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مدل ظرفیت جذب در سازمانهای دانش بنیان دفاعی با
رویکرد آیندهپژوهی

احمدعسکری 1

چکیده
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل ظرفیت جذب در سازمانهای دانش بنیان دفاعی با رویکرد
ندهپژوهیمیباشد.روش پژوهش،آمیختةاکتشافی بودهکهدر مرحلةنخست مطالعهای کیفی
آی 
(آینده پژوهی -دلفی) و مدل پژوهش جهت بررسی کمّی در مرحلة بعد طراحی شده است .به
منظوربررسیابعادومولفههای پیشنهادیمدلاولیهازجامعهآماریشامل خبرگاندانشگاهی،
مدیران و روسااستفادهگردید.همچنین بهمنظوربررسیمدلپیشنهادیازجامعهآماریشامل
کارکنانسازمانهایدانشبنیاندفاعیواقعدراستانهایتهرانوالبرز(تعداد300نفر)بهروش
نمونهگیریتصادفی سادهاستفادهشد.پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار تحلیل آماری ،Excel 2013
 Smart-PLS ،SPSS 24استفاده گردید .بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پرسشنامه
پژوهشگرساختهبا 9بُعد 38،مولفه تهیهگردید .برابر نتایج بدستآمدهازمدلپژوهشمیتوان
بیانکردکهمدلپیشنهادیموردتأییدبودهوهمچنینبراساسشدتتأثیربین مولفههایمدل
در جدول ( ،)6تشخیص بر عملکرد مطلوب ،جذب بر عملکرد مطلوب به ترتیب کمترین ضریب
تأثیر رادارند.درحالیکه محیط بیرونی برعواملسازمانی ومحیط بیرونی بریکپارچگی ،تحول،
پیکربندیبیشترینضریبتأثیررادارند.همچنینتأثیربهرهبرداریبرعملکردمطلوب،تأثیرجذب
برعملکردمطلوب،تأثیرتشخیصبرعملکردمطلوبدرسطحاطمینان95درصد(سطحمعناداری
یباشند .
5درصد)معنادارنم 
واژههای کلیدی :
ظرفیت جذب ،سازمانهای دانش بنیان دفاعی ،آینده پژوهی.

.1عضوهیئتعلمیدانشگاهپدافندهواییخاتماالنبیاء(ص) 
* نویسندهمسئول ya_gaem151@yahoo.com:
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مقدمه
امروزهنقشکسبوکارهایکوچکومتوسطدرپیشرفتوتوسعهکشورهانقشیباااهمیات،
میباشد،وسرمایهگذاریبررویاینکسابوکارهااباهاقتصاادداناش
حیاتیوغیرقابلانکار 
یگردد.ازدیدگاهدولتها،شرکتهایدانشبنیانبهعنوانمنابعمهمدرآمادو
محورمنجرم 
یشاوند (Etzkowitz,
اشتغالونهایتاًنیرویمهمتأثیرگاذاردرتوساعهاقتصاادیشاناختهما 
).2006اسنادباالدستیکشورازجملهسیاستهایابالغیاصل44قانوناساسی،برنامهچهارم
وپنجمتوسعهوهمچنینسندچشماندازبیستسالهکشور،همگیحوزهاقتصاددانشبنیاان
راجزءحوزههایمهموتأثیرگذاردرکشوردانستهوتوسعهاینبخشرادراولویتبرناماههاای
توسعهایکشورقراردادهاند.تحققایناهداف،ایجادوتأسیسشرکتهایداناشبنیااناسات
کهبهطورعمدهباحضورکارآفرینانیکهدارایایدههایمحوریهستندهادایتمایشاود.در
اینراستااینشارکتهااورشادعلمایوتوساعهتکنولاو یآنهاایکایازکاانونهاایتوجاه
استگذارانایراندرسالهایاخیربودهاست.امااعمادتتمرکازایانسیاساتگاذارانبار
سی 
یسازیآنهادرشرکتهاایداناشبنیاانو
ورودیهایچرخهتولیدعلم،توسعهفناوریوتجار 
سرمایهگذاریمجددآنبرتولیدعلموفناوریبودهودرکوشناختعمیقیازنحاوهعملکارد
شرکتهایدانشبنیانداخلیوعواملمؤثربرموفقیتآنهاوجودندارد(خیاطیانوهمکااران،
 .)1393
عدم وجود استفاده از قابلیت ظرفیت جذب در سازمان بزرگترین مانع برای یادگیری
میباشد ).(Lane & Lubatkin, 1998ازاینروتوسعهوحفظظرفیت
سازمانیوبهبودعملکرد 
حائزاهمیتمیباشد (Lane, Koka & Pathak

جذببرایبقاوموفقیتشرکتدردرازمدت
ظرفیتجذبتحتتاثیرعمقدانشفعلیدرسازمانیقرارمیگیرد،بااینتصورکه

) .,2006
فرایند یادگیری بطور عادی بر روش یادگیری ایجادشده تکیه میکند .بدین معنا که دانش
جدیدمیتواندبهآسانیدرموردیجذبشودکهبادانشفراگرفتهشدهتوسطسازمانارتباط
دارد .ظرفیت جذب یک پدیده پویاست ،ویژگیهای آن بر سازمانهای دانش بنیان تاثیر
میگذارند ) .) Levi-Jaksic et al.,2013

در حال حاضر وجود تحریمهای علمی و دانشی از طرف کشورهای صاحب فناوری
سازمان هایدفاعیراجهتایجادخودکفاییدرزمینهتولیدسامانههاوسیستمهاینظامیبا

چالشفراوانمواجهنمودهاستودراینمیانسازمانهایدانشبنیاندفاعیجهتکسبو
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توسعهدانش درلبهفناوریبسترمناسبیجهترفعچالشعنوانشدهازطریقظرفیتجذب
میتوانندباشند .
جذبدرسازمانهایدانشبنیاندفاعی

هدفاصلیازانجاماینتحقیقارائهمدلظرفیت
با رویکرد آینده پژوهی میباشد .با توجه به اهمیت نقش شرکتهای دانش بنیان دفاعی در
تحققسندچشماندازبیستسالهکشور،تدوینچشماندازظرفیتجذبدرشرکتهایدانش
دارایاهمیتمیباشدوضرورتداردتابتوانیموضعیتمطلوبرامعماریکردهو

بنیاندفاعی
با گام برداشتن در راستای اهداف راهبردی سازمان به وضعیت مورد انتظار در مولفههای
ظرفیت جذبجهتبهرهبرداری ازآنبرای ارائهمدلیمطلوببرایشرکتهایدانشبنیان
دفاعی دستیابیم ونکتهقابلتوجهاینکه درطراحی مدلوروشدرپژوهشهای مبتنی بر
آینده ،شرایط و ویژگی های بومی ،اهمیت ویژهای دارند از سوی دیگر ،ظرفیت جذب در
شرکتهایدانشبنیاندفاعیموضوعیجدید،پرکاربردوهمچنینموردتوجهازسویمدیران
این شرکتها میباشد ،با توجه به بررسیهای انجام گرفته ،مطالعهای راجع به مدل ظرفیت
جذبدرسازمانهای دانشبنیاندفاعیبارویکردآیندهپژوهی،بصورتاکتشافی،یافتنشدو
کلیه پژوهشگراناز مولفههای شناسایی شدهقبلی بهصورتروشکمی جامعهآماری مورد
یکند،
کردهاند .آنچه پژوهش حاضر را نسبت به سایر تحقیقات متمایز م 
نظر را ،ارزیابی  
اکتشافیبودنروشباهدفیافتنمولفههایظرفیتجذبدرسازمانهایدانشبنیاندفاعی
با تاکید بر آینده پژوهی میباشد که این امر برای مسئوالن ،مدیران و سیاستگذاران
یتواندموثرباشد.پژوهشگردرصدداستاینمطالعهبادرنظر
شرکتهایدانشبنیاندفاعیم 

گرفتنرویکردآیندهپژوهی،تالشیدرمسیرتبیینوشناساییابعادومولفههایمدلظرفیت
جذبدرسازمانهایدانشبنیاندفاعیباشد؛بنابراینسوالاصلیپژوهشحاضربهشرحزیر
است":مدلظرفیتجذبدرسازمانهایدانشبنیاندفاعیچگونهاست؟" 
مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفاهیم آیندهپژوهی

آینده پژوهی،فرآیندتالشسیستماتیکبراینگاهبهآیندهبلندمدتعلم،تکنولو ی،محیط

زیست،اقتصادو اجتماعمی باشدکهباهدفشناساییتکنولو ی هایعامنوظهوروتقویت
حوزه هایتحقیقاتاستراتژیکیاست ،که احتماالًبیشترینمنافعاقتصادیواجتماعیرابه
شودزیراسازمانها

همراهدارند) .(Martin, 2016آیندهپژوهیبهطورهمهجانبهایالزامیمی
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در تمام سطوح برای یافتن ردپایشان در میان آشفتگی نزاع میکنند و استراتژیهای قابل
اعتمادیرابرایپیشرفتبهسمتجلوخلقمیکنند).) Slaughter, 2002:9درایاالتمتحده،
دراستفادهازآیندهپژوهیبهعنوانابزاربرنامهریزیاستراتژیکتوجهروبهافزایشیوجوددارد
).(Ronaldo & Gordon, 2009در نیز اروپا،توجهشدیدیبهآیندهپژوهی درسطحاتحادیه
اروپا و به خصوص در بریتانیا وجود داشته است ) ،(Grocock, 2002آینده پژوهی پیشگویی
رخدادهایآیندهنیست،بلکهپیشبینیآنهامیباشد(پیشگوییدالبرترسیمآیندهایقطعیو
پیشبینیارائهیاحتمالینسبیاست).آیندهبهطورقطعویقیندرتمامیابعادتعییننشده
است،بلکهوابستهبهتصمیمهاییاستکهدرزمانحالاتخاذمیشود.درحالحاضراستفاده
از مطالعات آینده در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کالن تا جایی پیش رفته است که
بسیاریازکشورهاپرو ههاییملیراتحتعنوان"آیندهنگاریملی"درفواصلزمانیمختلف
تعریف واجرامیکنند وازپیشبینیهایحاصله ازنتایج بهدستآمده،بهخصوصدرحوزه
دانش و فناوری ،به برنامهریزیهای راهبردی میان مدت و کوتاه مدت خود میپردازند.
شروان مجری این طرحها را کشورهای  اپن ،آلمان و انگلستان تشکیل دادهاند و در
پی 
کشورهای درحالتوسعهاینظیر ترکیه وافریقای جنوبی نیز انجامشدهاستکهدرتمامی
اینکشورهانتایجطرحهایآیندهپژوهیقابلتوجهبودهاست ).(Enzmann, 2011سندچشم
اندازجمهوری اسالمی ایران بهعنوانترسیمی ازآینده مطلوبجامعهایرانی ،موضوععلمو
فناوری راموردتوجه جدی قراردادهودردو بنددوموششمبهترتیب ایران رابرخورداراز
دانشپیشرفته ،توانا درتولید علمو فناوری ودست یافته بهجایگاه اولاقتصادی ،علمی و
فناوریدرسطحمنطقهآسیایجنوبغربیباتأکیدبرجنبشنرمافزاریوتولیدعلم در افق
عباسنیاوعبدی .)1391،

معرفیمیکند(

1404


ظرفیت جذب

ظرفیت جذب به عنوان توانایی شناخت ،جذب و بهرهبرداری از دانش جدید تعریف شده است
).)Cohen & Levinthal, 1990باتوجهبهاینسهبعد،مشخصاستکهظرفیتجذبنهتنها
تقلیدیاتکراردانشاست،بلکهدرموردترکیبدانشجدیدوموجودبرایتوسعهمحصوالتو
خدمات جدید میباشد) .(Ahx, 2016بر اساس این پایه و بررسی جامع ادبیات خود ،مفهومی
وسیعازظرفیتجذبوعملیاتساختوسازدرچهارظرفیت/ابعاداصلیراارائهشدهاست:
()1کسب (شناسایی و به دست آوردن خارجی دانش که برای عملیات فعلی ارزشمند است)؛
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()2جذب(تفسیرودرکدانشجدید)؛()3تحول(توسعهوترویجدانشمتمادیبرایتسهیل
ترکیب آن با دانش موجود)؛ و ( )4بهرهبرداری (ادغام دانش به دست آورد و تبدیل به
عملیات)) .(Zahra & Gorge, 2002در حالیکه کسب و جذب برای تشکیل ظرفیت جذب
بالقوهیکسازمان،تحولوبهرهبردارینشاندهندهظرفیتجذبتحققیافتهآناست .(Ahx,
) 2016ساختارظرفیت جذب بهقابلیت های سازمانیاشارهدارد( Teece & Pisano, 1994؛
کهشاملسهبعدمیباشد:ظرفیت ()iشناسایی

 Teece et al.,1997؛  )Heelfat et al., 2009
بهرهبرداریازدانشموجوددرمحیطسازمان.دراصل
یاشناخت)ii(،جذب،و()iiiاستفادهیا 
سازهظرفیتجذبابتدابهعنوانتواناییمبتنیبردانشقبلی) (Cohen & Levinthal, 1990
تعریفشدهاستتاارزشاطالعاتجدیدرادرکوشناسایینمایدوآنهارادراهدافتجاری
بکار گیرد ) .(Lopez-Cruz & Garnica, 2018نتایج مطالعات پیرامون ظرفیت جذب ممکن
استبهشرحزیرطبقهبندیشوند :
شناسایی مولفههای ظرفیت جذب ( Nishiyama et al., 2000؛ Vega et al., 2007؛
Todorova & Durisin, 2007؛  ،)González, 2014نقش شرایط محیطی و سایر عوامل
خارجی مربوط به نوآوری در سازمانها ( )Fabrizio, 2009و حتی برنامههای کاربردی
(Volberda et al., 2009؛  ،)López-Paniagua et al., 2011طراحی ابزارهای اندازهگیری
( ،)Marín et al., 2007تحقیقات تجربی ( )de Rozas et al., 2014و ارتباط آنها با انتقال
تکنولو ی ) .(Lopez-Cruz , 2010بنابراین اینمفهومازاینبعددارایحائزاهمیتاستکه
چگونهشرکتهاتواناییجذبمولفههاییادگیریرادرداخلوخارجازخودتوسعهمیدهند،
پسازآندانشخودراحفظمیکنندودرنهایت برای بهبودتصمیمها وعملکردسازمانی
خود از آن استفاده میکنند ( .)Gonzalez & Muina, 2014ظرفیت جذب شده اثر فوق-
العادهای بر موفقیت شرکتها با انتقال دانش سازمانی ،کارایی یادگیری سازمانی و عملکرد

نوآورانهشرکتهادارد(.)Cockburn & Henderson, 1998عالوهبراین،چوندانشبرایبقاو
عملکرد سازمانی ضروری است ،توانایی تجدید و توسعه مداومداراییهای مبتنی بر دانش ،یک
نگرانی اصلی و هدف برای شرکتها است.در این راستا ،ظرفیت جذب به عنوان توانایی برای
نوآوریمداومویادگیریخارجیسازمانیبرجستهاست.وهمچنینعالقهایعلمیبهظرفیت
جذب در تحقیقات استراتژیک و سازمان یافته مورد توجه است (Lewin et al., 2011؛
.)Volberda et al, 2010

148

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،13تابستان 1398
فصلنامه 



یتوان به
در حال حاضر سرعت تغییرات آنقدر زیاد است که با روشهای سنتی دیگر نم 
شناخت ومقابلهباتغییرات پرداخت.باظهورمباحثعلمی آینده پژوهی ،سازمانها میتوانند
بهشناختآینده پرداختهودرصدداثرگذاری برآینده برآیند .شرکتهایدانشبنیاندفاعی،
موتورمحرکاقتصاددانشبنیاندفاعیبودهوتاثیرعمدهایدرتحققاهدافعلمی،اقتصادی
وتجاری سازینتایجتحقیقوتوسعهدرحوزهفناوریهایبرتردارند( Esping-Andersen,
صاحبنظران ،ظرفیت جذب یک موضوع چند بعدی است که اجماعی در

 .)2017از دیدگاه 
موردابعادآنوجودندارد (انصاریوهمکاران.)1395،محققیندیگربابررسیظرفیتجذب،
هایسازمانمعرفیکردندکهبرایکسب،شبیهسازی ،تبدیل و

اینمؤلفه رایکیازتوانایی
استخراجدانشبهکارمیرود ).(Sun et al., 2009; Kostopoulos et al., 2011
همچنینچالشهای پیش رودرراستایظرفیتجذب شرکتهایدانشبنیاندفاعی با
رویکردآیندهپژوهیشرحزیرمیباشد :

الف-عواملمربوطبهریسکهایحوزهعلموفناوری،ب-عواملمربوطبهسیاستگذاریبرای
بنگاههای دانشبنیاندفاعی.ج -عواملفراملی درمدیریت بنگاههای دانشبنیاندفاعی؛ از
قبیل مسائل مربوط به اهداف کالن و برتری و اقتدار علمی ایران ،مسائل مربوط به حقوق
مالکیت معنوی ،مشارکتهای بینالمللی در بخشهای مختلفعلموتکنولو ی ،کاهششکاف
میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،مسائل مربوط به انحصارگرایی در علم و
تکنولو ی،اعمالسالیقوغرضورزیهایسیاسیدربرخورداریملتهاازفناوریهاینوین .
مقالههای مشهور خود ،ظرفیت جذب را به عنوان توانایی شناخت،
کوهن و لوینتهال در  
جذب و استفاده دانش از محیط تعریف میکنند.این ابعاد نشان میدهد که ظرفیت جذب نه
راهحلهایتکنولو یکیبلکهترکیب دانشجدیدوموجود
تنهاتواناییتقلیدسایرمحصوالتو 
در توسعه محصوالت و خدمات جدید است.بنابراین ،ظرفیت جذب درموردیادگیریازطریق
انجام دادن ،در جایی که شرکت با توجه به آن چه که در حال حاضر انجام میدهد بهتر
میشود نیست ،بلکه در مورد نوآوری و تولید دانش جدید است .بنابراین مهم است که یک

میتواند مبنای دانش شرکت را
شرکت بتواند در ظرفیت جذب سرمایهگذاری کند ،زیرا این  
تکمیل،تقویتوتغییردهد) .(Cohen & Levinthal, 1990بهمنظوردرککاملنقشظرفیت
جذبدرحمایتازاجرایاهدافاستراتژیکسازمانها،ویژگیهایعواملوعناصرفردیباید
تجزیهوتحلیلشوندتامفهومظرفیتجذبشکلبگیرد.باتمرکزبرپویاییدانش،تقسیم
ابعاداغلببیانمیشود.این 4ابعادظرفیتجذبشاملاکتساب،شبیه

ظرفیتجذببه 4
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سازی وادغام،انتقالوبهرهبرداری ازدانشهستند و هربعدنقشمهمیدرجریاندانشاز
منبع اصلیخودتااستفادهازآن درسازماندارد.طبقمدلمطرحشده،فرایند تبدیلدانش
بهاقداماتی کهمزیترقابتی راتولیدکردهشاملکسب،شبیهسازی،انتقال وبهرهبرداریاز
قابلیتها میباشد .اکتساب به قابلیت سازمان برای شناسایی و کسب خارجی است که برای
عملیاتهایخودمهممیباشد و شدتوسرعتفرایندمیتواندکیفیتقابلیتهایاکتساب
شرکترامشخصکند( .)Zahra & Gorge, 2002شبیهسازیبهروشهایروتینوفرایندهای
سازمانهااشارهکردهکهآنهامیتواننداطالعاتراازمنابعخارجیتجزیهوتحلیل،پردازش،
تفسیر و درک نمایند( .)Szulanski, 1996; Kim , 1997فرایند ارزش دانش به وجود
داراییهای مکمل وابسته بوده و ممکن است در دسترس گیرنده نباشد) .(Teece, 1981بُعد

انتقال بیانگر توانایی شرکتها برای توسعه و اصالح روشهای روتین بوده که ترکیب دانش
فعلیودانش جدیدبدستآمدهودانششبیهسازیشدهراتسهیلمیبخشد( & Zahra
 .)Gorge, 2002با این  حال ،اثربخشی جریان دانش از طریق ابعاد ظرفیت جذب به عناصر
سازمانی وابسته است که بر هر مؤلفه تأثیر میگذارد ،این عناصر با پتانسیل سازمانی برای
تسهیل جریان کارآمد ،ارتباطات و استفاده از دانش و همچنین شکلگیری ظرفیت جذب
سازمانها مرتبط هستند که عبارتند از :دانش قبلی ،شبکه ارتباطات ،محیط ارتباطات و
مکانیسم جستجوی دانش ( .)Levi-Jakšić et al., 2013دخالت شرکتها در همکاریهای
نوآوری با شرکای خارجی مختلف موجب غنی شدن مبنای دانش آنها شده و توانایی بهتر
شبیهسازی و ادغام و بهرهبرداری از دانش خارجی را توسعه میدهد (Kostopoulos et al,
) .2011همکاریبینسازمانهابرایبهاشتراکگذاریبهترینروشهاوتالشهایآنهابرای
هایجستجویدانشکمکمیکند ( Levinson & Asahi,

یادگیریبینسازمانیبهفعالیت
.)1995بعضیازمحققیننیز براهمیتارتباطباموسساتعلمیدراینمحیطهاتاکیدکرده،
هابیاننمیشوند،فرصتهایتکنولو یکی

وبیاننمودندزمانیکهصالحیتهایداخلیشرکت
بدستآمدهازدانشگاههایاسازمانهایتحقیقاتعمومی،متشکلازعنصرکلیدیبرایتوسعه
محصوالت با درجه باالی نوآوری و منبع دانش خارجی در بخشهای فناوری باال میباشند

) .(Vega-Jurado et al., 2008


مدل مفهومی ،بُعد و مولفههای پژوهش

دراینبخشابعادومولفههایپیشنهادیبراساسمبانینظریوپیشینهپژوهشیاستخراج
گردید،ابعادعواملبیرونیشامل:عواملسازمانیوعواملمحیطی،ابعاد فرایندهایظرفیت
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جذبشامل:بهرهبردارییکپارچگیوپیکربندی،اکتساب،جذب،تشخیص ،پایشوجستجوی
دانشوابعادبروندادشاملعملکردمطلوبمیباشد .
جدول ( )1ابعاد عوامل بیرونی ،فرایندها و برونداد ظرفیت جذب 
ابعاد برونداد

ابعاد فرایندهای ظرفیت جذب

ابعاد عوامل بیرونی

عملکردمطلوب

بهرهبرداری

عواملسازمانی 

یکپارچگی،تحول،پیکربندی

عواملمحیطی 

اکتساب
جذب
تشخیص 
پایش،جستجو،دانش 


(منبع:مبانینظریوخبرگان) 


شکل ( )1مدل مفهومی پیشنهادی (منبع:برگرفتهازمبانینظریوپیشینهپژوهش) 

اهداف پژوهش

هدف اصلی :هدفاصلی از انجام این پژوهش ارائه مدلیبرای ظرفیت جذبدرسازمانهای
دانشبنیاندفاعیبارویکرد آیندهپژوهی میباشد.در مدل پیشنهادی انتظار میرود عالوه بر
ابعادومولفهها،ارتباطبینآنهانیزبررسیگردد .
سوال اصلی پژوهش

سوال اصلی پژوهشحاضر به شرح زیر است":مدلظرفیت جذبدرسازمانهای دانشبنیان
دفاعیبارویکردآیندهپژوهیچگونهاست؟" 
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روششناسی پژوهش
این پژوهش ،دومین مرحله از پژوهشی با راهبرد روشهای آمیختةاکتشافی محسوب میشود
مطالعهای کیفی (آینده پژوهی-دلفی) ،مدل پژوهش

که در نخستین مرحلة آن ،ضمن انجام 
جهت بررسی کمّی و آزمون مدلپیشنهادی در مرحلة بعدطراحی شده است.هدف اصلی از
انجام این راهبرد پژوهشی کاوش یک پدیده است ( )Creswell, 2003و استفاده از آن زمانی
نظریهاینوظهوراست( .)Morgan,1988
آزمونمؤلفههای 

مناسباستکهپژوهشگربهدنبال
به منظور گردآوری دادهها ،پرسشنامهای پژوهشگرساخته با 9بُعد 38،مولفه،مبتنی بر
نکات ،تعابیر و اصطالحات برآمده از نقل قولهایمشارکت کنندگان در مرحلة کیفی (مرحلة
نخست) پژوهش ،به منظور حفظ روح زندت حاکم بر پژوهش تدوین شد؛ با هدف حصول
اطمینانازرواییمحتوایسنجه،پرسشنامهبرای10تنازخبرگاندانشگاهیومدیران،روسا
ارسال گردید؛پس از دریافت بازخورد از این خبرگان ،اصالحات پیشنهادیانجام و پرسشنامة
نهاییبا38مولفهتدوینشد(تجزیهوتحلیلبخشکیفی) .
جامعهآماریتحقیقکارکنان سازمانهای دانشبنیاندفاعیواقعدراستانهای تهرانو
البرز(تعداد300نفر)بااستفادهازروشنمونهگیریوبراساسجدولکرجسیومورگان1بود.
حداقل تعداد  169نفر برای نمونه تحقیق معرفی شدند 210.پرسشنامهبه صورت تصادفی
ساده در اختیار کارکنان قرار گرفت که حدود  205پرسشنامه گردآوری شد .برای انجام
تحلیلهای آماری الزم جهت آزمون سوال پژوهش ،از مدلیابی معادالت ساختاری ،طبق

مرحلهای و با استفاده از نرم افزار Smart-PLSنسخه 2استفاده گردید؛ در رویکرد

رویکرد دو 
اندازهگیریبررسیوسپساز
مدلهای 
مزبور،نخستبااستفادهازتحلیلعاملیتأییدی،روایی 
میگردد .در ابتدا ،به سبب نقض
مدلهای ساختاری برازش  
دادهها به  
طریق تحلیل مسیر  ،
میشود؛
اندازهگیری ،خودگردانسازی اجرا  
مدلهای  
نرمال بودن چندمتغیره در  
میباشد که
بازنمونهگیری با جایگذاری از نمونة مورد مطالعه  

خودگردانسازی روشیمبتنی بر 

در صورت نقض مفروضنرمال بودن چندمتغیره قابل انجام است( Anderson & Gerbing,
،)1988درادامهنیزمعناداریمدلاندازهگیریورواییهمگراییآنبررسیشدهاست .
یافتههای پژوهش
1

. Krejcie & Morgan
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انتخاب اعضای پانل دلفی

از آنجا که در پژوهش حاضر ،پیشبینی در مورد پدیده و نیز اجماع آراء متخصصین مورد نظر
میباشد و اتفاقا درک شرایط حاضر از اهمیت ویژهای برخوردار است ،از روش دلفی استفاده
میگردد و در این میان ،روش پانل دلفی با متخصصان با در نظر گرفتن امکانات فرا روی آن،
مناسبترینروشبرایاستخراجدیدگاههایمتفاوتافرادصاحبنظرومتخصصونیزبرقراری
«همگرایی»و«جمع»میانایدهها،راهکارهاودیگرعواملمیباشد .
اعضای واجد شرایط برای پانل دلفی از مهمترین مراحل این روش به حساب می آید ،چرا
که اعتبار نتایج کار بستگی به شایستگی و دانش این افراد دارد.انتخاب اعضای پانل از طریق
نمونهگیری غیر احتمالی صورت گرفته است .یکی از روشهای مورد استفاده ،نمونهگیری
هدفدار یا قضاوتی است.این روش بر این فرض استوار است که دانش پژوهشگر درباره جامعه
برای دستچینکردن اعضای پانل قابل استفاده است .در تحقیق حاضر ،ابتدا فهرستی اولیه
متشکل از  10نفر از افراد صاحب نظر و متخصص و دارای شغل و سوابق خدمتی مرتبط
انتخاب شده و با مذاکره حضوری و تلفنی که شامل توضیحاتی در خصوص طرح و موضوع
پژوهشبود،برایشرکتدرپانلتخصصیدعوتبهعملآمد.اینفهرستدرابتدامتشکلاز
سالمیباشند،است.درنهایت

خبرگاندانشگاهی ومدیران ،روساکهدارایسابقهباالی 20
پسازتعییناعضایشرکتکنندهدرپانلتخصصیباتهیهپرسشنامهاولیهایمیزانتأثیر هر
یک از مفاهیم را جویا شدیم (به صورت ذیل)که متشکل از مفاهیم برگرفته از ادبیات موضوع
تحقیقبودکهدرمیاناعضایمحترمپانلتوزیعشد .
پانلخبرگاندلفی100درصد به لحاظ جنس «مرد» بوده و به لحاظ سنوات خدمت60 ،
درصد آنان «باالی  20سال سابقه» خدمت دارند .همچنین  30درصد آنان دارای مدرک
کارشناسیارشدبوده و  70درصد نیز مدرک دکترا دارند.همچنین  60درصد آنان استادیار
دانشگاهبودهو40درصدنیزمدیرانوروسامیباشند .
روایی تحقیق .از آنجا که در تحقیق حاضر ،پرسشنامه بهترین ابزار جمع آوری اطالعات و
اندازهگیری متغیرها بود ،بنابراین سنجش و اندازهگیری روایی پرسشنامه نیز از اهمیت خاصی
یداد.
برخوردار بود زیرا روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف پژوهش نشان م 
هرچنداعتبارسازهامهمترینمالکسنجشرواییابزاراندازهگیریاستامادرتحقیقحاضر
برای افزایش میزان روایی ابزار تحقیق همزمان از سه روش روایی محتوا ،روایی سازه و روایی
صوریاستفادهشدهاست .
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روایی و پایایی مرحله اول روش دلفی .یکی از مهمترین ابزارها برای سنجش پایایی متغیرها
اجرای آزمون آلفای کرونباخ است.نتایج پس از اجرای این آزمون در جدول شماره ( 4پیوست
مقاله) در پیوست مقاله ارائه شده است .بر اساس نتایج این جدول ،مقدار پایایی متغیرهای
پرسشنامه برابر  0/945است .مقدار آلفا نشان میدهد که متغیرهای مدل از نظر خبرگان
میزان پایایی باالیی برخوردار بوده و به عبارتی همسازی درونی باالیی جهت سنجش این
متغیرها دارند .آزمون رتبهای دبلیو کندال ،به سنجش میزان توافق رتبهبندیها در بین
پاسخگویان میپردازد .برای رسیدن به این منظور ،با توجه به جدول  4میانگین رتبه متغیر
«اصالحوتعدیل بازخوردهای محصوالت» بیش ترین مقدار ()31.95و متغیر «مزیت رقابتی»
کمترین مقدار ()12.65را به خود اختصاص داده اند.همچنین میان اعضای محترم پانل در
خصوص متغیرهای مورد نظر با توجه به نتیجه آزمون کندال (« )0/647اتفاق نظر متوسط
نزدیکبه قوی» وجود دارد.بنابراینبرابرنتایجبدستآمده از نظر مشارکت کنندگان در پانل
دوراول،سهمتغیر«اصالحوتعدیلبازخوردهایمحصوالت»«،عواملامنیتی»و«پاداشهای
غیرقانونی»بیشترینتأثیررادارند .
روایی و پایایی مرحله دوم دلفی .در این بخش به نتایج اجرای دور دوم دلفی ،شامل 38
یشود که به همه  10عضو پانل پرسشنامه دادهشداماتنها 8پرسشنامه را
مولفه پرداخته م 
تکمیل و تحویل دادهاند .بر اساس نتایج جدول ( 5پیوستمقاله) مقدار پایایی استاندارد شده
برابر  0/918است.مقدار آلفای استانداردشده نشان میدهد که ازنظرخبرگانمیزان پایایی و
به عبارتی همسازی درونی باالیی برخوردارند .با توجه به جدول ( ،)5میانگین رتبههای سه
متغیر «عواملاقتصادی»« ،طرحهای تحقیق وتوسعه» و «شبکههای هوشمندارزشآفرین
(فناوری بهروز)» به ترتیب بیشترین مقدار رتبه را به خود اختصاص دادهاند.همچنین آزمون
 Wکندال در مرحله دوم رتبهاش را به دست آورده است که نشان دهنده آن است که مفاهیم
ازنظرپاسخگویانازقابلیترتبهبندیبرخوردارهستند.همچنینمیاناعضایمحترم پانل در
مرحلهدوماجرایدلفیدرخصوصمتغیرهایموردنظر«اتفاقنظرقوی»وجوددارد.بنابراین
باتوجهبهنتایجدو دور دلفیواجماعاعضای پانلورسیدنبهاشباعنظری38،مولفهازنظر
خبرگانمشخصشدند(جدولشماره .)2
جدول ( )2بُعد ،مولفه و شاخصهای مدل
عوامل موثر،
هدف

فرایندها و
برونداد

ابعاد

مولفهها

منابع
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عوامل موثر،
هدف

فرایندها و

ابعاد

مولفهها

منابع

برونداد
اهدافواستراتژیها 
نوعرهبریومدیریت 

عواملسازمانی 

مدل ظرفیت

دانش بنیان
دفاعی با

همکاریبینکارکنان 
ظرفیتجذبکارکنان 

جذب در
سازمانهای

شبکههایهوشمندارزش

آفرین(فناوریبهروز) 

سای( )2001
لوی -جاکسیزوهمکاران
(،)2013فسفریوتریبو
( )2008

سیستمدانشیبهروز 

ابعادعواملموثربر
ظرفیتجذب 

طرحهایتحقیقوتوسعه 

عواملاقتصادی 

رویکرد آینده

عواملامنیتی 

پژوهی

عواملسیاسی 
عواملمحیطی 

عواملاجتماعی 
فرهنگی 
قوانینومقررات 

کوهنولوینتال
(،)1990براون(،)1997
تووهمکاران()2006
کامیزونوفورز( )2010

جهانیشدن 
ادغامدانش 
بهرهبرداری 


ادغامدانشوتبدیلبه
محصولیاخدمات 
استفادهازدانشموجوددر
محیطسازمان 

ابعادفرایندظرفیت
جذب 

کاستاپولوزوهمکاران
(،)2011گاپتاو
گوویندارایان(،)2000
فسفریوتریبو( )2008

زیرساختهایتکنولو یکی  وگا-جورادووهمکاران

(،)2008گاپتاو
ذخیرهدانشدرپایگاهها 

گوویندارایان(،)2000
یکپارچگی،
مینابوآوهمکاران
تحول،پیکربندی 
انتقالایدههاودانش 

(،)2003لینولوباتکین
( )1998
تعامالتنزدیکبیندو
سازمان 
اکتساب 

اعتمادمتقابلبیندو
سازمان 
سطحباالییازتقابلبین
دوسازمان 

جذب 

جذبنیرویمتخصص
کافیبرایاستقرارروشها
وفناوریهایجدید

گارسیامورالسوهمکاران
( )2014



گنزالسومالینا( )2014
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عوامل موثر،
هدف

ابعاد

فرایندها و

منابع

مولفهها

برونداد
جذبایدههایجدیددر
محصوالتوخدمات 
اصالحوتعدیل
بازخوردهایمحصوالت 

تشخیص 

تعیینارزشدانشجدید 
جیانگوهمکاران
( )2010
فرایندشناساییو
سانوهمکاران()2009
تشخیصشکلگیریدانش 

کاستوپولوسوهمکاران
تشخیصدرکمناسباز
( )2011
دانشخارجی 
سازوکارجمعآوریدانشو

ابزارهایاثربخشیآن

پایش،جستجو،
دانش 

ایدههاونظراتدرطراحی
محصول 

وگا-جورادووهمکاران
( )2008

بهکارگیریایدههای
تحقیقاتیتجاری 
نوآوریاکتشافی 
نوآوریبهرهبرداری 
ابعادبرونداد
ظرفیتجذب 

عملکردمطلوب 

انعطافپذیری 
عملکردمالی 
سازگاری 

گنزالسومالینا(،)2014
فسفریوتریبو(،)2008
کاستوپولوسوهمکاران
( )2011

مزیترقابتی 

باتوجهبهاجرایدودورروشدلفی،نتایجبهشرحذیلمیباشد :
جدول ( )3نتایج رتبه میانگین روش دلفی



دور

باالترین رتبه

پایین ترین رتبه

اول 

اصالحوتعدیلبازخوردهای
محصوالت 

مزیترقابتی 

دوم 

عواملاقتصادی 

جذبنیرویمتخصصکافیبرای
استقرارروشهاوفناوریهایجدید 

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،13تابستان 1398
فصلنامه 

156


نتایج آزمون آلفای کرونباخ .مقدار پایایی متغیرهای عوامل پرسشنامه ،نشان میدهد
مولفههایپیشنهادی از میزان پایایی باالیی برخوردار بوده و به عبارتی همسازی درونی باالیی

دارد.
نتایج آزمون کندال .ضریب هماهنگی کندال ،مقیاس اتفاق نظر بین اعضای پانل را نشان
میدهدکهباتوجهبهنتایجدودوردلفی،اعضایپانلدارایاتفاقنظرقویهستند.
جدول ( )4نتایج آلفای کرونباخ و آزمون کندال
دور اول

دور دوم

آلفایکرونباخ 

 0/945

 0/918

آزمونکندال 

 0/647

 0/724



یتواننتیجهگرفت کهحتی
صرفنظرازتغییراتمشاهده شدهدررتبهمفاهیم،درواقعم 
نامههاتکرارشودبازهمیننتایجبهدستخواهدآمد .
اگرNبارتوزیعپرسش 

تجزیه و تحلیل مدل تحلیل با استفاده از نرم افزار Smart-PLS

هامیپردازیم .


بهبررسینرمالبودنمولفه
بهمنظوربررسیوضعیتمولفههایپژوهشدرابتدا
جدول( )5نتایج آزمون نرمال بودن مولفهها
مولفه ها

 Zکولموگروف-
اسمیرنوف

P-value

عواملسازمانی 

 1/425

 0/034

عواملمحیطی 

 1/298

 0/069

بهرهبرداری 

 2/113

 0/001

یکپارچگی،تحول،پیکربندی 

 1/701

 0/006

اکتساب 

 1/673

 0/007

جذب 

 1/658

 0/008

تشخیص 

 1/617

 0/011

پایش،جستجو،دانش 

 1/85

 0/002

عملکردمطلوب 

 1/384

 0/043


بنابراینبا توجه به این که سطح معنیداریآزمون کولموگروف-اسمیرنوف در جدول فوق
یشود
کهبرایمولفههایپژوهشبهغیرازمتغیرعواملمحیطی،کمتراز0/05است،نتیجهم 
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کهتوزیعمولفههایفوقذکرتفاوتمعناداریباتوزیعنرمالدارد.بنابرایننتیجهمیگیریمکه
توزیعمتغیرهایذکرشدهتحقیقنرمالنمیباشدوتنهامتغیرعواملمحیطیباتوجهبهسطح
معناداریکهباالتراز 0/05است،دارایتوزیعنرمالمیباشد.بنابراینباتوجهبهنرمالنبودن
مولفههایمدل،ازنرمافزارمعادالتساختاریSmart-PLSاستفادهمیگردد .

هاوشاخصهادرشکل( )2و


بررسیروابطبینابعاداصلی،مولفه
آزمودن روابط علی مدل .
بهترتیببرایحالتهایتخمیناستانداردومعنیداریروابطنشاندادهشدهاست .

()3


شکل ( )2مقادیر شدت تاثیر روابط بین بُعد اصلی ،مولفهها و شاخصها در مدل (تخمینضرایب
استاندارد) 

کهسطحمعناداریروابطفوق،درشکل()3ارائهشدهاست :


شکل ( )3مقادیر  Tروابط بین بُعد اصلی ،مولفهها و شاخصها در مدل

158
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سایرمقادیرمدلتحقیقدرجداولزیر،مشاهدهمیشود :

شدتتاثیر،1میزانشدتارتباطبینمتغیرهارانشانمیدهدوطیفاینضریببین0تا
1میباشد.هرچهاینمیزانبه1نزدیکترباشد،نشاندهندهقویتربودنروابطبینمولفهها
اسشدتتاثیربینمولفههایمدلدرجدول(،)6تشخیصبرعملکردمطلوب،

میباشد.براس
جذببرعملکرد مطلوب بهترتیبکمترین ضریبتاثیررادارند .درحالیکه محیط بیرونی بر
عواملسازمانیومحیطبیرونیبریکپارچگی،تحول،پیکربندیبیشترینضریبتاثیررادارند .
جدول ( )6شدت تاثیر بین مولفه های مدل
روابط مفاهیم با مولفه ها در مدل

شدت تاثیر

تاثیرعواملسازمانیبربهرهبرداری 

0/252

تاثیرعواملسازمانیبریکپارچگی،تحول،پیکربندی 

0/228

تاثیرعواملسازمانیبراکتساب 

0/179

تاثیرعواملسازمانیبرجذب 

0/285

تاثیرعواملسازمانیبرتشخیص 

0/331

تاثیرعواملسازمانیبرپایش،جستجو،دانش 

0/17

تاثیرمحیطبیرونیبربهرهبرداری 

0/403

تاثیرمحیطبیرونیبریکپارچگی،تحول،پیکربندی 

0/453

تاثیرمحیطبیرونیبراکتساب 

0/393

تاثیرمحیطبیرونیبرجذب 

0/395

تاثیرمحیطبیرونیبرتشخیص 

0/252

تاثیرمحیطبیرونیبرپایش،جستجو،دانش 

0/299

تاثیرمحیطبیرونیبرعواملسازمانی 

0/58

تاثیربهرهبرداریبرعملکردمطلوب 

0/063

تاثیریکپارچگی،تحول،پیکربندیبرعملکردمطلوب 

0/155

تاثیراکتساببرعملکردمطلوب 

0/329

تاثیرجذببرعملکردمطلوب 

0/058

بستگیبینمتغیرهایمکنونومتغیرهایآشکاردریکمدلاندازهگیریاست.اینضریبتعیینمیکندکه

.1ضریبهم
متغیرمکنونچقدرازواریانسمتغیرهایآشکارراتبیینمی کندوازآنجاکهیکضریبهمبستگیاستبایدازنظر

آماریمعنادارباشد .
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روابط مفاهیم با مولفه ها در مدل

شدت تاثیر

تاثیرتشخیصبرعملکردمطلوب 

0/057

تاثیرپایش،جستجو،دانشبرعملکردمطلوب 

0/156



،نتایجنشاندهندهروابطیمیباشدکهازنظرآماری

همچنیندرادامهبابررسیجدول()7
معنادارمیباشند .

مقادیر  Tکه حاصل تقسیم شدت تأثیر بر خطای استاندارد است نشاندهندت معناداری
رابطهمتغیرها است.مقادیر  Tبین -1/96و 1/96نشاندهندت عدموجوداثر معناداری میان
متغیرهایمکنونمربوطاست.مقادیر Tبین 1/96و 2/576نشاندهندهیاثر معناداری با
بیش از  %95اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوط است .مقادیر  Tمساوی و بزرگتر از
 2/576نشاندهندهی اثر معناداری با بیش از  %99اطمینان میان متغیرهای مکنون مربوطه
است .تاثیر بهرهبرداریبرعملکردمطلوب،تاثیر جذببرعملکردمطلوب،تاثیرتشخیص بر
درصد)معنادارنمیباشند.

عملکردمطلوبدرسطحاطمینان95درصد(سطحمعناداری5
جدول ( )7مقدار آماره  Tبین مولفههای مدل در سطح معناداری  5درصد ( 95درصد)
روابط مفاهیم با مولفه ها در مدل

مقدارT

تاثیرعواملسازمانیبربهرهبرداری 

9/497

تاثیرعواملسازمانیبریکپارچگی،تحول،پیکربندی 

7/361

تاثیرعواملسازمانیبراکتساب 

5/705

تاثیرعواملسازمانیبرجذب 

8/338

تاثیرعواملسازمانیبرتشخیص 

11/591

تاثیرعواملسازمانیبرپایش،جستجو،دانش 

4/923

تاثیرمحیطبیرونیبربهرهبرداری 

14/358

تاثیرمحیطبیرونیبریکپارچگی،تحول،پیکربندی 

15/591

تاثیرمحیطبیرونیبراکتساب 

15/141

تاثیرمحیطبیرونیبرجذب 

10/031

تاثیرمحیطبیرونیبرتشخیص 

8/087

تاثیرمحیطبیرونیبرپایش،جستجو،دانش 

8/107

تاثیرمحیطبیرونیبرعواملسازمانی 

23/359
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روابط مفاهیم با مولفه ها در مدل

مقدارT

تاثیربهرهبرداریبرعملکردمطلوب 

*1/691

تاثیریکپارچگی،تحول،پیکربندیبرعملکردمطلوب 

4/604

تاثیراکتساببرعملکردمطلوب 

10/661

تاثیرجذببرعملکردمطلوب 

*1/514

تاثیرتشخیصبرعملکردمطلوب 

*1/857

تاثیرپایش،جستجو،دانشبرعملکردمطلوب 

4/687



آزمون مدل اندازهگیری

دراینپژوهشازآلفایکرونباخوپایاییمرکبجهتبررسیپایاییمدلاندازهگیریاستفاده
شدهاستوازآزمونرواییهمگراورواییواگراجهتبررسیآزمونرواییمدلاندازهگیری
استفادهشدهاست.نتایجآنبهشرحزیرمیباشد :
آلفای کرونباخ و پایایی مرکب .با توجه به اینکه کلیه مقادیر مولفههای تحقیق باالتر از
0/7میباشد،بنابراینآلفایکرونباخپژوهشتأییدمیشود.همچنینپایاییمرکبمولفههای
پژوهشباالتراز0/7میباشد؛بنابراینمیتوانگفتکلیهمولفههایپژوهشازوضعیتمناسب
وقابلقبولیازنظرپایاییمرکببرخوردارهستند(جدولشماره8درپیوستمقاله).
روایی همگرا .اینشاخصکهبهاندازهگیریمیزانتبیینمتغیرهایپنهانپژوهشتوسط
متغیرهای مشاهدهپذیر آن (مؤلفهها /سؤاالت) میپردازد که توسط شاخص ( AVEمتوسط
واریانس استخراج شده) مورد سنجش قرار میگیرد و حداقل مقدار قابل قبول برای روایی
همگرا 0/50میباشدکهنتایجآندرجدول( 9بهپیوست) ارائهشدهاست.باتوجهبهاینکه
کلیهمقادیرباالتراز 0/5میباشند؛بنابرای نرواییهمگرابرایمولفههادرحدقابلقبولمی
باشد .
روایی واگرا (تشخیصی)  .اینشاخصتوانایییکمدلرادرمیزانافتراقمشاهدهپذیرهای
متغیرپنهانآنمدلباسایرمشاهدهپذیرهایموجوددرمدلمیسنجد.جهتسنجشروایی
واگرا از شاخص بار مقطعی ( )Cross Loadingاستفاده میشود .مقدار قابل قبول برای این
شاخصایناستکهبارعاملیهرمولفهمشاهدهپذیربررویمتغیرپنهانمربوطبهخودباید
حداقل 0/1بیشترازبارعاملیهمانمتغیرمشاهدهپذیربرمتغیرهایپنهاندیگرباشد.نتایج
جدول روایی واگرا در مدل پژوهش ،نشان داد کلیه مولفه های مشاهدهپذیر ،دارای بارهای
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عاملیباالترینسبتبهمتغیرپنهاندیگرهستندودرحدقابلقبولبودند.نتایجرواییواگرا
در جدول شماره ( 10پیوست مقاله) فوق نشان میدهد اختالف بارهای عاملی هر یک از
متغیرهای مشاهدهپذیر نسبت به متغیر مربوط به خود ،حداقل  0/1بیشتر از بار عاملی آن
نسبتبهسایرمتغیرهامی باشد؛بنابراینرواییتشخیصیمدلپژوهشنیزدرحدقابلقبول
میباشد .


ارزیابی مدل ساختاری

رواییوپایاییمدلاندازهگیریاجازهارزیابیمدلساختاریرامیسرمیسازد.دراینپژوهش
ازسهمعیاراساسیضریبمسیرواندازه تأثیربرایارزیابیمدلساختاریپژوهشاستفاده
گردیدهاستکهدرادامهشرحدادهخواهندشد .
ضرایب مسیر .درنتایجحاصلهازبررسیمدلحاضرکهدرجدول( )6ارائهگردیدهاست،
نتایجهمازنظرهمجهتبودنبامباحثتئوریکوهمازنظرقدرتپیشبینیدرسطح
مطلوبیقراردارند.کهنشاندهندهیبرازشمناسبمدلساختاریپژوهشحاضرمیباشد .
اندازه تأثیر .برایهراثردرمدلمسیریمیتواناندازهتاثیررابااستفادهاز ( )𝑓 2کوهن

1

)ارزیابیکرد.معیاراندازهیتاثیرازشاخص R2کهدرباالتوضیحدادهشد،برایتحلیل

(1988
گیرد.اندازهاثربهصورتنسبیازتغییراتR2بهرویبخشیازواریانسمتغیر


هاکمکمی

سازه
زااستکهبهصورتتبییننشدهدرمدلباقیمیماند.کوهنفرمولمعیاراندازه


مکنوندرون
تاثیررابهصورتفرمولزیربیاننمودهواضافهکردکهمقادیر 0/15،0/02و 0/35بهترتیب

شانازاندازهتأثیرکوچک،متوسطوبزرگیکسازهبرسازهیدیگراست.مقادیراندازهتأثیر

ن
برایهریکازمسیرهایمدلپژوهشدرجدول()6گزارشگردیدهاست.


معیار برازش مدل کلی

محققبایدپسازبررسیبرازشبخشاندازهگیریو

طبقساختارمدلسازیمسیری ،PLS
بخش ساختاری مدل پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید .از طرف دیگر
مدلسازی مسیری  PLSفاقد یک معیار بهینهسازی شده کلی است یعنی تابع کلی برای

ارزیابی برازش مدل وجود ندارد .با این وجود ،یک معیار کلی برای نیکویی برازش بهوسیله
تننهاوس 2وهمکاران ()2005پیشنهادگردیدهاست.بههمیندلیلدراینمرحلهازشاخص
1

. Cohen
. Tenenhaus

2
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1

نیکوییبرازش ( )GOFبرایبررسیتناسبکلیمدلاستفادهگردیدهاست(داوریورضازاده،

 .)1392
معیار نیکویی برازش ( .)GOFمقادیر 0/25،0/01و 0/35بهترتیبحاکیازبرازشکلی
پژوهشیحاضر،بهشرحزیرمیباشد:

ضعیف،متوسطوقویمیباشد.مقدارGOFدرمدل




 =0/416



بنابراینمیتوانگفتسطحبرازش

میباشد؛ 
باتوجهبهاینکهمقدار  GOFبرابربا 0/416
کلیمدلدرحدعالیوقابلقبولمیباشد .



نتیجهگیری و پیشنهادها
سازمانهای دانشبنیاندفاعیباتاکید برسرمایههاینامشهود وارائهمحصوالت و خدمات
نوآورانه دفاعی مبتنی بر فناوریهای برتر ،نقش بسیار مهمی را در رشد و توسعه امنیت و
اقتصاد دفاعی  کشورایفا میکنند.حمایت ازشرکتهایدانشبنیاندفاعی بهعنوانحاکمان
علوموفناوریدرکشور،مهمترینراهکاریاستکهمیتوانداینهدفمتعالیراتحققبخشد.
هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه مدلیبرای ظرفیت جذبدرسازمانهای دانشبنیان
دفاعیبارویکرد آینده پژوهی بودهو پژوهشحاضردردوبخشکیفیوکمیانجامگردید.
همچنینباتوجهبهاینکهبهمنظورارائهمدلپیشنهادیبهپیشینهنظریوپژوهشیتحقیق
مراجعهشدو تمامیمولفههاوابعادتهیهگردیدودربخشکیفیبارویکردآیندهپژوهیوبا
توجه به نتایج تحلیل دلفی مولفههای پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .نتایج بخش کمی
نشان داد ضریب تاثیر ابعاد محیط بیرونی بر عوامل سازمانی بیشترین شدت را به خود
اختصاص داده است .همچنین در ادامه ضریب تاثیر محیط بیرونی بر یکپارچگی ،تحول،
پیکربندی نیز رتبهدومشدتتاثیر قرار گرفت.بعدازآننیز ضریب تاثیر محیط بیرونی بر
بهرهبرداری ازشدتتاثیر باالیی برخوردار است.ازسوی دیگر کمترین ضریب تاثیر مربوطبه
مسیر:تشخیص بهعملکردمطلوب،جذببه عملکردمطلوبوبهرهبرداری بهعملکردمطلوب
میباشدکهدارایحداقلهایشدتتاثیرمیباشند.اکثرمحققانبراساسیافتههایتحقیقات
انجام شده بعضی از مولفههای ظرفیت جذب در سازمانها را به صورت پراکنده شناسایی
1

). Goodness of Fit (GOF
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کردهاند (کوهنولوینتال1990،؛ براون1997،؛زهرا وجورج2002،؛تووهمکاران2006،؛

لوی –جاکسیز وهمکاران2013،؛ تووهمکاران2006،؛ کامیزون وفورز،)2010،کهمدل
پژوهش حاضر بر اساس آنها و استفاده از خبرگان پیشنهاد گردید .به عبارتی پژوهشهای
موجودمدلیبهصورتیکپارچهکهبتواندعواملموثر،فرایندهاوبروندادرابررسینماید،انجام
نگرفتهاستونوآوریونقطهقوتپژوهشحاضرنسبتبهبقیهپژوهشهایانجامشدهدراین
استکهیکمدلتقریباجامعباروشتحقیقکاملکمیوکیفیدرسازمانههایدانشبنیان
دفاعیارائه داد.درنهایتبابررسینتایجآماریپژوهشوبررسیمجدد سوالپژوهشمدل
نهاییکهاینمقالهبهآنرسیددرشکل()4نمایهشدهاست .



شکل ( )4مدل نهایی پژوهش

یافتهونتایجپژوهشحاضررامیتوانیمدرسطحادارهتحقیقاتآجا،جهادهایخودکفایی،
دانشگاههای آجا ،جهت تاسیس شرکتهای دانشبنیان و یا همکاری مستقیم با سازمانهای
تاسیسشده،درراستایشناساییعواملموثرشامل:عواملمحیطیوعواملسازمانی؛اهداف
و استراتژیها ،نوع رهبری و مدیریت ،شبکههای هوشمند ارزش آفرین (فناوری به روز)،
همکاری بین کارکنان ،ظرفیت جذب کارکنان ،سیستم دانشی به روز ،طرح های تحقیق و
توسعه و همچنین عوامل محیطی :سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،قانونی و تاثیر این عوامل بر
فرایندهارامدنظر قرار دادواینکهسازمانهای دانشبنیاندفاعیبرایاینکهبتوانندموتور
حرکتفناوریهایپیشرفتهوهمچنینفناوریهایبنیانکنرابتوانندعملیاتیکنند،عوامل
یاد شده بسیار حائز اهمیت خواهند بود .و در ادامه فرایندهای  سازمانهای دانشبنیان به
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عنوانروالهاییهستندکهکلیهاعمالورفتارهایسازمانهایدانشبنیاندرآنهاشکلدهی
واجرامیشودواینفرایندهاعبارتنداز:بهرهبرداری،یکپارچگی ،تحول ،پیکربندی،اکتساب،
جذب ،تشخیص ،پایش و جستجوی دانش میباشد و این بدان معنی است که سازمانهای
دانشبنیانچگونهازفرصت هایموجود،فناوریالزمراباتوجهبهظرفیتداخلیموجودکسب
و جذب میکنند و همچنین با توجه به قوه تشخیص خود چگونه فناوریهای مورنیاز
سازمانهایدفاعیراتشخیصمیدهندودرادامه فناوریهایجدیدشناساییشدهراچگونه

درروالهایخودیکپارچهکردهوتحولراامکانپذیرنمودهوبرایحفظرتبهخوددربینرقبا
بهصورتخودکارپایشوجستجویدانشوفناوری جدیدراانجاممیدهند.ودرنهایتاین
ساختار با متغیرهای یاد شده به عملکرد مطلوب منتهی میشود و عملکرد با مولفههای:
نوآوری اکتشافی،نوآوری بهرهبرداری،انعطافپذیری،عملکرد مالی،سازگاریومزیت رقابتی،
نیازمند عملیاتی شدن فرایندها به صورت اثربخش میباشد ،در این نتایج سازمانهای
دانش بنیان عالوه بر کسب دانش از طریق جستجو و پایش به صورت درونزاد به نوآوری

اکتشافیدستپیداکردهوهمچنینتغییرمسیرهاوروالهاازطریقانعطافپذیریکهچابکی
رامیسرکردهودرنهایتبهمزیترقابتیخواهندرسید،بنابرایندراینپژوهشمحققعالوه
برجوابگوییبهسوالطرحشدهواستفادهازنتایجویافتههادریکیازردههایسازمانهای
دفاعیاهدافپژوهشتحققبخشید.
اییبهشرحزیرارائهمیشود:

دراینراستاپیشنهادهایاجر
سازمانهایسیاستگذاردفاعیدرسطوحباالومتوسطمیتوانندازنتایجپژوهشحاضربهعنواندیدگاهنظریدرجهتبهبودعملکردشرکتهایدانشبنیاندفاعیسیاستگذاریالزم
راانجامدهند .
سازمانهایدانشبیناندفاعیبادرنظرگرفتنمالحظاتیمیتوانندازنتایجپژوهشحاضربهعنوانپایهنظریدرجهترشدوتوسعهسازمانوهمچنینعملکردمطلوببهرهبرداریالزم
راانجامبدهند .
 سازمانهای تحقیقاتی و دانشگاهها و مراکز رشد آجا و حتی بقیه سازمانهای دفاعی کهارتباطوهمکارینزدیکیباسازمانهایدانشبنیاندفاعیدارند،میتوانندبرعواملموثرو
فرایندهاوبروندادهایمدلحاضروهمچنینشدتتأثیرابعادبریکدیگرتوجهویژهایداشته
باشند .
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بهپژوهشگرانآتیپیشنهادمیگردد :

همچنین
 پیشنهاد میگردد تحقیقات آتی در این زمینه به سمت توسعه چارچوب بهینه نظارت برانتقالدانشوفراینداستفادهدرصنایعوابستهبهدانشصورتبگیرد .
همچنینتحقیقاتآتیممکناستدرزمینهشناساییوتجزیهوتحلیلعواملیباشد کهبرروندروبهپایینقابلیتنوآوریدرفرآیندتوسعهظرفیتجذبتاثیرگذارباشد .
 همچنین پیشنهاد میشود ،متغیرهای دیگری از جمله تجاریسازی فناوریهای دفاعی،تبادالتبینالمللیوسایرمولفههاییکهدراینمدلذکرنشدهبررسیگردد .
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