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چکيده
نوآوری چابک یک روش تدریجی مدیریت طرح و فعالیت های مهندسی ،فناوری اطالعات و دیگرر
زمینه های کسب و کار اسرت کره هردن آو توسرعه م یروخ یرا جردمات دیرد در یرک شریوه بسریار
انعطان پذیر و تعاملی است .پژوهش حاضر با اذعاو به موارد فوق درصدد شناسایی و ارائره چرارچو
مؤلفه ها ی نوآوری چابک در سازماو های صنعتی دفاعی می باشد و تالش می کند به این پرسش اصلی که
برای نوآوری چابک سازماو های صنعتی دفاعی چه عوامل و معیارهایی می توانند مثمرثمر باشرند ،پاسر
دهد .این پژوهش با روش توصیفی -پیمایش ی صورت گرفته و برای اسرتررا مؤلفره هرای اولیره از دو
روش مطالعه کتابرانه ای گسترده و فن دلفی با استفاده از  11نفر از جبرگاو بهره گرفتره شرد .درنهایرت
تعداد  31مؤلفه در سه بُعد دسته بندی شدند و به منظور بررسی روایی سازه ای مدخ ارائهشده از نرمافراار
لیارخ بهره گر فته شد .امعه آماری مشتمل بر  221نفر که به صورت هدفمند انتررا

شرده بودنرد ،بره

سؤاالت پرسشنامه پاس دادند .عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است :بررای دسرتیابی بره نروآوری
چابکی در سازماو های صنعتی دفاعی باید به ابعاد سازمانی ( 11مؤلفه) ،راهبردی ( 7مؤلفه) و صنعتی (8
مؤلفه) تو ه نمود.
کليد واژهها :نوآوری ،چابکی ،نوآوری چابک ،سازماوهای صنعتی دفاعی.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 .1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهراو نو  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهراو ،ایراو
 .2دانشیار گروه مدیریت ،مجتمع مهندسری صرنایع و مردیریت ،دانشرگاه صرنعتی مالرک اشرتر ،تهرراو ،ایرراو و نویسرنده مسر وخ
(رایانامه)hossein.dehghanipodeh@gmail.com:
 .3استادیار گروه مدیریت ،مجتمع مهندسی صنایع و مدیریت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهراو ،ایراو
 .4استاد گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت راهبردی ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و ت قیقات راهبردی ،تهراو ،ایراو




مقدمه
با آغاز قرو بیستویکم ،سازماوها تغییرات اساسی و زیربنایی را پیرامروو جرود تجربره
کردهاند که عدم تو ه به آوها ،بقاء و موفقیتشاو را بهطرور فااینردهای تهدیرد مریکنرد .در
چنین وضعیتی ،بسیاری از این واحدها در اولویتهای کسبوکار و دیدگاههای استراتژیک
جود تجدیدنظر کرده و تأکید جود را برای سازگاری با تغییرات م یط کسبوکرار و پاسر
سررریع برره نیازهررای بررازار و مشررتری ،از طریرر روشهررای نرروین همکرراری قرررار
فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

دادهاند(بسرانت .)124:2111،به همرین جراطر ،هرت فعالیرت در چنرین م یطری ،راهکارهرای
گوناگونی از مله مهندسی مجدد ،تولیرد نرا  ،مردیریت کیفیرت فراگیرر و توانمندسرازی
کارکناو ،ارائه شده است (قربرانیزاده .)48 :1311 ،برای این کار نیاز بهنروعی از نروآوری و رود
دارد که با بهکارگیری شکلهای مناسب نوآوری به مؤسسه یرا کسربوکرار کمرک کنرد ترا
هرچه سریعتر با م یط تجاری متغیر تطبی پیدا کند (.)Faghih & et al,2118
در میاو مباحث نوآوری ،ب ث چابکی از اهمیت فاایندهای برجروردار بروده و نروآوری
چابک« :نوآوری است که کمک میکند سازماوها سریعتر از طری تعامل ،همکاری و ایجاد
تغییرات ،به ت والت مو ود پاس دهند و از شرایط مو ود به نفع جود بهرره گیرنرد و بره
مایرت برترری دسرت یابنرد»

(& et al,2117

 .)Gebauerبرهعبرارتدیگرر ،نروآوری چابرک

«رویکردی است که در آو سازماوها به کارایی و اثربرشی از طری فعالیرتهرای نروآوری
دست مییابند» ( )Wilson & Doz,2111و در مباحث دفاعی ،یکی از عواملی که در برترری و
پیروزیها نقش کلیدی ایفا مینماید ،عامل نوآوری چابک است و به دلیل:
 )1ایفای نقش در ت قی  ،توسعه و دستیابی به فناوریهای برتر و تسلی ات پیشرفته
 )2بهسازی تجهیاات ،فرایندها و ارائه جدمات پیشرفته در نیروهای نظامی

(دهقرانیپروده و

پاشایی )1311 ،نقش اساسی دارند .به همین دلیل ،سازماوهای دفاعی بهمنظور کسرب آمرادگی
در برابر تهدیدهای منطقهای و فرامنطقهای و نیل به نوآوری ،نیازمند شناسایی عوامرل مرؤثر
بر نوآوری چابک هستند تا بر اساس آو ،بتوانند دو کرارکرد اصرلی نظرام نروآوری دفراعی
یعنی:
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« )1ارتقای توانمندیها و جل شایستگیهای دید دفاعی در قالب ارائه م یروالت و
جدمات دفاعی دید»
« )2افاایش تواو اقتیادی در راستای تقویرت بنیره دفراعی»

(م

مردی و همکراراو )1388 ،را

م ق نمایند.
 )1تواوافاایی دفاعی
 )2پاس به تغییرات م یطی
 )3کسب مایت رقابتی برش دفاعی
 )4دستیابی به موفقیتهای بلندمدت
پژوهش حاضر با عنایت به موارد فوق ،با هردن شناسرایی و ارائره چرارچو

مؤلفرههرای

نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی به رشته ت ریر درآمده است.
مباني نظری و پيشينهشناسي پژوهش
نوآوري
پیشینه عملی نوآوری در سطح وسیع به ساخهای پس از نگ هانی دوم بازمیگرردد.
تا آو زماو شرکتها در م یطی نسبتاً ثابت کار میکردند ،اما با گذشرت زمراو و بازسرازی

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

ضرورت تو ه به موضوع نوآوری چابک از اهمیت مضاعفی برجروردار شرده اسرت و

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

در مجموع میتواو بیاو نمود به دلیل:

ویرانیهای نرگ و آ رامرش و بهبرود در شررایط م ریط کرار و زنردگی ا تمراعی مرردم،
سازماو ها به سمت توسعه و نوآوری روی آوردند .دانشگاهها و مراکرا علمری و پژوهشری
بیشازپیش برای یافتن راهحل های دید در تولید و جدمات تشوی شدند .از سوی دیگرر،
با بهبود شرایط اقتیادی ،بازار کسبوکار و فناوریهای نوین ،سازماوها دریافتند که بررای
حفظ مایت رقابتی باید راهبردهای متفاوتی را اتراذ کنند .همچنرین دریافتنرد کره سراجتار
سازماوها و نظام مدیریتی آو ها به تغییر نیاز دارد تا بتوانند با م یط در حاخ تغییرر هرمسرو
شوند (نجفبیگی.)71:1313،
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از ل اظ لغوی ،فرهنگ لغت دهردا ،نوآوری را به معنای عمل نروآور ،ابتکرار ،ابرداع و
بدعت گذاری معنا کرده است .نوآوری در فرهنگ انگلیسی به معنای جل ایدهها و راههرای
دیدی که در ذهن است و نیا ایجاد طرح ،شیوه یا فرآیند دیدی که از طریر مطالعره و
آزمایش حاصل شده ،آمده است .همچنین در فرهنرگ لغرت هرریتیج 1نروآوری بره معنرای
معرفی و عرضه چیای نو معنی شده است (نادری .)21:1314،فرهنگ لغت وبستر نوآوری را به
معنرری «مطرررح کررردو چیررای دیررد یررا یررک ایررده ،روش یررا تجهیااترری دیررد» آورده
فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

است(مریم.)87:2114،2
بر اساس دیدگاه رابینا ،نوآوری فرآیند تبدیل ایرده جرالق بره م یروالت ،جردمات و
روشهای دید عملیات است (رابینا .)1111،نوآوری ،تبدیل جالقیت (ایده نو) به عمل و یرا
نتیجه (سود) است (دهقاو و همکراراو .)121:1311،بهطور جالصه عاملی که بتوانرد ارزش دیرد
اقتیادی ایجاد کند را نوآوری میدانند (شاهین و صادقبیگی.)11:1314،
با تو ه به اینکه نوآوری تأثیرات شگرفی برای ترواو دفراعی کشرورها دارد ،الزم اسرت
معنای این واژه در حوزه دفاعی بیاو شود.
در حوزه دفاعی ،نوآوری را میتواو بهکارگیری و انتشار یک فنراوری یرا یرک اندیشره
دید در ص نه عملیات و نگ دانست (نظرریزاده .)23:1311،در واقع ،موفقیتِ یک نروآوری
دفاعی به میااو انتشار و بهکارگیری آو در صر نه عملیرات بسرتگی دارد؛ بنرابراین مفهروم
نوآوری دفاعی با مفاهیمی مانند انتشار و بهکارگیری نیرا گرره جرورده و تأثیرگرذاری یرک
نوآوری بر اثربرشی راهبردی یک کشور یا یرک نیرروی دفراعی ،در فرآینردهای انتشرار و
کاربرد آو ،قابل شناسایی است .ازایرنرو ،مریترواو گفرت کره ضررورت و نیراز برهعنرواو
پدرجوانده نوآوری عمل میکند و این ضرورتها و نیازهای عملیاتی و راهبردی بالفعرل و
بالقوه یک کشور است که مو ب نوآوری دفاعی میشود.
در عرصه دفاعی نیا ،نوآوری در بهسازی تجهیاات ،فرآیندها و ارائه جردمات پیشررفته
در نیروهای نظامی نقش اساسی دارد (تایلور )31:2111،3و بهصورت پایهای به دنباخ شرناجت و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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1. Heritage
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توصیف بهبودها یا ت والت کیفی در اثربرشی نظامی است (ویلیامسین ،)68:1111،1بهطوریکره
این بهبودها یا ت والت بتوانند منجر به ایجاد مایتهرای نسربی یرک کشرور برر نیروهرای
نظامی دیگر کشورها شوند و فرصتهرایی را بررای اثربرشری اسرتراتژیک یرک کشرور در
مقایسه با دیگراو جل کنند

(م

مدی و همکاراو)14:1311،؛ بنابراین نوآوری دفاعی یرک فعالیرت

نوآوری دفاعی حاصل تعامل نهادهای مرتلفی است کره در شرکلگیرری آو تأثیرگذارنرد و
معموالً سعی میکنند با تغییر در توانمندیهای فناورانه ،مأموریتها و دکتررینهرای جرود،
شرایط را برای نوآوریهای دفاعی فراهم کنند (هالی.)111:2111،2
بر اساس تعریف مالرباو ،مریترواو نروآوری بررش دفراعی را برهصرورت بنگراههرا و
گرفت .بنگاهها مرکا و قلب نظام نوآوری دفاعی هستند ( یما.)2111،3
در زمینه دفاعی نیا هردنِ نروآوری ترأمین قردرت دفراعی یرا جلر شایسرتگیهرا یرا
ارزشآفرینی دفاعی است (نظریزاده و همکاراو )121:1312،و تأمین قدرت دفاعی ،مؤلفره مهرم و
کارکرد اساسی آو است که منجر به تأثیرگذاری بر بازار و یا پاس دهی به نیراز کراربراو در
برش دفاعی میگردد (سرینیواساو.)16:1381،
چابکي

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

سازماوهایی که در طراحی ،توسعه ،تولید و فروش تجهیاات دفاعی فعراخ هسرتند ،در نظرر
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ا تماعی است که نهادها و افراد مرتلفی در آو شرکت کرده و فعالیت مریکننرد .در واقرع،

هانی شدو اقتیاد و توسعه فناوری اطالعات باعث گردیده بازار عرضهم ور به برازار
تقاضام ور تغییر یابد و سازماوها برای حفظ و بقای جود به اهمیت ارضای نیراز مشرتریاو
پی ببرند (هو و هسو .)687:2111،از طرن دیگر سازماوها از ل اظ ابعراد متفراوت مثرل هاینره،
کیفیت ،حملونقل و انعطانپذیری با هم رقابت میکنند .بهطوریکره امرروزه م ریطهرای
رقابتی با تغییرات سرریع و برازار غیرقابرل پریشبینری شرناجته مریشروند

(اسروفورد ،گروش و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Williamsin
2. Healey
3. James
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مارتی .)172:2111،در چنین شرایطی که برتری در رقابرت هردن اصرلی هرر سرازمانی اسرت،
کوچکترین لغاش گراه مریتوانرد منجرر بره زواخ یرک سرازماو

شرود (حمیردی ،حسرنپرور و

کیائی .)112:1388،به همین جاطر یکی از پارادایمهایی که برهمنظرور افراایش انعطرانپرذیری،
سرعت و کیفیت مطرح می گردد ،چابکی سازمانی است .این واژه در فرهنگ لغت به معنای
حرکت سریع ،چاالک ،فعاخ و توانایی حرکت سریع و آساو و قادر بودو به تفکرر سرریع و
با یک روش هوشمندانه است (کتنن )418:2111،و برای اولینبار در ساخ  1111توسط مؤسسره
فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

ایاکوکا 1مطرح گردید .در گاارشی که این آژانس ارائه کرد ،چرابکی امکرانی اساسری بررای
تولیدات دید معرفی شده اسرت (ناگرل و داو .)1111،در فضرای کنرونی ،چرابکی بره معنرای
واکنش اثربرش به م یط متغیر و غیرقابرل پریشبینری و اسرتفاده از آو تغییررات برهعنرواو
فرصتهایی برای پیشرفت سازمانی است (آگراوخ ،شانکار و تیواری .)443:2117،اصرطالح چابرک،
سرعت واکنش و انعطانپذیری سازماو را در موا هه با رویردادهای داجرل و جرار بیراو
میکند (پاشایی هوالسو.)1311،

تعاریف ذکرشده از چابکی ،سازماو را پویا ،موقعیت گرا ،تغییرپذیر و رشدم ور تجسرم
می کنند .علت تمایل به پویایی در این است که شرایطی که امروزه از اثر آوها ،یک سرازماو
به چابکی می رسد ،ممکن است فردا مؤثر و اثربرش نباشد .علرت موقعیرتگرایری نیرا آو
است که م یط بازار بر سطح چابکی مورد نیاز تأثیر میگذارد .دلیرل تغییرپرذیری نیرا ایرن
است که چابکی در گرو حرکت سازماو به سمت سازگاری و تطاب است (شرهبازجاو.)1311 ،
چابکی بهصورت رشدم ور است که از راه توانایی سازماو بررای ادراک و تیردی مجردد
چشمانداز ،بازسازی استراتژیها و نوآوری در فنوو میداق مییابرد و سرازماو چابرک برر
راههای دید هدایت سازماو هت واکنش سریع و مؤثر نسبت به تغییرات بازارهرا تو ره
دارد که البته این روشها تا حدود زیادی مبتنی بر م یوالت و جدمات مورد نیاز مشتریاو
هستند .به بیاو سادهتر ،شالوده سازماو چابک عبارت است از :همسرو کرردو فنراوریهرای
اطالعاتی ،کارکناو ،فرآیندهای کاری و امکانات در یک سازماو همگن و انعطانپذیر ترا در
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این صورت توانایی واکنش سریع نسبت به شررایط در حراخ تغییرر فرراهم گرردد

(واعظری و

صداقت.)6 :1311 ،
نوآوري چابک
هماو طور که بیاو گردید؛ در میاو مباحث نوآوری ،ب ث چرابکی از اهمیرت فااینردهای
طری تعامل ،همکاری و ایجاد تغییرات ،به ت والت مو ود پاس دهند و از شرایط مو ود
به نفع جود بهره گیرند و به مایت برتری دست یابند» .برهعبرارتدیگرر ،نروآوری چابرک:
«رویکردی است که در آو سازماوها به کارایی و اثربرشی از طری فعالیرتهرای نروآوری
دست مییابند» .به اعتقاد ارنست و یانک )2117( 1نوآوری چابک ،هنرر سراجتن چیاهرای
موریس و همکاراو )2114( 2معتقدند :نوآوری چابک م دود به ارائره نروآوری دیرد
نیست ،بلکه بر پایداری نوآوری دید در م یط متغیر تأکید میکند.
بر اساس دیدگاه دنیگ ،)2116( 3نوآوری چابک بهعنواو یک نوآوری ایدهآخ ،اییکره هردن
نوآوری بهجوبی تعریف شده است ،میتواند فعالیتها را با هدن بهبود مستمر انجام دهد.
ویلسرروو و دوز )2111( 4معتقررد اسررت ،نرروآوری چابررک رویکررردی اسررت کرره در آو
شرکتها به کارایی و اثربرشی از طری فعالیتهای نوآوری دست مییابند.
از دیدگاه ریگبی و همکاراو )2111( 6نوآوری چابک ،همکاری و بهبود کارایی مرؤثر را

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

سرت و ایجاد سریعتر جدمات تجاری قابل اعتماد است.

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

برجوردار بوده و نوآوری چابک« :نوآوری است که کمک میکنرد سرازماوهرا سرریعترر از

برای ایجاد مایت رقابتی در م یطهای متغیر ،سیاخ و رقابتی پیشنهاد میدهد.
در مع بندی تعاریف از نوآوری چابک ،میتواو بیاو نمرود کره نروآوری چابرک یرک
روش تدریجی مدیریت طرح و فعالیت های مهندسی ،فناوری اطالعات و دیگر زمینرههرای
کسبو کار است که هدن آو توسرعه م یروخ یرا جردمات دیرد در یرک شریوه بسریار
انعطانپذیر و تعاملی است.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. Ernst & Yaung
2. Morris & et al
3. Denning
4. Wilson & Doz
5. Rigby & et al
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پيشينه پژوهش
در بررسی های صورت گرفته می تواو بیراو نمرود کره در جیروص نروآوری ،نروآوری
سازمانی ،چابکی و چابکی سازمانی ،پژوهشهرای زیرادی صرورت گرفتره اسرت ولری در
جیوص نوآوری چابک که موضوع پژوهش حاضر می باشد ،فقرط یرک کترا

برا عنرواو

«نوآوری چابک – رویکرد انقالبی برای تسریع دستیابی به موفقیت القاء تعهد و بررانگیرتن
قوه جالقیت» توسط توکلی و همکاراو ( )1317تر مره شرده اسرت کره بیشرتر در حروزه
فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

نرمافااری و کسبوکار به تبیین موضوع پرداجتره اسرت؛ همچنرین در جیروص نروآوری
دفاعی نیا پژوهشهای اندکی نیرا صرورت گرفتره اسرت کره برهطرور مثراخ مریترواو بره
پژوهشهای دهقانیپوده و پاشاییهوالسو ( )1311ت ت عنواو «ت لیل تعامل عوامرل مرؤثر
بر نوآوری سازماوهای دفاعی با استفاده از رویکرد مدخسازی ساجتاری تفسریری» ،شرفقت
و همکاراو ( )1314ت ت عنواو «شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر نوآوری دفاعی برا
رویکرد فازی» ،اردالو ( )1316ت ت عنواو «طراحی و تبیین الگوی نروآوری در ارترش برر
اساس فرمایشات مقام معظم رهبرری(مدظلرهالعرالی)» ،شروقی و شروقی )2116( 1ت رت عنرواو
«نوآوری باز در سازماوهای نظامی» و ناهاپیت و قوشراخ ( )2116ت رت عنرواو «اثربرشری
انواع نوآوری دفاعی بر عملکرد سازمانی» اشاره نمود.
بنابراین می تواو ادعا نمود که پژوهش حاضرر یرک پرژوهش دیرد و نرو در موضروع
نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی میباشد.
جمعبندی پيشينههای پژوهش
با بهره گیری از ادبیات و مبانی نظری پژوهش ،مؤلفههای نوآوری چابرک سرازماوهرای
صنعتی دفاعی به شرح ذیل ( دوخ شماره  )1ارائه میگردد:
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جدول  .9جمعبندي پيشينههاي پژوهش
ابعاد

منبع

مؤلفه
;)(Krause,2112

de,

;)2111

(Van

(Chesbrough & Crowther,2111); (Van
دانشم وری

;)(Jacobfeuerborn,2114

;)2111

de,

(Lichtenthaler & Ernst,2111); (Gassmann
ظرفیت ذ

(حقیقت)1311،

زیرساجت فرهنگی

(بابایی فارسانی و همکاراو)1317،

فضای جالق و نوآور
شبکهسازی و غنیسازی پایگاه دانش

;)(Tidd & et al,2111); (Popa & et al,2117
)(Lindegaard & Kawasaki,2111
(Greco & et al,2111); (Sisodiya & et
)al,2113

درگیری همه انبه با نوآوری
ساجتار سازمانی مناسب (افقی یا شبکهای)
سازماني

ارتباطات گسترده (سریع و همه انبه) برین
واحدهای سازمانی

& (Tidd & et al,2111); (Lichtenthaler
)Ernst,2111
)(Tidd & et al,2111); (Robbins,1118
)(Baker & et al,2114

امنیت شغلی کارکناو
اجتیار سازمانی

(دهقانیپوده و همکاراو)1317،

انسجام و هماهنگی

(دهقانیپوده و همکاراو)1317،

مهندسی شغلی

(دهقانیپوده و همکاراو)1317،
)(Ramsh & Devidson,2117

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

)(Tidd & et al,2111

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

)& et al,2111

(شررفقت و پاشرراییهوالسررو( ،)1316،دهقررانیپرروده،
پاشاییهوالسو،)1316،
;)(Tidd & et al,2111

آموزش همه انبه و مستمر کارکناو
;)Ghoshal,2116

&

(Nahapiet
)(Huizingh,2117

نیروی کار کیفی
ادغام ،یکپارچگی و پیچیدگی اندک
سیستم اطالعاتی
ي

د

ر

ب

ه

ا

ر

بییرت و هوشمندی م یطی

;)(Ramsh & Devidson,2117
)(Popa & et al,2117); (Wang, & et al,2112
)(Yousef,1111
)(Sherehiy & et al,2117
(بابایی فارسانی و همکاراو( :)1317،حقیقت)1311،
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ابعاد

مؤلفه
هوشمندی فناوری

منبع
(حقیقت)1311،
)(Sherehiy & et al,2117
(دهقانیپوده ،پاشاییهوالسو،)1311،

آیندهنگری

;)Ghoshal,2116

(Nahapiet

&

)(Mention,2111); (Huizingh,2116
قابلیتم وری
تفکر بهبود مستمر

سرعت پاس گویی بره تهدیردات ،نیازهرای
دید بازار و تغییرات م یطی
کنترخ هاینهها

)(Yousef,1111); (Sherehiy & et al,2117
;)(Sherehiy & et al,2117); (Van de, 2111
)(Krause,2112
(نیکپور و سال قه)1311،
;)(pilevari,2111); (Sherehiy & et al,2117
)(Arteta & Giachetti,2114
& (Jacobfeuerborn,2114); (Lichtenthaler
)Ernst,2111
(ح شناس و کیماسی)1311،

برنامهریای و طراحی روش تولید نوآورانه

(Govindarajan & Trimble,2114); (Fuller
)& Pitt,1111); (Kataria,2113
)(Ramsh & Devidson,2117

تغییر فرآیندهای کاری و فنی

)(Arteta & Giachetti,2114

قابلیت پیکرهبندی مجدد

(دهقانیپوده ،پاشاییهوالسو،)1311،
صنعتي

فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

پذیرش فرهنگ تغییر

(دهقانیپوده ،پاشاییهوالسو،)1317،

سرعت طراحی و تولید م یوالت دید

;)Ghoshal,2116

(Nahapiet

&

)(Mention,2111); (Huizingh,2116
(ح شناس و کیماسی)1311،
شایستگی در طراحی م یوالت دید

;)Dongen,2113
;)Trimble,2114

(Halemane

&

(Govindarajan

&

)(Kataria,2113
انعطان پذیری در طراحی م یوخ و فرآیند
تولید
بهبود سطح کیفیت م یوالت و جدمات
11



(Yeşil,

;)Devidson,2117

(Zhen,

;)Büyükbeşe,2113

&
&

(Ramsh
Koska,

)Wang, & Li,2113
;)(Ramsh & Devidson,2117
)(Popa & et al,2117


روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدن ،کاربردی ،از نظر روش توصیفی -ت لیلری ،پیمایشری و از
نوع همبستگی است .مهرمتررین اباارهرای پرژوهش عبرارتانرد از :مطالعرات کتابرانرهای،
میاحبه با جبرگاو و پرسشنامه (بازرگاو .)1387،فن دلفی بهعنواو مهمترین روش بررای تأییرد
معادالت ساجتاری به برازش مدخ پرداجته شده است و درنهایت با استفاده از آزمروو تری-
تکنمونهای به بررسی وضع مو ود سازماو پرداجته شد .این ت قی در ابتدا بردوو فرضریه
و با یک سؤاخ کلی آغاز شده است« :مهمترین عوامل مؤثر بر نوآوری چابک سرازماوهرای
صنعتی دفاعی کدامند؟» .با تو ه به اینکه معیارهای موضوع به صراحت مشرص نیسرت و
دانش دقیقی در مورد آو در دسترس نیست ،بهترین اباار برای همگرایری میراو نظررات در
روش مطالعه کتابرانه ای گسترده و میاحبه با جبرگاو استفاده شد .انترا

گرروه جبرگراو

به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام پذیرفت .زمانی که ت قی در جیروص گرروههرای
جاصی است که به راحتی قابل شناسایی نیستند ،این روش کمک میکند تا با یافتن یرک یرا
چند نفر از گروه م ق به اعضای گروه از طری گرفتن نشانی از اعضرای در دسرترس بره
آوها دست یافت (هماو .)1:وزیر دفاع ،معاونین توسرعه مردیریت و برنامرهریرای راهبرردی،
منابع انسانی و رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر بهعنواو ناظر مراحل دلفی انترا

شدند و

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

این پژوهش ،فن دلفی است (سهرابی و همکراراو .)8:1311،برای استررا مؤلفههرای اولیره از دو

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

مؤلفههای استررا شده در این ت قی به کار رفته است و سرپس برا اسرتفاده از مردخیرابی

م ق جود به عنواو مجری دلفی در این پژوهش بوده است .درنهایت تعداد  11نفرر جبرره
انترا

شدند و فرم دعوت دلفی به دو صرورت حضروری و اتوماسریوو اداری ت ویلشراو

گردید و توضی ات الزم در رابطه با موضوع و اهدان ت قی بره آنراو داده شرد .جبرگراو
شرکتکننده در دلفی دارای یک یا چند ویژگی زیر میباشند :عضرو هی رتعلمری دانشرگاه
صنعتی مالک اشتر و متریص در حوزه نوآوری و چابکی ،صاحبنظرر در حروزه مسرائل
سازمانی ،معاونین ستادی و برجی از مدیرعاملهای وزارترانه مرورد مطالعره .درنهایرت 31
مؤلفه در سه بُعد سازمانی ،راهبردی و صنعتی دستهبنردی شردند .دلفری در دو دوره انجرام
گرفت .ضریب هماهنگی کنداخ برای دوره اوخ و دوم 1/12 ،به دست آمد کره نشراودهنرده
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اتفاق نظرری قروی برین جبرگراو اسرت .در مرحلره بعرد پرسشرنامه برر اسراس  31مؤلفره
استررا شده از دلفی با استفاده از نررمافراار  LISRELمرورد روایریسرنجی جبرگراو قررار
گرفت .در مرحله آجر ،سؤاالت پرسشنامه در میاو امعه آماری متشرکل از صراحبنظرراو
دانشگاهی شاغل در سازماو ،جبرگاو آشنا به مباحث نوآوری و چرابکی و مردیراو عرالی و
میانی و برجی از کارشناساو جبره با مدرک ت ییلی حداقل فوق لیسرانس کره برهصرورت
نمونهگیری هدفمند انترا

شدند و تعداد آناو  221میباشد ،پرش گردید.

فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

ابزار جمعآوری اطالعات
در این پژوهش اباار اصلی سنجش ،پرسشنامه است .این پرسشنامه از  31سؤاخ تشرکیل
و با استفاده از طیف لیکرت بهعنواو مقیاس مورد نظر طراحی گردیده است.
روایی این پژوهش از چهار طری زیر بررسی شده است.
روايي محتوا :یکی از روشها برای ارزیابی و تضمین روایی م تروا شرکلگیرری معقروخ
اباار است .اتکای زیاد به ادبیات موضوع و استفاده از نظر مترییاو برای ارزیابی پرسشرنامه
میتواند روایی م توا را تضمین کند (چرچیرل .)62:1171:از آنجایی که همه گویههرای پرسشرنامه
که برای سنجش سازه استفاده شده است ،بر اساس مطالعات قبلی بوده و پرسشنامه گفتهشرده
ابتدا توسط تعدادی از استاداو متریص دانشگاه و صاحبنظراو این حروزه بررسری شرده و
بر اساس بازجورد آوها و بهمنظور کاهش ابهامات ،پرسشنامه اولیه اصالح و پرسشنامه نهرایی
تدوین شده است ،میتواو از روایی م توایی آو اطمیناو پیدا کرد.
روايي سازه :روایی سازه یک اباار اندازه گیری ،نمایانگر آو است که اباار انردازهگیرری
تا چه حد اندازه یک سازه یا جیییهای را که مبنای نظری دارد میسرنجد(چرچیرل.)62:1171،
ت لیل عاملی تأییدی یکری از مفیردترین روشهرا در ایرن زمینره اسرت (ویکترمراو.)14:1181،
هماوگونه که در شکلهای شماره  1و  2مشاهده جواهد شد بار عاملی همه فاکتورهرا براال
بوده و بیانگر روایی جو
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سازه مدخ جواهد بود.

روايي وابسته به معيار :هرچه همبستگی بین شاجصها و متغیر وابسته یا مرالک براالتر
باشد ،روایی بهتر است (فردآو .)41:1382،به عبارتی دیگر در ایرن پرژوهش هرچره همبسرتگی


بین زیرمعیارهای عوامل چابک ساز با معیارها بیشتر باشد ،روایی وابسته به معیار پرسشرنامه
بهتر است .هماو گونه که در دوخ شماره  2دیده میشود ،هر سه فاکتور با چابکسازی در
سطح اطمیناو  1/11همبستگی مثبت و معناداری دارند.
جدول  .2همبستگي فاکتورهاي اصلي عوامل مؤثر بر نوآوري چابک با نتايج آن
نوآوری چابک

1/13

1/13

1/11

سنجش اعتبار محتووا ) :(CVRایرن روش میرااو موافقرت میراو ارزیابراو یرا داوراو را در
جیوص «مناسب یا اساسی بودو» یک گویه جاص میسنجد .الوشه پیشنهاد کرد که هرر گویره
نظر برای سنجش سازه مورد نظر «اساسی یا سودمند» میباشد یا نه؟ (میرزایی .)327 :1388 ،به همرین
منظور از روش سی ایچ الوشه 1برای سنجش اعتبار م تروا ) (CVRاسرتفاده شرد و یرک امعره
آماری  11نفره به سؤاالت این پرسشنامه پاس دادنرد .نترایج مررتبط برا نسربت اعتبرار م تروای
بهدستآمده برای تمامی سؤاالت پرسشنامه در دوخ  3ارائه شده است.
جدول  .8نتايج مرتبط با نسبت اعتبار محتواي بهدستآمده براي سؤاالت پرسشنامه
شماره سؤال

نسبت اعتبار
محتوا

شماره سؤال

نسبت اعتبار
محتوا

شماره سؤال

نسبت اعتبار
محتوا

1

1

12

1

23

1

2

1.8

13

1

24

1

3

1

14

1

26

1/11

4

1

16

1

21

1

6

1

11

1

27

1

1

1/16

17

1

28

1/11

7

1

18

1

21

1

8

1

11

1

31

1

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

یا پرسش به مجموعهای از ارزیاباو یا داوراو داده شود و از آوها پرسیده شود که آیا گویه مرورد

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

فاکتورها

سازماني

راهبردی

صنعتي
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شماره سؤال

نسبت اعتبار
محتوا

شماره سؤال

نسبت اعتبار
محتوا

1

1

21

1

11

1

21

1

11

1

22

1

شماره سؤال
31

نسبت اعتبار
محتوا
1

پايايي پرسشنامه
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ کره توسرط نررمافراار

SPSS

فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

م اسبه گردید ،استفاده شد .به طوری کلی مقدار آو برای سؤاالت پرسشنامه برابر  1/11شد
که مقدار قابل تو هی هت پایا بودو پرسشنامه است .معیار عوامرل سرازمانی ،راهبرردی و
صنعتی بهعنواو متغیر مستقل و نوآوری چابک به عنواو متغیر وابسرته در نظرر گرفتره شرده
است .هماو گونه که در دوخ شماره  4مالحظه میگردد و از آنجرایی کره ضرریب آلفرای
کرونباخ باالتر از  ./7قابل قبوخ است؛ در نتیجه آلفای کرونبراخ تمرامی سرؤاالت پرسشرنامه
مورد قبوخ است و پایایی پرسشنامه تأیید میگردد.
جدول  .0نتايج آزمون آلفاي کرونباخ مرتبط براي هر کدام از سازههاي پرسشنامه
حوزه پرسشنامه

تعداد
سؤالها

ضریب آلفای
کرونباخ

نوآوری چابک
سازماوهای صنعتی

 31سؤاخ

1/11

دفاعی

متغيرهای
مکنون

تعداد
سؤال

ضریب آلفای
کرونباخ

سازمانی

11

1/81

راهبردی

7

1/11

صنعتی

8

1/13

تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای پژوهش
آمار توصيفي
با تو ه به تجایهوت لیل دادههای معآوریشرده از طریر نررمافراار  SPSSمریترواو
اطالعات حاصله را بهصورت زیر بیاو نمود:
جدول  .0مشخصات پاسخدهندگان
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لیسانس

%6/2

سطح تحصيالت پاسخدهندگان
%61/2
فوق لیسانس
سن پاسخدهندگان

دکتری

%43/1


 21-36ساخ
 6-11ساخ

%11/1
% 1 /1

 36-41ساخ

 11-16ساخ

%31/1

سابقۀ کاری
 16-21ساخ
%21/6

 41ساخ به باال
%22/6

 21ساخ به باال

%63/3
%41/4

آمار استنباطی
ضریب شاجص  KMOاز صفر تا یک است .این شاجص هر چقدر به عدد یرک نادیرکترر
باشد نشاودهنده کفایت نمونهگیری و نیا مفید بودو ت لیل عاملی برای عوامل است.
از سوی دیگر آزموو بارتلت میااو معنراداری روابرط برین عوامرل مرورد نظرر را نشراو
میدهد .مقدار  KMOبهدستآمده ( دوخ  )1نشاودهنده سازگاری مناسب فاکتورهرا بررای
در این آزموو فرض صفر و فرض یک بهصورت زیر است:
 :H1ارتباط مناسب میاو ساجتار دادهها و ود ندارد.
 :H1ارتباط مناسب میاو ساجتار دادهها و ود دارد.
به عبارتی دیگر نمونهها از کفایت الزم برجوردار هستند .عالوه بر این ،به دلیل برقراری
رابطه )P-value=1/111≥1/16( :در سطح جطای  %6میتواو گفرت ،روابرط معنراداری برین
متغیرهای ت لیل عاملی و ود دارد و دادهها برای انجام ت لیل عاملی مناسب هستند.
جدول  .6نتايج آزمون  KMOو بارتلت
فاکتور

نام آزمون

نتيجه

KMO

1/112

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

انجام ت لیل عاملی است.

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

آزمون  KMOو بارتلت

توضيح
کفایت نمونهگیری در حد بسیار جو

است.

آزمون بارتلت

نوآوری چابک
سازماوهای صنعتی

X2

16817/182

دفاعی

Df

1223

P-value

1/111

P-value=1/111≥1/16

با تو ه به دوخ شماره  1و از آنجایی که سرطح معنریداری (پری -مقردار) کمترر از 1/16
است ،فرض صفر رد و فرض یک یعنی و ود ارتباط مناسب میاو ساجتار دادهها تأیید میشود.
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آزمون نرمال بودن دادهها

بهمنظور مشرص کردو نوع آزموو مورد استفاده برای فرضیههای ت قیر ابتردا بره بررسری
نرماخ یا غیر نرماخ بودو دادههرای مربروط بره فرضریات از آزمروو کولمروگرون -اسرمیرنون
پرداجته میشود و سپس با استفاده از نتایج این آزموو ،از روشهرای آمراری پرارامتری یرا غیرر
پارامتری مناسب برای آزمودو فرضیهها استفاده میشود؛ بنابراین فرضیهها به شکل زیر است:
 :H1توزیع دادهها نرماخ است (دادهها از امعه نرماخ استررا شدهاند).
فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

 :H1توزیع دادهها نرماخ نیست (دادهها از امعه نرماخ استررا نشدهاند).
جدول  .7نتايج حاصل از آزمون کولموگروف  -اسميرنوف
متغير

سطح معنيداری

مقدار خطا

فرض صفر

نتيجهگيری

سازمانی

1/116

1/16

رد نمیشود

دادهها نرماخ است

راهبردی

1/626

1/16

رد نمیشود

دادهها نرماخ است

صنعتی

1/661

1/16

رد نمیشود

دادهها نرماخ است

با تو ه به دوخ شماره  ،7مشاهده می شود که تمامی متغیرها ،نرماخ هستند؛ به همرین
جاطر از ت لیل عاملی تأییدی برای تجایهوت لیل دادهها استفاده جواهد شد.
آزمون ضریب همبستگي

 :H1بین ابعاد سازمانی ،راهبردی و صنعتی با نوآوری چابک سازماوهای صنعتی دفاعی
رابطه معنیداری و ود ندارد.
 :H1بین ابعاد سازمانی ،راهبردی و صنعتی با نوآوری چابک سازماوهای صنعتی دفاعی
رابطه معنیداری و ود دارد.
جدول  .3نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي پيرسون
متغير
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سطح

مقدار ضریب

مقدار خطا

نتيجهگيری

ابعاد سازمانی با نوآوری چابک

1.11

1.16

و ود رابطه

1.121

ابعاد راهبردی با نوآوری چابک

11.111

1.16

و ود رابطه

1/826

ابعاد صنعتی با نوآوری چابک

1.111

1.16

و ود رابطه

1/761

معنيداری

همبستگي


با تو ه به دوخ شماره  ،8چوو مقدار سطح معنیداری (پری -مقردار) بررای هرر سره
آزموو کوچکتر از مقدار جطا  1/16است ،فرض صفر رد میشود ،یعنی ارتباط معنریداری
بین متغیر وابسته و سه متغیر مستقل برقرار است.

برای شناسایی ضرایب تأثیر بین متغیرهای مکنووهای شناساییشرده ،از ت لیرل عراملی
تأییدی استفاده شد .در ت لیل عاملی تأییدی ،مهمترین عامل در تیمیمگیرری رد یرا قبروخ
هر فرضیه ،میااو شاجص  RMSEAاست .اگر این شراجص نرامطلو

کمترر از  1/1باشرد،

مدخ از تناسب قابل قبولی برجوردار است .برا تو ره بره اینکره میرااو  RMSEAدر نمرودار
شماره  2و  3برابر  1/174است ،تناسب مدخ از وضعیت بسیار مطلوبی برجوردار است.
( )+1/11-1/11قرار داشته باشد ،در تمامی عوامرل بیشرتر از مقبولیرت مریباشرد ،در
نتیجه مدخ نوآوری چابک سازماوهای صنعتی دفاعی از نظر استناد قابلقبوخ است.
همچنین با تو ه به جرو ی نرمافاار لیارخ و نمودارهای شماره  2و  3روایری سرازهای
مدخ در دوخ شماره  1ارائه میگردد.

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

با تو ه به نمودار شماره  2از آنجایی که باید ضرایب معناداری ،برای مقبولیت مدخ بین

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

بررسي تأييدي مدل نوآوري چابک سازمانهاي صنعتي دفاعي
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فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

A1

0 .1 5 1 07 2 5 3

A2

0 .3 1 8 19 6 1 3

A3

0 .1 5 2 13 8 0 2

A4

0 .1 8 9 43 5 6 4

A5

0 .2 3 8 50 6 8 5

A6

0 .0 7 4 80 6 9 7

0 .9 2 1 37 2 6 0
0 .8 2 5 71 4 1 5

A7

0 .1 1 5 48 5 6 5

0 .9 2 0 79 4 2 1
0 .9 0 0 31 3 4 8

A8

0 .1 6 7 53 3 4 7

0 .8 7 2 63 5 7 5
0 .9 6 1 86 9 5 5

A9

0 .1 9 0 49 5 2 8

A10

0 .1 7 3 60 5 7 4

A11

0 .0 6 3 99 6 3 7

0 .9 4 4 18 5 0 0
0 .9 1 7 15 6 7 4
0 .9 4 4 50 6 0 4

A12

0 .1 0 8 51 4 6 9

A13

0 .1 5 8 82 3 5 1

0 .9 3 8 24 7 2 3
0 .9 3 4 00 3 6 8

A14

0 .1 0 7 90 8 3 3

A15

0 .1 1 9 69 2 1 4

A16

0 .1 2 7 63 7 1 3

B1

0 .0 8 5 57 2 3 6

0 .9 9 3 64 1 6 1
1 .0 0 0 18 4 5 0

B2

0 .0 7 0 66 3 9 8

0 .9 6 2 25 8 1 9
0 .8 8 9 67 6 2 6

B3

0 .0 1 2 11 9 1 9

0 .9 4 0 48 6 2 3
0 .9 1 2 39 6 0 4
0 .8 9 9 72 4 8 0
0 .9 0 9 06 2 2 9
0 .9 6 7 47 2 8 0
1 .0 0 0 00 0 0 0

A

1 .0 0 0 00 0 0 0

B

1 .0 0 0 00 0 0 0

C

0 .9 5 6 25 7 1 0
0 .9 6 4 02 0 7 5
0 .9 9 3 92 1 9 3

B4

0 .0 1 2 67 6 3 5

0 .9 2 7 93 7 0 7

B5

- 0 .0 0 0 36 9 0 3

0 .9 0 5 86 1 8 1
0 .9 4 6 27 3 7 2

B6

0 .0 7 4 05 9 1 8

B7

0 .2 0 8 47 6 1 5

C1

0 .1 3 8 93 2 7 9

C2

0 .1 7 9 41 4 3 9

C3

0 .1 0 4 56 6 0 6

C4

0 .9 0 8 65 9 1 2

C5

0 .3 9 6 41 8 8 5

C6

0 .3 6 5 04 7 3 4

C7

0 .2 0 6 97 2 5 7

C8

0 .0 5 5 44 2 6 2

0 .3 0 2 22 6 5 4
0 .7 7 6 90 4 8 6
0 .7 9 6 83 9 1 7
0 .8 9 0 52 0 8 8
0 .9 7 1 88 3 4 2

Chi-Square=1406.21, df=631, P-value=0.00000, RMSEA=0.074

شکل  .9مدل مفهومي تحقيق در حالت استاندارد
24




A1

5 .0 2 3 20 6 9 7

A2

4 .7 3 4 61 4 5 4

A3

5 .0 1 9 69 6 9 0

A4

4 .9 1 8 19 7 5 0

A5

4 .8 2 7 48 9 3 9

A6

5 .4 5 6 01 5 8 9

7 .7 9 3 70 9 3 8
6 .5 4 4 07 5 3 7

A7

5 .1 6 9 65 1 9 6

7 .7 8 5 35 7 3 9
7 .4 9 6 63 3 3 9

A8

4 .9 7 3 17 9 6 4

7 .1 2 6 44 1 6 3
8 .4 0 8 88 9 8 7

A9

4 .9 1 5 81 3 3 8

A10

4 .9 5 6 75 6 3 0

A11

5 .5 7 2 21 6 3 3

A12

5 .2 0 7 02 7 6 6

A13

4 .9 9 8 57 0 8 0

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

A14

5 .2 1 0 45 4 3 4

A15

5 .1 4 8 75 7 6 2

A16

5 .1 1 2 29 6 5 7

B1

4 .5 4 4 81 1 5 6

8 .9 4 1 30 4 8 3
9 .0 5 8 69 2 2 4

B2

4 .5 4 7 71 5 3 5

8 .4 0 8 03 6 3 3
7 .3 2 9 08 9 5 6

B3

4 .4 8 9 23 7 9 4

B4

4 .4 9 8 14 8 2 7

7 .8 7 9 97 1 4 8

B5

- 0 .5 9 3 85 8 5 1

7 .5 6 2 23 5 3 2
8 .1 5 7 09 7 2 0

B6

4 .5 4 6 98 8 8 8

B7

4 .5 3 4 62 4 2 7

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

C1

4 .7 2 4 08 0 8 2

C2

4 .6 9 7 91 9 5 8

C3

4 .7 3 7 24 6 7 0

C4

4 .5 3 3 18 6 2 4

C5

4 .6 0 1 99 5 6 9

C6

4 .6 1 1 06 2 8 9

C7

4 .6 8 0 56 7 1 2

C8

4 .6 3 2 93 1 3 5

8 .0 7 6 29 4 9 9
7 .6 6 5 34 0 2 0
7 .4 8 8 52 9 0 3
7 .6 1 8 33 4 0 1
8 .4 9 9 22 3 2 6
0 .0 0 0 00 0 0 0

A

0 .0 0 0 00 0 0 0

B

0 .0 0 0 00 0 0 0

C

8 .1 3 2 52 3 4 2
7 .7 3 3 08 9 3 0
8 .1 3 7 42 8 6 6
8 .0 4 2 50 9 2 6
7 .9 7 8 98 5 1 6

8 .3 1 1 21 0 0 1
8 .4 3 6 77 1 5 2
8 .9 4 6 28 6 8 9

1 .9 9 2 41 9 7 0
5 .9 7 1 28 2 6 2
6 .1 9 3 03 3 1 4
7 .3 5 0 68 3 1 0
8 .5 6 7 10 0 4 6

Chi-Square=1406.21, df=631, P-value=0.00000, RMSEA=0.074

شکل  .2مدل مفهومي تحقيق در حالت معنيداري
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بررسي مدل
نتایج حاصل از جرو ی نرمافاار  LISRELبرای بررسی مدخ در دوخ شرماره  1ارائره
میگردد:
جدول  .1بررسي روايي سازه مدل ارائهشده

فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

دامنه قابل

مقدار

قبول

محاسبهشده

کمتر از 3

2/23

ریشه میانگین مربعات جطای برآورد ()rmsea

کمتر از 1/18

1/174

شاجص برازش هنجارشده ()nfi

نادیک به یک

1/11

شاجص برازش تطبیقی ()cfi

نادیک به یک

1/11

شاجص برازندگی ()gfi

نادیک به یک

1/16

شاجص تعدیلیافته برازندگی ()agfi

نادیک به یک

1/11

شاجص کای دو بر در ه آزادی ()2 /df

نتيجه
از آنجرا کره برین ایررن
نشانگرها همراهنگی و
هم سویی و رود دارد،
روایی سرازه مردخ بره
تأیید میرسد.

با تو ه به دوخ شماره  1مشاهده میگردد که شاجص کرای دو برر در ره آزادی کره
یکی از شاجصهای اصلی است که  2/23بوده و در م ردوده مجراز قررار دارد ،برازنردگی
مدخ را مورد تأیید قرار میدهد .شاجص تعدیلشده برازندگی که مقادیر برین  1/1ترا 1/16
قابل قبوخ و باالتر از  1/16عالی است ،در مدخ نهایی با مقدار  1/11است کره عرالی اسرت.
شاجص های برازش هنجارشده ،تطبیقی ،برازندگی و تعدیلیافته برازندگی در این مردخ بره
ترتیب برابر با  1/16 ،1/11 ،1/11و  1/11که با تو ه به دامنه قابل قبوخ از وضرعیت عرالی
برجوردار می باشند .شاجص بعدی ریشه میانگین مربعات جطای برآورد است که باید کمتر
از  1/18باشد و در این مدخ برابر با  1/174است که در م ردوده قابرل قبروخ قررار گرفتره
است؛ بنابراین با تو ه به کل شاجصها با تو ه به شاجصهرای برازنردگی م اسربهشرده
میتواو گفت که مدخ از برازش مناسبی برجوردار است.
بر اساس نمودارهای شماره  1و  ،2نوع وضعیت (تأیید یا عدمتأیید) مؤلفههای مؤثر برر
نوآوری چابک سازماوهای صنعتی دفاعی در دوخ شماره  11ارائه میگردد:
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جدول  .94عوامل نهايي مؤثر بر نوآوري چابک سازمانهاي صنعتي دفاعي

2

ظرفیت ذ

1/64

%82

تأیید

3

زیرساجت فرهنگی

7/78

%12

تأیید

4

فضای جالق و نوآور

7/41

%11

تأیید

6

شبکهسازی و غنیسازی پایگاه دانش

7/12

%87

تأیید

1

درگیری همه انبه با نوآوری

8/41

%11

تأیید

7

ساجتار سازمانی مناسب (افقی یا شبکهای)

8/17

%14

تأیید

8

ارتباطات گسترده (سریع و همه انبه) بین واحدهای سازمانی

7/11

%11

تأیید

1

امنیت شغلی کارکناو

7/48

%81

تأیید

11

اجتیار سازمانی

7/11

%11

تأیید

11

انسجام و هماهنگی

8/41

%11

تأیید

12

مهندسی شغلی

8/13

%14

تأیید

13

آموزش همه انبه و مستمر کارکناو

7/73

%11

تأیید

14

نیروی کار کیفی

8/13

%14

تأیید

16

ادغام ،یکپارچگی و پیچیدگی اندک

8/14

%13

تأیید

11

سیستم اطالعاتی

7/17

%13

تأیید

17

بییرت و هوشمندی م یطی

8/31

%16

تأیید

18

هوشمندی فناوری

8/44

%11

تأیید

11

آیندهنگری

8/14

%11

تأیید

21

قابلیتم وری

8/14

%11

تأیید

21

تفکر بهبود مستمر

1/16

%111

تأیید

22

پذیرش فرهنگ تغییر

8/41

%11

تأیید

23

سرعت پاس گویی به تهدیدات ،نیازهای دید بازار و تغییرات م یطی

7/32

%88

تأیید

24

کنترخ هاینهها

7/87

%12

تأیید

26

برنامهریای و طراحی روش تولید نوآورانه

7/61

%11

تأیید

21

تغییر فرآیندهای کاری و فنی

8/16

%14

تأیید

27

قابلیت پیکرهبندی مجدد

11/11

%31

تأیید

28

سرعت طراحی و تولید م یوالت دید

6/17

%77

تأیید

21

شایستگی در طراحی م یوالت دید

1/11

%71

تأیید

31

انعطانپذیری در طراحی م یوخ و فرآیند تولید

7/36

%81

تأیید

ردیف

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

1

دانشم وری

7/71

%12

تأیید

مؤلفه

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

عدد
معنيداری

درصد
تأثير

نتيجه

27




ردیف
31

مؤلفه
بهبود سطح کیفیت م یوالت و جدمات

عدد
معنيداری

درصد
تأثير

نتيجه

8/61

%17

تأیید

بنابراین میتواو عوامل مؤثر بر نوآوری چابک سازماوهای صنعتی دفراعی را بره شررح
نمودار شماره  3ارائه نمود:

فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311
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مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

نمودار  .8عوامل مؤثر بر نوآوري چابک سازمانهاي صنعتي دفاعي
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نتيجهگيری و پيشنهاد
الف) نتيجهگيري
رقابت شدید در م یط کسبوکار ،افاایش انتظرارات مشرتریاو ،هرانی شردو ،مسرائل
فرهنگی و ا تماعی ،م دودیت نیروی انسانی ماهر ،تغییرات فناوری اطالعات ،نروآوری و
ابتکار از مله عوامل م رک تغییرات م یط سازماوها هستند که ضرورت تو ه به نوآوری
چابک را متجلی میسازند ،زیرا سازماوهای کنونی در م یطی فعالیت میکنند کره تغییررات
فیلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،ساخ دهم ،شماره  ،38بهار  1311

سریع ،آوها را ملام به داشتن استراتژیهای انطباقپذیر میکنرد .در واقرع ایرن مشرکل کره
سازماوها چگونه میتوانند در م یطی پویا و غیرقابل پیشبینی موف شوند ،موضوعی است
که بهعنواو مهمترین چالش دنیای امروز شناجته میشود .هرچند راهکارهای مرتلفی ماننرد
تولید بههنگام ،مهندسی مجدد ،سازماوهای مجازی و شبکهسازی معرفی شدهاند ،اما چابک
گشتن سازماو از م بو ترین آوهاست .در چنین م یطی ،نوآوری چابک تبدیل به قابلیت
مهمی شده است که تأثیرات بسیاری بر عملکرد سازماو دارد.
اساس سازماو نوآور چابک ،همسو کردو فناوریهای اطالعاتی ،کارکنراو و فرآینردهای
کاری در یک نظام همگن ،انعطانپذیر و تعاملی میباشد.
تولید نوآور چابک در سازماوهای صنعتی دفراعی بره معنرای مجموعرهای از فرآینردها،
اباارها و روش ها در هت بهبود توانایی واکنش سریع به نیازهای متغیر برازار و مشرتریاو،
توأم با کنترخ هاینهها و بهبود سطح کیفیت م یوالت و جدمات است.
از آنجایی که دستیابی به موفقیت در م یط پویای امروزی ،نیازمنرد سرازگاری برا ت روالت،
نوآوری و چابکی در سازماو است؛ در پژوهش حاضر ،چرارچوبی بررای دسرتیابی بره نروآوری
چابک سازماوهای صنعتی دفاعی ارائه شد .در نرستین مرحله ت قی با بررسی ادبیرات ت قیر ،
ابعاد نوآوری و چابکی ،شامل ساجتار (دانرشم روری؛ ظرفیرت رذ ؛ زیرسراجت فرهنگری؛
فضای جالق و نوآور؛ شبکهسازی و غنیسازی پایگاه دانش؛ درگیرری همره انبره برا نروآوری؛
ساجتار سازمانی مناسب (افقری یرا شربکهای)؛ ارتباطرات گسرترده (سرریع و همره انبره) برین
واحدهای سازمانی؛ امنیت شغلی کارکناو؛ اجتیار سازمانی؛ انسجام و هماهنگی؛ مهندسی شرغلی؛
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آموزش همه انبه و مستمر کارکناو؛ نیروی کار کیفی؛ ادغرام ،یکپرارچگی و پیچیردگی انردک و


سیستم اطالعاتی) ،راهبردی (بییرت و هوشمندی م یطی؛ هوشرمندی فنراوری؛ آینردهنگرری؛
قابلیتم وری؛ تفکر بهبود مستمر؛ پذیرش فرهنگ تغییرر؛ سررعت پاسر گرویی بره تهدیردات،
نیازهای دید بازار و تغییرات م یطی) و صنعتی (کنترخ هاینهها؛ برنامهریای و طراحری روش
تولید نوآورانه؛ تغییر فرآیندهای کاری و فنی؛ قابلیت پیکرهبندی مجدد؛ سرعت طراحری و تولیرد
و فرآیند تولید و بهبود سطح کیفیت م یوالت و جدمات) احیا گردید.
و در نهایت از یک امعه آماری  221نفره با استفاده از پرسشنامه ،نظرجواهی گردیرد و
هماوطور که در دوخ شماره « »11مالحظه گردید ،تمامی این عوامل تأیید گردیدند؛ یعنی
 31عامل در حکم عوامل نوآور چابکساز سازماوهای صنعتی دفاعی میباشند.

 .1برای پیادهسازی نوآوری چابک در سازماوهرای صرنعتی دفراعی پیشرنهاد مریگرردد
مراحل زیر بهطور مستمر تکرار گردد:
 شناسایی مؤلفههای نوآوری چابکی بر اساس رویکردهای مدیریتی؛
 سنجش میااو نیاز سازماو های صنعتی دفراعی بره نروآوری چرابکی برا تو ره بره
اهدان تعیینشده؛
 سررنجش سررطح کنررونی نرروآوری چررابکی و کمبودهررا بررر اسرراس قابلیررتهررا و
توانمندسازها؛

مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی 

ب) پيشنهاد

مقاله پژوهشی :شناسایی و ارائه چارچو

م یوالت دید؛ شایستگی در طراحی م یوالت دید؛ انعطانپذیری در طراحی م یروخ

 ت لیل شکان؛
 شناسایی نقاط ضعف و طراحی استراتژی و راهبردها مبتنی بر ت لیل شکان؛
 اندازهگیری عملکرد سازماو در زمینه نوآوری چابکی و ارائه بازجورد.
 .2پژوهش برر روی برومیسرازی مردخ هرای نروآور چابرک برا اسرتفاده از نظریرات و
اندیشههای دانشمنداو و مترییاو داجلی.
 .3ارزیابی در ه نوآوری چابکی سازماوهای پیشرفته و شناسایی نقاط ضعف و طراحی
استراتژیها و راهبردها.
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 . مؤسسه آموزشی و ت قیقاتی صنایع دفاعی: تهراو،دفاعي
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 مؤلفههای نوآوری چابک در سازماوهای صنعتی دفاعی
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