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Abstract  
The purpose of this research is theory building about 
succeeding through R&D collaborations in defense 
industries. The grounded theory strategy, used in this 
research, will help to analyze this phenomenon in terms 
of its core category, context, strategies and conditions. 
In summery the result of this research is presented in 
terms of «Acquisition Competency» theory. The 
theory reveals that new product development and 
industrial renewal in defense industries depends on 
networking, aligning and fertilizing of capabilities. 
«Acquisition Competency» emerges in recreation of 
defense industries value stream and results 
identification, combination, focalizing of defragmented 
capacity and capability within and beyond defense 
industries. By developing «Acquisition Competency» 
existent capacities and capabilities will be reorganized 
in «knowledge based cores and wide capable networks» 
array and then exchange together in which effective 
whole weapon system is created in expected time, cost. 
quality and flexibility.  
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 داده بنیان  ک نظریهی دفاعی؛ یهاهشایستگی دستیابی به سامان
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 چكيده 
پژوهشتي  راه ترد   هم تاری تققیتو و توستعه در صتنایا دفتاعي استت  بترای ایتن منظتور بتا استت اده از            یهتا هپردازی در باب موفقیتت شت     نظریه ،هدف این پژوهش

 ردی کی ي و استتقرایي متورد ملالعته رترار  رفتت و بتا پشتت        موفو و کلیدی نوآوری در زیست بوم صنعت دفاعي با روی یهاهو پروژها هتجرب ،پردازی داده بنیان نظریه

 در این زمینه تولید شد    یهایسر  ذاشتن مراحل مختلف م هوم پردازی نظر

دارد کته للتو مقصتونو نتو و افتقایش رتدرو زایتش صتنعتي در          شود  شایستگي دستیابي بیان متي  تشریح مي« شایستگي دستیابي»این نظریه حول مقوله مقوری 

ستاز صتنایا دفتاعي ت لتور     بتازآفریني زنجیتره ارز   فراینتد   سازی و بارورسازی است  شایستگي دستتیابي در  سوسازی، هم مرهون رابلیت ش  ه ،زیست بوم صنایا دفاعي

آورد  در جریتان توستعه    عي را بته همتراه متي   سو در دالتل و بیترون از صتنایا دفتا    های ناهم های پراکنده و بازآرایي ظرفیت سازی رابلیت یافته و شناسایي، ترکیب، کانوني

هتا   یابد؛ بته ایتن ترتیتب رویتش و ریتق  ظرفیتت       سامان مي« بقرگ یهاهکوچک و ش   یهاههست»صنعتي در آرایش ، های یک نظام تققیقاتي شایستگي دستیابي ظرفیت

اثربخش در بنیه دفتاعي کشتور، بتا سترعت، هقینته، ریستک، کی یتت و         یهاهمانشود که للو سا ها بین دو رلب هسته و ش  ه به نقوی انجام مي و همچنین ت ادل ظرفیت

 پذیر باشد    انعلاف مورد انتظار ام ان

 

 پردازی داده بنیانسازی، نوآفریني دفاعي، زایش صنعتي، للو شایستگي دفاعي، صنایا دفاعي، نظریه دستیابي، ش  ه یهاه: شایستگي دستیابي، هستهاهكليدواژ

 

 

 8مقدمه -1
 رفته است تمرکق جستجوهای این پژوهش بر مقور این سؤال ررار 

هایي از صنایا دفاعي  که چگونه توسعه مقصونو جدید در بخش

 ای، با موفقیت در حال افقایش است؟  ش  ه یهایاز طریو هم ار

هم اری  یهاهدفاعي در چارچوب ش   یهاهدستیابي به سامان

شود و ستالتار و نقتوه فعالیتت ایتن      تققیقاتي و صنعتي میسر مي

بومي است  در کشور ما که فضای کسب  عواملتأثیر  تقتها هش  

و کار صنایا دفاعي به دنیل مختلف منقصر به فرد و مت تاوو بتا   

                                                                                                      
 Jv.vaziri@gmail.comدار م ات او:  نویسنده عهده *

کشورهای پیشرفته صنعتي و یا ستایر کشتورهای در حتال توستعه     

هم اری نیق منقصتر بته    یهاه یری و رشد ش   است، نقوه ش ل

ا فرد است  نوع تقاضای نیروهای مسلح از صنایا دفاعي در کشور م

تهدیداو لاص کشور ماست(، شدو تغییتراو در  تأثیر  )که تقت

هتای ملتي،    های صنعت دفاعي، زیرسالت تقاضا، منابا، زیرسالت

ها و بسیاری  های علمي و فناورانه در کشور، تقریم ها و ضعف مقیت

دفاعي در  یهاهاند که نظام دستیابي به سامان عوامل دیگر باعث شده

ک سایق بوده و تمایقاو بسیاری با صنایا صنایا دفاعي کشور ما، ت

دفاعي در دیگر کشورهای جهان داشته باشد  به همین لاطر هر چند 

م یدی را برای  یهاهدر بسیاری از موارد تجربه دیگر کشورها آموز

ها آن اما الگوبرداری از ؛به همراه دارد هایما در زمینه توسعه هم ار
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هتای توستعه    متعددی کته سیاستت  مم ن نیست  نظریاو متنوع و 

از شترای  مقیلتي و   ت یته دارد  هتا  آن صنعتي در بخش دفتاع بتر  

اند و رادر به ت یین  پذیرفتهتأثیر  زیست بوم لاص لود یهايویژ 

هایي هستند که در آن زیست  موضوعاو مربوطه در رلمرو سازمان

بنابراین ضروری استت کته متا بتا ملالعته       اند  بوم نشو و نما کرده

تجربیاو موفو و ناموفو لود، روانین و نظریاو علمي حتاکم بتر   

شرای  صنعتي و تققیقاتي صنایا دفاعي لود را یافته و ستس  بتا   

اثربخش زمینه ت ثیر الگوهتای موفتو را فتراهم     یهای ذار سیاست

 آورده و از ت رار تجربیاو نادرست جلو یری کنیم 

اعي و با توجه به با توجه به اهمیت این موضوع برای صنایا دف

هتتدف اصتتلي ایتتن تققیتتو،  ،لتال  نظریتته بتتومي در ایتتن زمینته  

صنعتي  -تققیقاتي یهاهپردازی در باب چگونگي موفقیت ش   نظریه

-هموفو و کلیدی دستیابي به سامانهای و پروژهها هبا توجه به تجرب

رود از  نو در زیست بوم صنایا دفاعي کشور است  انتظار متي  یها

الگتوی  دربتاره   های نظری راهگشایي را بتوان چارچوباین طریو 

 در بخش دفاع ارائه داده و راه را برای حلها همللوبِ توسعه ش  

صنایا دفاعي در این بخش هموار کرد  شایان ذکر است های مسئله

تتوان بته همته ابعتاد ایتن موضتوع        که با تولید تنها یک نظریه نمي

بتوان بخشي از عوامتل متؤثر بتر    پردالت؛ به وسیله این نظریه باید 

 یتری  ش لهای آفرین در صنایا دفاعي و  لو اه مقیت یهاهش  

 را توضیح داد  ها آن منسجم

-هپردازی در باب ایجاد ش   از آنجا که هدف این پژوهش نظریه

دفاعي نو در صنایا دفاعي  یهاههم اری به منظور توسعه سامان یها

8دازی داده بنیانپر نظریهپژوهشي راه رد  است،
 شتده است اده در آن  

موفتو در  هتای  و پتروژه هتا  هتجربت  ،راه رد با است اده از این است 

بوم صنعت دفاعي با روی ردی کی ي مورد ملالعه ررار  رفته  زیست

در  یهتا یسازی، نظرو با پشت سر  ذاشتن مراحل مختلف م هوم

 شود   این باب تولید مي

 است که طي یيهاهموفو در این تققیو پروژ یهاهمراد از پروژ

مقصتولي   یهتا هشده، این ایده بته ایتد   دفاعي طرح ایدهک یها آن

 ت دیل  شته و سس  دانش فني نزم )به هر طریو مم ن( کستب و 

ت دیل ایده و دانش بته مقصتول طتي شتده استت  پتذیر        فرایند 

یدی مقصول از جانب مشتری یعني نیروهای مسلح موفو بودن و کل

رابل توجه بتر بنیته دفتاعي از دیگتر     تأثیر  و داشتنفرایند  بودن این

موفتو   یهتا همالحظاتي است که در این تققیو برای انتخاب پروژ

                                                                                                      
1. Grounded Theory 

 است شده نظر  رفته رکلیدی د

  

 سازي و ضرورت آن در بخش دفاع شبكه -2
پتردازی داده بنیتان، اساستا      در تققیقاو کی ي و به لصوص نظریه

شود  ها و شرایلي ملرح مي سؤانو تققیو در مورعیتموضوعاو و 

بنتدی   که ادبیاو پژوهشي کمي وجود داشته و نه تنها ام تان جمتا  

فراهم ن وده بل ه نظریه راهگشایي هم وجود ندارد  ملالعاو تجربي 

اند در فضای کسب و کار تجاری  سازی انجام شده که پیرامون ش  ه

تأثیر راه رد  ،هاه یری ش   ه ش لنظیر نقو یيهاهاند و به حوز بوده

که بنگاه برای هایي اعضا، تال های در سالتار ش  ه، انگیقهها هبنگا

دهد، )به عنتوان مثتال ستعي     اتخاذ یک مورعیت در ش  ه انجام مي

سالتاری را پر کند یا مرکقیتت لتود را افتقایش     یهاهکند چال مي

[؛ اما در این تققیو 8]دانهمسایه پردالتههای دهد( و تعامل با ش  ه

موفو هم اری در  یهاهجستجوها بر مقور فهم علت موفقیت ش  

توسعه مقصول در صنایا دفاعي کشور است و هنوز ملالعاو رابل 

این در این بخش به  توجهي در این زمینه صورو نگرفته است  بنابر

تر شدن ابعاد موضوع به طور لالصه به این ستؤانو   منظور روشن

سازی چیست؟ چرا برای صنایا  لواهیم داد که ش  ه و ش  هپاسخ 

 دفاعي یک ضرورو است؟

  

 سازي چيست؟ شبكه و شبكه  2-1

در نتیجته  سستت و پتاره پتاره      و ها که در عصر فرا صنعتيش  ه

اند ش ل جدیدی از نظتام کستب و کتار    ها پدید آمدهشدن سازمان

ها، عمتدتا  ارت اطتاو افقتي    و نوآوری هستند  در این نوع سازمان

جایگقین ارت اطاو عمودی و رواب  کنترلي شتده و بتدین ترتیتب    

هم تاری میتتان چنتدین ستتازمان، جتایگقین روابتت  رستمي بتتین     

هتای   تذاری شود  در یک ش  ه، سرمایه یک سازمان مي واحدهای

شود، به طتوری کته    توزیا مي 2ای مورد نیاز در میان شرکای ش  ه

کننده مقصونو یتا لتدماو استت     کننده و عرضهتولید ،کل ش  ه

نه یک سازمان لاص  روی رد ش  ه سازی به عنوان ی تي از مهتم   

ترین روی ردهای ایجاد صنایا دفاعي دانش بنیان، ی تي از اشت ال   

هتای بتین ستازماني استت کته در آن یتک       ارت اطاو و هم تاری 

رامتون  های مستتقل را پی ای از سازماندستهسازمان در نقش کانون 

 [   2کند]های اصلي لود سازماندهي ميفعالیت

متؤثر   سازوکارهای ردرتمندی برای بررراری ارت اطتاو ها هش  

                                                                                                      
2. Network Partners 



 8811تابستان ، 2اوری، سال دوم، شماره ن، فصلنامه سیاست علم و فزاده، جواد وزیری حمیدرضا فرتوك

77 

ها و نهادهای مرت    را نظام بازی از شرکتها هتوان ش   مي  هستند

به هم دانست که دارای عالیو مشترکي بوده و انتشار و للو دانش 

های ارت اطي  بافتي غني از کانالها هشود  ش   انجام ميها آن از طریو

آورند که از طریو آن تجتارب و   رسمي و غیر رسمي به وجود مي

به  رد  درآمده و بستر مناس ي بترای للتو دانتش فتراهم     ها هاید

افقایتي، دسترستي بته منتابا م متل       [  همچنین باعث هتم 8شود] مي

، پول و دیگتر منتابا فیقی تي( وکتاهش ریستک      انش، داطالعاو)

 [  4شوند] يم

 الگوهتای ای سازمان ع ارو استت از   ش ل ش  ه ،بنا به تعریف

هتای  ستازمان  در   [5]8مورد ات اق و متقابلي برای ارت تا  و م ادلته  

-فعالیت  کند، وا ذاری مي را تعیین ای بودن ش  ه که مهمي عامل ای ش  ه

و کتتان بتتتا   لتتدماو  دیگتتر و تتتامین  هتتای  ستتازمان   بتته هتتا  

ستتت  هتتر رتتدر  هاآن و اتقتتاد بتتا  لتتارجي واحتتدهای هم تتاری

ای شدن و به ع ارو  ش  ه سوی به تر باشد، سازمان  سترده وا ذاری این

ای،  ش  ههای سازمان لواهد کرد  حرکتتر بیش  شدن دیگر مجازی

 احساس  نیازهای  تواند براساس و مي نداشته دائم حالت سالتار سازماني

کتار   را بته   جدیدی  لود بگیرد و شرکای به  ل يمخت  های شده، ش ل 

از شترکا    یتک  هتر   که  سالتار، از آنجایي  نوع  کند  در این  دعوو

آورد،  متي   ای شت  ه   ستازمان  ها را بته  ها و تخصص صالحیت  بهترین

تتر،  بهتر و ستریا   شود  پاسخگویي ایجاد ميها از بهترین ای مجموعه

تترین  دشتوار، از مهتم    لئمستا   حتل   رابلیت  پذیری، افقایش انعلاف

ابتقار  هتا  ههستند  مشتارکت در شت    ها این نوع سالتارهای مقیت

 مهمي برای برطرف کردن نیازهای پیچیده و درحال افتقایش متالي،  

بتین  هتای  با ایجتاد هم تاری  ها ه  بنگا[6]و اطالعاتي استفناوری 

به طوری که  سازماني در حال کم رنگ کردن مرزهای لود هستند

نه به وسیله دستان نامرئي بازار و نه به وستیله  ها آن دیگر تعامالو

 هتا یای از هم تار  رسمي سلسله مرات ي، بل ه در شت  ه های ادغام

 [7 یرد  ]مي صورو

  

 سازي براي بخش دفاع یک ضرورت است؟ چرا شبكه  2-2

تتأمین   وهتا  موریتت أکلیدی صنایا دفتاعي بترای تققتو م     دغدغه

توسعه نهاد نوآوری به ش لي اثتربخش   ،نیروهای مسلح مندیرضا

است  شرای  پیچیده و متغیر تهدیتداو، نیازهتای  ونتا وني را در    

هتا  آن  ویي به که پاسخ عرصه ن رد برای نیروهای مسلح ایجاد کرده

درپارادایم صنایا دفاعي م تني بر تولید ان وه مم ن نیست  هر چنتد  

                                                                                                      
1. Reciprocal patterns of communication and exchange 

فناوری  مانا رشد جان ه های جدی و همه ریمدر شرای  کنوني که تق

رود به منظور پشتی اني  صنایا دفاعي انتظار مي است، از در کشور شده

دفاعي متنتوعي را در   یهاههنگام، سامان ه مؤثر از نیروهای مسلح، ب

، دفاعي مقدودی را در مقیاس ان وه یهاهو نه سامان، تیراژ کوچک

مللوب در التیار نیروهای مسلح  طراحي و تولید کرده و با کی یت

ستازی،   بر اساس روی ردهای کستي « فناورانهروی  دن اله»ررار دهد  

مقوری )در مقابل مققو  مهندس، فناوریمهندسي مع وس، تل یو 

های بازار فناورهای نظامي، به هیچ  مقوری( و عدم توجه به پویایي

های مسلح وجه پاسخگوی نیازهای پیچیده، رو به رشد و متغیر نیرو

  های نوآوری ای جق توسعه رابلیت نیست و صنایا دفاعي کشور چاره

ندارند  امروزه عرصه للو ردرو دفتاعي و ایجتاد تتوان     فناورانه

است و از این روست که فناوری  بازدارنده، در  رو ردرو دانش و

ای را برای رشد  العاده ها و اهمیت فوق نظامي رریب تال های ردرو

شوند  وزارو دفاع آمری ا در  ميرایل  صنایا دفاعي لودنوآوری در 

 فناورانههای  و نوآوری 2لود برتری اطالعاتي 2282انداز  سند چشم

 اساسيو تقویت بسترهای  یيهمگرارا به عنوان دو بال اصلي ایجاد 

تس  همه جان ه ایانو متقده هم در میادین ن رد و هتم در هنگتام   

 [ 1]کرده است صلح و پیشگیری از جنگ ملرح

اهمیت این موضوع باعث شده است که فرماندهي کل رتوا نیتق   

م تتررا  بتتر اهمیتتت نتتوآوری در صتتنایا دفتتاعي در چتتارچوب    

ورزیده و در این تأکید  های معت ر و اصول راه ردی نظام کنوانسیون

بدیا و ش ستن های انجام نوآوری»زمینه ملال اتي جدی را م ني بر

اند چرا که بتا   ملرح کرده« بر میانهای راهکشف »و « مرزهای دانش

انشتراح و  سترشتي درونتي و    »پرور  نهاد تققیو و توسعه، بته  

دفاعي را  یهاهدست لواهیم یافت که تولید هر نوع سامان« زا درون

صورو ان وه تولیداو ما مثل  در غیر این»برای ما مقدور لواهد کرد 

 کي پژمردهاندو بعد ازدرلتي سرس قی لواهد بود که ریشه نداشته 

 [ 7«]شودمي

که متش ل از اجقایتي   8های جاما تسلیقاتي نوآوری در سیستم

متنوع و با رلمروهای دانشتي مت تاوو هستتند آن هتم در شترای       

 های فراواني روبروست  های  سترده به لودی لود با چالش تقریم

مالي و منابا تأمین  ها در کنار مقدودیت منابا کشور برای این چالش

 تذاری در بختش دفتاع و همچنتتین     ستنگین ستترمایه هتای  هقینته 

 های ذار های عدم موفقیت که به طور ط یعي در این سرمایه ریسک

تققیتو و   یهتا ينه ته است، باعث شده است که است اده از توانتای 

                                                                                                      
2. Information Superiority 
3. Whole Weapon System (WWS) 
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هم اری ی ي از  یهاهتوسعه در همه جای کشور و در رالب ش  

 ویي به نیازهتای   اعي برای پاسخترین روی ردهای صنایا دف جدی

هایي نظیر هوافضا و دریا که مورد توجه  به بخش  [82]پیش رو باشد

اطتالق   2ا صتنایا بتقرگ  ی 8دفاعي است، صنایا جاما صنایاجدی 

شود  این جامعیت و بقر ي به معنای بقر ي فیقی ي نیست بل ه  مي

ستروکار   هتا فناوریمراد آن است که این صنایا با تعداد وسیعي از 

دارد  از آنجا که تنوع وحجم رلعاو مورد است اده در این صنایا زیاد 

ای  سترده بتا صتنایا    نا قیر به بررراری ارت اطاو ش  هها آن است

 دیگر هستند  

ای  ها نیق تمایل فقاینده نه تنها در بخش دفاع بل ه در سایر بخش

هم اری برای تققیتو و توستعه در    یهاهنس ت به است اده از ش  

نوآوری موفو ایجاد شده است  در عصر تقتونو ستریا    راستای

نیق دستخو  تغییتر  ها هبسیاری از بنگافناوری  ت نولوژی، سالتار

با مقصونو فعلي، ها آن نو و ترکیبهای فناوریشده است  ظهور 

را هم  نوهای و دانش هاياز ل ر ای نیاز به مشارکت طیف  سترده

در عرصه سالت و تولید و هم در عرصه نتوآوری افتقایش داده و   

شتده   8چند انته هتای  فنتاوری  بتا هتایي   یتری بنگتاه   باعث شت ل 

پایه باعث شده است که های فناوری [  چنین تنوعي در82،88است]

های مورد نیاز برای نوآوری را بیرون از شایستگيفناوری  دانش و

پیشترفته  هتای  فنتاوری  کرد  در زمینه بتوان کسبها همقوری بنگا

کي وجود داردکه یک سازمان به تنهایي دارای کلیه منابا و انداحتمال

های ضروری برای توسعه و اجرای نوآوری باشتد  ی تي از    رابلیت

شتود  متي  بته کتار  رفتته   مسئله  راه ردهای رایج که برای حل این

و هتا  هیر بنگتا دهي به نوعي اتقاد و هم اری بین بنگاه با ستا  ش ل

بین سازماني به شدو بر چرلته  ترد     یهاینهادهاست  هم ار

 دانش ضمني و ایجاد ام ان برای کسب دانش از بیترون از ستازمان  

های هم تاری بتین واحتدهای      ذارد  به همین دلیل توافو ميتأثیر 

 [  88تققیو و توسعه به طور چشمگیری در حال افقایش است]

نوآوری، باید منتابا مختل تي را بتا هتم     ک سازمان برای للو ی

ترکیب کند  امروزه است اده از منابا بیروني یعني چیقی کته بته نتام    

معروف شده است، ی ي از روی ردهای  سازماني یا برون 4نوآوری باز

ها هفواید عضویت در ش  برای توسعه نوآوری است  ها سازمان مهم

زارهای جدید و جذب و باها فناورینظیرکاهش ریسک، دسترسي به 

 م مل آنقدر جذاب است که باعتث شتده بستیاری از   های مهارو

                                                                                                      
1. Comprehensive Industries 
2. BigTech 
3. Multitechnology Firm 
4. Open innovation 

و توستعه بته هم تاری و     تققیتو یي چتون  هتا هزمیندر ها سازمان

  [84]ها و حتتي رر تای لتود ارتدام کننتد     مشارکت با سایر شرکت

بقر ي همچون وزارو دفاع آمری ا پ  از تققیقاو و های سازمان

اند که باید به سمت نتوآوری   ین نتیجه رسیدههای بسیار به ا بررسي

بته معنتای کتم     ستازماني سازماني حرکت کنند  نوآوری برونبرون

درون سازماني نیست  در حقیقت  یهاهو اید هایتوجهي به نوآور

های درون سازمان و برون  ، تل یقي از نوآوریسازمانيبروننوآوری 

  [85]سازمان است

 هایشدید از نوآور مقافظتدر  ذشته روی رد غالب م تني بر  

به این ترتیب که پ  از تعیین کاربردهای مقصول برای موارد  5بود

های داللي با پیمان اران مقدود  لاص دفاعي، با است اده از ظرفیت

جریتان اطالعتاو بتین      رفتت   صورو متي  یيهایردیمي هم ار

فنتاوری   یکتاربران بتالقوه   مقققان مورد حمایت از یک طترف و 

نشتان  تری کم عالره هایی هم ار مقافظت شده و به توسعه ش  ه

ی وسیعي از کاربردهای که دامنه یيهافناوریشد  با پیشرفت  داده مي

وجتود دارد، کشتورهای   هتا  آن تجاری و ونظامي برای 6دومنظوره

پیشرو در فناورهای نظامي نظیر ایانو متقده متوجه شدند که آهنگ 

اطالعاو فناوری  به لاطر توسعه چشمگیر هافناوریانتشار و ت ثیر 

و ارت اطاو آنقدر شتاب  رفته است کته دیگتر احاطته کامتل بتر      

   [86]مم ن نیست هافناوری

م ني بر حمایت متالي از  ، سیاست پنتا ون 8772ی از اوالر دهه

هتای دو  ، نتوانست مانا از رسیدن فناوری7شدهبندیتققیقاو ط قه

هتا، بته   ی حیاتي به بازار آزاد جهاني )جایي که این فناوریمنظوره

تساوی در دسترس متقدان و دشمنان است( شود  جهت  یری بته  

های رابل توانست فناوری صرفا  نظامي شاید مي یهاسمت فناوری

طمیناني در جهت اهتداف نظتامي پنتتا ون ایجتاد کنتد؛ امتا ایتن        ا

-روی رد معمون  به تولید مقصونتي بتا کاربردهتای لتاص و بتي    

شود  بته  ميمنجر تناسب با نیازهای مشتریان در بازارهای تجاری، 

همین دلیل برای جلو یری از اتالف منابا صنایا دفاعي در نتوعي  

بخش دفاع به سمت تققیو و های نوآوری در جنگ سرد، سیاست

-حرکت کرد  به این ترتیب مقور پروژه 1توسعه و نوآوری مشترک

-های تققیقاتي پایه و توسعهتققیو و توسعه بر فعالیت یهاپروژه

عمتومي   بترد رابلیتت  اکتشافي که م تني بتر جستتجو و پتیش    یها

 (هایي لاص موارد دفتاعي و نه صرفا  بر پروژه)ها هستند،  فناوری

                                                                                                      
5. Shielded Innovation 
6. Dual-Use 
7. Classified 
8. Shared Innovation 



 8811تابستان ، 2اوری، سال دوم، شماره ن، فصلنامه سیاست علم و فزاده، جواد وزیری حمیدرضا فرتوك

18 

ها منجتر  ید  این موضوع به کاهش ریسک سرمایه  ذارمتمرکق ش

شد؛ زیرا پیمان اران دفتاعي را بته جتذب فنتاوری تجتاری بترای       

    [86]های دفاعي، ترغیب کرداست اده در سیستم

تجاری های فناوری امروزه دیگر بسیاری از تجهیقاو نظامي، از

ک و یا  یرند  زمینه برای جستجوهای آکادمیبسیار پیچیده ریشه مي

ی ی تجاری مهیتا شتده زیترا از ایتن طریتو توستعه      هایبلندپرواز

وسیعي از کاربردهای دومنظوره دارند شتتاب   که دامنه یيها فناوری

لواهد  رفت  چون این روی رد مال یت معنوی و حو کنترل آن را 

انگیتقه  هتا  آن کنتد  تجاری ح ظ متي های شرکت وها هبرای دانشگا

اساسي، های فناوری دارند  به این ترتیب، هم اریبانتری برای این 

هتا،  آن بیش از این مقرمانه نخواهند ماند؛ امتا کاربردهتای نظتامي   

  [81]تواند مقرمانه و مخ ي باشد مي -هامعماری سیستم

بر آن است که با اصالح عملیاو تأمین لود  8وزارو دفاع آمری ا

 2ارد و در دستترس تجتاری استتاند  های فناوری مدیران را به لرید

و تا جایي که مم ن است در مقابلِ تمایل به تخصصي  ترغیب کرده

برای کاربردهای نظتامي، مقاومتت بته عمتل آورد و     فناوری  کردنِ

هتای  بتالقوه از فنتاوری   همچنین تال  کند که ستریعتر از رر تای  

   [81]های دفاعي، است اده کندتجاری، برای است اده در سیستم

  

 بنيانپردازي دادهيق: نظریهروش تحق -3
انتخاب رو  تققیو اغلب التیاری نیست، ماهیت موضوع تققیو، 

و اهداف آن ودرجاو آزادی در مدالله و کنتترل عوامتل    سؤانو

مؤثر بر پدیده، موضوعاو مهمي هستند کته پتارادایم، استتراتژی و    

 [ 87ند]نک ميرو  تققیو مناسب را مشخص و تعیین 
پردازی داده بنیان  نظریه پژوهشيراه رد  است اده ازاین پژوهش با 

پردازد  نظریه پتردازی داده بنیتان   ها ميهبه جما آوری و تقلیل داد

نوعي رو  تققیو کی ي است که بته دن تال ایجتاد نظریته استت       

آوری و  م هومي دارد و بر اساس جماهای که ریشه در داده یاتينظر

 است  تولید شدهها آن تقلیل نظام مند

پدیتده  درباره  سازد کهمي مققو را رادر ،پردازی داده بنیاننظریه

 پنهان است، نظریه پردازی کنتد  ایتن  ها همورد نظر  که درون داد

به هایي مند برای تولید تئوریتققیو با ارائه یک رو  نظامراه رد 

لواهند در ستلح بتانیي از م هتوم پتردازی بته       رود که ميمي کار

 های متقابل بسردازند  ورتيفرایند، یک فعالیت و یا کنشتوصیف یک 

 تققیو م نای عمل ررارراه رد  نظریه پردازی داده بنیان به عنوان یک

                                                                                                      
1. DoD 
2. Off  the Shelf 

 یرد که پژوهش به دن ال یک تئوری جاما برای توصتیف یتک   مي

های موجود تئوریو  [22شنالتي است]فرایند پایه اجتماعي یا روان

ها ه در این رو ، تئوری ایجاد شده به دادهراهگشا نیستند  از آنجا ک

تواند توصیف بهتری از پدیده مورد نظر ارائه بسیار نقدیک است، مي

کترده و در   های موجود در پدیده را بهتتر بازنمتایي  داده، پیچید ي

-بتیش  موجود کارایيهای ت یین و پیش بیني پدیده نس ت به تئوری

 داشته باشد  تری 

سته رهیافتت یتا طترح      ،رویش نظریهای هبرای انجام پژوهش

، کته بتا اثتر    8منتد  پژوهش وجود دارد که ع ارتند از: رهیافت نظتام 

شود؛ رهیافتت پیدایشتي یتا    مي ( شنالته8771استِراوس و کوربین )

 5( است و رهیافت سالت8772که مربو  به اثر  السر ) 4ظهوری،

پژوهش از [  در این 22شود]مي ( حمایت2222چارمَق )وسیله به که

رهیافت نظام مند است اده شده است  این رهیافت، که در آثار مشترک 

به آن پردالته شده،  8771و  8772های استراوس و کوربین در سال

ک پدیتتده، بته صتورو استتتقرایي   یت دربتاره   بترای تتدوین نظریتته  

[ بتر استاس   28«]بردمي را به کارها هسیستماتیک از رویای  مجموعه

 :شتود  پردازی در سه  ام اصتلي انجتام متي    مند، نظریه نظامروی رد 

کد ذاری باز، کد ذاری مقوری و کد تذاری انتختابي  در ادامته    

ضمن توضیح هر یک از این مراحل کد ذاری،  قار  مراحل سه 

 شود    انه کد ذاری این پژوهش نیق ارائه مي

 

  6گام اول: كدگذاري باز 3-1
باید اردام به تهیه طرح تققیتو کترد     پیش از ورود به میدان تققیو

دارد چه اطالعاتي، از کجا و به چه میقاني باید مي طرح تققیو بیان

 مناسب به سؤال اصلي پژوهش  ردآوری شود  های برای ارائه پاسخ

همانلور که اشاره شتد هتدف ایتن پتژوهش تولیتد نظریته بتر        

نتوآوری در صتنایا دفتاعي     یهتا اساس ملالعه فرایند ایجاد ش  ه

مهم نوآوری در صتنایا دفتاعي بتا     یهابرنامه ،است  به این منظور

هتتای کی تتي نظیتتر هتتای جمتتا آوری داده استت اده از انتتواع رو  

هتای  هتا، مصتاح ه  هتا و پتروژه  مشاهده، مصاح ه پیرامتون تجربته  

تقلیلي و کارشناسي، ملالعه اسناد و موردکتاوی بتر استاس منلتو     

بازی که صتورو   یهاشد  در مصاح ه بررسي 7نظری  یرینمونه

شتوند ان )متدیران و متخصصتان( بته توصتتیف      رفتت، مصتاح ه  

                                                                                                      
3. Systematic  Procedure 
4. Emerging Design 
5. Constructivist  Aapproach 
6. Open Coding 
7. Theoretical Saturation 



 داده بنیان  دفاعی؛ یک نظریههای  شایستگی دستیابی به سامانه

12 

هتا در موفقیتت، نقتوه ارزیتتابي و    فراینتد نتوآوری، نقتش شت  ه    

پیشرفت، فلست ه ارتداماو صتورو  رفتته و اطالعتاو توصتی ي       

هتای  شترحي از فعالیتت   8پردالتنتد  جتدول    مرت   با عملیاو مي

 کند    ها در این تققیو را ارائه ميبه  ردآوری داده مربو 

 ها در این تحقيقهاي مربوط به جمع آوري دادهفعاليت (1جدول 

حجم  شرح فعاليت

 فعاليت
 ردیف

هتا و پتروژه هتتا:   مصتاح ه پیرامتون تجربتته  

انجتتام مصتتاح ه بتتا متتدیران متخصتتص و   

هتای نتوآوری و کستب    در یری در پتروژه 

هتا در لصتوص   آن هتای اطالعاو و تجربه

 های نوآوری  ش  ه

 6جلسه  4

 ساعت
8 

هتای تقلیلتي و کارشناستي: انجتام     مصاح ه

مصتتاح ه بتتتا متتتدیران و متخصصتتتان در  

هتتای نتوآوری در صتتنایا  لصتوص شت  ه  

هتا دربتاره   دفاعي و بقتث و   تگتو بتا آن   

 های پژوهشمسئله و یافته

جلسه  22

 22بیش از 

 ساعت

2 

ی تي از صتنایا   مشاهده میداني: حضور در 

نوآور در چارچوب برنامه ارزیابي تعتالي و  

ملالعتته ابعتتاد  ونتتا ون ایتتن صتتنعت بتته   

لصتتوص در حتتوزه زنجیتتره تتتأمین و     

 های تققیو توسعههم اری

 8 شش روز

ملالعه اسناد: بررستي مستتنداو مترت   بتا     

هتتای به تتود و نتتوآوری در ی تتي از  برنامتته

 صنایا نوآور و در یر در حوزه دشواری از

 فناوری

 4 ها سندده

 

ها و کد ذاری ها باید اردام به تقلیل آنپ  از جما آوری داده

باز کرد  کد ذاری باز بخشتي از تجقیته و تقلیتل استت کته بته       

نامگذاری، م هوم سازی و مقوله بندی پدیده )ایجاد ش  ه نوآوری( 

پردازد  در ضتمن کد تذاری    ها مياز راه تجقیه و تقلیل دریو داده

های مجقا لرد شتده و بترای بته دستت آوردن     ها به بخشباز داده

 یرند  منظتور   ها مورد بررسي ررار ميهای آنها و ت اوومشابهت

پردازی این است که به هر کدام از حتواد،،   از لرد کردن و م هوم

دهیم  ایتن  ها موجود است نامي ميهایي که در دادهرلدادها و ایده

ای است که به جای آن حادثه، رلداد یا ایتده  نام، برچسب یا نشانه

 نشیند   مي

در مرحله بعد لود م اهیم بتر استاس مشتابهت هایشتان متورد      

شود    یرند که به این کار مقوله پردازی   ته ميمي بندی ررار ط قه

شود، انتقاعي تر از م اهیمي مي التصاص دادهها هعنواني که به مقول

دهند  مقونو دارای ردرو مي را تش یلاست که مجموعا  آن مقوله 

توانند م اهیم و لرده مقتونو را بتر   مي م هومي بانیي هستند زیرا

 مقور لود جما کنند  عنوان یا نامي کته بترای مقتونو انتختاب    

ر آن کته مقولته نمایتانگ   هایي شود باید بیشترین ارت ا  را با داده مي

 بتوان آنچه را کته متراد  خوان باشد که است داشته و آنقدر با آن هم

 درباره ا  ف ر کرد  و کند، به سرعت به لاطر آوردمي

هتا  آن لصوصیاو ،در ام بعدها هبه منظور روشن تر کردن مقول

هتر مقولته،    یهتا هیا مشخصت  هايشود  لصوصیاو، ویژ  بیان مي

در نظتر  ها آن توان طی ي را برای تغییرمي م اهیمي تش ی ي بوده و

پایه ایجاد رواب  ها آن ي و درک لصوصیاو و ابعاد رفت  شناسای

کد ذاری باز این فرایند  و رسیدن به نظریه است  نتایجها هبین مقول

استتخرا  شتده از م تاهیم، بته همتراه      هتای  تققیو در رالب مقوله

ذکر شده است  به منظتور   2، در جدول هاآن و بعدهایها همشخص

از ارائته تعتاریف ت صتیلي     جلو یری از طونني شدن حجم مقاله،

مقونو ذکر شده لودداری شده است  عالرمندان بته ستند اصتلي    

 تققیو مراجعه فرمایند 

 

 1كدگذاري محوري گام دوم: 3-2

کد ذاری مقوری مرحله دوم تجقیه و تقلیل در نظریه پردازی داده 

بنیان به روایت استراوس و کوربین است  هدف این مرحله بررراری 

مقونو تولید شده در مرحله کد ذاری باز است  این کار  رابله بین

« مدل پارادایم»بر اساس یک الگو و سرمشو جاما و کلي موسوم به 

اجتماعي فرایند  کند تا تئوریمي شود و به نظریه پردازکمکمي انجام

ارت ا  دهتي در  فرایند  تر توسعه دهد  اساس مورد ملالعه را راحت

ق و تعیین یک مقولته بته عنتوان مقولته     کد ذاری مقوری بر تمرک

مقوری یا اصلي ررار داشته و سس  سایر مقونو به عنوان مقونو 

فرعي ذیل عناوین مختلف مدل پارادایم به مقوله اصلي ارت تا  داده  

  از ایده )انگاره، تصور(ع ارو است  شوند  پدیده یا مقوله مقوری مي

مقوله همان عنواني )نام  است  اینفرایند  که اساس و مقورای پدیده

یا برچسب م هومي( است که برای چارچوب یا طرح به وجود آمده 

ای که به عنوان مقوله مقوری انتخاب  شود  مقولهمي در نظر  رفته

شود باید به ردر کافي انتقاعي بوده و بتوان سایر مقونو اصلي را  مي

 [ 28به آن رب  داد]

                                                                                                      
1. Axial Coding 
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 نتایج كدگذاري باز (2جدول 

 (Dimensionalized exampleابعاد ) (Propertiesها )مشخصه مقوله ها

نقش آفرینان 

 كليدي

 بلوغ 

 فراواني 

 حضور 

 های نزمبلوغ و احراز شایستگي 

  زیاد با توزیا همگن 

 فعال و تأثیر ذار 

 عدم بلوغ و عدم توانایي در ای ای نقش 

 اندک و با توزیا ناهمگن 

 منقوی و با تعامل پذیری کم 

هاي هسته

 دستيابی

 هویت 

  توانایي بررراری ارت ا 

 توانایي ت  یک و توزیا 

  سازی پ سارچهتوانایي 

 توانایي جذب و نگهداری دانش 

 کارفرمای حامي و مقتدر 

 شناسایي، انتخاب و جذب روی 

   سریا و عادننه 

 با تجربه و مسل  در مهندسي سیستم 

 های مدیریت دانش دارای سیستم 

 کارفرمای فراف ن و بدبین 

  ضعیف در بررراری ارت ا 

 کند و ناعادننه 

  اعضا توانمند در ایجاد همسویي بین 

 های مدیریت دانش فارد سیستم 

هاي شبكه

 آكاردئونی

 اندازه ش  ه 

 حوزه فعالیت 

  تنوع 

 رسمیت 

 رسانایي` 

 جای کشور بقرگ و  سترده در همه 

 های تققیقاتيهم اری 

 های مقدوددر علوم و فناوری 

   م تني بر رواب  رسمي 

 ارت اطاو فعال و هم سویي اثربخش 

  کوچک و متمرکق در برلي نقا 

 های صنعتي لدماتي سادههم اری 

 های  ونا وندر علوم و فناوری 

 م تني بر رواب  غیر رسمي 

 انسداد مجاری دانشي و ح   منابا 

هاي  كانون

 نخبگی

  اهمیت 

 وابستگي  

 مورعیت 

 تخصص 

 حاکمیت 

    دوره ارت ا 

   با اهمیت برای ش  ه 

 با وابستگي زیاد به ش  ه 

 درون بخش دفاع 

 هاطراحي سامانه 

 لصوصي 

 مستمر 

 کم اهمیت برای ش  ه 

 با وابستگي کم به ش  ه 

 المللي در سلح ملي وبین 

 هاتققیو و توسعه در فناوری 

 دولتي 

 اه و بي  اه   

دغدغه و عزم 

 مشترک

 در مقاومت و مرار ه 

 در اعتماد سازی 

 در فضا سازی 

 ها و موانا  مقاوم در برابر حاشیه 

 ایجاد اعتماد، ائتالف و ت ویض التیار 

 تأمین منابا و پشتی اني رانوني 

 پذیر و حساس آسیب 

 کاری اعتمادی و مقافظه بي 

 های راوني کم ود منابا و چالش 

شایستگی 

 دفاعی

 حوزه شایستگي 

 حوزه تأثیر ذاری 

 ن رد دریایي تا زمیني، هوایي، شهری 

  ای کشور   ثیر ذار بر تعامالو منلقهأت 

 سای ری و پدافند غیر عامل 

 ای کشور تعامالو فرامنلقهثیر ذار بر أت 

 

انتواع  هتا  هبعد از تعریف مقوله مقوری با کد ذاری مجتدد داد 

 تر(،    ذار بر مقوله مقوری )بستتر و شترای  مداللته   تأثیر  شرای 

هایي که برای اداره، کنترل یا پاستخ بته مقولته     ها و برهم کنش کنش

شتود(، و   راه رد نیتق   تته متي   ها آن )بهآیند  مقوری به وجود مي

کته حاصتل    8شوند  شت ل   ها نیق تعریف ميآن پیامدهای ناشي از

بر اساس مدل پارادیم است بیانگر نتایج ها هتجقیه و تقلیل مجدد داد

 باشد مي کد ذاری مقوری در این تققیو

نشتتان داده شتده استتت، در مرحلتته   8همتانلور کتته در شت ل   

عي شد ضمن انتخاب یک مقوله به عنوان مقوله کد ذاری مقوری س

مجددا  مورد پرداز  ها همقوری، بر اساس سالتار مدل پارادایم داد

وستیله  به فوق کههای ررار  یرند  بر این ترتیب با توجه به ویژ ي

شایستتگي  »مقولته مقتوری ملترح شتده، مقولته      درباره  استراوس

فته شده و سعي شد بتا  به عنوان مقوله مقوری در نظر  ر« دستیابي

تولید شده در مرحله کد ذاری باز و همچنین  یهاهاست اده از مقول

 تر، بستتر،    آوری شده، شرای  علي، شترای  مداللته   جما یهاهداد

  پیامدها برای مقوله مقوری تعریف شوند 

 



 داده بنیان  دفاعی؛ یک نظریههای  شایستگی دستیابی به سامانه

14 

 
 

 كد گذاري انتخابی گام سوم:  3-3

تولید نظریه است نه توصیف صرف  ،هدف نظریه پردازی داده بنیان

به نظریه ت دیل شوند م اهیم باید به طور ها تقلیلکه این پدیده  برای

کد تذاری انتختابي مرحلته اصتلي       ربت  یابنتد  منظم بته ی تدیگر   

پردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله ر لي کد ذاری )که  نظریه

ردازی، ترای تئتوری پت  تبه عنوان مراحل مقدماتي و زمینته ستاز بت   

و اصتول اصتلي   هتا  هو رواب  مقدماتي را به عنوان ستاز ها هتولتمق

ه این ترتیب پردازد بمي  ذارند ( به تولید تئوریمي تئوری در التیار

رب  داده، آن ها هکه مقوله مقوری را به ش لي نظام مند به دیگر مقول

را که هایي رواب  را در چارچوب یک روایت روشن کرده و مقوله

کند  در این ستلح  مي نیاز دارند، اصالحتری بیش به به ود و توسعه

ان به عنو حول مقوله مقوری،ها هشود با کنار هم نهادن مقول سعي مي

یک روایت تئوریک برای پدیده ارائه شده و ضتمن   8مضمون اصلي

ارت تاطي  ها، آن، حول وحو  این رشته اصلي، بین م اهیم و مقوله

 [  28نظام مند ایجاد شود]

ی سارچه سازی و به ود )پتانیش(  فرایند  بنابراین کد ذاری انتخابي

چیدمان  است به این ترتیب که مققو با ایجاد یک آهنگ وها همقول

را برای ارائه و ش ل دهتي یتک تئتوری    ها ها آنهلاص بین مقول

 [ 22کند]مي )تصویر( تنظیم

سازی موفو در  همانلور که اشاره شد در این ملالعه، پدیده ش  ه

زیست بوم صنایا دفاعي که منجر بته توستعه مقصتونو جدیتد     

                                                                                                      
1. Story Line, Theme 

کلیدی( شده است مورد بررستي و موشت افي رترار     یهای)نوآور

از صنایا نوآور دفاعي در   رفت  این پژوهش با بررسي چند مورد

متعددی که از  یهاهآغاز شد و با مصاح فناوری  دشوارهای حوزه

افراد ل ره، با تجربه و صاحب نظر در م قث نتوآوری در صتنایا   

 یهتا هعه این پدیده مقولدفاعي به عمل آمد، ادامه پیدا کرد  در ملال

جداول کد ذاری باز تنظیم ها آن نویي به چشم لورد که بر اساس

شد؛ سس  در مرحله کد ذاری مقوری بر اساس مدل پارادایم و با 

به عنتوان یتک مضتمون    « دستیابي یهاهرشد هست»مقوریت مقوله 

و مقولته  هتا  آن پیتدا کترده و بتین   تری بیش توسعهها هاصلي، مقول

 روابلي ایجاد شد   مقوری

 و هدف شتنالت کتنش   ،از آنجا که در نظریه پردازی داده بنیان

شود ابتدا ماهیتت   کنش متقابل موجود در یک پدیده است، سعي مي

کنش متقابل در ایتن پدیتده ذیتل عنتوان مقولته مقتوری        و کنش

بررسي شتده و ستس  شترای  در بر یرنتده و     « شایستگي دستیابي»

یل ررار دهیم  در ادامه روایتي از تجربه توستعه  پیامدها را مورد تقل

 کنیم  دفاعي را مرور مي یهاهشایستگي دستیابي به سامان

 

بیه   شایسیتگی دسیتيابی  روایتیی از تجربیه ارتقیاي     -4

 هاي دفاعی  سامانه

 ذار از صنایا دفاعي هرمي و با تصدی دولتتي بته ستمت صتنایا     

 -تققیقاتي  یهاهاز ش  بنیان، چانک، ناب، برلوردار دفاعي دانش

صتتنعتي، بتتاانگیقه، نتتوآور، یاد یرنتتده و پاستتخگو، بتتدون ایجتتاد   

 كدگذاري محوري بر اساس مدل پارادایم (1شكل 

باز آفرینی زنجیرر  ارز   راهبردها: 

سرراز اررنایا دفرراکی از رر   از  
هرای   شرب ه  -های کوجر  هسزه»

 «بزرگ
 * رویکرد از باال به پایین 

 * رویکرد از پایین به باال

 

  :یلّشرایط کِ
 * دغدغه و عزم مشترک

 آفرینان کلیدی * بلوغ نقش

 

  گر: شرایط اداخله
 * حوزه نوآوری

 نوآوری سازمان مجری* ابعاد 
 

 
اقولرره اررروری: شایسررز ی      

ایجاد قابلیت کارآفرینی و دسزیابی: 
 کارفرمایی دانش بنیان دفاعی  

 یساز شبکه*    
 یسوساز* هم   

 بارورسازی*    

  بسزر :
 های انسانی * تغییر نگاه به سرمایه

 * تغییر نگاه به امنیت صنعتی
 

 

  پیاادها :
شکوفایی جریان خلق * 

 اندیشه دفاعی
کوتاه شدن فاصله ایده * 
 محصول تحقق تا 

تولید در زمان، هزینهه،  * 
ریسک، کیفیت و انعطاف 

 مورد انتظار
نیازهای  گویی به* پاسخ
خلههق   :مسههل  نیرهههای  

 شایستگی دفاعی
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های نو ام ان پذیر نیست  غل ه بر اینرسي صنایا دفاعي م تني  رابلیت

ای و ررار  رفتن در مدار جاذبته صتنایا دفتاعي     بر تهدیداو منلقه

ی نیاز به ا دانش بنیان برای بازدارند ي در مقابل تهدیداو فرا منلقه

 تقول در شاکله کلي صنایا دفاعي بر اساس م اهیم نو دارد  

صنایا دفتاعي دانتش بنیتان، بهتره ور، چتانک و نتوآور للتو        

هتا و منتابا    شایستگي و ردرو دفاعي را، از مجرای بسیج ظرفیتت 

کشور دن ال کرده و از این رو های مشهود و نامشهود در همه بخش

صتنعتي،  هتای  چتارچوب شت  ه   هم تاری در هتای  ایجاد ظرفیت

بخش غیر دفاعي حضوری پررنگ ها آن تققیقاتي و لدماتي که در

  یری کلیدی برای بخش دفاع است   دارد، یک جهت

ستازی و   های موفو صتنایا دفتاعي شت  ه    اما چگونه در بخش

ای در حال افقایش است؟ پاسخ به این سؤال را  ش  ه یهایهم ار

مورد بقث و بررسي ررار « شایستگي دستیابي»توان حول م هوم  مي

ای به نقوی پتیش رود کته شایستتگي     ش  ه یهایداد  ا ر هم ار

دستیابي ارتقا  پیدا کند، نظام صنعتي و تققیقاتي صنایا دفتاعي در  

وآفریني( توفیو لواهد یافت؛ اثربخش و کلیدی )ن یهایبروز نوآور

 -بنابراین شایستگي دستیابي، رابلیتي است که برای کل نظام صتنعتي 

 توان آن را تعریف کرد   تققیقاتي صنایا دفاعي در هر بخش مي

ارداماو در طول زمان مورد بازنگری ررار  ،های موفو در بخش

هتای نتوآوری و    و شگردهای مدیریت بر چتالش ها رو   رفته و

  شود  به عنوان مثال روشن ميتر بیش عه مقصونو نو هر روزتوس

مدیریت های رو  ،هاهنقدیک شدن به نخ گان و دانشگاهای رو 

ترغیب و های رو  رساني، اطالعهای رو  پروژه، مهندسي سامانه،

پشتی اني از کارآفریني درون سازماني در حال رشد و نهادینه شتدن  

عنوان مقصول این یاد یری جمعي، بیان است  شایستگي دستیابي به 

دارد که للو مقصونو نو و افقایش ردرو زایش صتنعتي در   مي

زیست بتوم صتنایا دفتاعي مرهتون رابلیتت شناستایي، ترکیتب و        

های ناهمسو در  های پراکنده و بازآرایي ظرفیت سازی رابلیت کانوني

 لالق ودالل و بیرون از صنایا دفاعي است  دستیابي سریا، ارزان، 

مقور بدون ایجاد چنین رابلیتي ام ان پذیر نخواهد بود  صنایا تأثیر 

 یترد کته   متي  دفاعي با پرور  این رابلیت به صورو جمعي یتاد 

ها و  راه حلها، و تهدیداو را شناسایي کرده،  قینهها فرصت چگونه

دفاعي ت تدیل کنتد    های هآفرین را تولید و به سامان ارز  یهاهاید

دفاعي نوآفرین با ایجاد مرار ه و لودآ اهي سازماني، دائمتا   صنایا 

دهد که بتواند بتا هتدف    ش  ه نوآوری لود را به نقوی ارتقا  مي

ت دیل ایده به جنگاوری، به نقو بهتری ام اناو، نخ گي، دانتش و  

 آوری، مدیریت کرده و مورد است اده ررار دهد  اطالعاو را جما

ز حرکت رو بته ت امتل ستازوکارها،    شایستگي دستیابي برآمده ا

مهندسي سیستم و مهندسي سالت و فرایندهای  ها، رفتارها، مهارو

است  در جریان توسعه شایستگي دستیابي در یک   یری از دانش بهره

ها و همچنین ت ادل  صنعتي، رویش و ریق  ظرفیت، نظام تققیقاتي

ود کته  شت  ها بین دو رلب هسته و ش  ه به نقوی انجام مي ظرفیت

اثربخش در بنیه دفاعي کشور، با سترعت، هقینته،    یهاهللو سامان

پذیر باشتد  بته ع تارو     ریسک،کی یت و انعلاف مورد انتظار ام ان

دیگر در چنین نظامي مدیریت دستیابي، به علت بان بودن ل ر ي و 

توانتد از عتاداو    آفرینان و تمهید بستر مناسب، متي نخ گي در نقش

و اینرسي ارداماو  ذشتته لتود را رهتا ستالته و     دیرینه سازماني 

ساز لود را به صورو مداوم بازتعریف  ها و زنجیره ارز  چارچوب

آفریني  های ارز  و بازآفریني کند به این ترتیب رابلیت ش ار فرصت

برای نیروهای مسلح )مشتریان(، در نظام دستتیابي توستعه یافتته و    

 شود   میان ر غل ه بر دشمن کشف مي یها هرا

آن رو به افقایش است؛  یهافناورین رد و  یهاهپیچید ي صقن

هتای   تهدیداو پیش روی کشور تنوع و شدو یافته و حلقه تقریم

شتود  ایتن عوامتل باعتث شتده استت کته         تر مي روز به روز تنگ

 ویي سریا به نیازهای متنوع حال و آینده نیروهای مسلح، به  پاسخ

م نوآوری صنایا دفاع ررار  یرد  عنوان یک ضرورو پیش روی نظا

های نتوآوری در   ریقی برای توسعه رابلیت در چنین شرایلي برنامه

بل ه باید بتا   ،ن ردهتأمین  دامسروری( چانکي نزم را راه رددرون )

پرور  ش ارچي( به توسعه  راه ردها ) پرور  رابلیت ش ار رابلیت

یتا غیتر مستتقیم    های نوآوری در بیرون با حمایت مستتقیم   رابلیت

 پردالت  

 یهای[ برای صنایا دفاعي با توانمند22نوآوری در مو  چهارم ]

سنتي، سعي و للا و نگاه سلقي به نیازهای مشتتری رونتو پیتدا    

دفتاعي بته    یهتا هشت یاندبتر و ت تدیل   میتان  یهتا هکند  یافتن را نمي

های حستاس و   برتری ساز در عرصه ن رد، نیازمند ذهن یها هسامان

مختلف سازمان استت  در صتنعت دفتاعي     یهاهجستجو ر در نی

بته  هتا  آن کلیتدی و ت تدیل  هتای  نوآفرین زایش و بتاروری ایتده  

ی دفتاعي اثتربخش، نیازمنتد    هتا ههای ت نولوژیک و ستامان  رابلیت

ز استت   شنالت دریو تابا ارز  مشتری و فراینتدهای ارز  ستا  

تعمیو و موش افي نیازهای مشتری تنها مختص نیازهای فعلي نیست 

بل ه باید با شنالت و پیش بیني تهدیداو، نس ت به نیازهای آینتده  

نیق اهتمام جدی داشت  شایستگي دستیابي به چنتین صتنعتي اجتازه    

هتای  راه ردی و امنیتي کشور و چالشهای دهد پیشاپیش بقران  مي

اتي نیروهای مسلح حرکت کرده، بر دکترین دفتاعي  تاکتی ي و عملی
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 کشور و القاماو آن نظیر ن رد نامتقارن متمرکق بتوده از هتم اکنتون   

 را تقلیل و حل کند  ها آن را طرح وهایي مسئله

های  های فعلي و شجاعت ش ستن سنت لو نگرفتن به چارچوب

ی  اکند که سترعت انتقتال بته فضت     نادرست، این ام ان را ایجاد مي

و ها آن ف ری در معرض یهاههای جدید، ررار دادن سرمای فرصت

های بدیا به طور مستمر ام ان داشتته باشتد  بته ایتن      حل یافتن راه

 کته هتا  آن سوستازی هتم  های ممتاز، ترکیب و ترتیب ش ار رابلیت

 یابد  کننده شایستگي دستیابي است به طور مستمر افقایش مي تأمین

 

 شایستگی دستيابی ه محوري:فلؤم  4-1

هتتای  افقایتتي رابلیتتت شایستتگي دستتتیابي ام تتان همگرایتتي و هتتم 

( و فنتي)دانش  ي ونا ونهای و مهاروها نگر ها، انساني)دانش

آش ار و ط قه بندی شده در سازمان، تجهیقاو و ام اناو ایجاد شده 

اطالعاو( درون های فناوریبرای طراحي و مهندسي و نرم افقارها و 

کند  شایستگي دستیابي در درون  صنایا دفاعي را فراهم مي و بیرون

پویایي و انعلاف پذیری، فراهم آوردن ساز وکارهای  با ایجاد ظرفیت

و در عین حال ح ظ و تقویت  يرونیهای ب از پتانسیلمؤثر   یری بهره

، يدفاع يدر پشتی ان يافقای و هم يداللي و ح ظ ی سارچگ یها مقیت

ستگي دستیابي در بیرون نیق بتا ایجتاد هم تاران    شود  شای ایجاد مي

ای مم ن است در  شود  هم اران ش  ه تققیقاتي و صنعتي ایجاد مي

ها اعم از دولتي و لصوصي، دانشگاهي و صنعتي وجود  همه بخش

ارماری هستند که از دل صنایا دفتاعي  ها آن داشته باشند ولي عمده

یم در حال رشد و توسعه جوشیده و با حمایت مستقیم و یا غیر مستق

مشتترک بتا   انتداز  چشتم  اعتقادی و یهاههستند  این هم اران انگیق

صنایا دفتاعي دارنتد  ویژ تي مهتم ایتن هم تاران آن استت کته         

به ها آن توانند از اند که مي ای پرور  داده های لود را به  ونه رابلیت

مختلتف  صورو چند منظوره و منعلتف استت اده کترده و روی موضتوعاو     

دفاعي و غیر دفاعي فعالیتت کننتد  ایتن ویژ تي ام تان بقتا  و مانتد اری را        

هتا صترفا  بته تقاضتای یتک      کند؛ زیرا در این صتورو آن  ها فراهم ميبرای آن

هتا   تواننتد بتا ایجتاد تنتوع در ست د فعالیتت       بخش لاص مت ي نیستند و متي 

 لود از ریسک رکود کسب و کار در امان باشند   

گي دستتیابي در زیستت بتوم صتنایا دفتاعي در      توسعه شایستت 

ها و نهادهای فعلي استت  بته ع تارو     نتیجه د ردیسي در ظرفیت

دیگر تقول در نظتام فعلتي دستتیابي منجتر بته ایجتاد شایستتگي        

شود  تقولي که منجر به ش ل  یری جریتان نتوآفریني    دستیابي مي

تن شتود  تقتولي کته در مت    مدام و نه ات اري در صنایا دفاعي متي 

هتای ناکارآمتتد  ذشتتته(،  لتود هویتتت زدایتي )فراموشتتي نقتتش  

های اثربخش نوین( و هویت ها و نقشسازی )ایجاد هویت هویت

های تازه( بترای نتوآفریني   یابي )ایجاد ث او در شخصیت و هویت

دفاعي به همراه دارد  طي این جریتان صتنایا دفتاعي در درون بته     

ون هم تاران لتود را بتا    دستیابي ت دیل شتده و در بیتر   یهاهسته

دستتیابي   یهتا دهتد  هستته   آکاردئوني سامان مي یهاآرایش ش  ه

اساس شالوده صنایا دفاعي فردا بوده و در نقش کانون کتارآفریني  

و کارفرمایي دانش بنیان، نه تنهتا فاعتل و سلستله جن تان جریتان      

هتای   نوآوری در نظام نوآوری صنایا دفاعي هستند، بل ه رابلیتت 

کلیدی در  ستترده شت  ه تققیقتاتي و صتنعتي      یهایوآوربروز ن

 هاست    دالل و لار  بخش دفاع در  رو تقریک و حمایت آن

دستیابي بتین دو رلتب هستته و شت  ه در طتول زمتان         توزیا شایستگي

هتا مم تن استت    هتای هستته   ثابت ن وده و رابل تغییر است  برلي از رابلیت

تجقیته شتده و یتا بتا      یا در متوارد یت وندنتد و  ی  به ش  ه بسیبه ارتضای شرا

هتا متدیریت بتر    آل نقتش هستته   گر ادغام شوند  در حالت ایتده ید یهاهسته

هتا   های کلیدی مرت   با کارفرمایي دانتش بنیتان بتوده و مستئولیت     شایستگي

هتا متمرکتق استت  از آنجتا کته هستته       و التیاراو مرت   با دستیابي در هسته

ي و پاستتخگویي بته کتتارکرد، عمل ترد و کتتارایي   مستئول اصتتلي در دستتیاب  

ستتامانه استتت، بتترای توزیتتا منتتابا در شتت  ه از آزادی عمتتل و تتتوان       

نیتق، وظی ته راه تری،     يباندستت  یپذیری برلتوردار استت  ستتادها    ریسک

 یرنتد  بتا توجته بته      هم لانواده را بته عهتده متي    یهاپایش و ارزیابي هسته

ستازی،    ترفتن بتر فتراز سته  انته شت  ه      ها بتا رترار   فوق، هسته یهايویژ 

ت نولوژیتک در بختش    یهتا یسار نتوآور  سازی چشمه همسوسازی و بارور

 دارند: دفاع را به جوشش وا مي

توستعه ارمتار و آفترینش شت  ه هم تاران       :سازي شبكه -الف

ستت،  هاهتققیقاتي و صنعتي که در وارا امتداد وجودی ایتن هستت  

 یهاهلورد  هست نهاد به چشم ميلصوصیتي بارزی است که در این 

آکاردئوني را در نظام نوآوری دفاعي پاشیده  یهاهدستیابي بذر ش  

کته  ای ساز دفاعي را در هر حوزه و با مرار ت از آن، زنجیره ارز 

 ررار بگیرند للو لواهند کرد 

 ای پیش نوآوری دفاعي ماهیتا  به صورو پروژهفرایند  از آنجا که

وره رشد، سیستم مدیریت پروژة صتنعت، پتروژه   رود در طول دمي

بته  هتا  هبترد  همتپ پتروژ   متي  نوآفریني را در بر رفته و آن را پیش

شتوند  ایتن   متي  ی کاری تجقیههاهیي از وظایف و بستهاهمجموع

وظایف از طریو یک نهاد کارفرمایي ل ره از طریو سالتار ماتریسي 

بیترون از صتنعت   در ای در درون صنعت و از طریو سالتار شت  ه 

 شوند  مي مدیریت
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دستیابي ارکستر سم وني نوآوری در  یهاههست :سوسازيهم -ب

آفرینان کلیتدی، ایجتاد   سویي بین نقشبخش دفاع هستند  ایجاد هم

کننده بر جریتان  کننده و نظاروسویي در نهادهای پشتی ان، تأمین هم

ش  ه  یاعضاسویي و ی سارچگي راه ردی در نوآوری و ایجاد هم

  دستیابي هستند  یهاهسوسازی هستابعاد مختلف هم

مقصتولي   یهاهدستیابي با ارائه اید یهاههست :بارورسازي -ج

بتا  ها هکنند  این هست های تققیقاتي ش  ه را بارور مي ظرفیت ،پخته

اصتلي نتوآوری   هتای  تعامل بین نقش آفرینان کلیدی حتوزه ایجاد 

 دفاع مشخص و سس  با تقلیل نیازهتا، ت نولوژیک را برای بخش 

راهگشا را کشتف کترده و پترور      یهاهها، اید و فرصتها مسئله

هتای روشتني را    ها و ست ار   در مرحله بعد درلواستو دهند  مي

ش  ه تعریف کرده و در چارچوب یک برنامه منسجم،  یبرای اعضا

 کنند   دستیابي به سامانه مورد نیاز را دن ال مي

های لود را به درستي تعریف کند، ا ر هسته  نتواند نیازا ر هسته 

هتای نخ گتي    ی کانون نداند که چگونه نیاز لود را به اطالع ش  ه

کار یری هر یک از اعضا برساند، ا ر هسته نداند که بهترین شیوه به

اعضتا  که این چگونه است، و ا ر هسته راه ارهای مناسب را برای

هتای   ا عرضه کنند، ایجاد ن نتد، ظرفیتت  های لود ر بتوانند رابلیت

 تققیقاتي به کار رفته نشده و سترون لواهند بود  

 
 

نتواند برای پیمان اران دست دوم و دست سوم لود ها ها ر هست

هتای  بته ستمت ریستک   هتا  آن در رواره کارفرمای دانا ظاهر شود،

شود   ميسلب ها آن های رشد از سوق داده شده و فرصت للرناک

نهاد کارفرمایي باید بتواند   تمان فني درستي را بتین اعضتا شت  ه    

 مشتتری و م تاهیم مربتو  بته    های ایجاد کند  ترجمه و انتقال نیاز

مورد نیاز او به پیمان اران ی ي از وظتایف مهتم نهتاد    های فناوری

 کارفرمایي است 

ال ایده هسته و ش  ه با ی دیگر تعاملي دوسویه دارند  پ  از انتق

ش  ه به هستته نیتق    یهایپرداز  از هسته به ش  ه، جریان انتقال ایده

افقایتي، رشتد و     یرد و به این ترتیب در یک چرلته هتم   ش ل مي

 رود  همگام با ی دیگر پیش مي توسعه هسته و ش  ه

 یلّشرایط عِ  4-2

شتوند   مي این شرای  باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله مقوری

 به همراه ویژ ي هایشان تش یلها هاز مقولای شرای  را مجموعهاین 

مقوری دارند  بعد  مقولهرا بر ش ل  یری تأثیر  دهند که بیشترینمي

بلوغ »از بررسي مقونو تولید شده در مرحله کد ذاری باز، مقوله 

به عنوان شرای  علي « دغدغه و عقم مشترک»و « نقش آفرینان کلیدی

 د در نظر  رفته ش

 

 بلوغ نقش آفرینان كليدي  4-2-1

نوآوری در اثر سیستمي از تعامالو متقابل دانشي و سازماني ایجاد 

های  ، رابلیت فني و رابلیتهاهشود  در نتیجه این تعامالو دید ا مي

انساني موجود در درون و بیرون بخش دفاع با ی دیگر ترکیب شده 

کنتد  هستته مرکتقی ایتن      دفاعي را مم ن متي  یهاهو للو سامان

تعامالو مربو  به سه رکن ل ر ي دفتاعي، نخ گتي دانشتگاهي و    

ل ر ي صنعتي است  میقان کمیت و کی یت این تعامل در به نتیجته  

 یهتا یزند  در نتوآور  نوآوری حرف اول را مي یهاهرسیدن پروژ

بستیار   دفاعي انتقال روان م اهیم بین کارفرمتا، مشتتری و مجتری   

ضروری است  تعامالو سازنده بین این سته رکتن مرهتون بلتوغ     

ست  ا تر چنتین بلتوغي وجتود نداشتته باشتد       هاآن یهايشایستگ

   دهد که نل ه نوآوری ارت اطاو بورکراتیک و منقلا نه تنها اجازه نمي

را با التتالل روبترو    عقد شود بل ه تمام نوآوری و ت وین سامانهنم

هاي دستيابی هسته هاي آكاردئونی شبكه   

 

 

 نوزایي

 ایده پردازي

 

 ایده افشانی

 افزا بين هسته و شبكه تعامل هم (2شكل 
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 لاص لود را دارند، عامل مهمي در تولید ایده و توسعه آن است هتای   شایستتگي  امله این سه رکن که هر کتدام کند    تگو و م  مي

 
 

های های عرصه ن رد و تولید ایدهتقلیل لالرانه مسائل و پدیده

تری نس ت به بخش غیر  های پیچیدهلالق دفاعي، فرایندها و رابلیت

تتتوان متخصصتتین را در  نمتتي نظتتامي نیتتاز دارد  در ایتتن بختتش 

تر پول یقاتي به تولید ایده  ماشت و با تقریو بیشهای تقق آزمایشگاه

ها و مسائل م تال به نیروها و تری را انتظار داشت  پدیدههای بیشایده

که افراد  ونا ون درباره تر این صنایا نظامي اغلب جدید هستند و مهم

کنند  در این بخش مقققان باید مرت ا  در معرض ها مت اوو ف ر ميآن

دید و مش الو مشتریان و صنعت ررار  یرند و همچنین های جپدیده

 کنند، روبرو شوند   با افرادی که مت اوو ف رمي

 التنانتد لوب و به جریان یهاهتشخیص و انتخاب درست اید

بدون تقریو انرژی و ایجاد تعهد و اشتیاق مم ن نیست  ای ای ها آن

اعتقاد و تعهد آید که ضمن داشتن  چنین نقشي از عهده مدیراني برمي

نزم به انجام پروژه بتوانند شک و تردیدها نس ت به آن از بین برده و 

با مدیریت جریان نا همسو و  سستن رید و بندهای متقاحم، منتابا   

 کنند  تأمین  نوآوریفرایند  نزم را برای پیش رد

بلوغ مشتری در بخش نظامي از اهمیت زاید الوص ي برلتوردار  

ارد به علت پیچید ي موضوعاو تصویر روشني   در بسیاری مواست

از نیاز وجود ندارد، همچنین دانش تشخیصِ میقان اثربخش بودن راه 

پیشنهادی به مشتری نیق  لو اه مهمي است که مم ن است های حل

هتای  نوآوری ایجاد کند  از آنجا سامانههای تعلل زیادی در پروژه

ه و بترای شترای  لتاص    موریت بال عل انجام ندادأدفاعي عمدتا  م

شوند، مشتری باید بلوغ مضاع ي داشته باشد تتا بتوانتد   مي طراحي

نوآوری در این مرحله بدهتد   های بازلورهای مناس ي را به پروژه

بنابراین داشتن رفتارهتای یتک مشتتری رابتل اعتمتاد در پیشترفت       

دفاعي بسیار مهم است  مشتری باید منابا بتا ث تاتي را    یهاینوآور

تققیتو و  هتای  التصاص داده و هقینهها یی پشتی اني از نوآوربرا

در بخش نظامي  هایتوسعه را بسذیرد  تست و تقویل  رفتن نوآور

موفو نس ت به آن های دیگری است که در پروژههای نیق از  لو اه

 این روی ردهای روشني وجود دارد  تست مقصونو جدید ضمن

لتاص لتود استت، در شترای      و دانتش  ها نیازمند زیرسالتکه 

مدی به نوع امدی مقصول نیق باید روشن کند که چقدر از ناکاراناکار

است اده و نگهتداری مشتتری برمتي  تردد و چقتدر از آن معلتول       

مدی ی ي از اناکارهای للاهای صنعت است  ردرو تشخیص علت

 اساسي در توسعه و به ود مقصونو دفاعي است های پیشران

آفرینان کلیدی را که توسعه  توان نقش کان فوق، ميبا توجه به ار

 ست به سه دسته تقسیم کرد:هاآن شایستگي دستیابي مرهون بلوغ

من ا دانتش   ،افراد هستند که عالوه بر لالریت نخبگان طراح: -

فني و مهندسي را دارند  این افراد های فني بوده و توانایي ره ری تیم

ایا دفاعي فهم عمیقي داشته و از صنهای مسئله وفناوری  نس ت به

دارند  رتعهد و انگیقه لوبي را برای هم اری با صنایا دفاعي برلو

را، بتا منتابا دانشتي     يدفاعتوانند ارت ا  بین صنایا مي این نخ گان

بیرون از این بخش برررار و در نقش راب ، مسائل بخش دفاع را به 

 خبرگی دفاعی

تر از نیازهای موجود و آینده درک  سترده  

ایجاد کاربردهای جدید برای مقصونو موجود راستایهایي در  ارائه ایده  

 نخبگی دانشگاهی

های تققیو و توسعه دارای شایستگي  

هاتوانایي تولید پرور  و پرداز  ایده  

برای نیازهای حال و آینده    

 خبرگی صنعتی

های فني دارای شایستگي  

هایي در مورد مقصونو جدیدارائه ایده  

برای نیازهای موجود   

 سازيعناصر اصلی خبرگی در فرایندهاي فكرسازي و مفهوم (3شكل 
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هتا را دریافتت و   سخزبان نخ گان لار  از این بخش بیان کرده، پا

 عني نیروهای مسلح بیان کنند  یرا به زبان مشتری ها آن سس 

تواننتد   هستند کته متي   یمدیران آرماني افراد مدیران آرمانی: -

 رایتي و   ها را بر آینتده متمرکتق کترده و بتا ترغیتب معنویتت       ذهن

،  ذشت از راحتي کوتاه متدو  سازمانالگوسازی الالري در جما 

سازند  توانایي بررراری  منافا بلند مدو جمعي را مم ن برای کسب 

ها آن ارت ا  مؤثر به لصوص با نخ گان و ایجاد انرژی و اشتیاق در

و ای ای نقش مربي برای استعدادهای بالقوه نخ ه از یک سو و ن وذ 

هتا و تعهتد نزم در ستلوح مختلتف      سازماني برای جلب حمایت

ماني نوآوری از سوی دیگر باعث سازمان و ای ای نقش حامیان ساز

ستقایي بتر   شده است که حضور این مدیران در هتر بختش اثتر بته    

  یری جریان نوآفریني داشته باشد   ش ل

در بسیاری موارد بازی سازان و پایه  تذاران   مشتریان پيشرو: -

نوآوری در صنایا دفاعي مشتریان هستند  این افراد کارشناسان  ياصل

هستند که نس ت به مقصونو جدید و  متخصص و صاحب نظری

 ها فناوریاثر ذار در بنیه دفاعي کشور شنالت لوبي داشته و روند

اثربخشي را از لود های  شناسند  این افراد ایدهمي نظامي را به لوبي

کرده و  بررراریا دیگران  رفته با تمام زنجیره ارز  نوآوری ارت ا  

قصول یا لدمت جدید تعقیب به طور جدی آن را برای تولید یک م

توانتد از ایتن مشتتریان و    مي کنند  صنعت به میقان رابل توجهي مي

 ها در به حرکت درآوردن چرلهنظریاو آن کاربران یاد بگیرد و از

 نوآوری لود است اده کند 

نقش آفرینان کلیدی ابقارهای ردرو از ر یل اطالعاو و دانش، 

و مشتروعیت را  تأییتد   حمایتت،  منابا)سرمایه، مواد، م ان وزمان(،

آورند  مي نوآفریني فراهمهای ها و ائتالف برای ش ل  یری جریان

نوآفریني برای به ثمر رسیدن باید در سه عرصته اصتلي   های پروژه

حضور پیدا کنند  عرصه دانش برای جما آوری و ت تادل دانتش و   

و عرصته  هتا  یاطالعاو فني، عرصه کسب منابا و ایجتاد هم تار  

ائتالفاو سیاسي برای کسب حمایت و مشتروعیت  نقتش آفرینتان    

کلیدی نقش اصلي را در ایجاد سالتارها و رواعد سازماني در هر سه 

دارند و در صورتي که بتوانند این سه مقی  را بترای  ها هاین عرص

نوآفریني مهیا کرده و مجاری ارت اطي رسمي و غیر رسمي های پروژه

  لتم کنند، نهتاد نتوآفریني شت   تبخش فراهاثر بخشي را در هر سه 

هایي و ویژ يها يبلوغ نقش آفرینان کلیدی اشاره به توانای  یرد يتم

مورد انتظار را به لوبي ای تا  ها نقشها آن دارد، که در اثرها آن در

سایر عاملین و بازیگران این های و توانایيها توانند تال مي کرده و

 جریان را همگرا کنند  

منقلت و جایگاه نقش آفرینان کلیدی در نظام نتوآوری دفتاعي   

 ونا ون نوآوری در بخش های دهد که بازی سازی جریانمي اجازه

بوده و در  سترده اجتماع صنعتي صنایا دفتاعي  ها آن دفاع به عهده

بر اساس بلوغ لود عامل اصتلي شت وفایي استتعدادهای فتردی و     

توان به وضتوح  مي موفونا های سازماني شوند  در موارد نوآوری

  را مشاهده کرد ها ضعف کارکردهای مورد انتظار از این نقش

 

 دغدغه و عزم مشترک 4-2-2

دستتیابي شتتاب    یهتا هدغدغه و عقم راسخ و جمعي به ایجاد هست

های  بخشد نوآوری تنها منقصر ارداماو تخصصي و علمي واحد مي

تققیو و توسعه نیست و عمیقا  متاثر از بستر و فضایي است کته در  

آن را در بر  ته است  ا ر دغدغه جمعي نس ت به نوآوری وجتود  

نداشته باشد تولید ایده و ش وفایي آن همیشه ات اري لواهد بود  به 

 آورد  این عامل در سه بخش بستر نوآوری را فراهم مي طور کلي

هتای  و بدبیني ی ي از چالش اعتمادیبي  اعتمادسازي: -الف

اعتمادی بته   های نوآوری است  این بي  اصلي در ش ل  یری جریان

 شود: دو بخش تقسیم مي

هتا منتابا   به طتور ستنتي ستازمان    اعتمادی به منابا بیروني: بي

دهنتد و ستعي   نس ت به منابا بیروني ترجیح مينوآوری دروني را 

ها و ام انتاو و منتابا درونتي، دستت بته      کنند تا از طریو ایدهمي

های القاق پیمان اران نوآوری بقنند  علل این نگاه عمدتا به ریسک

شود که این کار باعث به عنوان مثال تصور مي   رددلارجي باز مي

کند، ر ول  رد نظر را تأمین نميشده، هقینه یا کی یت مو کندی کارها

های ش ست و همچنین نوعي انقصار رایي در انجام ن ردن هقینه

 ها از دیگر شرای  مانا هم اری است  پروژه

- ي از عللي که در برابر نوآوری برون سازماني مقاومت متي ی

ستازماني استت  از    اعتمادی به منابا برونشود، تصوراو من ي و بي 

 ا تر یم پروژه مسئول ش ست یا موفقیت پروژه است  ، تمدیراننگاه 

با به کار یری منابا بیروني نتیجه رابل ر ولي ایجاد نشود و توستعه  

سامانه با ش ست بینجامد، باز هم تیم داللي پروژه مسئول است  در 

صورو موفقیت نیق تصور چنین است که مورعیت پرسنل داللي با 

 شود   مواجه مي هایللر

نوآوری  یهاههای زماني پیش روی پروژ مقدودیتدلیل دیگر 

کنند  همواره سعي ميها هصنایا دفاعي است  مدیران در این پروژ در

به هر حال باید به شرکا ها آن ها را در حدارل لود نگه دارند  ریسک

در ابعاد مختلتف  ها آن اعتماد پیدا کنند و ایجاد اعتماد بدون ارزیابي
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ارزیابي نیق نیاز به زمان دارد  این در حالي است ام ان پذیر نیست و 

هتای آن   توان داللي شنالته شده است و مدیران نس ت به ریستک 

شنالت کافي دارند  بنابراین تصور رایج این است که اعتماد به منابا 

پرشتتاب نتوآوری در صتنایا     یهاهبه پروژها آن لارجي و القاق

 دفاعي پرمخاطره است 

منظور از اعتماد دروني اعتمتاد و صتمیمیت    ني:اعتمادی درو بي

مسئول نوآوری است  ایجاد اعتماد  یهاهبین مدیران، مشتریان و  رو

مختلف سازمان نس ت بته  های بین سلوح مختلف مدیران و بخش

هستند از اهمیتت  ها هپروژه نوآوری و کساني که مسئول توسعه اید

ماد و اطمیناني بین ن اعتیچنبسیاری برلوردار است  درصورتي که 

نوآوری به وجود نیاید تصویب و های متولیان منابا سازمان و پروژه

جاری سازی فرایندهای مربو  به نوآوری هر روز به تعویو افتاده و 

نوآوری در بخش دفاع با های  راید  از آنجا که پروژهمي به سردی

زیتر  ریسک و پیچید ي بانیي روبرو است، پتانستیل بتانیي بترای    

مم ن است در جایي ای وجود دارد و در هر مرحلهها آن سؤال بردن

مقاومت شده و ها آن از سازمان به علل واهي و غیر وارعي در برابر

اعتمادسازی فرایند  به کلي تغییر کند ها آن مسیر تصمیم  یری درباره

 ذار بر استاس  تأثیر  عمدتا  بین مدیران ارشد، ستادها و افراد کلیدی

 یرد و هدف آن رتانا کتردن افتراد     ارت اطاو غیر رسمي ش ل مي

مسئول، مشتریان و نهادهای نظارتي بته منظتور کستب حمایتت و     

توستعه ایتده استت     فراینتد   التناندمشروعیت نزم برای به جریان

اعتماد سازی ردرو کسب کرده و فرایند  نوآوری از طریوهای پروژه

مختلتف  های در بخشمؤثر  افراد متش ل ازهایي ائتالفها آن روی

نتوآوری بته   های  یرد  به طور کلي میقان موفقیت پروژهمي ش ل

 میقان و نوع ردرتي که پشت آن است، بستگي دارد 

دغدغه و عقم مشترک فضای مناسب را بترای   ب( فضاسازي:

کند و با فراهم آوردن مشارکت و اهتمام همگاني و  نوآوری ایجاد مي

 متارد    سلوح سازمان را به لدمت نوآوری متي  همه جان ه، همه

هنگامي که فضای مناسب و منابا نزم تأمین شد، پتروژه نتوآوری   

 کند مي مراحل رشد لود را آغاز

تترین  مهتم  تولیتد شتده ی تي از   های مین منابا مالي برای توسعه ایدهأت

ابعاد فضاسازی است  به این منظتور نته تنهتا بایتد رتوانین و مقترراو متالي        

هتا  رو  در نظر  رفت بل ته بایتد بتا انتواع     هاینوآور موفقیتمناس ي برای 

 ررار داد  ها آن مالي، به هنگام این منابا را در التیارتأمین 

اصالحاو سالتاری و فرایندی که باید به منظور ایجاد مشارکت 

ویي به اجرا  ذاشته شوند از دیگر ابعتاد فضاستازی استت     سو هم

اساسا  نوآوری م تني بر مشارکت، هم اری و ارت اطاو ارز  ساز 

ي، تروهت ت است و از این رو ارت اطاو در سلوح بین فتردی، بتین  

سازماني در ایجاد آن نقتش کلیتدی دارد  ایجتاد ستالتارهای     نتبی

ی ت ادل دانتش و اطالعتاو،   و ماتریسي، مدیریت فرایندهاای ش  ه

ارتداماتي  تترین  مهتم  ای و بین سازماني از رشته تسهیل ارت اطاو بین

 است که باید به منظور نوآوری انجام شود  

های ستادی از  توانمندسازی افراد فعال در ستادها و ایجاد مقی 

دیگر ابعتاد فضتای ستازی استت  ایجتاد نهتاد هوشتمند و مقتتدر         

   ستادهاستهای  بلیتکارفرمایي در  رو را

ناشي از نگاه به بیرون و نگاه به  مستمرمرار ه  مراقبه مستمر: -ج

های نوآوری دفاعي انرژی لتود را از تتنش و    درون است  جریان

آورند  یعني از یک ستو بتیم    کشش ناشي از بیم و امید به دست مي

کشور پذیری عقب ماندن از رافله حری ان و رری ان و بان رفتن آسیب

هتای  کشنده اصلي این جریان است و از سوی دیگر امید به استعداد

 ،رود  بتدون آن بتیم  متي  بي پایان دروني پیشران مهم آن بته شتمار  

برای است اده از تجارب دیگران ای شود و انگیقه ایجاد نميای دغدغه

ش ل نمي  یرد و بدون این امید عقمي برای آفرینش و جوانته زدن  

د  پ  نوآفریني دفاعي از یک سو بر نگاه تیق بینانه صورو نمي بند

م أبه بیرون مت ي است و از دیگر سو با نگاهي لالرانه به درون، تو

است  با نگاه تیقبینانه به بیرون ماهیت جنگ و تهدیداو حال و آینده 

 یرد و نگاه مي مورد تجقیه و تقلیل ررارها آن و تقونو مربو  به

کشف دفائن و استعدادهای نه تته در عقتول و    لالرانه به درون به

 شود  مي ام اناو سازماني منجر

دفاعي ذاتا   یهایفعالیت در راستای نوآورمقاومت مستمر:  -د

دشوار و پرتنش است و به همتین لتاطر بتدون مرار ته، پتایمردی      

 یهتا یاستقامت و تعهد با ش ست روبترو لواهتد شتد  ناکارآمتد    

چتالش   یهتا هها، حساستیت و حاشتی   سازماني، کم ودها، مقدویت

افقاید و از ایتن رو افترادی   ها ميیبرانگیق نیق بر سختي این نوآور

توانند در عرصه نوآوری در بخش دفاع باري بمانند و در برابر این  مي

غیر مادی و تعهتد بتانیي    یهاهنامالیماو مقاومت کنند که از انگیق

لود را نگه ان ردرو دفاعي دانستته و بتا مرار تت     برلودار باشند

   جلو یری کنند ها آن های نوآوری از کندی و تورف مستمر از جریان

نس ت به امانتت و   صنعت دفاعي نوآفرین آرمانگراست و دائما 

ها و مسائل ها، جریانماموریت لود دغدغه و تعلو لاطر دارد  غوغا

بازنداشته و وجدان جمعي در این  ها را از ماموریت لودای آنحاشیه

ها نس ت به نوآوری حساس است  از این رو در برابر شدائد و سازمان

هتایي کته بترای للتو     ایستد و از راه ردها و ظرفیتت مش الو مي
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 کند شایستگي دفاعي ایجاد کرده است حمایت و مرار ت مي

 

  :بستر  4-3

شود  مي   ته ذارند بستر تأثیر مي به شرای  لاصي که بر راه ردها

ی  علي مش ل است  در برابتر شترای  علتي کته     ااز شرها آن تمیق

از ای مجموعه از متغیرهای فعتال استت، ایتن شترای  را مجموعته     

دهنتد  تقلیتل و   متي  ای تشت یل  ا متغیرهای زمینهیها هم اهیم، مقول

ح ایتت از آن داشتت کته بستتر ایجتاد      هتا  هو مقولها هبررسي داد

این مقونو  که شود دستیابي در دو مقوله مهم لالصه مي یها ههست

عوامل پایداری و  ستر  متوازن و هماهنگ توسعه روی رد هسته و 

 :زنند ه را در صنایا دفاعي ررم ميش  

 تغيير نگاه به نيروي انسانی 

نیروهای انساني کارآمد و دانتا  ها هجا که موتور مقرک هست از آن

و اساسي در نوع نگاه به نیروی انستاني ایجتاد   هستند، باید تغییرا

ل بته  ید ت تد یت با يانستان  یرویمقوری در تعامل با ن  سانیشود  

 یها و مهارو اثربخش شالص یيمقوری شود  دانش، دانا عدالت

 است   يانسان یرویدر ارتقا ، جذب و نگهداشت ن یدیکل

 تغيير نگاه به امنيت صنعتی 

هتارم صتنایا دفتاعي دستتخو      امنیت صنعتي در  ذار به متو  چ 

متعددی شده است که بدون توجه به این تغییراو ضرورو  تغییراو

درک نشده و زمینه نزم بترای ایجتاد   باز آفریني روی ردهای امنیتي 

 ذار از یتک پتارادیم   شود   تقول در نظام امنیت صنعتي ایجاد نمي

 امنیتي سنتي به یتک پتارادایم امنیتتي نتوین، ضترورو لتود را از      

  یرد: های زیر مي وارعیت

o رود موضتوع  مي ورتي نصاب دانش در فرایندهای سازمان بان

امنیت از یک موضوع بسی  و اولیه به سمت یک موضوع دانش 

  شود  بنیان و پیچیده ت دیل مي

o رود متي  ها و تهدیدها بان ورتي شدو تقونو مقیلي، ررابت

تری برای کسب  پیچیدهتر و  پیشرفتههای  رو  رر ا و دشمنان از

  کنند مي اطالعاو درون سازماني است اده

o جهاني در شرایلي های و تقریمها این سرزمین به لقاظ تهدید

ررار داد که دفاع از آن بدون ریشه داشتن ردرو دفاعي در عمو 

 ملي کشور مم ن نیست های رابلیت

 کنتد  صنایا دفاعي مو  چهارم م تني بر این دکترین حرکت مي

انستاني  هتای  دفاعي ما باید ریشه در اعماق رابلیتت های که سامانه

 ، و دانش بنیان شتدن پیچید يل ر ي و نخ گي کشور داشته باشد  

به اضافه شدو یافتن تخاصتماو و تهدیتداو در مقتی     فرایندها 

راه ردی، ح ایت از آن دارد که ا ر ما بخواهیم با روی ردهای سنتي 

که امنیت فتراهم  که آن ده مقابله کنیم بیش ازهای امنیتي آین با چالش

امنیتي در  یهاهزنیم  تغییراتي که در دید امي کنیم به لودمان آسیب

 مو  جدید به وجود آمده است ع ارتند از:

o در پارادایم  ذشتته تمرکتق    به دانش محوري: از سند محوري

ها بر اسناد ط قه بندی شده و مدراک رسمي سازماني بود  مرار ت

شدند  در  و مهم ترین من ا اطالعاو این اسناد و مدارک تلقي مي

عمتده انترژی امنیتتي مصتروف     کته  این دایم جدید به جایاپار

مرار ت از مستنداو و م ات او شود باید بینیم دانش سازماني و 

 توان ح ظ کرد  مي ای را چگونه سامانه دانش

o ره یت ک زنجیدر  هاي عمومی به كنترل نقاط كليدي: از كنترل

 يهست که دانش و اطالعاو اصل یدیارز  ساز چند نقله کل

ازمنتد بته حتاکم    ین یدیص نقا  کلیها وجود دارد  تشخدر آن

نتده استت    یم آیترین چالش پارادا، بقرگيتیهای امنبودن طرح

هتای ویتژه و   دانتش از بختش   يهتای عمتوم  بختش  صیتشخ

از دارد  یت و درتت فتراوان ن   يل و ل ر ت یت آن به تقل يسازمان

جای زنجیره ارز  به طور مستاوی، بته    حضور امنیتي در همه

 شود  ميمنجر افقایش ریسک 

o :امنیت را  از گروه و متصدي خاص به كار هر روز و هر كس

د بل ته بایتد بتا نهادینته     توان ایجاد کر های بیروني نمي با کنترل

های دروني در همه جای برنامه دستیابي و مشارکت  کردن کنترل

 آن همت  مارد تأمین  همه افراد برای

 

 راهبردها  4-4

و تعتامالو  هتا  فعالیتت هتا،  بیتانگر رفتتار  ها و برهم کنشها کنش

شرای  تأثیر  به مقوله مقوری و تقت پاسخهدفداری هستند که در 

شود  مي شوند  به این مقونو راه رد نیق   تهمي اتخاذ ر، مدالله

 شود   نیق یاد ميفرایندها  تقت عنوانها آن ال ته از

فرایند ایجاد و توسعه شایستگي دفاعي در مو  چهتارم صتنایا   

دفاعي ع ارو است از بازآفریني صنایا دفاعي بتر استاس دکتترین    

اه ردهایي که در ها و ر بقرگ  سیاست یهاهش   -کوچک یهاههست

شود بایتد ضتمن رهتایي     چارچوب این دکترین به اجرا  ذاشته مي

ها و سالتار موجود، بتر استاس الگوهتای متدیریتي      برلي ظرفیت

بتر  تأکیتد   دستیابي را م تني بر توستعه جهشتي و   یهاهمناسب هست

مقصول  یهاهنیازهای آینده در هر حوزه ماموریتي و هر یک لانواد

ها ایجاد کند  به منظور بان بردن رابلیت  غ زیر سالتبا توجه به بلو
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پیاده سازی، رعایت توالي منلقي در ایجاد نهادها، برنامه ریقی  ام 

ها و سالتار از دو مسیر  به  ام ضروریست  مهندسي مجدد ظرفیت

 به باز آفریني صنایا همت لواهد  ماشت  

 

 رویكرد از باال به پایين  4-4-1

 دستیابي و به ت ا یهاهروی رد طي چهار مرحله، هستبر اساس این 

هم اری در زیست بوم صنایا دفاعي رویش پیتدا   یهاهش  ها آن

 لواهند کرد  

 ام اول شناسایي واحدها و مراکقی است که استعداد شناسی:  -1

کوچک  یهاهدر دالل صنایا دفاعي رابلیت ت دیل شدن به هست

 را دارند  

بعد باید به این واحدها هویت هسته دستیابي در  ام  متمایز سازي: -2

 ها ت ویض کرد  داد و شخصیت حقوري و التیاراو نزم را به آن

از ایتن  تردهای متورد نیت  تماری کارکت ت ام سوم معمعماري:  -3

ایجاد شود، ایجتاد  ها آن ست  واحدهایي که باید درهاهتستته

تولید بدون کارلانته،   یهاهای، واحد مدیریت پروژ ستاد حرفه

واحد طراحي و مهندستي سیستتم  معمتاری و توانمندستازی     

انجتام شتده و رشتد    ها هبر اساس نقشه راه بلوغ هستها ههست

وستیله  به ،هاهکمي و کی ي ش  ه بر اساس نقشه راه بلوغ ش  

  یری لواهد شد  پيها ههست

ام ها و فرایندهای انجت  : طراحي و توسعه سیستمتوانمندسازي -4

ک ضرورو کلیدی است  تقریو ل ر ي بتا  یها هکار در هست

بعتتد دیگتتر  هتتا آن رتترار دادن نیتتروی انستتاني توانمنتتد در  

ها و  دستیابي است  بدون چنین سیستم یهاهتوانمندسازی هست

 دستیابي چیقی جق اسم نخواهند بود   یهاهل ر اني هست

 

 رویكرد از پایين به باال  4-4-2

رابتل  هتای  فعالیتت  به بان با ت  یتک هوشتمندانه  روی رد از پایین 

غیر رابل وا ذاری، به تدریج نظام کارفرمایي های فعالیت وا ذاری از

و  هتا يک دارایت انتد کاندسساری را توسعه داده و به ت ا لود و برون

کارکنان صنایا دفاعي را نیق ساماندهي لواهد کرد  به ایتن ترتیتب   

توان شمای کلتي   ه پایین آمده شده و ميزمینه برای روی رد از بان ب

-سیاستت  را ترسیم کرد  بر اساس این روی ترد، ها هو ش  ها ههست

و کارکنان باید بر استاس دو   هايها، دارائ ساماندهي ظرفیت ذاری 

 تابعه ودجا دن ال شود:های شرکت وها سازمان  ام اصلي در

 هتا يو دارایت هتا  فعالیتت   ام اول: حذف و وا ذاری 

 غیرضروری

 رابل وا ذاریهای فعالیت سساری  ام دوم: توسعه برون 

 

 گرشرایط مداخله  4-5

 ر شرای  عامي و سالتاری هستند که مدالله ستایر   شرای  مدالله

دستتیابي   یهتا هدر رویش هست کنند مي عوامل را تسهیل یا مقدود

 : ر عمدتا  متأثر از دو دسته از متغیرها هستند شرای  مدالله

هتا و   ها، شترکت  الف: متغیرهای مربو  به ابعاد سازماني سازمان
به سقایي بر تسریا یا تعویو تأثیر  : این متغیرهاواحدهای تابعه ودجا

دارند  بنا به تعریف ابعاد سازماني به دو  تروه مقتتوایي )اهتداف،    

ازه( و سالتاری )پیچید ي، رسمیت و اندوفناوری  استراتژی، مقی 

که برای درک سازمان توجه به هر دو بعتد  شوند مي تقسیمتمرکق( 

نوآفریني های [  مهم ترین ابعاد سازماني که جریان28ضروری است]

ازه انددهند ع ارتند از: مقی  راه ردی دفاعي،مي ررارتأثیر  را تقت

هتا و    یری آن، ستالتار هقینته، رابلیتت    ش ل یهاهسازمان و زمین

 های طراحي و مهندسي سیستم   زیرسالت

و علوم مربو  به  هافناوری ب: متغیرهای مربو  حوزه نوآوری:

دفاعي در سلح ملي وضعیتي لاص به لود  یهاههر دسته از سامان

متعتددی در  نظران صاحب متخصصان وها هدارد  در برلي از حوز

المللتي  بتین  یهتا یارد و یا ام ان است اده از هم تار کشور وجود د

 ذشته به های سال ای طي وجود دارد  تجربه و دانش رابل مالحظه

وجود آمده است و یاد یری نوآوری رشد لوبي داشته است  ولتي  

هتای دانشتي و   ها هنوز در کشتور نوپاستت و بتا ل    هبرلي زمین

 های دسترسي دست به  ری ان است   مقدودیت
 

 پيامدها  4-6

ها بیانگر نتایج و پیامدهایي هستند که در اثتر اتختاذ   برلي از مقوله

ترین پیامد ایجاد شایستگي دستیابي، تققو شود  مهم راه ردها حاصل مي

نوآفریني دفاعي است  اساس نوآفریني دفاعي ت دیل لالرانه منابا و 

به جنگاوری  های نامشهود و استعدادهای نه تهو سرمایه یمادام اناو 

و یا شایستگي دفاعي است  للو شایستگي دفاعي یعني ایجاد برتری 

نس ي برای نیروهای نظامي کشور در برابر نیروهای متخاصم از نوآفریني 

های  یرد  نوآفریني دفاعي در وارا دستیابي به راه دفاعي نشأو مي

تجربه و ( است که با به کار یری ت  ر، فناورانههای  بری )رابلیت میان

ترین  ترین هقینه و زمان بیشتوانند با کم تمرکق بر نقا  ضعف دشمن مي

 ضربه را به دشمن و ماشین جنگي آن وارد کنند  

 ذار، شایستگي  تأثیر یهاهبنابراین نوآفریني دفاعي یا للو سامان

 دفاعي را به ارمغان لواهد آورد و این شایستگي دفاعي استت کته  

 برتری نس ي نیروهای مسلح و بازدارند ي دفاعي است  منشأ 
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مستمری است کته هیچگتاه ن ایتد    فرایند  للو شایستگي دفاعي

جریان آن متورف شود  زیرا این م هوم از مقایسه ردرو کشور بتا  

کند  ال ته به منظور جلو یری از افتتادن  مي معني پیداها سایر ردرو

عه کمي و کی تي تستلیقاو   در یک جریان بي پایان ررابت در توس

و ای بومي و شرای  منلقه و يعمومنظامي باید با توجه به نیازهای 

ارلیمي و رزمي لود، از رزمي لالرانه و نوآورانه است اده کرد  شرای 

کمي را در بر داشت و با ت یه برنقا  ضعف دشمن و های که هقینه

 پیدا کردن راه میان بر، شایستگي دفاعي را للو کند  

ای است که در صورو جوشان بودن  نوآفریني دفاعي به مانند چشمه

های شود بل ه با ایجاد سرریق نه تنها به للو شایستگي دفاعي منجر مي

علمي، فناورانه، نیروی انساني، انگیق  و اعتماد به ن   تأثیر به سقایي 

 کشور و رشد ارتصاد و منافا ملي دارد  فناوریدر توسعه علمي و 

 

 رزشيابی پژوهشا -5
ارز  بوده و  پژوهش )کمي یا کی ي( بي ،8بدون وجود درت علمي

دهد  بنابراین دغدغه نس ت به پایایي و  مللوبیت لود را از دست مي

های پژوهش، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران ررار روایي در همه شیوه

های کی ي، التالف نظرهای دارد  ال ته این موضوع در حیله پژوهش

بسیاری را در پي دارد  باید توجه داشت که هر چند روایي و پایایي 

های اندازه طرحملالعاو کی ي بقث بسیار مهمي است ولي اغلب به

پژوهشي آماری اهمیت ندارد زیرا هدف اصلي این ملالعاو ت سیر ذهني 

مققو نس ت به موضوعاو انساني است  ال ته این بدین معنا نیست که 

های ذهني مققو ها و نقشه ي کامال متاثر از م روضاو، ایدههای کیتقلیل

ها از وارعیت بسیار زیاد است زیرا مقققان است و احتمال انقراف آن

های لود به کار ا  تئوریتکی ي روی ردهای نظام مندی را برای استنت

 یرند   رچه هنوز اعتماد و توجه زیادی از سوی مقققان نس ت به يتم

ظیر روایي و پایایي وجود دارد ولي درباره تققیقاو کی ي اصلالحاتي ن

بسیار مهم است که نشان داده شود چگونه عینیت پژوهش کی ي در ضمن 

[  با توجه به ت اوو تعاریف 24ادراک ذهني آن افقایش داده شده است]

روایي دروني، پایایي و روایي بیروني در تققیقاو کی ي، با تققیقاو 

[ که این پژوهش به منظور 26به شش راه رد ] 4[ در جدول 25کمي]

 ایجاد روایي انجام داده اشاره شده است  
 

1 راهبردهاي افزایش روایی درونی در تحقيقات نظریه پردازي داده بنيان  (4جدول 

 ميزان و شكل به كارگيري راهبرد در این پژوهش شرح راهبرد راهبرد 

8 
تعدد روش و منابع 

 جمع آوري داده ها

های و داده های مختلف است اده از رو 

 مختل ي در مرحله جما داده ها

بررسي اسناد مربو  به نوآوری در ی ي از صنایا)موردکاوی(، مصاح ه با افراد با 

تجربه درباره چندین پروژه موفو و ناموفو در بخش دفاع، مصاح ه با سه ن ر از 

ها درباره های آنمدیریت فناوری و نوآوری و کسب تقلیل ل ر ان موضوع

 مسئله

2 
تأیيد مشاركت 

 كنندگان
 رابل پذیر  بودن نقد مصاح ه شوند ان

های این پژوهش برای چهار ن ر از مشارکت کنند ان ارائه و نقله نظریاو افتهی

 ها اعمال شده است آن

8 
درگير بودن محقق 

 با پدیده

طونني در میدان تققیو یا حضور و مشاهده 

 مشاهده م رر یک پدیده

آوری  ني نس تا بلند )حدود نه ماه( جماهای این پژوهش در یک دامنه زماداده

های  ونا ون مدیریتي با مسئله در یر ها در سمتشده است  ی ي از مقققان سال

 های مدیریتي فراواني درباره آن داشته است بوده است و تجربه

4 
سایر بررسی 

 پژوهشگران

جما آوری و اعمال اصالحاو و اظهار نظر 

های مرت   با پژوهشگران ل ره در زمینه

 موضوع تققیو

وسیله حدود سه ن ر از پژوهشگران متخصص در بقث نوآوری در این پژوهش به

 صنایا دفاعي مورد ملالعه و بازبیني ررار  رفته است 
 

5 
مشاركتی بودن 

 پژوهش

بعضي از مشارکت  مشارکت و هم اری

 کنند ان در کل فرایند پژوهش

 ي از مشارکت کنند ان اصلي پژوهش در تمامي مراحل کد ذاری مشارکت ی

 داشته است 

6 
هاي پيش فرض

 محقق

ها و او،  رایشتن بودن م روضتروش

  یری نظری مققوتتهتج

های این پژوهش به وضوح تشریح  یریها و جهتدر ابتدای پژوهش  رایش

 شده است 

                                                                                                                                                                                                                              
1. Rigor 
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 گيري: خالصه نظریهبندي و نتيجهجمع -6
از آنجا که توسعه صنعتي در کشور ما از دیرباز با ماهیتي وابستته و  

 مونتاژ ش ل  رفت، صنعت و ارتصاد ما این فرصت را پیدا ن رد که

-یتوانمند ت دیل دانش به ارز  را در لود نهادینه سالته وفرایند 

درون زا و ردرو ت دیل ایده بته مقصتول در آن بته فعلیتت      یها

جان ه بر علیه کشتور   های همه برساند  تجربه دفاع مقدس و تقریم

س ب شد که این رابلیت لامو  آرام آرام وارد صقنه شده و برای 

منقصر  یهاهرشد و ت امل صنایا دفاعي، تجربفرایند  اولین بار در

به فردی از ت دیل دانایي به توانایي را تققو بخشد  از جملته ایتن   

های فناروی پیشرفته کشور به کار  تواند در سایر بخش تجارب که مي

  رفته شود، تجربه ایجاد شایستگي دستیابي است  

صتنعتي صتنایا دفتاعي نشتان      -ملالعه موفقیت نظام تققیقاتي

اثربخش و کلیتدی   یهاینوآورهای بروز  دهد که ی ي از علت مي

  استت « شایستتگي دستتیابي  »)نوآفریني( در ایتن نظتام تققیقتاتي    

شایستگي دستیابي به عنوان مقصتول یتاد یری جمعتي ایتن نظتام      

دارد که للو مقصونو نتو و افتقایش    بیان مي صنعتي -تققیقاتي

ردرو زایش صنعتي در زیست بوم صنایا دفاعي مرهتون رابلیتت   

هتای پراکنتده و بتازآرایي     کانوني سازی رابلیتب و شناسایي، ترکی

سو در دالل و بیرون از صنایا دفتاعي استت  در   های ناهم ظرفیت

صتنعتي،  ، جریان توسعه شایستگي دستیابي در یک نظتام تققیقتاتي  

ها بین دو رلب  ها و همچنین ت ادل ظرفیت رویش و ریق  ظرفیت

اثربخش  یهاهامانشود که للو س هسته و ش  ه به نقوی انجام مي

در بنیه دفاعي کشور، با سرعت، هقینه، ریسک، کی یت، انعلاف مورد 

پذیر باشد  در چنین نظامي مدیریت دستیابي، بته علتت    انتظار ام ان

بان بودن ل ر ي و نخ گي در نقش آفرینان و تمهید بستر مناستب،  

د را تواند از عاداو دیرینه سازماني و اینرسي ارداماو  ذشته لو مي

ساز لود را به صتورو   ها و زنجیره ارز  رها سالته و چارچوب

مداوم بازتعریف و بتازآفریني کنتد بته ایتن ترتیتب رابلیتت شت ار        

آفریني برای نیروهای مسلح )مشتریان(، در نظتام   های ارز  فرصت

 شود   میان ر غل ه بر دشمن کشف مي یهاهدستیابي توسعه یافته و را

آن رو به افقایش است؛  یهافناوریرد و ن  یهاهپیچید ي صقن

هتای   تهدیداو پیش روی کشور تنوع و شدو یافته و حلقه تقریم

شود  این عوامل باعث شده است کته پاستخ    تر مي روز به روز تنگ

 ویي سریا به نیازهای متنوع حال و آینده نیروهای مسلح، به عنوان 

 یترد  در   یک ضرورو، پیش روی نظام نوآوری صنایا دفاع ررار

های نوآوری در درون  ریقی برای توسعه رابلیت چنین شرایلي برنامه

با پرور   ن رده بل ه بایدتأمین  دامسروری( چانکي نزم را راه رد)

ها )استراتژی پترور  شت ارچي( بته توستعه      رابلیت ش ار رابلیت

های نوآوری در بیرون با حمایت مستتقیم یتا غیتر مستتقیم      رابلیت

 پردالت  

ایي و تپویتت یتتابي در درون بتتا ایجتتاد ظرفتت تشایستتتگي دستیتت

از متؤثر    یتری  پذیری، فراهم آوردن ساز وکارهتای بهتره  لافتانع

داللي  یها و در عین حال ح ظ و تقویت مقیت يرونیهای ب پتانسیل

شتود    ، ایجاد مييدفاع يدر پشتی ان يافقای و هم يو ح ظ ی سارچگ

با ایجاد هم اران تققیقاتي و صنعتي شایستگي دستیابي در بیرون نیق 

شود  توسعه شایستگي دستیابي در زیست بوم صنایا دفاعي  ایجاد مي

ها و نهادهای فعلي است  به ع ارو  در نتیجه د ردیسي در ظرفیت

دیگر تقول در نظام فعلي دستیابي منجر به ایجاد شایستگي دستیابي 

فریني مدام و نه شود  تقولي که منجر به ش ل  یری جریان نوآ مي

شود  تقولي که در متتن لتود هویتت    مي ات اري در صنایا دفاعي

سازی )ایجتاد   ناکارآمد  ذشته(، هویتهای زدایي )فراموشي نقش

یابي )ایجاد ث تاو در   های اثربخش نوین( و هویت ها و نقش هویت

تازه( برای نوآفریني دفاعي به همتراه دارد   های شخصیت و هویت

دستیابي ت دیل  یهاهبه هست صنایا دفاعي در درون طي این جریان

آکتاردئوني   یهتا هشده و در بیرون هم اران لود را با آرایش ش  

دستیابي اساس شالوده صنایا دفاعي فتردا   یهاهدهد  هست سامان مي

بوده و در نقش کانون کارآفریني و کارفرمایي دانش بنیان، نه تنهتا  

ری در نظام نوآوری صنایا دفاعي فاعل و سلسله جن ان جریان نوآو

کلیدی در  سترده ش  ه  یهایهای بروز نوآور هستند، بل ه رابلیت

تققیقاتي و صنعتي دالل و لار  بخش دفاع در  ترو تقریتک و   

 ست  هاآن حمایت

از آنجا که هسته مستئول اصتلي در دستتیابي و پاستخگویي بته      

توزیا منابا در ش  ه از کارکرد، عمل رد و کارایي سامانه است، برای 

 يباندست یپذیری برلوردار است  ستادها آزادی عمل و توان ریسک

هم لانواده را به عهده  یهاهنیق، وظی ه راه ری، پایش و ارزیابي هست

با ررار  رفتن بر فراز ها هفوق، هست یهايبا توجه به ویژ   یرند  مي

-یسار نوآور مهسازی چش سازی، همسوسازی و بارور سه  انه ش  ه

 دارند  در بخش دفاع را به جوشش وا مي فناورانه یها

هر سازمان متعالي بر اساس معنایي اصیل و هویتي که بیانگر دلیل 

وجودی اوست بنا شده است  هویت راه ردی هتر ستازمان، درون   

کند  به مسیری کته   آفریني لاصي را طلب ميمایه و جوهره ارز 

فلترو  »کنتد مستیر    صلي لود طي متي سازمان در راستای هویت ا

 وییم و تعالي یعني باز شت به فلرو سازمان  مستیر   مي« سازماني

فلرو سازماني برای صنایا دفاعي للو شایستگي دفاعي استت و  
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 باز شت به این فلرو حول سه مؤل ه اصلي انجام لواهد شد:

 دستیابي  یهاهمؤل ه اول: ایجاد، توسعه و بلوغ هست 

 هم اری بر اساس های یجاد، توسعه و بلوغ ش  همؤل ه دوم: ا

 معنای راه ردی للو شایستگي دفاعي

 فارد معنای راه ردیهای مؤل ه سوم تعیین ت لیف ظرفیت 

در پایان به چند فرضیه که بر رفته از ایتن نظریته استت اشتاره     

 شود: مي

o آفرینان کلیدی بر توسعه شایستگي دستتیابي   افقایش بلوغ نقش

 دارد اثر مستقیم 

o    فضاسازی، اعتمادسازی، مرار ه و مقاومت مستتمر در توستعه

  ذار است تأثیر  شایستگي دستیابي

o    نوآفریني دفاعي، در نتیجه توسعه شایستگي دستتیابي استتمرار

 لواهد یافت  

o      توسعه شایستگي دستیابي با تغییر نگتاه بته نیتروی انستاني و

 امنیت صنعتي سرعت لواهد  رفت 

o رابله معنادار مث تي با سرعت افقایش ایده به  شایستگي دستیابي

مقصول، کی یت، زمان، هقینه، ریسک، انعلتاف و شایستتگي   

 دفاعي دارد 

o   برای توسعه شایستگي دستیابي به طور همقمان دو روی ترد از

 بان به پایین و از پایین به بان باید فعال باشد  
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