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چکيده
سازمانهای دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگیهای خاص ،نیازمند توجه بیشتر به قابلیتهای متناسب
با شرایط خود ،از جمله نوآوری فناورانه میباشند .بههمیندلیل در این پژوهش ،به بررسی تاثیر ویژگیهای فنباوری
برتر (در محیط دفاعی) بر قابلیت نوآوری محصول و فرایند و همچنین تاثیر ایبن دو قابلیبت ببر اهبداه راهببردی
محصول دفاعی پرداخته شدهاست .روش تحقیق از منظر هده ،اکتشافی و توصیفی و از منظبر دسبتاورد ،کباربردی
است .در راستای استخراج و یا متناس سازی سنجههای حاصل از مبرور ادبیبام موضبوز از روش گبروه کبانونی
استفاده و دادههای موردنیاز ،در قال

پرسشنامه از  85سازمان صنعت الکترونیک دفاعی جمعآوری شد .تحلیل داده-

های حاصل با کمک مدلسازی معادالم ساختاری مبتنی بر حداقل مربعام جزئی نشان داد که ویژگیهای فنباوری
برتر بر قابلیت نوآوری محصول و فرایند اثرگذار است و قابلیتهای نوآوری محصول و فراینبد در محبیط دفباعی،
عملکرد محصول را در ابعاد راهبردی تحت تاثیر قرار میدهند .یافتههای تحقیق ،مدیران صنعت الکترونیبک دفباعی
را به سمت توانمندسازی سازمان در حوزه نوآوری محصول و فرایند با دیدگاه راهبردی و بهره گبرفتن از ویژگبی-
های صنعت فناوری برتر به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید ،هدایت میکند.
کليد واژهها :فناوري برتر ،رويکرد راهبردي ،قابلیت نوآوري محصول ،قابلیت نوآوري فرايند

 .1دانشببجوی دوره دکتببری ،مهندسببی صببنایع ،دانشببماه صببنعتی مالببک اشببتر ،تهببران ،ایببرانن نویدببنده مدبب ول
s_mehr81@yahoo.com

 .2دانشیار ،دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشماه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران،
 .3استادیار ،دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشماه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
 .4استادیار ،دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشماه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران

 .1مقدمه
سازمانهای فعال در کشورهای درحال توسعه (اعم از دفاعی یا غیردفاعی) ببهطبورکلی
بر اتخبا رویکردهبای قابلیبت محبور ،تقویبت فرهنبر نبوآوری و پبذیرش هزینبههبا و
ریدکهای سرمایه گذاری تاکید دارند و این موضوز در صنایع مبتنی ببر فنباوری برتبر 1ببا
اهمیت بیشتری دنبال میشود که نشام گرفته از ماهیت صنعت است (ویبردوم .)2004 ،2بباال
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بودن نرخ نوآوری در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ایجاب میکند که سازمان ها برای حفب
بقا و ماندن در چرخه رقابت و رشبد ،خب ت تبر و نبوآورتر باشبند (گبو و همکباران.)2011 ،3
بنابراین پرداختن به مقوله نوآوری در صنعتی که هدته اصلی آن را فناوری تشکیل میدهد،
غیرقابل اجتناب است؛ چراکه بررسی تحقیقام نشان میدهد نوآوری و فنباوری دو مفهبوم
نزدیک به هم در ادبیام فناوری برتر هدتند.
به دلیل ویژگیهای صنعت فناوری برتر ،از جمله عدم قطعیتهای مختلف ،شرکتهای
فعال در این حوزه به اجبار زمان بیشتری را ندبت به گذشته صره فعالیتها و تصبمیمام
راهبردی میکنند (ویردوم .)2004 ،از یک سبو در سبالهبای اخیبر محققبین ببهدلیبل اثبرام
بلندمدم رویکردهای راهبردی در این صنایع ،توجه ویژهای به مباحث راهبردی سازمانی و
فناورانه داشته اند و از سوی دیمر با توجه به اینکه برخی از تعباریف ارائبه شبده از سبوی
محققین ،دارای رویکرد راهبردی به مداله فناوری هدتند؛ همچون ایبن تعریبفف فنباوری،
دانش ،محصوالم ،فرایندها ،ابزار و سیدتمهایی است که در خلبق محصبوالم و یبا آمباده
سازی خدمام مورد استفاده قرار میگیرد (براتون و وایبت .)2011 ،4میتوان نتیجه گرفت کبه در
این صنعت ،رویکرد راهبردی به فناوری ،نوآوری و محصول جزئی تفکیکناپذیر از ماهیت
صنعت بهشمار میرود.
امروزه در مباحث دفاعی در جهان ،فناوری نقشی کلیدی و ویبژه یافتبه و ببدین لحبا
دستیابی به فناوریهای برتر و تدلیحام پیشرفته از طریق نوآوری اهمیت خاصی پیدا کرده
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است .کشور امریکا در چشمانداز مشترک  2010نیروهای نظامی خود ،نبوآوری فناورانبه را
است(مکنبزی . )1358،در وزارم دفباز ج.ا.ایبران نیبز ضبرورم ارتقبای نبوآوری فناورانبه در
محورهای برنامههای وزارم دفباز در سبالهبای اخیبر مطبرد شبده اسبت .ببا توجبه ببه
توضیحام فوت ،تشخیص مولفه های مهبم و مبرتبط ببا فنباوری برتبر در حبوزه دفباز کبه
میتواند بر قابلیت نوآوری و در نهایت بر عملکبرد راهببردی محصبوالم اثرگبذار باشبد،
ضروری است.
در این تحقیق به بررسی اثرگذاری دو موضوزف  )1ویژگیهای فناوری برتر که برگرفتبه
از ماهیت صنعت است ،بر قابلیت های نوآوری محصول و فرایند سازمان و از آن طریق ،بر
عملکرد محصول دفاعی و  )2محیط دفاعی بر عملکرد محصول دفاعی با رویکرد راهببردی
پرداخته شده است .بنابراین پرسش اصلی تحقیق بدین صورم مطرد شدف آیا ویژگبیهبای
فناوری برتر و محیط دفاعی با اثرگذاری بر نوآوری محصول و فراینبد ،عملکبرد محصبول
دفاعی را از منظر راهبردی تحت تاثیر قرار میدهند؟
بررسی مطالعام پیشین نشان میدهد که قابلیت نوآوری فناورانبه ببر عملکبرد سبازمان
اثرگذار است

(تدای2004 ،1؛ ارتما2003 ،2؛ مامفورد و همکاران2000 ،3؛ سبنتاپرج و همکباران 2001 ،4کبامیژن و

لوپز2014 ،8؛ آ ر و سیاباسچی .)2011 ،1ع وه بر آن« ،منجوس و اه» )2010( 1به بررسی اثرگبذاری
نوآوری محصول بر عملکرد محصول در حبوزه تجبارم توجبه نمبودهانبد .در مطالعبه ای

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

در کنار برتری اط عاتی ببه عنبوان مولفبههبای اساسبی در برتبری نظبامی معرفبی نمبوده

دیمر ،به بررسی اثر قابلیت فناورانه بر روی موفقیت نوآوری محصول در صنایع مبتنبی ببر
فناوری برتر پرداخته شده است (هائو و یو .)2011 ،5هائو و سانر )2011( 3نشبان دادهانبد کبه
قابلیت فناورانه ،عملکرد شرکتهایی را که پیشران آنهبا فنباوری اسبت ،تحبت تباثیر قبرار
1. Tsai
2. Ortega
3. Mumford. et al.
4. Santhapparaj et al
5. Camison & Lopez
6. Azar & Ciabuschi
7. Menguc & Auh
8. Hao & Yu
9. Hao& Song
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می دهد .همچنین مطالعام مختلفی تاثیر مدتقیم توانمندیهای فناورانه بر عملکبرد سبازمان
را تایید مینماینبد (اعتمباد و لبی2001 ،1؛ افبواه2002 ،2؛ تدبای2004 ،؛ زهبرا و همکباران .)2001 ،3ولبیکن
تاکنون تحقیقام اندکی در حوزه فناوری برتر به مطالعه اثرگذاری ویژگیهای ایبن صبنعت
بر قابلیت هبای نبوآوری محصبول و فراینبد و در نهایبت تاثیرپبذیری عملکبرد راهببردی
محصوالم از این موضوز پرداخته اند .از آنجا که در این مطالعه ،عملکرد محصول دفاعی با
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ویژگی های خاص خود مدنظر است و تاکنون اثبر قابلیبت نبوآوری محصبول و فراینبد در
سازمان بر عملکرد محصول دفاعی بررسی نشده است و کمتر به جنبه های اثرگبذاری ایبن
قابلیت ها به صورم راهبردی در حوزه دفاز توجه شده است ،این موضوز میتوانبد یکبی
از جنبههای نوآورانه تحقیق باشد .جنبه دیمر نوآورانه تحقیق ،بررسی ویژگیهبای فنباوری
برتر در قال

یک متغیر مدتقل میباشد.

در بخش دوم به بررسی تحقیقام پیشین در زمینهی فناوری برتر و نبوآوری فناورانبه و
عملکرد محصول دفاعی در صنایع مبتنی بر فناوری برتر پرداخته شده است .بخش سوم ببه
تبیین روش تحقیق میپردازد و بخش چهارم دربرگیرنده یافتههبای تحقیبق و بخبش آخبر،
شامل بحث ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادام آتی است.
 .2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
 .2-1فناوري برتر و ويژگيهاي صنايع مبتني بر آن
چیرانی و همکاران)2011( 4در تحقیق خود نشان دادهاند کبه ویژگبیهبای فنباوری ببر
عملکرد بازار اثرگذار است .این موضوز در صنایع مبتنی ببر فنباوری برتبر بدبیار مشبهود
است .در این صنایع نمی تبوان محصبول و فنباوری را از همبدیمر جبدا نمبود و ایبن دو
تفکیک ناپذیر هدتند .اگرچه فناوری و محصول الزاماً با یکدیمر پیدا و پنهبان نمبی گردنبد
ولیکن بدون هم نیز امکان بروز و ظهور ندارند .بنابراین محققان ناگزیر به بررسبی کبارکرد
محصول در بطن فناوری میباشند.
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تاکنون تعاریف مختلفی برای تمایز فناوری برتر از سایر فناوریها ارائه شده اسبت؛ امبا
هنوز اتفات نظری بر روی اینکه چه صنایعی و یا چه محصوالتی در زمره این فناوری قبرار
میگیرند ،شکل نمرفته است .به طور کلی دو رویکرد ببرای تعریبف فنباوریهبای برتبر از
منظر ویژگیها به صورم زیر در ادبیام موضوز وجود داردف
 تعاريف مبتني بر ورودي :شامل مواردی است که صنعت یا محصول با فنباوری برتبر
را بر مبنای نهاده یعنی سرمایه اندانی یا فیزیکی در جریان تولید تعریبف مبیکننبد .در
این نوز از طبقه بندی ،هرگاه معیارهایی نظیر درصد هزینبه هبای مصبروفه در بخبش
تحقیق و توسعه به ندبت فروش کل (درآمد) در یک بنماه صنعتی یا تعبداد مهندسبان
و دانشمران شاغل در کد

و کار به کل پرسنل ،از درصد خاصی باالتر باشد ،صبنعت

مورد بررسی ،در زمره صنایع با فناوری برتر طبقه بندی میشود.
 تعاريف مبتني بر خروجي :شامل مواردی است که صبنایع و محصبوالم ببا فنباوری
برتر را برمبنای خروجی یا ارزش افزوده در نظر میگیرند .البته ایبن نبوز تعریبف هبا،
کمتر رایج اند .برخی از معیارهای کیفی مبورد اسبتفاده در ایبن نبوز تقدبیمبنبدیهبا
عبارتند ازف سیکل کوتاه دوره عمر ،تغییر و تحوالم بباال در محصبوالم ،رشبد بباالی
محصوالم ،چشم گیر ببودن سبهم نفبو دانبش در محصبوالم و فراینبدها و ارزش
افزوده باال.

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

عم ً معیار یکدان و مشخصی برای تعریف و تمایز انواز فناوریها وجود ندارد .همچنبین

ع وه بر توجه به ورودیها و خروجیها در این صنایع ،برخی محققان نیبز ببه ماهیبت
فناوریهای برتر در شناسایی صنایع توجه نشان دادهاند .برای مثال برخی محققین که دارای
رویکرد بازار به صنایع مبتنی بر فناوری برتر هدتند ،آنها را براسباس ویژگبیهبای خباص
مرتبط با عدم قطعیت میشناسند که عبارتندازف عدم قطعیبت ببازار ،عبدم قطعیبت فنباوری،
عدم قطعیت رقابت (بایر و همکاران2011 ،1؛ زملیکبین )2011 ،2و یا «شنهار» )1333( 3میبان صبنایع
مبتنی بر فناوری برتر و پایین ،نه فقط بر مبنای ویژگیهای تحقیق و توسعه ،بلکه همچنبین
1. Bauer,et al
2. Zemlickiene
3. Shenhar
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براساس معیارهای کیفی مرتبط با ویژگیهای خاص فناوریهای برتر همچون عدم قطعیبت
فناورانه تفاوم قائل شده است (بایر و همکاران 2011 ،ف )4که منجر به ایجاد رویکبرد سبومی در
سال های اخیر شده که در آن نشانمرهای چندگانه برای شناسایی صنایع مبتنی ببر فنباوری
برتر همچون پتنت ها و ع ئم تجباری ،جدیبد ببودن ببرای نبوآوران ببازار و همکباری در
نوآوری در نظر گرفته میشود (بایر و همکاران 2011 ،ف.)8
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جدول ( ،)1حاصل بررسی نظرام مختلف ارائه شده در مطالعبام پیشبین در رابطبه ببا
ویژگیهای فناوری برتر و صنایع مبتنی بر آن میباشد که توسط محقق جمعآوری شبده تبا
بر مبنای آن ،عواملی که خاص این صنایع میباشند ،مورد توجه قبرار گیرنبد .نتبایج نشبان
میدهد که اکثر محققان موضوعامف عدم قطعیت ،وابدتمی به نوآوری ،هزینههای تحقیبق و
توسعه باال ،تعداد زیاد متخصصان و سرعت رشد باال و دوره عمبر کوتباه محصبوالم را از
ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر عنوان نمودهاند .این ویژگیها میتوانبد محیطبی را
برای سازمانها ایجاد نماید که برای بقبا چبارهای جبز همراهبی ببا شبرایط بباقی نمانبد.
بهعبارم دیمر با توجه به عدم قطعیت و تغییرام زیاد در نیازهای مشتریان که موج

کوتاه

شدن عمر محصوالم و در نتیجه فناوریها میشود ،فقط قابلیت نوآوری در فنباوری مبی-
تواند توانمندی سازمان را به نیازهای بازار نزدیک کنند.
بنابراین بهنظر میرسد که هر چه شدم ویژگیهای فناوری برتبر در صبنعت و محبیط
بیشتر باشد ،سازمان قابلیتهای نوآورانه خود را بیش از پیش تقویت میکنند تبا بتوانبد در
چنین محیطی به صورم پایدار باقی بماند.
تاکنون مطالعهای درخصوص نحوه اثرگبذاری ویژگبیهبای ایبن صبنعت ببر قابلیبتهبای
نوآوری سازمان صورم نپذیرفته است ،اگرچه تحقیقاتی مبنی ببر اثرگبذاری عبدم قطعیبت
محیطی بر قابلیتهای سازمان انجام شده (نبول و سبوامیداس2011 ،1؛ بانرجیبا و سبایبرم )2011 ،2امبا
رویکرد جامعی که تمامی ویژگیهای فناوری برتر را به صورم همزمان مدنظر قرار دهد و
نحوه اثرپذیری قابلیتهای نوآوری را مطالعه کند ،در ادبیام موضوز مشاهده نشد.
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1. Newell & Swamidass
2. Banerjeea & Siebertb

جدول .2ويژگيهاي صنايع مبتني بر فناوري برتر از ديدگاه محققین (طبق بررسيهاي محقق)
ویژگیها
عدم قطعيت در فناوری /عدم
قطعيت در بازار /ناپایداری رقابتی

ميزان هزینه تحقيق و توسعه و یا
نسبت آن به فروش یا ارزش افزوده

وابسته به نوآوری

سرعت رشد باال و دوره عمر کوتاه
محصوالت
تعداد و یا نسبت متخصصين به سایر
کارکنان

نياز به زیرساخت فناوری

ارزش افزوده باال

تاثير اقتصادی بنيادین و قابل توجه
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مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

نویسنده ،سال



با توجه به توضیحام فوت ،فرضیه  1و  2به شکل زیر مطرد میشودف
فرضیه  :2ويژگيهاي فناوري برتر بر قابلیت نوآوري محصول تاثیر معناداري دارد.
فرضیه  :1ويژگيهاي فناوري برتر بر قابلیت نوآوري فرايند تاثیر معناداري دارد.
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 .1-1قابلیت نوآوري محصول ،قابلیت نوآوري فرايند و عملکرد محصول
از قابلیت های مهم و اثرگذار در صبنایع مبتنبی ببر فنباوری برتبر ،قابلیبت نبوآوری در
سازمان است .بدیاری از محققین بر این باورند که موفقیت سازمان ها به ویژه سازمانهبای
مبتنی بر فناوری ،عمدتاً ریشه در نوآوری دارد .اگرچبه مزیبت رقبابتی مبیتوانبد ناشبی از
اندازه ،مالکیت داراییها و مانند آنها باشد ،اما مزیت رقبابتی برخاسبته از نبوآوری ببیش از
فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

پیش به نفع سازمانهایی تغییر میکند که میتوانند از دانش و مهارمهای فناورانه و تجرببه
برای ایجاد نوآوری در محصوالم خود (اعم از کاال یا خدمت) بهرهبرداری کننبد .بنبابراین
نوآوری هم به لحا نظری و هبم ببه لحبا عملبی ،موضبوعی مهبم در عرصبه دفباعی و
غیردفاعی محدوب میشود .نوآوریهای داخل سبازمان ببه دو دسبتهی اداری و فناورانبه
تقدیم میشوند (ماث و گوین تای.)2010 ،1
نوآوری فناورانه ،به تغییراتی نوآورانه در محصوالم و فرایندهای تولید آنها اشباره دارد
درحالیکه نوآوریهای اداری ،بیشتر با تغییر در رویههای انجام کار و یا آنچه امبور روزمبره
سازمان نام دارد ،مرتبط است (گیل .)2003 ،2همچنین برخی از محققین در یک تقدبیم بنبدی
کلی ،نوآوری را در طبقام فناورانه و سازمانی مبورد بررسبی قبرار دادهانبد (نبارنجو.)2003 ،3
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 4که نوآوری ها را تقدیم بندی نموده اسبت ،چهبار
نوز نوآوری را مشخص میکندف نوآوری محصول ،نوآوری فرآیند ،نوآوری بازار و نوآوری
سازمانی

(2005

 .)OECD,نوآوریهای محصول و فرایند ببه عنبوان نبوآوریهبای فناورانبه

شناخته میشوند ،در حالیکه نوآوریهای سازمانی و بازار ،نبوآوری غیرفناورانبه را تشبکیل
میدهند (مدهوشی و همکاران .)1331 ،رضوانی و گرایلی نژاد( )1330که به بررسی انواز نوآوری
در سازمان پرداختهاند ،در جمعبندی به این نکته اشاره کبردهانبد کبه تمبامی نبوآوریهبای
موجود در سازمان ،در نهایت در قال
نوآوری محصول و فرآیند ،اغل
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دو نوز نوآوریف محصول و فرایند تجلبی مبییابنبد.

در پیوند با یکبدیمر روی مبیدهبد؛ ببدینصبورمکبه از
1. Mothe & Nguyen Thi
2. Gill
3. Naranjo
4 OECD

سویی فرایندهای جدید میتوانند سب

تولید محصوالم جدیبد شبوند و از سبوی دیمبر،

اینکه هدتهی اصلی صنایع مبتنی بر فناوری برتر را فنباوری تشبکیل مبیدهبد ،در ادبیبام
موضوز به اثرگذاری دو عنصر قابلیت نوآوری فناورانه یعنی نوآوری محصول و فراینبد ببر
عملکرد محصول پرداخته شده است.
نوآوری در محصول به معنای معرفی محصول یا خدمتی است که از لحا خصوصبیام
و کاربردها ،جدید است یا بهبود چشممیری بههمراه میآورد و نوآوری در فرایند به منظور
کاهش هزینه تولید هر واحد ،افزایش کیفیت یا تولید محصبوالم جدیبد ،در کبانون توجبه
قرار میگیرد (اسکندری .)1330 ،نوآوری در محصبول ببه توانبایی توسبعه محصبوالم جدیبد
به منظور پاسخمویی به انتظارام مشتریان اشاره میکند (دامانپور)2010 ،1؛ درحالیکبه نبوآوری
فرایند ،شامل تغییر در ابزار ،نرمافزارها و روشهای به کار رفته ببا هبده ایجباد یبا بهببود
روش تولید یا تحویل میشود (بی و همکاران .)2001 ،2با توجه ببه اینکبه در تحقیبق پبیش رو،
نوآوری محصول و فرایند با دیدگاه قابلیت مورد بررسی قرار گرفته اسبت و نبه ببه عنبوان
نتیجه و خروجی ،تعریف ارائه شده توسط (بی و همکاران )2001 ،موردنظر میباشد.
مرور مطالعام تجربی بین سال های  1354تا  2003نشان میدهد که نبوآوری دارای ارتببا
مثبت با عملکرد سازمان است (واکر .)2004 ،3تحقیقام تجربی به صورم آماری نشان میدهبد کبه
قابلیت نوآوری فناورانه تعیین کنندهی مهم عملکرد سازمان است (اورتمبا و تدبای )2003 ،و برخبی
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محصوالم جدید میتوانند توسعه فرایندهای جدید را امکانپذیر کننبد .در ادامبه ،نظبر ببه

از محققین بیان کردهاند که نوآوری فناورانه به عنوان فرایند توسبعه محصبوالم جدیبد یبا
فناوریهای جدید ،تاثیر بدیار زیادی بر عملکرد شرکت دارد

(مامفورد و همکاران2000 ،؛ سبنتاپرج

و همکاران2001 ،کامیژن و لوپز . )2014 ،ببه بررسبی تباثیر نبوآوری فناورانبه ببر عملکبرد سبازمان
پرداخته اند .در این تحقیق ثابت شده است که رابطهای مثببت میبان قابلیبت هبای نبوآوری
محصول و عملکرد سازمان وجبود دارد .در مطالعبهای ،اثرگبذاری مثببت قابلیبت نبوآوری

1. Damanpour
2. Bi, et al.
3. Walker
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محصول (تدریجی و رادیکال) بر عملکرد محصول جدید تایید شده است

(گاندی و همکباران،1

2010؛ منجوس و اوه )2010 ،2به بررسی اثرگذاری انبواز نبوآوری مشبتمل ببر نبوآوری محصبول،
فرایند ،سازمانی و بازاریابی بر عملکرد نوآورانه در قال

عملکرد تولید و بازار در شرکتهای

تولیدی پرداختهاند .ایشان اثرگذاری مثببت نبوآوری محصبول و فراینبد را ببر روی عملکبرد
شرکت در حوزه بازار و تولید ،از طریق آزمون مدل در  154شرکت تولیبدی ترکیبهای مبورد
فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

تایید قرار دادند .زندحدامی و آشبتیانی پبور ( )1332در مطالعبهی خبود ،ببه بررسبی اثبرام
نوآوری فناورانه بر ابعاد رقابت پذیری شرکتهای کوچک و متوسط پرداختهاند و یافتبههبای
ایشان ،ارتبا میان این دو را تایید نموده است .ابعاد رقابت پذیری در نظر گرفته شبده ،تشبابه
زیادی با شاخصهای متغیر «پاسخمویی به مشتریان» در تحقیق حاضر دارد.
در تحقیق دیمر ،به بررسی اثرگذاری نوآوری فناورانه و سازمانی ببر عملکبرد پرداختبه
شده است (آ ر و سیاباسچی )2011 ،و ببا تحقیبق ببر روی  215شبرکت در سبوئد ،ایبن نتیجبه
حاصل شده است که نوآوری سازمانی به صورم مدتقیم و همچنین به صورم غیرمدتقیم
با اثرگذاری بر نوآوری فناورانه (از منظر گدتردگی و رادیکالیدم) ،عملکرد را تحبت تباثیر
قرار میدهد ،همچنین نوآوری فناورانه به صورم مثبت و مدتقیم موجب

ارتقبا عملکبرد

سازمان میشود.
با توجه به تحقیقام قبلی ،میتوان نتیجبه گرفبت اثرگبذاری قابلیبت نبوآوری فناورانبه
(محصول و فرایند) بر عملکرد سازمان با رویکردهای مختلف مورد توجه قرار گرفته اسبت
و لیکن اثرگذاری این نوز قابلیت بر عملکرد محصول بهصورم خاص

(به جز مطالعه منجوس و

اوه ،)2010 ،بررسی نشده است .براساس توضیحام فوت ،دو فرضیه زیر مطرد میگبردد کبه
بیان می دارند هرچه قابلیبت نبوآوری محصبول و فراینبد در سبازمان بباالتر باشبد ،امکبان
موفقیت محصول بیشتر است.
فرضیه  :9قابلیت نوآوري محصول بر عملکرد محصول دفاعي تاثیر معناداري دارد.
فرضیه  :4قابلیت نوآوري فرايند بر عملکرد محصول دفاعي تاثیر معناداري دارد.
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1. Gunday et al.
2. Menguc & Auh

 .9-1عملکرد محصول دفاعي با رويکرد راهبردي
در بلند مدم در گرو توانایی در تولید محصوالم نبوآور اسبت

(جیمبا و مباری2001 ،1؛ میشبرا و

ساجی .)2013 ،2در این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیت نوآوری محصول و فراینبد ببر عملکبرد
محصول پرداخته شد و نه عملکرد سازمان به صورم عام ،چرا که مدنظر قراردادن عملکرد
محصول در این صنایع به عنوان یک شاخص عملکردی ،از جهت نظری و عملبی ،مناسب
بهنظرمیرسد .چون سازمان مدنظر در این تحقیق ،دفاعی مبیباشبد ،رویکبرد غالب

ببرای

تعیین شاخصهای عملکردی محصول ،مبتنی بر همین دیدگاه خواهد بود.
یکی از مهمترین عوامل اثرگذار سازمانی بر عملکرد موفقیبت آمیبز محصبول ،رویکبرد
راهبردی سازمان به محصوالم است .ازآنجاکبه محصبول و فنباوری در صبنایع مبتنبی ببر
فناوری برتر رابطه تنماتنمی با یکدیمر دارند ،رویکردی که سازمان ندبت به فناوری اتخبا
میکند ،هم راستا با رویکردی است که ندبت به محصوالم خود دارد؛ زیرا در این صبنایع،
هدته اصلی محصوالم را فناوری تشکیل میدهد.
رویکرد راهبردی به فناوری در یک سازمان میتواند رویکرد فعاالنه و یا منفع نه باشد.
رویکرد فعاالنه بهاینمعنااستکه سازمان در راستای خواست مشتریان ،کباهش هزینبه هبا و
سایر دالیل ،به سراغ فناوریهایی برود که مزیت رقابتی ایجاد میکنند و یا ارتقا میدهنبد.
در حالیکه در رویکرد منفع نه ،سازمان وقتی به دنبال فنباوری مبیرود کبه سبایرین از آن
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سازمانهای مبتنی بر فناوری برتر ،تمرکز بدیاری بر محصول دارند و ادامهی حیام آنها

بهره بردهاند و در آن زمان ،استفاده از فناوری به اجباری جهت ادامبه حیبام تببدیل شبده-
است(براتون و وایت .)2011 ،در حوزه دفاز کبه محبدودهی تحقیبق پبیش رو مبیباشبد ،اتخبا
رویکرد منفع نه ،مداوی با شکدت است .بهعبارمدیمر درصورتیکه یک سازمان دفباعی،
محصوالم خود را فقط براساس اجبار رقابت و الموبرداری از محصوالم رقبا ارتقبا دهبد،
نمی تواند به اهداه راهبردی حوزه دفاز دست یابد.

1. Gima & Murray
2. Mishra & Saji
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موضوز مهم دیمر در رویکرد راهبردی سازمان در ارتبا با محصبوالم ،بهبرهمنبدی از
فرصتهای بازار و فرصتهای فناورانه است .هائو و سبانر )2011( 1بیبان داشبتهانبد کبه
شرکتها از منظر منبع پیشبرندگی دو نوز هدتندف یا پیشبرنبده آنهبا فنباوری اسبت و یبا
بازار .راهبرد پیشرونده توسط فناوری ،اشاره میکند به اینکه به طور بهره ور فنباوریهبای
جدید را توسعه دهیم و سریع آنها را یکپارچه نماییم و از این فناوریها در توسعه محصول
فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

جدید استفاده کنیم ،در حالیکه راهبرد پیشرونده توسط بازار ،دربرگیرنده توجه به تغییرام
بازار و انطبات با این تغییرام می باشد .با توجه به این دو رویکرد و مطالعبام پیشبین و ببا
مدنظر قرار دادن ماهیت صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،میتوان اینمونه نتیجه گرفت کبه هبر
دو رویکرد بر عملکرد موفقیت آمیز محصوالم اثرگذار هدبتند .در رویکبرد راهببردی ببه
محصوالم دفاعی ،دو هده مدنظر است (محمبودزاده .)1353 ،اولین هده ،حل مدبائل فعلبی
با رویکرد پاسخمویی به ینفعان یا مشتریان (به ویژه قابلیت مقابله با محصبوالم دشبمنان
از منظر کیفیت و انعطاه پذیری و سایر موارد) و هده دوم ،قابلیت حل مشک م آتی ببا
هده حف و ارتقای جایماه و موقعیّت سازمان که در صنعت دفاعی ،به معنای تقویت بنیه
دفاعی با قابلیت سازی و خوداتکایی و افزایش قبدرم بازدارنبدگی اسبت .حبال ،موضبوز
ایناستکه رویکرد راهبردی سازمان دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در خصوص محصبوالم،
چمونه میتواند با برقراری تعباملی میبان ایبن دو رویکبرد ،ببرای سبازمانهبای مبوردنظر،
مناس تر باشد .درهمینراستا ،هر دو رویکردف  )1توجه به ببازار ببا مبدنظر قبرار دادن نیباز
مشتریان و  )2توجه به فناوری با مدنظر قراردادن اهداه راهبردی در تولید محصوالم ،ببه
عنوان دو متغیر سطح دوم برای متغیبر عملکبرد محصبول دفباعی مبنبا قبرار گرفبت .زیبرا
پاسخمویی به مشتریان ،نیازهای امروز را در ببردارد و اهبداه راهببردی ،نیازهبای آتبی را
نمایش میدهند.
در راستای عملکرد مطلوب محصول ،سازمان باید به نیازهای مشتریان به سرعت پاسب
دهد که پاسخمویی سریع نیز بر پایه شبش بعبد رقبابتیف هزینبه ،کیفیبت ،قابلیبتاطمینبان،
انعطاهپذیری ،زمان و خدمام استوار است (فقهبی فرهمنبد .)1330،در محصبوالم دفباعی ببه
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همین شاخصها با دید مقابله با دشمن نمریدته میشود .ببهعببارمدیمبر ،در محصبوالم
توجه قرار میگیرد؛ چراکه اگر محصوالم نتوانند در دفاز موفق عمل کننبد ،نتیجبهای جبز
شکدت در پی نخواهد داشت .در حوزه رقابت کبه در دفباز ببه معنبای غلببه ببر دشبمن
می باشد ،پیدایش مفاهیمی همچون سرعت و انعطاه پذیری و تمایل ببه ارائبه محصبوالم
جدید ،موج

تغییر رویکرد شده است (اردکانی و همکاران.)2010،1

ارندال و همکاران )2001( 2پنج عاملف هزینه ،قیمت ،کیفیت ،انعطاه پذیری و زمبان را
در عملکرد محصول موثر داندتهاند .دهقانی پبوده و همکباران( ،)1332معیارهبای سبنجش
موفقیت توسعه محصول جدید را به شرد یل در نظر گرفتهانبدف بهببود رضبایت مشبتری،
ارتقا قابلیت اطمینان ،بهبود کیفیت ،کاهش هزینه ها ،رعایت زمانبندی پروژه ،ارتقا عملکبرد
فنی محصول ،تحقق اهداه عملکردی مورد انتظار .یکی از اهدافی کبه اسبچیلینر و هیبل

3

( )1335در توسعه محصول جدید مدنظر قرار دادهاند ،پاسبخمویی حبداکثری ببه نیازهبای
مشتریان است .در تحقیقی که توسط کبر و همکباران )2005( 4در رابطبه ببا بررسبی ورود
فناوری محصول به صنایع دفاعی صورم گرفته است ،استفادهکنندگان نهبایی 8محصبوالم
در سه دستهیف ارتش و نیروهای سهگانه ،بدنبهی دفباعی دولبت و تولیدکننبدگان صبنعتی
خ صه میشود .ایشان معتقدند که فناوری با سه موضوزف سریعتر ،بهتر و ارزانتر با اهداه
سازمان ت قی مییابد ،بهتر به معنای ارتقا قابلیتها و ظرفیتهبای عملیباتی ،سبریعتر ببه

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

دفاعی اهمیتف کیفیت ،قابلیت اطمینان و انعطاه پبذیری محصبوالم بدبیار بیشبتر مبورد

معنای کاهش چرخه تکاملی محصول و ارزانتر به معنبای کباهش هزینبههبای عملیباتی و
راهبری.
در سند راهنمای ارزیابی نوآوری وزارم دفاز ایران ،دو کبارکرد اصبلی نظبام نبوآوری
دفاعی به عنوان نتایج اصلی مطرد شدهاند (محمدی و همکباران)1355 ،ف ارتقبای توانمنبدیهبا و
خلق شایدتمی هبای جدیبد دفباعی و افبزایش تبوان اقتصبادی .وزارم دفباز و پشبتیبانی
1. Ardekani et al
2. Erensal et al
3. Schilling & Hill
4. Kerr et al.
5. End-user
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نیروهای مدلح ،براساس شباخصهبای محبیط امنیبت ملبی ،رویکبرد خبود را ببر مبنبای
بازدارندگی موثر و همچنین دفاز همه جانبه قرار داده است .با توجه به ادبیام موضبوز در
این حوزه ،فرآینبد بازدارنبدگی ،از طریبق مجموعبهای از فعالیبتهبای سبخت افبزاری و
نرمافزاری حاصل می شود که طی آن دشمن متقاعد میگردد که هرگونه حمله نظامی منجبر
به آسی

دیدن منافع و امنیت ملی او خواهد شبد و وزارم دفباز در حبوزه تولیبد قبدرم

فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

سخت و نیز دیپلماسی دفاعی قادر به متقاعد کردن دشمن در این خصوص میباشد.
بهمنظور تعریف شاخصهایی که بتواند متغیر «عملکرد محصول» را در صبنعت دفباعی
اندازهگیری کند ،برخی از مطالعام پیشین در حوزه دفباعی و غیردفباعی مبدنظر قبرار داده
شده است اما در نهایت شاخصهای استخراجی از ادبیام موضوز در جلده گبروه کبانونی
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 .4-1محیط دفاعي
در رابطه با شناسایی ویژگیهای محیط دفاعی ،مطالعام حوزه دفاعی مورد بررسی قرار
گرفت و با پنج تن از خبرگان این حوزه مصاحبه شد .سبپ

ویژگبیهبای مشبترک مبورد

اشاره از سوی هر سه نفر که با ادبیام مختلفی بیان شده بود ،استخراج شد کبه مشبتمل ببر
موارد یل استف تغییرام زیاد در سیاست های دفاعی کشور ،تهدیدام دفاعی بدیار زیباد،
همکاریهای دفاعی زیاد در این حوزه ،زیاد بودن میزان تحریمهای مشمول حال سبازمان-
های دفاعی ،اتکا داخلی در حوزه فناوری برتر در دفاز ،حمایبت دولتبی از سبازمانهبای
دفاعی ،حداسیت باالی مورد انتظار برای عملکرد محصوالم .سپ

سنجههای تعیین شبده

با توجه به هده این تحقیق ،در گروه کانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نتیجبهی
نهایی در جدول ( )2درج شده است.
با توجه به اینکه محیط دفاعی ،شرایط خاصی را بر سازمانهای این حوزه حاکم میکند
و محصوالم نیز متاثر از این شرایط میباشند ،بهنظرمیرسد که محیط دفباعی ببر عملکبرد
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محصول دفاعی اثرگذار باشد .همچنین شرایط متغیر و حداس محیط دفاعی ،سبازمانهبا را
به سمت نوآورانه عمل کردن در فناوریها سوت میدهد .برای مثال با توجبه ببه تهدیبدام

زیاد و تغییرام سیاستهای دفاعی کشور ،سازمان دفاعی که دارای قابلیت نوآوری فناورانه
فرضیام زیر طرد میشودف
فرضیه  :1محیط دفاعي بر قابلیت نوآوري محصول تاثیر معناداري دارد.
فرضیه  :6محیط دفاعي بر قابلیت نوآوري فرايند تاثیر معناداري دارد.
فرضیه  :9محیط دفاعي بر عملکرد محصول دفاعي تاثیر معناداري دارد.
بررسی پیشینه موضوز و توضیحام ارائه شده ،منجر به ارائه مدل مفهومی تحقیبق طببق
شکل ( )1شد.

شکل .2مدل مفهومي تحقیق

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

باشد ،میتواند به سرعت در برابر تغییرام عنوان شده واکنش مناس

نشبان دهبد .بنبابراین

 .1-1نحوه سنجش متغیرها
سنجههای مورد استفاده برای متغیر هبای مبدل در تحقیبق ،ببه تفکیبک منبابع حمبایتی
مربوطه ،در جدول ( )2مشخص شده است .برخی از سنجهها برگرفته از نظر متخصصان در
گروه کانونی میباشد .به منظور سنجش عملکرد محصبول دفباعی نیبز ،متخصصبان گبروه
کانونی برخی از سنجههای طرد شده در ادبیام موضوز را در حوزه دفباعی حبائز اهمیبت
بیشتر داندته که در قال

متغیر پاسخمویی به مشتریان مدنظر قرار گرفت .افبراد حاضبر در

این جلده« ،اهداه راهبردی» را از جمله اهداه اصلی عملکبردی محصبوالم در صبنعت
دفاعی بیان نمودند .در بررسی نظرام گروه کانونی ،دو محور اصلی برای عملکرد محصول
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دفاعی مدنظر قرار داده شدف  )1تامین نیازها و مطالبام مشتریان (نیروهای مدلح) در قالب
پاسخمویی به مشتریان و  )2تحقق اهداه راهبردی صنعت دفاعی از جمله بازدارندگی.
 .3روش شناسی تحقيق
تحقیق حاضر با تمرکز بر صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر و ت ش برای پاسخمویی
فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

به یک مداله در این زمینه ،یک تحقیبق کباربردی و از منظبر هبده ،اکتشبافی و توصبیفی
است .مداله از نیاز سازمان های دفاعی برای شناسبایی میبزان اثرگبذاری فنباوری برتبر ببر
قابلیتهای نوآوری و تاثیرپذیری عملکرد محصول دفاعی آغاز شد .با توجه به شکلگیبری
سوال تحقیق ،به مطالعه کتابخانهایِ مقاالم معتبر پرداخته شبد و در نهایبت مبدل مفهبومی
تدوین شد که در برگیرنده متغیرها و سنجههای هر یک بود .با توجبه ببه هبده مبوردنظر،
روش گروه کانونی در بخش کیفی و معادالم ساختاری مبتنی بر کمترین مربعام جزئی در
راستای حصول نتیجه در بخش کمی بهکار گرفته شبده اسبت .روش تحقیبق از منظبر نبوز
دادهها ،ترکیبی (کیفی در بخش بهرهمندی از روش گروه کانونی و کمّی در بخش بهرهمندی
از پیمایش) است.
در بخش پیمایشی تحقیق ،با طراحی و توزیع پرسشنامه در قال

یک پژوهش پیمایشبی

و توصیفی و در نظر گرفتن صنایع الکترونیک دفاعی به عنوان جامعبه آمباری هبده و ببه
صورم تمام شماری ،تعداد  14پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت اط عام  85سبازمان
انتخاب شده از جامعه هده ،جمع آوری شد (مشارکت  30درصد) .فرد انتخابی از سازمان
جهت پاسخمویی ،دارای نقش مدیر ارشد و یا مدیر حوزه تحقیق و توسعه بود تا اط عام
کافی در مورد متغیرها در اختیار داشته باشد .دادههای تحقیق ،بهصورم مقیاس فاصبلهای و
طیف پنج گزینهای لیکرم از بدیار موافقم (= )8تا بدیار مخالفم (= )1در نظر گرفتبه شبد.
به منظور تعیین اندازه نمونه ،الزامام حداقل حجبم نمونبه الزم براسباس هیبر و همکباران
( ،)1338لحا شد.
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جدول .1شاخص هاي مورداستفاده براي متغیرهاي مدل
بعد

نوآوری
محصول
قابلیت
نوآوری
فرایند

توانایی افزایش دامنهی محصوالم ،توانایی بهبود طراحی محصوالم ،توانبایی
کاهش زمان توسعه محصول جدید تا معرفی آن به بازار
توانایی خلق و مدیریت فناوریهای دارای ارتببا بباهم ،توانبایی مبدیریت و
جذب فناوریهای کلیدی و پایه صنعت ،توانبایی تخصبیص منبابع ببه واحبد
تولید به طور بهره ور ،توانایی یکپارچه سازی فعالیبت هبای مبدیریت تولیبد،
دارای دانش ارزشمند برای ایجاد نوآوری در فرایندهای ساخت

محیط

زیاد بودن تغییرام سیاستهای دفاعی کشور ،وجود تهدیدام دفاعی ،تنبوز و

دفاعی

فراوانی همکاریهای دفاعی

Tuominen, M.,
& Hyvönen
)(2004
& Camisón
)López (2010
Tuominen, M.,
& Hyvönen
)(2004
& Camisón
)López (2010
گروه کانونی

عدم قطعیت (تغییر نیازهای مشتریان براساس تغییرام مُبد در محبیط ،نبامعلوم
بودن سرعت تنظیم مشتری با محصوالم ،نامعلوم بودن چرخه عمبر محصبول
به علت نوسانام رقبا ،زیاد بودن تغییبرام رقببا ،نبامعلوم و غیرروشبن ببودن

مبتنی بر جدول ()1

محصوالم پیشنهادی رقبا)
ویژگیهای
فناوری
برتر

شرایط خاص (سرعت ارتقبا فنباوری در صبنعت ببیش از متوسبط صبنایع در
کشور است ،وابدتمی زیاد با توسعه دانشی و عملی محصوالم صنعت ،ببیش
از  4درصد بودن ندبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش کبل ،بباال ببودن

مبتنی بر جدول ()1

ارزش افزوده محصوالم ،دارای بازار گدترده ،اثرگبذاری اقتصبادی بنیبادین و
قابل توجه)
نیازهای خاص(نیاز به زیرساخت های قوی فناوری در سطح فرابنمباهی ،نیباز
به سیدتمهای انعطاهپذیر و پویا ،بکارگیری فناوریهای مختلف ببه صبورم

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

قابلیت

مولفهها

منبع

مبتنی بر جدول ()1

غیرمدتقیم ،تقریباً  2برابر بودن ندبت متخصصین به سایر کارکنان)

عملکرد
محصول
دفاعی

اهداه راهبردی (کامل بودن محصول و عدم نیاز به محصوالم مکمبل جهبت

محمدی و

استفاده ،ایجاد قدرم بازدارندگی فعال ،ایجباد خوداتکبایی در حبوزه دفباعی،

همکاران()1355

قابلیتسازی در حوزه دفاعی)
پاسخمویی به مشتریان (قیمت ،کیفیت ،انعطاه پذیری ،زمان پاسخمویی ،ارائه
خدمام)

گروه کانونی
فقهی فرهمند()1330
Erensal et al.
)(2006
گروه کانونی
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 .2-9روش گروه کانوني
در راستای شناسایی سنجههای برخبی از متغیرهبای تحقیبق ،گبروه کبانونی تشبکیل و
نظرام خ برگان علمی و عملی حوزه فنباوری برتبر حاضبر در آن اخبذ شبد .ببرای مثبال،
براساس رویکردهای مختلف به عملکرد محصول دفاعی در ادبیام موضوز ،مناسب تبرین
سنجهها از منظر سازگاری با محیط سازمانهای دفاعی مبتنی ببر فنباوری برتبر ،از دیبدگاه
فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

خبرگان انتخاب و استخراج شبد .از نظبر روششناسبی ،گبروههبای کبانونی مظهبر نبوعی
مباحثهی گروهی است که با شیوهی پرسشنامهی نیمهساختاریافته بر پاس مشارکتکنندگان
تحقیق تکیه دارد(لیتوسلیتی .)1332،با توجه به مداله موردنظر در این تحقیبق و جامعبه هبده،
افرادی جهت شرکت در گروه کانونی مدنظر قرار داده شدند کبه تجرببه علمبی و اجرایبی
مناسبی در حوزه فناوری برتر دفاعی داشته باشند کبه ببدینمنظبور سبابقه کباری و علمبی
حداقل پنج سال در این صنعت م ک قرار گرفت و در نهایت  10نفبر از افبرادیکبه دارای
ویژگی های فوت بودند ،در جلده مشارکت داده شدند .نتایج حاصبل از گبروه کبانونی کبه
منجر به اص حاتی در شاخصها (سنجهها) شد ،در پرسشنامه بخش توصیفی مب ک عمبل
قرار گرفت.
 .1-9روش معادالت ساختاري مبتني بر کمترين مربعات جزئي
پ

از انجام مطالعه پیرامون موضوز و تشکیل گروه کانونی ،روایی محتوای پرسشبنامه-

ی طراحی شده با مشورم و مصاحبه با سه تن از کارشناسان متخصص در این حوزه مورد
بررسی قرار گرفت .در این پژوهش ،برای آزمون فرضیهها از مدلسازی معادالم ساختاری
مبتنی بر کمترین مربعام جزئی استفاده شد که دلیل انتخاب این روش ،محدود بودن حجم
نمونه بوده است .تایید مدل در روش های معادالم ساختاری یک فرایند دو مرحلهای است
که مرحله اول آن ،ارزیابی مدل اندازه گیری و مرحله دوم ،ارزیابی مدل ساختاری مبیباشبد
که در ادامه بیان شده است.
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 .1-2-3ارزیابی مدل اندازه گيری و ساختاری

در این مدل تمامی متغیرها از نوز انعکاسی (بازتابنده) مبیباشبند ،لبذا جهبت سبنجش
روایی ،روشهای روایی متقاطع ،هممرا و افتراقی مورد استفاده قرار گرفته است .به منظبور
اندازهگیری روایی هممرا ،دو مقیاس در نظر گرفته میشود که عبارتند ازف بارهای عباملی و
میانمین واریان

استخراج شده .میانمین واریان

استخراج شده برابر  0.8و یا باالتر نشبان

می دهد که به طور متوسط ،متغیر بیش از نیمی از واریان

معبره هبای متنباظر را تشبریح

میکند (فورنل و الکر.)1351 ،1
بارعاملی ،نشان دهنده ی این موضوز است که چبه میبزان از واریبان

شباخص هبا

توسط متغیر پنهان خ ود توضیح داده می شبود .معنبی داری ایبن شباخص توسبط ببوم
استرپ 2یا جک فینر 3بدست می آید .به عبارم دیمر ،روایی هممرا در صبورتی کبه ببار
عاملی ،بیشتر از  0.1و معنادار در فاصله اطمینان  % 8و میانمین واریان

استخراج شده،

بیشتر از  . 0.8باشد ،تایید می شود .روایی افتراقی اندازه ای است که یک متغیر به درستی از
سایر متغیر ها با معیارهای تجربی متمایز می شود کبه تحقبق آن نشبان مبیدهبد متغیبر
منحصر به فرد است و پدیده احاطه شده ببه وسبیله سبایر متغیرهبای مبدل نشبان داده
نمی شود .معیار فورنل  -الرکر برای سنجش روایی افتراقی است.
از آزمون های د یمر ارزیابی مدل اندازه گیری ،آزمون بررسی کیفیت آن است .کیفیت

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

سازگاری درونی (پایایی هممرا) ،آزمون آلفای کرونباخ و پایایی مرک

و به منظور بررسبی

مدل اندازه گیری توسط شاخص اشتراک یا روایی متقاطع محاسبه می شود .این شاخص
در واقع توانایی مدل مدیر را در پیش بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر
پنهان متناظرشان می سنجد.
ارزیابی نتایج مدل ساختاری ،شاملف بررسی قابلیت های پیشبینی مبدل و رواببط میبان
متغیرها است .شاخص «نیکویی برازش» مبدل جهبت سبنجش اعتببار کبل مبدل در روش

1. Fornell & Lacker
2 Bootstrapping
3 Jackfing
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معادالم ساختاری مبتنی بر کمترین مربعام جزئی پیشنهاد شبده اسبت

(تننهباس و همکباران،1

 2004و .)2008جهت بررسی مدیرهای مشخص شدهی پژوهش ،نبرم افبزار اسبمارم پبی ال
اس( 2ندخه  )2مطابق با مدل مفهومی مورداستفاده قرار گرفته است.
 .4یافتههای تحقيق
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بررسی آمار توصیفی مرتبط با افراد پاسخمو در سازمانهای دفاعی نشبان مبیدهبد کبه
 11.1درصد ( 48نفر) دارای مدرک فوت لیدان  20.4 ،درصد ( 12نفر) مدرک لیدبان

و

 2درصد ( 1نفر) دارای مدرک دکترا میباشند .همچنین حدود  40درصد بیش از  41سال و
 10درصد کمتر از  40سال سن داشتهاند .تجربه کاری  88درصد افراد زیر  18سال و مابقی
باالی  18سال بوده است 45 .درصد افراد پاسخمو ،میزان آشنایی خبود ببا مفباهیم مبدل را
زیاد 41،درصد متوسط و تنها  1درصد ،کم بیان نمودهاند 33 .درصد افراد ،دارای نقش مدیر
تحقیق و توسعه و  41درصد ،دارای نقبش مبدیر ارشبد و  14درصبد مبابقی نیبز جانشبین
مدیریت ارشد بودهاند.
با توجه به نوز متغیرها و تعداد سنجههای درنظرگرفته شده برای آن ها ،متغیبر عملکبرد
محصول دفاعی و ویژگیهای فناوری برتر به صورم یک متغیر دوسطحی لحا شبدهانبد.
متغیر عملکرد محصول دفاعی دارای دو متغیر سطح یک یعنیف پاسبخمویی ببه مشبتریان و
اهداه راهبردی و متغیر ویژگیهای فناوری برتر مشتمل بر سبه متغیبر سبطح یبک یعنبیف
نیازهای خاص ،شرایط خاص و عدم قطعیت میباشبد .ایبن موضبوز در تجزیبه و تحلیبل
اط عام مدنظر قرار داده شده است.
روش کمترین مربعام جزئی ،یک روش آماری ناپارامتریک است و نیازی ببه نرمبال ببودن
توزیع دادهها ندارد ،ولی چون دادههای خیلی دور از نرمال ،مشبک تی را در ارزیبابی معنباداری
پارامترها نشان دادهاند ،بررسی اینکه داده ها خیلی دور از توزیع نرمال نیدتند ،مهماسبتکبه ایبن
موضوز براساس شاخص های مرکزی و پراکندگی در جدول ( )3مدنظر قرار گرفت.
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1. Tenenhaus et al
2. Smart PLS

جدول .9شاخصهاي توصیفي براي متغیرهاي تحقیق
انحراف

شاخصهای نرماليتی

متغير تحقيق

ميانگين

ميانه

4.4
8

عدم قطعیت
نیازهای خاص

3.288
3.585

3.2
4

0.801
0.811

شرایط خاص

3.313

4

0.831

-0.401

محیط دفاعی

3.151

3.111

0.455

0.233

-0.213

قابلیت نوآوری محصول

4.033

4

0.125

-0.438

0.103

2.333

قابلیت نوآوری فرایند

3.331

3.4

0.812

-0.315

-0.452

2

4.4

پاسخمویی به مشتریان

3.381

3.4

0.111

-0.111

0.151

1.4

4.1

اهداه راهبردی

3.112

3.2

0.802

0.21

0.533

2

4.1

معيار

چولگی

کشيدگی

0.115
-0.113

-0.112
1.123

2.2
2

0.381

2.111

8

3

8
8

نتایج نشان داد که تمامی بارهای عاملی بیشتر از  0.1شده است .هبم چنبین مقبدار
آماره تی برای تمامی بارهای عاملی از 31ن 1بزرگترند و در نتیجه در سطح اطمینان % 38
معنادار می باشند .تمام متغیر های مورد مطالعه دارای میانمین واریبان

اسبتخراج شبده

باالتر از 8ن 0هدتند که نتایج در جدول ( ) 4قابل مشاهده است و نشان از روایی بباالی
سنجه های درنظرگرفته شده برای متغیرها دارد.
مع یار روایی افتراقی برای متغیرها از طریق معیار فورنل الرکر بررسی شبد و ریشبه
دوم میانمین واریان

استخراج شدهی تمامی سنجه هبای یبک متغیبر از همبدبتمی آن

سنجه با سایر متغیرها بیشتر شده و روایی افتراقی تایید می شود .نتایج پایایی مرکب

و

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

کمترین

بيشترین

آلفای کرونباخ در جدول ( ،)4گوی ای پایایی متغیرها می باشد.
نتایج حاصل از آزمون روایی متقاطع در جدول ( ) 4درج شده است و همانطور که
م حظه می شود برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش ،این شاخص مثببت و قبوی
(باالتر از  ) 0.38بوده و میانمین کل برابر  0.83است که نشان از کیفیت مطلبوب مبدل
اندازه گیری دارد.
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جدول .4شاخصهاي ارزيابي مدل اندازه گیري
ميانگين واریانس

پایایی

استخراج شده

مرکب

ویژگیهای فناوری برتر

0.38

0.5112

0

شرایط خاص

0.8134

0.5183

0.180

0.5111

نیازهای خاص

0.1045

0.585

0.188

0.111

0.108

عدم قطعیت

0.1111

0.3431

0.111

0.3233

0.112

قابلیت نوآوری محصول

0.1823

0.301

0.211

0.5313

0.184

قابلیت نوآوری فرایند

0.1331

0.3151

0.345

0.1548

0.131

پاسخمویی به مشتریان

0.1011

0.5811

0811

0.1134

0.112

اهداه راهبردی

0.1011

0.5811

0.811

0.1131

0.113

عملکرد محصول

0.3833

0.513

0.821

0.131

0.842

محیط دفاعی

0.0818

0.123

0

0.103

0.830

متغيرهای پنهان

فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

ضرای

R2

آلفای

روایی

کرونباخ

متقاطع

0.103

0.382
0.815

مدل مدبیری و معنباداری آن هبا در شبکل ( )2موردتوجبهقبرارگرفتبه اسبت.

همانگونهکه مشاهده میشود ،تمامی مدیرهای درنظرگرفتهشده در مبدل مفهبومی ،ببه جبز
مدیر محیط دفاعی بر قابلیت نوآوری فرایند ،در سطح  33درصد معنادار شبناخته شبدهانبد
(مقداره آماره تی برای آنها بیش از  2.81میباشد) .همچنبین مقبدار شباخص  VAFببرای
میانجی گری متغیر قابلیبت نبوآوری محصبول مبابین دو متغیبر محبیط دفباعی و عملکبرد
محصول دفاعی (به میزان  )0.35نشان میدهد کبه قابلیبت نبوآوری محصبول ببه صبورم
جزئی رابطه محیط دفاعی و عملکرد محصول دفاعی را میانجیگری مبیکنبد .اگرچبه ایبن
موضوز در بین فرضیام مورد بررسی قرار نمرفته است ولیکن ببه عنبوان یافتبهی تحقیبق
نشان میدهد که محیط دفاعی با اثرگذاری بر قابلیت نوآوری محصول ،مبیتوانبد عملکبرد
محصول دفاعی را ارتقا دهد.
معیار  R2برای عملکرد محصول برابر با  0.4534و برای متغیرهبای اهبداه راهببردی و
پاسخمویی به مشتریان به ترتی
تغییرام واریان
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 0.821و  0.11میباشد .بهعبارمدیمبر ،مقبدار  0.4534از

متغیر عملکرد محصول توسط متغیرهای قابلیت نوآوری محصول ،قابلیت

نوآوری فرایند و محیط دفاعی تشریح میشود .با توجه به سایر عوامبل مبوثر ببر تغییبرام

عملکرد محصول که در این تحقیق مورد بررسی قبرار نمرفتبه اسبت و همچنبین براسباس
 0.403شده است که نشان از برازش مناسب

مبدل دارد .ببه بیبان سبادهتبر دادههبای ایبن

پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظبری تحقیبق ببرازش مناسببی دارد و ایبن موضبوز،
بیانمر همدو بودن سؤاالم با متغیرهای نظری است.
PIC2

PIC3

**0.884

**0.823

PIC1

**0.893
SC2

SC1

SC3

**0.632** 0.768** 0.695
**0.832

RTOC1

**0.642

**0.850
RTOC2
RTOC3

**0.840

)0.465** (t=8.12

)0.274** (t=5.71

**0.734

)0.289** (t=6.02

**0.659
**0.765

**0.821

RTOC4

**0.268

DE1

**0.827
**0.869

DE2

**0.782

**0.917

SN2
SN3

**0.625
DE3

SN4

**0.715
**0.881

**0.934

SA3

SC6

SN1

**0.388
**0.817

SA1

SC5

**0.857

)0.206** (t=4.41

SA2

SC4

)0.234** (t=3.44

**0.867

)0.075 (t=1.26

UN1

)0.559** (t=10.49

**0.733
**0.878

**0.553

**0.942

UN3

**0.913
**0.911

UN4

**0.708
SA4

**0.897** 0.798
ProcessIC5

ProcessIC4

**0.859
ProcessIC3

UN5

**0.798** 0.807
ProcessIC2

UN2

ProcessIC1

Note1: |t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01
Note2: **P<0.01, *P<0.05

شکل  .1مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرايب استاندارد و معناداري

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

هده این پژوهش ،عدد کد

شده دارای مطلوبیت اسبت .مقبدار شباخص ببرازش براببر

 .2-4بررسي فرضیات
فرضيه  :1ویژگی های فناوری برتر بر قابليت نوآوری محصول تاثير معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از معادالم ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تبی خبارج ببازه
بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 33ن 0ادعای محقق مبنی بر این که «ویژگیهای فناوری
برتر بر قابلیت نوآوری محصول تاثیر معناداری دارد ».تایید میشود .ضری

مدبیر ()0.253

مقداری مثبت شده است ،لذا ویژگیهای فناوری برتر ببر قابلیبت نبوآوری محصبول تباثیر
مثبت و مدتقیم دارد.

201

فرضيه  :2ویژگیهای فناوری برتر بر قابليت نوآوری فرایند تاثير معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از معادالم ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تبی خبارج ببازه
بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 33ن 0ادعای محقق مبنی بر این که «ویژگیهای فناوری
برتر بر قابلیت نوآوری فرایند تاثیر معناداری دارد ».تایید میشبود .ضبری

مدبیر ()0.883

مقداری مثبت شده است ،لذا ویژگیهای فناوری برتر بر قابلیت نوآوری فرایند تاثیر مثببت
و مدتقیم دارد.
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فرضيه  :3قابليت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفاعی تاثير معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از معادالم ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تبی خبارج ببازه
بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 33ن 0ادعای محقق مبنی بر ایبن کبه «قابلیبت نبوآوری
محصول بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر معناداری دارد ».تاییبد مبی گبردد .ضبری

مدبیر

( )0.418مقداری مثبت شده است ،لذا قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفباعی
تاثیر مثبت و مدتقیم دارد.
فرضيه  :4قابليت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول دفاعی تاثير معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از معادالم ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تبی خبارج ببازه
بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 33ن 0ادعای محقق مبنی بر ایبن کبه «قابلیبت نبوآوری
فرایند بر عملکرد محصول دفباعی تباثیر معنباداری دارد ».تاییبد مبیگبردد .ضبری

مدبیر

( )0.234مقداری مثبت شده است ،لذا قابلیت نوآوری فرایند بر عملکبرد محصبول دفباعی
تاثیر مثبت و مدتقیم دارد.
فرضيه  :5محيط دفاعی بر قابليت نوآوری محصول تاثير معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از معادالم ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تبی خبارج ببازه
بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 33ن 0ادعای محقق مبنی بر این که «محبیط دفباعی ببر
قابلیت نوآوری محصول تباثیر معنباداری دارد ».تاییبد مبی گبردد .ضبری
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مدبیر ()0.214

مقداری مثبت شده است ،لذا محیط دفاعی بر قابلیت نوآوری محصول تاثیر مثبت و مدتقیم
دارد.

فرضيه  :6محيط دفاعی بر قابليت نوآوری فرایند تاثير معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از معادالم ساختاری نشان میدهبد کبه مقبدار آمباره تبی در ببازه
فرایند تاثیر معناداری دارد ».تایید نمیشود.
فرضيه  :7محيط دفاعی بر عملکرد محصول دفاعی تاثير معناداری دارد.

نتایج به دست آمده از معادالم ساختاری نشان میدهد که مقدار آماره تبی خبارج ببازه
بحرانی است و در نتیجه ،با احتمال 33ن 0ادعای محقق مبنی بر این که «محبیط دفباعی ببر
عملکرد محصول دفاعی تاثیر معناداری دارد ».تایید می شود .ضری

مدیر ( )0.201مقداری

مثبت شده است ،لذا محیط دفاعی بر عملکرد محصول دفاعی تاثیر مثبت و مدتقیم دارد.
 .5بحث ،نتيجه گيری و پيشنهادات
شناسایی قابلیتهای اثرگذار بر عملکرد محصول دفاعی ،یکی از مدائل و چبالشهبای
سازمان های دفاعی مبتنی بر فناوری برتر میباشد ،چرا که ویژگیهای خاص این سازمانها
هم ازمنظر دفاعی و هم از منظر فناوری برتر ،توانمندیهای ویژهای را ایجاب میکند که ببا
درنظرگرفتن منابع محدود هر سازمان ،شناسایی و سرمایهگبذاری بیشبتر ببر آنهبا ضبروری
است .یکی از این توانمندیهای ویژه ،قابلیت نوآوری فناورانه میباشد که در این تحقیق به
بررسی اثرگذاری آن بر عملکرد محصول دفاعی پرداختبه شبده اسبت .همچنبین دو دسبته
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بحرانی است و در نتیجه ،ادعای محقق مبنی بر این که «محیط دفباعی ببر قابلیبت نبوآوری

مشخصهی حاکم بر این سازمانها یعنیف مشخصههای محیط دفاعی و مشخصههای صبنایع
مبتنی بر فناوری برتر به عنوان عوامل اثرگذار بر ارتقا قابلیتهای نوآوری محصول و فرایند
مدنظر قرار داده شد .بررسی ویژگیهای فناوری برتر از این جهت حائز اهمیبت اسبت کبه
برخی معتقدند به دلیل ویژگیهای خاص این صنایع ،تقویبت قابلیبت نبوآوری ببا چبالش
بیشتری مواجه است .برخ ه این تصور که محیط دفاعی و یا ویژگبیهبای فنباوری برتبر
دارای اثر منفی بر عملکرد محصول و قابلیت های نبوآوری فناورانبه سبازمان اسبت ،تباثیر
مثبت آنها مورد تایید قرار گرفت .بهعبارمدیمر اثرگبذاری مثببت و مدبتقیم ویژگبیهبای
فناوری برتر نشان میدهد هر چه شدم برتری (عبدم قطعیبت ،نیازهبا و شبرایط خباص)
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فناوریهای صنعت بیشتر باشد ،قابلیت نوآوری محصول و فرایند در سبازمان بیشبتر رشبد
خواهد کرد.
همانگونه که در قدمت یافتههای تحقیق مورد توجه قرار گرفت ،معناداری مدبیرها ببه
جز مدیر محیط دفاعی به قابلیت نوآوری فراینبد ،تاییبد شبد .چباین  )1355(1و رینمبل و
همکاران )2008( 2بیان میکنند که ضبرای

مدبیر (تناسب

رواببط مبدل سباختاری) ببین

فصلنامه علمی مطالعام مدیریت راهبردی دفاز ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمدتان 1335

متغیرهای پنهبان بایبد براسباس ع مبت جببری ،مقبدار و معنباداری آنهبا بررسبی شبوند.
برهمیناساس ،مقایده ضری

اثرگذاری دو قابلیت نوآوری محصول و فراینبد ببر عملکبرد

محصول نشان میدهد قابلیت نوآوری محصول دارای اثرگبذاری بیشبتری (ضبری
 0.418ندبت به ضری

مدبیر

مدیر  )0.234ندبت به قابلیت نوآوری فرایند است که این ضری

باال می تواند ناشی از اثرگذاری بی واسطه قابلیت نوآوری محصبول ببر عملکبرد محصبول
باشد ،در حالیکه قابلیت نوآوری فرایند ،ببا گدبترهی اثرگبذاری بیشبتر ولبی ببه صبورم
غیرمدتقیم و با تاخیر ،عملکرد محصول را تحت تاثیر قرار میدهد.
بررسی ضرای

مدیر همچنین نشان میدهد که تاثیر مثبت ویژگیهای فناوری برتبر ببر

قابلیببت نببوآوری فراینببد ( )0.883بببیش از قابلیببت نببوآوری محصببول ( )0.253اسببت.
بهعبارمدیمر شرایط و نیازهای خاص صنایع مبتنی بر فناوری برتبر و عبدم قطعیبت هبای
موجود ،ایجاب میکند که قابلیت های نوآوری فرایند بیش از پبیش ارتقبا پیبدا کننبد .ایبن
موضوز در حالی است که ویژگی های ناشی از محیط دفاعی ،سازمان ها را به سبمت ارتقبا
قابلیت نوآوری محصول سوت میدهد و اثری بر قابلیت نوآوری فرایند در سازمان ندارد.
در یک جمع بندی میتوان نتیجه گرفت کبه ترکیب

دو دسبته مشخصبهیف  )1محبیط

دفاعی و )2ویژگی های صنایع مبتنی بر فناوری برتر که حاکم بر سازمانهای دفباعی مبتنبی
بر فناوری برتر می باشد ،موجبام ارتقا قابلیت نوآوری فناورانه (هم محصول و هم فراینبد)
را فراهم میکند.

210

1. Chin
2. Ringle, et al.

حدود نیمی از تغییرام عملکرد محصول دفاعی ( ،)0.45حاصبل اثرگبذاری قابلیبتهبای
است که قابلیت نوآوری فناورانه به صورم جدی عملکرد محصول دفاعی را تحت تاثیر قبرار
میدهد .نیمی دیمر از تغییرام عملکرد محصول دفاعی نیز میتواند حاصل عواملی باشبد کبه
در این تحقیق در نظر گرفته نشدهاند .در واقعیت سایر قابلیتها از جملبهف قابلیبت بازاریبابی،
رهبری و ...و عوامل سازمانی همچونف رویکرد سازمان به فناوری و یا حتی عوامبل خبارج از
کنترل سازمان مانندف پویایی محیط ،عملکرد محصول را تحت الشعاز قرار میدهند.
یافتههای تحلیلی ،پژوهشهای پیشین را در مورد تاثیر قابلیت های نوآوری محصبول و
فرایند بر عملکرد تایید نمود .تایید اثرگذاری قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصبول
هم راستا با مطالعه منجوس و اوه ( )2010میباشد با این تفاوم که در مطالعه ایشان ،بر دو
جنبهی تدریجی بودن و میزان رادیکالیدم نوآوری محصول در حوزه تجباری تمرکبز شبده
است .تایید اثرگذاری قابلیت نوآوری فناورانه (محصول و فرایند) بر عملکرد نیز هم راسبتا
با مطالعام زندحدامی و آشتیانیپور( ،)1332کامیژن و لبوپز ( ،)2014گانبدی و همکباران
( )2011و آ ر و سیاباسچی ( )2011بوده و نتایج آنها را تایید میکند.
مرور ادبیام جهانی نشان میدهد یکی از دغدغه های اصلی در فناوری برتبر ،نبوآوری
است که گرچه در سال های اخیر در ایران به این موضوز توجه بیشتری معطوه شده ولبی
هنوز جایماه خود را نیافته اسبت .تقویبت قابلیبت نبوآوری مبیتوانبد ببه عنبوان راهکبار

مقاله پژوهشیف تاثیر فناوری برتر بر نوآوری فناورانه دفاعی با رویکرد راهبردی (مورد مطالعهف صنعت الکترونیک دفاعی)

نوآوری محصول و فرایند و محیط دفاعی میباشد .میزان اثرگذاری تاییدکننبده ایبن موضبوز

کاهشدهندهی فاصله موجود با کشورهای توسعه یافته در حوزه فنباوری برتبر در سبطود
راهبردی از جمله صنایع دفاعی مدنظر قرار گیبرد .براسباس ویژگبیهبای خباص صبنعت
الکترونیک در حوزه دفاز ،پیشنهاد می شود بر افزایش قابلیت نوآوری فرایند و محصبول ببا
دیدگاه تحقق هر دو هدهف راهبردی و پاس به مشتریان تمرکز بیشتری صورم پذیرد .نظر
به طوالنی بودن بازگشت سرمایه و تازه وارد بودن کشور در حوزه فناوری برتر و فاصله ببا
کشورهای جهان که یکی از دالیل آن سرمایه گذاری سنمین آنها در فناوری برتر میباشبد،
سازمانها میتوانند با بهرهگیری از نیروی اندانی دانش محور که یکی از نقا قوم کشبور
است ،قابلیتهای نوآوری فناورانه را تقویت کنند.
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الزمبه کراستکه در مدیر تحقیق ،در دسترس نبودن بانبک اط عباتی از سبازمانهبای
دفاعی مرتبط با موضوز و محرمانه بودن اط عام آنها ،موج

طبوالنی شبدن جمبعآوری

اط عام شد .همچنین نتایج این تحقیق قابل تعمیم به کل صنایع مبتنی بر فناوری برتبر در
حوزه دفاعی نمیباشد و صرفاً در حوزه الکترونیک دفاعی مورد بررسی ،قرار گرفته است.
جهت مطالعام و تحقیقام آتی ،پیشنهادهای زیر در ادامه مدیر ِپبژوهش حاضبر ارائبه
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میشودف
-

بررسی نقش قابلیت های نوآوری در سایر صنایع دفاعی مبتنی بر فناوری برتر (ببه
جز صنعت الکترونیک) می تواند امکان مناسبی را برای مقایده وجبوه تمبایز و در
نتیجه تمرکز بر آن وجوه ایجاد کند.

-

سایر روش های تحقیق از جمله معادالم ساختاری مبتنی بر کوواریان

میتوانبد

مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل مقایده شود.
-

بررسی نقش سایر عوامل موثر بر عملکرد محصول دفاعی همچون قابلیت رهببری
در داخل سازمان و پویایی محیط در خارج سازمان میتواند تکمیل کننبده تحقیبق
پیشرو باشد.
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