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تحقیــق حاضــر اســتقرار سیســتم مدیریــت نــوآوری را در صنایــع دفاعــی کشــور بــر اســاس اســتاندارد BS 7000 :2008 مــورد بررســی قــرار 

مــی دهــد. ایــن اســتاندارد شــامل 4 مرحلــه و 16 گام اســت. جهــت مشــخص شــدن جایــگاه ســازمان در فراینــد اســتقرار مدیریــت نــوآوری از  

پرســش نامه 36 ســؤاله متــن اســتاندارد اســتفاده می شــود. هــر ســؤال  پرســش نامه یــک عامــل مهــم در اســتقرار اســتاندارد اســت کــه تأییــد یــا رد 

شــدن هــر کــدام از نظــر خبــرگان ایــن پژوهــش مــی توانــد نشــان دهنده میــزان آمادگــی بــرای اســتقرار ایــن عوامــل در نظــام مدیریــت نــوآوری صنایــع 

ــا 5 ســنجیده می شــود کــه 5 بهتریــن حالــت اســت. جامعــه تحقیــق تمامــی  ــا گزینــه هــای 1 ت و ســازمان های دفاعــی کشــور باشــد. هــر عامــل ب

صنایــع دفاعــی کشــور اســت کــه مدیــران مرتبــط در حــوزه نــوآوری، تکنولــوژی و تحقیق و توســعه آن صنایــع پاســخ دهنــدگان بــه  پرســش نامه مــی 

باشــند. در نهایــت 66  پرســش نامه از مجمــوع 82 مدیــر دریافــت شــد کــه بــا مــدل آزمــون فــرض میانگیــن بــه کمــک نرم افــزار SPSS، مــورد تجزیــه 

و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتــه و میــزان تحقــق هــر کــدام از عوامــل تعییــن گردیــد. برخــی عوامــل ماننــد گام هــای اول، ســوم، چهــارم، ششــم، هشــتم، 

دهــم، یازدهــم، دوازدهــم، ســیزدهم، پانزدهــم و شــانزدهم دارای میانگیــن کمتــر از 2.5 بــوده و صنایــع دفاعــی کشــور دارای ویژگی هــای ایــن گام هــا 

نمی باشــد، کــه بــرای توانمنــدی آن هــا در اســتقرار ایــن سیســتم و بهبــود آن، راهکارهایــی ذکــر شــده اســت. همچنیــن عواملــی ماننــد گام هــای دوم، 

پنجــم، هفتــم، نهــم و چهاردهــم از منظــر پاســخ دهنــدگان مناســب ارزیابــی شده اســت.

واژگان کلیدی:
نوآوری1، مدیریت نوآوری2، سیستم مدیریت نوآوری3، استاندارد4، صنایع دفاعی5

1. مقدمه
ــه  ــروزه از آن ب ــه ام ــت ک ــدي اس ــي کلی ــوآوري، مفهوم ن
عنــوان محــور دســتاوردهاي تجــارت در قــرن بیســت و یکــم 
ــه  ــدام ب ــزرگ، اق ــک و ب ــازمانهاي کوچ ــود. س ــي ش ــاد م ی
ارزیابــي مجــدد محصــوالت، خدمــات و عملیــات خــود کــرده 
انــد تــا فرهنــگ نــوآوري را بــه وجــود آورنــد. ایــن بازبینــي 
ــرد  ــورت مي گی ــل ص ــن دلی ــازماني، بدی ــداف س ــدد اه مج
ــن  ــازمان، بهتری ــوآوري در درون س ــگ ن ــرورش فرهن ــه پ ک
تضمینــي اســت کــه یــک ســازمان بتوانــد در محیطــي کــه 
بازارهــاي آن بــه ســرعت بــه پیــش مــي رونــد، پایــدار بمانــد. 

ــس، 1389( )دی ورای
ــرکت ها  ــت ش ــي رقاب ــوآوري، چگونگ ــزون ن ــت روز اف اهمی
ــي  ــر م ــورها را، تغیی ــان کش ــبي می ــري نس ــاس برت و اس
ــي ســرآمد و  ــراي کشــورهایي کــه در اقتصــاد جهان دهــد. ب
طالیــه دار هســتند، تــوازن میــان دانــش و منابــع محســوس 

و عینــي مــدت هاســت کــه از قالــب پیشــین خــارج شــده 
ــطح  ــن س ــل  در تعیی ــن  عام ــه مهمتری ــوآوري ب ــا ن و گوی
اســتاندارد زندگــي تبدیل شــده اســت. )دی ورایــس، 1389(

از ســوی دیگــر، امــروزه کشــورهای صنعتــی و توســعه 
ــازی  ــازی6 و یکپارچه س ــق استانداردس ــا از طری ــه دنی یافت
ــازی  ــدد بهینه س ــتمی در ص ــی و سیس ــای مدیریت فراینده
ــا  ــش هزینه ه ــن کاه ــرمایه گذاری ها و همچنی ــع و س مناب
می باشــند، کــه چــه بســا پیشــرفت در استانداردســازی 
ــازند.  ــد خــود س ــا را همســو و نیازمن ــه دنی ــث شــده ک باع

)دی ورایــس، 1389(
ــوآوری7، از  ــت ن ــتم مدیری ــتاندارد سیس ــن اس ــن رو ای از ای
ــی از  ــز یک ــی، نی ــت طراح ــتانداردهای مدیری ــواده اس خان
ــا  ــده ت ــق ای ــد خل ــه فراین ــت ک ــتانداردهایی اس ــان اس هم
ــث  ــد و باع ــریع می نمای ــهیل و تس ــول را تس ــق محص تحق
اثربخشــی و توانمنــدی نوآوری هــای ســازمانی و بالتبــع 

1. Innovation
2. Innovation Management
3. Innovation Management System
4. Standard
5. Defence Industries

6. Standardization
7. BS7000-1: Design management systems – Part 1: 
Guide to managing innovation

* نویسنده مسئول - کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
** استادیار دانشگاه مالک اشتر
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ــردد. ــوآوری می گ ــی ن ــام مل نظ
 BS7000 ــتاندارد ــه اس ــه از مقدم ــه برگرفت ــکل 1 ک در ش
می باشــد، کارکــرد اصلــی اســتاندارد نظــام مدیریت نــوآوری، 

در مراحــل مختلــف پیشــبرد آن و جهت دهی و همسوســازی 
ایده هــا و نوآوری هــا بــه صــورت یکپارچــه نشــان داده شــده 

اســت.

ــه اي  ــد زمین ــوآوري می توان ــي، ن ــرایط کنون ــویی در ش از س
ــا  ــتعداد آن ه ــا اس ــي آورد ت ــم م ــازمان ها فراه ــراي س را ب
بــارور شــده و فعالیت هــاي نوآورانــه آن هــا بــه اجــرا درآیــد 
همچنیــن نــوآوري به عنــوان عنصــر اصلــي رشــد اقتصــادي 
در بلندمــدت و زیرســاخت اولیــه بــراي رقابــت در بازارهــاي 
جهانــي و واکنــش نســبت بــه چالش هــاي اجتماعــي، تلقــي 
مي شــود و بدیــن جهــت شــکي باقــي نمي مانــد کــه صنایــع 
دفاعــي کشــورمان بایســتي نــوآور باشــند تــا درچرخــه رقابت 

جهانــي بتواننــد بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد.
ــوآوری  ــادی ن ــی و اقتص ــت نظام ــر، اهمی ــارت دیگ ــه عب ب
بــرای صنایــع دفاعــی کشــور از یــک طــرف و اهمیــت 
اســتقرار اســتانداردهای مدیریتــی از طــرف دیگــر، موجــب 
ــه  ــوآوری ب ــت ن ــتاندارد مدیری ــتقرار اس ــه اس ــت ک شده اس
مســأله ای حائــز اهمیــت بــرای صنایــع مذکــور مبــدل شــود 
ــن  ــل ای ــرای ح ــهایی ب ــت تالش ــل الزم اس ــن دلی و به همی

ــرد.  مســئله صــورت گی
صنایــع دفاعــي و نظامــي ایــران بــه عنــوان بخشــي متکــي 
ــري  ــاي جدي ت ــا چالش ه ــي ب ــاوري، در دوران کنون ــه فن ب
ــي و  ــالش صنعت ــز از ت ــوده و ناگری ــه ب ــاء مواج ــراي بق ب
نیازمندي هــاي روبــه  فناورانــه وســیع تر بــراي تأمیــن 
ــاي رو  ــي از تقاضاه ــه بخش ــخگویي ب ــت پاس ــش جه افزای
ــش،  ــون ارت ــور همچ ــلح کش ــاي مس ــترش نیروه ــه گس ب

 
شکل  1: تبدیل ایده ها به نوآوری

ــي  ــدار علم ــورداري از اقت ــا برخ ــت. ام ــا و ... اس ــپاه، ناج س
– فناورانــه، مســتلزم ایفــاي نقــش اثربخــش توســط مراکــز 
ــع دفاعــي  تحقیقاتــي و به خصــوص مراکــز تحقیقاتــي صنای
ــا بســیج اســتعدادهاي ملــي از  اســت. امــا ایــن مهــم جــز ب
ــارکت هاي  ــا و مش ــه همکاري ه ــکل دادن ب ــو و ش ــک س ی
ملــي و بین المللــي، در قالــب نظــام مدیریــت نــوآوري بخــش 
دفاعــي بــه عنــوان یــک زیرسیســتم از نظــام ملــي نــوآوري 

محقــق نخواهــد شــد.
برخــي از عــوارض بي توجهــي بــه ضــرورت ارتقــاي نــوآوري و 
اســتقرار سیســتم هاي مدیریتــي همچــون سیســتم مدیریــت 

نــوآوري در صنایــع دفاعــي و نظامي عبارتنــد از :
-  بارور نشدن بسیاري از ایده هاي دروني،

-  نیــاز و وابســتگي روزافــزون کشــور بــه فناوري هــاي 
پیشــرفته، 

ــاي  ــه قابلیت ه ــت ب ــا عنای ــا ب ــن فرصت ه ــت رفت -  از دس
موجــود،

ــت  ــب مزی ــي در کس ــازار و ناتوان ــهم ب ــت دادن س -  از دس
ــه. ــن عرص ــي در ای رقابت

ــتفاده  ــي و اس ــت پویای ــور  در جه ــه کش ــدازه ک ــر ان و ه
ــوآوري و ایجــاد  ــه ن ــع موجــود خــود در زمین ــه از مناب بهین
ــعه و  ــرداري، توس ــذب، بهره ب ــاق، ج ــاي )انطب توانمندي ه
اشــاعه( نوآورانــه و فناورانــه در عرصــه صنایــع دفاعــي تــالش 
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ــوالت  ــد محص ــاي تولی ــدازه هزینه ه ــان ان ــه هم ــد، ب کن
ــي  ــورم داخل ــد ت ــي مانن ــد و عواقب ــش مي یاب ــي کاه نظام
ــاد  ــان و اقتص ــر آن ــر ب ــي، کم ت ــتگي هاي خارج ــا وابس و ی
محقــق  مهــم  ایــن  و  مي شــود  تأثیرگــذار  کشورشــان 
نمي گــردد مگــر بــا داشــتن نظــام مدیریــت نــوآوري کارا در 
ایــن عرصــه و هماهنگــي تعامــل مناســب ایــن نظام نــوآوري 
بــا ســایر سیســتم هاي موجــود در  نظــام کالن ملــي نــوآوري 

در ســطح کشــور .
لــذا بــا توجــه بــه توضیحــات مذکــور و تبییــن نیــاز صنایــع 
دفاعــی کشــور بــه سیســتم مدیریــت نــوآوری، از آنجایــی که 
ــتم های  ــتقرار سیس ــرد اس ــازی و رویک ــث استانداردس مبح
مدیریتــی منطبــق بــر اســتانداردهای معتبــر جهانــی و دارای 
ــاف  ــه، انعط ــش هزین ــد در کاه ــالح، می توان ــع ذی ص مرج
ــر،  ــد دیگ ــیاری از فوای ــا و بس ــود دیدگاه ه ــا، بهب فراینده
موثــر باشــد، و در نهایــت بــا توجــه بــه اینکــه ایــن اســتاندارد 
جهانــی در کشــورهایی چــون وزارت خزانــه داری انگلســتان و 
مرکــز تحقیقــات مخابراتــی ایــاالت متحــده آمریــکا اســتقرار 
ــي در  ــون تحقیقات ــد، تاکن ــود می باش ــال بهب ــه و در ح یافت
ــاي  ــر مبن ــوآوري ب ــت ن ــتم مدیری ــتقرار سیس ــه ی اس زمین
اســتاندارد تدویــن شــده ی )BS7000( در حــوزه صنایــع 
ــه  ــن ارای ــت، بنابرای ــه اس ــورت نپذیرفت ــور ص ــي کش دفاع
چارچوبــي مناســب بــرای ایــن کار و مشــخص کــردن جایگاه 
ــن  ــرای اســتقرار ای ــع و آمادگــي ایشــان ب ــن صنای ــي ای فعل
سیســتم در راســتاي افزایــش کارایــي و اثربخشــي اقتصــادي 
و ایجــاد تــوان دفاعــی بــرای نیروهــای مســلح کشــور، بســیار 

ــد. ــت مي باش ــز اهمی ــمند و حائ ارزش
هــر چنــد در بخش هــاي دیگــر تحقیقاتــي در خصــوص نظام 
نــوآوري و مدیریــت نــوآوری صــورت پذیرفتــه اســت، امــا در 
خصــوص نظــام نــوآوري و ارتبــاط آن بــا استانداردســازي در 
ایــن حــوزه در ســطح کالن صنایــع دفاعــي تاکنون پژوهشــي 

صــورت نپذیرفته اســت.
ــوان گفــت کــه ســوال اصلــی ایــن تحقیــق،  بنابرایــن، می ت
ــتقرار  ــرای اس ــور ب ــی کش ــع دفاع ــی صنای ــزان آمادگ می

ــت.  ــوآوری اس ــت ن ــتم مدیری ــتاندارد سیس اس

2 ضرورت طرح ریزي سیستم مدیریت نوآوري 
مبتني بر استاندارد در بخش دفاعي کشور

اگر تعامالت گسترده و کاراي دانشي به نحو شایستهای بیــن 
گروههاي  صنعتي،  سازمانهاي  حاکمیتي،  ســازمان های 
دستیابي، اعضاء شبکههاي همکـاري و نیروهـاي مـسلح شکل 
گیرد، به همافزایي در یادگیري منجر شده و جریان نـوآوري 
در بخـش دفـاع بـه شدت تقویت ميشود. از آن جا که نهادها، 
قواعد این تعامالت دانشي را تعیـین مـيکننـد اثــر بسزایي در 
ظرفیت نوآوري نظامهاي نوآوري داشته و به همین خاطر اکثـر 
محققـان براي نهادها در نظام نوآوري، نقشي محوري قائلند 
ــل، 1390(. توجه به نهادهاي پیشران یا مانع در  ــارق خلی )ط
ــه نظامهاي نـوآوري وجـود دارد.  ــوط ب ــای مرب اکثر تحلیله
بـا توجه به اینکه ادبیات نهادگرایي توانـایي قابـل مالحظـهاي 
در آسیب شناســی و بیـان گلوگاهها و موانع تحقق کارکردهاي 
سعي  تحقیـق  ایـن  در  دارد،  نـوآوري  نظام  از  انتظار  مورد 
بخش  نوآوري  نظام  در  مفهوم  این  بیشتري  دقت  با  ميشود 

دفاع مورد مطالعه قـرار گیرد.
ضرورت و اهمیت نهادها ایجاب ميکنــد کــه توسعه قابلیتها  
و سیاستهاي الزم به منظور سرعت بخشیدن به تکامل محیط 
نهادي نوآوري در صنایع دفـاعي بـه عنـوان یک ضرورت جدي 
به شمار آید. اگر بتوانیم ایــن قابلیــت هــا و سیاســت ها را 
بــه عنــوان یــک مــدل یکپارچــه و مبتنــي بــر یــک سیســتم 
ــف  ــا تعری ــم ب ــار ه ــر در کن ــوده شــده و معتب ــي، آزم جهان
ــیشک  ــم، ب ــا طراحــي کنی و مستندســازي اصــول و رویه ه
گـامي مهـم در استمرار و کارآمدي نوآوريها در صنایع دفاعي 

برداشته شده اســت.
صنایــع دفاعــي و نظامــي ایــران بــه عنــوان بخشــي متکــي به 
فنــاوري، در دوران کنونــي بــا چالش هــاي جدي تــري بــراي 
بقــاء مواجــه بــوده و نــا گریــز از تــالش صنعتــي و فناورانــه 
افزایــش  روبــه  نیازمندي هــاي  تأمیــن  بــراي  وســیع تر 
جهــت پاســخگویي بــه بخشــي از تقاضاهــاي رو به گســترش 
نیروهــاي مســلح کشــور همچــون ارتــش، ســپاه، ناجــا و ... 
اســت. امــا برخــورداري از اقتــدار علمــي – فناورانه ، مســتلزم 
ــه  ــي و ب ــز تحقیقات ــط مراک ــش توس ــش اثربخ ــاي نق ایف
خصــوص مراکــز تحقیقاتــي صنایــع دفاعــي اســت .امــا ایــن 
مهــم جــز بــا بســیج اســتعدادهاي ملــي از یــک ســو و شــکل 
ــي ،  ــي و بین الملل ــارکت هاي مل ــا و مش ــه همکاري ه دادن ب
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و در قالــب نظــام مدیریــت نــوآوري بخــش دفاعــي بــه عنوان 
یــک زیــر سیســتم از نظــام ملــي نــوآوري محقــق نخواهــد 

شــد.
جهــت رشــد و شــکل گیــري هــر فنــاوري الزم اســت کــه 
نظــام مدیریــت نــوآوري در ســطح ســازماني اســتقرار یابــد و 
بــه تبــع آن نظــام نــوآوري ملــي عوامــل و نهادهــاي گوناگون 
را بــراي کمــک بــه رشــد و هــم افزایــي تکنولــوژي در 
ــدون وجــود  ــد و اساســاً ب ــف همســو نمای ــاي مختل بخش ه
ــن  ــه تدوی ــوان نســبت ب ــوآوري نمي ت ــت ن نظام هــاي مدیری
نظــام ملــي نــوآوري کارآمــد اقــدام نمــود و عملکــرد نظــام 
ملــي نــوآوري را بــدون وجــود نظام هــاي مدیریــت نــوآوري 
در صنایــع مختلــف، نمي تــوان بــه درســتي مــورد ســنجش 

ــرار داد. ــي ق و ارزیاب
از آنجایــی کــه نظــام نــوآوری دفاعــی در برخــی ســازمان های 
تابعــه نیروهــای مســلح بــه صــورت جزیــره ای، خــود محــور 
و بــدون ارتباطــات متقابــل شــکل گرفتــه اســت و از 
ــت،  ــده اس ــرداری نش ــجمی الگوب ــط منس ــررات و ضواب مق
ــن حــوزه  ــا در ای ــن مجموعه ه ــی بی ــدم هماهنگ مشــکل ع
ــه  ــا توج ــذا ب ــورد. ل ــم می خ ــه چش ــهود ب ــور مش ــه ط ب
بــه تعریــف جامــع استانداردســازی از ســوی ســازمان 
 ISO/IEC 2 در راهنمــای ،)ISO( بین المللــی اســتاندارد 
ــه  (ISO/IEC, 1991) : »فعالیــت اســتقرار و تثبیــت مجموع

محــدودی از راه حل هــا بــرای مشــکل عــدم هماهنگــی، 
چــه مشــکل بالقــوه و چــه مشــکل بالفعــل، در جهــت منافــع 
طــرف یــا طرف هــای دخیــل و متعــادل کــردن نیازهایشــان 
ــا ایــن هــدف کــه ایــن راه حل هــا بطــور پیوســته در یــک  ب
دوره معیــن مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت.« بهتریــن 
انتخــاب و ابــزار، استانداردســازی سیســتم مدیریــت نــوآوری 
در صنایــع دفاعــی کشــور می باشــد و نهایتــاً اینکــه بــا توجــه 
ــه اینکــه تاکنــون تحقیقاتــي در عرصــه اســتقرار سیســتم  ب
ــده ی  ــن ش ــتاندارد تدوی ــاي اس ــر مبن ــوآوري ب ــت ن مدیری
)BS7000( در حــوزه صنایــع دفاعــي صــورت نپذیرفتــه 
اســت، ارایــه چارچوبــي مناســب بــرای ایــن کار و مشــخص 
کــردن جایــگاه فعلــي ایــن صنایــع و آمادگــي ایشــان بــرای 
اســتقرار ایــن سیســتم در راســتاي افزایــش کارایــي و 
اثربخشــي اقتصــادي و ایجــاد تــوان دفاعــی بــرای نیروهــای 
مســلح کشــور بســیار  ارزشــمند و حائــز اهمیــت مي باشــد.

3  مبانی نظری
3-1 فلسفه و ضرورت استاندارد سازی

ــن  ــت در ای ــام خلق ــراری نظ ــرای برق ــان ب ــده جه آفرینن
ــرای هــر چیــزی حــدی، مقــداری و معیــار  ــم هســتی ب عال
و انــدازه ای را مقــرر کــرده اســت. اســتاندارد پدیــده ای تــازه 
ــع و نوظهــور و ســاخته ذهــن بشــری نیســت،  و امــری بدی
بلکــه مفهــوم وســیع آن در تمــام عالــم هســتی وجود داشــته 
و دارد و انســان تنهــا بــا درک و اقتبــاس از عالــم طبیعــت و 
پیــروی از خالــق خــود درصــدد پیــاده کــردن و اســتقرار آن 
در زندگــی خــود از جملــه در زمینــه تولیــدات، مصنوعــات و 
خدمــات برآمــده و فصــل نوینــی را در عالــم صنعــت، تولیــد 

ــام نهــاده اســت. و تجــارت گشــوده کــه آن را اســتاندارد ن
چرا استانداردسازی:

- اســتانداردها پایه هــای علمــی و فنــی معتبــری در جهــت 
ــه بهداشــت. ایمنــی و  ــه تدویــن قوانیــن مربــوط ب کمــک ب
محیــط زیســت را فراهــم نمــوده و همچنیــن زمینــه رشــد 

ــازند.  ــا می س ــادی را مهی اقتص
ــی  ــق جهان ــل تواف ــه حاص ــی ک ــتانداردهای بین الملل - اس
ــوند  ــناخته می ش ــی ش ــم فن ــوان مراجــع مه هســتند و بعن
و بــا تعریــف ویژگی هایــی از محصــوالت و خدمــات در 
بازارهــای جهانــی پایــه ای بــرای تصمیمــات درســت در 

هنــگام توســعه زیرســاخت ها محســوب می گردنــد. 
- اســتانداردها زمینــه ای شــفاف و یکســان بــرای رقابــت در 

ــد.  ــی  ایجــاد می کنن ــی و جهان ــای داخل بازاره
- بــا اســتفاده از اســتانداردها، تولیدکننــدگان مي تواننــد 
ــد  ــول تولی ــد قابل قب ــود را در ح ــات خ ــوالت و خدم محص

ــد. ــه نماین و ارائ
- رقابت هــای فنــی وســیع  ایجــاد شــده بر پایــه اســتانداردها، 
ــان، از  ــد و آن ــه انتخــاب مشــتریان را گســترش می ده دامن
اثــرات رقابــت  ایجــاد شــده بیــن تولیدکننــدگان ســود مــی 

برنــد.
- انطبــاق محصــوالت و خدمــات بــا اســتانداردها، تضمینــی 
ــرای کیفیــت،  ایمنــی و افزایــش اعتمــاد مصرف کننــدگان  ب
اســت، در نتیجــه اســتانداردها می تواننــد کیفیــت زندگــی را 

تضمیــن کننــد.
اســتانداردها در کیفیــت هــوا، آب، خــاک و انتشــار گازهــا و 
تشعشــعات بــرای حفــظ محیــط زیســت تأثیــر دارنــد و بــه 
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طــور کلــی اســتفاده از اســتانداردها کیفیــت زندگــی را ارتقاء 
می بخشــد. )دی ورایــس، 1389، 41(

BS 7000 3-2 معرفی استاندارد مدیریت نوآوری
ایــن اســتاندارد بــرای توانمنــدی مدیــران ارشــد و یــا افــراد 
ــات  ــوالت، خدم ــزی محص ــرای برنامه ری ــازمان ب ــدی س کلی
ــا  ــوالت ت ــده محص ــه آین ــز ب ــه و تمرک ــا توج ــا ب و فراینده
حداقــل یــک نســل آینــده تدویــن شــده و در حــال توســعه 

می باشــد.
ــه دارای  ــازمان هایی ک ــه س ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
یــک چارچــوب بــرای نــوآوری بلنــد مــدت هســتند در مقابل 
تهدیــدات یــا فرصت هــا ســریع تــر واکنــش نشــان می دهنــد  
و بــا احتمــال بیشــتری در اقــدام موثــر، و در حفــظ آهنــگ 
تغییــر بهتــر می باشــند. بــه ایــن ترتیــب، آن هــا بــا احتمــال 

بیشــتری بــه موفقیــت دســت می یابنــد.
شــرکت ها و ســازمان ها نیــز از هدایــت کلــی و جامــع ارائــه 

شــده توســط ایــن اســتاندارد اســتقبال می نماینــد.
تحقیقــات بنیــادی بــرای اســتاندارد اصلــی و بــاز هــم بــرای 
ــا  ــه ب ــب مصاحب ــن قال ــت. ای ــده اس ــام ش ــخه انج ــن نس ای
مدیــران ارشــد و دیگــران در خــط مقــدم نــوآوری و اســتفاده 
ــه  ــا ارائ ــا ب از اســتانداردها در ســازمان ها در سرتاســر بریتانی
طیــف گســترده ای از محصــوالت و خدمــات انتخــاب شــده 

)BS7000-1، 2008، 1 ــتاندارد ــت. )اس اس
به طور کلي نظام مدیریــت نوآوري متشکل از اجزاي مختلف 
برگیرنده  در  محیط  و  آن هــا  بین  ارتباطـات  )سـازمانهـا(، 

آن هــا )نهادها( هستند )والســکینو 2004(. به عبارت دیگر 
مفهوم نظام مدیریــت نوآوري حکایت از آن دارد که نوآوري 
حاصل تعامل بازیگران مختلفي است که در چارچوب محیط 
یکدیگر  بـا  محـصول  و  مـالي  منابع  دانش،  تبادل  به  نهادي 
ميپردازند. اســتقرار نظــام مدیریــت نوآوري سه محور اصـلي 
ــزي فرآیند کالن نوآوري است. محور  دارد؛ محـور اول طرح ری
ارتباطات  و  فرآیند  این  در  اصلي  بازیگران  طرح ریــزي  دوم 
بین آن هاســت و محور سوم ایجــاد محیط نهادي به عنوان 
ــزات، 2002،  چارچوب فعالیتها و تعامالت بازیگران است )بال

.)8-10
فرآیند نوآوري، اشاره به الگویي دارد که طي آن فعالیتهـاي 
مشتري طي  به  آن  تحویل  و  توسـعه محصول  ایـده،  تولیـد 
فناوري  و  دانش  مختلف  قلمروهاي  در  فرآیند  این  ميشود. 
کلـي  مدل  یک  از  تبعیت  ضمن  و  داشته  تفاوت  یکدیگر  با 

دارد. گوناگون  عرصههاي  در  متفـاوتي  طبیعـت 
افراد  و  نوآوري سازمانها  نظام مدیریــت  بازیگران  از  منظور 
فعال در آن هستند. مراد از افراد، مصرفکنندگان، کارآفرینان 
 BS7000-10، و دانشمندان و مدیران ارشد ميباشد. )اســتاندارد

)2011، 5
ــه اینکــه انطبــاق الزامــات اســتاندارد  ــا توجــه ب در نهایــت ب
ــی ســازمان ها  ــای بررســی آمادگ ــدام مبن ــر ک ــر ه فوق الذک
می باشــد، هــر الــزام تحــت عنــوان عاملــی بــه طــور مســتقل 
منجــر بــه اســتقرار می گــردد، کــه در مــدل مفهومــی ذیــل 

ــه می باشــد: ــل ارائ قاب

آمادگی صنایع دفاعی 
براي استقرار سیستم  

متغیر  (مدیریت نوآوري 
)وابسته

بررسی  -1
تجربیات 

جاري
ایجاد  -2

بینش آینده

بیانیه  -3
مأموریت

اکتساب  -4
اهداف و 
راهبردها

تعیین  -5
بزرگراه 
نوآوري

6-  
ریزي  طرح

رویکرد 
جدید

اگاهی به   -7
مأموریت، 
اهداف و 

ترویج  -8راهبرد
فرهنگ 
نوآوري

تقویت  -9
زیرساخت و 

خبرگی

برنامه  -10
اصلی 
نوآوري

اجراي  -11
برنامه و 
حمایت

ارزیابی  -12
پیشرفت و 
جبران مالی

13- 
ها  شایستگی
و مزیت 
رقابتی

14- 
مستندسازي و 

به 
گذاري اشتراك

تقویت  -15
اشتهار 
سازمان

16-  
بازنگري 
رویکرد 

کالن

 

شکل 2: مدل مفهومی پژوهش
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4 نظام مدیریت نوآوري در صنایع دفاعي ایران
سازمانهاي فعـال در نظام مدیریــت نوآوري بخش دفاع به دو 

قسمت تقسیم ميشوند:
الف: سازمانهاي بخش دفــاع: هر یک سازمانهاي فعـال در 
نظـام نـوآوري بخـش دفاع کارکردها و وظایف خاص به خود 
دارند. در بخش سیاستگـذاري سـازمانهـایي نظیر ستاد کل 
و وزارت دفاع بازیگر اصلي هستند، در بخش تقاضا واحدهاي 
گوناگون نیروهاي مسلح، مشتري صنایع دفاعي و مصرف کننده 
توسعه  و  تحقیق  بخش  در  می شــوند،  محسوب  محصوالت 
تحقیقاتي  مؤسســات  و  پژوهشکدهها  دانشگاهي،  واحدهاي 
و  تولید  بخش  در  و  فعالند،  مسلح  نیروهاي  و  دفاعي  صنایع 
صنعت واحدهاي صنعتي و تولیدي سازمان هــا و شرکتهاي 
زیرمجموعه ودجا عهده دار عرضه هستند. همچنـین بـه لحـاظ 
اهمیت و حساسیتهاي اطالعاتي موضوعات دفاعي و نظامي 
سـازمانهـاي نظـارتي و امنیتي نیز حضوري جدي در نظام 

نوآوري صنایع دفاعي دارند.
ب: سازمانهاي بخش غیر دفاعي: این سازمانها ممکن است با 
ساختار شرکتي در بخش خصوصي یا دولتي فعال باشند )مانند 
با  اسـت سازمانهایي  یـا ممکـن  و  تأمین کننـدگان(  برخي 
ساختار غیر شرکتي باشند )مانند دانشگاهها، مؤسسات مالي، 
فني(.  مؤسسات  علمي،  انجمنهاي  صنفي،  اتحادیههاي 
سازمانهاي  از  زیرمجموعههایي  که  است  ممکن  همچنین 
بزرگ باشند )ماننــد بخشهاي تحقیــق و توسعه و یا تولید 
سـازمانهـا(. هـر کدام از این بازیگران توانمنديها، ارزشهـا، 
اهـداف، سـاختار، رفتارهـاي سـازماني و فرآیندهاي یادگیري 

خاص به خود دارند.
ــت نـوآوري  یکي از مسائلي که باعث پیچیدگــی نظـام مدیری
و  فعال  بازیگران  اسـت گستردگي  دفـاعي شـده  در صـنایع 
تنوع هویتي آن هــاست. از آنجا که فعالیتهاي صنایع دفاعي 
نیازهاي نیروهاي مسلح در عرصههـاي گونـاگون صـنعتي  و 
را  دفاع  بخش  نوآوري  نظام  شـده است،  توزیـع  فناورانــه  و 
با تعریف مصطلح قلمداد  نوآوري بخشي،  نميتوان یک نظام 
بـه  کـه  اقتـصاد  مختلـف  بخشهاي  در  تعریف  به  بنا  کرد. 
قلمرو  محصوالت،  پایه،  فناوريهاي  چـون  ابعـادي  لحـاظ 
نظام  مـشابهند،  یکـدیگر  با  تولیدکننده  و  مشتري  دانشي، 
نوآوري بخشي عبارت است از شـبکهاي از عوامـل درگیـر در 
تولیـد، گـسترش و بهرهبرداري از دانش جدید، که در چارچوب 

محیط نهـادي خـاص خـود )هنجارهـا و قوانین رسمي و غیر 
رسمي( فعالیت مــیکنند )مالربــا، 2002(. بنابراین به دلیل 
تنوع و ریســک های عملکــردی و دانشــی محصوالت دفاعي و 
قلمروهاي دانشي مربوط به آن هــا نميتوان بخش دفـاع را یک 
مخابرات  معدني،  نساجي،  خودرویي،  بخشهاي  مانند  بخش 
شالوده  یک  کشور  اقتصاد  از  بخش  این  بلکه  گرفت،  نظر  در 
پیچیده صنعتي و تحقیقاتي است که با حضور در بخشهاي 
مختلف دانـش و فنـاوري بایـد پاسـخگـوي طیـف متنـوعي از 

باشد. نیروهاي مسلح  نیازهـاي 
به هر حال نظام نوآوري در بخش دفاع مانند سـایر نظـامهـاي 
نـوآوري بـه طـور اجتماعي و در طول زمان ساخته ميشود. 
همکاري،  تبادلي،  ارتباطي،  فرآیندهاي  طریق  از  بازیگران 
مـيپردازنـد.  تعامـل  بـه  یکـدیگر  بـا  فرمانـدهي  و  رقابت 
تکامل  با  ميشود.  انجام  نهادها  چارچوب  در  تعـامالت  ایـن 
قابلیتهــای بازیگران و شیوههاي تعامـل آن هــا نظام نوآوري و 
فرآیندهاي آن هــا دستخوش تغییرات تکاملي مــیشود. )انــواع 
ــوآوری ، 1392( میانجــی هــا و کارکــرد آن هــا در نظــام ن

5 طرح تحقیق
اســتاندارد در  منــدرج  نظــری  مبانــی  بــه  توجــه   بــا 

از  بــر اســاس میانگیــن حاصــل   BS 7000:2008 Part1

مجمــوع عوامــل مرتبــط بــا هــر گام، جایــگاه ســازمان در هــر 
ــخص  ــوآوری مش ــت ن ــتاندارد مدیری ــن اس ــه ای گام و مرحل

می شــود.
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 1مرحله 
/  یافتن توان (

تنظیم   
 )پیشینه

بررسی ( 1گام •
تجربیات 

جاري نوآوري 
براي تعیین 

استعدادهاي 
 )بهبود

ایجاد ( 2گام •
 )بینش آینده

تنظیم  ( 3گام •
بیانیه  

ماموریت  
درخصوص 

 )نوآوري
به ( 4گام •

دست آوردن 
اهداف و 

راهبردهاي 
نوآوري از 

اهداف و 
راهبردهاي 

 )کلی سازمانی

 2مرحله 
پایه ریزي (

تعیین ( 5گام • )اساس کار
بزرگراه 
 )نوآوري

  6گام •
طرح ریزي (

براي 
بنیان گذاري 

رویکرد 
جدیدي به 

 )نوآوري
آگاهی ( 7گام •

دادن نسبت  
به جوهره ي 

ماموریت  
نوآوري، 
اهداف و 
 )راهبردها

ترویج ( 8گام •
دادن فرهنگ 

پرورش 
 )نوآوري

تقویت ( 9گام •
کردن 

زیرساخت و 
خبرگی در 

مدیریت 
 )نوآوري

 3مرحله 
اجراي  (

تنظیم  ( 10گام • )تغییرات
برنامه اصلی 

 )نوآوري
اجراي ( 11گام •

برنامه و 
حمایت از 

رویکرد جدید 
 )به نوآوري

ارزیابی ( 12گام •
پیشرفت و 

جبران مالی 
برنامه اصلی 

 )نوآوري

 4مرحله 
ساختن  (

خبرگی و 
 )تقویت آوازه

ایجاد ( 13گام •
شایستگی هاي 

اختصاصی و 
مزیت رقابتی از 

 )طریق نوآوري
 14گام •

مستندسازي، (
به 

اشتراك گذاري، 
به اطالع عموم 

رساندن و 
جشن گرفتن 
دستاوردهاي 

حاصل از 
 )نوآوري

تقویت  ( 15گام •
اشتهار سازمان 

از طریق 
 )نوآوري

  16گام •
بازنگري و (

تصفیه 
رویکرد کالن 

 )به نوآوري

)BS7000-1، 2008 شکل 3 : گام های نوآوری )استاندارد

جدول 2: وضعیت نتایج سواالت در ارتباط با گام ها

جدول 1 : ماتریس ارتباط سواالت  پرسش نامه و گام های استقرار سیستم مدیریت نوآوری

ــش نامه  ــؤاالت  پرس ــن س ــگاه میانگی ــن جای ــت تعیی جه
در گام هــای اســتاندارد از آزمــون فــرض میانگیــن اســتفاده 

می کنیــم.
بــا اســتفاده از آزمــون فــرض میانگیــن و تعییــن در صــدی 
ــا  ــه تحقیــق را ب از خطــا، هــم ســؤال تحقیــق و هــم فرضی

ــم. ــرار می دهی ــی ق ــورد بررس ــوی م ــال ق احتم
ــر اســاس متــن اســتاندارد، تمامــی ســؤاالت  پرســش نامه  ب
)عوامــل تحقیــق( می تواننــد بطــور جداگانــه مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتــه و میــزان تحقــق یــا عــدم تحقــق هــر ویژگــی 
)گام( را نشــان دهنــد، بدیــن شــکل کــه میانگیــن امتیــازات  
ــردد، ســپس  ــر ســوال محاســبه می گ ــرای ه پرســش نامه ب
مطابــق ماتریــس ارتباطــات بین گام هــای نوآوری و ســواالت  
ــوان  ــه عن ــد ب ــده ان ــق ش ــه محق ــی ک ــش نامه، گام های پرس
ــه مربوطــه قلمــداد شــده و  ــزان آمادگــی در گام و مرحل می

ــه می گــردد.  ــه ســواالت راهــکار ارائ ــرای بقی ب

بــرای بررســی وضعیــت جایــگاه ســازمان در عوامــل مختلــف 
ــوآوری، میانگیــن در گام هــای مرتبــط محاســبه  مدیریــت ن
ــون  ــپس آزم ــردد، س ــت می گ ــل ثب ــدول ذی ــده و در ج ش
فــرض بــرای هــر ســوال بــه صــورت جداگانــه انجــام شــده 
و در صورتــی کــه میانگیــن بــه عــدد 2.5 یــا بزرگتــر منتــج 
شــود، آن فــرض قبــول و در غیــر اینصــورت رد می شــود کــه 

ــد. ــی آن گام نمی باش ــازمان دارای ویژگ ــا س تبع

6 نتیجه گیری و پیشنهادات
 BS7000 بــا توجــه بــه گام هــای معرفــی شــده در اســتاندارد
ــرای طرح ریــزی اســتقرار ایــن اســتاندارد، صنایــع دفاعــی  ب
کشــور در چــه ســطحی از آمادگــی  اســتقرار ایــن اســتاندارد 

می باشــند؟
بــا اســتفاده از آزمــون فــرض میانگیــن )بــه صــورت پلــه ای( 
موقعیــت کنونــی صنایــع دفاعــی کشــور در عوامــل سیســتم 
ــج  ــت. از نتای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــوآوری م ــت ن مدیری
بدســت آمــده آزمــون فــرض، امتیــاز میانگیــن عوامــل 2، 5، 
ــد  ــورد تأیی ــر از 2.5، م ــاز باالت ــن امتی ــا میانگی 7، 9 و 14 ب
واقــع شــده اســت، بــه عبارتــی صنایــع دفاعــی کشــور دارای 
ویژگی هــای عوامــل مذکــور در اســتاندارد مــی باشــد، لیکــن 
دیگــر عوامــل شــامل عامل هــای 1، 3، 4، 6، 8، 10، 11، 12، 
ــتاندارد  ــده در اس ــه ش ــای ارائ ــد ویژگی ه 13، 15 و 16 فاق

مــی باشــد.

 شماره
 سوال

گام 
1 

گام 
2 

گام 
3 

گام 
4 

گام 
5 

گام 
6 

گام 
7 

گام 
8 

گام 
9 

گام 
10 

گام 
11 

گام 
12 

گام 
13 

گام 
14 

گام 
15 

گام 
16 

1  *               
2   *       *       
3 *                
4    *             
5     *            

 میانگین در سواالت سواالت مرتبط شماره گام
1 3 2,27 
 102,54و  21
 112,42و  32
 252,22و  4 4
 272,54و  16و  14و  9و  5 5
 302,39و  28و  26و  23و  7و  6 6
7 152,64 
 312,34و  29و  19و  13و  9و  8 8
 332,50و  29و  22و  21و  15 9
 252,36و  17و  2 10
 182,36و  12 11
 362,21و  32و  24 12
 352,30و  34و  20 13
14 302,73 
 232,22و  20 15
 362,09و  24 16
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جدول 3: رتبه بندی عوامل تحقیق

7 مراجع و منابع
ــرد  ــا و کارک ــی ه ــواع میانج ــان. )1392(. ان ــروه مولف 1( گ
ــی  ــی و تحقیقات ــه آموزش ــوآوری، موسس ــام ن ــا در نظ آن ه

ــی ــع دفاع صنای
2(  دی ورایــس، هنــک. )1389(. استانداردســازی- رویکردی 
ــازی.  ــی استانداردس ــازمان های مل ــه س ــه ب ــب و کاران کس

ترجمــه دکتــر بهــروز ریاحــی. انتشــارات مربــع
ــه  ــوژی. ترجم ــت تکنول ــارق. )1390(. مدیری ــل، ط 3( خلی
دفتــر  ایــزدی.  داوود  و  اعرابــی  محمــد  ســید  دکتــر 

فرهنگــی پژوهش هــای 
4) Vlasceanu, L, (2004), “Quality Assurance: Issues 
and policy implication”, Higher Education in Europe 
18(3), 27-41
5) Balzat, M. 2002. “The Theoretical Basis and the 
Empirical Treatment of National Innovation Systems” 
Discussion Paper Series 232
6) Malbera, F. 2002. “Sectoral systems of innovation 
and production.” Research policy, 31
7) Committee MS/4. 2008. “BS7000-1: Design man-
agement systems – Part 1: Guide to managing innova-
tion”. British Standards Institute
8) Committee MS/4. 2011. “BS7000-10: Design man-
agement systems – Part 10: Vocabulary of terms used 
in design management”. British Standards Institute

ــود وضعیــت جــاری عوامــل  ــا بهب ــع دفاعــی کشــور ب صنای
ــد: ــت یاب ــی دس ــت مطلوب ــه وضعی ــد ب ــر می توان زی

- نــوآوری بــه کمــک مشــتریان، رقبــا، اســتانداردها، مراکــز 
تجــاری و ... )مفــاد بنــد 5 و 6 اســتاندارد(

- انعطــاف پذیــری یــا تصمیــم گیــری فــردی )مفــاد بنــد 5 
و 6 اســتاندارد(

- برنامه ریزی نوآوری )مفاد بند 5 و 6 استاندارد(
 6 و   5 بنــد  )مفــاد  طرح هــا  در  چابکــی  از  حمایــت   -

اســتاندارد(
- ارزیابــی و بازنگــری هــای نــوآوری )مفــاد بنــد 5 و 6 

اســتاندارد(
- ارائــه ایــده هــای خالقانــه توســط کارکنــان )مفــاد بنــد 5 

و 6 اســتاندارد(
- تــالش بــرای نــوآوری از طریــق چالــش مفروضــات و تأکید 
مفروضــات بــه جــای بــرون یابــی خطــی )مفــاد بنــد 5 و 6 

استاندارد(
- نــوآوری، تعهــد مدیــران ارشــد بجــای متخصصــان )مفــاد 

بنــد 5 و 6 اســتاندارد(
ــدف روشــن  ــا ه ــا ب ــرد و خروجــی پروژه ه ــی عملک - ارزیاب

ــاد بنــد 5 و 6 اســتاندارد( )مف
- تصمیــم بیــن محصــول جدیــد/ بهبــود محصــول قدیمــی 

)مفــاد بنــد 5 و 6 اســتاندارد(
ــادل  ــگ و متع ــود هماهن ــوق، بهب ــل ف ــود عوام ــس از بهب پ
تمامــی عوامــل مــد نظــر اســت. بهبــود مقطعــی یــا بخشــی 
از عوامــل باعــث نمی گــردد تــا صنایــع دفاعــی بــه گام هــای 

باالتــر و مرحلــه نهایــی دســت یابــد.
6-1  نتایج و یافته های حاصل از فرضیه فرعی

همچنیــن  و  تــر  کاربــردی  پیشــنهادات  ارائــه  بــرای 
ــر  ــازمان، بهت ــات اصالحــی در س ــرای اقدام ــزی اج برنامه ری
اســت کــه عوامــل را رتبــه بنــدی کنیــم. عوامــل کــه رتبــه 
ــه ســایر  ــری نســبت ب ــت بدت ــر داشــته باشــند، وضعی کمت
ــا  ــرد. ب ــرار گی ــت اصــالح ق ــد در اولوی ــته و بای ــل داش عوام
توجــه بــه رتبــه بنــدی عوامــل و ارتبــاط آن هــا بــا گام هایی 
ــی  ــا م ــای آن ه ــد ویژگی ه ــی کشــور فاق ــع دفاع ــه صنای ک
باشــند، گام هایــی کــه نیازمنــد اقدامــات بــا اولویت بیشــتری 

ــم. ــایی می نمایی ــتند را شناس هس

میانگین رتبه  وامل مرتبطع گامشماره 
 عوامل

 نتایج آزمون فرض

رد فرض صفر 17,32 3 1
تأیید فرض صفر 1020,31و  21
رد فرض صفر 1119,88و  32
رد فرض صفر 2516,73و  4 4
تأیید فرض صفر 2718,64و  16و  14و  9و  5 5
رد فرض صفر 3020,06و  28و  26و  23و  7و  6 6
تأیید فرض صفر 1521,64 7
رد فرض صفر 3117,75و  29و  19و  13و  9و  8 8
تأیید فرض صفر 3319,78و  29و  22و  21و  15 9
رد فرض صفر 2518,47و  17و  2 10
رد فرض صفر 1818,52و  12 11
رد فرض صفر 3616,40و  32و  24 12
رد فرض صفر 3517,12و  34و  20 13
تأیید فرض صفر 3022,86 14
رد فرض صفر 2316,36و  20 15
رد فرض صفر 3614,72و  24 16




