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تحقیــق حاضــر اســتقرار سیســتم مدیریــت نــوآوری را در صنایــع دفاعــی کشــور بــر اســاس اســتاندارد  BS 7000 :2008مــورد بررســی قــرار
مــی دهــد .ایــن اســتاندارد شــامل  4مرحلــه و  16گام اســت .جهــت مشــخص شــدن جایــگاه ســازمان در فراینــد اســتقرار مدیریــت نــوآوری از
پرس ـشنامه  36ســؤاله متــن اســتاندارد اســتفاده میشــود .هــر ســؤال پرس ـشنامه یــک عامــل مهــم در اســتقرار اســتاندارد اســت کــه تأییــد یــا رد
شــدن هــر کــدام از نظــر خبــرگان ایــن پژوهــش مــی توانــد نشــاندهنده میــزان آمادگــی بــرای اســتقرار ایــن عوامــل در نظــام مدیریــت نــوآوری صنایــع
و ســازمانهای دفاعــی کشــور باشــد .هــر عامــل بــا گزینــه هــای  1تــا  5ســنجیده میشــود کــه  5بهتریــن حالــت اســت .جامعــه تحقیــق تمامــی
قوتوســعه آن صنایــع پاســخ دهنــدگان بــه پرسـشنامه مــی
صنایــع دفاعــی کشــور اســت کــه مدیــران مرتبــط در حــوزه نــوآوری ،تکنولــوژی و تحقی 
باشــند .در نهایــت  66پرسـشنامه از مجمــوع  82مدیــر دریافــت شــد کــه بــا مــدل آزمــون فــرض میانگیــن بــه کمــک نرمافــزار  ،SPSSمــورد تجزیــه
و تحلیــل آمــاری قــرار گرفتــه و میــزان تحقــق هــر کــدام از عوامــل تعییــن گردیــد .برخــی عوامــل ماننــد گامهــای اول ،ســوم ،چهــارم ،ششــم ،هشــتم،
دهــم ،یازدهــم ،دوازدهــم ،ســیزدهم ،پانزدهــم و شــانزدهم دارای میانگیــن کمتــر از  2.5بــوده و صنایــع دفاعــی کشــور دارای ویژگیهــای ایــن گامهــا
نمیباشــد ،کــه بــرای توانمنــدی آنهــا در اســتقرار ایــن سیســتم و بهبــود آن ،راهکارهایــی ذکــر شــده اســت .همچنیــن عواملــی ماننــد گامهــای دوم،
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و عينــي مــدت هاســت كــه از قالــب پيشــين خــارج شــده

 .1مقدمه

نــوآوري ،مفهومــي كليــدي اســت كــه امــروزه از آن بــه

عنــوان محــور دســتاوردهاي تجــارت در قــرن بيســت و يکــم
يــاد مــي شــود .ســازمانهاي كوچــک و بــزرگ ،اقــدام بــه

ارزيابــي مجــدد محصــوالت ،خدمــات و عمليــات خــود كــرده

انــد تــا فرهنــگ نــوآوري را بــه وجــود آورنــد .ايــن بازبينــي
مجــدد اهــداف ســازماني ،بديــن دليــل صــورت ميگيــرد
كــه پــرورش فرهنــگ نــوآوري در درون ســازمان ،بهتريــن

تضمينــي اســت كــه يــک ســازمان بتوانــد در محيطــي كــه
بازارهــاي آن بــه ســرعت بــه پيــش مــي رونــد ،پايــدار بمانــد.
(دی ورایــس)1389 ،

اهميــت روز افــزون نــوآوري ،چگونگــي رقابــت شــركتها
و اســاس برتــري نســبي ميــان كشــورها را ،تغييــر مــي

دهــد .بــراي كشــورهايي كــه در اقتصــاد جهانــي ســرآمد و
طاليـهدار هســتند ،تــوازن ميــان دانــش و منابــع محســوس
* نویسنده مسئول  -کارشناسیارشد مدیریت تکنولوژی
** استادیار دانشگاه مالک اشتر

و گويــا نــوآوري بــه مهمتريــن عامــل در تعييــن ســطح

اســتاندارد زندگــي تبديل شــده اســت( .دی ورایــس)1389 ،

از ســوی دیگــر ،امــروزه کشــورهای صنعتــی و توســعه
یافتــه دنیــا از طریــق استانداردســازی و یکپارچهســازی
6

فرایندهــای مدیریتــی و سیســتمی در صــدد بهینهســازی

منابــع و ســرمایهگذاریها و همچنیــن کاهــش هزینههــا
میباشــند ،کــه چــه بســا پیشــرفت در استانداردســازی

باعــث شــده کــه دنیــا را همســو و نیازمنــد خــود ســازند.
(دی ورایــس)1389 ،

از ایــن رو ایــن اســتاندارد سیســتم مدیریــت نــوآوری  ،از
7

خانــواده اســتانداردهای مدیریــت طراحــی ،نیــز یکــی از
همــان اســتانداردهایی اســت کــه فراینــد خلــق ایــده تــا

تحقــق محصــول را تســهیل و تســریع مینمایــد و باعــث

اثربخشــی و توانمنــدی نوآوریهــای ســازمانی و بالتبــع

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

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

نظــام ملــی نــوآوری میگــردد.

در شــکل  1کــه برگرفتــه از مقدمــه اســتاندارد BS7000

میباشــد ،کارکــرد اصلــی اســتاندارد نظــام مدیریت نــوآوری،

در مراحــل مختلــف پیشــبرد آن و جهتدهی و همسوســازی
ایدههــا و نوآوریهــا بــه صــورت یکپارچــه نشــان داده شــده

اســت.

بــارور شــده و فعاليتهــاي نوآورانــه آنهــا بــه اجــرا درآيــد

تحقيقاتــي و بهخصــوص مراکــز تحقيقاتــي صنايــع دفاعــي

را بــراي ســازمانها فراهــم مــيآورد تــا اســتعداد آنهــا

– فناورانــه ،مســتلزم ايفــاي نقــش اثربخــش توســط مراکــز

جهانــي و واکنــش نســبت بــه چالشهــاي اجتماعــي ،تلقــي

ملــي و بينالمللــي ،در قالــب نظــام مديريــت نــوآوري بخــش

دفاعــي کشــورمان بايســتي نــوآور باشــند تــا درچرخــه رقابت

محقــق نخواهــد شــد.

در بلندمــدت و زيرســاخت اوليــه بــراي رقابــت در بازارهــاي

ميشــود و بديــن جهــت شــکي باقــي نميمانــد کــه صنايــع

جهانــي بتواننــد بــه حيــات خــود ادامــه دهنــد.

يــک ســو و شــکل دادن بــه همکاريهــا و مشــارکتهاي
دفاعــي بــه عنــوان يــک زيرسيســتم از نظــام ملــي نــوآوري
برخــي از عــوارض بيتوجهــي بــه ضــرورت ارتقــاي نــوآوري و

بــه عبــارت دیگــر ،اهمیــت نظامــی و اقتصــادی نــوآوری

اســتقرار سيســتمهاي مديريتــي همچــون سيســتم مديريــت

اســتقرار اســتانداردهای مدیریتــی از طــرف دیگــر ،موجــب

 -بارور نشدن بسياري از ايدههاي دروني،

بــرای صنایــع دفاعــی کشــور از یــک طــرف و اهمیــت

شدهاســت کــه اســتقرار اســتاندارد مدیریــت نــوآوری بــه

نــوآوري در صنايــع دفاعــي و نظامي عبارتنــد از :

 -نيــاز و وابســتگي روزافــزون کشــور بــه فناوريهــاي

مســألهای حائــز اهمیــت بــرای صنایــع مذکــور مبــدل شــود

پيشــرفته،

مســئله صــورت گیــرد.

موجــود،

و بههمیــن دلیــل الزم اســت تالشــهایی بــرای حــل ایــن

 -از دســت رفتــن فرصتهــا بــا عنايــت بــه قابليتهــاي

صنايــع دفاعــي و نظامــي ايــران بــه عنــوان بخشــي متکــي

 -از دســت دادن ســهم بــازار و ناتوانــي در کســب مزيــت

بــراي بقــاء مواجــه بــوده و ناگريــز از تــاش صنعتــي و

و هــر انــدازه کــه کشــور در جهــت پويايــي و اســتفاده

بــه فنــاوري ،در دوران کنونــي بــا چالشهــاي جديتــري

رقابتــي در ايــن عرصــه.

بــه گســترش نيروهــاي مســلح کشــور همچــون ارتــش،

اشــاعه) نوآورانــه و فناورانــه در عرصــه صنايــع دفاعــي تــاش

افزايــش جهــت پاســخگويي بــه بخشــي از تقاضاهــاي رو

توانمنديهــاي (انطبــاق ،جــذب ،بهرهبــرداري ،توســعه و

BS7000-1

فناورانــه وســيعتر بــراي تأميــن نيازمنديهــاي روبــه

بهينــه از منابــع موجــود خــود در زمينــه نــوآوري و ايجــاد
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کنــد ،بــه همــان انــدازه هزينههــاي توليــد محصــوالت

 2ضرورت طرحريزي سيستم مديريت نوآوري
مبتني بر استاندارد در بخش دفاعي كشور

کشورشــان تأثيرگــذار ميشــود و ايــن مهــم محقــق

ســازمانهای ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﮔﺮوهﻫﺎي

ايــن عرصــه و هماهنگــي تعامــل مناســب ايــن نظام نــوآوري

ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن ﻧـﻮآوري

در ســطح کشــور .

ﻗﻮاﻋﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼت داﻧﺸﻲ را ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ اثــر ﺑﺴﺰاﻳﻲ در

نظامــي کاهــش مييابــد و عواقبــي ماننــد تــورم داخلــي
و يــا وابســتگيهاي خارجــي ،کمتــر بــر آنــان و اقتصــاد

نميگــردد مگــر بــا داشــتن نظــام مديريــت نــوآوري کارا در

اﮔﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﮔﺴﺘﺮده و ﻛﺎراي داﻧﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪای بیــن

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ،اﻋﻀﺎء ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻫﻤﻜـﺎري و ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﻣـﺴﻠﺢ ﺷﻜﻞ

بــا ســاير سيســتمهاي موجــود در نظــام کالن ملــي نــوآوري

در ﺑﺨـﺶ دﻓـﺎع ﺑـﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮد .از آنجا ﻛﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ،

لــذا بــا توجــه بــه توضیحــات مذکــور و تبییــن نیــاز صنایــع

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻮآوري ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧﻮآوري داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻛﺜـﺮ

مبحــث استانداردســازی و رویکــرد اســتقرار سیســتمهای

(طــارق خلیــل .)1390 ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮان ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ در

دفاعــی کشــور بــه سیســتم مدیریــت نــوآوری ،از آنجایــی که

ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑﺮاي ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ،ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺤﻮري ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ

مدیریتــی منطبــق بــر اســتانداردهای معتبــر جهانــی و دارای

اﻛﺜﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞهــای مربــوط بــه ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻧـﻮآوري وﺟـﻮد دارد.

فرایندهــا ،بهبــود دیدگاههــا و بســیاری از فوایــد دیگــر،

در آسیبشناســی و ﺑﻴـﺎن ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي

مرجــع ذیصــاح ،میتوانــد در کاهــش هزینــه ،انعطــاف

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ادﺑﻴﺎت ﻧﻬﺎدﮔﺮاﻳﻲ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪاي

موثــر باشــد ،و در نهایــت بــا توجــه بــه اينکــه ایــن اســتاندارد

ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻧﻈﺎم ﻧـﻮآوري دارد ،در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺳﻌﻲ

مرکــز تحقیقــات مخابراتــی ایــاالت متحــده آمریــکا اســتقرار

دﻓﺎع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮد.

زمینــهی اســتقرار سيســتم مديريــت نــوآوري بــر مبنــاي

و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ

دفاعــي کشــور صــورت نپذيرفتــه اســت ،بنابرایــن ارايــه

ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ايــن قابليــت هــا و سياســتها را

جهانــی در کشــورهایی چــون وزارت خزانـهداری انگلســتان و

ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺨﺶ

یافتــه و در حــال بهبــود میباشــد ،تاکنــون تحقيقاتــي در

ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻳﺠﺎب ﻣﻲکنــد کــه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ

اســتاندارد تدويــن شــدهی ( )BS7000در حــوزه صنايــع

ﻧﻬﺎدي ﻧﻮآوري در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت ﺟﺪي

چارچوبــي مناســب بــرای ایــن کار و مشــخص کــردن جايگاه

بــه عنــوان يــك مــدل يكپارچــه و مبتنــي بــر يــك سيســتم

سيســتم در راســتاي افزايــش کارايــي و اثربخشــي اقتصــادي

و مستندســازي اصــول و رويههــا طراحــي كنيــم ،بــیﺷﻚ

ارزشــمند و حائــز اهميــت ميباشــد.

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اســت.

فعلــي ايــن صنايــع و آمادگــي ايشــان بــرای اســتقرار ايــن

جهانــي ،آزمــوده شــده و معتبــر در كنــار هــم بــا تعريــف

و ایجــاد تــوان دفاعــی بــرای نیروهــای مســلح کشــور ،بســيار

ﮔـﺎﻣﻲ ﻣﻬـﻢ در اﺳﺘﻤﺮار و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻮآوريﻫﺎ در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ

هــر چنــد در بخشهــاي ديگــر تحقيقاتــي در خصــوص نظام

صنايــع دفاعــي و نظامــي ايــران بــه عنــوان بخشــي متکــي به

خصــوص نظــام نــوآوري و ارتبــاط آن بــا استانداردســازي در

بقــاء مواجــه بــوده و نــا گريــز از تــاش صنعتــي و فناورانــه

نــوآوري و مدیریــت نــوآوری صــورت پذيرفتــه اســت ،امــا در

فنــاوري ،در دوران کنونــي بــا چالشهــاي جديتــري بــراي

ايــن حــوزه در ســطح کالن صنايــع دفاعــي تاکنون پژوهشــي

وســيعتر بــراي تأميــن نيازمنديهــاي روبــه افزايــش

بنابرایــن ،میتــوان گفــت کــه ســوال اصلــی ایــن تحقيــق،

نيروهــاي مســلح کشــور همچــون ارتــش ،ســپاه ،ناجــا و ...

اســتاندارد سیســتم مدیریــت نــوآوری اســت.

ايفــاي نقــش اثربخــش توســط مراکــز تحقيقاتــي و بــه

صــورت نپذيرفته اســت.

میــزان آمادگــی صنایــع دفاعــی کشــور بــرای اســتقرار

جهــت پاســخگويي بــه بخشــي از تقاضاهــاي رو به گســترش
اســت .امــا برخــورداري از اقتــدار علمــي – فناورانه  ،مســتلزم

خصــوص مراکــز تحقيقاتــي صنايــع دفاعــي اســت .امــا ايــن
مهــم جــز بــا بســيج اســتعدادهاي ملــي از يــک ســو و شــکل

دادن بــه همکاريهــا و مشــارکتهاي ملــي و بينالمللــي ،

و در قالــب نظــام مديريــت نــوآوري بخــش دفاعــي بــه عنوان

 3مبانی نظری

شــد.

آفریننــده جهــان بــرای برقــراری نظــام خلقــت در ایــن

يــک زيــر سيســتم از نظــام ملــي نــوآوري محقــق نخواهــد
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جهــت رشــد و شــکل گيــري هــر فنــاوري الزم اســت کــه

عالــم هســتی بــرای هــر چیــزی حــدی ،مقــداری و معیــار

نظــام مديريــت نــوآوري در ســطح ســازماني اســتقرار يابــد و

و انــدازهای را مقــرر كــرده اســت .اســتاندارد پدیــدهای تــازه

را بــراي کمــک بــه رشــد و هــم افزايــي تکنولــوژي در
بخشهــاي مختلــف همســو نمايــد و اساس ـاً بــدون وجــود

بلكــه مفهــوم وســیع آن در تمــام عالــم هســتی وجود داشــته
و دارد و انســان تنهــا بــا درك و اقتبــاس از عالــم طبیعــت و

نظــام ملــي نــوآوري کارآمــد اقــدام نمــود و عملکــرد نظــام

در زندگــی خــود از جملــه در زمینــه تولیــدات ،مصنوعــات و

در صنايــع مختلــف ،نميتــوان بــه درســتي مــورد ســنجش

و تجــارت گشــوده كــه آن را اســتاندارد نــام نهــاده اســت.

از آنجایــی کــه نظــام نــوآوری دفاعــی در برخــی ســازمانهای

 -اســتانداردها پایههــای علمــی و فنــی معتبــری در جهــت

و بــدون ارتباطــات متقابــل شــکل گرفتــه اســت و از

محیــط زیســت را فراهــم نمــوده و همچنیــن زمینــه رشــد

مشــکل عــدم هماهنگــی بیــن مجموعههــا در ایــن حــوزه

 -اســتانداردهای بینالمللــی كــه حاصــل توافــق جهانــی

بــه تعریــف جامــع استانداردســازی از ســوی ســازمان

و بــا تعریــف ویژگیهایــی از محصــوالت و خدمــات در

(« : )ISO/IEC, 1991فعالیــت اســتقرار و تثبیــت مجموعــه

هنــگام توســعه زیرســاختها محســوب میگردنــد.

چــه مشــکل بالقــوه و چــه مشــکل بالفعــل ،در جهــت منافــع

ی ایجــاد میكننــد.
بازارهــای داخلــی و جهانــ 

بــا ایــن هــدف کــه ایــن راهحلهــا بطــور پیوســته در یــک

محصــوالت و خدمــات خــود را در حــد قابلقبــول تولیــد

بــه تبــع آن نظــام نــوآوري ملــي عوامــل و نهادهــاي گوناگون

و امــری بدیــع و نوظهــور و ســاخته ذهــن بشــری نیســت،

و ارزيابــي قــرار داد.

تابعــه نیروهــای مســلح بــه صــورت جزیــرهای ،خــود محــور
مقــررات و ضوابــط منســجمی الگوبــرداری نشــده اســت،

چرا استانداردسازی:

كمــك بــه تدویــن قوانیــن مربــوط بــه بهداشــت ,ایمنــی و
اقتصــادی را مهیــا میســازند.

بــه طــور مشــهود بــه چشــم میخــورد .لــذا بــا توجــه

هســتند و بعنــوان مراجــع مهــم فنــی شــناخته میشــوند

ISO/IEC

بازارهــای جهانــی پایــهای بــرای تصمیمــات درســت در

بینالمللــی اســتاندارد ( ،)ISOدر راهنمــای 2

طــرف یــا طرفهــای دخیــل و متعــادل کــردن نیازهایشــان

 -بــا اســتفاده از اســتانداردها ،تولیدكننــدگان ميتواننــد

دوره معیــن مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت ».بهتریــن

و ارائــه نماینــد.

دامنــه انتخــاب مشــتریان را گســترش میدهــد و آنــان ،از

مديريــت نــوآوري بــر مبنــاي اســتاندارد تدويــن شــدهی

برنــد.

اســت ،ارايــه چارچوبــي مناســب بــرای ایــن کار و مشــخص

بــرای كیفیــت،ایمنــی و افزایــش اعتمــاد مصرفکننــدگان

اســتقرار ايــن سيســتم در راســتاي افزايــش کارايــي و

تضمیــن كننــد.

مســلح کشــور بســيار ارزشــمند و حائــز اهميــت ميباشــد.

تشعشــعات بــرای حفــظ محیــط زیســت تأثیــر دارنــد و بــه

بــه اينکــه تاکنــون تحقيقاتــي در عرصــه اســتقرار سيســتم

اثــرات رقابــتایجــاد شــده بیــن تولیدكننــدگان ســود مــی

( )BS7000در حــوزه صنايــع دفاعــي صــورت نپذيرفتــه

 -انطبــاق محصــوالت و خدمــات بــا اســتانداردها ،تضمینــی

کــردن جايــگاه فعلــي ايــن صنايــع و آمادگــي ايشــان بــرای

اســت ،در نتیجــه اســتانداردها میتواننــد كیفیــت زندگــی را

اثربخشــي اقتصــادي و ایجــاد تــوان دفاعــی بــرای نیروهــای

اســتانداردها در كیفیــت هــوا ،آب ،خــاك و انتشــار گازهــا و

BS7000-1

انتخــاب و ابــزار ،استانداردســازی سیســتم مدیریــت نــوآوری
در صنایــع دفاعــی کشــور میباشــد و نهايتـاً اينکــه بــا توجــه

 -رقابتهــای فنــی وســیعایجــاد شــده بر پایــه اســتانداردها،

35

بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد

محــدودی از راهحلهــا بــرای مشــکل عــدم هماهنگــی،

 -اســتانداردها زمین ـهای شــفاف و یكســان بــرای رقابــت در
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ملــي نــوآوري را بــدون وجــود نظامهــاي مديريــت نــوآوري

خدمــات برآمــده و فصــل نوینــی را در عالــم صنعــت ،تولیــد
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نظامهــاي مديريــت نــوآوري نميتــوان نســبت بــه تدويــن

پیــروی از خالــق خــود درصــدد پیــاده كــردن و اســتقرار آن

بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد

BS7000-1

طــور كلــی اســتفاده از اســتانداردها كیفیــت زندگــی را ارتقاء

آنهــا (ﻧﻬﺎدﻫﺎ) ﻫﺴﺘﻨﺪ (والســکینو  .)2004ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ

 2-3معرفی استاندارد مدیریت نوآوری BS 7000

ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﻴﻂ

ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم مديريــت ﻧﻮآوري ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ ﻧﻮآوري

میبخشــد( .دی ورایــس)41 ،1389 ،

ایــن اســتاندارد بــرای توانمنــدی مدیــران ارشــد و یــا افــراد

ﻧﻬﺎدي ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ و ﻣﺤـﺼﻮل ﺑـﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

و فرایندهــا بــا توجــه و تمرکــز بــه آینــده محصــوالت تــا

دارد؛ ﻣﺤـﻮر اول طرحريــزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻼن ﻧﻮآوري اﺳﺖ .ﻣﺤﻮر

ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ .اســتقرار نظــام مديريــت ﻧﻮآوري ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻـﻠﻲ

کلیــدی ســازمان بــرای برنامهریــزی محصــوالت ،خدمــات

دوم طرحريــزي ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت

حداقــل یــک نســل آینــده تدویــن شــده و در حــال توســعه

ﺑﻴﻦ آنهاســت و ﻣﺤﻮر ﺳﻮم ايجــاد ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

میباشــد.

ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﺳﺖ (بالــزات،2002 ،

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ســازمانهایی کــه دارای

.)8-10

یــک چارچــوب بــرای نــوآوری بلنــد مــدت هســتند در مقابل

تهدیــدات یــا فرصتهــا ســریع تــر واکنــش نشــان میدهنـ د

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻮآوري ،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎي

تغییــر بهتــر میباشــند .بــه ایــن ترتیــب ،آنهــا بــا احتمــال

ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري

شــرکتها و ســازمانها نیــز از هدایــت کلــی و جامــع ارائــه

ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد.

تحقیقــات بنیــادی بــرای اســتاندارد اصلــی و بــاز هــم بــرای

ﻓﻌﺎل در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺮاد از اﻓﺮاد ،ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن

ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳـﺪه ،ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻃﻲ

و بــا احتمــال بیشــتری در اقــدام موثــر ،و در حفــظ آهنــگ

ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﻠـﻲ

بیشــتری بــه موفقیــت دســت مییابنــد.

ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻈﺎم مديريــت ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮاد

شــده توســط ایــن اســتاندارد اســتقبال مینماینــد.

ایــن نســخه انجــام شــده اســت .ایــن قالــب مصاحبــه بــا
36

و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ( .اســتاندارد BS7000-10،

)2011، 5

مدیــران ارشــد و دیگــران در خــط مقــدم نــوآوری و اســتفاده

از اســتانداردها در ســازمانها در سرتاســر بریتانیــا بــا ارائــه
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در نهایــت بــا توجــه بــه اینکــه انطبــاق الزامــات اســتاندارد
فوقالذکــر هــر کــدام مبنــای بررســی آمادگــی ســازمانها

طیــف گســتردهای از محصــوالت و خدمــات انتخــاب شــده

میباشــد ،هــر الــزام تحــت عنــوان عاملــی بــه طــور مســتقل

اســت( .اســتاندارد )BS7000-1، 2008، 1

منجــر بــه اســتقرار میگــردد ،کــه در مــدل مفهومــی ذیــل

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم مديريــت ﻧﻮآوري ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ
(ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ) ،ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﻴﻦ آنهــا و ﻣﺤﻴﻂ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه
 -2اﯾﺠﺎد
ﺑﯿﻨﺶ آﯾﻨﺪه

قابــل ارائــه میباشــد:
 -1ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺟﺎري

 -3ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ

-16
ﺑﺎزﻧﮕﺮي
روﯾﮑﺮد
ﮐﻼن

-14
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و
ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري

 -4اﮐﺘﺴﺎب
اﻫﺪاف و
راﻫﺒﺮدﻫﺎ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوري )ﻣﺘﻐﯿﺮ
واﺑﺴﺘﻪ(

 -5ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﺰرﮔﺮاه
ﻧﻮآوري
-6
ﻃﺮحرﯾﺰي
روﯾﮑﺮد
ﺟﺪﯾﺪ

 -7اﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ،
اﻫﺪاف و
راﻫﺒﺮد

 -15ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﺷﺘﻬﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن

-13
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎ
و ﻣﺰﯾﺖ
رﻗﺎﺑﺘﯽ
 -12ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ

 -8ﺗﺮوﯾﺞ
ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﻮآوري

 -9ﺗﻘﻮﯾﺖ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و
ﺧﺒﺮﮔﯽ

 -10ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻠﯽ
ﻧﻮآوري

شکل  :2مدل مفهومی پژوهش

 -11اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ

 4نظام مديريت نوآوري در صنايع دفاعي ايران

ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﻌـﺎل در ﻧﻈﺎم مديريــت ﻧﻮآوري ﺑﺨﺶ دﻓﺎع ﺑﻪ دو

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺨﺶ دفــاع :ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻓﻌـﺎل در
ﻧﻈـﺎم ﻧـﻮآوري ﺑﺨـﺶ دﻓﺎع ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد

دارﻧﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔـﺬاري ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺘﺎد ﻛﻞ
و وزارت دﻓﺎع ﺑﺎزﻳﮕﺮ اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ واﺣﺪﻫﺎي

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ،ﻣﺸﺘﺮي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه

ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ،و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
ﺻﻨﻌﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺳﺎزﻣﺎنهــا و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي

زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ودﺟﺎ ﻋﻬﺪهدار ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ

اﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﻓﺎﻋﻲ و ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﻧﻈـﺎرﺗﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮري ﺟﺪي در ﻧﻈﺎم

ﻧﻮآوري ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ دارﻧﺪ.

ب :ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دﻓﺎﻋﻲ :اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن) و ﻳـﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ،
اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻨﻲ).

ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ماننــد ﺑﺨﺶﻫﺎي تحقیــق و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ) .ﻫـﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ،ارزشﻫـﺎ،

اﻫـﺪاف ،ﺳـﺎﺧﺘﺎر ،رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ.

ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ پیچیدگــی ﻧﻈـﺎم مديريــت ﻧـﻮآوري
در ﺻـﻨﺎﻳﻊ دﻓـﺎﻋﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻓﻌﺎل و

ﺗﻨﻮع ﻫﻮﻳﺘﻲ آنهــاﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ

و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ در ﻋﺮﺻﻪﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺻـﻨﻌﺘﻲ

و فناورانــه ﺗﻮزﻳـﻊ ﺷـﺪهاﺳﺖ ،ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺨﺶ دﻓﺎع را

ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري ﺑﺨﺸﻲ ،ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﻠﻤﺪاد

ﻛﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻗﺘـﺼﺎد ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﻟﺤـﺎظ اﺑﻌـﺎدي ﭼـﻮن ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻗﻠﻤﺮو

ﻧﻮآوري ﺑﺨﺸﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷـﺒﻜﻪاي از ﻋﻮاﻣـﻞ درﮔﻴـﺮ در
ﺗﻮﻟﻴـﺪ ،ﮔـﺴﺘﺮش و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب

ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﻮدروﻳﻲ ،ﻧﺴﺎﺟﻲ ،ﻣﻌﺪﻧﻲ ،ﻣﺨﺎﺑﺮات

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﺷﺎﻟﻮده
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺑﺨﺶﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧـﺶ و ﻓﻨـﺎوري ﺑﺎﻳـﺪ ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮي ﻃﻴـﻒ ﻣﺘﻨـﻮﻋﻲ از

ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺑﺨﺶ دﻓﺎع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻈـﺎمﻫـﺎي

ﻧـﻮآوري ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺎزﻳﮕﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﺗﺒﺎدﻟﻲ ،ﻫﻤﻜﺎري،

رﻗﺎﺑﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪﻫﻲ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑـﻪ ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻲﭘﺮدازﻧـﺪ.

اﻳـﻦ ﺗﻌـﺎﻣﻼت در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻣﻞ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖهــای ﺑﺎزﻳﮕﺮان و ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣـﻞ آنهــا ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري و
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آنهــا دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ مــیﺷﻮد( .انــواع

میانجــی هــا و کارکــرد آن هــا در نظــام نــوآوری )1392 ،

 5طرح تحقیق
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بــا توجــه بــه مبانــی نظــری منــدرج در اســتاندارد

 BS 7000:2008 Part1بــر اســاس میانگیــن حاصــل از
مجمــوع عوامــل مرتبــط بــا هــر گام ،جایــگاه ســازمان در هــر
گام و مرحلــه ایــن اســتاندارد مدیریــت نــوآوری مشــخص

میشــود.

BS7000-1

داﻧﺸﻲ ،ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻣـﺸﺎﺑﻬﻨﺪ ،ﻧﻈﺎم

ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎي داﻧﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنهــا ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺨﺶ دﻓـﺎع را ﻳﻚ

بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي

ﺗﻨﻮع و ریسـکهای عملکــردی و دانشــی ﻣﺤﺼﻮﻻت دﻓﺎﻋﻲ و

سال ششم -شماره  - 3پیاپی  - 21پاییز 1395

واﺣﺪﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪهﻫﺎ و ﻣﺆسســات ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ

رﺳﻤﻲ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ مــیﻛﻨﻨﺪ (مالربــا .)2002 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺴﻮب میشــوند ،در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬـﺎدي ﺧـﺎص ﺧـﻮد (ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ

بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد

BS7000-1

ﻣﺮﺣﻠﻪ 1
)ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮان /
ﮔﺎم ) 1ﺑﺮرﺳﯽ
•
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ(
ﺟﺎري ﻧﻮآوري
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي
ﺑﻬﺒﻮد(

ﻣﺮﺣﻠﻪ 3
)اﺟﺮاي
ﺗﻐﯿﯿﺮات() 10ﺗﻨﻈﯿﻢ
• ﮔﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ
ﻧﻮآوري(

ﻣﺮﺣﻠﻪ 2
)ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰي
ﮔﺎمﮐﺎر)(5ﺗﻌﯿﯿﻦ
•
اﺳﺎس
ﺑﺰرﮔﺮاه
ﻧﻮآوري(
• ﮔﺎم 6
)ﻃﺮحرﯾﺰي
ﺑﺮاي
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاري
روﯾﮑﺮد
ﺟﺪﯾﺪي ﺑﻪ
ﻧﻮآوري(

• ﮔﺎم ) 2اﯾﺠﺎد
ﺑﯿﻨﺶ آﯾﻨﺪه(

• ﮔﺎم ) 3ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
درﺧﺼﻮص
ﻧﻮآوري(

• ﮔﺎم ) 11اﺟﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از
روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﻪ ﻧﻮآوري(

• ﮔﺎم ) 12ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﺟﺒﺮان ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ
ﻧﻮآوري(

• ﮔﺎم ) 7آﮔﺎﻫﯽ
دادن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮهي
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻧﻮآوري،
اﻫﺪاف و
راﻫﺒﺮدﻫﺎ(

• ﮔﺎم ) 4ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن
اﻫﺪاف و
راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﻧﻮآوري از
اﻫﺪاف و
راﻫﺒﺮدﻫﺎي
ﮐﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(

ﻣﺮﺣﻠﻪ 4
)ﺳﺎﺧﺘﻦ
) 13اﯾﺠﺎد
• ﮔﺎم
ﺧﺒﺮﮔﯽ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي
ﺗﻘﻮﯾﺖ آوازه(
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و
ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮآوري(
• ﮔﺎم 14
)ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي،
ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري،
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم
رﺳﺎﻧﺪن و
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﻮآوري(
• ﮔﺎم ) 15ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﺷﺘﻬﺎر ﺳﺎزﻣﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ
ﻧﻮآوري(

• ﮔﺎم ) 8ﺗﺮوﯾﺞ
دادن ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﺮورش
ﻧﻮآوري(

• ﮔﺎم 16
)ﺑﺎزﻧﮕﺮي و
ﺗﺼﻔﯿﻪ
روﯾﮑﺮد ﮐﻼن
ﺑﻪ ﻧﻮآوري(

• ﮔﺎم ) 9ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﮐﺮدن
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و
ﺧﺒﺮﮔﯽ در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻮآوري(

جهــت تعییــن جایــگاه میانگیــن ســؤاالت پرســشنامه

میکنیــم.

فــرض بــرای هــر ســوال بــه صــورت جداگانــه انجــام شــده

و در صورتــی کــه میانگیــن بــه عــدد  2.5یــا بزرگتــر منتــج
شــود ،آن فــرض قبــول و در غیــر اینصــورت رد میشــود کــه

تبعــا ســازمان دارای ویژگــی آن گام نمیباشــد.

جدول  :2وضعیت نتایج سواالت در ارتباط با گامها
ﺷﻤﺎره ﮔﺎم

ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺳﻮاﻻت

2

 1و 10

2,54

1

3

3
4

 2و 11
 4و 25

 5و  9و  14و  16و 27

2,27
2,42
2,22
2,54

 6و  7و  23و  26و  28و 30

2,39

 8و  9و  13و  19و  29و 31

2,34

10

 2و  17و 25

2,36

12

 24و  32و 36

7
8
9

15

 15و  21و  22و  29و 33

11
13

بــا اســتفاده از آزمــون فــرض میانگیــن و تعییــن در صــدی

14

احتمــال قــوی مــورد بررســی قــرار میدهیــم.

16

از خطــا ،هــم ســؤال تحقیــق و هــم فرضیــه تحقیــق را بــا

سال ششم -شماره  - 3پیاپی  - 21پاییز 1395

شــده و در جــدول ذیــل ثبــت میگــردد ،ســپس آزمــون

6

در گامهــای اســتاندارد از آزمــون فــرض میانگیــن اســتفاده

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریــت نــوآوری ،میانگیــن در گامهــای مرتبــط محاســبه

5

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

38

بــرای بررســی وضعیــت جایــگاه ســازمان در عوامــل مختلــف

15

 12و 18

2,64

2,50
2,36

2,21

 20و  34و 35

2,30

 20و 23

2,22

30

 24و 36

2,73
2,09

بــر اســاس متــن اســتاندارد ،تمامــی ســؤاالت پرس ـشنامه

 6نتیجهگیری و پیشنهادات

قــرار گرفتــه و میــزان تحقــق یــا عــدم تحقــق هــر ویژگــی

بــرای طرحریــزی اســتقرار ایــن اســتاندارد ،صنایــع دفاعــی

پرســشنامه بــرای هــر ســوال محاســبه میگــردد ،ســپس

میباشــند؟

پرســشنامه ،گامهایــی کــه محقــق شــده انــد بــه عنــوان

موقعیــت کنونــی صنایــع دفاعــی کشــور در عوامــل سیســتم

بــرای بقیــه ســواالت راهــکار ارائــه میگــردد.

بدســت آمــده آزمــون فــرض ،امتیــاز میانگیــن عوامــل ،5 ،2

(عوامــل تحقیــق) میتواننــد بطــور جداگانــه مــورد ارزیابــی

بــا توجــه بــه گام هــای معرفــی شــده در اســتاندارد BS7000

(گام) را نشــان دهنــد ،بدیــن شــکل کــه میانگیــن امتیــازات

کشــور در چــه ســطحی از آمادگــی اســتقرار ایــن اســتاندارد

مطابــق ماتریــس ارتباطــات بین گام هــای نوآوری و ســواالت

بــا اســتفاده از آزمــون فــرض میانگیــن (بــه صــورت پلـهای)

میــزان آمادگــی در گام و مرحلــه مربوطــه قلمــداد شــده و

مدیریــت نــوآوری مــورد بررســی قــرار گرفــت .از نتایــج

جدول  : 1ماتریس ارتباط سواالت پرسشنامه و گامهای استقرار سیستم مدیریت نوآوری  9 ،7و  14بــا میانگیــن امتیــاز باالتــر از  ،2.5مــورد تأییــد
ﺷﻤﺎره ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم ﮔﺎم
واقــع شــده اســت ،بــه عبارتــی صنایــع دفاعــی کشــور دارای
ﺳﻮال 1

1
2
3
4
5

*

2

*

3

4

5

*

6

7

8

16 15 14 13 12 11 10 9

*
*

*

ویژگیهــای عوامــل مذکــور در اســتاندارد مــی باشــد ،لیکــن
دیگــر عوامــل شــامل عاملهــای ،12 ،11 ،10 ،8 ،6 ،4 ،3 ،1

 15 ،13و  16فاقــد ویژگیهــای ارائــه شــده در اســتاندارد
مــی باشــد.

صنایــع دفاعــی کشــور بــا بهبــود وضعیــت جــاری عوامــل
زیــر میتوانــد بــه وضعیــت مطلوبــی دســت یابــد:

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

 -انعطــاف پذیــری یــا تصمیــم گیــری فــردی (مفــاد بنــد 5

و  6اســتاندارد)

 -برنامهریزی نوآوری (مفاد بند  5و  6استاندارد)

 -حمایــت از چابکــی در طرحهــا (مفــاد بنــد  5و 6

اســتاندارد)

 -ارائــه ایــده هــای خالقانــه توســط کارکنــان (مفــاد بنــد 5

و  6اســتاندارد)

 تــاش بــرای نــوآوری از طریــق چالــش مفروضــات و تأکیدمفروضــات بــه جــای بــرون یابــی خطــی (مفــاد بنــد  5و 6
استاندارد)

 -نــوآوری ،تعهــد مدیــران ارشــد بجــای متخصصــان (مفــاد

بنــد  5و  6اســتاندارد)

 ارزیابــی عملکــرد و خروجــی پروژههــا بــا هــدف روشــن(مفــاد بنــد  5و  6اســتاندارد)

 تصمیــم بیــن محصــول جدیــد /بهبــود محصــول قدیمــیپــس از بهبــود عوامــل فــوق ،بهبــود هماهنــگ و متعــادل

تمامــی عوامــل مــد نظــر اســت .بهبــود مقطعــی یــا بخشــی
از عوامــل باعــث نمیگــردد تــا صنایــع دفاعــی بــه گام هــای
باالتــر و مرحلــه نهایــی دســت یابــد.

 1-6نتایج و یافتههای حاصل از فرضیه فرعی

بــرای ارائــه پیشــنهادات کاربــردی تــر و همچنیــن

برنامهریــزی اجــرای اقدامــات اصالحــی در ســازمان ،بهتــر
اســت کــه عوامــل را رتبــه بنــدی کنیــم .عوامــل کــه رتبــه

کمتــر داشــته باشــند ،وضعیــت بدتــری نســبت بــه ســایر
عوامــل داشــته و بایــد در اولویــت اصــاح قــرار گیــرد .بــا

توجــه بــه رتبــه بنــدی عوامــل و ارتبــاط آن هــا بــا گام هایی

کــه صنایــع دفاعــی کشــور فاقــد ویژگیهــای آنهــا مــی
هســتند را شناســایی مینماییــم.

2
4
5
6

 1و 10

20,31

 4و 25

16,73

 5و  9و  14و  16و 27

18,64

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

 6و  7و  23و  26و  28و 30

20,06

 8و  9و  13و  19و  29و 31

17,75

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

10

 2و  17و 25

18,47

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

12

 24و  32و 36

7

15

9

 15و  21و  22و  29و 33

8

11
13
14

 12و 18

21,64

19,78

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

18,52

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

16,40

 20و  34و 35

17,12

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

 20و 23

16,36

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

15
16

30

 24و 36

22,86

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

14,72

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
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BS7000-1

باشــند ،گامهایــی کــه نیازمنــد اقدامــات بــا اولویت بیشــتری

3

 2و 11

19,88

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد

(مفــاد بنــد  5و  6اســتاندارد)

1

3

17,32

رد ﻓﺮض ﺻﻔﺮ

سال ششم -شماره  - 3پیاپی  - 21پاییز 1395

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

ﺷﻤﺎره ﮔﺎم

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻓﺮض
ﻋﻮاﻣﻞ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســتاندارد)

جدول  :3رتبه بندی عوامل تحقیق

