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Abstract
While evidence shows a significant effect of absorptive capacity on innovation around the
world, no policy for improving absorptive capacity of defense firms has been adopted. As a
result, a question arises that how increasing absorptive capacity of defense firms leads to
increase their innovation performance. Defense customer’s needs made defense firms to
incline more toward exploitation, but the owner of these firms-defense ministries is more
inclined to exploration. The purpose of this study is to understand this duality and how
absorptive capacities of these firms affect their parallel moves towards exploitative and
explorative innovations. This study is an applied research on purpose and from data gathering
point of view is a mixed one. In qualitative part using 12 interviews with experts of university
and industries, a model and framework came up. In quantitative part based on 10 hypothesis
on the study framework, 60 questionnaires has been gathered from different defense firms and
its data went under analysis. Realized absorptive capacity affects exploitative and explorative
innovations and ambidexterity, and that potential absorptive capacity mediates their relations.
It was also shown that potential absorptive capacity is a prerequisite of realized absorptive
capacity and ambidextrous defense firms have higher performance compared to other defense
firms. Policy makers should emphasize more on exploitation and realized absorptive capacity
for firms in their maturity and decline life cycle. In other hand they should focus and invest on
exploration and potential abortive capacity for firms in introduction and growth stage.
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سیدكمال طبائیان
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ابوالفضل باقري

استادیار گروه فناوری و راهبرد ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران.

چکیده
برغم وجود شواهدی مبنی برتاثیر ظرفیت جذب برعملکرد نوآورانهی بنگاهها در سطح جهان ،سیاستگذاری
خاصی برای ارتقای ظرفیت جذب ودوسوتوانی بنگاههای دفاعی کشورکه محرک و زمینهساز عملکرد نوآورانه
است ،صورت نگرفته .بنابراین ،سوالی مطرح میشود که ارتقای ظرفیت جذب بنگاههای دفاعی ،چگونه میتواند
به افزایش عملکرد نوآورانه آنها بیانجامد .نیاز مشتریان دفاعی ،بنگاههای دفاعی را اغلب به سمت نوآوریهای
بهرهبردارانه سوق داده است ،امّا سیاستگذاریهای نهادهای باالدستِ پیشران این بنگاهها به سمت حرکت
درمرزهای دانش و نوآوریهای اکتشافی بوده است .هدف این پژوهش کمک به درک این دوگانگی وآگاهی از این
است که ظرفیت جذب بنگاهها چگونه بر حرکت دوگانه آنها به سمت عملکرد نوآورانه موثر میباشد .این پژوهش
از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری دادهها ،آمیخته است .در بخش کیفی با استفاده از  92مصاحبه،
مدل پژوهش بررسی و تایید شد .در بخش کمی نیز مدل مستخرج با کمک  91فرضیه ارائه شده و از طریق
پرسشنامه در  01بنگاه دفاعی مورد بررسی قرار گرفته است .یافته ها نشان می دهد که در بنگاههای دفاعی
ظرفیت جذب تحقق یافته بر نوآوری اکتشافی ،بهره بردارانه و دوسوتوانی موثر است و ظرفیت جذب بالقوه روابط
آنها را تعدیل میکند .همچنین ظرفیت جذب بالقوه پیشنیاز ظرفیت جذب تحقق یافته بوده و بنگاههای
دوسوتوان عملکرد نوآورانه باالتری نسبت به سایر بنگاههای دفاعی دارند .بنابراین می توان نتیجه گرفت که
سیاستگذاران برای بنگاه هایی که دردوره رشدو بلوغ منحنی عمر هستند بایدروی نوآوری بهرهبردارانه وظرفیت
جذب تحقق یافته تمرکز کنند وبرای بنگاههایی که دردوره بلوغ وافول منحنی عمر خود هستند باید روی نوآوری
اکتشافی وظرفیت جذب بالقوه تمرکز کنند..
واژگان كلیدي :عملکرد نوآورانه؛ دوسوتوانی؛ ظرفیت جذب؛ صنایع دفاعی
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 -1مقدمه و بیان مسئله

در دهههای اخیر ،بنگاههای دفاعی کشور نوآوریهای متعددی را به ثمر رساندهاند .هرچند بسییاری از
این نوآوریها با بهرهبرداری از دانش و امکانات موجود به ثمر رسیده و اصطالحاً از نوع "بهیرهبردارانیه"
بوده است امّا سیاستگذاریهای انجام شده توسط نهادهای باالدست موجب شده که این بنگاههیا بعایاً
به اکتشاف در حوزهها ی جدیید برردازنید و بیا اکتسیاب دانیش جدیید موفیق بیه انجیام نیوآوریهیای
"اکتشافی" شوند.
ظرفیت جذب بنگاه به توانیایی ییک سیازمان در شناسیایی ،جیذب و بکیارگیری دانیش خیارج از
مرزهای سازمان بر میگردد) . (Cohen and Levinthal 1990دوسیوتوانی ،توانیایی ییک سیازمان در
انجام دو امر متناقض در آن واحد تعریف شده است .نوآوری بهرهبردارانیه 3مسیتلزم اسیتفاده و تعمییق
دانش موجود جهت بهبود محصول و یا فرایند جاری شناسایی میشیود و نیوآوری اکتشیافی 4نیازمنید
فرارَوی از سطح دانش موجود و استفاده از دانیش جدیید خیارج از سیازمان دارد (O’Reilly III and
) .Tushman 2013این دو امر فیالذاته متناقض هستند زیرا تمرکز بیر تعمییق دانیش موجیود داخیل
سازمان با تفکر فراتر از دانش موجیود و جسیتجوی دانیش در مرزهیای دانشیی کیه خیارج از سیازمان
هستند ،دو سر طیف نحوه یادگیری است.
5
در ادبیات نوآوری مشاهده می شود که در ارائه نوآوری دو رویکرد کلی وجود دارد .بهرهبرداری از
قابلیتهای موجود؛ و اکتشاف 0قابلیتهای جدید) . (Floyd and Lane 2000از سوی دیگر ،از آنجا که
منابع خارجی دانش در فراینید نیوآوری بسییار مهیم هسیتند (Murovec and Prodan 2009, Tsai
) ،2001توانایی سازمان در شناسایی دانش جدید خارجی و جذب و بکارگیری آن برای اهداف کسب و
کار -یعنی آنچه ظرفیت جذب نامیده می شیود -بسییار حییاتی مییباشید (Cohen and Levinthal
) .1990با بررسی پیشینه تحقیق مشخص شده است که مطالعات پیشین تنها تاثیر ظرفییت جیذب را
بر دوسوتوانی یا نوآوری –بصورت مجزا -سنجیدهاند ولی تحقیقاتی کیه بصیورت یکرارچیه تیاثیر ابعیاد
ظرفیت جذب –بالقوه و تحقق یافته -را بر جهتگیری دوگانه بنگاههیا ااکتشیافی و بهیرهبردارانیه بیه
سمت عملکرد نوآورانه بررسی کند-بر اساس جستجوی این پژوهشگر -نایاب میباشد.
برای مثال بوشهری و همکاران تنها نقیش ظرفییت جیذب بیر ارتقیاو دوسیوتوانی را سینجیدهانید
ابوشهری ,طبائیان ,و غیره  9315و مدلی یکرارچه از نحوه ارتباط ابعاد ظرفیت جذب و دوسوتوانی بیر
عملکرد نوآورانه ارائه نکرده است.
به رغم وجود شواهدی مبنی بر تاثیر ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه بنگاههیا در سیطح جهیان،
3
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سیاست گذاری خاصی برای ارتقای ظرفیت جذب و دوسوتوانی بنگاههای دفاعی کشیور کیه محیرک و
زمینهساز عملکرد نوآورانه است ،صورت نگرفته .بنابراین ،سوالی کیه در راسیتای سیاسیتگذاری مطیرح
میشود این است که آیا ارتقای ظرفیت جذب بنگاههای دفاعی میتواند به افزایش عملکرد نوآورانه آنها
بیانجامد و به عبارت دیگر ،ظرفیت جیذب ایین بنگیاههیا چگونیه بیر حرکیت دوگانیه آنهیا بیه سیمت
نوآوریهای بهرهبردارانه و اکتشافی موثر است.
از آنجا که در این زمینه تحقیقی صورت نگرفته و اساساً تحقیقیاتی کیه بطیور مجیزا تیاثیر ابعیاد
ظرفیت جذب –بالقوه و تحقق یافته -را بر جهتگیری دوگانه بنگاهها به سمت عملکرد نوآورانه بررسی
کند-انجام نشده است ،هدف ایین مطالعیه بررسیی چگیونگی تیاثیر ابعیاد ظرفییت جیذب بیر رویکیرد
جهت گیری دوستوانی نوآوری و عملکرد نوآورانه بنگاه های دفاعی است .تحقیق حاضر به شرحی که در
ادامه میآید انجام شده است.
این مقاله از پنج بخش تشکیل شده است .پس از این مقدمه و بییان مسیئله ،بیه مبیانی نظیری و
پیشینه پژوهش پرداخته میشود که از دل آن مدل مفهومی پیژوهش و فرضییات نییز اسیتخراج شیده
است ،در انتهای این بخش ،تاریخچه نوآوری در صنایع دفاعی نیز میرور شیده اسیت .در بخیش سیوم،
روش پژوهش تشریح خواهد شد .بخش چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها اختصاص دارد .و سیرانجام در
بخش پنجم نتایج و دستاوردهای پژوهش تبیین میشود که میتواند به عنوان راهنمیای عملیی جهیت
سیاست گذاری ارتقاو نوآوری در صنایع دفاعی باشد.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

دوسوتوانی .شرکت هیا بیشیتر تماییل دارنید تیا بیا ت یییرات و نیوآوریهیای جزئیی در محصیوالت و
فرایندهای موجود ،از قابلیتهای جاری خود منتفع شوند ،زیرا سودآوری آن مطمیئنتیر و سیریعتیر از
اکتشاف قابلیتهای جدید اسیت ) ،(Levinthal and March 1993درحالیکیه چنیین حیالتی ممکین
است سازمان را در پاسخگویی مناسب نسبت به ت ییرات شدید محیطی تاعیف کند .از طرفی ،تمرکیز
بیش از حد روی اکتشاف قابلیتهای جدید ،ممکن است منجر به تالشهای بیدون سیود و ناامییدی از
دستیابی به نتیجه برای سازمان گردد .یک سازمان برای داشتن عملکرد مناسب و بقای طیوالنی میدت
نیاز به توانایی در هر دو بعد اکتشاف و انتفیاع ابهیرهبیرداری دارد کیه دوسیوتوانی 7سیازمانی نامییده
می شود .دوسوتوانی سازمانی به قابلیت سازمان در انجام دو موضوع متفاوت در یک زمان باز مییگیردد
) .(Gibson and Birkinshaw 2004به عبارت دیگر ،دوسوتوانی به معنای ایجاد قابلیتی است کیه در
اثر آن سازمان بتواند بطور همزمان به اکتشاف قابلیتهای جدید و انتفاع و بهرهبرداری از قابلییتهیای
موجود برردازد ) .(Birkinshaw and Gupta 2013اکتشاف به معنای آزمون مسیرهای جدید و کسب
7
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دانش جدید است که می تواند در بلند مدت سیازگاری سیازمان بیا محییط را ارتقیا بخشید .انتفیاع ییا
بهره برداری نگاهی کوتاه مدت دارد و هدف آنست که با انجام اصالحات جزئی در قابلییتهیای موجیود
حداکثر بهیرهبیرداری از منیابع فعلیی سیازمان صیورت گییرد ) .(Raisch and Birkinshaw 2008در
تعریفی بسیار ساده دوسوتوانی به معنی بهبود و درآمد بیشتر از نیوآوریهیای کوچیک ابهیرهبردارانیه
جهت توان سرمایهگذاری در پروژه های درآمدزای آینده و بلند مدت است که تاثیر مثبتی بیر عملکیرد
بازاریابی بنگاه نیز دارد ).(Hughes 2018
تاشمن و اریلی در سال  9110دوسیوتوانی سیازمانی را اینگونیه تعرییف کردنید" :توانیایی اتخیا
همزمان نوآوری تدریجی و ناپیوسته با داشتن سیاختارها ،فراینیدها و فرهنی هیای متنیاقض در ییک
شرکت" و اشاره کردند که بیرای بقیای طیوالنی میدت سیازمان ضیروری مییباشید (Tushman and
) .O'Reilly 1996مارک در مقالهاش اشاره میکند که یک چالش اساسی که سازمانهیا بیا آن مواجیه
هستند نیاز به بهرهبرداری و انتفاع از داراییها و قابلیتهای موجود و داشیتن اکتشیافات کیافی جهیت
جلوگیری از تسلیم شدن بوسیله ت ییرات بازار و تکنولوژی است .در ایین دییدگاه بهیرهبیرداری همیان
کارایی ،کنترل ،قطعیت و کاهش ت ییرات است در حالیکه اکتشاف همان مطالعات ،پی بردن ،اسیتقالل
و نوآوری است .از نقطه نظر مارک مسئله اساسی که سازمان با آن مواجه است بهرهبرداری کافی بیرای
اطمینان از حیات جاری و بطور همزمان اختصاص انرژی کافی به اکتشاف برای اطمینیان از حییات در
آینده میباشد ) .(March 1991مشکل در دستیابی به چنین توازنی این است که همیشیه تماییل بیه
بهره برداری بیشتر است زیرا قطعیت موفقیت در آن بیشتر و زمان دستیابی به موفقیت کوتاهتیر اسیت.
ات اکتشاف با ناکارایی همراه است و همیشه بیا تعیداد زییادی اییدههیای بید در ارتبیاط اسیت .ولیی
همچنان بدون تالش برای اکتشاف ،سازمان در چالش ت ییرات محیطی با احتمال زیاد شکست خواهد
خورد.8
در تحقیقات زیادی نشان داده شده است که دوسوتوانی رابطه مثبتی با رشد فیروش (Hen and
) ،Celly 2008رتبیه بهتیر عملکیرد هنیی )(Cao, Gedajlovic and Zhang 2009و عملکیرد بهتیر
)(Gibson and Birkinshaw 2004دارد .همچنین نشان داده شده است که سیازمانهیای دوسیوتوان
اتا نوآور هستند و توانایی بازسازی خود را از طریق خلق محصیوالت کیامال جدیید بیرای بیازار دارنید
(Gibson and Birkinshaw 2004, Raisch and Birkinshaw 2008, Tushman and O'Reilly

) .1996, Volberda and Lewin 2003توازن بین اکتشیاف و بهیرهبیرداری بیا نیوآوری همیشیگی در
محیطهای تجاری متالطم رابطه ای مثبت داشته و عالوه بر بازآرایی سازمان نسبت به ت ییرات محییط
منجر به بقای طوالنی مدت آنها میشود ) .(Tushman and O'Reilly 2002سیازمانهیای تکنولیوژی
محور که بطور ترتیبی و یا دورهای درگیر نوآوری اکتشافی و بهرهبیرداری از آن هسیتند دارای نیوآوری
8

 .جهت آگاهی بیشتر از تعاریف دوسوتوانی و روشهای دستیابی سازمانها به دوستوانی اکه بحث آن در این مقاله نمیگنجد
میتوانید رجوع کنید به مقاله "دوتوانی سازمانی ،گذشته ،حال و آینده" که به نگارش چارلز و اوریلی در سال  2193بوده است.
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محصول باالیی هستند )(Z. Simsek 2009و این امر میتواند از طریق نوآوری فرایند نیز اتفاق بیافتد
).(Simsek, et al. 2009
روشهای دستیابی به دوسوتوانی چیست و سازمانها چگونه میتوانند نیازهای متناقض اکتشیاف
و بهرهبرداری را برآورده کنند .با مرور ادبیات مشاهده میشود که برای ایین موضیوع  4روش پیشینهاد
شدهاند که عبارت است از :برون سراری ،جداسازی ساختاری ،رویکرد ترتیبی و نهایتا رویکیرد بافتیاری.
در حل تعارض بوسیله برونسراری ،سازمانها پارادوکس موجود بین اکتشاف و بهرهبرداری همزمیان را
پذیرفته و باور دارند که تااد بین این دو نوع فعالیت نمییتوانید درون سیازمان بیر طیرف شیود .زییرا
اکتشاف و بهرهبرداری ساختارهایی کامال متفاوت می طلبد ،یکی سیاختاری کیامال ارگانییک و دیگیری
ساختاری کامال مکانییک ) ، (Lewis 2000درنتیجیه ایین سیازمانهیا ییک طیرف ایین پیارادوکس را
برونسراری کنند و خروجیهای اکتشاف یا بهرهبرداری را از بخش خارجی بخرند .با این روش سیازمان
میتواند بر فعالیتهای درونی سازمان خود تمرکز کاراتری داشیته باشید (Rothaermal and Deeds
) .2004همچنین سازمانها میتوانند اکتشاف و بهرهبرداری را در بخشهای متفاوت دنبال کنند .یعنی
اکتشاف و بهرهبرداری را از طریق ایجاد واحدهای سازمانی مجزا که با هم ناسازگار نییز هسیتند از هیم
تفکیک کنند .واحدهای سازمانی که بدنبال اکتشاف هستند باید کوچیک ،غییر متمرکیز و بیا فرهنی
سازمانی ضعیف و واحدهایی که به دنبال بهرهبرداری هستند باید بزرگتیر ،متمرکزتیر و بیا فرهنی و
فرایندهای مشخص و قوی باشیند ) .(Benner and Tushman 2003در رویکیرد ترتیبیی سیازمانهیا
ممکن است پارادوکس را با لحاظ کیردن زمیان حیل کننید ) .(Volberda and Lewin 2003چنیین
سازمانهایی اکتشاف را در یک دوره زمانی و بهرهبرداری را در دوره زمیانی دیگیری دنبیال مییکننید.
بنابراین مرتفعسازی تناقض ،از طریق جابجایی زمیانی بیین اکتشیاف و بهیرهبیرداری ایجیاد مییشیود.
چهارمین روش در دستیابی به دوسوتوانی بافتاری نام دارد ،که اشاره مییکنید سیازمانهیا مییتواننید
دوسوتوان بافتاری باشند در صورتی که تناقضِ نوآوریهای اکتشیافی و بهیرهبردارانیه را در ییک واحید
سازمانی ترکیب و از افراد حمایت کنند تا هم فعالیتهیای در جهیت اکتشیاف و هیم فعالییتهیای در
جهت بهرهبرداری داشته باشند تا اعاا بخشی از وقت خود را به اکتشاف و بخشیی را بیه بهیرهبیرداری
اختصیاص دهنید ) .(Gibson and Birkinshaw 2004هیر روش غلبیه بیر تینشهیای دسیتیابی بیه
دوسوتوانی طرفداران و مخالفان خود را دارد .انتخاب روش به وضعیت سیازمان بسیتگی دارد .در اغلیب
موارد ادغام همزمان اکتشاف و بهرهبرداری درون سازمان بصورت ساختاری موازی و یا برون سراری آن
به سازمان های دیگر نیاز به سرمایه مالی و انسیانی و طراحیی سیازمانی منعطیف دارد و سیازمان بایید
یکرارچگی استراتژیک جهت بهرهبرداری از دو دسته فعالیت داشته باشید (O'Reilly and Tushman
) .2007این روش ،هماهنگی را حتی در سیازمان هیای بیزرگ کیه منیابع میالی زییادی دارنید مشیکل
می سازد .در مقابل برون سراری ایین مزییت را دارد کیه سیازمان را از صیرف توجیه بیه ییک دسیته از
فعالیتها که برون سراری شده است رها میکند .اگرچه یکرارچگی استراتژیک دو دسته فعالیت بسییار
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چالشزاست .علت آن نیز تفیاوت در دییدگاه و فرهنی مییباشید ).(Benner and Tushman 2003
دوسوتوانی همزمان یا ساختاری بسیار پیچیده تر است زیرا مدیریت باید در یک مجموعیه سیازمانی دو
بخش متفاوت را که رقیب یکدیگر در جذب منیابع هسیتند اداره کنید (Gupta, Smith and Shally
).2006
علیرغم وجود معیارهای متفاوت سنجش دوسوتوانی ،خروجیهیای متفیاوت آن ،سیطوح تحلییل
متفاوت و نمونه گیری از صنایع مختلف؛ موارد بسیار زیاد و مسیتحکمی وجیود دارد کیه دوسیوتوانی و
عملکرد نوآورانه را مرتبط سازد .اگرچه برخیی از تحقیقیات ابتیدایی بیر مبنیای مطالعیات میوردی ییا
داستانسرایی بوده است ولی پژوهشهای اخیر با نمونههای بزرگ و دادههای طولی نییز ایین رابطیه را
تایید میکنند ) .(Markides and Charitou 2004با جمعبندی همه تحقیقات تجربی موجود ،رابطیه
مثبتی بین دوسوتوانی و عملکرد نوآورانه بنگیاه وجیود دارد بیا ایین حیال در سیطوح تحلییل بیاالتر و
همچنین صنایع غیر تولیدی این تاثیر مثبت بیشتر است ) .(Junni, et al. 2013همچنین رابطه مثبت
بین دوسوتوانی و عملکرد نوآورانه بنگاه در محیط با عدم قطعیت باالی تکنولوژیک و بازار ،بزرگ بیودن
شرکت و بهرهگیری از توانایی میالی بیاال در شیرکت ،شیدیدتر اسیت (O’Reilly III and Tushman
) .2013با توجه به مطالب عنوان شده ،فرضیات زیر مطرح میشود.
فرضیه  :9جهتگیری نوآورانه اکتشافی بنگاههای دفاعی بر عملکرد نوآورانه آنها موثر است.
فرضیه  :2جهتگیری نوآوری بهرهبردارانه بنگاههای دفاعی بر عملکرد نوآورانه آنها موثر است.
فرضیه  :3بنگاههای دفاعی دوسوتوان ،دارای عملکرد نوآورانه باالتری هستند.
ظرفیت جذب .ظرفیت جذب تئوری و مدلی برای اندازهگیری توانایی سازمانها در ارزشیگذاری،
تلفیق ،جذب و بهکارگیری دانشهای نوین است و یک مفهوم کلیدی بیرای ادبییات دانیش و میدیریت
نوآوری میباشد ) .(Cohen and Levinthal 1990از زمان ایجاد ادبیات ظرفییت جیذب ،پژوهشیگران
دیگری نیز بر نقش ظرفیت جذب در دستیابی به نوآوری تاکید کیردهانید (Robertson, Casali and
) .Jacobson 2012با وجود تحقیقات فراوان بر حیطه ظرفیت جذب ،ادبیات آن بدون ابهام و یکدسیت
نیست و عملیاتی سازی و نحوه استفاده از این مفهوم متفیاوت اسیت ) .(Omidvar 2013تعریفیی کیه
بیشترین ارجاعات را تا به امروز داشته اسیت توسیط زهیرا و جیورج در سیال  2112ارائیه شیده اسیت
) .(Cooper and Molla 2014این تعریف مدلی را ارائه میکند که نشان میدهد ظرفیت جذب شامل
چهار فرایند اکتساب و هام دانش ،ت ییر شکل و بهرهبرداری از دانش میشود .این چهار فرایند نیز در
یک سطح باالتر در دو طبقه ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته دسیتهبنیدی مییشیوند
).(Zahra and George 2002
سازمانهای دوسوتوان باید ظرفیت جذب بالقوه و تحقق یافته خود را بنحیوی میدیریت کننید تیا
نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه آنها تقویت شود ) .(Albort-Morant, et al. 2018ظرفت جذب بالقوه،
954

فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  41شماره( 4پیاپی  )14بهار 4911

به عبارتی شناسایی و هام دانش؛ پیشنیازِ ت یییر شیکل و بکیارگیری دانیش جدیید ]ظرفییت جیذب
تحقق[ یافته است .عملکرد نوآورانه نیز خروجی ظرفیت جذب تحقق یافته است زیرا تنهیا شناسیایی و
هام دانش تامین کننده بکارگیری آن نیست ).(Zahra and George 2002, Zhai, et al. 2018
نوآوری خود از منظری بر دو نوع است ،اکتشافی و بهرهبردارانه .از آنجا که نوآوریهیای اکتشیافی
بنیادین بوده و برای تامین نیازهای مشتریان و بازارهای نوظهور مفید میباشد نیاز بیه دانیش جدیید و
فراتر از دانش موجود دارد ) ،(Benner and Tushman 2003لذا پیشیبینی مییشیود ظرفییت جیذب
بالقوه که شامل شناسایی و هام دانش از محیط بیرونی است رابطیه ظرفییت جیذب تحقیق یافتیه بیا
نوآوری اکتشافی را بصورت مثبتیی تعیدیل کنید ) .(Data 2010بطیور عکیس ،نیوآوری بهیرهبردارانیه
تدریجی بوده و جهت تامین نیاز مشتریان و بازارهای موجود میباشد که سازمان باید دانیش و مهیارت
موجود خود را عمیق کند و محصوالت و خیدمات جیاری را بهبیود بخشید (Levinthal and March
) .1993بنابراین تمرکز بر دانش بیرونی در مرحله شناخت و هایم دانیش؛ تمرکیز بیر تعمییق دانیش
موجود را می کاهد لذا ظرفیت جذب بالقوه رابطه ظرفیت جذب تحقق یافته بر نوآوری بهیرهبردارانیه را
میکاهد ابوشهری ,طبائیان ,و غیره  . 9315بنابراین میتوان فرضیات زیر را مطرح کرد:
فرضیه  :4ظرفیت جذب بالقوه تاثیر مثبتی بر ظرفیت جذب تحقق یافته دارد.
فرضیه  :5ظرفیت جذب بالفعل بر نوآوری اکتشافی موثر است.
فرضیه  :0ظرفیت جذب بالفعل بر نوآوری بهرهبردارانه موثر است.
فرضیه  :7ظرفیت جذب بالقوه بر عملکرد نوآورانه تاثیر مستقیم و مثبت دارد.
فرضیه  :8ظرفیت جذب بالفعل بر عملکرد نوآورانه تاثیر مستقیم و مثبت دارد.
فرضیه  : 1ظرفیت جذب بالقوه رابطیه بیین ظرفییت جیذب تحقیق یافتیه و نیوآوری اکتشیافی را تقوییت
میکند.
فرضیه : 91ظرفیت جذب بالقوه رابطیه ظرفییت جیذب تحقیق یافتیه و نیوآوری بهیرهبردارانیه را تایعیف
میکند.
مدل مفهومی پژوهش با توجه به فرضیات مذکور به شکل زیر نشان داده میشود.
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شکل  :9مدل مفهومی پژوهش

جهانی اول و دوم نقطیه برجسیتهای در زمینیه

تاریخچه نوآوري در صنایع دفاعی :جن

نوآوری محسوب میشود .زیرا نیازهای حیاتی امنیتیی و دفیاعی بیه عنیوان ییک پیشیران قیوی در
مطالبه فناوری های جدید و نوآوری محسوب میشود .صنعت دفاعی ایران ،قبل از انقالب وابسته به
خرید و نهایتا مونتاژ استوار بود و حوزه طرح ریزی دفیاعی و دانیش تولیید ابیزار نظیامی در دسیت
آمریکایی ها بود .اما بعد از انقالب که منجر به قطع روابط ایران و آمریکا بخصوص در زمینه نظیامی
شد و کشور در مقابل انواع تحریمها قرار گرفت ،منجر به حرکت به سمت خوداتکایی و خودکفیایی
صنایع دفاعی در ایران شد بطوری که امروز صنعت دفیاعی کشیور بطیور کامیل مسیتقل ،خیالق و
کارآمد است و نوآوریهایی جدی در دوران دفاع مقدس و پس از آن ارائه شده است.
تا کنون صنایع دفاعی ایران سه دوره یا موج مهم را پشت سر گذاشته اسیت :دوره وابسیتگی
ادهه  ، 51دوره بحران ادهه  01و دوره کارخانه محور ادهه  . 71هم اکنون دوره یا میوج جدییدی از
صنایع دفاعی آغاز شده که با توجه به ماهیت تهدیدات ،این میوج بییش از پییش وابسیته بیه دانیش و
فناوری است .در این موج جدید توانمندی های صینعتی و دانشیی ت یییر یافتیه اسیت و شیدت نییاز و
اهمیت نوآوری در صنایع دفاعی بیش از گذشته است انظری زاده ,نژاد نوری و حجازی . 9319
نقطه عطف پیشرفتهای کشور در زمینه نوآوری در صینایع دفیاعی سیاخت میاهواره در صینعت
فاایی و موشک در صنایع موشکی بوده است .با وجود تمام تحریمها و ممانعت طرفهیای خیارجی از
انتقال دانش فناورانه ،انگیزه کسب دانش برای مجموعه وزارت دفاع ایران بسییار بیشیتر شیده بیود .در
این مرحله سیاست کالن ملی در امر توسعه درونزای فناوری فاایی و ساخت ماهواره و سند  91سیاله
توسعه فاایی کشور در هیات دولت تصویب شد که موجب توسعه هرچه بیشتر صنعت فاایی گشیت.
در صنعت هوافاا نیز دستاوردهای فناورانهای در زمینه ساخت موشکهای حمل محمولههیای فایایی
حاصل شده بود که این دو موضوع منجر به ساخت و پرتاب میاهواره ملیی امیید گشیت کیه مهمتیرین
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دستاورد بومی در طراحی مفهومی و مدیریت سیستم ماهواره بصورت بومی بوده است .این فعالییتهیا
در وزارت دفاع همچنین ادامه پیدا میکند بطوریکه پس از آن ماهواره فجر ساخته و پرتیاب شید .هیم
اکنون شاهد هستیم که دانش طراحی و ساخت ماهواره به سایر بخیشهیای غییر دفیاعی نییز سیرریز
داشته است و موجب افیزایش ظرفییتهیای محققیین و پژوهشیگران در صینعت فایایی شیده اسیت
اصابرفرد  . 9310پیشگامی در ساخت ماهواره و موشک حامل ماهواره ،ساخت هواپیمای جنگنده نسل
جدید ،طراحی و تولید انواع پرندههای بدون سرنشین اپهراد و انواع قیایقهیای تنیدرو و پرنیده ،انیواع
زیردریایی و بسیاری از پروژه های فناورانه پیشرفته دیگر از دستاوردهای صنایع در دوره چهارم صینایع
دفاعی کشور بوده است اشفقت ,و غیره . 9314
با وجود تمام موفقیت های صنایع دفاعی در ارائه نوآوری ،در ضیمن مصیاحبه بیا میدیران طیرح و
برنامه صنایع مختلف ،مشاهده میشود که محصوالت آنها در دوره خاصی از عمر محصیول خیود بیوده
است که نیاز به مدیریت نوآوری مطابق دوره عمر محصول میباشد .از آنجا که در عصر حاضر میدیریت
صحیح نوآوری جهت دستیابی به فناوریهای برتر و تسلیحات پیشرفته اهمیت ویژهای دارد ،نتایج ایین
پژوهش میتواند به عنوان یکی از راهنماهای سیاست گذاران نوآوری در نهادهای باالدست برای ادامه و
تقویت هر چه بیشتر نوآوری باشد.
 -3روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و پیمایشی است ،و از نظر شییوه
جمعآوری دادهها ،آمیختیه اسیت .در بخیش کیفیی بیا اسیتفاده از  92مصیاحبه عمییق و تحلییل تیم
مصاحبهها از خبرگان صنعت و دانشگاه که نسبت به حوزه جذب دانش ،بکارگیری تکنولوژی و نوآوری
تسلط داشته و در مورد تعامالت تعامالت بنگاههای وزارت دفاع نیز آگاه بودند ،مدل پژوهش بررسیی و
تایید شد ،جهت سنجش مت یرها از سه مقاله جانسن و همکاران ا ، 2115جانسن و همکاران ا2110
و پراژوگو و سوهال ا 2112به ترتیب برای سنجش ظرفیت جذب ،دوسوتوانی و عملکرد نوآورانه الهیام
گرفته شد .سرس با استفاده از روش تحلیل تم مصاحبهها ،مفاهیم سنجش سازههای تحقیق بیه دقیت
بررسی و گویههای مناسبِ سنجشِ آنها بومی سازی و در پرسشنامه پژوهش قیرار داده شید .در بخیش
کمی پژوهش برای پاسخ گویی به پرسشنامه ،با توجه به حیطه موضوعی پژوهش و کسب نتایج معتبیر،
نیاز به سازمانهای دانش محوری است که جذب دانش و نوآوری برای عملکرد بهتر آنها حییاتی اسیت.
بدین منظور جامعه آماری پژوهش ،سازمانهای دانش محور وزارت دفاع هستند که حیدود  911بنگیاه
میشود که برای تمامی آنها با استفاده از نامه نگیاری رسیمی از طرییق دانشیگاه صینعتی مالیک اشیتر
پرسشنامه ارسال شد و  01پرسشنامه صحیح برای تحلیل بازگشت که حوزه فعالیت این شیرکتهیا در
نمودار  9نشان داده شده است .نهایتا برای تحلیل پرسشینامههیا و بررسیی فرضییات پیژوهش از میدل
معادالت ساختاری و از نرمافزار  PLSاستفاده شده است.
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نمودار  :9حوزه فعالیت شرکتهای مورد مطالعه

برای سنجش ظرفیت جذب هیچ روش استانداردی که استفاده عملیاتی از ایین مت ییر را ممکین
کند وجود ندارد .با توجه به ماهیت دفاعی بنگاههای این تحقییق ،اسیتفاده از مت یرهیایی مثیل تعیداد
پتنت یا هزینه تحقیق و توسعه نیز مقدور نمیباشد ابوشهری  . 9315لذا با الهیام از گوییههیای میورد
استفاده از کار جانسن و همکاران 1ا 2115و نتابج تحلیل تم مصاحبهها ،کیه بیه شیرح جیدول  9و 2
نشان داده شده است ،این مفهوم سنجیده میی شیود .ایین مقالیه جانسین و همکیاران جهیت سینجش
ظرفیت بالقوه از  1گویه و جهت سنجش ظرفیت جذب تحقق یافته از  92گویه اسیتفاده کیرده اسیت.
مطابق با مصاحبهها و تحلیل تم انجام شده توسط پژوهشگران این مقالیه ،کیه بیا هیدف بیومی سیازی
پرسشنامه با بافتار صنایع دفاعی انجام شد ،برای سنجش ظرفیت جذب بیالقوه از  92گوییه و ظرفییت
جذب تحقق یافته از  8گویه اسیتفاده شید .در سیتون دوم جیدول  9الیی  ،4حیرف  Oنشیان دهنیده
استفاده از گویههای مقاله بدون ت ییر ،حرف  Jنشان دهنده تعدیل گویه و حرف  Nنشان دهنده گوییه
ساخته شده جدید با استفاده از نتایج تحلیل تم مصاحبه با خبرگان است.
جدول  :9گویههای مورد استفاده در سنجش ظرفیت جذب بالقوه

گویه

منبع

کارکنان بنگاه اصنعت ما بطور دورهای از بنگاههای هم صنف داخلی و خارجی اطالعات کسب میکنند.
کارکنان بنگاه اصنعت ما بهطورغیر رسمی به جمعآوری اطالعات صنعت میپردازند امالقات با دوستان و ...
بنگاه اصنعت ما برای دانش جدید خارج از سازمان ارزش قائل است.
کارکنان مرتبط ،در نمایشگاهها و سمینارهای مختلف جهت شناسایی دانش جدید شرکت میکنند.

J
O
N
J

9

. Jansen et al.
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گویه
بهطور مرتب جلساتی با مشتری ،جهت شناسایی ت ییرات مورد نیاز مشتری برگزار میشود.
بهطور دورهای با تامین کنندگان ،جهت کسب اطالعات روز بازار جلسه برگزار میشود.
بنگاه اصنعت ما ارتباط خوبی با دانشگاه جهت اکتساب دانش دارد.
فرصتهای ارائه محصول به مشتری با استفاده از دانش جدید ،درک میشوند.
بنگاه اصنعت ما دانش مفید خارجی جدید را جهت بهبود محصوالت و فرایندهای موجود ،تشخیص میدهد.
کارکنانی که جذب بنگاه اصنعت میشوند در شناسایی دانش خارج از صنعت توانمند هستند.
انگیزههای الزم جهت استفاده از دانش خارج از سازمان برای کارکنان وجود دارد.
در ساختار سازمانی ،جایگاههایی جهت رصد محیط و شناسایی دانش لحاظ شده است.

منبع
O
J
N
O
J
N
N
N

جدول  :2گویههای مورد استفاده در سنجش ظرفیت جذب بالفعل

گویه

منبع

کارکنان ،دانش جدید کسب شده را برای مراجعات بعدی ثبت و ضبط میکنند.

O

بنگاه اصنعت ما با استفاده از دانش خارجی جدید کسب شده ،از فرصتهای ایجاد شده بهره میبرد.

J

دانش جدید کسب شده از نمایشگاهها یا سایر محیطها ،مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.

N

بنگاه اصنعت ما دارای تقسیم وظایف ،بصورتی واضح جهت بکارگیری دانش جدید کسب شده است.

J

دانش ناشی از همکاریهای خارجی گذشته ،که منجر به استفاده بهتر آن میشود بصورت مستند نگهداری میشود.

O

ارتباط با منبع دانش در فرایندهای اکتساب دانش بنحوی مطلوب برقرار میشود.

N

در فرایندهای کسب دانش ،انگیزه کافی به منبع دانش برای بهاشتراکگذاری کامل دانش داده میشود.

N

کارکنانی که جذب بنگاه اصنعت میشوند ،توانایی بکارگیری دانش جدید کسب شده را دارند.

N

جهت سنجش مت یر دوسوتوانی که بیانگر جهت گیری بنگاه بیه نیوآوری اکتشیافی و ییا نیوآوری
بهرهبردارانه و یا هر دو میباشد ،باید میزان دوسوتوانی بنگاه مشخص شیود .از آنجیا کیه دسترسیی بیه
مت یرهایی مثل سهم فروش نوآوریهای سازمان و یا تعدد نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه هیر سیازمان
در دسترس نمی باشد لذا از پژوهش جانسن و همکاران ا 2110و تحلیل تم مصیاحبههیا ،در سینجش
این مفهوم استفاده شد که به شرح جدول  3و  4می باشد .این مقاله جهت سنجش نوآوری اکتشافی از
 7گویه و نوآوری بهرهبردارانه نیز از  7گویه استفاده کرد .اگر بنگاه در هر یک از ابعاد نوآوری اکتشیافی
و یا نوآوری بهرهبردارانه امتیاز باالیی داشته و در دیگری امتیاز پایینی اکتساب کند ،نشان دهنده عیدم
توازن بنگاه در دوسوتوانی میباشد که بیانگر جهتگیری بنگاه در اکتشاف و یا بهیرهبیرداری اسیت .در
صورتی که بنگاه امتیازی باال در هر دو بعد کسب کند ،نشان دهنده دوسوتوان بودن بنگیاه اسیت ،کیه
میزان دوسوتوانی ،حاصل میانگین هندسی امتیاز دو بعد میباشد.
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جدول  :3گویههای مورد استفاده در سنجش جهتگیری نوآوری اکتشافی

گویه
بنگاه اصنعت ما به محصوالت و خدماتی فراتر از محصوالت و خدمات موجود میاندیشد.

منبع
O

در بنگاه اصنعت ما واحد مشخصی برای نوآوریهای اکتشافی با بودجه و معیارهای ارزیابی عملکرد مجزا وجود دارد.

N

بنگاه اصنعت ما برای ارائه نوآوریهای خود ،در دانشگاهها و مراکز پژوهشی به دنبال دانش میگردد.

N

بنگاه اصنعت ما ،مشتریان و بازارهای خود را با محصوالت و خدمات جدید ،محک میزند.

J

بنگاه اصنعت ما ،ریسک نوآوریهای اکتشافی را میپذیرد.

N

بنگاه اصنعت ما محصوالت و خدمات نوینی را تجاریسازی کرده است.

O

بنگاه اصنعت ما ،اغلب از فرصتهای جدید در بازارهای جدید استفاده میکند.

O

بنگاه اصنعت ما ،جهت تامین نیازهای نوآورانه کامال جدیدِ مشتری ،اقدامات الزم را انجام میدهد.

N

جدول  :4گویههای مورد استفاده در سنجش جهتگیری نوآوری بهرهبردارانه

گویه
بنگاه اصنعت ما ،محتوای محصوالت و خدمات جاری را بهبود میدهد.

منبع
O

بنگاه اصنعت ما ،ت ییرات تقاضای مشتری را در محصوالت و خدمات جدید در نظر میگیرد.

J

بنگاه اصنعت ما ،کارایی محصوالت و خدمات خود را بهبود میدهد.

J

کاهش هزینه فرایندهای داخلی ،از اهداف بنگاه اصنعت است.

O

بخشی در بنگاه اصنعت ما ،جهت بهبود محصوالت ،با بودجه و معیارهای ارزیابی عملکرد مجزا وجود دارد.

N

بنگاه اصنعت ما ،همیشه بدنبال تقویت دانش مهندسی میباشد.

N

جهت سنجش عملکرد نوآورانه نیز به دالیل شرح داده شده در پاراگراف پیشین از مدل پراژوگو و
سوهال ا 2112با  4معیار تعداد نوآوری ،سرعت نوآوری ،میزان جدید بودن نوآوری و اولیین بیودن در
بازار استفاده شد ) (Prajogo and Sohal 2003که در جدول  5نشان داده شده است .توضیح اینکه از
پاسخدهندگان خواسته شد تا سوالها را با مقایسه با بنگاه یا بنگاههای پیشتاز صنعت پاسیخ دهنید تیا
تاثیر تنوع صنعت بنگاهها به حداقل برسد.
جدول  :5گویههای مورد استفاده در سنجش عملکرد نوآورانه

میزان محصوالت جدیدی که بنگاه در سه سال اخیر ،در مقایسه با بنگاه یا بنگاههای پیشتاز صنعت به بازار عرضه کرده.
سرعت توسعه محصوالت جدید بنگاه در مقایسه با بنگاه یا بنگاههای پیشتاز صنعت
میزان جدید بودن ابدعت محصوالت جدید بنگاه ،در توسعه محصوالت جدید بنگاه در مقایسه با بنگاههای پیشتاز صنعت
میزان عرضه محصوالت جدید در جهان توسط بنگاه در سه سال اخیر در مقایسه با بنگاههای پیشتاز صنعت

داده های این تحقیق در سال  10با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر از طریق مکاتبه رسیمی
با بنگاههای زیرمجموعه وزارت دفاع و تامینکنندگان آنها جمعآوری گردید .در این مکاتبیه از میدیران
بنگاه ها خواسته شد که پرسشنامه تحقیق توسط ایشان یا یکی از مدیران ارشد –حتی المقدور معیاون
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طرح و برنامه یا مشابه آن -تکمیل شود .با پیگیری های انجام شده 01 ،پرسشنامه صحیح دریافت شد.
روایی پرسشنامه نهایی از دو روش بررسی شده است .با بهرهگیری از نظر خبرگان و اسیاتید ایین
موضوع ،روایی محتوا و صوری پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفت .سرس روایی سازه با استفاده
از نرمافزار  PLSتایید شد که در ادامه شرح داده میشود.
 -4تجزیه و تحلیل دادهها -یافتهها

در این تحقیق ،به دلیل وجود مت یر دوسطحی و تعدیلگر و کوچک بودن انیدازه نمونیه ،از روش
حداقل مربعات جزیی 91ا PLSاستفاده شده است .روش تخمین  PLSضیرایب را بیه گونیهای تعییین
می کند که مدل حاصله ،بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا باشد؛ بدین معنیا کیه میدل بتوانید بیا
باالترین دقت و صحت ،مت یر وابسته نهایی ،را پیش بینی نماید ).(Diamantopoulos, et al. 2012
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهومیتحقیق ،اطمینان یافتن از صحت میدلهیای
اندازهگیری مت یرهای برونزا و درونزا ضروری میباشد .از آنجایی کیه در ایین پیژوهش مقییاسهیای بکیار
گرفته شده و آیتمهای مربوط به آنها برای اولین بیار بیهکیار گرفتیه شیده اسیت ،بکیارگیری تحلییل عیاملی
اکتشافی ضروری به نظر میرسد .در مرحله بعد نیز تحلیل عاملی مرتبه دوم اتاییدی انجام شده است.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی ،نشان میدهد سیواالت در  5بعید ظرفییت جیذب بیالقوه،
ظرفیت جذب بالفعل ،نوآوری اکتشافی ،نوآوری بهره بردارانه و عملکرد نوآورانه؛ طبقیهبنیدی شیدهانید.
الزم به کر است که اندازه کفایت نمونه ا KMOو معناداری آزمیون بارتلیت ا Bartlettبیه ترتییب
برابر  1/810و  1/111است.
به منظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشیکیل دهنیده هیر سیازه از بارهیای عیاملی
استفاده شد .تمامی مقادیر بارهای عاملی شاخصهای پرسشنامه ،از  1/5بیشتر و بیا توجیه بیه مقیادیر
محاسبه شده  tبرای هر یک از بارهای عاملی معنیدار بودند .در واقع نتایج نشان میدهد آنچه محقیق
توسط سواالت پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است.
در جدول  0شاخصهای روایی همگرا و پایایی نشان داده شده است .از آنجا که شاخص مییانگین
واریانس استخراج شده بزرگتر از  1/5است ،همگرایی درونی تایید میشود .با توجه بیه اینکیه پاییایی
مرکب و آلفای کرونباخ از  1/7بیشتر هستند ،پایا بودن ابزار اندازهگیری نیز تایید میشود .هیم چنیین
برای تمامی مت یرها مقدار  AVEاز دو شاخص  MSVو  ASVبزرگتیر شیده اسیت کیه نشیانه تاییید
روایی واگرا است افورنل و الکر. 9189 ،99

10

. Partial Least Square
. Fornell & Larcker

11
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جدول  :0شاخصهای روایی و پایایی

متغیرهاي پنهان

2

ظرفیت جذب بالقوه

AVE
1,5023

CR
1,1183

MSV
1,410

ASV
1,424

R
1

Alpha
1,8814

ظرفیت جذب بالفعل

1,0952

1,1272

1,553

1,485

1,7253

1,19

نوآوری اکتشافی

1,5130

1,12

1,410

1,310

1,5521

1,8115

نوآوری بهرهبردارانه

1,5997

1,8017

1,513

1,374

1,5120

1,8180

عملکرد نوآورانه

1,7288

1,1947

1,585

1,517

1,0317

1,8752

طبق جدول  7بزرگ تر بودن جذر  AVEاز مقدار همبستگی سیازه هیا ،تاییید دیگیری در رواییی
افتراقی آنهاست .توضیح اینکه اعداد روی قطر ماتریس ،جیذر  AVEرا نشیان مییدهنید .طبیق معییار
فورنل-الرکر برای تحقق روایی افتراقی باید مقدار جذر  AVEبرای هیر سیازه از مقیدار همبسیتگی آن
سازه با سازههای دیگر بیشتر باشد ).(Hair, Ringle and Sarstedt 2011
جدول  :7ضرایب همبستگی و شاخص اعتبار واگرا

متغیرهاي پنهان

ظرفیت

ظرفیت جذب

عملکرد

نوآوري

نوآوري

جذب بالفعل

بالقوه

نوآورانه

اكتشافی

بهرهبردارانه

ظرفیت جذب بالفعل

1,784

ظرفیت جذب بالقوه

1,052

1,75

عملکرد نوآورانه

1,077

1,729

1,854

نوآوری اکتشافی

1,544

1,54

1,505

1,77

نوآوری بهرهبردارانه

1,511

1,001

1,082

1,015

1,795

از آزمونهای دیگر ارزیابی مدل انیدازه گییری ،آزمیون بررسیی کیفییت آن اسیت .کیفییت میدل
اندازهگیری توسط شاخص اشتراک با روایی متقاطع ا Cv Comمحاسبه میشود .این شاخص در واقع
توانایی مدل مسیر را در پیشبینی مت یرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر مت ییر پنهیان متناظرشیان
میسنجد .چنانچه این شاخص عدد مثبتی را نشان دهد ،مدل اندازهگییری از کیفییت الزم برخیوردار
است .برای بررسی کل مدل اندازهگیری میانگین این شاخص را گرفته و چنیانچیه مثبیت باشید ،کیل
مدل اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار اسیت .همچنیین سیه مقیدار  1,95 ،1,12و  1,35بیرای
شاخص  Cv Comبه ترتیب میزان کیفیت کم ،متوسط و زیاد را برای مدل اندازهگیری ارائه میدهنید.
همانطور که در جدول  8مالحظه میکنید برای تمامی مت یرهای موجیود در پیژوهش ایین شیاخص
مثبت بوده و میانگین کل این شاخص برابر  1/582است که نشیان از کیفییت مطلیوب و بیاالی میدل
اندازهگیری میدهد.
شاخص دیگر ،کیفیت مدل ساختاری یا شاخص افزونگی ا CV Redمدل اسیت .در ایین آزمیون
فقط مت یرهای درونزا را انتخاب میکنیم .در این شیاخص مقیادیر بیاالی صیفر نشیاندهنیده توانیایی
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مطلوب مدل ساختاری در پیشبینی کردن میباشد و مقادیر  1,95 ،1,12و  ،1,35بیه ترتییب مییزان
ضعیف ،متوسط و قوی بودن پیشبینی کردن مدل ساختاری را ارائه میدهند .مقادیر به دست آمده از
این شاخص نیز در جدول  8نمایش داده شده است .میانگین شاخص  CV Redبرابیر بیا  1/351شیده
است که نشان میدهد کیفیت مدل ساختاری قوی بوده است.
جدول  :8نتایج آزمون کیفیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری

متغیرهاي پنهان
ظرفیت جذب بالقوه

cv com
1,4097

cv red
-

ظرفیت جذب بالفعل

1,0959

1,4188

نوآوری اکتشافی

1,5137

1,3214

نوآوری بهرهبردارانه

1,5997

1,2318

عملکرد نوآورانه

1,7280

1,4051

میانگین

1,58290

1,358725

نهایتا شاخص نیکویی برازش که سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه گیری شده را
نشان میدهد ،برابر است با:
AVE  R 2  0.776  0.696  0.540

GOF 

و ̅̅̅̅ به ترتیب میانگین  AVEو  R2میباشد .باالتر بودن شاخص مقدار نیکیویی
که در آن
برازش از  1/4برازش مناسب مدل را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش در این مدل بیرازش مناسیب
مدل را میرساند .به بیان سادهتر داده های این پژوهش بیا سیاختار عیاملی و زیربنیای نظیری تحقییق
برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری است.
وضعیت متغیرهاي تحقیق در صنایع دفاعی
با توجه به ساختار پرسشنامه که بر اساس طیف لیکرت طراحی شده است ،در صورتیکه مییانگین نظیر
خبرگان صنایع از نظر آماری با اطمینان  %15بطیور معنییداری بیاالتر از  3باشید بیه معنیی وضیعیت
مناسب مت یر مورد نظر است و در غیر اینصورت به معنی نامناسب بودن آن مت یر است .در جیداول 1
نتیجه برگزاری آزمون میانگین روی مت یرهای پژوهش نشان داده شده است.
جدول  :1آمار استنباطی آزمون میانگین برای مت یرهای پژوهش

ارزش آزمون = 3
تفاضل میانگین

معنی داری

آماره آزمون t

میانگین

1,48237
1,08213
1,31907

1
1
1

5,812
7,898
3,845

3,4824
3,0821
3,3197
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نتایج این جداول نشان میدهد که وضیعیت ظرفییت جیذب ،دوسیوتوانی و عملکیرد نوآورانیه در
صنایع دفاع مناسب است .در مصاحبه با مدیران صنایع دفاعی نیز مشخص بود که میدیران صینایع تیا
حد زیادی با مفاهیم ظرفیت جذب و دوسوتوانی آشنا هستند.
بررسی دیاگرام تحقیق و نتایج تحلیل مسیر
برای بررسی فرضیات این پژوهش ،مدل کامل یک بار بدون مت یر تعدیلگر و یک بار با حایور مت ییر
تعدیلگر بر روی نوآوری اکتشافی و بهرهبردارانه اجرا شده است تا اثر تعدیل کننیدگی مت ییر ظرفییت
جذب بالقوه تعیین شود .سرس جهت بررسی اثر دوسوتوانی امیانگین هندسیی جهیتگییری نیوآوری
اکتشافی و بهره بردارانه مدلی دیگر اجیرا شیده اسیت کیه نتیایج تخمیین ضیرایب اسیتاندارد آنهیا در
شکلهای  2الی  4نشان داده شده است .با توجه به شکل  2مشاهده میشود ضیریب تعییین برابیر بیا
 1/04است که بیانگر دقت مدل در پیشبینی عملکرد نوآورانه است.

شکل  :2مدل بدون مت یر تعدیلگر در حالت تخمین ضرایت استاندارد
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شکل  :3مدل باحاور مت یر تعدیلگر در حالت تخمین ضرایب استاندارد

در رابطه با مت یر تعدیلگر میتوان بیان کرد که مت یر ظرفیت جذب بالقوه رابطه ظرفیت جیذب
بالفعل و نوآوری اکتشافی را بطور مثبت و رابطه ظرفیت جذب بالفعل و نوآوری بهیرهبردارانیه را بطیور
منفی تعدیل میکند .با توجه به اینکه ضریب تعیین رابطه ظرفیت جیذب بالفعیل و نیوآوری اکتشیافی
قبل از ورود مت یر تعدیلگر برابر با  1/553بیوده اشیکل  2و بعید از ورود مت ییر تعیدیلگر بیه مقیدار
 1/751افزایش پیدا کرده است اشکل  ، 3این مورد تایید میشود .شدت اثیر تعیدیلگیری ایین رابطیه
0.759  0.553
 %40است که بیا توجیه بیه فرمیول  0.46
1  0.553



2
2
Rwith
 Rwithouy
2
with

1 R

 f1 محاسیبه

میشود.
همچنین با توجه به اینکه ضریب تعیین رابطه ظرفیت جذب بالفعل و نوآوری بهرهبردارانه قبیل از
ورود مت یر تعدیلگر برابر با  1/513بوده اشیکل  2و بعید از ورود مت ییر تعیدیلگر بیه مقیدار 1/540
افزایش پیدا کرده است اشکل  ، 3این مورد نیز تایید میشود .شدت اثر تعدیلگیری ایین رابطیه 8/0%
0.546  0.503
است که با توجه به فرمول  0.086
1  0.503



2
2
Rwith
 Rwithouy
2
with

1 R

 f1 محاسبه میشود.

با توجه به شکل  4میتوان مشاهده نمود که دوسوتوانی ،مت یر میانجی در رابطه ظرفییت جیذب
بر عملکرد نوآورانه است .با توجه به اینکه طبق ادبیات موضوع ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانیه میوثر
است ،در مدل این پژوهش مشاهده میشود که بخش بیشتر این تاثیر از طریق دوسوتوانی بیوده اسیت.
تاثیر مستقیم ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه تنها  1/979بوده است .ولی مجمیوع تیاثیر مسیتفیم و
غیر مستقیم برابر با  1/084×1/785=1/799میباشد.
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شکل :4نقش میانجی دوسوتوانی درحالت تخمین ضرایب استاندارد

نتایج صحت و سقم فرضیات در قالب ضرایب مسیر ،آماره آزمون و ضیریب تعییین در جیدول 91
نشان داده شده است.
جدول  : 91صحت و سقم فرضیات با توجه به نتایج معادالت ساختاری

9

نوآوری اکتشافی  >-عملکرد نوآورانه

1,427

1,930

2

نوآوری بهرهبردارانه  >-عملکرد نوآورانه

1,242

7,919

3

دوسوتوانی  >-عملکرد نوآورانه

1,084

93,133

1,089

4

ظرفیت جذب بالقوه >-ظرفیت جذب بالفعل

1,852

998,03

1,725

تایید

5

ظرفیت جذب بالفعل  >-نوآوری اکتشافی

1,744

43,931

1,553

تایید

مثبت

0

ظرفیت جذب بالفعل  >-نوآوری بهرهبردارانه

1,711

33,541

1,513

تایید

مثبت

7

ظرفیت جذب بالقوه  >-عملکرد نوآورانه

1,944

9,154

رد

-

8

ظرفیت جذب بالفعل  >-عملکرد نوآورانه

1,100

1,841

رد

-

1

ظرفیت بالفعل*ظرفیت بالقوه>-نوآوری اکتشافی

1,315

99,303

1,751

تایید

مثبت

91

ظرفیتبالفعل*ظرفیتبالقوه>-نوآوری بهرهبردارانه

-1,970

-2,383

1,540

تایید

منفی

ردیف

بتا

آماره
آزمون t

فرضیات

R2
1,04

1,04

نتیجه

جهت
تاثیر

تایید

مثبت

تایید

مثبت

تایید

مثبت
مثبت

کلیه فرضیات به غیر از فرضیات شماره  7و  8تایید شدهاند .فرضیات تایید شیده مطیابق ادبییات
مطالعه شده و مدل مفهومی پژوهش بوده؛ توضیح رد شدن این دو فرضییه کیه تیاثیر ظرفییت جیذب
بالقوه و بالفعل بر عملکرد نوآورانه است در این نهفته است که با وجود جهتگیری دوسوتوانی -نوآوری
اکتشافی و بهرهبردارانه -رابطه بین ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه از این طریق بیوده اسیت .در واقیع
دوسوتوانی نقش مت یر میانجی بین ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه را ایفا میکند.
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 -5بحث و نتیجهگیری

نوآوری به عنوان عامل مهم و حیاتی برای سازمانها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در
محیط پیچیده و مت یر امروزی میباشد .سازمانها با نوآوری بیشتر ،در پاسخ به محیطهای مت یر و
ایجاد و توسعۀ قابلیتهای جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفقتر خواهند بود
امحمدی حسینی ,امین بیدختی و جمشیدی  . 9312البته هدف از نوآوری در بخش دفاع بیشتر
اقتدار ملی و تامین امنیت کشور است بر خالف بخش خصوصی که عمدتا هدف نوآوری تجاری بوده و
افزایش سودآوری است .پژوهش حاضر با هدف کشف روابط مت یرهای بسیار موثر در عملکرد نوآورانه
طراحی و اجرا شد.
جهت بررسی موضوع مورد نظر ،ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،سیرس بیا 92
نفر از خبرگان صنعت و دانشگاه در حیطه موضوع پژوهش مصاحبههای عمیق صیورت گرفیت تیا هیم
مدل مفهومی پژوهش بررسی و تدقیق شده و هیم گوییههیای سینجش مت یرهیای پیژوهش از طرییق
پرسشنامه اسیتخراج شی وند .بیه منظیور آزمیون فرضییات و میدل میذکور در صینایع وزارت دفیاع 01
پرسشنامه در بنگاه های زیرمجموعه و تامین کنندگان آنها میورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفیت .میدل
مفهومی پژوهش شامل  91فرضیه بود که نتایج تحلیل داده ها و صحت و سقم فرضیات در جیدول 91
نشان داده شد .با توجه به نتایج فرضیات میتوان گفت که ظرفیت جذب بالقوه پیشنیاز ظرفیت جیذب
تحقق یافته است ،این یافته موید یافتههای زهرا و جورج ا 2112است .در ادامه پژوهش مشخص شید
که ظرفیت جذب تحقق یافته پیشنیاز نوآوریهای اکتشافی و بهرهبردارانه و نهایتا دوسیوتوانی نیوآوری
میباشد .این یافته با نتیایج تحقیقیات ونیدنبوش و همکیاران ا ، 9111ونویجیک و همکیاران ا، 2119
جانسن ا 2115و و هاگز ا 2198مطابقت دارد .همچنین ،نقش مثبت دوسیوتوانی و ابعیاد آن شیامل
نوآوری اکتشافی و نوآوری بهرهبردارانه بر عملکرد نوآورانه بنگاه تاییید شید کیه نتیایج پژوهشیگرانی از
جملییه گیبسییون و بیرکینشییاو ا ، 2114ریییش و بیرکینشییاو ا ، 2118تاشییمن و اوریلییی ا 9110و
ا ، 2112ولبردا و لوین ا ، 2113سیمسک ا ، 2111سیمسک و همکیاران ا ، 2111اوریلیی و تاشیمن
ا 2193نیز آن را تایید میکند .در این پژوهش نشان داده شد که جهتگیری دوسیوتوانی و ابعیاد آن
به عنوان یک مت یر میانجی در رابطه ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه است .نهایتا تاثیر تعیدیلگییری
ظرفیت جذب بالقوه بر دوسوتوانی تاییید شید کیه بیا نتیایج تحقیقیات داتیا ا ، 2191ژای و همکیاران
ا 2198و آلبرت مورانی ا 2198مشابه می باشد .بدین صورت که ظرفیت جذب بالقوه تیاثیر ظرفییت
جذب بالفعل بر نوآوری بهرهبردارانه را کاهش داده و تاثیر ظرفیت جذب بالفعل بر نیوآوری اکتشیافی را
بهبود میدهد .این نتیجه با پژوهش بوشهری و همکاران ا 9315نیز همراستا میباشد.
بر مبنای نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود بنگاههای دفاعی ،جهت دستیابی به عملکرد نوآورانه
و تطابق با محیط و نیازهای مت یر مشتریان خود ،دوسوتوانی و ظرفیت جذب خود را تقویت کنند .هیر
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چه ظرفیت جذب تحقق یافته افزایش یابد توان سازمان در دوسوتوانی و نهایتا عملکرد نوآورانه بیشیتر
می شود .سیاستگزاران بنگاههای دفاعی جهت مدیریت ابعیاد جهیتگییری دوسیوتوانی بایید در نظیر
بگیرند که وقتی بنگاه در دوره عمر محصول خود در مرحله معرفیی و رشید قیرار دارد بیشیتر نییاز بیه
نوآوریهای بهرهبردارانه داشته؛ لذا در این مرحله در جهتگیری دوسوتوانی باید بر نوآوری بهرهبردارانه
گرایش بیشتری داشته باشد ،برای این امر نیز باید روی بعد ظرفیت جذب تحقق یافتیه یعنیی تعمییق
دانش موجود تمرکز بیشتری داشته باشد .در مقابل وقتی محصوالت بنگاه در دوره بلوغ و یا افول عمیر
خود هستند ،این بنگاهها باید بیشتر بهدنبال نوآوریهای اکتشافی باشند ،لذا جهت تحقق این امر بایید
تمرکز مدیریت و مجموعه بر جهتگیری نوآوریهای اکتشافی مثل ارتباط با دانشگاهها ،پژوهشگاههیا و
نمایشگاهها بیشتر باشد .در این دوره تقویت ظرفیت جذب بالقوه و تاکیید بیر عیرض دانیش منجیر بیه
تقویت نوآوری اکتشافی و داشتن عملکرد نوآورانه انقالبی میشود زیرا ظرفیت جذب بالقوه اثیر تعیدیل
کنندگی مثبتی بر نوآوری اکتشافی از خود نشان میدهد .همچنین صنایعی که ترکیبیی از محصیوالت
در مراحل مختلف دوره عمیر خیود دارنید ،بایید حیداکثر اسیتفاده از هیر دو جهیتگییری اکتشیاف و
بهرهبرداری را بعمل آورند .پیشنهاد میشود این صنایع جهت این امر از بین چهیار روش دسیتیابی بیه
دوسوتوانی که برون سراری ییک طییف ،ارائیه ترتیبیی دو سیر طییف نیوآوری ،دوسیتوانی سیاختاری و
بافتاری؛ از راهکار دوسوتوانی ساختاری تبعیت کرده ،لیذا سیاختارهایی مجیزا بیرای ارائیه هیر دو نیوع
نوآوری در خود لحاظ کنند .از آنجا که نقش ظرفیت جذب در حرکت دوگانه بنگاههای دفیاعی جهیت
بهبود عملکرد نوآورانه آنها مشخص شده است ،میتوان گفت که ابالغیههای نهادهای باالدسیت بیدون
توجه به ارتقای ظرفیت جذب و مدیریت آن از اثربخشیی الزم برخیوردار نیسیت و بایید بیه ایین مهیم
همزمان توجه شود.
پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی بوده است که شامل حوزه اجرایی در صینایع وزارت دفیاع و
عدم دسترسی به اطالعات مالی حاصیل از نیوآوری هیا و عیدم دسترسیی کامیل بیه اطالعیات سیازمان
میباشد .از دیگر محدودیت های این پژوهش استفاده از نمونه کوچک بیه علیت مشیکالت شناسیایی و
برقراری ارتباط با بنگاههای وابسته به وزارت دفاع مییباشید .لیذا پیشینهاد مییشیود ایین پیژوهش بیا
نمونهای بزرگ تر و در صنایعی دیگر انجام شده و نتایج آنها با یکدیگر مقایسیه شیود .همچنیین انیدازه
بنگاه میتواند بر مکانیزمهای دستیابی به دوسوتوانی موثر باشد که در این پژوهش لحاظ نشیده اسیت.
بنابراین به پژوهشگران دیگر توصیه می شود این پژوهش را با لحاظ کردن اندازه بنگاه به عنوان مت ییر
کنترل انجام دهند .نهایتا از آنجا که این پژوهش مقطعی مییباشید ،دیگیر پژوهشیگران مییتواننید بیا
استفاده از دادههای طولی به نتایج معتبرتری دست یابند.
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