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Abstract 

Absorptive capacity refers to "the ability of 
placement of novel ideas and merging them 
into integral processes," and such ability has 
been extensively considered as one of the 
main factors of organizations’ performance. 
Maximizing from the benefits from the 
external technological opportunities which 
can be realized through the form of 
"absorptive capacity" is among the most 
important topics that are being pointed out as 
competitive advantages. In order to address 
the threats and rapid changes of the business 
environment, we need various capabilities, 
for which generally internal capacities are not 
adequate and therefore, the open innovation 
approach must be placed on the agenda. As 
such and based on the duties assigned to the 
defense industries, they should have various 
capabilities beyond their internal capacities to 
cope with different threats. For this reason, 
they have put the open innovation approach 
on the agenda against their traditional 
behavior. The question of the present paper is 
investigating the place of the open innovation 
approach in enhancing the knowledge and 
technology absorptive capacity in the defense 
industries of I.R. Iran? This research is a 
practical study based on its goal and is a 
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qualitative study based on its implementation 
and data collection method. The statistical 
population is comprised of researchers, 
experts and managers who individually have 
about a decade of direct experience in the 
area of space researches. The required 
information is gathered through literature 
review, in-depth interviews and thematic 
analysis. The data obtained from interviews 
are analyzed by using content analysis, 
historical analysis, interview and expert panel 
methods and they are also used to develop the 
proposed model. The validity and reliability 
of the investigated effect are discussed in the 
results section. Finally, this research revealed 
that the open innovation approach has a direct 
effect on the enhancement of the absorptive 
capacity of Iranian defense industries, and 
analyzed how the approach affects these 
industries. 
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  دهیچک
. است ها هاي سازمان اشاره دارد و یکی از عوامل اصلی عملکرد فعالیت» هاي نو و ترکیب آنها در فرآیندهاي داخلی توانایی قرار دادن ایده«ظرفیت جذب به 

سازمانی است که این  هاي فناورانه برون گیري حداکثري از فرصت شود بهره هاي سازمانی به عنوان مزیت به آن اشاره می ترین مباحثی که در رقابت یکی از مهم
هاي متنوعی هستیم که عموماً  وکار نیازمند قابلیت براي مقابله با تهدیدات و تغییرات سریع محیط کسب. شود محقق می» ظرفیت جذب«مسئله در چارچوب 

بر همین مبنا و بر اساس وظایف محوله به صنایع دفاعی آنها . سازمانی کافی نبوده و به همین جهت باید رویکرد نوآوري باز را مبنا قرار داد ظرفیت درون
به همین دلیل بر . باشند سازمانی قادر به تأمین آن نمی هاي درون تهاي متنوعی را براي مقابله با تهدیدات مختلف دارا بوده که عموماً نیز ظرفی بایست قابلیلت می

دانش و فناوري در  در ارتقاء ظرفیت جذب  سؤال مقاله حاضر، بررسی جایگاه رویکرد نوآوري باز . اند خالف رفتار سنتی، رویکرد نوآوري باز را مبنا قرار داده
جامعه آماري این پژوهش شامل محققین، . ها، کیفی است آوري داده بردي و از نظر شیوه اجرا و جمعاین پژوهش از نظر هدف، کار .صنایع دفاعی ایران است

اطالعات الزم . اند هاي فضایی داشته اند که حدود یک دهه تجربه فعالیت مستقیم در حوزه پروژه پژوهشگران، کارشناسان خبره و ارشد و همچنین مدیرانی بوده
ها از تحلیل محتوا و تحلیل تاریخی  هاي مصاحبه هاي عمیق و تحلیل تم، گردآوري و جهت تجزیه و تحلیل داده اي، مصاحبه تابخانهدر این پژوهش از مطالعات ک

اس ها بر اس با بررسی به عمل آمده در نتایج تحقیق، روایی و پایایی یافته. و براي احصاء مدل پیشنهادي نیز از مصاحبه و پنل خبرگان بهره گرفته شده است
در انتهاي نیز نشان داده شده که رویکرد نوآوري باز بر ارتقاء ظرفیت جذب دانش و فناوري در صنایع دفاعی کشور . نظرات نخبگان و اساتید تأیید شده است

  .تأثیر مستقیم داشته و نحوه این اثرگذاري نیز مورد تحلیل قرار گرفته است

  فضایی، نوآوري باز ظرفیت جذب، فناوري دفاعی، صنایع: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Saberfard, A. (2020). The Effect of the Open Innovation Approach on the Technology Absorptive Capacity in 
Defense Industries: The Case of Space Industries. Journal of Science & Technology Policy, 11(4), 15-30. {In 
Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.2058 

  
  1مقدمه -1
شدن  یو رقابت يمفهوم توسعه فناور یدگیچیو پ ییایپو

توسعه  د،یجد زاتیشدن علوم و تجه دایها به همراه پ سازمان
روبرو ساخته و باعث شده  يدیجد يها را با چالش يفناور

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2020.11.4.2058 
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 کار را به یمتفاوت يکردهایخود رو قاتیمحققان در تحق
 نکهیا وجود با. ابندیدست  يدیمف يها افتهیو به  رندیگ
عامل  يکه توسعه فناور اند دهیعق نیاز محققان بر ا ياریبس
توسعه  تیکشور است اما سطح اهم کی شرفتیدر پ یمهم
و خطر  ستیقابل تطبیق ن آن تیسطح موفق باچندان  يفناور

  ].1[ است ادیز يشکست در توسعه فناور
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شده و  نیعج يبا توسعه فناور یصنعت دفاع گر،یاز طرف د
قابل درك است که  ،یدفاع عیمطالعه روند گذشته صنا با

 ءفایرا ا يرقابل انکارینقش غ عیصنا نیا یقاتیمراکز تحق
 ،یاتیح يازهایوجود ن هم مهم آن لیاز دال یکی. اند کرده
در مطالبه  يقو یشرانیاست که به عنوان پ یو دفاع یتیامن

لذا توجه . ندیآ یبه حساب م ها و نوآوري دیجد يها يفناور
در قدم اول و سپس توجه و اتخاذ  يبه توسعه فناور

 تیآن از اهم تیدر خصوص موفق يراهبرد ماتیتصم
  ].2[ باشد یم رداربرخو يا ژهیو

گیري در  صنایع دفاعی کشور بر اساس رویکرد اولیه شکل
هاي  زمان پهلوي، بیشتر جنبه پشتیبانی و نگهداري سامانه

داشته و  بر عهدهشده زیر نظر مشاوران خارجی را  خریداري
آن جنگ تحمیلی و  به تبعلیکن شرایط بعد از انقالب و 
ي غیر از پشتیبانی و ا چارهع تحریم عاملی شد که این صنای

نداشته که این امر سرآغاز فرآیند  هاي دفاعی نگهداري سامانه
بومی و  به صورتهاي نظامی کشور  اکتساب دانش فناوري

هاي  یکی از بخش به عنوانصنایع دفاعی . استزا بوده  درون
کشور عالوه بر وظیفه ذاتی خود در  فناوربزرگ تولیدي و 

و توسعه فناوري  تأمینبسزایی نیز در  تأثیر امنیت ملی، تأمین
هاي  مند از زیرساخت زیرا این مجموعه بهره کشور دارند

صنعتی گسترده، ارتباطات و تعامالت تنگاتنگ کاري با سایر 
بخشی از . ها و همچنین نیروهاي دانشی توانمند است حوزه
هاي فناورانه کاربردي کشور، حاصل از سرریز دانش  قابلیت

بر این اساس . ی بوده استدفاعهاي غیر بخش به حوزهاین 
روي این صنعت بزرگ در امر توسعه فناوري و  نقش پیش

قابل ي مختلفی ها جنبهنوآوري و اکتساب دانش فناورانه، از 
  :است تأمل

هاي دفاعی  نیازمندي سامانه تأمیناکتساب فناوري به منظور  -
 .کشور داشته است کشور که اثر مستقیم بر قابلیت بازدارندگی

صنایع دفاعی در امر توسعه  يرو با توجه به نقش پیش -
هاي تولیدي و  فناوري و نوآوري و سرریز آن به سایر بخش

هاي نوین توسط این  اقتصادي فناور کشور، اکتساب فناوري
مستقیم با یک واسطه منجر به توسعه  به طورتواند  بخش می

فناوري و نوآوري کشور شود که این امر نیز در رشد اقتصاد 
  ].3[دارد محور کشور اثري مستقیم  مولد و دانایی

با توجه به تغییرات سریع و متنوع در محیط راهبردي 

هاي نبرد آینده، مجموعه صنعت  علیه ایران و صحنه زیدآمیتهد
هاي خاص و  ها و ظرفیت ابی به قابلیتدفاعی نیازمند دستی

که  است نیانکته مهم . در راستاي وظایف محوله است مؤثر
امروز، قابل  ازین موردهاي  ها و ظرفیت بسیاري از این قابلیت

هاي سنتی مدیریت صنایع دفاعی  دستیابی از طریق رویکرد
رسد عدم  می به نظر. است مؤثرهاي  نبوده و نیازمند نوآوري

توسعه فناوري و ) نوآوري بسته( زا درونکارآیی رویکرد 
نوآوري در صنایع دفاعی مشهود بوده و زمان تغییر آن از مدل 

ها  اي از سازمان شبکه دبای و  دهیفرارساي  خطی به سمت شبکه
 تأمینرا هاي دفاعی کشور  نیازمندي ،مؤثرها در تعاملی  و نهاد

تعهدات خود به مطالبات عمومی سایر  زمان همنموده و 
این امر نیازمند تمرکز بر ارتقاء . جامعه را نیز پاسخگو باشند

ظرفیت جذب فناوري در این صنعت بوده که موضوع این 
باشد و صنعت فضایی کشور نیز به عنوان مورد  مقاله می

  .مطالعه انتخاب شده است
  
  نوآوري باز -2

 کارزار در خود کامیابی شانس افزایش برايها  سازمان
 و نوآوري به بازتر رویکردي از جز پیروي يا چاره نوآوري،
 آثار]. 4[ندارند  شفاف و بازوکار  کسب يها مدل با آن آمیختن
 :است شرح بدین بنگاه سطح در نوآوري فضاي باز شدن
 توسعه و شده ایجاد طبیعیبه صورت  همکاري يها شبکه

به  بیرونی دانش کسب جهت سازمانی مرزهاي ؛ابندی یم
 براي حیاتی جذب ظرفیت ؛ابدی یم توسعه مداوم صورت
 و افزایش شده حفظ دانشی تبادالت و سازمانی یادگیري

 به شرکا اعتماد اساس بر که اجتماعی سرمایه و ابدی یم
  ].5[ ابدی یم افزایش مداوم به صورت ردیگ یم شکل سازمان
از چهار عامل زیر به عنوان عوامل  ]4[ 1چسبرو يهنر

ها به نوآوري  ابرانگاره نوآوري بسته و اقبال شرکت يفروریز
  :]4[است  برده   نامباز 
E به کارگران ماهر و جابجایی بیشتر آنها یافزایش دسترس  
E ریخطرپذ يگذار بازار سرمایه  
E مانده زمین بر يها ایده يبرا یبیرون يها گزینه  
E یرونیکنندگان ب تأمین توان فزاینده  

از سوي دیگر مطالعات نوآوري نظامی در اصل به دنبال 

                                                 
1- Chesbrough 
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ی اثربخششناخت و توصیف بهبودها یا تحوالت کیفی در 
این بهبودها یا تحوالت بتوانند  به طوري کهنظامی هستند 

هاي نسبی یک کشور بر  منجر به ایجاد برتري یا مزیت
هایی را براي  نیروهاي نظامی دیگر کشورها شوند و فرصت

ی راهبردي یک کشور در مقایسه با دیگران خلق اثربخش
ی نظامی فرآیندي است که در آن نیروهاي اثربخش. نمایند

 کنند قدرت جنگاوري تبدیل مینظامی منابع قدرت خود را به 
در این میان، کسب اثربخشی از طریق  هک طبیعی است و

نوآوري، مهم بوده و باز و بسته بودن نوآوري در این میان 
  .اهمیت چندانی ندارد

  
 عوامل مؤثر بر نوآوري در صنعت دفاعی -3
 و ها بنگاه صورته ب را دفاع بخش نوآوري نظام توان می

 تجهیزات فروش و تولید توسعه، طراحی، در که ییها سازمان
نظام  قلب و مرکز ها هبنگا .گرفت نظر در هستند فعال دفاعی
 دفاعی نوآوري يها نظام برخی ].6[ هستند دفاعی نوآوري
که  مهمی نکاتو  اند گرفته قرار مقایسه و بررسی مورد
 نوآوري نظام طراحی در ،ها نظام این تکاملی سیر از توان می

 از برخی هک] 7[اند  شده ارائه نیز آموخت دفاعی بخش
 :از عبارتندها  نکته این ترین مهم

 دفاعی، هاي سیاست و رویکردها بین مشخص ارتباط §
 و نوآوري دفاعی و فناوري راهبردهاي دفاعی، صنعت راهبرد
 منطبق بیرونی و درونی وتوسعه تحقیق زمینه در گذاري سرمایه

 دفاعی وکار کسب هاي مدل با

 مدیریت و گذاري سیاست براي متمرکز ساختارهاي ایجاد §
 خصوصی دولتی یا بخش در دفاعی نوآوري نظام کالن

 نوآوري ملی نظام با دفاعی نوآوري نظام زیاد بسیار تعامل §
 با دفاعی مراکز فناوري و دفاعی تعالی مراکز تعامل طریق از

 ملی پژوهشی مراکز و ها دانشگاه

 در دفاعی تجهیز و تأمین براي میانجی هاي آژانس از استفاده §
 با تعامل و هاي دفاعی نیازمندي تعریف در که دفاع بخش
 .کنند میایفاء  کلیدي نقشی این بخش صنایع

 و تحقیقات توسعه براي المللی بین هاي همکاري تقویت §
 المللی بین يها تشرک با تعامل در فناوري

 درون در پژوهشی و صنعتی تعامالت و ها شبکه توسعه §
 بخشاین  از بیرون با تعامل درهمچنین  و دفاع بخش

 مختلف يها حوزه در تخصصی مشاوره نهادهاي از استفاده §
 دفاعی نوآوري نظام

 تعامالت و ها یطراح در باز رویکرد به ویژه توجه §

 از یادگیري و مراتب سلسله کاهش و افقی ارتباط به توجه §
 صریح و ضمنی دانش طریق

شود اغلب موارد فوق همان ابعاد  همانگونه که دیده می
در فضاهاي دانشگاهی . آیند نوآوري باز به حساب می

 یکی از آنها گرفته که صورت بابمطالعات فراوانی در این 
 استرقابت و نوآوري در صنعت هوایی نظامی آمریکا  مطالعه

شش  1پورترپذیري  با اقتباس از مدل لوزي رقابته ک] 8[
معرفی صنعت را  آنعامل تأثیرگذار یا پیشران نوآوري در 

  :نموده است
 عوامل ملی �

 رقابت �

 نیاز �

 وتوسعه تحقیق �

 )در بکارگیري متخصصان(وضعیت و جذابیت صنعت  �

 )کنندگان تأمین(پشتیبانی از صنعت  �

مطالعات قبلی درباره نوآوري را به منظور توسعه یک  2براکن
 مدل یا چارچوب براي نوآوري در صنعت دفاعی توسعه داده

  :]9[ نماید امل مؤثر بر نوآوري را معرفی میوشش دسته عو 
s  عوامل سطح ملی شامل سطح تحصیالت، قدرت علم و

 )...و  ونقل ارتباطات، حمل( هاي پشتیبان فناوري و زیرساخت

s ها،  در طیف وسیعی از پروژه پژوهشیگذاري  سرمایه
 ها ها و بخش فناوري

s که ) نظیر پویایی و برانگیختگی( وضعیت و جذابیت بخش
تحسین و استقبال از : شود ها تعیین می به واسطه این شاخص
، یها و دانشجویان، میزان پیشگام صنعت توسط مشتري

  توانایی جذب و حفظ افراد
s که به واسطه راهبردهاي شرکت، ساختار  رقابت در بخش

  .شود تالش تعیین می و صنعت و سعی
s  شرایط تقاضا یا به عبارت دیگر نیاز مشتري به

  هاي جدید هاي نوآورانه و فناوري توانمندي
s هاي مرتبط با صنعت شامل سطوح سازمانی کمتر پشتیبانی 

                                                 
1- Porter's Competitiveness Diamond 
2- Bracken 
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  و شالوده علم و فناوري )ساختار تخت(
کند که نوآوري نظامی موفق در چارچوبی  بیان می نیز 1موراي

گیرد و عوامل سازمانی  از مسائل راهبردي و محیطی شکل می
تواند منجر به تحقق  و تعامالت میان عناصر یک نظام می

چارچوب پیشنهادي وي را نشان  1شکل . موفقیت شوند
  .]10[ دهد می

دیدگاه نهادي به بررسی عوامل مؤثر  اززاده و وزیري  فرتوك
 آنهاپژوهش . اند بر نوآوري در صنایع دفاعی ایران پرداخته

نهادهاي تأثیرگذار بر نظام نوآوري را به پنج دسته تقسیم 
هاي  که اشاره به اصول و ارزش(نهادهاي شناختی : کند می

 ،)هاي ذهنی دارند اعتقادي، عادات ثابت فکري و نقشه
هاي ثابت  که بیانگر عادات اجتماعی و شیوه(ري نهادهاي رفتا

ها و  که ناظر به شیوه(نهادهاي همکاري  ،)رفتاري هستند
سازمانی  سازمانی و بین استانداردهاي همکاري درون

که دربرگیرنده، قوانین، مقررات و (نهادهاي قانونی  ،)باشند می
که (و نهادهاي اساسی  )هاي مصوب بوده نامه آئین

ي مرجع و قواعد کالنی هستند که بر اساس ها چارچوب

                                                 
1- Murray 

رهنمودها و اسناد باالدستی و مادر بر نظام نوآوري حاکم 
   .]11) [باشند می

در این  اند که هتبیین شد 2 شکلعوامل محرك نوآوري در 
مدل، سامانه نوآوري در یک سازمان صنعتی چارچوبی 

مین تولید ایده، توسعه محصول و تأ هاي متشکل از زیرسامانه
سازمانی عبارتند از  عوامل درون. منابع فرض شده است

گروهی، آموزش و  مدیریت، راهبرد، فرهنگ سازمانی، کار
سازمانی مؤثر نیز عبارتند از  عوامل برون. ساختار سازمانی

کنندگان، رقبا، قوانین و مقررات،  ، تأمین)نیاز( ها مشتري
باالخره تخصصی و -وضعیت بازار، تعامل با مجامع علمی

   .]12[ هاي قبلی نتایج و دستاوردهاي نوآوري
 شده بر روي عوامل مؤثر بر موفقیت بندي مرور انجام جمع

  .آمده است 1ی در جدول دفاع بخش در نوآوري
  
  شناسی تحقیق روش -4
 نوع تحقیق 1- 4

این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر شیوه اجرا و 

  
 ]10[ نظامی نوآوري تیموفق بر مؤثر عوامل) 1 شکل
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در روش اخیر، . ها، پژوهشی کیفی است آوري داده جمع
ها،  زمان با مصاحبه تحلیل از ابتداي ورود به میدان آغاز و هم

گیرد تا با کدگذاري  سازي و تحلیل آنها نیز صورت می پیاده
ید و با رفت و هاي بعدي غنا بخش پله به پله بتوان به مصاحبه

ها  هاي جدید و قدیم و تصحیح کدگذاري برگشت میان داده
به عبارت دیگر، . هاي مفهومی ارزشمندي دست یافت به مقوله

شوند  ها حاصل می مفاهیم و الگوهایی که از تحلیل اولیه داده
هاي بعدي و  آوري داده گیرند و در جمع به دنبال هم شکل می

هایی  روندي که جنبه. گیرند رار میفرآیند تحلیل مورد تأیید ق
 .دهد از نظریه مبنایی را بازتاب می

از آنجا که این پژوهش به دنبال پرورش یک نظریه نیست و 
مورد نظر  سازي کلی براي شناخت یک پدیده صرفاً مفهوم

هدف کدگذاري باز . شده استاز کدگذاري باز استفاده  ،بوده
در قالب مفاهیم درآورد و ها را  ها و پدیده این است که داده

ها بر  ها از هم مجزا و سپس عبارت بدین منظور ابتدا داده
شوند تا تعلیقات و  بندي می اساس واحدهاي معنایی دسته

در برخی موارد نیز کدها . به آنها ضمیمه شوند) کدها(مفاهیم 
شوند و سایر موارد هم به علت نامناسب بودن  بندي می فرمول

  .شوند احل بعدي کنار گذاشته میاز پیگیري در مر
هاي جدید بازبینی  این روند مرحله به مرحله با انجام مصاحبه

تعداد . شود ها اصالح می ها و تفاوت و با مقایسه شباهت

قدم . شوند بسیار زیاد است کدهایی که این چنین حاصل می
شده  هاي کشف این کدها را بر اساس پدیدهبعدي آن است که 

شوند  ها که مستقیماً به پرسش تحقیق مربوط می در داده
هاي به دست آمده مجدداً به کدهایی  مقوله. بندي کنیم دسته

تر از کدهاي مرحله اول  شوند که اکنون انتزاعی مرتبط می
» کدهاي درونی«در این مقاله براي نامگذاري کدها از . هستند

کنندگان استفاده شده تا نزدیکی  اصطالحات خود مشارکتیا 
  .هاي اصلی داشته باشد بیشتري به داده

پس از تعیین چارچوب مفهومی حاصل از مطالعه و بررسی 
هاي عمیق به صورت گفتگو توسط  اي، مصاحبه اسناد کتابخانه

 60ها  متوسط زمان بیشتر مصاحبه. محقق انجام شده است
دقیقه بوده و بلندترین مصاحبه  30ن مصاحبه تری دقیقه و کوتاه

ذکر این نکته الزم است که به . دقیقه طول کشیده است 120
علت برخی مسائل مرتبط با محرمانگی، امکان توضیح برخی 
موضوعات میسر نبوده و همچنین بخش فضایی شامل دو 
حوزه اصلی ماهواره و حامل آن است که تحت عنوان 

هاي این بخش عمدتاً با  ود که پروژهش موشکی از آن یاد می
و امکان پژوهش  همسائل راهبردي و امنیتی کشور آمیخته بود

هاي مدیریت فناوري و نوآوري آن داراي مالحظات  در حوزه
از این رو براي بررسی برخی موضوعات نیازمند . امنیتی است

اخذ مجوز و هماهنگی با نهادهاي ذیصالح بود که این امر بر 

  
 ]12[هاي نوآوري در صنایع دفاعی  محرك) 2شکل 
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  .شتها تأثیرگذا مدت زمان مصاحبه کیفیت و
در تحلیل تماتیک تأکید بر احصاء شبکه مضامین بوده که از 

. اند طریق شناسایی مفاهیم کلیدي و کدگذاري به دست آمده
در کمیته منتخب پژوهش، هاي این شبکه در مرحله اول  سازه

در پنل خبرگان که شد و سپس بررسی و اعتبارسنجی ابتدایی 
ارزیابی مورد  رسی مدل پیشنهادي تشکیل شد نیزبه منظور بر

  .گرفت قرارو اعتبارسنجی مجدد 
  شوندگان جامعه و نحوه انتخاب مصاحبه 2- 4

 کارشناسان جامعه آماري این پژوهش شامل پژوهشگران،
 دهه یک حدود که اند بوده همچنین مدیرانی و ارشد و خبره
. را داشتند فضایی هاي پروژه حوزه در مستقیم فعالیت تجربه

شوندگان از روش گلوله  در این پژوهش براي انتخاب مصاحبه
ابتدا بر اساس خوشنامی و سوابق پژوهشی . برفی استفاده شد

و اجرایی متخصصان با تعدادي از آنها تماس و در خصوص 
تعداد . موضوع توضیحاتی ارائه و براي مصاحبه هماهنگ شد

  .نفر بوده است 33شونده  خبرگان مصاحبه
  ها روش تجزیه و تحلیل داده 3- 4

ها از روش تحلیل تم  هاي مصاحبه جهت تجزیه و تحلیل داده
همچنین در جلسه دوم یا پنل خبرگان به مواردي . استفاده شد

همچون تشریح مدل توسط پژوهشگر، بررسی ابعاد مدل به 
هاي  ر یک از شاخصصورت عامل به عامل، بررسی ه

  .شده تحت عوامل اصلی و از این دست اشاره شد عنوان
ها از  تحلیل تم روشی است براي استخراج مفاهیم و دیدگاه

موجود ) مستند(هاي متنی که یا به شکل سند  درون داده
هستند و یا همانند این پژوهش از طریق مصاحبه به دست 

توان هم به صورت کمی و مبتنی بر  تحلیل تم را می. آیند می
انی به منطق ریاضی و هم به صورت کیفی و مبتنی بر منطق زب

انجام رساند که در این پژوهش از تحلیل تم به صورت کیفی 
به عبارت دیگر به جاي شمارش کمی . گیري شده است بهره
شده ابتدا تحلیل  تالشها  ها، جمالت و عبارات یا گزاره واژه

  یدفاع بخش در نوآوري تیموفق بر مؤثر عواملي بند جمع) 1جدول 
  عوامل اصلی مورد تأکید  منبع

  هاي راهبردي، عملیاتی و تاکتیکی چالش ؛تهدیدهاي آینده  ]13[
  فشار دانش و فناوري ؛نیازهاي صحنه نبرد ]14[

]11[  
 نهادهاي همکاري ؛)رفتار عادات اجتماعی و شیوه( نهادهاي رفتاري ؛)هاي اعتقادي، عادات فکري اصول و ارزش( نهادهاي شناختی

  )ها حاکم بر نوآوري نامه مقررات و آئین و قوانین( نهادهاي قانونی ؛)سازمانی ها و استانداردهاي همکاري درون و بین شیوه(

]12[ 
  مشتري شامل سازمانی عوامل برون ؛گروهی، آموزش و ساختار سازمانی سازمانی، کار مدیریت، راهبرد، فرهنگ شامل سازمانی عوامل درون

  هاي قبلی تخصصی و نتایج و دستاوردهاي نوآوري-کنندگان، رقبا، قوانین و مقررات، وضعیت بازار، تعامل با مجامع علمی ، تأمین)نیاز(
  )نظام نوآوري باز و بسته، تحلیل نظام نوآوري باز در صنایع دفاعی(ارائه مدلی براي باز شدن نظام نوآوري بخش دفاعی کشور   ]15[

]16[  
بررسی راهبردهاي دفاعی در صنایع نظامی و فضایی، نقش نوآوري باز در (ریزي راهبردي در توسعه فناوري دفاعی آینده  تبیین نقش برنامه

  )صنایع دفاعی
  نوآوري؛ بررسی ظرفیت جذب و نقش آن در فناوري دوسوتوانی ارتقاء در جذب ظرفیت نقش  ]17[
  فناورانه جهش بر فناوري اکتساب و جذب شناسایی، تأثیر سازي مدل  ]18[
  )دانش و فناوري( هاي علمی رشته و )نیازها( مفاهیم جدید جنگ آینده ]19[

]20[  
؛ فناوري؛ تحصیالت و تجربه؛ حجم )ساختار نهادي( کارکنان و مدیریت؛ سبک مدیریت؛ سازمانکشش نیاز؛ فشار فناوري؛ توانمندي 

  ها و منابع؛ قوانین و محیط نهادي گذاري؛ توانمندي سرمایه
  کنندگان ؛ تأمین)بکارگیري متخصصان( وتوسعه؛ وضعیت و جذابیت صنعت عوامل ملی؛ رقابت؛ نیاز؛ تحقیق ]8[

]9[ 
 ؛رقابت ؛جذابیت صنعت ؛گذاري تحقیقاتی سرمایه ؛)هاي پشتیبان ح تحصیالت، قدرت علم و فناوري، زیرساختسط( عوامل سطح ملی

  پشتیبانی و حمایت ؛تقاضا یا نیاز

]10[  

 عوامل بافتاري ؛)پذیري، سوگیري فرهنگی، رویکرد به فناوري، پیچیدگی و طول مدت فرآیند ها، انعطاف ها، فرآیند طرح( عوامل سازمانی
درجه و نوع، انتظارات داخلی و خارجی، نظریات ( خصوصیات نوآوري ؛)تهدیدات، مطالبات عملیاتی، عدم قطعیت، تأثیر بر امنیت ملی(

پذیري، ترکیب نخبگی و  انداز، انعطاف بندي، راهبرد و چشم اولویت( توانمندسازها ؛)پذیري درباره فناوري، حمایت بیرونی، مخاطره
  )بودجهگري، تنظیم  اي حرفه

  هاي نظامی و غیرنظامی ها؛ پیشرفت شغلی؛ معیارهاي ارزیابی نوآوري؛ رابطه بخش ساختار؛ نظم؛ رسوم و سنت ]21[



  1398، زمستان 

بندي  گرفته و پس از جرح و تعدیل رتبه مورد بازنگري قرار
شده  ، مدل و عوامل اصالح)به لحاظ اهمیت و کاربرد

  .گیرد میمبناي بررسی در صنایع دفاعی قرار 
  بررسی تاریخی حاصل از تحلیل تم

گرفته با نخبگان، مطالبی استخراج شد  هاي صورت
که با سیر تحول فناورانه صنایع فضایی و برخی عوامل اصلی 

هاي اکتساب  وهمؤثر بر نوآوري باز و ظرفیت جذب نظیر شی
فناوري، نحوه تعامل با شبکه همکاران، ظرفیت دانش فردي و 

هاي نوآوري و میزان نفوذ  سازي، مدل سازمانی، نحوه شبکه
هاي مختلف، ارتباط  نوآوري باز در اکتساب فناوري طی دوره

گیري مؤثر از آنها  بندي و بهره لذا به منظور دسته
ش، تحلیل تاریخی توسعه فناوري براي مراحل بعدي پژوه

فضایی با تأکید بر عوامل اصلی در مفهوم نوآوري باز و 
در این بخش از پژوهش در عین . ظرفیت جذب انجام گرفت

هاي تاریخی توسعه صنایع فضایی و تحوالتی 
عد تاریخی نتایج حاصل از  گرفته، در نظر بوده که ب

اساس محورهاي نوآوري باز و ها بر  تحلیل تم مصاحبه
ظرفیت جذب مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند که نتایج آن 

ارائه شده و نتیجه اصلی حاصل از این  3
تحلیل تاریخی نیز شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر ارتقاء 
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ها انجام و با  هاي متون مصاحبه
ورد نظر احصاء سازي، نتایج م

گرفته در این پژوهش تا  منطق و فرآیند مراحل انجام
  .به نمایش در آمده است 

هاي نوآوري و عواملی که به عنوان عوامل 
و از طرف دیگر  ندشدشناسایی صنایع دفاعی 

بندي نهایی بر  مطالعه پیشینه ظرفیت جذب، تالش شد دسته
اساس محورهاي اصلی مشترك با حوزه ظرفیت جذب 

  .)2جدول (انجام گیرد 
عامل مؤثر شناسایی 23مجموع 

، )عامل محیطی 7 و عامل سازمانی
سه تقریباً تر پیشینه، تعداد عوامل 

عامل مؤثر بر موفقیت نوآوري 
 27 و عامل سازمانی 39عامل فردي، 

با توجه به عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوري که 
توان  ده میغیردفاعی ذکر شو در مطالعات مختلف دفاعی 

در مراحل بعدي، . ارائه نمود 4را در قالب شکل 
نظران، عوامل مذکور  هاي صاحب

مورد بازنگري قرار
به لحاظ اهمیت و کاربرد( آنها

مبناي بررسی در صنایع دفاعی قرار 
بررسی تاریخی حاصل از تحلیل تم 1- 5

هاي صورت در مصاحبه
که با سیر تحول فناورانه صنایع فضایی و برخی عوامل اصلی 

مؤثر بر نوآوري باز و ظرفیت جذب نظیر شی
فناوري، نحوه تعامل با شبکه همکاران، ظرفیت دانش فردي و 

سازمانی، نحوه شبکه
نوآوري باز در اکتساب فناوري طی دوره

لذا به منظور دسته. مستقیم دارد
براي مراحل بعدي پژوه

فضایی با تأکید بر عوامل اصلی در مفهوم نوآوري باز و 
ظرفیت جذب انجام گرفت

هاي تاریخی توسعه صنایع فضایی و تحوالتی  توجه به روند
عد تاریخی نتایج حاصل از  صورت گرفته، در نظر بوده که ب

تحلیل تم مصاحبه
ظرفیت جذب مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند که نتایج آن 

3به شرح جدول 
تحلیل تاریخی نیز شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر ارتقاء 

 شماي کلی روش پژوهش) 3شکل 

هاي متون مصاحبه ها و ناگفته کیفی گفته
سازي، نتایج م کدگذاري مقوالت و مفهوم

منطق و فرآیند مراحل انجام. شوند
 3احصاء مدل نهایی در شکل 

  
  هاي تحقیق یافته -5

هاي نوآوري و عواملی که به عنوان عوامل  با توجه به مدل
صنایع دفاعی مؤثر بر نوآوري 

مطالعه پیشینه ظرفیت جذب، تالش شد دسته
اساس محورهاي اصلی مشترك با حوزه ظرفیت جذب 

انجام گیرد ) فردي، سازمانی و محیطی(
مجموع  ، درمنابع در مطالعات اولیه

عامل سازمانی 12عامل فردي،  4( دنشد
تر پیشینه، تعداد عوامل  در حالی که در مرور دقیق

عامل مؤثر بر موفقیت نوآوري  75 اًبرابر شده و مجموع
عامل فردي،  9(ه است شناسایی شد
با توجه به عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوري که ). عامل محیطی

در مطالعات مختلف دفاعی 
را در قالب شکل  اصلیعوامل 

هاي صاحب ابتدا با استفاده از دیدگاه
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ظرفیت جذب صنعت فضایی در بستر نوآوري باز طی 
  .وده استهاي تاریخ توسعه صنایع فضایی ب بازه

شامل تحلیل محتواي (نتایج حاصل تا این مرحله از پژوهش 
پیشینه نظري، تحلیل تم نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان و 
تحلیل تاریخی تحوالت صنایع فضایی بر اساس محورهاي 

  )5شکل ( .شده است ترکیب) نوآوري باز و ظرفیت جذب
با توجه به شیوه اجراي پژوهش در نیل به یک مدل مناسب و 

هایی از طریق تحلیل محتواي مطالب  کاربردي، شاخص
هاي  حاصل از مطالعات منابع و پیشینه نظري و همچنین یافته

بندي  هایی تقسیم با خبرگان استخراج و در قالب تم مصاحبه
تر مدل، اقدامات و  همچنین به منظور طراحی دقیق. شدند
هاي مرتبط با موضوع نوآوري باز و عوامل اصلی  رویکرد

ظرفیت جذب در صنعت فضایی بر اساس مطالب حاصل از 
هاي مجدد با خبرگان عوامل فوق در  تحلیل محتواي مصاحبه

اما . ی توسعه صنعت فضایی جایابی و تحلیل شدندسیر تاریخ

با توجه به اینکه نحوه ارتباط و تأثیرگذاري آنها با یکدیگر در 
راستاي احصاء مدل نهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است 
جهت بررسی عوامل اصلی و نوع ارتباط آنها، نتایج حاصل از 

  .این مرحله به پنل خبرگان ارائه شد
  پنل خبرگان جلسه اول 2- 5

در نهایت جهت بررسی ارتباط بین نتایج حاصل از مراحل 
قبلی پژوهش و به منظور احصاء مدل نهایی، پنل خبرگانی 

  .تشکیل شد 4خبره با ترکیبی به شرح جدول  20شامل 
  :در جلسه نخست پنل خبرگان، اقداماتی ذیل انجام گرفت

  شرحی از بیان مسئله و ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ◘
  تشریح اهداف و سؤاالت پژوهش ◘
  ارائه مبانی نظري ظرفیت جذب و نوآوري باز ◘
  تشریح سه مدل ظرفیت جذب فناوري ◘
  ارائه تحلیل تاریخی توسعه فناوري فضایی ◘
  گرفته هاي صورت ارائه نتایج حاصل از تحلیل تم مصاحبه ◘

  بر اساس تحلیل محتواي مطالعه پیشینه نظري نوآوري تیموفق بر مؤثر عوامل و چارچوب یینها يبند جمع) 2 جدول
  عوامل مورد تأکید محققان و نویسندگان  بندي دسته

عوامل 
  فردي

خالقیت . 6آموزش و تحصیالت، . 5تخصص و مهارت، . 4انگیزش، . 3نگرش به تغییر، . 2هاي فردي،  ارزش. 1
  رضایت شغلی. 9امنیت شغلی، . 8تعهد سازمانی، . 7و ابتکار، 

عوامل 
 سازمانی

قدرت و . 6ارتباطات داخلی، . 5سازمان،  سن. 4رسمیت و نظم، . 3اندازه،  و ساختار. 2هاي سازمانی،  ارزش. 1
. 10تمرکز بر نتایج و اهداف، . 9راهبرد و اهداف نوآوري، . 8انداز و راهبرد سازمانی،  چشم. 7توانایی اجرایی، 

منابع و . 13گري،  اي گرایی و حرفه تخصص. 12ها،  هاي مدیریتی و فرآیند امنظ. 11گیري بازارمحور،  جهت
فرهنگ . 16سازمانی،  ارتباطات درون. 15هاي نوآوري،  منابع مالی و بودجه. 14توانمندي دانشی و اطالعات فنی، 

. 20مدیریت،  حمایت و قدردانی در گرایش. 19پذیري،  مخاطره. 18پذیري،  تحمل و انعطاف. 17و جو سازمان، 
کارایی و کیفیت . هاي مدیریت پروژه، رویه. 22بانی،  کسب اطالعات و دیده. 21وتوسعه،  قابلیت و امکانات تحقیق

. 26ها،  و اولویت ها فوریت. 25خدمات و پشتیبانی مناسب، . 24 ،استفاده از افراد خاص و نخبه. 23محصوالت، 
سازگاري و تأثیر بر . 29ها،  یا و نتایج ملموس نوآوريامز. 28ها،  نوآوريابتکاري بودن . 27ها،  پیچیدگی نوآوري

ظرفیت . 33هاي بازاریابی،  توانایی. 32گرایش به کارآفرینی، . 31هاي نوآوري،  هزینه. 30هاي سازمان،  فرآیند
سب موفقیت، گرایش به سودآوري و ک. 35تداوم و استمرار مدیریت، . 34، )یادگیري( جذب و بکارگیري فناوري

معیارهاي ارزیابی . 39هاي حاکم،  رسوم و سنت. 38فشار دانش و فناوري، . 37احساس نیاز راهبردي، . 36
  نوآوري

عوامل 
  محیطی

. 3نیازها و مطالبات راهبردي و عملیاتی نیروهاي مسلح، . 2هاي آینده،  تهدیدات و نیازهاي صحنه نبرد و جنگ. 1
ها  امکان کسب اطالعات از پیشرفت. 6ثبات اقتصادي، . 5ها،  ی محیط و عدم قطعیتپویای. 4تأثیر بر امنیت ملی، 

. 10محیط رقابتی، . 9تغییر و تحوالت فناوري، . 8، )انحصار و اندازه(شرایط و ساختار بازار . 7و پویش محیطی، 
منابع مالی بیرونی، . 14استانداردها، . 13حقوق مالکیت معنوي، . 12قوانین و مقررات، . 11هاي دولت،  سیاست

هاي  وجود شرکت. 18رضایت مشتري، . 17محصوالت و موفقیت آنها،  دبازخور. 16هاي فیزیکی،  زیرساخت. 15
. 22هاي همکاري،  گستردگی شبکه. 21کنندگان،  توانایی تأمین. 20وضعیت نسبت به رقبا، . 19بزرگ در صنعت، 

. 25آگاهی و هنجارهاي اجتماعی، . 24یق عمومی، حمایت و تشو. 23رابطه بخش دفاعی و غیردفاعی، 
  گذاري عمومی سیاست. 27ساختار حکومت، . 26کارآفرینی، 
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هاي  هاي اولیه و تعیین عوامل اصلی و شاخص بررسی یافته ◘
  مؤثر
الذکر و تأثیرگذاري و  ارزیابی نحوه ارتباط عوامل فوق ◘

  تأثیرپذیري هر کدام بر یکدیگر
در این پژوهش از پرسشنامه مرتبط با موضوع بهره گرفته شده 
. که با توجه به نظرات خبرگان و اساتید این حوزه بوده است

تمامی مواردي که در مفاهیم نظري و مصاحبه اول،  در پنل
در ادامه چهار . مدل مدنظر قرار گرفتدر احصاء شده بود 

شده در این پژوهش مورد تأیید  دسته از عوامل اصلی شناسایی
عوامل فردي، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و : قرار گرفتند

الوه همچنین به زعم خبرگان، این عوامل ع. عوامل کالن ملی
نتیجه پنل اول، . بر ظرفیت جذب بر یکدیگر تأثیرگذارند

طراحی مدل پژوهش بر اساس نتایج و عوامل حاصله و 
  .همچنین نوع ارتباط آنها با هم بوده است

  توصیف مدل 3- 5
در مفاهیم نظري و مصاحبه، مدل تمامی موارد احصاءشده در 

چهار عامل اصلی قبالً ذکرشده در این . مدنظر قرار گرفت
  ).6شکل (پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند 

  جلسه دوم پنل خبرگان 4- 5
از پنل دوم، تحلیل مدل، بررسی مدنظر هدف اصلی 

روایی و پایایی آن پیشنهادات اصالحی و همچنین ارزیابی 
  .بوده است

    :شده در پنل مذکور عبارتند از اقدامات انجام
Ã تشریح مدل توسط پژوهشگر  
Ã بررسی ابعاد مدل به صورت عامل به عامل  
Ã شده تحت عوامل اصلی هاي عنوان بررسی شاخص  
Ã بندي آنها ذیل هر یک  ها و دسته اصالح فهرست شاخص

  از عوامل
Ã انع ارتقاء ظرفیت جذبوو م ها تعیین بازدارنده  

شده بر  در این جلسه ابتدا توسط پژوهشگر مدل طراحی
اساس مشروح مطالب و مباحث مطروحه در جلسه اول پنل 

  .به خبرگان ارائه شد

  
 )بندي مطالعات نظري حاصل از جمع(عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوري ) 4شکل 
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  ا تأکید بر نوآوري باز و ظرفیت جذبشوندگان و ب بررسی تاریخی روند تحوالت صنعت فضایی بر اساس تحلیل تم مصاحبه) 3جدول 

  

  هاي زمانی بازه

تا زمان ساخت ماهواره 
ZS3 )1376  1378الی( 

تا پرتاب  ZS3از 
الی  1378(ماهواره سینا 

1384(  

 1384(از ساخت تا پرتاب ماهواره امید 
  )1386تا 

از ساخت تا پرتاب 
تا  1386( 5ماهواره فجر 

1394(  
  اکنون هم

اب
کتس
ل ا
مد

  

  نبود دانش بومی -
تعریف مدل  -
مشترك با  وتوسعه تحقیق

  طرف خارجی
و  ZS1تعریف دو پروژه  -

ZS2  به عنوان پروژه
 ZS3تحقیقاتی و در نهایت 

  به عنوان ماهواره عملیاتی
عدم همراهی طرف هندي  -

  در تمام مسیر
ادامه مسیر به شیوه  -

  داخلی وتوسعه تحقیق

انتخاب مدل  -
زا  درون وتوسعه تحقیق

به عنوان مدل اکتساب 
 براي مدت کوتاهی

به دلیل فقدان دانش  -
کاربردي مجبور به 

هاي  گیري از ظرفیت بهره
سازمانی  دانشی برون
 شدند

طرف روسی موافقت  -
و بر این اساس 

مشترك با  وتوسعه تحقیق
  آنها آغاز شد

هاي دانشی  عدم همکاري ظرفیت -
  سازمانی صنعت ماهواره برون

جام مدل اکتساب به صورت ان -
داخلی از طراحی مفهومی  وتوسعه تحقیق

  تا ساخت

ایجاد شبکه توانمند و  -
  محور هاي فناوري ظرفیت

مدل اکتساب در حوزه  -
  طراحی مفهومی

مهندسی سیستم و  -
سازي  یکپارچه

داخلی و  وتوسعه تحقیق
سپاري در حوزه  برون

  ها ساخت زیرسامانه

ادامه شیوه اکتساب  -
 مانند گذشتهبه 

تا  ها کاهش تحریم -
حدي امکان برقراري 
ارتباط و همکاري با 

هاي پیشرو  ظرفیت
 جهانی در شرایط کنونی
  را فراهم نموده است

ان 
کار
 هم
که
 شب
ل با

عام
ت

)
اب
کتس
در ا

کا 
شر

(  

 "پروژه ماهواره"تعریف  -
  به عنوان طرح فراسازمانی

شرکاي اصلی در این  -
هاي  مرحله ظرفیت

مرتبط با مجموعه  دانشگاهی
 اند دفاع بوده

عدم وجود ظرفیت همکار  -
  فناورانه در وزارت دفاع

حمایت مالی و پشتیانی در  -
  وزارت دفاع

انتقال پروژه به داخل  -
  )صما(صاایران 

پروژه صنعت  -
هاي فضایی  سامانه

  ساختار مستقل

نظیر (هاي داخلی صاایران  ظرفیت -
و  صنعت ارتباطات در امر ساخت آنتن

، سازمان )اپتیک اصفهان در امر دوربین
، ساهف )در امر ایستگاه زمینی(جغرافیایی 

در پیشرانه و پرتاب و حصول موفقیت (
به عنوان ) هاي فضایی در پرتاب محموله

  عوامل پیشران توسعه فناوري فضایی

هاي  ارتقاء توان و قابلیت -
ساهف به عنوان شریک 
  راهبردي صاایران

هاي  مانهدانش ساخت سا -
فضایی به طرق مختلف از 
قبیل سرریز دانش، توسعه 

از انحصار .. دانش و 
صاایران خارج و 

هاي دیگري نیز  ظرفیت
اقدام به طراحی و ساخت 

  اند ماهواره نموده

وضعیت شرکا  -
اکتساب در این مرحله 
نیز به مانند مرحله قبل 

  است

 باز
ري
وآو
ل ن
مد

  

 نوآوري باز در پروژه -
ZS1 و ZS2 مدل  

زا  ادامه مسیر با مدل درون -
  و بسته

به  باز نوآوري مدل -
  صورت کامل

کلیه مراحل فرآیند  -
طراحی، مهندسی 

سیستم، ساخت و پرتاب 
با همکاري طرف روسی 

 انجام گرفت

حاکمیت بیشتر مدل نوآوري بسته در  -
گیري از  این مرحله، البته شاهد بهره

ها  اهسازمانی نظیر دانشگ هاي برون ظرفیت
ها فناور به صورت  و برخی شرکت

  .محدود در این بازه زمانی هستیم
هاي  به علت عدم همکاري طرف -

خارجی، دانش ایجادشده به واسطه 
هاي باالدستی  هاي قبلی و سیاست پروژه

  شده اعمال
هاي موشکی در  دستیابی به قابلیت -

خصوص پرتاب و حمل محموله در 
  هاي فضایی در ساهف اندازه

اي در  طراحی تا ساخت سامانه ماهواره -
  داخل صنعت فضایی

همکاري محدود با  -
  ها تعدادي از شرکت

ها به  اغلب همکاري -
صورت انحصاري، عمدتاً 
بلوغ سازمانی در ساخت 

  ها ماژول
استفاده از توان طراحی  -

هاي بیرونی نظیر  ظرفیت
  پژوهشگاه فضایی

مالحظات امنیتی،  -
رسوب دانش، 

ها،  جویی در هزینه صرفه
مدل نوآوري باز 

شده که طی آن  طراحی
طراحی ماهواره و 
مهندسی سیستم در 

داخل انجام شد، ساخت 
ماژول با استفاده از 

هاي بیرونی و  ظرفیت
سازي مجدد در  یکپارچه

  داخل این صنعت
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  شوندگان و با تأکید بر نوآوري باز و ظرفیت جذب مصاحبهبررسی تاریخی روند تحوالت صنعت فضایی بر اساس تحلیل تم ) 3جدول ادامه 

  

  هاي زمانی بازه

تا زمان ساخت ماهواره 
ZS3 )1376  1378الی( 

تا پرتاب  ZS3از 
الی  1378(ماهواره سینا 

1384(  

از ساخت تا پرتاب 
تا  1384(ماهواره امید 
1386(  

از ساخت تا پرتاب 
تا  1386( 5ماهواره فجر 

1394(  
  اکنون هم

سازي در  شبکه
  نوآوري باز

همکاري تعدادي از اساتید  -
هاي علم و صنعت و  دانشگاه

  خواجه نصیر با وزارت دفاع

همکاري انحصاري با  -
طرف روسی و عمالً 
   عدم وجود شبکه

همکاري متخصصین  -
ایرانی شاغل در ناسا با 

صنعت ماهواره به 
  صورت محدود و ناتمام

عالوه بر شبکه داخلی  -
وزارت دفاع، به صورت 
محدود در ساخت برخی 

ها از ظرفیت  ماژول
هاي بیرونی  شرکت
  برداري شد بهره

هاي  مراجعه به سرپل -
ارتباطی به علت عدم 

شناخت کافی از 
محور  هاي فناوري ظرفیت

  موجود
هاي  افزودن ظرفیت -

  موجود به شبکه همکاران

تجربه همکاري با شبکه  -
طلوع، هاي  همکار در پروژه

  ...فجر، سپهر و 

ظرفیت دانش 
فردي کارکنان 

یادگیري  شامل(
پیشین فردي، 

هاي پایه،  مهارت
دانش عمومی، 
تنوع، وسعت و 
  )سطح دانشی

ایجاد دانش فردي در امر  -
طراحی و ساخت ماهواره در 
  همکاري با طرف هندي

پژوهی  روحیه دانش -
محققین و نظام مستندسازي 

  مناسب

ریق یادگیري از ط -
  تعامل با صاحب فناوري

ایجاد دانش طراحی در  -
حد مطلوب در پروژه 

 سینا

تثبیت دانش فردي  -
محققین در امر طراحی و 

  ساخت ماهواره

ارتقاء ظرفیت دانش  -
فردي بر اساس 

هاي پژوهشی در  نیازمندي
امر توسعه فناوري در قالب 

هاي  تعریف پروژه
کارشناسی ارشد و دکتري 

شاغل در براي محققین 
  گروه فضایی

هاي  تعریف پروژه -
کارشناسی ارشد و دکتري 
براي کارکنان و محققین 

  گروه فضایی

 دانش ظرفیت
  شبکه

همکاري دانشگاه علم و  -
صنعت در خصوص ساخت 

هاي خاص با  آنتن
  هاي دفاعی مجموعه

ظرفیت دانش شبکه  -
به علت عدم بکارگیري 

هاي آن افزایش  ظرفیت
  نیافت

ي ظرفیتی در گیر شکل -
داخل وزارت دفاع به 
  موازات صاایران

هاي  ایجاد ظرفیت -
هاي فضایی  ساخت سامانه

در مراکز دانشگاهی نظیر 
  علم و صنعت و امیرکبیر

سرریز دانش به  -
  هاي غیردفاعی مجموعه

همکاري در قالب  -
  المللی استانداردهاي بین

اهمیت دادن به اقتصاد  -
  بنیان و توسعه فناوري دانش

ظرفیت دانش 
سازمانی 

یادگیري پیشین (
  )سازمانی

ایجاد دانش فردي در امر  -
طراحی و ساخت ماهواره در 
  همکاري با طرف هندي

پژوهی  روحیه دانش -
محققین و نظام مستندسازي 

  مناسب

سفر متخصصین  -
روسی به کشور و 

  بالعکس
افزایش دانش طراحی  -

و ساخت ماهواره و 
  هاي آن زیرمجموعه

ساخت ماهواره مبتنی  -
  زا بر توان درون

سرریز دانش سازمانی  -
هاي  صاایران به سایر حوزه
  غیردفاعی کشور

 علمی همکاري نامه تفاهم -
 و دفاع هاي وزارت بین

  87 سال در علوم
هاي بخش دفاع  نیازمندي -

وتوسعه و  در حوزه تحقیق
توسعه فناوري در قالب 

هاي  نامه موضوعات پایان
  ارشد و دکتريکارشناسی 

  

مالحظات 
  سیاستی

ارتقاء سطح نسبی دانش  -
در حوزه دانشگاهی و انگیزه 
درونی براي کاربردي ساختن 

  آن
طرح فراسازمانی ماهواره  -

با همکاري مشترك دانشگاه 
  علم و صنعت و وزارت دفاع

هاي فناورانه  نیازمندي -
هاي نظامی  در حوزه

  ...رسانه، ارتباطات و 
کالن ملی در سطح  -

 هاي ورود به عرصه
ساز نظیر  راهبردي قدرت

  صنعت ماهواره

ساله  تصویب سند ده -
  توسعه صنعت فضایی

هاي نفتی  افزایش درآمد -
  کشور

هاي متعدد  ارائه نیازمندي -
  و متنوع از سوي کاربران

  هاي موازي ایجاد ظرفیت -
عدم تمرکز در  -

  گیري و هدایت تصمیم
ح بندي صحی عدم اولویت -

  ها نظام اعتباري پروژه
  ها و مشکالت مالی تحریم -
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  ظرفیت دانش سازمانی  ççç شبکه دانش ظرفیت  ççç  ظرفیت دانش فردي کارکنان    

که
شب

 
 باز
ري
وآو
در ن

ي 
ساز

 

همکاري تعدادي از  -
هاي علم و  اساتید دانشگاه

صنعت و خواجه نصیر با 
وزارت دفاع در زمینه 

 هاي فضایی پروژه

ç  

علت همکاري به  -
انحصاري با طرف روسی 

اي وجود  عمالً شبکه
 .نداشت

در ابتداي امر برخی  -
متخصصین ایرانی شاغل 
در ناسا با صنعت ماهواره 
همکاري داشته و لیکن 
این همکاري محدود و 

 .ناتمام ماند

ç  

عالوه بر شبکه داخلی  -
وزارت دفاع، به صورت 
محدود در ساخت برخی 

ها از ظرفیت  ماژول
هاي بیرونی  رکتش

 .برداري شد بهره

ç  

به دلیل عدم شناخت کافی از  -
محور، شبکه  هاي فناوري ظرفیت

هاي  به صورت مراجعه به سرپل
  .ارتباطی شکل گرفت

اعالم نیاز توسط کارفرمایان  -
هاي بزرگ و تأمین یا  به شرکت

اعالم نیاز از ظرفیت شبکه 
  داخلی

ها وارد  از طریق سرشبکه -
 .ران فناور شدندشبکه همکا

ç

توسعه  -
ظرفیت 

چهارگانه در 
تجربه همکاري 
با شبکه همکار 

هاي  در پروژه
طلوع، فجر، 

 ..سپهر و 

 باز
ري
وآو
ل ن
مد

 

مدل نوآوري باز به  -
واسطه همکاري با طرف 

 و ZS1 هندي در دو پروژه
ZS2 

به علت ناتمام ماندن کار  -
ناشی از قطع همکاري 

طرف خارجی، ادامه مسیر 
زا و بسته  با مدل درون

 .ادامه یافت

ç  

 مدل مرحله این در -
صورت  به باز نوآوري

 .است بوده کامل حاکم

در این بازه کلیه مراحل  -
مهندسی  فرآیند طراحی،

ساخت و پرتاب  سیستم،
با همکاري طرف روسی 

 .انجام گرفت

ç  

به علت عدم همکاري  -
هاي خارجی، مدل  طرف

نوآوري بسته در این مرحله 
 .حاکم بود

هاي  دستیابی به قابلیت -
موشکی در خصوص 
در پرتاب و حمل محموله 

هاي فضایی در  اندازه
، از طراحی تا »ساهف«

اي  ساخت سامانه ماهواره
 در داخل صنعت فضایی

ç  

ها به صورت  اغلب همکاري -
 .گرفت انحصاري صورت می

بلوغ سازمانی مبنی بر  -
گیري از  ضرورت بهره

هاي بیرونی عمدتاً در  ظرفیت
  ها ساخت ماژول

استفاده از توان طراحی  -
بیرونی نظیر هاي  ظرفیت
 ها ها و شرکت دانشگاه

ç  

طراحی  -
ماهواره و 

مهندسی سیستم 
 در داخل

ساخت ماژول  -
با استفاده از 

هاي  ظرفیت
بیرونی و 
سازي  یکپارچه

 مجدد در داخل

کا 
شر

 با 
ري
مکا
ل ه
مد

اب
کتس
در ا

 

» پروژه ماهواره«تعریف  -
 به عنوان طرح فراسازمانی

شرکاي اصلی در این  -
هاي  مرحله ظرفیت

دانشگاهی مرتبط با 
 مجموعه دفاع

حمایت مالی و پشتیبانی  -
 توسط وزارت دفاع

ç  
انتقال پروژه به  -
و ادامه آن با » صاایران«

هاي  عنوان صنعت سامانه
 فضایی مستقل

ç  

گرفتن در اختیار  -
براي » صاایران«هاي  ظرفیت

 پروژه ماهواره

هاي صنایع  موفقیت -
ترین  هوافضا به عنوان اصلی

شریک صاایران در امر 
هاي فضایی  پرتاب محموله

در حکم پیشران توسعه 
 فناوري فضایی

ç  

ایجاد شبکه توانمند و  -
محور به  هاي فناوري ظرفیت

 هاي جدید واسطه نیازمندي

هاي  قابلیتارتقاء توان و  -
به عنوان شریک » ساهف«

 راهبردي صاایران

هاي  شرکاي مختلف با نقش -
متفاوت، امکان اکتساب فناوري 
را به دلیل سرریز دانش و عالقه 

هاي فضایی به دست  به پروژه
 .آوردند

ç  
استمرار در  -

ادامه مدل 
 اکتساب

ابی
کتس
ل ا
مد

 

 ZS1هاي  تعریف پروژه -
به عنوان پروژه  ZS2و 

به عنوان  ZS3تحقیقاتی و 
 ماهواره عملیاتی

 مشارکت هند -

قطع همکاري از سوي  -
 طرف هندي

ادامه مسیر با  -
 داخلی وتوسعه تحقیق

ç  
تحقیق و توسعه  -

با همکاري کشور  مشترك
 روسیه

ç  
مدل اکتساب به صورت  -

 داخلی وتوسعه تحقیق

ی مفهومی تا از طراح -
ساخت توسط صنعت انجام 

 .پذیرفت

ç  

مدل اکتساب ترکیبی در  -
حوزه طراحی مفهومی تحقیق و 

زا در امر ساخت  توسعه درون
  همکاري مشترك و پیمانکاري

مهندسی سیستم و  -
 وتوسعه تحقیقسازي  یکپارچه

 داخلی

ç  
استمرار در  -

ادامه مدل 
  اکتساب

 
 ZS3 ساخت ماهواره

 )1378تا  1376(
  

  پرتاب ماهواره سینا
 )1384تا  1378(

  
  پرتاب ماهواره امید

 )1386تا  1384(
  

  پرتاب ماهواره فجر
 )1394تا  1386(

 دوره اخیر  

  تحوالت صنایع فضایی کشور بر اساس محورهاي نوآوري باز و ظرفیت جذب) 5شکل 



  1398، زمستان 

  
  تعداد

1  
2  
2  
1  
4  
3  
2  
2  
1  
2  

 

صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط بوده و محور اصلی 
 .موضوع مورد پژوهش را تحت تأثیر قرار دهند

حیطی بر نحوه تعامل سه عامل اصلی، شاخص عامل م
تأثیرگذار و عامل محیط کالن نیز بر کل فرآیند، تأثیرگذار 

اي که در مدل اولیه پیشنهاد شده  همچنین عوامل بازدارنده
نیز مورد تأیید اعضاء ) شده از پیشینه تحقیق

  ):7شکل 
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  کننده در پنل مشخصات خبرگان شرکت) 4 جدول
  مشخصات خبرگان  ردیف

  مدیرعامل صاایران  1
  مدیر صنعت ماهواره  2
  رئیس گروه فضایی  3
  هاي فضایی دفتر نظارت راهبردي بر پروژه  4
  بردار هاي بهره نماینده سازمان  5
  پژوهشگر ارشد با بیش از ده سال سابقه فعالیت  6
  هاي همکار دفاعی نماینده شرکت  7
  هاي همکار غیردفاعی نماینده شرکت  8
  نماینده پژوهشگاه فضایی  9
  اساتید دانشگاهی خبره در حوزه فضایی  10

  

 نسخه اولیه مدل پیشنهادي) 6 لکش
  

سپس خبرگان در خصوص ابعاد مدل و ارتباطات آن به بحث 
  :نظر پرداخته و مقرر نمودند

عامل شبکه و نوآوري "یک عامل جدید تحت عنوان 

بندي  تهشده در پژوهش را طی دس
 .اي ذیل هر عامل مشخص نمودند

پیشنهاد دادند که ارتباط بین عوامل اینگونه تعریف شود 
که سه عامل اصلی فردي، سازمانی و شبکه و نوآوري باز به 

صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط بوده و محور اصلی 
موضوع مورد پژوهش را تحت تأثیر قرار دهند

شاخص عامل م °
تأثیرگذار و عامل محیط کالن نیز بر کل فرآیند، تأثیرگذار 

 .است

همچنین عوامل بازدارنده
شده از پیشینه تحقیق استخراج(بودند 

شکل (قرار گرفتند 

سپس خبرگان در خصوص ابعاد مدل و ارتباطات آن به بحث 
نظر پرداخته و مقرر نمودند و تبادل
یک عامل جدید تحت عنوان  °
 .به عوامل اضافه شود"باز

شده در پژوهش را طی دس هاي شناسایی شاخص °
اي ذیل هر عامل مشخص نمودند شده اصالح
پیشنهاد دادند که ارتباط بین عوامل اینگونه تعریف شود  °

که سه عامل اصلی فردي، سازمانی و شبکه و نوآوري باز به 
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همچنین . ها هم بر آن تأکید شده است است که در مصاحبه
تجارب موفق یادگیري که اهمیت یادگیري در سازمان را نشان 

در . ها همخوانی دارد دهد با اطالعات حاصل از مصاحبه
وجه تشابه و تمایز مدل نهایی این پژوهش با سایر 

مورد ) چهار مدل(هاي خطی مطرح در ظرفیت جذب 
  .بررسی قرار گرفته است

مدل پیشنهادي در این پژوهش داراي ماهیتی غیرخطی است 
شده فوق  هاي اشاره که عواملی بیش از موارد مطروحه در مدل

را مورد تأکید قرار داده و با مفاهیم امروزي در مدیریت 
از دید  .شتري داردها تطابق بی فناوري و نوآوري سازمان

نخبگان و خبرگان مورد مصاحبه، ایجاد بستر تبادل سریع، 
رویکرد نوآوري باز موجب  شده دانش،
هاي  هاي ساختاري درون سازمان شود تا عالوه بر طرح

از . دفاعی، از خارج سازمان نیز بازخورد بهتري دریافت شود
هاي  با جامعه و سرمایهسویی دیگر بها دادن به تعامل مؤثر 

شود رشد و توسعه هم در  موجب می) نوآوري باز
درون سازمان ایجاد شود و هم انگیزه کارهاي مشارکتی و 

  .هاي تعاملی در جامعه به وجود آید
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  فقدان دانش و خبرگی فردي
  هاي سازمانی مؤثر

  هاي اجتماعی و فرهنگی
  فقدان دانش و خبرگی مدیریتی

  محدودیت دسترسی به منابع دانش فناورانه

بررسی نحوه اثرگذاري نوآوري باز بر 
بر  ارتقاء ظرفیت جذب فناوري در صنایع دفاعی بوده که

اساس تحلیل محتواي منابع علمی و نیز تحلیل تم نتایج 
مصاحبه با خبرگان و همچنین نتایج حاصل از پنل خبرگان، 

هاي اصلی ظرفیت  هاي فردي به عنوان یکی از پایه
و به این دلیل در مدل، همراه سایر 
شبکه همکاران و نحوه تعامل با آنها نیز 
در کنار سایر عوامل بر ظرفیت جذب در محیط نوآوري باز 

هاي سازمانی نیز از  عوامل و روال
ارتباط . جمله عوامل مهم و اثرگذار بر ظرفیت جذب است

در تأثیرگذاري بر محیط جذب از جمله مواردي 

است که در مصاحبه
تجارب موفق یادگیري که اهمیت یادگیري در سازمان را نشان 

دهد با اطالعات حاصل از مصاحبه می
وجه تشابه و تمایز مدل نهایی این پژوهش با سایر  5جدول 
هاي خطی مطرح در ظرفیت جذب  مدل

بررسی قرار گرفته است
مدل پیشنهادي در این پژوهش داراي ماهیتی غیرخطی است 

که عواملی بیش از موارد مطروحه در مدل
را مورد تأکید قرار داده و با مفاهیم امروزي در مدیریت 

فناوري و نوآوري سازمان
نخبگان و خبرگان مورد مصاحبه، ایجاد بستر تبادل سریع، 

شده دانش، کامل و مدیریت
شود تا عالوه بر طرح می

دفاعی، از خارج سازمان نیز بازخورد بهتري دریافت شود
سویی دیگر بها دادن به تعامل مؤثر 

نوآوري باز(بیرونی 
درون سازمان ایجاد شود و هم انگیزه کارهاي مشارکتی و 

هاي تعاملی در جامعه به وجود آید فعالیت

 مدل تأییدشده در پنل خبرگان) 7شکل 
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فقدان دانش و خبرگی فردي ?
هاي سازمانی مؤثر ها و روال فقدان سیاست ?
هاي اجتماعی و فرهنگی محدودیت ?
فقدان دانش و خبرگی مدیریتی ?
محدودیت دسترسی به منابع دانش فناورانه ?
  
  گیري نتیجه -6

بررسی نحوه اثرگذاري نوآوري باز بر  مقاله،سؤال اصلی 
ارتقاء ظرفیت جذب فناوري در صنایع دفاعی بوده که

اساس تحلیل محتواي منابع علمی و نیز تحلیل تم نتایج 
مصاحبه با خبرگان و همچنین نتایج حاصل از پنل خبرگان، 

هاي فردي به عنوان یکی از پایه مهارت
و به این دلیل در مدل، همراه سایر  جذب نوآوري مطرح است

شبکه همکاران و نحوه تعامل با آنها نیز  .عوامل قرار گرفت
در کنار سایر عوامل بر ظرفیت جذب در محیط نوآوري باز 

عوامل و روال. تأثیرگذاري بسزایی دارد
جمله عوامل مهم و اثرگذار بر ظرفیت جذب است

در تأثیرگذاري بر محیط جذب از جمله مواردي این عوامل 
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  هاي ظرفیت جذب بررسی تشابه و تمایز مدل نهایی پژوهش با سایر مدل) 5جدول 
  تمایز  تشابه با مدل پژوهش  مدلهاي  ویژگی  عنوان مدل

مدل ظرفیت جذب 
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هاي حل مسئله،  هاي ابتدایی، روش مهارت

هاي یادگیري زبان  تجارب یادگیري، مهارت
مشترك، ساختار شناختی افراد، قائل شدن 

فردي، ( سطوحی براي ظرفیت جذب
  )سازمانی سازمانی و بین

مدل استخراجی از پژوهش نیز 
بر اهمیت دانش پیشین فردي، 
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سازوکاري براي تضمین مزیت رقابتی عنوان 

ننموده است، براي ظرفیت جذب چهار 
اکتساب، جذب، (قابلیت در نظر گرفته است 

، در دو بعد بالقوه و )برداري انتقال و بهره
  .بندي نموده است بالفعل تقسیم

مدل پژوهش نیز به اکتساب و 
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موضوع کلیدي در ظرفیت 
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  .جذب تأکید دارد
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ارتقاء ظرفیت جذب تأثیرگذار 
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