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Abstract
Innovation can be defined as new or significantly improved ways for responding to
social and economic needs and problems. So far, various frameworks and approaches
have been proposed to measure and assess innovation in different levels including
organizational and national. In addition, because of the different nature of defense
organizations, innovation there needs specific drivers, concerns and requirements.
This paper, therefore, aims at designing and proposing a balanced framework for
measuring innovation in defense organizations, through applying a qualitative
approach and a mixed method strategy including thematic analysis and interpretive
structural modeling (ISM) technique. This framework includes two categories:
comprehensive drivers' subjects (strategic analysis, technologies and products
portfolio analysis, networking and technological collaborations, re-designing
institutions, processes and human capitals development, managing resources,
infrastructures and capacities) and comprehensive dependent subjects (the results of :
human capital, partners' network, customers and armed forces, defense innovation
performance, financial and mission issues, society and national security). The main
feature of this framework is that it simultaneously encompasses technological and
organizational innovations, radical and gradual innovations; past, present and future
horizons, and technical, economic and social concerns.
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چكيده
نوآوری را میتوان توسعه و بهکارگیری راههای جدید و بهطور چشمگیر بهبود یافته برای پاسخگویی به
نیازها و مسائل اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد .تاکنون الگوها و رویکردهای متعددی در سطوح مختلف
سازمانی و ملی برای اندازهگیری و ارزیابی نوآوری ارائه شده است .از طرفی ،به دلیل ماهیت متفاوت
سازمانهای دفاعی ،نوآوری در این سازمانها شامل پیشرانها ،الزامات و مالحظات خاصی است .بنابراین،
پژوهش حاضر با بهرهگیری از رویکرد کیفی و استراتژی طرح چندشیوهای شامل روش تحلیل مضمون
و روش مدلسازی ساختاری تفسیری به ارائه چارچوبی متوازن برای اندازهگیری و ارزیابی نوآوری در
سازمانهای دفاعی پرداخته است .این چارچوب مشتمل بر دو دسته از مضامین فراگیر پیشران (تحلیلهای
راهبردی مبتنی بر دکترین دفاعی؛ تحلیل سبد محصوالت و فناوریهای دفاعی؛ شبکهسازی و توسعه
همکاریهای فناورانه؛ بازطراحی نهادها ،فرآیندها و توسعه سرمایههای انسانی؛ مدیریت منابع،
زیرساختها و ظرفیتها) و مضامین فراگیر وابسته (نتایج سرمایههای انسانی؛ نتایج شبکه همکاران
دفاعی؛ نتایج مشتریان و نیروهای مسلح؛ نتایج عملکردی نوآوریهای دفاعی؛ نتایج مالی و ماموریتی؛
نتایج جامعه و امنیت ملی) است .ویژگی اصلی این چارچوب آن است که نوآوریهای فناورانه و سازمانی،
نوآوریهای تدریجی و ریشهای ،افق زمانی گذشته ،حال و آینده و مالحظات اجتماعی ،فنی و اقتصادی
را بهطور همزمان در برمیگیرد.
واژگان كليدي
اندازهگیری نوآوری؛ ارزیابی نوآوری؛ سازمانهای دفاعی؛ تحلیل مضمون؛ مدلسازی ساختاری تفسیری.
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مقدمه و بيان مسأله

نوآوری را میتوان توسعه و بهکارگیری راههای جدید و بهبود یافته برای پاسخگویی به
نیازها و خواستههای اجتماعی و اقتصادی بشر دانست .امروزه نوآوری از دیدگاه
اقتصاددانان و سیاستگذاران ،ارزش ویژهای پیدا کرده است و به عنوان عامل کلیدی ایجاد
مزیت رقابتی و سودآوری در سطح بنگاه و عامل تولید ثروت ،توسعه اقتصادی و اجتماعی
در سطح جوامع شناخته میشود (ریاحی و قاضی نوری ،2931 ،ص .)2 .بر طبق تعریف
شومپیتر )2391( 2و دستنامه اسلو )1002( 1از نوآوری ،این مفهوم در برگیرنده هر دو
دسته نوآوری های فناورانه (محصولی و فرآیندی) و سازمانی (بازاریابی ،منبعیابی،
سازماندهی و تعریف روابط داخلی و خارجی) است .از سوی دیگر ،صنعت دفاعی با
نوآوری عجین است .در بسیاری از کشورها ،اغلب نوآوریها از دل مراکز تحقیقاتی
وابسته به صنایع دفاعی بیرون میآیند (نظریزاده ،مهدینژاد نوری و حجازی.)2932 ،
برای مثال ،مازوکاتو )1029( 9در کتاب معروفش با عنوان «دولت کارآفرین »1معتقد است
که بسیاری از نوآوریهای فناورانه تأثیرگذار نظیر اینترنت و سیستم موقعیتیاب جهانی
)(GPS

2

حاصل فعالیتها و پروژه های تحقیقاتی بوده است که در وزارت دفاع آمریکا

انجام گرفتهاند .بهعالوه ،پیشران اصلی نوآوری در صنایع دفاعی ،حفظ امنیت و ایجاد
قدرت بازدارندگی در مقابل تحرکات احتمالی از سوی کشورهای دیگر است و جنبههای
اقتصادی نوآوری به اندازه بخش غیردفاعی موردنظر

نیست).(Freeman et al., 2015, p. 27

از طرفی ،تاکنون اندازهگیری و ارزیابی نوآوری در سطوح مختلف ،موضوع پژوهش-

های متعددی بوده است و رویکردها و مدلهای متعددی برای ارزیابی نوآوری هم در
سطح

سازمانی (Dewangan & Godse, 2014; Edison, bin Ali & Torkar, 2013; OECD,

) 2009و هم در سطح فراسازمانی (محمدی ،الیاسی ،محمدپور نارنجی ،شجاعی چرمینه،
 )2931و ) (Dutta, Lanvin & Wunsch-Vincent, 2015ارائه شده است .در طراحی الگوها
و رویکردهای مختلف برای اندازهگیری و ارزیابی نوآوری از منطقها و الگوهای متعددی
نظیر مدلهای تعالی دربرگیرنده توانمندسازها و نتایج (مدل جایزه مدیریت فناوری و
نوآوری )2932 ،یا مدل کارت امتیازی متوازن 6مشتمل بر جنبههای مالی ،مشتریان،
فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری ;(Bremser & Barsky, 1998; Chiesa & Frattini, 2009
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بهرهبرداری شده است .مروری بر پیشینه پژوهشی

اندازه گیری و ارزیابی نوآوری در داخل کشور ،موید آن است که خال چارچوبی متوازن
برای اندازهگیری و ارزیابی نوآوری در سازمانهای دفاعی کشور امری محسوس است.
منظور از چارچوبی متوازن ،چارچوبی است که بهطور همزمان دربرگیرنده نوآوری های
فناورانه و سازمانی ،تدریجی و ریشهای ،توانمندسازها و نتایج ،افق زمانی گذشته ،حال
و آینده و مالحظات اجتماعی و اقتصادی را شامل گردد .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر

عبارت است از :طراحی چارچوبی متوزان برای اندازهگیری و ارزیابی نوآوری در سازمان-
های دفاعی ایران .برای تحقق این هدف ،پژوهش حاضر باید به این پرسشها پاسخ دهد:
 )2اجزا و مؤلفههای اصلی تشکیلدهنده این چارچوب کدامند؟  )1نحوه ارتباط و تعامل
این اجزا و مؤلفهها با یکدیگر یا به عبارتی ساختار این چارچوب به چه صورت است؟
ساختار این مقاله بدین شرح است :بخش دوم به مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اندازه گیری و ارزیابی نوآوری در سطح سازمانی و نوآوری در سازمانهای دفاعی
میپردازد .بخش سوم به روششناسی پژوهش مشتمل بر رویکرد و استراتژی پژوهش،
روش گردآوری دادهها و معرفی روش تحلیل دادهها اختصاص یافته است .بخش چهارم
دربرگیرنده فرآیند تحلیل دادهها و ارائه یافتهها است .بخش پنجم هم به بحث و
نتیجهگیری پیرامون یافتهها و ارائه داللتهای سیاستی و مدیریتی و پیشنهادهایی برای
پژوهشهای آتی پرداخته است.
 .9مباني نظري و پيشينه پژوهش

امروزه نوآوری به عنوان پیشران اصلی رشد اقتصادی پایدار ،پایه رقابتپذیری اقتصاد
کشورها بوده و بر اساس شواهد تجربی ،پاسخی به بسیاری از نیازهای اجتماعی شناخته
شده و تأثیر عملکرد نوآورانه کشورها بر موفقیت اقتصادی آنها

میباشد (Porter & Stern,

) .2002تاکنون ارزیابی نوآوری در سطوح مختلف ،موضوع پژوهشهای متعددی بوده
است و رویکردها و مدلهای متعددی برای ارزیابی نوآوری هم در سطح سازمان و هم
در سطح فراسازمانی ارائه شده است .در ادامه به برخی رویکردها و مدلهای اندازهگیری
و ارزیابی نوآوری در سطح سازمانی اشاره شده است .سپس به پیشینه پژوهشی نوآوری
در سازمانهای دفاعی پرداخته میشود.
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 .9-9اندازهگيري و ارزيابي نوآوري در سطح سازماني

پژوهشگران و صاحبنظران مختلفی به توسعه و ارائه الگوها و شاخصهایی برای اندازه-
گیری ،اندازهگیری و ارزیابی نوآوری در سطح بنگاه و سازمان پرداختهاند که در ادامه به
برخی از آنها اشاره میشود .بهطور کلی ،توافق و اجماع قابل مالحظهای مبنی بر اتخاذ
رویکرد چند بعدی در اندازه گیری و سنجش نوآوری در پیشینه پژوهش وجود دارد ،در

حال ی که واگرایی زیادی بر روی این ایده وجود دارد که ابعاد موردنظر باید چه باشند.
در جدول ( )2خالصهای از الگوها و شاخصهای بکار رفته در آنها ارائه شده است.
جدول ( :)9الگوها و شاخصهاي ارائه شده در پيشينه پژوهش براي ارزيابي و اندازهگيري
نوآوري

ردیف
2

1

9

الگوها و شاخصها

پژوهشگران
برون و اسونسون

7

()2311
گریفین و پیج
()2336

در مطالعهای که بر اندازهگیری بهرهوری در تحقیق و توسعه انجام
دادهاند ،بر یک رویکرد فرآیندی تاکید کردهاند که مشتمل بر
ورودیها ،سیستم پردازش ،خروجیها و پیامدها میباشد.

1

به ارائه رویکردی گسترده و چندبعدی پرداختهاند که دربرگیرنده
پارمترهای موفقیت مشتری محور ،مالی و فرآیند محور است.

کرسن -ون درونگلن به ارائه مدلی مبتنی بر ابعاد کارت امتیازی متوازن( 3مالی ،مشتری،
20
فرآیندهای داخلی و یادگیری و نوآوری) برای اندازهگیری عملکرد
و کوک
سازمانهای تحقیق و توسعه پرداختند.
()2337
ونگ ،)1002( 22گاما

1

و همکاران )1007( 21از کارت امتیازی متوازن برای اندازهگیری فعالیتهای تحقیق و
و چیزا و فراتینی 29توسعه و نوآوری در سازمانها بهره برداری کردند.
()1003
کارت امتیازی متوازن باید با رویکرد مرحله -دروازه 21ترکیب و

2

برمسر و بارسکی

22

()1001

یکپارچه شود تا افزایش تمرکز فعالیتهای تحقیق و توسعه بر
مشتری و بازار را افزایش دهد و نشان دهد که چگونه شاخصهای
راهبردی کسب و کار میتوانند تا سطح برنامههای تحقیق و توسعه
شکسته شوند.

6

کالینز و اسمیت
()2333

26

یک رویکرد متوازن را پیشنهاد میکند که شامل شاخصهای
گذشتهنگر ،زمان حال ،آیندهنگر و یادگیری است که در رابطه با
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ردیف

پژوهشگران

791

الگوها و شاخصها

هر یک از ابعاد ذینفعان ،فرآیندها ،منابع و فرهنگ سنجیده می-
شوند.
به معرفی رویکردی پرداخته است که شامل سنجههای برنامه

7

کاکزمارسکی

27

نوآوری و سنجههای عملکرد نوآوری است و معتقد است که این
دو حوزه کلیدی برای اندازهگیری عملکرد نوآوری باید مورد

()1000

سنجش قرار گیرند.
آنها بیان میکنند که ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن برای
اندازهگیری اثربخش عملکرد در تحقیق و توسعه محصوالت جدید

گودنر و
1

سودرکوئیست

21

()1001

ناکافی هستند و سه بعد دیگر را پیشنهاد میدهند که عبارتند از:
سنجههای راهبردی ،سنجههای مدیریت فناوری و سنجههای
مدیریت دانش.
به ارائه چارچوبی برای اندازهگیری و مدیریت نوآوری پرداختند

3

20

22

21

29

21

ورهاگ و کفیر

23

()1001

و ابزارها ،پیشنهاد نوآوری ،پیشنهاد توسعه ،انتقال فناوری ،اکتساب
فناوری ،تمرکز بازار ،عملکرد نوآوری و شبکهسازی.
به ارائه برخی کارکردها و فعالیتهای الزم برای تحقق نوآوریهای
مختلف پرداخته است که عبارتند از :رقابت ،تقاضا و بازار؛ تولید

دستنامه اسلو
()1002
تسای و چنگ

که مشتمل بر  20بعد است :رهبری ،تامین منابع نوآوری ،سیستمها

و توزیع؛ سازماندهی منابع انسانی.
12

10

خدماتی دانش محور پرداختند که شامل سه بعد است :بعد
قابلیت ،بعد رفتار و بعد عملکرد

()1029
مولر و همکاران

به ارائه چارچوبی یکپارچه برای ارزیابی نوآوری در صنایع

11

به پیشنهاد چهار حوزه منابع ،قابلیت ،رهبری و فرآیندها برای

()1002

سنجش و اندازه نوآوری پرداختهاند.

میلبرگز و

سنجههای نوآوری را به چهار دسته تقسیم کردهاند :سنجههای

19

ونورتاس
()1002

آدامز و همکاران
()1006

ورودی ،سنجههای خروجی ،سنجههای نوآوری و سنجههای
فرآیند.
11

شش دیدگاه کلیدی را در رابطه با سنجش نوآوری برشمردهاند:
ورودیها ،مدیریت دانش ،راهبرد نوآوری ،سازمان و فرهنگ،
مدیریت پورتفولیو ،مدیریت پروژه و تجاریسازی.
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ردیف

الگوها و شاخصها

پژوهشگران

به پنج معیار اشاره کردهاند که میتوان بر مبنای آنها روشهای
22

26

27

اوجانن و ووال

اندازهگیری عملکرد تحقیق و توسعه را دستهبندی کرد :بر اساس
دیدگاه اندازهگیری ،بر اساس هدف اندازهگیری ،بر اساس سطح

12

()1006

اندازهگیری ،بر اساس نوع تحقیق و توسعه و ارائه ابزاری برای

سازمان همکاری
اقتصادی و توسعه
)(OECD
()1003

در گزارشی تحت عنوان نوآوری در سطح بنگاه به برخی شاخص-
های ارزیابی نوآوری اشاره کرده است :نوآوریهای فناورانه،
نوآوریهای غیرفناورانه ،ورودیها ،خروجیها و مشخصههای
مرتبط با سیاستها.

الزاروتی و
16
همکاران

به ارائه مدلی پرداختهاند که مشتمل بر شاخصهایی در زمینه
ورودیهای تحقیق و توسعه ،فرایند تحقیق و توسعه و خروجی-

کمک به شرکتها در زمینه انتخاب سنجههای مناسب برای اندازه-
گیری تحقیق و توسعه.

()1022

21

های تحقیق و توسعه هستند.
روشی برای اندازهگیری فعالیتهای نوآوری فناورانه ارائه کرده
است که در آن از شاخصهای ورودی میزان سرمایهگذاری در
تحقیق و توسعه و تعداد کارکنان متخصص و ماهر و همچنین

کروز-کازازسا و
17
همکاران
()1029

23

شاخصهای خروجی تعداد نوآوریهای محصولی و تعداد ثبت
اختراعات استفاده شده است.

ادیسون و همکاران
()1029

ارائه مدلی برای اندازهگیری نوآوری در صنعت نرمافزار پرداختهاند
که شامل عوامل تعیین کننده ،ورودیها ،خروجیها ،فعالیتها و
عملکرد است.

آنها نوآوری را ترکیبی از اختراع و بهرهبرداری میدانند .شاخص-

10

دوانگان و گودسه
()1021

11

های اختراع شامل تولید و انتخاب ایدهها و پرورش ایدهها میشود.
بهرهبرداری هم شامل شاخصهای تجاریسازی ایدهها و تحقق
نوآوری است.

12

آروندل و همکاران
()1021

13

آنها چارچوبی برای اندازهگیری نوآوری در بخش عمومی و کاربرد
نتایج آن در سیاستگذاری عمومی ارائه کردهاند .مهمترین اجزای
این چارچوب عبارتند از :حکمرانی نوآوری؛ منابع ایده برای
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پژوهشگران
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الگوها و شاخصها
نوآوری؛ فرهنگ نوآوری؛ قابلیتها و ابزارها؛ اهداف ،پیامدها،
پیشرانها و موانع نوآوری.

آنها به ارائه چارچوبی برای اندازهگیری نوآوری اجتماعی پرداخته-
اند .مؤلفههای این چارچوب عبارتند از :مدیریت منابع انسانی؛

11

19

کرانوپولسکایا و
کورنیوا)1010( 90

روزا و همکاران
()1010

92

ارتباطات درون سازمانی؛ سیستم حسابداری؛ ساختار سازمانی؛
ارتباط با شرکا و همکاران؛ مدیریت کارهای داوطلبانه؛ برنامهریزی
استراتژیک؛ معرفی نوآوریهایی در رابطه با برنامههای فعلی؛
معرفی برنامههای جدید برای ذینفعان بیرونی؛ شهرت ،شبکهسازی
و تبلیغات.
آنها چارچوبی برای اندازهگیری تالشهای نوآوری باز در کسب و
کارهای کوچک برزیلی ارائه دادند که این مؤلفهها را در بر میگیرد:
سازمان؛ موفقیت؛ استراتژی؛ فرهنگ؛ همکاری درون به بیرون؛
همکاری بیرون به درون؛ دانش.

11

کیررا و موزی
()1010

91

آنها چارچوبی برای پیمایش نوآوری در کشورهای در حال توسعه
ارائه کردهاند که مشتمل بر شاخصهایی نظیر تحقیق و توسعه
درونی؛ تحقیق و توسعه بیرونی؛ آموزش کارکنان؛ تجهیزات و
خرید دانش فنی است.

12

مدل جایزه مدیریت
فناوری و نوآوری
()2932

دو دسته معیار برای ارزیابی مدیریت فناوری و نوآوری در بنگاه-
های ایرانی ارائه شده است که عبارتند از :توانمندسازها و نتایج.
به ارزیابی و سنجش وضعیت نوآوری در شرکت ایرانی میپردازد

طرح ملی پیمایش
16

99

نوآوری
()2932

و شامل هفت منظر است :وضعیت کلی نوآوری؛ نوآوریهای
فناورانه؛ نوآوریهای غیرفناورانه؛ فعالیتهای نوآورانه و هزینههای
مرتبط؛ منابع اطالعاتی ،همکاریها و پرورش خالقیت؛ حمایت از
نوآوری و فناوری و موانع فعالیتهای نوآوری.

 .7-9نوآوري در سازمان هاي دفاعي

به طور کلی ،صنایع دفاعی با نوآوری عجین هستند .در گذشته و زمان حال ،اغلب
نوآوری های فناورانه از دل مراکز تحقیقاتی و صنایع دفاعی بیرون آمده است (مازوکاتو،
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 ،1029ص . )210 .یکی از دالیل اصلی ،وجود نیازهای حیاتی امنیتی و دفاعی است که
به عنوان پیشرانی قوی در مطالبه فناوریهای جدید و نوآوریها محسوب میشود.
نظریزاده ،مهدینژاد نوری و حجازی ( )2932سه دسته عوامل فردی ،سازمانی و محیطی
را به عنوان عوامل تأثیر گذار بر نوآوری در صنایع دفاعی شناسایی کرده است و معتقد
است که برآیند این عوامل منجر به خلق فرصت و تأثیر بلندمدت ،تامین نیاز و توانافزایی
دفاعی ،نتایج اقتصادی و تأثیر بر بازار و عملکرد مالی و در نهایت موفقیت نوآوری در
بخش دفاع میشوند.
مؤسسه رند 91اروپا در سال  1022میالدی به ارائه چارچوبی تحلیلی برای درک و
شناخت فرایند نوآوری در وزارت دفاع انگلستان

92

) (MODپرداخته است

) .(Freeman et al., 2015, p. 27از این چارچوب تحلیلی برای شناسایی چالشهای
اصلی وزارت دفاع انگلستان در زمینه نوآوری و ارائه راهکارها و سازوکارهایی برای
برطرف کردن این چالشها و موانع استفاده شده است .این چارچوب مشتمل بر پیشرانها
(تقاضای نظامی و بافتار بازار و مقررات مربوطه)؛ منابع ورودی (داراییهای دانشی،
استعدادها و سرمایه)؛ منابع توانافزا (زیرساختهای بیرونی منابع ،تأسیسات و مراکز
تحقیقاتی)؛ فرهنگ و ساختار (الگوهای رفتار سازمانی ،شیوههای سازمانی به
اشتراکگذاری اطالعات و تسهیل همکاری) و نوآوری (محصول و فرآیند) است.
فرتوکزاده و وزیری ( )2911به تحلیل پیرامون محیط نهادی نوآوری در گذار به
صنایع دفاعی فردا پرداختهاند .آنها نهادهای تأثیرگذار بر نظام نوآوری صنایع دفاعی را به
پنج دسته از نهادها تقسیم کردهاند :نهادهای شناختی که اشاره به اصول و ارزشهای
اعتقادی ،عادات ثابت فکری و نقشههای ذهنی دارند؛ نهادهای رفتاری که بیانگر عادات
اجتماعی و شیوههای ثابت رفتاری هستند؛ نهادهای همکاری که ناظر به شیوهها و
استانداردهای همکاری درون سازمانی و بین سازمانی میباشند؛ نهادهای قانونی که در
برگیرنده ،قوانین ،مقررات و آییننامههای مصوب بوده؛ و نهادهای اساسی که
چارچوبهای مرجع و قواعد کالنی هستند که بر اساس رهنمودها و اسناد باالدستی و مادر
بر نظام نوآوری حاکم میباشند.
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در «سند راهنمای بازنگری نظام نوآوری دفاعی :مهندسی مجدد سازمانهای صنعتی
با رویکرد نوآوری باز» که در سال  2939تدوین شده است ،کارکردهای نظام نوآوری
دفاعی بدین شرح هستند:


کارکردهای توانمندساز :سیاستگذاری ،راهبری و سازماندهی نوآوری؛ تأمین و
تسهیل حمایتهای مالی و توسعه زیرساختهای نوآوری؛ توسعه منابع انسانی
دانشی و نوآوری؛ توسعه ظرفیتهای نوآوری و ارتقای اثربخشی تحقیق و توسعه؛
انتقال و انتشار دانش ،تجاریسازی و کارآفرینی فناورانه.



کارکردهای نتیجه گرا :ارتقای توانمندیها و خلق شایستگیهای جدید دفاعی از
طریق ارائه محصوالت و خدمات دفاعی جدید و افزایش توان اقتصادی در راستای
تقویت بنیه دفاعی.

 .7روششناسي

در پژوهش حاضر به منظور طراحی چارچوبی برای اندازهگیری و ارزیابی نوآوری در
سازمانهای دفاعی از رویکرد کیفی و استراتژی پژوهش طرحهای چندشیوهای 96استفاده
شده است .طرحهای چندشیوهای از بیش از یک شیوه برای گردآوری و تحلیل دادهها
استفاده میکنند ،اما محدود به بهرهبرداری از شیوههای انتخابی از درون یک رویکرد یا
پارادایم (کمی یا کیفی) هستند

)(Tashakkori & Teddlie, 2003, p. 253

و (داناییفرد،

 ،2931ص .)213 .با این توضیح ،پژوهش حاضر در پارادایم تفسیری و با رویکرد کیفی
انجام شده است و از چند روش برای گردآوری و تحلیل دادهها استفاده کرده است .این
روشها در مرحله گردآوری دادهها شامل مصاحبه ،تحلیل اسناد و پرسشنامه هستند و در
مرحله تحلیل دادهها شامل تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری تفسیری 97است.
اصطالح پژوهشهای ترکیبی 91که اخیراً در ادبیات پژوهشهای اجتماعی و سازمانی
مطرح شده است ،نوعی استراتژی پژوهشی یا روششناسی برای گردآوری ،تحلیل و
ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک
پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد ) .(Creswell, 2003, p. 10زمانی که پژوهشگر میتواند
از نقاط قوت یک رویکرد برای جبران نقاط ضعف رویکرد دیگر بهره جوید ،استفاده از
این استراتژی پژوهش مفید خواهد بود (داناییفرد ،2931 ،ص .)213 .در پژوهش حاضر
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در مرحله اول دادههای کیفی برگرفته شده از بستر و زمینه سازمانهای دفاعی مورد
واکاوی و موشکافی قرار گرفته است تا مضامین اصلی پدیده مورد مطالعه (ارزیابی و
اندازهگیری نوآوری در سازمان های دفاعی) پدیدار شوند .سپس تالش شده است تا به
مضامین کیفی شناسایی شده از مرحله قبل سامان داده شوند و الگویی ساختارمند طراحی
گردد.
 .9-7روش گردآوري دادهها

به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز در این پژوهش از روشهای متعددی استفاده شده
است .در بخش اول پژوهش که با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است،
از روشهای مصاحبه و مطالعه اسناد بهرهبرداری شده است .در مجموع با  1نفر از
خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنایع دفاعی که سالها در زمینه مشاوره ،طراحی و
اجرای نظامهای تعالی در صنایع دفاعی تجربه داشتهاند و در طراحی نظام نوآوری در
صنایع دفاعی هم مشارکتی فعال داشتهاند به مصاحبههای عمیق پرداخته شد و ابعاد کلیدی
در زمینه نوآوری در سازمانهای دفاعی و نحوه اندازهگیری و ارزیابی این ابعاد به بحث
و گفتگو پرداخته شد .روش انتخاب این افراد روش غیرتصادفی هدفمند و قضاوتی

93

بوده است .یعنی بیشتر از اینکه تعداد افراد و تصادفی بودن انتخاب آنها اهمیت داشته
باشد ،میزان دانش و تجربه آنها پیرامون موضوع مورد مطالعه پژوهش اهمیت داشته است.
در این روش پژوهشگر بر اساس دانش و تجربه خود معیارهایی برای تحقق اهداف
پژوهش در نظر میگیرد و بر مبنای این معیارها دست به انتخاب اعضای نمونه میزند

( .)Denscombe, 2010, p. 50این افراد عالوه بر تجارب مرتبط با صنایع دفاعی در زمینه-
های مدیریت و سازمانی نظیر مدیریت راهبردی ،تحلیل سیستمها ،تصمیمگیری،
سیاستگذاری و مدیریت فناوری و نوآوری تخصص دارند .بهعالوه ،اسنادی نظیر «سند

راهنمای بازنگری نظام نوآوری دفاعی :مهندسی مجدد سازمانهای صنعتی با رویکرد
نوآوری باز» که با هدف طرحریزی و پیادهسازی نظام نوآوری در بخش دفاع تدوین شده
است ،مورد مطالعه عمیق قرار گرفت.
همچنین ،در بخش دوم پژوهش که با رویکرد تحقیق در عملیات نرم( 10روش
مدلسازی ساختاری تفسیری) انجام گرفته است ،به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه
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استاندارد روش مدلسازی ساختاری تفسیری که در جدول ( )1آورده شده است،
بهرهبرداری شد .این پرسشنامه میان  21نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنایع
دفاعی توزیع گردید و پس از تکمیل جهت انجام تحلیلهای مربوطه مورد بهرهبرداری
قرار گرفت .در رابطه با تعداد خبرگانی که پرسشنامه مدلسازی ساختاری تفسیری را
تکمیل کردهاند ،الزم به ذکر است که این روش در زمره روشهای مبتنی بر نظر خبره
است و تعداد  21الی  21پرسشنامه تعداد مناسب و کافی است و نیازی به جامعه آماری
با تعداد اعضای باال ندارد (صفدری رنجبر ،منصور و اعظمی .)2931 ،خبرگان و
متخصصانی که در گردآوری دادههای پژوهش به آنها رجوع شد ،از طریق روش
نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند .در روش نمونهگیری هدفمند و نظری،
پژوهشگر افراد موردنظر را نه به صورت تصادفی و احتمالی بلکه بر مبنای برخی معیارها
و شاخصهای معین انتخاب میکند .به عبارتی ،در نمونهگیری هدفمند ،آزمودنی یا
مشارکت کننده از روی نیت و آگاهی قبلی انتخاب میشود (دنسکامب ،1020 ،ص.)20 .
در این پژوهش برای سنجش و تضمین روایی پرسشنامهها از روش روایی محتوا

12

استفاده شده است .به این منظور ،پیش از اینکه خبرگان اقدام به تکمیل نهایی پرسشنامهها
نمایند از  6نفر آنها درخواست شد که پیرامون ساختار پرسشنامه ،مناسب بودن نحوه
طراحی پرسشنامه ،روشن و قابل فهم بودن گویهها و ارتباط آنها نظر بدهند .پس از أخذ
نظرات خبرگان مورد اشاره ،اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال گردید .بهعالوه ،روش
بهکار رفته برای بررسی پایایی پرسشنامهها ،روش موازی یا استفاده از آزمونهای همتا

11

است .در این روش سوالهای یکسان بهطور همزمان میان دو گروه تقسیم میشود و
ضریب پایایی بر اساس همبستگی میان پاسخهای داده شده به سوالها محاسبه میشود.
نتایج حاصل از محاسبه همبستگی میان پاسخها نشان دهنده پایایی ابزار گردآوری داده
در این پژوهش است.
 .7-7روش تحليل دادهها

همانطور که پیشتر اشاره شد ،در پژوهش حاضر از دو روش تحلیل مضمون و مدلسازی
ساختاری تفسیری بهرهبرداری شده است .دلیل استفاده از تحلیل مضمون 19آن است که
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این روش برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی بسیار
مناسب است .پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی غالباً از تحلیل مضمون جهت شناخت
الگوهای کیفی و تهیه کدهای مرتبط با آنها استفاده میکنند .مضمون (تم) ،مبین اطالعات
مهمی درباره دادهها و پرسشهای پژوهش است و تا حدی معنی و مفهوم الگوی موجود
در مجموعه ای از دادهها را نشان میدهد (براون و کالرک .)1006 ،11بهعالوه ،دلیل
بهره برداری از روش مدلسازی ساختاری تفسیری آن است که ،این روش قادر است به
منظور ساخت دهی به مسائل ،به شناسایی روابط میان عواملی که بر یک پدیده ،مسأله یا
سیستم تأثیر میگذارند بپردازد و برای تجزیهوتحلیل تأثیر عوامل بر یکدیگر و
اولویتبندی آنها بکار میرود (صفدری رنجبر ،منصور و اعظمی .)2931 ،همانطور که
پیشتر گفته شد ،هدف این پژوهش طراحی و ارائه چارچوبی برای اندازهگیری و ارزیابی
نوآوری در سازمانهای دفاعی کشور متشکل از ابعاد و مؤلفههای مختلف با روابط خاص
فیمابین است .در ادامه به معرفی روش تحلیل مضمون و روش مدلسازی ساختاری
تفسیری پرداخته شده است.
مضمون ،الگویی است که در دادهها یافت میشود و حداقل به توصیف و سازماندهی
مشاهدات و حداکثر به تفسیر جنبههایی از پدیدهها میپرداز ) .(Boyatzis, 1998شناخت
مضمون یکی از مهمترین کارها در پژوهشهای کیفی است و مواردی همچون
جهتگیریها ،پرسشهای پژوهش و دانش و تجربه پژوهشگر درباره موضوع پژوهش
بر شناخت مضامین تأثیر میگذارند .بهطور کلی ،فرآیند تحلیل مضمون زمانی آغاز
میشود که پژوهشگر به دنبال شناخت الگوهایی از معانی و موضوعات در دادهها باشد.
فرآیندی گامبهگام برای تحلیل مضمون از ترکیب روشهای پیشنهادی بهدستآمده است
شامل گامهای زیر است ).(Braun & Clarke, 2006
 .2آمادهسازی دادهها :مکتوب کردن دادها ،مطالعه اولیه دادهها و نوشتن ایدههای اولیه؛
 .1ایجاد کدهای اولیه :تفکیک دادهها به بخشهای کوچکتر و کدگذاری اولیه دادهها؛
 .9جستجو و شناخت مضامین :تطبیق دادن کدها با مضامبن فرعی و اصلی؛
 .1سازماندهی مضامین :تعیین مضامین فرعی و اصلی و ارتباط دادن آنها؛
 .2ارائه نتایج و یافتهها :مرتبط کردن یافتهها با پرسشهای پژوهش و مبانی نظری.
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از طرفی ،روش مدلسازی ساختاری تفسیری

)(ISM
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سال  2379اراده شد .این روش برای شناسایی روابط میان عوامل و مؤلفههایی هستند که
یک پدیده ،مسأله یا سیستم را تشکیل میدهند یا بر عملکرد آن تأثیر میگذارند
) .(Sage, 1997این روش بر مبنای ریاضیات گسسته ،نظریه گراف و تصمیمگیری گروهی
بنا شده است

)Akbarpour Shirazi & Aryanejad, 2011

 .(Abbasi,این روش ،فرد یا

گروهی از افراد را قادر میسازد که نقشه و طرحی از روابط فیمابین تعدادی از عوامل که
شرایط پیچیدهای را به وجود آوردهاند ،ارائه کنند).(Charan, Shankar & Baisya, 2008
روش مدلسازی ساختاری تفسیری در پژوهشهای متعددی مورد استفاده قرار
گرفته است :عوامل مؤثر بر لجستیک معکوس
تدوین راهبردهای تولید

)& Shankar, 2005

 ،(Raviطراحی و

)Akbarpour Shirazi & Aryanejad, 2011

 ،.(Abbasi,عوامل

مؤثر بر کارآفرینی سازمانی (صفدری رنجبر ،افرازه ،ابراهیمی و اعظمی )2931 ،و
)(Safdari Ranjbar, Akbarpour Shirazi & Laskar Blooki, 2014

موفق راهبردها (اکبرپور شیرازی و صفدری رنجبر )2939 ،و

عوامل مؤثر بر اجرای

(Safdary Ranjbar, Azami

) ،& Afraze, 2012عوامل مؤثر بر موفقیت پروژههای توسعه محصوالت جدید (صفدری
رنجبر ،منصور و اعظمی.)2931 ،
 .9تجزيهوتحليل دادهها و ارائه يافتهها

در این بخش ابتدا به تحلیل کیفی دادهها از طریق روش تحلیل مضمون پرداخته شده
است و در ادامه از روش مدلسازی ساختاری تفسیری برای ساخت دهی مسأله و طراحی
چارچوب موردنظر بهرهبرداری شده است.
 .9-9تجزيهوتحليل كيفي دادهها :تحليل مضمون

در این پژوهش از روش شبکه مضامین

16

برای تحلیل دادهها و بازنمایی یافتهها

بهرهبرداری شده است .این روش توسط آتراید -استیرلینگ 17توسعه داده شده است.
شبکه مضامین بر اساس روندی مشخص ،مضامین پایه (کدها و نکات کلیدی متن)،
مضامین سازمان دهنده (مضامینی بهدستآمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و
مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) را سامان
میدهد ) .(Attride-Stirling, 2001در این پژوهش ،پس از پیادهسازی مصاحبههای صورت
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گرفته با خبرگان و مطالعه عمیق و دقیق متن مصاحبهها و اسناد مرتبط ،ابتدا به شناسایی
مضامین پایه پرداخته شده است .بر اساس تحلیلهای صورت گرفته 72 ،مضمون پایه
مورد شناسایی قرار گرفت .سپس ،کار بر روی مضامین پایه شناسایی شده آغاز گردید و
از طریق مقایسه کدهای اولیه شناسایی شده و دستهبندی و ترکیب آنها 17 ،مضمون
سازمان دهنده شناسایی شد .هر مضمون سازمان دهنده در برگیرنده تعدادی مضمون پایه
است و تالش شده است که مضمون سازمان دهنده بهطور مناسبی معرف مضامین پایه
باشد .در ادامه ،بر اساس ترکیب و دستهبندی مضامین سازمان دهنده 22 ،مضمون فراگیر
به عنوان اجزای اصلی چارچوب موردنظر پژوهش شناسایی گردید .مضامین پایه ،سازمان
دهنده و مضامین فراگیر در جدول ( )1نمایش داده شدهاند.
جدول ( :)7ساختار تفصيلي مضامين پايه ،سازمان دهنده و مضامين فراگير
مضامین پايه

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر

 -1-1-1تحلیل منابع ،ظرفیتها و قابلیتهاي فناورانه و
سازمانی

 -1-1تحلیلهاي

 -5-1-1تحلیل پیشرانها و موانع سازمانی در راستاي

سازمانی

توسعه نوآوريهاي دفاعی

راهبردي مبتنی بر

 -1-5-1تحلیل تهديدها و فرصتهاي محیطی در
راستاي نوآوريهاي دفاعی
 -5-5-1تحلیل دکترين دفاعی ،نیازها و انتظارات

 -1تحلیلهاي
دکترين دفاعی

 -5-1تحلیلهاي محیطی

ذينفعان کلیدي و نهادهاي باالدستی
 -1-1-5انتخاب مجموعهاي از محصوالت و
فناوريهاي جديد دفاعی بر اساس معیارهايی مانند
چرخه عمر ،بازگشت سرمايه ،تاثیر در قدرت و
بازدارندگی دفاعی
 -5-1-5اولويتبندي محصوالت و فناوريهاي جديد
دفاعی
 -3-1-5ترسیم نقشههاي راه براي محصوالت و
فناوريهاي جديد دفاعی

 -1-5برنامهريزي براي

 -5تحلیل سبد

توسعه محصوالت و

محصوالت و

فناوريهاي جديد

فناوريهاي دفاعی
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مضامین پايه

مضامین سازمان دهنده
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مضامین فراگیر

 -1-5-5تعیین محصوالت و فناوريهاي قابل ارتقاء
براساس معیارهايی مانند چرخه عمر ،بازگشت سرمايه،
تاثیر در قدرت و بازدارندگی دفاعی
 -5-5-5اولويت بندي محصوالت و فناوريهاي انتخاب
شده جهت ارتقاء و بروزرسانی
 -3-5-5ترسیم نقشه هاي راه محصوالت و فناوري هاي

 -5-5برنامهريزي براي
ارتقاء و بروزرسانی
محصوالت و فناوريهاي
موجود

قابل ارتقاء
 -1-1-3بازطراحی (بازنگري ،ايجاد ،بهبود يا حذف)
نهادهاي سازمانی مبتنی بر تحلیلهاي ساختاري و
کارکردي
 -5-1-3ايجاد تناسب میان اختیارات ،مسئولیتها و
پاسخگويی در نهادهاي سازمانی

 -1-3سازماندهی و
ارزيابی نهادهاي سازمانی

 -3-1-3ارزيابی و پايش نهادهاي سازمانی به لحاظ
عملكرد ،تناسب نهادهاي سازمانی و روابط فیمابین
 -1-5-3بازطراحی (بازنگري ،ايجاد ،بهبود يا حذف)
فرآيندهاي توسعه ،بهرهبرداري و خدمات پس از فروش
فناوري و محصول
 -5-5-3بازنگري و بازطراحی قوانین ،مقررات،
آئیننامهها و دستورالعملهاي مانع و پیشران نوآوريهاي

 -3بازطراحی
 -5-3بازطراحی

نهادها ،فرآيندها و

فرآيندها و نهادهاي نرم

توسعه سرمايههاي

(قوانین و مقررات)

انسانی

دفاعی
 -1-3-3آموزش و يادگیري مستمر سرمايههاي انسانی
دانشی
 -5-3-3سازوکارهاي ارتقاي انگیزش سرمايههاي
انسانی دانشی
 -3-3-3ترويج فرهنگ خالقیت ،ريسكپذيري ،تسهیم

 -3-3توسعه و
توانمندسازي سرمايههاي
انسانی دانشی

دانش و کار تیمی
 -1-1-4تعیین تكلیف محصوالت دفاعی از رده خارج

 -4مديريت و

شده

ساماندهی منابع،
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مضامین پايه

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر

 -5-1-4خارج نمودن محصوالت غیر دفاعی و غیر مؤثر

زيرساختها و

در جهت حفظ و توسعه شايستگیهاي کلیدي

ظرفیتها

 -3-1-4واگذاري تولید محصوالت يا فناوريهايی که
امكان تامین پايدار و مطمئن آنها در خارج از بخش دفاع

 -1-4تعیین تكلیف

وجود دارد با رعايت مالحظات امنیتی ،اقتصادي و

ظرفیتها ،محصوالت و

پدافند غیر عامل

فناوريهاي ناکارآمد

 -4-1-4تعیین تكلیف ظرفیتهاي راکد و بالاستفاده
شامل :خطوط تولید ،ساختمانها ،امالك ،تاسیسات و
تجهیزات و ماشینآالت
 -1-5-4توسعه نظاممند و بروزرسانی منابع و
زيرساختهاي کلیدي
 -5-5-4به اشتراكگذاري يا رهاسازي منابع و

 -5-4مديريت بهینه منابع

زيرساختهاي کلیدي موجود

و زيرساختهاي کلیدي

 -3-5-4بهرهبرداري حداکثري از منابع و زيرساخت-
هاي کلیدي بیرونی
 -1-1-2تجزيه و تحلیل اهداف مورد انتظار از
همكاريها

 -1-2تعیین راهبردهاي

 -5-1-2شناسايی حوزههاي مناسب جهت همكاري

توسعه همكاريها و

 -3-1-2بررسی و انتخاب الگو و مدل توسعه همكاري-

شبكهسازي

ها

 -2شبكهسازي و

 -1-5-2شناسايی قابلیتها و زيرساختهاي مورد نیاز

توسعه

براي توسعه همكاريها (ساختاري ،انسانی ،فناورانه،

 -5-2شناسايی قابلیتها،

همكاريهاي

فرهنگی و )...

زيرساختها و

فناورانه و نوآورانه

 -5-5-2تدوين فرآيندهاي اجراي همكاري (جستجو و

فرآيندهاي اجراي

انتخاب شرکاي همكار ،تبادل مناسب اطالعات ،انجام

همكاري

اقدامات و برنامه اجرايی ،ارزيابی عملكرد)
 -1-3-2پايبندي به تعهدات متقابل و بلندمدت
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مضامین پايه

مضامین سازمان دهنده

 -5-3-2اعتمادسازي متقابل و اتخاذ نگرش برنده-

 -3-2پايدارسازي و

برنده در همكاريها

تداوم بخشی به

 -3-3-2توسعه سازوکارهاي حل تعارضات

همكاريها

 -1-1-6رضايت سرمايه انسانی دانشی
 -5-1-6انگیزه براي فعالیتهاي نوآورانه (میزان جذب
و ترك کارکنان دانشی )

729

مضامین فراگیر

 -1-6رضايت سرمايه-
هاي انسانی

 -1-5-6بهرهوري سرمايه انسانی دانشی (تعداد و میزان
فروش نوآوريهاي فناورانه و محصولی به تعداد نیروي
انسانی دانشی ،تعداد ايدههاي نوآورانه ارائه شده از سوي

 -5-6بهرهوري سرمايه-

کارکنان دانشی به تعداد کارکنان دانشی)

هاي انسانی

 -5-5-6ايجاد ترکیب بهینه سرمايه انسانی دانشی (تعداد

 -6نتايج سرمايه-
هاي انسانی

پژوهشگران به کل کارکنان و)...
 -1-3-6آموزشهاي تخصصی ارايه شده به کارکنان
دانشی (سرانه نفر ساعت آموزش و توانمندسازي و سرانه
هزينه آموزش و توانمندسازي)

 -3-6توانمندسازي

 -5-3-6آموزشهاي عمومی ارايه شده به کارکنان

سرمايههاي انسانی

دانشی (سرانه نفر ساعت آموزش و توانمندسازي و سرانه
هزينه آموزش و توانمندسازي)
 -1-1-0تعداد ،حجم و نسبت قراردادهاي همكاري
(دانشگاهها /شرکتهاي دانش بنیان /صنايع دفاعی/
صنايع غیردفاعی)

 -1-0مديريت و راهبري

 -5-1-0میانگین مدت زمان همكاريها (دانشگاهها/

همكاريها

شرکتهاي دانش بنیان /صنايع دفاعی /صنايع

 -0نتايج شبكه

غیردفاعی)

همكاران دفاعی

 -1-5-0نرخ موفقیت همكاري با شبكه (نسبت پروژه-
هاي همكاري موفق و ناموفق)

 -5-0توفیق در همكاري

 -5-5-0عملكرد شرکا و تأمین کنندگان (متوسط

ها

امتیازبندي تامین کنندگان)
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مضامین پايه

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر

 -3-5-0عملكرد برون سپاري و شبكهسازي (درصد
برونسپاري فناوريها)
 -4-5-0رضايت شبكه همكاران و تامین کنندگان
کلیدي از سازمان
 -2-5-0ارزش افزوده حاصل از همكاريها (ارتقاء
کیفیت ،کاهش هزينهها و بهبود زمان تحويل)
 -1-1-8رضايت نیروهاي مسلح و مشتريان کلیدي
 -5-1-8میزان شكايات و قدردانیها (تعداد شكايات،
تعداد تقديرنامههاي دريافتی و)...

 -1-8بازخورد مشتريان

 -3-1-8میزان وفاداري (عدم ورود نیرو به حوزههاي
فناوري و محصولی سازمان ،توان حفظ مشتري و)...

 -8نتايج مشتريان و

 -1-5-8تحويل محصوالت و خدمات (عدم تأخیر در

نیروهاي مسلح

تحويل)
-5-5-8کیفیت محصوالت و خدمات (أخذ
استانداردهاي مرتبط با محصوالت کلیدي ،نرخ

 -5-8توفیق در تحويل
محصوالت

مرجوعی ،قابلیت اطمینان و)...
 -1 -1-1تعداد محصوالت جديد مبتنی بر پلتفرمهاي
مشترك

 -1-1نوآوريهاي

 -5-1-1تعداد محصوالت و فرآيندهاي جديد/

فناورانه

بهبوديافته
 -1-5-1هزينه تحقیق و توسعه (بودجه تحقیقاتی به کل
بودجه ،بودجه تحقیقاتی جذب شده از خارج ودجا به

 -1نتايج عملكردي

کل بودجه ،نسبت هزينه تحقیق و توسعه به کل هزينهها)

 -5-1مديريت و راهبري

 -5-5-1پیشرفت پروژههاي تحقیقاتی کلیدي (میانگین

تحقیق و توسعه

انحراف از زمان پروژهها ،میانگین انحراف از هزينه
پروژهها ،نرخ موفقیت پروژههاي تحقیقاتی)
 -1-3-1عملكرد دارايیها و اصالح ظرفیتها
 -5-3-1توسعه زيرساختهاي کلیدي در درون سازمان

نوآوريهاي دفاعی
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مضامین پايه

مضامین سازمان دهنده
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مضامین فراگیر

 -3-1مديريت و
 -3-3-1توفیق در بهرهبرداري از زيرساختهاي بیرونی

بهرهبرداري از ظرفیتها
و زيرساختها

 -1-4-1تعداد اختراعات و پتنتهاي ثبت شده داخلی
 -5-4-1تعداد کتب و مقاالت علمی داخلی و بینالمللی
نسبت به تعداد پرسنل دانشی

 -4-1نتايج دانشی

 -3-4-1جوايز علمی و فناورانه ملی و بینالمللی (به
تفكیك داخلی و بین المللی)
 -1-1-12میزان فروش و درآمد حاصل از نوآوريها و
توسعه محصوالت جديد
 -5-1-12ورود به بازارهاي جديد
 -3-1-12میزان صادرات محصوالت مبتنی بر فناوري و

 -1-12نتايج مالی

نوآوري

 -12نتايج مالی و

 -4-1-12سهم درآمد حاصل از تجاريسازي فناوريها

ماموريتی

از کل درآمد (مشتري/صنايع دفاعی /صنايع غیردفاعی)

نوآوريهاي دفاعی

 -1-5-12میزان افزايش بهرهوري و يا کاهش هزينه
ناشی از نوآوريها
 -5-5-12میانگین زمان رسیدن به عملیات (تحقیق تا

 -5-12نتايج ماموريتی

انتهاي تولید)
 -1-1-11تصوير سازمان به عنوان يك سازمان نوآور
 -5-1-11تصوير سازمان به عنوان يك سازمان مؤثر در
توسعه فناوريهاي راهبردي و ملی و افزايش اقتدار و
امنیت ملی
 -3-1-11حمايت و مشارکت از شرکتهاي دانش
بنیان و فناور
 -4-1-11حمايت از دانشگاهها و پژوهشهاي کاربردي
و پايهاي (ايجاد پژوهشكدههاي مشترك/حمايت از
تحقیق و توسعه و )...

 -1-11پیشتازي در

 -11نتايج جامعه و

عرصه فناوري

امنیت ملی
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مضامین سازمان دهنده

مضامین پايه

مضامین فراگیر

 -2-1-11میزان عالقه و انگیزه افراد و سازمانهاي
بیرون از ودجا براي همكاري با سازمان
 -1-5-11عملكرد زيست محیطی
 -5-5-11عملكرد ايمنی

 -5-11مسئولیتهاي
اجتماعی

 -3-5-11عملكرد تامین ،خريد و مصرف مسئوالنه منابع
منبع :يافتههاي تحقیق

 .7-9طراحي چارچوب :مدلسازي ساختاري تفسيري

در این بخش با هدف طراحی و ساختاردهی به چارچوب موردنظر پژوهش ،از روش
مدلسازی ساختاری تفسیری بهرهبرداری شده است .همانطور که پیشتر اشاره شد،
مدلسازی تفسیری برای تحلیل روابط نحوه چیدمان عوامل مؤثر بر یک موضوع یا
مؤلفههای تشکیلدهنده آن مناسب است .بنابراین ،در اینجا از این روش برای شکل دهی
به چیدمان مضامین فراگیر اصلی شناسایی شده در بخش قبل بهرهبرداری شده است .به
عبارتی ،روش مدلسازی ساختاری تفسیری به ما در تعیین نحوه ارتباط و تعامل میان
مضامین فراگیر اصلی چارچوب کمک میکند و نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این
مضامین فراگیر از یکدیگر را به تصویر میکشد .در ادامه مراحل مختلف اجرای روش
مدلسازی ساختاری تفسیری آورده شده است

& (Safdari Ranjbar, Akbarpour Shirazi

).Lashkar Blooki, 2014
 .9-7-9ساخت ماتريس خودتعاملي ساختاري

برای تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری باید مضامین فراگیر موردنظر به صورت دو
به دو با هم مقایسه شوند و نوع رابطه بین آنها تعیین شود .پس از تعیین نوع رابطه میان
دو مضمون فراگیر ،از حروف  V, A, X, Oبرای نشان دادن نوع رابطه استفاده میشود .هر
یک از این حروف دارای معنای خاصی است که در ادامه تشریح میشود.


حرف  :Vاگر مضمون فراگیر  iبر مضمون فراگیر  jتأثیرگذار باشد ،ولی مضمون
فراگیر  jبر مضمون فراگیر  iتأثیر نداشته باشد.



حرف  :Aاگر مضمون فراگیر  iبر مضمون فراگیر  jتأثیرگذار نباشد ،ولی مضمون
فراگیر  jبر مضمون فراگیر  iتأثیر داشته باشد.
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حرف  :Xاگر هر دو مضمون فراگیر بر یکدیگر تأثیر متقابل داشته باشند.



حرف  :Oاگر دو مضمون فراگیر بر هم تأثیرگذار نباشند.
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ماتریس خودتعاملی ساختاری برای مضامین فراگیر چارچوب اندازهگیری و ارزیابی
نوآوری در سازمانهای دفاعی در جدول ( )9نمایش داده شده است.
جدول ( :)9ماتريس خودتعاملي ساختاري مضامين فراگير چارچوب اندازهگيري و ارزيابي
نوآوري در سازمانهاي دفاعي
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مضامين فراگير

*

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 .1تحلیلهاي راهبردي مبتنی بر دکترين دفاعی

*

X

X

V

V

V

V

V

V

V

 .5تحلیل سبد محصوالت و فناوريهاي دفاعی

*

X

X

V

V

V

V

V

V

 .3بازطراحی نهادها ،فرآيندها و توسعه سرمايههاي انسانی

*

V

V

V

V

V

V

V

 .4مديريت و ساماندهی منابع ،زيرساختها و ظرفیتها

*

V

V

V

V

V

V

 .2شبكهسازي و توسعه همكاريهاي فناورانه و نوآورانه

*

O

V

V

V

V

 .6نتايج سرمايههاي انسانی

*

V

V

V

V

 .0نتايج شبكه همكاران دفاعی

*

X

V

V

 .8نتايج مشتريان و نیروهاي مسلح

*

V

V

 .1نتايج عملكردي نوآوريهاي دفاعی

*

X

 .12نتايج مالی و ماموريتی

*

 .11نتايج جامعه و امنیت ملی

منبع :يافتههاي تحقیق

 .7-7-9ساخت ماتريس دستيابي

در این مرحله با استفاده از برخی قواعد ،حروف تخصیص داده شده با اعداد صفر و یک
تبدیل می شوند .قواعد تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به ماتریس دسترسی بدین
شرح است:


اگر درایه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری برابر  Vباشد ،آنگاه درایه ) (i,jدر
ماتریس دسترس پذیری برابر  1و درایه ) (j,iبرابر  1است.



اگر درایه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری برابر  Aباشد ،آنگاه درایه ) (i,jدر
ماتریس دسترس پذیری برابر  0و درایه)(j,i

برابر  1است.
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اگر درایه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری برابر  Xباشد ،آنگاه درایه ) (i,jدر
ماتریس دسترس پذیری برابر  1و درایه) (j,iبرابر  1است.



اگر درایه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری

برابر  Oباشد ،آنگاه درایه)(i,j

در

ماتریس دسترس پذیری برابر  0و درایه ) (j,iبرابر  0است.
11

پس از ساخت ماتریس دسترسی ،باید به بررسی ویژگی انتقالپذیری ماتریس
پرداخته شود .ویژگی انتقالپذیری یعنی ،اگر عامل  iروی عامل  jتأثیر بگذارد و عامل

j

هم روی عامل  hتأثیر بگذارد ،عامل  iباید روی عامل  hتأثیر بگذارد .پس از بررسی این
ویژگی در ماتریس دسترسی و اعمال برخی تغییرات ،ماتریس دسترسی نهایی 13بهدست
میآید .در جدول ( ،)1ماتریس دسترسی نهایی مضامین فراگیر چارچوب اندازهگیری و
ارزیابی نوآوری در سازمانهای دفاعی نمایش داده شده است.
جدول ( :)4ماتريس دسترسي نهايي مضامين فراگير چارچوب اندازهگيري و ارزيابي نوآوري
در سازمانهاي دفاعي
مضامین فراگیر

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 .2تحلیلهای راهبردی مبتنی بر دکترین دفاعی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

 .1تحلیل سبد محصوالت و فناوریهای دفاعی

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

 .9بازطراحی نهادها ،فرآیندها و توسعه سرمایههای

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

 .6نتایج سرمایههای انسانی

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

 .7نتایج شبکه همکاران دفاعی

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

 .1نتایج مشتریان و نیروهای مسلح

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

 .3نتایج عملکردی نوآوریهای دفاعی

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 .20نتایج مالی و ماموریتی

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 .22نتایج جامعه و امنیت ملی

انسانی
 .1مدیریت و ساماندهی منابع ،زیرساختها و
ظرفیتها
 .2شبکهسازی و توسعه همکاریهای فناورانه و
نوآورانه

منبع :يافتههاي تحقیق
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 .9-7-9افرازبندي مضامين فراگير

هدف از افرازبندی مضامین فراگیر ،تعیین سطح و جایگاه هر یک از مضامین فراگیر در
چارچوب موردنظر است .هرچه یک مضمون فراگیر در چارچوب موردنظر در سطوح
پایین تری باشد ،از اثرگذاری بیشتری بر سایر مضامین فراگیر برخوردار است ،و هرچه
یک مضمون فراگیر در سطوح باالتری قرار گیرد ،حاکی از تأثیرپذیری آن از سایر مضامین
فراگیر است .به منظور افرازبندی مضامین فراگیر ابتدا باید مجموعههای مقدم 20و دسترس
پذیری 22برای هر یک از مضامین فراگیر تعریف شود .مجموعه مقدم برای مضمون فراگیر
شامل مضامین فراگیری است که بر این مضمون فراگیر تأثیر میگذارند ،در حالی که،

i

مجموعه دستیابی برای مضمون فراگیر  iمشتمل بر مضامین فراگیری است که این مضمون
فراگیر برآنها تأثیر میگذارد .اشتراک بین مجموعههای مقدم و دستیابی برای مضمون
فراگیر

i

را مجموعه اشتراک این مضمون فراگیر تعریف میکنیم .پس از تعیین

مجموعه های فوق برای همه مضامین فراگیر ،هر مضمون فراگیری که مجموعه دستیابی
و اشتراک آن یکسان باشد در سطح یک (باالترین سطح چارچوب) قرار میگیرد و سپس
از مجموعه مضامین فراگیر حذف میشود .این روند تا جایی ادامه پیدا میکند که کل
مضامین فراگیر افرازبندی شود و تعیین سطح گردند (صفدری رنجبر ،منصور و اعظمی،
 .)2931مجموعه های دستیابی ،مقدم و اشتراک و تعیین سطح هر یک از مضامین فراگیر
در جدول ( )2نمایش داده شده است.
جدول ( :)2مجموعههاي دستيابي ،مقدم و اشتراک و تعيين سطح هر يک از مضامين فراگير
سطح

مجموعه اشتراک

مجموعه مقدم

مجموعه دسترسپذیری

مضامین فراگیر

6

2

2

2و1و9و1و2و6و7و1و3و20و22

2

2

1و9و1

2و1و9و1

1و9و1و2و6و7و1و3و20و22

1

2

1و9و1

2و1و9و1

1و9و1و2و6و7و1و3و20و22

9

2

1و9و1

2و1و9و1

1و9و1و2و6و7و1و3و20و22

1

1

2

2و1و9و1و2

2و6و7و1و3و20و22

2

9

6

2و1و9و1و2و6

6و1و3و20و22

6

9

7

2و1و9و1و2و7

7و1و3و20و22

7
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1

1و3

2و1و9و1و2و6و7و1و3

1و3و20و22

1

1

1و3

2و1و9و1و2و6و7و1و3

1و3و20و22

3

2

20و22

2و1و9و1و2و6و7و1و3و20و22

20و22

20

2

20و22

2و1و9و1و2و6و7و1و3و20و22

20و22

22

منبع :يافتههاي تحقیق
 .4-7-9دستهبندي مضامين فراگير از طريق تحليل MICMAC

یکی از ابزارهای مناسب برای دستهبندی مضامین فراگیر به مضامین فراگیر توانمندساز و
نتایج ،تحلیل  MICMACاست .هدف از انجام این تحلیل ،دستهبندی عوامل موجود در
یک سیستم بعضاً پیچیده از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از سایر عوامل است .بر این
اساس ،عوامل به چهار دسته پیشران( 21تأثیرگذاری زیاد -تأثیرپذیری کم) ،پیوندی

29

(تأثیرگذاری زیاد -تأثیرپذیری زیاد) ،وابسته( 21تأثیرگذاری کم -تأثیرپذیری باال) و
مستقل( 22تأثیرگذاری کم -تأثیرپذیری کم) تقسیم

میشوند( & Kannan, Haq, Kumar

 .)Arunachalam, 2008همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود ،پنج مضمون فراگیر
در دسته مضامین فراگیر پیشران قرار گرفتهاند و شش مضمون فراگیر در دسته مضامین
فراگیر وابسته هستند و هیچ مضمون فراگیری در دسته مضامین فراگیر پیوندی و مستقل
قرار نگرفته است.
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شكل ( :)9نمودار تحليل  MICMACبراي مضامين فراگير چارچوب اندازهگيري و ارزيابي
نوآوري در سازمانهاي دفاعي
منبع :يافتههاي تحقیق

 -2-7-9طراحي چارچوب نهايي

پس از افرازبندی و تعیین سطح و جایگاه همه مضامین فراگیر و دستهبندی آنها از طریق
تحلیل  MICMACبه دو دسته توانمندساز و نتایج ،چارچوب اندازهگیری و ارزیابی
نوآوری در سازمانهای دفاعی طراحی گردید .همانطور که در شکل ( )1مشاهده
میشود ،این چارچوب مشتمل بر  22مضمون فراگیر است که در بخشهای پیشین و از
طریق استراتژی نظریه دادهبنیاد شناسایی شدهاند .این مضامین فراگیر در  6سطح قرار
گرفتهاند و همانطور که پیشتر گفته شد ،سطحبندی مضامین فراگیر تعیین کننده نحوه
تعامل و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مضامین فراگیر از یکدیگر است .به گونهای که مضامین
فراگیری که در سطوح پایینتر قرار دارند ،ضمن تأثیرگذاری بر مضامین فراگیر دیگر ،از
نظر ترتیب و توالی زمانی هم می بایست زودتر مورد مالحظه و تمرکز قرار گیرند .یعنی
برای تحقق مضامین فراگیر موجود در سطوح باالی چارچوب ،ابتدا باید مضامین فراگیر
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موجود در سطوح زیرین مورد مالحظه قرار گیرند .بهعالوه ،از طریق تحلیل MICMAC

مضامین فراگیر به دو دسته کلی توانمندسازها و نتایج تقسیم شدهاند و توجیح منطقی
برای این دسته بندی آن است که برای نائل آمدن به نتایج مختلف در زمینه نوآوری در
سازمانهای دفاعی ،ابتدا باید بر مجموعهای از فعالیتها و اقدامات توانمندساز تمرکز
شود.

شكل ( :)7چارچوب نهايي ارائه شده براي اندازهگيري و ارزيابي نوآوري در
سازمانهاي دفاعي
منبع :يافتههاي تحقیق

بحث و نتيجهگيري

همانطور که پیش تر اشاره شد ،هدف این مقاله طراحی و ارائه یک چارچوب متوازن
است که بهطور همزمان نوآوریهای فناورانه و سازمانی ،نوآوریهای تدریجی و ریشهای،
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توانمندسازها و نتایج ،افق زمانی گذشته ،حال و آینده و مالحظات اجتماعی ،فنی و
اقتصادی را در بربگیرد .بنابراین در گام نخست و بر اساس مصاحبههای انجام شده و
مطالعه اسناد مرتبط و بهرهگیری از روش تحلیل مضمون و رویکرد طرح خودظهور72 ،
مضمون پایه 17 ،مضمون سازمان دهنده و  22مضمون فراگیر شناسایی شد .مضامین
فراگیر شناسایی شده در این بخش ،همان اجزا اصلی تشکیلدهنده چارچوب موردنظر
را تشکیل میدهند که مشتمل بر تحلیلهای راهبردی مبتنی بر دکترین دفاعی؛ تحلیل سبد
محصوالت و فناوریهای دفاعی؛ بازطراحی نهادها ،فرآیندها و توسعه سرمایههای انسانی؛
مدیریت و ساماندهی منابع ،زیرساختها و ظرفیتها؛ شبکهسازی و توسعه همکاریهای
فناورانه و نوآورانه؛ نتایج سرمایههای انسانی؛ نتایج شبکه همکاران دفاعی؛ نتایج مشتریان
و نیروهای مسلح؛ نتایج عملکردی نوآوریهای دفاعی؛ نتایج مالی و ماموریتی و نتایج
جامعه و امنیت ملی است .در ادامه و از طریق بهکارگیری روش مدلسازی ساختاری
تفسیری ،چارچوب موردنظر طراحی گردید (شکل .)1
همانطور که در چارچوب ارائه شده مشاهده میشود ،مضامین فراگیر شناسایی شده
به عنوان اجزای اصلی تشکیلدهنده این چارچوب به دو دسته مضامین فراگیر پیشران و
وابسته تقسیم شدهاند .مضامین فراگیر تحلیلهای راهبردی مبتنی بر دکترین دفاعی؛ تحلیل
سبد محصوالت و فناوریهای دفاعی؛ بازطراحی نهادها ،فرآیندها و توسعه سرمایههای
انسانی؛ مدیریت و ساماندهی منابع ،زیرساختها و ظرفیتها؛ شبکهسازی و توسعه
همکاریهای فناورانه و نوآورانه به عنوان مضامین فراگیر پیشران و مضامین فراگیر نتایج
سرمایههای انسانی؛ نتایج شبکه همکاران دفاعی؛ نتایج مشتریان و نیروهای مسلح؛ نتایج
عملکردی نوآوریهای دفاعی؛ نتایج مالی و ماموریتی و نتایج جامعه و امنیت ملی به
عنوان مضامین فراگیر وابسته دستهبندی شدهاند .این بدان معناست که مضامین فراگیر
شناسایی شده به عنوان اجزای چارچوب مشتمل بر برخی فعالیتها و اقداماتی است که
از نظر ترتیب و توالی زمانی نسبت به نتایج موردنظر دارای تقدم هستند .به عبارتی برای
حصول نتایج مختلف نوآوری ،سازمانهای دفاعی میبایست ابتدا بر برخی فعالیتها و
اقدامات متقدم بپردازند .یافتههای پژوهش از این نظر دارای برخی شباهتها و تفاوتها
با کارهای پیشین است .برای مثال ،در مدل جایزه مدیریت فناوری و نوآوری بنگاههای
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ایرانی ( ،)2932الگوی ارائه شده در سند راهنمای بازنگری نظام نوآوری دفاعی ()2939
و چارچوب تحلیلی نوآوری در وزارت دفاع انگلستان ) (Freeman et al., 2015, p. 27بر
دسته بندی عوامل به دو دسته توانمندسازها و نتایج تاکید شده است ،در حالی که
چارچوب ارائه شده در این پژوهش مشتمل بر برخی مضامین فراگیر است که در مدلهای
مذکور به آنها اشاه نشده است.
از طرفی ،چارچوب ارائه شده مشتمل بر مضامین فراگیر متعدد و متنوعی است که
عالوه بر نوآوریهای فناورانه (فناوریها ،محصوالت ،سامانهها و فرآیندهای جدید و
بهبودیافته دفاعی) شامل نوآوریهای سازمانی (باز طراحی فرآیندها ،قوانین و مقررات،
توانمندسازی سرمایههای انسانی ،مدیریت بهینه منابع و زیرساختها و شبکهسازی و
همکاریها) نیز میباشد .از این منظر ،یافتههای پژوهش با کارهای پیشین نظیر گزارش
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( ،)1003مدل پیمایش نوآوری بنگاههای ایرانی
( )2932و مدل ارائه شده برای اندازهگیری نوآوری در صنعت نرمافزار که عالوه بر
نوآوریهای فناورانه به نوآوریهای غیرفناورانه (سازمانی) هم پرداختهاند ،در تناسب
است .بهعالوه ،در چارچوب ارائه شده ،نوآوریهای تدریجی (محصوالت ،فناوریها و
فرآیندهای بهبود یافته) و نوآوریهای ریشهای (محصوالت ،فناوریها و فرآیندهای کامالً
جدید) مورد توجه قرار گرفته است .این تفکیک برای نوآوریها در اغلب مدلهای مورد
مطالعه مورد تاکید نبوده است و تنها در تعداد اندکی از مدلها از جمله مدل ارائه شده
توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )1003بر جدید بودن محصوالت و بازارهای
تاکید شده است.
همچنین ،در چارچوب ارائه شده در پژوهش حاضر ،افق زمانی گذشته ،حال و آینده
موردنظر بوده است به گونه ای که مضامین فراگیر توانمندساز از نظر زمانی نسبت به
مضامین فراگیر نتایج دارای تقدم زمانی هستند .به عبارتی ،میتوان گفت برخی مضامین
فراگیر گذشتهنگر و حالنگر (تحلیلهای راهبردی سازمانی و محیطی؛ تحلیل سبد
محصوالت و فناوریهای دفاعی؛ مدیریت و ساماندهی منابع؛ بازطراحی نهادها و
فرآیندها و شبکهسازی) و برخی (نتایج سرمایههای انسانی ،شبکه همکاران دفاعی،
مشتریان و نیروهای مسلح ،عملکرد نوآوریهای دفاعی ،مالی ،ماموریتی و جامعه و امنیت
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ملی) آیندهنگر هستند .از این منظر ،یافتههای پژوهش با مدل کالینز و اسمیت ( )2333که
شاخصهای گذشتهنگر ،حالنگر و آیندهنگر را در برمیگیرد ،تناسب دارد .بهعالوه ،در
چارچوب ارائه شده و بهویژه در قسمت نتایج ،عالوه بر مالحظات فنی و اقتصادی (نتایج
شبکه همکاران ،مشتریان ،عملکردی نوآوری و مالی) بر مالحظات اجتماعی (نتایج
ماموریتی و جامعه) نیز تاکید شده است .یافتههای پژوهش از این منظر با مدل جایزه ملی
نوآوری و فناوری ( ،)2932سند بازنگری نظام نوآوری دفاعی ( )2939و مدل اندازهگیری
نوآوری در صنعت نرمافزار ) (Edison, bin Ali & Torkar, 2013تناسب دارد.
قابل ذکر است که چارچوب ارائه شده در این پژوهش از چند جنبه مبتنی بر ویژگیها،
الزامات و شرایط سازمانهای دفاعی است :اول ،در این پژوهش در سطح مضامین پایه،
سازمان دهنده و فراگیر به مواردی اشاره شده است که مخصوص صنایع و سازمانهای
دفاعی کشور می باشد .برخی از این موارد شامل دکترین دفاعی ،نیروهای مسلح ،شبکه
همکاران دفاعی ،محصوالت و فناوریهای دفاعی ،امنیت ملی و  ...است .دوم ،چارچوب
ارائه شده در این پژوهش کامالً مبتنی بر دادههای بهدستآمده از بستر صنایع و
سازمانهای دفاعی کشور است و بر اساس نظرات خبرگان صنعت و صاحبنظران دفاعی
بهدست آمده است .سوم ،در طراحی این چارچوب از پارادایمهای حاکم بر صنایع و
سازمانهای دفاعی نظیر جایزه تعالی ،الگوی هسته و شبکه و نظام نوآوری دفاعی الهام
گرفته شده است .با این حال ،این چارچوب با برخی تغییرات زمینهمحور قابل استفاده
در سازمانهای صنعتی غیردفاعی نیز میباشد.
در پایان به سیاستگذاران و مدیران در حوزه نوآوری در سازمانهای دفاعی پیشنهاد
میشود که جهت اندازهگیری و ارزیابی وضعیت نوآوری سازمانهای مذکور چارچوب
ارائه شده را به کار ببندند ،زیرا چارچوب پیشنهاد شده نگاهی جامع متوازن به موضوع
نوآوری در سازمان های دفاعی دارد و عالوه بر ارائه یک ارزیابی کالن و فراگیر از نوآوری،
قادر است موجب فرهنگسازی و گفتمانسازی در زمینه نوآوری در سازمانهای موردنظر
گردد .از مزایای این چارچوب میتوان به توجه همزمان به فعالیتها و اقدامات
توانمندساز و نتایج فنی ،مالی ،انسانی و اجتماعی نوآوری؛ اهمیت قائل شدن برای
نوآوریهای تدریجی در کنار نوآوریهای ریشهای؛ درک ضرورت نوآوریهای سازمانی

724

سال چهاردهم ،شماره اول (پياپي  ،)72بهار و تابستان 9911

در راستای تحقق نوآوریهای فناورانه؛ توجه به ترتیب و توالی زمانی میان توانمندسازها
و نتایج نوآوری؛ درک نقش مکمل مالحظات اجتماعی نوآوری در کنار مالحظات فنی
و اقتصادی نوآوری و توجه به معیارهای کمی نوآوری در کنار معیارهای کیفی است.
بهعالوه ،به پژوهشگران پیشنهاد میشود که مضامین فراگیر و مؤلفههای موجود در
چارچوب ارائه شده را از نظر اهمیت ،اولویتبندی نمایند .همچنین ،پیشنهاد میشود
سازمان های دفاعی مختلف از طریق چارچوب ارائه شده مورد ارزیابی قرار بگیرند و از
طریق نتایج و تحلیلهای حاصل از مطالعه تطبیقی 26میان این سازمانها بر غنای این
چارچوب افزوده شود.
يادداشتها
1. Schumpeter
2. Oslo Manual
3. Mazzucato
4. Entrepreneur State
5. Global Positioning System
6. Balanced Scorecard
7. Brown & Svenson
8. Griffin & Page
9. Balanced scorecard
10. Kerssens-van Drongelen & Cook
11. Wong
12. Gama et al.
13. Chiesa & Frattini
14. Stage-gate
15. Bremser & Barsky
16. Collins & Smith
17. Kuczmarski
18. Godener & Soderquist
19. Verhaeghe & Kfir
20. knowledge-intensive service industry
21. Tsai & Chang
22. Muller et al.
23. Milbergs & Vonortas
24. Adams et al.
25. Ojanen & Vuola
26. Lazzarotti et al.
27. Cruz-Cázaresa et al.
28. Dewangan & Godse
29. Arundel et al.
30. Krasnopolskaya & Korneeva
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31. Rosa et al.
32. Cirera & Muzi
33. Innovation Survey
34. Rand
35. Ministry of Defense
36. Mixed Methods
37. Interpretive Structural Modeling

 .91صاحبنظران از اصطالحات مختلفی برای اشاره به این نوع از استراتژی پژوهش استفاده
میکنند :پژوهش چندشیوهای ،تلفیق رویکردهای کمی و کیفی ،کثرتگرایی روششناسانه،
طرحهای پژوهش چندشیوهای ،رویکردهای روششناسی ترکیبی و پژوهش ترکیبی کمی
و کیفی.
39. Judgmental & purposive sampling
40. Soft OR
41. Content validity
42. Equivalence
43. Thematic Analysis
44. Braun & Clarke
45. Warfield
46. Thematic Network
47. Attride-Stirling
48. Transitivity
49. Final Reachability Matrix
50. Antecedent Set
51. Reachability Set
52. Driver
53. Linkage
54. Dependent
55. Autonomous
56. Comparative Study
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