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Abstract
The defense industry sector, one of the leading productive sectors and in the field of
science and technology and the development of advanced products that simultaneously can
be to produce the products and technology of Defense and non-Defense. In the sixth
development plan of Iran to use the surplus capacity of the defense industry for nonDefense Department stressed. The main question that it is effective for the realization of
this, how should policy be formulated? Dual use-building policy for use of the capacity of
the defense industry in the country, a comprehensive look at one, you must include
components and elements that they can create and the establishment of constructive
values, for scientific and practical to be effective even in the future guidelines for the
implementation of two specified policy making and Assessment and its implications as
well. Always in the Governments will take in light of the national public policy
implementation. The Government sought to identify and resolve general issues are society;
today, the promotion of national production and utilization of internal capacity for it, the
orientation is paying more attention to public policy makers. But, if the version of this
policy on the method of theoretical and practical considerations and not scientific, the
nation will continue the pain and even add to the country's pain ailment. So in this study,
for the quality of documentation and studies with interviewing with people from the
academic and industrial experts are aware, through the identification of requirements and
the requirements of the defense industry, building dual use to the design of a practical
guide for policy makers as the arena, in the form of qualitative content analysis, we have.
Écosystème The policy refers to the collection of elements and elements that form the
behavior of some subsystems/processes of the Écosystème environment of the defense
industry.The results of this research, attention has to the three The pivotal factor With the
Propulsion, the contexts and strategies and 6 dimensions, 28 components and guidelines
for building the dual use defense industry policy.
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چكيده
صنايع دفاعي يكي از بخشهاي مولد و پيشرو كشور در عرصه علم و فناوري و محصوالت پيشرفته هستند كه
ميتوانند همزمان و به صورت دومنظوره درگير توليد محصوالت و فناوريهاي دفاعي و غيردفاعي شوند .در برنامه
ششم توسعه نيز به استفاده از ظرفيتهاي مازاد صنايع دفاعي براي بخش غيردفاعي تأكيد شده اما پرسش اصلي
اين است كه براي تحقق اثربخش اين هدف چه جهتگيري بايد اتخاذ گردد؟ پاسخ ،انتخاب خطمشي يكپارچگي
صنايع دفاعي و غيردفاعي كشور است كه از آن به دومنظورهسازي صنعت دفاعي تعبير ميشود .براي بكارگيري اين
ظرفيت كشور بايد در نگاهي جامع بتواند در ايجاد و نهادينه كردن ارزشهاي سازنده آن به صورتي علمي و عملي
مؤثر باشد و حتي در آينده رهنمودهايي براي اجراي خطمشي دومنظورهسازي و ارزيابي پيامدهاي آن نيز ارائه كند.
اما اگر نسخه اين خطمشي ها بر سياق مالحظات نظري و عملي دورانديشانه و علمي تعبيه نشده باشد كماكان
دردهاي ملي دوا نخواهد شد و حتي به آنها افزوده هم خواهد شد .در راستاي شناسايي اين مسير در اين پژوهش
ابتدا بر اساس مطالعه مستندات مكتوب و مصاحبه با خبرگان دانشگاهي و صنعتي با شناسايي الزامات و اقتضائات
دومنظورهسازي صنعت دفاعي ايران ،اقدام به طراحي مدلي تحليلي/فرآيندي به عنوان راهنماي عملي
خطمشيگذاران اين عرصه شده است .بومنگاري خطمشي اشاره به گردآوري اجزاء و عناصري دارد كه تشكيلدهنده
رفتار برخي زير مجموعهها/فرآيندهاي فضاي زيستي صنعت دفاعي هستند .يافتهها نشان از توجه به سه مجموعه
عنصر محوري شامل پيشرانها ،زمينهسازها و راهبردها و شش بُعد سازماندهنده و همچنين  82مؤلفه پايه مؤثر بر
جهتگيري به سمت يكپارچگي صنايع دفاعي و غيردفاعي دارد.
واژگان كليدي :خطمشيگذاري صنعتي ،صنعت دفاعي ،دومنظورهسازي صنعت دفاعي
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 مقدمهدر دنياي مدیریت دولتی چيزي به نام نبود خطمشی وجود ندارد اگر دولت كاري انجام نمیدهد بر اساس یك
خطمشی است و اگر دولتها تصميم به انجام كاري میگيرند نيز بر اساس یك خطمشی است [ .]42دولتها در
صددند كه اراده ملی را در پرتو خطمشیهاي عمومی پيادهسازي كنند اما اگر نسخه این خطمشیها بر سياق
مالحظات نظري و عملی دوراندیشانه و علمی تعبيه نشده باشد كماكان دردهاي ملی دوا نخواهد شد و حتی
دردهایی هم به دردهاي موجود اضافه میگردد [ .]9نحوه وضع خطمشی در نهادها و دستگاههاي مختلف دولتی،
متفاوت است .تدوین هر خطمشی باید منطبق بر مدل ،اصول و فرآیندهاي خطمشیگذاري عمومی و الزامات و
اقتضائات مورد نياز جوهره همان موضوع باشد.
یكی از خطمشیهاي مهم دولتی ،خطمشیها یا سياستهاي صنعتی بهبود ساختار صنایع و وضعيت توليد ملی
كشور است هر چند كه این مقوله تا حال چندان كه باید و شاید در محافل علمی و سياستگذاري ملی فراگير
نشده است .سياست صنعتی شامل هر نوع مداخله گزینشی یا خطمشیاي براي تغيير ساختار توليد به سمت
بخشهایی كه انتظار میرود چشمانداز بهتري داشته باشند است .امروزه تأكيد این سياستها بر توسعه صنایع
برخوردار از مزیت رقابتی است [.]19
توليد ،اشتغال و استفاده از ظرفيتهاي داخلی از جمله مواردي هستند كه توجه بيشتر خطمشیگذاران را
میطلبند چرا كه مطابق آخرین آمارهاي بانك جهانی در خصوص شاخص توسعه كسبوكار ،ایران در سال
 4214از بين  162كشور رتبه  142را كسب كرده است [ .]99همچنين سایر شاخصهاي ارائهشده طی سالهاي
اخير از وضعيت توليد ،اشتغال ،تجارت ،واردات و دیگر ابعاد حسابداري ملی توسط سازمانها و مراكز داخلی،
وضعيت مطلوبی را براي كشور نشان نمیدهند .امروزه وضعيت ضعيف توليد ملی ،نرخ بيكاري ،واردات بیرویه و
 ...نشاندهنده آن است كه ایجاد زیرساختهاي نهادي و زیربنایی براي توسعه و همچنين رفع موانع صنعت و
توليد در كشور از الزامات اوليه و جزء وظایف ضروري دولت و نهادهاي خطمشیگذار براي یك سياستگذاري
صنعتی مطلوب است .با توجه به كمبود منابع و موانع فراوان موجود در مسير توليد ملی ،خطمشیگذاري باید به
گونهاي باشد كه از هيچ یك از ظرفيتهاي داخلی كشور غفلت نشود زیرا عملكرد دولتها در پرتو خروجیها،
رهآوردها و اثرات خطمشیهاي عمومی محاسبه میشود .با این حال یكی از این ظرفيتهاي صنعتی و توانمند
در توليد ملی كه در جهت ایجاد آن سالها ممارست و هزینه صورت گرفته و حتی امروزه به بلوغ نسبی نيز
رسيده اما در جهت بكارگيري بهينه از آن غفلت شده بهرهبرداري از ظرفيت علمی و فناورانه صنایع بخش دفاعی
كشور در بخش صنایع غيردفاعی است.
صنایع دفاعی كشور یكی از بخش هاي مولد و پيشرو در عرصه علم و فناوري و توسعه محصوالت پيشرفته
هستند .وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح به عنوان مجموعهاي پيشرو همواره نقشی محوري در عرصه
علمی ایفاء كرده است .به زعم بسياري از صاحبنظران داخلی ،این مجموعه نظامی-صنعتی ،پيشران توسعه
فناوري و نوآوري و حامی توليد ملی در كشور بوده است .شاهد این مدعا هم دریافت باالترین جوایز
جشنوارههاي ملی ،بيشترین مشاركت تحقيقاتی با دانشگاهها و اولویت توليد تجهيزات نظامی در داخل با
بكارگيري شبكه پيمانكاران بخش خصوصی و رسوب دانش و مهارت ناشی از آن است [ .]12فرآیندهاي درونی
صنعت دفاعی نه تنها بروندادهاي نظامی و در نتيجه اقتدار وجوه نظامی را براي كشور در پی داشته كه امروزه
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ستادهها و دستاوردهاي متنوع آن در قالب سرریز به سمت بخش غيردفاعی نيز سرازیر و اقتدار وجوه غيرنظامی
را هم براي كشور به ارمغان آورده است .این امر در الگوي اسالمی-ایرانی پيشرفت و مقوله اتكاء به تواناییهاي
داخلی كشور كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري نيز بوده نقش بسزایی را ایفاء میكند.
 -2بيان مسئله
یكپارچگی صنایع دفاعی و غيردفاعی یا به عبارت بهتر دومنظوره شدن صنعت دفاعی (طراحی ،ساخت و توليد
محصوالت نظامی و غيرنظامی و تجاري) به تلفيق شایستگیهاي صنایع دفاعی و غيردفاعی اشاره دارد .امروزه
صنایع دفاعی هر كشوري نه تنها در زمينه تأمين بنيه و زیرساخت دفاعی كه در زمينههاي سياسی ،رفاهی،
اقتصادي و خصوصاً صنایع سنگين و فناوريهاي مرزي داراي كاربرد دوگانه در بخشهاي دفاعی و غيردفاعی
نيز قابليت كاربرد دارند [ .]94صنایع دفاعی ایران نيز با داشتن انبوه امكانات ،تخصص ،دانش و حتی خلق
نوآوريهاي دومنظوره میتوانند به نيازهاي پيچيده و در حال تغيير كليه شهروندان اعم از نيروهاي مسلح پاسخ
داده و شایستگیهاي دفاعی خود را با شایستگیهاي غيردفاعی تلفيق نمایند.
مسيریابی خطمشی دومنظورهسازي صنایع دفاعی ایران براي بكارگيري این ظرفيت در كشور ،باید از طریق
اجزاء و عناصري باشد كه بتوانند در ایجاد و نهادینه كردن ارزشهاي سازنده آن به صورت علمی و عملی مؤثر
باشند و حتی در آینده رهنمودهاي مشخصی را نيز براي اجراي خطمشی و ارزیابی پيامدهاي آن ارائه كند .در
غير این صورت یا موجب تخریب صنایع غيردفاعی و به ویژه بخش خصوصی و یا حتی موجب تخریب صنعت
دفاعی كشور میگردد.
خطمشی دومنظورهسازي در كشورهاي مختلف (آمریكا ،انگليس ،چين و  )...به صورتهاي متفاوت وضع شدهاند.
پرسش آن است كه این خطمشیها چگونه وضع شدهاند و آیا ایران نيز باید صرفاً از آنها تقليد كند؟ دانشمندان و
صاحبنظران ،عوامل متفاوت مؤثر بر جهتگيري دومنظوره شدن صنعت دفاعی را احصاء كردهاند اما آیا یك
مدل جامع و یكپارچه و بومی براي این هدف وجود دارد؟
اگر مراكز و نهادهاي خطمشیگذار كشور بخواهند صنایع دفاعی را وارد صنایع غيردفاعی كنند و یا اگر صنایع
دفاعی كشور بخواهند بر مبناي ظرفيت علمی ،دانشی و قابليتهاي خود و براي حمایت از توليد ملی و سياست
اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع غيردفاعی نيز وارد شوند چگونه خطمشیگذاري باید صورت گيرد؟ از یك طرف
با توجه به فلسفه عملگرایانه مدیریت دولتی در ایران و كوچك شدن فعاليت اقتصادي دولت ،ممكن است
هيچگاه صنایع دفاعی مجوز رسمی دومنظوره شدن دائمی را نيابند اما از طرف دیگر امروزه تا حدودي این
صنعت وارد توليدات بخش غيرنظامی نيز شده است .این ورود پيامدهایی هم مثبت و هم منفی داشته است به
طوري كه گرچه محصوالت دومنظوره یا نوآوريهاي غيردفاعی و یا فناوريهاي مرزي صنعتی پيشرفته توليد
كرده و موجب بالندگی صنعت ملی شده اما به زعم كارشناسان ،این صنعت عرصه را بر صنایع بخش غيردفاعی
كشور تنگ نموده و یا الزامات بخش تجاري را به صورت كامل رعایت ننموده است [ .]94با این حساب اگر
بخش خصوصی یا دولتی و یا حتی صنایعی از خارج كشور بخواهند از این توانایی با مالحظات علمی ،امنيتی،
اطالعاتی و معنوي استفاده كنند این سؤال مطرح میشود كه یكپارچگی صنعت دفاعی با غيردفاعی باید با چه
1
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ابعاد و مؤلفههایی انجام گيرد؟ در یك كالم اینكه عوامل شكلدهنده خطمشی دومنظورهسازي صنایع دفاعی
ایران كدامند؟
 -3اهميت و ضرورت پژوهش
اهميت این پژوهش در قالب محورهاي زیر قابل بيان است:
الف) به لحاظ علمی و نظري ،پُركردن خالء ناشی از كمبود پژوهش و مدلسازي در زمينه فرآیند
خطمشیگذاري صنعتی به ویژه تدوین خطمشی براي صنایع دفاعی ایران
ب) به لحاظ نظري صرف هم این پژوهش موجب انتقال آراء و نظریات دو بخش صنعت (دفاعی و غيردفاعی) و
تجربههاي عملی آن به دانشگاه شده و ظرفيت نظریهپردازي آن هم زمينهساز همكاري بيشتر این دو بخش
است به عالوه اینكه نزدیك شدن بيشتر نظریات با واقعيات عملی و كاركردها با نظریات علمی و دانشگاهی را
به دنبال دارد.
ج) به لحاظ اجرایی و عملی ،توانمندي مدیران صنایع دفاعی و خطمشیگذاران ملی در زمينه قابليتهاي
خطمشیگذاري ،اثربخشی مدیریت و شناسایی ضعفها و فرصتها و گامها و عوامل مؤثر بر تدوین خطمشی در
زمينه دومنظورهسازي صنایع دفاعی و شناخت اولویتها را افزایش میدهد.
در باب ضرورت انجام این پژوهش نيز باید توجه داشت كه امروزه عوامل زیادي وجود دارند كه ادامه حركت
بخش دفاعی را صرفاً در فضاي بسته دفاعی برنمیتابند و این امر حركت بخش دفاعی به سمت فضایی بازتر و
فعاليت اقتصادي شفافتر و همچنين بهرهبرداري حداكثري از ظرفيتهاي آن در بخش غيردفاعی را
اجتنابناپذیر نموده است .این عوامل به دو دسته عوامل داخلی صنایع دفاعی و عوامل ملی خارج از صنایع
دفاعی تقسيم میگردد:
 عوامل دفاعی:
 حركت به سمت تجاريسازي دستاوردهاي پژوهشی صنایع دفاعی و خلق ثروت و تجاريسازي ایدهها
 شكلگيري مدلهاي مشخص همكاري بخشهاي دفاعی و غيردفاعی (انحصاري ،تحت ليسانس ،تحقيق و
توليد مشترك و )...
 چابك سازي سازمان براي دومنظوره شدن مستمر به دليل كاهش دوره عمر محصوالت نظامی و عدم
درخواست براي توليد انبوه آنها
 شفاف شدن ميزان فعاليت اقتصادي رسمی صنایع دفاعی در داخل كشور
 وجود بازارهاي خارجی و بينالمللی غيردفاعی براي صنایع دفاعی
 صلح و ثبات در منطقه و كاهش نياز به تجهيزات و تسليحات دفاعی و نظامی
 تسهيل راهبرد نوآوري باز در صنایع دفاعی
 عوامل غيردفاعی:
 وجود تحریمهاي ظالمانه علمی و فناوري و كاهش صادرات نسبت به واردات
 ترویج فرهنگ كارآفرینی سازمانی
 حاكم شدن فضاي همكاري در جهت حمایت از توليد و خودكفایی
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 پاسخگویی به منتقدان و رفع دغدغههاي ملی در خصوص این نوع فعاليتهاي مراكز نظامی در كشور
 دانشمحوري اقتصاد و كسب ثروت ملی و افزایش تابآوري اقتصادي
 برنامه و حمایت عملی همه دستگاهها از اقتصاد مقاومتی
مطابق مدل حاصل از این پژوهش ،صنایع دفاعی كشور به عنوان متصدي اصلی هماهنگی بين راهبردهاي
دفاعی و راهبردهاي توسعه صنعتی و تجاري ،مأموریتی دوچندان و جدید خواهند یافت و از آن به عنوان الگوي
عمل بهرهبرداري خواهند نمود.
 -4هدف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش طراحی و ارائه مدلی براي تدوین خطمشی دومنظورهسازي صنعت دفاعی كشور است.
اهداف خُرد این پژوهش هم عبارت است از:
 شناسایی عناصر تشكيلدهنده (مراحل و عوامل مورد بررسی در مراحل) مدل تدوین خطمشی دومنظورهسازيصنایع دفاعی كشور
 شناسایی جایگاهها و روابط مابين عناصر تشكيلدهنده مدل تدوین خطمشی دومنظورهسازي صنایع دفاعیكشور
 -5پيشينه پژوهش
 ) -5زواياي مطالعه خطمشيگذاري عمومي
خطمشیهاي عمومی قواعد و جهتگيريهاي كلی دولت هستند كه چگونگی عمل سازمانها و مؤسسات دولتی
را مشخص میسازند [ ]1كه معموالً براي مقابله با یك مشكل و مسئله عمومی و به منظور حل آن پدید میآیند.
خطمشیهاي عمومی اغلب به منزله فرآیندي تلقی میشوند كه در آن ابتدا مشكالت جامعه به عنوان یك
مسئله ،مورد توجه قرار میگيرند پس از آن دورههاي مختلف عمل بررسی میشود در گام بعد خطمشیها تعيين
میگردد سپس خطمشیها توسط متصدیان اجرا و ارزیابی شده و سرانجام بر اساس موفقيت یا شكست آنها
پایان مییابد [ .]40اكثر دانشمندان و صاحبنظران حوزه خطمشی عمومی و متون علمی خطمشیگذاري
عمومی ،مراحل كلی این خطمشیگذاري را شامل سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی خطمشی دانستهاند .همچنين
آنها مرحله اول یعنی مرحله تدوین خطمشی را نيز به سه مرحله شناخت مسئله ،ورود به دستور كار و در نهایت
فرموله كردن خطمشی یا راهحل تقسيم نمودهاند [1و4و14و19و14و .]40توسعه كشورها بر اساس سياستگذاري
و براي كسب یك فرصت یا مبارزه با یك مسئله است كه با تكيه بر امكانات و تواناییها و شرایط حاكم بر
كشور صورت میگيرد [ .]10خطمشیهاي دولت میتواند براي حل یك مسئله اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی،
صنعتی و  ...باشد.كيفيت مدیریت دولتی را میتوان از قِبل همان خطمشیگذاري عمومی تشخيص داد .از طرفی
ضعف مدیریت دولتی و چالش ها و مسائل آن را نيز نباید صرفاً در مجریان كشور جستجو كرد چرا كه تدوین
خطمشی ،شاكله اصلی اجرائيات مدیریت دولتی و سازوكارهاي حكمرانی ملی است [ ]7و این موضوع حتماً باید
جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد .در ساده ترین تعریف ،تدوین خطمشی ،طراحی نسخه واحد براي برطرف كردن
نيازها یا اقدام براي رفع یك مسئله یا مشكل عمومی است .به طور كلی هر گونه شرایطی كه دشواري و نگرانی
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ایجاد میكند یا به نوعی مانع از كسب اهداف ملی شود میتواند نوعی مسئله تصور شود .مسئله عمومی همان
شرایط و موقعيتی است كه یك نارضایتی یا نياز را ایجاد كرده و جبران یا حل آن بر عهده دولت یا دستگاه
ذیربط دولتی است [.]4
پال ساباتير به نقل از بوم گارتنر و جونز ،فرآیند دستور كار را شامل بحث ،مجادله و ترغيب ذینفعان خطمشی
میدانند كه هر كدام از آنها مدارك و مستنداتی را در حمایت از مواضع خود ارائه میدهند تا موضوع ،مورد توجه
دولت قرار گيرد [ .]90فرمولبندي خطمشی نيز عبارت است از ایجاد و توسعه مجموعهاي از اقدامات مؤثر و
توافقشده به منظور بررسی آنچه در دستور كار خطمشی قرار گرفته و اتخاذ تصميم راجع به آن [.]14
 )2-5دومنظورهسازي صنعت دفاعي :يك خطمشي يا سياست صنعتي
منظور از "سياست یا خطمشی صنعتی" نوعی از مداخالت دولت است كه با هدف تغييرات ساختاري اتخاذ
میشود .خطمشی صنعتی هر نوع مداخله گزینشی یا تدوین خطمشی براي تغيير ساختار توليد به سمت
بخشهایی از صنعت كشور است كه انتظار میرود چشمانداز بهتري داشته باشند .این خطمشی مجموعهاي از
اقدامات انجامشده توسط دولت با هدف تأثيرگذاري بر عملكرد توليد ملی به سوي اهداف مورد نظر است .امروزه
صنعت در ایران به یك عامل كليدي و پيشرو تبدیل شده كه به دليل برخورداري از كششهاي درآمدي ،تأثير
بسزایی در تغيير و تحوالت اقتصادي داشته و به یك عامل پویا تبدیل شده است .بیشك نقش صنعت در رشد
اقتصادي و به حركت درآوردن موتور توليد ملی كشور انكارناپذیر است و حجم انبوهی از راهبردهاي پژوهش و
فناوري در مقاطع مختلف و هزینههاي آن از ماشينآالت تا توليد ،مدیریت ،بازار و گردش پول و اعتبار در كشور
مؤید اهميت سياستگذاري صنعتی است [.]19
یكی از صنایع مهم و توانمند در ایران صنعت دفاعی است .امروزه صنعت دفاعی كشور در زمينه قابليتهاي
فناورانه رشد قابل توجهی كرده و در طراحی ،ساخت و توليد سامانههاي نسبتاً پيشرفته و نوآوريهاي فناورانه
توانمند شده است تا حدي كه اكنون فرآیندهاي درونی صنعت دفاعی نه تنها بروندادهاي نظامی و در نتيجه
اقتدار وجوه نظامی را در پی داشته بلكه ستادهها و دستاوردهاي متنوع آن در قالب سرریز به سمت بخش
غيردفاعی ،اقتدار وجوه غيرنظامی را نيز براي كشور به ارمغان آورده است.
از آنجا كه تأثير بخش دفاعی بر بخش غيردفاعی در قالب پيامدهاي ناخواستهاي مانند زایش ،سرریزها و مانند
آن اتفاق میافتد براي توسعه بخش غيردفاعی از طریق بخش دفاعی باید به شكلی برنامهریزيشده بر روي
توسعه تعامالت ،تمركز و به سياستگذاري آن پرداخت .به این معنا كه تمركز بر روي راهبردهاي
دومنظورهسازي و بكارگيري زیرساختهاي فناوري داراي پایه مشابه با بخش غيرنظامی میتواند در این زمينه
راهگشا باشد [ .]14در این صورت تعامالت بين بخشهاي نظامی و غيرنظامی به صورت طبيعی افزایش و
دیوارهاي بين آنها كمرنگ میشوند .سياست دومنظورهسازي میتواند همزمان اهداف اقتصادي و نظامی یك
نظام دفاعی و غيردفاعی [ ]94و همچنين اهداف توسعه و حمایت از توليد ملی كشور را محقق نماید.
 )3-5مفهوم دومنظورهسازي صنعت دفاعي
دومنظورهسازي صنعت دفاعی داراي دو مفهوم ثابت و پویا است .در معناي ثابت ،دومنظورهسازي به معناي كم
كردن تسليحات و كنترل بر اشاعه فناوريهاي نظامی است .در معناي پویا دومنظورهسازي به معناي توسعه
فناوريهایی است كه هم نيازهاي غيرنظامی و هم نيازهاي نظامی و دفاعی را برآورده سازد [ .]91دپارتمان
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دفاعی آمریكا تعاریف كالسيك ذیل را براي دومنظورهسازي مطرح نموده است:
 دومنظورهسازي فناوري :1اشاره به تحقيقات توسعهاي دارد كه در زمينههاي دفاعی ،غيردفاعی و محصوالت
تجاري كاربرد دارند به عنوان نمونه ،فناوري حسگرهاي تصویري هم در دوربينهاي شخصی و هم در
سيستمهاي نظارتی امنيتی بخش دفاعی داراي كاربرد هستند.
 دومنظورهسازي فرآیند :4اشاره به فرآیندهایی دارد كه هم در ساخت تجهيزات دفاعی و هم براي محصوالت
تجاري كاربرد دارند مثالً فرآیندهاي طراحی مبتنی بر كامپيوتر.
 دومنظورهسازي محصول :9اشاره به محصوالتی دارد كه هم در حوزه نظامی متقاضی و هم مشتریان تجاري
دارد مثالً تایر هواپيما و خودرو ،پشم شيشه و .]91[ ...
در بيانيه عمومی جنگافزارسازي فرانسه ،دومنظورهسازي صنایع دفاعی به عنوان یكپارچگی تحقيق و توسعه
دفاعی براي تحقق فناوريهاي غيردفاعی و اهداف اقتصادي تعریف شده است [ .]97دومنظورهسازي در اصل از
مدیریت شكست بازار و عوارض جانبی 7مثبت و منفی حاصل از فعاليت صنایع دفاعی حاصل شده است.
دومنظورهسازي یك بُعد جدید را به خطمشیهاي تحقيق و توسعه نظامی عرضه میكند كه نباید صرفاً به عنوان
سازوكار انتقال بين صنایع دفاعی و غيردفاعی درك شود [ .]46با این مفهوم ،خطمشی دومنظورهسازي صنعت
دفاعی ،چارچوبی است از مصنوعات فناورانهاي كه بين دوایر دفاعی و غيردفاعی پل میزنند .به عنوان نمونه،
دپارتمان دفاعی آمریكا هدف از دومنظورهسازي صنعت دفاعی را به صورت زیر مطرح میكند:
 افزایش سرعت معرفی فناوريهاي بهبودیافته در تجهيزات نظامی
 كاهش هزینه استفاده از فناوريهاي تجاري در سيستمهاي نظامی
دپارتمان فوق ،خطمشی دومنظورهسازي صنعت دفاعی آمریكا را سرمایهگذاري در تحقيق و توسعه بر روي
فناوريهاي دومنظوره معرفی میكند [.]91
 )4-5عوامل مؤثر بر يكپارچگي صنايع دفاعي و غيردفاعي
دومنظورهسازي صنعت دفاعی پل ارتباط صنایع نظامی و غيرنظامی است .این بحث یك موضوع سازمانی است
كه شامل هماهنگی ،اقدام مشترك و مشوقهاي اجرایی آن نيز میگردد .این اصطالح به معناي ایجاد فرصت
براي یكپارچهسازي بخش هاي دفاعی و غيردفاعی و همچنين انتقال دستاوردهاي بخش دفاعی به غيردفاعی
است [ .]44پژوهشگران حوزه صنایع دفاعی و غيردفاعی عوامل بسياري را كه در تعيين نوع جهتگيري صنعت
دفاعی به سمت دومنظورگی مؤثر است شناسایی نمودهاند .مدلسازي براي تدوین خطمشی دومنظورهسازي
صنایع دفاعی شامل فرآیند مسئلهیابی ،تنظيم و انتخاب راهحل و تصميمات خُرد و كالن مراكز خطمشیگذار
عمومی به منظور حضور فعال صنایع دفاعی در بخش غيردفاعی است .در این پژوهش مدل تدوین خطمشی،
نوعی طرحریزي محسوب میشود كه از طریق آن براي كمك و تحقق بخشيدن به این هدف عالی در صنعت
دفاع ،یك چارچوب معين با هدف مسيریابی آن ارائه خواهد شد .یك چارچوب مفهومی پویا كه میتواند ما را در
تشریح و توصيف ،پيشبينی ،تجویز و بازسازي این واقعيت یاري دهد.
1- Dual_use technology
2- Dual_use process
3- Dual_use product
4- Externalities
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خالصه نظریات پژوهشگران حوزه صنعت دفاعی در مورد عوامل سازنده و مؤثر بر تدوین خطمشی
دومنظورهسازي این صنعت در جدول  1آورده شده است.
جدول ) نظريات و مدلهاي ساخت خطمشي دومنظورهسازي

ردیف

منبع

1

[]49

4

[]94

9

[]41

7

[]44

0

[44و]99

9

[]46

عناصر مؤثر بر ساخت خطمشی یكپارچگی صنایع دفاعی و غيردفاعی
توضيحات
ابعاد/عوامل
مؤلفهها
بدون توجه به اصول اقتصادي در مجموعه
 همكاري مشتركصنایع دفاعی ،احتمال شكلگيري سواري
 استفاده ازبهبود كارایی ساختار
مجانی ،هزینه سازگاري ،تعارضات منافع و  ...در
ظرفيتهاي داوطلب
نتيجه اقدامات صنعت دفاعی شكل میگيرد
 تخصصگراییبر اساس بررسی منافعی كه صنایع دفاعی براي
 انعطافپذیري برايكشور دارد (اعم از سياسی ،اقتصادي ،رفاهی،
پاسخگویی به
نظامی و دفاعی) و بر اساس تحليل محيطی از
ساختار
نيازهاي دفاعی و
وضعيت صنایع دفاعی نياز به توجه به اصالحات
غيردفاعی
ساختاري را مطرح مینماید
 یكپارچگی چندگانه سرریز دانشميزان تعامل بخشهاي دفاعی و غيردفاعی،
 تحریك تقاضاتحت تأثير عواملی نظير تفاوت در فناوري و
فناوري
 تبادل فناوري بينالزامات امنيتی است كه میتواند محدودهاي از
صنایع دفاعی و
نبود تعامل تا تعامل كامل را دربر گيرد
غيردفاعی
 یكپارچگی سياسیبراي اجراي دومنظورگی صنایع دفاعی باید
 یكپارچگیسياست ،فرآیند ،امور فنی و خدمات حاصلشده
فرآیندي
در بخش غيردفاعی به بخش دفاعی وارد و یا
-- یكپارچگی فنیبه نوعی بين متغيرهاي دو بخش ،همگرایی
 یكپارچگیحاصل گردد
خدماتی
 شناسایی درخواستطراحی و اجراي سياستهاي دومنظوره شدن
بازیگران اصلی
صنعت دفاعی به تعامالت بازیگران اصلی آن
 تعامل با بازیگران محيط نهادي(اثراتی كه میگذارند و اثراتی كه میپذیرند)
اصلی
ربط دارد
 تغيير در رویهبازیگران اصلی
 دسترسی آزاد بهدومنظورهسازي ،شكار فرصت براي پل زدن
مؤلفههاي تجاري
بين بخشهاي دفاعی و غيردفاعی است و به
 ادغام مأموریت فرصت نوآوريطور كلی نوعی افتراق را به ذهن خطور میدهد
محصوالت تجاري
 -انتقال فناوري
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جدول ) نظريات و مدلهاي ساخت خطمشي دومنظورهسازي

عناصر مؤثر بر ساخت خطمشی یكپارچگی صنایع دفاعی و غيردفاعی
ردیف منبع
توضيحات
ابعاد/عوامل
مؤلفهها
 تشكيل كميتههاي تخصصیبراي ادغام صنایع بخشهاي دفاعی و غيردفاعی
 نظام تصميمگيري شوراییباید تواناییهاي بالقوه مورد ارزیابی قرار گيرند كه
 ساختار[]97
4
 هسته مطالعاتییكی از این تواناییهاي داخلی ،ساختار است
 اداره بهبود انتقال فناوريكاهش بودجههاي دفاعی نيازمند بازسازي فرآیند
 تقویت زیرساختتدارك نيروهاي مسلح است .دومنظورهسازي
 بازسازي فرآیندها تحقيقات بنيادي[]91
4
صنعت دفاعی میتواند فرآیند جدیدي در تأمين
 كاهش هزینهمالی باشد
 تضمين كيفيت خصوصیسازي استفاده از شبكه همكارانبر اساس مطالعه عميق وضعيت صنعت دفاعی
 شناخت فناوريهاي بحرانیسه كشور فرانسه ،انگليس و آلمان ،ابعاد و
 رصد محيطی[]91
6
 استفاده از ظرفيت ومؤلفههاي دومنظورهسازي شناسایی شدهاند
نوآوريهاي محيط بيرونی
صنعت دفاعی
حمایت دانشمحور از صنایع دفاعی از طریق
كاربرد فناوريهاي دفاعی براي محصوالت
 دسترسی به بازارهاغيردفاعی ،ایجادكننده صنعت براي دیگر
 رقابت عادالنه و آزاد رقابتپذیري]91[ 12
بخشها است .خطمشی صنایع دفاعی باید به
 شفافيتگونهاي باشد كه به نيازهاي در حال تغيير بازار
 رضایت ذینفعانپاسخ دهد
 اشاعه ،خلق و آگاهسازيبر اساس اقتصاد مبتنی بر دانش ،دومنظورهسازي
 نيازهاي جدیدنباید صرفاً به صورت پروژههایی موقت و
 فرصت تعامل منعطفداوطلبانه باشد بلكه خطمشی نوآوري ،پذیرش
 نوآوري]94[ 11
 زمينههاي نهاديدائم دستاوردهاي دفاعی براي بخش غيردفاعی
 شایستگیهايرا تسهيل میكند
سازمانی/مدیریتی
 عوامل مستقيم :سرمایهگذاريپژوهشی ،خالقيت و خبرگی،
 عوامل مستقيم عوامل مؤثر بر شكلگيري نوآوري صنعت دفاعیدرك روند بازار
شامل دو دسته عوامل مستقيم و غيرمستقيم
 عوامل4[ 14و]44
 عوامل غيرمستقيم :محيطمیگردد
غيرمستقيم
نهادي ،كاربران ،فقدان
بازدارندها
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جدول ) نظريات و مدلهاي ساخت خطمشي دومنظورهسازي

ردیف

منبع

19

[]16

17

[]92

عناصر مؤثر بر ساخت خطمشی یكپارچگی صنایع دفاعی و غيردفاعی
توضيحات
ابعاد/عوامل
مؤلفهها
در مطالعهاي كيفی ،تفاوت بين سازمان و
 گزارش حسابداريكسبوكار دفاعی و غيردفاعی شامل آیتمهاي
 نوع تصميمگيريگزارش حسابداري ،نوع تصميمگيري ،فرهنگ و
-- فرهنگ و ارزشهاي سازمانیارزشهاي سازمانی ،استانداردها و قوانين و نوع
 استانداردها و قوانينبازاریابی شناسایی شده است
 نوع بازاریابیدر قالب یك پایاننامه در دانشگاه اسلو (سال
 )4219بر مبناي انتقال فناوري از بخش دفاعی
به صنایع غيردفاعی ،عوامل مؤثر بر
 همكاري بيرونیدومنظورهسازي صنعت دفاعی شناسایی شدهاند.
 تنوع فناوريهمچنين در آن وضعيت بكارگيري عوامل فوق
-- ظرفيت نوآوريدر برخی صنایع وابسته دفاعی مورد مطالعه قرار
 گرایش به توليد غيردفاعیگرفته و به این نتيجه رسيده كه بين عوامل
شناساییشده و گسترش دومنظورهسازي صنعت
دفاعی رابطهاي مستقيم برقرار است

 )5-5وضعيت فعلي دومنظورهسازي صنعت دفاعي :قوتها و ضعفها
وضعيت فعلی دومنظورهسازي صنعت دفاعی كشور ،رویكردي خطی را دربر میگيرد .در رویكرد خطی به
دومنظورهسازي ،نوآوريهاي كشفشده از صنایع دفاعی به غيردفاعی 1یا از صنایع غيردفاعی به دفاعی 4اطالق
(رها) میگردد .این رویكرد صرفاً براي حمایت و حفظ مالكيت معنوي 9توسعه یافته است .امروزه اما
خطمشیهایی وجود دارد كه صنایع دفاعی را به سمت رویكردهاي اشاعه 7نيز سوق میدهند و در این رویكرد،
استفاده از ظرفيتهاي جمعی در قالب شبكه مدنظر قرار میگيرد [ .]92دومنظوره شدن صنعت دفاعی تابع
خطمشیهاي نوآورانه و فناورانه زمان است .شایستگیهاي سازمانی و توانایی طراحی تعامالت منعطف از عوامل
كليدي موفقيت در خطمشی دومنظورهسازي است .از دید مریندول و ورساليس ،خطمشی دومنظورهسازي باید از
رویكردي مأموریتمحور به سمت رویكرد اشاعه حركت كند .به عبارت دیگر صرفاً پژوهشهاي بنيادي
دفاعیمحور تمام بودجه تحقيقاتی را به خود اختصاص ندهند (به اميد آنكه شاید نوآوري غيردفاعی نيز صورت
گيرد) و پروژههاي غيردفاعی در حاشيه قرار گيرند بلكه اندیشه نهادینهشده 0دومنظورهسازي براي حل مشكالتی
نظير كاهش بودجه و اصالحات داخلی صنعت دفاعی هم مدنظر قرار گيرد .مدیریت دومنظورهسازي باید در
اهداف راهبردي سازمان مورد توجه قرار گرفته و براي دومنظورهسازي عالوه بر توانایی ایجاد نوآوري باید به دو
1- Spin_on
2- Spin_off
3- Property rights
4- Diffusion
5- Institutionalised though

فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال دوازدهم ،شماره ( 7شماره پياپی ،)74 :زمستان 1964

09

محمدتقی خوبرو ،سيد مهدي الوانی ،غالمرضا جندقی ،محمدحسين رحمتی

مقوله زمينههاي نهادي و شایستگیهاي سازمانی و مدیریتی هم توجه كرد .در تحليل زمينههاي نهادي ،باید
همكاري ،زیرساخت و تعامل با همه ذینفعان دومنظورگی وجود داشته باشد و تحليل شایستگیها نيز فرآیندهاي
روزانه همچون بهاشتراكگذاري اهداف كوتاهمدت را با هدف به حركت درآوردن عملكرد تمامی ذینفعان و
دسترسی به دانش سازمانی شامل شود [ .]94ویشنيسكی دو سناریو را براي این تغييرات ارائه كرده است:
 سناریوي گذر از وضعيت موجود :1صنایع دفاعی به علت عدم انجام اصالحات الزم و پيگيري همان وضع
گذشته به سمت ركود و انحطاط تدریجی میروند .وجود بازارهاي متنوع ،انعطافپذیري بيشتري را در صنایع
دفاعی میطلبد تا عالوه بر رقابت و بقاء ،به سمت شكوفایی دفاعی و غيردفاعی حركت كنند.
 سناریوي یكپارچگی چندگانه :4امروزه صنایع دفاعی میتوانند بازاري مشترك با دیگر صنایع و به ویژه
تأمينكنندگان و توزیعكنندگان ایجاد كنند كه سود و منفعت این همكاري مشترك به نفع همه طرفين خواهد
بود .این سناریو میتواند با راهبردهاي متفاوتی همچون تنوع فعاليت ،وابسته به صادرات ،تحت ليسانس و ...
انجام شود [ .]94وضعيت فعلی دومنظورگی صنعت دفاعی را بر مبناي سناریوهاي ویشنيسكی میتوان به صورت
جدول  4تحليل نمود.
جدول  )2تحليل صنايع دفاعي بر مبناي ( SWOTاز منظر دفاعي و غيردفاعي) []33

نقاط قوت
 تأمينكننده اصلی تجهيزات نظامی (انحصاري) توانایی ایجاد تنوع و انعطافپذیري در سبد محصوالتدفاعی و غيردفاعی
 تجربهافزایی در حوزههاي الهامبخش صنایع دفاعی وغيردفاعی
 توانایی یكپارچهسازي (شبكهسازي) و همافزایی با دیگرصنایع غيرنظامی
 ایجاد سياستهاي متفاوت در فعاليت صنعتینقاط فرصت
 یكپارچگی صنعت دفاعی و غيردفاعی براي خلقكارایی در تأمين ملزومات دفاعی
 تأمين ملزومات غيردفاعی به واسطه درخواست بازارغيردفاعی به ویژه بازارهاي تخصصی و بخش دولتی
 بهرهبرداري از اشكال مختلف همكاري دفاعی وغيردفاعی (مثالً بهرهبرداري مشترك)

نقاط ضعف
 تقليد صرف از راهبردهاي سایر كشورها در مورددومنظورگی بخش دفاعی و عدم توجه به عناصر مختلف
ایجادكننده دومنظورگی صنعت دفاعی براي بهرهبرداري
مطلوب
 تخصصگرایی زیاد و توأم با پنهانكاري مانع همكاري وایجادكننده فساد شده است
 دشواري جداسازي عملكردهاي دفاعی و غيردفاعیصنایع دفاعی
 دوبارهكاري و هزینهكرد زیاد به علت مسائل و نفوذهايسياسی
نقاط تهدید
 وجود بازارهاي محلی و بينالمللی در زمينه توليداتصنایع غيردفاعی و احتمال از دست دادن بازار و صادرات
 شكلگيري بحران اقتصادي و كاهش بودجه صنعتدفاعی
 كاهش طول عمر ادوات نظامی و عدم درخواست برايتوليد انبوه
 نگرانیهاي امنيتی و حفاظت اطالعات در حوزهغيردفاعی
1- Status quo
2- Consolidation triple
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بنابر تحليل فوق ،صنایع دفاعی صنایعی خوداتكاء و بومی ،متكی بر منابع انسانی و قدرت بسيجكنندگی منابع
نظامی و صنعتی ،با سازمانی پویا ،چاالك ،یكپارچه و منسجم در بخش دفاعی و غيردفاعی ،دانشبنيان،
یادگيرنده و نوآور ،بهرهور ،پاسخگو و شایستهگرا و همچنين توزیعشده در صنایع مختلف كشور مورد نظر خواهند
بود [ .]17براي دستيابی به این تغييرات ،سياستها و راهبردهاي كالن ذیل شناسایی و ارائه شده است:
 هدایت صنعت دفاعی به سمت مسائل كليدي بر مبناي نيازهاي اولویتدار دفاعی و غيردفاعی
 بهرهگيري سازمانیافته از ظرفيتهاي فنی و تخصصی و منابع ملی و بينالمللی
 مهندسی مجدد در زیرساختهاي توسعه با رویكرد گذر از شرایط موجود به صنایع دانشبنيان
 خودكفایی در توليد محصوالت كليدي تحریمی و توسعه هدفمند برنامه صادرات محصوالت دفاعی و
غيردفاعی
 ایجاد صنایع و توليد مجازي
 شفافيت هزینههاي توليد صنعتی
 دومنظورهسازي ظرفيتهاي صنعتی بخش دفاعی
 تجاريسازي دستاوردهاي صنعتی و فناورانه بخش دفاعی
 حمایت از مشاركت بخشهاي خصوصی و تعاونی در تجاريسازي محصوالت صنعتی و فناورانه بخش
دفاعی
 فروش توليدات و دستاوردهاي فناورانه قابل بهرهبرداري در سطوح ملی و بينالمللی (با مالحظات حفاظتی)
[]6
 )6-5جمعبندي پيشينه :مبناي نظري مدل مفهومي پژوهش
تا اینجا پيشينه نظري پژوهش بررسی و مشخص شد كه خطمشی عبارت از شناخت مسئله و جهتگيري دولت
براي حل آن .همچنين مشخص گردید كه براي تدوین خطمشیهاي عمومی نيازمند انجام سه مرحله شناخت
مسئله ،دستورگذاري و سپس فرمولبندي راهحل میباشيم.
در حوزه خطمشیگذاري صنعتی نيز الجرم باید سه مرحله فوق مورد بررسی قرار گيرد .یكی از این خطمشیهاي
صنعتی خطمشیهاي مرتبط با صنایع بخش نظامی یا دفاعی است .امروزه كشورهاي مختلف از این صنعت به
صورت دومنظوره استفاده میكنند .مثالً در آمریكا بر روي فناوريهاي دومنظوره سرمایهگذاري میشود یا كشور
چين زمانی اجازه فعاليت غيرنظامی را به صنعت نظامی خود میدهد كه این صنعت در حوزه صنعت غيردفاعی،
نوآوري ایجاد كرده باشد .در این رابطه اندیشمندان نيز عوامل مختلف مؤثر بر نوع و ميزان جهتگيري صنایع
دفاعی در بخش غيردفاعی را معرفی كردهاند :محصوالت ،نياز بازار ،حمایت باالدستی ،الزامات تجاري ،نيروهاي
مسلح ،رقابتپذیري ،شفافيت و  . ...با این پيشينه مشخص گردید كه مراحل و عوامل و عناصر متكثري ،سازنده
خطمشی دومنظوره سازي صنعت دفاعی هر كشور هستند كه مراحل و عوامل مذكور مبناي نظري مدلسازي در
این پژوهش را تشكيل میدهد (عوامل فوقالذكر شامل جریاناتی هستند كه نهایتاً در سه دسته عوامل با عناوین
پيشرانها ،زمينهسازها و راهبردها دستهبندي شدهاند) .در ساخت مدل تحليلی این پژوهش ،از روش مفهومسازي
عملی مجزا (روش استقرایی) بر مبناي مدل كيوي و كاپنهود استفاده و هر عامل محوري به چند بُعد
سازماندهنده ،هر بُعد به چند مؤلفه پایه و هر مؤلفه نيز به چند شاخص (در صورت نياز) مؤثر بر دومنظورگی
فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال دوازدهم ،شماره ( 7شماره پياپی ،)74 :زمستان 1964

04

محمدتقی خوبرو ،سيد مهدي الوانی ،غالمرضا جندقی ،محمدحسين رحمتی

صنعت دفاعی تجزیه شدهاند .الزم به ذكر است كه روش تحليل در این پژوهش به صورت فراتركيب و بر اساس
تحليل تم یا مضمون (از جزء به كل یا از كدگذاري مفاهيم به سمت عوامل محوري) بوده است.
 -6روش انجام پژوهش
پژوهش از نوع توصيفی ،بنياد فلسفی آن پارادایم تفسيري ،جهتگيري كلی پژوهش از نوع توسعهاي و راهبرد
آن نيز تحليل محتواي كيفی بوده است .براي تجزیه و تحليل دادههاي كيفی حاصل از بررسی متون و
مصاحبههاي اكتشافی به منظور شناسایی ابعاد و مؤلفههاي سازنده تدوین خطمشی دومنظورهسازي صنایع
دفاعی ایران و ساخت مدل تحليلی آن از روش فراتركيب (شناسایی ،تحليل و طبقهبندي دادهها) بر مبناي راهبرد
تحليل تم (مضمون) استفاده شده است.
نحوه گردآوري دادهها ،مطالعه متون مرتبط و همچنين مصاحبههاي اكتشافی و نيمهساختاریافته بوده كه
سئواالت مصاحبه بر اساس بيان مسئله تحقيق ،مطالعات كتابخانهاي و مدل اوليه ساختهشده توسط محقق
مطابق مراحل تدوین خطمشی عمومی ،تنظيم و تدوین شدهاند.
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل كليه افراد آگاه در زمينه صنعت و به ویژه صنعت دفاعی بوده كه
تعدادي از آنها به عنوان نمونه براي مصاحبه انتخاب شدهاند .نمونهگيري در این پژوهش تا رسيدن به نقطه
اشباع (زمانی كه دادههاي حاصل از مصاحبههاي جدید با دادههاي حاصل از مصاحبههاي قدیم تفاوتی نداشته
باشد) ادامه یافت .براي این مقصود  42نفر از مدیران ،معاونين و كارشناسان صنایع وابسته و ستاد سازمان صنایع
دفاع ،سازمان صنایع هوافضا ،صاایران ،وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح و برخی اساتيد دانشگاهی آگاه به
موضوع از دانشگاههاي تهران ،صنعتی مالك اشتر ،صنایع و معادن ،صنعتی قم و همچنين مؤسسه آموزشی و
تحقيقاتی صنایع دفاعی كه داراي ویژگیهاي خبرگی مانند سابقه همكاري سازمانی با صنایع دفاعی و سابقه
مدیریت پروژههاي غيردفاعی براي صنعت دفاعی ،تحصيالت مرتبط و  ...بودهاند به صورت نمونه در دسترس،
انتخاب و در زمانی بين  12تا  92دقيقه و با پرسشهایی باز مورد مصاحبه قرار گرفتند.
براي سنجش اعتبار و روایی نتایج پژوهش ،از ابزارهاي روایی روش تحقيق كيفی بهره برده شد كه عبارتند از:
بررسی توسط همكاران (همكاران پژوهشی ،یافتهها و كيفيت آنها را بررسی و اظهارنظر میكنند) ،مشاركتی بودن
پژوهش (در مصاحبهها از مشاركتكنندگان خواسته میشود كه در تحليل و تفسير دادهها كمك نمایند تا اجماع
حاصل شود) و مميزي پژوهش (پژوهشگر و تيم همكاران او در موضوع تحقيق با تحليل مستمر و انسجامبخشی
به ورودي و خروجی پژوهش به دقت و اعتبار علمی یافتههاي پژوهش میافزایند).
پژوهشهاي مبتنی بر روشهاي كيفی براي پرده برداشتن از پدیدههایی كه كمتر شناخته شدهاند و دیدن اینكه
در پشت آنها چه نهفته است به كار گرفته میشوند .در این نوع پژوهشها به جاي تالش در توضيح صرف روابط
علت و معلولی ،به تفسير وقایع و پدیدهها در محيطهاي طبيعی پرداخته می شود تا پيچيدگیهاي آن رخدادها و
وقایع به وضوح روشن گردد [9و .]4تحليل محتواي كيفی در این پژوهش در قالب مراحل ششگانه زیر انجام
شده است:
 مرحله اول :آشنایی با دادهها
براي اینكه محقق با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا شود الزم است كه خود را در آنها تا اندازهاي غوطهور
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سازد .غوطهور شدن در دادهها معموالً شامل بازخوانی مكرر دادهها و خواندن آنها به صورت فعال (یعنی
جستجوي معانی و الگوها) است.
 مرحله دوم :ایجاد كدهاي اوليه
این مرحله شامل ایجاد كدهاي اوليه از دادهها است .كدها یك ویژگی از دادهها را معرفی مینمایند كه به نظر
تحليلگر جالب میرسد .دادههاي كدگذاريشده از واحدهاي تحليل (تمها یا مقولهها) متفاوت هستند.
 مرحله سوم :جستجوي تمها یا مقولهها
مرحله سوم شامل دستهبندي كدهاي مختلف در قالب تمها و یا مقولههاي بالقوه و مرتب كردن خالصه
دادههاي كدگذاريشده در قالب تمهاي مشخصشده است .در واقع محقق ،تحليل كدهاي خود را شروع و چنين
ادامه میدهد كه كدهاي مختلف چگونه میتوانند به منظور ایجاد یك تم یا مقوله كلی تركيب شوند.
 مرحله چهارم :بازبينی تمها
این مرحله شامل دو مرحله بازبينی و تصفيه تمها است .مرحله اول شامل بازبينی در سطح خالصههاي كدگذاري
شده است .در مرحله دوم اعتبار تمها در رابطه با مجموعه دادهها در نظر گرفته میشود .اگر نقشه تم به خوبی
كار كند آنگاه میتوان به مرحله بعدي رفت .اما چنانچه آن نقشه به خوبی با مجموعه دادهها همخوانی نداشته
باشد محقق باید بازگردد و كدگذاري خود را تا زمانی كه یك نقشه تم رضایتبخش ایجاد شود تكرار كند.
 مرحله پنجم :تعریف و نامگذاري تمها
محقق در این مرحله ،تمهایی را كه براي تحليل ارائه كرده تعریف و مورد بازبينی مجدد قرار میدهد و سپس
دادههاي داخل آنها را تحليل میكند .بر مبناي تعریف و بازبينی تمها ،ماهيت آن چيزي كه یك تم در مورد آن
بحث میكند به صورت كدگذاري گزینشی مشخص و تعيين میگردد كه هر تم كدام جنبه از دادهها را در خود
دارد.
 مرحله ششم :گزارشدهی
مرحله ششم زمانی شروع میشود كه محقق مجموعهاي از تمهاي كامالً مناسب در اختيار داشته باشد .این
مرحله شامل تحليل پایانی و نگارش گزارش است .تحليل محتواي كيفی به محققان اجازه میدهد كه اصالت و
حقيقت دادهها را به صورت ذهنی ولی با روشی علمی تفسير كنند .عينيت نتایج نيز با وجود یك فرآیند كدبندي
نظاممند تضمين میشود .تحليل محتواي كيفی به فراسویی از كلمات یا محتواي عينی متون رفته و تمها یا
الگوهاي پنهان را به صورت محتواي آشكار معرفی میكند [.]9
جمعآوري ،تحليل و طبقهبندي دادههاي پژوهش به روش تحليل محتواي كيفی در شكل  1ترسيم شده است.
 -7تحليل يافتههاي پژوهش
بر اساس كدهاي باز و آزاد مستخرج از دادهها ،یك مقوله یا مضمون فرعی و بر اساس مجموعه مقوالت فرعی،
یك محتواي گزینش یا مقوله یا مضمون اصلی سازماندهنده انتخاب و از طریق فراتركيب و بر اساس مجموعه
مقوالت اصلی همگون نيز یك عامل یا مضمون محوري شناسایی شد .سپس بر اساس تعریف مراحل تدوین
خطمشی عمومی ،عوامل محوري از طریق عناصر استخراجشده زیرمجموعه آنها بر اساس شيوههاي مختلف
تأمين روایی پژوهش با این مراحل همتراز شدند.
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جمعآوري مفاهيم

استخراج مقوله فرعي

استخراج مقوله اصلي

استخراج مقوله محوري

همترازي با مرحله تدوين خطمشي

شكل ) مراحل جمعآوري ،دستهبندي ،تركيب و شكلدهي به مقوالت

شيوه عملياتی بازخوانی ،تشریح و همترازي عناصر مستخرج از مطالعات با مراحل تدوین خطمشی در جدول 9
خالصه و ارائه گردیده است .تعداد كدهاي باز (مفاهيم) بيش از  422مورد بوده است .1در شكلدهی به مقوالت
سعی شد كه مقوالت فرعی و اصلی ،نماینده كامل تمام مفاهيم ارائهشده باشند .عناصر استخراجشده بيانگر آن
هستند كه  9عامل 9 ،بُعد و  44مؤلفه احصائی در شكل ( 4مدل مفهومی تدوین خطمشی براي دومنظورهسازي
صنعت دفاعی) در جهتدهندگی خطمشی مذكور مؤثرند .شكل  9نيز به عنوان مدل فرآیندي ،مراحل تدوین
خطمشی مدنظر را بيان میدارد.
جدول  )3نمونه رويه عمليات تشريح و همترازي عناصر مستخرج از مطالعات با مرحله تدوين خطمشي

همترازي با مرحله
تدوین خطمشی
مرحله فرمولبندي
در تدوین خطمشی
مرحله شناسایی
مسئله در تدوین
خطمشی

تشریح نظریه و عامل استخراجی
با توجه به تفاوت صنایع دفاعی و
غيردفاعی ،ضرورتهاي الزامی
براي دومنظورهسازي صنعت
دفاعی را بيان میكند
با توجه به ارتباطات صنایع دفاعی
و غيردفاعی ،علت دومنظورهسازي
صنعت دفاعی را در قالب یك
فرصت بيان میكند

مؤلفه پيشنهادي
(مستخرج)
رقابتپذیري و
شفافيت

فناوري

كدهاي مربوطه در نظریه
 دسترسی به بازارها رقابت عادالنه و آزاد شفافيت فعاليت اقتصاديرضایت ذینفعان
 سرریز دانش تحریك تقاضا تبادل فناوري بين صنایعدفاعی و غيردفاعی

منبع

[]91

[]41

 -1براي مطالعه بيشتر و آگاهی از تمامی مفاهيم (كدهاي آزاد) كشفشده و مطالعه فراتركيب و منابع آنها ،به رساله دكتري نویسنده (پردیس فارابی دانشگاه
تهران) مراجعه گردد.
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شكل  )2عناصر جهتدهنده خطمشي دومنظورهسازي صنعت دفاعي (مدل مفهومي يا تحليلي)

شكل  )3گامهاي تدوين خطمشي دومنظورهسازي صنعت دفاعي (مدل فرآيندي)
فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال دوازدهم ،شماره ( 7شماره پياپی ،)74 :زمستان 1964

94

محمدتقی خوبرو ،سيد مهدي الوانی ،غالمرضا جندقی ،محمدحسين رحمتی

در ابتدا بيش از  92منبع در خصوص موضوع پژوهش شناسایی شد كه نزدیك به  42منبع مرتبط با مبحث
دومنظورهسازي و به ویژه از منظر خطمشیگذاري انتخاب و فرآیند تحليل و دستهبندي براي تركيب و جایابی
عناصر صورت گرفت .مبناي تركيب و جایابی عناصر مستخرج از منابع بر حسب مراحل تدوین خطمشی و
مطابق جدول  7بوده است.
جدول  )4طبقهبندي نظرات انديشمندان حوزه دومنظورهسازي صنعت دفاعي
بر اساس مراحل تدوين خطمشي

مرحله تدوین خطمشی
مرحله شناسایی مسئله

مرحله دستورگذاري

مرحله فرمولبندي

تشریح نوع عامل در مرحله
عواملی كه به عنوان یك مسئله یا
فرصت ،معتقد به دومنظوره شدن
صنعت دفاعی هستند
عواملی كه در ورود یا عدم ورود
صنعت دفاعی به بخش غيردفاعی
مؤثرند
عواملی كه شكلگيري
دومنظورهسازي صنعت دفاعی را
منوط به رعایت آنها میكند

زاویه دید اندیشمندان

منابع

علل ،پيامدها ،نيازها و
مسائل

[-44
47و49و46و91و94و99و]94

شرایط محيطی درون
و بيرون

[0و40-41و91و97و]94

ضرورتها و الزامات و
تفاوتهاي دو بخش
دفاعی و غيردفاعی

[11و17و16و44و44و92و]91

در ادامه این بخش به تفسير عناصر جهتدهنده خطمشی دومنظورهسازي صنایع دفاعی خواهيم پرداخت.
 جریان اول شامل عواملی است كه به عنوان پيشرانهاي دومنظورهسازي صنعت دفاعی شناخته میشوند .به
عنوان نمونه ،صنعت دفاعی در كنار توليد تجهيزات دفاعی ،دانش غيردفاعی نيز خلق میكند كه امكان
تجاريسازي دستاوردهاي آن وجود دارد .این عوامل بر اساس روش تحليل تم در قالب عناصر ثابت و متغير
صنعت دفاعی دستهبندي و ارائه شدهاند.
 زیرجریان ثابت صنعت دفاعی
 زیرساختها :وجود انواع زیرساختهاي نرم و سخت مانند مراكز تحقيق و توسعه در طراحی محصول و
مهندسی ساخت در صنعت دفاعی ،سيستمهاي استاندارد با قابليت بهرهبرداري دومنظوره در كيفيت محصوالت
دفاعی و غيردفاعی و همچنين تأسيسات و آزمایشگاههاي دومنظوره اما بدون اشتغال كامل ،در ميزان و نوع
جهتگيري به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 محصوالت :توليد محصوالت متنوع (سبد محصوالت متنوع و گاهاً دومنظوره) ،همچنين دوره عمر كوتاه
محصوالت نظامی در نوع و ميزان ورود به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 فناوري :وجود فناوريهاي ثابت در توليد محصوالت ،رصد فناوريهاي غيردفاعی یا دومنظوره در نتيجه
توليدات دفاعی و مهمتر از آنها ثبت اختراعات و مالكيت معنوي و فكري و جلوگيري از سواري مجانی و
كسب ثروت ملی در ميزان ورود به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 ساختار :از یك طرف وجود تجهيزات و امكانات دومنظوره در مجموعههاي مختلف وابسته به صنعت
دفاعی و قابليت انعطاف در خطوط و تبدیلپذیري آن به دفاعی و غيردفاعی و همچنين عدم اشتغال كامل
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برخی ساختارهاي تخصصی در زمان صلح و ثبات منطقهاي و از طرف دیگر وجود سرمایه ساختاري (مانند
شهرت ،فرهنگ ،برند و  )...فرصتسازي براي حضور صنعت دفاعی در بخش غيردفاعی را ميسر میسازد.
 اقتدار دفاعی :مأموریت اصلی این صنعت پشتيبانی از نيروهاي مسلح و افزایش روحيه آنها و بازدارندگی
دشمنان است كه این موضوع در اولویت قرار دارد و میتواند در نوع و ميزان جهتگيري به فعاليتهاي حوزه
غيردفاعی و صنعتی مؤثر باشد .عالوه بر آن عواملی مانند اختراعات ،افتخارات ملی ،حمایت از توليد و كاالي
ایرانی ،عمران و آبادانی كشور ،وضعيت اقتصادي و بهبود وضعيت كسبوكار در كشور نيز در ميزان ورود
صنعت دفاعی به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 سرمایه انسانی و مالی :از یك طرف وجود سرمایه انسانی متخصص و باتجربه ثابت و باانگيزه براي ایجاد
عملكرد بيشتر و بهتر و از طرف دیگر افزایش یا كاهش بودجه دفاعی و بودجه خرید تجهيزات نيروهاي مسلح
در نوع ورود به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 زیرجریان متغير صنعت دفاعی
 راهبرد و سياست :صنعت دفاعی با خلق بازار غيردفاعی از طریق رصد بازار و فنون بازار در ایجاد و تدوین
چشماندازهاي جدید تجاري-صنعتی بلندمدت ،براي ورود به صنعت غيردفاعی (حتی به صورت كمينه در دوره
صلح) رصد محيطی و برنامهریزي در توليدات دومنظوره را پوشش دهد.
 شبكه همكاران :این شبكه در انجام مأموریت صنعت دفاعی نقش ویژهاي دارد .انواع همكاري با بخش
غيردفاعی ( مانند توليد مجازي محصوالت دفاعی و غيردفاعی توسط صنعت دفاعی با امكانات شبكه و یا
تبادل ایده ،دانش و فناوري) در نوع و ميزان ورود به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 مهارت و تخصص :شكلگيري دانش فنی غيردفاعی در نتيجه توليدات تجهيزات پيشرفته دفاعی و رسوب
دانش غيردفاعی در صنعت دفاعی و همچنين رصد دانش غيردفاعی نوظهور نيز در نوع و ميزان ورود صنعت
دفاعی به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 نياز بازار (دفاعی و غيردفاعی) :وجود بازارهاي دولتی و خصوصی براي همكاري مشترك در پروژهها و
بازارهاي بين المللی و همچنين شناسایی نيازهاي موجود و یا نيازسازي بر اساس دستاوردهاي غيردفاعی
حاصل از توليدات دفاعی در كنار سهولت ورود و خروج به این نوع بازارها و  ...هر یك به نوعی در نوع و
ميزان جهتگيري به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی صنعت دفاعی مؤثر هستند.
 كارآفرینی :آثار بالقوه دومنظورهسازي صنعت دفاعی ،ظرفيتهاي كارآفرینی بالفعل ،ایجاد اشتغال ،رونق
كسبوكار و بهرهبرداري از ظرفيتهاي ملی ،جزء پيامدهاي مأموریت صنعت دفاعی بوده و در ميزان ورود به
فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 نوآوري :تأثير نوآوري دفاعی بر نوآوري غيردفاعی و همچنين درك روند بازار به واسطه همكاري با شبكه
همكاران و خلق نوآوريهاي باز (از نوع غيردفاعی) در ميزان ورود به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی
مؤثر است.
 جریان دوم شامل عوامل محيطی درون و بيرون صنعت دفاعی به عنوان بازدارندهها (درونی و بيرونی) و
پيشبرندههاي (درونی و بيرونی) دومنظورهسازي صنعت دفاعی شناخته میشوند .این عوامل در تدوین خطمشی
تحت عنوان زمينهسازها مورد مالحظه قرار میگيرند .به عنوان نمونه در محيط بيرون باید سياستهایی شفاف و
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جایگاهها و نقشهاي كسبوكار مشخصی براي ورود بخش دفاع به بخش غيردفاع و در محيط درون صنعت
دفاع نيز جهتگيريهایی براي رویههایی مشخص ،ظرفيتها ،بازیگران و  ...شناسایی گردند.
 زیرجریان ظرفيتساز و پيشبرنده محيطی
 انگيزه دفاعی و غيردفاعی :مطالعات نشان داده كه عواملی همچون مصلحت ملی كشور ،حمایت از
راهبردهاي دفاعی و سودآوري و كسب درآمد بر نوع جهتگيري به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی
صنعت دفاعی اثرگذارند.
 حمایت دفاعی و غيردفاعی :ميزان حمایت نخبگان نيروهاي مسلح ،صنعت دفاعی ،صنعت غيردفاعی و
دانشگاهی و همچنين سایر شركاء دولتی ،تأمينكنندگان ،حمایت بخش خصوصی و وضعيت پذیرش آنها و ...
در ميزان ورود صنعت دفاعی به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 توانمندي داخلی صنعت دفاعی :مسلماً یكی از عوامل اصلی كه به عنوان توجيهكننده و پيشبرنده اجراي
كامل دومنظورهسازي صنعت دفاعی مطرح میگردد ميزان قدرت علم و فناوري و تواناییهاي این صنعت
براي صنعت غيردفاعی است.
 ظرفيت كسبوكار غيردفاعی :در ميزان ورود صنعت دفاعی به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی
عالوه بر جذابيت بازار غيردفاعی و وجود خوشههاي صنعتی متنوع در كشور ،باید ظرفيت كسبوكار غيردفاعی
نيز تمهيد گردد.
 زیرجریان بازدارندههاي محيطی
 فرهنگ ملی :برخی چالشها مانع از حضور فعال صنعت دفاعی در بخش صنعت غيردفاعی میگردد .از
یك طرف ترس صنایع دیگر براي همكاري با صنعت دفاع به علت تحریم یا بدنامی و از طرف دیگر تفكر
ایجاد فساد پنهان در دولت و نيروهاي مسلح در سایر نهادهاي دولتی و خصوصی مخالفت اذهان عمومی در
مورد فعاليت اقتصادي دولت و انحصارگرایی حاصل از آن را در پی دارد.
 زیستبوم دفاعی صنعت دفاعی :از یك طرف ارزشهاي (فرهنگ) دفاعی صنعت دفاع و از دیگر سو،
قوانين شركتهاي دولتی مبنی بر جبران بودجه عدم سوددهی آنها ،موجب بیتفاوتی در مجموعه صنعت
دفاعی شده و همچنين تحریكات جنگ آینده موجب عدم اولویت به صنعت غيردفاعی و توجه صرف به
صنعت دفاعی براي بازدارندگی دشمنان میگردد كه موارد مذكور در ميزان ورود صنعت دفاعی به فعاليتهاي
حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثرند.
 الزامات تجاري در كسبوكار غيردفاعی :مخالفت بازیگران غيردفاعی ،نهادهاي بيرونی ،انحصارگراییها،
مقررات تجاري و وجود مسائل حقوقی خارج از صنعت دفاعی در نوع و ميزان ورود صنعت دفاعی به
فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی مؤثر است.
 الزامات و قوانين دفاعی در صنعت دفاعی :حفاظت اطالعات و امنيتی بودن صنعت دفاعی ،الزامات قانونی
دستوپاگير درونی ،مخالفت بازیگران و نهادهاي دفاعی ،تهدید مداوم از سوي كشورهاي مخالف به عالوه
نيازها ،سفارشات و مطالبات نيروهاي مسلح هر یك به نوعی مانع از حضور فعال صنعت دفاعی در بخش
صنعت غيردفاعی میگردد.
 جریان سوم براي دومنظورهسازي صنعت دفاعی الزم است كه یكپارچگی مشخصی بين اقتضائات صنعت
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بخش دفاعی و اقتضائات صنعت بخش غيردفاعی شكل گيرد .به عنوان نمونه ،خطمشی دومنظورهسازي باید
جهتگيرياي را ایجاد كند كه همزمان هم شفافيت عملكردي موجود در بخش صنعت غيردفاعی و هم حفاظت
اطالعات و امنيت موجود در بخش صنعت دفاعی را پوشش دهد .این عوامل تحت عنوان راهبردهاي
دومنظورهسازي شناخته میگردد.
 زیرجریان یكپارچگی صنعت دفاعی با الزامات صنعت غيردفاعی
 شفافيت در فعاليت اقتصادي :نوع جهتگيري صنعت دفاعی براي فعاليت در بخش غيردفاعی در مسير
دومنظوره شدن ،باید به گونهاي باشد كه قابليت محاسبه و ارزیابی ميزان فعاليت اقتصادي وجود داشته باشد.
 رقابتپذیري :جهتگيري صنعت دفاعی براي دومنظوره شدن همچنين باید به نحوي باشد كه در عين
دسترسی آزاد به مؤلفههاي تجاري ،قابليت انحصارزدایی و حاكميت جو رقابت بر سر تصاحب منابع و سهم
بازار از طریق كاربرد فنون تجاري و بازاري وجود داشته باشد.
 رضایت مشتري :یكی از عوامل اصلی كه به عنوان راهبري كامل دومنظورهسازي صنعت دفاعی مطرح
میگردد ميزان توجه به مشتري و پاسخگویی به نيازهاي او است.
 فزونی منافع بر مخارج :به علت ورود همزمان در دوبخش دفاعی و غيردفاعی ،توجه به منافع و هزینه
میتواند ریالی و غيرریالی نيز باشد اما مسلماً از عوامل اصلی سازنده فعاليت در بخش غيردفاعی ،كسب ثروت
و سرمایهگذاري منطقی اقتصادي براي آن است.
 زیرجریان یكپارچگی صنعت غيردفاعی با الزامات صنعت دفاعی
 حفاظت و امنيت :صنعت دفاعی در هر كشوري یكی از اهداف حمالت دشمنان آن كشور است كه همواره
از طر ق مختلف جاسوسی براي به دست آوردن اطالعات و بر اساس آنها ،تالش براي تخریب و ضربه زدن به
امنيت و منافع كشور وجود دارد .در همه صنایع دفاعی الزامات امنيتی وجود دارد .حفاظت طبقهبنديشده از
اسناد و دانش فنی توليدات دفاعی و غيردفاعی ،حفظ اسناد محرمانه به باال ،الزامات امنيتی حفاظت اطالعات
در خصوص چگونگی خرید مواد اوليه ،چگونگی توليد محصول و همچنين فروش به مصرفكننده نهایی یا
مشتریان از این دست اطالعات محرمانه هستند كه به هيچ وجهی نباید در دسترس بيگانگان قرار گيرد .این
موضوعات در ميزان و نوع ورود صنعت دفاعی به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی بایستی مورد مالحظه
قرار گيرد.
 رضایت نيروهاي مسلح :پاسخگویی به نيازها و مطالبات سفارش دادهشده توسط نيروهاي مسلح و
همچنين ارتقاء و تضمين كيفيت و كارایی تجهيزات و تسليحات نظامی و دفاعی در ميزان و نوع ورود صنعت
دفاعی به فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی باید مدنظر قرار گيرد.
 استاندارد و معيار دفاعی :عناصر مختلفی در ميزان دومنظوره شدن صنعت دفاعی و یكپارچگی بخشهاي
دفاعی و غيردفاعی مؤثرند كه یكی از آنها اقتضائات خاص صنعت دفاعی است .از این دست اقتضائات
میتوان به الزامات مركز استاندارد دفاعی براي كسب نشان آن مركز (مانند تأیيدیه نمونهها ،گواهينامه اخذ
نشان ،بلوغ و تعالی و  ...براي كاربري و فروش محصوالت؛ الزامات انحصاري تست و توليد تجهيزات دفاعی و
تضمين كيفيت آنها؛ استانداردهاي امنيت جانی و بهداشتی  -به دليل پرخطر بودن مراكز توليد تجهيزات
دفاعی  -و از این دست موارد) و همچنين پاسخگویی به نهادهاي باالدستی قدرت (مانند دستگاه رهبري،
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ستاد كل نيروهاي مسلح و  )...اشاره كرد كه تأثير این موارد نيز در ميزان و نوع ورود صنعت دفاعی به
فعاليتهاي حوزه غيردفاعی و صنعتی باید مورد توجه باشد.
 بیتوجهی به سودآوري (عدم استقالل مالی) :به علت ورود همزمان در دو بخش دفاعی و غيردفاعی ،توجه
به منافع و هزینه میتواند ریالی یا غيرریالی باشد اما مسلماً از عوامل اصلی سازنده فعاليت در بخش دفاعی،
كسب ثروت نبوده و هدف ،توليد تجهيزات دفاعی و پشتيبانی مورد نياز و تحویل آنها به نيروهاي مسلح است.
بنابراین دولت با این وظيفه به دنبال سود نيست (مانند تأسيس ارتش كه هدف آن حفظ امنيت مرزها است نه
كسب درآمد) .براي ممانعت وضع شده از كسب سود در صنعت دفاعی در كنار فعاليت در بخش غيردفاعی باید
چارهاي اندیشيد .یكی از كارهایی كه در این مورد میتوان انجام داد تعریف پروژههاي توليدات نظامی بر
اساس هزینهها است كه در آن صرفاً قيمت تمامشده لحاظ و سودي در آن محاسبه نمیگردد.
 -3جمعبندي و نتيجهگيري
هدف این پژوهش ارائه مدلی جامع و یكپارچه براي جهتگيري مناسب حوزه صنعت دفاعی به سمت
دومنظورهسازي علمی و عملی در كشور بوده است .به دليل فقدان بهرهبرداري از ظرفيتهاي صنایع دفاعی در
بخش غيردفاعی و عدم یكپارچگی در نوع شكلگيري و ورود این بخش به عرصه غيردفاعی ،این پژوهش در
راستاي رفع این كاستی گام برداشت .دستاورد پژوهش به لحاظ اجرایی و عملی ،توانمند شدن مدیران صنایع
دفاعی كشور و خطمشیگذاران عمومی در زمينه قابليتهاي خطمشیگذاري ،اثربخشی مدیریت مراحل و
گامهاي تدوین خطمشی در زمينه دومنظورهسازي صنایع دفاعی است.
همانطور كه در مرحله تحليل یافتههاي پژوهش اشاره گردید مدل تدوین خطمشی ،نوعی طرحریزي محسوب
میشود كه از طریق آن به ترتيب طی سه مرحله ،پيشرانها ،زمينهسازهاي مورد نياز و نهایتاً راهبردهاي الزامی
مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آنها نوع خطمشی دومنظورهسازي صنعت دفاعی شناسایی میگردد.
مطابق مدلهاي فرآیندي و تحليلی ارائهشده و براي دومنظورهسازي صنعت دفاعی ،حركت از بینظمی و نبود
پشتوانه علمی و تقليد صرف از صنایع دفاعی خارج از كشور به سمت خطمشیگذاري هدفمند ،ملی و بومی
توصيه میگردد .به این منظور هماندیشی خطمشیگذاران دو حوزه صنایع دفاعی و غيردفاعی و تبادل خواستهها
و بررسی موانع و ظرفيتها مطابق گامها و عناصر نام بردهشده در مدل مفهومی براي ساماندهی و یكپارچگی با
الزامات صنایع مذكور امري بسيار مبرم است .در پایان این نكته قابل ذكر است كه در بين عناصر مدل
دومنظورهسازي صنعت دفاعی مجموعهاي از روابط درونی و توالی برقرار است .شناخت توالی و ارتباطات
همزمان این بينش را به مدیران میدهد كه نباید به صورت تكبُعدي و مجرد به عناصر نگاه كنند .با توجه به
گستردگی اجزاء مدل تحليلی مطرحشده و بعضاً عدم انطباق برخی آیتمها پيشنهاد میشود عناصر تدوین
خطمشی با حفظ انسجام بين تمامی بخشهاي مدل (عدم همپوشی ،پرهيز از دوبارهكاري ،از قلم نيفتادن اجزاء
مدل و  )...توسط نهادي مشخص و با همكاري دو حوزه دفاعی و غيردفاعی پيگيري و كنترل گردند.
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