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چکیده
در ادبیات مدیریت کس��ب و کار در ش��رایط پویای محیطی بصورت مستمر بر نقش گرایش به بازار و 
توانمندی فناورانه در ارتقای عملکرد  صنایع تأکید شده است. توانمندی فناورانه و گرایش بازار به عنوان 
دارایی هایی کمیاب، ارزشمند و به سختی قابل تقلید شناخته می شوند که تحت تأثیر ادراک مدیریت 
از پویای��ی محیط اس��ت. در این میان ضروری اس��ت تا نحوه تأثی��ر ادراک از پویایی محیط بر ارتقای 
توانمندی فناورانه از طریق متغیر مداخله گر4 گرایش به بازار تشریح شود. پویایی محیط بر پیچیدگی 
و میزان و سرعت تغییرات آن تأکید دارد و گرایش به بازار نیز بر میزان حساسیت و پاسخ به تغییرات 
محیطی تأکید دارد. در این مقاله که با تمرکز بر صنعت اویونیک کشور انجام پذیرفته است به تشریح 
رابطه اش��اره ش��ده در باال پرداخته شد و این رابطه به صورت رابطه مداخله گری کامل تأیید شد. این 
نتایج که در قالب مدلی ساختاری در مقاله ارائه شده است، بر اهمیت توجه به نیازهای در حال تغییر 
بازار )رویکرد کنش بازار( و پویایی موجود در آن جهت ارتقای توانمندی فناورانه در صنعتی با سرعت 

تغییرات باال مانند اویونیک تأکید دارد. 
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مقدمه
صنع��ت هوای��ی با بازار جهانی در حدود 100 میلیارد دالر و با رش��د س��االنه 5 درصد یکی از صنایع 
راهب��ردی و با فناوری برتر در دنیا ش��ناخته می ش��ود)بلک، 2006(. در این می��ان بخش اویونیک به 
عن��وان یکی از مهم ترین بخش های صنایع هوایی، از جمله بخش های با فناوری های برتر و پیچیده ای 
اس��ت ک��ه الزامات خاصی برای توس��عه و ارتق��ای آن در بنگاه های فناور نیاز اس��ت. فناوری های این 
بخش شامل سیستم های ناوبری، سیستم های راداری، سیستم مدیریت ارتباطات، سیستم های سنسور 
و حس کننده وضعیت، سیس��تم های کنترل و ثبت اطالعات، سیس��تم های کنترل پرواز، سیستم های 
خودکار، سیستم های کنترل ترافیک هوایی می شوند. بخش اعظمی از هزینه های توسعه در هواپیماهای 
نظامی، تجاری و بالگردها به فناوری های اویونیک اختصاص می یابند. به طوریکه در هواپیماهای نظامی 
این رقم به حدود 80 درصد هزینه های توس��عه نی��ز افزایش می یابد )هلفریک1، 2007(.از ویژگی های 
مهم فناوری های این حوزه می توان به سرعت تغییرات زیاد فناوری در این بخش و همچنین تغییرات 
س��ریع نیازهای بازار اش��اره نمود. اصوالً فناوری های اویونیک به س��بب نزدیکی زیادی که با دو حوزه 
الکترونیک و هوافضا دارد، در حوزه های با فناوری برتر قرار می گیرد )آیسیک2، 2008(. از ویژگی های 
ای��ن  گون��ه از فناوری ها می توان از کوتاه ب��ودن چرخه عمر، دانش بنیان ب��ودن، پیچیدگی فنی زیاد 
و تغیی��رات رادی��کال نام برد )رادوس��ویک3، 1999(. نیازهای موجود در ب��ازار بخش اویونیک به علت 
تغییرات س��ریع در حوزه های فناوری های الکترونیک، نرم افزار، معماری سیستم، ابزارهای الکتریکی و 
س��ایر فناوری ها، به س��رعت دچار تغییر شده است، بطور مثال در حوزه معماری سیستم های اویونیک 
حرکت از سمت سیستم های مجزا به سمت سیستم های یکپارچه ماژوالر4 و در سال های اخیر حرکت 
به سمت فناوری های شبکه ای5 در طول 4 دهه رخ داده است که تغییر نسل های اولیه بطور متوسط 
15 سال طول کشیده است در حالیکه نسل های فعلی در کمتر از 3 سال دچار تحول شده اند. عالوه بر 
این، تغییرات شگرف فناوری در بخش های ابزارهای الکتریکی، الکترونیکی و نرم افزاری سبب تغییرات 
پیچیده و متعاملی در این حوزه فناوری ش��ده اس��ت که جهت گیری اساسی آن موجب امنیت بیشتر، 

1 - Helfrick
2 - ISIC
3 - radosevic
4 - Integrated Modular Avionic
5 - CPIOM & AFDX NETWORK
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هزینه کمتر، حجم کمتر و قابلیت اعتماد باالتری می شود )بلک1، 2006(. با توجه به موارد بیان شده، 
ویژگی های اصلی ش��رکت های این بخش را می توان مواجهه با بازاری به شدت متغیر دانست که برای 
بقاء و پیشرفت در آن، شرکت ها نیازمند ارتقای دائمی توانمندی های فناورانه ی خود جهت پاسخگویی 

به این نیازهای در حال تغییر بازار هستند.
اصوالً توانمندی فناورانه ش��امل مجموعه ای از فعالیت هایی اس��ت که ب��ه صورت تکرارپذیری در 
س��ازمان انجام می گیرد و س��بب توسعه فناوری در سازمان می ش��وند. توانمندی های فناورانه توسط 
فرآیندها یا روتین های سازمانی پی ریزی می شوند. در واقع توانمندی های فناورانه نماینده ی بسته های 
روتین ها و راه حل های سازمانی در حوزه توسعه فناوری در سازمان است )کتکالو و همکاران، 2010(. 
ب��ه بی��ان دیگر توانمندی فناورانه، خود از جنس فرآیندها و روتین های س��ازمانی اس��ت که س��بب 
یکپارچه س��ازی و هماهنگی دارایی های فناورانه س��ازمانی جهت دست یابی به اهداف توسعه فناوری 

در سازمان می شود.
در چنی��ن محیط پویایی، درک صحیح از بازار و تحوالت آن و تالش در راس��تای پاس��خگویی به 
نیازه��ای به س��رعت در حال تغییر آن، یک��ی از عوامل اصلی ارتقای توانمن��دی فناورانه در بنگاه های 
بخ��ش اویونیک اس��ت. این رویک��رد در قالب مفهومی با عن��وان گرایش به بازار مطرح می ش��ود و بر 
فعالیت هایی تأکید دارد که نوعی حساسیت و تالش برای پاسخ به نیازهای بازار ایجاد می کند که سبب 
گردآوری اطالعات و درک صحیحی از بازار و نیازهای به سرعت در حال تغییر آن می شود و این خود 
س��بب کاهش عدم اطمینان بازار ش��ده و احتمال پاس��خ صحیح به تغییرات بازار و فناوری را افزایش 

می دهد)هو2، 2008(.
گرایش به بازار نقش��ی اساس��ی در محیط کس��ب و کار پویای بخش اویونیک دارد. بنگاه هایی که 
می توانند به صورت کارایی اطالعات بازار را جمع آوری کنند، به عنوان مجموعه های با گرایش باال به 
بازار شناخته می شوند)منون3 و همکاران، 1992(. گرایش به بازار سبب ارتقای سطح توانمندی فناورانه، 
توس��عه محصوالت و فناوری های جدید، و به طور کلی افزایش کارآمدی بنگاه ها می شود )اوزکوزکی و 

فارل4، 1998(.

1 - Black
2 - Hou
3 - Menon
4 - Oczkowski and Farrell
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با توجه به ش��رایط و ویژگی های ش��رکت های بخش اویونیک، یکی از عواملی که س��بب افزایش 
گرایش به بازار در این بنگاه ها می شود، میزان ادراک مدیریت آن ها از پویایی و تغییرات محیطی است. 
این بدان معنی است که سازمان هایی که محیط را پویاتر و با تغییرات زیاد فرض می کنند، خود را بیشتر 
نیازمند اطالعات به موقع، ارتباطات بین وظیفه ای و روابط گس��ترده با فعاالن بازار می دانند و به بیان 
دیگر گرایش بیش��تری به بازار دارند)تیس1، 2007؛ آیزنهارت و مارتین2، 2000( و این خود می تواند 

سبب ارتقای توانمندی فناورانه این بنگاه ها شود.
از ط��رف دیگر، در عمده تحقیقات متمرکز بر ارتقای توانمندی فناورانه بر عوامل س��ازمانی مانند 
توانمندی تحقیق و توسعه، نیروی انسانی، توانمندی یادگیری و مانند این موارد تأکید شده است و بر 
مفهوم گرایش به بازار و نقش آن بر ارتقای توانمندی فناورانه تمرکز نشده است)وود و ویگل2011،3؛ 
گارسیا و ناواس2007،4؛ زهرا5 و همکاران،2007؛جین و ون زدویتز 2008،6(. و در معدود تحقیقاتی که 
از متغیر توانمندی بازاریابی – که مشابهت هایی به مفهوم گرایش به بازار دارد- استفاده شده است بر اثر 
این توانمندی بر روی توانمندی فناورانه پرداخته نشده است بلکه اثر این دو توانمندی در کنار یکدیگر 
بر عامل دیگری مانند کارایی س��ازمان مورد بررسی قرار گرفته است )یام7 و همکاران، 2004؛2011(. 
همچنین اکثریت تحقیقات در فاصله س��ال های 1998 تا 2010 بر روی صنایع بالغ همچون نساجی، 
خودرو، صنایع ش��یمیایی و خدمات انجام گرفته و در حوزه های با پویایی باال تحقیقات زیادی صورت 

نپذیرفته است )لیاو8، 2011(.
از این رو س��ؤال اصلی تحقیق این اس��ت که چه الگویی جهت ارتقای توانمندی فناورانه بنگاه های 
بخ��ش اویونیک به عنوان بخش��ی پوی��ا و با تغییرات فزاینده با تأکید و تمرکز ب��ر دو عامل گرایش به 
بازار و ادراک مدیران این ش��رکت ها از پویایی محیط می ت��وان ارائه داد؟ در این مقاله به مبانی نظری 
و س��ازه های تحقیق پرداخته و پس از تشریح روش تحقیق در نهایت مباحث و نتیجه گیری های الزم 

ارائه شده است.
1 - Teece
2 - Eisenhardt & Martin
3 - Wood and Weigel
4 - Garcia and Navas
5 - zahra
6 - Jin and Vod zedtwitz
7 - Yam
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مبانی و سازه های تحقیق

سازه توانمندی فناورانه
توانمندی فناورانه را می توان به عنوان کاربرد کارآمد منابع فناورانه در راس��تای خلق، کاربرد، انتش��ار، 
پذیرش و تغییر فناوری های موجود تعریف کرد )کیم1، 1997(. دو رویکرد اساسی در تعاریف مختلف 
توانمندی فناورانه و س��نجش آن وج��ود دارد. برخی بر جنبه های فرآین��دی توانمندی فناورانه تکیه 
داشته و آن را مجموعه ای از روتین ها و فرآیندهای سازمانی در راستای تغییرات فناورانه بر می شمارند 
)کیم، 1997؛ الل، 1992؛ 2001، موریسون2 و همکاران، 2007؛ ارنست3 و همکاران، 1998؛ آریفین4 
و فیگوئ��ردو، 2003( و برخ��ی نیز توانمندی فناورانه را از دیدی خروجی محور ش��امل دانش فناورانه، 
رازهای تجاری، و دانش فنی تولید ش��ده توس��ط تحقیق و توسعه و مالکیت های فکری فناورانه مانند 
پتن��ت می دانند)دولینگر5، 1985؛ لی و همکاران، 2001(. اص��والً رویکرد فرآیند گرا، با توجه به نگاه 
جامع تر به مقوله توس��عه فناوری و ارتباطات آن با بس��ترهای س��ازمانی و راهبردی، رویکرد حاکم در 
حوزه توانمندی فناورانه دارد و مورد توجه اکثر محققان این حوزه است. در ادامه در جدول شماره 1، 
برخی تحقیقات مهم انجام گرفته در حوزه ارتقای توانمندی فناورانه به همراه رویکردهای مورد پذیرش 

در حوزه توانمندی فناورانه ارائه می شود.

1 - kim
2 - morrison
3 - ernst
4 - Arriffin
5 - Dollinger
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جدول شماره 1- رویکردهای بکار گرفته شده جهت سنجش توانمندی فناورانه در تحقیقات مختلف1

رویکردنمونهچارچوب استفاده شده جهت سنجش سطح توانمندی فناورانهمرجع

همکاران1  و  جونکر 
)2006(

استفاده از رویکرد دالمن و همکاران )1987( 
شامل دو بخش توانمندی تولیدی و توانمندی نوآوری است

بررسی موردی 
شرکتی در آفریقا

فرآیند محور

گارسیا و ناواس2 
)2007(

استفاده از رویکرد لوینتال و مارچ3 )1993(
شامل دو توانایی بهره برداری و شناسایی فناوری

34 شرکت فعال در 
بخش بیوفناوری 

اسپانیا
فرآیند محور

پارک و همکاران 
)2007(

شامل توانمندی تحقیق و توسعه، نیروی انسانی و شبکه سازی
دو نمونه موردی در 
صنایع ال سی دی 

کره جنوبی
خروجی گرا

یام4 و همکاران 
)2004(

شامل توانمندی یادگیری، توانمندی تحقیق و توسعه، 
توانمندی تولیدی، توانمندی ارتباط با بازار، توانمندی 

سازماندهی، توانمندی برنامه ریزی راهبردی

213 شرکت از 
صنایع مختلف چین

فرآیند محور

فرآیند محور46 شرکت برزیلیاستفاده از مدل الل )1992، 1990( و مدل بل و پاویت6 )1995(فیگوئردو5 )2008(

جین و ونزدویتز 7 
)2008(

استفاده از مدل های کیم )1980(، الل )1992؛2001( و کوهن 
و لوینتال )1990( شامل سه بعد اکتساب، هضم و بهبود

نمونه 4 شرکت 
چینی فعال در 
عرصه موبایل

فرآیند محور

وود و ویگل8 
)2011(

استفاده از مدل الل )1992( و کیم )1997( با تأکید بر نقش 
یادگیری فناورانه

79 پروژه توسعه 
ماهواره در آفریقا

فرآیند محور

یام و همکاران 
)2011(

براساس روش یام و همکاران )2004(
200 شرکت فعال 

در حوزه های مختلف 
در هنگ کنگ

فرآیند محور

زهرا و همکاران 
)2007(

بر اساس مدل الل )1992، 2001(
497 شرکت در 

ایاالت متحده
فرآیند محور

1 - Jonker
2 - Garcia and Navas
3 - Levinthal and March
4 - Yam
5 - Figueiredo
6 - Bell and Pavit
7 - Jin and Vod zedtwitz
8 - Wood and Weigel
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رویکردنمونهچارچوب استفاده شده جهت سنجش سطح توانمندی فناورانهمرجع

بر اساس مدل الل )1992( و بل و پاویت )1995(فیگوئردو )2002(
نمونه دو شرکت 

فوالد برزیل
فرآیند محور

یامارینو و همکاران1 
)2008(

بر اساس مدل الل )1992(، بل و پاویت )1995( و آریفین2 و 
فیگوئردو )2003(

80 شرکت حوزه 
الکترونیک مکزیک

فرآیند محور

فیلیپتی و پیراک3 
)2011(

فرآیند محور42 کشوربراساس مدل الل )1992، 2001(

123بر اساس رویکرد فرآیندگرا می توان توانمندی فناورانه را مجموعه ی متنوعی از توانایی ها دانست 

که ش��رکت ها برای اکتس��اب، هضم، اس��تفاده، تطبیق، تغییر و ایجاد فناوری الزم دارند. با بررس��ی 
چارچوب های فرآیندی ارائه شده می توان شباهت زیادی را میان این چارچوب ها مشاهده نمود. در این 
میان فرآیندهای ذکر ش��ده توسط س��انجایا الل)1992( از جامعیت مناسبی برای سنجش توانمندی 
فناورانه بنگاه ها برخوردار است و اکثریت تحقیقات حوزه توانمندی فناورانه از این چارچوب بهره جسته اند. 
سانجایا الل )1992؛ 2001( جهت سنجش توانمندی فناورانه سه بعد اصلی توانمندی سرمایه گذاری، 
توانمندی تولیدی و توانمندی ارتباطی را مطرح می کند که هر کدام ش��امل فرآیندهای مخصوص به 
خود می ش��ود. توانمندی سرمایه گذاری4 مهارت هایی هستند که برای شناسایی، آماده سازی، اکتساب 
فناوری، ایجاد، تجهیز، کارمندان و توس��عه الزم است. توانمندی تولیدی5 از مهارت های ساده ای مانند 
کنترل کیفیت، تولید و نگهداری تا فعالیت های پیچیده تر مانند تطبیق، توس��عه و...تا درخواس��ت های 
تحقیقات، طراحی و نوآوری را ش��امل می ش��ود. و در نهایت توانمندی ارتباطی6 مهارتهایی که جهت 
انتقال اطالعات، مهارت های فناورانه و دریافت آن ها از تامین کنندگان، مشاوران، مقاطعه کاران و.. الزم 
اس��ت، را شامل می شود. در این تحقیق تالش شده اس��ت تا عالوه بر بکارگیری فرآیندهای ارائه شده 
در چارچوب ارزیابی توانمندی فناورانه الل )1992؛ 2001(، این فرآیندها با واژگان و شرایط حاکم بر 
بخش اویونیک هماهنگ و سازگار گردد. مجموعه سنجه های بکار گرفته شده جهت سنجش توانمندی 

فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک در جدول زیر قابل مالحظه است.

1 - Iammarino 
2 - Arriffin
3 - Filippetti and Peyrache
4 - Investment Capability
5 - Production Capability
6 - Linkage Capability
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جدول شماره 2- ابعاد و سنجه های سازه توانمندی فناورانه )الل، 1992؛ 2001(1
سنجهبعد

توانایی 
سرمایه گذاری 
و پیش تولید

سازمان ما توانایی مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی جهت پیشبرد فعالیت های خود . 1
را در بخش اویونیک دارد.

س��ازمان ما توانایی انتخاب س��ایت )فیزیکی( مجموعه و زمانبندی س��رمایه گذاری را در بخش . 2
اویونیک دارد.

سازمان ما توانایی ساختمان سازی )برای بنگاه های تولیدی( و خدمات جنبی و پیشنهادو نصب . 3
تجهیزات را دارد.

س��ازمان ما توان آموزش و بکارگیری پرسنل متخصص را بر اس��اس رویه سازمانی و هواپیمایی . 4
کشوری دارد.

سازمان ما توانایی طراحی فرآیند های پایه و همچنین طراحی و تامین تجهیزات )یا ابزارهای مورد . 5
نیاز در حوزه خدمات( را با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری دارد.

توانایی تولید

سازمان ماتوانایی مهندسی محصول یا خدمت مثل جذب طرح محصول یا خدمت و انطباق جزئی . 6
با نیاز بازار را دارد.

س��ازمان ما توانایی مهندس��ی صنعتی، جری��ان کار، برنامه ریزی زمانی، مطالعات کارس��نجی و . 7
زمان سنجی، کنترل موجودی را دارد.

سازمان ما در زمینه کسب لیسانس تکنولوژی های جدید و جذب آن ها موفق است.. 8
سازمان ما دارای هماهنگی میان بخش های مختلف و توانایی بهبود کیفیت محصول یا خدمت است. 9

سازمان ما توانایی مهندسی تفصیلی )اجزا(1 را دارد.. 10

توانایی 
مهندسی 

سازمان توانایی مهندسی فرآیندهای ساده مثل برطرف کردن خطاها، باالنس خط )در بنگاه های . 11
خدماتی منظور فرآیند ارائه خدمت است(، کنترل کیفیت، نگهداری پیشگیرانه، جذب تکنولوژی های 

فرآیند را بر اساس استانداردهای صنعت دارد.
سازمان ما توان بهره گیری حداکثری از تجهیزات، تطابق فرآیند و کاهش هزینه هارا دارد.. 12
سازمان ما توانایی نوآوری فرآیند و محصول )یا خدمت(در داخل سازمان را دارد.. 13
سازمان ما توانایی تحقیقات پایه را دارد.. 14

توانایی ارتباط 
با بازار

س��ازمان ما دارای توانایی تدارک داخلی کاالها، خدم��ات و تجهیزات مورد نیاز خود )جهت رفع . 15
نیازهای سازمان( است.

سازمان ما توان تبادل اطالعات با تامین کنندگان و مذاکرات الزم برای قراردادهای فناوری را دارد.. 16
س��ازمان ما توان انتقال فن��اوری از تامین کنندگان داخلی )درون س��ازمانی یا تامین کنندگان . 17

داخلی( را دارد.
سازمان ما نسبت به برقراری روابط علمی و فناورانه با سایر نهادها اقدام کرده و توانایی تحقیق و . 18

توسعه مشترک را دارا می باشد.
سازمان ما توانایی انتقال و واگذاری حق امتیاز فناوری خود به دیگران را دارد.. 19

1 - Detail Engineering
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گرایش به بازار
گرای��ش به ب��ازار به معنای اقداماتی جهت درک و توجه به مش��تریان و ارائ��ه راهکارها، محصوالت و 
خدماتی متناسب با عالئق و نیازهای آن ها است )دشپانده 1 و همکاران، 1993؛ اسلیتر و نارور2، 1995(. 
بطور کلی شرکت های با گرایش باال به بازار، فرآیندها و روتین های مشخص و قابل تشخیصی دارند که 
شامل خلق اطالعات پیرامون نیازهای بازار و مشتریان از طریق پایش و ارزیابی نیازها و عالئق در حال 
تغییر آن ها، انتشار این اطالعات در سازمان، و بازنگری در راهبردهای کسب و کار جهت افزایش ارزش 

برای مشتریان است )کوهلی و جاورسکی3، 1990؛ نارور و اسالتر، 1990(.
گرایش به بازار نقش��ی اساسی در محیط های کس��ب و کار پویا مانند بخش اویونیک دارد. در این 
بخ��ش بنگاه هایی که می توانند به ص��ورت کارایی اطالعات بازار و فناوری و تغییرات آن را جمع آوری 
کنند و در یک کالم به عنوان مجموعه های با گرایش بیشتر به بازار فعالیت نمایند، دارای توانمندی های 
فناورانه باالتر بوده و امکان ارائه خدمات فناورانه ی کاراتر به مشتریان را دارا هستند )منون4 و همکاران، 
1992؛ اوزکوزک��ی و فارل5، 1998(. تحقیقات نش��ان می دهد که ش��رکت های باگرایش قوی به بازار 
توانمندی های بازاریابی ویژه ای را ایجاد می کنند که در زمان مناس��ب به ش��رایط پویای بازار پاس��خ 
می دهند و س��بب پیشتازی این شرکت ها می ش��ود )کوهلی و جاورس��کی، 1990؛ گونزی و ترویلو6، 
2006(. در بازارهای با پویایی باال همچون بخش اویونیک که میزان عدم اطمینان باال اس��ت، بنگاه ها 
نیازمند اطالعات به موقع، ارتباط بین وظیفه ای و روابط گسترده با فعاالن بازار می باشند)تیس7، 2007؛ 
آیزنهارت و مارتین8، 2000( تا بتوانند به نیازهای فناورانه ی آن ها در زمانی کوتاه و مناسب پاسخ دهند.

فعالیت های مرتبط با گرایش به بازار در بنگاه های بخش اویونیک، نوعی حساس��یت و تالش برای 
پاسخ به نیازهای بازار ایجاد می کند که سبب گردآوری اطالعات به موقع و مناسب و در نهایت ادراکی 
پیشرو و فعاالنه از بازار و نیازهای فناورانه ی آن می شود که خود عامل کاهش عدم اطمینان بازار شده 
و احتمال پاسخ صحیح به تغییرات فناورانه ی بازار را افزایش می دهد )هو، 2008(. لذا افزایش گرایش 

1 - Deshpande
2 - Slater & Narver
3 - Kohli & Jaworski
4 - Menon
5 - Oczkowski and Farrell
6 - Guenzi and Troilo
7 - Teece
8 - Eisenhardt & Martin
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ب��ه بازار، جهت بهره گیری از فرصت ه��ای فناورانه ی موجود در بازار و همچنین ارتقای توانمندی های 
فناورانه بنگاه ها در تطابق با نیازهای به س��رعت در حال تغییر بازار امری ضروری اس��ت. برای تعریف 
س��نجه های مربوط به سازه گرایش به بازار، طبقه بندی های مختلفی وجود دارد که آخرین تحقیقات 
این حوزه به همراه چارچوب های بکار رفته برای سنجش سازه گرایش به بازار در جدول شماره 3 ارائه 

شده است.
جدول شماره 3- رویکردهای بکار گرفته شده جهت سنجش گرایش به بازار در تحقیقات مختلف1

نمونهچارچوب استفاده شدهمقاله

215 شرکت کوچکچارچوب موریس و پاول )1987(بچرر و همکاران1 )2003(

141 شرکت نساجی ترکیهچارچوب کوهلی  و جاورسکی )1993(دمیرباگ و همکاران 2)2006(

153 شرکت کوچک و چارچوب کوهلی و جاورسکی )1993(کارا و همکاران3 )2005(
متوسط آمریکایی

235 شرکت تولیدیکوهلی و جاورسکی )1993( و نارور و اسالتر )1990(پلهام4 )2000(

112 شرکت کشاورزیکوهلی و جاورسکی )1993(آرماریو5 و همکاران )2008(

4 شرکت خدماتیکوهلی و جاورسکی )1993(، نارور و همکاران )2004(روکنون6 )2008(

600 شرکت خدماتینارور و اسالتر )1990(ژاو و همکاران7 )2010(

108 شرکت اسپانیاییکوهلی و جاورسکی )1993( و نارور و اسالتر )1990(ایزابل و همکاران8 )2012(

کوهلی و جاورسکی )1993( و نارور و اسالتر )1990( راجو و همکاران9 )2011(
نظریموریس و پاول )1987(

با توجه به موارد فوق می توان دریافت که چارچوب های ارائه ش��ده توس��ط کوهلی و جاورس��کی 
)1993( و نارور و اس��التر )1990( از جامعیت مناس��بی برخوردار و مورد اس��تفاده در اکثر تحقیقات 
است. این دو چارچوب بر سه بعد گرایش به مشتری، رصد و پایش مستمر رقبا و در نهایت تالش برای 

1 - Becherer
2 - Demirbag
3 - Kara
4 - Pelham
5 - Armario
6 - Ruokonen
7 - Jaw
8 - Isabel
9 - Raju
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یکپارچه سازی و پاسخگویی به محیط بازار تمرکز دارد. با توجه به این موارد از سنجه های موجود در 
این دو چارچوب برای تحقیق حاضر نیز اس��تفاده شده است.س��نجه های مربوط به گرایش به بازار در 

جدول شماره 4 قابل مشاهده است.

جدول شماره 4- سنجه های متغیر گرایش به بازار استخراج شده از )هو، 2008؛ ژاو و همکاران، 2010(1

سنجه هامتغیر

گرایش به 
بازار )کوهلی 
و جاورسکی، 
1993؛ نارور و 
اسالتر،1990(

ما به صورت مرتب محیط را جهت شناسایی فرصت های فناوری و کسب و کار پایش می کنیم.. 1
ما به صورت مستمر اثرات محتمل حاصل از تغییرات فناوری هایمان بر مشتریان را بررسی می کنیم تا . 2

در مسیر خواسته های مشتریانمان باشد..
ما در پیاده سازی ایده های جدید فناوری موثر و موفق عمل می کنیم.. 3
ما زمان زیادی را برای پیاده سازی ایده های مرتبط با فناوری های جدید و همچنین توسعه فناوری های . 4

موجود اختصاص می دهیم.
ما نسبت به تغییرات مهم در فناوری ها و فعالیت های رقبایمان به سرعت پاسخ می دهیم.. 5
ما دارای یک فرآیند تحقیق و توسعه داخلی قوی هستیم که ما را در انتخاب فناوری های جدید یازی . 6

می دهد.
م��ا دارای فرآیندهای موثر جهت بهره ب��رداری از فناوری ها و نوآوری های بوجود آمده توس��ط تامین . 7

کنندگان، مجموعه های مکمل1 و مشتریان خود هستیم.
ما دارای فرآیندهای موثر شناسایی بخش های مختلف بازار هدف جهت توسعه فناوری هستیم.. 8
ما دارای فرآیندهای موثر جهت شناسایی نیازهای فناوری در حال تغییر مشتریان هستیم.. 9

ما دارای رابطه عمیقی با محققان دانش��گاهی و جوامع علمی و تحقیقاتی هس��تیم و به طور مرتب . 10
در کنفرانس ها و نشس��ت های علمی حوزه خود حضور داشته و به مطالعه ی مستندات علمی حوزه خود 

می پردازیم.

سازه ادراک مدیریت از پویایی محیط
اص��والً تصمیم گیری ه��ای مدیریت بر پایه ادراک آن ها از محیط صورت می پذیرد نه آنچه که واقعاً در 
محی��ط وجود دارد. ل��ذا ادراک مدیران از نیاز به تغییر به نوعی از آگاهی و درک این مدیران از محیط 
بیرونی و س��ایر محرک های درونی شامل درک آن ها از کارایی و انگیزه های پرسنل برای اثرگذاری در 
طول تغییر، ش��کل می گیرد )آمبروزینی2 و همکاران، 2009(. در مواردی مدیریت ممکن است نیاز به 
تغییرات رادیکال را احس��اس کند و بر اس��اس آن، نسبت به تغییرات در سازمان اقدام کند اما در واقع 
سبب نابودی منابع سازمان می شود زیرا آنچه در واقعیت رخ داده با آنچه او درک کرده کاماًل متفاوت 

1- مجموعه ها و کسب و کارهایی است که محصول یا خدمتی را می فروشند که محصوالت یا خدمات مجموعه ی دیگری 
را با ایجاد ارزش برای مشتریان دوطرفه تکمیل می کنند. مانند آی بی ام و مایکروسافت

2 - Ambrosini 
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بوده اس��ت )مزیاس و اس��تارباک1، 2003(. لذا نوع درک مدیران از محیط به گونه ای که محیط را در 
طیفی بسیار متغیر یا کامال ثابت در نظر گیرند، بر تصمیمات و رویکردهای آتی سازمان اثرگذار است. 
هر اندازه مدیران یک سازمان محیط پیرامون را پویاتر و متغیرتر بدانند، گرایش آن ها به بازار و پایش 

تحوالت آن بیشتر و بالعکس می شود.
در بحث ادراک از محیط دو بعد اساسی پویایی2و پیچیدگی3مطرح است )بارالس مولینا و همکاران، 
2010، آلمیدا4، 1999؛ لیو5، 2009(.پویایی بر میزان تغییرات محیطی داللت دارد و پیچیدگی نیز بر 
تعدد عوامل با ویژگی های گوناگون و تعداد روابط آن ها تأکید دارد )دس و بیرد6، 1984؛ مینتزبرگ7، 
1979؛ میلر و فریسن8، 1987(. این پیچیدگی می تواند ناشی از گوناگونی بازیگران و عواملی باشد که 
محیط را شکل می دهند و یا دارای ورودی ها و خروجی های متفاوت هستند و یا در شرایط جغرافیایی 

و فناورانه ی متفاوت هستند)بارالس مولینا و همکاران، 2010(.
ب��ر این اس��اس ادراک مدیری��ت از محیط را می توان به به همراه س��نجه های مورد نظر در جدول 

شماره5 مالحظه نمود.
جدول شماره 5- سنجه های سازه ادراک از پویایی محیط

سنجه هاسازه

ادراک از 
پویایی محیط

)بارالس مولینا 
و همکاران، 

)2010

مطالبات قانونی، تکنولوژیک، اقتصادی و ... که از محیط کسب و کار به سازمان تحمیل می شود، به . 1
صورت دائم در حال تغییر است.

بازیگران اصلی در محیط سازمانی ما )دولت، تامین کندگان، مشتریان و ...( به طور غیرقابل پیش . 2
بینی تقاضاهای خود را تغییر می دهند.

محیط سازمانی ما به مدیرانی که به سرعت به تغییرات محیطی رخ داده پاسخ می دهند، نیاز دارد.. 3
عوامل محیطی که بر سازمان ما اثر می گذارند نسبت به یکدیگر بسیار متفاوت هستند.. 4
در محیط سازمان ما، یک گروه زیادی از بازیگران وجود دارند که تصمیمات ما را تحت تاثیر قرار . 5

داده و مشروط می کنند.

روش تحقیق
در این مقاله برای پیاده سازی مفاهیم ارائه شده، از رویه چرچیل )1979( استفاده شده و تالش گردید 

1 - Mezias and Starbuck
2 - Dynamism
3 - Complexity
4 - Almeida
5 - Liu
6 - Dess and Beard
7 - Mintzberg
8 - Miller and Friesen
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تا حد امکان از قیاس های موجود استفاده شود. در ابتدای این تحقیق تالش شده تا محدوده ی هر سازه 
مش��خص شود. در مرحله دوم مجموعه ی زیادی از سنجه ها برای هر مفهوم با توجه به ادبیات تحقیق 
و پیش��ینه ی و بالعکس آن توسعه داده ش��د که در پایان بر پایه ی آن، موارد مورد نظر مطابق با هدف 
تحقیق استخراج شد. در این تحقیق تالش زیادی صورت گرفت تا موارد ارائه شده، حداکثر صراحت و 
شفافیت را جهت درک آسان تر توسط مدیران شرکت ها را داشته باشد. پس از تهیه پرسشنامه و تأیید 
آن توس��ط پنل خبرگان تحقیق، با پیگیری های صورت گرفته تعداد مناسبی پرسشنامه برگشت داده 

شد که در مرحله گردآوری داده تصریح شده است و در نهایت برای ورودی به مرحله بعد مهیا شد. 
پس از بررس��ی روایی محت��وا در مراحل اولیه ی تحقیق، آزمون های روایی س��ازه و پایایی بر روی 
داده ها انجام گرفت تا داده ها برای آزمون فرضیات مورد تأیید قرار گیرند. در این مرحله روایی سازه ها 
با اس��تفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی 
قرار گرفت. سپس با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری، نسبت به آزمون فرضیه ها و همچنین 
ارائه مدل س��اختاری مربوطه اقدام ش��د. جهت انجام معادالت ساختاری نیز 4 گام اساسی مدنظر قرار 
گرفت که شامل ارائه آمار توصیفی، تشکیل متغیرهای تجمعی )ابعاد سازه ها( )قاسمی، 1389؛ کالتمن 
و همکاران، 2008(، تش��کیل س��ازه های انعکاسی )مدل های اندازه گیری( و تأیید با استفاده از تحلیل 
عاملی تأییدی )حنفی زاده، رحمانی، 1389؛ قاسمی، 1389؛ کالتمن و همکاران، 2008( و تشکیل و 
تأیید مدل ساختاری )قاسمی، 1389؛ کالتمن و همکاران، 2008( می شود. همچنین مراحل کلی روش 

تحقیق در نمودار شماره یک قابل مالحظه است.

 

  مراحل طي شده تحقیق– 1نمودار شماره 

 مطالعات اکتشافي )مطالعه ادبیات، مصاحبه هاي اکتشافي(

 طرح نظري مساله تحقیق و ساخت مدل مفهومي 

جمع آوري داده هاي کمي حاصل از پیمایش )انتخاب جامعه و نمونه آماري، توزیع و 
 جمع آوري پرسشنامه(

 تحلیل و ترسیم و نهایي سازي مدل ) با استفاده از مدل سازي معادالت ساختاري(  

 

 

 جمع بندي و تحلیل یکپارچه نتایج تحقیق  و ارائه دستاوردها و پیشنهادات

 

 

 بیان مساله و تعیین دقیق اهداف تحقیق

نمودار شماره 1- مراحل طی شده تحقیق
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جامعه آماری، نمونه آماری و گردآوری داده ها
جامعه آماری این تحقیق ش��امل شرکت های فعال در حوزه اویونیک )اعم از سخت افزار و نرم افزار( و 
اجزای مرتبط با آن است که در حوزه اویونیک فعالیت داشته یا بطور بالقوه امکان فعالیت دارند و بیش 
از یک سال از تشکیل آن ها می گذرد. تعداد جامعه مورد نظر حدود 200 شرکت است که از این میان 
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 125 شرکت انتخاب شد که در نهایت پس از توزیع و دریافت 

پرسشنامه ها، داده های تعداد 111 شرکت تأیید و مورد استفاده قرار گرفت. 

سنجش و اندازه گیری
در این بخش س��ازه های تحقیق و سنجه هایی که آن ها را می سنجند، مورد بررسی قرار می گیرد. قابل 
ذکر است که متغیر وابسته این تحقیق میزان توانمندی فناورانه در بنگاه- متشکل از چهار بعد و نوزده 
سنجه- و متغیر مستقل آن، سازه ی درک مدیران از پویایی محیط است که متشکل از پنج سنجه است 
و در نهایت متغیر مداخله گر گرایش به بازار است که متشکل از 10 سنجه است. همچنین دو متغیر 
کنترل عمر سازمان و تعداد پرسنل نیز مورد بررسی است تا مشخص شود که چه میزان عمر و یا تعداد 
نفرات می تواند بر ارتقای توانمندی فناورانه اثرگذار باشد. مدل پیشنهادی تحقیق که از بخش های 1 و 

2 مقاله حاضر استخراج شده است در نمودار شماره 2 نمایش داده شده است.

10 
 

قابل ذكر است كه متغير وابسته . گيرد مي د، مورد بررسي قرارنسنج مي را ها آني كه هاي تحقيق و سنجه هاي در اين بخش سازه   
درك مديران از ي  و متغير مستقل آن، سازه  متشكل از چهار بعد و نوزده سنجه- در بنگاه- توانمندي فناورانهاين تحقيق ميزان 

سنجه  10گرايش به بازار است كه متشكل از  مداخله گرسنجه است و در نهايت متغير  پويايي محيط است كه متشكل از پنج
د كه چه ميزان عمر و يا تعداد شواست تا مشخص  همچنين دو متغير كنترل عمر سازمان و تعداد پرسنل نيز مورد بررسي .است

 استخراج شده مقاله حاضر 2و  1 هاي مدل پيشنهادي تحقيق كه از بخش. اثرگذار باشدفناورانه تواند بر ارتقاي توانمندي  مي نفرات
 .نمايش داده شده است 2است در نمودار شماره 

 
 مدل پيشنهادي تحقيق: 2نمودار شماره 

 
فعال در بخش اويونيك كشور به صورت  هاي كه همگي از شركت و تعداد پرسنل نحوه توزيع شركت ها بر حسب عمر سازمان  

 .قابل مالحظه است 7و  6شماره باشند، در جدول مي عل يا بالقوهبالف
 مورد بررسي بر اساس عمر سازمان هاي طبقه بندي شركت -6جدول شماره 

 درصد تعداد عمر سازمان

 35 39 سال 0-5
 47.5 53 سال 15 -5

 17.5 19 سال و بيشتر 15

 
 تعداد پرسنل سازمانمورد بررسي بر اساس  هاي طبقه بندي شركت -7جدول شماره 

 درصد تعداد تعداد پرسنل

0- 10 36 32 
 48.5 54 سال 100 -11

 19.5 21 نفر و بيشتر 100

 

 نتايج تحقيق

و متغيرهاي تجمعي روايي و پايايي سازه ها

ادراك مديريت  –مستقلشامل يك متغير  متغيرهاي پنهان داريم كه و سه متغير آشكار  متغير پنهان- سازه- دودر اين تحقيق     
و دو متغير   گرايش به بازار- مداخله گر-و نيز يك متغير  است  فناورانه-توانمندي  تحقيق- وابستهمتغير  يكو   محيط-پويايي از 

 توانمندي فناورانه گرايش به بازار

توانمندي سرمايه گذاري
توانمندي توليدي

توانمندي مهندسي 
توانمندي ارتباط با بازار

ادراك مديريت از 
 پويايي محيط

H1 H2
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نمودار شماره 2: مدل پیشنهادی تحقیق

نحوه توزیع شرکت ها بر حسب عمر سازمان و تعداد پرسنل که همگی از شرکت های فعال در بخش 
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اویونیک کشور به صورت بالفعل یا بالقوه می باشند، در جدول شماره6 و 7 قابل مالحظه است.

جدول شماره 6- طبقه بندی شرکت های مورد بررسی بر اساس عمر سازمان

درصدتعدادعمر سازمان

03935-5 سال

55347.5- 15 سال

151917.5 سال و بیشتر

جدول شماره 7- طبقه بندی شرکت های مورد بررسی بر اساس تعداد پرسنل سازمان

درصدتعدادتعداد پرسنل

10 -03632

115448.5- 100 سال

1002119.5 نفر و بیشتر

نتایج تحقیق
روایی و پایایی سازه ها و متغیرهای تجمعی

در این تحقیق دو سازه- متغیر پنهان - و سه متغیر آشکار داریم که متغیرهای پنهان شامل یک متغیر 
مس��تقل– ادراک مدیریت از پویایی محیط - و یک متغیر وابسته تحقیق- توانمندی فناورانه- است و 
نیز یک متغیر مداخله گر- گرایش به بازار - و دو متغیر کنترل- عمر س��ازمان و تعداد پرس��نل- مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. از آن جایی که از مدل های اندازه گیری انعکاس��ی1 برای عملیاتی سازی سازه ها 
)متغیرهای پنهان( استفاده شده است لذا از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی برای ارزیابی اعتبار و روایی 
سنجه ها استفاده می شود که این کار با استفاده از نرم افزار آموس 18 صورت گرفته است. در مدل سازی 
معادالت س��اختاری به تعداد سازه های استفاده ش��ده در مدل، مدل های اندازه گیری وجود دارند و در 
جدول های شماره 8 و 9 سازه های مختلف موجود در تحقیق حاضر به همراه شاخص های برازش آن ها 

و ابعاد هریک مشخص شده است.

1 - Reflective
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جدول شماره 8- شاخص های برازش سازه توانمندی فناورانه و ابعاد آن

مسیر های سازه توانمندی فناورانهضرائب استانداردt-valueرابطه متناظرشاخص های برازش کلی مدل

1.85Chi-square/df
تائید رابطه

پیش فرض 
تأیید است

توانمندی فناورانهسرمایه گذاری0.861
0.155P-value

0.984GFI
توانمندی فناورانهتولیدی 14.5870.932تائید رابطه

0.922AGFI

0.058RMSEA
توانمندی فناورانهمهندسی تولید14.3930.936تأیید رابطه

0.977RFI

0.992NFI
توانمندی فناورانهارتباط با بازار1.14.4970.938تأیید رابطه

0.333PRATIO

جدول شماره 9- شاخص های برازش سازه ادراک مدیریت از پویایی محیط

فرضیه شاخص های برازش کلی مدل
مسیر های سازه ادراک ضرائب استانداردt-valueمتناظر

مدیریت از پویایی محیط

1.12Chi-square/df
پیش فرض تأیید رابطه

ادراک مدیریتپویایی 0.6011تأیید است
0.343P-value

0.979GFI
ادراک مدیریتپویایی 6.1270.8382تأیید رابطه

0.937AGFI

0.034RMSEA
ادراک مدیریتپویایی 4.9040.5823تأیید رابطه

0.936RFI

0.968NFIادراک مدیریتپیچیدگی 5.8860.7601تأیید رابطه

0.500PRATIOادراک مدیریتپیچیدگی 5.1580.6232تأیید رابطه

2χ را می توان به عنوان عمومی ترین و پرکاربردترین شاخص برازش در مدل سازی   /df ش��اخص
معادالت س��اختاری تلقی کرد. مقدار این ش��اخص بایس��تی کمتر از 4 باش��د )باگزی و یی1، 1988(. 
ش��اخص هاي خوبي تناس��ب یا برازش2و تعدیل یافته3آن هم از ش��اخص های برازش مشهور هستند و 
مقدار مطلوب آن باید از 90 درصد بیشتر باشد. شاخص های بزارش هنجارشده بنتلر- بونت یا NFI و 

1 - Bagozzi and Yi
2 - Goodness Of Fit Index-Gfi
3 - Adjusted Goodness Of Fit Index-Agfi
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شاخص برازش نسبی یا RFI هم از شاخص های برازش تطبیقی به حساب می آیند که باید حداقل داری 
مقدار 0.9 باشند و هر اندازه مقادیر آن ها به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده برازش بهتر است)کالین1، 
1998(. ش��اخص نسبت اقتصاد یا PRATIO از نوع شاخص های برازش مقتصد به حساب می آید و به 
خودی خود ش��اخص برازش محسوب نمی ش��ود بلکه نشان میدهد که پژوهشگر تا چه حد در تعریف 
پارامترهای آزاد هزینه کرده اس��ت. این شاخص که بر مبنای نسبت درجه آزادی مدل تدوین شده به 
درجه آزادی مدل استقالل به دست می آید مقداری بین صفر و یک به خود می گیرد و هر اندازه مقدار 
آن کوچکتر باشد نشان دهنده آن است که پژوهشگر هزینه بیشتری در آزاد کردن پارامترها صرف کرده 
است. اغلب مقادیر باالتر از 0.5 را برای این شاخص مناسب تلقی کرده اند هر چند توافقی در این باره 
وجود ندارد. ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا شاخص 2RMSEA بر مبنای تحلیل ماتریس 
باقیمانده محاسبه می شود و به عنوان یکی از شاخص های برازش که در دسته مقتصد قرار دارد شناخته 
می شود. این معیار هر اندازه که کوچک تر باشد براي تناسب مدل با داده ها بهتر است و در صورتی که 
از 0.05 کوچک تر باش��د یا در حدود آن باشد، نشان دهنده برازش قابل قبول است)دیلمان3، 2000(. 
همچنین برای کفایت تعداد نمونه از ش��اخص HOTLTER اس��تفاده می شود )قاسمی، 1389( که در 
این تحقیق تعداد نمونه قابل قبول 107 عدد است که با توجه به تعداد نمونه تحقیق که 111 شرکت 

می باشد، مدل ها از نظر این شاخص نیز دارای برازش مناسب هستند.
با توجه به موارد اش��اره ش��ده مشخص می شود که هر دو سازه ارائه شده دارای برازش مناسبی بوده 
و روایی س��ازه آن ها تأیید می شود. برای ایجاد متغیر آشکار گرایش به بازار نیز از تکنیک تجمعی سازی 
تحلیل مؤلفه های اصلی با یک عامل استفاده شد. همچنین برای ارزیابی پایایی هم از روش آلفای کرونباخ 

استفاده شده است که در جدول زیر نمایش داده شده است.

جدول شماره 10– شاخص های پایایی هر یک از سازه ها و متغیرهای تجمعی

آلفای کرونباختعداد سنجه هاتعداد ابعادسازه ها/شاخص های پایایی

4190.955توانمندی فناورانه

150.809ادراک مدیریت از محیط

100.932--گرایش به بازار

1 - Kline
2 - Root Mean Squared Error of Approximation
3 - Dillman
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همانگونه که از جدول مشخص است به دلیل باال بودن ضرایب به دست آمده از مقدار 0.7 می توان 
حکم به برقرار بودن پایایی از نوع سازگاری برای سنجه های سازه ها و متغیرهای تجمعی تحقیق داد.

نتایج مدل و آزمون فرضیات
پس از تحلیل روایی و پایایی سازه های دو گانه موجود در تحقیق مدل ساختاری مرتبط با این تحقیق 
را ترس��یم نموده و با استفاده از نرم افزار آموس 18 به بررسی برازش کلی مدل پرداخته شد که نتایج 

بدست آمده در جدول شماره 11 قابل مالحظه است.

جدول شماره 11- شاخص های برازش کلی و معنی داری روابط موجود در مدل

فرضیه شاخص های برازش کلی مدل
مسیر های مدلضرائب استانداردt-valueمتناظر

43.249/33=1.31Chi-square/df تائید
گرایش به 3.6540.401فرضیه 

بازار
ادراک مدیریت 

از محیط 0.089P-value

0.930GFI تأیید
توانمندی 13.2890.870رابطه

گرایش به بازارفناورانه
0.880AGFI

0.05RMSEA
توانمندی 0.4660.036رد رابطه

عمر سازمانفناورانه
0.930RFI

0.950NFI
توانمندی 1.7160.086رد رابطه

تعداد پرسنلفناورانه
0.5PRATIO

در مورد تفس��یر شاخص های برازش در مدل س��اختاری به همان شیوه بیان شده برای مدل های 
اندازه گیری اقدام می ش��ود لذا می توان بر مبنای جدول ب��اال مدل نهایی و رابطه متغیر گرایش بازار با 
توانمندی فناورانه در سازمان به میزان باال و همچنین رابطه نسبتاً قوی میان ادراک مدیریت از پویایی 
محی��ط و متغی��ر گرایش به بازار را مورد تأیید قرار داد و البته فرضیه اثرگذاری عمر س��ازمان و تعداد 

پرسنل به عنوان متغیرهای کنترل معنی دار نیست و رد می شود.
برای تأیید اثر مداخله گر متغیر گرایش به بازار همانگونه که در نمودار شماره 3 مشاهده می شود 
در مدل مستقیم ارتباط میان ادراک مدیریت از پویایی و توانمندی فناورانه معنی دار شد. در مدل ب 
همانگونه که مشاهده می شود میان متغیر ادراک مدیریت از پویایی محیط با متغیر مداخله گر گرایش 
به بازار ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین میان گرایش به بازار و توانمندی فناورانه نیز ارتباط 
معن��ی داری وجود دارد. از آن جایی که می��ان ادراک مدیریت از پویایی محیط و توانمندی فناورانه در 
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این مدل ارتباط معنی دار نیست لذا رابطه مداخله گری کامل برقرار است. از این رو نقش مداخله گری 
متغیر گرایش به بازار مورد تأیید واقع شده و تأیید می شود که اثر ادراک مدیریت از پویایی محیط بر 

توانمندی فناورانه تنها از طریق متغیر گرایش به بازار ممکن است.

13 
 

فرضيه برازش كلي مدل  هاي شاخص
متناظر

t-valueضرائب 
 استاندارد

مدل  هاي مسير

1.31=33/43.249 Chi-square/dfتائيد 
 فرضيه 

ادراك مديريت از  گرايش به بازار 0.401 3.654
 P-value 0.089 محيط

0.930 GFI تأييد 
 رابطه

 گرايش به بازار توانمندي فناورانه 0.870 13.289
0.880 AGFI 
0.05 RMSEA  رد

 رابطه
 عمر سازمان توانمندي فناورانه 0.036 0.466

0.930 RFI 
0.950 NFI  رد

 رابطه
 تعداد پرسنل توانمندي فناورانه 0.086 1.716

0.5 PRATIO 

 
 لذا شود مي اندازه گيري اقدام هاي برازش در مدل ساختاري  به همان شيوه بيان شده براي مدل هاي در مورد تفسير شاخص  

و همچنين رابطه  ميزان باال  در سازمان به توانمندي فناورانهبا  رابطه متغير گرايش بازارتوان بر مبناي جدول باال مدل نهايي و  مي
 و البته فرضيه اثرگذاري عمر سازمان را مورد تأييد قرار دادمتغير گرايش به بازار  قوي ميان ادراك مديريت از پويايي محيط و نسبتاً

 .دشو مي و رد كنترل معني دار نيست هايبه عنوان متغير و تعداد پرسنل
ميان ارتباط شود در مدل مستقيم  مي مشاهده3در نمودار شماره اثر مداخله گر متغير گرايش به بازار همانگونه كه  تأييدبراي   

شود ميان متغير ادراك مديريت  مي در مدل ب  همانگونه كه مشاهده. معني دار شد توانمندي فناورانهو ادراك مديريت از پويايي 
توانمندي ميان گرايش به بازار و از پويايي محيط با متغير مداخله گر گرايش به بازار ارتباط معني داري وجود دارد و همچنين 

در اين مدل  توانمندي فناورانهكه ميان ادراك مديريت از پويايي محيط و  جايي از آن. معني داري وجود دارد نيز ارتباط فناورانه
0Fارتباط معني دار نيست لذا رابطه مداخله گري كامل

 تأييدرو نقش مداخله گري متغير گرايش به بازار مورد  از اين. برقرار است 1
از طريق متغير گرايش به بازار ممكن  يريت از پويايي محيط بر توانمندي فناورانه تنهاادراك مدشود كه اثر  مي تأييدو  شده واقع
 .است

 
*** Significant at p<0.01

 اثر مداخله گري گرايش به بازار تأييدآزمون  -3نمودار شماره 

۱- Full Mediation 

ادراك مديريت از پويايي 
محيط

توانمندي فناورانه

ادراك مديريت از پويايي 
محيط

گرايش به بازارتوانمندي فناورانه

 ***0.45

 ***0.4  ***0.87

0.12

مدل مستقيم: مدل الف 

با اثر مداخله گري گرايش به بازارمدل :  بمدل 

نمودار شماره 3- آزمون تأیید اثر مداخله گری گرایش به بازار

اعداد فلش هاي ترس��یم شده، نشان دهنده میزان همبستگي متغیرهاي مذکور است. لذا مشاهده 
می ش��ود که بیش از 75 درصد تغییرات متغیر توانمندی فناورانه توس��ط متغیر گرایش به بازار تبیین 
می شود و در حدود 20 درصد از تغییرات متغیر گرایش به بازار توسط متغیر ادراک مدیریت از محیط 
تبیین می ش��ود. این بدان معناست که در بخش اویونیک، ش��رکت هایی که دارای گرایش بیشتری با 
بازار هس��تند )یعنی نیازهای مش��تریان خود را بهتر درک کرده، رقبا و رفتارهای آن ها را بخوبی رصد 
و پایش نموده و متناس��ب با آن عمل می کنند و در نهایت با بازیگران حوزه خود در راس��تای پاسخ به 
نیازهای محیط متغیر خود بهتر تعامل می کنند و از منابع فناورانه خود به صورت بهینه در جهت رفع 
نیازهای بازار و بهره گیری از فرصت های آن بهره می گیرند(، از توانمندی فناورانه ی باالتری برخوردار 
هستند یعنی توانایی بیشتری در شناسایی، مهندسی، خلق، بکارگیری و تجاري سازي منابع فناورانه ی 
خود در راستای نیازهای بازار به شدت متغیر خود دارند. همچنین این مدل نشان می دهد که بخشی 
از تمایل شرکت ها به بازار ناشی از ادراک آن ها از پویایی محیط است. شرکت هایی که مدیران آن ها در 
بخش اویونیک بازار و محیط را متغیرتر و پیچیده تر درک کرده اند تمایل بیشتری نیز نسبت به پایش 
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و پاسخگویی به نیازهای بازار از خود نشان داده اند.

نتیجه گیری
بخش اویونیک به عنوان بخش��ی استراتژیک و دارای س��رریزهای فراوان فناوری در سال های اخیر مورد 
توجه سیاست گذاران صنایع هوایی کشور قرار گرفته است. در این راستا توسعه توانمندی های فناورانه ی 
شرکت های فعال در این بخش به عنوان یکی از پیش فرض های اساسی پیشرفت و توسعه بخش اویونیک 
کش��ور مطرح اس��ت. از یک طرف شرکت های این بخش به عنوان بخشی دانش بنیان، با محیطی بسیار 
متغیر روبرو هستند که به صورت پیوسته نیازهای بازار با توجه به تغییرات فناوری در این حوزه در حال 
دگرگونی است لذا ارتقای مستمر توانمندی های فناورانه برای این شرکت ها امری ضروری است. و از طرف 
دیگر با توجه به تغییرات سریع فناوری و محیط در این بخش، ضروری است تا شرکت ها و بنگاه های بخش 
اویونیک، توانایی شناسایی، اکتساب و بهره برداری از فرصت های موجود در بازار را داشته باشند، که این 

توانمندی در ادبیات با عنوان گرایش به بازار شناخته می شود.
در این مقاله تالش شده تا با تمرکز و تأکید بر اهمیت گرایش به بازار و درک پویایی های محیطی 
در شرکت های بخش اویونیک، الگویی جهت ارتقای توانمندی فناورانه در این بنگاه ها ارائه شود. در در 
راس��تای ارائه ی این الگو، 111 شرکت فعال در این بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند.در ادامه با بررسی 
ادبیات موضوع، سازه ادراک مدیریت از پویایی محیط و سازه توانمندی فناورانه توسعه یافت و روایی این 
دو سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با تجمعی سازی از طریق تکنیک 
تحلیل مؤلفه های اصلی1 با یک عامل، متغیر گرایش به بازار ایجاد ش��د و با بکارگیری آلفای کرونباخ 
پایایی سازه های مورد اشاره و متغیر تجمعی مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین متغیرهای عمر 
سازمان و تعداد پرسنل نیز به عنوان متغیر کنترل بررسی شدند. در ادامه نیز با استفاده از مدل سازی 

معادالت ساختاری، الگوی پیشنهادی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
همان گونه که در بخش های پیشین نیز ارائه شد رابطه میان متغیر مستقل ادراک مدیریت از پویایی 
محیط و متغیر مداخله گر گرایش به بازار با ضریب استاندارد نسبتاً باالیی تأیید شد و همچنین رابطه میان 
متغیر مداخله گر گرایش به بازار و توانمندی فناورانه به میزان بسیار باالیی با ضریب استاندارد 0.87 مورد 
تأیید قرار گرفت. همچنین با عدم معنی داری رابطه متغیر ادراک مدیریت از محیط با متغیر توانمندی 
فناورانه در این مدل، نقش مداخله گری کامل متغیر گرایش به بازار تأیید شد. این بدین معنی است که 

1 - Principal Component Analysis
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در شرکت هایی از بخش اویونیک که فعاالن آن، محیط مربوطه را پویاتر درک می کنند، گرایش به سمت 
بازار و پاس��خ گویی به نیازهای در حال تغییر مش��تریان جهت کاهش عدم اطمینان های موجود در بازار 
افزایش می یابد و این گرایش به بازار سبب ارتقای توانمندی فناورانه در این بنگاه ها شده است. همچنین 
با ورود متغیرهای کنترل عمر سازمان و تعداد پرسنل، عدم معنی داری رابطه آن ها مشخص می شود که 
نشان دهنده ی عدم ارتباط میان عمر سازمان و تعداد پرسنل سازمانی و ارتقای توانمندی فناورانه در بخش 

اویونیک است.
از یک سو، نکته بسیار مهم قابل اشاره در این بخش، تأیید اثر مداخله گری متغیر گرایش به بازار و 
همچنین رابطه قوی آن با ارتقای توانمندی فناورانه در بخش اویونیک اس��ت. این بدان معنا اس��ت که 
فعاالن صنعت اویونیک در صورت درک پویایی محیط به میزان بیشتر، به سمت افزایش گرایش به بازار 
در مجموعه های خود س��وق می یابند که این متغیرخود دارای رابطه ای بسیار قوی با ارتقای توانمندی 
فناورانه در این مجموعه ها اس��ت. تأیید این روابط در بنگاه های بخش اویونیک می تواند متخصصان و 
فعاالن حوزه توسعه فناوری را در توضیح چرایی توسعه فناوری و سطح متفاوت توانمندی فناورانه در 
س��ازمان های مختلف یاری رساند. از س��وی دیگر، با تأیید این مدل می توان دریافت که دست یابی به 
سطوح باالی توانمندی فناورانه– که در برگیرنده مجموعه ای جامع از توانایی ها است- نیازمند چیزی 
بیش از توانایی معمول فنی، مهندسی و تحقیقاتی است و به ویژه درشرکت های فعال در بخش های با 
فناوری برتر همچون اویونیک نیازمند درکی صحیح از پویایی های محیطی و گرایش به بازار به معنای 
افزای��ش توانایی پاس��خ گویی به نیازهای در حال تغییر بازار و مش��تریان دارد. از آن جایی که تحوالت 
فناوری در این بخش به شدت محیط و بازار شرکت های اویونیک را متغیر ساخته است و این شرکت ها 
می بایست مدام به نیازهای در حال تغییر بازار پاسخ دهند، لذا هر گونه سیاست گذاری در سطح کالن 
جهت ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه های بخش اویونیک کش��ور، نیازمند رویکردی جامع اس��ت و 
نگاه صرف مهندس��ی نمی تواند منجر به ارتقای توانمندی های فناورانه در این حوزه ش��ود. با توجه به 
یافته های این مقاله می توان بیان داشت که توسعه توانمندی فناورانه در بخش اویونیک کشور نیازمند 
درک صحیح از بازار و نیازهای آن است و بدون توجه به کشش بازار عماًل توسعه توانمندی فناورانه به 
س��ختی امکان پذیر است. از این رو می توان دریافت که ارتقای توانمندی فناورانه و پایش و پاسخ گویی 

مستمر به نیازهای بازار دو روی یک سکه اند که در تعامل نزدیک با یکدیگر هستند.
در انتها با توجه به نتایج استخراج شده از این تحقیق می توان دریافت که جهت ایجاد و بهره گیری 
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از شرکت های با توانمندی فناورانه باال در زنجیره تأمین و تولید بخش اویونیک کشور، بایستی به سمت 
ایجاد و تقویت درک صحیح از پویایی های موجود در محیط و گرایش به بازار در این شرکت ها به عنوان 
عامل اصلی ایجاد توانمندی فناورانه گام برداشت و معیارهای ورود به این زنجیره را به صورتی عمیق 

و بلند مدت مورد کنکاش قرار داد.
همچنین برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود تا سایر عوامل موثر بر خلق و ایجاد توانمندی فناورانه و 
همچنین گرایش به بازار که به نظر می رسد به نحوه جهت گیری ها و نگرش های ذهنی حاکم بر شرکت ها 

مرتبط باشد، مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در این مسیر نگاهی جامع و فراگیر داشت.
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