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چکیده
در برنامه ششم توسعه ج.ا .ایران به استفاده از ظرفیتهای مازاد صنعت دفاعی برای بخش غیردفاعی تأکید شده
است .پرسش اصلی آن است که برای تحقق اثربخش این امر ،چگونه باید جهتگیری شکل گیرد؟ بخش صنایع
دفاعی کشور ،یکی از بخشهای مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری و محصوالت پیشرفته است که همزمان به
صورت دومنظوره میتواند به تولید محصوالت و فناوری دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد .خطمشی دومنظورهسازی
صنایع دفاعی ایران ،برای بکارگیری این ظرفیت در کشور ،در نگاهی جامع ،باید شامل اجزاء و عناصری گردد که
بتوانند در ایجاد و نهادینه کردن ارزشهای سازنده آن به صورت علمی و عملی موثر باشد و حتی در آینده
رهنمودهایی برای اجرای خط مشی دومنظورهسازی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند .اما ،اگر نسخه این
خطمشیها بر سیاق مالحظات نظری و عملی دوراندیشانه و علمی تعبیه نشده باشد ،کماکان دردهای ملی دوا
نخواهد شد و حتی دردی به دردهای کشور اضافه میگردد .بنابراین در این پژوهش در ابتدا به صورت کیفی ،با
مطالعه مستندات مکتوب و مصاحبه با  20نفر از خبرگان آگاه دانشگاهی و صنعتی ،از طریق شناسایی الزامات و
اقتضائات دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران ،اقدام به طراحی مدلی به عنوان راهنمای عملی خطمشیگذاران این
عرصه نمودهایم .سپس به صورت کمی ،با ابزار پرسشنامه و مطالعه  152نفره از مدیران این صنایع در کشور ،به
تحلیل وضعیت بکارگیری و اولویتدهی عناصر مدل پرداختهایم .نتایج کیفی پژوهش ،نشان از توجه به  3دسته
عناصر محوری 6،بعد و  28مولفه موثر بر نوع جهتگیری دومنظورهسازی صنعت دفاعی دارد .نتایج کمی پژوهش
نیز ،نشان از وجود تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و همچنین وزن عناصر مدل برای خط مشیگذاری در
جامعه هدف دارد.
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مقدمه
یکی از خطمشیهای مهم عمومی ،خطمشیها و یا سیاستهای صنعتی برای بهبود ساختار صنایع و
وضعیت تولید و درآمد ملی کشور میباشد؛ سیاست صنعتی را شامل هر نوع مداخله گزینشی یا
جهتگیری برای تغییر ساختار تولید به سمت بخشهایی که انتظار میرود چشمانداز بهتری داشته
باشند ،میدانند .امروزه تأکید این سیاستها بر توسعه صنایع برخوردار از مزیت رقابتی میباشد
(مختارزاده و کیانی بختیاری.)1393 ،
امروزه ،تولید ،اشتغال و استفاده از ظرفیتهای داخلی ،از مواردی است که توجه بیشتر
خطمشیگذاران را میطلبد زیرا بر اساس آخرین آمارهای منتشرة بانك جهانی در خصوص
شاخص توسعه کسب وکار ،ایران در سال  ،2017از بین  190کشور رتبة  120را کسب کرده است
( .)Schwab, 2017همچنین سایر شاخصهایی که از سوی سازمانها و مراکز داخلی ایران در طی
سالهای اخیر در حیطه تولید ،اشتغال ،تجارت ،واردات و دیگر ابعاد حسابداری ملی بدست آمده
است ،وضعیت مطلوبی را برای کشور نمایان نمیسازد .اینگونه شاخصها و آمارهای مشابه که از
سوی نهادها و سازمانهای توسعهای بینالمللی و یا داخلی و ملی مطرح میشود ،خطمشیگذاران
دولتی را به تالش برای بهبود محیط و وضعیت کسب وکار و تولید ملی در کشور سوق میدهد.
امروزه وضعیت ضعیف تولید ملی ،نرخ بیکاری ،واردات بیرویه و غیره نشاندهنده آن است که
ایجاد زیرساختهای نهادی و فرآیندی برای توسعه و همچنین رفع موانع صنعت و تولید در کشور،
از الزامات اولیه و در دستة وظایف ضروری دولت و نهادهای خطمشیگذار برای سیاستگذاری
صنعتی مطلوب است.
با این وجود ،با توجه به کمبود منابع و موانع فراوان در مسیر تولید ملی ،خطمشیگذاری باید
به گونهای باشد که از هیچ یك از ظرفیتهای داخلی کشور غفلت نشود .اما یکی از این
ظرفیتهای صنعتی و توانمند در کشور که در جهت ایجاد آن سالها ممارست و هزینه صورت
گرفته و حتی امروزه به بلوغ نسبی نیز رسیده ،اما در مقابل در جهت بکارگیری بهینه از آن غفلت
شده است ،ظرفیت علمی و فناورانه صنایع بخش نظامی و دفاعی کشور در بخش صنایع غیر دفاعی
و غیر نظامی میباشد (فرتوک زاده و وزیری .)1391،بخش صنایع دفاعی کشور ،همواره به عنوان
مجموعه پیشرو ،نقش محوریی در عرصه علمی و فناوری در سطح ملی ایفا کرده است .فرآیندهای
درونی صنعت دفاعی نه تنها برون دادهای نظامی و در نتیجه اقتدار وجوه نظامی را در پی داشته است
(منتظری و همکاران ،)1393 ،بلکه امروزه ستادهها و دستاوردهای متنوع به صورت سر ریز به سمت
بخش غیر دفاعی و در نتیجه اقتدار وجوه غیرنظامی به عنوان یك راهبرد پدافند غیرعامل را نیز برای
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کشور به ارمغان آورده و در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و اتکاء به تواناییهای داخلی کشور که
مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده است ،نقش بسزایی را ایفا میکند.
دو منظوره گی صنایع دفاعی( 1طراحی ،ساخت و تولید محصوالت نظامی و غیرنظامی) تلفیق
شایستگیهای دفاعی و غیردفاعی این صنعت را اشتهار دارد .بکارگیری ظرفیتهای صنعت دفاعی
برای دستیابی به منافع نظامی و تجاری ،عالوه بر درک ماهیت این صنعت ،به اتخاذ بهترین
تصمیمات ممکن برای وضعیت کنونی کشور کمك میکند .از این رهگذر است که صنایع دفاعی
ایران نیز با وجود انبوه امکانات ،تخصص ،دانش و حتی خلق نوآوریهای دومنظوره میتواند به
نیازهای پیچیده و در حال تغییر نه تنها نیروهای مسلح بلکه بخش خصوصی نیز پاسخ داده و
شایستگی دفاعی را با شایستگی غیر دفاعی تلفیق نماید.
خطمشی دومنظورهسازی در کشورهای مختلف (آمریکا ،انگلیس ،چین و غیره) به صورت
متفاوت وضع شده است ،در همینجا پرسش آن است که اوالً این خطمشیها چگونه وضع شدهاند
و دوماً آیا ایران نیز باید صرفاً از آنها تقلید کند؟ همچنین دانشمندان و صاحب نظران عوامل
متفاوت موثر بر جهتگیری دومنظوره صنعت دفاعی را مطرح کردهاند ،اما آیا مدل جامع و
یکپارچه و بومی برای این امر در ایران وجود دارد؟
مسیر یابی خطمشی دومنظورهسازی صنایع دفاعی ایران ،برای بکارگیری این ظرفیت در
کشور ،باید از طریق اجزاء و عناصری باشد که بتوانند در ایجاد و نهادینه کردن ارزشهای سازنده
آن به صورت علمی و عملی موثر باشند و حتی در آینده رهنمودهایی مشخصی برای اجرای این
خطمشی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند در غیر اینصورت یا موجب تخریب سایر صنایع
غیردفاعی و یا موجب تخریب همان صنعت دفاع میگردد .اما ،متاسفانه تا کنون شکلگیری
خطمشی 2توسعه ماموریت مبتنی بر دومنظورهسازی برای یکپارچگی با صنعت غیردفاعی ،در
دستورکار این بخش از صنایع کشور قرار نگرفته است .اگر مراکز و نهادهای خطمشیگذار کشور،
بخواهند صنایع دفاع ایران در سایر صنایع غیر دفاعی 3نیز ورود کند و یا اگر صنایع دفاع ایران
بخواهد از ظرفیت علمی ،دانشی و قابلیتهای توانمند خود در جهت حمایت از تولید ملی و
سیاست اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریمی کشور ،در بخش صنایع غیر دفاعی نیز فعالیت کند ،چه
خطمشیهایی میتواند تدوین شود؟ آیا امروزه مدل مشخصی برای تدوین خطمشی برای آن در
کشور وجود دارد؟ تاکنون وضعیت عملکردی این مدل چگونه بوده است؟
1. Dual Use Diffence Industry
2. Policy Making
3. Military and Civilian Industry
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 .1ادبیات تحقیق
در این قسمت ،در ابتدا مطالعات تجربی و نظریات اندیشمندان حوزه مطالعات سازمانی صنعت
دفاعی و به ویژه دومنظورهسازی این صنعت مورد بررسی قرار میگیرد ،سپس در بخش دوم
این قسمت ادبیات نظری بیان می گردد و در نهایت در بخش سوم ،مدل مفهومی پژوهش تبیین
میگردد.
 .1-1ادبیات تجربی

دو منظورهسازی صنایع دفاعی عبارت است از تلفیق شایستگیهای دفاعی و غیردفاعی مراکز وابسته
به صنایع دفاع از طریق حضور فعال صنایع دفاعی در بخش غیر دفاعی و بهرهبرداری از
توانمندیهای آنها برای بخش غیر دفاعی .از منظر گیچارد ( )2005دومنظورهسازی صنعت دفاعی
پل ارتباط بخش صنعت نظامی و غیرنظامی است .این بحث ،یك موضوع سازمانی است که شامل
هماهنگی ،اقدام مشترک و مشوقهای اجرایی آن میگردد .این اصطالح به معنای ایجاد فرصت
برای یکپارچهسازی بخش دفاعی و غیردفاعی و یا انتقال دستاورد از بخش دفاعی به غیردفاعی
میگردد ) .)Guichard, 2005پژوهشگران حوزه صنعت دفاعی عوامل بسیاری را که در تعیین نوع
جهتگیری به سمت دومنظورگی صنعت دفاعی موثر است ،مطرح نمودهاند .مدلسازی برای
تدوین خطمشی دو منظورهسازی صنایع دفاعی شامل فرآیند مسئله یابی ،تنظیم و انتخاب راه حل و
تصمیمات خرد و کالن مراکز خطمشیگذار عمومی بهمنظور حضور فعال صنایع دفاعی در بخش
غیر دفاعی است .در این پژوهش مدل تدوین خطمشی ،نوعی طرحریزی محسوب میشود که از
طریق آن برای کمك و تحقق بخشیدن به این هدف عالی صنعت دفاعی ،یك چارچوب معین
برای مسیریابی ارائه میشود؛ در ساخت و طراحی این چارچوب از دیدگاهها و نظریات اندیشمندان
بهره برده میشود.
هارتلی( )2003در مقالهای با عنوان «آینده خطمشی صنعت دفاعی اروپا از چشمانداز
اقتصادی» نشان میدهد که چگونه اصول اقتصادی برای بخش دفاعی و به ویژه صنایع دفاعی اروپا
میتواند برای فرمولبندی و تدوین خطمشی دومنظوره آن رهنمودهایی را ارائه کند .هارتلی با بیان
این که بعد از پایان جنگ سرد ،از یك طرف بودجه بخش نظامی کاهش یافته و از طرف دیگر
هزینههای ستادی و سربار بخش دفاعی و نظامی افزایش یافته است ،و از طرف دیگر احتمال
شکلگیری سواری مجانی 1وجود دارد ،بنابراین کشورهای اروپایی باید بین گزینههای متفاوت
1. Free Riding
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خطمشی قناعت (همچون تأخیر در تجهیز نیروهای مسلح) ،خطمشی بهبود کارایی (همچون برون
سپاری) یا خطمشی بازنگری تعهدات دفاعی (همچون جدا شدن از قدرتهای جهانی) یکی را
برگزینند .سپسهارتلی ( )2003بر اساس اصول اقتصادی ،چهار خطمشی را برای بهبود کارایی
بازار این صنایع در اتحادیه اروپا ارائه میدهد :اقدام و همکاری مشترک،تغییر و بهبود کارایی
ساختار ،تخصص گرایی برای کسب مزیت رقابتی در یك حوزه خاص ،و استفاده از ظرفیت
نیروهای داوطلب (.)Hartley, 2003
در مطالعه ای دیگر ،دون و برادون( )2008معتقداند که میزان تعامل بین بخش نظامی و
غیرنظامی با عواملی نظیر تفاوت در فناوریها و الزامات امنیتی تحت تأثیر قرار میگیرد و میتواند
محدودهای از صفر (عدم تعامل در برخی از موارد دارای طبقهبندی خیلی باال) تا تعامل کامل
(قابلیت جایگزینی در بخش غیرنظامی)را داشته باشد ،آنها معتقدند که آثار تحقیق و توسعة نظامی
میتواند از طریق سرریز دانش ،انباشت سرمایة اجتماعی ،خروجی تحقیق وتوسعه ،تحریك تقاضا،
توسعة تالش و حرکت جمعی جامعه و تبادل فناوری بر بخش غیرنظامی تأثیر گذارد .از آنجا که
تأثیر بخش دفاعی بر بخش غیردفاعی در قالب پیامدهایی ناخواسته مانند زایش ،سرریزها و مانند آن
اتفاق میافتد ،برای بازشدن بخش دفاعی بر صنایع غیردفاعی باید بر روی توسعة تعامالت به شکل
برنامهریزی شده تمرکزنمود .به همین دلیل تمرکز بر روی راهبردهای دومنظورهسازی و به
کارگیری زیرساختهای فناوری با پایة مشابه با بخش غیرنظامی میتواند راهگشا باشد .(Dunne
)& Braddon, 2008در این مورد ،جیمز ( )2000بیان میکند که سیاستهای تأمین مالی مشترک
و مکمل در فناوریهای دومنظوره بین بخش نظامی و غیرنظامی ،منجر به سیال شدن بیشتر دانش و
نوآوری بین بخش نظامی و غیرنظامی خواهد شد .این موضوع باعث ایجاد جایگاهی ویژه برای
برنامههای نظامی و غیرنظامی در اقتصاد دانشی میشود .برای دومنظوره شدن بخش دفاعی باید
سیاستهای باالدستی نیز آن را توصیه و حمایت نمایند .وجود سیاست و سازوکارهای مشخص
برای حمایت از ایدهها و تبدیل آن به نمونههای واقعی باعث تسریع این امر میشود ).(James, 200
همچنین در مطالعهای دیگر توسط خزایی و کاظمی ( ،)1382عوامل مربوط به سازندگی خطمشی
دومنظورهسازی صنعت دفاع را به دو دسته عوامل محیط خارجی و محیط داخلی صنعت دفاع
معطوف میکند .محیط خارجی شامل عواملی است که صنعت دفاع بر آنها کنترل کامل ندارد
ولی بر این موضوع و اجرای آن موثر است این عوامل شامل حمایت دولت و ارتباط آزاد با
شبکهای از پیمانکاران و ذی نفعان میگردد .اما عوامل داخلی صنعت دفاع که بر دومنظورهسازی
صنعت دفاع موثر است شامل سرمایه ،نیروی انسانی ،تجربه و مهارت و تحصیالت میگردد (خزایی
و کاظمی.)1382 ،
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در مطالعهای دیگر نیز ویشنیسکی( )2012بر اساس بررسی منافعی که صنایع دفاع برای کشور
دارد اعم از سیاسی ،اقتصادی ،رفاهی ،نظامی و غیر دفاعی و بر اساس تحلیل  SWOTاز وضعیت
صنایع دفاع اروپا از این منظرها ،نیاز به توجه به اصالحات ساختاری را مطرح مینماید.
ویشنیسکی( )2012در این مطالعه نتیجه گیری میکند که انعطاف پذیری ساختار برای پاسخگویی به
نیاز بازار دفاعی و غیر دفاعی نیاز مبرم (راه حل) صنایع دفاعی است ).(Wioeniewski, 2012
پرانی( )1997بر اساس مطالعه عمیق وضعیت صنعت دفاعی در سه کشور فرانسه ،انگلیس و
آلمان ،خطمشی دو منظورهسازی این کشورها را به صورت زیر معرفی میکند :در انگلیس
خصوصیسازی (استفاده از شبکه همکاران) برای تولیدات غیردفاعی صنعت دفاع ،شناخت
فناوریهای بحرانی (فناوری با قابلیت دومنظوره) در فرانسه و استفاده از ظرفیت و نوآوریهای
محیط بیرونی صنعت دفاعی و انتقال آن به داخل صنعت دفاع برای آلملن .وی معتقد است این
کشورها عضو اتحادیه اروپا و ناتو هستند اما این خطمشیها براساس مدلها و اقتضائات متفاوتی
ایجاد شده است ).(Perani, 1997
همچنین در مطالعهای دیگر ولیام پری (وزیر دفاع سابق آمریکا)( ،)1996معتقد است کاهش
بودجههای دفاعی نیازمند بازسازی فرآیند تدارک نیروهای مسلح است .دو منظورهسازی صنعت
دفاعی میتواند فرآیند جدید تامین مالی برای بخش دفاعی باشد .بنابراین عامل بازسازی فرآیندها و
مولفههایی همچون ،انتقال تکنولوژی ،تقویت زیر ساخت ،تحقیقات بنیادی ،کاهش هزینه و تضمین
کیفیت را موثر بر دو منظورهسازی صنعت دفاعی میداند ) .(Pery, 1996مووری ( )2012نیز در
مطالعهای ،حمایت دانشمحور از صنایع دفاعی ،از طریق کاربرد تکنولوژیهای دفاعی برای
محصوالت غیردفاعی را مطرح میکنند .خطمشی صنایع دفاع باید به گونهای باشد که به نیازهای
در حال تغییر بازار پاسخ دهد .بنابراین عامل رقابت پذیری و مولفههای دسترسی به بازارها ،رقابت
عادالنه و آزاد ،شفافیت ،و رضایت ذینفعان را موثر بر دو منظورهسازی صنعت دفاعی میدانند
).(Mowery, 2012
در مطالعهای دیگر ،میرندول و ورسالیس ( )2010در مقالهای با عنوان دومنظورهسازی به
عنوان خطمشی مبتنی بر دانش و مطالعه صنایع دفاعی کشور فرانسه و بر اساس رویکرد اقتصاد
مبتنی بر دانش ،معتقدند که دو منظورهسازی نباید صرفاً به صورت پروژههای موقت و داوطلبانه در
صنعت دفاعی باشد ،بلکه خطمشی نوآوری ،پذیرش دائم دستاوردهای دفاعی برای بخش
غیردفاعی را تسهیل میکند .عامل نوآوری غیردفاعی ،مولفههای اشاعه ،خلق و آگاهسازی نیازهای
جدید ،فرصت تعامل منعطف ،زمینههای نهادی ،و شایستگیهای سازمانی/مدیریتی را موثر بر دو
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منظورهسازی صنعت دفاعی میدانند ) .(Merindol & Versalles, 2010همچنین انگر ( ،)2013در
مطالعهای در مورد انتقال فناوری از بخش دفاعی به صنایع غیردفاعی به عنوان دومنظورهسازی
صنعت دفاعی در قالب یك پایاننامه در دانشگاه اسلو در کشور نروژ در سال  ،2013عوامل موثر بر
دومنظورهسازی صنعت دفاعی را شامل :همکاری بیرونی ،تنوع تکنولوژی ،ظرفیت نوآوری ،و
گرایش به تولید غیردفاعی شناخته است .سپس وضعیت بکارگیری این عناصر را در برخی صنایع
وابسته دفاعی مورد مطالعه قرار داد و به طور خالصه به این نتیجه رسید که بین این عوامل و
گسترش دومنظورهسازی صنعت دفاعی رابطه مثبت و مستقیمی برقرار است (.(Enger, 2013
 .1-2ادبیات نظری
 .1-2-1خطمشیگذاری عمومی

مجموعهای از سیاستها ،جهتگیری و تصمیماتی که بوسیله مراجع مختلف بخش عمومی از قبیل
دولت ،مجلس و قوه قضاییه که نماینده حفظ منافع عمومی باشند ،اتخاذ شوند ،به عنوان خطمشی
تعریف میگردد (الوانی .)1393،میدانیم خطمشیهای عمومی قواعد و جهتگیریهای کلی
دولت هستند که چگونگی عمل سازمانها و مؤسسات دولتی را در آینده مشخص میسازند و
معموالً برای مقابله با یك مشکل و مسأله عمومی و به منظور حل آن پدید میآیند و اغلب به منزله
فرآیندی تلقی میشوند که در آن مشکالت جامعه ابتدا به عنوان یك مسأله مورد توجه قرار
میگیرند ،دورههای مختلف عمل بررسی میشود ،خطمشیها تعیین میگردد ،توسط متصدیان
اجرا شده و سپس ارزیابی شده و سرانجام بر اساس موفقیت یا شکست آن پایان مییابد ( Lester,
 .)2000اکثریت دانشمندان و صاحبنظران حوزه خطمشی عمومی و متون علمی خطمشیگذاری
عمومی ،مراحل کلی خطمشیگذاری عمومی را شامل سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی خطمشی
میدانند .همچنین آنان مرحله اول یعنی مرحله تدوین خطمشی را نیز به سه مرحلهی شناخت مسئله،
ورود به دستورکار دولت و فرموله کردن خطمشی یا راه حل ،تقسیم نمودهاند (.)Birkland, 2015
به هرحال توسعه کشورها براساس سیاستگذاری برای کسب یك فرصت و یا مبارزه با یك مسئله
است که با تکیه بر امکانات و تواناییها و شرایط حاکم بر کشور صورت میگیرد (معطوفی،
دانکوب .)1396،خطمشیهای دولت میتواند برای حل یك مسئله اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
صنعتی ،و غیره باشد .کیفیت مدیریت دولتی را میتوان از قِبل همان خطمشیگذاری عمومی
تشخیص داد .از طرفی ضعف مدیریت دولتی و چالشها و مسائل آن را نیز نباید صرفاً در مجریان
کشور جستجو کرد چرا که تدوین خطمشی ،شاکله اصلی اجرائیات مدیریت دولتی و
سازوکارهای حکمرانی ملی میگردد (پورعزت ،رحیمیان )1391،و این موضوع باید جداگانه
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مورد مطالعه قرار گیرد .در سادهترین تعریف ،تدوین خطمشی ،طراحی کردن نسخه واحد برای
برطرف کردن بعضی نیازها یا اقدام برای رفع یك مسئله یا مشکل عمومی است .به طور کلی
شرایطی که دشواری و نگرانی ایجاد میکند ،یا به نوعی مانع از کسب اهداف ملی شود ،میتواند
نوعی مساله تصور شود .مسئله عمومی همان شرایط و موقعیتی است که نارضایتی و یا یك نیاز را
ایجاد کرده و نیازمند جبران و حل آن از طرف دولت و یا دستگاه ذیربط دولتی است (الوانی،
شریف زاده .)1394،بوم گارتنر و جونز ( )2007فرآیند دستورکار را شامل بحث ،مجادله و ترغیب
میان ذی نفعان خطمشی میدانند که هر کدام از آنها مدارک و مستنداتی را در حمایت از مواضع
خود ارائه میدهند ( )Sabatier, 2007تا موضوع مورد توجه دولت قرار گیرد .فرمولبندی
خطمشی نیز عبارت از ایجاد و توسعه مجموعهای از اقدامات موثر و توافق شده به منظور بررسی
آنچه در دستور کار خطمشی قرارگرفته و اتخاذ تصمیم راجع به آن (هاولت و رامش.)1380،
چارلز و جونز ( )1984مهمترین ویژگی شکلگیری خطمشی را پیشنهاد و توصیه ابزارهایی برای
اقدام حل مشکل عمومی میداند به نحوی که افراد جامعه نیز آن را ادراک مینمایند (الوانی،
شریف زاده.)1394،
 .1-2-2دومنظورهسازی صنعت دفاعی  :یک خطمشی یا سیاست صنعتی

خطمشی صنعتی یکی از موارد مهم خطمشیگذاری دولتی است که سابقه نظریهپردازی در این
مقوله به قرن هجدهم برمیگردد .اما به دلیل غلبه اقتصاد مرسوم که معتقد به عدم دخالت دولت در
توسعه است ،این مقوله چندان که باید در محافل علمی و سیاستگذاری فراگیر نشده است .منظور
از «سیاست یا خطمشی صنعتی» نوعی از مداخالت دولت است که با هدف تغییرات ساختاری
اتخاذ میشود .خطمشی صنعتی هر نوع مداخله گزینشی یا تدوین خطمشی برای تغییر ساختار تولید
به سمت بخشهایی از صنعت کشور که انتظار میرود چشمانداز بهتری داشته باشند ،است .این
خطمشی مجموعهای از اقدامات انجام شده توسط دولت با هدف تاثیرگذاری بر عملکرد تولید
ملی به سوی اهداف مورد نظر است ( .)Pitelis, 2006امروزه صنعت در ایران به یك عامل کلیدی
و پیشرو تبدیل شده که به دلیل برخورداری از کششهای درآمدی ،در تغییر و تحوالت اقتصادی
تأثیر بسزایی داشته و به یك عامل پویا تبدیل شده است .بی شك نقش صنعت در رشد اقتصادی
کشور و به حرکت درآوردن موتور تولید ملی انکار ناپذیر است و حجم انبوهی از استراتژیهای
تحقیق ،تکنولوژی در مقاطع مختلف و هزینههای آن از ماشین آالت تا تولید ،مدیریت و بازار و
گردش پول و اعتبار در کشور موید اهمیت سیاستگذاری صنعتی است (مختارزاده وکیانی
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بختیاری .)1393،به طور کلی به مجموعه تمام بخشهایی که در تولید ،توزیع یا مصرف یك
فرآورده یا یك دسته از فرآوردههای مشابه فعالیت میکنند ،صنعت گفته میشود .صنعت نقش
کلیدی و اثرات زیادی در ابعاد یك جامعه همچون مسائل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
دارد .ایران یکی از کشورهای ثروتمند از نظر منابع تولید و صنعت در جهان است و یکی از
صنعتیترین کشورهای خاورمیانه محسوب میشود .این کشور برای توسعه صنعت خود
سرمایهگذاریهای زیادی در سالهای قبل انجام داده است .بعد از آن که سرعت رشد
سرمایهگذاریها در این حوزه و سرعت توسعه فعالیتهای صنعتی به دلیل تحریمها کم شد
دولتهای ایران تالش کردهاند با استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی ،براساس سیاست
اقتصاد مقاومتی ،بخش زیادی از پروژههای صنعتی را اجرا کنند تا کشور از فضای صنعتی دنیا عقب
نماند و رشد اقتصادی را به ارمغان آورد (به نقل از سایت .)Bartarinha.ir
یکی از صنایع مهم و توانمند در ایران صنعت دفاعی است .امروزه صنعت دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در زمینه قابلیتهای فناورانه ،رشد قابل توجهی کرده و در طراحی ،ساخت و تولید
سامانههای نسبتاً پیشرفته و نوآوریهای فناورانه تسلیحات نظامی توانمند شده است ،به صورتی که
اکنون فرآیندهای درونی صنعت دفاعی نه تنها برون دادهای نظامی و در نتیجه اقتدار وجوه نظامی
را در پی داشته است بلکه ستادهها و دستاوردهایهای متنوع به صورت سر ریز به سمت بخش غیر
دفاعی ،اقتدار وجوه غیرنظامی را نیز برای کشور به ارمغان آورده و در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت و حمایت از سیاست اقتصاد مقاومتی و بهرهبرداری از تواناییهای داخلی کشور نقش
بسزایی را ایفا میکند.
از آنجا که تأثیر بخش دفاعی بر بخش غیردفاعی در قالب پیامدهای ناخواسته مانند زایش،
سرریزها و مانند آن اتفاق می افتد ،برای توسعه بخش غیردفاع از طریق بخش دفاعی باید بر روی
توسعة تعامالت به شکل برنامهریزی شده تمرکز نمود ( )Dunne, 2008و به سیاستگذاری آن
پرداخت .به همین دلیل تمرکز بر روی راهبردهای دومنظورهسازی و به کارگیری زیرساختهای
فناوری با پایة مشابه با بخش غیرنظامی میتواند راهگشا باشد .در این صورت تعامالت بین بخش
نظامی و غیرنظامی به صورت طبیعی افزایش خواهد یافت و دیوارهای بین این دو بخش کمرنگ
میشوند؛ سیاست دومنظورهسازی می تواند همزمان اهداف اقتصادی و نظامی یك نظام دفاعی و
غیردفاعی را محقق سازد ( )Walsh, 2011و در مقابل اهداف توسعه و حمایت از تولید ملی کشور
را به دنبال داشته باشد.
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 .1-2-3مفهوم دومنظورهسازی صنعت دفاعی

دو منظورهسازی صنعت دفاع ،دارای دو مفهوم ثابت و پویا است .در معنای ثابت ،دو منظورهسازی
به معنای کم کردن تسلیحات نظامی و کنترل بر اشاعه تکنولوژیهای نظامی می باشد .اما در معنای
پویا دو منظورهسازی به معنای توسعه ی فناوریهایی میباشد که هم نیازهای غیرنظامی و هم
نیازهای نظامی و دفاعی را برآورد سازد ( .)Perani, 1997دپارتمان دفاعی ایاالت متحده آمریکا
برای دو منظورهسازی تعاریف کالسیکی به صورت زیر مطرح نموده است:
دو منظورهسازی تکنولوژی :1اشاره به تحقیقات توسعه ای دارد که در زمینه دفاعی و غیر دفاعی و
محصوالت تجاری قابلیت کاربرد دارد .به عنوان نمونه ،فناوری سنسورهای تصویری هم در
دوربینهای شخصی و هم در سیستمهای نظارتی امنیتی بخش دفاع دارای کاربرد است.
دو منظورهسازی فرآیند :2اشاره به فرآیندهایی دارد که هم در ساخت تجهیزات دفاعی و هم
محصوالت تجاری قابلیت کاربرد دارد .مثال فرآیندهای طراحی مبتنی بر کامپیوتر.
دو منظورهسازی محصول :3اشاره به محصوالتی دارد که هم در حوزه نظامی و هم مشتریان تجاری
دارد .مثالً تایر هواپیما و خودرو ،پشم شیشه (.)Perani, 1997
همچنین تعریف دو منظورهسازی صنایع دفاع از منظر بیانیه عمومی جنگ افزارسازی در
فرانسه به عنوان یکپارچگی تحقیق و توسعه دفاعی برای تحقق تکنولوژیهای غیردفاعی و اهداف
اقتصادی تعریف شده است ( .)Gasler, 1995با این حساب در دومنظورهسازی ،در واقع سیستم
نوآوری دفاعی و سیستم نوآوری ملی (صنعت دفاع ،صنعت غیر دفاعی) در تولید فناوریها و
محصوالت یکدیگر وابسته و از هم متأثرند .خطمشی دو منظورهسازی صنعت دفاع عبارت است از
چارچوبی از مصنوعات فناورانه که بین دوایر دفاعی و غیر دفاعی پل می زند .اساس دو
منظورهسازی از مدیریت شکست بازار و عواض جانبی 4مثبت و منفی حاصل از فعالیت صنایع دفاع
حاصل شده است .به طور کلی خطمشی دو منظورهسازی ورود یك بعد جدید به خطمشیهای
تحقیق و توسعه نظامی را عرضه میکند و نباید صرفاً به عنوان مکانیزم انتقال بین (صنعت) دفاعی و
غیردفاعی درک شود ( .)Merindol, 2010بنابراین در دو منظورهسازی صنایع دفاع ،ارتباطات
خاصی که بین بخش دفاعی و غیردفاعی شکل میگیرد که از آن به عنوان ارتباط دو گانه 5یاد
1. Dual_use Technology
2. Dual_use Process
3. Dual_use Product
4. Externalities
5. Dual_use Relationship
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میشود ،مستلزم مطالعه جامع میباشد .به عنوان نمونه ،وزارت دفاع آمریکا ،خطمشیهای دو
منظورهسازی صنعت دفاع ایاالت متحده امریکا را شامل موارد زیر می داند:
 .1الحاق ظرفیتهای تجاری به سیستم دفاعی
 .2سرمایهگذاری تحقیق و توسعه بر فناوریهای دو منظوره (.)Perani, 1997
 .1-2-4وضعیت فعلی دومنظورهسازی صنعت دفاعی

به طور کلی وضعیت فعلی دومنظورهسازی صنعت دفاعی رویکرد خطی را دربر میگیرد .رویکرد
1
خطی برای ایجاد دومنظورهسازی ،به گونهای که یا نوآوری کشف شده از صنایع دفاع به غیر دفاع
و یا از صنایع غیر دفاع به دفاع 2اطالق و یا جدای میگردد ،تعریف میشود .این رویکرد صرفاً
برای حمایت و حفظ مالکیت معنوی 3توسعه یافته است .در صورتی که امروزه خطمشیهایی
وجود دارد که صنایع دفاع را به سمت رویکردهای اشاعه 4نیز سوق میدهد .در این رویکرد
استفاده از ظرفیتهای جمعی در قالب شبکه مدنظر قرار میگیرد .امروزه جنبههای ساختاری و
سازمانی دو منظورهسازی توسعه یافته است و دو منظورهشدن صنعت دفاع تعهد همه بازیگران و
همه اجزای سازمانی را میطلبد .دو منظوره شدن صنعت دفاع از خطمشیهای نوآورانه و فناورانه
زمان متفاوت است .شایستگیهای سازمانی و توانایی طراحی تعامالت منعطف از عوامل کلیدی
موفقیت در خطمشی دو منظورهسازی است .از منظر مریندول و ورسالیس ( )2010خطمشی دو
منظورهسازی از رویکرد مأموریت محور باید به سمت رویکرد اشاعه حرکت کند .به عبارت دیگر
صرفاً پژوهشهای بنیادی دفاعی محور تمام بودجه تحقیقاتی را به خود اختصاص ندهد (به امید
آنکه شاید نوآوری غیردفاعی صورت گیرد) و پروژههای غیر دفاعی در حاشیه قرار گیرد؛ بلکه
اندیشه نهادینه شده 5دومنظورهسازی ،در حل مشکالت کاهش بودجه و اصطالحات داخلی صنعت
دفاع مد نظر قرار گیرد .مدیریت دو منظورهسازی باید در اهداف استراتژیك سازمان مد نظر قرار
گیرد .برای دو منظورهسازی عالوه بر توانایی ایجاد نوآوری باید به دو مقوله زمینههای نهادی و
شایستگیهای سازمانی و مدیریتی توجه کرد .در تحلیل زمینههای نهادی ،همکاری ،زیرساخت و
تعامل با همه ذینفعان دومنظورگی وجود داشته باشد .در تحلیل شایستگیها ،فرآیندهای روزانه
همچون به اشتراکگذاری اهداف کوتاه مدت برای به حرکت درآوردن عملکرد تمامی ذینفعان و
3. Spin_on
4. Spin_off
5. Property Rights
6. Diffusion
1. Institutionalised Though
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دسترسی به دانش سازمانی را در برمیگیرد (.)Merindol, 2010
 .1-3جمعبندی ادبیات نظری :مبنای تئوریک و مدل مفهومی پژوهش

تاکنون ادبیات نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که خطمشی عبارت از
شناخت مسئله و جهتگیری دولت برای حل آن .همچنین مشخص شد که برای تدوین
خطمشیهای عمومی نیازمند انجام سه مرحله شناخت مسئله/دستورگذاری/فرمولبندی راه حل
میباشیم .در حوزه خطمشیگذاری صنعتی نیز الجرم باید این سه مرحله مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از خطمشیهای صنعتی مرتبط با صنایع بخش نظامی یا دفاعی است .امروزه کشورهای
مختلف از این صنعت به صورت دو منظوره استفاده میکنند .مثالً در کشور چین زمانی اجازه
فعالیت غیر نظامی را به صنعت نظامی خود میدهد که این صنعت در حوزه صنعت غیردفاعی،
نوآوری ایجاد کرده باشد .در این رابطه اندیشمندان نیز عوامل مختلف موثر بر نوع و میزان
جهتگیری صنایع دفاع در بخش غیردفاعی را معرفی کردهاند :محصوالت ،نیاز بازار ،حمایت
باالدستی ،الزامات تجاری ،نیروهای مسلح ،رقابتپذیری ،شفافیت و غیره .با این ادبیات مشخص
شد که مراحل و عناصر متکثری سازنده خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاع در کشور است که
این عوامل مبنای تئوریك مدل و مدلسازی پژوهش ما را تشکیل میدهد و ارتباطات و جایابی که
در هر مرحله شناسایی شده است ،براساس مطالعات صورت گرفته در زمینه عناصر سازنده
خطمشی در عرصه دومنظورهسازی صنعت دفاعی و انطباق آنها با مراحل آکادمیك تدوین
خطمشی عمومی میگردد که مطابق مراحل انجام پژوهش و بررسی اسناد مکتوب و انتخاب و
دستهبندی مقولهها براساس تفسیر همکاران پژوهش به صورت زیر خالصه میشود .به طور کلی با
این خالصهبندی یك مدل ،یا چارچوب مفهومی پویا طراحی میگردد که میتواند ما را در تشریح و
توصیف ،پیش بینی ،تجویز و بازسازی این واقعیت یاری دهد (جدول و شکل شماره یك را
مالحظه فرمایید).
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جدول  .1طبقه بندی نظرات و اندیشمندان حوزه دومنظورهسازی صنعت دفاعی براساس مراحل تدوین
خطمشی
عنوان منبع
لی ونا 1994؛ ایکوایست
2008؛ ویشنسکی 2012؛
پرانی 1997؛ اتحادیه اروپا
2014؛ مووری 2012؛
میرندول
درزنر2009؛
2010؛
ویشنسکی 2012؛ برادون
2008؛ درزنر ،2009اتحادیه
اروپا 2014؛ خزایی 1382؛
اگنر 2013؛
منتظری 1393؛
اتحادیه اروپا 2014؛

دستهبندی دانشمندان

تشریح نوع عامل
استخراجی

مرحله تدوین خطمشی

دانشمندانی که بیشتر در
قالب علتها و پیامدها ،در
مورد دومنظورهسازی ابعاد و
مولفههایی را بیان کرده اند.

عواملی که به عنوان یک
مسئله یا فرصت معتقد به دو
منظوره شدن صنعت دفاعی
هستند

مرحله شناسایی مسئله یا پیشرانهای
دومنظورهسازی صنعت دفاعی

دانشمندانی که بیشتر در
قالب شرایط محیطی ،در
مورد دومنظورهسازی ابعاد و
مولفههایی را بیان کرده اند.

عواملی که در ورود یا عدم
ورود صنعت دفاعی به بخش
غیر دفاعی مؤثر اند

مرحله دستور گذاری یا عوامل زمینه
ساز دومنظورهسازی صنعت دفاعی

دانشمندانی که بیشتر در
قالب ضرورتها و الزامات،
در مورد دومنظورهسازی
ابعاد و مولفههایی را بیان
کرده اند.

عواملی که شکلگیری دو
منظورهسازی صنعت دفاعی را
منوط به رعایت آنها میکند

مرحله فرمول بندی یا عوامل
راهبردی دومنظورهسازی صنعت
دفاعی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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 .2روششناسی پژوهش
بنیاد فلسفی این پژوهش ،پارادایم اثباتگرا و جهتگیری کلی این تحقیق از منظر نتیجه از نوع
توسعهای میباشد؛ رویکرد پژوهش ،آمیخته از نوع اکتشافی متوالی ،و روش پژوهش در فاز کیفی،
تحلیل تم و در فاز کمی پیمایشی است .بنابراین ،نحوه گردآوری دادهها ،در فاز کیفی مطالعه متون
مرتبط و با ابزار مصاحبه به روش اکتشافی و نیمه ساختاریافته میباشد؛ برای این مهم در ابتدا به
مطالعه کتابخانهای با حجم انبوه پرداخته شده است و مدل اولیه مشخص شده و سپس براساس آن
سئواالت مصاحبه تدوین شده است .در فاز کمی نیز با ابزار پرسشنامه به گرداوری دادهها پرداخته
شد.
جامعه مورد مطالعه در فاز کیفی ،افراد آگاه در زمینه صنعت و به ویژه صنعت دفاعی میباشد
که فهرستی به عنوان نمونه از بین آنان انتخاب شدهاند .تعداد نمونههای فاز کیفی تا مرحله رسیدن به
نقطه اشباع ادامه یافته است و نقطه اشباع زمانی است که دادههای حاصل از مصاحبههای جدید با
دادههای حاصل از مصاحبههای قدیم تفاوتی نداشته باشد .برای انجام این امر با  20نفر از مدیران و
معاونین و کارشناسان صنایع وابسته به ستاد سازمان صنایع دفاع ایران و برخی اساتید دانشگاهی آگاه
به موضوع همچون دانشگاه تهران ،دانشگاه مالك اشتر ،دانشگاه صنایع و معادن ،موسسه تحقیقات و
آموزش صنایع دفاع و غیره که دارای ویژگی خبرگی مانند سابقه همکاری سازمانی با صنایع دفاعی
و سابقه مدیر پروژههای غیردفاعی برای صنعت دفاعی بودهاند ،به صورت نمونه در دسترس،
انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتهاند .زمان مصاحبه آنها بین  10تا  60دقیقه و پرسشها به صورت
باز بوده است .جامعه مورد مطالعه در فاز کمی نیز ،صرفاً مدیران ستادی و ارشد مجتمعهای صنعتی
وابسته به سازمان صنایع دفاع بودهاند که براساس جدول مرگان  152نفر نمونه از آنها برای مطالعات
کمی به صورت تصادفی انتخاب شدهاند.
جهت اعتبار و روایی نتایج پژوهش ،از ابزارهای روایی روش تحقیق کیفی بهره برده شده
است که عبارتند از :بررسی همکاران :همکاران پژوهشی ،یافتهها و کیفیت آنها را بررسی و
اظهارنظر میکنند .مشارکتی بودن پژوهش :به عبارت دیگر همزمان در مصاحبه از
مشارکتکنندگان خواسته میشود که در تحلیل و تفسیر داده ما را کمك نمایند تا اجماع شکل
گیرد .ممیزی پژوهش :حساسیت و تجربه نظری و عملی پژوهشگر و تیم همکاران او در موضوع
تحقیق با تحلیل مستمر و انسجام بخشی به ورودی و خروجی پژوهش بر دقت و اعتبار علمی نتایج
پژوهش افزوده است .در فاز کمی ،پرسشنامه محقق ساخته این تحقیق ،برای سنجش روایی محتوا
مورد بررسی و اصالح  6نفر از اساتید دانشگاهی آگاه به موضوع نیز قرار گرفته است .جهت اعتبار
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و روایی ابزار پژوهش ،در فار کمی ،از آلفای کرون باخ استفاده شد که خروجی آن  % 87بدست
آمده است که نشان از اعتبار مناسب آن میباشد .تعداد گویههای پرسشنامه  57مورد میباشد که به
مطالعه تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب عناصر مدل در جامعه هدف میپردازد .همچنین
یك پرسشنامه ضمیمه برای بررسی وضعیت ارتباط بین ابعاد و مولفههای مدل تحقیق ،در قالب
مدلسازی ساختاری تفسیری به کارگرفته شده است.
جهت تحلیل دادههای پژوهش در فاز کیفی از تحلیل تم (تحلیل محتوای کیفی) و در فاز
کمی نیز ،آمار استنباطی همچون آزمون تی تست زوجی و تحلیل اهمیت/عملکرد  ،IPA1برای
شناسایی وضعیت بکارگیری مدل از منظر ماتریس (اتالف ،بی تفاوتی ،قابل قبولی ،ضعیف بودن) و
همچنین تحلیل ساختاری تفسیری  ISM2برای جایابی عناصر مدل در ماتریس نفوذ/وابستگی
(پیوندی ،محرک ،وابسته ،خودمختار) در بین عناصر بهره برده شد.

شکل  .2ماتریس تحلیل ISM

شکل .3ماتریس تحلیل IPA

قابل ذکر است ،در طراحی مدل این پژوهش نیز ،از روش مفهومسازی عملی مجزا (روش
استقرایی) مطابق مدلسازی تحلیلی کیوی و کاپنهود استفاده شده است؛ یعنی به صورت تحلیلی هر
مفهوم به چند بعد هر بعد به چند مؤلفه و سپس هر مؤلفه به چند شاخص (در صورت نیاز) تجزیه
شده است .در نهایت امر ،تجزیه مفهوم ،صورتی مثل آنچه که در شکل زیر آمده است ،پیدا
میکند (بازرگان .)1394 ،و سپس این عناصر مورد مطالعه کمی قرار میگیرند.

1. Importance-Performance Analysis
2. Interpretive- Structure Modeling
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 .3جمعآوری و تحلیل یافتههای پژوهش
 .3-1فاز کیفی پژوهش

از طریق بررسی مستندات مکتوب شامل کتابها و مقاالت مرتبط و مصاحبه حضوری با  20نفر از
خبرگان آگاه به موضوع به صورت کد گذاری باز به جمع آوری مفاهیم در مورد موضوع
پرداخته شد .سپس براساس کدهای باز و آزاد همگون ،یك مقوله یا مضمون فرعی و براساس
مجموعه مقوالت فرعی ،یك مضمون سازماندهنده را تنظیم و براساس مجموعه مقوالت اصلی
همگون یك عامل محوری یا مضمون محوری تعریف شد .شایان ذکر است ،تعداد کدهای
باز(مفاهیم) بیش از  200مورد می باشد .1در شکل دهی به مقوالت سعی شده است مقوالت فرعی
و اصلی نماینده کامل و تمامی مفاهیم ارائه شده باشد .دسته بندیها نشان دهنده آن است که
جرییانات  3عامل 6 ،بعد و  28مؤلفه احصاء شده اند که در شکل زیر طبقه بندی آنها نشان داده
شده است.
مبنای تئوریك مدل و ارتباطات و جایابی که در هر مرحله از مدل تدوین خطمشی شناسایی
 . 1در جهت جلوگیری از طوالنی شدن مقاله ،برای مطالعه بیشتر و آگاهی از تمامی مفاهیم اکتشاف شده و منابع آنها ،به رساله دکتری نویسنده
که با همان عنوان مقاله در پردیس فارابی دانشگاه تهران تدوین شده است ،مراجعه گردد.
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شده است ،براساس مطالعات صورت گرفته در زمینه تدوین خطمشی در عرصه دومنظورهسازی
صنعت دفاعی و انطباق با مراحل تدوین خطمشی عمومی می گردد که مطابق فاز کیفی انجام
پژوهش و بررسی اسناد مکتوب و مصاحبههای میدانی و انتخاب و دسته بندی مقولهها و ساخت
تمهای اصلی و فرعی براساس تفسیر همکاران پژوهش صورت گرفته است.
همچنین قابل ذکر است با توجه به این که ،مراحل و ابعاد و مؤلفههای مدل ،به صورت کیفی
به تنهایی قابلیت مطالعه ندارند و براساس چارچوبی که کیوی و کاپنهود (که در قسمت روش
تحقیق بیان شد) مطرح کردهاند ،نیازمند شناسایی شاخصها و معیارهایی برای مطالعه دقیق هستیم،
بنابراین اقدام به شناسایی شاخصهایی نمودهایم ،تا قابلیت کمیسازی مدل شکل گیرد .این
شاخصها که در واقع گویههای پرسشنامه پژوهش را تشکیل میدهد براساس مصاحبهها و مطالعات
کتابخانهای و مفاهیم و مقوالت و براساس ایجاد روایی محتوا و تأیید پژوهشگران و سایر مشاوران
دانشگاهی و نخبگان صنعت دفاعی شناسایی و انتخاب شدهاند .حلقه آخر مدل مفهومی پژوهش،
وضعیت شاخصها برای هر یك از محورها و ابعاد و مؤلفهها را نشان میدهد.

شکل  .4عناصر جهتدهنده خطمشی دو منظورهسازی صنعت دفاعی
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 .3-2فاز کمی پژوهش

هدف این فاز آن بود که شکاف وضعیت موجود و مطلوب بکارگیری مدل و همچنین وضعیت
اولویت دهی به عناصر مدل تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران مورد مطالعه قرار
گیرد .بنابراین مطابق مدل تحقیق ،پرسشنامهای تدوین شد و در بین  152نفر از مدیران ارشد صنایع
وابسته به سازمان صنایع دفاعی ایران توزیع گردید و دادهها با نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفت.
خروجی آمار توصیفی نشان داده است که از منظر جنسیت %100 ،نمونههای مورد مطالعه مرد
بودهاند و از این تعداد  %32لیسانس و  %45فوق لیسانس و  %9دکترا و  %13به صورت نامشخص
تحصیالت داشتهاند .همچنین  %26از نمونهها سابقه بیش از  25سال %36 ،سابقه بین  15تا  25سال را
در سازمان صنایع دفاع داشتهاند.
برای بررسی شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بکارگیری عناصر مدل
دومنظورهسازی صنعت دفاعی از آزمون تی تست زوجی استفاده شد و همچنین از تکنیك تحلیل
اهمیت-عملکرد برای جایابی عناصر مدل در چهار وضعیت (بی تفاوتی ،اتالف منابع ،حیطه
ضعف ،و حیطه قابل قبول) است و تکنیك تحلیل ساختاری تفسیری برای جایابی عناصر مدل در
ماتریس نفوذ-وابستگی در چهار وضعیت (پیوندی ،محرک ،وابسته ،خودمختار) بهره برده شد.
 .3-3فرضیه پژوهش

 :H0بین وضعیت موجود و وضععیت مطلعوب در بکعارگیری عناصعر معدل بعرای تعدوین خعطمشعی
دومنظورهسازی صنعت دفاعی تفاوت وجود دارد.
 :H1بین وضعیت موجود و وضععیت مطلعوب در بکعارگیری عناصعر معدل بعرای تعدوین خعطمشعی
دومنظورهسازی صنعت دفاعی تفاوت وجود ندارد.
در ادامه در جداول زیر نتایج محاسبات ارائه میگردد:
جدول  .2تحلیل آزمون تی تست زوجی و  IPAدر سطح عوامل محوری تدوین خطمشی
عامل

تعداد

*t

انحراف
معیار

Sign

میانگین

میانگین

عملکرد

اهمیت

حد وسط

تفاوت
میانگین

پیش رانها

152

-8/73

0/69

0/00

3/62

4/20

3

– 0/58

زمینه سازها

152

-7/92

0/88

0/00

3/39

4/25

3

- 0/64

راهبردها

152

-14/90

0/89

0/00

3/29

4/35

3

- 1/06
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جدول  .3وضعیت تحلیل آزمون تی تست زوجی و  IPAدر سطح ابعاد سازماندهنده تدوین خطمشی
ابعاد

انحراف

میانگین

میانگین

حد

تفاوت

عملکرد

اهمیت

وسط

میانگین

0/00

3/63

4/21

3

- 0/58

3/56

4/08

3

- 0/48

4/36

3

- 0/51

3

- 1/20
- 1/01
- 1/14

تعداد

*t

152

-21/03

-0/52

152

-17/15

0/45

0/00

152

-3/17

0/94

0/00

3/85

152

-10/02

0/82

0/31

2/94

4/14

152

-17/17

0/75

0/00

3/20

4/21

3

152

-15/21

0/91

0/00

3/38

4/51

3

جریان ثابت صنعتی
دفاعی
جریان متغیر صنعتی
دفاعی
جریان پیش برنده
محیطی
جریان بازدارنده
محیطی
جریان یکپارچگی
غیر دفاعی
جریان یکپارچگی
دفاعی

Sign

معیار

جدول .4وضعیت تحلیل آزمون تی تست زوجی و  IPAدر سطح مولفههای پایه تدوین خطمشی
ردیف

انحراف

میانگین

میانگین

حد

تفاوت

عملکرد

اهمیت

وسط

میانگین

0/00

3/77

4/22

3

– 0/45

3/88

4/42

3

– 0/53

4/28

3

- 0/57

3

– 0/53
– 0/42

مولفهها

تعداد

*t

1

سرمایه انسانی و
مالی

152

-10/42

0/53

2

زیرساخت

152

-7/29

0/90

0/00

3

نیاز بازار

152

-6/74

1/04

0/00

3/71

4

سیاست ،قوانین

152

-9/76

0-66

0/00

3/71

4/24

5

محصوالت

152

6-40

0/81

0/00

3/66

4/08

3

6

فناوری

152

-9/80

1/24

0/00

3/26

4/25

3

– 0/99

7

اقتدار دفاعی

152

-5/53

1/20

0/00

3/53

4/07

3

– 0/54

8

دانش و مهارت

152

-112/47

0/89

0/00

36

4/50

3

– 0/90

9

شبکه همکاران

152

-10/07

0/78

0/00

3/77

4/41

3

– 0/64

10
11

ساختار

152

-7/02

1/01

0/00

3/78

4/35

3

– 0/58

کارآفرینی

152

+4/55

1/45

0/37

4/11

2/57

3

– 0/54

12

نوآوری

152

-14/68

0/83

0/11

3/62

4/21

3

– 0/58

13

حمایت دفاعی وغیر
دفاعی
ظرفیت کسب و کار
غیر دفاعی

152

-5/98

1/02

0/00

3/80

4/37

3

- 0/56

152

-7/51

0/66

0/00

4/09

4/50

3

- 0/40

14

معیار

Sign
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ردیف

مولفهها

انحراف

میانگین

میانگین

حد

تفاوت

عملکرد

اهمیت

وسط

میانگین

0/00

3/57

4/09

3

- 0/51

3/96

4/50

3

- 0/54

4/16

3

- 1/87

3

- 0/53
- 1/85

تعداد

*t

152

-8/34

0/76

152

-10/07

-6/5

0/00

152

-10/66

0/68

0/44

2/28

-5/45

1/21

0/00

3/54

4/08

0/95

0/21

2/45

4/30

3

0/00

3/52

4/12

3

- 0/60

2/06

4/17

3

- 2/10

4/27

3

- 0/77

3

- 0/77
- 0/59

معیار

Sign

15

انگیزه دفاعی و غیر
دفاعی
توانمندی داخلی
صنعت دفاعی
زیست بوم صنعت
دفاعی

18

فرهنگ ملی

152

19

الزامات تجاری

152

-25/41

20
21

الزامات دفاعی
شفافیت فعالیت
اقتصادی

152

-10/66

0/68

152

-23/24

1/11

0/32

22

رقابت پذیری

152

-12/87

0/73

0/00

3/49

23

رضایت مشتری

152

-11/26

0/85

0/00

3/50

4/28

24

فزونی منافع بر
مخارج

152

08/74

0/82

0/00

3/78

4/37

3

25

الزامات حفاظتی

152

-9/86

0/73

0/00

3/98

4/56

3

- 0/52

26

استاندارد دفاعی

152

-7/43

0/90

0/00

3/93

4/48

3

- 0/54

27

بی توجهی به سود

152

-31/47

0/98

0/29

2/01

47/54

3

- 2/52

28

رضایت نیروهای
مسلح

152

-13/08

0/90

0/00

3/59

4/55

3

- 0/96

16
17

به منظور جایابی عناصر مدل تدوین خطمشی دو منظورهسازی صنعت دفاعی با تحلیل
دادههای حاصل از پرسشنامه ضمیمه از آزمودنیها (در سطح مطالعه ابعاد و مولفههای مدل) ،از
روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده میگردد .در جداول  5نتایج محاسبات  ISMارائه
میگردد:
جدول  .5میزان نفوذ -وابستگی عناصر مدل در تحلیل ISM

ابعاد

1

2

3

4

5

6

قدرت نفوذ و اثرگذاری

6

3

4

6

6

6

میزان وابستگی و اثرپذیری

6

3

1

4

3

5

 .4نتیجهگیری و پیشنهادات
در ادبیات نظری پژوهش مشخص شد که خطمشی عبارت از شناخت مسئله و جهتگیری دولت
برای حل آن .برای تدوین خطمشیهای عمومی نیازمند انجام سه مرحله شناخت مسئله/
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دستورگذاری /فرمولبندی راهحل میباشیم .در حوزه خطمشیگذاری صنعتی نیز الجرم باید این
سه مرحله مورد بررسی قرارگیرد .یکی از خطمشیهای صنعتی مرتبط با صنایع بخش نظامی یا
دفاعی است .امروزه کشورهای مختلف از این صنعت به صورت دو منظوره استفاده میکنند .مثالً
در آمریکا بر فناوری دومنظوره سرمایهگذاری میشود :یعنی فناوری که برای هر دو بخش دفاعی و
غیردفاعی کاربرد داشته باشد .یا در کشور چین زمانی اجازه فعالیت غیرنظامی را به صنعت نظامی
خود میدهد که این صنعت در حوزه صنعت غیر دفاعی ،نوآوری ایجاد کند .در این رابطه
اندیشمندان نیز عوامل مختلف موثر بر نوع و میزان جهتگیری صنایع دفاع در بخش غیردفاعی را
معرفی کردهاند :محصوالت ،نیاز بازار ،حمایت باالدستی ،الزامات تجاری ،نیروهای مسلح،
رقابتپذیری و غیره .با این ادبیات مشخص شد که عوامل و عناصر متکثری سازنده خطمشی
دومنظورهسازی صنعت دفاع در کشوراست ،که این عوامل مبنای تئوریك مدل و مدلسازی
پژوهش ما را تشکیل میدهد .این عوامل شامل جریاناتی میباشد که پس از دستهبندی شامل سه
دسته پیشرانها ،زمینهسازها و راهبرها میشود.
 -1عواملی که به عنوان یك مسئله یا فرصت موجب دو منظورهگی صنعت دفاعی هستند (شناسایی
مسئله یا پیشرانهای دومنظورهسازی صنعت دفاع)
 -2عواملی که در بسترسازی و ورود صنعت دفاع به بخش غیر دفاع مؤثرند (دستورگذاری یا
عوامل زمینهای دومنظورهسازی صنعت دفاع)
 -3عواملی که شکلگیری دو منظورهسازی صنعت دفاع را منوط به رعایت آنها میکند
(فرمولبندی یا عوامل راهبردی دومنظورهسازی صنعت دفاع)
خروجی مطالعات در فاز کمی مطابق جداول  2و  3و  4نشان میدهد که در سطح عوامل
محوری ،با توجه به آمار tو اطمینان  %95و معناداری کمتر از  ، %5بین وضعیت موجود و مطلوب
تفاوتی وجود ندارد .به عبارت دیگر فرض صفر رد و فرض متقابل تأیید شده است .اما در سطح
ابعاد سازماندهنده ،صرفاً درمورد بعد بازدارندههای محیطی ،باتوجه به معنادارای بیشتر از  %5است
که فرض صفر تایید شده است و معتقد است که در وضعیت موجود و مطلوب تفاوت وجود دارد.

شکل  .5جانمایی مولفههای پایه مدل تدوین خطمشی براساس تحلیل اهمیت – عملکرد

138

بیستوچهارم،شماره،70پايیز97

شهايمديريتراهبردي،سال
پژوه 

همچنین در مطالعهای خردتر در سطح مولفههای پایه مدل ،باتوجه به آمار tو اطمینان  ، %95در
هریك از مولفهها معنادارای کمتر از  %5داشته باشد فرض صفر رد و مقابل تایید میگردد .صرفاً در
مورد مولفههای کارآفرینی ،نوآوری ،زیست بوم دفاعی ،الزامات تجاری ،شفافیت فعالیت اقتصادی
و بیتوجهی به کسب درآمد در بخش دفاعی ،با توجه به آنکه معنادارای باالی  0/05دارند بنابراین
بین وضعیت موجود و مطلوب آنها تفاوت وجود دارد .همچنین جداول نام برده فوق براساس
تحلیل اهمیت/عملکرد نشان می دهد که عناصر محوری مدل (هر 3مورد) در وضعیت قابل قبول
قراردارند .عناصر فرعی مدل در سطح ابعاد ( 5مورد) در وضعیت قابل قبول قرار دارند ولی (1مورد)
که جریان بازدارنده محیطی میباشد در منطقه ضعیف قرار گرفت .عناصر فرعی مدل در سطح
مولفهها ( 22مورد) در وضعیت قابل قبول قرار دارند ولی ( 5مورد) شامل نوآوری ،شفافیت،
الزامات تجاری ،زیست بوم دفاعی ،بی توجهی به کسب درآمد در بخش دفاعی ،در وضعیت
ضعیف قرار دارند و همچنین (1مورد) که شامل کارآفرینی میباشد در قسمت اتالف قرار دارد.
وضعیت مولفهها در شکل زیر مشخص شده است:

شکل . 6جانمایی مولفههای پایه مدل تدوین خطمشی براساس ماتریس نفوذ -وابستگی در تحلیل ISM

در ادامه نتایج در فاز کمی مطابق جدول  5در تکنیك تحلیل مدلسازی ساختاری تفسیری با
ماتریس نفوذ/وابستگی ،نتایج نشان میدهد ماتریس قدرت نفوذ /وابستگی در بین ابعاد سازماندهنده
مدل تدوین خطمشی در جریان بازدارنده محیطی ،جریان یکپارچگی دفاعی و جریان یکپارچگی
غیر دفاعی و زیرمجموعه مولفههای پایه آنها هم دارای نفوذ زیاد و هم دارای وابستگی زیاد می
باشد بنابراین در ناحیه پیوند قرار گرفتهاند .جریان متغیر و جریان پیش برنده محیطی و زیرمجموعه
مولفههای پایه آنها دارای وابستگی کم اما نفوذ زیاد هستند .بنابراین به عنوان محرک شناخته
میشوند و جریان ثابت صنعت دفاع و زیرمجموعه مولفههای پایه آن در منطقه بینابینی چهار ناحیه
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قرار دارد .وضعیت مولفهها در شکل زیر مشخص شده است:
پیشنهادات پژوهش
-

-

-

-

براساس مطالعات و مدل ارائه شده ،حرکت از بینظمی و بدون پشتوانه علمی و تقلید صرف از
صنایع دفاعی خارج از کشور به سمت خطمشیگذاری هدفمند ،ملی و بومی برای دو
منظورهسازی صنعت دفاعی ایران توصیه میگردد و برای این امر هماندیشی بین
خطمشیگذاران حوزه صنعت دفاعی و خطمشیگذاران حوزه صنعت غیر دفاعی و تبادل
خواستهها و بررسی موانع و ظرفیتها برای ساماندهی و یکپارچگی با الزامات صنعت دفاعی و
غیردفاعی مبرم است .در جهت اعمال موثر مقصود تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنعت
دفاعی ،سه عنصر ،پیشرانها ،زمینهسازها ،و راهبردها را مورد مالحظه قراردهید .عنصر
پیشرانها شامل مراحل و فرصتهایی میگردد که در جهت ورود صنعت دفاع به صنعت غیر
دفاع باید مورد مالحظه قرار گیرند .زمینهسازها شامل عوامل محیطی درون و بیرون صنعت
دفاعی میباشند که در جهت ایجاد پیش برندهها و حل بازداندهها باید اقدام نمود .راهبردها نیز
شامل عواملی میگردد که در جهت یکپارچگی صنعت دفاع با اقتضائات صنعت دفاع و
صنعت غیر دفاع باید مورد مالحظه قرار گیرد.
فرضیه محققان آن بودکه اکثریت عناصر مدل ارائه شده دو منظورهسازی صنعت دفاع در
وضعیت به کارگیری نامطلوب قرار دارد .اما نتایج نشان داد که به جز تعداد معدودی ،بیشتر
آنها در وضعیت به کارگیری مطلوب قرار دارند .بنابراین پیشنهاد میشود که با تدابیری این
وضعیت حفظ شود و حتی اقداماتی برای کاهش تفاوت میانگین وضعیت موجود و مطلوب
صورت گیرد و همچنین با تدابیری در وضعیت عناصری که در وضعیت نامطلوب قرار دارند
مانند مولفههای نوآوری ،شفافیت و غیره بهبود حاصل شود و در تدوین این خطمشی گنجاده
شود.
نتایج نشان داد که اکثریت عناصر مدل در تحلیل اهمیت عملکرد در وضعیت قابل قبول قرار
دارند .بنابراین پیشنهاد میگردد با تدابیری این وضعیت حفظ شود و هنچنین با تدابیری،
عناصری که در وضعیت غیر قابل قبول قرار دارند بهبود حاصل گردد و در تدوین خطمشی
این عناصر مورد مالحظه قرار گیرند.
نتایج نشان داد که عناصری که در وضعیت نامطلوب قرار دارند مشخصا خارج از بافت صنعت
دفاعی قرار دارند ،بنابراین پیشنهاد میگردد برای بخش غیردفاعی ،بافت صنایع غیر دفاعی
مالحظه شود برای این امر به آموزش مدیران و یا مشاورت با خبرگان آگاه صورت گیرد.
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 پیشنهاد میگردد عناصری که در وضعیت قابل قبول قرار دارند از طرف مراکز خطمشیگذاربرای اثر بخشی دومنظورگی صنعت دفاعی در اولویت قرار گیرند.
 ایجاد انسجام و نظام شفاف بین تمامی بخشهای مدل تدوین خطمشی(عدم همپوشی،دوبارهکاری،از قلم افتادن اجزاء مدل و غیره (با توجه به گستردگی اجزای مدل تحلیلی مطرح شده و
بعضاً نامنطبق و متضاد بودن برخی از آیتمها) ،توسط نهاد مشخص و جلسات مستمر ،پیگیری و
کنترل گردد.
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