چکیده
سازمانهای دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگیهای خاص مانند :وابستگی به
نوآوری ،اهداف راهبردی ،اتکا به دانش کاربردی و ماهیت پویا ،نیازمند توجه بیشتر به
قابلیتهای متناسب با شرایط خود ،از جمله قابلیت نوآوری میباشند .به همین دلیل در
این پژوه ش به بررسی اثر قابلیت نوآوری محصول و فرایند ،قابلیت فناورانه و
دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی پرداخته شده است .روش تحقیق از منظر هدف،

تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد

اکتشافی و توصیفی و از منظر دستاورد ،کاربردی است .در راستای بومیسازی

محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر

متغیرهای ادبیات موضوع با سازمانهای دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در ایران ،از

فناوری برتر

روش گروه کانونی استفاده و دادههای موردنیاز ،در قالب پرسشنامه از  85سازمان
دفاعی حوزه الکترونیک (به عنوان یک صنعت مبتنی بر فناوری برتر) جمعآوری شد.

(مورد مطالعه :صنعت الکترونیک دفاعی)

تحلیل داده های حاصل با کمک مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات
جزئی نشان داد که قابلیتهای :نوآوری محصول ،نوآوری فرایند ،دوسوتوانی و
فناورانه ،عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار می دهند .یافتههای تحقیق ،مدیران صنعت
الکترونیک دفاعی را به سمت توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و
فرایند و ارتقای قابلیت فناورانه و قابلیت دوسوتوانی هدایت می نماید.
کلید واژه:
قابلیت نوآوری محصول ،قابلیت نوآوری فرایند ،قابلیت فناورانه ،قابلیت دوسوتوانی،

سمیه محرابی گوروان
دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک
اشتر ،تهران ،ایران /نویسنده مسئول.
mehrabi@mut.ac.ir

عملکرد محصول

مقدمه
سازمانهای فعال در کشورهای درحال توسعه (اعم از دفاعی یا غیردفاعی) به طور
کلی بر اتخاذ رویکردهای قابلیت محور ،تقویت فرهنگ نوآوری و پذیرش هزینهها و

ابراهیم محمودزاده
دانشیار دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران،
Maheb72@mut.ac.ir

ریسکهای سرمایهگذاری تاکید دارند و این موضوع در صنایع مبتنی بر فناوری برتر
با اهمیت بیشتری دنبال می شود که نشات گرفته از ماهیت صنعت است [ .]27باال
بودن نرخ نوآوری در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ایجاب می کند که سازمان ها برای
حفظ بقا و ماندن در چرخه رقابت و رشد ،خالق تر و نوآورتر باشند [ .]14لذا در
بررسی صنایع مبتنی بر فناوری برتر ناگزیر از بررسی نوآوری هستیم .همچنین با

علیرضا بوشهری
استادیار دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
arb4415@mut.ac.ir

توجه به نقش بسیار اثرگذار فناوری در این صنایع ،ارزیابی وضعیت قابلیت های
فناورانه سازمان نیز حیاتی است .در کنار قابلیت های خاص این حوزه و نظر به
ماهیت این نوع صنایع از منظر عدم قطعیت و ریسک ،وجود ویژگی هایی خاص در
سبک مدیریت آنها از جمله قابلیت دوسوتوانی  ،مهم برشمرده می شود .در حالیکه
در صنایع با فناوری های پایین ،قابلیت های مذکور دارای اهمیت کمتری هستند و به
عنوان قابلیتهای کلیدی مورد بررسی قرار نمی گیرند.
از سوی دیگر ،امروزه در مباحث دفاعی در جهان ،فناوری نقشی کلیدی و ویژه یافته و
بدین لحاظ دستیابی به فناوری های برتر و تسلیحات پیشرفته از طریق نوآوری ،اهمیت
خاصی پیدا کرده است .کشور امریکا در چشمانداز مشترک  7242نیروهای نظامی
خود ،نوآوری فناورانه را در کنار برتری اطالعاتی به عنوان مولفههای اساسی در
برتری نظامی معرفی کرده است [ .]47در وزارت دفاع ج.ا.ایران نیز ضرورت ارتقای
نوآوری فناورانه به عنوان یکی از محورهای برنامههای وزارت دفاع صراحتاً مطرح
شده است .همچنین در آن ،تو سعه نوآوری ،پژوهش و تولید علم و فناوری برای
مقابله و غلبه بر تهدیدات یکی از اهداف مهم میباشد.
در زمینه فناوری های برتر ،معموالً هزینه های سنگین توسعه این فناوری ها و زمان

مجید رمضان
استادیار دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع،
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.
ramezan@mut.ac.ir
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دستیابی با توجه به منقضی شدن سریع آن از جمله مواردی هستند که نادیده گرفتن آنها ،تصم یمات را از مسیر اثربخشی خارج می
سازد .بنابراین توجه به قابلیتهایی که در سازمانهای دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر ،میتوانند نقشی موثر در موفقیت محصول دفاعی
داشته باشند ،در راستای کمک به مدیران جهت نحوه هزینه کرد برای توسعه آنها ضروری است.
با توجه به این توضیحات ،پرسش اصلی تحقیق بدین صورت مطرح شد :آیا قابلیت های فناورانه ،نوآوری(محصول و فرایند) و
دوسوتوانی بر عملکرد محصول در حوزههای دفاعی مبتنی بر فناوری برتر موثر است؟
بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که قابلیت نوآوری فناورانه دارای اثرگذاری بر عملکرد سازمان است [ .]45،72،83،85،32،22عالوه
بر آن ،اثرگذاری نوآوری محصول بر عملکرد محصول در حوزه تجارت تایید شده است [ .]87همچنین به بررسی اثر قابلیت فناورانه بر
روی موفقیت نوآوری محصول در صنایع مبتنی بر فناوری برتر پرداخته شده است [ .]11قابلیت فناورانه ،عملکرد شرکتهایی را که
پیشران آنها فناوری است ،تحت تاثیر قرار می دهد [ .]18وجود قابلیت دوسوتوانی بر عملکرد شرکتهای مبتنی بر فناوری برتر اثر مثبت
دارد [ .]78همچنین مطالعات مختلفی تاثیر مستقیم توانمندیهای فناورانه بر عملکرد سازمان را تایید می نمایند [.]22,22,23,48,41
تحقیق حاضر از منظر توجه به عملکرد محصول دفاعی به عنوان خروجی اصلی سازمان و همچنین در نظر گرفتن اثر قابلیتهای
سازمانی متناسب با ویژگی های صنایع مبتنی بر فناوری برتر (نوآوری ،فناورانه و دوسوتوانی) بر عملکرد محصول ،با مطالعات پیشین

متمایز است .به عبارت دیگر در مطالعات پیشین به قابلیتهای مهم در صنایع HT

در یک مطالعه مجزا پرداخته نشده است و عملکرد

سازمان به عنوان خروجی لحاظ شده است ،در حالیکه عملکرد محصول در تحقق اهداف سازمان های دفاعی بسیار مهم است که الزاماً
به معنای عملکرد سازمان نیست .چه بسا در سازمان های تجاری ،عملکرد سازمان در قالب سودآوری و سهم بازار و فروش بیشتر و
 ....تجلی می یابد و مطالعات مورد بررسی هم بر همین امر داللت دارد.
ساختاربندی تحقیق به صورت زیر است :در بخش دوم تحقیق ،به بررسی مطالعات پیشین درخصوص قابلیتهای نوآوری ،فناورانه و
دوسوتوانی و عم لکرد محصول و در بخش سوم به تبیین روش تحقیق پرداخته شده است .بخش چهارم دربرگیرنده نتایج و یافته های
تحقیق و بخش آخر شامل بحث ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات است.

.1پیشینه پژوهش
 .1 .1صنایع مبتنی بر فناوری برتر
جدول ( )4حاصل بررسی نظرات مختلف ارائه شده در مط العات پیشین در رابطه با ویژگی های صنایع مبتنی بر فناوری برتر میباشد.
نتایج نشان می دهد که اکثر محققان ،چهار موضوع :عدم قطعیت ،وابستگی به نوآوری ،هزینه های تحقیق و توسعه باال و تعداد زیاد
متخصصان را از ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر عنوان نموده اند .نظر به موارد فوق الذکر ،قابلیتهایی همچون قابلیت نوآوری
محصول و فرایند ،قابلیت فناورانه و قابلیت دوسوتوانی همسو با ویژگی های این صنایع می باشد و به نظر می رسد که تاثیرگذاری
بیشتری نسبت به سایر قابلیت ها بر عملکرد داشته باشد .به همین دلیل در تحقیق حاضر ،جهت بررسی مهم ترین قابلیت های اثرگذار بر
عملکرد محصول ،این چهار قابلیت مدنظر واقع شد.
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 .2 .1قابلیت فناورانه و عملکرد محصول
یکی از قابلیت های بسیار مهم ،توانمندی فناورانه است .براساس مطالعات دههی گذشته ،توانمندی فناورانه یک منبع مهم استراتژیک است
که سازمان را قادر می سازد مزایای رقابتی را در صنعت خود به دست آورد و این موضوع در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،با توجه
به ویژگی های ذکر شده ،از اهمیت بیشتری برخوردار است[ .]21از آنجا که هسته اصلی صنایع مبتنی بر فناوری برتر را فناوری تشکیل
می دهد ،سازمان های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر بدون توانمندی در این حوزه نمی توانند محصوالت به روز و قابل رقابتی را به
مشتریان ارائه نمایند .از سوی دیگر تفاوت ب سیار زیاد فضای دفاع و فضای تجارت در نوع رقابت ،رقبا و محصوالت ،موجب می شود
که برتری قابلیت های فناورانهی محصوالت دفاعی نسبت به دشمنان از اهمیت بیشتری برخوردار گردد.
ویژگیهای فناوری بر عملکرد بازار اثرگذار است [ .]73در صنایع مبتنی بر فناوری برتر نمیتوان محصول و فناوری را از همدیگر جدا
نمود و این دو تفکیک ناپذیر هستند .اگرچه فناوری و محصول الزاماً با یکدیگر پیدا و پنهان نمی گردند ولیکن بدون هم نیز امکان بروز و
ظهور ندارند .بنابراین محققان ناگزیر به بررسی کارکرد محصول در بطن فناوری میباشند .قابلیت های فناورانه یک شرکت در ساختار
داخلی آن ریشه دارد ،یعنی :در دانش تولید شده توسط تجربه و مهارت های تولیدی [ .]34قابلیت های فناورانه به عنوان «مجموعه ای
از عناصر نامشهود» تعریف می شو د که از محصوالت ،فرایندها و روش های تولید به همان اندازه پشتیبانی می کند که از فرایندهای
سازمانی پشتیبانی می نماید [ .]42بنابراین نه تنها می تواند محصوالت خود را در بازار عرضه کند ،بلکه توانایی این را دارد که سیستم
های تولیدی و محصوالت خود را بهبود دهد و یا تبدیل و جایگزین کند.
برخی از محققان معتقدند که قابلیت های فناورانه مجموعه ای از مهارت های سازمان است که باید به طور کارا از دانش ،جهت به دست
آوردن فناوری ،بهره برداری از آن و تغییر فناوری های موجود استفاده نماید و همچنین امکان ایجاد فناوری های جدید و توسعه
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محصوالت و خدمات جدید را فراهم آورد [ .]43،22،15،15،88،35بنابراین سازمانی که دارای توانمندی فناورانه قوی می باشد ،قادر به
استفاده از دانش علمی برای توسعه محصوالت و فرایندها است به گونه ای که مزایای جدید پیشنهاد دهد و برای مشتری خلق ارزش
نماید [.]82
قابلیت های فناورانه سازمان ها در سه گروه طبقه بندی می شود :سرمایه گذاری ،تولید و پشتیبانی [ .]15قابلیت سرمایه گذاری در
برگیرنده قابلیت هایی است که به منظور شناسایی ،تهیه و به دست آوردن فناوری های مورد نیاز برای طراحی و ساخت محصوالت و
تجهیزات یک کارخانه جدید الزم است؛ از جمله مهارت های کارکنان .قابلیت تولید شامل :کنترل کیفیت ،عملیات و تعمیرات و نگهداری
است .قابلیت پشتیبانی به منظور دریافت و انتقال اطالعات ،تجربیات و فن آوری از تامین کنندگان قطعات و مواد خام ،همکاران شرکت
براساس قراردادی های فرعی ،مشاوران ،شرکتهای خدماتی و نهادهای فن آوری شکل میگیرد .در همین راستا ،قابلیت فناورانه
سازمان عبارت است از :توانایی تامین ،توانایی کاربرد و توانایی پشتیبانی در حوزه فناوریهای سازمان [ ]8که می تواند در دو حوزه
فناوری محصول و فرایند مورد بررسی قرار گیرد .طبقه بندی دیگری برای قابلیت فناورانه صنعتی ،در قالب دو عنصر :قابلیت تولید و
قابلیت فناورانه ارائه شده است [ ]72در این طبقه بندی ،قابلیت تولید به معنای منابعی است که برای تولید بکارگیری می شوند یعنی
تجهیزات به وجود آورندهی :فناوری ،تجربه و دانش مدیریتی و فنی ،سیستم ها و روش های سازمانی .در مقابل ،قابلیتهای فناورانه
مشتمل بر منابعی همچون دانش ،مهارت ها ،ساختارها و ارتباطات هستند که الزمهی ایجاد و مدیریت تغییرات تکنیکی در سازمان هستند.
سنجش قابلیت های فناورانه سازمان ذاتاً چالش برانگیز است و شاخص های متفاوتی مبتنی بر هدف محققان مختلف در این زمینه ارائه
شده است [ .]28یکی از این شاخص ها که مبتنی بر تعریف توانمندی فناورانه مدنظر قرار داده شده است ،عبارت است از :توانمندی های
توسعه محصول جدید ،توانمندی های فرایند ساخت ،توانمندی های توسعه فناوری ،توانمندی پیش بینی تغییرات فناورانه در صنعت،
توانمندی تجهیزات تولید [ ،]18که در این پنج آیتم ،میزان برتری سازمان نسبت به سه رقیب اصلی در صنعت سنجیده می شود.
محققان به بررسی و تایید اثر توانمندی فناورانه بر روی موفقیت نوآوری محصول در صنایع مبتنی بر فناوری برتر پرداختهاند [.]11در
این بررسی ها ،توانمندی فناورانه به معنای توانایی شرکت برای فهم ،استفاده و بهره برداری از فناوری به روز در درون شرکت با هدف
افزایش ارزش محصوالت و فرایندها است و در برگیرنده :قابلیت پرسنلی ،تجهیزات و سازمانی می باشد.
در مطالعه ای با تحقیق بر روی  747شرکت مشخص شده است که در محیط های آشفته ،عملکرد سازمان از دو قابلیت :فناورانه و
بازاریابی متاثر است [ .]33قابلیت فناورانه می تواند توانایی سازمان را در برخورد با آشفتگی های فناورانه بازار ارتقا دهد .ایشان،
قابلیت فناورانه را در قالب چهار شاخص :توانایی توسعه محصول ،توانایی فرایندهای ساخت ،توانایی توسعه فناوری و توانایی پیش
بینی تغییرات فناورانه مورد سنجش قرار داده اند .اثرگذاری چهار توانمندی :فناوری اطالعات ،فناورانه ،بازاریابی و ارتباط با بازار بر
روی عملکرد شرکتهایی که محرک آنها فناوری است ،بررسی شده است [ ]11و تاثیر دو توانمندی مرتبط با فناوری بر عملکرد شرکت
بیش از دو توانمندی مرتبط با بازار نشان داده شده است .همچنین اثرگذاری قابلیت فناورانه (به عنوان یک متغیر میانجی) بر عملکرد
محصول جدید مورد بررسی واقع شده و تایید شده است که قابلیت فناورانه ،عالوه بر تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد محصول جدید،
رابطه میان تنوع بین المللی و عملکرد محصول جدید را نیز میانجیگری می نماید [ .]28به طور کلی مطالعات مختلفی تاثیر مستقیم
توانمندی های فناورانه بر عملکرد سازمان را تایید مینمایند [.]22,22,23,48,41
همانگونه که در فوق مورد توجه قرار گرفت ،تحقیقات بسیاری به بررسی اثر قابلیت های فناورانه بر عملکرد سازمان پرداخته اند.
همچنین تحقیقات اندکی از جمله مطالعه [ ]28و [ ]11اثر قابلیت فناورانه بر عملکرد محصول نوآورانه را بررسی کرده اند .بنابراین در
مطالعات گذشته ،به بررسی اثرگذاری قابلیت فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی (که الزاماً عملکرد نوآورانه محصول نمی باشد) پرداخته
نشده است.
با توجه به مطالب فوق الذکر ،فرضیه زیر مطرح میگردد .این فرضیه گویای این موضوع است که هر چه قابلیت فناورانه در سازمان
قویتر باشد ،عملکرد محصول دفاعی بهتر خواهد بود.
فرضیه  :4قابلیت فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

 .3 .1قابلیت نوآو ری محصول و نوآوری فرایند و عملکرد محصول
از دیگر قابلیت های مهم و اثرگذار در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،قابلیت نوآوری در سازمان است .بسیاری از محققین بر این باورند
که موفقیت سازمان ها به ویژه سازمان های مبتنی بر فناوری عمدتاً ریشه در نوآوری دارد .اگرچه مزیت رقابتی میتواند ناشی از
اندازه ،مالکیت دارایی ها و مانند آنها باشد ،اما مزیت رقابتی برخاسته از نوآوری بیش از پیش به نفع سازمانهایی تغییر میکند که می-
توانند از دانش و مهارت های فناورانه و تجربه برای ایجاد نوآوری در محصوالت خود (اعم از کاال یا خدمت) بهره برداری نمایند.
نوآوری هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی موضوعی مهم در عرصه دفاعی و غیردفاعی محسوب میشود.

25

تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر
نوآوری های داخل سازمان به دو دستهی اداری و فناورانه تقسیم می شوند[ .]82نوآوری فناورانه ،به تغییراتی نوآورانه در محصوالت
و فرایندهای تولید آنها اشا ره دارد درحالیکه نوآوری های اداری ،بیشتر با تغییر در رویه های انجام کار و یا آنچه امور روزمره
سازمان نام دارد ،مرتبط است[ .]25در یک تقسیم بندی کلی ،نوآوری در طبقات فناورانه و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است [.]82
همچنین سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که نوآوری ها را تقسیم بندی نموده است ،چهار نوع نوآوری را مشخص میکند:
نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری بازار و نوآوری سازمانی[ .]85نوآوریهای محصول و فرایند به عنوان نوآوری های
فناورانه شناخته می شوند ،در حالیکه نوآوری های سازمانی و بازار ،نوآوری غیرفناورانه را تشکیل می دهند [ .]44تمامی نوآوری های
موجود در سازمان در نهایت در قالب دو نوع نوآوری محصول و فرایند تجلی می یابند[ .]2نوآوری محصول و فرآیند ،اغلب در پیوند با
یکدیگر روی میدهد؛ بدین صورت که از سویی فرایندهای جدید میتوانند سبب تولید محصوالت جدید شوند و از سوی دیگر،
محصوالت جدید می توانند توسعه فرایندهای جدید را امکانپذیر کنند .در ادامه نظر به اینکه هسته اصلی صنایع مبتنی بر فناوری برتر را
فناوری تشکیل می دهد ،به بررسی قابلیت نوآوری فناورانه در ادبیات پرداخته شده است.
نوآوری در محصول به معنای معرفی محصول یا خدمتی است که از لحاظ خصوصیات و کاربردها ،جدید است یا بهبود چشمگیری به
همراه می آورد و نوآوری در فرایند به منظور کاهش هزینه تولید هر واحد ،افزایش کیفیت یا تولید محصوالت جدید ،در کانون توجه قرار
می گیرد [ .]4نوآوری در محصول به توانایی توسعه محصوالت جدید به منظور پاسخگویی به انتظارات مشتریان اشاره میکند[]2؛ در
حالی که نوآوری فرایند ،شامل تغییر در ابزار ،نرمافزارها و روش های به کار رفته با هدف ایجاد یا بهبود روش تولید یا تحویل می شود
[.]74
با توجه به اینکه در تحقیق پیش رو ،نوآوری محصول و فرایند با د یدگاه قابلیت مورد بررسی قرار گرفته است و نه به عنوان نتیجه و
خروجی ،تعریف ارائه شده در مطالعه [ ]74مورد نظر میباشد.
مرور مطالعات تجربی بین سال های  4551تا  7222نشان می دهد که نوآوری دارای ارتباط مثبت با عملکرد سازمان است [ .]22تحقیقات
تجربی به صورت آماری نشان می دهد که قابلیت نوآوری فناورانه تعیین کنندهی مهم عملکرد سازمان است [ .]85،22برخی از محققین
بیان کرده اند که نوآوری فناورانه به عنوان فرایند توسعه محصوالت جدید یا فناوری های جدید ،تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد شرکت
دارد [. ]83،32
تاثیر نوآوری فناورانه بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که رابطه مثبت میان قابلیت های نوآوری محصول
و عملکرد سازمان وجود دارد [ .]72اثرگذاری مثبت قابلیت نوآوری محصول (تدریجی و رادیکال) بر عملکرد محصول جدید تایید شده
است[ .]87اثرگذاری انواع نوآوری مشتمل بر ن وآوری محصول ،فرایند ،سازمانی و بازاریابی بر عملکرد نوآورانه در قالب عملکرد تولید
و بازار در شرکت های تولیدی بررسی و اثرگذاری مثبت نوآوری محصول و فرایند بر روی عملکرد شرکت در حوزه بازار و تولید ،از
طریق آزمون مدل در  451شرکت تولیدی ترکیه ای مورد تایید قرار گرفته است[ .]17اثرات نوآوری فناورانه بر ابعاد رقابت پذیری
شرکت های کوچک و متوسط مورد تایید واقع شده است [ .]1ابعاد رقابت پذیریِ در نظر گرفته شده تشابه زیادی با شاخص های متغیر
"پاسخگویی به نیاز مشتریان" در مقاله حاضر دارد.
اثرگذاری نوآوری فناورانه و سازمانی بر عملکرد صادرات با تحقیق بر روی  745شرکت حوزه صادرات در سوئد مورد بررسی قرار
گرفته است .نوآوری سازمانی به صورت مستقیم و همچنین به صورت غیرمستقیم با اثرگذاری بر نوآوری فناورانه (از منظر گستردگی
و رادیکالیسم)  ،عملکرد صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد ،همچنی ن نوآوری فناورانه به صورت مثبت و مستقیم موجب ارتقاء عملکرد
صادرات سازمان می گردد[.]45
همانگونه که در پیشینه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است ،تحقیقات بسیاری به بررسی اثر قابلیت های نوآوری فناورانه (فرایند و
محصول) بر عملکرد سازمان پرداخته اند ولی اثرگذاری این قابلیت بر عملکرد محصول مغفول مانده است .با توجه به خال موجود در
تحقیقات قبلی ،دو فرضیه زیر مطرح می گردد که بیان می دارند هرچه قابلیت نوآوری در محصول و فرایند باالتر باشد ،امکان موفقیت
محصول بیشتر است.
فرضیه  :7قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضیه  :2قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

 .4 .2قابلیت دوسوتوانی و عملکرد
از دیگر قابلیت های مهم و اثرگذار در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،قابلیت نوآوری در سازمان است .بسیاری از محققین بر این
باور ند که موفقیت سازمان ها به ویژه سازمان های مبتنی بر فناوری عمدتاً ریشه در نوآوری دارد .اگرچه مزیت رقابتی میتواند ناشی از
اندازه ،مالکیت دارایی ها و مانند آنها باشد ،اما مزیت رقابتی برخاسته از نوآوری بیش از پیش به نفع سازمانهایی تغییر میکند که می-
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توانند از دانش و مهارت های فناورانه و تجربه برای ایجاد نوآوری در محصوالت خود (اعم از کاال یا خدمت) بهره برداری نمایند.
نوآوری هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی موضوعی مهم در عرصه دفاعی و غیردفاعی محسوب میشود.
نوآوری های داخل سازمان به دو دستهی اداری و فناورانه تقسیم می شوند[ .]82نوآوری فناورانه ،به تغییراتی نوآورانه در
محصوالت و فرایندهای تولید آنها اشاره دارد درحالیکه نوآوری های اداری ،بیشتر با تغییر در رویه های انجام کار و یا آنچه امور
روزمره سازمان نام دارد ،مرتبط است[ .]25در یک تقسیم بندی کلی ،نوآوری در طبقات فناورانه و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته
است [ .]82همچنین سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه که نوآوری ها را تقسیم بندی نموده است ،چهار نوع نوآوری را مشخص
میکند :نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری بازار و نوآوری سازمانی[ .]85نوآوریهای محصول و فرایند به عنوان نوآوری های
فناورانه شناخته می شوند ،در حالیکه نوآوری های سازمانی و بازار ،نوآوری غیرفناورانه را تشکیل می دهند [ .]44تمامی نوآوری های
موجود در سازمان در نهایت در قالب دو نوع نوآوری محصول و فرایند تجلی می یابند[ .]2نوآوری محصول و فرآیند ،اغلب در پیوند با
یکدیگر روی میدهد؛ بدین صورت که از سویی فرایندهای جدید میتوانند سبب تولید محصوالت جدید شوند و از سوی دیگر،
محصوالت جدید می توانند توسعه فرایندهای جدید را امکانپذیر کنند .در ادامه نظر به اینکه هسته اصلی صنایع مبتنی بر فناوری برتر را
فناوری تشکیل می دهد ،به بررسی قابلیت نوآوری فناورانه در ادبیات پرداخته شده است.
نوآوری در محصول به معنای معرفی محصول یا خدمتی است که از لحاظ خصوصیات و کاربردها ،جدید است یا بهبود چشمگیری
به همراه می آورد و نوآوری در فرایند به منظور کاهش هزینه تولید هر واحد ،افزایش کیفیت یا تولید محصوالت جدید ،در کانون توجه
قرار می گیرد [ .]4نوآوری در محصول به توانایی توسعه محصوالت جدید به منظور پاسخگویی به انتظارات مشتریان اشاره میکند[]2؛
در حالی که نوآوری فرایند ،شامل تغییر در ابزار ،نرمافزارها و روشهای به کار رفته با هدف ایجاد یا بهبود روش تولید یا تحویل می
شود [.]74
با توجه به اینکه در تحقیق پیش رو ،نوآوری محصول و فرایند با دیدگاه قابلیت مورد بررسی قرار گرفته است و نه به عنوان نتیجه
و خروجی ،تعریف ارائه شده در مطالعه [ ]74مورد نظر میباشد.
مرور مطالعات تجربی بین سال های  4551تا  7222نشان می دهد که نوآوری دارای ارتباط مثبت با عملکرد سازمان است [.]22
تحقیقات تجربی به صورت آماری نشان می دهد که قابلیت نوآوری فناورانه تعیین کنندهی مهم عملکرد سازمان است [ .]85،22برخی از
محققین بیان کرده اند که نوآوری فناورانه به عنوان فرایند توسعه محصوالت جدید یا فناوریهای جدید ،تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد
شرکت دارد [. ]83،32
تاثیر نوآوری فناورانه بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گرفته و ثابت شده است که رابطه مثبت میان قابلیت های نوآوری
محصول و عملکرد سازمان وجود دارد [ .]72اثرگذاری مثبت قابلیت نوآوری محصول (تدریجی و رادیکال) بر عملکرد محصول جدید
تایید شده است[ .]87اثرگذاری انواع نوآوری مشتمل بر نوآوری محصول ،فرایند ،سازمانی و بازاریابی بر عملکرد نوآورانه در قالب
عملکرد تولید و بازار در شرکت های تولیدی بررسی و اثرگذاری مثبت نوآوری محصول و فرایند بر روی عملکرد شرکت در حوزه بازار
و تولید ،از طریق آزمون مدل در  451شرکت تولیدی ترکیه ای مورد تایید قرار گرفته است[ .]17اثرات نوآوری فناورانه بر ابعاد رقابت
پذیری شرکت های کوچک و متوسط مورد تایید واقع شده است [ .]1ابعاد رقابت پذیریِ در نظر گرفته شده تشابه زیادی با شاخص های
متغیر "پاسخگویی به نیاز مشتریان" در مقاله حاضر دارد.
اثرگذاری نوآوری فناورانه و سازمانی بر عملکرد صادرات با تحقیق بر روی  745شرکت حوزه صادرات در سوئد مورد بررسی
قرار گرفته است .نوآوری سازمانی به صورت مستقیم و همچنین به صورت غیرمستقیم با اثرگذاری بر نوآوری فناورانه (از منظر
گستردگی و رادیکالیسم)  ،عملکرد صادرات را تحت تاثیر قرار می دهد ،همچنین نوآوری فناورانه به صورت مثبت و مستقیم موجب
ارتقاء عملکرد صادرات سازمان می گردد[.]45
همانگونه که در پیشینه پژوهش مورد توجه قرار گرفته است ،تحقیقات بسیاری به بررسی اثر قابلیت های نوآوری فناورانه (فرایند و
محصول) بر عملکرد سازمان پرداخته اند ولی اثرگذاری این قابلیت بر عملکرد محصول مغفول مانده است .با توجه به خال موجود در
تحقیقات قبلی ،دو فرضیه زیر مطرح می گردد که بیان می دارند هرچه قابلیت نوآوری در محصول و فرایند باالتر باشد ،امکان موفقیت
محصول بیشتر است.
فرضیه  :7قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
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فرضیه  :2قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

 .5. 2شاخص های عملکردی محصول
در زمانی که ارزشیابی مناسب و دقیق برای تصمیم سازی در رابطه با یک کسب و کار بحرانی است ،شاخص های عملکردی که بتواند
به طور دقیق رقابت پذیری شرکت را منعکس نماید ،باید بسیار موشکافانه مورد شناسایی قرار گیرد .شرکت های مبتنی بر فناوری برتر،
تمرکز بسیاری بر محصول دارند و ادامه ی حیات آنها در بلند مدت در گرو توانایی در تولید محصوالت نوآور است [.] 75،12،81
بنابراین مدنظر قراردادن عملکرد محصول در این صنایع به عنوان یک شاخص عملکردی ،از نظر تئوری و عملی ،مناسب به نظر می
رسد .چون سازمان مدنظر در این تحقیق ،یک سازمان دفاعی میباشد ،رویکرد غالب برای تعیین شاخص های عملکردی محصول ،مبتنی
بر همین دیدگاه خواهد بود.
به منظور تعریف شاخصهایی که بتواند متغیر "عملکرد محصول" را در صنعت دفاعی اندازهگیری نماید ،برخی از مطالعات پیشین در
حوزه دفاعی و غیردفاعی مدنظر قرار داده شده است ولیکن در نهایت شاخص های استخراجی از ادبیات موضوع در جلسه گروه کانونی
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکی از اهدافی که در توسعه محصول جدید مدنظر قرار داده شده است ،پاسخگویی حداکثری به نیازهای مشتریان است [ .]31براساس
عمر کوتاه محصوالت و تغییرات سریع در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،به منظور موفقیت محصول ،سازمان باید به نیازهای مشتریان
به سرعت پاسخ دهد .پاسخگویی سریع نیز بر پایه شش بعد رقابتی :هزینه ،کیفیت ،قابلیت اطمینان ،انعطافپذیری ،زمان و خدمات استوار
است [ .]8ابعاد مالی عملکرد سازمان در سه آیتم :سود و نرخ رشد فروش و بازگشت سرمایه خالصه شده که در حقیقت نتیجه پنج
عامل :هزینه ،قیمت ،کیفیت ،انعطاف پذیری و زمان میباشد[ .]28در تحقیقی که بر روی صدها شرکت مبتنی بر فناوری برتر در خصوص
عوامل شکست محصوالت صورت گرفته ،عواملی همچون :ارائه محصوالت ناقص و سرعت بیش از حد بهبود محصوالت و عدم تمرکز
بر بازار به چشم میخورد[.]21
معیارهای سنجش موفقیت توسعه محصول جدید به شرح ذیل می باشدد :بهبود رضایت مشتری ،ارتقا قابلیت اطمینان ،بهبود کیفیت،
کاهش هزینه ها ،رعایت زمانبندی پروژه ،ارتقا عملکرد فنی محصول ،تحقق اهداف عملکردی مورد انتظار[ .]7در تحقیقی که در رابطه با
بررسی ورود فناوری محصول به صنایع دفاعی صورت گرفته است ،استفادهکنندگان نهایی محصوالت در سه دستهی :ارتش و
نیروهای سه گانه ،بدنهی دفاعی دولت و تولیدکنندگان صنعتی خالصه میشود[ ]12و فناوری با سه موضوع :سریعتر ،بهتر و ارزان تر
با اهداف سازمان تالقی می یابد ،بهتر به معنای ارتقاء قابلیت ها و ظرفیت های عملیاتی ،سریعتر به معنای کاهش چرخه تکاملی محصول
و ارزان تر به معنای کاهش هزینه های عملیاتی و راهبری.
در سند راهنمای ارزیابی نوآوری وزارت دفاع ایران ،دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی به عنوان نتایج اصلی مطرح شده اند [:]5
ارتقای توانمندی ها و خلق شایستگی های جدید دفاعی و افزایش توان اقتصادی.
مبتنی بر مطالعات پیشین ،مدل مفهومی و محقق ساخته ،به منظور بررسی تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت
دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در شکل ( )4ارائه شده است .همانگونه که در ادبیات موضوع مورد توجه قرار گرفت ،بررسی تاثیر و نقش
این قابلیت ها به طور همزمان بر روی عملکرد محصول دفاعی (از منظر مشتری و اهداف راهبردی) در این صنعت صورت نپذیرفته
است.

عملکرد محصول دفاعی

فرضیه 1

قابلیت فناورانه

فرضیه 2

قابلیت نوآوری محصول

فرضیه 3

قابلیت نوآوری فرایند

پاسخگویی به نیاز مشتری
اهداف راهبردی

فرضیه 4

شکل ( -)4مدل مفهومی تحقیق
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 .6. 2نحوه سنجش متغیرها
جهت بکارگیری مدل معادالت ساختا ری ،متغیرهای تحقیق در قالب متغیرهای پنهان ( عملکرد محصول دفاعی ،قابلیت دوسوتوانی ،قابلیت
فناورانه ،قابلیت نوآوری فرایند ،قابلیت نوآوری محصول)  ،احصا شدند که عملکرد محصول دفاعی ،به عنوان یک متغیر دوسطحی مشتمل
بر دو متغیر پنهان :اهداف راهبردی و پاسخگویی به نیاز مشتریان در نظر گرفته شد .سپس برای هر یک از متغیرهای پنهان ،متغیرهای
آشکار به عنوان مولفه یا شاخص طرح شد .شاخصهای مورد استفاده برای متغیرهای مدل نهایی در تحقیق با منابع حمایتی مربوطه ،به
تفکیک ،در جدول ( )7مشخص شده است .برخی از شاخصها نیز برگرفته از نظ ر متخصصان در گروه کانونی می باشد .برای مثال ،در
بررسی نظرات گروه کانونی ،دو محور اصلی برای عملکرد محصول دفاعی مدنظر قرار داده شد )4 :تامین نیازها و مطالبات مشتریان
(نیروهای مسلح) در قالب پاسخگویی به نیاز مشتریان و  )7تحقق اهداف راهبردی صنعت دفاعی از جمله بازدارندگی .براساس
شاخص های متغیر محیط امنیت ملی ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رویکرد خود را براساس بازدارندگی موثر و همچنین دفاع
همه جانبه قرار داده است .فرآیند بازدارندگی از طریق مجموعهای از فعالیتهای سخت افزاری و نرمافزاری حاصل میشود که در طی
آن دشمن متقاعد گردید که هر گونه حمله نظامی منجر به آسیب دیدن منافع و امنیت ملی او خواهد شد و وزارت دفاع در حوزه تولید
قدرت سخت و نیز دیپلماسی دفاعی قادر به متقاعد کردن دشمن در این خصوص میباشد.
جدول ( -)7شاخص های مورداستفاده برای متغیرهای مدل
منبع

بُعد(متغیرهای

مولفه ها (متغیرهای آشکار)

قابلیت نوآوری

)4توانایی افزایش دامنهی محصوالت)7 ،توانایی بهبود طراحی محصوالت)2 ،توانایی کاهش زمان توسعه محصول جدید تا معرفی آن

[ ]24،71و

به بازار

گروه کانونی

پنهان)
محصول
قابلیت نوآوری
فرایند
قابلیت فناورانه
قابلیت
دوسوتوانی

 )4توانایی خلق و مدیریت فناوریهای دارای ارتباط باهم )7 ،توانایی مدیریت و جذب فناوریهای کلیدی و پایه صنعت )2 ،توانایی
تخصیص منابع به واحد تولید به طور بهره ور )1 ،توانایی یکپارچه سازی فعالیت های مدیریت تولید )8 ،دارای دانش ارزشمند برای
ایجاد نوآوری در فرایندهای ساخت )3 ،سازمان به طور مکرر قادر به توسعه برنامه ها و کاهش هزینه های تولید است.
)4قابلیت بهکارگیری فناوری های محصول)7 ،قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز فناوریهای محصول)2 ،قابلیت تامین فناوری های
فرایند)1 ،قابلیت توسعه فناوریهای فرایند

دفاعی

گروه کانونی
[ ]8 ،82و
گروه کانونی

)4تفاوت میان ریسک ناشی از عدم قطعیت در سطح پروژه های اکتشاف و انتفاع (بهره برداری) )7 ،تفاوت ساختار پروژه های
اکتشافی و انتفاعی (بهره برداری) در سازمان و قابلیت تطبیق پذیری با شرایط)2 ،قابلیت تطبیق اهداف و مقاصد سطح استراتژیک در

[]78

پروژه های اکتشاف و انتفاع (بهره برداری) در صورت بروز تغییرات
اهداف راهبردی (کامل بودن محصول و عدم نیاز به محصوالت مکمل جهت استفاده ،ایجاد قدرت بازدارندگی فعال ،ایجاد خوداتکایی

عملکرد محصول

[ ]24،71و

در حوزه دفاعی ،قابلیتسازی در حوزه دفاعی)

[ ]5و گروه
کانونی

پاسخگویی به نیاز مشتریان (قیمت ،کیفیت ،انعطاف پذیری ،زمان پاسخگویی ،ارائه خدمات)

[ ]28 ،8و
گروه کانونی

 .3روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر با تمرکز بر صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر و تالش برای پاسخگویی به یک مساله در این زمینه ،یک تحقیق کاربردی
و از منظر هدف ،اکتشافی و توصیفی است .مراحل تحقیق ،مبتنی بر مراحل روش علمی از منظر کیوی و کاپنهود (( )4253شکل ( ))7طی
شده که در ادامه ،به قسمت های مرتبط در شکل مذکور ارجاع شده است .مساله از نیاز سازمان برای شناسایی قابلیتهای موثر بر
عملکرد محصول دفاعی آغاز شد (مرحله  4مندرج در شکل ( ))7و با مطالعه کتابخانه ایِ مقاالت معتبر در پایگاههای داده علوم اجتماعی،
مدل مفهومی اولیه تدوین گردید که در برگیرنده متغیرها بود (مرحله  7مندرج در شکل( .))7با توجه به هدف مورد نظر و در راستای
تکمیل مدل و بومی سازی متغیرها ،از روش گروه کانونی در بخش کیفی و نظرات اساتید (مرحله  7و  2و  1مندرج در شکل ( ))7استفاده
شد .در بخش پیمایشی تحقیق ،با طراحی و توزیع پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی و در نظر گرفتن صنایع
الکترونیک حوزه دفاعی به عنوان جامعه آماری هدف و به صورت تمام شماری ،تعداد  31پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت اطالعات
 85سازمان انتخاب شده از جامعه هدف ،جمع آوری شد(مرحله  8مندرج در شکل ( .))7فرد انتخابی از سازمان جهت پاسخگویی ،دارای
نقش مدیر ارشد و یا مدیر حوزه تحقیق و توسعه بود تا بتواند پاسخ های صحیحی ارائه دهد .دادههای تحقیق ،به صورت مقیاس
فاصلهای و طیف پنج گزینه ای لیکرت از بسیار موافقم (= )8تا بسیار مخالفم (= )4در نظر گرفته شد .به منظور تعیین اندازه نمونه،
الزامات حداقل حجم نمونه الزم براساس [ ]42لحاظ شد .معادالت ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی ،در راستای حصول نتیجه
در بخش کمی به کار گرفته شده است(مرحله  3مندرج در شکل (.))7روش تحقیق از منظر نوع دادهها ،ترکیبی (کیفی در بخش بهرهمندی
از روش گروه کانونی و کمّی در بخش بهرهمندی از پیمایش) است.
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 .1. 3گروه کانونی
در راستای بومی سازی متغیرهای تحقیق و شناسایی مولفه های برگرفته از ادبیات موضوع ،گروه کانونی تشکیل و نظرات خبرگان
علمی و عملی حوزه فناوری برتر حاضر در آن اخذ شد .برای مثال ،براساس رویکردهای مختلف به عملکرد محصول دفاعی در ادبیات
موضوع ،مناسب ترین مولفه ها از منظر سازگاری با محیط سازمانهای دفاعی مبتنی بر فناوری برتر ،از دیدگاه خبرگان انتخاب و
استخراج شد .از نظر روششناسی ،گروههای کانونی مظهر نوعی مباحثهی گروهی است که با شیوهی پرسشنامهای نیمهساختاریافته که
بر پاسخ مشارکتکنندگان تحقیق تکیه دارد [ .]2با توجه به مساله مورد نظر در این تحقیق و جامعه هدف ،افرادی جهت شرکت در گروه
کانونی مدنظر قرار داده شدند که تجربه علمی و اجرایی مناسبی در حوزه فناوری برتر دفاعی داشته باشند که بدین منظور سابقه کاری
و علمی حداقل پنج سال در این صنعت مالک قرار گرفت و در نهایت  42نفر از افرادی که دارای ویژگیهای فوق بودند ،در جلسه
مشارکت داده شدند .نتایج حاصل از گروه کانونی که منجر به اصالحاتی در شاخصها (مولفهها) گردید ،در پرسشنامه بخش توصیفی
مالک عمل قرار گرفت.
افراد حاضر در این جلسه" ،اهداف راهبردی" را از جمله اهداف اصلی عملکردی محصوالت در صنعت دفاعی بیان نمودند .در زیرمتغیر
"پاسخگویی به نیاز مشتریان" نیز شاخص های استخراجی از ادبیات موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت آیتمهایی که
در مورد محصول دفاعی کاربرد بیشتری دارد ،از منظر خبرگان حاضر در گروه کانونی مورد موافقت قرار گرفت .همچنین شاخصهای
مرتبط با قابلیت های نوآوری محصول و فرایند و قابلیت فناورانه از منظر انطباق پذیری با شرایط و عدم هم پوشانی با یکدیگر ،در
صنعت مورد نظر مورد بررسی و اصالح قرار گرفت.

فعالیت انجام شده

مراحل هفتگانه تحقیق

برگرفته از نیاز و مسالهی سازمانهای دفاعی

مرحله:1پرسش آغازی

برای شناسایی قابلیتهای موثر بر عملکرد
مرور کلی ادبیات موضوع

مرحله  :2مطالعات و مصاحبه های

گروه کانونی(استفاده از نظر

اکتشافی

خبرگان)

مرحله :3طرح نظری مساله تحقیق

مطالعه دقیق ادبیات موضوع و روش-
های تحقیق و راهنمایی خبرگان و

مرحله  :4ساختن مدل تحلیلی

اساتید حوزه مربوطه
انتخاب جامعه و نمونه آماری ،توزیع

مرحله  :5مشاهده

و جمع آوری پرسشنامه
استفاده از نرم افزارهای آماری برای

مرحله :6تحلیل اطالعات

تحلیل داده ها

مرحله  :7نتیجه گیری
شکل( -)7مراحل روش علمی کیوی و کاپنهود ( ]3[ )4253و فعالیت های صورت گرفته توسط محقق
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 .2. 3معادالت ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی
در این پژوهش ،برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی استفاده شده که دلیل انتخاب این
روش ،محدود بودن حجم نمونه و نظر خبرگان بوده است.
پس از انجام مطالعه پیرامون موضوع مورد بررسی و تشکیل گروه کانونی ،روایی محتوای پرسشنامه طراحی شده با مشورت و
مصاحبه با سه تن از کارشناسان متخصص در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت .تایید مدل در روشهای معادالت ساختاری یک
فرایند دو مرحلهای است که مرحله اول آن ،ارزیابی مدل اندازهگیری و مرحله دوم ،ارزیابی مدل ساختاری می باشد (مرحله  3و  2مندرج
در شکل( ))7که در ادامه بیان شده است.

 .1. 2. 3ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری
تمامی متغیرهای مدل از نوع انعکاسی می باشند ،لذا جهت سنجش سازگاری درونی (پایایی همگرا) از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی
مرکب بهره گرفته شده و به منظور بررسی روایی ،روشهای روایی متقاطع ،همگرا و افتراقی مورد استفاده قرار گرفته است .به منظور
اندازه گیری روایی همگرا ،دو مقیاس در نظر گرفته میشود که عبارتند از :بارهای عاملی و میانگین واریانس استخراج شده .میانگین
واریانس استخراج شده برابر  2.8و یا باالتر نشان می دهد که به طور متوسط ،متغیر بیش از نیمی از واریانس شاخصهای متناظر را
تشریح می کند[ .]25بارعاملی نشان دهنده این موضوع است که چه میزان از واریانس شاخصها توسط متغیر پنهان خود توضیح داده
میشود .معنیداری این شاخص توسط بوتاسترپ یا جکفینگ بدست میآید .به عبارت دیگر ،روایی همگرا در صورتیکه بار عاملی،
بیشتر از  2.2و معنادار در فاصله اطمینان  %8و میانگین واریانس استخراج شده ،بیشتر از  .2.8باشد ،تایید میشود.
روایی افتراقی اندازه ای است که یک متغیر به درستی از سایر متغیرها با معیارهای تجربی متمایز می شود .بنابراین تحقق روایی افتراقی
نشان می دهد که متغیر منحصر به فرد است و پدیده احاطه شده به وسیله سایر متغیرهای مدل نشان داده نمی شود .معیار فورنل-
الرکر برای سنجش روایی افتراقی است .این معیار ریشه دوم (جذر) مقدار میانگین واریانس استخراج شده را با همبستگی میان
متغیرهای پنهان مقایسه می کند .به طور مشخص ،ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده متغیر باید بیشتر از باالترین همبستگی آن
متغیر با سایر متغیرهای مدل باشد .از آزمونهای دیگر ارزیابی مدل اندازهگیری ،آزمون بررسی کیفیت آن است .کیفیت مدل اندازهگیری
توسط شاخص اشتراک یا روایی متقاطع محاسبه میشود .این شاخص در واقع توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهده
پذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان میسنجد.
ارزیابی نتایج مدل ساختاری شامل :بررسی قابلیت های پیشبینی مدل و روابط میان متغیرها است .شاخص "نیکویی برازش" مدل جهت
سنجش اعتبار کل مدل در روش معادالت ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی پیشنهاد شده است[ .]32،35جهت بررسی مسیرهای
مشخص شدهی پژوهش ،نرم افزار اسمارت پی ال اس

(نسخه  )7مطابق با مدل مفهومی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

 .4نتایج و یافتههای تحقیق
بررسی آمار توصیفی مرتبط با افراد پاسخگو در سازمان دفاعی نشان می دهد که  22.3درصد ( 18نفر) دارای مدرک فوق لیسانس،
 72.1درصد ( 47نفر) مدرک لیسانس و  7درصد ( 4نفر) دارای مدرک دکترا می باشند .همچنین حدود  12درصد بیش از  14سال و 32
درصد کمتر از  12سال سن داشته اند .تجربه کاری  88درصد افراد زیر  48سال و مابقی باالی  48سال بوده است 15 .درصد افراد
پاسخگو ،میزان آشنایی خود با مفاهیم مدل را زیاد 13،درصد متوسط و تنها  3درصد ،کم بیان نموده اند 25 .درصد افراد ،دارای نقش
مدیر تحقیق و توسعه و  12درصد ،دارای نقش مدیر ارشد و  41درصد مابقی نیز جانشین مدیریت ارشد بوده اند.
با توجه به نوع متغیرها و تعداد شاخصهای در نظر گرفته شده برای آن ها ،متغیر عملکرد محصول دفاعی به صورت یک متغیر
دوسطحی لحاظ شده که دارای دو متغیر سطح یک یعنی :پاسخگویی به نیاز مشتریان و اهداف راهبردی می باشد .این موضوع در تجزیه
و تحلیل اطالعات مدنظر قرار داده شده است.
روش کمترین مربعات جزئی ،یک روش آماری ناپارامتریک است و نیازی به نرمال بودن توزیع داده ها ندارد ولی چون داده های خیلی
دور از نرمال ،مشکالتی را در ارزیابی معناداری پارامترها نشان داده اند ،بررسی اینکه داده ها خیلی دور از توزیع نرمال نیستند ،مهم
است که این موضوع براساس شاخص های مرکزی و پراکندگی در جدول ( )2مدنظر قرار گرفت.
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تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر
جدول( -)2شاخصهای توصیفی برای متغیرهای تحقیق
شاخصهای نرمالیتی

متغیر تحقیق

میانگین

میانه

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

قابلیت فناورانه

357 3

357

25 2

25173

25943

25

قابلیت دوسوتوانی

35173

3

25672

-2533

2542

15333

قابلیت نوآوری محصول

45239

4

25623

-2549

25723

25333

قابلیت نوآوری فرایند

35397

354

25 62

-25373

-25432

2

454

پاسخگویی به نیاز مشتریان

353 7

354

25661

-25666

25637

154

456

اهداف راهبردی

35172

352

25 22

2521

25393

2

456

کمترین

بیشترین

45667

تمامی بارهای عاملی بیشتر از  2.2شده است .هم چنین مقدار آماره تی برای تمامیبارهای عاملی از  4/53بزرگترند و در نتیجه در
سطح اطمینان  %58معنادار میباشند .تمام متغیر های مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از  2/8هستند که نتایج
در جدول ( )1قابل مشاهده است و نشان از روایی باالی شاخصهای در نظر گرفته شده برای متغیرها دارد .معیار روایی افتراقی برای
متغیرهای انعکاسی از طریق معیار فورنل الرکر بررسی شد و نتایج نشان داد که ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شدهی تمامی
متغیرها از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر است و روایی افتراقی تایید می گردد .نتایج پایایی مرکب و آلفای کرونباخ در
جدول ( ،)1گویای پایایی متغیرها می باشد.
نتایج حاصل از آزمون کیفیت مدل اندازه گیری(روایی متقاطع) در جدول ( )1درج شده است و همانطور که مالحظه می شود برای تمامی
متغیرهای موجود در پژوهش ،این شاخص مثبت بوده و میانگین کل این شاخص برابر  2.284است که نشان از کیفیت مطلوب مدل
اندازهگیری دارد.
ضرایب مدل مسیری در شکل ( )2مورد توجه قرار گرفته است .همچنین بررسی مقداره آماره تی برای هر یک از مسیرها ،معناداری آنها
را تایید می نماید .ضرایب مسیر (تناسب روابط مدل ساختاری) بین متغیرهای پنهان باید براساس عالمت جبری ،مقدار و معناداری آنها
بررسی شوند که این موضوع در بررسی فرضیات مورد توجه قرار گرفته است[.]72،37
جدول ( -)1شاخصهای ارزیابی مدل اندازه گیری و ساختاری
متغیرهای پنهان

میانگین واریانس استخراج شده

پایایی مرکب

R2

آلفای کرونباخ

روایی متقاطع

قابلیت فناورانه

25699

25922

2

253 3

2. 21

قابلیت دوسوتوانی

25 32

25326

2

25633

25137

قابلیت نوآوری محصول

257 3

25921

2

25336

25431

قابلیت نوآوری فرایند

256 3

25919

2

2539

25

پاسخگویی به مشتریان

25 27

25332

25714

25739

2.264

اهداف راهبردی

2.629

253 7

2. 12

25773

2.332

عملکرد محصول دفاعی

25612

2.7 3

2.6 9

25747

2.14

معیار  R7برای عملکرد محصول برابر با  2.33و برای متغیرهای اهداف راهبردی و پاسخگویی به مشتریان به ترتیب  2.842و 2.241
می باشد .به عبارت دیگر ،مقدار  2.33تغییرات واریانس متغیر عملکرد محصول توسط متغیرهای مستقل (قابلیت دوسوتوانی و نوآوری
محصول و فرایند و فناورانه) تشریح میگردد .با توجه به سایر قابلیتها و عوامل موثر در تغییرات عملکرد محصول که در این تحقیق
مورد بررسی قرار نگرفته است و همچنین براساس هدف این پژوهش ،عدد کسب شده دارای مطلوبیت است .مقدار شاخص برازش ،برابر
 2.375شد که نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش
مناسبی دارد و این موضوع ،بیانگر همسو بودن سؤاالت با متغیرهای نظری است.
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نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا /سال هجدهم/بهار 89
 . 1 . 4بررسی فرضیات
فرضیه  :4قابلیت فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تی ( )2.42خارج بازه بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 2/55
ادعای محقق مبنی بر این که “قابلیت فناورانه بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر معناداری دارد“ تایید میگردد .ضریب مسیر ()2.752
مقداری مثبت شده است ،لذا قابلیت فناورانه بر عملکرد محصول تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضیه  :7قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تی ( )7.83خارج بازه بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 2/58
ادعای محقق مبنی بر این که “قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر معناداری دارد“ تایید میگردد و با توجه به اینکه
ضریب مسیر ( )2.458مقداری مثبت شده است ،قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضیه  :2قابل یت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تی ( )2.22خارج بازه بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 2/55
ادعای محقق مبنی بر این که “قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر معناداری دارد“ تایید میگردد .چون ضریب مسیر
( )2.235مقداری مثبت شده است ،قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
فرضیه  :1قابلیت دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تی ( )7.75خارج بازه بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 2/58
ادعای محقق مبنی بر این که “قابلیت دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر معناداری دارد“ تایید میگردد و با توجه به اینکه
ضریب مسیر ( )2.747مقداری مثبت شده است ،قابلیت دوسوتوانی بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

شکل( - )2مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

نتیجه گیری
بررسی قابلیتهای اثرگذار بر عملکرد محصول دفاعی ،یکی از مسائل و چالش های سازمان های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر می باشد،
چرا که ویژگی های خاص این سازمان ها ،توانمندی های ویژه ای را نیز ایجاب میکند که با درنظرگرفتن منابع محدود هر سازمان،
شناسایی و سرمایهگذاری بیشتر بر آنها ضروری است .همانگونه که در قسمت یافتههای تحقیق مورد توجه قرار گرفت ،معناداری

55

تاثیر قابلیت های سازمان بر عملکرد محصول در صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر
مسیرها تایید شد .شاید به نظر برسد که با ملحوظ نمودن ویژگیهای صنایع دفاعی مبتنی بر فناوری برتر ،اثرگذاری هر یک از این
قابلیت ها بر روی عملکرد محصول امری بدیهی است ولیکن بررسی اثرگذاری همزمان آنها ،قابل توجه می باشد.
متفاوت بودن ضرایب مسیر ،در تعیین درجه اهمیت و اولویت بندی قابلیت ها برای سازمان کاربرد دارد .ضریب باالی مسیر میان قابلیت
نوآوری فرایند و عملکرد محصول نشان از اهمیت و اثرگذاری زیاد این قابلیت در صنایع دفاعی دارد که این ضریب می تواند ناشی از
گستره بیشتر اثرگذاری نوآوری ایجاد شده د ر فرایند در چندین محصول نسبت به گستره محدودتر نوآوری محصول که غالباً محدود به
یک محصول می شود ،باشد .پس از نوآوری فرایند ،قابلیت فناورانه دارای ضریب اثرگذاری باالتری بر عملکرد محصول می باشد که
ناشی از وابستگی شدید این صنایع به فناوری به ویژه فناوری ها روز دنیا است .به گونه ای که ممکن است فناوریهای مورد استفاده
در صنعت دفاعی ،بسیار پیشرفته تر از فناوری های مورد استفاده در تجارت در یک کشور باشند .قابلیت دوسوتوانی نیز دارای
اثرگذاری قابل توجهی بر عملکرد محصول می باشد .چرا که درگیری این صنایع در پروژه های کشف و انتفاع فناوری به طور همزمان،
نیازمند توانایی برقراری تعادل میان این دو نوع پروژه که از منظر ماهیت متفاوت هستند ،می باشد .منظور از تعادل نیز توجه به تفاوت
های این پروژهها در سطوح عملیاتی ،میانی و استراتژیک است.
ن تایج نشان می دهد که بیش از نیمی از تغییرات عملکرد محصول دفاعی ( )2.33حاصل چهار قابلیت اثرگذار مورد بررسی در این تحقیق
می باشد .این میزان اثرگذاری تاییدکننده این موضوع است که عمده قابلیت های اثرگذار سازمان بر عملکرد محصول شناسایی شده اند.
در واقعیت نیز سایر قابلیت ها از جمله :قابلیت بازاریابی ،رهبری و  ...و عوامل سازمانی همچون :رویکرد سازمان به فناوری و یا حتی
عوامل خارج از کنترل سازمان مانند :پویایی محیط ،عملکرد محصول را تحت الشعاع قرار می دهند.
یافتههای تحلیلی ،پژوهشهای پیشین را در مورد تاثیر متغیرهای مستقل تایید نمود .تایید اثرگذاری قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد
نوآورانه محصول ،تا حدودی هم راستا با مطالعه [ ]87می باشد با این تفاوت که در مطالعه ایشان ،بر دو جنبهی تدریجی بودن و میزان
رادیکالیسم نوآوری محصول در حوزه تجاری تمرکز شده است .تایید اثرگذاری قابلیت نوآوری فناورانه (محصول و فرایند) بر عملکرد
نیز هم راستا با مطالعات [ ]17، 45،71 ،1می باشد و نتایج آنها را تایید می نماید با این تفاوت که در این تحقیق ،عملکرد محصول مدنظر
است .اثرگذاری مثبت قابلیت دوسوتوانی بر عملکرد محصول در صنایع مبتنی بر فناوری برتر تاییدکننده مطالعه [ ]78می باشد با این
تفاوت که ایشان قابلیت دوسوتوانی را موثر بر عملکرد شرکت های مبتنی بر فناوری برتر دانسته اند و نه الزاماً عملکرد محصوالت .به
طورکلی ،تمامی مطالعات مورد اشاره ،عملکرد سازمان که دارای گستره فراتری از عملکرد محصول می باشد را مدنظر قرار داده اند.
از آنجا که مساله تحقیق برگرفته از نیاز سازمانهای مبتنی بر فناوری برتر در حوزه دفاع بوده است ،یافته های تحقیق میتواند
راهنمای مدیران مربوطه در حل مساله باشد .مرور ادبیات جهانی نشان می دهد یکی از دغدغه های اصلی در فناوری برتر ،نوآوری
است که گرچه در سال های اخیر در ایران به این موضوع توجه بیشتری معطوف شده ولی هنوز جایگاه خود را نیافته است .تقویت
قابلیت نوآوری می تواند به عنوان راهکار کاهش دهنده فاصله موجود با کشورهای توسعه یافته در حوزه فناوری برتر در سطوح
راهبردی ،اثرگذار باشد .براساس ویژگی های خاص صنعت الکترونیک در حوزه دفاع ،پیشنهاد می گردد بر افزایش قابلیت نوآوری فرایند
و محصول با دیدگاه تحقق هر دو هدف :راهبردی و پاسخ به نیاز مشتریان تمرکز بیشتری صورت پذیرد .همچنین با توجه به اینکه
قابلیت فناورانه یکی از قابلیت های اثر گذار شناخته شده است و نظر به طوالنی بودن بازگشت سرمایه و تازه وارد بودن کشور در حوزه
فناوری برتر و فاصله با کشورهای جهان که یکی از دالیل آن سرمایه گذاری سنگین آنها در فناوری برتر می باشد ،سازمان ها می
توانند با بهره گیری از نیروی انسانی دانش محور که یکی از نقاط قوت کشور است ،قابلیت های فناورانه را تقویت نمایند.
در مسیر تحقیق ،در دسترس نبودن بانک اطالعاتی از سازمان های دفاعی مرتبط با موضوع و محرمانه بودن اطالعات آن ها ،موجب
طوالنی شدن جمع آوری اطالعات گردید .الزم به ذکر است که نتایج این تحقیق قابل تعمیم به کل صنایع مبتنی بر فناوری برتر در حوزه
دفاعی نمی باشد و صرفاً در حوزه الکترونیک دفاعی مورد بررسی قرار گرفته است.
جهت مطالعات و تحقیقات آتی ،پیشنهادات ذیل می تواند در ادامه مسیر ِپژوهش حاضر ارائه شود:
بررسی نقش قابلیت های نوآوری در سایر صنایع دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (به جز صنعت الکترونیک) می تواند امکان مناسبی را
برای مقایسه وجوه تمایز و در نتیجه تمرکز بر آن وجوه ایجاد نماید.
سایر روش های تحقیق از جمله معادالت ساختاری مبتنی بر کوواریانس می تواند مورد استفاده قرار گیرد و نتایج مقایسه شود.
نقش سایر عوامل م وثر بر عملکرد محصول دفاعی همچون قابلیت رهبری در داخل سازمان و پویایی محیط در خارج سازمان می تواند
بررسی شود.
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