکانات در یک سازمان همگن و انعطافپذیر تا در این صورت توانایی
واکنش سریع نسبت به شرایط در حال تغییر فراهم گردد (واعظی و صداقت.)2 :6316 ،
عناصر اساسی تعاریف ارائه شده را میتوان «سرعت عمل»؛ «شناسایی تغییرات محیط
کسبوکار»؛ «پاسخ به تغییرات و عدماطمینان»؛ «ایجاد شایستگیهای اساسی»؛
«انعطافپذیری»؛ «عرضه محصوالت کامالً سفارشی»؛ «ترکیب فناوریهای مختلف» و «انسجام
بینسازمانی و درونسازمانی» بیان نمود (محقر و همکاران)64 :6316 ،؛ (شعبانی و پاشایی
هوالسو)6312،؛ (کریستفر)33:5666،6؛ (گیاچیتی و همکاران)41:5663،5؛ (شریفی و
پاوا.)612:5666،3
ویژگیهای سازمانهای چابک
از ویژگیهای سازمان چابک میتوان به سریعالسیر ،سازگار و قدرتمند بودن در پاسخ به
تغییرات ناگهانی و محیطی ،کسب فرصتهای جدید بازار و پاسخ به نیازمندیهای مشتری
اشاره نمود (فتحیان و گلچینپور.)31:6332،
از دیدگاه جوکسون و جوهانسون ( )5661ویژگیهای سازمان چابک ،مبتنیبودن بر
اطالعات ،تمرکز بر فعالیتها و شایستگی ،انعطافپذیری ،حذف هزینههای سربار ،خالق بودن،
همراه بودن با ساختارهای مجازی و فقدان سلسلهمراتب میباشد (جاکسون و
جوهانسون.)5661،4
از دیدگاه ورلی و الولر ،سازمانهای چابک به دنبال پیادهسازی استراتژیهای نیرومندیاند
Christopher
Giachetti & et al
Sharifi & Pawa
Jackson & Johansson

1.
2.
3.
4.
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که منافع اقتصادی و فرهنگی خود را از طریق پاسخگویی به محیط بهدست میآورند .همچنین
سازمانهای چابک طرحهایی دارند که میتوانند سریعاً به فشارهای محیطی پاسخ دهند.
طرحهای انطباق پذیر ،ساختارها ،فرایندها ،افراد و پارامترهایی دارند که ارزش را از یک نیت
انطباق پذیر اخذ نموده و از این ایده که اجرای مجدد یک استراتژی قوی ،فرآیندی پیوسته و
طبیعی میباشد ،حمایت میکند .سومین ویژگی سازمان چابک ،رهبری و هویت مشترک است.
وجوه مشترک تفکر سارمان را از رهبری بهعنوان یک خصوصیت فردی به رهبری بهعنوان یک
ظرفیت سازمانی تغییر میدهد .رهبری مشترک از قابلیت تغییر پشتیبانی میکند .قابلیت
ارزش آفرینی سازمان اشاره به توانایی سازمان دارد که دربرگیرنده نگرانیهای محیطی و
اجتماعی در عملیات کسبوکار و تعادل با ذینفعان میباشد .سازمانها باید اهداف و
رویکردهای خاص که درخور پایداری سازمان ،مطابق با اهداف ،گرایشها و استراتژی سازمان
هستند ،انتخاب کنند (ورلی و الولر.)5661،6
در پژوهش صادقیان و همکاران ( ،)6311سازمان چابک بهدنبال تأمین رضایت مشتریان و
کارکنان است .ضروری است که هر سازمانی از توانایی پاسخگویی به تغییرات مداوم در محیط
کسبوکار خود برخوردار باشد .تفکر چابکی نیز در چنین سازمانهایی از یکنواختی موجود
فراتر میرود و بهدنبال استفاده از فرصتهای بالقوه و ایجاد شرایط باثبات برای توانمندیها و
نوآوریهای خود است.
از دیدگاه موالیی ( )6314سازمان چابک یک سازمان سیال و پویاست که با محیط خود
تعاملی ناپایدار دارد و هر لحظه از زمان به یک تعادل میرسد و میتواند نیازهای محیطی را
تشخیص داده و ابزار الزم برای هماهنگی خود با آنها را فراهم نماید.
گلچینپور ( )6314موارد تأکید (ارج نهادن و غنیسازی ارزش برای مشتریان) ،محرک
(تغییر و تحوالت محیطی ،بازار و فرصت های جدید) ،روش (واکنش سریع به تحوالت با طراحی
و توسعه) ،قابلیتها (سرعت ،شایستگی ،انعطافپذیری و پاسخگویی) ،الزامات (سازمان همگن،
انعطاف پذیر و سریع) و هدف (ماندگاری و بقاء در بازار از طریق سازگاری با تحوالت) را بهعنوان

Worley & Lawler
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ویژگیهای قابلتوجه سازمانهای چابک میداند.
بهطورکلی در بررسی پژوهشهای صورتگرفته میتوان بیان نمود که چابکی سازمانی
مستلزم «تأکید بر انطباقپذیری سازمانی»؛ «آگاهی مداوم به فرصتها و تهدیدات محیطی» و
«قابلیت درونی استفاده از فرصتها و به حداقل رساندن اثرات منفی تهدیدات بالقوه» است که
تحتعنوان ابعاد چابکی سازمانی موردبحث قرار میگیرند (محمدیانیزد.)66:6311،
چابکی سازمانهای دفاعی
فرآیند رایج در طراحی ساختار و سازماندهی دفاعی بهمنظور مقابله با تهدیدهای
پیشبینینشدۀ محیطی ،بسیار شکننده است (آقامحمدی ،)12:6316،زیرا نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران از سوی قدرتهای دفاعی و اقتصادی جهان در ابعاد مختلف دفاعی،
اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی تهدید میشود .برمبنای آنچه در چهل سال گذشته رخ داد،
می توان گفت آمادگی بخش دفاعی و نیروهای مردمی برای مقابله با آنچه که ممکن است هر
زمان و مکانی عملی شود ،حیاتی است (مصطفوی و آشتیبانی )5:6315،و سازمانهای دفاعی
ج.ا.ا برای دستیابی به توانمندیهای الزم برای عملکرد کارآ و اثربخش بهویژه در عصر اطالعات
و بهخصوص در عرصۀ جنگهای نوین باید به سازمانهایی چابک تبدیل شوند (قاضیزادهفرد و
اتابکی .)615:6316،بدینمنظور سازمانهای دفاعی بهمنظور کسب آمادگی در برابر تهدیدهای
منطقهای و فرامنطقهای و نیل به قابلیتهای چابکی ،نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی
سازمان هستند تا بر اساس آن ،الگوی مناسب سامانههای رزم خود را طراحی کنند ،از سویی با
توجه به فرامین و تدابیر ابالغی مبنیبر چابکسازی سازمانهای دفاعی باید این توانایی و
قابلیت را در خود ایجاد نمایند ،بنابراین شناسایی عوامل و شاخصهای چابکی در ابعاد مختلف،
تسهیلکنندۀ نیل به قابلیتهای چابکی خواهد بود (آقامحمدی .)11:6316،همچنین گستردگی
مأموریتهای حوزۀ دفاعی در بخشهای مختلف عملیاتی و رزمی ،فرماندهی و واپایش (کنترل)،
فناوری ،ساخت و نگهداری ،تجهیزات و ادوات دفاعی و حتی پشتیبانی ،آماد و خدمات اداری و
مالی ضرورت توجه به موضوع چابکی در حوزههای دفاعی را از اهمیت مضاعفی برخوردار نموده
است (امیرنژاد و خسرویپور.)634:6314،
همچنین سازمانهای چابک دفاعی باید دارای ویژگیهای «ایفای نقش در تحقیق ،توسعه و
دستیابی به فناوریهای برتر و تسلیحات پیشرفته»؛ «بهسازی تجهیزات ،فرایندها و ارائۀ
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خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی»؛ «ارتقای توانمندیها و خلق شایستگیهای جدید دفاعی
در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی جدید»؛ «افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت
بنیۀ دفاعی»؛ «توانافزایی دفاعی»؛ «پاسخ به تغییرات محیطی و تهدیدات بالفعل و بالقوه»؛
«حفظ مزیت برتری بخش دفاعی»؛ «پیشبرد سریعتر سازمان به سمت اهداف از پیش
تعیینشده»؛ «خدمترسانی بهتر ،کاهش قیمتها و استحکام سازمان»؛ «کسب ارزش در قبال
سرمایهگذاری در زمینۀ فناوری اطالعات»؛ «برقراری هماهنگی الزم بین سرویسدهندگان
فناوری اطالعات»؛ «توانایی سازمان در تغییر فرآیندها و بهبود عملیات کاری»؛ «پاسخگویی
سریعتر سازمان به نیازها»؛ «پاسخگویی سریعتر به تهدیدات و دفع آنها»؛ «افزایش رضایت
خاطر کارکنان»؛ «پاسخگویی مناسب به تغییرات محیط پیرامونی و بینالمللی»؛ «توسعه
چشمگیر مهارتهای کارکنان»؛ «افزایش ارزشهای کاری و عملیاتی»؛ «توجه و تأکید بر
واپایش سازمان»؛ «پیشرفت ساختار فرآیندهای سازمانی»؛ «کسب مزیت رقابتی در برتری بر
رقبای پیرامونی و بینالمللی»؛ «افزایش کارایی سازمان به دلیل واپایش و کاهش هزینهها»؛
«کسب برتریهای فناورانه در عرصههای رقابتی»؛ «بهبود واپایش هزینه» باشند
(پاشایی)6311،؛ (آقامحمدی)16:6316،؛ (فتحیان و همکاران.)53:6332،
نوآوری چابک
در سازمانهای چابک« ،کسبوکار چون چیزی متداول» همواره به «کسبوکار چون چیزی
جدید» تبدیل میشود .به همین دلیل ،آنها سازمانهای در حال یادگیری خواهند بود که از
طریق آزمون و ارزیابی ،مرزهای دانش و مهارت را پشت سر میگذارند .در مواقعی که اشتباهی
صورت میگیرد ،در سازمان های چابک ،فرهنگ یادگیری فعال از ناکامیها و شکستها (بهجای
فرهنگ معمول سرزنشنمودن) وجود دارد .سامانههای اطالعاتی غنی و فرآیندهای دانش ،افراد
را قادر می سازد تا به اطالعات مورد نیاز خود برای انجام دادن شغلهایشان دسترسی پیدا کنند
و همچنین طرح ها را برای ارائۀ ارزش بهترشدۀ مشتری به اشتراک بگذارند .تالشهایی در
راستای تغییر ،برای ایجاد روند اطالعاتی بامعنا و قراردادن افراد مناسب برای تجزیهوتحلیل و
تفسیر آنها صورت میگیرند (هولبچ.)5656،6
Holbeche
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نوآوری چابک «نوآوری است که کمک میکند سازمانها سریعتر از طریق تعامل ،همکاری
و ایجاد تغییرات ،به تحوالت موجود پاسخ دهند و از شرایط موجود به نفع خود بهره گیرند و به
مزیت برتری دست یابند» .بهعبارت دیگر ،نوآوری چابک« :رویکردی است که در آن سازمانها
به کارایی و اثربخشی از طریق فعالیتهای نوآوری دست مییابند».
تعاریف ارائه شده از نوآوری چابک در جدول ذیل (جدول شماره  )6ارائه میگردد:
جدول شمارۀ  :7تعاریف ارائه شده از نوآوری چابک
ردیف

نویسنده

6

ارنست و یانک
()5661
موریس و
5
همکاران
()5664

3

دنیگ)5662( 3

5

تعریف

4

ویلسون و دوز
()5666

2

ریگبی و
همکاران
()5661

1

رویز بنیتز و
کامبرا فیرو
()5663

6

4

نوآوری چابک ،هنر ساختن چیزهای سخت و ایجاد سریعتر خدمات تجاری
قابلاعتماد است.
نوآوری چابک محدود به ارائۀ نوآوری جدید نیست ،بلکه بر پایداری نوآوری
جدید در محیط متغیر تأکید میکند.
نوآوری چابک میتواند بهعنوان یک نوآوری ایدهآل ،جاییکه هدف نوآوری
بهخوبی تعریف شده است با هدف بهبود مستمر انجام دهد.
نوآوری چابک رویکردی است که در آن شرکتها به کارایی و اثربخشی از
طریق فعالیتهای نوآوری دست مییابند.
نوآوری چابک ،همکاری و بهبود کارایی مؤثر را برای ایجاد مزیت رقابتی در
محیطهای متغیر ،سیال و رقابتی را پیشنهاد میدهد.

2

1

نوآوری چابک یک روش تدریجی مدیریت طرح و فعالیتهای مهندسی،
فناوری اطالعات و دیگر زمینههای کسبوکار است که هدف آن توسعه
محصول یا خدمات جدید در یک شیوۀ بسیار انعطافپذیر و تعاملی است.
Ernst & Yaung
Morris & et al
Denning
Wilson & Doz
Rigby & et al
Ruiz-Benitez & Cambra-Fierro

1.
2.
3.
4.
2.
1.
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ردیف

نویسنده

تعریف

1

دهقانیپوده و
پاشایی هوالسو
()6311

نوآوری چابک ،نوآوری است که سریعتر از طریق تعامل ،همکاری و ایجاد
تغییرات جدید ،امکانپذیر است و همچنین به تغییرات در طیف بازار واکنش
می دهد؛ معنی چابک فقط برای ایجاد محصوالت یا خدمات جدید نیست،
بلکه به هنر مربوط میشود که چگونه نوآوری جدید میتواند پایدار باشد.

با توجه به تعاریف فوق ،میتوان بیان نمود نوآوری چابک بهمعنای مجموعهای از فرآیندها،
ابزارها و روش ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان ،توأم با
کنترل هزینه ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و اساس سازمان نوآور چابک،
همسو کردن فناوریهای اطالعاتی ،کارکنان و فرآیندهای کاری در یک نظام همگن،
انعطافپذیر و تعاملی بهمنظور هوشمندسازی و دستیابی به مزیت برتری میباشد
(پاشایی.)6311،
تفاوت بین نوآوری سنتی و نوآوری چابک
از دیدگاه کازمرک ) 5664( 6تفاوت بین نوآوری سنتی و چابک به شرح جدول ذیل (جدول
شماره  )5میباشد:
جدول شمارۀ  :7تفاوت بین نوآوری سنتی و نوآوری چابک
نوآوری سنتی

نوآوری چابک

بیشتر بر ایجاد پیشنهادهای جدید متمرکز است.

درنظر دارد فعالیتهای نوآوری را بهبود بخشد تا پایدار و
هماهنگ باشند.

غیرقابل تغییر و غیرمنعطف است.

سیال و خودسازنده است.

رهبر تمایل به تغییرات بیرون سازمانی ندارد.

رهبر پذیرای تغییرات بیرون سازمانی است.

به همکاری با سایر نوآوریها اهتمامی ندارد.

نوآوری باز را ترویج میدهد که از همکاری خارج از شرکت
نیز سود میبرد.

نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی
نوآوری چابک برای سازمانهای صنعتی دفاعی بهمعنای مجموعهای از فرآیندها ،ابزارها و
Kaczmarek
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روش ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان ،تهدیدات
بالفعل و بالقوه توأم با کنترل هزینه ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و یک
سیستم صنعتی نوآور چابک با قابلیتهای فوقالعاده (قابلیتهای داخلی همچون فناوریهای
سختافزاری و نرم افزاری ،نیروی انسانی و مدیریت ماهرانه) برای رسیدن به تغییرات سریع و
آنی بازار (اعم از سرعت ،انعطافپذیری ،مشتریان و پاسخگویی) و تهدیدات بالفعل و بالقوه است.
بهعبارتی ،آن سیستم تولیدی که بهسرعت بین مدلهای محصول (سرعت و پاسخگویی) یا بین
خطوط تولید جابهجایی ایجاد کرده (انعطافپذیری) و به خواسته و تقاضای مشتری (نیازها و
خواستههای مشتری و تهدیدات) در زمان واقعی و بهصورت ایدهال پاسخ میدهد ،سیستم
صنعتی نوآور چابک نام دارد .در نهایت میتوان بیان نمود که نوآوری چابکی به خودیخود یک
هدف نیست ،بلکه یک ابزار ضروری برای رقابتپذیری در محیطی است که عدماطمینان ،تغییر
و پاسخگویی سریع از مشخصههای بارز آن است و یک واکنش فراگیر و کامل به تغییرات
بنیادینی است که در سیستم دفاعی روی میدهد (پاشایی.)6311،
پیشینهشناسی پژوهش
پیشینه در خصوص نوآوری دفاعی

در خصوص نوآوری و نوآوری سازمانی پژوهشهای زیادی صورت گرفته است ولی در
خصوص نوآوری دفاعی که موضوع تحقیق حاضر میباشد پژوهشهای اندکی صورت گرفته
است .برای مثال دهقانیپوده و پاشایی هوالسو ( )6312در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر فرهنگ
سازمانی بر ظرفیتها و محرکهای نوآوری دفاعی» با بهرهگیری از روش توصیفی – پیمایشی
به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی و محرکهای نوآوری دفاعی 13
درصد ،بین مؤلفههای فرهنگ سازمانی و ظرفیتهای نوآوری دفاعی  13درصد و بین مؤلفههای
محرکهای نوآوری دفاعی و ظرفیتهای نوآوری دفاعی  11درصد رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
در پژوهشی دیگر توسط شفقت و پاشایی هوالسو ( )6312تحت عنوان «شناسایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر بر نوآوری دفاعی با رویکرد فازی» با بهرهگیری از روش توصیفی –
پیمایشی و پس از تجزیهوتحلیل دادهها به این نتیجه رسیدند که عوامل راهبردهای نوآورانه؛
فرآیند محوری بودن؛ مدیریت استعدادها و خالقیتها؛ ویژگیهای مدیریتی؛ مدیریت فناوری
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اطالعات؛ آموزش و فرآیند توسعه کارکنان؛ عوامل درونی سازمانی؛ بینش و اهداف مشترک بین
کارکنان؛ نوآوری محصول؛ فعالیتهای تحقیق و توسعۀ داخلی و مدیریت دانش بر نوآوری
دفاعی مؤثرند.
شفقت و همکاران ( )6314در پژوهشی تحت عنوان «گونهشناسی فرآیندهای موفق نوآوری
دفاعی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران» با انجام مصاحبه اکتشافی با خبرگان دفاعی و
تحلیل محتوای دادهها ،با بررسی  62پروژه دفاعی با شاخصهای موفقیت نوآوری 4 ،مسیر
مختلف برای نوآوری دفاعی استخراج نمودند که تمام این مسیرها از نیاز عملیاتی شروع شده و
در تمامی آنها  ،مرحله تشکیل تیم و نهاد تحقیقاتی سپری شدهاند .تمامی این مسیرها منجر
به شکل گیری یک نهاد صنعتی و تولیدی شده و بهبود مشخصات عملکردی محصول و توسعه
نوآوری نیز در آنها اتفاق افتاده است.
سوزنچیکاشانی و همکاران ( )6311در پژوهشی تحتعنوان «ارائه چارچوبی برای سنجش
نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور» بیان نمودهاند که شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع
دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پارکندگی دانش و کاهش بودجه
نظامی از مهمترین آنهاست  .صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران برای پاسخ به این
چالشهای نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند ،اما در حال حاضر ،الگوهای
نوآوری باز برای بخش دفاعی توسعهنیافته و بنابراین مدلی برای کمک به آنها در طی این
مسیر وجود ندارد .پژوهشگران بر اساس نتایج پژوهش چارچوبی سه بُعدی شامل "عمق
همکاری نوآورانه"" ،گستره همکاری نوآورانه" و "عمق دانشی" ارائه دادند.
اردالن ( )6312در پژوهشی تحت عنوان «طراحی و تبیین الگوی نوآوری در ارتش بر اساس
فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی» با بررسی تعداد  661سخنرانی معظمله از طریق
روش تحلیل محتوا 11 ،گویه استخراج گردید که بر اساس یافتههای تحقیق ،مدل مناسب
نوآوری در ارتش مدلی است که دربرگیرندۀ ابعاد فردی (قدرت علمی ،جرات علمی و انگیزش)،
ابعاد سازمانی (اهداف و راهبرد بر مبنا ی تولید علم ،ساختار سازمانی ،فرهنگ و جو سازمانی،
فناوری و تجهیزات ،نظام منابع انسانی ،نظام آموزشی و نظام پژوهشی) و ابعاد مکتبی (روحیه و
تفکر بسیجی ،معرفت و ایمان) است.
دهقانیپوده و پاشایی هوالسو ( )6311در پژوهشی تحتعنوان «تحلیل تعامل عوامل مؤثر
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بر نوآوری سازمانهای دفاعی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (،»)ISM
عوامل ذیل را بهعنوان عوامل مؤثر بر نوآوری دفاعی شناسایی کردند« :عوامل درونی سازمانی»،
«فضای کاری مناسب»« ،بینش و اهداف مشترک بین کارکنان»« ،برنامههای انگیزشی و
حمایتی»« ،مدیریت فناوری اطالعات»« ،مدیریت افراد»« ،مدیریت دانش»« ،آموزش و فرآیند
یادگیری کارکنان»« ،تحقیق و توسعه»« ،ویژگیهای مدیریتی»« ،فرآیند محوری بودن»،
«آیندهنگری»« ،مدیریت خالقیت»« ،نوآوری در رفتار»« ،نوآوری در فرآیند»« ،نوآوری در
محصول»« ،نوآوری در استراتژی» و «نوآوری در بازار».
محمودزاده و همکاران ( )6311در پژوهشی تحتعنوان «الگوی نوآوری در نیروهای مسلح
از دیدگاه حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)» با بهرهگیری از رویکرد آمیخته و استفاده از
روشهای تحلیل محتوا و نظریهپردازی دادهبنیاد به این نتیجه رسیدند که با «تبیین اندیشه
نوآوری دفاعی»« ،معماری بخشهای دفاعی»« ،معماری دانش و فناوری دفاعی» و «معماری
سازمانی نیروهای مسلح» ،می توان نوآوری در ابعاد مختلف امور دفاعی را پیادهسازی نمود.
پیامدهای این پیاده سازی شامل توسعه دانش و فناوری بومی ،تربیت نیروی انسانی کارآمد،
تولید تجهیزات پیشرفته دفاعی و انعطافپذیری الزم در پاسخ به تهدیدات میگردد .همچنین
کاهش تدریجی وابستگی به دانش و فناوری دفاعی غیربومی ،کسب توان رقابت تولید دانش و
فناوری دفاعی با کشورهای پیشرفته در عرصههای جهانی و نهایتاً دستیابی به یک الگوی دفاعی
اسالمی – ایرانی از دیگر نتایج آن میباشد.
بر اساس نتایج پژوهش خیرگو و بیدالهخانی ( )6313تحتعنوان «طراحی الگوی نظام
نوآوری در سازمانهای دفاعی :پژوهشی کیفی مبتنیبر نظریه دادهبنیاد» ،الگوی نظام نوآوری
در سازمانهای دفاعی شامل مقولههای عوامل محرک نوآوری ،بازمهندسی فرآیندهای نوآوری،
عوامل توانمندساز سازمانی ،عوامل محیط ملی هستند که پیامدهای راهبردی ایجاد نوآوری در
ساختار سازمانی ،سرمایه انسانی ،آموزش ،پژوهش ،فناوری ،تجهیزات و نظامات را بههمراه
خواهند داشت.
شفقت ( )6312در رساله دکتری خود تحتعنوان «الگویی برای موفقیت در نوآوری صنایع
دفاعی با تأکید بر عوامل پیشبرنده در پروژههای پس از انقالب اسالمی»« ،گفتمان انقالب
اسالمی» و «نیاز دفاعی» را بهعنوان «محرک نوآوری دفاعی» بیان داشته که عوامل فردی،
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سازمانی و محیطی بر فرآیندهای اصلی شامل« :نیاز عملیاتی»« ،توسعه قابلیت و ارتقاء ظرفیت
جذب» و «بهبود مشخصههای عملکرد محصول» تأثیر گذاشته که در نهایت منجر به موفقیت
نوآوری با رویکرد دفاعی و اقتصادی میگردد.
شعبانیفرد ( )6311در رساله دکتری تحتعنوان «تعیین ابعاد مؤثر در طراحی الگوی
راهبردی سیاست گذاری در حوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسالمی ایران» ابعاد مؤثر
در طراحی الگوی راهبردی سیاستگذاری در حوزه فناوری و نوآوری دفاعی جمهوری اسالمی
ایران را ابعاد ذیل میداند« :جهتگیری کلی سیاستگذاری نوآوری و فناوری دفاعی»« ،فرآیند
سیاستگذاری فناوری و نوآوری دفاعی»« ،ظرفیت و زیرساختهای فناوری و نوآوری دفاعی»،
«نیازمندیهای فناورانه قدرت دفاعی مطلوب»« ،اصول اقتصادی فناوری و نوآوری دفاعی»،
«فرهنگ فناوری و نوآوری دفاعی» و «ارزیابی سیاستهای فناوری و نوآوری دفاعی».
پیشینه در خصوص چابکی سازمانهای دفاعی
آقامحمدی و حسنوند ( )6313در پژوهشی تحتعنوان «ابعاد و مؤلفههای چابکسازی
سازمانهای نظامی» به این نتیجه رسیدند که ابعاد چابکی به دو بعد فیزیکی و غیرفیزیکی
تقسیم می شود .بعد فیزیکی شامل فناوری و بعد غیرفیزیکی شامل مؤلفههای نیروی انسانی،
ساختار سازمانی ،نوآوری و خالقیت ،فرماندهی و کنترل است.
احمدیمقدم و ساالری ( )6313در پژوهشی تحتعنوان «الگوی راهبردی تربیت نیروی
انسانی متناسب با چابک و حرفهایسازی ناجا» ،الگوی راهبردی مدنظر را در پنج بُعد «اصول و
ارزشها»« ،عوامل تأثیرگذار»« ،نیروی انسانی شایستهمحور»« ،عوامل محیطی» و
«دستاوردها» و سیودو مولفه بیان نموده است:
بهرامی و کریمی ( )6313در پژوهشی تحتعنوان «مدلی برای چابکی در تعمیرات اساسی
با روش مدل سازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه :یکی از مراکز تعمیرات و بازسازی
تجهیزات دفاعی)» ،عوامل را در شش سطح طبقهبندی شدند که مهمترین این عوامل،
پشتیبانی مدیران ارشد ،بیان اهداف مدیریتی شفاف و تمرکز و توجه به استفادهکنندگان
(مشتری) است.
شعبانی و پاشایی ( )6311در پژوهشی تحتعنوان «شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر
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چابکی سازمانی ناجای آینده» با بهرهگیری از روش توصیفی – پیمایشی و انتخاب جامعۀ
آماری هدفمند عوامل «ساختار سازمانی»« ،شایستگی»« ،انسجام و هماهنگی»« ،هوشمندی و
آگاهی»« ،فرهنگ توانمندسازی»« ،مدیریت دانش»« ،مدیریت اطالعات»« ،تغییر»« ،آموزش»،
«انعطافپذیری»« ،سرعت»« ،فناوری» و «مهندسی شغلی» را بهعنوان عوامل مؤثر بر چابکی
سازمانی ناجای آینده برشمردند.
سیمچی ( )6313در پژوهشی تحتعنوان «تبیین رابطه مدیریت دانش و چابکسازی
یگانهای آجا» با بهرهگیری از روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی به این نتیجه رسید که بین
ابعاد و مؤلفههای پیادهسازی مدیریت دانش با ابعاد و مؤلفههای چابکسازی یگانهای آجا
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .شاخصهای ارزیابی چابکی در پژوهش فوقالذکر
عبارتاند از« :انعطافپذیری»« ،پاسخگویی»« ،فرهنگ تغییر»« ،سرعت»« ،یکپارچگی و
پیچیدگی کم»« ،کیفیت باالی محیط و ابزارها»« ،شایستگی فرماندهان» و «منابع انسانی».
دهقانیپوده و همکاران ( )6311در پژوهشی تحتعنوان «شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی
سازمانی در یکی از سازمانهای نیروهای مسلح با رویکرد فازی» به این نتیجه رسیدهاند که
چابکی سازمانی برای واکنش استراتژیک نسبت به عدماطمینان است و سازمانها را از
ریسکهای محتمل آینده مصون نگه میدارد و منجر به بهبود عملکرد در بلندمدت تحت
شرایط تغییر و عدماطمینان ،خواهد شد و عوامل «ساختار سازمانی»« ،اختیار سازمانی»،
«انسجام و هماهنگی»« ،سازمان دانشمحور»« ،شایستگی»« ،سرعت»« ،آموزش»« ،فناوری»،
«مهندسی شغلی» و «فرهنگ» بر چابکی سازمانی دفاعی تأثیرگذارند.
حیدری و حسنوند ( )6312در پژوهشی تحتعنوان «شاخصهای راهبردی چابکسازی
نیروی انسانی یگانهای عمده رزم زمینی متناسب با تهدیدات نا همطراز» به این نتیجه رسیدند
که عوامل فردی و عوامل جمعی نیروی انسانی بر چابکسازی نیروی انسانی یگانهای عمده
رزم زمینی متناسب با تهدیدات ناهمطراز مؤثرند .عوامل فردی شامل شاخصهای راهبردی:
سالمتی روح ،آمادگی جسما نی ،صبر و استقامت ،انگیزه فردی ،دانش ،هوشمندی و عوامل
جمعی شامل شاخص های راهبردی :نیروی انسانی شامل سازگاری ،مهارت ،حمیت قسمتی و
انعطافپذیری است.
آقامحمدی و حسنوند ( )6312در پژوهشی تحتعنوان «شاخصهای نوآوری و خالقیت در
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چابکسازی در سازمانهای نظامی» به این نتیجه رسیدند که عامل سازمانی ،رقابت ،ساختار
ارگانیک ،کارگروهی و فرهنگ نوآوری جزء شاخصهای خالقیت و نوآوری برای چابکسازی
سازمانهای نظامی میباشند.
امیرنژاد و خسرویپور ( )6314در پژوهشی تحتعنوان «الگوی چابکسازی سازمانهای
دولتی با رویکردی به سازمانهای دفاعی» به این نتیجه رسیدند که «فناوریهای جدید»،
«انتظارهای مشتری»« ،مجاری ارتباطی ساده»« ،شایستهساالری»« ،مسئولیت محیطی» جزء
مشوقها و محرکهای چابکی می باشند و نتایج ایجاد سازمان دفاعی چابک عبارت است از:
«پاسخگویی سریع به انتظارها»« ،موفقیت در نیل به هدفها»« ،قدرت باالی رقابت دفاعی»،
«بازدهی باالی نظامی» و «واکنش سریع به تغییرها».
آقامحمدی و شهرآئینی ( )6314در پژوهشی تحتعنوان «شناسایی و ارزیابی اهم عوامل و
شاخصهای چابکسازی نیروی انسانی یگانهای عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء (ص)
آجا متناسب با تهدید ناهمطراز» به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای منابع انسانی و عامل
انضباط بهعنوان اهم عوامل و شاخص چابکسازی نیروی انسانی یگانهای مورد مطالعه
میباشد .آقامحمدی ( )6316در کتاب خود تحتعنوان «چابکسازی سازمانی (رویکردی نو در
سازمانهای نظامی)» ،چابکی سازمانهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران را به شرح ذیل بیان
نموده است:
الف) عناصر ،عوامل و شاخص زیرساختهای چابکی شامل :فناوری نظامی (فناوری نظامی
بومی) ،ساختار و سازمان (انعطافپذیری سازمانی ،نوع سازماندهی و سیستمها و روشها)،
اهداف و راهبرد (تولید دانش و بصیرت راهبردی) ،نیروی انسانی (آمادهسازی نیروی انسانی).
ب) عناصر ،عوامل و شاخصهای قابلیتهای چابکی شامل :فناوری نظامی (تداوم پشتیبانی،
تأمین و حفاظت ،اعالم خطر بهموقع ،سرعت و دقت عمل) ،ساختار و سازمان (واکنش دقیق و
بهموقع ،پاسخگویی بهموقع) ،اهداف و راهبرد (جامعنگری) ،نیروی انسانی (آمادگی حرفهای و
آمادگی روحی و جسمی).
پیشینه در خصوص نوآوری چابک سازمانهای دفاعی
پاشایی و همکاران ( )6311در پژوهشی تحتعنوان «شناسایی و ارائه چارچوب مؤلفههای
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نوآوری چابک در سازمانهای صنعتی دفاعی» با بهرهگیری از روش توصیفی -پیمایشی و با
استفاده فن دلفی و مصاحبه با  66نفر خبره ،تعداد  36مولفه در سه بُعد سازمانی ( 61مولفه)،
راهبردی ( 1مولفه) و صنعتی ( 3مولفه) را بهعنوان عوامل مؤثر بر نوآوری چابک دستهبندی
کردند .پاشایی هوالسو و همکاران ( )6311در پژوهشی تحتعنوان «نگاشت مدل نوآوری
چابک سازمانهای صنعتی دفاعی با رویکرد مدلسازی ساختاری – تفسیری و دیمتل فازی» با
استفاده از یک پرسشنامه محققساخته  25سؤالی به این نتیجه رسیدند که توانمندی
سختافزاری ،توانمندی نرمافزاری ،تغییر فرآیندهای کاری و فنی ،پیکرهبندی مجدد ،بهبود
سطح کیفیت محصوالت و خدمات ،انعطافپذیری در طراحی محصول و فرآیند تولید،
شایستگی در طراحی محصوالت جدید ،سرعت طراحی و تولید محصوالت جدید ،برنامهریزی
تولید ،قابلیتمحوری ،سرعت پاسخ گویی به تهدیدات و نیازهای جدید ،موفقیت در تأمین
نیازهای جاری ،موفقیت اقتصادی و بازاری ،موفقیت در خلق فرصت و هوشمندی محیطی
ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند ،بنابراین تغییر هر یک از آنها بر سایر عوامل نیز
تأثیر می گذارد .همچنین بر اساس خروجی دیمتل فازی ،توانمندی سختافزاری ،تأثیرگذارترین
عامل و هوشمندی محیطی تأثیرپذیرترین عامل در بین سایر عوامل میباشد.
روششناسی تحقیق
روش پژوهش نظریه پایهور (دادهبنیاد) یکی از پرکاربردترین روشهای نظاممند
تجزیهوتحلیل دادههای کیفی است که قادر است تا مفاهیم نهفته در ورای دادهها را استخراج
کرده و با کشف روابط بین آنها به نظریههایی دست یابد که چگونگی و چرایی پدیدهها را
توضیح میدهد (حسینقلیزاده و همکاران .)515:6331،نظریهپردازی دادهبنیاد ،یک
روششناسی «استقرایی» کشف نظریه است که این امکان را برای پژوهشگر فراهم میآورد تا
گزارشی نظری از ویژگیهای عمومی موضوع پرورش دهد ،در حالیکه بهطور همزمان ،پایۀ این
گزارش را در مشاهدههای تجربی دادهها محکم میسازد .از جهتی ،نظریهپردازی دادهبنیاد
نشان دهندۀ همان عملی است که بسیاری از پژوهشگران ،در هنگام مرور گذشته انجام
میدهند ،آنها برای سازگار شدن با دادهها ،فرضیههای جدیدی شکل میدهند
(بختیاری .)11:6312،با این حال ،در نظریهپردازی دادهبنیاد ،پژوهشگر وانمود نمیکند که
فرضیهها را پیشاپیش تدوین کرده است؛ زیرا پژوهشگران از فرضیههای از پیش شکلگرفته،
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منع میشوند (داناییفرد.)11:6331،
با توجه به ویژگیهای برشمرده شده از روش تحلیل دادهبنیاد برای انجام تحقیق حاضر
استفاده گردید .همچنین در این پژوهش ،بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده
درخصوص نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی ،از فرآیند  3مرحلهای کدگذاری باز،
محوری و انتخابی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق نیز عبارتاند از :الف) اسناد و
گزارش های رسمی مرتبط با نوآوری و چابکی و همچنین متن بیانات ،نامهها و رهنمودهای
حضرت امام خمینی (ره) و حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در خصوص نوآوری و چابکی؛
ب) مصاحبه با تعداد  56نفر از خبرگان جهت انجام نظر سنجی طی مراحل؛ کدگذاری باز و
محوری که دارای ویژگیهای )6 :آشنایی با مبانی فکری – فرهنگی اسالم؛ اصول بنیادین
انقالب اسالمی؛ اسناد باالدستی نظام؛ سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران؛ برنامههای
پنج ساله توسعه؛ نقشه علمی نیروهای مسلح و سازمانهای دفاعی و اصل  44قانون اساسی؛ )5
آشنایی با وظایف و مأموریت سازمانهای دفاعی جمهوری اسالمی ایران؛  )3آشنایی به مباحث
نوآوری و چابکی؛  )4آشنایی با روش تحقیق کیفی نظریهپردازی مبنایی و  )2برخورداری از
دستکم  56سال سابقه خدمت .ج) تعداد  666نفر از خبرگان و صاحبنظران برای تکمیل
پرسشنامه به منظور بررسی حساسیت نظری مدل ارائه شده با دارا بودن حداقل دو شرط از
شرایط مدرک تحصیلی فوقلیسانس یا باالتر؛ شاغل در مشاغل الف –  2یا راهبردی؛ رتبه
کارمندی  61و باالتر انتخاب شدند که با در نظر گرفتن معیار دسترسی.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
کدگذاری باز
کدگذاری باز ،جزئی از تحلیل است که با تحلیل دقیق دادهها ،نامگذاری و طبقهبندی کردن
دادهها ،انجام میشود .برای طبقهبندی دقیق مفاهیم در مقولهها ،باید هر مفهوم ،بعد از تفکیک
برچسب بخورد و دادههای خام بهوسیلۀ بررسی دقیق متن مصاحبهها و یادداشتهای زمینهای،
مفهومسازی شوند .دادهها ،جمعآوریشده از مبانی نظری و مصاحبهشوندگان ،کدگذاری
میشوند تا به شکل راحتتری شباهتها و تفاوتها شناسایی شوند (زینالدین.)6312،
مقولههای حاصله از کدهای اولیه و مفاهیم در جدول ذیل (جدول شماره  )3ارائه میگردند:
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جدول شمارۀ  :7مقولههای نهایی
مبانی فکری – فرهنگی اسالم

ارزشهای اسالمی – ایرانی

چابکسازی سازمانی

اصول بنیادین انقالب اسالمی

حمایت مسئولین و مدیران ارشد

نوآوری استراتژیک

اسناد باالدستی نظام

ظرفیتها و توانمندیهای سازمانی

تابآوری استراتژیک

سند چشمانداز جمهوری اسالمی
ایران

اتکاء به عوامل و ارزشهای معنوی و
الهی

افزایش ارتباطات و تعامالت درونی و
بیرونی

برنامههای پنجساله توسعه

تفکر راهبردی و آیندهپژوهی

شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی

و

جامعنگری

نقشه علمی نیروهای مسلح و
سازمانهای دفاعی

تفکر سیستمی
سیستماتیک

اصل  44قانون اساسی

آمادهسازی سازمانی و توانمندسازی
استراتژیک

بسترسازی و استقرار نظام مدیریت
مشارکتی و سبک رهبری حمایتی

نوآوری

هوشمندی و ابتکار عمل

حقوق مالکیت فکری و معنوی

چابکی

قابلیتمحوری پویا

پایداری نوآوری جدید در محیط
متغیر

نظامهای بینالمللی تجاوزگر و
توسعهطلب

نظام اکتساب دفاعی

استقرار نظام صنعتی دفاعی هوشمند

مشخص نبودن عمق ،زمان و
مکان تهدید

تولید پاسخمحور و مبتنیبر نیاز

کسب مزیت برتری بخش دفاعی

محیط چالشی ،ناپایدار و رقابتی

بهرهگیری از تکنولوژیها و فناوریهای
نوین

محدودیت منابع و امکانات

برنامهریزی سلولی عصرمدار

نظام شایستهساالری

کدگذاری محوری
کدگذاری محوری ،مرحله دوم تجزیهوتحلیل در نظریهپردازی دادهبنیاد است .در کدگذاری
باز ،دادهها خرد و ریز میشوند ،این امر به محقق اجازه میدهد تا مقولهها را شناسایی کند .در
کدگذاری محوری همان دادهها ،دوباره با ایجاد روابط بین مقولهها به نوعی جدید به یکدیگر
مرتبط میشوند (استراس و همکاران .)6316 ،مقولههای حاصله از کدگذاری باز و دستهبندی
آنها (کدگذاری محوری) در شش مقوله علی ،محوری ،محیطی ،واسطهای ،راهبردی و پیامدی
در نمودار ذیل (نمودار شماره  )6ارائه میگردد:
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نمودار شمارۀ  :7الگوی پارادایمی نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی
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کدگذاری انتخابی (مرحله نظریهپردازی)
هدف نظریهپردازی بنیادی ،تولید نظریه است ،نه توصیف صرف پدیده .برای تبدیل تحلیلها
به نظریه ،طبقهها باید بهطور منظم به یکدیگر مربوط شوند .کدگذاری انتخابی (براساس نتایج
دو مرحله قبلی کدگذاری) مرحله اصلی نظریهپردازی است .به این ترتیب که طبقه محوری را
به شکل نظاممند به دیگر طبقهها ربط داده و آن را در چارچوب یک روایت ارائه کرده و
طبقههایی را که به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح میکند .در این مرحله پژوهشگر
بر حسب فهم خود از متن پدیده مورد مطالعه ،یا چارچوب مدل پارادایم را بهصورت روایتی
عرضه میکند یا مدل پارادایم را بههم میریزد و بهصورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان
میدهد (داناییفرد و همکاران.)663 :6316 ،
مهمترین گام در مرحله کدگذاری انتخابی ترسیم «روایت یا خط داستان» تحقیق است.
مفهوم
ِ
داستان فقط نقل قولی توصیفی در مورد پدیده اصلی تحت مطالعه است و خط داستان
این داستان است (داناییفرد .)6333 ،تبیین این روایت یا خط داستان با استفاده از
یادداشتهای نظری و عملیاتی که محقق طی مراحل مختلف تجزیهوتحلیل دادهها تهیه نموده
است ،انجام میشود.
روایت پژوهش
نوآوری مبحثی است که امروزه در سازمانها بسیار به آن توجه میشود؛ بهویژه در
سازمانهایی که با تغییر روبهرو هستند .پیشینۀ عملی نوآوری در سطح وسیع به سالهای پس
از جنگ جهانی دوم بازمیگردد .تا آن زمان شرکتها در محیطی نسبتاً ثابت کار میکردند ،اما
با گذشت زمان و بازسازی ویرانی های جنگ و آرامش و بهبود در شرایط محیط کار و زندگی
اجتماعی مردم ،سازمانها به سمت توسعه و نوآوری روی آوردند .دانشگاهها ،مراکز علمی و
پژوهشی بیشازپیش برای یافتن راهحلهای جدید در تولید و خدمات تشویق شدند .از سوی
دیگر ،با بهبود شرایط اقتصادی ،بازار کسبوکار و فناوریهای نوین ،سازمانها دریافتند که برای
حفظ مزیت رقابتی باید راهبردهای متفاوتی اتخاذ کنند .همچنین دریافتند که ساختار
سازمانها و نظام مدیریتی آنها به تغییر نیاز دارد تا بتوانند با محیط در حال تغییر همسو
شوند .همچنین در دنیای رقابتی امروزی که تغییر یکی از مهمترین ویژگیهای آن میباشد،
ضرورت دارد سازمان ها برای حفظ و بقاء حیات خود به دنبال ایجاد و توسعۀ توانمندیهایی
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باشند تا بتوانند به تولید انواع گوناگونی از محصوالت و ارائۀ خدمات متنوع با توجه به نیازها و
انتظارات در حال تغییر مشتریان در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ،بهبود کیفیت و ایجاد
نوآوری در محصوالت و خدمات بپردازند .در واقع میتوان گفت فقط سازمانهایی میتوانند با
تغییرات موجود در کسبوکار رویارویی کنند که از رویکرد نوینی به نام چابکی استفاده نمایند.
به همینخاطر ،در دهه  6116میالدی ،چابکی بهعنوان یک استراتژی در پاسخ به چالشهای
کسبوکار معرفی شد و به عنوان یک مفهوم مدیریتی ،ابتدا در یک بستر تولیدی بهخصوص
سیستمهای تولیدی منعطف شکل گرفت و بعدها به دیگر حوزههای کسبوکار سرایت کرد و
بهعنوان یکی از ویژگی های سازمانی مطرح شد که مدیر را قادر میسازد برخورد صحیح ،سریع
و مؤثرتری با تغییرات داشته باشد ،از فرصت های بالقوۀ پدید آمده بر اثر تغییر به بهترین نحو
استفاده نماید ،در جهت بهبود و پیشرفت سازمان و تأمین اهداف و نیازهای آیندۀ سازمان
حرکت کند؛ همچنین محصوالت و خدمات با کیفیت باال و در مدت زمان نسبتاً کوتاه ارائه
نماید .بنابراین می توان بیان نمود که چابکی ،پارادایمی است که به عوامل زیر منجر میشود:
توانمندی سازمان در شناخت بازار ،دستیابی به طرح راهبردی کسب مهارت رقابتی ،فراهم
کردم تغییرات ساختاری و فرآیندی برای پاسخ دهی به نیازها ،افزایش شفافیت اطالعات در
سازمانها ،تولید محصوالتی با بیشترین کیفیت و کمترین هزینه ،بهینهسازی استفاده از منابع،
صرفهجویی در مقیاس و افزایش قابلیت سازمان در تهیۀ خدمات و محصوالت نوین و متمایز
همراه با ارزش افزوده برای مشتریان میشود.
در میان مباحث نوآوری ،بحث چابکی از اهمیت فزایندهای برخوردار بوده و نوآوری چابک:
«نوآوری است که کمک میکند سازمانها سریعتر از طریق تعامل ،همکاری و ایجاد تغییرات،
به تحوالت موجود پ اسخ دهند و از شرایط موجود به نفع خود بهره گیرند و به مزیت برتری
دست یابند» .بهعبارت دیگر ،نوآوری چابک «رویکردی است که در آن سازمانها به کارایی و
اثربخشی از طریق فعالیتهای نوآوری دست مییابند» و در مباحث دفاعی ،یکی از عواملی که
در برتری و پیروزیها نقش کلیدی ایفا مینماید ،عامل نوآوری چابک است و بهدلیل:
 )6ایفای نقش در تحقیق ،توسعه و دستیابی به فناوریهای برتر و تسلیحات پیشرفته؛ )5
بهسازی تجهیزات ،فرایندها و ارائۀ خدمات پیشرفته در نیروهای نظامی نقش اساسی دارد.
بههمین دلیل ،سازمانهای دفاعی بهمنظور کسب آمادگی در برابر تهدیدهای منطقهای و
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فرامنطقه ای و نیل به نوآوری نیازمند شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری چابک هستند تا بر اساس
آن ،بتوانند دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی «ارتقای توانمندیها و خلق شایستگیهای
جدید دفاعی در قالب ارائۀ محصوالت و خدمات دفاعی جدید» و «افزایش توان اقتصادی در
راستای تقویت بنیۀ دفاعی» را محقق نمایند.
در مجموع میتوان بیان نمود بهدلیل« :توانافزایی دفاعی»؛ «پاسخ به تغییرات محیطی»؛
«حفظ مزیت برتری بخش دفاعی» و «دستیابی به موفقیتهای بلندمدت» ضرورت توجه به
موضوع نوآوری چابک از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است.
در نتیجهگیری روایت پژوهش میتوان بیان نمود که نوآوری چابک بهمعنای مجموعهای از
فرآیندها ،ابزارها و روش ها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر بازار و
مشتریان ،توأم با کنترل هزینهها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و اساس
سازمان نوآور چابک نیز ،هم سو کردن کارکنان و فرآیندهای کاری در یک نظام همگن ،تعاملی
و انعطافپذیر بهمنظور هوشمندسازی و دستیابی به مزیت برتری میباشد.
کفایت نظری تحقیق
در نظریه مبنایی ،یک قاعده کلی وجود دارد و آن این است که نمونهگیری را تا زمانی که
هر مقوله به اشباع نظری برسد ،ادامه میدهیم؛ یعنی ،تا زمانیکه تولید دادههای جدید متوقف
شود ،گسترش مقوله ها تا آنجا که به عناصر پارادایم مربوط است به غلظت کافی رسیده باشد و
در نهایت ،روابط بین مقولهها برقرار و تأیید گردند (گالسر و همکاران .)6116،6کار جمعآوری و
تحلیل داده ها ،با حرکتی زیگزاگی ،برای رسیدن به چارچوب تئوری قابلقبول و مستحکم تا
مرحله کفایت نظری و حصول مقولههای اشباعشده ادامه مییابد .اشباع حالتی است که در آن
محقق به این قضاوت و تشخیص ذهنی میرسد که دادههای جدید به توسعه مقولهها کمک
نمیکند (کرسول .)462:5662،5با عنایت به توضیحات اخیر و دقت در فرآیند تحلیل دادههای
تحقیق طی سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،میتوان حالت اشباع و کفایت نظری را
به منظور بسط تئوری موردنظر مشاهده و استنباط نمود .اشباع عناصر کلیدی نظریه نوآوری
Glaser & et al
Creswell

1.
2.
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چابک سازمانهای صنعتی دفاعی در جدول ذیل نمایش داده شده است.
جدول شمارۀ  :6فرآیند اشباع نظری عناصر کلیدی نظریه نوآوری چابک
تعداد؛ مقولهها ،زیرمقولهها ،مفاهیم ،زیر مفاهیم و کدهای تحقیق
ردیف

نوع مقوله

تعداد مقوله

تعداد مفهوم

تعداد کد

6

علی

1

63

634

5
3

محوری
محیطی

5
4

5
52

51
655

4

واسطهای

3

61

662

2

راهبردی

63

12

263

1
جمع

پیامدی
4

3
76

65
776

665
7776

بر اساس اطالعات مندرج در این جدول 6652 ،کد استخراج شده از اسناد باالدستی ،مبانی
نظری و مصاحبههای صورتگرفته 633 ،مفهوم و  31مقوله را تشکیل داده است .سپس در
مرحله کشف مقولهها ،این مفاهیم در قالب  31مقوله با محور مشترک ،دستهبندی و در مرحله
کدگذاری محوری ،مقولههای سیوهفتگانه ،تشکیل ابعاد اصلی الگوی مفهومی اولیه تحقیق را
دادند و به این ترتیب نشانه کفایت نظری شامل حداقل شدن ارزش نهایی دادههای جدید ظاهر
گردیده است.
قضایای نظری پژوهش
قضایای نظری بیانگر روابط تعمیم یافته بین یک طبقه و مفاهیم آن ،با طبقههای معین
است .قضایا متضمن روابط مفهومی هستند در حالیکه فرضیهها مستلزم روابط سنجشپذیر اند
و چون رویکرد نظریه دادهبنیاد روابط مفهومی تولید میکند نه سنجشپذیر ،لذا بهکارگیری
اصطالح قضایا مرجح است (داناییفرد و همکاران .)644:6316،بر اساس روایت پژوهش و
ترسیم مدل نظریه نوآوری چابک ،در این قسمت ده قضیه برای پژوهش حاضر مطرح میگردد:
( )6قضیه علی :از مهمترین دغدغه دولت ها تالش برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات
متنوعی است که حیات و بقاء و یا توسعه و پیشرفت کشورها را به مخاطره انداخته است.
ازاینرو تقویت مؤلفههای قدرت درونی و ارتقای بنیه دفاعی از اهم اولویتهای سیاستگذاری
دولت ها است .سیاست دفاعی در هر دولت ،برنامه جامع و مشی کالن عملیاتی در جهت تحقق
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چنین اهدافی است .تجربه چندین دهه جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که جمهوری
اسالمی ایران بهواسطۀ موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و نیز مشخصات سیاسی و ایدئولوژیک انقالب
اسالمی و نظام سیاسی آن با طیف وسیعی از تهدیدات ،سخت ،نرم و نیمهسخت روبهرو بوده و
از این جهت نیازمند تدوین سیاست دفاعی متناسب با وضعیت جغرافیایی و مبانی ،ارزشها و
اهداف راهبردی و متغیرهای محیطی و فرامحیطی تأثیرگذار بوده است .در این خصوص ،مبانی
فکری – فرهنگی اسالم؛ اصول بنیادین انقالب اسالمی؛ اسناد باالدستی نظام؛ سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران؛ برنامههای پنجساله توسعه؛ نقشه علمی نیروهای مسلح و سازمانهای
دفاعی و اصل  44قانون اساسی با محوریت قرآن کریم (آیه  16سوره انفال) و بخشی از سند
چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران در افق  6464و بندهای  54و  51علت نیاز و
دلیل شکلگیری نوآوری چابک در سازمان های صنعتی دفاعی جمهوری اسالمی ایران محسوب
میشود.
( )5قضیه علی :جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک نظام حکومتی جوان ،که ریشه در
تعالیم الهی دارد ،در طول عمر خود با چالشها و تهدیدهای امنیتی جدی و گستردهای روبرو
بوده است .مواجهه با این تهدیدها نیازمند سطح باالیی از قدرت ملی است .قدرت ملی ترکیبی
از مؤلفههای مختلف است که قدرت دفاعی یکی از ارکان مهم آن بهشمار میرود .ازاینرو،
برخورداری از قدرت دفاعی و توان بازدارندگی باال از جمله اولویتهای ملی ایران بهحساب
میآید .همچنین ،یکی از پایههای اصلی اقتدار و بازدارندگی ،توانایی تأمین اقالم دفاعی است.
حال با توجه به شرایط کشور و بهویژه تحریمهای چندگانه ،آنچه تأمین اقالم دفاعی را ممکن
میسازد ،قابلیت نوآوری چابک است.
( ) 3قضیه علی :وقوع انقالب اسالمی در ایران با ایجاد فضا و اهمیت به؛ تحقیقات ،رشد
علمی ،باور به کارکنان و به میدان دادن به آنها  ،شکوفایی استعدادها و خوداتکایی ،تغییرات
سازمانی و ساختاری ،پیشرفتهای همهجانبه در عرصه دفاعی و تبلور استقامت و مقاومتشدن،
علت نیاز و دلیل ایجاد نوآوری چابک در سازمانهای صنعتی دفاعی محسوب میشود.
( )4قضیه علی :وظایف و مأموریتهای محوله از سوی فرماندهی معظم کل قوا به نیروهای
مسلح از قبیل؛ آمادگی و پرداختن به تعمیر و نگهداری ،اهتمام به خودکفایی ،خوداتکایی،
تولید ،ابتکار ،نوآوری در بخشهای عملیاتی ،فنی ،فرماندهی و مدیریتی ،سازماندهی،
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تحقیقاتی و پشتیبانی ،ارتقاء قدرت رزمی ،استفاده از تمامی ظرفیتها و استعدادها و تالش
برای رویش استعدادهای جدید و پیشرفت روزافزون نیروهای مسلح ،علت وجودی و دلیل نیاز
به نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی محسوب میشود.
( )2قضیه علی :تجربیات هشت سال دفاع مقدس ،پیشرفتهای صنعت دفاعی ،گفتمان
انقالب اسالمی در موفقیت طرحها و برنامههای دفاعی و فرصتهای ناشی از تحریم مانند؛
خوداتکایی ،خودکفایی ،نوآوری ،چابکی و انگیزه کارکنان ،باعث شکلگیری نظام نوآوری چابک
در سازمانهای صنعتی دفاعی محسوب میشود.
( )1قضیه زمینه ای :اقتضائات جمهوری اسالمی ایران و بالطبع صنعت دفاعی از بُعد خارجی
و بینالمللی از قبیل وجود نظامهای بینالمللی تجاوزگر و توسعهطلب و مشخص نبودن عمق،
زمان و مکان تهدید ،شرایط محیطی را برای راهبردهای نوآوری چابک سازمانهای صنعتی
دفاعی فراهم مینماید.
( )1قضیه زمینه ای :اقتضائات جمهوری اسالمی ایران و بالطبع صنعت دفاعی از بُعد داخلی
از قبیل وجود محیط چالشی ،ناپایدار و رقابتی و محدودیت منابع و امکانات ،شرایط محیطی
را برای راهبردهای نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی فراهم مینماید.
( )3قضیه واسطهای :ارزشهای اسالمی – ایرانی؛ حمایت مسئولین و مدیران ارشد و وجود
ظرفیتها و توانمندیهای سازمان ی در صنعت دفاعی موجب تسهیل و تقویت راهبردهای
نوآوری چابک در صنعت دفاعی جمهوری اسالمی ایران میشود.
( )1قضیه راهبردی :اتکاء به عوامل و ارزشهای معنوی و الهی؛ تفکر راهبردی و
آیندهپژوهی؛ تفکر سیستمی و جامعنگری سیستماتیک؛ آمادهسازی سازمانی و توانمندسازی
استراتژیک؛ هوشمندی و ابتکار عمل؛ قابلیتمحوری پویا؛ نظام اکتساب دفاعی؛ تولید
پاسخمحور و مبتنیبر نیاز؛ بهرهگیری از تکنولوژیها و فناوریهای نوین؛ برنامهریزی سلولی
عصرمدار؛ چابکسازی سازمانی؛ نوآوری استراتژیک؛ تابآوری استراتژیک؛ افزایش ارتباطات و
تعامالت درونی و بیرونی؛ شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی؛ نظام شایستهساالری؛ بسترسازی
و استقرار نظام مدیریت مشارکتی و سبک رهبری حمایتی و حقوق مالکیت فکری و معنوی
ابزارها و سازوکارهایی هستند که سازمانهای صنعتی دفاعی برای ایجاد نظام نوآوری چابک به
آنها نیاز دارد.
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( )66قضیه پیامدی :اِعمال نوآوری چابک در سازمانهای صنعتی دفاعی موجب؛ پایداری
نوآوری جدید در محیط متغیر؛ استقرار نظام صنعتی دفاعی هوشمند و کسب مزیت برتری
بخش دفاعی میشود.
نظریه نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی جمهوری اسالمی ایران
نظریه نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی جمهوری اسالمی ایران با عنایت به موارد
تشریح شده عبارت است از:
رقابت شدید در محیط کسبوکار ،افزایش انتظارات مشتریان ،جهانیشدن ،مسائل فرهنگی
و اجتماعی ،محدودیت نیروی انسانی ماهر ،تغییرات فناوری اطالعات ،نوآوری ،چابکی و ابتکار از
جمله عوامل محرک تغییرات محیط سازمانها هستند که ضرورت توجه به نوآوری چابک را
متجلی میسازند .در این مسیر:







اصول بنیادین اسالم و انقالب اسالمی ایران اسناد باالدستی نظام؛ سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران؛ برنامههای پنجساله توسعه؛ نقشه علمی نیروهای مسلح و
سازمانهای دفاعی و اصل  44قانون اساسی ،لزوم نیل به نوآوری چابک در
سازمانهای صنعتی دفاعی را مشخص خواهد کرد.
اقتضائات نوآوری و چابکی باید مورد توجه قرار گیرد.
از تأثیرپذیری عوامل تهدیدکننده مانند وجود نظامهای بینالمللی تجاوزگر و
توسعهطلب؛ مشخص نبودن عمق ،زمان و مکان تهدید؛ وجود محیط چالشی،
ناپایدار و رقابتی و محدودیت منابع و امکانات باید اجتناب نموده و از عوامل
توانمندساز مانند ارزشهای اسالمی – ایرانی؛ حمایت مسئولین و مدیران ارشد و
ظرفیتها و توانمندیهای سازمانی نهایت بهره را برد.
پیامد توسعه و تعالی نوآوری چابک منجر به؛ پایداری نوآوری جدید در محیط
متغیر؛ استقرار نظام صنعتی دفاعی هوشمند و کسب مزیت برتری بخش دفاعی
میشود.
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تجزیهوتحلیل کمی دادهها
تحلیل آمار جمعیتشناختی دادههای تحقیق
در این بخش ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری تشریح میشوود .ویژگویهوایی کوه در ایون
بخش مورد تحلیل قرار میگیرند عبارتاند از :سطح تحصیالت ،سن و سابقه خدمت .در جدولهای زیور
اطالعات آمار توصیفی نشان داده شده است.
جدول شمارۀ  :6مشخصات پاسخدهندگان
سطح تحصیالت پاسخدهندگان
لیسانس

% 56/4

 56-32سال

% 63/1

فوقلیسانس

دکتری

% 32/5

% 44/4

سن پاسخدهندگان
 32-46سال

 46سال به باال

% 53/5

%23/6

سابقۀ کاری
 2-66سال

%3/2

 66-62سال

%1/6

 62-56سال

%51/6

 56سال به
باال

 16/3درصد

آزمون نرمال بودن
به منظور مشخص کردن نوع آزمون مورد استفاده ابتدا به بررسی نرمال یا غیرنرمال بودن
دادههای مربوط به فرضیات از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف پرداخته میشود و سپس با
استفاده از نتایج این آزمون ،از روشهای آماری پارامتری یا غیرپارامتری مناسب برای آزمودن
فرضیهها استفاده میشود .بنابراین فرضیهها به شکل زیر است:
 :H6توزیع دادهها نرمال است (دادهها از جامعۀ نرمال استخراج شدهاند).
 :H6توزیع دادهها نرمال نیست (دادهها از جامعۀ نرمال استخراج نشدهاند).
جدول شمارۀ  :4آزمون نرمال بودن دادهها
متغیرها

علی

محوری

محیطی

مداخلهای

راهبردی

پیامدی

کولموگروف -اسمیرنوف

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
هستند ،باید از نرم افزار اسمارت پی.ال.اس برای تحلیل استفاده نمود ،چراکه این نرمافزار
حساسیتی نسبت به نرمال بودن یا نبودن متغیرها ندارد.
آزمون روایی همگرا مدلهای اندازهگیری
برای بررسی روایی متغیرهای مدل طبق شاخص متوسط واریانس استخراج شده (،)AVE
مقادیر باالی  622نشاندهنده همسانی یا اعتبار درونی مدل اندازهگیری انعکاسی میباشد.
شاخص  AVEاز خروجی نرمافزار  Smart-PLSنشان از روایی همگرا این متغیرها میباشد.
همچنین در صورتی مدل اندازهگیری مدلی همگن خواهد بود که قدرمطلق بارعاملی هر یک از
متغیرهای مشاهدهپذیر متناظر با متغیر پنهان آن مدل دارای حداقل مقدار  622باشد و بهترین
دامنه برای پذیرش آن  621است و نیز در سطح معناداری موردنظر معنادار باشد .همچنین در
صورتی که بارعاملی بین  624و  622باشد و  AVEسازه متناظر باالی  622باشد و معناداری آن
تأیید شود ،بار عاملی گویه مورد قبول است .نتایج جدول  4-1نشان میدهد که کلیه بارهای
عاملی مدلهای اندازهگیری بر اساس دادههای تحقیق باالی  622بوده و در سطح اطمینان 12
درصد معنادار میباشند.
جدول شمارۀ  :6مقادیر روایی همگرا و پایایی سازههای مدل
شاخصهای پایایی و روایی همگرا
 > 7.6آلفا

CR > 7.6

AVE > 7.6

6/112

6/116

-

6/666

6/666

6/114

بارعاملی

گویه

6/161

مبانی فکری – فرهنگی اسالم

6/146

اصول بنیادین انقالب اسالمی

6/126

اسناد باالدستی نظام

6/161

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران

6/335

برنامههای پنجساله توسعه

6/125

نقشه علمی نیروهای مسلح و
سازمانهای دفاعی

6/143

اصل  44قانون اساسی

6/666

نوآوری چابک

متغیر

علی

محوری
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شاخصهای پایایی و روایی همگرا
 > 7.6آلفا

CR > 7.6

AVE > 7.6

6/361

6/334

-

6/111

6/132

-

6/116

6/116

6/113

بارعاملی

گویه

6/146

نظامهای بینالمللی تجاوزگر و
توسعهطلب

6/336

مشخص نبودن عمق ،زمان و مکان
تهدید

6/141

محیط چالشی ،ناپایدار و رقابتی

6/113

محدودیت منابع و امکانات

6/136

ارزشهای اسالمی – ایرانی

6/134

حمایت مسئولین و مدیران ارشد

6/113

ظرفیتها و توانمندیهای سازمانی

6/141

اتکاء به عوامل و ارزشهای معنوی و
الهی

6/123

تفکر راهبردی و آیندهپژوهی

6/133

تفکر سیستمی و جامعنگری
سیستماتیک

6/165

آمادهسازی سازمانی و توانمندسازی
استراتژیک

6/133

هوشمندی و ابتکار عمل

6/164

قابلیتمحوری پویا

6/146

نظام اکتساب دفاعی

6/163

تولید پاسخمحور و مبتنیبر نیاز

6/166

بهرهگیری از تکنولوژیها و فناوریهای
نوین

6/121

برنامهریزی سلولی عصرمدار

6/124

چابکسازی سازمانی

6/316

نوآوری استراتژیک

6/125

تابآوری استراتژیک

متغیر

محیطی

مداخلهای

راهبردی
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شاخصهای پایایی و روایی همگرا
 > 7.6آلفا

CR > 7.6

AVE > 7.6

6/166

6/144

6/162

بارعاملی

گویه

6/161

افزایش ارتباطات و تعامالت درونی و
بیرونی

6/123

شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی

6/134

نظام شایستهساالری

6/116

بسترسازی و استقرار نظام مدیریت
مشارکتی و سبک رهبری حمایتی

6/152

حقوق مالکیت فکری و معنوی

6/111

پایداری نوآوری جدید در محیط متغیر

6/311

استقرار نظام صنعتی دفاعی هوشمند

6/136

کسب مزیت برتری بخش دفاعی

متغیر

پیامدی

آزمون کیفیت مدلهای اندازهگیری
کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع ()CV Com
محاسبه میشود .طبق نتایج ،شاخص  CV Comبه ترتیب برای متغیرهای مدل ،همگی مثبت
بوده و کیفیت مدلهای اندازهگیری اثبات میشود.
جدول شمارۀ  :6شاخص کیفیت مدلهای اندازهگیری
سازه
محوری
راهبردی
پیامدی

CV COM
6/152
6/153
6/125

آزمون کیفیت مدل ساختاری
در تحلیل مدلهای ساختاری به کمک رویکرد حداقل مربعات جزئی ،دو معیار اصلی برای
آزمون مدلهای ساختاری وجود دارد )6 :شاخص ضریب تعیین ()R5؛  )5شاخص افزونگی یا
ارتباط پیشبین .معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا مدل مسیر ،ضریب تعیین
میباشد .این شاخص نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر درونزا توسط متغیر برونزا
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صورت میپذیرد .در جدول شماره  4-16مقدار  R5به دست آمده برای متغیرهای تحقیق در
جدول زیر نشان داده شده است.
جدول شمارۀ  :6شاخص ضریب تعیین
سازه

R Square

محوری

6/114

راهبردی

6/113

پیامدی

6/162

همچنین کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی ( )CV Redنیز محاسبه میشود،
هدف این شاخص بررسی توانایی مدل ساختاری در پیشبینی کردن به روش چشمپوشی
( )Blindfoldingمیباشد .معروفترین و شناختهشدهترین معیار اندازهگیری این توانایی،
شاخص  Q5استون – گایسلر است که بر اساس این مالک مدل باید نشانگرهای متغیرهای
مکنون درونزا انعکاسی را پیشبینی کند .مقادیر  Q5باالی صفر نشان میدهند که مقادیر
مشاهدهشده خوب بازسازی شدهاند و مدل توانایی پیشبینی دارد .طبق نتایج حاصل از خروجی
نرمافزار ،شاخص  CV Redبرای متغیرهای مدل مثبت بوده و کیفیت آن اثبات میشود.
جدول شمارۀ  :77شاخص کیفیت مدل ساختاری
سازه

CV RED.

محوری

6/166

راهبردی

6/152

پیامدی

6/135

ضرایب معناداری t
در این بخش با استفاده از الگوریتم بوت استارپ به محاسبه آماره  Tمیپردازیم .در صورتی
که مقدار آماره  Tاز  6211بیشتر شود ،نشان از صحت رابطهی بین سازهها و در نتیجه تأیید
فرضیههای پژوهش در سطح اطمینان  %12است .نتایج این الگوریتم در شکل شماره  5نشان
داده شده است.
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ضرایب مسیر
برای محاسبه ضرایب استاندارد مسیر بین سازهها باید از الگوریتم پی.ال.اس استفاده نمود.
ضرایب استانداردشده بین متغیر مستقل و وابسته نشان می دهد که متغیر مستقل این میزان
درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند .شکل شماره  3ضرایب استانداردشده
مسیرهای مربوط به هر یک از ابعاد را نشان میدهد.

شکل شمارۀ  :7آماره  tبین متغیرهای تحقیق
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شکل شمارۀ  :7ضریب مسیر بین متغیرهای تحقیق

جدول شماره  66نتیجه فرضیههای مستقیم را ارائه میدهد .نکته مهم در ارتباط با جدول
ذیل این است که روابطی که در آن مقدار  pکمتر از  6262باشد و یا مقدار آماره تی آنها
باالتر از  6211باشد؛ تأیید میشوند و روابطی که مقدار  pآنها بیشتر از  6262باشد و یا مقدار
آماره تی آنها کمتر از  6211باشد؛ مورد تأیید واقع نمیشوند.
جدول شمارۀ  :77شاخص کیفیت مدل ساختاری
فرضیه متغیرها مستقل متغیر وابسته ضریب مسیر آماره  Tنتیجه آزمون
تأیید
12/155
6/111
محوری
علی
H6
تأیید
13/116
6/136
راهبردی
محوری
H5

 / 776فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال بیستم ،شمارۀ  ،3پائیز 6311
H3
H4
H2

محیطی
مداخلهای
راهبردی

راهبردی
راهبردی
پیامدی

6/161
6/125
6/126

11/612
21/511
33/143

تأیید
تأیید
تأیید

نتیجهگیری و پیشنهاد
الف) نتیجهگیری
با توجه به آنچه در پژوهش حاضر گذشت میتوان بیان نمود که نوآوری چابک بهمعنای
مجموعهای از فرآیندها ،ابزارها و روشها در جهت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر
بازار و مشتریان ،توأم با کنترل هزینه ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و
اساس سازمان نوآور چابک نیز ،همسو کردن کارکنان و فرآیندهای کاری در یک نظام همگن،
تعاملی و انعطافپذیر بهمنظور هوشمندسازی و دستیابی به مزیت برتری میباشد .این مفهوم
برای سازمانهای صنعتی دفاعی بهمعنای مجموعهای از فرآیندها ،ابزارها و روشها در جهت
بهبود توانایی واک نش سریع به نیازهای متغیر بازار و مشتریان ،تهدیدات بالفعل و بالقوه توأم با
کنترل هزینه ها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است و یک سیستم صنعتی نوآور
چابک با قابلیتهای فوقالعاده (قابلیتهای داخلی همچون فناوریهای سختافزاری و
نرمافزاری ،نیروی انسانی و مدیریت ماهرانه) برای رسیدن به تغییرات سریع و آنی بازار (اعم از
سرعت ،انعطافپذیری ،مشتریان و پاسخگویی) و تهدیدات بالفعل و بالقوه است .بهعبارتی ،آن
سیستم تولیدی که بهسرعت بین مدلهای محصول (سرعت و پاسخگویی) یا بین خطوط تولید
جابهجایی ایجاد کرده (انعطافپذیری) و به خواسته و تقاضای مشتری (نیازها و خواستههای
مشتری و تهدیدات) در زمان واقعی و بهصورت ایدهال پاسخ میدهد ،سیستم صنعتی نوآور
چابک نام دارد.
در پژوهش حاضر بهمنظور تدوین الگوی راهبردی نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی
از روش گرندد تئوری سیستماتیک بهره گرفته شد که دادهها از طریق بررسی اطالعات
کتابخانهای در ادبیات و مبانی نظری پژوهش و مصاحبه با  56نفر خبره موضوع احضاء و پس از
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در سیوهفت مقوله تحتعنوان الگوی راهبردی نوآوری چابک
تدوین شد و نظریه نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی در ده قضیه بیان گردید.
همچنین به منظور بررسی روایی و پایایی مدل ارائه شده ،نسبت به تدوین پرسشنامه
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محققساخته اقدام و یک نمونه آماری  666نفره به سؤاالت پاسخ دادند و بهدلیل غیرنرمالبودن
دادهها از نرمافزار اسمارت.پالس برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده گردید و در نهایت روایی و
پایایی مدل نیز اثبات شدند.
همچنین نتایج پژوهش پاشایی و همکاران ( )6311که چارچوب مؤلفههای نوآوری چابک
در سازمانهای صنعتی دفاعی را تعداد  36مولفه در سه بُعد سازمانی ( 61مولفه) ،راهبردی (1
مولفه) و صنعتی ( 3مولفه) دستهبندی کرده بودند و در پژوهش دیگری توانمندی
سختافزاری ،توانمندی نرمافزاری ،تغییر فرآیندهای کاری و فنی ،پیکرهبندی مجدد ،بهبود
سطح کیفیت محصوالت و خدمات ،انعطافپذیری در طراحی محصول و فرآیند تولید،
شایستگی در طراحی محصوالت جدید ،سرعت طراحی و تولید محصوالت جدید ،برنامهریزی
تولید ،قابلیتمحوری ،سرعت پاسخگویی به تهدیدات و نیازهای جدید ،موفقیت در تأمین
نیازهای جاری ،موفقیت اقتصادی و بازاری ،موفقیت در خلق فرصت و هوشمندی محیطی را
ابعاد نوآوری چابک سازمانهای صنعتی دفاعی بیان نموده بودند ،پشتیبان نتایج پژوهش حاضر
میباشد.
ب) پیشنهادها
 )6سازمانهای صنعتی دفاعی رهیافتهای تحقیق را در برنامههای سالیانه نوآوری
خود لحاظ نماید.
 )5بهرهگیری از نتایج پژوهش حاضر بهمنظور اجرا و کاربردی نمودن آن در وزارت
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
 )3آزمون میزان تأثیر هر یک ابعاد و عوامل و تدوین راهبردهای نوآوری چابک بر
اساس رویکرد  SWOTدر پژوهشهای آتی.
ج) محدودیتها
 )6محدودیت دسترسی به نخبگان و صاحبنظران برای انجام مصاحبه
 )5زمانبر بودن انجام فرآیند کدگذاری دادهها
 )3محرمانهبودن برخی از اطالعات و اسناد بهدستآمده
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