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Abstract��

Background� &� Purpose:� One� of� the� necessities� of� consolidating� defense�
superiority� is� the� availability� of� emerging� technologies� resulting� from� radical�
innovations.�Accordingly,� this�study�was�conducted�with�the�aim�of� identifying�
the�factors�affecting�the�formation�of�radical�innovations�in�the�defense�sector.�
Methodology:�This�research�has�been�conducted�with�a�qualitative�approach�in�
the� framework� of� the� grounded� theory� strategy,� using� hidden� content� analysis�
tactics� and� structured� interview� tools� to� explore� the� factors� influencing� the�
emergence�of�radical�innovation�in�the�defense�sector.�
Findings:� Factors� affecting� the� emergence� of� fundamental� innovations� include�
the� categories� of� financial� and� human� resources,� laboratory� infrastructure,�
priority� setting� mechanisms,� project� management� and� supervision,� supporting�
processes,� governance� and� structure,� networking� and� open� innovation.� Time�
considerations,� the� requirements� of� fundamental� innovation� projects,� the�
requirements�of�working�with�innovation�champions�and�common�understanding�
and� language� were� those� that� could� be� categorized� into� three� categories� of�
resources,�values�and�processes.�
Conclusion:�Realization�of�radical�innovations�requires�expending�constant�and�
extensive�resources�as�well�as�employing�expert�procedures�and�processes,�which�
support� the�achievement�of� these�kinds�of� innovations.�They� should�be�used�in�
the� framework� of� those� values� encouraging� the� companies� to� invest� in� radical�
innovations.�
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�مقدمه �

دفاعی��يبه�برتر�یابیعناصر�دست�نیاز�مهمتر�یکی�ن،ینو�يها�يداشتن�فناور�اریاختامروزه�در�

اطالعات�و�هـوش���يفناور�ک،یمانند�ربات�ییهانهیدر�زم�ییو�همگرا�عیسر�يهاشرفتیپ�.است

و��1بیلینـگ�(�خواهـد�داشـت���نـده�ینبـرد�آ��دانیخود�را�در�م�یانقالب�راتیهمچنان�تاث�یمصنوع

�جـاد�یخـود�ا��يبـرا��يشـتر�یبرنده�فناورانـه�ب��يها�که�بتواند�برگ�یهر�طرف�.)2021،�همکاران

��.�خواهد�داشت�بیجهت�تنگ�کردن�عرصه�بر�رق�يتر�گسترده�يها�انتخاب�د،ینما

اسـت�کـه�در�همـه�����ینظـام��يهـا��يدر�اسـتراتژ��همتـا��یعنصر�ب�کی�،يریاصل�غافلگ�

�یفراوانـ��يهـا��تالش.�است�یاتیحراهبران�نبرد��يبرا�يدر�حوزه�فناور�الخصوص�یعل�ها،�نهیزم

امـا���ردیـ�گ�یصـورت�مـ���نینو�ینظام�يها�يبه�فناور�یابیدست�يبرا�يتوسعه�فناور�يدر�نهادها

طرف�مقابـل���يبرا�یاساس�يریداده�و�غافلگ�رییرا�تغ�يباز�قاعدهاست�که�بتواند��يفناور�مترک

بـه���.شـوند�تغییر�دادن�بازي�موجـب�غـافلگیري���با��توانندن�میبنیادیهاي��نوآوري�.دینما�جادیا

�یموشـک��يهـا��ستمیس�تیهمراه�با�بهبود�برد،�دقت�و�کم�،یدروژنیتوسعه�بمب�هعنوان�مثال�

زنـده���يافکن�بـرا��بمب�يروین�ییرا�نسبت�به�توانا�ییکایآمر�يها�ستیاعتماد�استراتژ�،يشورو

را��یحفـظ�بازدارنـدگ���يبـرا��یاصـل�اساسـ���کیـ��جهیو�در�نت�رانهیگشیحمله�پ�نیماندن�از�اول

در��لیجهـت�تسـه���يمناسب�نـوآور��ستمیاستقرار�س�).2022،�همکارانو��2کلوتز(�کرد�فیتضع

�يهـا��يریبـه�غـافلگ���یابیدست�يبرا�ااست�که�راه�ر�یضرورت�،بنیادین�يها�يبه�نوآور�یابیدست

�چرا�که�آنهـا��.دینما�ینبرد�هموار�م�دانیدر�م�دستیابی�به�موقعیت�برنده�جهیو�در�نت�کیتکنولوژ

رقابـت�در�بـازار����شیمحصول�و�افـزا��يفناور�یبه�روزرسان�دیکل�ی،انقالب�يفناور�کی�مثابهبه�

��.)2022،�همکاراندونگ�و�(�هستند

محصوالت�و�خدمات��یبه�طور�قابل�توجههایی�هستند�که�هاي�بنیادین،�نوآورينوآوري

�ایـ�متفاوت��یاساس�يهايورابا�فن�دیمحصوالت�جدآنها،��و�به�واسطه�دندهیم�رییموجود�را�تغ

هیـوز��(�براي�مشتري�بیشتر،�مزایاي�به�نسبت�دیگر�اشکال�نوآوري�که��شوندیم�یمعرف�دیجد

اي،�یا�توانایی�براي�خلق�کسـب�و�کارهـاي���توجه�هزینههاي�قابل،�کاهش)2021،��همکارانو�

فناورانه�با�منحصـر���بنیادین�هاينوآوري�).2013،��همکارانو�3سالتر(�کندپیشنهاد�می�را�جدید

�رهیـ�زنج�کیـ�قابـل�توجـه�در����يهایدگرگون�يارتقا�يآنها�برا�لیو�پتانس�یبه�فرد�بودن،�تازگ

از��.شـوند�یارزش�مـ��رهیدر�کل�زنج�يفناور�يهاشرفتیور�شدن�پ�باعث�شعله�شده�ومشخص�

��

1.�Billing�
2.�Klotz�
3.�Slater�
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و��یرقـابت��طیخواهـد�بـود�و�محـ����يدهنده�بـاز��رییبه�بازار،�تغ�یپس�از�معرفي،�نظر،�نوآور�نیا

ایـن�قبیـل�از���.�)2021،�همکـاران�ریـس�و��(�کنـد�یکننده�را�متحول�مـ��شرکت�و�مصرف�روابط

پتانسـیلی�بـراي�تغییـرات�����و�آوردههاي�جدید�را��به�همراه�با�خود�قلمروها�و�پارادایم�هانوآوري

��).�2�،2014و�ورگانتی�1نورمن(د�نکن�عمده�خلق�می

تحقـق�اهـداف����یابزار�اصـل��،دفاعی�عیصنار�ما�که�در�کشوبا�توجه�به�ایناز�طرف�دیگر،�

�،)2020نوري�و�وزیـري،��قاضی(�باشند�انهفناور�يدر�خط�مقدم�نوآور�دیهستند�و�با�کیاستراتژ

مشـغول���تیـ�به�فعالکشور��یارتقا�توان�دفاعبا�هدف��يمتعدد�یدفاع�يتوسعه�فناور�يها�بنگاه

بـه�کـار�گرفتـه�شـده�در������يسطح�فنـاور��انیم�یقابل�توجه�اختالفحال،�هنوز��نیبا�ا.�هستند

�يخاص�مثل�موتورهـا��يها�حوزه�یبرخدر��الخصوص�یعل�،تراز�اول�جهان�يکشور�با�کشورها

�يهـا��دگاهیـ�از�د�یکی.�وجود�دارد...��و�کیالکترون�شرفتهیپ�يها�ستمیس�شرفته،یمواد�پ�شران،یپ

�.شکاف�است�نیپر�کردن�ا�يبرا�نیگزیو�جا�انبریم�يرهایمسئله،�استفاده�از�مس�نیموجود�به�ا

�يعملکـرد��يهـا��شـرفت�یپ�و�وسـته�یتوسـعه�ناپ��موجـب�هاي�بنیـادین�کـه���نوآورياین�مهم�با�

و��يدر�فنـاور�هایی�که�ينوآور�؛قابل�دستیابی�است)�2020،�همکارانژائو�و�(�شودمی�سابقه�یب

��).�2022هرواس،�(کند�تغییرات�اساسی�و�مهمی�ایجاد�میدانش�شرکت�

توسـعه���يهـا��آن�در�سـازمان��يریکـارگ�ه�مفهـوم�و�بـ���نیدر�خصوص�ا�یمطالعات�فراوان

�قـات�یتحق�توی،�انسـت�3دارپا�رینظ�ییها�در�سطح�جهان�انجام�شده�است؛�سازمان�ینظام�يفناور

خـود�را���يمحور�یستگیکه�شا�کایمتحده�آمر�االتیهاروارد�در�ا�5سیو�تویو�انست�4تک�ایجورج

انـد���تا�کنون�در�چند�حـوزه�توانسـته���زیکشور�ما�ن�یعدفا�يروهاین.�دانند�یم�ينوآور�از�نوع�نیا

-قیقـا�مواجهه�توان�به�میجمله�آن�از�که��کنند�یاتینبرد�عمل�دانیرا�در�م�ییها�ينوآور�نیچن

��.اشاره�کرد�شرفتهیپ�کامالً�يها�يبا�فناور�نیسنگ�يبا�شناورها�فارس�جیتندرو�در�خل�يها

الزامـات�اسـتقرار����يبـر�رو��یانـدک��یبررسـ��،یموجود�در�مقاالت�داخلـ��اتیبا�مطالعه�ادب�

�اتیـ�تجربو��صـورت�گرفتـه�اسـت����یداخلـ��یدفاع�يها�در�بنگاه�بنیادین�يمولد�نوآور�ستمیس

�افتهیبه�صورت�سـاختار��موجود�است�یدر�جامعه�دفاع�ينوع�نوآور�نیاز�ا�که�يارزشمند�یلعم

تـا�بـا�تحلیـل�����نمـود�د�خواهـ��تـالش��نگارنـدگان��پژوهش�نیدر�ا.�نشده�است�نهینهاد�ثبت�و�

بـر�تحقـق����یعواملد�که�چه�نسخ�دهام�گرفته�با�متخصصین�به�این�پرسش�پاهاي�انجمصاحبه

���؟دنتاثیر�دار�یبنگاه�دفاع�کیدر��بنیادین�ينوآور

��

1.�Norman�
2.�Verganti�
3.�DARPA�
4.�Georgia�Tech�Research�Institute�
5.�Wyss�Institute�
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�پیشینۀ�پژوهش �

،�1تنیبـات�(شـود��بنـدي�مـی��دسـته��بنیـادین�تا��تدریجیاز�جدید�بودنش�بسته�به�سطح�نوآوري�

�هسـتند��در�محصوالت�و�خـدمات��یجزئ�راتییکننده�تغ�منعکس�تدریجی�هايينوآور.�)2021

�جادیاآنها�باعث�برخالف��بنیادین�هايينوآور�لیو�کنند�یکوچک�تمرکز�م�يها�شرفتیکه�بر�پ

�یتوجه�طور�قابل�که�به�شوندمی�خدمات�ای�محصوالت�و�ندها،یفرآ�،يشگرف�در�فناور�راتییتغ

نـوآوري�بنیـادین���).�2021،�همکـاران�و��2تیجسـن�(�کنـد��یموجود�را�متحول�م�عیبازارها�و�صنا

�دیتواند�به�رقابت�شـد�یاست�که�م�یعمده�در�محصوالت�و�خدمات�فعل�راتییتغ�جادیمستلزم�ا

�آنهـا�).�2020و�اوکـانر،���خیش(�دهدیرا�نشان�م�سکیاز�ر�يسطوح�باالتر�نیشود�و�بنابرامنجر�

�انیتواند�به�دست�آوردن�مشتریم�که�دنکنیرا�فراهم�م�دیمحصوالت�کامالً�جد�یامکان�معرف

هـا��ينـوآور��این�).2020،�همکارانو��3لننرتس(�کند�لیرا�تسه�دیجد�يو�ورود�به�بازارها�شتریب

�بـودن�اسـت���ینـ�یب�شیپـ��رقابـل�یو�غ�یثبـات��یب�ت،یاز�عدم�قطع�يادهنده�درجه�گسترده�نشان

����).2017،�همکارانو��4باگنو(

و�رشد�بلندمدت�کسب�و�کـار�بـه����دیامکان�تجد�جادیا�يبرا�هاي�بنیادینينوآور�تیاهم

ها�سازمان�،آنها�جیترو�يحال،�برا�نیبا�ا�).2020،�همکارانو��5کیک(�استشناخته�شده��یخوب

�یاز�جملـه�منـابع�انسـان����شتریبه�منابع�ب�یو�دسترس)�2018و�همکاران،��6فلور(به�کسب�دانش�

،�تنیبـات�(�دارنـد��ازیـ�ن�ينـوآور��يخود�برا�تیتوسعه�ظرفو��)�2009کاران،و�هم�سیتل(توانمند�

را�عملیـاتی�سـاخت����بنیـادین�وان�به�کمک�آن،�درون�سازمان،�نـوآوري��بتفرمولی�که��.)2021

هاي�استفاده�شده�زیـادي�را�بیـان�کردنـد�و�����اکانر�و�همکارانش�شیوه.�همچنان�ناشناخته�است

و��7توان�به�استفاده�از�کارآفرینی�سازمانی�اند�که�از�آن�قبیل�می�ها�را�به�کار�گرفته�آن�هاشرکت

����).9�،2008اکانر(�اشاره�نمود�8واحدهاي�خطرپذیر�شرکتی

نخسـت�از��.�از�زوایاي�مختلفی�بررسی�نمودتوان��میرا��بنیادینگیري�یک�نوآوري�شکل

دیدگاه�منابع�انسانی�است،�به�طوري�که�فرد�یا�افرادي�کـه�بـراي�وظیفـه�راهبـري�و�اجـراي������

.�اي�نـوآور�برخـوردار�باشـند����ان�هـاي�یـک�دي���از�ویژگی�بایدشوند،��فرآیند�نوآوري�برگزیده�می

��

1.�Thneibat�
2.�Thijssen�
3.�Lennerts�
4.�Bagno�
5.�Cake�
6.�Flor�
7.�Intrapreneurship�
8.�Corporate�Venture�Units�
9.O’Conner�
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شـاید��.�مـوثر�باشـد���بنیـادین��گیري�نوآوريتواند�در�فهم�فرآیند�شکل�ها�می�یبررسی�این�ویژگ

هـاي�نـوآوري����مهمترین�اقدام�در�این�زمینه،�یافتن�افراد�مناسب�براي�قرارگیـري�در�موقعیـت��

سازمان�به�.�هاي�سازمانی�است�دیگري�که�اهمیت�آن�کمتر�از�قبلی�نیست،�قابلیت�منظر.�باشد

عدم�توفیق�فرآینـد��کننده�فرد�یا�سیستم�نوآور،�نقش�پررنگی�در�توفیق�و�یا��مثابه�محیط�تغذیه

محیط�اجتماعی�حاکم�بر�فضاي�صنعت�نیز�در�نحوه�عملکرد�شـرکت���،در�نهایت.�نوآوري�دارد

���).1�،2006آسینک(�تاثیرگذار�است�بنیادیندر�نوآوري�

ارزیـابی��"اي�بـا�عنـوان����در�مقالـه��بنیـادین�،�تئوري�پرداز�نـوآوري��)2001(�2کریستنسن

هـاي�الزم�بـراي�نـوآوري�پرداختـه������رچوب�قابلیـت�به�بررسی�چا�"هاي�نوآوري�سازمان�قابلیت

منـابع،��.�نـد�هد�به�زعم�او،�سه�سطح�از�عوامل،�توانایی�بنگـاه�را�تحـت�تـاثیر�قـرار�مـی�����.�است

�مـوثر��يدیعوامل�کلهاي�بنیادین،�موضوع�مهم�دیگر�در�ارتباط�با�نوآوري.�ها�فرآیندها�و�ارزش

�يفـا�یا�يبـرا�را��یازمانو�سـ��يفرد�هايتیقابل�قبلیمطالعات�.�است�هانوآوري�این�تیبر�موفق

�تیـ�حاکم�يهاستمیو�س�قیعم�يهمکار�يهاياستراتژهاي�بنیادین،�نوآوري�لینقش�در�تسه

�).2021،�همکارانیانگ�و�(�اندرا�مورد�بررسی�قرار�داده�یشرکت

�ایران� �حـال��نیـ�ا�بـا�.�اندشده�متمرکز��یدفاع�بنیادین�يهاينوآور�بر�یاندک�قاتیتحقدر

�.انـد��برشـمرده��را�یدفاع�يها�ينوآور�تیموفق�شانس�بر�موثر�عوامل�که�دارند�وجود�یقاتیتحق

با�بررسی�نقش�صنعت�دفاعی�در�گذار�بـه�اقتصـاد�مقـاومتی،����)�1393(فرتوك�زاده�و�همکاران�

تـرین�ابزارهـا����ضمن�برشمردن�جایگاه�مراکز�توسعه�فناوري�دفاعی�به�عنـوان�یکـی�از�اصـلی���

�هایی�تاکیداین�مراکز�جهت�انجام�کالن�پروژه�بر�توانایی�ویژهجهت�ارتقاي�سطح�امنیت�ملی،�

یک�این�پژوهش�سه�نقش�مهم�تحر.�اقتصاد�خارج�استهاي��نماید�که�از�عهده�سایر�بخش�می

هـاي��ترهاي�نهادي�جهت�هم�تکاملی�ظرفیتهاي�دانش�بنیان،�توسعه�بستقاضا�براي�شرکت

بخـش�غیرنظـامی�را�بـه�عنـوان������ی�بهتحقیقاتی�در�سطح�ملی�و�سرریز�فناوري�نظام-صنعتی

ز�در�حوزه�اقتصاد�و�امنیـت�یـاد���توانمندساهاي��هاي�توسعه�متوازن�و�دستیابی�به�فناوريمولفه

هـاي�نـوآوري�دفـاعی�را����تاثیر�فرهنگ�سازمانی�بر�ظرفیت)�1395(دهقانی�و�پاشایی�.�کنندمی

ریزي�بـراي���پیشرفته�و�برنامههاي�به�افراد�توانمند�در�حوزه�فناوريارج�نهادن�.�ندبررسی�نمود

هاي�عمیق�دفـاعی��یک�نوآوريغیرنظامی�را�از�عوامل�مهم�در�تحر-کاربردهاي�دوگانه�نظامی

با�توجه�به�تاکید�برنامه�ششم�توسعه�جمهوري�اسـالمی��)�1397(خوبرو�و�همکاران�.�انددانسته

ربوط�به�کـاربرد��مالحظات�م�ایران�بر�استفاده�از�ظرفیت�مازاد�صنایع�دفاعی�در�بخش�تجاري،

��

1.�Assink�
2.�Christensen�
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ات�مـد�نظـر���این�پژوهش�بـر�رعایـت�مالحظـ���.�ندوگانه�را�مورد�ارزیابی�قرار�دادهاي�دفناوري

شمندي�فنـاوري�جهـت�شناسـایی����هاي�توسعه�فناوري،�استفاده�از�هونیروهاي�مسلح�در�پروژه

هاي�دفاعی�تاکید��هاي�علمی�و�تجاري�از�بخش�ها�و�جدا�کردن�الزامات�حفاظتی�بخشاولویت

هاي�همکاري�علمـی�و��عوامل�موثر�بر�ناکامی�شبکه)�1394(بیگی�و�علیمحمدي�.�نموده�است

هـاي�ناشـی�از�الزامـات����کـافی�و�محـدودیت��نبود�اختیارات�.�نوآوري�را�مورد�بررسی�قرار�دادند

صـمیمی�و�همکـاران���.�کننـد�ی�از�مهمترین�دالیل�شکست�بیان�میحفاظتی�را�به�عنوان�بخش

وامل�موثر�بر�ارتقاء�نوآوري�در�واحدهاي�دفاعی،�سرمایه�انسانی�را�به�پس�از�بررسی�ع)�1397(

پذیر�و�تقاضا�بـراي�فنـاوري�را�بـه�عنـوان������عنوان�عامل�درونی�و�نهادهاي�تامین�مالی�ریسک

بندي�با�شناسایی�و�رتبه)�1394(مکاران�فضلی�و�ه.�ردندز�مهمترین�عوامل�بیرونی�برشمیکی�ا

دفاعی�ایران،�مطالعه�تهدیدات�صحنه�نبرد�و��ایعصن�هايآورياثرگذار�بر�نومحیطی��هايعامل

ي�نظامی�را�مهمترین�عوامـل��آینده�و�نیازها�و�مطالبات�راهبردي�و�عملیاتی�نیروهاهاي��جنگ

بـا��)�1395(شفقت�و�همکاران�.�اند�جهشی�در�صنایع�دفاعی�دانستههاي��گیري�نوآوريدر�شکل

نیازهاي�حقیقی�میدان�شناسی�فرآیندهاي�موفق�نوآوري�پس�از�پیروزي�انقالب،�انعکاس��گونه

در�هـاي�بـاز���داند�و�از�تجربـه�مثبـت�نـوآوري���ها�را�بسیار�مهم�میگیري�نوآورينبرد�در�شکل

براي�بهبود�فضاي��الزم�شرایط)�1394(حورعلی�و�همکاران��.نمایدها�بحث�میموفقیت�پروژه

هـاي��کارگیري�ظرفیته�تاکید�بر�ب.�اندهفاعی�ایران�را�شناسایی�کردهاي�داهبنگ�باز�در�نوآوري

هـاي��اي�نـوآوري�و�جـذب�اسـتعداد�از�محـیط����هـ�بیرونی�به�جاي�توسعه�درونی،�اتکا�به�شبکه

خیرگو�و�بیدالـه�خـانی����.آکادمیک�و�صنعتی�را�به�عنوان�بخشی�از�این�اصول�شناسایی�نمودند

ها�و�ی�نمودند�و�ارتباط�با�دانشگاههاي�دفاعی�را�طراحسازمانالگوي�نظام�نوآوري�در�)�1398(

.�ندهـاي�دفـاعی�برشـمرد���از�عوامـل�محـرك�نـوآوري�در�سـازمان�����هاي�دانش�بنیان�راشرکت

هاي�نـوآوري��هاي�الزم�براي�مدیران�پروژه،�با�بررسی�توانمندي)1399(کاران�آقاجانیان�و�هم

در�ذینفعـان�داخلـی�و����افزایـی�رسـمی،�ایجـاد�هـم���باطات�رسمی�و�غیر�باز،�ایجاد�تعادل�در�ارت

ریـزي�یکپارچـه�و�تـدریجی����گرا،�مدیریت�ریسـک،�برنامـه��خارجی،�مربیگري�و�رهبري�تحول

زاده�و��نظري.�شمارند�هاي�شناختی�و�فردي�را�مهم�بر�مینمنديتکاملی،�مدیریت�نوآوري�و�توا

دفاعی�ایران،�خالقیت،��صنایعهاي�عوامل�فردي�در�نوآوريبا�بررسی�نقش�)�1392(همکاران�

��.دانندگیري�نوآوري�میعوامل�در�شکلتخصص�و�مهارت�و�انگیزش�را�مهمترین�

توان�به�عنـوان�عناصـر�اصـلی�ایجـاد������با�مرور�ادبیات�حوزه�نوآوري،�دوازده�عنصر�را�می

�ع،هر�کدام�از�این�عناصر،�ذیل�سه�دسته�کلی�مناب.�ن�در�سازمان�برشمردبنیادیقابلیت�نوآوري�

��.بندي�هستندها�و�فرآیندها�قابل�دسته�ارزش

��
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��در�سازمان�بنیادینعناصر�اصلی�ایجاد�قابلیت�نوآوري�.�1جدول�

��

1.�Shaikh�
2.�Bonvillian�
3.�Force�
4.�Van�Atta�
5.�Phene�
6.�US�National�Research�Council�

��سال��مرجع��توضیحات��عنصر��ها�دسته

��فرآیندها

��

حکمرانی�

��شرکتی

دارند،�اما��يریگیپ�يبرا�یذات�زهیانگ�نوآوري�بنیادینعوامل��اکثر

ناهنجار�در�باال،��يها�زهیاز�شکست،�و�انگ�یترس�واقع�لیبه�دل

انتخاب�نامطلوب�و�خطرات��يها�نهیناخواسته�هز�تیدر�نها

��دهند�یم�شیرا�افزا�یاخالق

و��1شیخ

��اکاننر
2020��

سازمان�

و��مسطح

��پذیر�انعطاف

ایجاد�نوآوري�بنیادین�نیازمند�درك�متقابل،�مشارکت�و�

گیري�سریع�است؛�که�مستلزم�استقرار�یک�ساختار��تصمیم

�.استسازمانی�مسطح�

��2��2009بنویلیان

ها�و��تیم

��ها�شبکه

دهد��هایی�روي�می�ها�و�شبکه�هاي�انقالبی�در�قالب�تیم�گیري�ایدهشکل

هاي�مختلف�در�عین�استفاده�بهینه��که�تفکر�واگرا�و�استفاده�از�ظرفیت

گرایی�افراطی،��به�دور�از�امنیتی�بایدسازمان�.�بخشد�از�منابع�را�تحقق�می

برد�میان�-دید�عموم�بگذارد�تا�تعامالت�بردایده�ها�را�در�معرض�

�.بازیگران�شکل�گیرد

�3��1999فورس

درگیر�

کردن�

��کاربر

نفعان�نظامی�را�به�صورت�فعال�در�ترین�ذياصلی�بایدسازمان�

تحقیق�و�توسعه�دخیل�نماید�تا�شانس�ورود�فناوري�به�عرصه�

��واقعی�حداکثر�گردد

�4��2003وان�آتتا

دانش�

��خارجی

�نییرا�تع�ري�بنیادیننوآو�جادیاحتمال�ا�،یدانش�خارجنوع�منبع�

��کند��می
��5��2006فن

شکل�گیري�

ایده�ها�از�

باال�به�پایین�

��و�بالعکس

تعریف�مسائل�از�باال�به�پایین�و�تراوش�ایده�ها�از�پایین�به�باال�

��به�صورت�همزمان

شوراي�

تحقیقات�

�6ملی�آمریکا

2005�

پیوستگی�

استخدام�و�

��تحول

هاي�زمانی��در�بازه�بایدعامالن�اصلی�بروز�نوآوري�بنیادین�

با�این�حال،�تلفیق�.�مشخصی�تغییر�پیدا�کرده�و�به�روز�شوند

در�فرآیندهاي�سازمانی��بایدتجربه�و�تغییر،�ابزار�مهمی�است�که�

��.به�آن�توجه�نمود

���1999فورس

سپاري��برون

پرسنل�

��پشتیبانی

بی�دغدغه�و�خروج�بی�موجب�افزایش�انعطاف�پذیري،�ورود�

�.گردد�هاي�مختلف�فناوري�می�دردسر�از�حوزه

حورعلی�و�

��همکاران
1394��
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�شناسی�پژوهش�روش �� �

،�به�دنبـال�شناسـایی���برساختی-فی�و�با�پارادایم�تفسیريمحقق�با�رویکرد�کیدر�این�پژوهش،�

بـدین�منظـور�از���.�اسـت��صـنایع�دفـاعی��در�بخش��بنیادینگیري�نوآوري�عوامل�موثر�بر�شکل

در�.�هاي�انجام�شده�استفاده�شده�استبراي�کدگذاري�مصاحبه�تیک�تحلیل�محتواي�پنهانتاک

کـه�آیـا�تحلیـل�بایـد�بـر�������پرداخته�می�شود�اساسی�موضوعبه�این�یک�تحلیل�محتواي�کیفی�

هـاي���آن�بخش�از�تحلیل�که�به�توصیف�جنبه��.محتواي�آشکار�تأکید�کند�یا�بر�محتواي�پنهان

��

1.�Richardson�
2.�Bosma�
3.�Story�
4.�Fuchs�
5.�McLaughlin�

رویکرد�نوین�

به�مالکیت�

��فکري

از�کنار�سازمان�را�»�نظامی-تجاري�دوگانهکاربردهاي�«رویکرد��اتخاذ

�هاي�آماده�و�همچنین�اتصال�پیشرفت�علوم�به�کاربردها�هم�آمدن�ذهن

��سازدقتصاد�ملی�مطمئن�میهاي�وسیعتري�از�ادر�بخش

و��1ریچارسون

/�همکاران

و��2بوسما

�همکاران

1999��

��منابع

��

هاي�نقش

��انسانی
��3�2011استوري��قهرمان�نوآوري،�حامی،�یکپارچه�کننده،�تبیین�کننده

گلچین�کردن�

پرسنل�فنی�در�

ملی�و�کالس�

��جهانی

از�صنعت،�اي��ي�ویژهاستعدادها�نوآوري�بنیادین�نیازمند

هاي�دولتی�و�مراکز�تحقیق�و�توسعه��ها�و�آزمایشگاه�دانشگاه

�.است

�4��2010فوچس

��هاارزش

��

فضاي�

ابتکار�عمل�

��شخصی

هایی�که�به�رویکردي�کنشگرانه،��فضایی�که�به�اعمال�و�رویه

��.شود�میمنجر��خود�آغاز�شونده�و�ممارست�نسبت�به�کار�

فیشر�و�

��همکاران
2014��

تمایل�به�

��ریسک

هاي�امتحان�نشده�نسبت��ماجراجو�بودن،�پذیرا��بودن�در�برابر�راه

�5مک�الفلین��به�مشکالت،�و�نترسیدن�از�خطا�کردن�و�یاد�گرفتن�از�آن

��همکاران�و�
2008��

تمایل�به�رشد�

��و�توسعه�فردي
��تالش�براي�یادگیري�و�اکتشاف�علوم�جدید،�آموزش�و�تجربه

تکالیف�

پروژه�محور�

سازمان�

یافته�در�

حول�یک�

��چالش

هاي�فناوري��حول�چالش�بایدهاي�نوآوري�بنیادین��فعالیت�رتفويپ

کارکرد��از�در�خط�تحقیق�و�توسعه�شود�کهسازماندهی��به�نحوي�خاص

گذاري�صبورانه�و�حصول�اطمینان�سرمایه�.کار�کندبه�طراحی�مفهومی�

از�طی�فرآیند�توسعه�قابلیت�و��حفظ�ارتباط�مناسب�تیم�در�طی�زمان�از�

��.ات�کلیدي�این�قابلیت�استنک

���2006آسنیک

پذیرش�

��شکست

از�آنجا�که�یک�نوآوري�بنیادین،�به�صورت�نادر�و�بدون�

افتد،�ایجاد�فرهنگ�پذیرش�شکست،��بندي�خاص�اتفاق�می�زمان

��.کاهد�از�ترس�نوآوران�در�پیمودن�این�راه�دشوار�می

صمیمی�و�

��همکاران
1397��
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پـردازد،�صـورت�آشـکار�از�تحلیـل�محتواسـت�و�در�������پذیر�و�جزئیات�ملموس�محتوا�می�مشاهده

هاي�ارتباطی��ی�اساسی�و�جنبهچگونگی�درگیر�شدن�در�تفسیر�معان��مقابل،�آن�بخش�که�دربارة

)�2013(�1کریپنـدورف�.�کند،�صورت�پنهـان�تحلیـل�محتواسـت����این�معانی�در�متن�صحبت�می

��.ددانو�تحلیل�می�ها،�تقلیل�داده�ها،�استنباطمراحل�فرآیند�تحلیل�محتوا�را�گردآوري�داده

�بعدي�نظرخـواهی�از�له�اي�و�در�مرح�در�مرحله�اول�مطالعات�کتابخانه�آوري�اطالعاتجمعابزار�

در�مرحله�اول�با�اسـتفاده�از�تجربیـات���.�است�ساختار�یافته�هايهاستفاده�از��مصاحبا�خبرگان�ب

�بنیادینهاي�-دهی�به�نوآوريهاي�دفاعی�در�شکلجهانی،�پارامترهاي�اصلی�موفقیت�سازمان

-به�شـکل��،�مالحظات�مربوطخبرگانرا�استخراج�نموده�و�در�مرحله�بعد،�ضمن�ارائه�نتایج�به�

در�مرحلـه��.��شـود��مـی�در�کشور�استخراج��بنیادینهاي�هایی�با�شایستگی�نوآوريري�سیستمگی

ارامترهاي�احصا�شـده��روایی�محتوایی�پ�،خبرگانت�آمده�از�مصاحبه�با�آخر�با�ارائه�نتایج�به�دس

جامعـه�آمـاري�ایـن�����.بررسی�شـده�اسـت���دفاعی�با�نظرخواهی�از�کارشناسان�و�فعاالن�صنعت

تحقیق�و�توسـعه�پیشـرفته���هاي��شامل�کلیه�خبرگان،�مدیران�و�کارشناسان�ارشد�پروژهتحقیق�

-هـاي�هـدف��مورد�مطالعه�با�ترکیب�روش�نمونه�.اوري�دفاعی�کشور�استتوسعه�فنهاي��بنگاه

یابـد��گیري�تا�جایی�ادامه�می�وش،�نمونهدر�این�ر�.�انتخاب�شد�برفیمند�قضاوتی�و�روش�گلوله

بنـدي��مقولـه�شـود��مـی�تحقیق�داده�جدیدي�که��وارد��حالتدر�این��.آیدکه�اشباع�نظري�پدید�

و��مـرادي�(�کنـد�نمـی��ارائـه�جدیـد���مقولـه�دهد�یا�پیشنهادي�بـراي�ایجـاد���موجود�را�تغییر�نمی

مصـاحبه�بـه����17مجموع��در�در�این�تحقیق�براي�رسیدن�به�اشباع�نظري.�)�2020میرالماسی،

توسـعه�فنـاوري���هـاي���افراد،�مشارکت�آنـان�در�پـروژه��مالك�اصلی�در�انتخاب�این�.�عمل�آمد

.�نزدیک�باشد�بنیادیننوآوري�هاي��پیشرفته�بود�تا�چارچوب�ذهنی�آنان�به�الزامات�پروژه�کامالٌ

کلیدي�بـودن،�سرشـناس�بـودن،�درك�نظـري������معیارهاي�انتخاب�افراد�شامل�موارد�زیر�بود؛�

��.��موضوع�و�موافقت�با�مشارکت

هاي�استخراج�شـده�وارد��ها،�متنهاي�مطرح�شده�در�مصاحبهتمسپس�به�منظور�تحلیل�

هـا�مـورد�بحـث�و����سواالت�و�ابهامات�در�خصوص�مولفـه�.�گردید�2ياي�د�ویک�کسمنرم�افزار�

براي�ایجـاد���.هاي�بعدي�مورد�صحبت�و�موشکافی�قرار�گرفتگفتگو�قرار�گرفت�و�در�مصاحبه

سال�درگیري�نزدیـک�بـا����2به�مدت��نگارندگانروایی�یا�اعتبار�قابل�قبول�براي�این�پژوهش،�

تسـلط�بـه���.�انـد��و�بـه�صـورت�پیوسـته�مشـاهدات�خـود�را�انجـام�داده�������ندمساله�پژوهش�داشت

و��نگارنـدگان�هنجارهاي�محیطی�و�آشنایی�با�فرهنگ�حاکم�موجب�ایجاد�حس�اعتمـاد�بـین���

��

1�Krippendorff�
2�MAXQDA�
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ـ�� .�مـده�شـد��دسـت�آ�ه�کنندگان�شده�بود�که�باعث�افزایش�کیفت�اطالعات�و�نتـایج�ب

دست�آمده،�از�کنترل�بیرونـی�بـا�اسـتفاده�از�گـزارش�����ه�بخشی�به�نتایج�ب

نفر�از��7دست�آمده�در�گروه�کانونی�شامل�ه�بدین�ترتیب�که�نتایج�ب

مـورد���شدند�بگیري�گلوله�برفی�انتخا�که�با�روش�نمونه�متخصصان�و�خبرگان�نوآوري�دفاعی

قرار�گرفته�و�ضمن�بررسی�روایی�محتوایی،�نظرات�اصالحی�آنهـا�در�پـژوهش�اعمـال����

در�ایـن��.�روایی�محتوایی�استفاده�شدشاخص�به�منظور�تایید�پارامترهاي�استخراج�شده�از�

قالب��در�آمدهبه�دست�متخصصان�نظر�خود�را�مبنی�بر�ضروري�بودن�یا�نبودن�کدهاي�

��.از�فرمول�زیر�محاسبه�شدضریب�روایی�محتوا�
CVR=�(ne-N/2)/N/2�

را�)�در�طیـف�لیکـرت���5و��4امتیـازات��(تعداد�افرادي�است�که�گزینه�ضروري�

بـراي��.�اسـت��متخصصـین�داد�کـل��تعـ��Nاند�و�براي�اهمیت�کد�مورد�نظر�انتخاب�نموده

��.باشدتر��بزرگ�0.99از��بایدمربوط�به�هر�کد�

بیـانگر��بـه�نـوعی����شدن�کـدهاي�مسـتخرج���يتکرار�دلیل

،�بیشتر�پایایی�حصولاما�محقق�براي�)�2020مرادي�و�میرالماسی،�

بـه�طـور����مصـاحبه�بدین�ترتیـب�کـه�ابتـدا�چهـار�����.�توافق�بین�کدگذاران�استفاده�کرد

سـپس���.به�طور�مستقل�کدگذاري�شـد��محقق�نفر�از�همکاران

اغلـب��کـه��از�آنجـایی��.شده�و�خروجـی�مربوطـه�گرفتـه�شـد����

درصـد���86،�بنـابرین�عـدد���درصد�تشابه�کدگذاري�توافق�نظر�دارند

��.مورد�قبول�روش�تحقیق�است

��درصد�توافق�بین�کدگذاران����از�MAXQDAخروجی�نرم�افزار�

��

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 122/��

کنندگان�شده�بود�که�باعث�افزایش�کیفت�اطالعات�و�نتـایج�بـ���مشارکت

بخشی�به�نتایج�بهمچنین�براي�اعتبار

بدین�ترتیب�که�نتایج�ب.�شخص�ثالث�استفاده�شد

متخصصان�و�خبرگان�نوآوري�دفاعی

قرار�گرفته�و�ضمن�بررسی�روایی�محتوایی،�نظرات�اصالحی�آنهـا�در�پـژوهش�اعمـال����داوري�

به�منظور�تایید�پارامترهاي�استخراج�شده�از��.شد

متخصصان�نظر�خود�را�مبنی�بر�ضروري�بودن�یا�نبودن�کدهاي��،روش

ضریب�روایی�محتوا��طیف�لیکرت�اعالم�کرده�و�سپس�

neتعداد�افرادي�است�که�گزینه�ضروري��

براي�اهمیت�کد�مورد�نظر�انتخاب�نموده

مربوط�به�هر�کد��CVR،�ضریب�متخصص�7تعداد�

دلیل�به�نقطۀ�اشباع�نظريهرچند�

مرادي�و�میرالماسی،�(ست�پایایی�روش�تحقیق�ا

توافق�بین�کدگذاران�استفاده�کرداز�روش�

نفر�از�همکاران�یکتوسط��تصادفی�انتخاب�و�

شده�و�خروجـی�مربوطـه�گرفتـه�شـد�����ماکس�کوداکدها�وارد�نرم�افزار�

درصد�تشابه�کدگذاري�توافق�نظر�دارند�80پژوهشگران�روي�عدد�

مورد�قبول�روش�تحقیق�استموید�پایایی�

خروجی�نرم�افزار�.��2جدول�

�
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�هاي�پژوهش�یافته �

در�این�مرحله�ابتدا�.�از�کدگذاري�استفاده�شده�است�هاهاي�حاصل�از�مصاحبهبراي�تحلیل�داده

.�بندي�شدندتر�دستهانتزاعیهاي�،�کدهاي�اولیه�استخراج�و�در�مقولهبازبا�استفاده�از�کدگذاري�

��.�ها�و�کدگذاري�مقدماتی�آورده�شده�استاي�از�متن�مصاحبهنمونه)�2(در�جدول�

�ها�و�کدگذاري�مقدماتیهایی�از�متن�مصاحبهنمونه.�3جدول�

�
�

��کد�اولیه�مستخرج ��متن�مصاحبه

P17�

�حداقل� �ریسک تحمل

�شکست��80 درصدي

�و� �بنگاه �داخل �در هم

�هم�نزد�ذي�نفعان

خواهیم�در��می�این�زمینه�ما�باید�توان�تحمل�ریسک�ها�را�داشته�باشیم،�زیرادر�

�است �ناشناخته �براي�ما �زمینه�اي�ورود�کنیم�که این�ظرفیت�مهمتر�از�مسئله�.

�انجام�اون�کار�است �توان�تحمل�شکست�مهمترین�بخش�است. شاید�ریسک�.

��.درصد�است�80�،90این�فناوري�ها�در�حد�

P16�

�روي� �بر تمرکز

�ذي� �واقعی نیازهاي

�بازارهاي� �و نفعان

�موجود

این�.�کند�می�برابر�این�پول�را�خرج�تبدیل�آن�به�فناوري�100شاید�وزارت�دفاع�

هاي��ما�باید�نیازهاي�مرحله�بعدي�دفاع�را�بدانیم،�اون�حوزه!�چرخه�بزرگی�دارد

�کنیم �حل �را �آن �و �شویم �وارد �و �کنیم �انتخاب �رو �اصلی �را�. �پولمان �باید ما

�بندي�کنیم�یتاولو �ازاي�! �در �انتخابی�عمل�کنیم�و �این�زمینه�بسیار �در �باید ما

پس�محدود�شروع�کنیم�و�.�تعداد�محدودي�انتخاب،�سرمایه�گذاري�خوبی�کنیم

��.بعد�گسترش�بدهیم

P7�

گلچین�کردن�پرسنل�

فنی�در�کالس�ملی�و�

�جهانی

عالوه�بر�سابقه�در�رابطه�با�مدیریت�پروژه�ها،�افرادي�رو�باید�انتخاب�کنید�که�

نمی�توانید�همینطوري�اساتید�.�علمی�قوي،�ارتباط�خوبی�با�صنعت�داشته�باشند

در�آمریکا�دانشگاه�و�صنعت�...دانشگاه�را�به�عنوان�مدیر�پروژه�ها�منصوب�کنید

��.کامال�به�هم�چسبیده�و�مرتبط�هستند

ارتبـاط�دارنـد���سپس�محقق،�براي�رسیدن�به�کدهاي�محوري،�مقوالتی�را�که�با�یکدیگر�

-با�بررسی�گـزاره��،در�نهایت.�بندي�کرده�استدر�قالب�مفاهیمی�با�بیشترین�درجه�انتزاع�دسته

هاي�استخراجی�از�مرور�ادبیـات�در��و�در�ترکیب�با�مقوله�خبرگانهاي�استخراج�شده�از�نظرات�

هـا�و�مفـاهیم�محـوري�مـوثر�بـر������بخش�پیشنه�نظري،�کدهاي�اولیه،�مقولـه�)�1(جدول�شماره�

��).��3(جدول�.�هاي�بنیادین�در�یک�بنگاه�دفاعی�استخراج�شده�استتحقق�نوآوري

�خبرگانها�و�کدهاي�مستخرج�از�نظرات�مقوله.�4جدول�

��فراوانی��کدهاي�اولیه��مقوله��کد�محوري��ردیف

1�

��منابع
��منابع�مالی

����6پذیري�ریسکوجود�منابع�مالی�متناسب�جهت�تامین�

����6استقالل�و�پایداري�منابع�مالی���2

����2ریزي�ز�دولت�جهت�حفظ�استقالل�در�بودجهلزوم�اتخاذ�فاصله�مناسب�ا��3

����7شناسایی�نیروي�انسانی�زبده�منابع���4
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����4ملی�و�جهانیگلچین�کردن�پرسنل�فنی�در�کالس���انسانی��5

6��
حکمرانی�رهبري�کارآزموده�در�بنگاه�جهت�حفظ�ثبات�

��سیالیت�همراه

3��

هاي���تزیرساخ��7

��آزمایشگاهی

����3ملیهاي��توسعه�شبکه�آزمایشگاه

����4اولیه�هاي��ایجاد�زیرساخت�تولید�نمونه��8

9��

��فرآیندها

هاي�مکانیزم

تعیین�

��اولویت

����6پذیر�بر�مبناي�آن��ریسکگیري��تصمیمرصد�فناوري�و�

����5که�رقیب�یا�متولی�جدي�ندارد�هایی��ورود�به�زمینه��10

11��
و�بالعکس�به�پایین�به�باال��شکل�گیري�جریان�ایده�از

��صورت�همزمان

3��

12��
هم�نظامی�و�هم�(برنامه�ریزي�براي�کاربردهاي�دوگانه�

��)غیر�نظامی

5��

����4درگیر�کردن�نیروهاي�مسلح�در�تامین�مالی���13

����2اطالع�از�سابقه�احتمالی�اجراي�پروژه��14

����4واقعی�ذي�نفعان�و�بازارهاي�موجودتمرکز�بر�روي�نیازهاي���15

16��

برنامه�ریزي�

و�مدیریت�

��پروژه

����4شروع�محدود�و�در�سطح�آزمایشی

����3اثبات�تکنولوژي�در�ابتدا�و�تهیه�نمونه�اولیه��17

18��
محتمل�تر�و�تکمیل�فرآیند�هاي��شروع�با�ایده

��اعتمادسازي

7��

19��
نزدیک�کردن�پروژه�ها��یی�در�زمان�و�هزینه�و�صرفه�جو

��به�کاربرد

3��

20��

فرآیندهاي�

��پشتیبان

����3ایجاد�یک�فرآیند�قدرتمند�انتقال�فناوري�

����3برون�سپاري�پرسنل�پشتیبانی�جهت�افزایش�چابکی��21

����3تضمین�حقوق�مالکیت�فکري���22

23��
شفافیت�اقدامات،�رصد�و�دریافت�فیدبک�به�منظور�

��اصالح�اشتباهات�گذشته

3��

24��

حکمرانی،�

ساختار�و�

��هارویه

����3استفاده�از�یک�حکمرانی�مناسب�جهت�دستیابی�به�اهداف

����3ساختار�کوچک،�چابک�و�انعطاف�پذیر��25

����3مراتبی��سازمان�مسطح�با�حداقل�سطوح�سلسله��26

27��
دوري�از�مالحظات�استخدامی�و�کاغذبازي�جهت�به�

��کارگیري�سریع�قهرمانان�فناوري

3��

28��
تحول�پیوسته�در�مدیران�برنامه�ها�و�جایگزینی�با�

��نیروهاي�تازه�نفس

3��

����6خالقبا�استعداد�و��استخدام�مدیران��29
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30��
ها�و�بنگاه�نسبت�به�پروژهاتخاذ�موضع�ستادي�در�داخل�

��اي�و�برون�سپاريهاي�پروژهپشتیبانی�از�فعالیت

4��

31��
نظارت�و�

راهبري�

��پروژه�ها

توسعه�فناوري�و�هاي��در�بدنه�اجرایی�فعالیتاستفاده�از�جوانان�

��ايهاي�مشاورهکارگیري�متخصصین�با�تجربه�در�پستب

3��

����3ها�و�تشخیص�سره�از�ناسرهپروژهنظارت�دقیق�بر���32

33��
استفاده�از�ناظران�و�داورانی�که�آن�زمینه�و�جزئیات�

��.فعالیت�در�آن�را�لمس�کرده�باشند

3��

34��

شناسایی،�

�سازي�شبکه

و�استقرار�

��نوآوري�باز

موسسات�و�افراد�موثر�و�توانمند��سازي�شبکهشناسایی�و�

��در�ایده�پردازي�و�اجرا

7��

����3هاي�فناوري�و�اعضاي�هیات�علمیهاي�علمی،�قطبانجمنارتباط�با���35

����3استفاده�از�توان�مراکز�صنعتی�و�تحقیق�و�توسعه��36

37��
�و�صنعتگران�تجربه�و�توان�ازمندي�شناسایی�و�بهره

��عیصنا�و�هاشرکت�ریسا�يهانیسیتکن

4��

����5ها�و�مسابقاته�بهینه�از�ظرفیت�رویدادها،�نشستاستفاد��38

39��
تسلط�کافی�بنگاه�بر�مسائلی�که�قرار�است�از�طریق�

��پیگیري�شوند�نوآوري�بازهاي��مکانیزم

3��

����4کاهش�مالحظات�امنیتی�تا�حد�امکان��40

41��
ارتباط�با�

مراکز�

تربیت�

نیروي�

��انسانی

مدت�با�فراهم�بلندهاي��سرمایه�گذاري�بر�روي�فعالیت

��کردن�زیرساخت�آزمایشگاهی�براي�قهرمانان�دانشگاهی

3��

����4گذاري�بر�روي�تحقیقات�دانشگاهی��راهبري�و�سرمایه��42

43��
آموزي�به�منظور��هاي�ترویجی�دانشجویی�و�دانشتعریف�فعالیت

��کشف�استعدادها

3��

44��

��هاارزش

مالحظات�

��زمانی

����4مدت�و�گذرا�در�بنگاه�کنار�گذاشتن�توقعات�کوتاه

����3کوتاه�مدت�هو�نگامدت��بلند�ترکیب�نگاه��45

����3سعه�صدر�و�صبر�براي�رسیدن�محصول�به�عرصه�عمل���46

47��
الزامات�

هاي�پروژه

نوآوري�

��بنیادین

هاي�سحور�شدن�به�واسطه�پیشبرد�فناورياجتناب�از�م

��هادر�طراحی�پروژه�روز�جهانی

5��

48��
نفعان�نظامی�در�خصوص�استفاده�تجاري��موضع�باز�ذي

��بنگاه�از�عواید�پروژه�نوآوري�بنیادین

3��

����5نفعان�درصدي�شکست�نزد�ذي�80ریسک�حداقل�تحمل���49

����3در�پروژهگیري��تصمیمحفظ�استقالل�و�توان���50

51��
الزامات�کار�

با�قهرمانان�

��فناوري

گذاري�بر�روي�افرادي�که�حاضرند��سرمایهانتخاب�و�

��دندان�طمع�را�کشیده�و�کفش�آهنی�به�پا�کنند

4��

����3نگهداشت�و�حفظ�ارتباط�مناسب�تیم�در�طی�زمان��52
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����3هاك�باورهاي�مدیران�و�مجریان�پروژهاشترا

����3های�ناظران�و�مدیران�نسبت�به�پروژهحذف�حب�و�بغض�شخص

����3نفعانساله�میان�ذي�15تا��5مشترك�ایجاد�فهم�

����4توسعه�استانداردهاي�مورد�نیاز�براي�ایجاد�زبان�مشترك�

��
��MAXQDAها�و�کدهاي�محوري�مستخرج�از�نرم�افزار�

��7در�اختیار�گروه�کانونیدست�آمده�در�قالب�ه�تایید�روایی�محتوایی،�کدهاي�ب

کدهایی�که�امتیـاز�الزم��.�قرار�گرفتهاي�دفاعی�مدیران�نوآوري�سازمان

��.اندنشان�داده�شده�)5(جدول�

��دهاي�حذف�شده�از�نظر�روایی�محتوایی

���CVRکد

��-��0.55کاربردها�به�زمان�و�هزینه�و�نزدیک�کردن�پروژه

��-��0.70ايهاي�مشاورهاستفاده�از�جوانان�در�بدنه�اجرایی�و�مجربین�در�پست

����0.23عیصنا�و�هاشرکت�ریسا�يهانیسیتکن�و�صنعتگران�تجربه�

����0.31های�ناظران�و�مدیران�نسبت�به�پروژه

مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 126/��

53��

حذف�حب�و�بغض�شخص��54

فهم�و�زبان���55

��مشترك توسعه�استانداردهاي�مورد�نیاز�براي�ایجاد�زبان�مشترك���56

��

ها�و�کدهاي�محوري�مستخرج�از�نرم�افزار�نقشه�مقوله.�1شکل�

تایید�روایی�محتوایی،�کدهاي�ببه�منظور�

مدیران�نوآوري�سازمانو�ران�صاحبنظنفر�از�

جدول�که�در�را�کسب�نکردند�حذف�شدند�

دهاي�حذف�شده�از�نظر�روایی�محتواییک.�5جدول�

��ردیف

زمان�و�هزینه�و�نزدیک�کردن�پروژهصرفه�جویی�در���19

استفاده�از�جوانان�در�بدنه�اجرایی�و�مجربین�در�پست��31

و�توان�ازمندي�شناسایی�و�بهره��37

ی�ناظران�و�مدیران�نسبت�به�پروژهحذف�حب�و�بغض�شخص��54

� �
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�گیري�بحث�و�نتیجه �

هاي�دفاعی�هاي�بنیادین�در�بنگاهنوآوري�ظهور�عوامل�موثر�برشناسایی�پژوهش�حاضر�هدف�

هـاي���زیرسـاخت�ابع�مـالی�و��منـ�بع�انسـانی،��منـا��هـاي�مقولـه�منـابع�شـامل����کد�محـوري��.بود

-گیـري�نـواوري��نقش�بسیار�مهمی�در�شکل،�منابع�انسانی�خبرگاناز�نگاه�.�آزمایشگاهی�است

موضوع�بر�ضرورت�تکیه�سازمان�بر�قهرمانان�نوآوري�داللت�دارد�و�بـا��این�.�هاي�بنیادین�دارد

و�صمیمی�و�)�1398(�همکاران،�اسدي�و�)1399(�همکارانآقاجانیان�و�هاي�هاي�پژوهشیافته

منابع�انسانی،��ایجاد�تحول�در�حوزه،�خبرگانبنا�بر�اظهار�نظر��.همراستاست،�)1397(�همکاران

��.استهاي�دفاعی�در�بنگاه�بنیادینهاي�گیري�نوآورينقطه�شروع�شکل

و�وجـود�منـابع�مـالی�متناسـب�جهـت�تـامین��������در�حوزه�منابع�مالی،�استقالل�و�پایـداري�

ایـن�یافتـه�بـا����.�قرار�گرفتنـد��خبرگان�توجهمهمترین�عناصري�هستند�که�مورد��پذیري�ریسک

بیگی��و�پذیرخطردر�ارتباط�با�منابع�مالی��)1398(�خبرگاناکبري�و��آمده�توسطبه�دست�نتایج�

��.�در�تاکید�بر�بحث�استقالل�همراستاست)�1394(محمدي�و�علی

هاي�تولیـد��اي�به�زیرساختهاي�آزمایشگاهی،�باید�توجه�ویژهدر�زمینه�توسعه�زیرساخت

بـا���گیري�خـود،�عمـدتاً��در�ابتداي�شکل�بنیادینهاي�از�آنجا�که�نوآوري.�نمود�1هاي�اولیهنمونه

ها�کمک�،�وجود�این�زیرساخت)1995و�کریستنسن،��2باور(مشکالت�عملکردي�مواجه�هستند�

تـا�در��تر�و�با�دفعات�بیشتري�انجام�شود�سریع�،جدیدهاي�چالشی�محصوالت��کند�تا�آزمونمی

���.برداري�شوندزمان�مناسب�وارد�فاز�بهره

هاي�بنیادین�اسـت�کـه���نوآوريگیري�از�دیگر�عوامل�موثر�در�شکلکد�محوري�فرایندها�

��.گیرددهنده�آن�مورد�بررسی�قرار�میهاي�شکلبر�اساس�مقوله

در�میـان�مـدت�و����بنگاهگذاري�هاي�سرمایهکننده�افق�تعریف�اولویت،�هاي�تعیینمکانیزم

به�واسـطه�دسترسـی�مناسـب�بـه�اینترنـت�و������از�نظر�جامعه�مصاحبه�شونده،�.�مدت�هستندبلند

آوري�دفاعی،�بخش�رصد�فناوري�در�حال�حاضر�در�کشـور�مـا�از�وضـعیت����اهتمام�در�مراکز�نو

هایی�که�به�دالیل�مختلفی�مورد�غفلـت�قـرار���پرداختن�به�حوزه.�مناسبی�برخوردار�است�نسبتاً

تواند�به�دستاوردهایی�فراتـر�از�حـد�تصـور����و�متولی�مشخصی�ندارد�در�نهایت�میگرفته�است�

هـاي��توانـد�فرصـت���مـی��تجاري�نیز-ه�نظامیکاربردهاي�دوگانریزي�براي�برنامه.�گرددمنجر�

.�تواند�به�پایداري�تامین�مالی�در�سازمان�کمک�نماید�جدیدي�را�روبروي�بنگاه�باز�نماید�که�می

-هزینـه��کاهش�به�است�که�یکی�از�راهکارهایی�استفاده�از�ظرفیت�همکاران�بخش�خصوصی

��

1.�Fablabs�
2.�Bower�
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بـه��با�نتـایج���هک�شودمیمنجر�عی�به�بازار�هاي�دفامعرفی�نوآوريو�نیز��هاي�تحقیق�و�توسعه

در�تاکیـد�بـر�کابردهـاي�دوگانـه�و�فضـلی�و������)�1397(خـوبرو�و�همکـاران����آمده�توسـط�دست�

���.مبنی�بر�توجه�به�مطالبات�نیروها�در�فرآیندهاي�نوآوري�همراستاست)�1394(همکاران�

از�.�تحقیق�بـود��هاي�مورد�توجه�در�اینریزي�و�مدیریت�پروژه�یکی�دیگر�از�مقولهبرنامه

از�تعامالت��ايدهیچیپ�ستمیس�که�خود�صنعت�دفاعیهاي�نوآوري�بنیادي،�در�پروژهکه�آنجایی

تعداد�زیـادي�از��با��ياداده�يهاستمیها�و�سفرم�،�پلتي�پیشرفتههانیها�و�ماشانسان�نیب�دیشد

مـدیریت��گیـرد،�از�نظـر���انجـام�مـی��،�)2021،�همکاراناوزدمیر�و��(�ستایتعامل�پومتغیرهاي�م

استفاده�از��هاي�دفاعی�ایران،در�بنگاه�،خبرگان�دیدگاهاز��.دنپروژه�مالحظات�خاص�خود�را�دار

ارتباطات�و��،بنديابزارهاي�مدیریت�پروژه،�بیشتر�در�مدیریت�تدارکات�مشهود�است�و�در�زمان

�الگـوي��دایـن�مشـکل�بایـ����براي�حـل��.وجود�دارد�جدي�مشکل�نوعیي�سازکپارچهی�تیریمد

�شـود�انجام�می�دارپا�آنچه�که�در�مانند�هاي�تحقیقاتی�پیشرفته�دفاعی�پروژه�مدیریت�پروژه�در

و��1تلمبـایف��هاي�این�بخش�بـا�تحقیـق��یافته.�مورد�توجه�قرار�گیرد�)1399شفقت�و�رضایی،�(

��.باشدهمسو�می�)2019(همکاران�

اولـین�مـورد�آن،���اسـت�کـه���شـامل�چنـد�عنصـر�����خبرگـان�فرآیندهاي�پشتیبان�در�نگاه�

-گستره�عملکرد�و�هزینه.�برونسپاري�پرسنل�پشتیبانی�به�منظور�افزایش�چابکی�سازمان�است

هـا�در�داخـل���هاي�سرسام�آور�تجهیز،�به�ویژه�در�دوره�تحریم،�امکان�ایجاد�همـه�زیرسـاخت��

ها�یتافزایی�ظرفچنین�امکانی�فراهم�بود،�لزوم�هم�به�عالوه،�اگر�حتی.�نماید�می�بنگاه�را�سلب

.�دادهاي�داخلـی�را�بـه�مـا�نمـی����هاي�داخلی،�اجازه�توسعه�متمرکز�ظرفیتو�تقویت�توان�بنگاه

بیرونـی�بـه�جـاي�توسـعه�����هـاي���کارگیري�ظرفیته�با�تاکید�بر�ب)�1394(حورعلی�و�همکاران�

بنیـان���هاي�دانشها�و�شرکتبا�تکیه�بر�ارتباط�با�دانشگاه)�1398(درونی،�خیرگو�و�بیداله�خانی�

�توسـعه��و�انیـ�بن�دانـش��يهـا�شـرکت��يبرا�تقاضا�کیتحر)�1393(و�فرتوك�زاده�و�همکاران�

�نتایج�این��یمل�سطح�در�یقاتیتحق-یصنعتهاي��تیظرف�یتکامل�هم�جهت�ينهاد�يبسترها با

ایجاد�یک�فرآیند�قدرتمنـد�انتقـال�فنـاوري�بـه�نیـروي������.�اندپژوهش�در�این�بخش�همسو�بوده

هاي�این�سیستم�پشتیبانی�است�که�اثر�مهمی�در�افزایش�شانس�موفقیـت��کاربر�از�دیگر�المان

��.�اشتهاي�نوآوري�و�ورود�آنها�به�صحنه�عملیات�خواهد�دپروژه

ارزشـمندترین�دارایـی����است،�هایی�که�حول�آنها�شکل�گرفتهاي�و�تیم�هاي�جسورانهایده

به�عنـوان��یت�فکري�که�تضمین�حقوق�مالکبنابراین�.�هاي�توسعه�فناوري�دفاعی�هستندبنگاه

��

1.�Tulembayev�
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و��1تکسـیرا�(شـود��کرده�و�باعث�احساس�تعلق�آنها�به�بنگاه�مـی�عمل�نوآوران��يبرا�یمحافظ

��.از�اهمیت�زیادي�برخوردار�خواهد�بود�)2�،2019فریرا

�خبرگـان�تاکیـد���مـورد��عواملیها�از�دیگر�موضوعات�مربوط�به�حکمرانی،�ساختار�و�رویه

بخشـد�کـه�آن���یادگیري�مولد�را�بهبود�می�،و�ارگانیکپذیر��کوچک،�انعطاف�ختارهايسا�.بودند

�).�2019،�همکـاران�و��3اسـکریگ�(کنـد��به�توسعه�نوآوري�بنیادین�کمک�مـی�هم�به�نوبه�خود�

هاي�اصلی�این�نوع�ساختار�ماد�به�افراد�کارآزموده�از�مولفه،�استفاده�از�زمان�و�اعتپذیري�ریسک

���.رساندرا�به�حداقل�می�هاي�ستاديساختار�کوچک�و�چابک،�هزینه�از�طرفی.�است

�بـا�رعایـت�حـداقل���و�باید�از�بین�دانشمندان�مستعد�و�خالق�انتخاب�شده�مدیران�برنامه�

بـا���ا�قرار�گیـرد�تـا��در�اختیار�آنه�مناسب�یک�فرصت�،هاي�استخدامیگیريمالحظات�و�سخت

.�دنـ�دفاعی�را�طرح�ریـزي�و�اجـرا�نمای���بنیادینمندي�از�امکانات�ملی،�یک�پروژه�نوآوري�بهره

مبنی�بـر�شناسـایی�نداشـتن����)�1394(محمدي�هاي�بیگی�و�علی�موضوعات�این�بخش�با�یافته

زاده�و��هـاي�نـوآوري�دفـاعی�و�نظـري�����اختیار�کافی�به�عنوان�یکی�از�عوامل�شکسـت�برنامـه��

هاي�فنی�افراد�گلچین�شـده�بـراي�موفقیـت�نـوآوري������ر�توانمنديدر�تاکید�ب)�1392(همکاران�

��.همراستاست

مطرح�شـده���خبرگانایی�است�که�توسط�همولفهها�یکی�دیگر�از�نظارت�و�راهبري�پروژه

-،�به�منظور�جلوگیري�از�حاشیههابه�مدیران�برنامه�ات�کافیاختیاربا�توجه�به�دادن�.�شده�است

همـه��.�قرار�گیـرد��الویتدر��باید�گویی�و�شفافیت�فرهنگ�پاسخي�احتمالی،�هاها�و�سوء�استفاده

اطمینـان���کـرد�صـحیح�منـابع�در�اختیـار����و�هزینه�هامدیران�برنامه�از�تصمیمات�بایدنفعان�ذي

،�هانکته�مهم�در�نظارت�پروژه.�یابد�اهمیت�می�ها�پروژه�بر�قیدق�نظارت،�جادر�این.�داشته�باشند

ایـن���.باشند�کرده�لمس�را�آن�در�تیفعال�اتیجزئ�و�نهیزم�که�استی�داوران�و�ناظران�از�استفاده

��.�الشعاع�قرار�دهند�عمل�مدیران�برنامه�را�تحت�آزادينظارت�نباید�

.�بـود��اسـتخراج�شـده��هـاي��از�دیگر�مقولـه�سازي�و�استقرار�نوآوري�باز،�شناسایی،�شبکه

همکـاري��هـاي���شود،�شـبکه��می�هاي�مختلفی�که�در�این�راستا�در�کشور�انجامعلیرغم�فعالیت

سازي�موثر�اسـت��عوامل�مختلفی�در�موفقیت�شبکه.�چندان�کارآمدي�هنوز�شکل�نگرفته�است

�بـاز��ينـوآور��وکارهايساز�قیطر�از�است�قرار�که�ی�استمسائل�برکه�یکی�از�آنها�تسلط�بنگاه�

محققـان�نشـان����بنیـادي،��ينـوآور��گیـري�در�شکلباز��ينوآوراهمیت��رغمیعل�.شوند�يریگیپ

��

1.�Teixeira�
2.�Ferreira�
3.�Escrig�
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�جیبـه�نتـا���یابیدسـت��،بیرونی�يدرست�همکار�یاشکال�سازمان�يعدم�اجرا�لیاند�که�به�دل�داده

ري�کـه�بـراي���مولفـه�دیگـ���).2021،�همکارانو��1اوربیناتی(�دشوار�باشد�تواندچقدر�می�مطلوب

.�هاي�دفاعی�از�اهمیت�فوق�العاده�باالیی�برخوردار�است،�کاهش�مالحظات�امنیتی�اسـت�بنگاه

�بـیش�از�حـد�الزم،���مالحظات�امنیتی.�ها�بسیار�مهم�است،�شکستن�مناسب�پروژهدر�این�راستا

ارتبـاط���از�رسوخ�دشمن�جلـوگیري�نماینـد،�در�بیشـتر�مواقـع����قادرند�احتماال�همزمان�با�اینکه�

بـه��کنند�که�موجب�از�دست�رفتن�جایگاه�آنهـا��میی�با�صنایع�دفاعی�را�قطع�خبرگانهاي�توده

��.شودکشور�میدر�ناوري�عنوان�پیشران�ف

و�حـل���سـازي�ترین�ابزارهاي�تـیم�اصلی�از�ها�و�مسابقات�راشاید�بتوان�رویدادها،�نشست

قاضی�نـوري��(محور��هاي�نوآوري�مسالهدر�سیستم.�دانست�خبرگاننگاه�از��هاي�نوآوريچالش

ي�هـا�و�آخـرین�دسـتاوردها���امکان�تبادل�نظر،�اشتراك�ایدهرویدادها،�این�)�2020،�همکارانو�

هـاي�آینـده���آفرینـی�هـم�ها�و�پاسخ�مناسب�به�چالشفناورانه�را�مهیا�ساخته�و�بستري�را�براي�

��.کنداین�یافته�را�تایید�می)�1398(پیشنهادات�اکبري�و�همکاران��.کندفراهم�می

شناسـایی�و�در���باید�توانمند�و�موثر�افراد�و�موسساتپردازي�و�اجرا،��در�هر�دو�بخش�ایده

�يهـا��انجمـن��بـا��ارتبـاط�از�یک�طـرف�در�قالـب���.�هاي�همکاري�سازماندهی�شوند�قالب�شبکه

توان�بدنه�دانشی�این�شـبکه�همکـاري�را����ی�میعلم�اتیه�ياعضا�و�يفناور�يها�قطب�،یعلم

�مراکـز�هاي�موجود�در�کشور،�ارتباط�بـا���از�طرف�دیگر،�به�منظور�شناخت�زیرساخت.�شکل�داد

هاي�آنان،�دیگر�جزء�مهم�این�شبکه�همکـاري���توانایی�و�استفاده�از�توسعه�و�قیتحق�و�یصنعت

��.�است�که�باید�مورد�توجه�قرار�گیرد

هاي�دانشجویی�و�بر�روي�جریان�،�بایدخبرگانمیان�توده��سازي�جریان�ها�به�منظوربنگاه

ریزي�شوند�اي�برنامهدر�درجه�اول�به�گونه�بایدها�این�فعالیت.�کنند�گذاريسرمایه�آموزي�دانش

همـین�موضـوع���.�را�در�اذهان�جوانان�و�نوجوانـان�کشـور�ارتقـاء�دهـد�����هااین�بنگاه�2ویژندکه�

�بـر��يگذارهیسرما.�کندمیفراهم��را�انداز�ذهنی�مدیران�برنامه�آیندهگیري�چشم�مقدمات�شکل

ی�دانشـگاه��قهرمانان�يبرا�یشگاهیآزما�رساختیز�کردن�فراهم�با�بلندمدت�يها�تیفعال�يرو

�يرو�بـر��يگـذار�هیسـرما��و�يراهبـر�.�اولین�عنصر�مهم�در�ارتباط�با�مراکز�نیروي�انسانی�است

،�عملکـرد�مثبـت�بنگـاه�در�میـان�مـدت�را������دیجد�يرهایمس�کسب�جهت�یدانشگاه�قاتیتحق

��.�نمایدتضمین�می

هاي�حاکم�بر�به�ارزش�بنیادینهاي�گیري�نوآوريسومین�بخش�از�عوامل�موثر�بر�شکل

��

1.�Urbinati�
2.�Berand�
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اولـین���.اسـت��این�بخـش�هاي�مربوط�به�مالحظات�زمانی�یکی�از�مقوله.�شودمربوط�میبنگاه�

و�مدت��کوتاهمورد�توجه�قرار�گیرد،�کنار�گذاشتن�توقعات��مالحظات�زمانیدر��بایداي�که�مقوله

گیري�دیدگاه�تـا��از�مرحله�شکل�بنیادینگیري�نوآوري�فرآیند�شکل�اساساً.�ه�استگذرا�در�بنگا

.�نیازمند�صبر�و�هزینه�بسیار�اسـت��لب�در�کاربرد،�فرآیندي�بسیار�زمانبر�است�کهایجاد�طرح�غا

بـراي���مدنظر�قرار�گیرند�تا�شـرایط��بایدنیز��مدت��کوتاهین�نگاه�بلند�مدت،�مالحظات�در�کنار�ا

��.�اهداف�مساعد�گرددمدت��بلندپیگیري�

هم�در�فـاز��سعه�صدر�و�صبر�براي�رسیدن�محصول�به�عرصه�عمل،�هم�در�فاز�توسعه�و�

منافع�شخصی�و�سیاسی،�پروژه�قبل�از��به�دلیل�گاهاً�.انتقال�و�بلوغ،�دیگر�مولفه�ضروري�است

در�فاز�ریسک�شکست�شود�که�به�دلیل�میرونمایی��هاي�توسعه�و�بلوغطی�کردن�صحیح�گام

��.گردداعتمادي�نسبت�به�دستاوردهاي�ملی�میگیري�فضاي�بیموجب�شکلبرداري،�بهره

.�به�آنهـا�توجـه�نمـود����بایداماتی�از�حیث�فرهنگی�دارند�که�الز�بنیادینهاي�نوآوري�پروژه

�با�توجه�به�تجربه�زیسته�محقـق،��و�بوده�خبرگان�نظراتهاي�مستخرج�از�این�موضوع�از�سازه

هـاي��ها�با�هدف�بهبود�جدي�توانمنـدي�طراحی�پروژه.�مطلوب�نیستوضعیت�آن�در�کشور�ما�

هاي�یکی�از�مولفه��هاي�روز�جهانیشدن�به�واسطه�پیشبرد�فناوري�یرگغافلکشور�و�اجتناب�از�

هـاي�مربـوط�بـه�مطالعـه�رونـدهاي�جهـانی�و�������برنامـه�.�در�این�بخش�است�خبرگان�نظرمورد�

هـایی�کـه�دارنـد،����هاي�در�حال�اجرا�در�کشورهاي�پیشرفته،�در�کنار�مزیتبرداري�از�پروژه�کپی

��.نیستهمسو�هاي�داخلی�پتانسیل�باشوند�که�منجر�هایی�ممکن�است�به�تعریف�پروژه

پذیر��امکانبا�توانمندسازي�بخش�خصوصی�هاي�بهینه�جز�توسعه�متوازن�و�ایجاد�فرصت

هاي�طرف�قـرارداد�از�عوایـد���عان�نظامی�در�خصوص�استفاده�بنگاهنف�لذا�موضع�باز�ذي.�نیست

خـه�بـازخورد�مثبـت،����امري�است�که�در�نهایت�در�یـک�چر��بنیادینهاي�نوآوري��تجاري�پروژه

��.نماید�توانمندي�اکوسیستم�در�دستیابی�به�دستاوردهاي�فناورانه�نظامی�را�تقویت�می

هم�در�داخل�درصدي��80حداقل�شکست�دیگر�مولفه�مهم�در�این�بخش،�تحمل�ریسک�

نباید�فراموش�کـرد�کـه���.�نفعان�و�ایجاد�فرهنگ�یادگیري�از�شکست�استبنگاه�و�هم�نزد�ذي

نفعـان��چنان�باالست�که�تحمل�آن�توسـط�ذي��بنیادینهاي�نوآوري�پروژهریسک�شکست�در�

گذاري�براي�دسـتاوردهاي��ها�به�شکل�سرمایهبا�این�حال�باید�به�این�پروژه.�بسیار�دشوار�است

آخـرین���،گیـري�در�پـروژه��حفظ�استقالل�و�توان�تصـمیم��.فوق�العاده�بزرگ�در�آینده�نگریست

پاسخگویی�کامل��-توان�دوگانه�اختیار�کافییري�از�آن�میگمولفه�این�بخش�است�که�با�بهره

شرایط�پردازند،�یی�که�در�این�سطح�به�نوآوري�میهانباید�فراموش�کرد�که�تیم.�برقرار�نمودرا�

هـاي��گونـه�فرصـتی�بـراي�اصـطکاك�����در�این�شرایط�هیچ.�کنندی�را�تحمل�میپر�چالشبسیار�

ردسـت�نیسـت�و�از�همـین�منظـر�اسـت�کـه�������هاي�مکرر�باالدست�و�زیداخلی�و�متقاعد�کردن
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��.نمایدها�ضروري�میبرخورداري�از�اختیار�کامل�براي�مدیران�برنامه

اولـین�مولفـه�آن،���.�هاسـت�اي�دیگر�در�مقوله�ارزشالزامات�کار�با�قهرمانان�نوآوري�سازه

به��بایدافراد�.�کنندافرادي�است�که�حاضرند�دندان�طمع�را�کشیده�و�کفش�آهنی�به�پا�انتخاب�

-چشم�یک�افتخار�و�یک�فرصت�ملی�به�همکاري�خود�با�سازمان�نگاه�کنند�و�به�جاي�مولفـه�

آوردن�یک�دستاورد�فناورانه�انقالبـی��به�دست�هاي�مالی،�شهرت�و�یا�مقاصدي�از�این�دست،�

دیگر�مولفه�مورد�اهمیـت�در�ایـن�بخـش،�نگهداشـت�و�حفـظ������.�براي�آنان�اولویت�داشته�باشد

هاي�به�وجـود�آمـده�در�ایـن����به�دلیل�اصطکاك�عموماً.�ر�طی�زمان�استارتباط�مناسب�تیم�د

ایجـاد��.�گـردد�سازي�و�نگهداشت�تیم�از�اهمیتی�دو�چندان�برخوردار�میهاي�پیچیده،�تیمپروژه

اي�اسـت�کـه�تـاثیر�����نفعـان�مولفـه��ساله�میان�بنگـاه�و�تمـامی�ذي���15ا�ت�5یک�فهم�مشترك�

ذي�نفعان�باید�بدانند�که�این�بنگاه�بـر�توسـعه�چـه����همه�.�گیري�بر�کاهش�تعارضات�دارد�چشم

مولفه�دیگري�کـه�در��.�هایی�متمرکز�است�و�در�هر�بازه�زمانی�چه�اتفاقاتی�باید�رخ�دهد�نوآوري

نیاز�براي�ایجاد�زبان�مشترك��مورد�توجه�قرار�گیرد،�توسعه�استانداردهاي�مورد�باید�این�بخش

��.کاهد�ها�نسبت�به�خروجی�پروژه�میم�تمامی�طرفاین�استانداردها�تا�حد�زیادي�از�ابها.�است

.�کد�امتیـاز�الزم�را�کسـب�نکردنـد����4همچنین�پس�از�محاسبه�شاخص�روایی�محتوایی،�

هاي�شاید�در�مورد�نوآوري�"ها�به�کاربردجویی�در�زمان�و�هزینه�و�نزدیک�کردن�پروژهصرفه"

.�بـر�هسـتند��بـر�و�هزینـه��زمـان�معمـوالً��هاي�نوآوري�بنیـادین��تدریجی�درست�باشد�اما�برنامه

شاید�به�طور�عـام�در���"ايهاي�مشاورهاستفاده�از�جوانان�در�بدنه�اجرایی�و�مجربین�در�پست"

گیـري��تواند�دلیل�اختصاصی�بـراي�شـکل��هاي�نوآوري�موثر�باشد�اما�نمیجهت�پیشبرد�برنامه

یا�از�افراد�مجرب�و�نوآوري�بنیادي�باشد�چرا�که�بسیاري�از�رهبران�نوآوري�بنیادي�در�سطح�دن

�و�صـنعتگران��تجربـه��و�تـوان��از�يمنـد��بهـره��و�ییشناسـا�"،خبرگاناز�دیدگاه�.�باسابقه�هستند

هـا�قلمـداد���در�همـه�بنگـاه���معمولیک�اتفاق��احتماالً�"عیصنا�و�هاشرکت�ریسا�يها�نیسیتکن

-نظر�مـی�به�.��گیري�نوآوري�بنیادین�یاد�کرد�توان�از�آن�به�عنوان�عاملی�در�شکلشده�و�نمی

بـه���"هاحذف�حب�و�بغض�شخصی�ناظران�و�مدیران�نسبت�به�پروژه"رسد�علت�رد�شدن�کد�

.�باشدنوع�فعالیت�می�زدلیل�واضح�بودن�لزوم�آنها�براي�موفقیت�هر�نوع�همکاري�تیمی�فارغ�ا

هاي�بنیادین�است�اصول�مقدماتی�مدیریت�پروژه�مانند�نحـوه��در�بنگاهی�که�به�دنبال�نوآوري

��.ها�و�مبانی�کار�تیمی�بایستی�نهادینه�شده�باشدپروژهنظارت�بر�

در�بررسی�شرایط�الزم�براي�ایجاد�یک�بنگاه�توسعه�فناوري�دفـاعی�بـا����خالصهبه�طور�

مطـرح�شـد�کـه�بـه�سـه�������خبرگان،�الزاماتی�توسط�بنیادینهاي�شایستگی�دستیابی�به�نوآوري

که�تعیین�کننـده�نحـوه�و�گسـتره�����؛دسته�اول�عبارتست�از�منابع.�بوددسته�اصلی�قابل�تقسیم�

مفهوم�بعدي�فرآینـدهاي�سـازمانی�اسـت�کـه�����.�زمانی�و�مکانی�عملیات�نوآوري�سازمان�است
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تشویق��بنیادینهاي�ارکان�سازمان�را�به�دستیابی�بر�نوآوري�سازمانی�است�که�اوالًهاي��ارزش
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�خبرگـان�از�طرفی�بسـیاري�از��.�هاي�تاثیرگذار�بر�این�نوع�نوآوري�ارائه�دهند�دشوار�استمولفه

بـا�دیـده���،�ها�با�توجه�به�فاصله�زیاد�کشور�از�لبه�دانشـی�دنیـا��به�امکان�روي�دادن�این�نوآوري

��.بودبه�مشارکت�در�تحقیق�را�کاهش�داده��خبرگان�همین�موضوع�تمایل.�نگریستندتردید�می

�منابع �

�یمفهـوم��چـارچوب��ارائـه�).�1399(.محمدسید��سید�حسینی،�و�شارا؛�طبائیان،�سید�کمال؛�رادفر،�رضا�،آقاجانیان

�.1-28،�)10(3،یدفاع�يهاسازمان�در�ينوآور�تیریمد.�باز�ينوآور�يها�پروژه�رانیمد�يها�يتوانمند�يبرا

بـر�نـواوري����تاثیر�سرمایه�انسـانی��).�1398(.حاتمی،�میدیا�و�اورزنی،�محمد؛�اصغري،�حرمتداسدي،�اسماعیل؛�

��.155-180،�)5(2،�یدفاع�يهاسازمان�در�ينوآور�تیریمد.�نقش�تسهیم�دانش:�سازمانی

نـوآوري��طراحـی�مـدل����).1398(.مرادي،�محمود�و�اکبري،�مهدي؛�امینی،�محمد�تقی؛�محمودي�میمند،�محمد

�.77-98،�)3(8،�ينوآور�تیریمد.�اي�دفاعیدوسو�توان؛�مطالعه�اي�در�یک�بنگاه�چندرشته

�و�یعلم�يها�يهمکار�شبکه�یناکام�در�رگذاریتأث�عوامل�ییشناسا).�1394(.ي،�عباسمحمد�یعلو��ی،�وحیدگیب

�.81-104،�)3(3،�فناوري�توسعه�مدیریت.�یانجیم�نهاد�دفاتر�یشناس�بیآس:�ينوآور

�يبـرا��ازیـ�ن�مـورد��اصـول��يبنـد��تیاولو�و�ییشناسا).�1393(.الیاسی،�مهدي�و�حورعلی،�مریم؛�منتظري،�عباس

��.57-86،�)2(4ي،�نوآور�تیریمد.�باز�کردیرو�با�رانیا�یدفاع�يها�بنگاه�ينوآور�يفضا�بهبود

�منصوررگویخ �یپژوهشـ��یدفاعهاي��سازمان�در�ينوآور�نظام�يالگو�یطراح).�1398(�.ی،�فریدونخان�دالهیب�و�،

��.115-134،�)4(2،�فناوري�توسعه�مدیریت.�ادیبن�داده�هینظر�بر�یمبتن�یفیک

�نیتدو�و�يساز�مدل).�1397(.جندقی،�غالمرضاو��ی،�سید�مهديالوانی،�محمدحسین؛�رحمت،�محمدتقی؛�خوبرو

�راهبـردي��مـدیریت��هاي�پژوهش.�ختهیآم�يکردیرو:�یدفاع�صنعت�يساز�دومنظوره�یمش�خط ،24)70(�،

117-143.�

تحقیقاتی�پیشـرفته��هاي��استخراج�الگوي�موفقیت�سازمان�پروژه).�1399(.رضایی،�سید�جواد�و�،�ابوطالبشفقت

�.چهارمین�کنفرانس�ملی�پژوهش�در�حسابداري�و�مدیریت).�ادارپ(�دفاعی

�یشناس�گونه).�1395(.ی،�جهانیارصوف�بامداد�و�،�سید�حبیب�اهللاانیطباطبائی،�مهدي؛�اسیال،�ابوطالب؛�شفقت

�.131-154،�)4(4،ينوآور�تیریمد.�رانیا�یاسالم�انقالب�يروزیپ�از�پس�یدفاع�ينوآور�موفق�يندهایفرآ

�منصورمیصم .�یدفـاع��یصـنعت��يواحـدها��در�فناورانـه��ينوآور�بر�مؤثر�عوامل).�1398(.ی�،�فریدوننیحس�و�ی،

��.118-140،�)1(1،�دفاعی�هايسازمان�در�نوآوري�مدیریت

�اقتصـاد��به�گذار�در�یدفاع�صنعت�نقش).�1393(.ي،�جوادریوز�و�محمدرضاي،�ریش�دره؛�حمیدرضا،�زاده�فرتوك

��.39-54،�)25(7،�امنیت�آفاق.�یمقاومت



��1401بهار�،�15شماره�،�5سال��،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 134/��

�عوامـل��يبنـد�رتبـه��و�ییشناسـا�).�1392(.،�فرهـاد�زاده�ينظر�و�؛�بوشهري،�جواد،�امینیشیدرو،�حسین؛�یفضل

،�بسـیج��راهبـردي��مطالعات.�)رانیا.�ا.�ج�یدفاع�عیصنا�مطالعه(�یدفاع�صنعت�در�ينوآور�بر�موثر�یطیمح

18)69(�،153-182.��

Assink,�M.(2006).�Inhibitors�of�Disruptive�Innovation�Capability:�A�Conceptual�
Model.�European�Journal�of�Innovation�Management,�9(2),�215-233.�

Bagno,�R.B.;� Salerno,�M.S.� and� da� Silva,�D.O.(2017).�Models� with�Graphical�
Representation� for� Innovation� Management:� A� Literature� Review,� R&D�
Management,�47(4),�637-653.�

Billing,� D.� C.;� Fordy,� G.� R.;� Friedl,� K.� E.� and� Hasselstrøm,� H.(2021).� The�
Implications� of� Emerging� Technology� on� Military� Human� Performance�
Research�Priorities.�Journal�of�Science�and�Medicine�in�Sport,�24(10),�947–
953.�

Bonvillian,� W.� B.(2006).� Power� play:� The� DARPA� model� and� U.S.� Energy�
Policy.�The�American�Interest,�39-48.�

Bower,� J.�L.�and�Christensen,�C.�M.� (1995)�Disruptive�Technologies:�Catching�
the�Wave.�Harvard�Business�Review,�73(1),�43–53.�

Cake,� D.A.;� Agrawal,� V.;� Gresham,� G.;� Johansen,� D.� and� Di� Benedetto,�
A.(2020),� Strategic� Orientations,� Marketing� Capabilities� and� Radical�
Innovation�Launch�Success,�Journal�of�Business�and�Industrial�Marketing,�
35(10),�1527-1537.�

Christensen,� C.� M.(2001).� Assesing� Your� Organization’s� Innovation�
Capabilities,�Leader�to�Leader,�21,�27–37�

Council,� N.� R.(1995).� Government/Industry/Academic� Relationships� for�
Technology� Development:� A� Workshop� Report,� The� National� Academies�
Press,�Washington,�D.�

Dong,�Y.;�Tan,�R.;�Peng,�Q.;�Su,�Y.;�Yu,�F.�and�Li,�X.(2022).�Product�Radical�
Innovation� Based� on� Global� Idealization.� Computer-Aided� Design� and�
Applications,�19(3),�481–493.�

Domínguez� Escrig,� E.;� Mallén� Broch,� F.� F.;� Lapiedra� Alcamí,� R.� and� Chiva�
Gómez,�R.(2020).�How�to�Enhance�Radical�Innovation?�the�Importance�of�
Organizational� Design� and� Generative� Learning.� Review� of� Managerial�
Science,�14(5),�1101–1122.�

Fischer,� S.;� Frese,� M.;� Mertins,� J.� C.;� Hardt,� J.� V.;� Flock,� T.;� Schauder,� J.;�
Schmitz,� M.� and� Wiegel,� J.(2014).� Climate� for� Personal� Initiative� and�
Radical�and�Incremental�Innovation�in�Firms:�A�Validation�Study.�Journal�
of�Enterprising�Culture,�22(01),�91–109.�

Flor,�M.�L.;�Cooper,�S.�Y.�and�Oltra,�M.�J.(2018).�External�Knowledge�Search,�
Absorptive� Capacity� and� Radical� Innovation� in� High-Technology� Firms.�
European�Management�Journal,�36(2),�183–194.��

Forbes,� N.� and� David� Wield.(2002).� From� Followers� to� Leaders:� Managing�
Technology� and� Innovation� in� Newly� industrializing� Countries,� UK:�
Routledge.�

Force,� D.� S.�B.� T.(1999).� Investment� Strategy� for� Darpa,� Office� of� the�Under�
Secretary�of�Defense�for�Acquisition�and�Technology,�Washington,�DC.�

Fuchs,� E.R.� (2010).� Rethinking� the� Role� of� the� State� in� Technology�
Development:� DARPA� and� the� Case� for� Embedded� Network�
Governance.�Research�Policy,�39,�1133-1147.�



135/��هاي�دفاعیهاي�بنیادي�در�بنگاهگیري�نوآوري�عوامل�موثر�بر�شکل

Ghazinoory,� S.;� Nasri,� S.;� Ameri,� F.;�Montazer,� G.� A.� and� Shayan,� A.(2020).�
Why�Do�We�Need�‘Problem-Oriented�Innovation�System�(Pis)’�for�Solving�
Macro-Level� Societal� Problems?� Technological� Forecasting� and� Social�
Change,�150,�119749.�

Ghazinoory,� S.� and� Vaziri,� J.(2021).� Sociotechnical� Transitions� in�Developing�
World� Explaining� the� Pathway� of� Iran’s� Defence� Industry.� Obrana� a�
Strategie,�20(2),�83–104.�

Hervas-Oliver,� J.-L.,;�Sempere-Ripoll,�F.� and�Moll,�C.�B.(2022).�Zooming� into�
Firms’� Location,� Capabilities� and� Innovation� Performance:� Does�
Agglomeration� Foster� Incremental� or� Radical� Innovation?� European�
Research�on�Management�and�Business�Economics,�28(2),�100186.�

Klotz,� Frank� G.� and� Evans,� Alexandra� T.� (2022).� The� Rationale� for� a� New�
Intercontinental� Ballistic� Missile� (Issue� January).� National� Security�
Legislation,��Nuclear�Deterrence,�United�States�Air�Force.�

Krippendorff,�K.�(2013).�Content�Analysis:�An�Introduction�to�Its�Methodology.�
SAGE�Publications.��

Lennerts,� S.;� Schulze,�A.� and�Tomczak,� T.(2020).�The� Asymmetric� Effects� of�
Exploitation� and� Exploration� on� Radical� and� Incremental� Innovation�
Performance:� An� Uneven� Affair.� European� Management� Journal,� 38(1),�
121–134.�

Makelane,� H.� and� Mathekga,� J.(2017).� Radical� Innovation,� Uber-Hailing�
Transport� and� Its� Impact:�A�Case�Study�of�Uber�Business� in�Cape�Town,�
South� Africa.� �International� Journal� of� Advanced� Research,� 5(10):1559-
1566.�

McLaughlin,� P.;� Bessant,� J.� and� Smart,� P.(2008).� Developing� an� Organisation�
Culture� to� Facilitate� Radical� Innovation.� International� Journal� of�
Technology�Management,�44(3–4),�298–323.�

Moradi,�M.� and�Miralmasi,�A.(2020).�Pragmatic� Research�Method.� (F.� Seydi,�
Ed.)�(1st�ed.).�Tehran:�School�of�quantitative�and�qualitative�research.�

Norman,� D,� A.� and� erganti,� R.� (2014).� Incremental� and� Radical� Innovation:�
Design�Research�vs.�Technology��and�Meaning�Change,�30(1),�78-96.�

O'Connor,� G.� C.(2008).� Grabbing� Lightning:� Building� a� Capability� for�
Breakthrough�Innovation.�Jossey-Bass,�San�Francisco,�CA.�

Özdemir,� M.� H� and� Özkan,� G.(2022).� Understanding� Defense� Industry:� A�
Systems� Thinking� Perspective.� PERCEPTIONS:� Journal� of� International�
Affairs�,�26�(2),�241-258.�

Phene,� A.;� Fladmoe-Lindquist,� K.� and� Marsh,� L.(2006).� Breakthrough�
Innovations�in�the�u.s.�Biotechnology�Industry:�the�Effects�of�Technological�
Space�and�Geographic�Origin.�Strategic�Management�Journal�Strat.�Mgmt.�
J,�27,�369–388.��

Reis,�G.�G.;�Heidemann,�M.�S.;�Goes,�H.�A.�A.� and�Molento,�C.� F.�M.(2021).�
Can� Radical� Innovation� Mitigate� Environmental� and� Animal� Welfare�
Misconduct� in� Global� Value� Chains?� the� Case� of� Cell-based� Tuna.�
Technological�Forecasting�and�Social�Change,�169(May),�120845.��

Richardson,�J.�J.;�Bosma,�J.;�Roosild,�S.;�and�Larriva,�D.(1999).�A�Review�of�the�

Technology� Reinvestment� Project.� Potomac� Institute� for� Policy� Studies,�
Arlington,�VA.�



��1401بهار�،�15شماره�،�5سال��،هاي�دفاعی�مدیریت�نوآوري�در�سازمان�فصلنامه� 136/��

Shaikh,�I.�A.�and�Colarelli�O’Connor,�G.(2020).�Understanding�The�Motivations�
of� Technology�Managers� in� Radical� Innovation� Decisions� in� The�Mature�
R&D� Firm� Context:� An� Agency� Theory� Perspective.� Journal� of�
Engineering�and�Technology�Management,�55,�101553.�

Slater� ,� S.;� Jakki� J.� Mohr,� and� Sanjit� Sengupta.(2013).� Radical� Product�

Innovation� Capability:� Literature� Review,� Synthesis,� and� Illustrative�
Research�Propositions.�Journal�of�Product�Innovation�Management,��31(3),�
552–566.�

Story,� V.;� O’Malley,� L.� and� Hart,� S.(2011).� Roles,� Role� Performance,� and�
Radical�Innovation�Competences.�Industrial�Marketing�Management,�40(6),�
952–966.�

Tellis,�Gerard�J.;�Jaideep�C.�P.�and�Rajesh�K.�Chandy.(2009).�Radical�Innovation�
Across� Nations:� The� Preeminence� of� Corporate� Culture.� Journal� of�
Marketing,�73(1),�3–23.�

Teixeira,�A.�A.�C.�and�Ferreira,�C.�C.�P.(2019).�Intellectual�Property�Rights�and�
the� Competitiveness� of� Academic� Spin-offs.� Journal� of� Innovation� &�
Knowledge.�4(3),�154–161.�

Thijssen,�S.�V.;� � Jacobs,�M.� J.�G.;�Swart,�R.�R.;�Heising,� L.;�Ou,�C.�X.�J.� and�
Roumen,� C.(2021).� The� Barriers� and� Facilitators� of� Radical� Innovation�
Implementation�in�Secondary�Healthcare:�A�Systematic�Review.�Journal�of�
Health� Organization� and� Management,� ahead-of-p(ahead-of-print),�
https://doi.org/10.1108/JHOM-12-2020-0493.�

Thneibat,�M.(2021).� The� Effect� of� Perceived� Rewards� on� Radical� Innovation:�
The�Mediating�Role� of�Knowledge�Management� in� Indian�Manufacturing�
Firms.�Heliyon,�7(5),�1-11.��

Tulembayev,� A.;� Jumadilova,� S.;� Adilova,� A.� and� Seidaliyeva,� D.(2019).�
Introducing� Project� Management� System� into� Enterprises� of� Defense�
Industry�in�Kazakhstan.�Problems�and�Perspectives�in�Management,�17(2),�
527–540.�

Urbinati,�A.;�Manzini,�R.;�Piacentini,�D.� and�Carretti,�C.� (2021).� Implementing�
Open� Innovation� for� Radical� Innovation:� Three� Successful� Cases� in� The�
Saes�Group.�European�Journal�of�Innovation�Management,�25(2),�501-522.��

Van� Atta,� R.�H.,� J.,� L.�M.,� Lupo,� J.� C.,�Mahoney,� J.,� and�Nunn,� J.� H.� (2003)�
Transformation� and� Transition:� Darpa’s� Role� in� Fostering� an� Emerging�
Revolution� in� Military� Affairs.Volume1–Overall� assessment,� U.S.�
Government�Printing�Office,�Washington,�DC.�

Yang,�W.;�Cao,�G.;�Peng,�Q.�and�Sun,�Y.(2021).�Effective�Radical� Innovations�
Using�Integrated�Qfd�and�Triz.�Computers�&� Industrial�Engineering,�162,�
107716.�

Zhao,� J.;� Xi,� X.;� Li,� B.;� Wang,� T.� and� Yin,� H.(2020).� Research� on� Radical�
Innovation� Implementation� Through� Knowledge� Reuse� Based� on�
Knowledge� Flow:� A� Case� Study� on� Academic� Teams.� Information� and�
Management,�57(8),�103260.�

�

�


