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تاریخ پذیرش1396/02/21 :

چکیده

از اواخر دهه هفتاد شمسی ،صنایع (بنگاههای) دفاعی به این نکته پی بردند که با ظرفیتهای موجود امکان پاسخگویی به

همه نیازهای گسترده و متنوع مشتریان وجود ندارد .این موضوع ،سیاستگذاران و متفکران دفاعی را واداشت تا به طیفی
از «سیاستهای دروننگر» که حاصل دوران جنگ تحمیلی و تحریمهای دفاعی بودند ،مورد بازنگری قرار دهد .ثمره این
بازنگری ،اتخاذ سیاست «هستهوشبکه» بود که صنایع را ترغیب به شبکهسازی و استفاده از همه ظرفیتهای پیرامونی برای
نوآوری میکرد .هم اکنون ،بعد از گذشت بیش از یک دهه این سوال مطرح است که سیاست یادشده تا چه حد در ارتقای
نوآوری موفق بوده است؛ آیا توانسته است نقشی در ارتقای توان نوآوری صنایع ایفا کند؛ و آیا عواملی مثل سابقه بنگاه در
دوران قبل از انقالب در این امر دخیل بوده است یا خیر .برای پاسخ به این سواالت ،نمونهای شامل  114بنگاه دفاعی مورد
بررسی قرار گرفتند و دادههای حاصل با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل شدند .نتایج نشان داد که سوابق پیش از انقالب
و اندازه بنگاهها ،نقشی در عملکرد نوآوری آنها ندارد؛ در مقابل ،میزان پیروی از سیاست یادشده یا باز بودن و ظرفیت جذب
بنگاهها ،تاثیر معناداری بر عملکرد نوآوری آنها دارد .بر اساس نتایج این پژوهش ،در صورت ترکیب سیاست هستهوشبکه با
سیاستهایی برای تقویت ظرفیت جذب ،میتوان شاهد ارتقای بیش از پیش عملکرد نوآوری در صنایع دفاعی بود.
واژگان کلیدی :سیاستگذاری ،هستهوشبکه ،صنایع دفاعی ،نوآوری
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 -1مقدمه

اﺯ اواﺧر دهﻪ هﻔتاد ،انتﻈارات ﺳیاﺳتگذاران و صاﺣﺐنﻈران مﺒنی ﺑر ﺿرورت شﺒکﻪﺳاﺯی و تﻘویت ارتﺒاﻁ

صنایﻊ دفاعی ﺑا شرﻛتها و ﺳاﺯمانهای پیرامون پررنﮓتر شد )فرتوﻙﺯاده و وﺯیری )1386 ،و ﺑﻪ دنﺒاﻝ ﺁن
«هﺴتﻪوشﺒکﻪ« ﺑﻪ عنوان یک ﺳیاﺳت رﺳمی توﺳﻂ نهادهای ﺑاﻻدﺳتی اﺑﻼﻍ و در صنایﻊ دفاعی ﺟاری شد.
ﺑر اﺳاﺱ ایﻦ ﺳیاﺳت ،ﺑنگاههای دفاعی ﺑﻪ عنوان «هﺴتﻪهای هوشمند ﻛارفرمایی« تﻼش ﻛردند فعالیتهای
نوﺁورانﻪ ﺧود را ﺑا ﻛمک شﺒکﻪای متشکﻞ اﺯ ﺳایر ﺑنگاههای دفاعی ،ﺑنگاههای ﻏیردفاعی ،دانشگاهها و مراﻛﺰ
پﮋوهشی توﺳعﻪ دهند و ﺑر ﻛمیت و ﻛیﻔیت نوﺁوریهای ﺧود ﺑیافﺰایند .ﺑا ایﻦ ﺣاﻝ ،همانگونﻪ ﻛﻪ فرتوﻙﺯاده
و وﺯیری ) )1388اشاره ﻛردهاند ،موفﻘیت ایﻦ تﻼشها نیاﺯمند فراهﻢ ﺑودن شرایﻂ ع ّلی ،ﺑﺴترﺳاﺯی و اتﺨاﺫ
راهﺒردهای مناﺳﺐ در ﻛنار شایﺴتگی دﺳتیاﺑی اﺳت )فرتوﻙﺯاده و وﺯیری .)1388 ،ﺁنگونﻪ ﻛﻪ ادﺑیات
نوﺁوری نشان میدهد ،ﺑرﺧی ﺳاﺯمانها در ﺑهرهﺑرداری اﺯ مﺤیﻂ پیرامون ﺧود ﺑرای انﺠام نوﺁوری ،موفﻖتر
اﺯ ﺳایریﻦ هﺴتند ) )Salge et al, 2014ﻛﻪ ایﻦ موﺿوﻉ ﺑیانگر تاﺛیر عوامﻞ ﮔوناﮔون داﺧلی و ﺧارﺟی در
موفﻘیت ﺑهرهﺑرداری اﺯ فرصتهای موﺟود در مﺤیﻂ ﺑرای نوﺁوری و ﺑﻪ عﺒارت دیگر ،نوﺁوری ﺑاﺯ اﺳت.
ﺑﻪ عﻼوه ،ﺑاﺯ ﻛردن مرﺯهای ﺳاﺯمان در ﺟﺴتﺠوی دانﺶ ﺟدید ،یکی اﺯ پیﺶنیاﺯهای موفﻘیت در نوﺁوری
اﺳت ) .)Powel et al, 1996; Ahuja, 2000ﺑﺴیاری اﺯ مﺆلﻔان ﺑﻪ ایﻦ نکتﻪ اشاره ﻛردهاند ﻛﻪ فرﺁیندهای
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نوﺁوری روﺯ ﺑﻪ روﺯ ﺑاﺯتر و ﺑﻪ هﻢ واﺑﺴتﻪتر میشوند ).)Dodgson et al, 2005; Laursen & Salter, 2006

اﺳت ) )Henkel et al., 2014و همیﻦ ﭼالﺶها و مﺨاﻃرات هﺴتند ﻛﻪ هﺰینﻪ مﺒادلﻪ را در ﺳیﺴتﻢهای ﺑاﺯ
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افﺰایﺶ میدهند .ﻻرﺳﻦ و ﺳالتر ) ،)2014نشان دادهاند ﻛﻪ ﭼگونﻪ ،ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاهها اﺯ رژیﻢ مالکیت فکری

ﺑا ایﻦ ﺣاﻝ ،مﻄالعات انﺠام شده درﺑاره تاﺛیر ﮔشودﮔی ﺑر عملکرد نوﺁورانﻪ ﺑﻪ نتایﺞ متﻔاوتی منﺠر شده اﺳت
).)Lichtenthaler & Ernst, 2009; Laursen & Salter, 2006; Fey & Birkinshaw, 2005
در شرایﻂ فعلی ،میﺰان تاﺛیر ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ ﺑر نرﺥ نوﺁوری در ﺑنگاههای دفاعی ﻛشور مشﺨﺺ
نیﺴت .هﻢ اﻛنون ﺑا ﮔذشت نﺰدیک ﺑﻪ یک دهﻪ اﺯ اتﺨاﺫ ایﻦ ﺳیاﺳت ،ﺳیاﺳتﮔذاران ،مدیران و پﮋوهشگران
دفاعی ﺑا ایﻦ ﺳﺆاﻝ اﺳاﺳی روﺑرو هﺴتند ﻛﻪ ﺳیاﺳت یادشده تا ﭼﻪ ﺣدّ موﺛر ﺑوده و ﺁیا ایﻦ ﺳیاﺳت توانﺴتﻪ
اﺳت عملکرد نوﺁوری ﺑنگاههای دفاعی را ﺑهﺒود ﺑﺨشد یا ﺧیر .اهمیت پاﺳخ ﺑﻪ ایﻦ ﺳواﻝ ،اﺯ ﺁنﺠا ناشی
میشود ﻛﻪ ﮔشودﮔی و ﺑاﺯ شدن ﺑنگاههای دفاعی ﺑﻪ دﻻیﻞ امنیتی و ﻏیرامنیتی ،هﺰینﻪهایی را ﺑﻪ ﺁنان تﺤمیﻞ
میﻛند و ﺑناﺑرایﻦ ﺿروری اﺳت ﻛﻪ مﻔید ﺑودن ایﻦ ﺳیاﺳت ﺳنﺠیده شود و در صورت لﺰوم اصﻼﺣاتی در
ﺁن صورت ﮔیرد .ﺣرﻛت اﺯ نوﺁوری ﺑﺴتﻪ ﺑﻪ ﺳمت نوﺁوری ﺑاﺯ ،ﺑا ﭼالﺶها و مﺨاﻃرات ﮔوناﮔونی همراه

ﺁنها تاﺛیر میپذیرد ) .)Laursen & Salter, 2014ﺑر ایﻦ اﺳاﺱ ،میتوان انتﻈار داشت ﻛﻪ ﮔشودﮔی و ﺑاﺯ
شدن ﺑنگاههای دفاعی نیﺰ اﺯ الﺰامات امنیتی ﺁنها تاﺛیر پذیرد و ﺧالی اﺯ هﺰینﻪ نﺒاشد.
عﻼوه ﺑر ایﻦ ،اﺯ ﺁنﺠا ﻛﻪ ﺑرﺧی اﺯ ﺑنگاههای دفاعی ،ﻗﺒﻞ اﺯ انﻘﻼﺏ و ﺑا ﻛمک شرﻛتهای ﺧارﺟی شکﻞ
ﮔرفتﻪاند و ﺑرﺧی دیگر در ﺳاﻝهای ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ و ﺑا تکیﻪ ﺑر توان داﺧلی ﺑﻪ وﺟود ﺁمدهاند ،ایﻦ ﺳواﻝ
مﻄرﺡ میشود ﻛﻪ ﺁیا ﺑیﻦ ایﻦ دو ﮔروه تﻔاوتهایی اﺯ نﻈر عملکرد نوﺁوری وﺟود دارد یا ﺧیر .ﺑﻪ ﺑیان دیگر،
ﺁیا «ﺳواﺑﻖ تاریﺨی« ،ﺑﻪ عنوان یک متﻐیر مﺴتﻘﻞ ،مداﺧلﻪﮔر یا تعدیﻞﻛننده ،در عملکرد نوﺁوری ﺑنگاههای
دفاعی دﺧیﻞ ﺑوده اﺳت و ﺁیا ﺳواﺑﻖ تاریﺨی در ﻇرفیت ﺟذﺏ ایﻦ ﺑنگاهها نﻘشی داشتﻪ اﺳت یا ﺧیر.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ادﺑیات موﺿوﻉ ،میتوان انتﻈار داشت ﺑرﺧی اﺯ توانمندیهای امروﺯ ﺑنگاههای دفاعی ریشﻪ در
دوران شکﻞﮔیری ﺁنها و تﺠارﺑی ﻛﻪ شرﻛتهای ﺧارﺟی ﺑا ﺧود ﺑﻪ ایران ﺁوردهاند ،داشتﻪ ﺑاشد .در ایﻦ
صورت انتﻈار میرود ﺑیﻦ ﺁن دﺳتﻪ اﺯ ﺑنگاههای دفاعی ﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﺯ انﻘﻼﺏ و ﺑا ﻛمک شرﻛتهای ﺧارﺟی
شکﻞ ﮔرفتﻪاند و ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ ﺑﻪ وﺟود ﺁمدهاند ،تﻔاوتهایی اﺯ نﻈر عملکرد وﺟود داشتﻪ
ﺑاشد.
و ﻗﺒﻞ و ﺑعد اﺯ اعماﻝ ﺳیاﺳت «هﺴتﻪوشﺒکﻪ« وﺟود ندارد .ﺑﻪ همیﻦ دلیﻞ ،پﮋوهﺶ ﺣاﺿر اﺯ نوﻉ مﻘﻄعی
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میﺑاشد و در ﺁن ﺑﻪ ﺑررﺳی تﺄﺛیر ﺳیاﺳت یادشده در عملکرد نوﺁوری ﺑنگاهها پرداﺧتﻪ شده اﺳت .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ
اینکﻪ در ﺳاﻝهای پﺲ اﺯ انﻘﻼﺏ ،ﺑنگاههای دفاعی ،ﺳاﺯمانهایی «ﺑﺴتﻪ« و ﺑا ﻛمتریﻦ تعامﻞ ﺑا ﺳاﺯمانهای
دیگر ﺑودهاند ،2میتوان ﭼنیﻦ فرﺽ ﻛرد ﻛﻪ ﮔشودﮔی و ﺑاﺯ شدن ﺁنها در ﺳاﻝهای اﺧیر ،ناشی اﺯ اﺟرای
ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ ﺑوده و میﺰان «ﺑاﺯ ﺑودن« ﺁنها ،ﺳنﺠﺔ ﺟایگﺰیﻦ 3مناﺳﺒی ﺑرای میﺰان اﺟرایی شدن ﺳیاﺳت
یادشده اﺳت .ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ ،ارﺯیاﺑی تﺄﺛیر ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ ﺑر عملکرد نوﺁورانﻪ ﺑنگاههای دفاعی ﺑﻪ
ارﺯیاﺑی تﺄﺛیر ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاههای دفاعی ﺑر عملکرد ﺁنها تﺒدیﻞ میشود ﻛﻪ در ایﻦ مﻘالﻪ ﺑﻪ ﺁن پرداﺧتﻪ شده
اﺳت.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2باز بودن
ﭼﺴﺒرو ) ،)2003نشان داد ﻛﻪ در دهﻪهای اﺧیر ،شرﻛتها ﺑﻪ مﺰایای اﺳتﻔاده اﺯ دانﺶ و توانایی ﺑاﺯیگران
ﺑیرونی شامﻞ مشتریان ،تﺄمیﻦﻛنندﮔان ،رﻗﺒا و نهادهای پﮋوهشی ﺑرای پیشﺒرد فعالیتهای نوﺁورانﻪ ﺧود پی
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متﺄﺳﻔانﻪ ﺑﻪ دلیﻞ فﻘدان دادههای ﻻﺯم ،امکان تﺤﻘیﻖ ﻃولی و مﻘایﺴﻪ عملکرد ﺑنگاهها ﻗﺒﻞ و ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ
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ﺑردهاند ) .)Chesbrough, 2003اﺳتﻔاده اﺯ دانﺶ دیگران ﺑرای نوﺁوری ﻛﻪ ﺑﻪ «نوﺁوری ﺑاﺯ درونی «4معروﻑ
اﺳت ﺑﻪ عوامﻞ ﮔوناﮔونی ﺑﺴتگی دارد ﻛﻪ یکی اﺯ ﺁنها میﺰان «ﺑاﺯ ﺑودن ﻛاوشگری «5ﺑنگاه اﺳت .ﻻرﺳﻦ و
ﺳالتر ) ،)2004میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ﻛاوشگری ﺑنگاه را تعداد مناﺑﻊ مﺨتلﻔی ﻛﻪ ﺑنگاه ﺑرای فعالیتهای نوﺁورانﻪ
ﺧود اﺯ ﺁنها اﺳتﻔاده میﻛند ،تعریﻒ ﻛردهاند ).)Laursen & Salter, 2004
هر ﭼﻪ میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ﺑیشتر ﺑاشد ،یعنی ﻗلمرو فعالیتهای ﺟﺴتﺠوی دانﺶ توﺳﻂ ﺑنگاه ﮔﺴتردهتر ﺑاشد،
انتﻈار میرود ﻛﻪ ﻛیﻔیت ،ﻛمیت و تنوﻉ دانﺶ ﻗاﺑﻞ دﺳترﺳی ﺑنگاه ﺑیشتر شود );Von Hippel, 1994

 .)Chessbrough, 2003دﺳترﺳی ﺑیشتر ﺑﻪ دانﺶ ،فرصت ﺑیشتری نیﺰ ﺑرای ترﻛیﺐ دانﺶ فراهﻢ میﻛند ﻛﻪ
میتواند ﺑﻪ شکﻞﮔیری مﺰیت رﻗاﺑتی پایدار منﺠر شود ).)Grant, 1996
انتﻈار میرود ﻛﻪ ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاه ،نﻪ تنها ﺟنﺒﻪ ﺟدید ﺑودن و متناﺳﺐ ﺑودن مﺤﺼوﻻت و ﺧدمات ﺟدید ﺑا
ﺑاﺯار را ارتﻘاء ﺑﺨشد ،ﺑلکﻪ ﺯمان و هﺰینﻪهای توﺳعﻪ را نیﺰ ﻛاهﺶ دهد ).)Reichwald & Piller, 2009
تﺤﻘیﻘات ﺑنگاهی ،ﺑیانگر تﺄﺛیر ﺑاﺯ ﺑودن ﻛاوشگری ﺑر متﻐیرهایی همﭽون عملکرد مالی ﺑنگاههای فرﺁوری
مواد ﻏذایی و ﺧرده فروشی ) ،)Dollinger, 1984تعداد مﺤﺼوﻻت ﺟدید در ﺑنگاههای صنعت رﺑاتیک
) ،)Katila & Ahuja, 2002و ﺳهﻢ درﺁمد ﺣاصﻞ اﺯ مﺤﺼوﻻت ﻛام ً
ﻼ ﺟدید در ﺑنگاههای ﺳاﺧت و تولید
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) Laursen & Salter, 2006؛ )Leiponen & Helfat, 2010ﺑوده اﺳت.
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ﺑرای ﺑنگاههایی ﻛﻪ درﮔیر رﻗاﺑت شدید هﺴتند و فرﺁیندهای نوﺁوری در ﺁنها ﺑا پیﭽیدﮔی ﺑیشتری
روﺑرو اﺳت ،ﺑاﺯ ﻛردن ﺳاﺯمان ﺑرای ورود دانﺶ ﺟدید ،یکی اﺯ الﺰامات موفﻘیت ﺑﻪ ﺣﺴاﺏ میﺁید
) .)Powel et al, 1996; Ahuja, 2000ﺑﺴیاری اﺯ مﺆلﻔان ،ﺑﻪ ﺑاﺯتر شدن روﺯافﺰون فرﺁیندهای نوﺁوری
تاﻛید ﻛردهاند ).)Dodgson et al, 2005; Laursen & Salter, 2006; Chessbrough & Teece, 1996
عواملی مﺜﻞ ﻛوتاه شدن ﭼرﺧﻪ عمر ﺑاﺯار و مﺤﺼوﻝ ،افﺰایﺶ هﺰینﻪهای تﺤﻘیﻖوتوﺳعﻪ و ﻛمﺒود مناﺑﻊ ﺑاعﺚ شده
اﺳت ﻛﻪ شرﻛتها ﺑﻪ ﺟﺴتﺠوی ﺑیرونی ﺑرای یافتﻦ راه ﺣﻞهای ﺳودﺁور روی ﺁورند ) .)Greve, 2003داﻻندر
و ﮔان ) ،)2010ایﻦ شکﻞ اﺯ ﺑاﺯ ﺑودن را نوﺁوری درونی نامیدهاند ﻛﻪ ﺑﻪ معنای اﺳتﻔاده اﺯ مناﺑﻊ ﺑیرونی نوﺁوری
اﺯ ﻃریﻖ رویکردهایی مﺜﻞ همکاری ﺑا ﺳایر شرﻛتها ،نهادها یا اشﺨاﺹ اﺳت ).)Dahlander & Gann, 2010
واژه همکاری ﺑﻄور ﺧاﺹ ﺑر توﺳعﻪ مشترﻙ دانﺶ اﺯ ﻃریﻖ ارتﺒاﻁ ﺑا شرﻛای ﺑیرونی همﭽون
اعضای ﻛنﺴرﺳیومهای رﻗاﺑتی ،تﺄمیﻦﻛنندﮔان ،مشتریان ،دانشگاهها و نهادهای پﮋوهشی دﻻلت دارد
).)Hagedoorn, 1993; Von Hippel, 1998
اﺯ نﻈر درﺟﻪ ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاه ،فی و ﺑیرﻛیﻦ شاو ) )2005نشان دادند ﻛﻪ هرﭼﻪ ﺑنگاه در ﺑراﺑر ایده های ﺟدید

ﺑاﺯتر ﺑاشد ،عملکرد تﺤﻘیﻖ و توﺳعﻪ ﺁن ﺑنگاه ﺑاﻻتر اﺳت ) .)Fey & Birkinshaw, 2005در مﻘاﺑﻞ ،ﻻرﺳﻦ
و ﺳالتر ) )2006نشان دادند ﺑرای شرﻛتهایی ﻛﻪ اﺯ دانﺶ ﺑیرونی اﺳتﻔاده میﻛنند میﺰان ﺑهینﻪای اﺯ ﺑاﺯ ﺑودن
وﺟود دارد ).)Laursen & Salter, 2006
اﺯ ﺳوی دیگر ،لیﺨتنتالر و ارنﺴت ) ،)2009معتﻘدند شرﻛتهایی ﻛﻪ ﺑر توﺳعﻪ نوﺁوریهای ﺟهشی شدیدا ً متمرﻛﺰ
هﺴتند و در ﻛار تﺤﻘیﻖوتوﺳعﻪ نیﺰ تﺨﺼﺺ ﺑاﻻیی دارند ،ﻛمتر ﺑاﺯ هﺴتند ) .)Lichtenthaler & Ernst, 2009ﺑا
ایﻦ ﺣاﻝ ،ﺑﻪ رﻏﻢ اینکﻪ تعداد روﺯافﺰونی اﺯ شرﻛتها ،اﻗدام ﺑﻪ ﺑاﺯ ﻛردن فرﺁیند نوﺁوری ﺧود ﻛردهاند ،هنوﺯ درﻙ
روشنی اﺯ ﺳاﺯوﻛارهای ﺯیرﺑنایی ﻻﺯم ﺑرای ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاهها ،وﺟود ندارد ) .)Enkel et al, 2009ﺑﻪ عﻼوه ،هیﭻ
مﻄالعﻪای نتوانﺴتﻪ اﺳت ﺑینﺶ ﺟامعی در ایﻦ ﺑاره اراﺋﻪ ﻛند ).)Drechsler & Natter, 2012
ﺑﻪ رﻏﻢ اﺑهامات یادشده ،در مﺠموﻉ ﺑا مرور ادﺑیات نوﺁوری ﺑاﺯ ،میتوان انتﻈار داشت ﻛﻪ ﺑاﺯ شدن ﺑنگاههای
دفاعی و ﺑﻪ عﺒارت دیگر همکاری ﺁنها ﺑا ﺑاﺯیگران ﺑیرونی ،موﺟﺐ افﺰایﺶ عملکرد نوﺁورانﻪ ﺁنها شده ﺑاشد.
ﺑناﺑرایﻦ میتوان ایﻦ فرﺿیﻪ را مﻄرﺡ ﻛرد ﻛﻪ:
فرﺿیﻪ ) :)1ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ را دنﺒاﻝ ﻛرده و مرﺯهای ﺧود را ﺑرای عﺒور دانﺶ
ﺑنگاهها ﺑﻪ میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ﺁنها ﺑﺴتگی دارد.
 -2-2ظرفیت جذب
واﺣدهای ﺳاﺯمانی ،ﺑرای ﺁنکﻪ در ﺑراﺑر فشارهای انتﺨاﺏ اینکﻪ ﻛدام ﺑنگاه ﺑماند و ﻛدام اﺯ ﺑیﻦ ﺑرود ،دوام ﺑیاورند
ﺑاید ﺑتوانند دانﺶ ﺟدید ﺑیرونی را تشﺨیﺺ دهند ،ﺟذﺏ ﻛنند و ﺁنرا در مﺴیر تﺤﻘﻖ اهداﻑ تﺠاری ﺑکار ﺑندند.
ایﻦ توانایی ﻛﻪ ﻛوهﻦ و لوینتاﻝ ) )1990ﺁن را ﻇرفیت ﺟذﺏ نامیدهاند ) ،)Cohen & Levinthal, 1990در
دهﻪهای اﺧیر تﺄﺛیر شگرفی ﺑر تﺤﻘیﻘات مدیریتی داشتﻪ اﺳت و ﺑرﺧی مﺤﻘﻘان ﺁن را توانمندی ﻻﺯم ﺑرای
نوﺁوری ﻗلمداد ﻛردهاند );Lin et al 2012; Murovec & Prodon, 2009; Nooteboom, et al, 2007

.)Robertson et al, 2012; Tsai, 2001
ﺑرﺧی مﺤﻘﻘان نیﺰ ﻇرفیت ﺟذﺏ را عاملی ﺑرای ﺑهﺒود عملکرد ﺣاصﻞ اﺯ همکاری و تﺄمیﻦ فناوری دانﺴتﻪاند
);Mowery et al, 1996; Hoang & Rothaermel, 2005; Hurmelinna-Laukkanen et al, 2007

.)Rothaermel & Alexandr, 2009
ﺑﻪ رﻏﻢ ایﻦ مﻄالﺐ ،ادﺑیات ﻇرفیت ﺟذﺏ ،ادﺑیات ﺑدون اﺑهام و یکدﺳتی نیﺴت .امیدوار ) ،)2013رویکردهای
موﺟود ﺑﻪ ﻇرفیت ﺟذﺏ را ﺑﻪ دو شاﺧﻪ «رویکرد شناﺧتی« و «رویکرد تکاملی« تﻘﺴیﻢ ﻛرده و نشان داده
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و فناوری ﺑاﺯ نمودهاند ،اﺯ عملکرد ﺑاﻻتری ﺑرﺧوردار ﺑودهاند .ﺑﻪ عﺒارت دیگر ،عملکرد نوﺁوری
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اﺳت ﻛﻪ شاﺧﻪ شناﺧتی ،ﺧود ﺑﻪ دو ﺟریان اصلی ﺑﻪ شرﺡ ﺯیر تﻘﺴیﻢ میشود ).)Omidvar, 2013
ﺟریان ا ّوﻝ ،ﻇرفیت ﺟذﺏ را یک مﻔهوم مﻄلﻖ میداند و معتﻘد اﺳت ﻛﻪ توانایی شناﺳایی ،ﺟذﺏ و ﺑکارﮔیری
دانﺶ ﺟدید ﺑیرونی ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دانﺶ ﻗﺒلی ﺑنگاه ﺑدون در نﻈر ﮔرفتﻦ ویﮋﮔیهای فرﺳتنده و ﮔیرنده دانﺶ ﺑﺴتگی
دارد .ﺟریان د ّوم ،رویکردی مﺒتنی ﺑر ﺯمینﻪ 6دارد و ﻇرفیت ﺟذﺏ را مﻔهومی نﺴﺒی میداند ﻛﻪ ﺑﻪ ویﮋﮔیهای
ﻃرفیﻦ دﺧیﻞ در فرﺁیند یادﮔیری ﺑﺴتگی دارد .اﺯ ﺳوی دیگر ،ﻃرفداران شاﺧﻪ رویکرد تکاملی ﺑر ایﻦ ﺑاورند ﻛﻪ
ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑنگاهها ،مﺴیر تکاملی ﺁنها و واﻛنﺶ ﺁنان ﺑﻪ ﺣرﻛت و تﻐییر مﺤیﻄی را هدایت میﻛند.
اﺯ میان مشارﻛتﻛنندﮔان در ادﺑیات ﻇرفیت ﺟذﺏ ،میتوان ﺑﻪ ﺯهرا و ﺟورﺝ ) )2002اشاره ﻛرد .ﺁنها
ﻇرفیت ﺟذﺏ را نوعی توانمندی پویا 7میدانند ﻛﻪ در رویﻪها 8و فرﺁیندهای ﺑنگاه ریشﻪ دارد .ﺑﻪ نﻈر
ِ
توانمندی شناﺳایی و ﻛﺴﺐ ،ﺟذﺏ ،تﺒدیﻞ و ﺑهرهﺑرداری تشکیﻞ شده اﺳت
ﺁنها ،ﻇرفیت ﺟذﺏ اﺯ ﭼهار
) .)Zahra & George, 2002یکی دیگر اﺯ مشارﻛتهای ﻛلیدی ،مرﺑوﻁ ﺑﻪ لویﻦ و همکارن ))2011
اﺳت .ﺑﻪ نﻈر ﺁنها ،ﻇرفیت ﺟذﺏ در فرارویﻪهای داﺧلی و ﺧارﺟی ریشﻪ دارد .فرارویﻪهای داﺧلیِ
ﻇرفیت ﺟذﺏ ،شامﻞ ایﺠاد تنوﻉ )ﺧلﻖ ﮔﺰینﻪ) ،انتﺨاﺏ داﺧلی ،تﺴهیﻢ دانﺶ و تﺠرﺑﻪ و اندیشیدن ،ارتﻘا و
تولید مﺜﻞ )نوﺁوری) اﺳت و فرارویﻪهای ﺧارﺟی ﻇرفیت ﺟذﺏ ،شامﻞ شناﺳایی و تشﺨیﺺ ارﺯش دانﺶ
ﺧارﺟی ،یادﮔیری اﺯ شرﻛا و همراه ﺑا شرﻛا ،و انتﻘاﻝ دانﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳاﺯمان میﺑاشد .لویﻦ و همکاران
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره چهارم ،زمستان 1395

) ،)2011معتﻘدند ﻛﻪ راﺑﻄﻪ تکمیلی ﺑیﻦ فرارویﻪهای داﺧلی و ﺧارﺟیِ ﻇرفیت ﺟذﺏ ،ﺑﻪ شکﻞﮔیری

میﻛند .یعنی اﺯ یک ﻃرﻑ ،ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ تﺄﺛیر ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑر ﺑروندادهای نوﺁورانﻪ ﺑنگاهها ،انتﻈار میرود ﻛﻪ
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عملکرد نوﺁورانﻪ ﺑنگاههای دفاعی ،تﺤت تﺄﺛیر ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺁنها ﻗرار داشتﻪ ﺑاشد و اﺯ ﻃرﻑ دیگر ،ﺑا توﺟﻪ

توانمندیهای پویا و ﺑروندادهای نوﺁورانﻪ ﺑنگاه منﺠر میشود ).)Lewin et al, 2011
ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ ،ﻇرفیت ﺟذﺏ ﻛﻪ در ﻃوﻝ ﺯمان و در اﺛر شکﻞﮔیری و تعامﻞ فرارویﻪهای داﺧلی و ﺧارﺟی
پدید میﺁید ،نﻘشی ﻛلیدی در عملکرد نوﺁورانﻪ ﺑنگاهها ایﻔا میﻛند .ﺑر ایﻦ اﺳاﺱ ،میتوان انتﻈار داشت ﻛﻪ
در ﺑنگاههای دفاعی نیﺰ ارتﻘای ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑﻪ ارتﻘای عملکرد نوﺁوری ﺑیانﺠامد .پﺲ:
فرﺿیﻪ ) :)2ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑنگاههای دفاعی ،ﺑر عملکرد نوﺁورانﻪ ﺁنها تﺄﺛیر داشتﻪ اﺳت و هرﭼﻪ
ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑاﻻتر ﺑاشد عملکرد نوﺁورانﻪ ﺁنها ﺑیشتر ﺧواهد ﺑود.
اﺯ ﺳوی دیگر ،ﭼون فرارویﻪهای ﺧارﺟی ﻇرفیت ﺟذﺏ ،شامﻞ شناﺳایی و تشﺨیﺺ ارﺯش دانﺶ ﺧارﺟی،
یادﮔیری اﺯ شرﻛا و همراه ﺑا شرﻛا ،و انتﻘاﻝ دانﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳاﺯمان اﺳت ،می توان انتﻈار داشت ﻛﻪ ﺑاﺯ ﻛردن
ﺳیﺴتﻢ ﺑر ایﻦ فرارویﻪهای ﺧارﺟی تاﺛیر ﮔذارد .ﻃﺒیعت ًا ایﻦ موﺿوﻉ در مورد ﺑنگاههای دفاعی نیﺰ صدﻕ

ﺑﻪ تﺄﺛیر ﺑاﺯ ﺑودن ﺑر ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑاید ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑنگاههای دفاعی اﺯ میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ﺁنها تﺄﺛیر پذیرد.
ﺑناﺑرایﻦ ،می توان ایﻦ فرﺿیﻪ را مﻄرﺡ نمود ﻛﻪ:
فرﺿیﻪ ) :)3در ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ را دنﺒاﻝ ﻛرده و مرﺯهای ﺧود را ﺑرای عﺒور
دانﺶ و فناوری ﺑاﺯ نمودهاند ،ﻇرفیت ﺟذﺏ در راﺑﻄﻪ ﺑیﻦ ﺑاﺯﺑودن و عملکرد نوﺁوری مداﺧلﻪ
میﻛند یعنی ﺑاﺯتر شدن ﺑنگاه ﺑاعﺚ افﺰایﺶ ﻇرفیت ﺟذﺏ ،و افﺰایﺶ ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑاعﺚ ارتﻘای
عملکرد نوﺁوری میشود.
 -3-2شرایط آغازین (اهمیت تاریخ)
در شاﺧﻪهای ﮔوناﮔونی اﺯ تﺤﻘیﻘات ﺑﻪ ایﻦ موﺿوﻉ ﻛﻪ «تاریخ اهمیت دارد «9و ﺑﻪ عﺒارت دیگر ،ﺑﻪ تﺄﺛیر ﺳاﺑﻘﻪ
در توانمندیها و ویﮋﮔیهای ﺳاﺯمانی اشاره شده اﺳت ) .)Vergne & Durand, 2010ویﮋﮔیهای ﺳاﺯمانی،
منعکﺲﻛننده شرایﻂ در ﺯمان شکﻞﮔیری ﺳاﺯمان هﺴتند ) .)Marquis, 2003ﺑﻪ نﻈر ﺑرﺧی مﺤﻘﻘان ،اﻛﺜر

ﺳاﺯمانها ،ﺳاﺧتارهای لَﺨت و ﺑیتﺄﺛیری را ﺑﻪ نمایﺶ میﮔذارند؛ ﮔویی تاریخ ﮔذشتﻪ وﺿعیت فعلی ﺁنها
را تعییﻦ ﻛرده اﺳت ) .)Hannan & Freeman, 1984ﻇرفیت ﺟذﺏ ،مﺰیت ا ّولیﻦ ﺑودن ،10پایداری نهادی،

هﺴتند ﻛﻪ نشان میدهند ،ﭼگونﻪ ﺑرﺧی اﺯ ﺟنﺒﻪهای مشﺨﺺ ﮔذشتﻪ ﺑا ویﮋﮔیهای فعلی ﺳاﺯمانها مرتﺒﻂ
اﺳت ).)Vergne & Durand, 2010
ﺑﻪ نﻈر ورنﻪ و دورند ) ،)2010تﺤﻘیﻘات ﮔذشتﻪ در علﻢ ﺳاﺯمان نشان میدهد ﺑرای درﻙ اینکﻪ «تاریخ
اهمیت دارد« ]ﺣتی[ نیاﺯی ﺑﻪ پذیرش ایدﺓ «واﺑﺴتگی ﺑﻪ مﺴیر« نیﺴت ).)Vergne & Durand, 2010
ﻛوهﻦ و لوینتاﻝ ) )1990ﺑﻪ ایﻦ نکتﻪ اشاره ﻛردهاند ﻛﻪ ﺁنﭽﻪ امروﺯ مدیران میﺁموﺯند ،ﺑر ﺁنﭽﻪ ﻗادر ﺧواهند
ﺑود در ﺁینده ﺑیاموﺯند تاﺛیر مینهد ﺯیرا ﻇرفیت ﺟذﺏ افﺰایﺶ مییاﺑد ).)Cohen & Levinthal, 1990
ِ
انتﺨاﺏ امروﺯِ مﺤﻞ ﺳرمایﻪﮔذاری ،مﺤﻞهای ممکﻦ ﺑرای
دیریکﺲ و ﻛوﻝ ) )1989نیﺰ ﺑر ایﻦ ﺑاورند ﻛﻪ
ﺳرمایﻪﮔذاریهای ﺁتی را مﺤدود میﻛند ).)Dierickx & Cool, 1989
ایگرﺯ و ﻛاپﻼن ) ،)2013ﺑا مرور ادﺑیات مرﺑوﻁ ﺑﻪ شکﻞﮔیری توانمندی و ﺑا ارﺟاﻉ ﺑﻪ مناﺑﻊ متعدد مینویﺴند:
تاریخ 13ﺧود ،توانمندیهای ﺑالﻘوهای ﺧلﻖ میﻛنند ﻛﻪ میتوانند ]ﺑعدها[ در
«ﺳاﺯمانها در دوران پیﺶ اﺯ
ِ
مﺠموعﻪای اﺯ فعالیتهای ﺟدید )همﭽون ورود ﺑﻪ ﺑاﺯارهای ﺟدید) مورد اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔیرند ...ﺣتی
شرﻛتهای تاﺯه پا 14نیﺰ دارای ریشﻪهای تاریﺨی هﺴتند .ایﻦ ریشﻪهای تاریﺨی ،اﺯ تﺠارﺑی ﻛﻪ ﺑنیانگذار و
اعضای ا ّولیﻪ ﺑا ﺧود ﺑﻪ ﺳاﺯمان میﺁورند ناشی میشوند« ).)Eggers & Kaplan, 2013

سیاست هستهوشبکه از رویا تا واقعیت :تحلیلی بر سیاستهای برون نگر صنایع دفاعی ایران در دهه اخیر

ﺣک شدﮔی) 11تﺄﺛیرپذیری تاریﺨی اﺯ مﺤیﻂ) یا لَﺨتی ﺳاﺧتاری ،12همگی ﺳاﺯوﻛارهای نﻈری مشهوری
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ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ مﻄالﺐ یادشده ،میتوان انتﻈار داشت ﺑرﺧی اﺯ توانمندیهای امروﺯ ﺑنگاههای دفاعی ریشﻪ در
دوران شکﻞﮔیری ﺁنها و تﺠارﺑی ﻛﻪ شرﻛتهای ﺧارﺟی ﺑا ﺧود ﺑﻪ ایران ﺁوردند ،داشتﻪ ﺑاشد .در ایﻦ صورت
میتوان انتﻈار داشت ﺑیﻦ ﺁن دﺳتﻪ اﺯ ﺑنگاههای دفاعی ﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﺯ انﻘﻼﺏ و ﺑا ﻛمک شرﻛتهای ﺧارﺟی شکﻞ
ﮔرفتﻪاند و ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ ﺑﻪ وﺟود ﺁمدهاند ،تﻔاوتهایی اﺯ نﻈر عملکرد وﺟود داشتﻪ ﺑاشد.
ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﻗﺒﻞ اﺯ انﻘﻼﺏ شکﻞ ﮔرفتﻪاند ،همگی ﺑا هدﻑ تولید اﻗﻼم ﺧاصی تاﺳیﺲ شدهاند و ﻗرار نﺒوده
اﺳت ﻛﻪ نوﺁوری داشتﻪ ﺑاشند .ایﻦ ﺑنگاهها ﺑرای ﺛﺒات ،یعنی تولید ﺑﻄور ﺛاﺑت ،ﻃراﺣی شدهاند و در ﻃوﻝ
ﺣیات ﺁنها ،رویﻪهای مﺤکمی در درون ﺁنها شکﻞ ﮔرفتﻪ ﻛﻪ نوﺁوری و ﺑویﮋه نوﺁوری در فرﺁیند را دشوار
میﺳاﺯد؛ ﭼرا ﻛﻪ تﻐییر رویﻪها ،ﺑﺴیار دشوار و ﮔاهی ناممکﻦ اﺳت .در مﻘاﺑﻞ ،ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ

ﺑوﺟود ﺁمدهاند ﻏالﺒ ًا ریشﻪ در نوﺁوری و توﺳعﻪ مﺤﺼوﻻت ﺟدید داشتﻪ و ﺑﻪ همیﻦ دلیﻞ پذیرای تﻐییر
ﺑودهاند.
ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ میتوان انتﻈار داشت ﻛﻪ ﺑنگاههای شکﻞ ﮔرفتﻪ در دوران پﺲ اﺯ انﻘﻼﺏ ،در مﺠموﻉ عملکرد
نوﺁورانﻪ ﺑاﻻتری نﺴﺒت ﺑﻪ ﺑنگاههای ﻗدیمی داشتﻪ ﺑاشند.
فرﺿیﻪ ) :)4در ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ را دنﺒاﻝ نموده و مرﺯهای ﺧود را ﺑرای عﺒور
دانﺶ و فناوری ﺑاﺯ ﻛردهاند ،عملکرد نوﺁوری تﺤت تاﺛیر شرایﻂ تاریﺨی ﺁنها ﻗرار داشتﻪ اﺳت ،یعنی
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ﺑنگاههایی ﻛﻪ پیﺶ اﺯ انﻘﻼﺏ ﺑراﺳاﺱ دﺧالت ﺧارﺟی شکﻞ ﮔرفتﻪاند در مﻘایﺴﻪ ﺑا ﺑنگاههایی ﻛﻪ

ﺑنگاههای ﺫیرﺑﻂ ﺟمﻊﺁوری ﮔردید .در ایﻦ مکاتﺒﻪ اﺯ مدیران ﺑنگاهها ﺧواﺳتﻪ شد ﻛﻪ پرﺳﺶنامﻪ پﮋوهﺶ،
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توﺳﻂ ایشان یا یکی اﺯ مدیران ارشد -ﺣتی المﻘدور مدیر یا معاون ﻃرﺡ و ﺑرنامﻪ یا مشاﺑﻪ ﺁن -تکمیﻞ شود.

ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ و ﺑا اتکا ﺑﻪ توان داﺧﻞ پایﻪﮔذاری شدهاند ،عملکرد ﺑاﻻتری اﺯ نﻈر نوﺁوری داشتﻪاند.

 -3روش پژوهش

پﮋوهﺶ اراﺋﻪ شده در ایﻦ مﻘالﻪ ،اﺯ نﻈر راهﺒردهای 4ﮔانﻪ یﻦ ) ،)Yin, 2013اﺯ نوﻉ پیمایشی اﺳت و اﺯ
نﻈر نﺤوه مشارﻛت در توﺳعﻪ علﻢ ﻃﺒﻖ دﺳتﻪﺑندی فورﺯا ) ،)Forza, 2002اﺯ نوﻉ توصیﻔی اﺳت .همﭽنیﻦ،
ﭼنانکﻪ در ادامﻪ ایﻦ ﺑﺨﺶ تشریﺢ شده اﺳت ،ﺑرای ﺟمﻊﺁوری دادهها ،اﺯ پرﺳﺶنامﻪ و ﺑرای ﺳنﺠﺶ متﻐیرها
اﺯ روشهای موﺟود در ادﺑیات اﺳتﻔاده شده اﺳت.
 -1-3جمعآوری دادهها
دادههای ایﻦ پﮋوهﺶ ،در ﺳاﻝ  1393ﺑا همکاری یکی اﺯ نهادهای دفاعی و اﺯ ﻃریﻖ مکاتﺒﻪ رﺳمی ﺑا

اﺯ ﺁنﺠا ﻛﻪ پرﺳﺶنامﻪ ،فﻘﻂ ﺑرای ﺑنگاههای مﺴتﻘر در تهران ارﺳاﻝ ﮔردید میتوان ﮔﻔت ﻛﻪ نمونﻪﮔیری اﺯ
نوﻉ ﻗضاوتی ﺑوده اﺳت .الﺒتﻪ پرﺳﺶنامﻪ تﻘریﺒ ًا ﺑرای همﻪ ایﻦ ﺑنگاهها ) 171مورد) ارﺳاﻝ شد .ﻻﺯم ﺑﻪ ﺫﻛر
اﺳت ﻛﻪ واﺣدهای مﺴتﻘﻞ ﻛﺴﺐوﻛاری ﻛﻪ ﺯیرمﺠموعﻪ شرﻛتهای ﺑﺰرﮔتر هﺴتند نیﺰ در ایﻦ پﮋوهﺶ
ﺑنگاه مﺤﺴوﺏ ﮔردیدند .ﺑا پیگیریهای انﺠام شده 119 ،پرﺳﺶنامﻪ ،دریافت و اﺯ ﺑیﻦ ﺁنها  5مورد ﺑﻪ دلیﻞ
نواﻗﺺ مﺨتلﻒ ﻛنار ﮔذاشتﻪ شد .ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ 114 ،پرﺳﺶنامﻪ ﺑا ﻛمک نرمافﺰار اﺱ.پی.اﺱ.اﺱ 15.نﺴﺨﻪ
 24تﺤلیﻞ ﮔردیدند .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ارﺳاﻝ پرﺳﺶنامﻪ ﺑرای  171ﺑنگاه ،نرﺥ ﺑاﺯﮔشت درﺣدود  %67ﺑود .ﺿمن ًا ﺑر
اﺳاﺱ ﺟدوﻝ ﻛرﺟﺴی و مورﮔان ،میتوان ﮔﻔت ﻛﻪ ایﻦ تعداد نمونﻪ تﻘریﺒ ًا معرﻑ ﺟامعﻪ اﺳت.
 -2-3سنجش متغیرها
همانگونﻪ ﻛﻪ در مﻘدمﻪ اشاره شد ،ﺑرای ﺑررﺳی تﺄﺛیر ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ ﺑر عملکرد نوﺁورانﻪ ﺑنگاههای
دفاعی ،ﭼنیﻦ فرﺽ شد ﻛﻪ ﮔشودﮔی و ﺑاﺯ شدن ﺁنها در ﺳاﻝهای اﺧیر ،ناشی اﺯ اﺟرای ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ
ﺑوده اﺳت و ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ ،در ایﻦ پﮋوهﺶ ﺑﻪ ارﺯیاﺑی تﺄﺛیر میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاهها ﺑر عملکرد ﺁنها پرداﺧتﻪ
شد .اﺯ ﺳوی دیگر ،ﻃﺒﻖ مﻄالﺐ ﺑیان شده در ﺑﺨﺶ مﺒانی نﻈری ،عملکرد نوﺁوری ﺑنگاهها عﻼوه ﺑر ﺁنکﻪ

توﺿیﺢ اینکﻪ ،دو معیار ﺁﺧر ،میﺰان ﺟهشی ﺑودن نوﺁوری را مشﺨﺺ میﻛنند .ﺑﻪ عﻼوه ،اﺯ ﭼهار معیار

سیاست هستهوشبکه از رویا تا واقعیت :تحلیلی بر سیاستهای برون نگر صنایع دفاعی ایران در دهه اخیر

میتواند تﺤت تاﺛیر میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ﺁنها ﻗرار داشتﻪ ﺑاشد ،میتواند اﺯ ﻇرفیت ﺟذﺏ و ﺳواﺑﻖ تاریﺨی ﺁنها

یادشده در هر دو ﺣوﺯﺓ نوﺁوری مﺤﺼولی و فرﺁیندی اﺳتﻔاده شد تا ﺟامعیت ﻛار ﺣﻔﻆ شود .همﭽنیﻦ اﺯ
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نیﺰ تاﺛیر پذیرد.
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ موﺿوﻉ ،عملکرد نوﺁوری ﺑنگاهها ﺑﻪ عنوان متﻐیر واﺑﺴتﻪ و ﺑاﺯ ﺑودن ،ﻇرفیت ﺟذﺏ و ﺳواﺑﻖ
تاریﺨی ﺑﻪ عنوان متﻐیرهای مﺴتﻘﻞ درنﻈر ﮔرفتﻪ شدند .انداﺯه ﺑنگاه و نوﻉ صنعت نیﺰ ﺑﻪ عنوان متﻐیرهای
ﻛنترﻝ ﺑﻪ مدﻝ پﮋوهﺶ اﺿافﻪ ﮔردیدند.
 -1-2-3متغیر وابسته
در ﺳواﺑﻖ موﺿوﻉ ،ﺑرای ﺳنﺠﺶ عملکرد نوﺁوری اﺯ روشهای ﮔوناﮔون ﻛ ّمی ،ﻛیﻔی و ترﻛیﺒی و همﭽنیﻦ

ﺳاﺯههایی متشکﻞ اﺯ معیارهای مﺨتلﻒ اﺳتﻔاده شده اﺳت .در ایﻦ پﮋوهﺶ ،ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ماهیت دفاعی
ﺑنگاهها ،امکان دﺳترﺳی ﺑﻪ ارﻗام فروش و ﺳود ﺣاصﻞ اﺯ نوﺁوری ﺁنها وﺟود نداشت .اﺯ ایﻦ رو ،ﺑﻪ منﻈور

ﺟامعیت ﻛار و ﺑا پیروی اﺯ پراژوﮔو و ﺳوهاﻝ ) ،)2002ﺑﻪ نوﺁوریهای مﺤﺼولی و فرﺁیندی و همﭽنیﻦ ا ّولیﻦ

ﺑودن در ﺟهان توﺟﻪ ﮔردید .ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ ،ﺑرای ﺳنﺠﺶ عملکرد نوﺁوری اﺯ معیارهای 4ﮔانﻪ تعداد نوﺁوری،
ﺳرعت نوﺁوری ،میﺰان ﺟدید ﺑودن نوﺁوری و ا ّولیﻦ ﺑودن در ﺑاﺯار اﺳتﻔاده شد ).)Prajogo & Sohal, 2002

پاﺳخدهندﮔان ﺧواﺳتﻪ شد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻝهای ﺳنﺠﺶ عملکرد نوﺁوری در مﻘایﺴﻪ ﺑا رﻗیﺐ یا رﻗﺒای اصلی ﺑنگاه
در صنعت مرﺑوﻁ پاﺳخ ﮔویند تا ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ ،تﺄﺛیر تنوﻉ صنعت ﺑنگاهها ﺑر نتایﺞ پﮋوهﺶ ﺑﻪ ﺣداﻗﻞ ﺑرﺳد.
ﺟدوﻝ) ،)1معیارهای ﺳنﺠﺶ عملکرد نوﺁوری ﺑنگاههای دفاعی را نشان میدهد .ایﻦ معیارها ﺑا اﺳتﻔاده اﺯ
مﻘیاﺱ لیکرت 5تایی ﺳنﺠیده شدند و مﺤاﺳﺒﻪ ﺁلﻔای ﻛرونﺒاﺥ ﺑﻪ میﺰان  0/89ﺑرای نوﺁوری مﺤﺼوﻝ و 0/85
ﺑرای نوﺁوری فرﺁیند ،ﺣاﻛی اﺯ پایایی ایﻦ اﺑﺰار ﺑوده اﺳت.
جدول ( :)1معیارهای سنجش عملکرد نوآوری بنگاهها)Prajogo & Sohal, 2002( 16
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نوﺁوری فرﺁیند
نوﺁوری مﺤﺼوﻝ
 میﺰان رﻗاﺑتﺟویی ﺑنگاه میﺰان ﺟدید ﺑودن مﺤﺼوﻻت ﺟدید ﺑنگاه میﺰان اﺳتﻔاده اﺯ ﺟدیدتریﻦ نوﺁوریهای فناورانﻪ در توﺳعﻪ  -میﺰان ﺟدیدﺑودن یا ﺑﻪ روﺯ ﺑودن فناوریهای مورد اﺳتﻔادهدر فرﺁیندهای ﺑنگاه
مﺤﺼوﻻت ﺟدید ﺑنگاه
 ﺳرعت ﺑکارﮔیری ﺟدیدتریﻦ نوﺁوریهای فناورانﻪ در ﺳرعت توﺳعﻪ مﺤﺼوﻻت ﺟدید تعداد مﺤﺼوﻻت ﺟدید ﺑرای ﺑنگاه ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺳاﻝ اﺧیر ﺑﻪ فرﺁیندهای ﺑنگاه نرﺥ تﻐییر فرﺁیندها ،فنون و فناوریهای ﺑنگاهﺑاﺯار عرﺿﻪ شده
 تعداد مﺤﺼوﻻت ﺟدید در ﺟهان ﻛﻪ در ﺳﻪ ﺳاﻝ اﺧیر ﺑرایا ّولیﻦ ﺑار توﺳﻂ ﺑنگاه ﺑﻪ ﺑاﺯار عرﺿﻪ شده
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 -2-2-3متغیرهای مستقل
ﺑرای ﺳنﺠﺶ میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاهها ،توﺟﻪ ﺑﻪ عمﻖ 17و ﮔﺴترﺓ 18ﺑاﺯ ﺑودن دارای اهمیت اﺳت .ایﻦ دو
متﻐیر توﺳﻂ ﻻرﺳﻦ و ﺳالتر ) ،)2006معرفی شدند .منﻈور ﺁنها اﺯ ﮔﺴتره ،تعداد مناﺑﻊ مﺨتلﻔی اﺳت ﻛﻪ
ﺑنگاه اﺯ ﺁنها دانﺶ یا اﻃﻼعات ﻛﺴﺐ میﻛند .ﺑﻪ نﻈر ﺁنها ،هر ﭼﻪ تعداد ایﻦ مناﺑﻊ ﺑیشتر ﺑاشد ،ﺑنگاه «ﺑاﺯتر«
اﺳت .همﭽنیﻦ منﻈور ﺁنها اﺯ عمﻖ ،میﺰانی اﺳت ﻛﻪ ﺑنگاه در مﺠموﻉ اﺯ مناﺑﻊ مﺨتلﻒ اﺳتﻔاده میﻛند
).)Laursen & Salter, 2006
در ایﻦ پﮋوهﺶ ﺑرای ﺳنﺠﺶ «ﺑاﺯ ﺑودن« ﺑﻪ هر دو ﺑعد یادشده توﺟﻪ ﮔردید .یعنی اوﻻ ،تعداد مناﺑﻊ
مﺨتلﻒ )تنوﻉ مناﺑﻊ) و ﺑﻪ عﺒارت دیگر،ﮔﺴتره ﺑاﺯ ﺑودن و دوما ﻛیﻔیت یا اهمیت دانﺶ یا اﻃﻼعات
دریافتی اﺯ مناﺑﻊ مورد ﺳنﺠﺶ ﻗرار ﮔرفتﻪ اﺳت .ﺑرای ایﻦ ﻛار اﺯ روش درشلر و ناتر) ،)2012ﺑﻪ شرﺡ
شکﻞ ) )1اﺳتﻔاده شد ) .)Drechsler & Natter, 2012ﺑر مﺒنای فرموﻝ مندرﺝ در شکﻞ ) ،)1درﺟﻪ ﺑاﺯ
ﺑودن ﺑنگاه  ،iمیتواند عددی ﺑیﻦ  0تا  36ﺑاشد .صﻔر ،مﺨتﺺ ﺑنگاهی اﺳت ﻛﻪ هیﭽگونﻪ همکاری ندارد
و «ﺑﺴتﻪ« اﺳت و درﺟﻪ  36ﺑﻪ ﺑنگاهی تعلﻖ میﮔیرد ﻛﻪ اﺯ همﻪ انواﻉ همکاری ﺑا نهادهای داﺧلی و ﺧارﺟی

ﺑرﺧوردار ﺑوده و عم ً
ﻼ ﺑنگاهی «ﺑاﺯ« اﺳت.

iϵ I , jϵ J

(× )CTDji + CTFji

که در آن:

𝐣𝐣𝐣𝐣𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝟏𝟏=𝒋𝒋

= DOi

 :DOiدرجه (میزان) باز بودن بنگاه i

 :IPCTjiاهمیت اطالعات یا دانش دریافتی از همکاری نوع  jاز نظر بنگاه  =0( iبی اهمیت تا  = 3خیلی مهم)

 :CTDjiهمکاری داخلی (داخل کشور) نوع  jتوسط بنگاه  = 0( iوجود ندارد  = 1وجود دارد)

 :CTFjiهمکاری خارجی (خارج کشور) نوع  jتوسط بنگاه  = 0( iوجود ندارد  = 1وجود دارد)

 :jتأمینکنندگان ،مشتریان ،رقبا ،دانشگاههای دفاعی ،دانشگاههای غیردفاعی ،و مراکز پژوهشی

شکل ( :)1سنجش میزان «باز بودن» بنگاه ()Rechsler & Natter, 2012
ﺑرای ﺳنﺠﺶ ﻇرفیت ﺟذﺏ ،هیﭻ روش اﺳتانداردی ﻛﻪ اﺳتﻔاده عملیاتی اﺯ ایﻦ متﻐیر را ممکﻦ ﻛند ،وﺟود ندارد.
نایتو و ﻛیوودو ) ،)2005ﺑا ﺑررﺳی پﮋوهﺶهای ﮔذشتﻪ در مورد ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑﻪ ایﻦ نتیﺠﻪ رﺳیدند ﻛﻪ مﺤﻘﻘان

ﺑرای ﺳنﺠﺶ ایﻦ متﻐیر ﻏالﺒ ًا اﺯ متﻐیرهای ﺟانشیﻦ )نماینده) تعداد ﮔواهی ﺛﺒت اﺧتراﻉ یا هﺰینﻪ تﺤﻘیﻖوتوﺳعﻪ

اﺳتﻔاده ﻛردهاند ) .)Nieto & Quevedo, 2005ﺑرﺧی نیﺰ مﺜﻞ دیدﺯ ) ،)2001تعداد ﺟوامﻊ پﮋوهشی ﻛﻪ ﺑنگاه
ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ماهیت دفاعی ﺑنگاههای ایﻦ پﮋوهﺶ ،اﺳتﻔاده اﺯ متﻐیرهایی مﺜﻞ تعداد ﮔواهی ﺛﺒت اﺧتراﻉ یا
هﺰینﻪ تﺤﻘیﻖوتوﺳعﻪ مﻘدور نﺒود .متﻐیرهایی مﺜﻞ تعداد همکاریها نیﺰ ﺑﻪ دلیﻞ همﺒﺴتگی ﺑاﻻ ﺑا متﻐیر «ﺑاﺯ
ﺑودن« مشکﻞ ﺁماری )هﻢﺧﻄی ﭼندﮔانﻪ) 19ایﺠاد میﻛردند .ﺑناﺑرایﻦ ،تﺼمیﻢ ﮔرفتﻪ شد اﺯ عواملی ﻛﻪ در

شکﻞﮔیری ﻇرفیت ﺟذﺏ نﻘﺶ مﺜﺒت یا منﻔی دارند ،اﺳتﻔاده شود .ﮔویﻪهای ایﻦ عوامﻞ ﻛﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ توﺳﻂ

مﺤﻘﻘان دیگر ) )Chan et al, 2010; Nieto & Quevedo, 2005مورد اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔرفتﻪ در شکﻞ ))2
مشﺨﺺ شده اﺳت.
 اﻛﺜر ﻛارﻛنان ما اﺯ مهارت و تﺨﺼﺺ ﺑاﻻیی ﺑرﺧوردارند. ما هﺰینﻪ ﺯیادی صرﻑ ﺁموﺯش میﻛنیﻢ. ما ﺑا ﺑهﺒود مﺤﺼوﻻت و فرﺁیندهای رﻗﺒا نوﺁوری میﻛنیﻢ. در اﻛﺜر موارد ،ما در توﺳعﻪ و عرﺿﻪ مﺤﺼوﻻت ﺟدید اﺯ رﻗﺒا ﺟلوتر هﺴتیﻢ. ما اﺯ ﻇرفیت ﻻﺯم ﺑرای تﻄﺒیﻖ فناوری دیگران ﺑا ﻛار ﺧود ﺑرﺧورداریﻢ. تﺤﻘیﻖوتوﺳعﻪای ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺑنگاه ما انﺠام میشود ،منﺠر ﺑﻪ نوﺁوری میﮔردد.توﺟهی داریﻢ و اﺯ مناﺑﻊ دانشی ﺧاﺹ ﺧود نیﺰ ﺑرﺧورداریﻢ.
 ما ﺑرای توﺳعﻪ فناوری ،مناﺑﻊ ﻗاﺑﻞ ًّ
 -ما ﻗادریﻢ نوﺁوریهایی را ﺑﻪ ﺑاﺯار عرﺿﻪ ﻛنیﻢ ﻛﻪ در مﻘیاﺱ ﺟهانی ﻛامﻼ ﺟدید ﺑاشند.

شکل ( :)2گویههای سنجش ظرفیت جذب ()Chan et al, 2010
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ﺑا ﺁنها همکاری دارد را ﺑﻪ عنوان متﻐیر نیاﺑتی ﺑرای ﺳنﺠﺶ ﻇرفیت ﺟذﺏ در نﻈر ﮔرفتﻪاند ).)Deeds, 2001
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ﻼ مﺨالﻒ =3 ،نﻪ مﺨالﻒ نﻪ موافﻖ =5 ،ﻛام ً
در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر ،ﺑﻪ همﻪ ﺳﺆاﻝها ﺑا مﻘیاﺱ لیکرت ) =1ﻛام ً
ﻼ
موافﻖ) پاﺳخ داده شد .ﺿمن ًا ﺁلﻔای ﻛرونﺒاﺥ ﺑرای متﻐیر ﻇرفیت ﺟذﺏ در مﺠموﻉ  0/771ﺑود ﻛﻪ نشان اﺯ

پایایی اﺑﺰار دارد .ﺑرای ﺳنﺠﺶ ﺳاﺑﻘﻪ تاریﺨی یا شرایﻂ اولیﻪ ﺑنگاهها اﺯ یک متﻐیر دو ﺣالتی اﺳتﻔاده شده
اﺳت ،یعنی ﺑرای ﺑنگاههای ﺑنا شده توﺳﻂ شرﻛتهای ﺧارﺟی در دوران ﻗﺒﻞ اﺯ انﻘﻼﺏ ،عدد یک و ﺑرای
ﺑنگاههای ایﺠاد شده توﺳﻂ متﺨﺼﺼان داﺧلی در ﺳاﻝهای ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ ،عدد صﻔر در نﻈر ﮔرفتﻪ شد.
 -3-2-3متغیرهای کنترل
در ﺑﺴیاری اﺯ پﮋوهﺶهای پیشیﻦ در ﺯمینﻪ نوﺁوری ﺑاﺯ ،ﺑﻪ متﻐیرهای «انداﺯه ﺑنگاه« و «نوﻉ صنعت« ﺑﻪ عنوان
متﻐیرهای ﻛنترﻝ توﺟﻪ شده اﺳت ).)Lau & Ngo, 2004; Lin & Chen, 2006; O’Reilly et al., 1991
در ایﻦ پﮋوهﺶ ،ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ همگونی صنایﻊ دفاعی ،اﺯ متﻐیر «نوﻉ صنعت« اﺳتﻔاده نشد .20اما انداﺯه ﺑنگاه،
ﺑﻪ عنوان متﻐیر ﻛنترﻝ در نﻈر ﮔرفتﻪ شد و ﺑرای ﺳنﺠﺶ ﺁن اﺯ تعداد ﻛارﻛنان اﺳتﻔاده ﮔردید .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ
موﺿوﻉ ،فرﺿیﻪ ﺯیر در مورد انداﺯه ﺑنگاه مﻄرﺡ شد.
فرﺿیﻪ ) :)5در ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ را دنﺒاﻝ نموده و مرﺯهای ﺧود را ﺑرای عﺒور
دانﺶ و فناوری ﺑاﺯ ﻛردهاند ،عملکرد نوﺁوری تﺤت تاﺛیر انداﺯه ﺁنها ﻗرار داشتﻪ اﺳت ،یعنی
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ﺑنگاههای ﺑﺰرﮔتر در مﻘایﺴﻪ ﺑا ﺑنگاههای ﻛوﭼکتر ،عملکرد ﺑاﻻتری داشتﻪاند.
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 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

در ایﻦ پﮋوهﺶ اﺯ تﺤلیﻞ رﮔرﺳیون ﭼندﮔانﻪ ﺳلﺴلﻪ مراتﺒی اﺳتﻔاده شد .مﻄاﺑﻖ شکﻞ ) ،)3عملکرد نوﺁوری
ﺑﻪ عنوان متﻐیر واﺑﺴتﻪ و میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ،ﻇرفیت ﺟذﺏ ،ﺳاﺑﻘﻪ تاریﺨی ،و انداﺯه ﺑنگاه ﺑﻪ عنوان متﻐیرهای

میزان بازبودن
ظرفیت جذب

شرایط تاریخی

عملکرد نوآوری

اندازه بنگاه

شکل ( :)3مدل مفهومی پژوهش در حالت کلی

مﺴتﻘﻞ در نﻈر ﮔرفتﻪ شدند.
ﺑرای ﺑررﺳی تاﺛیر متﻐیرهای مﺴتﻘﻞ ﺑر متﻐیر واﺑﺴتﻪ ،اﺑتدا متﻐیرهای انداﺯه ﺑنگاه و شرایﻂ اولیﻪ وارد )مدﻝ
اوﻝ) و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ترتیﺐ میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن )مدﻝ دوم) و ﻇرفیت ﺟذﺏ )مدﻝ ﺳوم) ﺑﻪ رﮔرﺳیون اﺿافﻪ شدند.
ﺁمار توصیﻔی و همﺒﺴتگی ﺑیﻦ متﻐیرهای وارد شده در مدﻝها ،در ﺟداوﻝ ) )2و ) ،)3نتایﺞ رﮔرﺳیون در
ﺟدوﻝ ) )4و ﺿرایﺐ رﮔرﺳیون در ﺟدوﻝ ) )5مشﺨﺺ شده اﺳت.
همانگونﻪ ﻛﻪ ﺟدوﻝ ) )3نشان میدهد میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن و ﻇرفیت ﺟذﺏ دارای همﺒﺴتگی معنادار و ﺑاﻻیی ﺑا
عملکرد نوﺁوری هﺴتند .در مﻘاﺑﻞ ،انداﺯه ﺑنگاه و شرایﻂ اولیﻪ ﺑا عملکرد نوﺁوری همﺒﺴتگی معناداری ندارند.
ﺿمن ًا ،هیﭻیک اﺯ متﻐیرها همﺒﺴتگی ﺑاﻻتر اﺯ  0/7ﺑا یکدیگر ندارند و ﭼون ﺑر اﺳاﺱ ﺟدوﻝ ) )5در همﻪ
جدول( :)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متﻐیرها

تعداد انﺤراﻑ اﺳتاندارد میانگیﻦ

114

44.000

123.37

انداﺯه ﺑنگاه ))Fsize1

114

0.50097

114

0.76720

0.4649
3.2544

0.87057

114

میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ))Opnnss
ﻇرفیت ﺟذﺏ ))AbCap

3.3640

جدول ( :)3همبستگی متغیرها
ﻇرفیت ﺟذﺏ Z

میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن انداﺯه ﺑنگاه شرایﻂ اولیﻪ عملکرد

.526

.575

.081

.078

.006

.037

1.000

.090

.006

.085

.085
.403

.127
1.000

.037

.000

.197

1.000

.403

.183

.089

.000
.476
.000
.

.090

.348
.

.000

.526

ﻇرفیت ﺟذﺏ

.205

شرایﻂ اولیﻪ

.127

.575

شرایﻂ اولیﻪ

.

.171

.197

انداﺯه ﺑنگاه

.183

.000

ﻇرفیت ﺟذﺏ

.348

.089

.000

همﺒﺴتگیپیرﺳون

21

میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ns

.205

.171

.476

.081

انداﺯه ﺑنگاه

1.000

.078

.

.

1.000

عملکرد

عملکرد

میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن ns

)Sig. )1-tailed
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114

0.82773

3.2237

عملکرد ))Perf

شرایﻂ اولیﻪ ))Initial Condition
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 خالصه مدل:)4( جدول
Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

)Constant)

2.997

Fsize1

.001

Initial Condition

)Constant)

2

Initial Condition

1.074

-.001
.001

Fsize1
Opnnss

)Constant)

Initial Condition
3

.117

.618

.441

-.021
.001

Fsize1

.466

Opnnss

.335

AbCap

Standardized
Coefficients

Std. Error

Beta

.157

.071

.238
.002
.329

t

Sig.

12.571

.000

.784

.434

.750

.074

3.270

.130

.000

-.004

.085

.573

7.301

.120

-.013

-.178

.085

.432

5.476

.001
.334
.001
.075

.060

.762

1.317

.064

.886

.353

4.490

Tolerance

VIF

.992

1.008

.996

.977

1.024

.000

.983

1.017

.455
.001
.447
.191

.992

.991

1.008

1.009

.859

.975

1.026

.000

.828

1.208

.378
.000

.991
.836

1.009
1.196

 ضرایب رگرسیون:)5(جدول
R

1

.107a

2
3

.578

b

.662

c

 مرﺑﻊR

اصﻼﺡ شده
 مرﺑﻊR

ﺧﻄای
اﺳتاندارد
ﺑرﺁورد

تﻐییر
 مرﺑﻊR

F تﻐییر

df1

df2

Sig. F
Change

.012

-.006

.83033

.012

.647

2

111

1

110

.525

.438

.417

.63174

.104

20.160

1

109

.334

.316

.68455

a. Predictors: )Constant), Fsize1, Initial Condition

.323

53.308

.000
.000

DurbinWatson

1.561

b. Predictors: )Constant), Fsize1, Initial Condition, Opnnss

c. Predictors: )Constant), Fsize1, Initial Condition, Opnnss, AbCap

d. Dependent Variable: Perf

. اﺳت میتوان ﮔﻔت ﻛﻪ هﻢ ﺧﻄی ﭼندﮔانﻪ وﺟود ندارد10  ﻛمتر اﺯ22موارد ﺿریﺐ تورم واریانﺲ
 همﺒﺴتگی متﻐیرهای انداﺯه ﺑنگاه و شرایﻂ اولیﻪ ﻛﻪ در مدﻝ اوﻝ وارد شدهاند ﺑا عملکرد،)4) ﻃﺒﻖ ﺟدوﻝ
 اﺳت ولی ایﻦ متﻐیرها ﺳهﻢ معناداری در واریانﺲ عملکرد نوﺁوری را نشان نمیدهند0,10 نوﺁوری تﻘریﺒ ًا

1395  زمستان، شماره چهارم، سال پنجم/  پژوهشی مدیریت نوآوری-فصلنامه علمی

مدﻝ
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ﺯیرا در ایﻦ مدﻝ مﻘدار معناداری ﺑراﺑر ﺑا  0,525و ﺑﻪ وﺿوﺡ ﺑیشتر اﺯ  0,05اﺳت؛ اما همﺒﺴتگی متﻐیرهای ﺑاﺯ
ﺑودن و ﻇرفیت ﺟذﺏ در عملکرد نوﺁوری ﺑﻪ ترتیﺐ در مدﻝ های دوم و ﺳوم تﻘریﺒ ًا ﺑراﺑر ﺑا  0,58و 0,66

اﺳت .ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ ﻛمتر ﺑودن مﻘدار معناداری ﺁنها ﻛﻪ اﺯ  ،0,05میتوان ﮔﻔت ﻛﻪ ﺳهﻢ معناداری در واریانﺲ
عملکرد نوﺁوری دارند .ﺑر اﺳاﺱ مدﻝ ﺳوم ،متﻐیرهای مﺴتﻘﻞ در مﺠموﻉ  %44اﺯ واریانﺲ عملکرد نوﺁوری
را توﺟیﻪ میﻛنند.
ﺑر اﺳاﺱ ﺟدوﻝ ) ،)4مﻘدار مرﺑﻊ ،Rﺑرای مدﻝ اوﻝ  0,012اﺳت و معنادار نیﺴت .ا ّما ﺑرای مدﻝ دوم و ﺳوم

ﺑﻪ ترتیﺐ  0,33و  0,44اﺳت و هردو مدﻝ معنادار هﺴتند .اﺿافﻪ شدن «ﺑاﺯﺑودن« در مدﻝ دوم ،ﺑاعﺚ توﺟیﻪ
 %32واریانﺲ عملکرد نوﺁوری ﮔردیده و در مدﻝ ﺳوم نیﺰ ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑﻪ میﺰان  %10ﺑﻪ ایﻦ مﻘدار افﺰوده
و ﺳهﻢ متﻐیرهای مﺴتﻘﻞ را در توﺟیﻪ عملکرد نوﺁوری ﺑﻪ  %44رﺳانده اﺳت.
در ﺟدوﻝ ) ،)5مﻘدار ﺿرایﺐ رﮔرﺳیون )ﺑتاها) در مدﻝ ﺳوم ،ﺑیانگر ﺁن اﺳت ﻛﻪ شرایﻂ ا ّولیﻪ دارای ﻛمتریﻦ
تاﺛیر و ﺑاﺯ ﺑودن دارای ﺑیشتریﻦ تاﺛیر ﺑر عملکرد نوﺁوری هﺴتند.

ﻃﺒﻖ ﺟدوﻝ ) ،)5ﺑا توﺟﻪ ﺑﻪ معناداری ﺿرایﺐ متﻐیرهای «ﺑاﺯ ﺑودن« و «ﻇرفیت ﺟذﺏ« و عدم معناداری
متﻐیرهای «انداﺯه ﺑنگاه« و «شرایﻂ ا ّولیﻪ« در مدﻝ ﺳوم رﮔرﺳیون ،فرﺿیﻪهای اوﻝ و دوم پذیرفتﻪ و فرﺿیﻪهای
ﺑرای ﺁﺯمون فرﺿیﻪ ﺳوم ،یعنی تاﺛیر ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑﻪ عنوان متﻐیر میانﺠی در راﺑﻄﺔ ﺑاﺯﺑودن ﺑا عملکرد
نوﺁوری ،مدﻝ پﮋوهﺶ ﺑﻪ شرﺡ شکﻞ ) )4ﻃراﺣی شده اﺳت .در ایﻦ مدﻝ« ،ﻇرفیت ﺟذﺏ« دارای نﻘﺶ
میانﺠی یا مداﺧلﻪﮔر 23را در راﺑﻄﻪ ﺑیﻦ «ﺑاﺯ ﺑودن« و «عملکرد نوﺁوری« ایﻔا میﻛند .ﺑرای ﺑررﺳی اینکﻪ ﺁیا
«ﻇرفیت ﺟذﺏ« دارای ﭼنیﻦ نﻘشی اﺳت یا ﺧیر ،اﺯ روش پیشنهادی توﺳﻂ پریﭽر و هیﺰ ) )2004و ﺑرنامﻪ
)مکروی) پراﺳﺲ ﻛﻪ توﺳﻂ اندرو هیﺰ 24ﺑرای نرم افﺰار اﺱ.پی.اﺱ.اﺱ نوشتﻪ شده اﺳت ،اﺳتﻔاده شد.25
ایﻦ ﺑرنامﻪ ،تاﺛیرات مﺴتﻘیﻢ و ﻏیرمﺴتﻘیﻢ متﻐیر مﺴتﻘﻞ ﺑر متﻐیر واﺑﺴتﻪ را ﺑا ﻛمک معادﻻت رﮔرﺳیون ﺣداﻗﻞ
مرﺑعات معمولی 26و روش ﺑوتﺰ ترپ 27مﺤاﺳﺒﻪ میﻛند ).)Preacher & Hayes, 2004
توﺿیﺢ اینکﻪ ﺑر اﺳاﺱ نﻈر ﺑارون و ﻛنی ) ،)1986متﻐیر ﻇرفیت ﺟذﺏ درصورتی متﻐیر میانﺠی اﺳت ﻛﻪ الﻒ)
متﻐیر ﺑاﺯﺑودن ،متﻐیر عملکرد نوﺁوری را ﺑﻄور معناداری پیﺶﺑینی ﻛند )در شکﻞ ))c≠0 ،)4؛ ﺏ) متﻐیر ﺑاﺯﺑودن،
متﻐیر ﻇرفیت ﺟذﺏ را ﺑﻄور معناداری پیﺶﺑینی ﻛند )در شکﻞ ))a≠0 ،)4؛ و ﺝ) وﻗتی متﻐیر ﺑاﺯﺑودن ﻛنترﻝ
شود ،متﻐیر ﻇرفیت ﺟذﺏ ،متﻐیر عملکرد نوﺁوری را ﺑﻄور معناداری پیﺶﺑینی ﻛند )در شکﻞ ))b≠0 ،)4

) .)Baron & Kenny, 1986اما ﭼون نﻘدهایی ﺑﻪ ایﻦ روش ﺑارون و ﻛنی وارد شده اﺳت ،در ﺑرنامﻪ پراﺳﺲ ﺑﻪ
تاﺛیر ﻏیرمﺴتﻘیﻢ متﻐیر مﺴتﻘﻞ ﺑر متﻐیر واﺑﺴتﻪ نیﺰ توﺟﻪ شده اﺳت؛ ﺑدیﻦ معنا ﻛﻪ وﺟود متﻐیر میانﺠی ﺑاید ﺑاعﺚ
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ﭼهارم و پنﺠﻢ رد میشود.
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ظرفیت جذب ()M
b

عملکرد نوآوری ()Y

a

c

میزان باز بودن ()X

شکل ( :)4مدل پژوهش برای فرضیه سوم
ﻛاهﺶ اﺛر مﺴتﻘیﻢ متﻐیر مﺴتﻘﻞ ﺑر متﻐیر واﺑﺴتﻪ شود .ﺑرنامﻪ پراﺳﺲ ،اﺯ ایﻦ ﺧاصیت ﺑرای تشﺨیﺺ
میانﺠیگری اﺳتﻔاده میﻛند.
ﺧروﺟی ﺑرنامﻪ پراﺳﺲ در پیوﺳت ) )1مشﺨﺺ شده اﺳت .ﺑﺨﺶهای اوﻝ و دوم ایﻦ ﺧروﺟی ،ﺑﻪ معرفی
ﺑرنامﻪ و متﻐیرها اﺧتﺼاﺹ دارد .در ﺑﺨﺶ ﺳوم ،نتایﺞ رﮔرﺳیون ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑﻪ عنوان متﻐیر واﺑﺴتﻪ و
ﺑاﺯ ﺑودن ﺑﻪ عنوان متﻐیر مﺴتﻘﻞ مشﺨﺺ شده اﺳت ﻛﻪ ﺑراﺳاﺱ ﺁن میتوان نتیﺠﻪ ﮔرفت ﻛﻪ شرﻁ دوم
میانﺠیگری ﺑرﻗرار اﺳت؛ یعنی متﻐیر ﺑاﺯﺑودن ،متﻐیر ﻇرفیت ﺟذﺏ را ﺑﻄور معناداری پیﺶﺑینی میﻛند.
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ﺑﻪ عنوان متﻐیر واﺑﺴتﻪ را نشان میدهد .ﺑر اﺳاﺱ ایﻦ رﮔرﺳیون ،شرﻁ ﺳوم میانﺠیگری نیﺰ ﺑرﻗرار اﺳت؛
یعنی وﻗتی متﻐیر ﺑاﺯﺑودن ﻛنترﻝ شود ،متﻐیر ﻇرفیت ﺟذﺏ ،متﻐیر عملکرد نوﺁوری را ﺑﻄور معناداری
پیﺶﺑینی میﻛند .در ﺑﺨﺶ پنﺠﻢ ،نتایﺞ رﮔرﺳیون عملکرد نوﺁوری ﺑﻪ عنوان متﻐیر واﺑﺴتﻪ و ﺑاﺯ ﺑودن ﺑﻪ
عنوان متﻐیر مﺴتﻘﻞ مشﺨﺺ شده اﺳت ﻛﻪ ﺑر اﺳاﺱ ﺁن میتوان نتیﺠﻪ ﮔرفت؛ شرﻁ اوﻝ میانﺠیگری
ﺑرﻗرار اﺳت یعنی متﻐیر ﺑاﺯﺑودن ،متﻐیر عملکرد نوﺁوری را ﺑﻄور معناداری پیﺶﺑینی میﻛند.
ﺑﻪ ایﻦ ترتیﺐ ،ﺑر اﺳاﺱ نﻈر ﺑارون و ﻛنی ) ،)1986متﻐیر ﻇرفیت ﺟذﺏ یک متﻐیر میانﺠی اﺳت
).)Baron & Kenny, 1986
در ﺑﺨﺶ ششﻢ ﺧروﺟی ،تاﺛیر ﻏیرمﺴتﻘیﻢ متﻐیر مﺴتﻘﻞ )ﺑاﺯ ﺑودن) ﺑر متﻐیر واﺑﺴتﻪ )عملکرد نوﺁوری)،
مشﺨﺺ شده اﺳت .تاﺛیر ﻏیرمﺴتﻘیﻢ ،در واﻗﻊ ﺑراﺑر اﺳت ﺑا میﺰانی ﻛﻪ تاﺛیر ﻛلی متﻐیر مﺴتﻘﻞ ﺑر متﻐیر
واﺑﺴتﻪ ﺑﻪ دلیﻞ اﺿافﻪ شدن متﻐیر میانﺠی )ﻇرفیت ﺟذﺏ) ﺑﻪ مدﻝ ،ﻛاهﺶ مییاﺑد .ایﻦ تاﺛیر ،ﺯمانی معنادار
اﺳت ﻛﻪ فاصلﻪ اﻃمینان مشﺨﺺ شده ﺑرای ﺁن درﺑرﮔیرنده ،عدد صﻔر نﺒاشد .ﭼون در ایﻦ مورد فاصلﻪ
اﻃمینان ﺑیﻦ اعداد  0,0664و  0,2714ﻗرار میﮔیرد ﻛﻪ درﺑرﮔیرنده صﻔر نیﺴت ،پﺲ فرﺿیﻪ میانﺠیگری
ﺑا اﻃمینان  %95پذیرفتﻪ میشود.

 -5جمعبندی

ایﻦ پﮋوهﺶ نیﺰ همﭽون ﺳایر پﮋوهﺶها ﺑا مﺤدودیتهایی روﺑرو اﺳت .اﺯ نﻈر ﺟمﻊﺁوری دادهها امکان
ﺳرشماری یا نمونﻪﮔیری تﺼادفی فراهﻢ نشده اﺳت .همﭽنیﻦ ،ﺟمﻊﺁوری دادههای واﻗعی اﺯ ﺑنگاهها
ممکﻦ نشد؛ ﺑناﺑرایﻦ ﺑﻪ ﺧود اﻇهاری مدیران و ﻛارﻛنان ﺑنگاهها و دادههای تﻘریﺒی ﺑﺴنده ﮔردید.
در ایﻦ پﮋوهﺶ ،در پاﺳخ ﺑﻪ ایﻦ ﺳواﻝ ﻛﻪ اتﺨاﺫ ﺳیاﺳت «هﺴتﻪوشﺒکﻪ« و ترﻏیﺐ صنایﻊ دفاعی ﺑﻪ
شﺒکﻪﺳاﺯی و اﺳتﻔاده اﺯ ﻇرفیتهای پیرامونی ﺑرای نوﺁوری تا ﭼﻪ ﺣد در ارتﻘای نوﺁوری موفﻖ ﺑوده،
پنﺞ فرﺿیﻪ مﻄرﺡ شد.
همانﻄور ﻛﻪ انتﻈار میرفت فرﺿیﻪ اوﻝ مﺒنی ﺑر اینکﻪ عملکرد نوﺁوری ﺑنگاههای دفاعی ﺑﻪ میﺰان
ﺑاﺯ ﺑودن ﺁنها ﺑﺴتگی دارد ،مورد تایید ﻗرار ﮔرفت .ایﻦ واﻗعیت ﻛﻪ ﺑا مﻄالعات پیشیﻦ نیﺰ تﻄاﺑﻖ دارد
) )Laursen & Salter, 2006 Katila & Ahuja, 2002; Leiponen & Helfat, 2010اﺯ ﺁنﺠا ناشی میشود
ﻛﻪ تﺤوﻻت روﺯ افﺰون علﻢ و فناوری ﺑﻪ شدت ﺑر مﺤﺼوﻻت و فرﺁیندهای دفاعی تاﺛیر میﮔذارد و موﺟﺐ
ﮔﺴتردﮔی و تنوﻉ نیاﺯهای مشتریان دفاعی میﮔردد و ﺑﻪ دلیﻞ همیﻦ ﮔﺴتردﮔی و تنوﻉ ،ﺑنگاههای دفاعی ﻗادر
ﺑاﺯ ﻛردن ﺳیﺴتﻢ ﺑﻪ ﺁنها امکان میدهد ﻛﻪ ﺑیﺶ اﺯ پیﺶ ﺑﻪ توﺳعﻪ مﺤﺼوﻻت و فرﺁیندهای ﺟدید ﺑﭙرداﺯند.
فرﺿیﻪهای دوم و ﺳوم مﺒنی ﺑر اینکﻪ عملکرد نوﺁوری ﺑنگاههای دفاعی ﺑﻪ ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺁنها ﺑﺴتگی
دارد و اینکﻪ ﻇرفیت ﺟذﺏ در راﺑﻄﺔ ﺑیﻦ ﺑاﺯﺑودن و عملکرد نوﺁوری نﻘﺶ میانﺠی را ایﻔا میﻛند
هر دو مورد تایید ﻗرار ﮔرفتند .تایید شدن ایﻦ فرﺿیﻪها ﻛﻪ ﺑا پﮋوهﺶهای پیشیﻦ نیﺰ تﻄاﺑﻖ دارد
) )Laursen & Salter, 2006; Cohen & Levinthal, 1990ﺑدان معناﺳت ﻛﻪ ﺑنگاههای دفاعی عﻼوه ﺑر
ﺑاﺯ ﻛردن درهای ﺧود ﺑر دانﺶ و ایده ،ﺑاید در ارتﻘای ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺧود ﺑرای شناﺳایی ،اﻛتﺴاﺏ ،تﻐییر
شکﻞ و ﺑکارﮔیری دانﺶ ﺟدید ﺑکوشند .اﺯ نگاه ﺳیاﺳتﮔذاری ،تایید فرﺿیﻪهای یادشده ﺑدان معناﺳت
ﻛﻪ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ ﺑاید ﺑا ﺳیاﺳتهایی ﺑرای ارتﻘای ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑنگاهها همراه شود .ﺳیاﺳت
هﺴتﻪوشﺒکﻪ در شرایﻄی ﻛﻪ شالوده دانشی ﺑنگاهها پاییﻦ و هﺰینﻪ مﺒادلﻪ ﺑرای ﺁنها ﺑاﻻﺳت ،دﺳتاورد مﺜﺒتی
نﺨواهد داشت .ﻛما اینکﻪ تﺠرﺑﻪ تشویﻖ ﺑنگاههای ﻏیردفاعی ﺑرای همکاری ﺑا دانشگاهها در ﻛشور در
ﺑﺴیاری اﺯ موارد نشاندهنده ایﻦ واﻗعیت ﺑوده اﺳت.28
ﺑرﺧﻼﻑ ایﻦ انتﻈار ﻛﻪ ﺳواﺑﻖ تاریﺨی و واﺑﺴتگی ﺑﻪ مﺴیر ،منﺠر ﺑﻪ تﻔاوت ﺁشکاری در عملکرد ﺑنگاهها
ﮔردد ،فرﺿیﻪ ﭼهارم مﺒنی ﺑر ﺑاﻻتر ﺑودن عملکرد نوﺁوری در ﺑنگاههایی ﻛﻪ پیﺶ اﺯ انﻘﻼﺏ ﺑر اﺳاﺱ دﺧالت
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ﺧارﺟی شکﻞ ﮔرفتﻪاند در مﻘایﺴﻪ ﺑا ﺑنگاههایی ﻛﻪ ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ و ﺑا اتکا ﺑﻪ توان داﺧﻞ پایﻪﮔذاری شدهاند،
رد شد .دلیﻞ ایﻦ امر میتواند ﮔذشت ﺯمان نﺴﺒت ًا ﻃوﻻنی اﺯ دوران ﺣضور شرﻛتهای ﺧارﺟی و واﺑﺴتگان
ﺁنها ،نیاﺯ مﺒرم مشتریان ﺑنگاههای دفاعی ﻛشور ﺑﻪ مﺤﺼوﻻت ﺟدید یا ﺑهﺒودیافتﻪ ،ﺿرورت ﻛاهﺶ هﺰینﻪ و
افﺰایﺶ تیراژ تولید اﺯ ﻃریﻖ نوﺁوریهای فرﺁیندی در ایﻦ ﺑنگاهها و در نهایت ﺳیاﺳتهای یکﺴان و افﻘیِ
اعماﻝ شده در تمامی ﺑنگاههای دفاعی در نﺰدیک ﺑﻪ ﭼهار دهﺔ اﺧیر ﺑاشد .مﺠموﻉ ایﻦ عوامﻞ ،موﺟﺐ
شدهاند ﻛﻪ نوعی رویکرد و عملکرد یکﺴان در همﺔ ﺑنگاههای دفاعی شکﻞ ﮔیرد و تﻔاوتی ﺑیﻦ ایﻦ دو ﮔروه
اﺯ ﺑنگاهها دیده نشود.
فرﺿیﻪ پنﺠﻢ مﺒنی ﺑر مرتﺒﻂ ﺑودن عملکرد نوﺁوری ﺑا انداﺯه ﺑنگاههای دفاعی رد شد .یعنی همﺒﺴتگی
معناداری ﺑیﻦ عملکرد نوﺁوری و تعداد ﻛارﻛنان ﺑنگاههای مورد مﻄالعﻪ مشاهده نشد .شایان ﺫﻛر
اﺳت ﻛﻪ در پﮋوهﺶهای پیشیﻦ ،نتیﺠﻪﮔیریهای متﻔاوتی درﺑاره ایﻦ دو متﻐیر ﮔﺰارش شده اﺳت
).)Maffini Gomes et al., 2009; Cai & Xu, 2008; Henderson & Cockburn, 1997
ﺑﻪ عنوان ﺟمﻊﺑندی نهایی میتوان ﮔﻔت ﻛﻪ ﺳواﺑﻖ پیﺶ اﺯ انﻘﻼﺏ و انداﺯه ﺑنگاهها ،نﻘشی در عملکرد
نوﺁوری ﺑنگاههای دفاعی ایﻔا نمیﻛنند .در مﻘاﺑﻞ ،میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن و ﻇرفیت ﺟذﺏ ﺑنگاهها تاﺛیر معناداری ﺑر
عملکرد نوﺁوری ﺁنها دارد.
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پاﺳخ ﺑﻪ ایﻦ ﺳواﻝ ﻛﻪ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ تا ﭼﻪ ﺣد ﺑﻪ ﺑاﺯشدن ﺑنگاههای دفاعی ﻛمک ﻛرده ،روشﻦ نیﺴت.

هﺴتند )ﺑوشهری و ﺑاﻗری .)1393 ،ﺑناﺑرایﻦ ،اﮔر ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ ﺑا اﻗداماتی ﺑرای ﻛاهﺶ هﺰینﻪ مﺒادلﻪ

94

صنایﻊ دفاعی ﺑا شرﻛتها و ﺳاﺯمانهای دیگر و تﻼشهایی ﺑرای ارتﻘای ﻇرفیت ﺟذﺏ و ﺑویﮋه ارتﻘای

ﺑﻪ عﺒارت دیگر معلوم نیﺴت ﻛﻪ ﺑاﺯ ﺑودن ﺑنگاههای دفاعی در مﻘﻄﻊ ﻛنونی ،تا ﭼﻪ ﺣد ناشی اﺯ تشﺨیﺺ
ﺿرورت و فشارهای مﺤیﻄی اﺯ ﺳوی مدیران ﺑنگاهها و تا ﭼﻪ ﺣد ناشی اﺯ اعماﻝ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ اﺯ
ﺳوی نهادهای ﺑاﻻدﺳت ﺑوده اﺳت .اما ﺁنﭽﻪ مﺴ ّلﻢ اﺳت ایﻦ اﺳت ﻛﻪ ﺑدون اعماﻝ ایﻦ ﺳیاﺳت اﺯ ﺳوی
نهادهای ﺑاﻻدﺳت ،ﺣتی اﮔر ﺑنگاهها نیاﺯ ﺑﻪ ﺑاﺯ ﺑودن را ﺧودشان ﺣﺲ ﻛرده ﺑاشند ،ﺑاﺯ ﻛردن ﺳیﺴتﻢ ﺑرای
ﺁنان اﮔر ﻏیر ممکﻦ نﺒوده ﺑا دشواریهای ﺑﺴیاری همراه ﺑوده اﺳت .ﺑناﺑرایﻦ ،ایﻦ فرﺽ ﻛﻪ میﺰان ﺑاﺯ ﺑودن
ﺑنگاهها ،ﺳنﺠﺔ مناﺳﺒی ﺑرای ﺳنﺠﺶ ایﻦ ﺳیاﺳت اﺳت فرﺽ مناﺳﺒی ﺑﻪ نﻈر میرﺳد.
اﺯ دیدﮔاه ﺳیاﺳتﮔذاری ،میتوان نتیﺠﻪ ﮔرفت ﻛﻪ ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ میتواند ﺑﻪ ارتﻘای عملکرد نوﺁوری
ﺑنگاههای دفاعی ﻛمک ﻛند .اما ﺁنگونﻪ ﻛﻪ پﮋوهﺶهای پیشیﻦ نشان میدهد صنایﻊ )ﺑنگاههای) دفاعی در
همکاری ﺑا نهادهای دیگر ﺑا مشکﻼتی همﭽون ﺑاﻻﺑودن هﺰینﻪ مﺒادلﻪ و پاییﻦ ﺑودن ﻇرفیت ﺟذﺏ روﺑرو

 نیاﺯمند یک ﺑﺴتﺔ، صنعت دفاعی، ﺑﻪ عﺒارت دیگر. نتیﺠﻪ ﺑﺨﺶ نﺨواهد ﺑود،شالوده دانشی همراه نﺒاشد
ﺳیاﺳتی متشکﻞ اﺯ مﺠموعﻪای یکﭙارﭼﻪ اﺯ ﺳیاﺳتهای ﻛاهﺶ هﺰینﻪ مﺒادلﻪ و ارتﻘای ﻇرفیت ﺟذﺏ در ﻛنار
.ﺳیاﺳت هﺴتﻪوشﺒکﻪ اﺳت
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 خروجی برنامه پراسس برای بررسی میانجیگری ظرفیت جذب:)1( پیوست
******************** PROCESS Procedure for SPSS Release 2.16.1 *******************
Written by Andrew F. Hayes, Ph.D.

www.afhayes.com

Documentation available in Hayes (2013). www.guilford.com/p/hayes3
****************************************************************************
Model = 4

Sample size= 114

Y = Perf
X = Opnnss
M = AbCap
*****************************************************************************
Outcome: AbCap
coeff

se

t

p

LLCI

ULCI

constant

1.8745

.3280

5.7153

.0000

1.2246

2.5243

Opnnss

.4577

.0981

4.6651

.0000

.2633

.6521

*****************************************************************************
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Outcome: Perf
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coeff

se

t

p

LLCI

ULCI

constant

.5785

.2927

1.9765

.0506

-.0015

1.1585

AbCap

.3341

.0742

4.5025

.0000

.1870

.4811

Opnnss

.4675

.0842

5.5525

.0000

.3006

.6343

**************************** TOTALEFFECT MODEL****************************
Outcome: Perf
coeff

se

constant

1.2047

.2788

Opnnss

.6204

.0834

t

p

LLCI

ULCI

4.3208

.0000

.6523

1.7571

7.4382

.0000

.4551

.7856

************************* TOTALAND INDIRECT EFFECTS ***********************
Total effect of X on Y
Effect

SE

.6204

.0834

t

p

LLCI

7.4382

.0000

.4551

ULCI
.7856

Indirect effect of X on Y
Effect Boot SE BootLLCI BootULCI
AbCap

.1529

.0520

.0664

.2714

******************** ANALYSIS NOTES AND WARNINGS *************************
Number of bootstrap samples for bias corrected bootstrap confidence intervals: 5000
Level of confidence for all confidence intervals in output: 95.00
------ END MATRIX -----
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1.

Cross-sectional
الﺒتﻪ موﺿوﻉ ﺑﺴتﻪ ﺑودن صنایﻊ دفاعی در ﺳاﻝهای ﺑعد اﺯ انﻘﻼﺏ ،موﺿوعی نﺴﺒی اﺳت ،ﻛما اینکﻪ در دوران ﺟنﮓ تﺤمیلی
ﺑنگاههای دفاعی ﺑرای تامیﻦ نیاﺯهای ﺧود ،مﺠﺒور ﺑﻪ اﺳتﻔاده اﺯ انواﻉ امکانات موﺟود در ﻛشور ﮔردیدند .ﺑا ایﻦ ﺣاﻝ ،نگرش
ﺣاﻛﻢ ﺑر مدیریت ایﻦ ﺑنگاهها در تمام ﺁن ﺳاﻝها نگرشی درون ﮔرا ﺑوده و ﺑنگاهها دﭼار نوعی عارﺿﻪ  NIHﺑودهاند ﻛﻪ ﺑر اﺳاﺱ
ﺁن ﺑنگاه ﺑاید هرﭼﻪ را ﻻﺯم دارد ﺧود ﺑﺴاﺯد .شواهد ﺑﺴیاری -اﺯ وﺟود مراﻛﺰی ﺑرای پنﭽرﮔیری ﮔرفتﻪ تا نانوایی در درون
ﺑنگاهها -موید ایﻦ نﻈر اﺳت.
3. Proxy
4. Inbound open innovation
5. Search openness
6. Context
7. Dynamic capability
در ادﺑیات نوﺁوری منﻈور اﺯ رویﻪ )روتیﻦ) ،مﺠموعﻪ اﻗداماتی اﺳت ﻛﻪ ﺑﺼورت ﻗاعده و عرﻑ در ﺳاﺯمان انﺠام می شوند .ﭼنانکﻪ
در ﺑاﻻ اشاره شد ،لویﻦ و همکارانﺶ ﺑرﺧی رویﻪهای عمومیتر را ﻛﻪ در اﻏلﺐ ﺳاﺯمانها وﺟود دارند ،فرارویﻪ )متاروتیﻦ)
نامیدهاند).)Lewin et al, 2011
9. History matters
10. First mover advantage
11. Imprinting
12. Structural inertia
13. Pre - histories
14. Start up
15. SPSS V24
معیارها نﺴﺒی میﺑاشد و در مﻘایﺴﻪ ﺑا ﺑنگاه پیشتاﺯ صنعت در ﺳﻄﺢ ﺟهان ﺳنﺠیده میشوند.
17. Depth
18. Breadth
19. Multicollinearity
همان ﮔونﻪ ﻛﻪ ﻗﺒ ً
ﻼ اشاره شد ،عملکرد هر ﺑنگاه در ﻗیاﺱ ﺑا ﺑنگاه پیشتاﺯ صنعت مرﺑوﻁ ﺑﻪ او ﺳنﺠیده شد تا تاﺛیر تﻔاوت صنعت ﺑﻪ
ﺣداﻗﻞ ﺑرﺳد .ﺑﻪ عﻼوه ،ﺑعد اﺯ انﺠام ایﻦ پﮋوهﺶ و ﺑﻪ منﻈور اﻃمینان ﺑیشتر ،میانگیﻦ عملکرد نوﺁوری صنایﻊ دفاعی در ﮔروههای
هوایی و فضایی ،دریایی ،الکترونیک و ﻛامﭙیوتر ،شیمیایی و مواد ،و تﺴلیﺤات مﻘایﺴﻪ شد ولی ایﻦ مﻘایﺴﻪ تﻔاوت معناداری را
ﺑیﻦ ﺑنگاهها نشان نداد.
21. Pearson Correlation
22. VIF
23. Mediator
24. The Hayes PROCESS macro
ایﻦ ﺑرنامﻪ در ﺁدرﺱ  www.afhayes.comموﺟود اﺳت.
26. OLS
27. Bootstrap
الﺒتﻪ در ایﻦ مورد ﺧاﺹ ،عواملی مﺜﻞ تﺤریک ﻃرﻑ تﻘاﺿا نیﺰ نﻘﺶ ﺣاﺋﺰ اهمیتی دارند.

