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Abstract�
Background�&�Purpose:� In� today's� world,� rapid� change�makes� the� continued�
survival� and� development� of� the� organization� dependent� on� the� organization's�
ability�to�adapt�to�changing�and�highly�competitive�conditions�today.�Flexibility�
in� the� face�of� these�conditions� requires� innovation.This� research�is�designed� to�
identify�and�prioritize�the�most�important�factors�which�affect� the�innovation�of�
Air�Force�of�the�Army�of�the�Islamic�Republic�of�Iran�research�centers.�
Methodology:�The� research� is� an�applied� research� in� terms�of� objective�and�a�
descriptive-�survey�study�in�terms�of�of�nature�and�method.� In�this�study,�First,�
the� factors�affecting�the� innovation�of� research�centers�were�extracted� from�the�
research�background,�and�then�the�opinions�of�14�experts�in�order�to�localize�the�
factors� were� collected� by� purposeful� judgmental� sampling� using� the� Delphi�
questionnaire.� Kendall� test� and� SPSS� software� were� used� for� data� analysis.�
Finally,�the�most�important�factors�were�ranked�by�fuzzy�dimtel�method.�
Findings:�Members�intelligence,�using�human�resource�according�to�their�ability�and�
establishing�an�innovation�strategy�were�respectively�the�most�important�factors.�
Conclusion:� Managers� and� commanders� must� pay� attention� to� the� fact� that�
innovation� is� achieved� primarily� through� human� factors.� Accordingly,� the�
priority� of� soft� dimensions� over� hard� factors� can� lead� to� faster� realization� of�
innovation�in�the�organization.�
Keywords:�Innovation,�Delphi,�Fuzzy�Dematel,�Research�Centers,�Islamic�Republic�of�Iran�Air�Force.�
Citation:�Sadeghi,�Amir;�Zarghami,�Hamidreza;�Gholami,�Mahmoud;�Farhadi,�
Ali.(2022).�Identifying�and�Prioritizing�the�Most�Effective�Factors�on�Innovation�
of�Defense�Research�Centers.�Journal�of� Innovation�Management� In�Defensive�
Organizations,�4(13),�97-124.�

��

1.�Assistant�professor,�Shahid�Sattari�Aeronautical�University�of�Science�and�Technology,�Tehran,�Iran.�E-mail:�
Amir.sadeghi@ssau.ac.ir�
2.�Assistant�professor,�Shahid�Sattari�Aeronautical�University�of�Science�and�Technology,�Tehran,�Iran.�E-mail:�
Zarghami@ssau.ac.ir�
3.�Assistant�professor,�Shahid�Sattari�Aeronautical�University�of�Science�and�Technology,�Tehran,�Iran.�E-mail:�
m.gholami30@yahoo.com�
4.�Assistant�professor,�Shahid�Sattari�Aeronautical�University�of�Science�and�Technology,�Tehran,�Iran.�E-mail:�
ali_farhadi92@yahoo.com�

��

Article�Type:�Research-based�
DOI:�10.22034/QJIMDO.2021.229426.1302�

�

Received:� 07/05/2020 �
Accepted:� 26/04/2021 �
Corresponding�Author:�Amir�Sadeghi��



�
��
�
��
��

هاي�دفاعی�سازمانمدیریت�نوآوري�در��صلنامۀف �

2676-7112:�شاپاي�انتشار �
�13شمارة�،4دورة �

�1400پاییز �

124-�97صص � �تیریدانشکده�مد �

��یدفاع�یمراکز�پژوهش�نوآوريعوامل�مؤثر�بر��يبند�تیو�اولو�ییشناسا

یصادق�ریام
1
یضرغامدرضا�یحم�،

یغالممحمود�،�2
3
يفرهاد�یعل،

4��

��چکیده

و��ریـ�متغ�طیبـا�شـرا���يدر�سـازگار��شـان��ییتواناها�به��سازمان�شرفتیبقا�و�پ�،یکنون�يایدر�دن�:زمینه�و�هدف

با�توجـه�بـه�عـدم����.�است�ریمتغ�طیشرا�نیبا�ا�يو�سازگار�يریپذ�انعطاف�ازین�شیپ�،نوآوري.�وابسته�است�یرقابت

بـه�دنبـال����ژوهشپـ��نیـ�،�ایدفـاع��یز�پژوهشـ�کدر�مرا�نوآوريت�یدر�نهاجا�و�اهم�نوآوري�يها�ت�پژوهشیفاک

�.نهاجا�است�یمراکز�پژوهش�نوآوريعوامل�مؤثر�بر��ترین�مهم�يبند�و�رتبه�ییشناسا

ابتـدا�عوامـل���.�اسـت��یتشافکا�یو�روش،�پژوهش�تیو�از�نظر�ماه�يپژوهش�به�لحاظ�هدف،�کاربرد�نیا�:شناسی�روش

ـتا��نظـران��صـاحب�نفـر�از���14اسـتخراج�و�سـپس�نظـرات�����ق،یـ�نه�تحقیشـ�یاز�پ�یمراکز�پژوهشـ��نوآوريمؤثر�بر� �يدر�راس

ل�اطالعـات��یـ�تحل�يبرا.�شد�يرگردآو�یبه�کمک�پرسشنامه�دلف�هدفمند�یقضاوت�يریگ�عوامل�به�روش�نمونه�يساز�یبوم

�.شدند�يبند�رتبه�يفاز�متلیعوامل�با�روش�د�ترین�مهم�ت،یدر�نها.�استفاده�شد�SPSSندال�و�نرم�افزار�کاز�آزمون�

بـه�ترتیـب�بـه�عنـوان������نـوآوري�هوش�کارکنان،�استفاده�درست�از�نیروي�انسانی�و�تدوین�استراتژي��:ها�یافته

��.شناخته�شدند�نوآوريعوامل�مؤثر�بر��ترین�مهم

اول�از�طریـق�عوامـل����درجـه�در��نوآوريمدیران�و�فرماندهان�باید�به�این�نکته�توجه�نمایند�که��:گیري�نتیجه

تـر���تواند�موجب�تحقق�سریع�اولویت�ابعاد�نرم�نسبت�به�عوامل�سخت�میبر�این�اساس،�.�شود�انسانی�محقق�می

��.در�سازمان�گردد�نوآوري

�.رانیا�یاسالم�يارتش�جمهور�ییهوا�يروین�،یمراکز�پژوهش�،يفاز�متلید�،یدلف�،نوآوري�:ها�کلیدواژه

�يبنـد��تیو�اولو�ییشناسا).�1400(�یعل�،يفرهاد�؛محمود�ی،غالم�ا؛درضیحم�،یضرغام؛�ریام�،یصادق:�استناد

-97،�)13(�4،�هاي�دفاعی�در�سازمان�نوآوريمدیریت�فصلنامه�.�یدفاع�یمراکز�پژوهش�نوآوريعوامل�مؤثر�بر�
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�مقدمه �

�هـاي�شـرط�بقـا�در�بازار���،يبـر�دانـش�و�فنـاور����یاقتصاد�مبتن�كموتور�محربه�عنوان��نوآوري

�نیـ�ا�).1394اران،�کـ�هـن�و�هم�کدانش�(�ستا�کشورها�ریو�الزمه�تعامل�مقتدرانه�با�سا�یجهان

�،1ینـ�یز(�اسـت��ارزشو��تیـ�اهم�يدارا�هـا��عرصـه��ریاز�سـا��شیبـ��ینظام�يروهاین�يمهم�برا

�شـود��یمـ�باعث��عیسر�راتییتغ�نیهم�کند،�یم�رییبه�سرعت�تغ�طیامروز،�شرا�يایدر�دن�).2020

و�بـه�شـدت����ریـ�متغ�طیبـا�شـرا��در�سازگاري��ها�آنیی�به�توانا�ها�سازمان�شرفتیبقا�و�پ�ادامهتا�

در�بتوانند�دهند�که��میوفق��طیشرا�نیخود�را�با�ا�ییها�تنها�سازمان.�وابسته�گرددامروز��یرقابت

انعطـاف�در�برابـر����الزمـه�.�ز�خود�انعطاف�نشان�دهندا�سخت�طیو�مواجهه�با�شرا�راتییقبال�تغ

کننـده���نیـی�را�از�عوامـل�تع��نـوآوري�)�2016(�2و�دمـورا��کـل�ید.�اسـت�نوآور�بودن��ط،یشرا�نیا

�نـوآوري�ها�معتقدنـد�کـه����ران�سازمانیدرصد�از�مد��90باًیتقر.�کنند�یسازمان�قلمداد�م�تیموفق

مؤثر��یعامل�اصل�کیبه��نوآوريبه��شی،�گراامروزه.�شود�یمحسوب�م�ها�آن�يبرا�تیاولو�کی

�يضـرور��وکـار��کسب�تیموفق�يبرا�ییاگر�چه�کارا.�شده�است�لیتبد�يراهبرد�يزیر�بر�برنامه

�يا�معموالً�مجموعه.�شود�منجر�وکار�کسببه�رشد��ییبه�تنها�تواند�یدر�بلندمدت�نم�یاست،�ول

�دیجد�وکار�کسب�يها�دهیبه�ا�نوآوري�این.�شوند�یم�منتهی�نوآورياهداف�و�افراد�به��ها،�دهیاز�ا

��).3،�2009شوکال(�شود�یمنجر�م�يو�انقالب�در�فناور

�یاتیـ�عمل�یـه�رودر��رییـ�تغ�نـوعی��جادیرا�به�عنوان�ا�ینظام�ینهزمدر��نوآوري�)2006(�4سامیگر

از��ياریبسـ�.�منجـر�شـود���ینظـام��حوزهدر��یمعنادار�اثربخش�شیبه�افزا�رییکه�آن�تغ�کند�یم�یمعرف

ـا�سـازمان��ژهیبه�وها�سازمان�تیباورند�که�موفق�نیمحققان�بر�ا در��عمـدتاً��،يبـر�فنـاور���یمبتنـ��يه

مهـم�در���یموضـوع��،یو�هم�به�لحاظ�عمل�يهم�به�لحاظ�نظر�نوآوري�،نیبنابرا؛�دارد�شهیر�نوآوري

��).1397اران،�کو�هم�گوروان�یمحراب(شود��محسوب�می�غیر�دفاعیو��یعرصه�دفاع

�هـا��سـازمان��نـوع��نیـ�ا�خاص�يها�یژگیبرتر،�و�يبر�فناور�یمبتن�یفاعد�يها�سازماندر�

�تـاه�توسعه�باال،�دوره�عمر�کو�و�قیهاي�تحق�نهیهز�،نوآوريبه��یوابستگ�ت،یهمچون�عدم�قطع

�یطـ�یمح�طیکـه�شـرا��اسـت��موجـب�شـده����یدفاع�طیمح�ویژه�مختصات�عالوه�بهت�محصوال

گـرو���در�بلندمـدت�در��هـا��سـازمان�این��اتیادامه�ح.�حاکم�گردد�عیصنا�نیبر�ا�فردي�منحصربه

ت�یـ�ل�اهمیبه�دل).�1397اران،�کو�هم�گوروان�یمحراب(�محصوالت�نوآور�است�دیدر�تول�ییتوانا

�کـا،�یکشـور�آمر��2020انـداز�مشـترك����چشـم��سـند��در�دفـاعی،��يهـا��سازمانن�موضوع�در�یا

��

1.�Zinni�
2.�Dickel�&�de�Moura�
3.�Shukla�
4.�Grissom�
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�يدر�برتـر��یهاي�اساس�به�عنوان�مؤلفه�یاطالعات�يدر�کنار�برتر�يهاي�فناورانه�و�فکر�ينوآور

��).�1385،يمکنز(�اند�گرفته�مورد�تأکید�قرار�ینظام

.�وجـود�نـدارد���ییجـز�خودکفـا���یراهـ�،�رانیـ�اکشور��هیعل�ظالمانه�يها�میبا�توجه�به�تحر

عدم�امکان��نیو�همچن�یقطعات�نظام�یهتهبا�توجه�به�عدم�امکان��،دفاعی�کشور�يها�سازمان

حسـاس���طیخود�را�در�شرا�يازهاید�و�نناز�درون�شکوفا�شو�دیبا�از�خارج�دیجد�تسلیحات�دیخر

از�جملـه���تیـ�اولو�يحـوزه�دارا��5کـه�در���ينگار�ندهیآ�جیاساس�نتا�بر.�دینامروز�رفع�نما�يایدن

کشور��یعلم�استیحوزه،�توسط�مرکز�س�نیخبرگان�ا�زنفر�ا�200از��شیهوافضا�و�با�مشارکت�ب

�شـناخته�شـده�اسـت����تیـ�اولو�نیبه�عنوان�دومـ��ییهوافضا�یدفاع�عیانجام�شد،�گسترش�صنا

ز�دانـش��یو�سرر�یجاد�تحول�صنعتیدر�ا�یینقش�صنعت�هوا).�1394اران،�کهمهن�و�کدانش�(

راه��،نوآوري�به�طور�قطع�).�1391اران،کهم�و�کسرل(�ستین�دهیپوش�یسک�بر�ها�حوزهگر�یبه�د

و��یمطالعـات��ینـه�زم�فعـال�در�هـر�دو���یمراکز�پژوهشـ�.�است�سخت�طیشرا�نیحل�مواجهه�با�ا

خـود،���نـوآوري��رشدبا�توانند��میها��پژوهش�جینتا�يساز�ادهیو�پ�دیها�و�تول�طرح�کیتئور�یبررس

ي��براي�نوآور�بودن�سازمان،�باید�از�عوامل�ارتقـا�دهنـده��.�دهند�ءارتقا�را�مجموعهتمام��نوآوري

کند�تا�سازمان��این�عامل�کمک�می.�نسبت�به�یکدیگر�مطلع�بود�ها�آنو�میزان�اهمیت��نوآوري

بر�اساس�مطالعـات،��.�گذاري�نماید�با�چه�اولویتی�سرمایه�بداند�روي�چه�عواملی،�به�چه�میزان�و

�یز�پژوهشـ�کمرا�نوآوريبندي�عوامل�مؤثر�بر��تاکنون�پژوهشی�در�خصوص�شناسایی�و�اولویت

عوامل�مؤثر��ترین�مهماصلی�این�تحقیق�این�است�که��مسئلهبنابراین،�؛�نهاجا�انجام�نشده�است

��؟اند�کدمی�نهاجا�دفاع�یمراکز�پژوهش�نوآوريبر�

��مبانی�نظري

بلکه�به�آن�به��شود؛�ینم�ستهینگر�یکیزیف�ء�شی�ای�رییتغ�ندیفرآ�کیبه�عنوان��صرفاً�نوآوريبه�

در�.�شـود��ینگاه�مـ��راتییتغ�يالزم�برا�طیکردن�شرا�ایو�مه�راتییتغ�جادیا�يبرا�يعنوان�ابزار

�:)�2013اران،کـ�و�هم�1ریکاتسـم�(خالصـه�گردنـد����شـرح��ینبـد��تواننـد��یم�نوآوري�ابعاد�،جهینت

بـه���نـوآوري�؛�)افـزار��نرم�ایمحصول،�خدمت�:�یواقع�زیچ�کی(�دیجد�زیچ�کیبه�عنوان��نوآوري

�کیـ�خلق��ایانجام��يبرا�يبه�عنوان�ابزار�نوآوري؛�دیجد�زیچ�کیخلق��ایانجام��ندیعنوان�فرآ

بـه���نـوآوري�؛�دیـ�کـار�جد��کیـ�انجام��يبرا�یطیالزم�مح�طیبه�عنوان�شرا�نوآوري؛�دیجد�زیچ

�کیـ�انجـام���يبـرا��یانسان�يها�ییبه�عنوان�توانا�نوآوري؛�دیجد�زیچ�کیمفهوم��ای�دهیعنوان�ا

��).1390،�یو�ممقان�يانصار(�رییتغ�ندیبه�عنوان�فرآ�نوآوري؛�و�دیکار�جد

��

1.�Kotsemir�
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ه�کـ�مقاله�نشان�داد��39ب�کیبر�اساس�فراتر)�1399(و�برادران��قاسمی�نژادق�یج�تحقینتا

.�اسـت��ینظـام��يها�يفناور�يساز�يتجار�يهبردهااز�را�یکی�نوآوريبوم��ستیراهبرد�توسعه�ز

ط�یه�امـروزه،�محـ��کـ�چرا.�د�داردکیباز�تأ�نوآوريرد�یکبا�رو�يساز�ين�راهبرد�بر�توجه�به�تجاریا

).�1�،2019لهین�و�گیبل(ن�بخش�شده�است�یا�ییایافته�و�باعث�پویر�ییتغ�یع�دفاعیصنا�نوآوري

نـوآور�و���ينوپا�يها�تکبا�شر�یع�دفاعین�راهبرد،�ضرورت�تعامل�صنایات�مهم�در�اکاز�ن�یکی

ست�یم�نکهمچون�گذشته�مح�یرنظامیو�غ�ینظام�يرا�مرزهایز؛�است�یانبن�دانش�يها�تکشر

احسـاس���يسـاز��يبـوم�تجـار���سـت�یجاد�نوعی�زیباز�ضرورت�ا�نوآوريان�یجر�يریگ�لکو�با�ش

در��نـوآوري��بـوم��یسـت�زهـاي���ن�مؤلفهیبنابرا؛�وجود�دارند�یگران�مختلفیه�در�آن�بازکشود��یم

و�رونق�بخشیدن��نوآوريبراي�پرورش�اکوسیستم�.�نقش�اساسی�دارند�نوآوريپرورش�و�رونق�

محیط�یادگیري،�سیاسی،�حقـوقی�و��(�نوآوري�بوم�یستز،�ابتدا�باید�نوآوريبه�میزان�خالقیت�و�

�تیـ�فعال�کیـ��نـوآوري�).�1399،�يآبـاد��عشرتانتظاري،�محجوب�(را�اصالح�نمود�)�وکار�کسب

،�آفـرین�نیسـتند���نقـش��تیفعال�نیو�فناورانه�در�ا�یتنها،�علوم�مهندس.�است�یرخطیغو��یتعامل

�جـاد�یا�نـد�یفرآبـر���مـؤثر��یهاي�عمـوم��استیو�س�يو�اقتصاد�یاسیس�،یبلکه�تعامالت�اجتماع

�).�1394اران،کـ�هم�و�کهـن��دانـش�(بر�عهـده�دارنـد����نوآوري�ندیدر�فرآ�ینقش�مهم�زیثروت�ن

�نـوآوري�هسـتند�کـه����مطلـب��نیا�حیبه�دنبال�توض�ینظام�نوآوريموجود�در�مورد��يها�يتئور

کسـب���يرا�بـرا��ییراهبردهـا��تیـ�و�در�نها�ونـدد�یپ�یچه�موقع،�چرا�و�چگونه�به�وقوع�م�ینظام

�.ندینما�یمطرح�م�نوآوري�شیافزا�قیقابل�توجه�از�طر�ینظام�يها�تیمز

��نوآوريهاي��دیدگاه

را�از�طریق�تمرکز�بر�روي�یک��نوآوريها،��این�دسته�از�تئوري�؛2هاي�روابط�متقابل�تئوري

و�حتـی�میـان�نیروهـاي�مختلـف�و�یـا�درون�������غیرنظـامی�رقابت�کلیدي�بین�رهبران�نظامی�و�

و�مقاومـت�در�برابـر����4نظـامی��میلی�بیمفهومی�به�نام�)�1984(�3پوزن.�نمایند�نیروها�تعریف�می

ایـن��.�پـردازد��ن�نهاد�نظـامی�بـا�غیرنظامیـان�مـی����کند�و�در�آن�به�روابط�میا�تغییر�را�مطرح�می

ي��اجـازه��هـا��آنان�تکیه�کنـد�و�بـه���غیرنظامیدهد�که�یک�نهاد�نظامی�به��شرایط�زمانی�رخ�می

ان�احساس�نمایند�که�تهدید�غیرنظامیبر�اساس�مدل�پیشنهادي�پوزن،�زمانی�که�.�مداخله�دهد

زننـده�و�جدیـد�از����و�یک�دیدگاه�بـرهم�امنیتی�در�سطح�باال�قرار�دارد،�مستقیماً�وارد�عمل�شده�

��

1.�Belin�and�Guille�
2.�Conflict-relationships�theories�
3.�Posen�
4.�Reluctant�military�
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در�مـورد�روابطـی�کـه�بـه�����)�1996(�1امـا�کـوت��؛�کنند�جنگ�را�به�نیروهاي�نظامی�تحمیل�می

جایی��آندارد�که�از��وي�بیان�می.�کند�دیگري�مطرح�می�یهنظرشوند،��نظامی�منجر�می�نوآوري

وزیـع�شـده���که�قدرت�به�طور�مساوي�میان�نیروهاي�مختلف�نظامی�و�نه�یک�نیروي�خـاص�ت�

وي�معتقد�است�که�رقابت�بین�نیروهاي�مختلـف��.�نظامی�بسیار�باالست�نوآورياست،�پویایی�

�خصوصـاً�را�تسـریع�نمایـد،����نـوآوري�منجر�شود�و�یا�به�عنوان�کاتالیزوري،��نوآوريتواند�به��می

�.هاي�عملیاتی�مواجه�شده�باشد�زمانی�یک�نیرو�با�چالش

دارد�کـه���کنـد�و�بیـان�مـی����تئوري�روابط�متقابـل�را�رد�مـی��)�1997(�2کایر؛�هاي�فرهنگی�تئوري�

به�اعتقاد�وي،�فرهنـگ�بـه�طـرز�عمیقـی�طـرز�فکـر�������.�کند�نظامی�را�بهتر�بیان�می�نوآوريفرهنگ،�

کایر�جنگ�ماشـینی��.�و�یا�محرك�آن�باشد�نوآوريتواند�مانع��دهد�و�بنابراین�می�رهبران�را�شکل�می

کند�که�بر�اساس�آن�عوامل�فرهنگـی�باعـث����اثبات�ادعایش�مطرح�میرا�به�عنوان�مثال�اولیه�براي�

ـابهی����شدند�که�پس�از�جنگ�جهانی�اول�با�اینکه�فرانسه،�بریتانیا�و�آلمان�تکنولـوژي�و� تجـارب�مش

کند�که�فرهنـگ�نظـامی�و����به�عنوان�مثال،�وي�بیان�می.�داشتند،�ولی�به�نتایج�مختلفی�دست�یافتند

مانع�از�انجام�اقـدامات�اثـربخش�شـد�و�همـین������1930و��1920هاي��سیاست�داخلی�فرانسه�در�دهه

�.گردید��1940دههها�باعث�شکست�این�کشور�در��ضعف�فرهنگی�طی�این�سال

هاي�موجود�بر�این�اساس�استوار�هستند�که��بخش�دیگري�از�تئوري؛�هاي�ساختاري�تئوري

در�ایـن��)�2003(�3نکریستنسـ�.�کنند�را�تعیین�می�نوآوريعوامل�ساختاري،�موفقیت�یا�شکست�

.�هاي�کامپیوتري�پرداخـت��در�صنعت�دیسک�نوآوريراستا�به�تحلیل�و�بررسی�عوامل�موفقیت�

ها،�بهبود�عملکرد�محصوالت�ارتقا�یافتـه�را�در�راسـتاي����وي�مشاهده�نمود�که�اکثریت�نوآوري

را��شـدند��که�به�طور�سنتی�با�ارزش�قلمداد�مـی�)�سازي�مانند�افزایش�ظرفیت�ذخیره(�ییها�حوزه

کنـد�و�تاکیـد����پایـدار�معرفـی�مـی����نـوآوري�را�بـه�عنـوان����نوآوريوي�این�نوع�از�.�در�پی�دارند

هاي�کامپیوتري�معمـوالً�از�طریـق�معرفـی�����هاي�پیشرو�در�صنعت�دیسک�نماید�که�شرکت�می

��.دهند�هاي�پایدار،�جایگاه�خود�را�به�عنوان�سازمانی�پیشرو�حفظ�کرده�و�ارتقا�می�این�نوآوري

شناسان�نظامی�مانند�بوت�همـواره�بـه�دنبـال�روشـن�نمـودن�������تاریخ؛�تاریخی�رویکردهاي

این�افراد�مطالعات�مـوردي�بسـیاري�را�در�ارتبـاط�بـا�����.�اند�نظامی�بوده�نوآوريچراغی�در�مسیر�

هـاي�ماشـینی�در����هوانوردي�و�جنگ�توسعه�ها�آن�ترین�توجه�قابل.�اند�نظامی�انجام�داده�نوآوري

هـاي�مـدرنی�ماننـد�����ولی�همچنان�انواع�مختلـف�نـوآوري��.�میان�دو�جنگ�جهانی�است�فاصله

��

1.�Cote�
2.�keir�
3.�Christensen�



���1400پاییز،��13ة،�شمار�4دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 102/��

هـاي���،�موشکپیما�قارههاي��یابی�جهانی،�مهمات�با�قابلیت�هدایت�دقیق،�موشک�سیستم�مکان

بـه�طـور�کلـی����.�زمین�به�هوا�و�مواردي�از�این�دست�وجود�دارنـد�کـه�سـزاوار�توجـه�هسـتند�����

دهند�و�بیشـتر�بـه����ارها�و�شرایط�آتی�از�خود�تمایل�نشان�میشناسان�کمتر�به�بررسی�رفت�تاریخ

��).1،2002موراي(هستند�دنبال�یافتن�زوایاي�پنهان�وقایع�گذشته�

��نوآوريبر��مؤثرعوامل�

از��یکـ�یبـه�عنـوان����تیرینقـش�مـد���بـه��نوآوريدر�خصوص�عوامل�مؤثر�بر��از�پژوهشگران�یبرخ

پـروژه�در���رانیرب�مدانقش�تج)�1967(�نگیلیو�س�نیروب.�اند�کرده�اشاره�تیموفق�ایعوامل�شکست�

پـروژه���ریاشتباه�در�انتخاب�مد)�1969(اوتاس��.قرار�دادند�بررسی�مورد�را�ها�پروژهو�شکست��تیموفق

بـه�اصـول���)�1986(هـاگس��.�دانـد��ها�می�شکست�پروژه�یاصل�لیارشد�را�از�دال�ریمد�تیو�عدم�حما

�و�ضـعف�ارتباطـات�اشـاره�نمـود�����تیریمـد��سـتم�یاز�جمله�تمرکز�نامناسـب�بـر�س���تیرینادرست�مد

سـازمان�در���تیرمـدی��نقـش��بـه��اشاره�با)�2006(�همکاران�و�بارنز).��1394اران،کهم�و�کهن�دانش(

ـا��گنالیارسـال�سـ���قیـ�دارد�تـا�از�طر��فـه�یوظ�انسازم�تیریکه�مد�اعتقاد�دارند�،نوآوري�شیافزا �يه

��.را�از�اهداف�سازمان�مطلع�سازد�ها�آنبه�کارمندان،��وستهیو�پ�حیواضح،�صر

�نگینــدی،�و)2016(و�همکــاران��ســامی،�گر)2005(�پــوننی،�ل)2015(و�اکــرال��کوروگلــو

کارکنـان�سـازمان�را�در����التیتحصـ��زانی،�م)2010(و�همکاران��دریاشنا�طور�نیو�هم)�2006(

�يهـا��تیـ�،�ظرف)2015(و�کامـارا��)�2015(کوروگلـو�و�اکـرال����.داننـد��یسازمان�مؤثر�مـ��نوآوري

�تیـ�احتمال�موفق)�2006(کوپر�.�معرفی�نمودند�نوآوري�شیافزا�مؤثرعاملی�سازمان�را��فناورانه

�زانیـ�هـاي�فناورانـه،�افـراد�مـاهر�و�خبـره�و�م������تیقابل(�یفن�تیرا�حاصل�احتمال�موفق�نوآوري

)�2007(و�همکـاران���امراتانـاکول�یا).��1394اران،کمه�و�کهن�دانش(�داند�یم)�برنامه�یدگیچیپ

سـؤال���شـوند،��یسؤاالت�شروع�مـ��نیبا�پاسخ�به�ا�یکیتکنولوژ�هاي�یشرفتپکه��دارند�یم�انیب

نوآورانه�چگونـه���يها�دهیو�پاسخ�آن�شرکت�به�ا�کند�یم�نوآوريشرکت�چگونه��کی�نکهیاول�ا

چگونـه���گـر�ید�يهـا��شـرکت��نکهیو�سؤال�دوم�ا�کند؟�یم�رییبا�رشد�و�بالغ�شدن�آن�شرکت،�تغ

��کنند؟�یم�رییتغ�افتنیبا�رشد��زمان�هم�شان�يارتقا�نوآور�يبرا

�يبـر�رو��جـزي�و��قیـ�دق�یلـ�یمحـور�خ��يمشـتر��يها�که�شرکت�دارد�یم�انیب)�2006(ماتسو�

و�سپس�با�استفاده�از�بازخورد�بـه�دسـت����دهند�یو�کنترل�انجام�م�یابیخود�ارز�انیمشتر�يها�شیگرا

ـا�یبـرآورده�کـردن�ن���يدر�راستا�خدماتشانارتقا�محصوالت�و��يبرا�نوآوريکار،�به��نیآمده�از�ا و��ازه

و�)�2009(از�محققـان�از�جملـه�الفـورت�����گـر�ید�یبرخـ�.�ورزند�یمبادرت�م�مشتریانشان�يها�هخواست

��

1.�Murray�
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ـا��آن�نـوآوري��زانیها�و�م�محور�بودن�شرکت�يمشتر�انیم)�2016(و�همکاران��فوتنهائر�نیهمچن �ه

ـا��آن�نـوآوري��تواند�یم�زین�ها�رقابت�محور�بودن�شرکت.�اند�افتهیمعنادار�و�مثبت��ي�رابطه را�بهبـود���ه

در��یابیـ�هـاي�بازار��منـابع�و�مهـارت���ادیـ�نشان�دهنده�تأثیر�ز)�1996(و�سانگ��يجفرمطالعه�.�بخشد

معتقـد�اسـت�کـه����)�2015(�کامـارا�).��1394اران،کـ�هم�و�کهـن��دانـش�(بود��نیدر�چ�نوآوري�تیموفق

��.وندندیپ�یبه�وقوع�م�نوآوري�جادیبا�ا�عمدتاً�ینظام�يها�یو�دگرگون�راتییتغ

هـا،�بـه����جنـگ��یخیتـار��ریجهان،�با�نگاه�به�س�يها�که�ارتش�دارد�یم�انیب)�2003(�لوترا

از��یکـه�ناشـ��را�مختلف��يها�از�شکست�در�جنگ�ياند�و�موارد�متعدد�برده�یپ�نوآوري�تیاهم

�نـوآوري�که��ییمعتقد�است�از�آن�جا�يو.�اند�مشاهده�کرده�یاند�به�خوب�بوده�نوآوريعدم�وجود�

و��ينظـم�و�انضـباط�سـاختار����يدارا�ینظام�يها�سازمان�نکهیدارد�و�ا�ازین�یونبه�تنوع�و�گوناگ

چـالش���کی�نوآوري�یرقابت�ياینظم�و�انضباط�و�مزا�انیتوازن�مناسب�م�جادیهستند،�ا�یخاص

��.است�یها�نظام�سازمان�يرو�شیپ

باعث��نکهیاول�ا.�شمارد�یبرم�یژگیوسه��ینظام�عرصهدر��نوآوري�يبرا)�2006(�سامیگر

دوم�.�متفـاوت�از�گذشـته�حاضـر�شـوند�����اي�گونه�بهنبرد�بتوانند��صحنهدر��ینظام�يروهاین�شود

�نوآوريآن��نکهیباشد�و�سوم�ا�همعنادار�و�قابل�توج�یاسیاثر�و�مق�يدارا�دیبا�نوآوري�کی�نکهیا

��.است�نوآوريه�ب�ازین�یاصل�لیمنابع�دل�تیکه�محدود�دارد�یم�انیب�نیهمچن.�اثربخش�باشد

ی�نقـش�مهـم�منـابع����انیـ�ب�بـه��نـوآوري�گسـترش��در�راستاي�)�2017(همکاران��و�باراسا

�زیشرکت�امکان�متمـا��يمنابع�برا�نیا�نکهیا�انیو�با�ب�دارد�اریشرکت�در�اخت�کیکه��پردازد�می

منـابع���نیا�يها�نمونه�ترین�مهمرا�از��دیهاي�جد�يفناور�آورند،�یبودن�نسبت�به�رقبا�را�فراهم�م

شـامل���یفنـ��دستهرا�به�دو��نوآوري�يها�تیقابلی،�فن�-یاجتماع�ستمیس�يتئور.�ندینما�یذکر�م

�،یتیریمد�يها�تیشامل�قابل�یفن�ریو�غ�يفناور�توسعهو��یاتیعمل�توسعه�د،یخدمات�جد�توسعه

��.دینما�یم�میتقس�بازاریابیو��يبازار

و��یعوامل�سازمان�یکیمعتقدند�که�عالوه�بر�عوامل�تکنولوژ)�2016(و�همکاران��سامیگر

�یناشـ��یکیاز�عوامـل�تکنولـوژ���صـرفاً��نـوآوري�مـؤثر�هسـتند�و����نوآوريبر��زین�یانسان�يروین

�کوروگلـو�و�اکـرال��.�داننـد��یمـ��ازهـا�یمنـابع�و�ن��انیـ�م�یرا�به�عنوان�پل�نوآوري�ها�آن.�شود�نمی

بر��زیو�توسعه�را�ن�قیتحق�يها�تیفعال�شیافزا)�2016(و�همکاران��سامیگر�نیو�همچن)�2015(

کـه���ییهـا��که�شرکت�دارند�یم�انیب)�2014(واتر�و�همکاران�.�دانند�یاثرگذار�م�نوآوري�شیافزا

�یسـازمان�تـا�دانـش����بود�قادر�خواهند�ندینما�یم�يگذار�هیو�توسعه�سرما�قیتحق�يها�تیدر�فعال

�نـدها�یفرآ�د،یمحصوالت�جد�یمعرف�قیاز�طر�يتحقق�سود�تجار�امر�به�نیا�.خود�را�ارتقا�دهند

و�حـوزه�تـأمین����یمـال��يگـذار��هیمورد�نقش�سرما�در�.منجر�خواهد�شد�یسازمان�يها�يو�نوآور

بـه���یدر�مورد�نقش�دسترس)�1997(�بالنکیل�.وجود�دارد�یهاي�مختلف�دگاهید�،نوآوريبر��یمال
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را�بـه���یمنـابع�مـال���يگـر�یدر�مطالعـه�د��زین)�1996(رچال�یب.�نماید�یم�بحث�یکاف�یمنابع�مال

��).�1394اران،کهم�و�کهن�دانش(کند��ذکر�می�نوآوري�يبرا�تیموفق�يدیعامل�کل�کیعنوان�

.�دانند�یم�نوآوريرا�از�عوامل�مؤثر�بر��یفرهنگ�سازمان)�2006(�سامیو�گر)�2015(�کامارا

که�فرهنـگ���کند�یم�انیب�نوآوريفرهنگ�سازمان�بر��تیدر�پژوهش�خود�در�باب�اهم�سامیگر

و��کیاسـتراتژ��يهـا��سـازمان�نسـبت�بـه�فرصـت�����يهـا��العمـل��عکـس��دهنـده��شکل�،یسازمان

�دیگو�یم�یاز�فرهنگ�سازمان�نوآوريبا�تأکید�بر�متأثر�بودن�)�2009(پترسن�.�است�یکیتکنولوژ

ا�کـه��ر�يو�افـراد��دیـ�اسـتقبال�نما��دیـ�جد�يها�دهیباشد�که�از�ا�يطور�دیکه�فرهنگ�سازمان�با

خالقـان���نیو�همچنـ��دیـ�نما�قیتشـو��یارتقـا�شـغل���قیـ�از�طر�کننـد��یرا�خلق�م�ییها�دهیا�نیچن

��.مورد�بازخواست�قرار�ندهد�ها�دهیا�نیا�یاحتمالشکست��يها�نهیهز�خاطر�بهرا��دیجد�يها�دهیا

�گـر�ید�یبرخـ�.�اشاره�دارد�نوآوري�شیدر�افزا�محیطیبه�نقش�اطالعات�)�2006(�سامیگر

)�1987(الرسون�و�همکاران�.�اند�کردهتأکید��یاثر�ساختار�سازمان�یبررس�تیاز�محققان،�بر�اهم

�هسـتند��یسـاختار�سـازمان���يهـا��روش�نیپـروژه�از�مـؤثرتر���میپروژه�و�ت�سیکه�ماتر�افتندیدر

بـه��را��نـوآوري�در��تیـ�موفق�يدیـ�عوامل�کل)�2012(�روانیوا).�1394اران،�کو�هم�کهن�دانش(

�تیـ�و�اطالعـات،�حما��هیبـه�سـرما���یدسترسـ��،يداشتن�برنامه�تجار؛�کند�یمشرح�زیر�معرفی�

کوتاه�شدن�زمـان�توسـعه،����يارشد�برا�ریمد�تیهاي�فناورانه�در�بنگاه،�حما�تیدولت،�وجود�قابل

�هدفمند�يالگوبردار�،یخارج�شرویهاي�پ�ق�انواع�اتحادها�با�شرکتیارتباط�از�طر�يلزوم�برقرار

�).�2012روان،یوا(ی�مراکز�دولت�قاتیها�به�تحق�بنگاه�یدسترس�لیو�تسه

�پژوهش�ۀپیشین �

�نـوآوري�پیشـایندهاي���فـرا�تحلیـل��در�تحقیق�خود�با�عنوان�)�1398(و�رنگریز��یچ�خامهزارع،�

سازمانی�به�این�نتیجه�رسیدند�که�متغیرهـاي�ارتباطـات�سـازمانی،�تفکـر�راهبـردي،�سـرمایه�������

و��بـازار�گرایـی��منابع�انسانی،�سـرمایه�اجتمـاعی،����یزير�برنامهفکري،�اعتماد�سازمانی،�سیستم�

��.باشند�یمسازمانی��نوآوريمدیریت�استعداد�داراي�بیشترین�اثر�بر�

بـر���مـؤثر�عوامل��يبند�و�رتبه�ییدر�پژوهش�خود�به�شناسا)�1392(و�همکاران��میر�غفور

�زدیـ��يعلم�و�فنـاور��يها�پارك�ي�وابسته�به�مراکز�رشد�وابسته�يها�در�شرکت�نوآوري�يارتقا

�نـوآوري�بـر���مـؤثر�عوامـل���يبه�گـردآور��يا�ابتدا�با�استفاده�از�روش�کتابخانه�ها�آن.�اند�پرداخته

�داد�کـه�نشـان���جاینتـ�.�رسـاندند�خبرگان��ییدتأشاخص�را�استخراج�و�به���37و�تعداداند��پرداخته

به�عنـوان���،شرفتهیو�پ�دیجد�يها�يبه�فناور�یو�دسترس�دیعوامل�کسب�دانش�و�اطالعات�جد

مستقر�در�مراکز�رشد�وابسته�به�پارك��يها�در�شرکت�نوآوري�يبر�ارتقا�مؤثرعوامل��ترین�مهم

��.اند�داده�تصاصاول�و�دوم�را�به�خود�اخ�يها�گاهیجا�بیبه�ترت�زد،ی�يعلم�و�فناور
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هـاي�علـوم����در�دانشـگاه��نوآوريبر��مؤثرعوامل��ییبه�شناسا)�1391(دهقان�و�همکاران�

در�ایـن�پـژوهش،���.�پرداختند�ینیتوسعه�کارآفر�یسه�شاخگ�يکشور�با�استفاده�از�الگو�یپزشک

.�گردآوري�شدعدد���325و�تعداد�عیمربوطه�توز�يها�کارکنان�بخش�انیپرسشنامه�م�379تعداد�

بـر���يا�نـه�یو�زم�يرفتار�،يکه�سه�دسته�عوامل�ساختار�دادپژوهش�نشان��يها�افتهی�تیدر�نها

��.هستند�مؤثر�یعلوم�پزشک�ياه�در�دانشکده�نوآوري

هاي�کوچک��هاي�بنگاه�یژگیو�یدر�پژوهش�خود�به�مطالعه�و�بررس)�1390(نژاد��يطاهر

�نـد�یعوامل�مؤثر�بر�فرآ�،يو.�فناورانه�پرداخته�است�نوآوريو�متوسط�در�جهان�و�کشور�از�نگاه�

)�عامـل��10(عوامل�درون�بنگاه��یهاي�کوچک�و�متوسط�در�دو�حوزه�کل�فناورانه�بنگاه�نوآوري

در�.�کـرده�اسـت���بنـدي��اولویترا��ها�آننموده�و��ییرا�شناسا)�عامل�25(�بنگاه�یرونیو�عوامل�ب

و��یو�عوامل�فناورانه�درونـ��یدرون�یبه�دو�دسته�عوامل�عموم�یآن،�عوامل�درون�بنگاه�جهینت

نشان�داد�که��عوامل�يبند�تیاولو.�شدند�میبه�شش�دسته�همگن�تقس�زیبنگاه،�ن�رونیعوامل�ب

��.بودند�تیاولو�نیباالتر�يدارا�یاطالعات�و�عوامل�فناورانه�درون�وکننده�دانش��لیعوامل�تسه

�یدفـاع��عیصنا�نوآوريبر�نظام��گذارتأثیر�ي،�در�مطالعه�خود،�نهادها)1387(�یمیباقر�سل

کانون�و�استفاده�از�نظـرات�خبرگـان،����يها�گروه�جادینمود�و�سپس�با�ا�میرا�به�پنج�دسته�تقس

�نیـ�ا.�کـرد��سـه�یمقا�گریکدیبا��ندهیگذشته�و�آ�یزمان�تینهادها�را�در�دو�وضع�نیهاي�ا�مصداق

هـاي���عـادت��،يهاي�اعتقـاد��که�اشاره�به�اصول�و�ارزش�یشناخت�ياز�نهادها�اند�عبارتنهادها�

و��یهـاي�اجتمـاع���ادتعـ��انگریـ�کـه�ب��يرفتـار��يدارند؛�نهادها�یهاي�ذهن�و�نقشه�يثابت�فکر

�يهـا�و�اسـتانداردها���وهیکـه�نـاظر�بـه�شـ�����يهمکـار��يهستند؛�نهادها�يهاي�ثابت�رفتار�وهیش

مقـررات�و���ن،یکـه�قـوان���یقـانون��ي،�نهادهـا�هسـتند��یسـازمان��نیو�بـ��سازمانی�درون�يهمکار

هـاي�مرجـع�و�قواعـد�����که�چـارچوب��یاساس�يو�نهادها�گیرند�برمیهاي�مصوب�را�در��نامه�نییآ

؛�هسـتند�حـاکم���نـوآوري�و�مـادر�بـر�نظـام�����یهستند�که�بر�اساس�رهنمودها�و�اسناد�باالدسـت�

،�)شبکه�بزرگ�-هسته�کوچک(�فردا�یدفاع�عیگذار�به�صنا�در�ينهاد�دگاهیاساس�د�بر�نیبنابرا

��.نمود�اي�ژهیه�وتوج�یدفاع�نوآوريبوم��ستیبه�بستر�و�ز�دیبا�نوآوري�یهاي�فن�عالوه�بر�جنبه

کوچـک�و�متوسـط�بـا�����عیفناورانه�در�صـنا��نوآوريعوامل�مؤثر�بر�)�1385(زارچ��یمحسن

کوچـک�و�متوسـط�نـوآور�����يهـا��شـرکت��يرا�با�استفاده�از�جامه�آمـار��یتأکید�بر�صنعت�نساج

هاي��ستمیعوامل،�س�ییپس�از�شناسا�،يدر�مطالعه�و.�نمود�ییشناسا�زدیاستان��یصنعت�نساج

�،یهـاي�آموزشـ���سـتم�یس�بیـ�شناخته�شد�و�پس�از�آن�به�ترت�لسطح�او�تیبه�عنوان�اولو�یمال

��.قرار�گرفتند�يهاي�بعد�تیدر�اولو�یحاکم�بر�نقش�صنعت�يدیعلم�و�فناورانه�و�نظام�تول�،يادار

بـا���یسـازمان��نـوآوري�و��ینظـام��يبا�عنـوان�رهبـر���يرساله�دکتر�کی،�در�)2020(�ینیز

�کـا�یارتـش�آمر��يرو�شیپ�يها�دوم،�به�چالش�یجنگ�جهان�اتیبر�صحنه�عمل�يمطالعه�مورد
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�ادیـ�پـژوهش��.�نوآور�اشاره�داشته�است�يها�به�سازمان�یشانها�بخش�ریخدمات�و�سا�لیدر�تبد

�نـوآوري�و��ینظـام��يرهبـر��يها�میت�اقدامات�نیرابطه�ب�یبررس�بهنسبتاً�جامع��اي�گونه�به�شده

دوم�پرداخته�اسـت���یبا�تمرکز�بر�جنگ�جهان�خیتار�یموفق�نظام�اریدر�فرماندهان�بس�یسازمان

�نیـ�در�ا.�دیکشف�نما�نوآوريدر��يرهبر�ریتأث�يبرا�یقیتالش�داشته�است�حقا�قیطر�نیو�از�ا

�يهـا��خصائص�رهبران،�ساختار�سـازمان��تضائات،بافت�و�اق�،یفرهنگ�سازمان�تیپژوهش�اهم

��.آشکار�شده�است�نوآوري�ندیو�عوامل�مربوط�به�فرا�نوآور

و�عملکـرد���یسـازمان��نـوآوري��ریتـأث�بـه�بررسـی����یدر�پژوهش)�2020(و�همکاران��1چن

�نینوآورانه�سازمان�در�رابطه�بـ��يها�تیپژوهش�نقش�ظرف�نیدر�ا�.پرداخت�ینیچ�يها�شرکت

بـه�منظـور����یدر�پژوهشـ�)�2020(�2ومنای�.و�عملکرد�شرکت�آشکار�شده�است�یسازمان�نوآوري

بـا���یاسـ�نو�روانش�یاز�منظر�عوامل�سـازمان��نوآوريؤثر�بر�و�عوامل�م�ازهاین�شیاز�پ�یارائه�مدل

و��نـوآوري�از�عوامـل�مـؤثر�بـر�����یونیرگرس�یمدل�ي،توجه�به�عوامل�رفتار�تیاشاره�به�محدود

�ياسـتراتژ��،یتیحمـا��طیمحـ��،يفرد�يها�محرك�همچون�یعوامل.�ارائه�کرد�یسازمان�تیخالق

��.ندپژوهش�بود�نیدر�ا�دیاز�عوامل�مورد�تأک�ایفعال�و�پو�طیو�مح�يفرد�تی،�رضابانیپشت

در�کشـور���نـوآوري��ي�نـه�یموجود�در�زم�اتیادب�یبا�بررس)�2017(�3و�آدرتش�چوقلویریدم

�یخصوصـ��يهـا��در�شـرکت��نـوآوري��جادیدر�مورد�احتمال�ا�نکهیا�باوجودکه��یافتنددر�ایاسترال

�يهـا��تیـ�داده�در�مـورد�فعال��کمبـود�به�علـت���یاست�ول�رفتهیصورت�پذ�یفراوان�يها�پژوهش

امـا�در�سـال���؛�اسـت��رفتـه�یصورت�نپذ�یپژوهش�خاص�یبخش�عموم�يها�نوآورانه�در�سازمان

�21093اطالعـات���شـامل�کشـور���یخدمات�عموم�ونیسیداده�توسط�کم�مجموعه�کی�2012

هـا���بـه�پـردازش�داده���یبا�استفاده�از�مدل�حداقل�مربعـات�معمـول���ها�آن.�دیسازمان�منتشر�گرد

�يبـرا��زهیانگ�جادیکه�تست�کردن،�وجود�بازخورد�و�ا�دندیرس�جهینت�نیبه�ا�تیدر�نها.�ندپرداخت

��.دهد�ینوآورانه�را�ارتقا�م�يها�تیکردن،�احتمال�فعال�شرفتیپ

�تیـ�حما�پاك�و�ارتبـاط��يانرژ�يها�نهیدر�زم�یطیمح�ستیز�نوآوريبه�)�2017(�4یستیگ

�هیـ�عضـو�اتحاد��28پژوهش��نیدر�ا�یتحت�بررس�يکشورها.�پردازد�یآن�م�شیها�در�افزا�دولت

هـا�در�جـذب����دولـت��یتینقـش�حمـا���یبه�بررسـ��يو.�بودند�کایو�آمر�سییسو�نیاروپا�و�همچن

�هـاي�پـژوهش�از���داده.�پرداخـت��یطـ�یمح�يها�ينوآور�يها�نهیدر�زم�داریپا�دیتول�يها�يفناور

نتایج�نشـان�داد��.�دیگرد�يآور�جمعسبز��يها�يانرژ�حوزهفعال�در��نانیها�و�کارآفر�شرکت�انیم

��

1.�Chen�
2.�Yomna�
3.�Demircioglu�and�Audretsch�
4.�Ghisetti�
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��.کنند�یم�فایا�یاتینقش�ح�یطیمح�ستیز�يها�ينوآور�شیها�در�افزا�دولتکه�

به�عنوان��بی،�پنج�عامل�به�ترتیدانیمطالعه�م�کی�قیاز�طر)�2005(�پو�گرید�یقیتحق�در

�یراهبرد،�سازمانده�،یابیهاي�بازار�مهارت�معرفی�شدند؛�نوآوريهاي��پروژه�در�تیعوامل�موفق

بـه�عامـل����شـتر�یب�گ،بزر�يدیهاي�تول�در�بنگاه�از�دیدگاه�او.�پروژه�دهیخالق،�ا�میت�ت،یریو�مد

شـود�و���پرداخته�مـی��یابیبه�عامل�بازار�شتریهاي�کوچک،�ب�و�در�شرکت�تیریو�مد�یسازمانده

عامـل�بـه�شـرح�����17نه�مطرح�شـده،�تعـداد���یشیتوجه�به�پ�با�.مانند�مغفول�می�گرید�يها�مؤلفه

��.شدندو�استخراج��ییشناسا�نوآوريمؤثر�بر�عوامل��ترین�مهمزیر�از��جدول

��استخراج�شده�از�پیشینه�تحقیق�نوآوريعوامل�مؤثر�بر�.�1جدول�

��)سال(�یسندهنو��عوامل��ردیف

1��
در��نوآوريتدوین�استراتژي�

��یز�پژوهشکمرا

�ارانکتالفی�داریانی�و�هم؛�)2016(گریسام�و�همکاران�

��)2020(؛�یومنا�)2005(؛�پو�)1397(

2��
ار�کمیزان�تحصیالت�کارکنان�به�

��یز�پژوهشکگرفته�شده�در�مرا

،�)2005(،�لیپونن�)2015(کوروگلو�و�اکرال��،)2020(احمد�

اشنایدر��و)�2006(،�ویندینگ�)2016(گریسام�و�همکاران�

��)2006(کوپر�؛�)2010(

��ظرفیت�تکنولوژیکی�سازمان��3

ا�،�کامار)2015(،�کوروگلو�و�اکرال�)2020(چن�و�همکاران�

کوپر�؛�)�2012یروان،وا(؛�)2015(و�کاگان�و�همکاران�)�2015(

��).�1387یمی،باقرسل(؛�)2006(

��)2016(،�گریسام�و�همکاران�)2015(کوروگلو�و�اکرال���ها�تحقیق�و�توسعه�افزایش�فعالیت��4

��فرهنگ�سازمانی��5
و�)�2006(�یسامگر،�)2003(،�لوترا�)2015(کامارا��،)2020(زینی�

��)2020(یومنا�،�)2009(�1پترسن

6��
آوري�اطالعات�پیرامون��جمع

��سازمان

،�)1973(�2،�زالتمن�و�همکاران)2006(گریسام��،)2020(احمد�

��)�2012یروان،وا(؛�)2005(اران�کو�هم�iآمارا

��رضایت�شغلی�کارکنان��7
یومنا��؛)2015(�همکاران،�کاگان�و�)1970(�3هیگ�و�آیکن

)2020(��

��)2003(،�لوترا�)2015(همکاران��کاگان�و��سازمان�پذیري�ریسکمیزان���8

��توانایی�مالی�سازمان��9
�4،�آویال�و�همکاران)2015(،�کاگان�و�همکاران�)2009(پترسن�

��)1385(زارچ��یمحسن؛�)2017(

��)2015(،�کاگان�و�همکاران�)2009(پترسن���میزان�تجربه�کارکنان��10

��

1.�Peterson�
2.�Zaltman�
3.�Hage�and�Aiken�
4.�Avila�et�al.�
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��)سال(�یسندهنو��عوامل��ردیف

��)2005(�پو؛�)2006(کوپر�؛�)2015(کاگان�و�همکاران���میزان�هوش�کارکنان��11

12��
توانایی�سازمان�در�مواجهه�با�

��ها�بحران
��)1973(زالتمن�و�همکاران�

��سطح�روابط�میان�کارکنان��13
تالفی�داریانی�و�؛�)1388(،�صفري�و�همکاران�)1974(�1پارکر

��)1397(اران�کهم

14��
ارزیابی�مجدد�سازمان�و�

��عملکرد�آن�در�دوران�صلح
��)2020(گوپال��؛)2009(پترسن�

��)2020(؛�یومنا�)2003(،�لوتبرا�)2020(زینی���کاري�کارکنانتعهد���15

16��

درست�از�نیروي��استفاده

هاي��توانایی�بر�اساسانسانی�

��هر�فرد

��)2003(لوتبرا�

17��
هاي��همکاري�میان�بخش

��نوآوري�يمختلف�برا

؛�)1397(�یانیدار�یتالف؛�)2005(�2لئو،�هوانگ�و�)2020(زینی�

��).1385زارچ،��یمحسن(؛�)2008(همکاران�رپر�و�

�شناسی�پژوهش�روش �

پـژوهش�در���.است�یتشافکپژوهشی�ا�و�روش،�یتو�از�نظر�ماه�يکاربرد�،پژوهش�از�نظر�هدف�ینا

و�بـه���دیـ�اسـتخراج�گرد��یـق�تحق�یـات�از�ادب�نوآوريابتدا�عوامل�مؤثر�بر�.�دو�مرحله�انجام�شده�است

.�شـد��تر�یتو�حذف�عوامل�کم�اهم�یعوامل�بوم�ییاقدام�به�شناسا�یبا�استفاده�از�روش�دلفدنبال�آن�

�نـوآوري�ات�مرتبط�با�عوامل�مـؤثر�بـر���یم�به�ادبیمستق�یل�عدم�دسترسیبه�دل�یاستفاده�از�روش�دلف

ات�یـ�ه�ادبکـ��یاز�نخبگان�موضوع،�زمان�یبا�نظرخواه�یروش�دلف�چراکهبود؛��ینظام�یز�پژوهشکمرا

ـان��.�دیـ�نما�کمـ�کعوامـل���سـازي��یبومدر��تواند�یمم�در�خصوص�موضوع�وجود�ندارد�یمستق خبرگ

و��يعلـم،�فنـاور���گذاري�یاستسو��یریتنفر�از�استادان�و�پژوهشگران�مد�14گام�تعداد��ینحاضر�در�ا

افرادي�جهت�تکمیل�پرسشنامه�دلفـی��.�بودند�يستار�یدشه�ییهواعلوم�و�فنون�در�دانشگاه��نوآوري

ط�مـورد��ین�شـرا�یتمام�واجد�.ندداشت�یدفاع�نوآوريکه�تجربه�علمی�مناسبی�در�حوزه��استفاده�شدند

وارد�گـام��،�یمرحلـه�روش�دلفـ���خبرگـان�در�دو��یـن�از�نظر�ا�تر�مهمسپس�عوامل�.�سؤال�قرار�گرفتند

خبرگان�حاضر�در�مرحلـه�دوم�تعـداد���.�دیگرد�يفاز�یمتلد�یکبا�تکن�يبند�رتبه�ینیعپژوهش��یینها

روش�از�در�هر�دو�گـام���.ارتش�بودند�ییهوا�یروين�یپژوهشگران�مراکز�پژوهشمدیران�و�نفر�از��12

��.استفاده�شدهدفمند��یقضاوت�یريگ�نمونه

��

1.�Parker�
2.�Huang�and�Liu�
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کـه�در�دو���بـود��اي�ینـه�پنج�گز�یکرتل�یفبر�ط�یمبتندر�گام�اول��یپرسشنامه�روش�دلف

�تر�یتعوامل�کم�اهم�ی،دو�مرحله�از�روش�دلف�یپس�از�ط.�شد�یعتوز�نمونه�آماري�یانمرحله�م

�یزوجـ��یسهپرسشنامه�مقا�یعنی�ییوارد�گام�نها�تر�یتا�اهمعوامل�ب.�یدندو�حذف�گرد�ییشناسا

کـم�تـا����یلـی�خ�یانگرب(تا�پنج��یک�یفاز�ط�یزمنظور�ن�ینا�يبرا.�یدندگرد�يفاز�یمتلد�یکتکن

کردن�اعداد�اختصاص�داده��يمربوط�به�آن�به�منظور�فاز�یزبان�یاراستفاده�شد�و�مع)�یادز�یلیخ

�يصـور��یـی�بـا�روا��يفاز�یمتلد�یکتکن�پرسشنامهو��یدلف�یکتکن�يها�پرسشنامه�ییروا.�شد

�نـوآوري�به�نخبگـان���ها�پرسشنامه�ارائهق�یدر�هر�دو�پرسشنامه،�از�طر�يصور�ییروا.�شد�ییدتأ

در�هـر�دو�نـوع���.�آنان�مورد�تأیید�قـرار�گرفـت���موردنظرات�کدفاعی�و�اعمال�ن�يها�سازماندر�

�دو�پرسشنامه�دلف(پرسشنامه� �هـا��پرسشنامه�ییایپا�)یزوج�یسهپرسشنامه�مقا�یکو��یمجموعاً

��.رونباخ�مورد�تأیید�قرار�گرفتک�يب�آلفایق�ضریاز�طر

��رونباخک�يب�آلفایضرا.��2جدول

��رونباخک�يآلفا��ریعنوان�متغ��فیرد��رونباخک�يآلفا��ریعنوان�متغ��فیرد

����0.82زان�تجربهیم����0.79��10نوآوري�ياستراتژ��1

����0.85زان�هوشیم����0.85��11التیزان�تحصیم��2

����0.81سازمان�ییتوانا����0.83��12ينولوژکت�تیظرف��3

����0.78سطح�روابط�میان�کارکنان����0.79��13ق�و�توسعهیتحق��4

����0.81��14یفرهنگ�سازمان��5
ارزیابی�مجدد�سازمان�و�

��عملکرد�آن�در�دوران�صلح
0.76��

����0.76تعهد�کاري�کارکنان����0.83��15رامون�سازمانیاطالعات�پ��6

����0.76��16یت�شغلیرضا��7
درست�از�نیروي�انسانی��استفاده

��هاي�هر�فرد�توانایی�بر�اساس
0.79��

����0.84��17پذیري�ریسکزان�یم��8
هاي��همکاري�میان�بخش

��نوآوري�يمختلف�برا
0.89��

����������0.79سازمان�یتوان�مال��9

�هاي�پژوهش�یافته

�یهمبسـتگ�سنجش��يو�آزمون�کندال�برا�SPSSافزار��ها�با�استفاده�از�نرم�هاي�پرسشنامه�داده

�هـا��پاسخن�یب�یزان�هماهنگیسنجش�م�ين�آزمون�برایا.�ها�پردازش�گردیدند�ن�پاسخیي�بآمار

در�دور�اول�دلفـی�عوامـل�میـزان�تحصـیالت�����.�اسـتفاده�شـده�اسـت����یجهت�توقف�روش�دلف

،�سـطح��)ردیـف�ششـم��(آوري�اطالعات�موجود�در�پیرامون�سازمان��،�جمع)ردیف�دوم(کارکنان�

،�ارزیابی�مجدد�سـازمان�و�عملکـرد�آن�در�دوران�صـلح����)ردیف�سیزدهم(روابط�میان�کارکنان�

هاي�مختلـف���و�همکاري�میان�بخش)�ردیف�پانزدهم(،�تعهد�کاري�کارکنان�)ردیف�چهاردهم(
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که�همگی�داراي�اهمیتی�کمتر�از�میانگین�بودنـد،�کنـار�گذاشـته����)�ردیف�هفدهم(یک�سازمان�

ت،�سـاختار�سـازمانی�و�آمـوزش�و�یـادگیري�����همچنین�سه�عامل�کیفیت�قوانین�و�مقررا.�شدند

نتـایج�آزمـون���.�پیشنهاد�خبرگان�براي�دور�دوم�دلفی�وارد�فرآیند�شـدند��بر�اساسمنابع�انسانی�

��.اند�ارائه�شده)�3(در�جدول��یدور�اول�روش�دلف�يندال�براک

��نتایج�آزمون�کندال�در�دور�اول�دلفی�.3جدول�

��14تعداد�خبرگان

��215/0ضریب�کندال

��081/48مربع�کاي

��13درجه�آزادي

��000/0سطح�معناداري

درصـد�صـورت�پـذیرفت�کـه�بـا�توجـه�بـه�سـطح����������99آزمون�کندال�در�سطح�اطمینان�

کـه�از���نیز�میانگین�رتبه�عوامـل�را�)�4(جدول�.�معناداري�حاصل�شده،�این�آزمون�معنادار�است

��.دهد�یمدر�دور�اول�دلفی�نمایش��Spssطریق�آزمون�فریدمن�و�در�نرم�افزار�

��ها�به�ترتیب�اهمیت�در�دور�اول�دلفی�میانگین�رتبه.��4جدول

��میانگین�رتبه��عامل�میانگین�رتبه�عامل

���02/9زان�تجربهیم)��75/12�10یفرهنگ�سازمان)�5

����9زان�هوشیم)��61/12�11پذیري�ریسکزان�یم)�8

����7سازمان�و�عملکرد�آن�در�دوران�صلحارزیابی�مجدد�)��07/12�14ق�و�توسعهیتحق)�4

����7نوآوري�يهاي�مختلف�برا�همکاري�میان�بخش)��89/10�17نوآوري�ياستراتژ)�1

بر�درست�از�نیروي�انسانی��استفاده)�16

�هاي�هر�فرد�توانایی�اساس
����5/6تعهد�کاري�کارکنان)�57/10�15

����46/6التیزان�تحصیم)��43/10��2یت�شغلیرضا)�7

����39/6رامون�سازمانیاطالعات�پ)��64/9�6سازمان�یتوان�مال)�9

��36/5سطح�روابط�میان�کارکنان)��27/9��13سازمان�ییتوانا)�12

����9میانگین��04/9ينولوژکت�تیظرف)�3

ـافه��� در�نهایت�با�اتمام�مرحله�اول�دلفی�در�مرحله�دوم�دلفی،�تعداد�سه�عامل�به�پرسشـنامه�اض

��.عامل�رسید�14تعداد�عوامل�در�دور�دوم�به��.شدندو�تعداد�شش�عامل�از�میان�عوامل�حذف�

در�گام�دوم�هیچ�عاملی�پیشنهاد�نشد�و�همچنین�تعداد�شش�عامل�داراي�اهمیتی�کمتـر��

،�)ردیـف�دوم�(مقـررات��کیفیـت�قـوانین�و���:�از�اند�عبارتاین�عوامل�.�از�میانگین�حذف�گردیدند

،�میـزان�تجربـه���)ردیف�نهم(ن�،�توانایی�مالی�سازما)ردیف�سوم(ظرفیت�تکنولوژیکی�سازمان�

و�آمـوزش�و��)�ردیـف�دوازدهـم��(ها��،�توانایی�سازمان�در�مواجهه�با�بحران)ردیف�دهم(کارکنان�
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در���عامـل�بـود،���14نتایج�دور�دوم�دلفـی�کـه�شـامل����).�ردیف�سیزدهم(�یانسانیادگیري�منابع�

��.اند�شدهارائه�)�6و��5(جداول�

��دلفینتایج�آزمون�کندال�در�دور�دوم�.�5جدول�

��14تعداد�خبرگان

��273/0ضریب�کندال

��692/49مربع�کاي

��13درجه�آزادي

��000/0سطح�معناداري

درصد�صورت�پذیرفت�که�با�توجه�به�سطح�معنـاداري���99دور�دوم�نیز�در�سطح�اطمینان�

��.به�دست�آمده،�این�مرحله�نیز�معنادار�است

��ها�به�ترتیب�اهمیت�در�دوم�دلفی�میانگین�رتبه.�6جدول�

��میانگین�رتبه��عامل�میانگین�رتبه�عامل

��39/7آموزش�و�یادگیري�منابع�انسانی)��86/10�13فرهنگ�سازمانی)�5

��29/6ظرفیت�تکنولوژیکی�سازمان)��36/9�3پذیري�سازمان�میزان�ریسک)�8

��86/5توانایی�مالی�سازمان)��14/9�9رضایت�شغلی�کارکنان)�7

��71/5کیفیت�قوانین�و�مقررات)��07/9�2هاي�تحقیق�و�توسعه�افزایش�فعالیت)�4

��75/4میزان�تجربه�کارکنان)��57/8�10نوآوريتدوین�استراتژي�)�1

��71/3ها�توانایی�سازمان�در�مواجهه�با�بحران)��32/8�12استفاده�درست�از�نیروي�انسانی)�14

��04/8میزان�هوش�کارکنان)�11
��5/7میانگین

��82/7ساختار�سازمانی)�6

تـر���هاي�دور�دوم�دلفی،�تعداد�شش�عامل�کم�اهمیت�در�نهایت�پس�از�پردازش�پرسشنامه

��.اند�ارائه�شده)�7(باقی�بمانند�که�در�جدول��تر�مهمشناسایی�و�حذف�شدند�تا�هشت�عامل�

��یافته�به�پرسشنامه�روش�دیمتل�فازي�عوامل�راه.�7جدول�

��عامل��ردیف��عامل��ردیف

��رضایت�شغلی�کارکنان����5نوآوريتدوین�استراتژي���1

��سازمان�پذیري�ریسکمیزان�����6افزایش�فعالیت�تحقیق�و�توسعه��2

��هوش�کارکنان����7فرهنگ�سازمانی��3

��استفاده�درست�از�نیروي�انسانی����8ساختار�سازمانی��4

دلیـل�توقـف�روش�دلفـی�پـس�از�دو�����.�روش�دلفی�پس�از�طی�دو�مرحله�متوقف�گردیـد�

دو�مرحله�نسبت�به�یکـدیگر�تغییـر�چنـدانی�نکـرده�بـود������مرحله�این�بود�که�ضریب�کندال�در�
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�).1390ایمانی�پور�و�کنعانی،�(

.�روش�دیتمل�فـازي�در�اختیـار�خبرگـان�قـرار�گرفـت������پرسشنامهق�یدر�مرحله�دوم�تحق

�افرادي�که�مورد�سؤال�قـرار��همهدر�واقع�از�میانگین�ساده�نظرات��اولیه�گیري�یمتصمماتریس�

زبـانی�کـه����یارهـاي�معبر�اساس�.�ارائه�شده�است)�8(که�در�جدول�شود��استخراج�می،�اند�گرفته

��.اند�شدهارائه�گردیده�است،�نظرات�خبرگان�به�حالت�فازي�تبدیل�

��ماتریس�میانگین�نظرات.�8جدول�

fمیانگین 1�f 2�f 3�f 4�

f 1�00/0�00/0�00/0�55/6�55/7�27/8�64/5�64/6�36/7�36/6�36/7�00/8�

f 2�18/6�18/7�82/7�00/0�00/0�00/0�45/5�45/6�18/7�45/5�45/6�36/7�

f 3�73/4�73/5�64/6�82/5�82/6�55/7�00/0�00/0�00/0�82/5�55/7�18/8�

f 4�09/5�09/6�00/7�09/5�09/6�00/7�00/6�00/7�82/7�00/0�00/0�00/0�

f 5�18/6�18/7�00/8�45/5�45/6�18/7�18/6�18/7�00/8�00/6�00/7�64/7�

f 6�18/4�18/5�00/6�82/5�82/6�55/7�73/4�73/5�64/6�91/4�91/5�82/6�

f 7�18/6�18/7�82/7�73/6�73/7�18/8�55/6�55/7�09/8�18/6�18/7�00/8�

f 8�73/6�73/7�27/8�55/6�55/7�09/8�82/5�82/6�55/7�55/6�55/7�00/8�

fمیانگین 5�f 6�f 7�f 8�

f 1�64/5�64/6�45/7�27/5�27/6�00/7�27/5�27/6�09/7�36/6�36/7�91/7�

f 2�82/5�82/6�55/7�82/5�82/6�45/7�09/5�09/6�91/6�27/5�27/6�09/7�

f 3�73/6�73/7�09/8�00/6�00/7�64/7�09/5�09/6�91/6�82/5�82/6�64/7�

f 4�36/6�36/7�09/8�27/5�27/6�09/7�36/4�36/5�27/6�82/5�82/6�45/7�

f 5�00/0�00/0�00/0�00/6�00/7�64/7�00/6�00/7�64/7�36/6�36/7�00/8�

f 6�36/6�36/7�91/7�00/0�00/0�00/0�64/5�64/6�36/7�64/5�64/6�36/7�

f 7�82/5�82/6�55/7�00/6�00/7�64/7�00/0�00/0�00/0�00/6�00/7�64/7�

f 8�73/6�73/7�18/8�82/5�82/6�45/7�45/5�45/6�18/7�00/0�00/0�00/0�

به�هر�کدام�از�عناصر�هر�پرسشنامه�یک�معیار�زبـانی��.�پرسشنامه�تکمیل�گردید�12تعداد�

در�مـاتریس�نرمـال�شـده����.�اي�اختصاص�یافت�تا�اعداد�هر�پرسشـنامه�فـازي�گردنـد����سه�درایه

��.ارائه�شده�است)�9(جدول�
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��ماتریس�نرمال�شده.�9جدول�

�نرمال�شده f 1� f 2� f 3� f 4�

f 1� 0/000� 0/000� 0/000� 0/119� 0/137� 0/151� 0/103� 0� 0/134� 0/116� 0/134� 0/146�

f 2� 0.113� 0.131� 0/142� 0/000� 0/000� 0/000� 0/099� 0/118� 0/131� 0/099� 0/118� 0/134�

f 3� 0/086� 0/104� 0/121� 0/106� 0/124� 0/137� 0/000� 0/000� 0/000� 0.106� 0/137� 0.149�

f 4� 0/093� 0/111� 0/127� 0/093� 0/111� 0/127� 0.109� 0/127� 0/142� 0/000� 0/000� 0/000�

f 5� 0/113� 0/131� 0/146� 0/099� 0/118� 0/131� 0/113� 0/131� 0/146� 0/109� 0/127� 0/139�

f 6� 0/076� 0/094� 0/109� 0/106� 0/124� 0/137� 0/086� 0/104� 0/121� 0/089� 0/108� 0/124�

f 7� 0/113� 0/131� 0/142� 0/123� 0/141� 0/149� 0/119� 0/137� 0/147� 0/113� 0/131� 0/146�

f 8� 0/123� 0/141� 0/151� 0/119� 0/137� 0/147� 0/106� 0/124� 0/137� 0/119� 0/137� 0/146�

�نرمال�شده f 5� f 6� f 7� f 8�

f 1� 0/103� 0/121� 0/136� 0/096� 0/114� 0/127� 0/096� 0/114� 0/129� 0/116� 0/134� 0/144�

f 2� 0/106� 0/124� 0/137� 0/106� 0/124� 0/136� 0/093� 0/111� 0/126� 0/096� 0/114� 0/129�

f 3� 0/123� 0/141� 0/147� 0/109� 0/127� 0/139� 0/093� 0/111� 0.126� 0/106� 0/124� 0/139�

f 4� 0/116� 0/134� 0/147� 0/096� 0/114� 0/129� 0/079� 0/098� 0/114� 0/106� 0/124� 0.136�

f 5� 0/000� 0/000� 0/000� 0/109� 0/127� 0/139� 0/109� 0/127� 0/139� 0/116� 0/134� 0/146�

f 6� 0/116� 0/134� 0/144� 0/000� 0/000� 0/000� 0/103� 0/121� 0/134� 0/103� 0/121� 0/134�

f 7� 0/106� 0/124� 0/137� 0/109� 0/127� 0/139� 0/000� 0/000� 0/000� 0/109� 0/127� 0/139�

f 8� 0/123� 0/141� 0/149� 0/106� 0/124� 0/136� 0/099� 0/118� 0/131� 0/000� 0/000� 0/000�

قبـل�محاسـبه�گردیـد�را�بـه�سـه�������مرحلهدر�این�مرحله�باید�ماتریس�نرمال�شده�که�در�

بـدین�صـورت�کـه�مـاتریس�اول�از�عناصـر�اول�هـر�عامـل،��������.�تر�تجزیه�کرد�ماتریس�کوچک

ماتریس�دوم�از�عناصر�دوم�هر�عامل�و�مـاتریس�سـوم�از�عناصـر�سـوم�هـر�عامـل�تشـکیل��������

�.شـود��ایجـاد�مـی��جدیـد���شـده�این�سه�زیر�ماتریس،�مـاتریس�ادغـام����دوبارهبا�ادغام�.�شود�می

��.نشان�داده�شده�است)�10(نهایی�در�جدول��ماتریس

��ماتریس�نو�تایلد�.10جدول�

�fنو�تایلد 1�f 2�f 3�f 4�

f 1�0/266�0/713�2/760�0/388�0/869�2/994�0/365�0/835�2/929�0/382�0/868�3/001�

f 2�0/355�0/801�2/805�0/269�0/720�2/780�0/350�0/805�2/845�0/355�0/826�2/909�

f 3�0/339�0/802�2/846�0/370�0/853�2/960�0/265�0/722�2/788�0/366�0/864�2/980�

f 4�0/332�0/772�2/765�0/347�0/805�2/864�0/352�0/799�2/825�0/259�0/707�2/761�

f 5�0/373�0/843�2/934�0/379�0/869�3/028�0/380�0/858�2/986�0/383�0/878�3/045�

f 6�0/315�0/750�2/702�0/354�0/806�2/820�0/329�0/771�2/758�0/337�0/794�2/820�
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f 7�0/380�0/859�2/967�0/405�0/904�3/078�0/392�0/879�3/023�0/393�0/897�3/087�

f 8�0/390�0/870�2/966�0/404�0/904�3/069�0/383�0/871�3/007�0/400�0/905�3/078�

�fنو�تایلد 5�f 6�f 7�f 8�

f 1�0.384�0.878�3.033�0.359�0.827�2.889�0.338�0.782�2.770�0.381�0.858�2.957�

f 2�0.374�0.851�2.950�0.355�0.808�2.815�0.325�0.754�2.691�0.353�0.814�2.864�

f 3�0.393�0.888�3.019�0.363�0.832�2.876�0.330�0.775�2.746�0.367�0.844�2.931�

f 4�0.375�0.844�2.928�0.340�0.786�2.782�0.308�0.730�2.654�0.355�0.808�2.840�

f 5�0.298�0.786�2.963�0.376�0.853�2.946�0.356�0.807�2.823�0.388�0.873�3.007�

f 6�0.371�0.834�2.873�0.249�0.674�2.618�0.324�0.740�2.623�0.348�0.796�2.788�

f 7�0.402�0.913�3.121�0.383�0.869�2.981�0.264�0.709�2.735�0.390�0.885�3.038�

f 8�0.416�0.929�3.122�0.382�0.869�2.971�0.355�0.817�2.843�0.293�0.774�2.908�

عناصـر���تـک��تـک�پس�از�تبدیل�اعداد�فازي�به�اعداد�غیرفازي�و�تکمیل�محاسبات�براي�

��.شود�یمحاصل�)�11(ماتریس،�نتایج�جدول�

��ماتریس�غیرفازي�شده�.11جدول�

fغیر�فازي�شده 1�f 2�f 3�f 4�f 5�f 6�f 7�f 8�

f 1�0.9801.1431.1061.1421.1551.0931.0391.128

f 2�1.0610.9881.0691.0951.1211.0671.0051.079

f 3�1.0651.1230.9901.1341.1601.0951.0291.113

f 4�1.0311.0721.0620.9741.1131.0440.9811.071

f 5�1.6701.1471.1331.1571.0681.1221.0681.148

f 6�1.0031.0671.0281.0551.0970.9270.9851.053

f 7�1.1311.1831.1551.1781.1961.1400.9721.161

f 8�1.1391.1811.1461.1831.2091.1381.0771.050

��براي�مشخص�کردن�اهمیت�عوامل�نیاز�به�محاسبه − � �و��� �.�داریمنیاز����+

ن�تأثیري��گر�می�بین����گذارد�و��بر�عوامل�دیگر�می�iگر�میزان�تأثیري�است�که�عامل��ان���

؛�1391؛�بردبار�و�همکاران،�1390جمالی�و�هاشمی،�(پذیرد��ر�می�از�عوامل�د��iاست�که�عامل�

با�مرتـب�کـردن�مقـادیر����.�ارائه�شده�است)�12(این�مقادیر�در�جدول��).1395یادگاري�و�تارخ،�

�� − را��هـا��آنتـوان�اولویـت����مـی�)�2012مهرگـان�و�همکـاران،���(از�بیشتین�به�کمترین�����

��.اند�نشان�داده�شده)�13(ها�در�جدول��اولویت.�مشخص�کرد
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��ها�ها�و�اثرپذیري�میزان�اثرگذاري�.12جدول�

�D+R�D-Rعامل����D+R��D-Rعامل

1��19.44��0.28��5��20.27��0.17-��

2��19.53��0.45-��6��18.92��0.44-��

3��19.54��0.01��7��19.40��1.04��

4��19.41��0.61-��8��20.09��0.34��

��در�واقع + � حاصل�جمع�تأثیرپذیري�و�تأثیرگذاري�هـر�عامـل�از�عوامـل�دیگـر�������

�در�واقع�.�است هرچـه�یـک���.�خالص�اثرگذاري�یک�عامل�بر�عوامـل�دیگـر�اسـت�������−

��عامل�خالص�اثرگذاري�بیشتري�داشته�باشد،�یعنی� − �تـر��مهـم�بیشري�داشـته�باشـد،�������

نهایی�پژوهش�یعنی��یجهنتنشانگر�)�13(جدول�).�2012مهرگان�و�همکاران،�(گردد��قلمداد�می

��.کند�می�ارائهمراکز�پژوهشی�دفاعی�را��نوآوريعوامل�مؤثر�بر��ترین�مهمبندي��اولویت

��اهمیت�بر�اساسبندي�عوامل��اولویت�.�13جدول

��هر�عامل)�D-R(خالص�اثرگذاري���عاملنام���شماره�ردیف�در�پرسشنامه

����1.04هوش�کارکنان��7

����0.34ي�درست�از�نیروي�انسانی�استفاده��8

����0.28نوآوريتدوین�استراتژي���1

����0.01فرهنگ�سازمانی��3

��0.17-��رضایت�شغلی�کارکنان��5

��0.44-��پذیري�سازمان�میزان�ریسک��6

��0.45-��هاي�تحقیق�و�توسعه�افزایش�فعالیت��2

�0.61-��سازمانیساختار���4

و��نـوآوري�درست�از�نیروي�انسـانی،�تـدوین�اسـتراتژي�����استفادهعوامل�هوش�کارکنان،�

��.مراکز�پژوهشی�هستند�نوآوريفرهنگ�سازمانی�به�ترتیب�داراي�بیشترین�اهمیت�در�افزایش�

�گیري�بحث�و�نتیجه �

مراکـز�پژوهشـی����نـوآوري�عوامل�مؤثر�بـر���بندي�اولویتهدف�اصلی�این�پژوهش،�شناسایی�و�

�نوآوريعامل�مهم�و�مؤثر�بر���17يات�موضوع�و�احصایمرحله�اول�شامل�مرور�ادب.�دفاعی�بود

از�نخبگـان�بـا�روش����یدر�مرحله�دوم،�نظرسنج.�نه�موجود�بودیشیبا�توجه�به�مبانی�نظري�و�پ

عوامل�مؤثر��ترین�مهمدر�مرحله�آخر�.�شوند�سازي�یبومصورت�گرفت�تا�عوامل�مربوطه��یدلف

پژوهش�حاضر�ضمن�پاسخ�به�یک��نوآوري�ترین�مهم.�مشخص�شد�یز�پژوهشکمرا�نوآوريدر�
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تحقیقـات���گـذاري��یاسـت�س�يهوشمند�سـاز�دغدغه�کاربردي�سیاستی�براي�کاربست�در�مسیر�

مراکز�پژوهشی�نهاجا�شامل�موارد�زیـر�بـود؛�اسـتفاده�����گذاري�یاستسصنعتی�دفاعی�و�به�ویژه�

د�ادبیـات�موضـوع�مبتنـی�بـر�آخـرین�دسـتاوردهاي�علمـی،��������و�ترکیبی�از�سه�رویکر�زمان�هم

علم،�فنـاوري�و���گذاري�یاستسحوزه�مدیریت�و��نظران�صاحباز�نظرات�استادان�و��يبردار�بهره

بندي�عوامل�مـؤثر���در�سطح�نهاجا�و�دانشگاه�علوم�و�فنون�هوایی�شهید�ستاري�و�رتبه�نوآوري

ژوهشگران�صاحب�تجربه�و�فعال�مراکـز��مدیران�پژوهشی�و�پ�ینتر�شاخصاز�منظر�تعدادي�از�

��.پژوهشی�نهاجا

درست�از�نیروي�انسانی،��استفادهبندي�حاصل�شده�عوامل�هوش�کارکنان،��بر�اساس�رتبه

هاي�اول�تـا�چهـارم�را�بـه�لحـاظ������و�فرهنگ�سازمانی�به�ترتیب�رتبه�نوآوريتدوین�استراتژي�

در�سـازمان���نوآوريمر�هستند�که�دو�عامل�اول�گویاي�این�ا.�اند�اهمیت�به�خود�اختصاص�داده

اول�از�طریق�سرمایه�انسانی�آن�و�نه�الزاماً�عوامل�دیگـر�ماننـد�عوامـل�����درجهمورد�مطالعه�در�

پذیرد؛�که�شاید�بتوان�این�امر�را�این�چنین�توجیه�کرد�که�عوامل��فناورانه�و�یا�مالی�صورت�می

وده�و�در�واقع�توسط�نیروي�انسـانی��خود�معلول�سرمایه�انسانی�ب�ها�آنمالی�و�فناورانه�و�امثال�

�نوآوريپس�به�خوبی�اهمیت�فراوان�سرمایه�انسانی�و�نقش�آنان�در�افزایش�.�خلق�خواهند�شد

نـان،�میـزان���کارکرات�کـ�با�توجه�به�استفاده�مؤثر�از�تف.�گردد�هاي�دفاعی�مشخص�می�سازمان

از�دید�خبرگـان�شـناخته�شـد�����نوآوريعامل�مؤثر�بر��ترین�مهمهوش�کارکنان�در�این�پژوهش�

نان�کارکه�هوش�کنیا.�گذارد�نیز�بر�همین�امر�صحه�می)�2015(که�پژوهش�کاگان�و�همکاران�

ه�در�کـ�رد�کـ�تفسـیر���طـور��یـن�ا�تـوان��یمـ�عامـل�انتخـاب�شـده�اسـت�را������ترین�مهمبه�عنوان�

شـد؛��با�سـاز��سرنوشت�تواند�یمت�یدر�هر�مأمور�يفرد�يدفاعی�استفاده�از�توانمند�يها�سازمان

�یکخود�و�مجموعه�خود�به�عنوان��يد�بتواند�برایبا�یمختلف�هر�نظام�هاي�یتموقعدر��چراکه

��.خواهد�بود�تر�پررنگار�یبس�یز�پژوهشکن�نقش�در�مرایحال�ا.�دینقش�نما�يفایفرمانده�ا

درسـت�از�نیـروي�انسـانی�بـر�اسـاس�������اسـتفاده�بر�اساس�نتایج�حاصله�در�این�پـژوهش��

)�2003(مؤثر�است�که�این�امر�نیز�با�نتایج�پـژوهش�لـوتبرا����نوآوريهاي�هر�فرد�نیز�بر��توانایی

س�کـ�و�انتصابات�وجود�داشته�باشد�و�هر��ها�ینشگزدر��ساالري�یستهشاه�کنیا.�هماهنگ�است

�نـوآوري��يزه�بـرا�یـ�انگ�ساالري�یستهشابا��چراکه.�ار�مورد�تأکید�استیگاه�خود�باشد،�بسیدر�جا

.�اهداف�سـازمان�خواهـد�شـد����ينان�در�راستاکارکشتر�یهر�چه�ب�ییوفاکشتر�شده�و�باعث�شیب

منـابع�انسـانی�بـه����.�مورد�تأکید�است�نوآوريبه�عنوان�منبعی�کلیدي�در��سرمایه�انسانی�عامل

ی�نامشهود�قلمداد�ترین�دارای�قابلیت�در�کسب�مزیت�رقابتی�و�همچنین�عمده�ترین�مهمعنوان�

اسـتفاده��.�دانستدر�مراکز�پژوهشی�دفاعی��نوآوريشده�و�باید�سرمایه�انسانی�را�پایه�و�اساس�

بنــابراین��.�اسـت��نـوآوري�توسـعه��از�عوامل�کلیـدي���ها�آنصحیح�از�نیروي�انسانی�و�پرورش�
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هـاي���رمایهسـ��تجهیـز�و�پـرورش���يمناسب�برا�واحدهايسـرمایه�انسـانی�و�تشکیل��مدیریت

�گـذاران��سیاستمدیران�و�فرماندهان�و�از�وظـایف�اصـلی��نوآورينیل�به�اهداف��يبرا�سانیان

�يهـا��هیبهتـر�از�سـرما���يبـردار��به�بهرهتواند��می�یه�انسانیسرما.�اسـتمراکز�پژوهشی�دفاعی�

�نـوآوري�ش�داده�و�موجب�یرا�افزا�يها،�راندمان�کار�تیحدودمضمن�رفع�و��موجود�کمک�کند

کاهش�فاصله�میـان�خلـق�دانـش�و�کـاربرد�دانـش�و�������یدر�راهکار�مهم�و�عملواقع،��در.�گردد

بالنـده���یه�انسانیده�و�سرماید�کار�آموزش�يروید،�در�استفاده�از�نیدر�تول�نوآوريل�علم�به�یتبد

انسانی��یهسرماباشد�که�مراکز�پژوهشی�دفاعی�د�مورد�توجه�یز�باین�مسئله�نیاما�ا؛�نهفته�است

�نـوآوري�بـر���تـري��توجـه��قابلتواند�اثر��خلق�دانش�است�که�می�واسطه�بهم�و�یرمستقیطور�غ�به

ق�و�توسـعه،��یـ�تحق.�نیاز�اسـت�در�خلق�و�کسب�دانش��يشتریب�يگذار�هیداشته�باشد�و�به�سرما

هاي�مطالعاتی�و�شـرکت���ها�و�مراکز�پژوهشی�داخل�و�خارج�از�کشور،�فرصت�سازماند�از�یبازد

��.خلق�دانش�هستند�يرهایمتغ�ترین�همماز�هاي�داخلی�و�خارجی��در�نمایشگاه

.�جایگاه�سوم�را�به�لحاظ�اهمیـت�بـه�خـود�اختصـاص�داد�����نوآوريتدوین�یک�استراتژي�

ایـن�اسـت�کـه�����هـا��آن�تـرین��مهـم�ولی�یکی�از�.�دارد�توجهی�قابلهاي��تدوین�استراتژي�مزیت

و��ورينـوآ�شود�تا�نقشه�راه�سـازمان�در�جهـت�خلـق�����تعریف�استراتژي�در�این�زمینه�باعث�می

ارکان�آن�از�پیش�تعریف�شـده�و���همه،�براي�نوآوريهاي�الزم�براي�رسیدن�به��گام�طور�ینهم

شود�که�هر�عضو�سازمان�در�هر�جایگاه�شغلی�و�مقطـع�زمـانی،����این�باعث�می.�مشخص�باشد

متناسب�با�مسئولیتی�که�سازمان�به�وي�محول�کرده�نسبت�به�شرایط�و�هدف�سازمان�اشراف�

همـین�امـر�دلیـل�محکمـی�بـراي������.�و�در�جهت�تحقق�آن�هدف�قدم�بردارد�کامل�داشته�باشد

زیـرا�اگـر�اسـتراتژي�تعریـف�����؛�اسـت��نوآوريباال�براي�عامل�تدوین�استراتژي��رتبهکسب�این�

اي�در�این�زمینه�تدوین�نشده�باشد،�ارکان�سازمان�از�هدف�دقیق�سازمان�و�اقدامات�بهینه��شده

داشته�و�حتی�ممکن�است�که�اقدامات�مخربی�در�آن�براي�رسیدن�به�آن�هدف�آگاهی�کامل�ن

از�دید�این�پژوهش�به�عنوان�یکی�از�عوامل�مهـم���نوآوريتدوین�استراتژي�.�زمینه�انجام�دهند

��.است)�2016(این�نتیجه�مطابق�با�پژوهش�گریسام�و�همکاران�.�شناخته�شد�نوآوريمؤثر�بر�

یـت�فرهنـگ�سـازمانی�بـه�����اهم.�عامل�چهارم�به�لحاظ�اهمیت،�فرهنگ�سازمانی�اسـت��

.�آن�باشـد��کننـده��سـرکوب�باشـد�و�یـا�بـالعکس�����نوآوريتواند�بستري�براي��حدي�است�که�می

هاي�جدید�افراد�استقبال�شود؛�طبیعتاً�بـه�تشـویق����فرهنگ�سازمانی�اگر�طوري�باشد�که�از�ایده

نی�ولی�اگر�فرهنگ�حاکم�بر�یک�سـازما�.�منجر�خواهد�شد�نوآوريافراد�براي�حرکت�در�مسیر�

هاي�جدیدتر�و�کاراتر�باشد،�طبیعتـاً���هاي�سابق�و�عدم�استقبال�از�رویه�صرفاً�تأکید�بر�روي�رویه

نظـامی�را���نـوآوري�فرهنـگ،��.�در�میان�اعضاي�سازمان�سرکوب�خواهد�شد�نوآوريگرایش�به�

دهـد�و�بنـابراین����فرهنگ�به�طرز�عمیقی�طرز�فکـر�رهبـران�را�شـکل�مـی����.�کند�بهتر�بیان�می



���1400پاییز،��13ة،�شمار�4دورة�،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 118/��

سازي�و�ایجاد�باور�و�روحیـه�خودبـاوري�و����فرهنگ.�و�یا�محرك�آن�باشد�نوآوريتواند�مانع��می

در�این�رابطه،�.�است�نوآوريیکی�از�راهکارهاي�مهم�توسعه�،�در�نیروهاي�مسلح�نفس�اعتمادبه

سـازي،�سـازماندهی،�پشـتیبانی،�����در�فرهنگ)�العالی�مدظله(فرماندهی�کل�قوا�نقش�مقام�معظم�

تشویق�و�ترغیـب�کسـانی����،خودباوري،�تقبیح�خودباختگی�و�وابستگی�یهروحقویت�حمایت�و�ت

.�که�نترسـند،�خیلـی�تأثیرگـذار�بـود�����ها�آنداشتند�و�شجاعت�دادن�به��که�در�این�راه�قدم�بر�می

نیـز�بـر�نقـش����)�2009(و�پترسـن��)�2006(،�گریسـام��)2003(،�لوترا�)2015(هاي�کاما��پژوهش

��.تأکید�داشتند�ورينوآفرهنگ�سازمانی�در�افزایش�

این�عامـل�نیـز�بـه�نیـروي�����.�عامل�پنجم�به�لحاظ�اهمیت،�رضایت�شغلی�کارکنان�است�

�نـوآوري�نیـروي�انسـانی�در�افـزایش�����بـدیل��بـی�گردد�که�تأکید�مجددي�بر�نقش��انسانی�برمی

مراکز�نظامی�را�چنـین���نوآورينقش�مؤثر�رضایت�شغلی�در�افزایش�.�هاي�نظامی�است�سازمان

جیه�نمود�که�اگر�نیروي�انسانی�سازمان�به�لحاظ�شغلی�داراي�رضایت�کافی�باشـد،��توان�تو�می

سازمان�کمک�خواهد�کرد؛�زیرا�انرژي�و�تمرکز�نیـروي���نوآوريبا�احتمال�بیشتري�به�افزایش�

توانـد�در�جهـت����از�بـین�بـرود،�مـی����غیرمـادي�هاي�مادي�و��اینکه�براي�دغدغه�جاي�بهانسانی�

رضایت�شغلی�کارکنان�نیز�بر�اساس�نتایج�این�پژوهش�.�ف�شودصر�نوآوريدرست�مانند�خلق�

هـاي�کاگـان�و����شناخته�شد�که�این�نتیجـه�در�تأییـد�پـژوهش����نوآورياز�عوامل�مهم�مؤثر�بر�

��.است)�1970(و�هیگ�و�آیکن�)�2015(همکاران�

�نـوآوري��درهرحال.�پذیري�سازمان،�جایگاه�ششم�را�به�خود�اختصاص�داد�میزان�ریسک�

مطلوب�برسد،�باز�هم�در�ابتـدا���یجهنتآمیز�باشد�و�به��موفقیت�نوآوريحتی�اگر�آن��زاست�هزینه

تـوأم�بـا����نـوآوري�پس�حرکـت�در�جهـت���.�نیاز�به�صرف�هزینه�براي�عملیاتی�کردن�آن�است

صـرف���نـوآوري�نخواهد�این�هزینه�را�از�بـیم�شکسـت����وجه�هیچ�بهاگر�سازمانی�.�ریسک�است

در�صورت�موفقیت�را�نیـز�از�دسـت�خواهـد�����نوآوريمزایاي��مندي�از�نماید�طبیعتاً�شانس�بهره

زیرا�؛�هاي�مطرح�شده�را�عملیاتی�نمایند�ها�تمام�ایده�البته�این�بدین�معنا�نیست�که�سازمان.�داد

ها�با�شکست�مواجـه�خواهنـد�شـد�و�ایـن�بـراي�سـازمان��������قطعاً�در�این�مسیر�برخی�از�نوآوري

مشی�متعادل�را�در�این�زمینه�اتخاذ�نمایند��یک�خط�هاي�نظامی�باید�زاست،�بلکه�سازمان�هزینه

.�اضافی�بر�مراکز�نظامی�تحمیل�ننمایند�ینههزتا�هم�شانس�موفقیت�خود�را�از�بین�نبرند�و�هم�

�يتر�نیین�عامل�در�رتبه�پایده�است؛�ایبه�لحاظ�امنیتی،�باعث�گرد�ینظام�يها�سازمانت�یماه

��.است)�2003(و�لوترا�)�2015(همکاران�افته�مطابق�با�پژوهش�کاگان�و�ین�یا.�باشد

هاي�تحقیق�و�توسعه�و��هاي�هفتم�و�هشتم�را�به�ترتیب�عوامل�افزایش�فعالیت�اما�جایگاه

در�واقـع�از��.�بنـدي�قـرار�گرفتنـد����این�عوامل�در�انتهـاي�رتبـه��.�آوردند�دست�بهساختار�سازمانی�

عوامـل�داراي�اهمیـت����هاي�تحقیق�و�توسعه�نسبت�بـه�سـایر���دیدگاه�خبرگان�افزایش�فعالیت
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هر�سـازمان���یق�و�توسعه�جزو�ذاتیتحق�چراکه.�مراکز�نظامی�است�نوآوريکمتري�در�افزایش�

همچنین�به�اعتقاد�.�قرار�گرفته�است�ینیین�در�رتبه�پایبنابرا؛�دفاعی�است�يها�سازماناز�جمله�

کـه���بـدین�صـورت��.�اسـت��نـوآوري�ساختار�سازمانی�داراي�کمترین�اهمیت�در�افـزایش���ها�آن

هرچقدر�هم�که�یک�سازمان�دفاعی�از�نظم�و�ساختار�غیر�منعطف�استفاده�نماید،�باز�با�رعایـت��

�برنـده�را�در�آن�شکوفا�نمود�و�مقررات�خاص�مراکـز�نظـامی�از�بـین�����نوآوريتوان��مواردي�می

�.نیستند�نوآوري

�نهاجـا،�هـوش���یبه�اعتقاد�خبرگان�فعال�مراکز�پژوهشـ��نوآوريمؤثر�بر��عامل�ترین�مهم

�یـین�هـوش�پژوهشـگران�خـود،�تع����یزانم�یشافزا�يبرا�یمراکز�پژوهش�کارراه.�کارکنان�است

افـراد���یهوشـ��یبسنجش�مناسب�ضر�يافراد�برا�گزینشمشخص�و�کارا�در�زمان��یلترهاییف

به�مـرور�و���ی�بررسی�شوند،هوش�یببه�لحاظ�ضر�یاگر�افراد�وارد�شده�به�مراکز�پژوهش.�است

و�متعاقـب���یافـت�معنادار�خواهـد���یشکارکنان�سازمان�افزا�یهوش�یبدر�بلندمدت�متوسط�ضر

جـذب���يبـرا��شـود��یمـ�شـنهاد��ین�پیبنـابرا�؛�خواهد�داشـت��یشسازمان�افزا�نوآوريآن�سطح�

��.هوش�استاندارد�و�نمرات�باالتر�از�نرم�استفاده�شود�يها�آزموناز��یز�پژوهشکنان�مراکارک

�يهـا��سـازمان�.�هر�فرد�است�هاي�ییمتناسب�با�توانا�یانسان�یرويعامل�دوم�استفاده�از�ن

مانند�هـوش���یذات�هاي�ییاز�توانا�یدرك�درست�یدبا�خود�یز�پژوهشکدر�مرا�خصوص�بهی�نظام

�هـا��آن�يهـا��کارمندان�خـود�ماننـد�تخصـص����یاکتساب�هاي�ییتوانا�ینو�سرعت�عمل�و�همچن

مشـاغل���يافـراد�بـرا���انتخـاب��يمبنـا��یـد�درك�و�شـناخت�با��ینآنکه�ا�تر�مهمداشته�باشند�و�

و��یذاتـ��هـاي��یتبـر�اسـاس�صـالح����سازمانی�درونمشاغل��یصاگر�تخص.�باشد�سازمانی�درون

افراد�نه�تنها�سرکوب�نخواهد�شد؛�بلکـه���هاي�ییتوانا�یرد،هر�عضو�سازمان�صورت�پذ�یاکتساب

�غلیشـ��یترضـا��توانـد��یمـ��ینامـر�همچنـ���ینا.�عملکرد�خود�را�ارائه�خواهند�داد�ینبهتر�ها�آن

�يخود�بـرا��یز�پژوهشکشغل�و�شاغل�را�در�مرا�هاي�یژگیو�توان�یملذا��.بخشد�کارکنان�بهبود

ارتقـاء���يبرا.�ت�نمودیق�رعایرا�به�صورت�دق�ها�آننان�مدنظر�قرار�داده�و�کارکن�یار�بکم�یتقس

�يانسـانی�و�خلـق�دانـش�بـه�توانمندسـاز������سـرمایه�ق�یـ�سازمانی�از�طر�نوآوريشتر�یو�بهبود�ب

د�در�جلسات�گروهی�توسـط��یجد�يها�دهیا�ارائهمستمر�آموزشی،��يها�اساس�برنامه�کارکنان�بر

��.شود�يا�ژهیانسانی�توجه�و�سرمایهارتقاء��يبرا�خالقکارکنان�و�جذب�افراد�هوشمند�و�

�ياسـتراتژ��یـک��یـد�با�ینظـام��يهـا��سـازمان�.�است�نوآوري�ياستراتژ�ینسوم�تدو�عامل

و�به�طور�واضح�مشخص��یندنما�ینبه�لحاظ�اجرا�تدو�یرپذ�و�امکان�یگام�به�گام،�اصول�یح،صر

.�ارتقا�دهـد��يا�نقطهچه�قرار�است�سازمان�را�به��سازي�یادهدر�صورت�پ�ياستراتژ�ینکه�ا�یندنما

.�یسـت�هـدف�ن��یـک��ياسـتراتژ��یراز؛�خواهد�یچه�م�يبداند�که�از�استراتژ�یددر�واقع�سازمان�با

مـدنظر���یـد�با�ياتخاذ�استراتژ�هاي�ینههز�ینهمچن.�به�هدف�است�یدنرس�يابزار�برا�یکبلکه�
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�شـود��یمـ�پیشـنهاد���.تـرك�نشـود���هـایی��ینـه�با�صـرف�هز��یمدت�یپس�از�ط�يباشد�تا�استراتژ

را�در��یز�پژوهشـ�کـ�مرا�نـوآوري�رده�و�ک�یدنظرتجدخود��یلک�يدفاعی�در�استراتژ�يها�سازمان
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بداننـد�کـه����یشاز�پ�ینکهنه�ا.�یندحرکت�نما�نوآوريشوند�تا�به�سمت��یقباشد�که�افراد�تشو
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و�خـالق��ه�یـ�کار�مـاهر�در�صـورت�داشـتن�روح����يروین�که�اي�گونه�بهکند،��عمل�می�نوآوري
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)�در�فـاز�دوم�(�و�پژوهشگران�مراکز�تحقیقاتی�نهاجا)�مطالعات�دلفی:�در�فاز�اول(خبرگان�

گیـري�از���از�همین�رو�ابزار�گردآوري�اطالعات،�جامعه�آماري�و�روش�نمونه.�گردآوري�شد

��.هاي�این�پژوهش�بودند�محدودیت�ترین�مهم

� �

� �
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