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Abstract: 
Defensive industries are responsible for equipping defense forces The main problem of this 

research is the existence of economic, scientific, production and ... restrictions Which is due to 

sanctions And has led to the creation of some barriers and challenges in defense industries .In 

this research, the presentation of a new organizational pyramid model based on the theory of 

dealers, To cope with constraints, With the aim of meeting the needs of stakeholders 

Maintaining the power of defense product lines  With this approach, the importance of this 

research is necessary.The type of research is practical Using the exploratory blend method .The 

method of data gathering was field survey And the data collection tool was interviewed The 

method of analysis in this research is based on the exploratory method It utilizes a community 

of 35 top managers, mid-level, operational, experts and elite defense industries findings Provide 

a new organization pyramid Ability to maintain the power of production lines in crisis And the 

transition from restrictions Through the dealership approach, Achieving the production system 
In terms of economic uncertainty, Reduce direct and indirect costs, Use Capacity Ability to go 

beyond organizational boundaries And identify the network of industrial representatives and 

service providers to supply the parts .Conclusion Networking, production, storage and 

distribution optimization based on the theory of agents It will enhance reliability and improve 

the performance of defense industries in this research. 
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ها در هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی الگوی

 صنایع دفاعی

 
 45-23( صفحات 24/09/1401تاریخ پذیرش:   24/05/1401)تاریخ دریافت:  نوع مقاله: پژوهشی

   
شتر، صنعتی مالک ا، دانشگاه صنایعمهندسی مدیریت و ، دانشکده مهندسی صنایعمدیریت و گروه مدرس    1مهدی مرادی
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  چكيده
ها و تغییرات عمده در فضای تهدیدات نظامی جهان نیاز به افزون فناوریتکاملی صنایع دفاعی و توسعه روز روند

ع را صد چندان گی کشورها در این صنایداعمال تغییرات بمنظور پاسخگوئی به تهدیدات و حفظ توان دفاعی و بازدارن

های محدودیتود نموده است صنایع دفاعی وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی را به عهده دارند. مساله اصلی این تحقیق وج

 هابه خلق برخی از موانع و چالش ت که منجرها بوجود آمده اساقتصادی، علمی، تولیدی و... است که به دلیل تحریم

 هامایندگینعی شده است. هدف این پژوهش، ارائه یک الگوی راهبردی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه در صنایع دفا

باشد. و حفظ توان خطوط تولید محصوالت دفاعی میعان ها، با هدف پاسخگویی به نیاز ذینفبرای عبور از محدودیت

ا استفاده از روش آمیخته اکتشافی انجام ب و گردد. این تحقیق، کاربردیوری میبا این رویکرد اهمیت این پژوهش ضر

ه است. روش مصاحب ابزار گردآوری اطالعات پیمایش میدانی بوده و گردآوری اطالعات در این تحقیق شده است. روش

عالی، میانی،  نفری از مدیران 35گیری از جامعه مبتنی بر روش اکتشافی و با بهره تجزیه و تحلیل در این تحقیق

باشد. از نتایج این پژوهش ارائه یک الگوی راهبردی هرم سازمانی با گان و نخبگان صنایع دفاعی میعملیاتی، خبر

ها و دستیابی به ها از طریق رویکرد نمایندگیگذار از محدودیت قابلیت حفظ خطوط توان تولید در وضعیت بحران و

فاده از مستقیم، استهای مستقیم و غیر دی، کاهش هزینهنظام تولید محصوالت در شرایط عدم قطعیت مالی اقتصا

مندی از شبکه نمایندگان صنعتی و خدماتی برای ها و توانمندی فراتر از مرزهای سازمان و همچنین بهرهظرفیت

 .باشدتامین قطعات می

 

 .هاینظریه نمایندگ ،نایع دفاعی، حفظ توان خطوط تولید، صهرم سازمانیالگوی واژگان كلیدی:
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  مقدمه -1

در کشور  ریزی، هماهنگی، پشتیبانی و توسعه توان دفاعیرت دفاع و پشتیبانی مسئول برنامهوزا

ین وزارتخانه ااست، در حقیقت وظیفه تجهیز نیروهای نظامی، برای مقابله با تهدیدات احتمالی به عهده 

است.  قرار گرفتهللی باشد. این وزارتخانه به دلیل نوع تولیدات نظامی مورد هجمه و فشارهای بین الممی

باشد و این دو حوزه در آن و بخش نظامی می صنایع وابسته به این وزارتخانه بطور عام متشکل از دولت

هایی چون تحقیق و توسعه، تولید و خدمات نظامی، تجهیزات، تاسیسات و باشند و از بخشدرگیر می

های فناوری و تغییرات عمده در حوزهافزون در کیل شده است. با توجه به رشد روزکارخانجات، تش

اضر، دیگر قادر به رسد صنایع دفاعی با ساختارهای موجود و وضعیت حال حتهدیدات نظامی، بنظر می

های برتری و سرآمدی را محقق می سازد؛ برسند به آن بلوغ و رشد مطلوب، که افقآن نیستند که 

اموریت خود ماحال دارند که ضمن نیل به اهداف و بنابراین نیاز به یک تمهید و بازطراحی ساختاری فر

نایع دفاعی صراحی و ط ؛یک آینده مطلوب را ترسیم و بتوانند الگوی سازمانی راهبردی و ساختار مناسبی

 .(1385 چشم براه،) آل دست یابندوری ایدهابکی به اثربخشی و بهرهبا چ واری نمایند ذگرا در آن ریل

باشد. با توجه های نیروهای دفاعی در هر کشور میبطور کلی رسالت صنایع دفاعی، تامین نیازمندی

های ذینفعان به تهدیدات نوین جوامع بین المللی تغییر رویکرد در این صنایع برای تامین نیازمندی

های ز دغدغهر صنایع دفاعی همواره ادباشد. رشد و پیشرفت ای برخوردار میخود، از اهمیت ویژه

های اخیر این موضوع با شدت بیشتری خود را نمایان باشد؛ بطوریکه در دههبازیگران بین المللی می

هایی برای این صنایع خلق های حال حاضر از سوی بازیگران بین المللی محدودیتساخته است. تحریم

و... منجر به خلق برخی از  های اقتصادی، علمی، تولیدیها در زمینهکرده است. وجود این محدودیت

های دفاعی در این عرصه شده ها، در روند تکاملی این صنایع و رشد روز افزون فناوریموانع و چالش

 است. 

المللی، به های بینودیتمتناسب با وجود محد 1ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت صنایع دفاعی

خطوط تولید محصوالت دفاعی در این صنایع، منظور پاسخگویی به نیاز ذینفعان و همچنین حفظ توان 

بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع باید صنایع دفاعی به دنبال یک الگوی راهبردی و 

های بوجود آمده برای این صنایع، ی مواجهه با این موضوع باشند؛ چراکه با وجود محدودیتاساسی برا

باشد. بنابراین برای گذار از ساختارهای فعلی بطور مطلوب پاسخگوی راهبری این صنایع نمی عمالً

های مطروحه، ساختارهای مورد نیاز صنایع دفاعی باید برای ایجاد یک تحول در عملکرد، محدودیت

ین ضرور را کاهش و به ازای آن اگری غیرم تصدیوظایف و دستاوردها به این سمت و سو برود که حج

ها مانع از رشد و بالندگی سازی نماید. این محدودیتصنایع را وارد عرصه های نوآوری، طراحی و یکپارچه

                                                      
1 Defense industry 



 1401زمستان ( 58 )پیاپی 4 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

 

25 

 

له اصلی این پژوهش این است که صنایع دفاعی با وجود أبنابراین مس .در صنایع دفاعی شده است

و...( با چه رویکردی های ایجاد شده توسط بازیگران بین المللی ) اقتصادی ، علمی، تولیدی محدودیت

 له گذار کنند.أتوانند از این مسمی

های ذینفعان و نیل به اهداف سرآمدی در رسد برای پاسخگویی مطلوب، تامین نیازمندیبنظر می

باشد. از اهداف اصلی و مهم این تغییر این صنایع، ایجاد یک الگوی راهبردی هرم سازمانی ضروری می

های نخبگی خارج از مرزهای سازمانی و استفاده حداکثری از ری از ظرفیتگیدر رویکرد ساختاری؛ بهره

ها و موانع تولیدی در صنایع دفاعی است؛ تا این صنایع بتوانند این ظرفیت کلیدی برای مقابله با تحریم

بعنوان یک سازمان پیشرو نقش کلیدی خود را در تحقق ماموریت خود اجرا نمایند. در این مهم عالوه 

های نخبگی موجود رکت از ساختارهای بزرگ به سوی ساختارهای چابک و منعطف توسعه قابلیتبر ح

 .(12، 2017تایمور،آسف ) توانند به خدمت بگیرنددر بیرون از مرزهای سازمانی را می

توان از طریق هایی که امکان واگذاری دارد را میدر این الگوی راهبردی هرم ساختاری فعالیت

در صنایع حذف نمود. با این رویکرد و بدون ارزش افزوده را های جاری اگذار، و فعالیتسازی وشبکه

آفرین گیرد. این اقدام ارزشمحوری تعریف و شکل میجهت شایستههای صنایع دفاعی در توسعه قابلیت

ها ایندگییابد و نمه، مدیریت شده و توسعه میسازی در این الگوی راهبردی شکل گرفتدر دل شبکه

رسانی به صنایع دفاعی در راستای ماموریت کلیدی خود ایفای نقش دهی و بهرهبعنوان عنصر اصلی بهره

گری، افزایش ی راهبردی هرم سازمانی کاهش تصدینتیجه مهم و اساسی این تغییر الگو .نمایندمی

ازمانی، خارج از مرزهای سهای ها، استفاده از ظرفیتمدیریت هزینهقابلیت اطمینان در حفظ توان تولید 

پذیری باالی تولید های اصلی، انعطافموریتأضرور به شبکه، تمرکز بر مهای غیرواگذاری ماموریت

 .باشدپاسخگویی سریع به نیاز مشتریان می محصوالت در شرایط بحران و نهایتاً

  مبانی نظری و پيشينه پژوهش -2

دالیل مختلف از جمله احتمال خطر تشدید سازمان که در گذشته به  تغییرات ساختاری هر

سازماندهی در اند، به مثابه یک جراحی در نظام های اجتماعی و اقتصادی از آن شانه خالی کردهبحران

فرایندی اجرایی است که در بسیاری . اصالح ساختار، باشدهم ضرورت دارد، حتی اگر دردناک  هر سازمان

حاکی از تغییر  . تحوالت ساختاریآورندمی به اجرا درآنرا  ازمانبهبود ساز کشورهای جهان برای انجام 

برای افزایش کارایی عملیات یک  رویکردی ودر تعادل بین ساختار سازمان و اهداف سازمان است. 

در شرایط رقابتی باعث بکارگیری  سازیشبکهرسد که مکانیسم است؛ زیرا چنین به نظر می سازمان

تر کاالها و خدمات متنوع، نتیجه تولید بیشتر و در سازمانتولید، افزایش کارایی  بیرونی در بیشتر عوامل

 ها یک ضرورت است.سازمانساختار کاهش مقیاس  سازمانها خواهد گردید. در یک و کاهش قیمت

سازی مداوم در مقاطع دیگر را به دنبال در یک مقطع زمانی، کوچک سازیشبکهباید توجه داشت که 
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های مختلف با هم متفاوت است و ارائه الگویی که موقعیت سازمان کردضمناً، باید توجه  داشتخواهد 

 .(32، 2013جان وارنر ) باشدمی یکسان برای همه آنها نه امکان پذیر است نه قابل قبول

های مدیریت های سازمانی با راهبردهای کالن یک سازمان از ضرورتها و خط مشیهمسوئی رویه

های محیطی از منظرهای ها برای مدیریت در شرایط و محدودیتسازی سازماناست. آماده اثربخش

های کلیدی در چنین شرایطی مشی وجه به تجارب بین المللی برخی خطمختلفی قابل بررسی است. با ت

ان، های مدیریت و ساختار سازمانی، تقویت اعتماد و تعلق سازمانی درسازمعبارتند از افزایش قابلیت

اندازی و ارتقای سیستم مدیریت عملکرد، افزایش اثربخشی ساختارها، در درون سازمان است. راه

مورد فرآیند برند بهره می ایهایی که از رویکرد ساختار شبکهندهد در سازماتجربیات موجود نشان می

جویز آن به راهکار و تتجربی، عملیاتی و سیاسی است. از این رو، امکان تدوین بهترین استفاده آنها 

 .(15، 2010استرک ) همگان وجود ندارد

 1سازیشبكه -2-1

 بررسی و مقایسه ترکیب موجوداند سازی استفاده کردهز راهبرد شبکههای امروزی که ادر سازمان

یک سازمان تلقی شود. در سازی شبکهتواند به عنوان نقطه شروع ای میهای عملیاتی و سرمایههزینه

سازی مناسب، شبکهگیری و قضاوت را جهت اتخاذ یک استراتژی امکان تصمیم ،مقایسه این دو ترکیب

باشد. در این راستا ، توجه به این دو گروه هزینه در این مسیر بسیار مهم میبنابراینآورد. فراهم می

ختار از حساسیت و سازی ساها و در نهایت یکپارچهسازی اهداف و فرآیندتعیین راهبردها، یکپارچه

روش مهندسی مجدد است که توفیق  اًاهمیت بسزائی برخوردار است چرا که ابزار کار در این بخش غالب

انجام دادن موفقیت  باشد.می در آن مستلزم اشراف، نگرش علمی و سیستماتیک و بسترسازی فرهنگی

سازی ساختار شبکهاید به مقوله سازی بستگی به چگونگی اجرای آن دارد. مدیریت نبامه شبکهآمیز برن

ای راهبردی بداند که منجر به یک مزیت رقابتی برنامهآنرا باید  به منزله یک عمل کوتاه مدت بنگرد بلکه

این ریزی شده خواهد کرد. سازی را هماهنگ و برنامهشبکههای مدت خواهد شد. این امر تالش در بلند

 سؤالسازی بدون برنامه تفصیلی باشد موفقیت آن در بلند مدت ساختار شبکهاگر درحالی است که 

های اعتمادی بین مدیریت رده باال و کارکنان، اعتبار تالشبرانگیز خواهد بود. مسائلی که منجر به بی

سازی، تیم بررسی شبکهدهد. برای جلوگیری از کندی پروژه سازی را مورد تردید قرار میساختار شبکه

 زاده، رجب) ها و عالئق تمامی اعضای سازمان باشدفعال و طرح آنها نمایانگر خواسته، دهکننده باید زب

کند که به سمت طراحی مجدد سازی باشد اغلب تالش میسازمانی که درصدد انجام شبکه (.1388

تر که معموالً با کاهش تعداد کارکنان همراه حرکت نماید به نحوی که برای ساختن یک سازمان کوچک

شود. در طی دوره سازماندهی مجدد باید تالش نمود طراحی مجدد بر روی ساختن ست؛ هدایت میا

سازمانی متفاوت، با یافتن مجدد انواع کار و روش انجام تاکید شود. به عبارت دیگر طراحی مجدد یک 
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قیت در باشد. موفهدف ابتدایی در طول سازماندهی مجدد به منظور انجام کارها به صورت کاراتر می

کنندگان و سازی، به مدیریت روابط داخلی، مخصوصاً تالش برای ایجاد یکپارچگی، تأمیناجرای شبکه

رویکرد  (.1388وارنر، مشتریان بستگی دارد؛ از آن جهت که طبیعت آن اساساً تغییر ناپذیر است )

ا هدف کوتاه مدت و به مدت و راهی برای بقا به جای برنامه یسازی یک راهبرد )استراتژی( بلند شبکه

باشد. از طرفی توجه به منابع انسانی در عنوان فرصتی برای توسعه بموقع و عملی در شرایط بحرانی می

ریزی برای توسعه آنها و دخیل به عنوان مشکالت و همچنین برنامهها نه ها به عنوان داراییسازمان

سازی در انجام تغییرات با توجه به نظرات آنها هکردن کارکنان در تعیین تغییرات الزم است. فرآیند شبک

رسد. حضور با سازی در یک روال تغییر باال به پائین بسیار ضروری به نظر میبه جای هدایت شبکه

سازی، سبب بر انگیختن کارکنان های مربوط به فرآیند شبکهانرژی و پیش قدمی مدیران در انجام فعالیت

در واقع اطمینان  شود.ر فرآیند شده و مانع مقاومت در برابر اجرای آن میسازمان به انجام وظایف خود د

ها، بازه زمانی و... کامالً ها، تأثیرات آن بر هزینهسازی، نتایج راهبرداز اینکه همه افراد از اهداف شبکه

وص از آگاه باشند و اطالعات حساس تنها در اختیار سطوح باالی سازمانی قرار داده نشود در این خص

باید ارتباطات شفاف سطوح باالی سازمان با کارکنان در فرآیند  ای برخوردار است.اهمیت ویژه

سازی بصورتی که اطالعات بصورت پیوسته، سازگار و صادقانه در اختیار کارکنان قرار بگیرد و شبکه

انجام مداوم تجزیه و تحلیل و  ها و نتایج بصورت مبهم و تعدیل شده به آنها داده نشود.تصمیم گیری

سازی به منظور حصول اطمینان از انجام کامل کار قبل از ارزیابی گیری از اجرای فرآیند شبکهگزارش

و اینکه تا زمان  سازی و بقای آن نیز در نظر گرفته شودسازی برای انجام شبکهنهایی، در زمان آماده

روش مورد نیاز را تعیین نماییم. همچنین ضروری است  تجزیه و تحلیل فرآیند صبر کنیم و در آن زمان

مأموریت آینده سازمان، مزیت رقابتی و ساختار سازمان را بصورت مؤثر و به عنوان راهی برای توسعه 

توان گفت که نحوه عملکرد سازمان و سازی مشخص گردد. در این صورت میراهبرد )استراتژی( شبکه

های حاصل از سازی برای کارکنان سازمان نباید با فشار و درگیریهرآیند شبکنتایج بدست آمده در ف

ترین عوامل این فرآیند همراه باشد ضمن اینکه روش انتخاب شده فرهنگ سازمان، به عنوان یکی از مهم

 (.1394،کرمی) باید در نظر گرفته شود

مان را در دستیابی به سازی(، سازهای متفاوت در این فرآیند )شبکهبه هر جهت استفاده از رویه

دهد اثرات تحوالت بیشتر تحقیقات انجام شده نشان میاهداف تعیین شده دچار مشکل خواهد کرد. 

ماند و ادامه فعالیت آنها در سازمان را با تردید الگوهای راهبردی ساختاری بر روی پرسنل باقی می

صنایع برای رفع موانع ضروری است  در حقیقت تحول ساختاری برای ادامه حیات این سازد.مواجهه می

های علمی و صنعتی در صنایع دفاعی از طریق ساختارهای شبکه سازی؛ بدان نیاز به توسعه و ظرفیت

معنا نیست که به سمت افزایش حجم ساختاری و تجهیزات سازمانی پیش برویم بلکه ضرورت تحول در 

در بخش سرمایه انسانی، فناوری و تجهیزات  وصاًساختارها با این هدف است که بتوان تعادل منافع را خص
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حیح و متناسب تامین گردد. آن چیزی که اهمیت دارد؛ دستیابی به یک اگوی هرم ساختاری راهبردی ص

های صنایع دفاعی دانش بنیان باشد، که ضرورت قطعی برای نظام دستیابی به آرمانبا عملکردی کارا می

سازی مبتنی بر نظریه نمایندگی ها در سازی ساختار شبکهشده پیاده شارهرا داشته باشد. همانطور که ا

های خاص یک رویکرد برای مقابله با مسائل ناشی از اعمال فشارهای صنایع دفاعی با ابعاد و  ویژگی

های این الگو ساختار و هرم سازمانی راهبردی باشد. ویژگیها مییاسی و بین المللی در قالب تحریمس

زیست بوم فعلی صنایع دفاعی بایستی مورد بررسی قرار گیرد. لذا بایستی در این تحقیق، یک با شرایط 

الگوی ساختار راهبردی ارائه گردد تا بتواند، مشکالت و تنگناهای موجود در حوزه قوانین و مقررات 

و...  حاکم بر صنعت دفاعی از جمله حوزه های سازماندهی و ساختار تشکیالتی بافت سرمایه انسانی

رسد که در ادامه به تفسیر ها ضروری میشریح نظریه نمایندگیدر همین راستا نیاز به ت مرتفع نماید.

 شود.آن پرداخته می
 

 1نمایندگی نظریه-2-2

 نییرا تب یمال یها و مشکالت موجود در انواع قراردادهانهیاز هز یکه قادر است بخش ییهاهیاز نظر یکی

 ،یمال ت،یریاقتصاد، مد لیاز قب یمتعدد یهادر حوزه هینظر نیاست. ا یندگینما هینظرنمایند، 

 یباز هیظربا ن یکه ارتباط تنگاتنگ هینظر نیاست. ا کرده دایکاربرد فراوان پ استیس یحت و یحسابدار

از آغاز  هایندگینما هینظر پردازد.یچندجانبه م ایاز تضاد منافع در روابط دو  یهم دارد به مسائل ناش

و  تیریمد ،یاقتصاد، مال یهاموفق و فعال در رشته اریبس یو مطالعات یقاتیحوزه تحق کیبه  70دهه 

 یدر مقاالت متعدد یندگینما هینظر راهبرد ریاخ یهاشده است. در سال لیتبد نهایموضوعات مرتبط با ا

 2لعام کی یهاواکنش با کنش و یندگینما هینظر و اقتصاد به کار گرفته شده است. یمال یهادر حوزه

کار  ییکه با آن دارا (مانکاری)مستأجر، پ 3ندهینما کیاست و  ییدارا کی)کارفرما، مالک( که مالک 

نظریه مربوط به  نیا گذارد، سروکار دارد.یاثر م ییکه بر ارزش دارا ردیگیم یماتیتصم ایکند و یم

 یانجام خدمت ای یو اقتصاد یمنابع مال عیخصوص توزدر یریگمیتصم تینفر مسئول کیاست که  یمورد

( نظریه نمایندگی، مبتنی بر 1386 منوریان،) کندیواگذار م یگریبه شخص د یقرارداد مشخص یرا ط

های مربوط به های رفتاری مشخص بین سهامدار و مدیر است. فرضهای مختلفی از جمله فرضفرض

توانایی پیش بینی آینده و  -تفاوتی نسبت به ریسکبی -انتظارمالک: ماکزیمم کردن مطلوبیت مورد 

ریسک  -های مربوط به نماینده: ماکزیمم کردن مطلوبیت مورد انتظارو فرض؛ دریافت اطالعات می باشد

توانایی پیش بینی آینده و پردازش اطالعات  -داررفتار در جهت منافع سهام -تمایل به کارگریزی -گریزی

                                                      
1 Agency Theory 
2 Principal 
3 Agency 
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هایی های مدیریت زنجیره تأمین ناشی از وجود کاستیها در زمینهدیدگاه نظریه نمایندگیاست. نیاز به 

دهند که با شرایطی پویا ها زمانی بروز میدر دیدگاه اقتصادی مدیریت زنجیره تامین است. این کاستی

 یهاتیه از قابلبه دنبال استفادپژوهش  نیا (1389آبادی، عباسعلی، میان) در زنجیره تأمین مواجه باشیم

پژوهش با  نیا در قالب یک الگوی راهبردی هرم سازمانی است. الگوی ساختاری یسازموجود در شبکه

به صورت همزمان، در نظر دارد تا نحوه  هایندگیو نظریه نما نیتام رهیزنج میدر نظر گرفتن مفاه

 یصنعت ندگانیشبکه نما یساماندهسازمان و  یفراتر از مرزها درموجود  یو توانمند هاتیظرف یریبکارگ

. دینما تامینرا  نفعانیمتناسب با سفارش ذ ییپرکاربرد در محصول نها و ازیقطعات مورد ن نیتام یبرا

هرم سازمانی راهبردی و بومی  مدل ساختاری و نهایتاًبه  یابیشده به منظور دست یها طدر ادامه گام

 .دیخواهد گرد ارائه الگوی ساختاری کیدر قالب  هامتناسب با نظریه نمایندگی

ها و مناسب سازمان یهااست ضرورت واکنش رییکه بصورت دائم در حال تغ یطیدر مح یصحنه رقابت

فشارد یم یپا ینامطمئن خارج طیآنها با مح یریپذرا دو چندان کرده و بر انعطاف یدیتول یهاشرکت

 ازمندیو حفظ آن ن بمناس یگاهیبه منظور کسب جا یو جهان یدر عرصه مل یامروز یهاو سازمان

هستند.  انیو انتظارات مشتر یرقابت تیتحقق مز یمناسب در راستاساختاری  یاز الگو یریگبهره

توسعه دانش  ها،ندیانجام امور و فرآ یهاهیکاال و خدمات رو دیدر تول یامروز یهادر سازمان انیمشتر

به  ؛باشدیبقا م یاز عوامل اصل ساختار مناسب باشد.یم انسازم یاهمراه و همگام اعض یو توان رقابت

 یو دارا اردد دیها تاکشرکت یریپذو انعطاف یریپذانطباق شیبر افزا ایساختارهای شبکه یطور کل

 یها براسازمان ،یالدیم 70و  60است. در دو دهه  یطیمح راتییو اثربخش به تغ عیواکنش سر تیقابل

 یخود محصول یداخل یندهایو بهبود فرا یکردند تا با استانداردسازیخود تالش م یتوان رقابت شیافزا

ای با هدف تولید بر همین اساس استفاده از ساختارهای شبکه کنند دیکمتر تول نهیبهتر و هز تیفیبا ک

 (.1387بزازی، باشد)های امروزی میهای کمتر بیشتر مورد نیاز سازماناستاندارد و با کیفیت با هزینه

 یسازکوچک یاستراتژ -2-3

 کیبه  نیلمطلوب جهت  تیبه وضع یکنون تیسازمان از وضع لیتبد راهبرد کی یسازکوچک

ها که تیاز فعال یامجموعهی سازباشد. کوچکیم انیمشتر یهاازیمناسب و ارضاء ن یرقابت تیوضع

 یو نگهدار نهیهز نترلسازمان و ک ییکارا شیکه قصد کاهش پرسنل با هدف افزا ییهاسازمان لهیبوس

تعداد  کیستماتیکاهش س کی یسازکوچک نی. بنابراکنندیمتعریف در بازار را دارند،  یقدرت رقابت

لکرد آن مو ع ییها بر اساس هدف سازمان نسبت به بهبود کاراتیاز فعال یامجموعه قیکارکنان از طر

 یسودآور ان،یمشتر تیرضا شیافزا ،یقدرت رقابت شیافزا یسازکوچک ندیفرا فاهد. برخی از اباشدیم

و سازمان  یرفاه اقتصاد شتر،یب یریپذانعطاف تر،عیسر یریگمیتصم ،هیبازگشت سرما شیافزا شتر،یب

 یبرنامه کار کیدهد که عدم یتجربه نشان م باشد.یسازمان م یورو بهره یکارآمد شیسهامداران و افزا

در واقع گردد. یم یسازبه اهداف کوچک یابیموارد سبب بروز مشکالت و عدم دست شتریروشن در ب
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ی، فرهنگ سازمان یبر رو یاثرات منف جادیاد از که عبارتن داشته باشد نیزرا  یتواند تبعاتیم یسازکوچک

مانده که در  یباق یانسان یروین یبر رو یوجود اثرات منفو  تجارت سازمان یرو اثرات مضر بر جادیا

میان ) از دست رفتن اعتماد افراد و هیاند از جمله کاهش روحهمراه بوده یسازکوچک ندیفرآ

سازی، استفاده از مبانی تئوری ثر در کوچکؤراهکارهای بسیار م(. در این شرایط یکی از 1389آبادی

ها در مدیریت سازمان است که نقش مهمی پیدا خواهد نمود و از تبعات این کار بطور اثربخشی نمایندگی

 کاهد.می

  شناسیروش -3

 این پژوهش از نوع کاربردی است و بعنوان یک راهبرد در روند تولیدات صنایع دفاعی با هدف

های خارج از سازمان و ایجاد نمایندگان صنعتی، خدماتی در شرایط عدم اطمینان استفاده از ظرفیت

 روش گردآوری اطالعات در این تحقیق بصورت برای حفظ توان تولید محصوالت، مورد نیاز کاربرد دارد.

فی است. برای تجزیه های کیفی و توصیها و پردازشپیمایش میدانی بوده و با استفاده از مطالعه تحلیل

بررسی اسنادی و سپس تحلیل  ها در بخش کیفی و در تدوین ادبیات تحقیق، از روشِو تحلیل داده

ها از محتوای کیفی با ابزار مصاحبه استفاده شده است. در بخش کمی نیز برای تجزیه و تحلیل داده

ها مربوط به تحلیل توصیفی داده االتؤروش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تحلیل س

 استفاده شده است. Excelو  Spssو تعیین میزان مطلوبیت از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزارهای 

بوده و همچنین روش تجزیه و تحلیل در  پیمایش میدانی همراه ابزار گردآوری اطالعات شامل مصاحبه،

نفری شامل یک طیف از مدیران  35جامعه آماری گیری از این تحقیق مبتنی بر روش اکتشافی با بهره

با محوریت سازمان صنایع دریایی که در عالی، میانی، عملیاتی و خبرگان و نخبگان صنایع دفاعی 

باشد صورت ر میزیر سطحی در رتبه اول کشوتولیدات محصوالت دریایی نظامی و تجاری سطحی و 

های تاکتیکی و ساخت های تجاری و نظامی، قایقاین سازمان در ساخت کشتی گرفته است همچنین

های دریایی و فناوری گلوگاهی مرتبط رجع است بطوریکه تعمیرات در حوزهدریایی م موتورهای پیشرانِ

ین سازمان با قدمتی هفده ساله توانسته در این حوزه در باشد ادر اختیار این سازمان می با آن صرفاً

خبرگان این های دریایی نقش آفرین باشد. بعنوان سازمانی پیشرو در ماموریتکشور پیشقدم باشد و 

سال  20های، سابقه اند. جامعه آماری مذکور با ویژگیگیری هدفمند انتخاب شدهوش نمونهر اتحقیقی ب

های راهبردی وع تحقیق و دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد و همچنین جایگاهبه باال و مرتبط با موض

و اجرایی که مشغول به کار بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند. طیف جامعه آماری در نظر گرفته شده 

 باشد.می 1بشرح جدول 
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 . طیف جامعه آماری1جدول 

 نخبگان خبرگان مدیران عملیاتی مدیران میانی مدیران عالی

8 7 5 9 6 
 

 تعاریف طيف جامعه آماری: -3-1

گروهی از مدیران هستند که در سطح عالی شامل معاونین و مدیران عامل در صنایع  مدیران عالی:

نفر از آنها در این  8باشد که تعداد باشند و تصمیمات ادراکی و راهبردی در سازمان به عهده آنها میمی

 گرفتند.پژوهش مورد مصاحبه قرار 

که نقش آنها رابط بین مدیران سطوح عالی سازمان و سطوح  استشامل مدیرانی  مدیران میانی:

 نفر از آنها در این پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. 7باشد که تعداد عملیاتی می

ه آن دسته از مدیرانی هستند که نقش تولید و عملیات در صنایع؛ به عهده این دست مدیران عملیاتی:

نفر از آنها در این پژوهش مورد مصاحبه  5باشد و عمدتا مدیران صنعت هستند که تعداد از مدیران می

 قرار گرفتند.

گروهی از صنعتگران و کارشناسانی هستند که به دلیل ویژگی تجربیات مرتبط با ماموریت  خبرگان:

شود که )ئی کیو( سنجیده می سازمان از سایرین متمایز هستند. تمایز این کارکنان با هوش هیجانی

 نفر از آنها در این پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. 9تعداد 

گروهی از محققین و کارکنان هستند که به دلیل ویژگی علمی، تحصیلی، تخصصی و دانشی  نخبگان:

نفر  6 شود که تعدادکیو( سنجیده میاز سایرین متمایز هستند. تمایز این کارکنان با هوش منطقی )آی

عالوه بر جامعه آماری  هاقبل از طراحی پرسشنامه از آنها در این پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند.

گیری از نظرات خبرگان دفاعی در دانشگاهای مرتبط با ها با بهرهبردن روایی و پایایی مصاحبهبرای باال

نظر خواهی قرار گرفت. بعد  ، موردِهارسش، فرایند پو صنایع دفاعی و... یوسسه تحقیقاتحوزه دفاعی، م

درخصوص سنجش روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با کسب نظر از  ها مجدداًاز طراحی پرسش

االتی که از اعتبار کمی برخوردار بودند ؤخبرگان دفاعی علمی و دانشگاهی، نسبت به اصالح و یا حذف س

برای آن  86/0رد سنجش قرار گرفت و مقدار اقدام گردید. ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ مو

های پرسشنامه نیز آلفای کرونباخ محاسبه گردید و بطور متوسط باالی لفهؤبدست آمد. برای هر یک از م

متناسب با  حاصل گردید و بر همین اساس پایایی پرسشنامه نیز مورد تائید قرار گرفت. 793/0

ها بصورت ر گرفته شده برای این تحقیق سعی شد مصاحبههای انجام شده با جامعه آماری درنظمصاحبه

های انجام شده سعی شد دقیق، عمیق و ساختارمند و از طریق مراجعه حضوری انجام گردد. در مصاحبه

ضمن تشریح بیان مساله و شرحی از اهداف نظری تحقیق ارائه گردد بعد از بررسی مصاحبه ها نتایج 

 افی و تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدست آمده از آنها به روش اکتش
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 های پژوهشها و یافتهتحليل داده -3-2
 روش تجزیه و تحلیل مصاحبه طی این مراحل صورت گرفت: 

شوندگان های اساسی و مورد تاکید مصاحبههها، استخراج کلید واژکاوی متن مصاحبهبررسی و داده

ها، با بررسی بندی موضوعات احصاء شده از مصاحبهفراوانی باال و دستها بندی مطالب بو نهایتاً خوشه

 نظرات مصاحبه شوندگان به ترتیب هر طیف 1 بعمل آمده برابر طیف جامعه آماری در جدول شماره

 یلتکم یهاپرسشنامه یقشده از طر یمنظور اطالعات گردآور ینا برایمورد بررسی و تحلیل قرار گرفت 

 یبارگذار Smart PLSالزم در نرم افزار  هاییلدرج و پس از آن جهت تحل Spssار شده در نرم افز

نظام  یکل یها یاستتحقق س بر نظارت راهبردی یالگو یهاها و شاخصابعاد، مؤلفه یه. سپس کلیدگرد

شده به آن  ینرم افزار درج و در ادامه اطالعات گردآور یطدر مح یبه صورت انعکاس در صنعت دفاعی

 داده شد.  یصتخص

اساس نتایج بدست آمده ماری مورد مطالعه در هر طیف و بربندی نظرات جامعه آعمبا توجه به ج

نها با یکدیگر های بعمل آمده نظرات مصاحبه شوندگان با توجه به معناداری و ارتباط آطی مصاحبه

اساس تحلیل محتوا ر برجامعه آماری مدنظها مجدداً با نظر ها و شاخصلفهمؤ ،عدتعیین گردید و بُ

 اند.مشخص شده2شناسایی و احصاء گردیدند. که به شرح جدول شماره 

 ها مورد نظر مصاحبه شوندگانها و شاخصلفهؤم عد،بُ .2جدول 

 بعد مولفه ها شاخص

 حفظ توان تولید محصوالت مورد نیاز در شرایط بحران 

 ها نمایندگی

)نهاد پیمانکاری 

خدماتی تولیدی،تحقیقاتی و 

 در سطح ملی و بین المللی(
هرم  الگوی

سازمانی در 

 صنایع دفاعی

های فناورانه بیرون از مرز  شنننناسنننایی و اسنننتفاده از ظرفیت

 سازمانی

 سازی از طریق ایجاد نمایندگان برای تامین قطعاتشبکه

 اهتمام بخشی به ظرفیت سازی تولید 

 تحقیقاتیتوجه به نهادهای پیمانکاران صنعتی و 

 ها در محیط برون سازمانیکشف و شناسایی و حمایت استعداد

 دستیابی به نظام تولید محصوالت نوآورانه

 ها، صرفه جوئی و کاهش هزینهمدیریت

 حوزه راهبردی

نهاد  ،های راهبری)گروه

 کارفرمائی دانش بنیان(

اجرای ضننرور در ور غیر بندی امور با اولویت و حذف امدسننته

 های سازمانیماموریت

 پذیری باالسازی و انعطافچابک

 محورسازی و هدفمندی ساختاری ماموریتکوچک

 ایستاد حرفه توسعه مراکز طراحی و تحقیقات و نوآوری
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 بعد مولفه ها شاخص

ستفاده از ظرفیت  شگاهی بدون وجود محدودیت ا های های دان

 حوزه دفاعی

)مراکز طراحی و تحقیقات و 

مدیران  توسعه فناوری،

های تولید بدون پروژه

ژ و امراکز مونت، کارخانه

 ازی(سیکپارچه

 سازیبخشی به مراکز مونتاژ و یکپارچه انسجام

 بوجود آمدن فضای تولید بدون کارخانه

بت در            قا با وجود حس ر یاز  عات مورد ن یت قط قاء در کیف ارت

 پیمانکاران

 سپاری خدمات تخصصی و فنیبرون

 های دفاعیامنیت پروژه

 دهی بهنگام محصوالت مشتریانتحویل بازرگانی دانش بنیان

 های پیمانکاران صنعتی و تحقیقاتیایجاد حس رقابت در نهاد

 

 چارچوب نظری تحقيق -3-3

به تدوین چارچوب نظری تحقیق منطبق بر برداشت محقق از مجموعه نسبت ی، شناسروشاساس بر

ها در صنایع دفاعی ها و عوامل مرتبط با الگوی راهبردی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگیمصاحبه

خروجی این بخش حاصل اندیشه محقق با توجه به مراتب مذکور است.  درواقعخواهیم پرداخت و 

هرم سازمانی از مطالعه تحقیقات موجود و با توجه به ادبیات و مبانی نظری همچنین الگوی راهبردی 

معطوف  یو صرفه اقتصاد یبه مسائل مال صرفاًای سنتی مدیریت به ساختارهای شبکه دگاهیدباشد. می

مورد توجه  نیز یبرون سازمان یهاتیاز جمله استفاده از ظرف یپژوهش عوامل نیکه در ا یاست در حال

و مالک در  ندهینما نیرابطه ب یندگینما راهبردی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه ی. الگوگیرندیمقرار 

از جمله  یمختلف یهابر فرض یمبتن یندگینما ی. تئورشودمینشان داده  یندگینما یچهارچوب تئور

 یدفاع عیصنا نیتام رهیدر زنج است.و مطلوبیت طرفین و مالک  ندهینما نیمشخص ب یرفتار یهافرض

 لتشکمکه  است یعوامل شامل وزارت دفاع به عنوان هسته اصل نیا کنندیم ینقش باز یعوامل متعدد

 عیصنا انیبه عهده دارند. مشترو... را  یو نظارت یدیتول ،یقاتیتحق فیوظا که است تابعه یهااز سازمان

 یهاسازمان طتوس یو دفاع ینظام زاتیدر حوزه تجه عیصنا نیا یدیخاص بوده و محصوالت تول یدفاع

 نیبزرگ شده و ا یدفاع عیصنا یموارد هسته مرکز نی. با توجه به ادنریگیمورد استفاده قرار م ینظام

پیش فرض اساسی الگوی هرم سازمانی این  .باشدیم آن یو چابک یریپذانعطاف یبرا یموضوع مانع

است که اگر هر دو طرف رابطه مالک با نماینده اصلی در راستای حداکثرسازی مطلوبیت خود تالش 

(. بنابراین 1386 ایزدخواه،) کنند؛ در واقع هر طرف همیشه به نفع طرف مقابل عمل نخواهد کردمی

باشد. کاربردهای نظریه می های نظریه نمایندگیلیتبا آن استفاده از قاب هیکی از راهکارهای مواجه

نماینده -ها در الگوهای ساختاری تاکنون بسیار کمیاب بوده است. هنگامیکه چارچوب مالکنمایندگی
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توان به تواند به عنوان مالک و اعضای دیگر را میزنجیره تعریف شود عضو اصلی سازمان میاین برای 

 گردد:بخش تعریف می 3(. بدین منظور 1388زاده،  )رجب عنوان نماینده در نظر گرفت

ند باشبخش اول حوزه راهبردی سازمان، این گروه متشکل از افراد مستعد و خبرگان مدیریت می

دار یت نقش راهبری در سازمان را عهدهدهند در واقع این سطح از مدیرو این حوزه را تشکیل می

های اصلی سازمان را تدوین و مدیریت روابط مقابل بین واحدهای سازمان باشند. این حوزه سیاستمی

باشند. نقش این حوزه عیناً این گروه شامل مدیران عامل، قائم مقام و معاونین میکنند را تعیین می

ه شده در این سطح همان نقش هرم سازمانی معمول است که برای مدیران عالی سازمان در نظر گرفت

گردد همچنین نقش ادراکی مدیران در این های کالن سازمانی اخذ میاز هرم سازمانی تصمیم گیری

ترین نقش در این سطح سطح تعریف شده است و در اصل تصمیمات راهبردی سازمان، جزء اصلی

های راهبری در روههای ساختاری معمول ایجاد نقش گباشد. تنها نقطه تفاوت در این بخش با هرممی

باشد که نقش مشاوره سازمانی را در راستای تصمیم یاری بهتر و با کیفیت بعنوان ممیزان آن می

های راهبردی در قالب یک نهاد کارفرمایی دانش بنیان تصمیمات راهبردی، برای مدیران عالی یا گروه

سری مشاوران بیرونی هستند که به این معنا که مدیران سطح عالی دارای یک  ،کنندنقش آفرینی می

با یک نگاه راهبردی و سیستمی، بیرون از مرزهای سازمانی اثرگذاری تصمیمات راهبردی در سازمان را 

بانی قرار داده تا درصورت بروز چالش در تصمیات راهبردی نسبت به هدف گذاری در مورد رصد و دیده

 سازمان ایفای نقش کنند.

این الگوی راهبردی هرم سازمانی ارائه شده این بخش به خودی خود  بخش دوم ستاد حرفه ای، در

به مراکز طراحی و تحقیقات و توسعه فناوری، مدیران پروژه تولید بدون کارخانه و مراکز مونتاژ و 

شود. این درحالی است که در هرم های سازمانی معمول این رده صرفا با نقش سازی تقسیم مییکپارچه

د. این حوزه با هدف ارتقاء کننبعنوان رابط بین رده های عالی و عملیاتی ایفای نقش میمدیران میانی و 

راحی و تحقیقاتی که رکن اساسی در نوآوری محصوالت، تولید های طبخشی بیشتر در حوزه و سهم

سازی محصول تدوین و تشکیل شده است تا موازنه تحقیق و توسعه را تغییر بدون کارخانه و یکپارچه

داده و سهم تحقیق را نسبت به توسعه در صنایع دفاعی افزایش داده و به تبع آن نقش تولید بدون 

تر نماید. در حقیقت طراحی این سطح در این الگوی راهبردی هرم پر رنگ سازی راکارخانه و یکپارچه

ای است تا بتواند با چابکی و پویایی باال در سه الیه طراحی، سازمانی اهمیت به نقش یک ستاد حرفه

سازی، همزمان با یک تحقیقات و توسعه فناوری، تولید بدون کارخانه، مراکز مونتاژ و یکپارچه

باال نقش آفرینی کند. این سطح از یک ویژگی ترکیبی تشکیل شده است. با این وضعیت  پذیریانعطاف

های سازمانی گذشته وجود داشت؛ فراتر رفته و توسعه یافته حاال دیگر فقط از یک نقش رابط که در هرم

یرد گتر شده است. در حقیقت نهاد کارفرمایی دانش بنیان یا حلقه تفکر دانایی در این سطح شکل می
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های این سطح در این الگوی راهبردی های تفکر از نقشپردازی، تولید فکر و توسعه حلقهو نقش ایده

 باشد.می

)ظرفیت دانشگاهی( و خدماتی،  ها یا نهاد پیمانکاری تولیدی )انبوه( تحقیقاتیبخش سوم، نمایندگی

انی جدا و به شبکه همکاران بصورت کامل از هرم سازم در این الیه نقش مدیران عملیاتی )اجرایی(

کنند ها برای صنایع دفاعی ایفای نقش میواگذار شده است. و در باز طراحی جدید تحت عنوان نمایندگی

و خدماتی در سطح ملی و بین المللی ها، همان نهاد پیمانکاری تولیدی، تحقیقاتی در واقع نمایندگی

ح عملیاتی را در سازمان را پوشش دهند بر همین توانند نقش سطوها میباشند. در اصل نمایندگیمی

ها ای است که قابلیت واگذاری به بیرون را در قالب نمایندگیاساس در این الگو راهبردی این سطح حوزه

دارد. در اصل بیشتر ابنیه، تجهیزات، کارگاه ها در این سطح بنا نهاده شده است که در صورت وجود 

های تولید محصول را ی ثابت، نگهداری اداره و... را به دنبال دارد و هزینههاتولید یا عدم تولید هزینه

قیمت تمام شده اثرگذار خواهند بود؛ از طرفی گستردگی   درباالبردنبرای مشتریان باال برده و طبعیتاً

وضوع شود. این مپذیری مییابد و مانع از چابکی و انعطافها بیشتر در این سطح بروز و ظهور میسازمان

ها، افراد متخصص، تولید در شرایط در صنایع دفاعی الزامات دیگری از جمله تامین امنیت اطالعات پروژه

سازی توان عالوه بر اندازهعدم اطمینان و ... را نیز به دنبال دارد در صورتیکه با واگذاری به نمایندگان می

بطور خاص کاست. با وجود چنین الگوی  های دیگر نیزها از حساسیتجوئی در هزینهسازمان و صرفه

شود و آن وجود بازیگر ها و صنایع احساس میهرم ساختار راهبردی نیاز به یک رابطه بین نمایندگی

ها برای های نمایندگیگیری از ظرفیتباشد که با هدف بهرهجدیدی به نام بازرگانی دانش بنیان می

ت آفرینی نماید. در نهایست در این الگوی راهبردی نقشبایکنند و میحفظ توان تولید نقش بازی می

های نخبگی و خبرگی سازی ظرفیتتوان اذعان نمود مزیت رقابتی این رویکرد استفاده و توسعه شبکهمی

های بین المللی و نظام های تولید، مقابله با محدودیتهزینه گیربیرون از مرزهای سازمانی، کاهش چشم

 فناورانه است. دستیابی به محصوالت

با توجه به این موارد و توضیحات ارائه شده؛ الگوی راهبردی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه 

 گردد.میبشرح شکل زیر ها در صنایع دفاعی ارائه نمایندگی
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 هاالگوی راهبردی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی .1شکل 

 ها یافته -4
و همچنین تحلیل محتوای نظرات مصاحبه  2های بعمل آمده از جدول شماره با توجه به بررسی

 Spssهای بدست آماده با استفاده از نرم افزار شوندگان جهت ارزیابی مجدد برای صحه سنجی شاخص
ده از ای با استفامورد بررسی قرار گرفتند و با توجه به اطالعات بدست آمده در این جدول پرسشنامه

 1-2-3-4-5از خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، با نمرات به ترتیب  1طیف پنج گانه لیکرت
اساس برای نظرخواهی کیفی بین جامعه آماری درنظر گرفته شده توزیع گردید. بر تدوین گردید و مجدداً

چهار سنجیده شد؛ و حائز  ها بعد از مقایسه با میانگین مطلوب عددشاخص اطالعات بدست آمده نهایتاً
گرفتند. الگوی هرم راهبردی ساختاری شوندگان قرار شرایط کسب میانگین نمره مذکور از نظر مصاحبه

های بوجود آمده که مانع از رشد و بالندگی در صنایع دفاعی شده این پژوهش با توجه به محدودیت
جهت  و تحقیق( طراحی و تدوین گردید)جامعه آماری  یاست با استفاده از نظر متخصصان حوزه دفاع

های تدوین شده تست نهایی الگو شامل ارزیابی کارایی و پاسخگویی ابعاد اصلی آن در قالب پرسشنامه
آوری، مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفت تا ابعاد آن بین جامعه آماری توزیع گردید، بعد از جمع مجدداً

تعداد  3 حقیق مورد بررسی مجدد قرار گیرد. جدول شمارهرایی و اثربخشی مساله تاز حیث میزان کا
 دهد.دهنگان به آنرا نشان میپاسخ دهنگان به همراه طیف امتیاز هر سؤال و تعداد پاسخ

 
 

                                                      
1 Likert scale 
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 دهندگان به سواالت در یک نگاهمیزان فراونی پاسخ .3جدول 

 شاخص ردیف
تعداد پاسخ  نمرات

 1 2 3 4 5 دهندگان
 30 - 1 4 7 18 در شرایط بحرانحفظ توان تولید  1

 30 - - 4 12 14 دستیابی به نظام تولید محصوالت نوآورانه 2

3 
ستفاده از ظرفیت      سایی و ا نه بیرون از های فناوراشنا

 های سازمانیمرز
17 10 3 1 1 32 

 35 2 3 7 13 10 هاصرفه جوئی و کاهش هزینه ،مدیریت 4

5 
امور غیر ضننرور در بندی امور با اولویت و حذف دسننته

 اجرای ماموریت سازمانی
5 15 12 - - 32 

 33 - 4 8 12 9 توسعه مراکز طراحی و توسعه فناوری و تحقیقاتی 6

 30 - 2 5 15 8 سازیشی به مراکز مونتاژ و یکپارچهانسجام بخ 7

 35 1 5 5 12 12 بوجود آمدن فضای تولید بدون کارخانه 8

 35 - - 6 9 20 باالپذیری سازی و انعطافچابک 9

10 
کوچک سننازی سنناختار ها و هدفمند شنندن منابع به 

 سمت ماموریت
18 15 1 - 1 35 

 30 - 6 7 12 5 سپاری خدمات تخصصی و فنیبرون 11

12 
سنننازی از طریق ایجاد نمایندگان برای تامین شنننبکه

 قطعات
18 12 5 - - 35 

13 
برون ها در محیط کشف و شناسایی و حمایت استعداد  

 سازمانی
17 13 3 1 - 34 

 33 2 2 3 14 12 های دفاعیوضعیت امنیت اطالعات پروژه 14

 30 3 7 11 4 5 اهتمام بخشی به ظرفیت سازی تولید  15

 35 - - 16 10 9 های پیمانکاران صنعتی و تحقیقاتیتوجه به نهاد 16

17 
یت    فاده از ظرف بدون وجود      اسنننت گاهی  های دانشننن

 حوزه دفاعیمحدودیت های 
12 11 6 2 1 32 

18 
وجود حس رقابت در نهادهای پیمانکاران صننننعتی و        

 تحقیقاتی
9 12 5 3 - 29 

19 
مورد نیاز با وجود حس رقابت  ارتقاء در کیفیت قطعات

 در پیمانکاران 
11 12 7 2 3 35 

 26 4 3 4 8 7 تحویل دهی بهنگام محصوالت مشتریان 20
 
 

 

 

 بدست آمد. 4های مدل مطابق جدول شاخص 3نتایج حاصله از جدول برداری از با بهره
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 . شاخص های مدل4جدول

 شاخص ردیف
میانگین 

 امتیاز
 شاخص ردیف

میانگین 

 امتیاز

1 
حفظ توان تولید در شنننرایط 

 بحران
0.754 11 

سنپاری خندمات تخصصنی    برون

 و فنی
0.707 

2 
ید         ظام تول به ن یابی  دسنننت

 محصوالت نوآورانه
0.867 12 

سننازی از طریننق ایجنناد   شننبکه

 نمایندگان برای تامین قطعات
0.874 

3 

شنننناسنننایی و اسنننتفاده از  

های فناورانه بیرون از    ظرفیت 

 های سازمانیمرز
0.966 13 

کشننف و شناسننایی و حمایننت   

ها در محنننیط بنننرون اسنننتعداد

 سازمانی
0.871 

4 
یت    فه جوئی و    ،مدیر صنننر

 کاهش هزینه ها
0.749 14 

امنیننننت اطالعننننات وضننننعیت 

 های دفاعیپروژه
0.794 

5 

بندی امور با اولویت و دسننته

حننذف امور غیر ضنننرور در 

 اجرای ماموریت سازمانی
0.756 15 

سننازی اهتمام بخشننی به ظرفیت

 تولید 
0.607 

6 
کز طراحی و         توسنننعننه مرا

 توسعه فناوری و تحقیقاتی
0.758 16 

هاد     ت به ن جه  کاران      و مان های پی

 صنعتی و تحقیقاتی
0.760 

7 
به مراکز   انسنننجام  بخشنننی 

 سازیمونتاژ و یکپارچه
0.793 17 

های دانشگاهی  استفاده از ظرفیت 

های حوزه  بدون وجود محدودیت   

 دفاعی
0.794 

8 
ید     مدن فضنننای تول بوجود آ

 بدون کارخانه
0.766 18 

های        هاد بت در ن قا وجود حس ر

 پیمانکاران صنعتی و تحقیقاتی
0.786 

9 
پذیری انعطافسازی و  چابک

 باال
0.880 19 

مورد نیاز  ارتقاء در کیفیت قطعات

 با وجود حس رقابت در پیمانکاران 
0.749 

10 

ها و سننازی سنناختار  کوچک

هدفمند شدن منابع به سمت 

 ماموریت
0.880 20 

یل  گام محصنننوالت  تحو دهی بهن

 مشتریان
0.685 

بشرح  ها براساس نتایج پرسشنامهرتبه بندی شاخص 4های انجام شده براساس جدول تحلیل با توجه به

 گردد. ارائه می 5جدول 
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 های نهایی الگوبندی شاخص. اولویت5 جدول

 

از الگوی راهبردی  5شوندگان و نتایج آن در جدول شماره های مجدد از مصاحبهبا توجه به ارزیابی

توان گفت این الگو، رویکردی ها، میسازی مبتنی بر نظریه نمایندگیکههرم سازمانی مبتنی بر شب

قابلیت در الگوی ارائه شده وجود توان گفت که این های بعمل آمده میکاربردی است. با توجه به بررسی

های بوجود آمده شود به اهداف از پیش تعیین شده برای رفع موانع و محدودیتدارد که از طریق آن می

توان اذعان نمود مزیت رقابتی این الگوی راهبردی فاعی دست پیدا کرد و در نهایت میتولید در صنایع د

 شاخص سطح
میانگین 

 امتیاز
 شاخص سطح

میانگین 

 امتیاز

1 
های شناسایی و استفاده از ظرفیت

 های سازمانیمرزرون از فناورانه بی
0.966 11 

بوجود آمدن فضای تولید بدون 

 کارخانه
0.766 

 12 0.880 پذیری باالسازی و انعطافچابک 2
های پیمانکاران توجه به نهاد

 صنعتی و تحقیقاتی
0.760 

3 
ها و هدفمند ساختار سازیکوچک

 شدن منابع به سمت ماموریت
0.880 13 

توسعه مراکز طراحی و توسعه 

 و تحقیقاتیفناوری 
0.758 

4 
سازی از طریق ایجاد شبکه

 نمایندگان برای تامین قطعات
0.874 14 

بندی امور با اولویت و دسته

حذف امور غیر ضرور در اجرای 

 ماموریت سازمانی

0.756 

5 
کشف و شناسایی و حمایت 

 سازمانیاستعدادها در محیط برون
0.871 15 

حفظ توان تولید در شرایط 

 بحران
0.754 

6 
دستیابی به نظام تولید محصوالت 

 نوآورانه
0.867 16 

ارتقاء در کیفیت قطعات  مورد 

نیاز با وجود حس رقابت در 

 پیمانکاران

0.749 

7 
های وضعیت امنیت اطالعات پروژه

 دفاعی
0.794 17 

مدیریت ،صرفه جوئی و کاهش 

 هاهزینه
0.749 

8 

های دانشگاهی استفاده از ظرفیت

های حوزه محدودیتون وجود بد

 دفاعی

0.794 18 
سپاری خدمات تخصصی و برون

 فنی
0.707 

9 
بخشی به مراکز مونتاژ و  انسجام

 سازییکپارچه
0.793 19 

تحویل دهی بهنگام محصوالت 

 مشتریان
0.685 

10 
وجود حس رقابت در نهادهای 

 پیمانکاران صنعتی و تحقیقاتی
0.786 20 

سازی اهتمام بخشی به ظرفیت

 تولید
0.607 
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های تولید، های نخبگی و خبرگی، کاهش هزینهظرفیتسازی م سازمانی، استفاده و توسعه شبکههر

ها و نظام دستیابی به محصوالت فناورانه را به همراه مهای بین المللی ناشی از تحریمقابله با محدودیت

 دارد.

  گيریبحث و نتيجه -5

 ها و محصوالت راهبردیدفاعی از جنبه فناوریهای محتمل در صنایع دستیابی به اهداف و افق

باشد از طرفی باید به این نکته توجه داشت توسعه در نیازمند توسعه در همه فرآیندهای سازمانی می

تواند باشد بلکه بایستی نسبت به ایجاد الگوهای راهبردی درونی نمی فرآیندهای ساختاری صرفاً

سازمانی در عرصه های خارج از مرزهای گیری از تمام ظرفیتسب اقدام و با بهرهاساختارهای بومی و من

با محوریت سازمان صنایع دریایی که در تولیدات محصوالت دفاع بهره برد. این تحقیق در صنایع دفاعی 

فته است همچنین باشد، صورت گرسطحی در رتبه اول کشور میدریایی نظامی و تجاری سطحی و زیر

خت موتورهای پیشران های تاکتیکی و ساهای تجاری و نظامی، قایقاین سازمان در ساخت کشتی

در  دریایی مرجع است بطوریکه تعمیرات در حوزه های دریایی و فناوری گلوگاهی مرتبط با آن صرفاً

این سازمان با قدمتی هفده ساله توانسته در این حوزه در کشور پیشقدم  .باشداختیار این سازمان می

تغییر و تحول در الگوهای رین باشد. های دریایی نقش آفبعنوان سازمانی پیشرو در ماموریتباشد و 

المللی، های خلق شده توسط بازیگران بینساختارهای فعلی صنایع دفاعی، در راستای مقابله با محدودیت

باشد. این الگوی هرم سازمانی ارائه شده آور میبرای حفظ توان تولید محصوالت بعنوان یک راهبرد الزام

م صنایع دفاعی، با هدف تولید محصوالت و مانایی سازمان در برابر تواند در زیست بودر این پژوهش می

المللی و همچنین برای حفظ توان تولید و پاسخگویی به های بوجود آمده توسط بازیگران بینمحدودیت

های آفرینی نماید. با توجه به ضرورت دانش بنیان بودن صنایع دفاعی و اینکه در سالنیاز مشتریان نقش

های تولیدی و همچنین دفاعی وارد بنیان به بخشهای دانشدانش و فناوری از سوی شرکت سریز اخیر

های خارج از محیط سازمانی برای دستیابی شود بنابراین ضروری است این صنایع از تمامی ظرفیتمی

از های محصوالت مورد نیو ارزش آفرینی در اهداف و ماموریت راهبردی خود که همان تامین نیازمندی

 های نوین، نیروی انسانی متخصص، تجهیزات و...مشتریان از قبیل دانش روز بروز نوشونده، فناوری

مدل این تحقیق از سه بخش تشکیل شده که بخش اول حوزه همانطور که گفته شد  استفاده نماید.

حوزه را تشکیل ند و این باشراهبردی سازمان، این گروه متشکل از افراد مستعد و خبرگان مدیریت می

های سیاست و باشنددهند در واقع این سطح از مدیریت نقش راهبری در سازمان را عهده دار میمی

کنند. در این سطح اصلی سازمان را تدوین و مدیریت روابط مقابل بین واحدهای سازمان را تعیین می

ش ادراکی مدیران در این گردد همچنین نقهای کالن سازمانی اخذ میاز هرم سازمانی تصمیم گیری

ترین نقش در این سطح سطح تعریف شده است و در اصل تصمیمات راهبردی سازمان، جزء اصلی

بخش دوم ستاد حرفه ای، در این الگوی راهبردی هرم سازمانی ارائه شده این بخش به خودی باشد. می
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بدون کارخانه و مراکز مونتاژ و  خود به مراکز طراحی و تحقیقات و توسعه فناوری، مدیران پروژه تولید

های طراحی و تحقیقاتی که رکن سازی تقسیم و با هدف ارتقاء و سهم بخشی بیشتر در حوزهیکپارچه

سازی محصول تدوین و تشکیل شده است اساسی در نوآوری محصوالت، تولید بدون کارخانه و یکپارچه

را نسبت به توسعه در صنایع دفاعی افزایش داده تا موازنه تحقیق و توسعه را تغییر داده و سهم تحقیق 

تر نماید. در حقیقت طراحی این سطح سازی را پر رنگو به تبع آن نقش تولید بدون کارخانه و یکپارچه

ای است تا بتواند با چابکی و پویایی در این الگوی راهبردی هرم سازمانی اهمیت به نقش یک ستاد حرفه

سازی، قیقات و توسعه فناوری، تولید بدون کارخانه، مراکز مونتاژ و یکپارچهباال در سه الیه طراحی، تح

ها یا نهاد پیمانکاری تولیدی پذیری باال نقش آفرینی کند. بخش سوم، نمایندگیهمزمان با یک انعطاف

بصورت  )انبوه( تحقیقاتی)ظرفیت دانشگاهی( و خدماتی، در این الیه نقش مدیران عملیاتی )اجرایی(

ل از هرم سازمانی جدا و به شبکه همکاران واگذار شده است. و در باز طراحی جدید تحت عنوان کام

ها، همان نهاد پیمانکاری تولیدی، کنند در واقع نمایندگیها برای صنایع دفاعی ایفای نقش مینمایندگی

وانند نقش سطوح تها میباشند. در اصل نمایندگیتحقیقاتی و خدماتی در سطح ملی و بین المللی می

ای است که عملیاتی را در سازمان را پوشش دهند بر همین اساس در این الگو راهبردی این سطح حوزه

راهبردی هرم های این تحقیق الگوی از نوآوریقابلیت واگذاری به بیرون را در قالب نمایندگی ها دارد. 

های فناوری و رفع ش زیرساختتواند به تحول و جهها میسازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی

ها وموانع تولیدی بعنوان یک رویکرد نوین در صنایع دفاعی موثر باشد. بنابراین الگوی راهبردی محدودیت

حلی تواند بعنوان راههای دانش بنیان، میها با تعامل گسترده با شرکتهرم سازمانی مبتنی بر نمایندگی

های بیرون از سازمان و شبکه همکارن بیرونی و حتی مندی از ظرفیتدر رفع تناقض برای بهره

های صنایع دفاعی و توسعه اهداف و عملکرد المللی با رعایت حفظ امنیت پروژههای راهبردی بینشراکت

تواند نسبت به المللی میهای بینها و محدودیتاین صنایع، ضمن حفظ مزیت رقابتی و رفع تحریم

ایفای نقش نماید. آنچه در میان از اهمیت زیادی  ،ریان و ذینعان خودتولید محصوالت مورد نیاز مشت

برخوردار است و بیشترین سهم را در این خصوص دارد این است که در این الگوی راهبردی هرم 

های نیروهای نظامی است با توانند به انجام رسالت خود که تامین نیازمندیسازمانی، صنایع دفاعی می

سازی هدفی ساده ابند. الگوی راهبردی هرم سازمانی مبتنی بر رویکرد شبکهچالش کمتری دست ی

های مشخص و معلوم است. در واقع یعنی کوچک کردن سازمان را ندارد بلکه شامل مجموعه تاکتیک

های شامل انجام کلیه اقدامات قابل قبول از نظر سیاسی و مدیریتی برای کاهش سطوح مدیریتی و هزینه

حلی برای مرتفع نمودن موانع هداری و یا پوشش ریسک در تولید محصوالت و همچنین راهعملیات و نگ

ن باید تاکید باشد. اتخاد این الگوی هرم راهبردی از اقدامات مهم مدیریتی است همچنیها میتحریم

وری، کارائی بهره ءسازی منافاتی با فرآیند توسعه سازمان ندارد بلکه به دنبال ارتقانمود که سیاست شبکه

های گسترده در سازمان و بهبود فرایند تولیدات و محصوالت صنایع دفاعی است و از طرفی رفع چالش
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های بین المللی و... است که منجر به موانعی ها، محدودیتهای این صنایع در فضای تحریمفعالیت زمینه

صنایع دفاعی از طریق الگوی اساسی در اجرای ماموریت صنایع دفاعی شده است. با این توصیفات 

های تواند به بلوغ و رشد سرآمدی مطلوب با وجود محدودیتراهبردی هرم ساختاری ارائه شده می

طراحی هرم سازمانی ضمن المللی بوجود آمده برسد. بنابراین تمهید و بازموجود که توسط بازیگران بین

تواند برای این صنایع ترسیم نماید. الگوی می نیل به اهداف و ماموریت این صنایع یک آینده مطلوب را

تواند زمینه ایجاد تحول در عملکرد، وظایف و دستاوردها در این راهبردی هرم سازمانی ارائه شده می

صنایع باشد و همچنین چراغ راهی برای صنایع دفاعی آینده باشد و آنها را به این سمت و سو ببرد که 

های نوآوری، طراحی، و به ازای آن این صنایع را در عرصه گری غیرضرور را کاهشحجم تصدی

گیری سازی و... وارد نماید. از دستاوردهای مهم این الگوی هرم ساختاری در صنایع دفاعی، بهرهیکپارچه

از ظرفیت نخبگی در خارج از مرزهای سازمانی و استفاده حداکثری از این ظرفیت کلیدی برای این 

توانند بعنوان یک صنعت پیشرو نقش اصلی خود را برای تحقق ماموریت ذاتی خود تا ب ؛باشدصنایع می

افزایش قابلیت اطمینان در حفظ توان  ،گریمهم و اساسی این الگو کاهش تصدی اجرا نمایند. نتیجه

پذیری در تولید محصوالت در های اصلی، پویایی باال، انعطافها، تمرکز بر ماموریتتولید مدیریت هزینه

در این تحقیق سعی شده است با توجه  باشد.شرایط بحران و پاسخگویی سریع به نیاز مشتریان و... می

الگوی راهبردی هرم این ای و بین المللی، ران منطقهیگهای بوجود آمده توسط بازبه وجود محدودیت

از  استفاده نمودشنهاد توان پیبرای تحقیقات آتی می ،ساختاری ارائه گردد. با توجه به مطالب ارائه شده

قرار گیرد. به هر حال  توجههای غیرتولیدی نیز مورد های غیرنظامی یا شرکتاین مدل، برای سازمان

این الگوی هرم  بکارگیریتواند متصور باشد، بنابراین های تولید برای هر سازمانی میوجود محدودیت

به سازوکارهای چسبندگی نمایندگان در شرایط  توانگردد. از پیشنهادات دیگر میسازمانی پیشنهاد می

سازی نمایندگان با فرهنگ تعلق و تعهد به تولید محصوالت مورد نیاز در عدم اطمینان و در اصل شبکه

همچنین  د.کر بیان ،های گوناگون و پایبندی آنها به ارائه خدمات مورد نیاز در صنایع دفاعی راموقعیت

ضروری است مدیریت عالی با اولویت اول و دیگر مدیران در سطوح بعدی سازی این الگو برای پیاده

سازمان با تبیین این طرح و روشنگری، مزایای آنرا توجیه و در اجرای آن، بعنوان یک راهبرد در سازمان 

همسو باشند چراکه پیاده سازی و اجرای این الگوی هرم ساختاری یک تغییر در حکمرانی و اداره 

های سازمانی باشد و نیاز به فرهنگ سازی برای رفع اصطکاکحرکت در مسیری تحولی؛ میسازمان برای 

سازی این مدل ایجاد زیرساخت شراکت راهبردی در باشد. از الزامات دیگر پیادهدر این خصوص می

 باشد.گیری در این محیط میسازمان، تغییر رویکرد و جهت
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