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چکیده

سازمانهای دفاعیِ مبتنی بر فناوری برتر به دلیل ویژگیهای خاص ،نیازمند توجه بیشتر به قابلیتهای متناسب
با نوآوری فناورانه میباشند .در این پژوهش ،به بررسی تأثیر ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر قابلیت
نوآوری محصول و فرایند پرداختهشده است .همچنین با توجه به اهمیت باالی عملکرد محصول در صنعت دفاعی،
این متغیر بهعنوان متغیر وابسته در مدل لحاظ شده است .روش تحقیق از منظر هدف ،اکتشافی و توصیفی و از
منظر دستاورد ،کاربردی است .بهمنظور طراحی مدل و استخراج برخی از شاخصهای ابعاد مدل در سازمانهای
دفاعی مبتنی بر فناوری برتر ایران ،از مصاحبه و برای تائید مدل از روش دلفی استفادهشده است .بهمنظور آزمون
مدل ،اطالعات موردنیاز در قالب پرسشنامه از  58سازمان صنعت الکترونیک دفاعی در شیراز جمعآوریشده
است .تحلیل دادههای حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری نشان میدهد که ویژگیهای این صنایع دارای تأثیر
مثبت بر قابلیت نوآوری محصول ،نوآوری فرایند و عملکرد محصول دفاعی است .بنابراین یافتههای پژوهش ،به
بهرهمندی از ویژگیهای این صنعت در دفاع بهعنوان یک فرصت و نه یک تهدید ،باهدف توانمندسازی سازمان در
حوزه نوآوری محصول و فرایند توصیه مینماید.
واژگان كليدي :صنعت مبتنی بر فناوری برتر ،عملکرد محصول ،قابلیت نوآوری محصول ،قابلیت نوآوری فرایند.
 -*1دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران /نویسنده مسئول مکاتبات
 -2دانشیار دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
 -3دانشیار دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
 -4استادیار دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه

به دلیل ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،1ازجمله عدم قطعیتهای مختلف ،سازمانهای فعال
در این حوزه بهاجبار زمان بیشتری را نسبت به گذشته صرف مسائل و تصمیمات راهبردی میکنند
( .)Viardot. 2004بررسی نقش محیط صنعت یکی از مسائل راهبردی است .بهویژه در صنعت دفاعی
مبتنی بر فناوری برتر ،ویژگیهای خاص این نوع صنعت بهعالوهی مختصات محیط دفاعی موجب شده که
شرایط محیطی منحصربهفردی بر این صنایع حاکم گردد .ویژگیهایی همﭽون :عدم قطعیت ،وابستگی به
نوآوری ،هزینههای تحقیقوتوسعه باال ،دوره عمر کوتاه محصوالت و ارزشافزوده باال .همﭽنین سازمانهای
مبتنی بر فناوری برتر تمرکز بسیاری بر محصول دارند و ادامهی حیات آنها در بلندمدت درگرو توانایی در
تولید محصوالت نوآور است ( .)Mishra & Saji. 2013; Gima & Murray. 2007بهگونهای که برخی از
محققان ریسک توسعه و موفقیت محصوالت فناوری برتر را مرتبط با خصوصیات و ویژگیهای این صنایع
میدانند ( .)Zemlickiene. 2011بنابراین بررسی تأثیر این محیط بر عملکرد محصول که مهمترین هدف
صنایع دفاعی میباشد ،میتواند سازمانها را در مدیریت این اثر راهنمایی نماید.
سازمانهای فعال در کشورهای درحالتوسعه (اعم از دفاعی یا غیر دفاعی) بهطورکلی بر اتخاذ رویکردهای
قابلیت محور ،تقویت فرهنﮓ نوآوری و پذیرش هزینهها و ریسکهای سرمایهگذاری تأکید دارند و این
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موضوع در صنایع مبتنی بر فناوری برتر بااهمیت بیشتری دنبال میشود که نشات گرفته از ماهیت صنعت
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است ( .)Viardot. 2004باال بودن نرخ نوآوري در صنایع مبتني بر فناوري برتر ایجاب میکند که سازمانها
برای حفﻆ بقا و ماندن در چرخه رقابت و رشد ،خالﻕتر و نوآورتر باشند ( .)Gu et al.. 2016بنابراین
پرداختن به مقوله نوآوری در صنعتی که هسته اصلی آن را فناوری تشکیل میدهد ،اجتنابناپذیر است.
امروزه در مباحﺚ دفاعی در جهان ،فناوری نقشی کلیدی و ویژه یافته و بدین لحاﻅ دستیابی به فناوریهای
برتر و تسلیحات پیشرفته از طریق نوآوری ،اهمیت خاصی پیدا کرده است .در سند چشمانداز مشترک 2020
کشور آمریکا ،نوآوریهای فناورانه و فکری در کنار برتری اطالعاتی بهعنوان مؤلفههای اساسی در برتری
نظامی مورد تأکید قرارگرفتهاند (مکنزی .)1385 ،در سالهای اخیروزارت دفاع ایران نیز ،ضرورت ارتقای
نوآوری فناورانه در محور برنامههای وزارت دفاع مطرﺡشده است (دهقان .)1392 ،عالوه بر ویژگیهای
بیانشده ،میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
_ تأثیر صنایع دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در تهدیدات گسترده کشورهای دیگر بهگونهای که این مساله
حتی موجب تغییر سیاستهای آنها نسبت به کشور میشود.

_ نقش صنایع دفاعی مبتنی بر فناوری برتر در کشور بهعنوان مراکز تحقیقوتوسعه (با توجه به
سرمایهگذاریهای صورت گرفته و رشد در سالهای اخیر) بهگونهای که میتوانند به بخشهای تجاری
کشور نیز خدمات تحقیقوتوسعهای ارائه دهند.
_ پویایی محیط و عدم قطعیت موجود در صنایع دفاعی مبتنی بر فناوری برتر که بیش از میزان پویایی
در همین صنایع در بخش تجاری است.
انحصار و قدرت)
با توجه به موارد تبیین شده ،اهمیت عملکرد محصول در این صنایع و همﭽنین نقش نوآوری در آن و شرایط
محیطی ،بیشازپیش مشخص شد .بنابراین تشخیص مؤلفههای صنعت مبتنی بر فناوري برتر در حوزه دفاع
که میتواند قابلیت نوآوری و درنهایت عملکرد محصوالت را تحت تأثیر قرار دهد ،ضروری به نظر میرسد.
مروری بر ادبیات پیشین نشان میدهد که تاکنون تحقیقات اندکی در حوزه فناوری برتر به مطالعه اثرگذاری
ویژگیهای این صنایع بر قابلیتهای نوآوری محصول و فرایند و درنهایت تأثیرپذیری عملکرد محصوالت
پرداختهاند .ازآنجاکه در این پژوهش ،عملکرد محصول دفاعی با ویژگیهای خاص خود مدنظر است و
تاکنون اثر ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر قابلیت نوآوری محصول و فرایند و عملکرد محصول
دفاعی بررسی نشده و همﭽنین کمتر به جنبههای اثرگذاری این دو قابلیت بر عملکرد در حوزه دفاع توجه
شده است ،این موضوع میتواند یکی از جنبههای نوآورانه این پژوهش باشد .جنبه دیگر نوآورانه ،بررسی
ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر و محیط دفاعی در قالب متغیرهای مستقل و بهعنوان معرف شرایط
محیطی حاکم بر این صنایع میباشد.
در این پژوهش به بررسی اثرگذاری ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر قابلیتهای نوآوری
محصول و قابلیت نوآوری فرایند (بهعنوان دو قابلیت اصلی سازمانهای مبتنی بر فناوری برتر و دو بعد
اصلی درونسازمانی) و عملکرد محصول دفاعی (بهعنوان خروجی 2اصلی صنایع مذکور) پرداختهشده
است .بنابراین پرسش اصلی این است که ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر چگونه قابلیتهای
نوآوری محصول و نوآوری فرایند را تحت تأثیر قرار میدهد و آیا بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم (از
طریق اثرگذاری بر قابلیتهای نوآوری محصول و فرایند) ،عملکرد محصول دفاعی را متأثر میسازد؟
بهعبارتدیگر ،عالوه بر بررسی اثرات مستقیم عوامل در نظر گرفتهشده ،به نقش میانجیگری قابلیت
نوآوری محصول و قابلیت نوآوری فرایند در مسیر میان متغیر مستقل ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری
برتر بر عملکرد محصول دفاعی پرداختهشده است.

تاثير ويژگي هاي صنايع مبتني بر فناوري برتر بر نوآوري فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونيک دفاعي (مطالعه موردي :صنعت الکترونيک دفاعي شيراز)

_ تأثیر صنایع دفاعی بر امنیت ملی و شرایط و ساختار خاص بازار حاصل از این موضوع (از منظر
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
-1-2ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر
در صنایع مبتنی بر فناوری برتر نمیتوان محصول و فناوری را از همدیگر جدا نمود و این دو تفکیکناپذیر
هستند .هنوز اتفاﻕنظری بر روی اینکه چه صنایعی و یا چه محصوالتی در زمره فناوری برتر قرار میگیرند،
شکل نگرفته است .بهطورکلی دو رویکرد برای تعریف صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر وجود دارد:
_ تعاریف مبتنی بر ورودی :شامل مواردی است که صنعت مبتنی بر فناوری برتر را براساس نهاده یعنی
سرمایه انسانی یا فیزیکی در جریان تولید تعریف میکنند .در این نوع از طبقهبندی ،هرگاه معیارهایی نظیر
درصد هزینههای مصروفه در بخش تحقیقوتوسعه به نسبت فروش کل (درآمد) در یک بنگاه صنعتی
یا تعداد مهندسان و دانشگران شاغل در کسبوکار بهکل پرسنل ،از درصد خاصی باالتر باشد ،صنعت
موردبررسی ،در زمره صنایع با فناوری برتر طبقهبندی میشود.
_ تعاریف مبتنی بر خروجی :شامل مواردی است که صنایع و محصوالت با فناوری برتر را برمبنای
خروجی یا ارزشافزوده در نظر میگیرند .برخی از معیارهای کیفی مورداستفاده در این نوع تقسیمبندیها
عبارتاند از :سیکل کوتاه دوره عمر ،تغییر و تحوالت باال در محصوالت ،رشد باالی محصوالت،
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چشمگیر بودن سهم نفوذ دانش در محصوالت و فرایندها و ارزشافزوده باال.
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عالوه بر توجه به ورودیها و خروجیها در این صنایع ،برخی محققان به ماهیت فناوریهای برتر در بطن
صنایع توجه نشان دادهاند .برای مﺜال برخی محققان که دارای رویکرد بازار به صنایع مبتنی بر فناوری برتر
هستند ،آنها را بر اساس ویژگیهای خاص مرتبط با عدم قطعیت میشناسند که عبارتند از :عدم قطعیت بازار،
عدم قطعیت فناوري ،عدم قطعیت رقابت ( )Zemlickiene. 2011; Bauer et al.. 2011و یا میان صنایع مبتنی
بر فناوری برتر و پایین ،نهفقط بر مبنای ویژگیهای تحقیقوتوسعه ،بلکه بر اساس معیارهای کیفی مرتبط
همﭽون عدم قطعیت فناورانه تفاوت قائل شده است که منجر به ایجاد رویکرد سومی در سالهای اخیر شده
که در آن نشانگرهای چندگانه برای شناسایی صنایع مبتنی بر فناوری برتر همﭽون ثبت اختراعها و عالئم
تجاری ،جدید بودن برای نوآوران بازار و همکاری در نوآوری در نظر گرفته میشود (.)Bauer et al.. 2011
جدول ( ،)1نشاندهنده مطالعات پیشین در رابطه با ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر است .نتایج نشان
میدهد که اکﺜر محققان بر موضوعات :عدم قطعیت ،وابستگی به نوآوری ،هزینههای تحقیقوتوسعه باال،
تعداد زیاد متخصصان و سرعت رشد باال و دوره عمر کوتاه محصوالت بهعنوان ویژگیهای صنایع مبتنی بر
فناوری برتر اتفاﻕنظر دارند .این ویژگیها میتواند محیطی را برای سازمانها ایجاد نماید که برای بقا

چارهای جز همراهی با شرایط باقی نماند .اهم ویژگیهای تبیین شده ،محققان را به سمت بررسی اثرات
نوآوری بهعنوان یکی از مهمترین قابلیتهای سازمانی و همﭽنین شرایط محیطی (عدم قطعیت حاکم بر
آن) در صنایع مبتنی بر فناوری برتر سوﻕ میدهد.
برخی از تحقیقات نشان دادهاند که ویژگیهای صنایع فناوری برتر بر عملکرد محصوالت در بازار
اثرگذار است ( .)Crawford & Di Benedetto. 2016; Chiaroni et al.. 2011یکی از عوامل اثرگذار
(.)Song & Noh. 2006
اگرچه تاکنون تحقیقاتی مبنی بر اثرگذاری عدم قطعیت محیطی بر قابلیتهای سازمان انجام شده است
( )Banerjeea & Siebertb. 2017; Swamidass & Newell. 1998اما رویکرد جامعی که تمامی ویژگیهای
صنایع مبتنی بر فناوری برتر را بهصورت همزمان مدنظر قرار دهد و نحوه اثرپذیری قابلیتهای نوآوری را
مطالعه نماید ،در ادبیات موضوع مشاهده نشد.
به نظر میرسد که ویژگیهای این صنایع ،بهصورت مستقیم عملکرد محصوالت را تحت تأثیر قرار میدهند
و میتوانند با تقویت قابلیتهای نوآورانه سازمان ،نقش مؤثری بر عملکرد محصوالت داشته باشند.
بهعبارتدیگر ،هر چه شدت ویژگیهای فناوری برتر در صنعت و محیط بیشتر باشد ،سازمان قابلیتهای
نوآورانه خود را بیشازپیش تقویت مینماید تا بتواند در چنین محیطی بهصورت پایدار باقی بماند.
 -2-2قابلیت نوآوری محصول و قابلیت نوآوری فرایند
از قابلیتهای مهم و اثرگذار در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،قابلیت نوآوری در سازمان است .بسیاری از

محققان بر این باورند که موفقیت سازمانها بهویژه سازمانهای مبتنی بر فناوری ،عمدت ًا ریشه در نوآوری دارد.
اگرچه مزیت رقابتی میتواند ناشی از اندازه ،مالکیت داراییها و مانند آنها باشد ،اما مزیت رقابتی برخاسته
از نوآوری بیشازپیش به نفع سازمانهایی تغییر میکند که میتوانند از دانش و مهارتهای فناورانه و تجربه
برای ایجاد نوآوری در محصوالت خود (اعم از کاال یا خدمت) بهرهبرداری نمایند .بنابراین نوآوری هم به
لحاﻅ نظری و هم به لحاﻅ عملی ،موضوعی مهم در عرصه دفاعی و غیر دفاعی محسوب میشود .با توجه به
عدم قطعیت و تغییرات زیاد در نیازهای مشتریان که موجب کوتاه شدن عمر محصوالت و درنتیجه فناوریها
میگردد ،فقط قابلیت نوآوری در فناوری میتواند توانمندی سازمان را به نیازهای بازار نزدیک نماید.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ،3چهار نوع نوآوری را مشخص میکند :نوآوری محصول ،نوآوری
فرآیند ،نوآوری بازار و نوآوری سازمانی ( .)OECD. 2005نوآوریهای محصول و فرایند بهعنوان نوآوریهای
فناورانه شناخته میشوند ،در حالیکه نوآوریهای سازمانی و بازار ،نوآوری غیرفناورانه را تشکیل میدهند
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در موفقیت محصول جدید در صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،محیط بازار و سطح رقابت عنوانشده است
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جدول ( :)1ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر از دیدگاه محققان
ویژگیها
تعداد و یا نسبت متخصصان به
سایر کارکنان

عدم قطعیت در فناوری /عدم
قطعیت در بازار /ناپایداری رقابتی

میزان هزینه تحقیقوتوسعه و یا
نسبت آن به فروش یا ارزشافزوده

وابسته به نوآوری

+

+

+
+

+

Eurostat. 2005

+

+

Hirunyawipada.
2006

+

+

+

Zhang & Duan.
2010

+

+

+

Dovleac. 2011

+

+

Lio. et al. 2011

+

Zemlickiene. 2011

+

Bauer.et al.. 2011
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+
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Hecker. 2005
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تعداد و یا نسبت متخصصان به
سایر کارکنان

+

Viardot. 2004

محمودزاده1389،

سرعت رشد باال و دوره عمر
کوتاه محصوالت

Bunnell. 2002
Zhang. 2003

مرکز صنایع
نوین1384،

نیاز به زیرساخت فناوری

+
+

Porter. 2003

Chorev & Anderson. 2006

+

+

De Vol. 1999

ارزشافزوده باال

Medcof. 1999

تأثیر اقتصادی بنیادین و
قابلتوجه

+

دارای بازار گسترده

Shenhar. 1993

+

+

+

فناوریهای مختلف بهصورت
غیرمستقیم

نویسنده ،سال

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Unger. et al.
2011

+

+

Gu. et al..2016

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Han. et al. 2018

+

+

+

+

+
+

+

+

(مدهوشی و همکاران .)1391 ،رضوانی و گرایلی نژاد ( )1390که به بررسی انواع نوآوری در سازمان
پرداختهاند ،در جمعبندی به این نکته اشاره نمودهاند که تمامی نوآوریهای موجود در سازمان ،درنهایت در
قالب دو نوع نوآوری محصول و فرایند تجلی مییابند .نوآوری محصول و فرآیند ،اغلب در پیوند با یکدیگر
روی میدهد؛ بدینصورت که از سویی فرایندهای جدید میتوانند سبب تولید محصوالت جدید شوند و
از سوی دیگر ،محصوالت جدید میتوانند توسعه فرایندهای جدید را امکانپذیر کنند.
است یا بهبود چشمگیری به همراه میآورد و نوآوری در فرایند بهمنظور کاهش هزینه تولید هر واحد،
افزایش کیفیت یا تولید محصوالت جدید ،در کانون توجه قرار میگیرد (اسکندری .)1390 ،نوآوری
در محصول به توانایی توسعه محصوالت جدید بهمنظور پاسخگویی به انتظارات مشتریان اشاره میکند
( .)Damanpour. 2010; Bi. et al.. 2006درحالیکه نوآوری فرایند ،شامل تغییر در ابزار ،نرمافزارها و
روشهای بهکاررفته باهدف ایجاد یا بهبود روش تولید یا تحویل است ( .)Bi et al.. 2006با توجه به اینکه
در تحقیق پیش رو ،نوآوری محصول و فرایند با دیدگاه قابلیت مورد بررسی قرارگرفته است تعریف ارائهشده
توسط بی و همکاران ( )2006موردنظر میباشد.
مرور مطالعات تجربی نشان میدهد که نوآوری دارای ارتباط مﺜبت با عملکرد سازمان است (.)Walker. 2004
تحقیقات تجربی بهصورت آماری بیان میکند که قابلیت نوآوری فناورانه تعیینکنندهی مهم عملکرد سازمان

است ( )Ortega. 2009; Tsai. 2004و برخی از محققان بیان کردهاند که نوآوری فناورانه بهعنوان فرایند توسعه
محصوالت جدید یا فناوریهای جدید ،تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد شرکت دارد (Mumford et al.. 2000

 .)Santhapparaj et al.. 2006در مطالعهای دیگر ،به بررسی اثر قابلیت فناورانه بر روی موفقیت نوآوری
محصول در صنایع مبتنی بر فناوری برتر پرداختهشده است ( .)Hao & Yu. 2011کامیسون و لوپز ()2014
به بررسی تأثیر قابلیت نوآوری فناورانه بر عملکرد سازمان پرداخته و تائید کردهاند که رابطهای مﺜبت
میان قابلیتهای نوآوری محصول و فرایند و عملکرد سازمان وجود دارد(.)Camison & Lopez. 2014
در مطالعهای ،اثرگذاری مﺜبت قابلیت نوآوری محصول (تدریجی و رادیکال) بر عملکرد محصول جدید
تأییدشده است ( .)Menguc & Auh. 2010گاندی و همکاران ( )2011به بررسی اثرگذاری انواع نوآوری
مشتمل بر نوآوری محصول ،فرایند ،سازمانی و بازاریابی بر عملکرد نوآورانه در قالب عملکرد تولید و بازار
در شرکتهای تولیدی پرداختهاند ( .)Gunday et al.. 2011ایشان اثرگذاری مﺜبت نوآوری محصول و فرایند
را بر روی عملکرد شرکت در حوزه بازار و تولید ،از طریق آزمون مدل در  184شرکت تولیدی ترکیه-ای
مورد تأیید قراردادند.هو و سانﮓ ( )2016نشان دادهاند که قابلیت فناورانه ،عملکرد شرکتهایی را که پیشران
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نوآوری در محصول به معنای معرفی محصول یا خدمتی است که ازلحاﻅ خصوصیات و کاربردها جدید
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آنها فناوری است ،تحت تأثیر قرار میدهد (.)Hao& Song. 2016
زندحسامی و آشتیانی پور ( )1392در مطالعهی خود ،به بررسی اثرات نوآوری فناورانه بر ابعاد رقابتپذیری
شرکتهای کوچک و متوسط پرداختهاند و یافتههای ایشان ،ارتباط میان این دو را تأیید نموده است .ابعاد
رقابتپذیری در نظر گرفتهشده ،تشابه زیادی با شاخصهای متغیر »پاسخگویی به مشتریان« در تحقیق حاضر دارد.
در تحقیق دیگر ،به بررسی اثرگذاری نوآوری فناورانه و سازمانی بر عملکرد پرداختهشده است
( )Azar & Ciabuschi. 2017و با تحقیق بر روی  218شرکت در سوئد ،این نتیجه حاصلشده است که
نوآوری سازمانی بهصورت مستقیم و همﭽنین بهصورت غیرمستقیم با اثرگذاری بر نوآوری فناورانه (از منظر
گستردگی و رادیکالیسم) ،عملکرد را تحت تأثیر قرار میدهد ،همﭽنین نوآوری فناورانه بهصورت مﺜبت و
مستقیم موجب ارتقاء عملکرد سازمان میگردد.
با توجه به تحقیقات قبلی ،میتوان نتیجه گرفت اثرگذاری قابلیت نوآوری فناورانه (محصول و فرایند) بر
عملکرد سازمان با رویکردهای مختلف موردتوجه قرارگرفته است ولیکن اثرگذاری این نوع قابلیت بر
عملکرد محصول (بهجز مطالعه ( )Menguc & Auh. 2010بررسی نشده است.
-3-2عملکرد محصول دفاعی
سازمانهای مبتنی بر فناوری برتر ،تمرکز بسیاری بر محصول دارند و ادامهی حیات آنها در بلندمدت درگرو
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توانایی در تولید محصوالت نوآور است
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(& Saji. 2013; Gima & Murray. 2007

 .)Mishraدر این

پژوهش به بررسی تأثیر ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر و محیط دفاعی بر عملکرد محصول پرداخته
شد و نه عملکرد سازمان بهصورت عام ،چراکه مدنظر قراردادن عملکرد محصول در این صنایع بهعنوان یک
شاخص عملکردی ،ازنظر تئوری و عملی ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .رویکرد غالب برای محصوالت
دفاعی ،رویکرد راهبردی میباشد .در این رویکرد ،دو هدف مدنظر است .اول ،حل مسائل فعلي باهدف
سودآوري براي ذینفعان یا مشتریان و دوم ،قابلیت حل مشکالت آتي باهدف حفﻆ جایگاه و موقعیت سازمان
میباشد (محمودزاده .)1389 ،حال موضوع این است که رویکرد راهبردی سازمان دفاعی مبتنی بر فناوری
برتر در خصوص محصوالت ،با کدامیک از این دو جهتگیری سازگارتر است و یا تعاملی میان این دو
رویکرد میتواند برای سازمانهای موردنظر مناسبتر باشد .در همین راستا ،هر دو رویکرد )1 :توجه به بازار
با مدنظر قرار دادن نیاز مشتریان و  )2توجه به آینده با مدنظر قراردادن اهداف راهبردی در تولید محصوالت،
بهعنوان دو متغیر سطح دوم برای متغیر عملکرد محصول دفاعی مبنا قرار گرفت .زیرا پاسخگویی به مشتریان،
نیازهای امروز را در بردارد و اهداف راهبردی ،نیازهای آتی را نمایش میدهند.

در راستای عملکرد مطلوب محصول ،سازمان باید به نیازهای مشتریان بهسرعت پاسخ دهد که پاسخگویی
سریع نیز بر پایه شش بعد رقابتی هزینه ،کیفیت ،قابلیت اطمینان ،انعطافپذیری ،زمان و خدمات استوار
است (فقهیفرهمند .)1390،اگرچه برخی از محققان معتقدند که امروزه وابستگی به مواردی همﭽون:
افزایش کیفیت ،کاهش هزینه و تفاوت در محصوالت و سرویسها کافی نیست و در حوزه رقابت،
پیدایش مفاهیمی همﭽون سرعت و انعطافپذیری و تمایل به ارائه محصوالت جدید ،موجب تغییر
برخی از منابع ،موفقیت را کسب مزیت رقابتی به معنای کسب عملکرد بهتر نسبت به رقبا در سودآوری
تعریف مینمایند ( .)Hill & Jones. 1995درحالیکه در محیطهای پساصنعتی ،منابع ایجادکننده مزیت
رقابتی عبارتند از کیفیت باال ،قابلیت اطمینان ،تحویل بهموقع ،ارتقاء خدمات مشتری ،معرفی سریع محصول
جدید ،سیستمهای انعطافپذیر و اختصاص کارای سرمایه (فقهی فرهمند .)1390 ،ارنسال و همکاران پنج
عامل :هزینه ،قیمت ،کیفیت ،انعطافپذیری و زمان را در عملکرد محصول مؤثر دانستهاند (Erensal et al..

 .)2006دهقانی پوده و همکاران ( )1392معیارهای سنجش موفقیت توسعه محصول جدید را به شرﺡ ذیل در
نظر گرفتهاند :بهبود رضایت مشتری ،ارتقا قابلیت اطمینان ،بهبود کیفیت ،کاهش هزینهها ،رعایت زمانبندی
پروژه ،ارتقا عملکرد فنی محصول ،تحقق اهداف عملکردی مورد انتظار (دهقانیپوده و همکاران.)1392 ،
یکی از اهدافی که شلینﮓ و هیل )1998( 4در توسعه محصول جدید مدنظر قرار دادهاند ،پاسخگویی
حداکﺜری به نیازهای مشتریان است .در تحقیقی دیگر ،استفادهکنندگان نهایی 5محصوالت در سه دسته
ارتش و نیروهای سهگانه ،بدنهی دفاعی دولت و تولیدکنندگان صنعتی خالصه میشود و فناوری با
سه موضوع سریعتر ،بهتر و ارزانتر با اهداف سازمان تالقی مییابد ،بهتر به معنای ارتقاء قابلیتها
و ﻇرفیتهای عملیاتی ،سریعتر به معنای کاهش چرخه تکاملی محصول و ارزانتر به معنای کاهش
هزینههای عملیاتی و راهبری (.)Kerr et al.. 2008
در طراحی نظام نوآوری دفاعی ،دو کارکرد اصلی نظام نوآوری دفاعی بهعنوان نتایج اصلی مطرﺡ
شدهاند که عبارتند از ارتقای توانمندیها و خلق شایستگیهای جدید دفاعی و افزایش توان اقتصادی
(محمدی و همکاران .)1388 ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،بر اساس شاخصهای محیط امنیت
ملی ،رویکرد خود را بر مبنای بازدارندگی مؤثر و همﭽنین دفاع همهجانبه قرار داده است .با توجه به ادبیات
موضوع در این حوزه ،فرآیند بازدارندگی ،از طریق مجموعهای از فعالیتهای سختافزاری و نرمافزاری
حاصل میشود که طی آن دشمن متقاعد میگردد که هرگونه حمله نظامی منجر به آسیب دیدن منافع و امنیت
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رویکرد شده است(.)Ardekani et al. . 2010
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ملی خواهد شد و وزارت دفاع در حوزه تولید قدرت سخت و نیز دیپلماسی دفاعی قادر به متقاعد کردن
دشمن در این خصوص میباشد.
بر اساس پیشینه موضوع و نظر خبرگان (مصاحبهها) ،مدل مفهومی اولیه تحقیق طبق شکل ( )1تدوین گردید.
مبتنی بر مدل مفهومی تحقیق ،فرضیات زیر طرﺡ میگردد :
فرضیه  :1ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر عملکرد محصول دفاعی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :2ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر قابلیت نوآوری محصول تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :3ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر قابلیت نوآوری فرایند تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :4قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول دفاعی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :5قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول دفاعی تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :6قابلیت نوآوری محصول ،ارتباط میان ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عملکرد محصول
دفاعی را میانجیگری میکند.
فرضیه  :7قابلیت نوآوری فرایند ،ارتباط میان ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عملکرد محصول
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 -3روش پژوهش

پژوهش حاضر با تمرکز بر صنعت دفاعی مبتنی بر فناوری برتر ،یک تحقیق کاربردی و از منظر هدف،

اکتشافی و توصیفی است .پس از شکلگیری سؤال تحقیق ،به مطالعه کتابخانه ِ
ای مقاالت معتبر پرداخته شد.
با توجه به هدف موردنظر ،مصاحبه و تکنیک دلفی در بخش کیفی و معادالت ساختاری مبتنی بر کمترین
مربعات جزئی در راستای حصول نتیجه در بخش کمی به کار گرفتهشده است .روش تحقیق از منظر نوع
دادهها ،ترکیبی (کیفی در بخش بهرهمندی از مصاحبه و دلفی و ک ّمی در بخش بهره-مندی از پیمایش) است.
بهمنظور تکمیل ادبیات مرتبط ،بهصورت هدفمند با پنجتن از خبرگان حوزه دفاع (مدیران حوزه فناوری برتر
در دفاع دارای حداقل  15سال سابقه مدیریت در حوزههای الکترونیک ،صنایع هوایی ،تحقیقوتوسعه و ،)...
مصاحبههایی صورت گرفت .هدف از انجام مصاحبهها ،استخراج ابعاد و شاخصهای عملکرد محصول در
صنعت دفاعی و همﭽنین محیط دفاعی و بررسی اولیه ابعاد مدل بود .پرسشنامههای مورداستفاده در این
مرحله ،پرسش باز بودهاند .نتایج استخراجی از مصاحبهها در خصوص دو متغیر عملکرد محصول و محیط
دفاعی و مدل مفهومی اولیه ،به همراه سایر متغیرهای مدل در قالب پرسشنامه بسته وارد مرحله دلفی گردید.

هدف از بکارگیری تکنیک دلفی ،بررسی شاخصهای هر یک از متغیرها (حاصل از مصاحبه و ادبیات
موضوع) و میزان تأثیرگذاری هر یک از ابعاد در مدل و بهعبارتدیگر ،تأیید مدل بوده است .تکنیک دلفی
در سه مرحله انجام و نظرات  15نفر از خبرگان علمی و عملی حوزه فناوری برتر (بهصورت هدفمند)
اخذ شد .افرادی جهت تکمیل پرسشنامه دلفی مدنظر قرار داده شدند که تجربه علمی و اجرایی مناسبی در
حوزه فناوری برتر دفاعی داشته باشند که بدین منظور سابقه کاری (مدیریتی) و علمی حداقل پنج سال در
در بخش اول ،متغیر عملکرد محصول جهت امتیازدهی به هر شاخص (آیا شاخص برای اندازهگیری متغیر
مناسب است؟) و در بخش دوم ،تمامی متغیرهای مدل جهت امتیازدهی به هر متغیر (آیا متغیر بر عملکرد
محصول تأثیرگذار است؟) به خبرگان دلفی ارائه گردید در هر دو بخش از طیف پنج گزینهای لیکرت
برای سنجش استفاده شد .در مرحله دوم ،در بخش اول ،فقط شاخصهایی ارائه گردید که بهطور میانگین
امتیاز  3.7را کسب کرده بودند (انتخاب عدد  3.7بهعنوان مرز ،به این دلیل بود که در پژوهشهای علمی
توصیهشده است که تعداد شاخصهای هر متغیر در روش معادالت ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات
جزئی بین  3تا  5شاخص باشد) .از بین  11شاخص مرحله اول ،فقط  5شاخص وارد مرحله دوم شد.
در بخش دوم نیز با توجه به اینکه تمامی متغیرها ،دارای میانگین امتیاز باالی  3.5بودند ،در پرسشنامه
باقی ماندند و از خبرگان خواسته شد که درصورتیکه بر اساس نظر آنها ،اهمیت این متغیر کمتر از 3.5
میباشد ،نسبت به حذف آن اقدام نمایند .پس از جمعآوری پرسشنامهها و تجزیهوتحلیل نتایج مشخص
شد که تمام  5شاخص در بخش اول ،میانگین باالی  4را کسب نمودهاند و در بخش دوم نیز فقط یکی از
متغیرها از سوی یکی از خبرگان حذف گردید که در مرحله سوم ،تأیید شد .در مرحله سوم ،نتایج حاصل
از پرسشنامهها ،تغییری را نمایش نداد .نظرات جمعبندی شده در قالب پرسشنامه دلفی ،عالوه بر تأیید مدل،
در پرسشنامه بخش توصیفی نیز استفاده شد.
در بخش پیمایشی تحقیق ،با طراحی و توزیع پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی و در نظر
گرفتن صنایع الکترونیک دفاعی بهعنوان جامعه آماری هدف و بهصورت تمام شماری ،تعداد  64پرسشنامه
در شیراز توزیع گردید .با توجه به تقسیمبندی سیستم نایکس ،صنایع الکترونیک بهعنوان صنایع مبتنی بر
فناوری برتر شناخته میشوند .درنهایت اطالعات  58سازمان انتخابشده از جامعه هدف در سال 1396
جمعآوری شد (مشارکت  90درصد) .فرد انتخابی از سازمان جهت پاسخگویی ،دارای نقش مدیر ارشد و
یا مدیر حوزه تحقیقوتوسعه بود تا اطالعات کافی در مورد متغیرها در اختیار داشته باشد .بهمنظور تعیین
اندازهی نمونه ،الزامات حداقل حجم نمونه الزم بر اساس هیر و همکاران ( ،)1395لحاﻅ گردید.

تاثير ويژگي هاي صنايع مبتني بر فناوري برتر بر نوآوري فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونيک دفاعي (مطالعه موردي :صنعت الکترونيک دفاعي شيراز)

این صنعت مالک قرار گرفت .در مرحله اول ،پرسشنامهای حاوی دو بخش در اختیار خبرگان قرار گرفت.
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عملکردمحصولدفاعی

قابلیتنوآوریمحصول

ویژگیهایفناوریبرتر

پاسخگوییبه
مشتریان

نیازهایخاص
عدمقطعیت

اهداف
راهبردی

شرایطخاص

قابلیتنوآوریفرآیند

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش
پس از انجام مطالعه پیرامون موضوع و انجام مصاحبهها و اجرای تکنیک دلفی ،روایی محتوای پرسشنامهی
طراحیشده جهت فاز پیمایشی ،ازطریق مشورت و مصاحبه با سه تن از کارشناسان متخصص در این حوزه
موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش ،براي آزمون فرضیهها از مدلسازی معادالت ساختاري مبتنی بر
کمترین مربعات جزئی استفاده شد که دلیل انتخاب این روش ،محدود بودن حجم نمونه بوده است .تأیید
مدل در روشهای معادالت ساختاری یک فرایند دومرحلهای است که مرحلهی اول آن ،ارزیابی مدل
اندازهگیری و مرحله دوم ،ارزیابی مدل ساختاری میباشد .تمامی متغیرهای مدل مفهومی تحقیق از نوع
انعکاسی (بازتابنده) میباشند ،لذا جهت سنجش سازگاری درونی (پایایی همگرا) ،از دو معیار :آزمون آلفای
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

کرونباخ و پایایی مرکب و بهمنظور بررسی روایی ،از روشهای روایی متقاطع ،همگرا و افتراقی استفادهشده
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است .ارزیابی نتایج مدل ساختاری ،شامل بررسی قابلیتهای پیشبینی مدل و روابط میان متغیرها است .از
شاخص »نیکویی برازش« ( )Tenenhaus et al.. 2004 & 2005جهت سنجش اعتبار کل مدل بهره گرفته
شد .بهمنظور بررسي مسیرهاي مشخصشدهی پژوهش ،نرمافزار اسمارت پی ال اس( 6نسخه  )2مطابق با
مدل مفهومي مورد استفاده قرارگرفته است.
بهمنظور تعریف شاخصهایی که بتواند متغیر »عملکرد محصول« را در صنعت دفاعی اندازهگیری نماید،
عالوه بر استفاده از مطالعات پیشین ،از نتایج مصاحبه با پنجتن از خبرگان در صنایع دفاعی مبتنی بر فناوری
برتر نیز استفادهشده که درنهایت در قالب پرسشنامه دلفی مورد تأیید قرار گرفت.
شاخصهای مورداستفاده برای متغیرهای مدل در تحقیق ،به تفکیک منابع حمایتی مربوطه ،در جدول ()2
مشخصشده است .برخی از شاخصهای سنجش متغیرها برگرفته ازنظر خبرگان میباشد .برای مﺜال،
بهمنظور سنجش عملکرد محصول دفاعی ،خبرگان برخی از شاخصهای طرﺡشده در ادبیات موضوع را در
حوزه دفاعی حائز اهمیت بیشتر دانسته که در قالب متغیر پاسخگویی به مشتریان در نظر گرفته شد .خبرگان
بخش مصاحبه» ،اهداف راهبردی« را ازجمله اهداف اصلی عملکردی محصوالت در صنعت دفاعی بیان

جدول ( :)2شاخصهای مورداستفاده برای متغیرهای مدل

قابلیت نوآوری
محصول

توانایی افزایش دامنهی محصوالت ،توانایی بهبود طراحی
محصوالت ،توانایی کاهش زمان توسعه محصول جدید تا
معرفی آن به بازار

قابلیت نوآوری
فرایند

توانایی خلق و مدیریت فناوریهای دارای ارتباط باهم،
توانایی مدیریت و جذب فناوریهای کلیدی و پایه صنعت،
توانایی تخصیص منابع به واحد تولید بهطور بهرهور ،توانایی
یکپارچهسازی فعالیتهای مدیریت تولید ،دارای دانش
ارزشمند برای ایجاد نوآوری در فرایندهای ساخت

)Tuominen & Hyvö& nen. 2004; Camisón
(López. 2010

عدم قطعیت (تغییر نيازهاي مشتريان بر اساس تغييرات ُمد
در محيط ،نامعلوم بودن سرعت تنظيم مشتري با محصوالت،
مشکل بودن پيشبيني اندازه بازار ،نامعلوم بودن چرخه عمر
محصول به علت نوسانات رقبا ،زیاد بودن تغییرات رقبا،
نامعلوم و غیر روشن بودن محصوالت پيشنهادي رقبا)

مبتنی بر جدول ()1

شرایط خاص (سرعت ارتقا فناوری در صنعت بیش از
متوسط صنایع در کشور است ،وابستگی زیاد با توسعه دانشی
و عملی محصوالت صنعت ،بیش از  4درصد بودن نسبت
هزینههای تحقیقوتوسعه به فروش کل ،باال بودن ارزشافزوده
محصوالت ،دارای بازار گسترده ،اثرگذاری اقتصادی بنیادین
و قابلتوجه)

مبتنی بر جدول ()1

نیازهای خاص(نیاز به زیرساختهای قوی فناوری در سطح
فرا بنگاهی ،نیاز به سیستمهای انعطافپذیر و پویا ،بهکارگیری
فناوریهای مختلف بهصورت غیرمستقیم ،تقریب ًا  2برابر بودن
نسبت متخصصان به سایر کارکنان)

مبتنی بر جدول ()1

ویژگیهای صنایع
مبتنی بر فناوری
برتر

عملکرد محصول
دفاعی

اهداف راهبردی (کامل بودن محصول و عدم نیاز به
محصوالت مکمل جهت استفاده ،ایجاد قدرت بازدارندگی
فعال ،ایجاد خوداتکایی در حوزه دفاعی ،قابلیت سازی در
حوزه دفاعی)
پاسخگویی به مشتریان (قیمت ،کیفیت ،انعطافپذیری ،زمان
پاسخگویی ،ارائه خدمات)

منبع

(محمدی و همکاران،
)1388
مصاحبه-تکنیک دلفی
(فقهی فرهمند)1390،
;)Erensal et al.. 2006
(Schilling & Hill. 1998
مصاحبه-تکنیک دلفی

نمودند .در بررسی نظرات خبرگان (مصاحبه) ،دو محور اصلی برای عملکرد محصول دفاعی مدنظر قرار
داده شد )1 :تأمین نیازها و مطالبات مشتریان (نیروهای مسلح) در قالب پاسخگویی به مشتریان و  )2تحقق
اهداف راهبردی صنعت دفاعی ازجمله بازدارندگی.

 -4تجزیهوتحلیل یافتهها

بررسی آمار توصیفی مرتبط با افراد پاسخگو در سازمانهای دفاعی نشان میدهد که  77.6درصد ( 45نفر)

تاثير ويژگي هاي صنايع مبتني بر فناوري برتر بر نوآوري فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونيک دفاعي (مطالعه موردي :صنعت الکترونيک دفاعي شيراز)

بعد

مولفهها

)Tuominen & Hyvö& nen. 2004; Camisón
(López. 2010
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دارای مدرک فوﻕلیسانس 20.4 ،درصد ( 12نفر) مدرک لیسانس و  2درصد ( 1نفر) دارای مدرک دکترا
میباشند .همﭽنین حدود  40درصد بیش از  41سال و  60درصد کمتر از  40سال سن داشتهاند .تجربه کاری
 55درصد افراد زیر  15سال و مابقی باالی  15سال بوده است 48 .درصد افراد پاسخگو ،میزان آشنایی خود
با مفاهیم مدل را زیاد 46 ،درصد متوسط و تنها  6درصد ،کم بیان نمودهاند 39 .درصد افراد ،دارای نقش مدیر
تحقیقوتوسعه و  47درصد ،دارای نقش مدیر ارشد و  14درصد مابقی نیز جانشین مدیریت ارشد بودهاند.
با توجه به نوع متغیرها و تعداد شاخصهای در نظر گرفتهشده برای آنها ،متغیر عملکرد محصول دفاعی و
ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بهصورت یک متغیر دوسطحی لحاﻅ شدهاند .متغیر عملکرد محصول
دفاعی دارای دو متغیر سطح یک :پاسخگویی به مشتریان و اهداف راهبردی و متغیر ویژگیهای صنایع
فناوری برتر مشتمل بر سه متغیر سطح یک :نیازهای خاص ،شرایط خاص و عدم قطعیت میباشد .روش
کمترین مربعات جزئی ،یک روش آماری ناپارامتریک است ،ولی چون دادههای خیلی دور از نرمال ،مشکالتی
را در ارزیابی معناداری پارامترها نشان دادهاند ،بررسی اینکه دادهها خیلی دور از توزیع نرمال نیستند ،مهم است
که این موضوع بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی در جدول ( )3مدنظر قرار گرفت.
نتایج نشان داده که تمامی بارهای عاملی بیش از  0.7شده است .همچنین مقدار آماره تی برای تمامیبارهای
عاملی از  1/96بزرگترند و درنتیجه در سطح اطمینان  %95معنادار میباشند .تمام متغیرهای موردمطالعه دارای
میانگین واریانس استخراجشده باالتر از  0/5هستند که نتایج در جدول ( )4قابلمشاهده است و نشان از روایی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

باالی شاخصهای در نظر گرفتهشده برای متغیرها دارد .روایی افتراقی برای متغیرها از طریق معیار فورنل

پاسخگویی به مشتریان
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اهداف راهبردی

الرکر بررسی شد و ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشدهی تمامی شاخصهای یک متغیر از همبستگی
جدول ( :)3شاخصهای توصیفی برای متغیرهای تحقیق
متغير تحقيق

ميانگين

میانه

انحراف
معيار

عدم قطعیت

۳٫۲۵۵

نیازهای خاص
شرایط خاص
قابلیت نوآوری محصول
قابلیت نوآوری فرایند

۳٫۸۵۸
۳٫۹۱۹
۴٫۰۳۹
۳٫۳۹۷
۳٫۳۵۷
۳٫۱۷۲

شاخصهای نرمالیتی

کمترین

بیشترین
۴٫۴

چولگي

كشيدگي

۳٫۲

۰٫۵۰۷

۰٫۱۶۸

-۰٫۱۶۲

۲٫۲

۴

۰٫۵۶۶

-۰٫۷۱۳

۱٫۱۲۳

۲

۵

۴

۰٫۵۹۱

-۰٫۴۰۱

۰٫۳۵۱

۲٫۱۶۷

۵

۴

۰٫۶۲۸

-۰٫۴۹۵

۰٫۷۰۳

۲٫۳۳۳

۵

۳٫۴

۰٫۵۶۲

-۰٫۳۷۸

-۰٫۴۸۲

۲

۴٫۴

۳٫۴

۰٫۶۶۱

-۰٫۶۶۶

۰٫۶۸۷

۱٫۴

۴٫۶

۳٫۲

۰٫۵۰۲

۰٫۲۱

۰٫۸۹۳

۲

۴٫۶

آن شاخص با سایر متغیرها بیشتر شده و روایی افتراقی تأیید میگردد .نتایج پایایی مرکب و آلفای کرونباخ،
گویای پایایی متغیرها میباشد .برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش ،شاخص روایی متقاطع مﺜبت و
قوی (باالتر از  )0.35بوده و میانگین کل برابر  0.59است که نشان از کیفیت مطلوب مدل اندازهگیری دارد.
ضرایب مدل مسیری و معناداری آنها در شکل( )2موردتوجه قرارگرفته است .همانگونه که مشاهده میشود،
تمامی مسیرهای مدل مفهومی در سطح  99درصد معنادار شناختهشدهاند .معیار  R2برای عملکرد محصول برابر
قابلیت نوآوری محصول ،قابلیت نوآوری فرایند و ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر تشریح میگردد.
با توجه به سایر عوامل مؤثر بر تغییرات عملکرد محصول که در این تحقیق موردبررسی قرار نگرفته است
و همﭽنین بر اساس هدف این پژوهش ،عدد کسبشده دارای مطلوبیت است .مقدار شاخص برازش برابر
 0.409شده است که نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و
زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این موضوع ،بیانگر همسو بودن سؤاالت با متغیرهای نظری است.
یهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عملکرد محصول دفاعی ،نشان م 
ضریب مسیر میان ویژگ 
یدهد که
این ویژگ 
یها دارای تأثیر مﺜبت و مستقیم بر عملکرد محصول دفاعی هستند .بهعبارتدیگر هرچه شرایط
PIC2

PIC3

**0.891

**0.827

PIC1

**0.882

SC2

SC1

SC3

**0.632** 0.723** 0.665
**0.827

RTOC1

**0.7

**0.815
RTOC2
RTOC3

**0.824

**0.764

)0.435** (t=6.053

)0.332** (t=4.149

**0.624
**0.765

**0.453
**0.741

RTOC4

**0.690

)0.342**(t=5.534

R2=0.527
SA1

**0.935
SA2
SA3

**0.880

SC4
SC5

SC6
SN1

**0.857
**0.827

SN2

**0.803

SN3

**0.615
SN4

**0.770

**0.898
)0.587** (t=10.56

)0.210** (t=2.527

**0.733

**0.605
**0.659

SA4

**0.9** 0.791
ProcessIC5

ProcessIC4

**0.859
ProcessIC3

**0.878

UN2

**0.942

UN3

**0.911
**0.914

UN4
UN5

**0.806** 0.806
ProcessIC2

UN1

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 ( :)2مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد و معناداری
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با  0.527میباشد .بهعبارتدیگر ،مقدار  0.527از تغییرات واریانس متغیر عملکرد محصول توسط متغیرهای

167

جدول ( : )4شاخصهای ارزیابی مدل اندازهگیری
متغیرهای پنهان

ميانگين واريانس
استخراجشده

پایایی مرکب

R2

آلفای کرونباخ روایی متقاطع

ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر

0.34

0.8251

0

0.7834

0.352

شرایط خاص

0.522

۰٫۸۶۵۳

۰٫۲۰۳۱

۰٫۸۱۶۱

0.518

نیازهای خاص

۰٫۶۰۱۹

۰٫۸۵۸

۰٫۴۷۶

۰٫۷۷۷

۰٫۶۰۵

عدم قطعیت

۰٫۷۷۱۷

۰٫۹۴۳۷

۰٫۸۰۹۱

۰٫۹۲۳۹

۰٫۷۷۲

قابلیت نوآوری محصول

۰٫۷۵۲

۰٫۹۰۱

۰٫۱۸۹

۰٫۸۳۶۳

۰٫۷۵۴

قابلیت نوآوری فرایند

۰٫۶۹۴۳

۰٫۹۱۸۶

۰٫۳۴۴۳

۰٫۸۹۰۱

۰٫۶۹۷

پاسخگویی به مشتریان

۰٫۵۰۶۷

۰٫۸۶۲۱

۰٫۵۴۸۹

۰٫۷۳۹۹

۰٫۶۱۲

اهداف راهبردی

۰٫۶۱۲۲

۰٫۸۵۹۴

۰٫۵۹۳۳

۰٫۷۷۳۴

۰٫۶۱۳

عملکرد محصول

۰٫۳۱۴۸

۰٫۸۱۳

۰٫۵۲۶۶

۰٫۸۳۱۳

۰٫۵۴۲

صنعت ،دارای عدم قطعیت بیشتر ،نیازهای خاص و شرایط خاص باشد ،عملکرد محصول مطلو 
بتر است
(فرضیه  .)1همﭽنین فرضیات  6و  7در راستای بررسی میانجیگری دو متغیر قابلیت نوآوری محصول و
فرایند در مسیر میان ویژگ 
یهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر و عملکرد محصول ،با مقادیر  VAFبه ترتیب
 %27و  ،%24مورد تأیید قرار میگیرند .یعنی ویژگ 
یهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر با اثرگذاری بر قابلیت
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

نوآوری محصول و فرایند نیز ،بهصورت جزئی عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار م 
یدهد .همﭽنین

بررسی ضرایب مسیر ویژگیهای صنایع فناوری برتر بر دو قابلیت نوآوری محصول و قابلیت نوآوری
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فرایند حاکی از تأثیرگذاری بیشتر ویژگ 
یهای این صنایع بر قابلیت نوآوری فرایند است .یعنی عدم قطعیت،

ضرایب مسیر حاکی از اثرگذاری مﺜبت و مستقیم ویژگ 
یهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر بر قابلیت نوآوری
محصول و فرایند (فرضیات  2و )3میباشد .تأثیر مﺜبت و مستقیم دو متغیر قابلیت نوآوری محصول و فرایند
بر عملکرد محصول دفاعی (فرضیه 4و )5مورد تأیید قرار گرفت.
میزان تأثیرپذیری عملکرد محصول دفاعی از متغیر ویژگیهای صنایع مبتنی بر فناوری برتر باال است .ازآنجاکه
تغییرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر ،کام ً
ال اجتنابناپذیر میباشند ،مدیریت نحوهی تأثیرپذیری محصوالت

شبینی بهموقع و عکسالعمل مناسب م 
با پی 
یتواند اثرپذیری محصوالت را مبتنی بر خواست سازمانها نماید.
مقایسه ضرایب دو مسیر قابلیت نوآوری محصول و قابلیت نوآوری فرایند بر عملکرد محصول نشان
م
یدهد که قابلیت نوآوری محصول تأثیر بیشتری بر عملکرد محصول دارد .با توجه به اینکه قابلیت نوآوری
محصول ،بدون واسطه و تأخیر میتواند عملکرد محصول را تحت تأثیر قرار دهد ،این تفاوت منطقی است.

نیازها و شرایط خاص موجب م 
یشود که قابلیت نوآوری فرایند نسبت به قابلیت نوآوری محصول رشد
بیشتری داشته باشد .فلذا در صنعت الکترونیک دفاعی ،ویژگیهای صنعت ،سازمانها را به سمت ارتقا
قابلیت نوآوری محصول سوﻕ میدهند تا بتوانند بهسرعت به تغییرات واکنش نشان دهند.
یافتههای تحلیلی ،پژوهشهای پیشین را در مورد تأثیر قابلیتهای نوآوری محصول و فرایند بر عملکرد
تأیید نمود .تأیید اثرگذاری قابلیت نوآوری محصول بر عملکرد محصول همراستا با مطالعه منگوس
تدریجی بودن و میزان رادیکالیسم نوآوری محصول در حوزه تجاری تمرکز شده است .تأیید اثرگذاری
قابلیت نوآوری فناورانه (محصول و فرایند) بر عملکرد نیز همراستا با مطالعات زندحسامی و آشتیانیپور
( ،)1392کامیسون و لوپز ( ،)2014گاندای ( )2011و آذر و سیابوشی ( )2017میباشد و نتایج آنها را
تأیید مینماید (زندحسامی و آشتیانیپور1392 ،؛Camison & Lopez. 2014; Gunday et al.. 2011

.)Azar & Ciabuschi. 2017

 -5جمعبندی

توسعه خدمت یا محصول جدید از منظرها و روشهای مختلفی ایجاد میشود لذا سنجش عملکرد و
ارزیابی میزان موفقیت توسعه یک محصول یا خدمت جدید از اهمیت باالیی برخوردار است .با توجه به
این مسأله و وجود خﻸ پژوهشی در زمینه ارزیابی عملکرد توسعهخدمتجدید در صنعت بهداشت و درمان،
در این پژوهش سعی شده تا با بهرهگیری از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه ،چارچوبی بهمنظور انجام
این ارزیابی ارایه گردد .مدل مذکور دربرگیرنده  18شاخص مختلف بوده و پس از کسب نظرات خبرگان
پژوهش نهایی شده است .به منظور افزایش ساختارمندی مدل ارائه شده و با توجه به جنس شاخصهای
نهایی و حوزههای مورد توجه در پژوهشهای گذشته ،این شاخصها در قالب مدل کارت امتیازی متوازن
دستهبندی شده و به عنوان مدل اولیه ارزیابی عملکرد توسعهخدمتجدید ارائه گردیده است .مدل اولیه
مذکور ،با استفاده از رویکرد مدلسازیساختاریتفسیری و با بهرهگیری از نظرات خبرگان مدلسازی شده
و ارتباطات و سطوﺡ مختلف مدل به دست آمده است .معیارهای ارزیابی عملکرد ،مشتمل بر  5سطح
است که توالی تأثیر معیارها بر روی یکدیگر را مشخص نموده است .در نهایت با استفاده از روش تحلیل
میکمک ،انواع ارتباطات میان این معیارها مشخص شده است .این ارتباطات به نحوی است که  13معیار
از  18معیار مورد استفاده ،عالوه بر اثرگذاری بر معیارها ،نقش اثرپذیری را نیز ایفا میکنند و در جایگاه
معیارهای ارتباطی قرار گرفتهاند؛  5معیار باقیمانده نیز ،در جایگاه معیارهای اثرپذیر هستند .در بخش سوم،

تاثير ويژگي هاي صنايع مبتني بر فناوري برتر بر نوآوري فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونيک دفاعي (مطالعه موردي :صنعت الکترونيک دفاعي شيراز)

و آوه ( )2010میباشد ()Menguc & Auh. 2010؛ با این تفاوت که در مطالعه ایشان ،بر دو جنبهی
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پس از ارائه مدل ارتباطات معیارهای ارزیابی عملکرد توسعه جدید صنعت بهداشت و درمان ،با استفاده
از رویکرد تحلیل شبکهای ،وزن و اهمیت هر یک از معیارها مشخص شده است .در فاز بعدی به ارزیابی
عملکرد توسعهخدمتجدید در بیمارستان محب مهر پرداخته شدهاست .در نهایت با تجمیع مدل ارائه شده
توسط رویکرد مدلسازیساختاریتفسیری ،وزن به دست آمده از رویکرد تحلیل شبکهای و وضعیت فعلی
بیمارستان محب مهر در هر یک از معیارها ،عملکرد کلی توسعه خدمت بیمارستان مورد سنجش قرار گرفته
است .این چارچوب کمک میکند تا بیمارستان سیاستهای عملکردی خود را متناسب با چارچوب ارائه
شده؛ اصالﺡ نماید و اقدامات حوزه توسعه خدمات جدید خود را به نحوی اثربخش بهبود بخشد .برای
این منظور ،تدوین سیاست اصالحی درخصوص بهبود عملکرد بیمارستان در معیارهای با اهمیت نسبی
بیشتر و تمرکز بر معیارهای مهمتر ،موجبات بهبود عملکرد کلی بیمارستان در حوزه توسعه خدمات جدید
در مقایسه با رقبا را فراهم مینماید.
بر اساس نتایج حاصل ،در میان ابعاد مختلف مدل کارت امتیازی متوازن ،بعد مشتری و بازار با اختالف
باالیی ،از سایر ابعاد وزن بیشتری را به خود تخصیص داده است .همﭽنین امتیاز نهایی عملکرد این
بیمارستان در حوزه توسعهخدمتجدید  54از  100بوده که در حد متوسط رو به باال قرار میگیرد .با توجه
به اینکه بازه زمانی آغاز به فعالیت در حوزه توسعه خدمت جدید در بیمارستان محب کمتر از  5سال است،
این سطح از عملکرد قابل قبول میباشد .این بیمارستان میتواند در دورههای آتی ،با انتخاب راهبردها و
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال هفتم ،شماره اول ،بهار 1397

اقدامات مناسب در این خصوص ،عملکرد خود را تا سطح قابل توجهی بهبود بخشند .برای این منظور
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بایستی بر روی معیارهای مهمتر و با اهمیت باالتر سرمایهگذاری نموده و در صورتی که در دوره آتی به
سطح عملکرد باالتری رسیدند ،معیارهای کم اهمیتتر را نیز به عنوان هدف خود در نظر بگیرند .همﭽنین
با توجه به تحلیل مدلساختاریتفسیری و میکمک میتوان بیان نمود معیار ( ،)C5دارای بیشترین میزان
وابستگی و کمترین میزان اثرگذاری بر روی سایر معیارها است .پس از آن معیار ( )C2با این مشخصات
جای گرفته است .اکﺜر معیارهای در نظر گرفته شده برای ارزیابی عملکرد توسعه خدمت جدید ،به عنوان
معیارهای ارتباطی شناخته شده اند که دارای ارتباطات گستردهای در داخل خود هستند .این بدین معنی
است که عالوه بر داشتن قدرت اثرگذاری باال ،میزان وابستگی زیادی نیز دارند.
در راستای بهبود عملکرد بیمارستان محب در حوزه توسعه خدمات جدید ،با توجه به اینکه از میان معیارهای
شناسایی شده ،معیارهایی نظیر ارزش برند ،جذب مشتری جدید ،ایجاد مزیت رقابتی و کیفیت خدمات دارای
بیشترین پتانسیل بهبود هستند ،لذا بیمارستان مورد مطالعه ،باید تمرکز خود را در درجه نخست معطوف به
ارتقای سطح عملکرد در این معیارها نماید که این امر از طریق اتخاذ راهبردهای مناسب در زمینه افزایش ارزش
برند ،تبلیغات مناسب ،سرمایهگذاری در ارتقای سطح کیفی خدمات و غیره انجام پذیر خواهد بود .بدیهی است

موارد فوﻕ اثر بسزایی در جذب مشتریان جدید نیز خواهد داشت و میتواند به شکل مناسبی موجبات ارتقای
.عملکرد سازمان در توسعه خدمت جدید گردد

 نوآوری این پژوهش شامل تجمیع و بومیسازی معیارهای ارزیابی، با توجه به تحلیل صورت گرفته

عملکرد توسعه خدمت جدید در صنعت بهداشت و درمان در قالب یک مدل و اعتبارسنجی آن با کمک

 شناسایی روابط میان معیارها و نحوه اثرگذاری آنها با بهرهگیری از رویکرد مدلسازی،خبرگان حوزه
) صنعت الکترونيک دفاعي شيراز:تاثير ويژگي هاي صنايع مبتني بر فناوري برتر بر نوآوري فناورانه و عملکرد محصول در صنعت الکترونيک دفاعي (مطالعه موردي

 تعیین اهمیت و میزان اثرگذاری هر یک از معیارها بر روی عملکرد بیمارستان با،ساختاری تفسیری

استفاده از روش فرآیند تحلیلشبکه و در نهایت ایجاد چارچوبی برای سیاستگذاری جهت بهبود در
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identity. Political Geography, Volume(21), pp. 105-124.

.عملکرد توسعه خدمت جدید در صنعت بهداشت و درمان میباشد

 از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری استفاده،به منظور تایید دقیقتر مدل ارایه شده پیشنهاد میشود

 عملکرد توسعه خدمت بیمارستانهای، همﭽنین پیشنهاد میگردد تا با استفاده از این چارچوب.شود

 در، همﭽنین پیشتر ذکر شد که ارزیابی توسعه خدمت جدید.مختلف محاسبه و با یکدیگر مقایسه شوند
 لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای.سطح خدمت و پروژه نیز عالوه بر سطح سازمان قابل ارزیابی میباشد
. به ارزیابی عملکرد در سطح پروژههای توسعه خدمت جدید و یا خدمت جدید پرداخته شود،آتی
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