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 چکیده
اینپژوهش مدلظرفهدفاصلی سازمانتیارائه دانشیهاجذبدر رودفاعیبنیان کردیبا

روشیمیپژوهندهیآ آمیختةاکتشافباشد. یکیفیامطالعهنخستمرحلةبودهکهدریپژوهش،

پژوهشجهتبررسو(یدلف-یپژوهندهی)آ طراحیکمّیمدل بعد مرحلة است.یدر بهشده

ی،خبرگاندانشگاهیهازجامعهآماریشاملپیشنهادیمدلاولیهامنظوربررسیابعادومولفه

بهمنظوربررسیمدلپیشنهادیازجامعهآماریشاملاستفادهگردید.همچنینروساورانیمد

بهروشنفر(300تهرانوالبرز)تعدادیهادانشبنیاندفاعیواقعدراستانیهاکارکنانسازمان

نمونهگیریتصادفی گردآوریابزاروپیمایشی-توصیفینوعازحاضرپژوهشسادهاستفادهشد.

براینامهپرسشهاداده و ،Excel 2013آماریتحلیلافزارنرمازهاتحلیلدادهوتجزیهبوده

SPSS 24،Smart-PLS  گردید. اساسمباناستفاده پینظریبر نامهپرسشیپژوهشنهیشیو

توانیبدستآمدهازمدلپژوهشمجینتابرابر.تهیهگردیدمولفه38بُعد،9پژوهشگرساختهبا

مدلیهامولفهنیبریثأبراساسشدتتبودهوهمچنیندییأموردتیشنهادیکردکهمدلپانیب

جدول تشخ(6)در ترتصی، عملکردمطلوببه جذببر عملکردمطلوب، بیضرنیکمتربیبر

درحالریثأت دارند. تحول،،یکپارچگیبریرونیبطیومحیزمانبرعواملسایرونیبطیمحکهیرا

جذبریثأبرعملکردمطلوب،تیبرداربهرهریثأتهمچنینرادارند.ریثأتبیضرنیشتریبیکربندیپ

یدرصد)سطحمعنادار95نانیبرعملکردمطلوبدرسطحاطمصیتشخریثأبرعملکردمطلوب،ت

.باشندیدرصد(معنادارنم5
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 مقدمه

باااهمیات،یوتوسعهکشورهانقششرفتیکوچکومتوسطدرپیامروزهنقشکسبوکارها

کسابوکارهااباهاقتصاادداناشنیابرروییگذارهیسرماباشد،ومیانکاررقابلیوغیاتیح

دانشبنیانبهعنوانمنابعمهمدرآمادویهاها،شرکتدولتدگاهی.ازدگرددیمحورمنجرم

 ,Etzkowitz) شاوندیشاناختهمایدرتوساعهاقتصاادرگاذاریأثمهمتیروینتاًیاشتغالونها

برنامهچهارم،یقانوناساس44اصلیابالغیهااستیکشورازجملهسیاسنادباالدست.(2006

حوزهاقتصاددانشبنیاانیگسالهکشور،همتسیسندچشماندازبنیوپنجمتوسعهوهمچن

یهاابرناماهتیبخشرادراولونیدانستهوتوسعهادرکشوررگذاریمهموتأثیهاراجزءحوزه

داناشبنیااناساتیهاشرکتسیوتأسجادیاهداف،انیاند.تحققاکشورقراردادهیاتوسعه

.درشاودیماتیهستندهادایمحوریهادهیایکهداراینانیکهبهطورعمدهباحضورکارآفر

توجاهیهااازکاانونیکایآنهاایوتوساعهتکنولاو یهااورشادعلماشارکتنیراستاانیا

بارگاذاراناساتیسنیاامرکازبودهاست.امااعمادتتریاخیدرسالهارانیاگذاراناستیس

بنیاانوداناشیهااکتآنهادرشریسازیوتجاریعلم،توسعهفناوردیچرخهتولیهایورود

ازنحاوهعملکاردیقیبودهودرکوشناختعمیعلموفناوردیمجددآنبرتولیگذارهیسرما

)خیاطیانوهمکااران،آنهاوجودنداردتیوعواملمؤثربرموفقیدانشبنیانداخلیهاشرکت

1393).

 ازعدم استفاده ظرفوجود مانعتیقابلیت بزرگترین سازمان در یادگیریجذب برای

.ازاینروتوسعهوحفظظرفیت(Lane & Lubatkin, 1998)باشدمیسازمانیوبهبودعملکرد

 Lane, Koka & Pathak)باشدحائزاهمیتمیجذببرایبقاوموفقیتشرکتدردرازمدت

گیرد،بااینتصورکهظرفیتجذبتحتتاثیرعمقدانشفعلیدرسازمانیقرارمی.(2006,

می تکیه روشیادگیریایجادشده عادیبر یادگیریبطور دانشفرایند که بدینمعنا کند.

جدیدمیتواندبهآسانیدرموردیجذبشودکهبادانشفراگرفتهشدهتوسطسازمانارتباط

دارد ویژگی. پویاست، پدیده یک جذب سازمانظرفیت بر آن تاثیریهاهای بنیان دانش

 گذارندمی
Levi-Jaksic et al.,2013) .)

تحریم وجود حاضر حال فناوریدر صاحب کشورهای طرف از دانشی و علمی های

هاینظامیباهاوسیستمهایدفاعیراجهتایجادخودکفاییدرزمینهتولیدسامانهسازمان

بنیاندفاعیجهتکسبوهایدانشچالشفراوانمواجهنمودهاستودراینمیانسازمان
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درلبهفناوریبسترمناسبیجهترفعچالشعنوانشدهازطریقظرفیتجذبوسعهدانشت

توانندباشند.می

دانشبنیاندفاعییهاجذبدرسازمانتیمدلظرفارائهتحقیقاینانجامازاصلیهدف

رو بباشدیمیپژوهندهیآکردیبا اهما. به دانشبنیاندفاعیدریهانقششرکتتیتوجه

دانشیهادرشرکتظرفیتجذبچشماندازنیسالهکشور،تدوستیحققسندچشماندازبت

کردهویمطلوبرامعمارتیوضعمیضرورتداردتابتوانباشدودارایاهمیتمیبنیاندفاعی

راستا در برداشتن گام راهبردیبا وضعیاهداف به مولفهتیسازمان در انتظار یهامورد

هایدانشبنیانارائهمدلیمطلوببرایشرکتیازآنبرایبرداربهرهجذبجهتتیظرف

بریمبتنیهامدلوروشدرپژوهشیدرطراحنکهیونکتهقابلتوجهامیابیدستدفاعی

وطیشرانده،یآ سویاژهیوتیاهم،یبومیهایژگیو از درتیظرفگر،یدیدارند جذب

رانیمدیموردتوجهازسونیپرکاربردوهمچند،یدجیموضوعدانشبنیاندفاعییهاشرکت

مشرکتنیا بررسیها به توجه با مطالعهیهایباشد، گرفته، تیراجعبهمدلظرفیاانجام

ونشدافتی،یبصورتاکتشاف،یپژوهندهیآکردیبارودفاعیبنیاندانشیهاجذبدرسازمان

موردیجامعهآماریبهصورتروشکمیبلشدهقییشناسایهامولفهگرانازپژوهشهیکل

ارز را، ساکردهیابینظر به نسبت را حاضر پژوهش آنچه ،کندیمزیمتماقاتیتحقریاند.

دفاعیدانشبنیانیهاجذبدرسازمانتیظرفیهامولفهافتنیبودنروشباهدفیاکتشاف

تاک آدیبا ایمیپژوهندهیبر که برانیباشد ئمسیامر سرانیمدوالن، گذاراناستیو

بادرنظرمطالعهنیپژوهشگردرصدداستاتواندموثرباشد.یدانشبنیاندفاعیمیهاشرکت

تیمدلظرفهایابعادومولفهییشناساونییتبریدرمسیتالش،یپژوهندهیآکردیگرفتنرو

حاضربهشرحزیر؛بنابراینسوالاصلیپژوهشدانشبنیاندفاعیباشدیهاجذبدرسازمان

"چگونهاست؟دانشبنیاندفاعییجذبدرسازمانهاتیمدلظرف"است:

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهشمرور 

 پژوهی  مفاهیم آینده

محیطآینده تکنولو ی، فرآیندتالشسیستماتیکبراینگاهبهآیندهبلندمدتعلم، پژوهی،

اقتصادو هایعامنوظهوروتقویتشناساییتکنولو یباشدکهباهدفاجتماعمیزیست،

بهکه،هایتحقیقاتاستراتژیکیاستحوزه بیشترینمنافعاقتصادیواجتماعیرا احتماالً

هاشودزیراسازمانایالزامیمیبهطورهمهجانبهیپژوهندهیآ. (Martin, 2016)همراهدارند
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آشف میان در ردپایشان یافتن برای سطوح تمام میدر نزاع استراتژیتگی و قابلکنند های

درایاالتمتحده،.((Slaughter, 2002:9 کننداعتمادیرابرایپیشرفتبهسمتجلوخلقمی

ریزیاستراتژیکتوجهروبهافزایشیوجوددارددراستفادهازآیندهپژوهیبهعنوانابزاربرنامه

(Ronaldo & Gordon, 2009)درسطحاتحادیهیپژوههشدیدیبهآیندهاروپا،توجنیز.در

است داشته وجود بریتانیا بهخصوصدر و (Grocock, 2002)اروپا پژوهیپیشگوییآینده،

قطعیوای)پیشگوییدالبرترسیمآیندهباشدمیبینیآنهارخدادهایآیندهنیست،بلکهپیش

ویقیندرتمامیابعادتعییننشدهآیندهبهطورقطع.یاحتمالینسبیاست(بینیارائهپیش

درحالحاضراستفادهشود.هاییاستکهدرزمانحالاتخاذمیبلکهوابستهبهتصمیماست،

مطالعاتآ برنامهندهیاز سهایزیردر جایهایگذاراستیو تا استکهشیپییکالن رفته

مختلفیدرفواصلزمان"یملینگارندهیآ"راتحتعنوانیملییهاپرو هکشورهاازیاریبس

بهدستآمده،بهخصوصدرحوزهجیازنتاحاصلههایینیبشیوازپکنندیواجرامفیتعر

 و برنامه،یفناوردانش خودانیمیراهبردیهایزیربه مدت کوتاه و .پردازندیممدت

کشورهاطرحنیایمجرروانشیپ را تشکیها انگلستان و آلمان درادهدلی اپن، و اند

یانجامشدهاستکهدرتمامزینیجنوبیقایوافرهیترکرینظیادرحالتوسعهیکشورها

سندچشم. (Enzmann, 2011)استقابلتوجهبودهیپژوهندهیآیهاطرحجیکشورهانتانیا

وموضوععلم،یرانیمطلوبجامعهاندهیازآیمیبهعنوانترسرانیایاسالمیاندازجمهور

رابرخوردارازرانیابیبنددوموششمبهترتقراردادهودردویجدراموردتوجهیفناور

تولشرفته،یدانشپ در فناوردیتوانا ویعلم،یاولاقتصادگاهیبهجاافتهیودستیعلمو

افقدرعلمدیوتولیافزاربرجنبشنرمدیباتأکیجنوبغربیایدرسطحمنطقهآسیفناور

.(1391،یوعبداینعباس)کندمعرفیمی1404


 ظرفیت جذب

 استشدهتعریفجدیددانشازبرداریبهرهوجذبشناخت،تواناییعنوانبهجذبظرفیت

Cohen & Levinthal, 1990)).تنهانهجذبظرفیتکهاستمشخصبعد،سهاینبهتوجهبا

ومحصوالتتوسعهبرایموجودوجدیددانشترکیبمورددربلکهاست،دانشتکراریاتقلید

مفهومیخود،ادبیاتجامعبررسیوپایهایناساسبر(Ahx, 2016). باشدمیجدیدخدمات

:شدهاستارائهرااصلیابعاد/ظرفیتچهاردرسازوساختعملیاتوجذبظرفیتازوسیع

؛(استارزشمندفعلیملیاتعبرایکهدانشخارجیآوردندستبهوشناسایی)کسب(1)
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تسهیلبرایمتمادیدانشترویجوتوسعه)تحول(3)؛(جدیددانشدرکوتفسیر)جذب(2)

4)و؛(موجوددانشباآنترکیب بهتبدیلوآورددستبهدانشادغام)برداریبهره(

جذبظرفیتتشکیلبرایجذبوکسبحالیکهدر .(Zahra & Gorge, 2002)(عملیات

 ,Ahx).استتحققیافتهآنجذبظرفیتدهندهنشانبرداریبهرهوتحولسازمان،یکبالقوه

؛  Teece & Pisano, 1994)داردسازمانیاشارههایبهقابلیتجذبتیساختارظرف(2016

Teece et al.,1997  ؛Heelfat et al., 2009)تیباشد:ظرفکهشاملسهبعدمی(iشناسا)یی

دراصل.سازمانطیازدانشموجوددرمحیبرداربهرهای(استفادهiii(جذب،و)ii)شناخت،ای

 (Cohen & Levinthal, 1990) یبردانشقبلیمبتنییجذبابتدابهعنوانتواناتیظرفسازه

اهدافتجاریهارادرشناسایینمایدوآندرکوراتعریفشدهاستتاارزشاطالعاتجدید

جذبممکنتیظرفپیراموننتایجمطالعات (Lopez-Cruz & Garnica, 2018).گیردبکار

د:نشویزیرطبقهبندبهشرحاست

مولفه ظرفشناسایی تیهای ؛ Vega et al., 2007؛  Nishiyama et al., 2000)جذب

Todorova & Durisin, 2007 ؛González, 2014) شرایط نقش عواملمحیطی، سایر و

 مربوط سازمانخارجی در نوآوری برنامه(Fabrizio, 2009) هابه حتی کاربردیهاو ی

(Volberda et al., 2009 ابزاره، (López-Paniagua et al., 2011؛ اندازهاطراحی گیریی

(Marín et al., 2007)تحقیق ات، انتقال( de Rozas et al., 2014)تجربی با آنها ارتباط و

اینمفهومازاینبعددارایحائزاهمیتاستکهبنابراین (Lopez-Cruz , 2010).تکنولو ی

،دهندیدرداخلوخارجازخودتوسعهمرایریادگیهایمولفهجذبییهاتواناچگونهشرکت

حفظم یوعملکردسازمانهامیبهبودتصمیبراتیکنندودرنهایپسازآندانشخودرا

م استفاده آن از -فوقاثرشدهجذبظرفیت.(Gonzalez & Muina, 2014)کنندیخود

عملکردوسازمانییادگیریکاراییسازمانی،دانشانتقالباهاشرکتموفقیتبرایالعاده

وبقابرایدانشچوناین،برعالوه(.Cockburn & Henderson, 1998)داردهاشرکتنوآورانه

یکدانش،برمبتنیهایمداومداراییعهتوسوتجدیدتواناییاست،ضروریسازمانیعملکرد

برایتواناییعنوانبهجذبظرفیتراستا،ایندر.استهاشرکتبرایهدفواصلینگرانی

ظرفیتبهعلمیایعالقهوهمچنین.استبرجستهسازمانیخارجییادگیریومداومنوآوری

 ؛Lewin et al., 2011)استتوجهموردیافتهسازمانواستراتژیکتحقیقاتدرجذب

Volberda et al, 2010.) 
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 حالحاضر زراتییسرعتتغدر روشادیآنقدر با توانبهینمگریدیسنتیهااستکه

توانندیمهاسازمانی،پژوهندهیآیپرداخت.باظهورمباحثعلمراتییومقابلهباتغشناخت

هایدانشبنیاندفاعی،شرکت.ندیآبرندهیبرآیپرداختهودرصدداثرگذارندهیبهشناختآ

ایدرتحققاهدافعلمی،اقتصادیموتورمحرکاقتصاددانشبنیاندفاعیبودهوتاثیرعمده

 ,Esping-Andersen)سازینتایجتحقیقوتوسعهدرحوزهفناوریهایبرتردارندوتجاری

2017) د. ظرفصاحبدگاهیاز اجماعندبعدیاچموضوعکیجذبتینظران، دریستکه

بابررسیظرفیتجذب،محققیندیگر.(1395)انصاریوهمکاران،نداردموردابعادآنوجود

تواناییؤاینم یکیاز را شبیهلفه تبدیلوهایسازمانمعرفیکردندکهبرایکسب، سازی،

   (Sun et al., 2009; Kostopoulos et al., 2011). روداستخراجدانشبهکارمی

درشیپیهاچالشهمچنین بادانشبنیاندفاعیهایشرکتراستایظرفیتجذبرو

باشد:رویکردآیندهپژوهیشرحزیرمی

یبرایاستگذاریعواملمربوطبهس-ب،یحوزهعلموفناوریهاسکیعواملمربوطبهر-الف

یهابنگاه از؛دانشبنیاندفاعییهابنگاهتیریدرمدیعواملفرامل-جدانشبنیاندفاعی.

برترمسائللیقب و اهدافکالن به علمیمربوط اقتدار حقوقران،یایو مربوطبه مسائل

کاهششکاف،یمختلفعلموتکنولو یهابخشدریالمللنیبیهامشارکت،یمعنوتیمالک

یکشورهاانیم انحصارگراافتهیتوسعه به مربوط مسائل توسعه، حال در و ودریی علم

.نینویهایهاازفناورملتیدربرخورداریاسیسیهایورزوغرضقیاعمالسال،یتکنولو 

شناخت،تواناییعنوانبهراجذبظرفیتخود،مشهورهایمقالهدرلوینتهالوکوهن

نهجذبظرفیتکهدهدمینشانابعاداین.کنندمیتعریفمحیطازدانشاستفادهوجذب

موجودوجدیددانشترکیببلکهتکنولو یکیهایحلراهومحصوالتسایرلیدتقتواناییتنها

درموردیادگیریازطریقجذبظرفیتبنابراین،.استجدیدخدماتومحصوالتتوسعهدر

دادن، میشرکتکهجاییدرانجام انجام حاضر حال در که چه آن به توجه بهتربا دهد

استجدیددانشتولیدوورینوآمورددربلکهنیست،شودمی یککهاستمهمبنابراین.

راشرکتدانشمبنایتواندمیاینزیراکند،گذاریسرمایهجذبظرفیتدربتواندشرکت

بهمنظوردرککاملنقشظرفیت .(Cohen & Levinthal, 1990)دهدتغییروتقویتتکمیل،

هایعواملوعناصرفردیبایدا،ویژگیهجذبدرحمایتازاجرایاهدافاستراتژیکسازمان

تقسیم تمرکزبرپویاییدانش، با مفهومظرفیتجذبشکلبگیرد. تجزیهوتحلیلشوندتا

اینابعاداغلببیانمی4ظرفیتجذببه هیابعادظرفیتجذبشاملاکتساب،شب4شود.
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شمهمیدرجریاندانشازهربعدنقوازدانشهستندیبرداروادغام،انتقالوبهرهیساز

تبدیلدانشفرایند،درسازماندارد.طبقمدلمطرحشدهاستفادهازآناصلیخودتامنبع

شبیه شاملکسب، تولیدکرده اقداماتیکهمزیترقابتیرا بهرهبه انتقالو برداریازسازی،

میقابلیت کسبها قابلیتسازمانبرایشناساییو اکتساببه برایباشد. خارجیاستکه

هایاکتسابتواندکیفیتقابلیتشدتوسرعتفرایندمیوباشدهایخودمهممیعملیات

هایروتینوفرایندهایسازیبهروششبیه (.Zahra & Gorge, 2002)شرکترامشخصکند

ازمنابعخارجیتجزیهوتحلیل،هااشارهکردهکهآنهامیسازمان پردازش،تواننداطالعاترا

نمایند درک و وجودرف(.;Kim , 1997 Szulanski, 1996)تفسیر به دانش ارزش ایند

دارایی وهایمکملوابسته نباشدبوده دسترسگیرنده بُعد. (Teece, 1981)ممکناستدر

تواناییشرکت بیانگر روشانتقال اصالح و برایتوسعه ترکیبدانشها که هایروتینبوده

تسهیلمیبخشدفعلیودانش  & Zahra)جدیدبدستآمدهودانششبیهسازیشدهرا

Gorge, 2002).این عناصربا ظرفیتجذببه ابعاد طریق اثربخشیجریاندانشاز حال،

 هر بر استکه وابسته میأتلفهؤمسازمانی برای،گذاردثیر سازمانی پتانسیل با اینعناصر

ا و ارتباطات کارآمد، جریان شکلتسهیل همچنین و دانش از جذبستفاده ظرفیت گیری

قبلسازمان دانش از: عبارتند که هستند مرتبط مح،یها ارتباطات، وطیشبکه ارتباطات

شرکتد. (Levi-Jakšić et al., 2013)دانشیجستجوسمیمکان همکاریخالت در هایها

ش مبنایدانشآنها شرکایخارجیمختلفموجبغنیشدن با بهترنوآوری توانایی و ده

بهرهیسازهیشب و ادغام میو توسعه دانشخارجیرا  ,Kostopoulos et al) دهدبرداریاز

هایآنهابرایهاوتالشگذاریبهترینروشهابرایبهاشتراکهمکاریبینسازمان.(2011

 ,Levinson & Asahi)کندهایجستجویدانشکمکمییادگیریبینسازمانیبهفعالیت

هاتاکیدکرده،براهمیتارتباطباموسساتعلمیدراینمحیطبعضیازمحققیننیز(.1995

هایتکنولو یکیشوند،فرصتهابیاننمیهایداخلیشرکتوبیاننمودندزمانیکهصالحیت

هایتحقیقاتعمومی،متشکلازعنصرکلیدیبرایتوسعههایاسازمانبدستآمدهازدانشگاه

بخشم منبعدانشخارجیدر باالینوآوریو درجه  باشندهایفناوریباالمیحصوالتبا

(Vega-Jurado et al., 2008).


 های پژوهشمولفه و بُعدمدل مفهومی، 

هایپیشنهادیبراساسمبانینظریوپیشینهپژوهشیاستخراجدراینبخشابعادومولفه

ع ابعادعواملبیرونیشامل: فرایندهایظرفیتگردید، ابعاد عواملمحیطی، واملسازمانیو



1398تابستان،13شماره،چهارمسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه150



پایشوجستجویبردارییکپارچگیوپیکربندی،اکتساب،جذب،تشخیص،جذبشامل:بهره

باشد.دانشوابعادبروندادشاملعملکردمطلوبمی
جذب  ابعاد عوامل بیرونی، فرایندها و برونداد ظرفیت( 1جدول )

 ابعاد عوامل بیرونی ایندهای ظرفیت جذبابعاد فر ابعاد برونداد

عواملسازمانی یبهرهبردار عملکردمطلوب

عواملمحیطی یکربندیتحول،پ،یکپارچگی 

  اکتساب 

  جذب 

 صیتشخ 

 جستجو،دانشش،یپا 



()منبع:مبانینظریوخبرگان


 
ینظریوپیشینهپژوهش()منبع:برگرفتهازمبانمدل مفهومی پیشنهادی  (1)شکل 

 

 اهداف پژوهش 

یهاجذبدرسازمانتیظرفیبرایمدلارائهپژوهشاینانجامازهدفاصلی اصلی: هدف

برعالوهرودمیانتظارپیشنهادیمدلدر.باشدمییپژوهندهیآکردیدانشبنیاندفاعیبارو

گردد.بررسیآنهانیزبینارتباطها،ابعادومولفه
 پژوهش اصلی لسوا

دانشبنیانیهاجذبدرسازمانتیمدلظرف":استزیرشرحبهپژوهشحاضراصلیسوال

"یچگونهاست؟پژوهندهیآکردیدفاعیبارو
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 شناسی پژوهش روش

شودمیمحسوبآمیختةاکتشافیهایروشراهبردباپژوهشیازمرحلهدومینپژوهش،این

پژوهیکیفیایمطالعهمانجاضمنآن،مرحلةنخستیندرکه پژوهشمدلدلفی(،-)آینده

ازاصلیهدف.استشدهبعدطراحیمرحلةدرمدلپیشنهادیآزمونوکمّیبررسیجهت

زمانیآنازاستفادهو(Creswell, 2003)استپدیدهیککاوشپژوهشیراهبرداینانجام

.(Morgan,1988)استنوظهوراینظریههایآزمونمؤلفهدنبالبهکهپژوهشگراستمناسب
پژوهشگرساختهاینامهپرسشها،دادهگردآوریمنظوربه 9با مبتنی38بُعد، برمولفه،

)مرحلةکیفیمرحلةدرکنندگانهایمشارکتقولنقلازبرآمدهاصطالحاتوتعابیرنکات،

پژوهش، پژوهشحاکمزندتروححفظمنظوربهنخست( حصولهدفباشد؛تدوینبر

ازخبرگاندانشگاهیومدیران،روساتن10برایپرسشنامهسنجه،محتوایرواییازاطمینان

نامةپرسشوپیشنهادیانجاماصالحاتخبرگان،اینازبازخورددریافتازگردید؛پسارسال

.شد)تجزیهوتحلیلبخشکیفی(مولفهتدوین38بانهایی

تهرانویدانشبنیاندفاعیواقعدراستانهایهاسازمانجامعهآماریتحقیقکارکنان

ود.ب1مورگانوکرجسیجدولاساسبروگیرینمونهروشازاستفادهبانفر(300)تعدادالبرز

معرفیتحقیقنمونهبراینفر169تعدادحداقل تصادفیصورتنامهبهپرسش210شدند.

قراراختیاردرساده برایپرسش205حدودکهگرفتکارکنان شد. گردآوری انجامنامه

مدلپژوهش،سوالآزمونجهتالزمآماریهایتحلیل طبقساختاری،معادالتیابیاز

رویکرددرگردید؛استفاده2نسخهSmart-PLSافزارنرمازاستفادهباوایمرحلهدورویکرد

سپسازوبررسیگیریاندازههایمدلرواییتأییدی،عاملیتحلیلازاستفادهبانخستمزبور،

گرددمیبرازشساختاریهایمدلبههادادهمسیر،تحلیلطریق به. ابتدا، نقضسببدر

بودن شود؛میاجراسازیخودگردانگیری،اندازههایمدلدرچندمتغیرهنرمال

کهباشدمیمطالعهموردنمونةازجایگذاریباگیریبازنمونهبرروشیمبتنیسازیخودگردان

 ,Anderson & Gerbing)استانجامقابلچندمتغیرهبودنمفروضنرمالنقضصورتدر

بررسیشدهاست.همگراییآنرواییوگیریاندازهمدلنیزمعناداریادامهدر،(1988

 

 های پژوهش یافته

                                                           
1
. Krejcie & Morgan 
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 یدلف پانل یاعضا انتخاب

نظرموردنیمتخصصراءآاجماعزینودهیدپمورددرینیبشیپحاضر،پژوهشدرکهآنجااز

استفادهیدلفروشازاست،برخورداریاژهیوتیاهمازحاضرطیشرادرکاتفاقاوباشدیم

آن،یروفراامکاناتگرفتننظردربامتخصصانبایدلفپانلروشان،یمنیادروگرددیم

یبرقرارزینومتخصصونظرصاحبدافرامتفاوتیهادگاهیداستخراجیبراروشنیترمناسب

.باشدیمعواملگریدوکارهاراهها،دهیاانیم«جمع»و«ییهمگرا»

چراد،یآیمحساببهروشنیامراحلنیترمهمازیدلفپانلیبراطیشراواجدیاعضا

قیطرازپانلیاعضاانتخاب.داردافرادنیادانشویستگیشابهیبستگکارجینتااعتبارکه

استگرفتهصورتیاحتمالریغیریگنمونه یریگنمونهاستفاده،موردیهاروشازیکی.

جامعهدربارهپژوهشگردانشکهاستاستوارفرضنیابرروشنیا.استیقضاوتایدارهدف

استاستفادهقابلپانلیاعضاکردننیچدستیبرا هیاولیفهرستابتداحاضر،قیتحقدر.

مرتبطیخدمتسوابقوشغلیداراومتخصصونظرصاحبافرادازنفر10ازمتشکل

موضوعوطرحخصوصدریحاتیتوضشاملکهیتلفنیوحضورمذاکرهباوشدهانتخاب

ازمتشکلابتدادرفهرستنیا.آمدعملهبدعوتیتخصصپانلدرشرکتیبرابود،پژوهش

درنهایتسالمی20ایسابقهباالیکهدارروساران،یومدیخبرگاندانشگاه باشند،است.

هرتأثیرزانیمیاهیاولنامهپرسشهیتهبایتخصصپانلدرکنندهشرکتیاعضانییتعازپس

موضوعاتیادبازبرگرفتهمیمفاهازمتشکلکه(لیذصورتبه)میشدایجورامیمفاهازکی

.شدعیتوزپانلمحترمیاعضاانیمدرکهبودقیتحق

60خدمت،سنواتلحاظبهوبوده«مرد»جنسلحاظبهدرصد100پانلخبرگاندلفی

دارندخدمت«سابقهسال20یباال»آناندرصد مدرکیداراآناندرصد30نیهمچن.

دارنددکترامدرکزیندرصد70وبودهکارشناسیارشد استادیارآناندرصد60نیهمچن.

.مدیرانوروسامیباشندزیندرصد40وبودهدانشگاه

واطالعاتیآورجمعابزارنیبهترنامهپرسشحاضر،قیتحقدرکهآنجااز.قیتحق ییروا

یخاصتیاهماززیننامهپرسشییروایریگاندازهوسنجشنیبنابرابود،رهایمتغیریگاندازه

.دادیمنشانپژوهشاهدافبارانامهپرسشیسازگارزانیمقیتحقییروارایزبودبرخوردار

حاضرقیتحقدرامااستیریگاندازهابزارییرواسنجشمالکنیترمهمسازهااعتبارچندهر

ییرواوسازهییروامحتوا،ییرواروشسهازهمزمانقیتحقابزارییروازانیمشیافزایبرا

.استشدهاستفادهیصور
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هامتغیرییایپاسنجشیبراابزارهانیترمهمازیکی. یدلف روش اول مرحله ییایپا و ییروا

)پیوست4شمارهجدولدرآزموننیایاجراازپسجینتا.استکرونباخیآلفاآزمونیاجرا

پیوستمقاله در یهامتغیرییایپامقدارجدول،نیاجینتااساسبر.استشدهارائهمقاله(

است945/0برابرنامهپرسش خبرگانمتغیرکهدهدیمنشانآلفامقدار. نظر از مدل های

نیاسنجشجهتییباالیدرونیهمسازیعبارتبهوبودهبرخوردارییباالییایپازانیم

نیبدرهایبندرتبهتوافقزانیمسنجشبهکندال،دبلیویارتبهآزمون.دارندهامتغیر

پردازدیمانیپاسخگو متغیررتبهنیانگیم4جدولهبتوجهبامنظور،نیابهدنیرسیبرا.

«یرقابتتیمز»متغیرو(31.95)مقدارنیترشیب«محصوالتیبازخوردهالیاصالحوتعد»

انددادهاختصاصخودبهرا(12.65)مقدارنیکمتر درپانلمحترمیاعضاانیمنیهمچن.

»647/0)کندالآزمونجهینتبهتوجهبانظرموردهایمتغیرخصوص متوسطنظراتفاق(

پانلدرکنندگانمشارکتنظرازآمدهبنابراینبرابرنتایجبدست.داردوجود«یقونزدیکبه

یپاداشها»و«یتیعواملامن»،«محصوالتیبازخوردهالیاصالحوتعد»متغیرسهاول،دور

.دارندراریتأثنیشتریب«یرقانونیغ

38شامل،یدلفومددوریاجراجینتابهبخشنیادر.یدلف دوم مرحله ییایپا و ییروا

رانامهپرسش8دادهشداماتنهانامهپرسشپانلعضو10همهبهکهشودیمپرداختهمولفه

شدهاستانداردییایپامقدار)پیوستمقاله(5جدولجینتااساسبر.انددادهلیتحوولیتکم

وییایپازانیمازنظرخبرگانکهدهدیمنشاناستانداردشدهیآلفامقدار.است918/0برابر

برخوردارندییباالیدرونیهمسازیعبارتبه سهیهارتبهنیانگیم،(5)جدولبهتوجهبا.

نیهوشمندارزشآفریشبکهها»و«وتوسعهقیتحقیطرحها»،«یعواملاقتصاد»متغیر

انددادهصاصاختخودبهرارتبهمقدارنیشتریببیترتبه«بهروز(ی)فناور آزموننیهمچن.

Wمفاهیمکهاستآندهندهنشانکهاستآوردهدستبهرااشرتبهدوممرحلهدرکندال

درپانلمحترمیاعضاانیمنیهمچن.هستندبرخورداریبندرتبهتیقابلازانیپاسخگونظراز

نیابنابر.داردجودو«یقونظراتفاق»نظرموردیرهایمتغخصوصدریدلفیاجرادوممرحله

مولفهازنظر38،ینظراشباعبهدنیرسوپانلیاعضااجماعودلفیدوردوجینتابهتوجهبا

.(2)جدولشمارهشدندمشخصخبرگان
 مدلهای  شاخص، مولفه و بُعد (2) جدول

 هدف

عوامل موثر، 

فرایندها و 

 برونداد

 منابع هامولفه ابعاد
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 هدف

عوامل موثر، 

فرایندها و 

 برونداد

 منابع هامولفه ابعاد

 تیمدل ظرف

جذب در 

 یهانسازما

دانش بنیان 

دفاعی با 

 ندهیآ کردیرو

 یپژوه

عواملموثربرابعاد

جذبتیظرف

یعواملسازمان

هااهدافواستراتژی

(2001)یسا

وهمکارانزجاکسی -یلو

بویوتریفسفر،(2013)

(2008)

نوعرهبریومدیریت

هایهوشمندارزششبکه

آفرین)فناوریبهروز(

ینکارکنانهمکاریب

ظرفیتجذبکارکنان

سیستمدانشیبهروز

هایتحقیقوتوسعهطرح

محیطیعوامل

عواملاقتصادی

نتالیکوهنولو

(،1997(،براون)1990)

(2006تووهمکاران)

(2010وفورز)زونیکام

عواملامنیتی

عواملسیاسی

عواملاجتماعی

گیفرهن

قوانینومقررات

جهانیشدن

 
تیظرفندیفراابعاد

جذب

یبرداربهره

ادغامدانش
کاستاپولوزوهمکاران

گاپتاو(،2011)

،(2000)انیندارایگوو

(2008)بویوتریفسفر

بهلیادغامدانشوتبد

محصولیاخدمات

استفادهازدانشموجوددر

سازمانطیمح

،یپارچگکی

یکربندیتحول،پ

جورادووهمکاران-وگاهایتکنولو یکیزیرساخت

گاپتاو،(2008)

،(2000)انیندارایگوو

وهمکاراننابوآیم

نیولوباتکنیل،(2003)

(1998)

هاذخیرهدانشدرپایگاه

هاودانشانتقالایده

اکتساب

دونیبتنزدیکتعامال

رالسوهمکارانگارسیاموسازمان

(2014)





اعتمادمتقابلبیندو

سازمان

سطحباالییازتقابلبین

دوسازمان

جذب

جذبنیرویمتخصص

هاکافیبرایاستقرارروش

 هایجدیدوفناوری
(2014)نایگنزالسومال
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 هدف

عوامل موثر، 

فرایندها و 

 برونداد

 منابع هامولفه ابعاد

هایجدیددرجذبایده

محصوالتوخدمات

اصالحوتعدیل

محصوالتبازخوردهای

صیتشخ

جیانگوهمکارانتعیینارزشدانشجدید

(2010)

(2009سانوهمکاران)

کاستوپولوسوهمکاران

(2011)

فرایندشناساییو

گیریدانشتشخیصشکل

تشخیصدرکمناسباز

دانشخارجی

جستجو،ش،یپا

دانش

آوریدانشوسازوکارجمع

 ابزارهایاثربخشیآن

جورادووهمکاران-اوگ

(2008)

هاونظراتدرطراحیایده

محصول

هایبهکارگیریایده

تحقیقاتیتجاری

بروندادابعاد

جذبتیظرف
عملکردمطلوب

نوآوریاکتشافی

،(2014)نایگنزالسومال

،(2008)بویوتریفسفر

کاستوپولوسوهمکاران

(2011)
 

بردارینوآوریبهره

پذیریانعطاف

یعملکردمال

یسازگار

یرقابتتیمز

 

:باشدیملیذشرحبهجینتا،یدلفروشدوردویاجرابهتوجهبا
 روش دلفی نیانگیم رتبه( نتایج 3جدول )

 پایین ترین رتبه باالترین رتبه دور

اول
یبازخوردهالیاصالحوتعد

محصوالت
یرقابتتیمز

یملاقتصادعوادوم
یبرایمتخصصکافیرویجذبن

دیجدیهایاستقرارروشهاوفناور
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دهدیمنشاننامه،پرسشعواملیهامتغیرییایپامقدار .کرونباخ یآلفا آزمون جینتا

ییباالیدرونیهمسازیعبارتبهوبودهبرخوردارییباالییایپازانیمازهایپیشنهادیمولفه

 .دارد
نشانراپانلیاعضانیبنظراتفاقاسیمقکندال،یهماهنگبیضر.کندال آزمون جینتا

 .هستندیقونظراتفاقیداراپانلیاعضا،یدلفدوردوجینتابهتوجهباکهدهدیم
 نتایج آلفای کرونباخ و آزمون کندال (4جدول )

 دور دوم دور اول 

945/0918/0کرونباخیآلفا

647/0724/0آزمونکندال



یحتکهگرفتجهینتتوانیمواقعدرم،یمفاهرتبهدرشدهمشاهدهراتییتغازنظرصرف

.آمدخواهددستبهجینتانیهمبازشودتکرارهانامهپرسشعیتوزبارNاگر



 Smart-PLSتجزیه و تحلیل مدل تحلیل با استفاده از نرم افزار 

پردازیم.هامیبهبررسینرمالبودنمولفههایپژوهشدرابتدابهمنظوربررسیوضعیتمولفه
 هانتایج آزمون نرمال بودن مولفه (5جدول)

 مولفه ها
Z کولموگروف-

 اسمیرنوف
P-value 

425/1034/0یعواملسازمان

298/1069/0محیطیعوامل

113/2001/0یبهرهبردار

701/1006/0یکربندیتحول،پ،یکپارچگی

673/1007/0اکتساب

658/1008/0جذب

617/1011/0صیتشخ

85/1002/0جستجو،دانشش،یپا

384/1043/0عملکردمطلوب



فوقجدولدراسمیرنوف-کولموگروفآزمونیداریمعنسطحکهنیابهتوجهبانیبنابرا

شودیمجهینتاست،05/0ازکمترمحیطی،عواملرازمتغیرهایپژوهشبهغیکهبرایمولفه
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کهمیریگیمجهینتنیبنابرا.داردنرمالعیتوزبایمعنادارهایفوقذکرتفاوتمولفهعیتوزکه

محیطیباتوجهبهسطحعواملباشدوتنهامتغیرنمینرمالمتغیرهایذکرشدهتحقیقعیتوز

است،دارایتوزیعنرمالمیباشد.بنابراینباتوجهبهنرمالنبودن05/0معناداریکهباالتراز

گردد.استفادهمیSmart-PLSهایمدل،ازنرمافزارمعادالتساختاریمولفه

و(2)هادرشکلهاوشاخصبررسیروابطبینابعاداصلی،مولفه.آزمودن روابط علی مدل

داریروابطنشاندادهشدهاست.داردومعنیهایتخمیناستانبهترتیببرایحالت(3)


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

)تخمینضرایبها در مدل  شاخص و ها مولفه اصلی، مقادیر شدت تاثیر روابط بین بُعد (2)شکل 

استاندارد(

:ارائهشدهاست(3)کهسطحمعناداریروابطفوق،درشکل


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در مدل  ها شاخص و ها مولفه اصلی، روابط بین بُعد Tمقادیر  (3)شکل 



1398تابستان،13شماره،چهارمسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه158



شود:سایرمقادیرمدلتحقیقدرجداولزیر،مشاهدهمی

تا0دهدوطیفاینضریببین،میزانشدتارتباطبینمتغیرهارانشانمی1شدتتاثیر

هاتربودنروابطبینمولفهترباشد،نشاندهندهقوینزدیک1باشد.هرچهاینمیزانبهمی1

،برعملکردمطلوبصیتشخ،(6)هایمدلدرجدولاسشدتتاثیربینمولفهباشد.براسمی

بریرونیبطیمحدرحالیکهضریبتاثیررادارند.بهترتیبکمترینمطلوبجذببرعملکرد

یبیشترینضریبتاثیررادارند.کربندیتحول،پ،یکپارچگیبریرونیبطیمحیوعواملسازمان
 مولفه های مدل شدت تاثیر بین (6)جدول 

 شدت تاثیر در مدل مولفه هاروابط مفاهیم با 

 252/0تاثیرعواملسازمانیبربهرهبرداری

 228/0یکربندیتحول،پ،یکپارچگیتاثیرعواملسازمانیبر

 179/0اکتسابتاثیرعواملسازمانیبر

 285/0جذبتاثیرعواملسازمانیبر

 331/0صیتشختاثیرعواملسازمانیبر

 17/0جستجو،دانشش،یپاتاثیرعواملسازمانیبر

 403/0تاثیرمحیطبیرونیبربهرهبرداری

 453/0یکربندیتحول،پ،یکپارچگیتاثیرمحیطبیرونیبر

 393/0اکتسابتاثیرمحیطبیرونیبر

 395/0جذبتاثیرمحیطبیرونیبر

 252/0صیتشختاثیرمحیطبیرونیبر

 299/0جستجو،دانشش،یپاطبیرونیبرتاثیرمحی

 58/0تاثیرمحیطبیرونیبرعواملسازمانی

 063/0عملکردمطلوبتاثیربهرهبرداریبر

 155/0عملکردمطلوببریکربندیتحول،پ،یکپارچگیتاثیر

 329/0عملکردمطلوببراکتسابتاثیر

 058/0عملکردمطلوببرجذبتاثیر

                                                           
1
کندکهبستگیبینمتغیرهایمکنونومتغیرهایآشکاردریکمدلاندازهگیریاست.اینضریبتعیینمیضریبهم. 

تبیینمی کندوازآنجاکهیکضریبهمبستگیاستبایدازنظرمتغیرمکنونچقدرازواریانسمتغیرهایآشکاررا

د.آماریمعنادارباش
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 شدت تاثیر در مدل مولفه هاروابط مفاهیم با 

 057/0عملکردمطلوببرصیتشختاثیر

 156/0عملکردمطلوببرجستجو،دانشش،یپاتاثیر



باشدکهازنظرآماری،نتایجنشاندهندهروابطیمی(7)همچنیندرادامهبابررسیجدول

باشند.معنادارمی

 Tمقادیر تقسیم حاصل استنشانثیرأشدتتکه استاندارد خطای داریامعندتدهنبر

میانیدارامعناثرعدموجودتنشاندهند96/1و-96/1بینT است.مقادیررهارابطهمتغی

مقادیرهایمتغیر بایدارامعناثرینشاندهنده576/2و96/1بینTمکنونمربوطاست.

 متغیر95بیشاز میان اطمینان است.های% مربوط مکنون ازTمقادیر بزرگتر و مساوی

یدارانمعاثریدهندهنشان576/2 بیشاز اطمینانمیانمتغیر99با مکنونمربوطههای%

برعملکردمطلوبیبرداربهرهریتاثاست. تاثیرجذببرعملکردمطلوبریتاث، برصیتشخ،

 باشند.درصد(معنادارنمی5درصد)سطحمعناداری95بدرسطحاطمینانعملکردمطلو
 درصد( 95درصد ) 5در سطح معناداری های مدل  بین مولفه Tمقدار آماره ( 7جدول )

 Tمقدار در مدل مولفه هاروابط مفاهیم با 

 497/9برداریتاثیرعواملسازمانیبربهره

 361/7یکربندیتحول،پ،یکپارچگیتاثیرعواملسازمانیبر

 705/5اکتسابتاثیرعواملسازمانیبر

 338/8جذبتاثیرعواملسازمانیبر

 591/11صیتشخمانیبرتاثیرعواملساز

 923/4جستجو،دانشش،یپاتاثیرعواملسازمانیبر

 358/14تاثیرمحیطبیرونیبربهرهبرداری

 591/15یکربندیتحول،پ،یکپارچگیتاثیرمحیطبیرونیبر

 141/15اکتسابتاثیرمحیطبیرونیبر

 031/10جذبتاثیرمحیطبیرونیبر

 087/8صیشختتاثیرمحیطبیرونیبر

 107/8جستجو،دانشش،یپاتاثیرمحیطبیرونیبر

 359/23تاثیرمحیطبیرونیبرعواملسازمانی



1398تابستان،13شماره،چهارمسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه160



 Tمقدار در مدل مولفه هاروابط مفاهیم با 

 *691/1عملکردمطلوببرداریبرتاثیربهره

 604/4عملکردمطلوببریکربندیتحول،پ،یکپارچگیتاثیر

 661/10عملکردمطلوببراکتسابتاثیر

 *514/1لوبعملکردمطبرجذبتاثیر

 *857/1عملکردمطلوببرصیتشختاثیر

 687/4عملکردمطلوببرجستجو،دانشش،یپاتاثیر



 گیریآزمون مدل اندازه

گیریاستفادهدراینپژوهشازآلفایکرونباخوپایاییمرکبجهتبررسیپایاییمدلاندازه

ورواییواگراجهتبررس گیرییآزمونرواییمدلاندازهشدهاستوازآزمونرواییهمگرا

باشد:استفادهشدهاست.نتایجآنبهشرحزیرمی

مولفه .مرکب ییایکرونباخ و پا یآلفا مقادیر کلیه اینکه به توجه ازبا باالتر تحقیق های

بنابراینآلفایکرونباخپژوهشتأییدمیمی7/0 همچنینپایاییمرکبمولفهباشد، هایشود.

هایپژوهشازوضعیتمناسبتوانگفتکلیهمولفهباشد؛بنابراینمیمی7/0ازپژوهشباالتر

 درپیوستمقاله(.8وقابلقبولیازنظرپایاییمرکببرخوردارهستند)جدولشماره

گیریمیزانتبیینمتغیرهایپنهانپژوهشتوسطاینشاخصکهبهاندازه. روایی همگرا

مشاهده )مؤمتغیرهای آن میها/لفهپذیر توسطشاخصسؤاالت( که )متوسطAVEپردازد

می سنجشقرار مورد شده( رواییواریانساستخراج برای قبول قابل مقدار حداقل و گیرد

باتوجهبهاینکه)بهپیوست(9باشدکهنتایجآندرجدولمی50/0همگرا ارائهشدهاست.

نرواییهمگرابرایمولفههادرحدقابلقبولمیباشند؛بنابرایمی5/0کلیهمقادیرباالتراز

باشد.

درمیزانافتراقمشاهدهروایی واگرا )تشخیصی(. پذیرهایاینشاخصتوانایییکمدلرا

سنجد.جهتسنجشرواییپذیرهایموجوددرمدلمیمتغیرپنهانآنمدلباسایرمشاهده

مقطعی شاخصبار از میستا(Cross Loading)واگرا اینفاده برای قبول قابل مقدار شود.

پذیربررویمتغیرپنهانمربوطبهخودبایدشاخصایناستکهبارعاملیهرمولفهمشاهده

پذیربرمتغیرهایپنهاندیگرباشد.نتایجبیشترازبارعاملیهمانمتغیرمشاهده1/0حداقل

مو کلیه داد نشان پژوهش، مدل در واگرا روایی هایمشاهدهجدول بارهایلفه دارای پذیر،
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عاملیباالترینسبتبهمتغیرپنهاندیگرهستندودرحدقابلقبولبودند.نتایجرواییواگرا

 شماره جدول می10در نشان فوق مقاله( از)پیوست یک هر عاملی بارهای اختالف دهد

حداقلمتغیرهایمشاهده خود، مربوطبه متغیر نسبتبه عاملیآن1/0پذیر بار از بیشتر

باشد؛بنابراینرواییتشخیصیمدلپژوهشنیزدرحدقابلقبولنسبتبهسایرمتغیرهامی

باشد.می


 یمدل ساختار یابیارز

سازد.دراینپژوهشگیریاجازهارزیابیمدلساختاریرامیسرمیرواییوپایاییمدلاندازه

اندا اساسیضریبمسیرو تأثیربرایارزیابیمدلساختاریپژوهشاستفادهزهازسهمعیار

گردیدهاستکهدرادامهشرحدادهخواهندشد.

ارائهگردیدهاست،(6)درنتایجحاصلهازبررسیمدلحاضرکهدرجدول .ریمس بیضرا

نظرقدرتپیشبینیدرسطح مباحثتئوریکوهماز نظرهمجهتبودنبا نتایجهماز

باشد.یبرازشمناسبمدلساختاریپژوهشحاضرمیاردارند.کهنشاندهندهمطلوبیقر
1کوهن(𝑓2)تواناندازهتاثیررابااستفادهازبرایهراثردرمدلمسیریمی .ریاندازه تأث

کهدرباالتوضیحدادهشد،برایتحلیلR2 یتاثیرازشاخص(ارزیابیکرد.معیاراندازه1988)

Rصورتنسبیازتغییراتگیرد.اندازهاثربههاکمکمیسازه
بهرویبخشیازواریانسمتغیر2

ماند.کوهنفرمولمعیاراندازهصورتتبییننشدهدرمدلباقیمیزااستکهبهمکنوندرون

بهترتیب35/0و02/0،15/0صورتفرمولزیربیاننمودهواضافهکردکهمقادیرتاثیررابه

مقادیراندازهتأثیریدیگراست.شانازاندازهتأثیرکوچک،متوسطوبزرگیکسازهبرسازهن

 گزارشگردیدهاست.(6)برایهریکازمسیرهایمدلپژوهشدرجدول


 یبرازش مدل کل اریمع

گیریومحققبایدپسازبررسیبرازشبخشاندازه،PLSسازیمسیریطبقساختارمدل

ساختا نبخش را کلی بخش برازش خود، پژوهش مدل دیگرری طرف از نماید. کنترل یز

مسیریمدل بهینهPLSسازی یکمعیار برایفاقد کلی تابع یعنی است کلی شده سازی

این با ندارد. کلیبراینیکوییبرازشبهارزیابیبرازشمدلوجود یکمعیار وسیلهوجود،

گردیدهاست.بههمیندلیلدراینمرحلهازشاخص(پیشنهاد2005)وهمکاران2تننهاوس
                                                           

1
. Cohen 

2
. Tenenhaus 
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برایبررسیتناسبکلیمدلاستفادهگردیدهاست)داوریورضازاده،(GOF)1نیکوییبرازش

1392.)
01/0مقادیر .(GOF) برازش ییکوین اریمع برازشکلی35/0و25/0، بهترتیبحاکیاز

 باشد:پژوهشیحاضر،بهشرحزیرمیدرمدلGOFباشد.مقدارضعیف،متوسطوقویمی
 



توجهبهاینکهمقدار GOFبا توانگفتسطحبرازشبنابراینمیباشد؛می416/0برابربا

باشد.کلیمدلدرحدعالیوقابلقبولمی


 گیری و پیشنهادهانتیجه

تاکهایسازمان ارائهمحصوالتنامشهودیهاهیبرسرمادیدانشبنیاندفاعیبا وخدماتو

مهمینقشبرتر،یهایفناوربریمبتندفاعینوآورانه توسعهبسیار و رشد در امنیتورا

بهعنوانحاکماندانشبنیاندفاعییهاازشرکتتیکنند.حمایمفایکشورادفاعیاقتصاد

.شدراتحققبخیمتعالهدفنیتواندایاستکهمیراهکارنیترمهمکشور،دریفناورعلومو

سازمانتیظرفیبرایمدلارائهپژوهشاینانجامازاصلیهدف دانشبنیانیهاجذبدر

پژوهشحاضردردوبخشکیفیوکمیانجامگردید.بودهویپژوهندهیآکردیدفاعیبارو

همچنینباتوجهبهاینکهبهمنظورارائهمدلپیشنهادیبهپیشینهنظریوپژوهشیتحقیق

تمامیمولفههاوابعادتهیهگردیدودربخشکیفیبارویکردآیندهپژوهیوبامراجعهشدو

تحلیلدلفیمولفه نتایج به نتایجبخشکمیهایپرسشتوجه گرفت. قرار تایید مورد نامه

داد سازمانیرونیبطیمحابعادریتاثبیضرنشان عوامل خودنیشتریبیبر به را شدت

همچن است. داده ضرنیاختصاص ادامه یرونیبطیمحریتاثبیدر تحول،،یکپارچگیبر

گرفتریرتبهدومشدتتاثزینیکربندیپ آننقرار بعداز بریرونیبطیمحریتاثبیضرزی.

ازسوبرخوردارییباالریازشدتتاثیبرداربهره مربوطبهریتاثبیضرنیکمترگریدیاست.

بهعملکردمطلوبیبردارعملکردمطلوبوبهرهبهعملکردمطلوب،جذببهصی:تشخریمس

قاتیتحقیهاافتهیباشند.اکثرمحققانبراساسیمریشدتتاثیهاحداقلیباشدکهدارایم

 شده مولفهانجام از سازمانتیظرفهایبعضی در جذب شناساییها پراکنده صورت به را

                                                           
1
. Goodness of  Fit (GOF) 

416/0=
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؛2006؛تووهمکاران،2002وجورج،زهرا؛1997،براون؛1990،نتالی)کوهنولواندکرده

زجاکسی–یلو تووهمکاران؛2013وهمکاران، فورززونیکام؛2006، و کهمدل(2010، ،

پژوهش عبارتی به گردید. پیشنهاد خبرگان از استفاده و اساسآنها بر هایپژوهشحاضر

،انجامندادرابررسینمایدموجودمدلیبهصورتیکپارچهکهبتواندعواملموثر،فرایندهاوبرو

هایانجامشدهدراینبهبقیهپژوهشتنگرفتهاستونوآوریونقطهقوتپژوهشحاضرنسب

بنیانهایدانشاستکهیکمدلتقریباجامعباروشتحقیقکاملکمیوکیفیدرسازمانه

درنهایتبابررسینتایجآماریپژوهشوبررسیمجددهئدفاعیارا سوالپژوهشمدلداد.

نمایهشدهاست.(4)نهاییکهاینمقالهبهآنرسیددرشکل


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نهایی پژوهش (4)شکل 

توانیمدرسطحادارهتحقیقاتآجا،جهادهایخودکفایی،یافتهونتایجپژوهشحاضررامی

جهتتاسیسشرکتدانشگاه سازمانهایدانشهایآجا، همکاریمستقیمبا یا یهابنیانو

اهدافتاسیسشده،درراستایشناساییعواملموثرشامل:عواملمحیطیوعواملسازمانی؛

نوعاستراتژیو شبکهورهبریها، ،(روزبهفناوری)آفرینارزشهوشمندهایمدیریت،

ظرفیتبینهمکاری سیستمجذبکارکنان، طرحبهدانشیکارکنان، وتحقیقهایروز،

همچنینعوامل و فرهنگیمحیطیتوسعه اجتماعی، سیاسی، اینعواملبر: تاثیر قانونیو ،

اینکهسازمان و داد قرار مدنظر را بتوانندموتورهایدانشفرایندها بنیاندفاعیبرایاینکه

بتوانندعملیاتیکنند،عواملهایبنیانهایپیشرفتهوهمچنینفناوریحرکتفناوری کنرا

اه حائز بسیار شده سازمانیاد فرایندهای ادامه در و بود. بههایدانشمیتخواهند بنیان
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دهیهاشکلبنیاندرآنهایدانشهاییهستندکهکلیهاعمالورفتارهایسازمانعنوانروال

بهرهواجرامی عبارتنداز: یکپارچگی،شودواینفرایندها اکتساب،تحول،برداری، پیکربندی،

تشخیص سازماندانشمیجستجویپایشو،جذب، معنیاستکه بدان این و هایباشد

هایموجود،فناوریالزمراباتوجهبهظرفیتداخلیموجودکسببنیانچگونهازفرصتدانش

می جذب فناوریو چگونه خود تشخیص قوه به توجه با همچنین و مورنیازکنند های

هایجدیدشناساییشدهراچگونهفناوریدهندودرادامههایدفاعیراتشخیصمیسازمان

پذیرنمودهوبرایحفظرتبهخوددربینرقباهایخودیکپارچهکردهوتحولراامکاندرروال

دهند.ودرنهایتاینجدیدراانجاممیبهصورتخودکارپایشوجستجویدانشوفناوری

منته مطلوب عملکرد به شده یاد متغیرهای با میساختار مولفهی با عملکرد و های:شود

نوآورینوآوری انعطافبهرهاکتشافی، عملکردبرداری، سازگاریومزیتپذیری، رقابتی،مالی،

می اثربخش صورت به فرایندها شدن عملیاتی سازمانباشدنیازمند نتایج این در های،

ددانش صورت به پایش و جستجو طریق از دانش کسب بر عالوه نوآوریبنیان به رونزاد

پذیریکهچابکیهاازطریقانعطافاکتشافیدستپیداکردهوهمچنینتغییرمسیرهاوروال

رامیسرکردهودرنهایتبهمزیترقابتیخواهندرسید،بنابرایندراینپژوهشمحققعالوه

هایهایسازمانههادریکیازردبرجوابگوییبهسوالطرحشدهواستفادهازنتایجویافته

 دفاعیاهدافپژوهشتحققبخشید.

 شود:اییبهشرحزیرارائهمیاینراستاپیشنهادهایاجردر
توانندازنتایجپژوهشحاضربهگذاردفاعیدرسطوحباالومتوسطمیهایسیاستسازمان-

گذاریالزمبنیاندفاعیسیاستهایدانشعنواندیدگاهنظریدرجهتبهبودعملکردشرکت

راانجامدهند.

توانندازنتایجپژوهشحاضربهبیناندفاعیبادرنظرگرفتنمالحظاتیمیهایدانشسازمان-

برداریالزمعنوانپایهنظریدرجهترشدوتوسعهسازمانوهمچنینعملکردمطلوببهره

راانجامبدهند.

دانشگاهسازمان- سازمانهایتحقیقاتیو حتیبقیه و آجا رشد مراکز و اعیکههایدفها

سازمان هایدانشارتباطوهمکارینزدیکیبا توانندبرعواملموثرومیبنیاندفاعیدارند،

ایداشتهثیرابعادبریکدیگرتوجهویژهأفرایندهاوبروندادهایمدلحاضروهمچنینشدتت

باشند.
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گردد:بهپژوهشگرانآتیپیشنهادمیهمچنین

می- پیشنهاد اینزمینهآتیاتتحقیقگردد نظارتبردر چارچوببهینه سمتتوسعه به

.بگیردانتقالدانشوفراینداستفادهدرصنایعوابستهبهدانشصورت

کهبرباشدشناساییوتجزیهوتحلیلعواملیدرزمینهممکناستاتآتیهمچنینتحقیق-

گذارباشد.یندتوسعهظرفیتجذبتاثیرآبهپایینقابلیتنوآوریدرفرروندرو

می- پیشنهاد تجاریهمچنین جمله از دیگری متغیرهای فناوریشود، دفاعی،سازی های

هاییکهدراینمدلذکرنشدهبررسیگردد.سایرمولفهوتبادالتبینالمللی
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