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سياست علم و فناوري

شایستگی دستیابی به سامانههای دفاعی؛ یک نظریه داده بنیان
حميدرضا فرتوک زاده ،1جواد وزیري

*2

 - 8عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر
 - 2کارشناسي ارشد مدیریت ،دانشگاه امام صادق علیه السالم

چكيده
هدف این پژوهش ،نظریه پردازی در باب موفقیتت شت ههتای هم تاری تققیتو و توستعه در صتنایا دفتاعي استت بترای ایتن منظتور بتا استت اده از راه ترد پژوهشتي
نظریه پردازی داده بنیان ،تجربهها و پروژههای موفو و کلیدی نوآوری در زیست بوم صنعت دفاعي با روی ردی کی ي و استتقرایي متورد ملالعته رترار رفتت و بتا پشتت
سر ذاشتن مراحل مختلف م هوم پردازی نظریهای در این زمینه تولید شد
این نظریه حول مقوله مقوری «شایستگي دستیابي» تشریح ميشود شایستگي دستیابي بیان متي دارد کته للتو مقصتونو نتو و افتقایش رتدرو زایتش صتنعتي در
زیست بوم صنایا دفاعي ،مرهون رابلیت ش هسازی ،همسوسازی و بارورسازی است شایستگي دستتیابي در فراینتد بتازآفریني زنجیتره ارز ستاز صتنایا دفتاعي ت لتور
یافته و شناسایي ،ترکیب ،کانونيسازی رابلیتهای پراکنده و بازآرایي ظرفیتهای ناهمسو در دالتل و بیترون از صتنایا دفتاعي را بته همتراه متيآورد در جریتان توستعه
شایستگي دستیابي ظرفیت های یک نظام تققیقاتي ،صنعتي در آرایش «هستههای کوچک و ش ههای بقرگ» سامان مي یابد؛ بته ایتن ترتیتب رویتش و ریتق

ظرفیتتهتا

و همچنین ت ادل ظرفیتها بین دو رلب هسته و ش ه به نقوی انجام ميشود که للو سامانههای اثربخش در بنیه دفتاعي کشتور ،بتا سترعت ،هقینته ،ریستک ،کی یتت و
انعلاف مورد انتظار ام ان پذیر باشد
كليدواژهها :شایستگي دستیابي ،هستههای دستیابي ،ش ه سازی ،نوآفریني دفاعي ،زایش صنعتي ،للو شایستگي دفاعي ،صنایا دفاعي ،نظریه پردازی داده بنیان

کشورهای پیشرفته صنعتي و یا ستایر کشتورهای در حتال توستعه

 - 1مقدمه8

است ،نقوه ش ل یری و رشد ش ههای هم اری نیق منقصتر بته

تمرکق جستجوهای این پژوهش بر مقور این سؤال ررار رفته است

فرد است نوع تقاضای نیروهای مسلح از صنایا دفاعي در کشور ما

که چگونه توسعه مقصونو جدید در بخشهایي از صنایا دفاعي

(که تقت تأثیر تهدیداو لاص کشور ماست) ،شدو تغییتراو در

از طریو هم اریهای ش های ،با موفقیت در حال افقایش است؟

تقاضا ،منابا ،زیرسالت های صنعت دفاعي ،زیرسالتهتای ملتي،

دستیابي به سامانههای دفاعي در چارچوب ش ههای هم اری

مقیتها و ضعف های علمي و فناورانه در کشور ،تقریمها و بسیاری

تققیقاتي و صنعتي میسر ميشود و ستالتار و نقتوه فعالیتت ایتن

عوامل دیگر باعث شدهاند که نظام دستیابي به سامانههای دفاعي در

ش هها تقت تأثیر عوامل بومي است در کشور ما که فضای کسب

صنایا دفاعي کشور ما ،تک سایق بوده و تمایقاو بسیاری با صنایا

و کار صنایا دفاعي به دنیل مختلف منقصر به فرد و مت تاوو بتا

دفاعي در دیگر کشورهای جهان داشته باشد به همین لاطر هر چند
در بسیاری از موارد تجربه دیگر کشورها آموزههای م یدی را برای

* نویسنده عهدهدار م ات اوJv.vaziri@gmail.com :

ما در زمینه توسعه هم اریها به همراه دارد؛ اما الگوبرداری از آنها
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کلیدی د ر نظر رفته شده است

مم ن نیست نظریاو متنوع و متعددی کته سیاستتهتای توستعه
صنعتي در بخش دفتاع بتر آنهتا ت یته دارد از شترای مقیلتي و
ویژ يهای زیست بوم لاص لود تأثیر پذیرفتهاند و رادر به ت یین

 - 2شبكه سازي و ضرورت آن در بخش دفاع

موضوعاو مربوطه در رلمرو سازمان هایي هستند که در آن زیست

در تققیقاو کی ي و به لصوص نظریهپتردازی داده بنیتان ،اساستا

بوم نشو و نما کردهاند بنابراین ضروری استت کته متا بتا ملالعته

موضوعاو و سؤانو تققیو در مورعیتها و شرایلي ملرح ميشود

تجربیاو موفو و ناموفو لود ،روانین و نظریاو علمي حتاکم بتر
شرای صنعتي و تققیقاتي صنایا دفاعي لود را یافته و ستس

که ادبیاو پژوهشي کمي وجود داشته و نه تنها ام تان جمتابنتدی

بتا

فراهم ن وده بل ه نظریه راهگشایي هم وجود ندارد ملالعاو تجربي

سیاست ذاریهای اثربخش زمینه ت ثیر الگوهتای موفتو را فتراهم

که پیرامون ش هسازی انجام شدهاند در فضای کسب و کار تجاری

آورده و از ت رار تجربیاو نادرست جلو یری کنیم

بوده اند و به حوزههایي نظیر نقوه ش ل یری ش هها ،تأثیر راه رد

با توجه به اهمیت این موضوع برای صنایا دفاعي و با توجه به

بنگاهها در سالتار ش ه ،انگیقههای اعضا ،تال هایي که بنگاه برای

لتال نظریتته بتتومي در ایتتن زمینته ،هتتدف اصتتلي ایتتن تققیتتو،

اتخاذ یک مورعیت در ش ه انجام ميدهد( ،به عنتوان مثتال ستعي

نظریهپردازی در باب چگونگي موفقیت ش ههای تققیقاتي  -صنعتي

مي کند چالههای سالتاری را پر کند یا مرکقیتت لتود را افتقایش

با توجه به تجربهها و پروژههای موفو و کلیدی دستیابي به سامانه -

دهد) و تعامل با ش ههای همسایه پردالتهاند[]8؛ اما در این تققیو

های نو در زیست بوم صنایا دفاعي کشور است انتظار متي رود از

جستجوها بر مقور فهم علت موفقیت ش ههای موفو هم اری در

این طریو بتوان چارچوبهای نظری راهگشایي را دربتاره الگتوی

توسعه مقصول در صنایا دفاعي کشور است و هنوز ملالعاو رابل

مللوبِ توسعه ش هها در بخش دفاع ارائه داده و راه را برای حل

توجهي در این زمینه صورو نگرفته است بنابراین در این بخش به

مسئلههای صنایا دفاعي در این بخش هموار کرد شایان ذکر است

منظور روشن تر شدن ابعاد موضوع به طور لالصه به این ستؤانو

که با تولید تنها یک نظریه نميتتوان بته همته ابعتاد ایتن موضتوع

پاسخ لواهیم داد که ش ه و ش هسازی چیست؟ چرا برای صنایا

پردالت؛ به وسیله این نظریه باید بتوان بخشي از عوامتل متؤثر بتر

دفاعي یک ضرورو است؟

ش ههای مقیت آفرین در صنایا دفاعي و لو اههای ش ل یتری
منسجم آنها را توضیح داد

 1- 2شبكه و شبكهسازي چيست؟

از آنجا که هدف این پژوهش نظریهپردازی در باب ایجاد ش ه -

ش هها که در عصر فرا صنعتي و در نتیجته سستت و پتاره پتاره

های هم اری به منظور توسعه سامانههای دفاعي نو در صنایا دفاعي

شدن سازمانها پدید آمدهاند ش ل جدیدی از نظتام کستب و کتار

است ،راه رد پژوهشي نظریهپردازی داده بنیان  8در آن است اده شتده

و نوآوری هستند در این نوع سازمان ها ،عمتدتا ارت اطتاو افقتي

است با است اده از این راه رد ،تجربتههتا و پتروژههتای موفتو در

جایگقین ارت اطاو عمودی و رواب کنترلي شتده و بتدین ترتیتب

زیستبوم صنعت دفاعي با روی ردی کی ي مورد ملالعه ررار رفته

هم تاری میتتان چنتدین ستتازمان ،جتایگقین رواب ت رستمي بتتین

و با پشت سر ذاشتن مراحل مختلف م هومسازی ،نظریهتای در

واحدهای یک سازمان مي شود در یک ش ه ،سرمایه تذاریهتای

این باب تولید ميشود

مورد نیاز در میان شرکای ش های  2توزیا ميشود ،به طتوری کته

مراد از پروژههای موفو در این تققیو پروژههایي است که طي

کل ش ه ،تولیدکننده و عرضهکننده مقصونو یتا لتدماو استت

آنها یک ایده دفاعي طرح شده ،این ایده بته ایتدههتای مقصتولي
ت دیل شته و سس

نه یک سازمان لاص روی رد ش ه سازی به عنوان ی تي از مهتم

دانش فني نزم (به هر طریو مم ن) کستب و

ترین روی ردهای ایجاد صنایا دفاعي دانش بنیان ،ی تي از اشت ال

فرایند ت دیل ایده و دانش بته مقصتول طتي شتده استت پتذیر

ارت اطاو و هم تاری هتای بتین ستازماني استت کته در آن یتک

مقصول از جانب مشتری یعني نیروهای مسلح موفو بودن و کلیدی

سازمان در نقش کانون دستهای از سازمانهای مستتقل را پیرامتون

بودن این فرایند و داشتن تأثیر رابل توجه بتر بنیته دفتاعي از دیگتر

فعالیت های اصلي لود سازماندهي ميکند[]2

مالحظاتي است که در این تققیو برای انتخاب پروژههتای موفتو

ش هها سازوکارهای ردرتمندی برای بررراری ارت اطتاو متؤثر
2. Network Partners

1. Grounded T heory
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هستند ميتوان ش هها را نظام بازی از شرکتها و نهادهای مرت

در شرای کنوني که تقریمهای جدی و همهجان همانا رشد فناوری

به هم دانست که دارای عالیو مشترکي بوده و انتشار و للو دانش

در کشور شدهاست ،از صنایا دفاعي انتظار مي رود به منظور پشتی اني

از طریو آنها انجام ميشود ش هها بافتي غني از کانالهای ارت اطي

مؤثر از نیروهای مسلح ،به هنگام ،سامانههای دفاعي متنتوعي را در

رسمي و غیر رسمي به وجود مي آورند که از طریو آن تجتارب و

تیراژ کوچک ،و نه سامانههای دفاعي مقدودی را در مقیاس ان وه،

درآمده و بستر مناس ي بترای للتو دانتش فتراهم

طراحي و تولید کرده و با کی یت مللوب در التیار نیروهای مسلح

مي شود[ ]8همچنین باعث هتمافقایتي ،دسترستي بته منتابا م متل

ررار دهد «دن اله روی فناورانه» بر اساس روی ردهای کستيستازی،

(اطالعاو ،دانش ،پول و دیگتر منتابا فیقی تي) وکتاهش ریستک

مهندسي مع وس ،تل یو فناوری ،مهندس مقوری (در مقابل مققو

ميشوند[]4

مقوری) و عدم توجه به پویایي های بازار فناورهای نظامي ،به هیچ

ایدهها به رد

بنا به تعریف ،ش ل ش های سازمان ع ارو استت از الگوهتای

وجه پاسخگوی نیازهای پیچیده ،رو به رشد و متغیر نیروهای مسلح

مورد ات اق و متقابلي برای ارت تا و م ادلته  ]5[8در ستازمانهتای

نیست و صنایا دفاعي کشور چارهای جق توسعه رابلیتهای نوآوری

ش ه ایعاملمهميکهش های بودن را تعیینميکند ،وا ذاری فعالیت -

فناورانه ندارند امروزه عرصه للو ردرو دفتاعي و ایجتاد تتوان

هتتا بتته ستتازمانهتتای دیگتتر و تتتامینلتتدماوو کتتان بتتتا

بازدارنده ،در رو ردرو دانش و فناوری است و از این روست که

هم تتاریواحتتدهایلتتارجيو اتقتتاد بتتا آنهاستتت هتتر رتتدر

ردروهای نظامي رریب تال ها و اهمیت فوقالعادهای را برای رشد

اینوا ذاری ستردهتر باشد ،سازمانبهسویش های شدن و به ع ارو

نوآوری در صنایا دفاعي لود رایل ميشوند وزارو دفاع آمری ا در

دیگر مجازی شدن بیشتر حرکت لواهد کرد سازمانهای ش های،

سند چشمانداز  2282لود برتری اطالعاتي  2و نوآوریهای فناورانه

سالتار سازمانيحالتدائم نداشتهو ميتواند براساس نیازهای احساس

را به عنوان دو بال اصلي ایجاد همگرایي و تقویت بسترهای اساسي

شده ،ش ل های مختل ي بهلود بگیرد و شرکای جدیدی را بتهکتار

تس

همه جان ه ایانو متقده هم در میادین ن رد و هتم در هنگتام

دعوو کند در این نوع سالتار ،از آنجایي که هتر یتک از شترکا

صلح و پیشگیری از جنگ ملرح کرده است[]1

بهترین صالحیتها و تخصصها را بتهستازمان شت های متيآورد،

اهمیت این موضوع باعث شده است که فرماندهي کل رتوا نیتق

مجموعه ای از بهترینها ایجاد ميشود پاسخگویي بهتر و ستریاتتر،

م تتررا بتتر اهمیتتت نتتوآوری در صتتنایا دفتتاعي در چتتارچوب

انعلاف پذیری ،افقایش رابلیت حتل مستائل دشتوار ،از مهتمتترین

کنوانسیون های معت ر و اصول راه ردی نظام تأکید ورزیده و در این

مقیتهای این نوع سالتارها هستند مشتارکت در شت ههتا ابتقار

زمینه ملال اتي جدی را م ني بر«انجام نوآوریهای بدیا و ش ستن

مهمي برای برطرف کردن نیازهای پیچیده و درحال افتقایش متالي،

مرزهای دانش» و «کشف راههای میانبر» ملرح کردهاند چرا که بتا

فناوری و اطالعاتي است[ ]6بنگاهها با ایجتاد هم تاریهتای بتین

پرور

نهاد تققیو و توسعه ،بته «انشتراح و سترشتي درونتي و

سازماني در حال کم رنگ کردن مرزهای لود هستند به طوری که

درون زا» دست لواهیم یافت که تولید هر نوع سامانههای دفاعي را

دیگر تعامالو آنها نه به وسیله دستان نامرئي بازار و نه به وستیله

برای ما مقدور لواهد کرد «در غیر اینصورو ان وه تولیداو ما مثل

ادغامهای رسمي سلسله مرات ي ،بل ه در شت های از هم تاریهتا

درلتي سرس قی لواهد بود که ریشه نداشته و بعد ازاندکي پژمرده

صورو مي یرد []7

ميشود»[]7
8

نوآوری در سیستم های جاما تسلیقاتي که متش ل از اجقایتي

 2- 2چرا شبكهسازي براي بخش دفاع یک ضرورت است؟

متنوع و با رلمروهای دانشتي مت تاوو هستتند آن هتم در شترای

دغدغه کلیدی صنایا دفتاعي بترای تققتو مأموریتتهتا و تتأمین

تقریم های سترده به لودی لود با چالشهای فراواني روبروست

رضامندی نیروهای مسلح ،توسعه نهاد نوآوری به ش لي اثتربخش

این چالش ها در کنار مقدودیت منابا کشور برای تأمین منابا مالي و

است شرای پیچیده و متغیر تهدیتداو ،نیازهتای ونتا وني را در

هقینتههتای ستنگین ستترمایه تذاری در بختش دفتاع و همچنتتین

عرصه ن رد برای نیروهای مسلح ایجاد کردهکه پاسخ ویي به آنهتا

ریسک های عدم موفقیت که به طور ط یعي در این سرمایه ذاریها

درپارادایم صنایا دفاعي م تني بر تولید ان وه مم ن نیست هر چنتد

نه ته است ،باعث شده است که است اده از توانتایيهتای تققیتو و

1. Reciprocal patterns of communication and exchange

2. Information Superiority
)3. Whole Weapon System (WWS
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توسعه در همه جای کشور و در رالب ش ههای هم اری ی ي از

سازمانها در زمینههتایي چتون تققیتو و توستعه بته هم تاری و

جدی ترین روی ردهای صنایا دفاعي برای پاسخ ویي به نیازهتای

مشارکت با سایر شرکت ها و حتتي رر تای لتود ارتدام کننتد[]84

پیش رو باشد[ ]82به بخش هایي نظیر هوافضا و دریا که مورد توجه

سازمانهای بقر ي همچون وزارو دفاع آمری ا پ

از تققیقاو و

جدی صنایا دفاعي است ،صنایا جاما  8یا صتنایا بتقرگ  2اطتالق

بررسي های بسیار به این نتیجه رسیدهاند که باید به سمت نتوآوری

مي شود این جامعیت و بقر ي به معنای بقر ي فیقی ي نیست بل ه

برونسازماني حرکت کنند نوآوری برونستازماني بته معنتای کتم

مراد آن است که این صنایا با تعداد وسیعي از فناوریهتا ستروکار

توجهي به نوآوریها و ایدههای درون سازماني نیست در حقیقت

دارد از آنجا که تنوع وحجم رلعاو مورد است اده در این صنایا زیاد

نوآوری برونسازماني ،تل یقي از نوآوریهای درون سازمان و برون

است آنها نا قیر به بررراری ارت اطاو ش های سترده بتا صتنایا

سازمان است[]85
در ذشته روی رد غالب م تني بر مقافظت شدید از نوآوریها

دیگر هستند

بود  5به این ترتیب که پ

نه تنها در بخش دفاع بل ه در سایر بخشها نیق تمایل فقایندهای

از تعیین کاربردهای مقصول برای موارد

نس ت به است اده از ش ههای هم اری برای تققیتو و توستعه در

لاص دفاعي ،با است اده از ظرفیت های داللي با پیمان اران مقدود

راستای نوآوری موفو ایجاد شده است در عصر تقتونو ستریا

ردیمي هم اریهایي صورو متي رفتت جریتان اطالعتاو بتین

تغییتر

مقققان مورد حمایت از یک طترف و کتاربران بتالقوهی فنتاوری

شده است ظهور فناوریهای نو و ترکیب آنها با مقصونو فعلي،

مقافظت شده و به توسعه ش ه ی هم اریها عالره کمتری نشتان

نیاز به مشارکت طیف ستردهای از ل ر يها و دانشهای نو را هم

داده ميشد با پیشرفت فناوریهایي که دامنه ی وسیعي از کاربردهای

ت نولوژی ،سالتار فناوری بسیاری از بنگاهها نیق دستخو

6

در عرصه سالت و تولید و هم در عرصه نتوآوری افتقایش داده و

دومنظوره تجاری و ونظامي برای آنهتا وجتود دارد ،کشتورهای

باعث شت ل یتری بنگتاههتایي بتا فنتاوریهتای چند انته  8شتده

پیشرو در فناورهای نظامي نظیر ایانو متقده متوجه شدند که آهنگ

است[ ]88،82چنین تنوعي در فناوریهای پایه باعث شده است که

انتشار و ت ثیر فناوریها به لاطر توسعه چشمگیر فناوری اطالعاو

دانش و فناوری مورد نیاز برای نوآوری را بیرون از شایستگيهای

و ارت اطاو آنقدر شتاب رفته است کته دیگتر احاطته کامتل بتر

مقوری بنگاهها بتوان کسب کرد در زمینه فنتاوریهتای پیشترفته

فناوریها مم ن نیست[]86
از اوالر دههی  ،8772سیاست پنتا ون م ني بر حمایت متالي از

احتمالاند کي وجود داردکه یک سازمان به تنهایي دارای کلیه منابا و

7

رابلیت های ضروری برای توسعه و اجرای نوآوری باشتد ی تي از

تققیقاو ط قهبندیشده  ،نتوانست مانا از رسیدن فناوریهتای دو

راه ردهای رایج که برای حل این مسئله بته کتار رفتته متيشتود

منظوره ی حیاتي به بازار آزاد جهاني (جایي که این فناوریهتا ،بته

ش ل دهي به نوعي اتقاد و هم اری بین بنگاه با ستایر بنگتاههتا و

تساوی در دسترس متقدان و دشمنان است) شود جهت یری بته

نهادهاست هم اریهای بین سازماني به شدو بر چرلته ترد

سمت فناوریهای صرفا نظامي شاید ميتوانست فناوریهای رابل

دانش ضمني و ایجاد ام ان برای کسب دانش از بیترون از ستازمان

ا طمیناني در جهت اهتداف نظتامي پنتتا ون ایجتاد کنتد؛ امتا ایتن

تأثیر مي ذارد به همین دلیل توافو های هم تاری بتین واحتدهای

روی رد معمون به تولید مقصونتي بتا کاربردهتای لتاص و بتي -

تققیو و توسعه به طور چشمگیری در حال افقایش است[]88

تناسب با نیازهای مشتریان در بازارهای تجاری ،منجر ميشود بته

یک سازمان برای للو نوآوری ،باید منتابا مختل تي را بتا هتم

همین دلیل برای جلو یری از اتالف منابا صنایا دفاعي در نتوعي

ترکیب کند امروزه است اده از منابا بیروني یعني چیقی کته بته نتام

جنگ سرد ،سیاستهای نوآوری در بخش دفاع به سمت تققیو و

نوآوری باز  4یا برونسازماني معروف شده است ،ی ي از روی ردهای

توسعه و نوآوری مشترک حرکت کرد به این ترتیب مقور پروژه -

مهم سازمانها برای توسعه نوآوری است فواید عضویت در ش هها

پروژههای تققیو و توسعه بر فعالیت های تققیقاتي پایه و توسعه -

نظیرکاهش ریسک ،دسترسي به فناوریها و با زارهای جدید و جذب

های اکتشافي که م تني بتر جستتجو و پتیشبترد رابلیتت عمتومي

مهاروهای م مل آنقدر جذاب است که باعتث شتده بستیاری از

فناوری ها هستند( ،و نه صرفا بر پروژههایي لاص موارد دفتاعي )

1. Comprehensive Industries
2. BigT ech
3. Multitechnology Firm
4. Open innovation

5. Shielded Innovation
6. Dual-Use
7. Classified
8. Shared Innovation

1
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متمرکق شد این موضوع به کاهش ریسک سرمایه ذاریها منجتر

مي یرد که پژوهش به دن ال یک تئوری جاما برای توصتیف یتک

شد؛ زیرا پیمان اران دفتاعي را بته جتذب فنتاوری تجتاری بترای

فرایند پایه اجتماعي یا روانشنالتي است[ ]22و تئوریهای موجود

است اده در سیستمهای دفاعي ،ترغیب کرد[]86

راهگشا نیستند از آنجا ک ه در این رو  ،تئوری ایجاد شده به دادهها

امروزه دیگر بسیاری از تجهیقاو نظامي ،از فناوریهای تجاری

بسیار نقدیک است ،ميتواند توصیف بهتری از پدیده مورد نظر ارائه

بسیار پیچیده ریشه مي یرند زمینه برای جستجوهای آکادمیک و یا

داده ،پیچید ي های موجود در پدیده را بهتتر بازنمتایي کترده و در

بلندپروازیها ی تجاری مهیتا شتده زیترا از ایتن طریتو توستعهی

ت یین و پیش بیني پدیده نس ت به تئوریهای موجود کارایي بتیش -

فناوریهایي که دامنه وسیعي از کاربردهای دومنظوره دارند شتتاب

تری داشته باشد
برای انجام پژوهشهای رویش نظریه ،سته رهیافتت یتا طترح

لواهد رفت چون این روی رد مال یت معنوی و حو کنترل آن را

8

برای دانشگاهها و شرکتهای تجاری ح ظ متيکنتد آنهتا انگیتقه

پژوهش وجود دارد که ع ارتند از :رهیافت نظتاممنتد  ،کته بتا اثتر

بانتری برای این هم اریدارند به این ترتیب ،فناوریهای اساسي،

استِراوس و کوربین ( ) 8771شنالته ميشود؛ رهیافتت پیدایشتي یتا

بیش از این مقرمانه نخواهند ماند؛ امتا کاربردهتای نظتامي آنهتا،

ظهوری ،که مربو به اثر السر ( ) 8772است و رهیافت سالت

5

معماری سیستمها  -ميتواند مقرمانه و مخ ي باشد[]81

که بهوسیله چارمَق ( ) 2222حمایت ميشود[ ]22در این پژوهش از

4

وزارو دفاع آمری ا  8بر آن است که با اصالح عملیاو تأمین لود

رهیافت نظام مند است اده شده است این رهیافت ،که در آثار مشترک

2

استراوس و کوربین در سالهای  8772و  8771به آن پردالته شده،

ترغیب کرده و تا جایي که مم ن است در مقابلِ تمایل به تخصصي

بترای تتدوین نظریتته دربتاره یتک پدیتتده ،بته صتورو استتتقرایي

کردنِ فناوری برای کاربردهای نظتامي ،مقاومتت بته عمتل آورد و

مجموعهای سیستماتیک از رویهها را به کار ميبرد»[ ]28بتر استاس

کند که ستریعتر از رر تای بتالقوه از فنتاوریهتای

روی رد نظام مند ،نظریه پردازی در سه ام اصتلي انجتام متيشتود:

مدیران را به لرید فناوریهای تجتاری استتاندارد و در دستترس

همچنین تال

کد ذاری باز ،کد ذاری مقوری و کد تذاری انتختابي در ادامته

تجاری ،برای است اده در سیستمهای دفاعي ،است اده کند[]81

ضمن توضیح هر یک از این مراحل کد ذاری ،قار
انه کد ذاری این پژوهش نیق ارائه ميشود

 - 3روش تحقيق :نظریهپردازي دادهبنيان
انتخاب رو

مراحل سه

تققیو اغلب التیاری نیست ،ماهیت موضوع تققیو،

6

سؤانو و اهداف آن ودرجاو آزادی در مدالله و کنتترل عوامتل

 1- 3گام اول :كدگذاري باز

مؤثر بر پدیده ،موضوعاو مهمي هستند کته پتارادایم ،استتراتژی و

پیش از ورود به میدان تققیو باید اردام به تهیه طرح تققیتو کترد

رو

طرح تققیو بیان ميدارد چه اطالعاتي ،از کجا و به چه میقاني باید

تققیو مناسب را مشخص و تعیین ميکنند[]87
این پژوهش با است اده از راه رد پژوهشي نظریهپردازی داده بنیان

برای ارائه پاسخهای مناسب به سؤال اصلي پژوهش ردآوری شود

به جما آوری و تقلیل دادهها ميپردازد نظریه پتردازی داده بنیتان

همانلور که اشاره شتد هتدف ایتن پتژوهش تولیتد نظریته بتر

تققیو کی ي است که بته دن تال ایجتاد نظریته استت

اساس ملالعه فرایند ایجاد ش ههتای نتوآوری در صتنایا دفتاعي

نظریاتي که ریشه در دادههای م هومي دارد و بر اساس جماآوری و

است به این منظور ،برنامههای مهم نوآوری در صتنایا دفتاعي بتا

تقلیل نظام مند آنها تولید شده است

استت اده از انتتواع رو هتتای جمتتا آوری دادههتتای کی تتي نظیتتر

نوعي رو

نظریهپردازی داده بنیان ،مققو را رادر ميسازد که درباره پدیتده

مشاهده ،مصاح ه پیرامتون تجربتههتا و پتروژههتا ،مصتاح ههتای

که درون دادهها پنهان است ،نظریه پردازی کنتد ایتن

تقلیلي و کارشناسي ،ملالعه اسناد و موردکتاوی بتر استاس منلتو

مورد نظر

7

نظاممند برای تولید تئوریهایي به

نمونه یری نظری بررسي شد در مصاح ههای بازی که صتورو

کار مي رود که مي لواهند در ستلح بتانیي از م هتوم پتردازی بته

رفتت ،مصتاح هشتوند ان (متدیران و متخصصتان) بته توصتتیف

راه رد تققیو با ارائه یک رو

توصیف یک فرایند ،یک فعالیت و یا کنشهای متقابل بسردازند ورتي
نظریه پردازی داده بنیان به عنوان یک راه رد تققیو م نای عمل ررار

3. Systematic Procedure
4. Emerging Design
5. Constructivist Aapproach
6. Open Coding
7. T heoretical Saturation

1. DoD
2. Off the Shelf
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فراینتد نتوآوری ،نقتش شت ه هتا در موفقیتت ،نقتوه ارزیتتابي و

ط قهبندی ررار مي یرند که به این کار مقوله پردازی ته ميشود

پیشرفت ،فلست ه ارتداماو صتورو رفتته و اطالعتاو توصتی ي

عنواني که به مقولهها التصاص داده ميشود ،انتقاعي تر از م اهیمي

با عملیاو ميپردالتنتد جتدول  8شترحي از فعالیتتهتای

است که مجموعا آن مقوله را تش یل ميدهند مقونو دارای ردرو

مرت

م هومي بانیي هستند زیرا ميتوانند م اهیم و لرده مقتونو را بتر

مربو به ردآوری داده ها در این تققیو را ارائه ميکند

مقور لود جما کنند عنوان یا نامي کته بترای مقتونو انتختاب

جدول  )1فعاليتهاي مربوط به جمع آوري دادهها در این تحقيق
حجم

ردیف

ميشود باید بیشترین ارت ا را با دادههایي کته مقولته نمایتانگر آن

شرح فعاليت

است داشته و آنقدر با آن هم خوان باشد که بتوان آنچه را کته متراد

فعاليت

 4جلسه 6

8

ساعت

2

ميکند ،به سرعت به لاطر آورد و درباره ا
مصتاح ه پیرامتون تجربتتههتا و پتروژه هتتا:

به منظور روشن تر کردن مقولهها در ام بعد ،لصوصیاو آنهتا

انجتتام مصتتاح ه بتتا متتدیران متخصتتص و

بیان مي شود لصوصیاو ،ویژ يها یا مشخصتههتای هتر مقولته،

در یری در پتروژههتای نتوآوری و کستب

م اهیمي تش ی ي بوده و ميتوان طی ي را برای تغییر آنها در نظتر

اطالعاو و تجربههتای آنهتا در لصتوص

رفت شناسایي و درک لصوصیاو و ابعاد آنها پایه ایجاد رواب

ش ههای نوآوری

بین مقولهها و رسیدن به نظریه است نتایج فرایند کد ذاری باز این

مصاح ههتای تقلیلتي و کارشناستي :انجتام

تققیو در رالب مقولههتای استتخرا شتده از م تاهیم ،بته همتراه

 22جلسه

مصتتاح ه بتتتا متتتدیران و متخصصتتتان در

بیش از 22

لصتوص شت ههتتای نتوآوری در صتتنایا

ساعت

دفاعي و بقتث و تگتو بتا آنهتا دربتاره

مشخصهها و بعدهای آنها ،در جدول  2ذکر شده است به منظتور
جلو یری از طونني شدن حجم مقاله ،از ارائته تعتاریف ت صتیلي
مقونو ذکر شده لودداری شده است عالرمندان بته ستند اصتلي

مسئله و یافتههای پژوهش

تققیو مراجعه فرمایند

مشاهده میداني :حضور در ی تي از صتنایا
نوآور در چارچوب برنامه ارزیابي تعتالي و
8

شش روز

4

دهها سند

1

ملالعتته ابعتتاد ونتتا ون ایتتن صتتنعت بتته

 2- 3گام دوم :كدگذاري محوري

لصتتوص در حتتوزه زنجیتتره تتتأمین و

کد ذاری مقوری مرحله دوم تجقیه و تقلیل در نظریه پردازی داده

هم اریهای تققیو توسعه

بنیان به روایت استراوس و کوربین است هدف این مرحله بررراری

ملالعه اسناد :بررستي مستتنداو مترت

بتا

رابله بین مقونو تولید شده در مرحله کد ذاری باز است این کار

برنامتتههتتای به تتود و نتتوآوری در ی تتي از

بر اساس یک الگو و سرمشو جاما و کلي موسوم به «مدل پارادایم»

صنایا نوآور و در یر در حوزه دشواری از

انجام ميشود و به نظریه پردازکمک ميکند تا تئوری فرایند اجتماعي

فناوری

پ

ف ر کرد

مورد ملالعه را راحت تر توسعه دهد اساس فرایند ارت ا دهتي در
کد ذاری مقوری بر تمرکق و تعیین یک مقولته بته عنتوان مقولته

از جما آوری داده ها باید اردام به تقلیل آنها و کد ذاری

مقوری یا اصلي ررار داشته و سس

باز کرد کد ذاری باز بخشتي از تجقیته و تقلیتل استت کته بته

سایر مقونو به عنوان مقونو

فرعي ذیل عناوین مختلف مدل پارادایم به مقوله اصلي ارت تا داده

نامگذاری ،م هوم سازی و مقوله بندی پدیده (ایجاد ش ه نوآوری)

ميشوند پدیده یا مقوله مقوری ع ارو است از ایده (انگاره ،تصور)

از راه تجقیه و تقلیل دریو دادهها ميپردازد در ضتمن کد تذاری

پدیدهای که اساس و مقور فرایند است این مقوله همان عنواني (نام

باز دادهها به بخش های مجقا لرد شتده و بترای بته دستت آوردن

یا برچسب م هومي) است که برای چارچوب یا طرح به وجود آمده

مشابهتها و ت اووهای آنها مورد بررسي ررار مي یرند منظتور

در نظر رفته ميشود مقولهای که به عنوان مقوله مقوری انتخاب

از لرد کردن و م هوم پردازی این است که به هر کدام از حتواد،،

ميشود باید به ردر کافي انتقاعي بوده و بتوان سایر مقونو اصلي را

رلدادها و ایدههایي که در دادهها موجود است نامي ميدهیم ایتن

به آن رب داد[]28

نام ،برچسب یا نشانهای است که به جای آن حادثه ،رلداد یا ایتده
مي نشیند

1. Axial Coding

در مرحله بعد لود م اهیم بتر استاس مشتابهت هایشتان متورد
12
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جدول  )2نتایج كدگذاري باز
مقوله ها

ابعاد ( )Dimensionalized example

مشخصهها ()Properties
 بلوغ

 بلوغ و احراز شایستگيهای نزم

 عدم بلوغ و عدم توانایي در ای ای نقش

 فراواني

 زیاد با توزیا همگن

 اندک و با توزیا ناهمگن

 حضور

 فعال و تأثیر ذار

 منقوی و با تعامل پذیری کم

 هویت

 کارفرمای حامي و مقتدر

 کارفرمای فراف ن و بدبین

 توانایي بررراری ارت ا

 شناسایي ،انتخاب و جذب روی

 ضعیف در بررراری ارت ا

 توانایي ت یک و توزیا

 سریا و عادننه

 کند و ناعادننه

 توانایي پ سارچهسازی

 با تجربه و مسل

 توانایي جذب و نگهداری دانش

 دارای سیستمهای مدیریت دانش

 فارد سیستمهای مدیریت دانش

 اندازه ش ه

 بقرگ و سترده در همهجای کشور

 کوچک و متمرکق در برلي نقا

 حوزه فعالیت

 هم اریهای تققیقاتي

 هم اریهای صنعتي لدماتي ساده

 تنوع

 در علوم و فناوریهای مقدود

 در علوم و فناوریهای ونا ون

 رسمیت

 م تني بر رواب

 رسانایي`

 ارت اطاو فعال و هم سویي اثربخش

 انسداد مجاری دانشي و ح

 اهمیت

 با اهمیت برای ش ه

 کم اهمیت برای ش ه

 وابستگي

 با وابستگي زیاد به ش ه

 با وابستگي کم به ش ه

كانونهاي

 مورعیت

 درون بخش دفاع

 در سلح ملي وبینالمللي

نخبگی

 تخصص

 طراحي سامانهها

 تققیو و توسعه در فناوریها

 حاکمیت

 لصوصي

 دولتي

 دوره ارت ا

 مستمر



 در مقاومت و مرار ه

 مقاوم در برابر حاشیهها و موانا

 آسیب پذیر و حساس

مشترک

 در اعتماد سازی

 ایجاد اعتماد ،ائتالف و ت ویض التیار

 بياعتمادی و مقافظهکاری

 در فضا سازی

 تأمین منابا و پشتی اني رانوني

 کم ود منابا و چالشهای راوني

شایستگی

 حوزه شایستگي

 ن رد دریایي تا زمیني ،هوایي ،شهری

 سای ری و پدافند غیر عامل

دفاعی

 حوزه تأثیر ذاری



نقش آفرینان
كليدي

هستههاي
دستيابی

شبكههاي
آكاردئونی

دغدغه و عزم

در مهندسي سیستم

رسمي

تأثیر ذار بر تعامالو منلقهای کشور

بعد از تعریف مقوله مقوری با کد ذاری مجتدد دادههتا انتواع

 توانمند در ایجاد همسویي بین اعضا

 م تني بر رواب غیر رسمي
منابا

اه و بي اه

 ت أثیر ذار بر تعامالو فرامنلقهای کشور

کد ذاری مقوری سعي شد ضمن انتخاب یک مقوله به عنوان مقوله

شرای تأثیر ذار بر مقوله مقوری (بستتر و شترای مداللته تر)،

مقوری ،بر اساس سالتار مدل پارادایم دادهها مجددا مورد پرداز

کنش ها و برهم کنش هایي که برای اداره ،کنترل یا پاستخ بته مقولته

ررار یرند بر این ترتیب با توجه به ویژ يهای فوق که بهوستیله

مقوری به وجود ميآیند (به آنها راه رد نیتق تته متيشتود) ،و

استراوس درباره مقولته مقتوری ملترح شتده ،مقولته «شایستتگي

پیامدهای ناشي از آنها نیق تعریف ميشوند شت ل  8کته حاصتل

دستیابي» به عنوان مقوله مقوری در نظر ر فته شده و سعي شد بتا

تجقیه و تقلیل مجدد دادهها بر اساس مدل پارادیم است بیانگر نتایج

است اده از مقولههای تولید شده در مرحله کد ذاری باز و همچنین

کد ذاری مقوری در این تققیو ميباشد

دادههای جما آوری شده ،شرای علي ،شترای مداللته تر ،بستتر،
پیامدها برای مقوله مقوری تعریف شوند

همتانلور کتته در شت ل  8نشتتان داده شتده استتت ،در مرحلتته

18

شایستگی دستیابی به سامانههای دفاعی؛ یک نظریه داده بنیان

شرایط اداخلهگر:
* حوزه نوآوری
* ابعاد سازمان مجری نوآوری

پیاادها :
* شکوفایی جریان خلق
اندیشه دفاعی
* کوتاه شدن فاصله ایده
تا تحقق محصول
* تولید در زمان ،هزینهه،
ریسک ،کیفیت و انعطاف
مورد انتظار
* پاسخ گویی به نیازهای
نیرهههای مسههل  :خلههق
شایستگی دفاعی

اقولرره اررروری :شایسررز ی
دسزیابی :ایجاد قابلیت کارآفرینی و
کارفرمایی دانش بنیان دفاعی
* شبکه سازی
* هم سوسازی

راهبردها :باز آفرینی زنجیرر ارز
سرراز اررنایا دفرراکی از رر از
«هسزههای کوجر  -شرب ه هرای
بزرگ »
* رویکرد از باال به پایین
* رویکرد از پایین به باال

شرایط کِلّی:
* دغدغه و عزم مشترک
* بلوغ نقش آفرینان کلیدی

* بارورسازی

بسزر :
* تغییر نگاه به سرمایههای انسانی
* تغییر نگاه به امنیت صنعتی

شكل  )1كدگذاري محوري بر اساس مدل پارادایم

(نوآوریهای کلیدی) شده است مورد بررستي و موشت افي رترار

 3- 3گام سوم :كد گذاري انتخابی
هدف نظریه پردازی داده بنیان ،تولید نظریه است نه توصیف صرف

رفت این پژوهش با بررسي چند مورد از صنایا نوآور دفاعي در

پدیده برای اینکه تقلیلها به نظریه ت دیل شوند م اهیم باید به طور

حوزههای دشوار فناوری آغاز شد و با مصاح ههای متعددی که از

منظم بته ی تدیگر ربت یابنتد کد تذاری انتختابي مرحلته اصتلي

افراد ل ره ،با تجربه و صاحب نظر در م قث نتوآوری در صتنایا

نظریه پردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله ر لي کد ذاری (که

دفاعي به عمل آمد ،ادامه پیدا کرد در ملالعه این پدیده مقولههتای

به عنوان مراحل مقدماتي و زمینته ستاز بتترای تئتوری پتتردازی،

نویي به چشم لورد که بر اساس آنها جداول کد ذاری باز تنظیم

مقتولتهها و رواب مقدماتي را به عنوان ستازههتا و اصتول اصتلي

شد؛ سس

در مرحله کد ذاری مقوری بر اساس مدل پارادایم و با

تئوری در التیار مي ذارند ) به تولید تئوری ميپردازد به این ترتیب

مقوریت مقوله « رشد هستههای دستیابي» به عنتوان یتک مضتمون

که مقوله مقوری را به ش لي نظام مند به دیگر مقولهها رب داده ،آن

اصلي ،مقولهها توسعه بیشتری پیتدا کترده و بتین آنهتا و مقولته

رواب

مقوری روابلي ایجاد شد

را در چارچوب یک روایت روشن کرده و مقولههایي را که

به به ود و توسعه بیشتری نیاز دارند ،اصالح ميکند در این ستلح

از آنجا که در نظریه پردازی داده بنیان ،هدف شتنالت کتنش و

سعي ميشود با کنار هم نهادن مقولهها حول مقوله مقوری ،به عنوان

کنش متقابل موجود در یک پدیده است ،سعي ميشود ابتدا ماهیتت

مضمون اصلي  8یک روایت تئوریک برای پدیده ارائه شده و ضتمن

کنش و کنش متقابل در ایتن پدیتده ذیتل عنتوان مقولته مقتوری

این رشته اصلي ،بین م اهیم و مقولهها ،ارت تاطي

شترای در بر یرنتده و

آن ،حول وحو

«شایستگي دستیابي» بررسي شتده و ستس

نظام مند ایجاد شود[]28

پیامدها را مورد تقلیل ررار دهیم در ادامه روایتي از تجربه توستعه

بنابراین کد ذاری انتخابي فرایند ی سارچه سازی و به ود (پتانیش)

شایستگي دستیابي به سامانههای دفاعي را مرور ميکنیم

مقولهها است به این ترتیب که مققو با ایجاد یک آهنگ و چیدمان

 - 4روایتیی از تجربیه ارتقیاي شایسیتگی دسیتيابی بیه

لاص بین مقولهها آنها را برای ارائه و ش ل دهتي یتک تئتوری

سامانههاي دفاعی

(تصویر) تنظیم ميکند[]22
همانلور که اشاره شد در این ملالعه ،پدیده ش هسازی موفو در

ذار از صنایا دفاعي هرمي و با تصدی دولتتي بته ستمت صتنایا

زیست بوم صنایا دفاعي که منجر بته توستعه مقصتونو جدیتد

دفاعي دانشبنیان ،چانک ،ناب ،برلوردار از ش ههای تققیقاتي -

1. Story Line, T heme

صتتنعتي ،بتتاانگیقه ،نتتوآور ،یاد یرنتتده و پاستتخگو ،بتتدون ایجتتاد
14
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رابلیت های نو ام ان پذیر نیست غل ه بر اینرسي صنایا دفاعي م تني

شایستگي دستیابي برآمده ا ز حرکت رو بته ت امتل ستازوکارها،

بر تهدیداو منلقهای و ررار رفتن در مدار جاذبته صتنایا دفتاعي

رفتارها ،مهارو ها ،فرایندهای مهندسي سیستم و مهندسي سالت و

دانش بنیان برای بازدارند ي در مقابل تهدیداو فرا منلقها ی نیاز به

بهره یری از دانشاست در جریان توسعه شایستگي دستیابي در یک
نظام تققیقاتي ،صنعتي ،رویش و ریق

تقول در شاکله کلي صنایا دفاعي بر اساس م اهیم نو دارد

ظرفیتها و همچنین ت ادل

صنایا دفتاعي دانتش بنیتان ،بهتره ور ،چتانک و نتوآور للتو

ظرفیت ها بین دو رلب هسته و ش ه به نقوی انجام ميشتود کته

شایستگي و ردرو دفاعي را ،از مجرای بسیج ظرفیتتهتا و منتابا

للو سامانههای اثربخش در بنیه دفاعي کشور ،با سترعت ،هقینته،

مشهود و نامشهود در همه بخشهای کشور دن ال کرده و از این رو

ریسک،کی یت و انعلاف مورد انتظار ام انپذیر باشتد بته ع تارو

ایجاد ظرفیتهتای هم تاری در چتارچوب شت ههتای صتنعتي،

دیگر در چنین نظامي مدیریت دستیابي ،به علت بان بودن ل ر ي و

تققیقاتي و لدماتي که در آنها بخش غیر دفاعي حضوری پررنگ

نخ گي در نقش آفرینان و تمهید بستر مناسب ،متيتوانتد از عتاداو

دارد ،یک جهت یری کلیدی برای بخش دفاع است

دیرینه سازماني و اینرسي ارداماو ذشتته لتود را رهتا ستالته و

اما چگونه در بخش های موفو صتنایا دفتاعي شت هستازی و

چارچوبها و زنجیره ارز ساز لود را به صورو مداوم بازتعریف

هم اریهای ش ه ای در حال افقایش است؟ پاسخ به این سؤال را

و بازآفریني کند به این ترتیب رابلیت ش ار فرصتهای ارز آفریني

مي توان حول م هوم «شایستگي دستیابي» مورد بقث و بررسي ررار

برای نیروهای مسلح (مشتریان) ،در نظام دستتیابي توستعه یافتته و

داد ا ر هم اریهای ش های به نقوی پتیش رود کته شایستتگي

راههای میان ر غل ه بر دشمن کشف ميشود

دستیابي ارتقا پیدا کند ،نظام صنعتي و تققیقاتي صنایا دفتاعي در

پیچید ي صقنههای ن رد و فناوریهای آن رو به افقایش است؛

بروز نوآوریهای اثربخش و کلیدی (ن وآفریني) توفیو لواهد یافت؛

تهدیداو پیش روی کشور تنوع و شدو یافته و حلقه تقریمهتای

بنابراین شایستگي دستیابي ،رابلیتي است که برای کل نظام صتنعتي -

روز به روز تنگ تر ميشتود ایتن عوامتل باعتث شتده استت کته

تققیقاتي صنایا دفاعي در هر بخش ميتوان آن را تعریف کرد

پاسخ ویي سریا به نیازهای متنوع حال و آینده نیروهای مسلح ،به

در بخش های موفو ،ارداماو در طول زمان مورد بازنگری ررار

عنوان یک ضرورو پیش روی نظام نوآوری صنایا دفاع ررار یرد

رفته و رو ها و شگردهای مدیریت بر چتالشهتای نتوآوری و

در چنین شرایلي برنامه ریقی برای توسعه رابلیتهای نتوآوری در

توسعه مقصونو نو هر روز بیشتر روشن ميشود به عنوان مثال

درون ( راه رد دامسروری) چانکي نزم را تأمین ن رده ،بل ه باید بتا

رو های نقدیک شدن به نخ گان و دانشگاهها ،رو های مدیریت

پرور

ش ارچي) به توسعه

پروژه ،مهندسي سامانه ،رو های اطالع رساني ،رو های ترغیب و

رابلیت های نوآوری در بیرون با حمایت مستتقیم یتا غیتر مستتقیم

پشتی اني از کارآفریني درون سازماني در حال رشد و نهادینه شتدن

پردالت

رابلیت ش ار رابلیتها ( راه رد پرور

است شایستگي دستیابي به عنوان مقصول این یاد یری جمعي ،بیان

نوآوری در مو چهارم [ ]22برای صنایا دفاعي با توانمندیهای

مي دارد که للو مقصونو نو و افقایش ردرو زایش صتنعتي در

سنتي ،سعي و للا و نگاه سلقي به نیازهای مشتتری رونتو پیتدا

زیست بتوم صتنایا دفتاعي مرهتون رابلیتت شناستایي ،ترکیتب و

نمي کند یافتن راههتای میتانبتر و ت تدیلاندیشتههتای دفتاعي بته

کانونيسازی رابلیتهای پراکنده و بازآرایي ظرفیتهای ناهمسو در

سامانههای برتری ساز در عرصه ن رد ،نیازمند ذهنهای حستاس و

دالل و بیرون از صنایا دفاعي است دستیابي سریا ،ارزان ،لالق و

جستجو ر در نیههای مختلف سازمان استت در صتنعت دفتاعي

تأثیر مقور بدون ایجاد چنین رابلیتي ام ان پذیر نخواهد بود صنایا

نوآفرین زایش و بتاروری ایتدههتای کلیتدی و ت تدیل آنهتا بته

این رابلیت به صورو جمعي یتاد متي یترد کته

رابلیت های ت نولوژیک و ستامانههتا ی دفتاعي اثتربخش ،نیازمنتد

چگونه فرصتها و تهدیداو را شناسایي کرده ،قینهها ،راه حلها و

شنالت دریو تابا ارز

ستا ز استت

ایدههای ارز آفرین را تولید و به سامانههای دفاعي ت تدیل کنتد

تعمیو و موش افي نیازهای مشتری تنها مختص نیازهای فعلي نیست

صنایا دفاعي نوآفرین با ایجاد مرار ه و لودآ اهي سازماني ،دائمتا

بل ه باید با شنالت و پیش بیني تهدیداو ،نس ت به نیازهای آینتده

ش ه نوآوری لود را به نقوی ارتقا ميدهد که بتواند بتا هتدف

نیق اهتمام جدی داشت شایستگي دستیابي به چنتین صتنعتي اجتازه

ت دیل ایده به جنگاوری ،به نقو بهتری ام اناو ،نخ گي ،دانتش و

مي دهد پیشاپیش بقرانهای راه ردی و امنیتي کشور و چالشهتای

اطالعاو را جما آوری ،مدیریت کرده و مورد است اده ررار دهد

تاکتی ي و عملی اتي نیروهای مسلح حرکت کرده ،بر دکترین دفتاعي

دفاعي با پرور
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کشور و القاماو آن نظیر ن رد نامتقارن متمرکق بتوده از هتم اکنتون

هویت سازی (ایجاد هویتها و نقش های اثربخش نوین) و هویت

مسئلههایي را طرح و آنها را تقلیل و حل کند

یابي (ایجاد ث او در شخصیت و هویت های تازه) بترای نتوآفریني

لو نگرفتن به چارچوب های فعلي و شجاعت ش ستن سنتهای

دفاعي به همراه دارد طي این جریتان صتنایا دفتاعي در درون بته

نادرست ،این ام ان را ایجاد ميکند که سترعت انتقتال بته فضتای

هستههای دستیابي ت دیل شتده و در بیترون هم تاران لتود را بتا

فرصت های جدید ،ررار دادن سرمایههای ف ری در معرض آنها و

آرایش ش ههای آکاردئوني سامان ميدهتد هستتههتای دستتیابي

یافتن راه حل های بدیا به طور مستمر ام ان داشتته باشتد بته ایتن

اساس شالوده صنایا دفاعي فردا بوده و در نقش کانون کتارآفریني

ترتیب ش ار رابلیت های ممتاز ،ترکیب و هتمسوستازی آنهتا کته

و کارفرمایي دانش بنیان ،نه تنهتا فاعتل و سلستله جن تان جریتان

تأمینکننده شایستگي دستیابي است به طور مستمر افقایش ميیابد

نوآوری در نظام نوآوری صنایا دفاعي هستند ،بل ه رابلیتتهتای
بروز نوآوریهای کلیدی در ستترده شت ه تققیقتاتي و صتنعتي

 1- 4مؤلفه محوري :شایستگی دستيابی

دالل و لار بخش دفاع در رو تقریک و حمایت آنهاست

شایستتگي دستتتیابي ام تتان همگرایتتي و هتتمافقایتتي رابلیتتتهتتای

توزیا شایستگي دستیابي بتین دو رلتب هستته و شت ه در طتول زمتان

انساني(دانشها ،نگر ها و مهاروهای ونا وني ) و فنتي(دانش

ثابت ن وده و رابل تغییر است برلي از رابلیتهتای هستتههتا مم تن استت

آش ار و ط قه بندی شده در سازمان ،تجهیقاو و ام اناو ایجاد شده

به ارتضای شرای به ش ه بسیوندنتد و یتا در متوارد ی تجقیته شتده و یتا بتا

برای طراحي و مهندسي و نرم افقارها و فناوریهای اطالعاو) درون

هستهها ی دی گر ادغام شوند در حالت ایتدهآل نقتش هستتههتا متدیریت بتر

و بیرون صنایا دفاعي را فراهم ميکند شایستگي دستیابي در درون

شایستگي های کلیدی مرت

با کارفرمایي دانتش بنیتان بتوده و مستئولیتهتا

با ایجاد ظرفیت پویایي و انعلاف پذیری ،فراهم آوردن ساز وکارهای

و التیاراو مرت با دستیابي در هستههتا متمرکتق استت از آنجتا کته هستته

بهره یری مؤثر از پتانسیلهای بیروني و در عین حال ح ظ و تقویت

مستئول اصتتلي در دستتیابي و پاستتخگویي بته کتتارکرد ،عمل ترد و کتتارایي

مقیتهای داللي و ح ظ ی سارچگي و همافقایي در پشتی اني دفاعي،

ستتامانه استتت ،بتترای توزیتتا منتتابا در شتت ه از آزادی عمتتل و تتتوان

ایجاد مي شود شایستگي دستیابي در بیرون نیق بتا ایجتاد هم تاران

ریسک پذیری برلتوردار استت ستتادها ی باندستتي نیتق ،وظی ته راه تری،

تققیقاتي و صنعتي ایجاد ميشود هم اران ش های مم ن است در

پایش و ارزیابي هستهها ی هم لانواده را بته عهتده متي یرنتد بتا توجته بته

همه بخش ها اعم از دولتي و لصوصي ،دانشگاهي و صنعتي وجود

ویژ يها ی فوق ،هستهها بتا رترار ترفتن بتر فتراز سته انته شت ه ستازی،

داشته باشند ولي عمده آنها ارماری هستند که از دل صنایا دفتاعي

همسوسازی و بارور سازی چشمه سار نتوآور یهتا ی ت نولوژیتک در بختش

جوشیده و با حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم در حال رشد و توسعه

دفاع را به جوشش وا ميدارند:

هستند این هم اران انگیقههای اعتقادی و چشتمانتداز مشتترک بتا

الف  -شبكه سازي :توستعه ارمتار و آفترینش شت ه هم تاران

صنایا دفتاعي دارنتد ویژ تي مهتم ایتن هم تاران آن استت کته
رابلیتهای لود را به ونهای پرور

تققیقاتي و صنعتي که در وارا امتداد وجودی ایتن هستتههاستت،

دادهاند که ميتوانند از آنها به

لصوصیتي بارزی است که در این نهاد به چشم ميلورد هستههای

صورو چند منظوره و منعلتف استت اده کترده و روی موضتوعاو مختلتف

دستیابي بذر ش ههای آکاردئوني را در نظام نوآوری دفاعي پاشیده

دفاعي و غیر دفاعي فعالیتت کننتد ایتن ویژ تي ام تان بقتا و مانتد اری را

و با مرار ت از آن ،زنجیره ارز ساز دفاعي را در هر حوزهای کته

برای آنها فراهم ميکند؛ زیرا در این صتورو آنهتا صترفا بته تقاضتای یتک

ررار بگیرند للو لواهند کرد

بخش لاص مت ي نیستند و متي تواننتد بتا ایجتاد تنتوع در ست د فعالیتتهتا

از آنجا که فرایند نوآوری دفاعي ماهیتا به صورو پروژهای پیش

لود از ریسک رکود کسب و کار در امان باشند

مي رود در طول دوره رشد ،سیستم مدیریت پروژة صتنعت ،پتروژه

توسعه شایستتگي دستتیابي در زیستت بتوم صتنایا دفتاعي در

نوآفریني را در بر رفته و آن را پیش متيبترد همتپ پتروژههتا بته

نتیجه د ردیسي در ظرفیت ها و نهادهای فعلي استت بته ع تارو

مجموعههایي از وظایف و بستهها ی کاری تجقیه متيشتوند ایتن

دیگر تقول در نظتام فعلتي دستتیابي منجتر بته ایجتاد شایستتگي

وظایف از طریو یک نهاد کارفرمایي ل ره از طریو سالتار ماتریسي

دستیابي مي شود تقولي که منجر به ش ل یری جریتان نتوآفریني

در درون صنعت و از طریو سالتار شت های در بیترون از صتنعت

مدام و نه ات اري در صنایا دفاعي متيشتود تقتولي کته در متتن

مدیریت ميشوند

لتود هویتتت زدایتي (فراموشتتي نقتتش هتای ناکارآمتتد ذشتتته)،
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ب  -هم سوسازي :هستههای دستیابي ارکستر سم وني نوآوری در

مي دهند و در مرحله بعد درلواستها و ست ار هتای روشتني را

بخش دفاع هستند ایجاد همسویي بین نقش آفرینان کلیتدی ،ایجتاد

برای اعضای ش ه تعریف کرده و در چارچوب یک برنامه منسجم،

همسویي در نهادهای پشتی ان ،تأمینکننده و نظاروکننده بر جریتان

دستیابي به سامانه مورد نیاز را دن ال ميکنند
ا ر هسته نتواند نیاز های لود را به درستي تعریف کند ،ا ر هسته

نوآوری و ایجاد همسویي و ی سارچگي راه ردی در اعضای ش ه

نداند که چگونه نیاز لود را به اطالع ش ه ی کانونهتای نخ گتي

ابعاد مختلف همسوسازی هستههای دستیابي هستند

برساند ،ا ر هسته نداند که بهترین شیوه بهکار یری هر یک از اعضا

ج  -بارورسازي :هستههای دستیابي با ارائه ایدههای مقصتولي

چگونه است ،و ا ر هسته راه ارهای مناسب را برای اینکه اعضتا

پخته ،ظرفیت های تققیقاتي ش ه را بارور ميکنند این هستهها بتا

بتوانند رابلیت های لود را عرضه کنند ،ایجاد ن نتد ،ظرفیتتهتای

ایجاد تعامل بین نقش آفرینان کلیدی حتوزههتای اصتلي نتوآوری
ت نولوژیک را برای بخش دفاع مشخص و سس

تققیقاتي به کار رفته نشده و سترون لواهند بود

با تقلیل نیازهتا،

مسئلهها و فرصت ها ،ایدههای راهگشا را کشتف کترده و پترور
ایده افشانی

شبكههاي آكاردئونی

هستههاي دستيابی

نوزایي

ایده پردازي
شكل  )2تعامل همافزا بين هسته و شبكه

نقش آفرینان کلیدی» و «دغدغه و عقم مشترک» به عنوان شرای علي

ا ر هستهها نتواند برای پیمان اران دست دوم و دست سوم لود

در نظر رفته شد

در رواره کارفرمای دانا ظاهر شود ،آنهتا بته ستمت ریستکهتای
للرناک سوق داده شده و فرصتهای رشد از آنها سلب ميشود
نهاد کارفرمایي باید بتواند تمان فني درستي را بتین اعضتا شت ه

 1- 2- 4بلوغ نقش آفرینان كليدي

ایجاد کند ترجمه و انتقال نیازهای مشتتری و م تاهیم مربتو بته

نوآوری در اثر سیستمي از تعامالو متقابل دانشي و سازماني ایجاد

فناوریهای مورد نیاز او به پیمان اران ی ي از وظتایف مهتم نهتاد

مي شود در نتیجه این تعامالو دید اهها ،رابلیت فني و رابلیتهای

کارفرمایي است

انساني موجود در درون و بیرون بخش دفاع با ی دیگر ترکیب شده
از انتقال ایده

و للو سامانههای دفاعي را مم ن متيکنتد هستته مرکتقی ایتن

هسته و ش ه با ی دیگر تعاملي دوسویه دارند پ

از هسته به ش ه ،جریان انتقال ایدهپردازیهای ش ه به هستته نیتق

تعامالو مربو به سه رکن ل ر ي دفتاعي ،نخ گتي دانشتگاهي و

ش ل مي یرد و به این ترتیب در یک چرلته هتمافقایتي ،رشتد و

ل ر ي صنعتي است میقان کمیت و کی یت این تعامل در به نتیجته

توسعه هسته و ش ههمگام با ی دیگر پیش مي رود

رسیدن پروژههای نوآوری حرف اول را مي زند در نتوآوریهتای

 2- 4شرایط عِلّی

دفاعي انتقال روان م اهیم بین کارفرمتا ،مشتتری و مجتری بستیار
ضروری است تعامالو سازنده بین این سته رکتن مرهتون بلتوغ

این شرای باعث ایجاد و توسعه پدیده یا مقوله مقوری ميشتوند

شایستگيهای آنهاست ا تر چنتین بلتوغي وجتود نداشتته باشتد

این شرای را مجموعهای از مقولهها به همراه ویژ ي هایشان تش یل

ارت اطاو بورکراتیک و منقلا نه تنها اجازه نميدهد که نل ه نوآوری

ميدهند که بیشترین تأثیر را بر ش ل یری مقوله مقوری دارند بعد

منعقد شود بل ه تمام نوآوری و ت وین سامانه را با التتالل روبترو

از بررسي مقونو تولید شده در مرحله کد ذاری باز ،مقوله «بلوغ
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مي کند

لاص لود را دارند ،عامل مهمي در تولید ایده و توسعه آن است

تگو و م امله این سه رکن که هر کتدام شایستتگيهتای

خبرگی دفاعی
درک سترده تر از نیازهای موجود و آینده
ارائه ایدههایي در راستای ایجاد کاربردهای جدید برای مقصونو موجود

نخبگی دانشگاهی

خبرگی صنعتی

دارای شایستگيهای تققیو و توسعه

دارای شایستگيهای فني

توانایي تولید پرور

و پرداز

ایدهها

ارائه ایدههایي در مورد مقصونو جدید

برای نیازهای حال و آینده

برای نیازهای موجود

شكل  )3عناصر اصلی خبرگی در فرایندهاي فكرسازي و مفهوم سازي

تقلیل لالرانه مسائل و پدیدههای عرصه ن رد و تولید ایدههای

طراحي ميشوند ،مشتری باید بلوغ مضاع ي داشته باشد تتا بتوانتد

لالق دفاعي ،فرایندها و رابلیتهای پیچیدهتری نس ت به بخش غیر

بازلورهای مناس ي را به پروژههای نوآوری در این مرحله بدهتد

نظتتامي نیتتاز دارد در ایتتن بختتش نمتتيتتتوان متخصصتتین را در

بنابراین داشتن رفتارهتای یتک مشتتری رابتل اعتمتاد در پیشترفت

آزمایشگاههای تققیقاتي به تولید ایده ماشت و با تقریو بیشتر پول

نوآوریهای دفاعي بسیار مهم است مشتری باید منابا بتا ث تاتي را

ایدههای بیشتری را انتظار داشت پدیده ها و مسائل م تال به نیروها و

برا ی پشتی اني از نوآوریها التصاص داده و هقینههتای تققیتو و

صنایا نظامي اغلب جدید هستند و مهمتر اینکه افراد ونا ون درباره

توسعه را بسذیرد تست و تقویل رفتن نوآوریها در بخش نظامي

آنها مت اوو ف ر ميکنند در این بخش مقققان باید مرت ا در معرض

نیق از لو اههای دیگری است که در پروژههای موفو نس ت به آن

پدیدههای جدید و مش الو مشتریان و صنعت ررار یرند و همچنین

روی ردهای روشني وجود دارد تست مقصونو جدید ضمن این

با افرادی که مت اوو ف رميکنند ،روبرو شوند

که نیازمند زیرسالتها و دانتش لتاص لتود استت ،در شترای

تشخیص و انتخاب درست ایدههای لوب و به جریانانتدالتن

ناکارامدی مقصول نیق باید روشن کند که چقدر از ناکارامدی به نوع

آنها بدون تقریو انرژی و ایجاد تعهد و اشتیاق مم ن نیست ای ای

است اده و نگهتداری مشتتری برمتي تردد و چقتدر از آن معلتول

چنین نقشي از عهده مدیراني برمي آید که ضمن داشتن اعتقاد و تعهد

للاهای صنعت است ردرو تشخیص علتهای ناکارامدی ی ي از

نزم به انجام پروژه بتوانند شک و تردیدها نس ت به آن از بین برده و

پیشرانهای اساسي در توسعه و به ود مقصونو دفاعي است
با توجه به ارکان فوق ،ميتوان نقش آفرینان کلیدی را که توسعه

با مدیریت جریان نا همسو و سستن رید و بندهای متقاحم ،منتابا

شایستگي دستیابي مرهون بلوغ آنهاست به سه دسته تقسیم کرد:

نزم را برای پیش رد فرایند نوآوری تأمین کنند
بلوغ مشتری در بخش نظامي از اهمیت زاید الوص ي برلتوردار

 -نخبگان طراح :افراد هستند که عالوه بر لالریت ،من ا دانتش

است در بسیاری موارد به علت پیچید ي موضوعاو تصویر روشني

فني بوده و توانایي ره ری تیمهای فني و مهندسي را دارند این افراد

از نیاز وجود ندارد ،همچنین دانش تشخیصِ میقان اثربخش بودن راه

نس ت به فناوری و مسئلههای صن ایا دفاعي فهم عمیقي داشته و از

حلهای پیشنهادی به مشتری نیق لو اه مهمي است که مم ن است

تعهد و انگیقه لوبي را برای هم اری با صنایا دفاعي برلو ردارند

تعلل زیادی در پروژههای نوآوری ایجاد کند از آنجا سامانههتای

این نخ گان ميتوانند ارت ا بین صنایا دفاعي را ،بتا منتابا دانشتي

دفاعي عمدتا مأموریت بال عل انجام نداده و بترای شترای لتاص

بیرون از این بخش برررار و در نقش راب  ،مسائل بخش دفاع را به
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زبان نخ گان لار از این بخش بیان کرده ،پاسخهتا را دریافتت و
سس

جریان را همگرا کنند
منقلت و جایگاه نقش آفرینان کلیدی در نظام نتوآوری دفتاعي

آنها را به زبان مشتری یعني نیروهای مسلح بیان کنند

اجازه ميدهد که بازی سازی جریانهای ونا ون نوآوری در بخش

 -مدیران آرمانی :مدیران آرماني افرادی هستند کته متيتواننتد

دفاع به عهده آنها بوده و در سترده اجتماع صنعتي صنایا دفتاعي

ذهن ها را بر آینتده متمرکتق کترده و بتا ترغیتب معنویتت رایتي و

بر اساس بلوغ لود عامل اصتلي شت وفایي استتعدادهای فتردی و

الگوسازی الالري در جما سازمان ،ذشت از راحتي کوتاه متدو

سازماني شوند در موارد نوآوریهای نا موفو ميتوان به وضتوح

برای کسب منافا بلند مدو جمعي را مم ن سازند توانایي بررراری

ضعف کارکردهای مورد انتظار از این نقشها را مشاهده کرد

ارت ا مؤثر به لصوص با نخ گان و ایجاد انرژی و اشتیاق در آنها
و ای ای نقش مربي برای استعدادهای بالقوه نخ ه از یک سو و ن وذ

 2- 2- 4دغدغه و عزم مشترک

سازماني برای جلب حمایت هتا و تعهتد نزم در ستلوح مختلتف

دغدغه و عقم راسخ و جمعي به ایجاد هستههتای دستتیابي شتتاب

سازمان و ای ای نقش حامیان سازماني نوآوری از سوی دیگر باعث

ميبخشد نوآوری تنها منقصر ارداماو تخصصي و علمي واحدهای

شده است که حضور این مدیران در هتر بختش اثتر بتهستقایي بتر

تققیو و توسعه نیست و عمیقا متاثر از بستر و فضایي است کته در

ش ل یری جریان نوآفریني داشته باشد

آن را در بر ته است ا ر دغدغه جمعي نس ت به نوآوری وجتود

 -مشتریان پيشرو :در بسیاری موارد بازی سازان و پایه تذاران

نداشته باشد تولید ایده و ش وفایي آن همیشه ات اري لواهد بود به

اصلي نوآوری در صنایا دفاعي مشتریان هستند این افراد کارشناسان

طور کلي این عامل در سه بخش بستر نوآوری را فراهم ميآورد

متخصص و صاحب نظری هستند که نس ت به مقصونو جدید و

الف  -اعتمادسازي :بي اعتمادی و بدبیني ی ي از چالشهتای

اثر ذار در بنیه دفاعي کشور شنالت لوبي داشته و روندها فناوری

اصلي در ش ل یری جریانهای نوآوری است این بياعتمادی بته

نظامي را به لوبي ميشناسند این افراد ایدههای اثربخشي را از لود
یا دیگران رفته با تمام زنجیره ارز

دو بخش تقسیم ميشود:

نوآوری ارت ا برررار کرده و

بي اعتمادی به منابا بیروني :به طتور ستنتي ستازمانهتا منتابا

به طور جدی آن را برای تولید یک م قصول یا لدمت جدید تعقیب

نوآوری دروني را نس ت به منابا بیروني ترجیح ميدهنتد و ستعي

مي کنند صنعت به میقان رابل توجهي ميتوانتد از ایتن مشتتریان و

ميکنند تا از طریو ایده ها و ام انتاو و منتابا درونتي ،دستت بته

کاربران یاد بگیرد و از نظریاو آن ها در به حرکت درآوردن چرله

نوآوری بقنند علل این نگاه عمدتا به ریسکهای القاق پیمان اران

نوآوری لود است اده کند

لارجي باز مي ردد به عنوان مثال تصور ميشود که این کار باعث

نقش آفرینان کلیدی ابقارهای ردرو از ر یل اطالعاو و دانش،

کندی کارها شده ،هقینه یا کی یت مو رد نظر را تأمین نميکند ،ر ول

منابا(سرمایه ،مواد ،م ان وزمان) ،حمایتت ،تأییتد و مشتروعیت را

ن ردن هقینه های ش ست و همچنین نوعي انقصار رایي در انجام

برای ش ل یری جریانها و ائتالفهای نوآفریني فراهم ميآورند

پروژه ها از دیگر شرای مانا هم اری است

پروژههای نوآفریني برای به ثمر رسیدن باید در سه عرصته اصتلي

ی ي از عللي که در برابر نوآوری برون سازماني مقاومت متي -

حضور پیدا کنند عرصه دانش برای جما آوری و ت تادل دانتش و

شود ،تصوراو من ي و بياعتمادی به منابا برونستازماني استت از

اطالعاو فني ،عرصه کسب منابا و ایجتاد هم تاریهتا و عرصته

نگاه مدیران ،تیم پروژه مسئول ش ست یا موفقیت پروژه است ا تر

ائتالفاو سیاسي برای کسب حمایت و مشتروعیت نقتش آفرینتان

با به کار یری منابا بیروني نتیجه رابل ر ولي ایجاد نشود و توستعه

کلیدی نقش اصلي را در ایجاد سالتارها و رواعد سازماني در هر سه

سامانه با ش ست بینجامد ،باز هم تیم داللي پروژه مسئول است در

این عرصهها دارند و در صورتي که بتوانند این سه مقی را بترای

صورو موفقیت نیق تصور چنین است که مورعیت پرسنل داللي با

پروژههای نوآفریني مهیا کرده و مجاری ارت اطي رسمي و غیر رسمي

للرهای مواجه ميشود

اثر بخشي را در هر سه بخش فراهتم کنند ،نهتاد نتوآفریني شتت ل

دلیل دیگر مقدودیتهای زماني پیش روی پروژههای نوآوری

متي یرد بلوغ نقش آفرینان کلیدی اشاره به توانایيها و ویژ يهایي

در صنایا دفاعي است مدیران در این پروژهها همواره سعي ميکنند

در آنها دارد ،که در اثر آنها نقشها مورد انتظار را به لوبي ای تا

ریسک ها را در حدارل لود نگه دارند آنها به هر حال باید به شرکا

کرده و ميتوانند تال ها و توانایيهای سایر عاملین و بازیگران این

اعتماد پیدا کنند و ایجاد اعتماد بدون ارزیابي آنها در ابعاد مختلتف
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شایستگی دستیابی به سامانههای دفاعی؛ یک نظریه داده بنیان

ام ان پذیر نیست و ارزیابي نیق نیاز به زمان دارد این در حالي است

است و از این رو ارت اطاو در سلوح بین فتردی ،بتین تروهتتي،

توان داللي شنالته شده است و مدیران نس ت به ریستکهتای آن

بیتنسازماني در ایجاد آن نقتش کلیتدی دارد ایجتاد ستالتارهای

شنالت کافي دارند بنابراین تصور رایج این است که اعتماد به منابا

ش های و ماتریسي ،مدیریت فرایندها ی ت ادل دانتش و اطالعتاو،

لارجي و القاق آنها به پروژههای پرشتتاب نتوآوری در صتنایا

تسهیل ارت اطاو بین رشتهای و بین سازماني از مهتمتترین ارتداماتي

دفاعي پرمخاطره است

است که باید به منظور نوآوری انجام شود

بي اعتمادی درو ني :منظور از اعتماد دروني اعتمتاد و صتمیمیت

توانمندسازی افراد فعال در ستادها و ایجاد مقی های ستادی از

بین مدیران ،مشتریان و روههای مسئول نوآوری است ایجاد اعتماد

دیگر ابعتاد فضتای ستازی استت ایجتاد نهتاد هوشتمند و مقتتدر

بین سلوح مختلف مدیران و بخشهای مختلف سازمان نس ت بته

کارفرمایي در رو رابلیتهای ستادهاست

پروژه نوآوری و کساني که مسئول توسعه ایدهها هستند از اهمیتت

ج  -مراقبه مستمر :مرار ه مستمر ناشي از نگاه به بیرون و نگاه به

بسیاری برلوردار است درصورتي که چنین اعتماد و اطمیناني بین

درون است جریان های نوآوری دفاعي انرژی لتود را از تتنش و

متولیان منابا سازمان و پروژههای نوآوری به وجود نیاید تصویب و

کشش ناشي از بیم و امید به دست مي آورند یعني از یک ستو بتیم

جاری سازی فرایندهای مربو به نوآوری هر روز به تعویو افتاده و

عقب ماندن از رافله حری ان و رری ان و بان رفتن آسیبپذیری کشور

به سردی مي راید از آنجا که پروژههای نوآوری در بخش دفاع با

کشنده اصلي این جریان است و از سوی دیگر امید به استعدادهتای

ریسک و پیچید ي بانیي روبرو است ،پتانستیل بتانیي بترای زیتر

بي پایان دروني پیشران مهم آن بته شتمار متي رود بتدون آن بتیم،

سؤال بردن آنها وجود دارد و در هر مرحلهای مم ن است در جایي

دغدغهای ایجاد نميشود و انگیقهای برای است اده از تجارب دیگران

از سازمان به علل واهي و غیر وارعي در برابر آنها مقاومت شده و

ش ل نمي یرد و بدون این امید عقمي برای آفرینش و جوانته زدن

مسیر تصمیم یری درباره آنها به کلي تغییر کند فرایند اعتمادسازی

صورو نمي بندد پ

عمدتا بین مدیران ارشد ،ستادها و افراد کلیدی تأثیر ذار بر استاس

به بیرون مت ي است و از دیگر سو با نگاهي لالرانه به درون ،توأم

ارت اطاو غیر رسمي ش ل مي یرد و هدف آن رتانا کتردن افتراد

است با نگاه تیقبینانه به بیرون ماهیت جنگ و تهدیداو حال و آینده

مسئول ،مشتریان و نهادهای نظارتي بته منظتور کستب حمایتت و

و تقونو مربو به آنها مورد تجقیه و تقلیل ررار مي یرد و نگاه

مشروعیت نزم برای به جریاناندالتن فراینتد توستعه ایتده استت

لالرانه به درون به کشف دفائن و استعدادهای نه تته در عقتول و

پروژههای نوآوری از طریو فرایند اعتماد سازی ردرو کسب کرده و

ام اناو سازماني منجر ميشود

روی آنها ائتالفهایي متش ل از افراد مؤثر در بخشهای مختلتف

د  -مقاومت مستمر :فعالیت در راستای نوآوریهای دفاعي ذاتا

ش ل مي یرد به طور کلي میقان موفقیت پروژههای نتوآوری بته

دشوار و پرتنش است و به همتین لتاطر بتدون مرار ته ،پتایمردی

میقان و نوع ردرتي که پشت آن است ،بستگي دارد

استقامت و تعهد با ش ست روبترو لواهتد شتد ناکارآمتدیهتای

ب) فضاسازي :دغدغه و عقم مشترک فضای مناسب را بترای

سازماني ،کم ودها ،مقدویتها ،حساستیت و حاشتیههتای چتالش

نوآوری ایجاد مي کند و با فراهم آوردن مشارکت و اهتمام همگاني و

برانگیق نیق بر سختي این نوآوریها ميافقاید و از ایتن رو افترادی

همه جان ه ،همه سلوح سازمان را به لدمت نوآوری متي متارد

مي توانند در عرصه نوآوری در بخش دفاع باري بمانند و در برابر این

هنگامي که فضای مناسب و منابا نزم تأمین شد ،پتروژه نتوآوری

نامالیماو مقاومت کنند که از انگیقههای غیر مادی و تعهتد بتانیي

مراحل رشد لود را آغاز ميکند

برلودار باشند لود را نگه ان ردرو دفاعي دانستته و بتا مرار تت

تأ مین منابا مالي برای توسعه ایدههای تولیتد شتده ی تي از مهتمتترین

مستمر از جریانهای نوآوری از کندی و تورف آنها جلو یری کنند

ابعاد فضاسازی است به این منظتور نته تنهتا بایتد رتوانین و مقترراو متالي

صنعت دفاعي نوآفرین آرمانگراست و دائما نس ت به امانتت و

مناس ي برای موفقیت نوآور یها در نظر رفت بل ته بایتد بتا انتواع رو هتا

ماموریت لود دغدغه و تعلو لاطر دارد غوغاها ،جریانها و مسائل

تأمین مالي ،به هنگام این منابا را در التیار آنها ررار داد

حاشیهای آنها را از ماموریت لود بازنداشته و وجدان جمعي در این

اصالحاو سالتاری و فرایندی که باید به منظور ایجاد مشارکت

سازمان ها نس ت به نوآوری حساس است از این رو در برابر شدائد و

و همس ویي به اجرا ذاشته شوند از دیگر ابعتاد فضاستازی استت
اساسا نوآوری م تني بر مشارکت ،هم اری و ارت اطاو ارز

نوآفریني دفاعي از یک سو بر نگاه تیق بینانه

مش الو ميایستد و از راه ردها و ظرفیتت هتایي کته بترای للتو

ساز
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راه ردی ،ح ایت از آن دارد که ا ر ما بخواهیم با روی ردهای سنتي

شایستگي دفاعي ایجاد کرده است حمایت و مرار ت ميکند

با چالش های امنیتي آینده مقابله کنیم بیش از آنکه که امنیت فتراهم
 3- 4بستر:

کنیم به لودمان آسیب مي زنیم تغییراتي که در دید اههای امنیتي در

به شرای لاصي که بر راه ردها تأثیر مي ذارند بستر ته ميشود

مو جدید به وجود آمده است ع ارتند از:

تمیق آنها از شرای

علي مش ل است در برابتر شترای علتي کته

 oاز سند محوري به دانش محوري :در پارادایم ذشتته تمرکتق

مجموعه از متغیرهای فعتال استت ،ایتن شترای را مجموعتهای از

مرار ت ها بر اسناد ط قه بندی شده و مدراک رسمي سازماني بود

م اهیم ،مقولهها یا متغیرهای زمینهای تشت یل متيدهنتد تقلیتل و

و مهم ترین من ا اطالعاو این اسناد و مدارک تلقي ميشدند در

بررسي دادهها و مقولههتا ح ایتت از آن داشتت کته بستتر ایجتاد

پارادایم جدید به جای اینکته عمتده انترژی امنیتتي مصتروف

هستههای دستیابي در دو مقوله مهم لالصه ميشود که این مقونو
عوامل پایداری و ستر

مرار ت از مستنداو و م ات او شود باید بینیم دانش سازماني و

متوازن و هماهنگ توسعه روی رد هسته و

دانش سامانهای را چگونه ميتوان ح ظ کرد

ش ه را در صنایا دفاعي ررم مي زنند:

 oاز كنترل هاي عمومی به كنترل نقاط كليدي :در یک زنجیتره

 تغيير نگاه به نيروي انسانی

ارز

از آن جا که موتور مقرک هستهها نیروهای انساني کارآمد و دانتا

ساز چند نقله کلیدی هست که دانش و اطالعاو اصلي

در آنها وجود دارد تشخیص نقا کلیدی نیازمنتد بته حتاکم

هستند ،باید تغییرا و اساسي در نوع نگاه به نیروی انستاني ایجتاد

بودن طرحهای امنیتي ،بقرگترین چالش پارادایم آینتده استت

شود ی سان مقوری در تعامل با نیروی انستاني بایتد ت تدیل بته

تشخیص بختشهتای عمتومي دانتش از بختشهتای ویتژه و

عدالت مقوری شود دانش ،دانایي و مهارو اثربخش شالصهای

سازماني آن به تقلیتل و ل ر تي و درتت فتراوان نیتاز دارد

کلیدی در ارتقا  ،جذب و نگهداشت نیروی انساني است

حضور امنیتي در همه جای زنجیره ارز

 تغيير نگاه به امنيت صنعتی

به طور مستاوی ،بته

افقایش ریسک منجر ميشود

امنیت صنعتي در ذار به متو چهتارم صتنایا دفتاعي دستتخو

 oاز گروه و متصدي خاص به كار هر روز و هر كس :امنیت را

تغییراو متعددی شده است که بدون توجه به این تغییراو ضرورو

با کنترل های بیروني نميتوان ایجاد کرد بل ته بایتد بتا نهادینته

باز آفریني روی ردهای امنیتي درک نشده و زمینه نزم بترای ایجتاد

کردن کنترل های دروني در همه جای برنامه دستیابي و مشارکت

تقول در نظام امنیت صنعتي ایجاد نميشود ذار از یتک پتارادیم

همه افراد برای تأمین آن همت مارد

امنیتي سنتي به یتک پتارادایم امنیتتي نتوین ،ضترورو لتود را از
وارعیتهای زیر مي یرد:

 4- 4راهبردها

 oورتي نصاب دانش در فرایندهای سازمان بان مي رود موضتوع

کنشها و برهم کنشها بیتانگر رفتتارهتا ،فعالیتتهتا و تعتامالو

امنیت از یک موضوع بسی و اولیه به سمت یک موضوع دانش

هدفداری هستند که در پاسخ به مقوله مقوری و تقت تأثیر شرای

بنیان و پیچیده ت دیل ميشود

مدالله ر ،اتخاذ ميشوند به این مقونو راه رد نیق ته ميشود

 oورتي شدو تقونو مقیلي ،ررابتها و تهدیدها بان متي رود

ال ته از آنها تقت عنوان فرایندها نیق یاد ميشود

رر ا و دشمنان از رو های پیشرفتهتر و پیچیدهتری برای کسب

فرایند ایجاد و توسعه شایستگي دفاعي در مو چهتارم صتنایا

اطالعاو درون سازماني است اده ميکنند

دفاعي ع ارو است از بازآفریني صنایا دفاعي بتر استاس دکتترین

 oاین سرزمین به لقاظ تهدیدها و تقریمهای جهاني در شرایلي

هستههای کوچک  -ش ههای بقرگ سیاستها و راه ردهایي که در

ررار داد که دفاع از آن بدون ریشه داشتن ردرو دفاعي در عمو

چارچوب این دکترین به اجرا ذاشته ميشود بایتد ضتمن رهتایي

رابلیتهای ملي کشور مم ن نیست

برلي ظرفیت ها و سالتار موجود ،بتر استاس الگوهتای متدیریتي

صنایا دفاعي مو چهارم م تني بر این دکترین حرکت ميکنتد

مناسب هستههای دستیابي را م تني بر توستعه جهشتي و تأکیتد بتر

که سامانههای دفاعي ما باید ریشه در اعماق رابلیتتهتای انستاني

نیازهای آینده در هر حوزه ماموریتي و هر یک لانوادههای مقصول

ل ر ي و نخ گي کشور داشته باشد پیچید ي ،و دانش بنیان شتدن

با توجه به بلوغ زیر سالت ها ایجاد کند به منظور بان بردن رابلیت

فرایندها به اضافه شدو یافتن تخاصتماو و تهدیتداو در مقتی
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پیاده سازی ،رعایت توالي منلقي در ایجاد نهادها ،برنامه ریقی ام
به ام ضروریست مهندسي مجدد ظرفیتها و سالتار از دو مسیر

ام دوم :توسعه برونسساری فعالیتهای رابل وا ذاری

 5- 4شرایط مداخلهگر

به باز آفریني صنایا همت لواهد ماشت

شرای مدالله ر شرای عامي و سالتاری هستند که مدالله ستایر
 1- 4- 4رویكرد از باال به پایين

عوامل را تسهیل یا مقدود ميکنند در رویش هستههتای دستتیابي

بر اساس این روی رد طي چهار مرحله ،هستههای دستیابي و به ت ا

شرای مدالله ر عمدتا متأثر از دو دسته از متغیرها هستند:

آنها ش ههای هم اری در زیست بوم صنایا دفاعي رویش پیتدا

الف :متغیرهای مربو به ابعاد سازماني سازمانها ،شترکتهتا و

لواهند کرد

واحدهای تابعه ودجا :این متغیرها تأثیر به سقایي بر تسریا یا تعویو

 - 1استعداد شناسی :ام اول شناسایي واحدها و مراکقی است که

دارند بنا به تعریف ابعاد سازماني به دو تروه مقتتوایي (اهتداف،

در دالل صنایا دفاعي رابلیت ت دیل شدن به هستههای کوچک

استراتژی ،مقی فناوری واندازه) و سالتاری (پیچید ي ،رسمیت و

را دارند

تمرکق) تقسیم ميشوند که برای درک سازمان توجه به هر دو بعتد

 - 2متمایز سازي :در ام بعد باید به این واحدها هویت هسته دستیابي

ضروری است[ ]28مهم ترین ابعاد سازماني که جریانهای نوآفریني

داد و شخصیت حقوري و التیاراو نزم را به آنها ت ویض کرد

را تقت تأثیر ررار ميدهند ع ارتند از :مقی راه ردی دفاعي،اندازه

 - 3معماري :ام سوم معتماری کارکتتردهای متورد نیتتاز ایتن

سازمان و زمینههای ش ل یری آن ،ستالتار هقینته ،رابلیتتهتا و
زیرسالتهای طراحي و مهندسي سیستم

هتستتههاست واحدهایي که باید در آنها ایجاد شود ،ایجتاد
ستاد حرفهای ،واحد مدیریت پروژههای تولید بدون کارلانته،

ب :متغیرهای مربو حوزه نوآوری :فناوریها و علوم مربو به

واحد طراحي و مهندستي سیستتم معمتاری و توانمندستازی

هر دسته از سامانههای دفاعي در سلح ملي وضعیتي لاص به لود

هستهها بر اساس نقشه راه بلوغ هستهها انجتام شتده و رشتد

دارد در برلي از حوزهها متخصصان و صاحب نظران متعتددی در

کمي و کی ي ش ه بر اساس نقشه راه بلوغ ش هها ،بهوستیله

کشور وجود دارد و یا ام ان است اده از هم تاریهتای بتینالمللتي

هستهها پي یری لواهد شد

وجود دارد تجربه و دانش رابل مالحظهای طي سالهای ذشته به
وجود آمده است و یاد یری نوآوری رشد لوبي داشته است ولتي

 - 4توانمندسازي  :طراحي و توسعه سیستمها و فرایندهای انجتام

برلي زمینه ها هنوز در کشتور نوپاستت و بتا ل هتای دانشتي و

کار در هستهها یک ضرورو کلیدی است تقریو ل ر ي بتا

مقدودیت های دسترسي دست به ری ان است

رتترار دادن نیتتروی انستتاني توانمنتتد در آنهتتا بعتتد دیگتتر
توانمندسازی هستههای دستیابي است بدون چنین سیستمها و

 6- 4پيامدها

ل ر اني هستههای دستیابي چیقی جق اسم نخواهند بود

برلي از مقوله ها بیانگر نتایج و پیامدهایي هستند که در اثتر اتختاذ
راه ردها حاصل ميشود مهمترین پیامد ایجاد شایستگي دستیابي ،تققو

 2- 4- 4رویكرد از پایين به باال

نوآفریني دفاعي است اساس نوآفریني دفاعي ت دیل لالرانه منابا و

روی رد از پایین به بان با ت یتک هوشتمندانه فعالیتتهتای رابتل

ام اناو مادی و سرمایههای نامشهود و استعدادهای نه ته به جنگاوری

وا ذاری از فعالیتهای غیر رابل وا ذاری ،به تدریج نظام کارفرمایي

و یا شایستگي دفاعي است للو شایستگي دفاعي یعني ایجاد برتری

و برونسساری را توسعه داده و به ت ا لوداندکانتدک دارایتيهتا و

نس ي برای نیروهای نظامي کشور در برابر نیروهای متخاصم از نوآفریني

کارکنان صنایا دفاعي را نیق ساماندهي لواهد کرد به ایتن ترتیتب

دفاعي نشأو مي یرد نوآفریني دفاعي در وارا دستیابي به راههای

زمینه برای روی رد از بان به پایین آمده شده و ميتوان شمای کلتي

میانبری (رابلیتهای فناورانه ) است که با به کار یری ت ر ،تجربه و

هستهها و ش هها را ترسیم کرد بر اساس این روی ترد ،سیاستت -

تمرکق بر نقا ضعف دشمن ميتوانند با کمترین هقینه و زمان بیشترین

ذاری ساماندهي ظرفیت ها ،دارائيها و کارکنان باید بر استاس دو

ضربه را به دشمن و ماشین جنگي آن وارد کنند

ام اصلي در سازمانها و شرکتهای تابعه ودجا دن ال شود:


بنابراین نوآفریني دفاعي یا للو سامانههای تأثیر ذار ،شایستگي

ام اول :حذف و وا ذاری فعالیتتهتا و دارایتيهتا

دفاعي را به ارمغان لواهد آورد و این شایستگي دفاعي استت کته

غیرضروری

منشأ برتری نس ي نیروهای مسلح و بازدارند ي دفاعي است
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للو شایستگي دفاعي فرایند مستمری است کته هیچگتاه ن ایتد

روایي در همه شیوه های پژوهش ،مورد توجه بسیاری از پژوهشگران ررار

جریان آن متورف شود زیرا این م هوم از مقایسه ردرو کشور بتا

دارد ال ته این موضوع در حیله پژوهش های کی ي ،التالف نظرهای

سایر ردروها معني پیدا ميکند ال ته به منظور جلو یری از افتتادن

بسیاری را در پي دارد باید توجه داشت که هر چند روایي و پایایي

در یک جریان بي پایان ررابت در توسعه کمي و کی تي تستلیقاو

ملالعاو کی ي بقث بسیار مهمي است ولي اغلب بهاندازه طرحهای

نظامي باید با توجه به نیازهای عمومي و بومي و شرای منلقهای و

پژوهشي آماری اهمیت ندارد زیرا هدف اصلي این ملالعاو ت سیر ذهني

شرای ارلیمي و رزمي لود ،از رزمي لالرانه و نوآورانه است اده کرد

مققو نس ت به موضوعاو انساني است ال ته این بدین معنا نیست که

که هقینههای کمي را در بر داشت و با ت یه برنقا ضعف دشمن و

تقلیلهای کی ي کامال متاثر از م روضاو ،ایدهها و نقشههای ذهني مققو

پیدا کردن راه میان بر ،شایستگي دفاعي را للو کند

است و احتمال انقراف آن ها از وارعیت بسیار زیاد است زیرا مقققان

نوآفریني دفاعي به مانند چشمهای است که در صورو جوشان بودن

کی ي روی ردهای نظام مندی را برای استنتتا تئوریهای لود به کار

نه تنها به للو شایستگي دفاعي منجر ميشود بل ه با ایجاد سرریقهای

متي یرند رچه هنوز اعتماد و توجه زیادی از سوی مقققان نس ت به

تأثیر به سقایي

اصلالحاتي نظیر روایي و پایایي وجود دارد ولي درباره تققیقاو کی ي

علمي ،فناورانه ،نیروی انساني ،انگیق و اعتماد به ن

بسیار مهم است که نشان داده شود چگونه عینیت پژوهش کی ي در ضمن

در توسعه علمي و فناوری کشور و رشد ارتصاد و منافا ملي دارد

ادراک ذهني آن افقایش داده شده است[ ]24با توجه به ت اوو تعاریف

 - 5ارزشيابی پژوهش

روایي دروني ،پایایي و روایي بیروني در تققیقاو کی ي ،با تققیقاو

بدون وجود درت علمي ،8پژوهش (کمي یا کی ي) بيارز

کمي[ ]25در جدول  4به شش راه رد [ ]26که این پژوهش به منظور

بوده و

ایجاد روایي انجام داده اشاره شده است

مللوبیت لود را از دست ميدهد بنابراین دغدغه نس ت به پایایي و

1جدول  )4راهبردهاي افزایش روایی درونی در تحقيقات نظریه پردازي داده بنيان
ميزان و شكل به كارگيري راهبرد در این پژوهش

راهبرد

شرح راهبرد

تعدد روش و منابع

است اده از رو های مختلف و دادههای

تجربه درباره چندین پروژه موفو و ناموفو در بخش دفاع ،مصاح ه با سه ن ر از

جمع آوري داده ها

مختل ي در مرحله جما داده ها

ل ر ان موضوع مدیریت فناوری و نوآوری و کسب تقلیل های آن ها درباره

بررسي اسناد مربو به نوآوری در ی ي از صنایا(موردکاوی) ،مصاح ه با افراد با
8

مسئله
2

8

4

5
6

تأیيد مشاركت
كنندگان

رابل پذیر

بودن نقد مصاح ه شوند ان

درگير بودن محقق

حضور و مشاهده طونني در میدان تققیو یا

با پدیده

مشاهده م رر یک پدیده

بررسی سایر
پژوهشگران

یافته های این پژوهش برای چهار ن ر از مشارکت کنند ان ارائه و نقله نظریاو
داده های این پژوهش در یک دامنه زماني نس تا بلند (حدود نه ماه) جماآوری
شده است ی ي از مقققان سال ها در سمت های ونا ون مدیریتي با مسئله در یر
بوده است و تجربه های مدیریتي فراواني درباره آن داشته است

جما آوری و اعمال اصالحاو و اظهار نظر
پژوهشگران ل ره در زمینه های مرت

آن ها اعمال شده است

این پژوهش به وسیله حدود سه ن ر از پژوهشگران متخصص در بقث نوآوری در

با

صنایا دفاعي مورد ملالعه و بازبیني ررار رفته است

موضوع تققیو

مشاركتی بودن

مشارکت و هم اری بعضي از مشارکت

ی ي از مشارکت کنند ان اصلي پژوهش در تمامي مراحل کد ذاری مشارکت

پژوهش

کنند ان در کل فرایند پژوهش

داشته است

پيش فرض هاي

روشتن بودن م روضتاو ،رایش ها و

در ابتدای پژوهش رایش ها و جهت یری های این پژوهش به وضوح تشریح

محقق

جتهتت یری نظری مققو

شده است

1. Rigor
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رابلیت ش ار رابلیت ها (استراتژی پترور

 - 6جمعبندي و نتيجهگيري :خالصه نظریه

رابلیت های نوآوری در بیرون با حمایت مستتقیم یتا غیتر مستتقیم

از آنجا که توسعه صنعتي در کشور ما از دیرباز با ماهیتي وابستته و

پردالت

مونتاژ ش ل رفت ،صنعت و ارتصاد ما این فرصت را پیدا ن رد که
فرایند ت دیل دانش به ارز

شایستتتگي دستیتتت ابي در درون بتتا ایجتتاد ظرفتتتیتپویتتتایي و

را در لود نهادینه سالته و توانمندی -

انعتلاف پذیری ،فراهم آوردن ساز وکارهتای بهتره یتری متؤثر از

های درون زا و ردرو ت دیل ایده بته مقصتول در آن بته فعلیتت

پتانسیلهای بیروني و در عین حال ح ظ و تقویت مقیتهای داللي

برساند تجربه دفاع مقدس و تقریمهای همهجان ه بر علیه کشتور
س ب شد که این رابلیت لامو

و ح ظ ی سارچگي و همافقایي در پشتی اني دفاعي ،ایجاد ميشتود

آرام آرام وارد صقنه شده و برای

شایستگي دستیابي در بیرون نیق با ایجاد هم اران تققیقاتي و صنعتي

اولین بار در فرایند رشد و ت امل صنایا دفاعي ،تجربههای منقصر

ایجاد ميشود توسعه شایستگي دستیابي در زیست بوم صنایا دفاعي

به فردی از ت دیل دانایي به توانایي را تققو بخشد از جملته ایتن

در نتیجه د ردیسي در ظرفیت ها و نهادهای فعلي است به ع ارو

تجارب که ميتواند در سایر بخش های فناروی پیشرفته کشور به کار

دیگر تقول در نظام فعلي دستیابي منجر به ایجاد شایستگي دستیابي

رفته شود ،تجربه ایجاد شایستگي دستیابي است

مي شود تقولي که منجر به ش ل یری جریان نوآ فریني مدام و نه

ملالعه موفقیت نظام تققیقاتي  -صتنعتي صتنایا دفتاعي نشتان

ات اري در صنایا دفاعي ميشود تقولي که در متتن لتود هویتت

مي دهد که ی ي از علتهای بروز نوآوریهای اثربخش و کلیتدی

زدایي (فراموشي نقشهای ناکارآمد ذشته) ،هویتسازی (ایجتاد

(نوآفریني) در ایتن نظتام تققیقتاتي «شایستتگي دستتیابي» استت

هویت ها و نقشهای اثربخش نوین) و هویتیابي (ایجاد ث تاو در

شایستگي دستیابي به عنوان مقصتول یتاد یری جمعتي ایتن نظتام

شخصیت و هویتهای تازه) برای نوآفریني دفاعي به همتراه دارد

تققیقاتي  -صنعتي بیان مي دارد که للو مقصونو نتو و افتقایش

طي این جریان صنایا دفاعي در درون به هستههای دستیابي ت دیل

ردرو زایش صنعتي در زیست بوم صنایا دفاعي مرهتون رابلیتت

شده و در بیرون هم اران لود را با آرایش ش ههتای آکتاردئوني

شناسایي ،ترکیب و کانوني سازی رابلیت هتای پراکنتده و بتازآرایي

سامان مي دهد هستههای دستیابي اساس شالوده صنایا دفاعي فتردا

ظرفیت های ناهمسو در دالل و بیرون از صنایا دفتاعي استت در

بوده و در نقش کانون کارآفریني و کارفرمایي دانش بنیان ،نه تنهتا

جریان توسعه شایستگي دستیابي در یک نظتام تققیقتاتي ،صتنعتي،
رویش و ریق

شت ارچي) بته توستعه

فاعل و سلسله جن ان جریان نوآو ری در نظام نوآوری صنایا دفاعي

ظرفیتها و همچنین ت ادل ظرفیتها بین دو رلب

هستند ،بل ه رابلیتهای بروز نوآوریهای کلیدی در سترده ش ه

هسته و ش ه به نقوی انجام ميشود که للو سامانههای اثربخش

تققیقاتي و صنعتي دالل و لار بخش دفاع در ترو تقریتک و

در بنیه دفاعي کشور ،با سرعت ،هقینه ،ریسک ،کی یت ،انعلاف مورد

حمایت آنهاست

انتظار ام ان پذیر باشد در چنین نظامي مدیریت دستیابي ،بته علتت

از آنجا که هسته مستئول اصتلي در دستتیابي و پاستخگویي بته

بان بودن ل ر ي و نخ گي در نقش آفرینان و تمهید بستر مناستب،

کارکرد ،عمل رد و کارایي سامانه است ،برای توزیا منابا در ش ه از

مي تواند از عاداو دیرینه سازماني و اینرسي ارداماو ذشته لود را

آزادی عمل و توان ریسکپذیری برلوردار است ستادهای باندستي

رها سالته و چارچوبها و زنجیره ارز ساز لود را به صتورو

نیق ،وظی ه راه ری ،پایش و ارزیابي هستههای هم لانواده را به عهده

مداوم بازتعریف و بتازآفریني کنتد بته ایتن ترتیتب رابلیتت شت ار

مي یرند با توجه به ویژ يهای فوق ،هستهها با ررار رفتن بر فراز

فرصت های ارز آفریني برای نیروهای مسلح (مشتریان) ،در نظتام

سه انه ش هسازی ،همسوسازی و بارورسازی چشمهسار نوآوری -

دستیابي توسعه یافته و راههای میان ر غل ه بر دشمن کشف ميشود

های فناورانه در بخش دفاع را به جوشش وا ميدارند

پیچید ي صقنههای ن رد و فناوریهای آن رو به افقایش است؛

هر سازمان متعالي بر اساس معنایي اصیل و هویتي که بیانگر دلیل

تهدیداو پیش روی کشور تنوع و شدو یافته و حلقه تقریمهتای

وجودی اوست بنا شده است هویت راه ردی هتر ستازمان ،درون

روز به روز تنگتر ميشود این عوامل باعث شده است کته پاستخ

مایه و جوهره ارز آفریني لاصي را طلب ميکند به مسیری کته

ویي سریا به نیازهای متنوع حال و آینده نیروهای مسلح ،به عنوان

سازمان در راستای هویت اصلي لود طي متيکنتد مستیر «فلترو

یک ضرورو ،پیش روی نظام نوآوری صنایا دفاع ررار یترد در

سازماني» مي وییم و تعالي یعني باز شت به فلرو سازمان مستیر

چنین شرایلي برنامه ریقی برای توسعه رابلیتهای نوآوری در درون

فلرو سازماني برای صنایا دفاعي للو شایستگي دفاعي استت و

( راه رد دامسروری) چانکي نزم را تأمین ن رده بل ه باید با پرور
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:باز شت به این فلرو حول سه مؤل ه اصلي انجام لواهد شد
 توسعه و بلوغ هستههای دستیابي، ایجاد:مؤل ه اول
 توسعه و بلوغ ش ههای هم اری بر اساس، ایجاد:مؤل ه دوم

[6] Cowan R., Jonard N., Zimmermann J-B., 2224a,
"On the creation of networks and knowledge", In:
Gallegati M., Kirman A., Marsili M.(eds) The
complex dynamics of economic interaction,
Lecture notes in economics and mathematical
systems, Springer, Berlin Heidelberg New York,
pp: 588.
 شت ه و ستازمان؛،؛ بازار8816 ،

معنای راه ردی للو شایستگي دفاعي
مؤل ه سوم تعیین ت لیف ظرفیتهای فارد معنای راه ردی

 افقایش بلوغ نقش آفرینان کلیدی بر توسعه شایستگي دستتیابيo
اثر مستقیم دارد
 مرار ه و مقاومت مستتمر در توستعه، اعتمادسازی،فضاسازی
 در نتیجه توسعه شایستگي دستتیابي استتمرار،نوآفریني دفاعي

[1] US Department of Defense, Joint Vision, 2282,

 توسعه شایستگي دستیابي با تغییر نگتاه بته نیتروی انستاني وo
امنیت صنعتي سرعت لواهد رفت

؛8816  لردادمتاه، تققیقاتي صتنایا دفتاعي-  ] مؤسسه آموزشي7[

 شایستگي دستیابي رابله معنادار مث تي با سرعت افقایش ایده بهo

«بیاناو ره ر معظم انقالب در جریان بازدید از نمایشگاه جلوههای

 انعلتاف و شایستتگي، ریسک، هقینه، زمان، کی یت،مقصول

»ارتدار و لودباروی دفاعي

دفاعي دارد

] 82[

 برای توسعه شایستگي دستیابي به طور همقمان دو روی ترد ازo

سامانههای دفاعي؛ الگوی نوآوری و ش وفایي در باز آفریني زنجیره
، فصلنامه علمي ترویجي به ود،»ساز صنایا دفاعي

o

لواهد یافت

"Joint Staff, Pentagon", Washington DC, 2222.

1

o

شایستگي دستیابي تأثیر ذار است

،فصلنامه به ود

، وزیتری،  ح ر،فرتوک زاده



:ميشود

،»« نقد ی بر سه روی رد کالن در بازآفریني ظرفیتهای صنایا دفاعي

؛ « نظتام دستتیابي بته8817 ،



در پایان به چند فرضیه که بر رفته از ایتن نظریته استت اشتاره

، وزیری،  ح ر، ] فرتوک زاده7[
1
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