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Abstract: 
The most important expectaion from defense equipment and weapons acquisition system 

(DAS) is to fulfill current and future needs of Armed forces in a variable and complex 

environment effectively and timely. For this purpose, it is necessary that the DAS be able to 

perform some key activities and this requires some basic capabilities. The capalities enable 

the DAS to change and rearrange its routine processes and available resources according to 

environment changes. By interviewing 14 defense acquisition experts, this research tries to 

identify the capabilities. Through Theme analysis of interviews and Content analysis of 6 

available formal defense documents, 12 capabilities were identified. Using the Interpretive 

Structural Modeling (ISM) showed us 10 capabilities: intelligent management of information 

and knowledge; looking forward and environment changes perception; creation of common 

concepts and language; technological perception and management; leading of domestic and 

foreign capacities; development of robust policies and flexible strategies; innovation and 

creativeness; management of acquisition program; decision-making; and cooperation between 

actors located in influence area. 
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 هاي محوري نظام اکتساب سالح و تجهیزات دفاعی قابلیت
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  چکیده

هنگام و مؤثر به نیاز حال و آینده نیروهاي مسلح در یک محیط  رود، پاسخ به ترین انتظاري که از نظام اکتساب سالح و تجهیزات می مهم
هاي کلیـدي را داشـته    بایست توانایی انجام برخی از فعالیت سالح و تجهیزات می براي این منظور، نظام اکتساب. پیچیده و متغیر است

ها، نظام اکتساب سالح و تجهیزات را بر تغییر و  این قابلیت. هاي محوري است ها مستلزم برخورداري از برخی قابلیت باشد که انجام آن
در این پژوهش، با هـدف شناسـایی ایـن    . سازد ییرات محیط توانا میبازآرایی فرآیندهاي متداول و منابع در دسترس خود با توجه به تغ

هـا و   با استفاده از تحلیل مضـمونِ ایـن مصـاحبه   . عمل آمد نظران اکتساب سالح و تجهیزات مصاحبه به نفر از صاحب 14ها، با  قابلیت
دست آمد که بـا   ساب سالح و تجهیزات بهقابلیت براي نظام اکت 12دسترس، تعداد  سند رسمی دفاعی قابل 6همچنین تحلیل محتواي 

نگـري و درك   آینـده «، »مدیریت هوشمندانه اطالعـات و دانـش  «قابلیت  10تفسیري، تعداد -سازي ساختاري کارگیري رویکرد مدل به
 هـاي داخلـی و   رهبـري و هـدایت ظرفیـت   «، »درك فناورانه و مـدیریت فنـاوري  «، »تولید مفاهیم و زبان مشترك«، »تغییرات محیط

سازي  تصمیم«، »هاي بزرگ اکتساب مدیریت پروژه«، »نوآوري و خالقیت«، »هاي پابرجا و راهبردهاي منعطف تولید سیاست«، »خارجی
  .هاي محوري قلمداد کرد عنوان قابلیت توان به را می» آفرینان تعاون و شراکت راهبردي بین نقش«، و »گیري براي تصمیم

  :کلیدي واژگان
  .تفسیري-سازي ساختاري هاي پویا؛ تحلیل مضمون؛ مدل هاي محوري؛ قابلیت تجهیزات؛ قابلیتاکتساب سالح و 
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  مقدمه -1

هاي منازعه و جنـگ    دفاعی، تغییر شکل انگاره–تر شدن تغییر و تحوالت محیط امنیتی امروزه با پیچیده
هاي متعدد و جدي  با چالشهاي اخیر، بسیار بارزتر شده است و همین امر، نظام اکتساب دفاعی را  در دهه

که به سرعت در حال تغییر هستند و باید هستند  هاي راهبردي برخی از نوع چالش.کند رو کرده و می روبه
پویایی و تغییر در محیط دفاعی، ماهیت تهدیـدات نظـامی و   . ها خود را آماده کرد شدن با آن براي مواجه

یروهاي خودي و دشمن، به معناي تغییر نیازهاي ي جنگیدن ن شدن شیوه ي نبرد و همچنین عوض صحنه
در اقتصاد کنـونی  ]. 1[هاي دفاعی جدید است  ها و قابلیت آتی نیروهاي مسلح و ضرورت خلق شایستگی

هـا ایجـاد    مدت تغییري در این کاهش رسد در کوتاه نظر نمی که پیوسته با کاهش بودجه مواجه است و به
ایـن دورنمـا کـه    . خـرج دهـد   ها دقت و وسواس بیشـتري بـه   ذاريگ شود، بخش دفاع بایستی در سرمایه

شـود؛ در نتیجـه، بـراي     تر نیـز مـی   خود به حد کافی پیچیده است و با اوضاع متغیر محیط بغرنج خودي به
هاي اصـلی اکتسـاب    ها که در بسیاري از برنامه جلوگیري یا تا کاهش حداکثري تأخیرها و افزایش هزینه

ها  ها، نظریه ي انگاره ی براي دستیابی به تسلیحات رایج شده است، ضرورت توسعهسالح و تجهیزات دفاع
هـاي موردنیـاز،    دسترسـی بـه فنـاوري   . شود و ابزارهاي مدیریتی و مالی جدید بیش از پیش احساس می

هـاي   ها و فرصت پیشرفت فناوري باعث شده است چالش. کند ي متعددي را ایجاد می هاي فناورانه چالش
هـاي امـروزي در شـکل دائمـی و      از زمان پیدایش فنـاوري و ارتـش  . ي براي کشورها ایجاد شودمتعدد

ي ظرفیت فناوري و نظامی به امري مهم در بقـاي نیروهـاي مسـلح     ي خود، توجه به رابطه یافته سازمان
ز آنچـه  هاي کلیدي بیش ا هاي پروژه ها نشان داده است فرآیند بلوغ فناوري تحلیل]. 2[تبدیل شده است 

هاي بـالغ، بـه نـدرت بـا      هاي مبتنی بر فناوري در مقابل، پروژه. کشد رفته، طول می که در ابتدا انتظار می
تـوان فهمیـد کـه     سختی می هاي بالغ، به بدون وجود فناوري]. 3[شوند  تأخیر یا افزایش هزینه مواجه می

طـور   بـه . ر را بـه دسـت خواهـد داد   ي طراحی و تولید، چه زمانی قابلیت مـورد نظـ   یک سامانه در مرحله
ي بیشتري نیـاز دارنـد و    شوند، هزینه هاي نابالغ وارد فرآیند توسعه می هایی که با فناوري خالصه، سامانه

مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل، مدیریت کارآمد در مراحل ابتدایی فرآیند  ها به احتمال بروز تأخیر در آن
رسد مسائل روشی و فرایندي در اکتساب، تحقیـق و توسـعه    به نظر می]. 3[نوآوري ضرورت زیادي دارد 

بسیاري بر این باورند کـه مـدیریت   . دفاعی نیز دیگر قادر به پاسخگویی به شرایط موجود و آینده نیست
. هـاي تسـلیحاتی اسـت    هاي فناورانه دلیل اصلی این تأخیرهـا در دسـتیابی بـه سـامانه     ناکارآمد نوآوري

ي فناوري منجر  هاي اولیه سنجی فنی و نمونه نگر، مطالعات امکان اکافی در مطالعات آیندهگذاري ن سرمایه
ریـزي بـراي نظـام اکتسـاب سـالح و       لـذا، برنامـه  ]. 3[شـود   ها می ها و افزایش هزینه به تأخیر در برنامه

نـوع  ) 2(ماهیـت دشـمنان آینـده،    ) 1: (تـر شـده اسـت    تر و پیچیده تجهیزات دفاعی به چند دلیل مشکل
هـاي موردنیـاز و    تجهیزات و فناوري) 3(ها آماده شود،  مناقشات و منازعاتی که بخش دفاع باید براي آن

نداشـتن  ) 6(نحوه مدیریت ایـن منـابع و   ) 5(گذاري،  کمبود منابع مستقیم براي سرمایه) 4(دسترس،  قابل
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دفاعی کشور براي پاسخ بـه  رسد نظام اکتساب  به نظر می. دفاعی شفاف و مشخص-یک رویکرد امنیتی

هـایی کـه مطـرح     سـوال . هاي خاصی اسـت  نفعان در چنین شرایطی، نیازمند داشتن قابلیت انتظارات ذي
ها بر نظام  ها چیستند؟ میزان اهمیت و تأثیرگذاري هر یک از این قابلیت شوند این است که آن قابلیت می

نظـران   ا استفاده از متون و مصاحبه با صـاحب دنبال آن است تا ب اکتساب دفاعی چیست؟ این پژوهش به
هـا ارائـه    کار راهبردي براي تقویت یا ایجـاد قابلیـت   ها جواب دهد و چند راه اکتساب دفاعی به این سوال

  .دهد
بخش اول که به بیان مسئله و هدف پـژوهش اختصـاص   . بخش ساختاربندي شده است 5این مقاله در 

م اکتساب دفـاعی و مفهـوم قابلیـت و پیشـینه پـژوهش را شـامل       بخش دوم آشنایی با نظا. یافته است
ها  وتحلیل آن ها و تجزیه شناسی پژوهش، جامعه آماري، نحوه گردآوري داده بخش سوم به روش. شود می
ها بـا اسـتفاده از روش تحلیـل مضـمون بـراي اسـتخراج        وتحلیل داده بخش چهارم به تجزیه. پردازد می

تفسـیري بـراي تعیـین میـزان اهمیـت و      -سـازي سـاختاري   بخشی از روش مدلکارگیري  ها و به قابلیت
کارهـا و   گیـري، ارائـه راه   پردازد و در نهایت، بخش پنجم شامل بحـث و نتیجـه   ها می تأثیرگذاري قابلیت

  . هاي آتی است پیشنهادهایی براي پژوهش
  
  مبانی نظري و پیشینه پژوهش -2

  نظام اکتساب دفاعی -2-1
سـازي، طراحـی، توسـعه،     مفهـوم «عبارت اسـت از   1وزارت دفاع آمریکا، اکتساب دفاعیبر اساس تعریف 

ها، ملزومات  آزمایش، انعقاد قرارداد، تولید، استقرار، پشتیبانی، اصالح و رهاسازي تسلیحات و دیگر سامانه
نظامی یا پشتیبانی  هاي مأموریتدفاع براي استفاده در  وزارتساختن نیازهاي  منظور برآورده یا خدمات به

  .]4[» ها از آن
در ، انگلستان با همراهی صنعتچگونه وزارت دفاع « نیعیدفاعی اکتساب در نگاه وزارت دفاع انگلستان، 

. نمایـد  عمل ،نظامی کشور نیروهاي ي حال حاضر و آینده موردنیاز هاي نظامی قابلیت آوردن فراهمجهت 
 سـازي  بـرآورده جهـت   کـار در  راهیـک   ي ارائـه ، توسـعه و  هـا، انتخـاب   نیازمنـدي  تعیـین شامل  اکتساب

طـول  در  قابلیـت پشتیبانی از تجهیزات یا سایر عناصر مـرتبط بـا    ،خدمات صورت بهها، معرفی  نیازمندي
  ]. 5[» و درنهایت، نابودي مناسب توانمندي فراهم شده است عمر ي هورد

 2و تجهیزات، سیستم تحقیق، توسعه و اکتساب هاي سالح ترین عنصر در برنامه در وزارت دفاع چین، مهم
منظور تبـدیل منـابع داخلـی و     اقداماتی که به«در این سیستم، اکتساب دفاعی عبارت است از ]. 6[است 

  ]. 6[» شود دهندگان انجام می هاي سالح توسط توسعه خارجی به سامانه

                                                        
١ Defense Acquisition 
٢ research, development, and acquisition (RDA) system 
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ي آن  وسـیله  رآیندي مدیریتی که بـه از نگاه وزارت دفاع آمریکا عبارت است از ف 1سیستم اکتساب دفاعی

ي سـاختار نیـرو   ریـز  گذاري بلندمدت و طـرح  هنگام، اثربخش، هماهنگ و همساز با سرمایه هاي به سامانه
  ].4[شود  مسلح آمریکا فراهم می

گیـري و   فرآیند تصمیم«از دیدگاه وزارت دفاع چین نیز سیستم تحقیق، توسعه و اکتساب عبارت است از 
سازي، مـدیریت تحقیـق و    هاي فنی، دانش فنی ساخت و تولید، پیاده ساختار سازمانی، قابلیتریزي،  طرح

  ].6[» ها ها و سامانه توسعه فناوري، مؤلفه
  .طور خالصه ارائه شده است فرآیندهاي کالن اکتساب دفاعی چند کشور به 1در جدول 

  فرآیندهاي کالن در اکتساب دفاعی -1جدول 

  منبع  کالنفرآیندهاي   کشور

  ترکیه
ــت  ــین جه ــاي  تعی ه

  راهبردي
 تولید نیاز و مطالبات

ــاده ــازي،  پیـــ ســـ
ریــــزي و   برنامــــه

 اعتبارات

وتوســعه،  تحقیــق
ــد  طراحــی و تولی

 سامانه سالح
  GokselKorkmaz, 

 [] 

  آمریکا
ریـــــزي،  طـــــرح
ــه ــزي،  برنامـــ ریـــ

  بندي و اجرا بودجه

سازي  سیستم یکپارچه
هـاي   و توسعه قابلیت

  مشترك
تــأمین ســامانه  

 Schwarts,     سالح
[] 

دهی راهبردي و  جهت  انگلستان
 DIS,  []    تحویل قابلیت  ریزي قابلیت طرح  بندي بودجه

  فرانسه

و  نیازهـا : سازي آماده
هاي عملیاتی  سرفصل

و منـابع  شـده   تعیین
دســترس بــراي  قابــل

ــابی   ــه ارزیــ برنامــ
  شوند؛ می
هـاي مختلـف    حل راه

  .شوند بررسی می

: ســـــنجی مکـــــان
هــاي ممکــن  حــل راه 

بررســی و براســـاس  
ــابی   ــات ارزیـ مطالبـ

  .شوند  می

ــف ــه : تعری برنام
) تـأمین ( اکتساب

تعریف و به مدیر 
ــذار  ــه واگـ برنامـ

  .شود می

  
Laxman & Vinay, 
 [] 
 

  چین

بینی  پیش: برنامه پیش
ــد،    ــر تهدی ــی ب مبتن

هاي دفاعی و  اولویت
 منابع 

  

ارزیـــابی نیازهـــاي  
ــات   ــامی، مطالبـ نظـ
ــاخت،  تحقیـــق و سـ
کارکردهاي عملیاتی، 

ي  هـاي چرخـه   هزینه
ــه    ــه ب ــا توج ــر ب عم

  مطالبات کل سامانه 

هاي  تعریف برنامه
 اکتساب

  

ــراي  اجـ
ـاي   برنامه ه

  اکتساب
Pollpeter,  
[] 

  آلمان
هــاي  تحلیـل قابلیـت  

 موجود و موردنیاز
  ها حل شناسایی راه

 منظـور  بهبررسی بازار 
شناسایی محصـوالت  
موجود که مطالبات را 

تعریــف برنامــه  
اکتســــــاب در 
صـورت نیــاز بــه  

  RUSI,  [] 
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ــات   ــف مطالبـ تعریـ

  موردنیاز
 سازند برآورده می

ــد ــول و  خریـ محصـ
  تحویل به نیرو

یــک محصــول  
  جدید

  برزیل

ــدات  ــابی تهدیـ ارزیـ
ــرورت  ــالقوه و ضـ بـ

 استفاده از تجهیزات؛
و نوع  شناسایی میزان

  تجهیزات

هــاي  تعیــین طــرح 
و تخصیص  دار اولویت

  منابع مالی
هـاي   اجراي طرح

 ,Laxman, Vinay    اکتساب
 [] 

هـا و   شناسایی قابلیت  هند
  مطالبات دفاعی

ــد برنامــه  هــاي  تأیی
 اکتساب و تخصـیص 

  منابع مالی
هاي  اجراي برنامه

 ,Laxman, Vinay    اکتساب
 [] 

  
شود، در فرآیندهاي کالن اکتساب کشورهاي موردمطالعـه وجـود سـه مفهـوم      طور که مشاهده می همان

  : مشهود است
  تعیین نیاز و مطالبات نیروهاي مسلح؛ -1
  ریزي و تخصیص منابع مالی؛ برنامه -2
  ). ها خرید، توسعه یا ترکیبی از آن(تأمین سامانه سالح  -3

دارد که در وزارت دفاع آمریکا، اکتساب یک  اظهار مینیز در گزارش ساالنه به کنگره آمریکا، ] 8[شوارتز 
  :اي را طی کند سامانه سالح بایستی یک فرآیند سه مرحله

 شناسایی یک سامانه سالح موردنیاز؛  
  اختصاص بودجه؛  
  اکتساب آن.  

  :اند این سه مرحله به شکل زیر سازماندهی شده
  کند؛ ازها را شناسایی میهاي مشترك که نی سازي و توسعه قابلیت سیستم یکپارچه -1
بنـدي و اجـرا کـه منـابع و بودجـه موردنیـاز را اختصـاص         ریزي، بودجه ریزي، برنامه سیستم طرح -2

  دهد؛ می
  .کند دهد یا تأمین می هاي سالح موردنیاز را توسعه می سیستم اکتساب دفاعی که سامانه -3

ایـن  اصـلی   ي هسته ،»قابلیت ه و تحویلیارا«و  »قابلیتریزي  طرح«در نظام اکتساب دفاعی انگلستان 
 قـوي و بـا مـدیریت و کنتـرل     نیـز  و و فنـاوري  هـا  امانهافراد، س ي وسیله بهدهند که  را شکل می فرآیند

ها،  ، کمبود قابلیتتغییر تهدیدهادر پاسخ به » قابلیتریزي  طرح«. شود توانمند می ،مؤثر همچنین رهبري
شدن سالح و تجهیزات، تهدیدات و  شدن یا کهنه خارج ، از ردهبعهاي منا محدودیتهاي سیاسی،  اولویت
هاي موردنیاز نیروهاي مسلح در آینده را با توجـه بـه افـق     هاي ناشی از تحوالت فناورانه، قابلیت فرصت

هـاي   از طریق مدیریت برنامـه » ارائه و تحویل قابلیت«کند و  هاي منابع شناسایی می زمانی و محدودیت
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  ]. 9[دهد  یت و محصول موردنیاز را تأمین و تحویل نیروي مسلح میاکتساب، قابل

  . نیز ارائه شده است» اکتساب«شده درباره کلمه  خالصه مفاهیم مختلف مطرح 2در جدول 
  مفاهیم مختلف براي اکتساب -2جدول 

  عبارت  تعریف  محور کلیدي

ــا محصــول و   ــاز ت از نی
  پشتیبانی از آن

طراحی، توسعه، آزمایش، انعقاد قرارداد، تولید، اسـتقرار، پشـتیبانی،   
ها، ملزومات یا خدمات  اصالح و رهاسازي تسلیحات و دیگر سامانه

دفـاع بـراي اسـتفاده در     وزارتسـاختن نیازهـاي    به منظور برآورده
   ها هاي نظامی یا پشتیبانی از آن مأموریت

Acquisition 
 [,, ]    از تعیین نیـاز، انتخـاب

حــل، توســعه آن و   راه
  دوره عمر  پشتیبانی

یـک   ي ارائـه ها، انتخاب، توسـعه و   نیازمندي تعیینشامل  اکتساب
 ،خدمات صورت بهها، معرفی  نیازمندي سازي برآوردهجهت  کار در راه

طـول  در  قابلیـت پشتیبانی از تجهیزات یا سایر عناصر مـرتبط بـا   
  .، نابودي مناسب توانمندي فراهم شده استتیدرنهاو  عمر ي هورد

هـاي   منظور تبدیل منابع داخلی و خارجی به سـامانه  اقداماتی که به  توسعه محصول
  . شود دهندگان انجام می سالح توسط توسعه

فرآیند مـدیریتی بـراي   
محصـول   هنگام بهارائه 

  موردنیاز

هنگـام،   هـاي بـه   ي آن سـامانه  وسیله فرایندي مدیریتی است که به
ي ریز گذاري بلندمدت و طرح اثربخش، هماهنگ و همساز با سرمایه

  .شود ساختار نیرو مسلح آمریکا فراهم می
Defense 
Acquisition 
Systemb 
[, , ] 
 

فرآیند مـدیریتی بـراي   
محصـول   هنگام بهارائه 

کیفی موردنیـاز حـال و   
  آینده

هــاي  برنامـه هــا،  هـاي ملــی در فنـاوري   گــذاري مـدیریت سـرمایه  
پشـتیبانی از   منظور بهوتوسعه و پشتیبانی محصوالت دفاعی  تحقیق

هـا درخصـوص    ساختن نیاز حال و آتی آن نیروهاي مسلح و برآورده
هدف اولیه اکتساب دفاعی، دستیابی بـه محصـوالت   . سامانه سالح

هنگـام و بـا قیمـت معقـول و      کیفی است که نیازهاي کـاربر را بـه  
  . سازد یمنصفانه برآورده م

هاي  فراهم کردن قابلیت
  موردنیاز حال و آینده

ــاع  ــه وزارت دف ــنعت چگون ــی ص ــا همراه ــتان ب ــت  انگلس در جه
ـ موردن هاي نظـامی  قابلیت آوردن فراهم  ي نـده یآحاضـر و   حـال  ازی

  .دینما عمل ،نظامی کشور يروهاین
فرآیند مـدیریتی بـراي   

  ارائه محصول 

هاي فنی،  ساختار سازمانی، قابلیتریزي،  گیري و طرح فرآیند تصمیم
توسـعه   و سـازي، مـدیریت تحقیـق    دانش فنی ساخت و تولید، پیاده

  ها و سامانه ها مؤلفهفناوري، 

Research, 
Development, 
and Acquisition 
(RDA) system [] 

  
فرآینـد، فرآینـد   : شده مشهود است، در اکتساب دفاعی چند مفهوم وجود دارد طور که از مطالب ارائه همان

، )تجهیـزات /سـامانه سـالح  (تجهیزات بـه نیـروي کـاربر، توسـعه محصـول      /مدیریتی، ارائه سامانه سالح
هاي نیـروي   از و قابلیتساختن نیازهاي نیروي کاربر، نیازهاي حال و آینده نیروي کاربر، تعیین نی برآورده

هنگام محصول، ارائه محصول با کیفیت  بندي، سیستم اکتساب دفاعی، ارائه به ریزي و بودجه کاربر، برنامه
/ مطلوب، ارائه محصول با هزینه معقول، سامانه سالح مؤثر و پابرجا، و پشتیبانی دوره عمر سامانه سـالح 
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  . تجهیزات

سـه فرآینـد   «حـداقل  » مـدیریت یکپارچـه  « است اکتساب دفاعی بر اساس مبانی نظري موجود، مسلم 
نیازهـاي  «بـراي بـرآورده سـاختن    » هنگـام  سامانه سالح مؤثر، پابرجا و به«است که خروجی آن » کالن

  :اند از این سه فرآیند کالن عبارت. نیروهاي کاربر و پشتیبانی دوره عمر سامانه سالح است» امروز و آینده
  هاي نیروي کاربر؛ ابلیتتعیین نیاز و ق - 1
  ریزي و تخصیص بودجه؛ برنامه - 2
  . ساختن نیازها تجهیزات براي برآورده/سامانه سالح» تأمین« - 3

ازآنجاکه این سه فرآیند بایستی در تعامل و همکاري با یکدیگر عمل کنند تا خروجی مدنظر حاصل شود، 
ورودي اکتسـاب  » هاي کالن دفـاعی  قابلیت ها و گیري جهت«. تاکید شده است» یکپارچه«لذا بر ویژگی 

هـاي سـالح مـؤثر و     هنگام سامانه تأمین به«) رود انتظار محوري که از آن می(دفاعی بوده و خروجی آن 
  .است» پابرجا با هزینه معقول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  نظام اکتساب دفاعی در یک نگاه -2شکل 

 
توانند با حوزه تعیـین   ها می این قابلیت. خاصی استهاي  تردید، پاسخ به چنین انتظاري نیازمند قابلیت بی

... بندي، محیط و بافتار، فرآیند تأمین سامانه سـالح و  ریزي و بودجه نیاز و مطالبات عملیاتی، حوزه برنامه
 .در ارتباط باشند
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  مفهوم قابلیت -2-2

هاي متعددي  ه و برداشتقابلیت، مفهومی انتزاعی است که با ابهامات اساسی در میان محققان مواجه بود
سازمان و ایجـاد نـوآوري در آن   /رویکردهاي مختلفی نسبت به رشد و توسعه یک صنعت. شود از آن می

این رویکرد توسط اندیشمندان . است» 1هاقابلیت«ها توجه و تمرکز بر  ترین آن وجود دارد که یکی از مهم
کند کـه عامـل اصـلی رشـد، پیشـرفت و      تأکید میحوزه مدیریت راهبردي ارائه شده است و بر این نکته 

ي »ها قابلیت«شود، بلکه موتور اصلی موفقیت هاي بازار محدود نمی ها به منابع یا ویژگی موفقیت سازمان
کند و  متناسب با هر سازمان و اهداف آن، رنگ و بوي خاص آن را پیدا می» هاقابلیت«البته . ها است آن
هـاي  قابلیـت . دهدرا شکل می» قابلیت عملیاتی«یا » هاي کارکرديبلیتقا«یا » هاي تخصصیقابلیت«

  ].14[دار بوده و کمتر قابل تقلید و توصیه است  سازمان معنی 2عملیاتی در بستر
عنـوان   اي از منابع یک سازمان یا بنگاه هسـتند کـه بـه    ها زیرمجموعه قابلیت  4و هسترلی 3از نظر بارنی

هـاي سـایر منـابع     سازند به تمام مزیـت  وس قلمداد شده و سازمان را قادر میهاي ملموس و ناملم دارایی
توانایی دستیابی به یک اثر «عنوان  را به» قابلیت«وزارت دفاع آمریکا ]. 15[تحت کنترل خود دست یابد 

اي از  ها بـراي انجـام مجموعـه    مطلوب تحت استانداردها و شرایط معین از طریق ترکیبی از ابزار و روش
اي از  توانایی و ظرفیت انجام مجموعـه «را » قابلیت«وزارت دفاع کانادا ]. 16[» ظایف تعریف کرده استو

بر اساس تعریف وزارت دفاع استرالیا، ]. 17[» داند ي قابلیت دفاعی می وظایف براي پشتیبانی از یک حوزه
طی معین، زمانی مشخص و توانایی دستیابی به یک اثر عملیاتی مطلوب در محی«قابلیت عبارت است از 

توانـایی و ظرفیـت انجـام    «قابلیـت را   6و رابـرت  5استوکویچ]. 18[» ي معلوم حفظ آن اثر براي یک بازه
آمیز بـه   منظور دستیابی موفقیت وظایف و دستیابی به اثرات مطلوب تحت شرایط و استانداردهاي معین به

وظیفـه و دسـتیابی بـه     معناي کیفیتی است که انجامبه » توانایی«. تعریف کرده است» شده اهداف تعیین
  ].19[ها در ارتباط است  نیز با کمیت قابلیت» ظرفیت«سازد و  اثرات و اهداف را ممکن و یا تسهیل می

 7براي نمونه، امبروزینـی . اند ها پرداخته بندي قابلیت جاي ارائه تعریف، به دسته برخی از پژوهشگران نیز به
  :اند ها اشاره کرده دسته اصلی از قابلیت 4به ] 20[ 8و بومن

  هاي اساسی سازمان هستند؛ کننده توانایی سازمان براي انجام فعالیت هایی که منعکس قابلیت -1
  شوند؛ هاي سازمان منجر می هایی که به بهبودهاي پویا در فعالیت قابلیت -2
هاي درونی سایر منابع یا اتخاذ  ارزشهایی شامل بهبودهاي پویایی که به توانایی شناسایی  قابلیت -3

                                                        
١ Capabilities 
٢ context 
٣ Barney  
٤ Hesterly 
٥ Stojkovic 
٦ Robert 
٧Ambrosini 
٨Bowman 
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  راهبردهاي بدیع پیش از رقبا منجر شود؛

هـاي یـادگیري    هاي مرتبط با اصالح، خلق و گسترش پایگاه منبع سازمان که بـا قابلیـت   قابلیت -4
  ].20[مرتبط هستند  1یادگرفتن

  هاي پویا قابلیت -2-2-1
تـوان گفـت   مـی . گـردد باز می 1990مدیریت به دهه شدن آن در مبانی  هاي پویا و پررنگ مفهوم قابلیت

منتشر شـد    2توسط تیس و پیسانو» هاي پویاي بنگاهمعرفی قابلیت«با عنوان  1994اولین مقاله در سال 
توسـط تـیس، پیسـانو و    » هاي پویا و مدیریت راهبرديقابلیت«با عنوان  1997و مقاله بعدي سال ] 21[

  .چاپ رسید به] 22[ 3شون
هاي عملیاتی،  قابلیت. لیت، خواه عملیاتی و خواه پویا، توانایی انجام یک کار یا فعالیت خاص استیک قاب

هـاي پویـا در    در مقابـل، قابلیـت  . سازند تا حیات خود را در شرایط حال حفظ کند یک سازمان را قادر می
بـا آن شـرایط هسـتند     هاي عملیاتی متناسبشده و تولیدکننده قابلیت مواجهه با تغییرات محیطی، مطرح

]14.[  
 مفهـوم . قابلیت پویا، توانایی و ظرفیت یک سازمان در خلق، توسعه و بهبود هدفمنـد منـابع خـود اسـت    

 6مجـدد  پیکربنـدي  و بـازآرایی  ،5ایجـاد  ،4سـازي  یکپارچـه  جهـت  بنگاه توانایی عنوان به پویا هايقابلیت
 شـده  معرفـی  تغییر حال در سرعت به هاي محیط به گویی پاسخ منظور بیرونی، به و درونی هاي شایستگی

 اصـالح و  گسـترش،  براي که هایی توانمندي: کند وینتر قابلیت پویا را بدین شکل معرفی می]. 21[است 
واسـطه ایجـاد    هاي پویا بـه توان گفت قابلیتدر واقع، می]. 14[روند می کار به معمولی هايقابلیت 7ایجاد

 طـور  بـه  پویـا  هـاي  قابلیـت . شـوند حصول نتایج مطلوب براي سازمان می هاي عملیاتی، منجر بهقابلیت
 شرکت هاي خروجی به غیرمستقیم طور به بلکه دهند، نمی قرار تأثیر تحت را سازمان هاي خروجی مستقیم

 روزمره سطح هاي رویه« همان عملیاتی هاي قابلیت .کنند می کمک عملیاتی هاي قابلیت بر تأثیر طریق از
 مقابـل،  در و شـود  مـی  خروجـی  بـه  رسـیدن  باعـث  که بوده 8»هاي روزمره اي از رویهمجموعه« یا »باال

شـود   می ها آن توسعه به منجر عملیاتی، هاي قابلیت مجدد بازآرایی و پیکربندي واسطه به پویا هايقابلیت
 حل در سازمان توانایی دربردارنده عملیاتی هاي قابلیت کند، می در مقاله خود تشریح 9همچنین زهرا .]22[

 توانایی از اند عبارت پویا هاي قابلیت که درحالی است، نتیجه یک به دستیابی یا وظایف انجام و مسائل حل

                                                        
١Learning to Learn Capability 
٢Teece and Pisano 
٣Teece, Pisano and Shuen 
٤ integrate 
٥ build 
٦ reconfigure 
٧ Extend, Modify, Create 
٨ high-level routine (or collection of routines) 
٩ Shaker Zahra 
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  .]23[عملیاتی  هاي قابلیت بازآرایی و تغییر

سازد  هاي پویا، سازمان را قادر میبرخی از قابلیت. یابدهاي پویا در اشکال بسیار متعددي نمود میقابلیت
هـاي  وکارهاي قبلی را از طریق رشد داخلی، اکتساب و ائـتالف  وکارهاي جدید شده و کسب تا وارد کسب

کند تا محصوالت جدیـدي تولیـد کنـد یـا اینکـه      برخی دیگر به سازمان کمک می. راهبردي توسعه دهد
   ول رشـد و تغییـر  هـاي مـدیران کـه مسـئ    که برخـی دیگـر، قابلیـت    درحالی. فرایند تولید خود را نو نماید

هاي تعاریف مهم درباره قابلیت 1در جدول ]. 24[دهند هاي پیشرو و سودآور هستند را دخالت میسازمان
  :]25[پویا ارائه شده است 

  ]25[تعاریف مهم قابلیت از منظر صاحب نظران  -1جدول

  پژوهشگر  تعریف
هایی است که به سـازمان اجـازه سـاخت و    ها و قابلیتاي از شایستگی یرمجموعهزهاي پویا قابلیت

  .سازددهد و سازمان را آماده رویارویی با تغییرات بازار میایجاد محصول و فرآیندهاي جدید را می
Teece & 
Pisano,  

هـاي داخلـی و   یکربندي مجدد شایسـتگی و پسازي، ایجاد، بازآرایی  توانایی سازمان براي یکپارچه 
  .رویارویی با تغییرات سریع محیطیخارجی در جهت 

Teece, Pisano, 
& Shuen,   

سـازي، پیکربنـدي مجـدد، کسـب و     خصوص فرآیند یکپارچه به-گیري سازمان از منابع فرآیند بهره
هاي پویا یک سري یگر، قابلیتد عبارت به. در جهت سازگاري یا ایجاد تغییر در بازار -آزادسازي منابع

ها به بازترکیب جدیدي از منابع  یله آنوس بهها  سازمانی و راهبردي است که سازمان هاي روزمره رویه
  . یابنددر شرایط مختلف بازار دست می

Eisenhardt & 
Martin,  

 Teece,   .ايها به نحو سریع و حرفه از فرصت 1مندي بهره و یصتشختوانایی 
ه آن یک سازمان واسط بههاي گروهی است که فعالیتهاي پویا یک الگوي علمی و متقن از قابلیت

هاي روزمره و فرآیندهاي  یا اصالح رویه یجادامند در راستاي بهبود اثربخشی خود به  نظام صورت به
  .پردازدجاري می

Zollo & 
Winter,  

 Winter,   .روند هاي معمولی بکار میهاي پویا در جهت توسعه، اصالح یا ایجاد قابلیتقابلیت
هاي فرضی و ذهنی ها و فرصتهاي روزمره سازمان در وضعیت توانایی براي بازترکیب منابع و رویه

  .گیرندگان شرکتبر اساس اصول حاکم بر تصمیم
Zahra, 
Sapienza, & 
Davidsson, 
 

 .Helfat et al  .ظرفیت سازمان در راستاي ایجاد، توسعه یا اصالح هدفمند منابع سازمان
 

  :هاي مختلفی اشاره داشته باشدتواند به ظرفیتهاي پویا میقابلیت
  ها و تهدیدها؛ دهی فرصت شناسایی و شکل) الف
  ها؛برداري از فرصتاستفاده و بهره) ب
هاي واسطۀ افزایش، ترکیب، حمایت و در مواقع ضرورت، بازپیکربندي دارایی پشتیانی از رقابت به) ج

  .مشهود و نامشهود

Teece,  

                                                        
١ Sense and then seize 
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شـده توسـط اندیشـمندان ایـن حـوزه       توان گفت کانون مرکزي تعاریف ارائـه با توجه به جدول فوق، می

  :اند از عبارت
 هاي عملیاتی؛  ها و قابلیتایجاد شایستگی 
 ها و منابع؛سازي، بازآرایی و پیکربندي مجدد شایستگی یکپارچه 
 هاي روزمره عملیاتی؛ جهت بهبود و بازتولید رویههاي روزمره سطح باال  رویه 
 دهی محیط؛ شکل و یدهاتهدها و شناسایی و فرصت  
 ها؛برداري از فرصتاستفاده و بهره  
 نشده بینی توانمندسازي سازمان جهت مواجهه با شرایط متغیر و پیش. 

توان بـه سـه نـوع    ط را میمحی. هاي پویا استنکته مهمی که باید بدان توجه کرد، حیطه کاربرد قابلیت
 ]:24[هاي نوع دوم کاربرد دارد  هاي پویا بیشتر براي محیطذیل تقسیم نمود که قابلیت

  
  
  
  
  

 

  ها و محیطقابلیت -1شکل

است، لذا یک سري عوامل منجر به از » هاي روزمره کاري رویه« هاي پویا همان ازآنجاکه ماهیت قابلیت
گذاري کم و استفاده کم از سوء مدیریت، سرمایه: اند از این عوامل عبارت. شودها می بین رفتن کارایی آن

هاي پویا را دارند بایـد بـه ایـن امـر توجـه       هایی که قصد استفاده از قابلیت؛ بنابراین، سازمان]24[ 1ها آن
  .داشته باشند

را از جـنس  » قابلیـت «با توجه به تعاریف متعددي که از مفهوم قابلیت در باال ارائه شـد، ایـن پـژوهش    
شـود نظـام    ام کاري است که باعث مـی توانایی انج» قابلیت«در این صورت، . گیرد در نظر می» توانایی«

  .نفعان از آن دارند، برآورده سازد اکتساب دفاعی انتظاراتی را که ذي
  پیشینه پژوهش -2-3
هایی درباره عوامل موفقیـت توسـعه محصـول و حتـی اکتسـاب       ها حاکی از آن است که پژوهش بررسی

هاي نظام اکتساب دفاعی، پژوهش خاصی مشـاهده نشـده    دفاعی انجام شده است، اما در رابطه با قابلیت
                                                        

١Mismanagement, lack of investment, and infrequent use can degrade a capability, thereby limiting the 
sustainability of any prior advantage. 

  محیط پایدار
Stable environments 

  محیط متالطم و آشفته
More turbulent 

  تغییرات زیادمحیط با 
High velocity environment 

کابرد  بهترین منطقه
 هاي پویا قابلیت
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و  نوآوري براي کلیدي هاي درباره قابلیت] 26[است؛ مگر پژوهشی که توسط صفدري رنجبر و همکاران 

 هـاي پـژوهش مـذکور نشـان     یافته. دفاعی انجام پذیرفته است هاي پیچیده سامانه و محصوالت توسعه
 ایجاد بر ترتیب به باید دفاعی پیچیده هاي سامانه محصوالت و هدهند توسعه صنایع و ها سازمان دهد می

مشتري،  با تعامل و بازار مدیریت -2 سازمانی، و برون درون دانش مدیریت -1نظیر  هایی بهبود قابلیت و
 و ریـزي  برنامه -6فناورانه،  و دانشی -5و همکاري،  تعامل سازي، شبکه -4سیستم،  سازي یکپارچه -3

 .]26[تمرکز نمایند  تولید و ساخت آزمایش، -7کالن،  هاي پروژه مدیریت
  
  پژوهش  روش -3

هاي محوري نظام اکتساب دفاعی است، لذا از نوع اکتشافی  ازآنجاکه این مطالعه به دنبال شناخت قابلیت
همچنین با توجه به انجام مصاحبه عمیق و فهم مضامین . است) کیفی و کمی(بوده و رویکرد آن ترکیبی 

منظـور تعیـین اهمیـت و میـزان      بـه . شود استفاده می 1ها، از روش تحلیل مضمون نهفته در متن مصاحبه
و نمـودار   2تفسـیري -سـازي سـاختاري   شده نیز از رویکرد مـدل  هاي محوري استخراج تأثیرگذاري قابلیت

  . گیري شده است بهره 3مک میک
  جامعه آماري و روش گردآوري داده -3-1

وتوسـعه سـالح و    سـال در حـوزه تحقیـق    10پژوهش عمدتاً افرادي هستند که حداقل  جامعه آماري این
هـاي جهادهـاي    هاي اکتساب و دستیابی در صنایع دفاعی، سازمان تجهیزات دفاعی شامل مدیران برنامه

. دارنداندازه کافی آشنایی  هاي نظام اکتساب به و با چالش  هاي نظارتی فعالیت داشته خودکفایی و دستگاه
گیـري در   منظور رسیدن به درك عمیقی از موضوع، روش نمونه هاي جامعه آماري و به با توجه به ویژگی

  . این پژوهش روش غیر احتمالی از نوع هدفمند و انتخابی است
اي که در آن اسناد رسمی  روش کتابخانه -1: نوع روش گردآوري استفاده شده است 3در این پژوهش از 

در . شود آوري می هاي الزم جمع دسترس مرتبط با حوزه اکتساب دفاعی کشور مطالعه و داده موجود و قابل
، سند نظام نوآوري دفـاعی  )1393(سند رسمی نظام جامع تحقیقات صنعتی نیروهاي مسلح  6این مرحله 

فـاع  سـاله وزارت د  20، برنامـه  )1383(وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، طرح قـائم وزارت دفـاع   
، سند انتظارات سپاه از سازمان صنایع هوافضاي وزارت دفـاع و دو سـخنرانی ریـیس سـتاد کـل      )1394(

ها وجود دارد، انتخاب شده  نیروهاي مسلح در جشنواره سلمان فارسی که قابلیت دسترسی و استناد به آن
 در. دفـاع کشـور  نظران حوزه اکتساب دفاعی در بخـش   انجام مصاحبه عمیق با برخی از صاحب -2.است

هاي جهاد خودکفـایی ارتـش و سـپاه، جانشـین      نظران متشکل از سازمان نفر از صاحب 14این بخش، با 
                                                        

١ Theme Analysis 
٢ Interpretive Structural Modeling (ISM) 
٣ MICMAC 
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، جانشـین معـاون   )ص(االنبیـا   فرمانده نیروي هوافضاي سپاه، جانشین معاونـت عملیـات قرارگـاه خـاتم    

نایع دفاعی و همچنـین  تحقیقات صنعتی وزارت دفاع، برخی از مسئوالن موسسه آموزشی و تحقیقاتی ص
استفاده از پرسشنامه  -3. ها انجام پذیرفت مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی ستاد کل نیروهاي مسلح مصاحبه

هـاي   از تحلیل مضمون داده آمده دست بههاي محوري  تعیین اهمیت و میزان تأثیرگذاري قابلیت منظور به
هـا   نظران ارائه و نظـر آن  نفر از صاحب 10ها به  در این مرحله پرسشنامه. شده در دو روش قبل يآور جمع

  .گرفته شد
  تحلیل مضمون -3-2

 از منظور. است کیفی هاي داده در موجود الگوهاي گزارش و شناخت، تحلیل براي تحلیل مضمون روشی
 براي فرآیندي این روش، .آید می به دست مستخرج هاي داده مفهومی طریق نظم از که است مدلی الگو

کنـد   مـی  تبدیل تفصیلی و غنی هایی داده به را متنوع و پراکنده هاي داده و است متنی هاي داده تحلیل
]27.[  

 هاي اکثر روش در تواند می که است فرآیندي بلکه نیست، صرف یک روش کیفی صرفاً مضمون، تحلیل
 :براي است مضمون روشی تحلیل کلی، طور به. رود به کار کیفی

 متن؛ دیدن )الف
 نامرتبط؛ ظاهراً اطالعات از مناسب درك و برداشت )ب
 کیفی؛ اطالعات تحلیل )ج
 ].28[فرهنگ  یا سازمان موقعیت، گروه، تعامل، شخص، مند نظام مشاهده )د

 کـه  شده اقدام ها آن در موجود جمالت کلیدي کدگذاري و متون محتواي بررسی به ابتدا منظور، بدین 
 شـباهت  بـه  توجه با ادامه، در. اند شده  استخراج این تحقیق در مورداستفاده متنوع طریق مفاهیم این از

 بندي تقسیم هستند، مستقل مفهوم یک نشانگر که بزرگتري مفهومی هاي مفاهیم، در دسته بین موجود
. انـد  گرفتـه  قـرار  بررسی و موردبحث و شده ارائه مختلف هاي مضمون قالب در نیز ها دسته این .اند شده

 مفهوم الگوي و معنی حدي تا و است تحقیق سؤاالت با رابطه در ها داده در مهمی چیز بیانگر مضمون،
 یافـت  هـا  داده در که است الگویی یک مضمون، ].27[دهد  می نشان را ها داده از اي مجموعه در موجود

 مورد بررسی پدیده هایی از جنبه تفسیر حداکثر بهو  مشاهدات سازماندهی و توصیف به حداقل و شود می
 :شود سه نوع مضمون تعریف می مضامین در شبکه معموالً]. 28[پردازد  می

 ؛)متن در موجود کلیدي نکات و کدها( پایه مضامین) الف
  ؛)مضامین پایه تلخیص و ترکیب از آمده دست به مقوالت(دهنده  سازمان مضامین) ب
  ).کل یک عنوان متن به حاکم بر دربرگیرنده اصول عالی مضامین(فراگیر  مضامین )ج
ایـن   از یک هر مضامین برجسته آن در که شوند می رسم شبکه هاي نقشه صورت به مضامین این سپس

تهیـه   بـراي  اي رویـه  عنـوان  به شبکه مضامین .شود می داده نشان ها آن میان روابط با همراه سطح سه
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 نکات معقول یافتن و متن شکستن براي روشی نیست، بلکه تحلیل پایانی نتایج ارائه یا تحلیل مقدمات

  ].29[است  درون متن در روشنی برجسته و
  تفسیري-سازي ساختاري مدل -3-3

گیـري از ریاضـیات،    ها است که بـا بهـره   هاي طراحی سیستم سازي ساختاري تفسیري یکی از روش مدل
با استفاده از این رویکـرد  . دپرداز هاي بزرگ و پیچیده می رایانه و مشارکت متخصصان به طراحی سیستم

یت، متغیرها درنهاتوان روابط بین متغیرها را شناسایی نمود و مدل ساختاري از این متغیرها ارائه داد و  می
در این پـژوهش، از ایـن رویکـرد بـراي     ]. 30[بندي نمود  را بر اساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی طبقه

هاي محوري  گذاري قابلیتتأثیرجهت تعیین میزان اهمیت و شده است و  تشکیل مدل ساختاري استفاده 
  ].30[مک بهره برده شده است  شده توسط تحلیل مضمون از نمودار میک ییشناسا

  اعتبارسنجی -3-4
نظران اکتساب دفـاعی از موسسـه    آمده به چند تن از صاحب دست منظور اعتباربخشی پژوهش، نتایج به به

دفاعی، سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروي دریایی سپاه، معاونت آماد ستاد آموزشی و تحقیقاتی صنایع 
 .آوري و اعمال شده است ها جمع کل نیروهاي مسلح ارائه و نظرات اصالحی آن

  
  ها ها و یافته تحلیل داده -4

بـه مـوازات آن،   . نظران حوزه اکتساب سالح و تجهیزات مصاحبه شد تن از صاحب 14براي شروع کار، با 
. آوري شـد  نیـز جمـع  ...) هـا، گزارشـات و   سخنرانی(هاي موجود مرتبط با اکتساب سالح و تجهیزات  نمت
ها و متون مـذکور مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه و       منظور انتخاب و استخراج مطالب مرتبط، متن مصاحبه به

این ترتیب،  به. هاي مرتبط با موضوع اکتساب سالح و تجهیزات مورد توجه و استخراج قرار گرفت بخش
هاي بعدي مورد  عنوان منبع اصلی براي مراحل و تحلیل اي از فرازهاي مرتبط گردآوري شد تا به مجموعه

مـورد  چندین بـار مـرور و    شده ي تهیهها پژوهش، متون و فرازکیفی بودن  با توجه به. استفاده قرار گیرد
ممکـن  یـک پـژوهش کیفـی،     در زیرا کرد؛طی  درستی را بهي زیند معناساآتا بتوان فر قرارگرفتمطالعه 

هـایی کـه    لذا اغلب الزم اسـت مضـمون   داشته باشد ودر همه مضامین چیزي براي آموختن وجود است 
شـود کـه    عنوان نمونه، در مواردي مشـاهده مـی   به. شودبررسی  هستند نیزموضوع مورد مطالعه  پیرامون

ق و توسعه و اکتساب مورد توجه است، ولی از حیث هاي علم و فناوري، تحقی هرچند از نظر معنایی تفاوت
ها سـاده نیسـت و مناسـب اسـت کـه       اي میان این مفاهیم، تفکیک آن کاربردي و به دلیل روابط زنجیره

بر همین اساس، در مراجعه به متون، تنهـا وجـود یـا اشـاره     . زمان به این موضوعات نیز پرداخته شود هم
هاي قبلی مرتبط  بندي االمکان هر آنچه که در جمع تالش شده حتی و صریح به اکتساب مبنا قرار نگرفته

  . با اکتساب تلقی شده، مورد توجه قرار گیرد
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ها و متون، ابتدا متـون اسـتخراج و کدگـذاري شـده، و      شده در مصاحبه براي انجام تحلیل مضامین مطرح

هـا   کد باز از مصاحبه 560از   ا بیشتنه. شده است دهنده استخراج  سپس در ادامه، مضامین پایه و سازمان
هـاي پایـه و    شـده اسـت مضـمون    شـده، تـالش    براسـاس کـدهاي بـاز اسـتخراج    . استخراج شده اسـت 

ها استخراج نمود ارایه شود که در ادامه توضیح داده شـده   توان از تحلیل مصاحبه اي که می دهنده سازمان
  . اند

  هاي نظام اکتساب دفاعی چالش -4-1
آیـد،   دسـت مـی   کردن مضامین پایه بـر حسـب مضـامین سـازمانده بـه      هایی که با مرتب جییکی از خرو

دلیـل   بـه (ارائـه شـده اسـت     2ها در جدول  اي از این چالش نمونه. هاي نظام اکتساب دفاعی است چالش
  ).طوالنی بودن جدول، از نمایش تمام آن خودداري شده است

  هاي اکتساب دفاعی ها و دغدغه چالش -2جدول

  مضمون سازمانده  مضمون پایه  کد  ردیف

1  

 م در زمینــه قیمــت، کیفیــت .منــدي پــایین ن رضــایت
  موقع تعهدات محصوالت دفاعی و انجام به

 ها روند رو به رشد هزینه  
 طوالنی بودن زمان ایده تا محصول  
 بـودن   هـا، پـایین   ها، زمان توسعه سامانه باالبودن هزینه

  ها کیفیت سامانه
 فرآیند تحقیقاتبر بودن  زمان  
 م به سمت کیفیت باال، زمان و هزینه کمتر.تغییر نیاز ن  

 کیفیت پایین 
  ــاالي توســعه ــه ب هزین

 سامانه 
    زمان طـوالنی توسـعه

  سامانه

ــره ــایین  بهـ وري پـ
  اکتساب

2  

  ــت ــد ظرفیـ ــب و ناکارآمـ ــاماندهی نامناسـ ــا و  سـ هـ
  هاي موجود  توانمندي

 ناپذیري ساختار تحقیقات دفاعی  انعطاف  
  کندي و اینرسی زیاد فرآیندها  
 هاي ملی  گیري از ظرفیت ضعف در بهره  
 مهیا نبودن این ساختار براي ظهور خالقیت و نوآوري  
 هاي توسعه فناوري در کشور  ضعف زیرساخت  
 نهادهاي متولی علم  ضعف در استفاده از دستاوردها میان

  و فناوري 

  هـاي   ضعف زیرسـاخت
 فناورانه

  ــاال و ــی بـــ اینرســـ
 پذیري پایین  انعطاف

  نابســــــــــامانی در
  ها ي ظرفیتریکارگ به

ساختار تحقیقاتی بـا  
  کارآمدي پایین
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  .هاي نظام اکتساب دفاعی کشور نشان داده شده است شبکه مضامین مرتبط با چالش 3در شکل 

  
 هاي اولیه نظام اکتساب دفاعی کشور چالش - 3شکل

  
  نتایج مورد انتظار از نظام اکتساب دفاعی -4-2

نمـایش داده شـده    4از نظام اکتساب نیز در شـکل  ) نتایج مورد انتظار(شبکه مضامین مرتبط با انتظارات 
 .است
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  انتظارات اولیه از نظام اکتساب دفاعی -4شکل 
 

  . هاي متعدد در نظام اکتساب دفاعی نیز هست نوعی بیانگر وجود دغدغه در واقع، این انتظارات به
  توانمندسازهاي موردنیاز نظام اکتساب دفاعیمنابع و  -4-3

دهد که به منظور ایجاد نتایج مـورد انتظـار، نظـام اکتسـاب دفـاعی       ها نشان می تحلیل اسناد و مصاحبه
  :هاي خاص است سري منابع و توانمندساز نیازمند یک

 دفـاعی  شوندگان، نظام اکتساب  ه طبق مضمون اظهارات مصاحبهک :منابع اطالعاتی و دانشی
لـزوم اسـتفاده از تجربیـات داخلـی و     «برخوردار است و » پشتوانه ضعیف اطالعاتی و دانشی«از 

 شود؛ حس می» نیاز به داشتن اطالعات دقیق و موثق«و » خارجی
 شـوندگان، نظـام اکتسـاب     ه بر اساس مضمون اظهارات مصاحبهک :منابع انسانی و تخصصی

نگر، افراد چندوجهی در سطوح راهبردي  جسارت فکري آینده دفاعی از فقر در افراد ماهر، افراد با
کننده نیرو، بودجه و صنایع دفاعی باشند، رنج  گذاري، مدیران برنامه اکتساب که متصل و سیاست

فقر در افراد مـاهر بـراي ارائـه مطالـب     «توان در عباراتی نظیر  هایی را می چنین واقعیت. برد می
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، »اندازه یک معمار ساختمان بلـد نیسـتیم   دانند، ولی به دهر میهمه خودشان را عالمه «، »پخته

نیاز به افرادي نظیر آقاي فدوي، تنگسیري، شهید «، »و قدرتمند کار بلدلزوم داشتن کارفرماي «
، »کننـد  تالش مـی   خواهند و تا رسیدن به نتیجه دانند چه می رودکی، شهید تهرانی مقدم که می

نیـاز بـه افـرادي    «، »ها براي فکر در باره آینده کري بیشتر از نظامینیاز به افرادي با جسارت ف«
نیاز به افراد خالق و چنـدوجهی در سـطوح   «، »ها را بیان کنند بودن آینده خالق که نحوه چگونه

این افراد معمار باید باشند؛ هم تحقیقات . ما چنین افرادي را نداریم«، »گذاري راهبردي و سیاست
لزوم وجود مدیران «، »ي اینها را به هم متصل کند و همه... را بشناسند، هم عملیات را بشناسد و

» مقدم مانند شهید تهرانی] است[نیرو، بودجه، صنایع دفاعی  کننده متصلبرنامه؛ زیرا مدیر برنامه 
حاکی از وجود چالش هاي زیاد در رابطه با منابع انسانی متخصص در حوزه فکر و مـدیریت   که

 .اکتساب است، مشاهده کرد
 کمبود این منبع، مشکل چندین و چندساله کشور و همچنـین بخـش    :منابع مالی و اقتصادي

 . رسد در آینده نیز ادامه خواهد داشت می به نظردفاع است و 
ــ تحلیــل ــین نش ــا همچن ــیه ــد کــه  ان م ــوزش«ده ــازخوردگیري مســتمر«، »آم ، »مستندســازي«، »ب

نیز تأکید شده » ینان اکتساب دفاعیآفر نقشدر جریان بودن اطالعات و دانش بین «، و »استانداردسازي«
 . عنوان توانمندسازهاي نظام اکتساب در نظر گرفت ها را به توان آن است و لذا می

  ب دفاعیهاي روزمره نظام اکتسا رویه -4-4
دهد که نظـام   همانطور که در مرور مبانی نظري بیان شد، مطالعه نظام اکتساب دفاعی کشورها نشان می

فرآینـد  «: تر، سه فرآیند اصلی و محوري اسـت  اکتساب دفاعی حداقل داراي سه عنصر یا به بیان درست
. »فرآیند اکتساب سامانه سـالح «، و »ریزي و بودجه ریزي، برنامه فرآیند طرح«، »تعیین نیازهاي عملیاتی

دهد کـه یـک    شده نشان می هاي انجام اما تحلیل اسناد، گزارشات موجود بخش دفاع و همچنین مصاحبه
است و بایستی » حوزه علم و فناوري دفاعی«ضعف جدي در نظام اکتساب دفاعی کشور وجود دارد و آن 

تـوان بـه اظهـارات زیـر در      براي نمونـه مـی   تنها. به عنوان یک عنصر اصلی مورد توجه جدي قرار گیرد
  :ها و متون اشاره کرد مصاحبه

حتـی  . هـاي روز دنیـا را در اختیـار مـا بگذارنـد      انتظار نداشته باشیم دیگران فناوري پیشـرفته، سـامانه  «
کوچکترین قطعه، کوچکترین موادي که احساس کنند در بخشی از توان دفاعی کشور قابل استفاده است، 

کنیم بر ضرورت گذر  تأکید می. دهند که کارمان به عقب بیفتد کنند یا معیوبش را به ما می یغ میاز ما در
بایسـتی  . هاي پیشـرفته  فناوري هاي بدیع و نوظهور و از مرحله تقلید و مهندسی معکوس به تعریف طرح

و تعمیـق  شده در نهادهاي تحقیقـاتی بـه سـمت کسـب و توسـعه       ریزي مسیر حرکت ما هدفمند و برنامه
مسئله تحقیقات بنیادي با . هاي بدیع و نوظهور و کار جدید و بار اولی باشد بنیان و فناوري تحقیقات دانش

بر است، اما زیربنا و پایه علمی الزم را براي کشور و محققینی کـه وارد تحقیقـات    بر و زمان اینکه هزینه
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فاصله فناورانـه بـین مـا و دشـمن وجـود دارد،      وقتی این . کند شوند، فراهم می کاربردي و بعد سامانه می

هـاي   تولید نمونه. کند که مستلزم توجه روزافزون به این مسئله است تري پیدا می تحقیقات جایگاه خاص
پیشـتازي در تولیـد علـم،    «؛ »پذیر نخواهد بود بنیان قوي امکان هاي دانش کارآمد بدون داشتن زیرساخت

هاي  هاي توسعه فناوري در کشور که موجب تحمیل هزینه زیرساختافزاري و ضعف  فناوري و نهضت نرم
کنـد،   در حوزه تحقیقات تنها کسی که حمایـت مـی  «؛ »شود هاي ملی به بخش دفاع می ایجاد زیرساخت

بقیه اگر چوب الي چرخ نگذارند، در بهترین شرایط، فقـط متعبدانـه دارنـد تبعیـت     . تنها حضرت آقا است
  . »داند قیقات را فقط خود ایشان میکنند، مگرنه ارزش تح می

  عوامل محیطی تأثیرگذار بر نظام اکتساب دفاعی -4-5
هاي نوپدید، کمبـود   عالوه بر عواملی نظیر ماهیت دشمنان، نوع مناقشات و منازعات، تجهیزات و فناوري

عـواملی نظیـر   ها نشـان داد کـه    ها، مصاحبه ها، دکترین و راهبردهاي دفاعی و امثال آن مشی منابع، خط
هاي دولت، وابستگی به منابع مالی دولتی، فرهنـگ   گیري ها و جهت مشی تحریم و فشارهاي جهانی، خط

  .سزایی بر نظام اکتساب دفاعی دارند ها نیز تاثیر به گیري  ها و تصمیم گذاري  مشی فردگرایانه غالب در خط
  هاي موردنیاز نظام اکتساب دفاعی  توانایی -4-6
بایسـت   دهند که مـی  ها، عوامل محیطی و انتظارات از نظام اکتساب دفاعی نشان می توانمنديها،  چالش

ریزي و  هایی در نظام اکتساب بود که بتوانند بر فرآیند تعیین نیازهاي عملیاتی، فرآیند طرح دنبال توانایی به
ی و مالی، بـراي مواجهـه بـا    بودجه، فرآیند اکتساب سامانه، توسعه فناوري، منابع دانشی، اطالعاتی، انسان

بـا  . رود بـرآورده شـود   اي که انتظاراتی که از نظام اکتسـاب مـی   گونه تغییرات محیطی تأثیرگذار باشند؛ به
، )نتایج مـورد انتظـار از نظـام اکتسـاب    ( 4و شکل ) هاي نظام اکتساب چالش( 3رجوع به مضامین شکل 

این مضامین در جداول . دهند، استخراج شدند می» توانایی«ها، مضامینی که رنگ و بوي  متون و مصاحبه
  . ارائه شده است 8تا  4

  حوزه نیاز و مطالبات عملیاتی -4جدول

  مضمون فراگیر  هاي سازمانده مضمون  هاي پایه مضمون
تدوین نیازها؛ فراوانی نگر براي  نبود فرآیند آینده

و تنوع نیازها؛ تشخیص نیاز؛ ترجمه نیاز به زبان 
تغییر نیازها؛ ابهام در نیازهاي بلندمدت؛ سامانه؛ 

هاي شخصی در تعریف  درك نیاز؛ اعمال سلیقه
  .نیازها

 نگري در تعیین نیازها آینده 
 نیازهاي آینده 
 بندي نیازها اولویت 
  درك و تشخیص نیاز 
  ترجمه نیاز به سامانه سالح  

   ،توانایی درك، تشخیص، تبیـین
 نیازهاي عملیاتی

 و مـدیریت  بنـدي   توانایی اولویت
  نیازهاي عملیاتی
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  ریزي و بودجه حوزه برنامه -5جدول

  مضمون فراگیر  هاي سازمانده مضمون  هاي پایه مضمون
ــدد در    ــان متعـ ــتی؛ متولیـ ــفتگی سیاسـ آشـ

اي  گذاري؛ تعریف سلیقه و سیاستگیري  تصمیم
هـاي   ؛ تولید اسـناد باالدسـتی؛ رقابـت   ها پروژه
؛ پـروژه هـاي مشـترك    ؛ لزوم داشتن تیممنفی

ها  ؛ تداخل نقشها تخصیص اعتبارات به اولویت
؛ سـاختارهاي  هـا  راستایی برنامـه  ؛ همو وظایف

کـاري؛   ؛ مـوازي هـا  پراکنده؛ ابهـام در سیاسـت  
؛ محدودیت ها کارگیري ظرفیت نابسامانی در به

؛ بندي ؛ اولویتها گیري منابع مالی؛ تعیین جهت
؛ منـابع  هـاي ریـز و درشـت    وجود انبوه پـروژه 

  .انشی و اطالعاتی اندكد

 ــط ــی خ ــرا و  مش ــذاري همگ گ
 یکپارچه

 شراکت و همکاري راهبردي 
 ــت ــه  اولوی ــدي برنام هــاي  بن

 اکتساب
 راســتا کــردن  یکپارچــه و هــم

 ها پروژه
 مدیریت دانش و اطالعات  

   هـاي   مشـی  توانایی تولیـد خـط
  پابرجا و راهبردهاي منعطف

   هـا و   توانایی مـدیریت ظرفیـت
  منابع

  ــایی درك و ــخیص توانــ تشــ
  ها اولویت

   توانــایی تعامـــل و همکـــاري
 راهبردي

   ــش و ــدیریت دانـ ــایی مـ توانـ
 اطالعات

 ــروژه ــدیریت پ ــایی م ــاي  توان ه
  بزرگ

  
  حوزه طراحی و تولید -6جدول 

  مضمون فراگیر  هاي سازمانده مضمون  هاي پایه مضمون
؛ ها ؛ تعدد سامانهها توجه به پلتفرم

؛ ور کیفیــت مطلــوب؛ تولیــد بهــره
ــامانه  ــان؛   س ــاهش زم ــؤثر؛ ک م

هنگـام   ؛ بههاي چندمنظوره سامانه
؛ سامانه پابرجا؛ صرفه بودن سامانه

اقتصادي؛ تولید پابرجا؛ پشـتیبانی  
؛ ها دوره عمر؛ ماژوالرکردن سامانه

  هاي بومی حل راه

 وري در اکتساب سامانه سالح بهره 
 طراحی و تولید مؤثر و پابرجا 
 پشتیبانی دوره عمر 
 تولید راهبردهاي طراحی و  

 توانایی طراحی و تولید مؤثر و پابرجا 
  

  
  حوزه محیط و بافتار -7جدول

  مضمون فراگیر  هاي سازمانده مضمون  هاي پایه مضمون
؛ منابع؛ حجـم  هاي آینده پیچیدگی؛ ماهیت جنگ

روزافزون اطالعات؛ تعدد تهدیدات؛ تغییر سـریع  
؛ هاي دشمنان ؛ قابلیتها تهدیدات؛ تغییر دکترین

ســریع فنــاوري؛ تحــریم و فشــارهاي  تحــوالت
  هاي دولت جهانی؛ سیاست

  مدیریت اطالعات 
 درك تحوالت محیطی 
 مدیریت منابع  

 توانایی درك محیط و تحوالت آینده 
 توانایی مدیریت اطالعات 
 توانایی مدیریت منابع  
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  حوزه علم و فناوري -8جدول

  هاي فراگیر مضمون  هاي سازمانده مضمون  هاي پایه مضمون
؛ فاصله زیاد فناورانه هاي فناورانه زیرساخت ضعف

هـاي   حوصلگی در انجـام فعالیـت   با دشمنان؛ بی
هاي  ؛ تحقیق دست اولی؛ فناوريتحقیق و توسعه
؛ پیشتازي در هاي فناورانه ؛ فرصتبدیع و نوظهور

تولید علم و فناوري؛ حرکت در لبه علم و فناوري؛ 
در فقدان نقشه علم و فناوري دفـاعی؛ دشـواري   

  ؛ تحوالت سریع فناوريها دسترسی به فناوري

 هاي فناورانه زیرساخت 
 ماندگی فناورانه عقب 
 وابستگی فناورانه 
 پیشتازي در علم و فناوري دفاعی 
 هـاي   گیـري  ها و جهت مشی خط

 شفاف علم و فناوري دفاعی

 بانی تحوالت فناوري رصد و دیده  

   توانــایی درك فناورانــه و
  مدیریت فناوري

  نوآوري و خالقیتتوانایی  

 
  ). 9جدول(حاصل شد   قابلیت 10آمده در جداول باال، تعداد  دست از ترکیب مضامین به

  ها تلفیق توانایی -9جدول 
طراحی   ریزي و بودجه برنامه

  و تولید
ــاز  نیــــ

  عملیاتی
ــم و   محیط و بافتار علــ

  فناوري
  ها قابلیت
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ــدیریت    - ــه و م ــایی درك فناوران توان
  فناوري

 توانایی نوآوري و خالقیت -
نگـري و درك تغییـرات    توانایی آینده -

 محیط
مدیریت هوشمندانه اطالعات توانایی  -

 و دانش
هاي داخلـی و   توانایی هدایت ظرفیت -

 خارجی
ــین،    - ــخیص، تبی ــایی درك، تش توان

ــت ــاي   اولوی ــدیریت نیازه ــدي و م بن
 عملیاتی 

توانایی طراحی و تولید سامانه سالح  -
 مؤثر و پابرجا

هاي دفاعی و  مشی توانایی تولید خط -
  اکتساب پابرجا 

 هبرديتوانایی تعامل و همکاري را -
 هـاي بـزرگ   توانایی مدیریت پـروژه  - 

  )هاي اکتساب برنامه(
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هـا   حاصـل نظـرات آن  . آمده براي چندتن از صاحب نظران اکتساب دفاعی ارائـه شـد   دست هاي به قابلیت

توانایی تولید مفاهیم و زبان «ها و افزایش یک قابلیت دیگر تحت عنوان  منجر به اصالح برخی از قابلیت
 . نشان داده شده است 6نتیجه حاصل در شکل . شد» مشترك

 
  
  
  

  
  

  
 
 

 
 هاي نظام اکتساب دفاعی قابلیت -6شکل 

  

  ها میزان اهمیت و تأثیرگذاري قابلیت -4-7
- سـازي سـاختاري   دست آمده، از رویکرد مـدل  بههاي  منظور تعیین میزان اهمیت و تأثیرگذاري قابلیت به

هـا از مقیـاس زیـر کمـک      در ابتدا، براي بررسی ارتباط دودویی این قابلیـت . تفسیري استفاده شده است
  ]:30[گرفته شده است 

  :تواند به عامل ستون منجر شود عامل سطر می - 
  .1تأثیر استبی : تأثیر اندکی دارد، و صفر: 1تأثیر دارد، : 2کامال مؤثر است، : 3
آوري شد که  ها جمع تن از آن 7نظران حوزه اکتساب دفاعی ارائه و نظر  تن از صاحب 10این ماتریس به  

  . نشان داده شده است 7نتیجه در شکل 
  
  
  

                                                        
ها با استفاده از از روش آقاي بوالنوس و  جاي تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري، از ماتریس ارتباط دودویی قابلیت در این پژوهش به  1

  .   رجوع کنید] 30[مرجع  270و  269هاي  تر به صفحه براي اطالعات کامل. استفاده شده است) 2005(همکارانش 
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  ]30[ها با یکدیگر  ارتباط دودویی قابلیت - 7شکل 
  

. شود اولیه و نهایی تولید می 2تبدیل شده و ماتریس دسترسی 1سپس این ماتریس به یک ماتریس دودویی
ها بـراي یـافتن عـدد مقیـاس از      آن. براي این منظور از روش بوالنوس و همکارانش استفاده شده است

در ].  30[باشد  عدد مقیاس می mدهندگان و  تعداد پاسخ nاند که در آن  استفاده کرده n x 2=mرابطه  

                                                        
١ Binary 
٢ Reachability Matrix 

تــأثیر =  1تــأثیر اســت؛  بـی =  0  
  اندکی دارد؛

کـامال مـؤثر   =  3تأثیر دارد؛ =  2
  است

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

توانـایی مـدیریت هوشـمندانه    تأثیر   1
    18  13  16  16  17  19  17  18  17  21  14  اطالعات و دانش بر

ــه و   2 ــایی درك فناورانـ ــأثیر توانـ تـ
    17  12  21  20  13  13  14  17  18  13  12  مدیریت فناوري بر

تأثیر توانایی درك و تشخیص نیـاز    3
    8  16  15  10  6  11  10  16  11  12  8  عملیاتی بر

ــایی    4 ــأثیر توان ــراکت  ت ــاون و ش تع
    16  11  17  17  13  12  12  16  10  10  11  آفرینان بر راهبردي بین نقش

تأثیر توانایی طراحی و تولید سامانه   5
    14  12  11  11  7  9  10  7  9  11  6  مؤثر و پابرجا بر

    14  12  12  12  14  13  18  9  16  17  9  تأثیر توانایی نوآوري و خالقیت بر  6
هـاي   پـروژه تأثیر توانایی مـدیریت    7

    17  11  9  15  14  13  19  11  11  12  17  بزرگ اکتساب بر

ــدایت    8 ــري و ه ــایی رهب ــأثیر توان ت
    14  9  15  14  19  13  18  18  11  14  20  بر هاي داخلی و خارجی ظرفیت

هـاي   مشـی  تأثیر توانایی تولید خـط   9
    12  20  11  17  17  15  16  15  14  13  14  پابرجا و راهبردهاي منعطف بر

نگـري و درك   تأثیر توانـایی آینـده    10
    18  12  19  14  12  16  15  9  16  18  14  تغییرات محیط بر

سـازي بـراي    تأثیر توانایی تصـمیم   11
    10  13  20  10  15  11  9  13  8  12  11  گیران بر تصمیم

تأثیر توانایی تولید مفـاهیم و زبـان     12
    14  9  15  16  15  15  13  15  12  10  14  بر مشترك
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باشـند معـادل صـفر و بقیـه      14تر از  اعدادي که کوچک 7؛ بنابراین، در جدول x 2 =m 7= 14این جا، 
  .ماتریس دسترسی نهایی نمایش داده شده است 8در شکل . شوند در نظر گرفته می 1معادل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ]30[ماتریس دسترسی نهایی  - 8شکل 

  
. بنـدي کـرد   توان ماتریس مذکور را به سطوح مختلف دسـته  اکنون با ایجاد ماتریس دسترسی نهایی، می

. شـود  میها با یکدیگر  ها و رابطه آن سازي نقش هر یک از قابلیت تفکیک به سطوح مختلف باعث شفاف
با سه بار تکرار، سطوح هر . آید ها به دست می براي این کار، مجموعه خروجی و ورودي هر یک از قابلیت

  . نشان داده شده است 10ها به دست آمد؛ نتیجه در جدول  یک از قابلیت
  
  
  
  
  
  
  

  میزان نفوذ  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قابلیت
1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  11  
2  0  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  7  
3  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  4  
4  0  0  0  1  1  0  1  1  0  0  0  1  5  
5  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2  
6  0  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  6  
7  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  1  1  6  
8  1  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  9  
9  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  9  

10  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  9  
11  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  3  
12  1  0  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  8 
ن میزا

   5  10  3  7  7  8  8  10  5  5  5  6  وابستگی
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  ها سطح قابلیت - 10جدول 

  سطح  مجموعه مشترك  مجموعه ورودي  مجموعه خروجی  قابلیت
1  1 ،8، 10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  3  
2  1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،10  1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،10 ،12  1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،10  2  
3  2 ،3 ،9  1 ،2 ،3 ،8 ،9 ،10 ،12  2 ،3 ،9  2  
4  1 ،2 ،4 ،8 ،9 ،12  1 ،2 ،4 ،8 ،9 ،10 ،12  1 ،2 ،4 ،8 ،9 ،12  2  
5  2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،11  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12  
2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،11  1  

6  1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،
11 ،12  

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،
11 ،12  

1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،
11 ،12  

1  

7  1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،
11 ،12  

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،
11 ،12  

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،
11 ،12  

1  

8  1 ،8 ،10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  3  
9  1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،10 ،12  1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،10 ،12  1 ،2 ،3 ،4 ،8 ،9 ،10 ،12  2  
10  1 ،8 ،10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  3  
11  1 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

12  
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،12  
1 ،3، 4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،11 ،

12  
1  

12  1 ،8 ،10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  1 ،8 ،10 ،12  3  
  

حاصل  9ها، مدل ساختاري نشان داده شده در شکل  دست آمده براي هر یک از قابلیت با توجه سطوح به
  . شد

  ها مدل ساختاري قابلیت - 9شکل
  

تـر شـده و بیشـتر تحـت تـأثیر       کـم   تأثیرگذاري آنیابد،  هرچه سطح قابلیت از پایین به باال افزایش می
شود، توانایی مدیریت هوشـمندانه اطالعـات و    همانطور که مشاهده می. گیرد تر قرار می هاي پایین قابلیت
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هاي داخلی و خـارجی   نگري و درك تغییرات محیط، توانایی رهبري و هدایت ظرفیت دانش، توانایی آینده

انـد و بیشـترین تـأثیرات را بـر دیگـر       ان مشترك در سطح زیرین قرار گرفتهو توانایی تولید مفاهیم و زب
  .گذارند ها می قابلیت

شـود کـه محـور افقـی آن      ترسیم می MICMACسپس با استفاده از ماتریس دسترسی نهایی، نمودار 
  . دهنده میزان نفوذ یک قابلیت است نمایشگر میزان وابستگی و محور عمودي آن نشان

  
  

  
  
  
  

  ]30) [تأثیرپذیري(وابستگی  - )تأثیرگذاري(نمودار نفوذ   - 10شکل 
  

اسـتثناي قابلیـت طراحـی و     ها به شود، اگرچه تمامی قابلیت مشاهده می 10طور که در نمودار شکل  همان
هاي محوري  ها را قابلیت توان آن اند و می قرار گرفته) پیوند(هاي مؤثر و پابرجا در یک ناحیه  تولید سامانه

نگـري و درك تغییـرات    آینـده «، »مدیریت هوشمندانه اطالعات و دانـش «هاي  نظر گرفت، اما قابلیتدر 
تولیـد  «، و »هاي داخلـی و خـارجی   رهبري و هدایت ظرفیت«، »تولید مفاهیم و زبان مشترك«، »محیط

ر ایـن  هاي قرارگرفتـه د  نسبت به دیگر قابلیت» پابرجا و راهبردهاي منعطف) هاي مشی خط(هاي  سیاست
هـاي   مـدیریت پـروژه  «، »نوآوري و خالقیت«سپس سه قابلیت . ناحیه از قدرت نفوذ باالتري برخوردارند

درك و تشـخیص نیـاز   «قابلیـت  . قـرار دارنـد  » درك فناورانـه و مـدیریت فنـاوري   «، و »بزرگ اکتساب
هـاي ایـن ناحیـه     یـت ، بااینکه در ناحیه مذکور قرار دارد، اما قدرت نفوذش نسبت به دیگـر قابل »عملیاتی
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  . تر است تر و به ناحیه وابستگی و نفوذپذیري نزدیک پایین

  
  بندي جمع -5

هنگام و مؤثر به نیاز حال و آینـده نیـروي    رود پاسخ به ترین انتظاري که از نظام اکتساب دفاعی می مهم
سـاختن چنـین   رو و بـرآورده   هاي پـیش  منظور رفع چالش به. مسلح در یک محیط پیچیده و متغیر است

را دارا ) هاي کلیـدي  قابلیت(هایی  بایست توانایی انجام برخی از فعالیت انتظاري، نظام اکتساب دفاعی می
جه هاي روزمره و منابع در دسترس خود با تو ها، نظام اکتساب را بر تغییر و بازآرایی رویه این قابلیت. باشد

نفر از صاحب نظران اکتساب سالح و  14ها، با  قابلیت براي شناسایی این. سازد با تغییرات محیط توانا می
ها و همچنین تحلیل محتـواي سـه سـند     عمل آمد که از طریق تحلیل مضمون آن تجهیزات مصاحبه به

دست آمد که در این میـان، بـا    قابلیت براي نظام اکتساب دفاعی به 12دسترس، تعداد  رسمی دفاعی قابل
مـدیریت هوشـمندانه اطالعـات و    «قابلیـت   10تفسـیري، تعـداد   -يسازي ساختار کارگیري روش مدل به

درك فناورانـه و  «، »تولیـد مفـاهیم و زبـان مشـترك    «، »نگري و درك تغییـرات محـیط   آینده«، »دانش
هـاي پابرجـا و    تولیـد سیاسـت  «، »هـاي داخلـی و خـارجی    رهبري و هدایت ظرفیت«، »مدیریت فناوري

سـازي بـراي    تصمیم«، »هاي بزرگ اکتساب مدیریت پروژه«، »خالقیتنوآوري و «، »راهبردهاي منعطف
هاي محـوري   عنوان قابلیت توان به را می» آفرینان تعاون و شراکت راهبردي بین نقش«و » گیري تصمیم

دهد که مشـکل نظـام اکتسـاب دفـاعی نبـود دانـش و        ها نشان می بررسی اسناد و مصاحبه. قلمداد کرد
فقدان یک نظام بازخوردگیري، . آفرینان اکتساب است ها میان نقش نشدن آن رياطالعات نیست، بلکه جا

مستندسازي و استاندارد باعث شده است دانش و اطالعات در مراکز و نهادها محبوس شـوند یـا تنهـا در    
ها، انجام کارهاي موازي و امثـال   دادن فرصت همین امر عاملی است براي از دست. ذهن افراد باقی بماند

ها،  گیري نگري در تصمیم مدت ها حاکی از وجود روزمرگی و کوتاه همچنین، محتواي اسناد و مصاحبه. آن
ها، تخصیص اعتبارات، غفلت از نیازهاي عملیاتی آینده و اسیر نیازهاي گذشته و امروز شـدن   ریزي برنامه

آفرینـان ایـن    ك میان نقشنگر نبودن نظام اکتساب و فقدان زبان و فهم مشتر تواند با آینده است که می
بـودن و اتکـا بـه منـابع دولتـی، وجـود        فقدان یکپـارچگی نظـام اکتسـاب، دولتـی    . نظام، در ارتباط باشد

هاي داخلی و بیرونی استفاده درست و  هاي ناسالم نیز باعث شده است تا از ظرفیت انحصارطلبی و رقابت
. هـا رخ دهـد   اي باالدسـت و ابهـام در اولویـت   ه عاقالنه انجام نپذیرد و آشفتگی و پراکندگی در سیاست

وتوسـعه نیـز عـاملی بـراي عـدم درك فناورانـه، افـزایش         هاي تحقیق توجهی به فناوري و زیرساخت کم
  . ماندگی فناورانه، و پاسخگونبودن در قبال فناوري است روزافزون عقب
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  پیشنهادها -6

  پیشنهادهاي مدیریتی  -6-1
هـا در نظـام اکتسـاب مـوارد زیـر       الزم براي ایجاد و تقویت این قابلیـت  منظور فراهم کردن بسترهاي به

  :شود پیشنهاد می
 هـاي کـالن اکتسـاب     هـا و تصـمیم   تر و همگراترشدن سیاسـت  منظور یکپارچه به : سازي یکپارچه

یا » شوراي عالی اکتساب دفاعی«مثال در قالب یک -نفعان  دفاعی، تشکیل یک نهاد متشکل از ذي
هـا و   ترین مسـئولیت ایـن نهـاد تعیـین سیاسـت      مهم. رسد ضروري به نظر می -عنوان دیگربا هر 
هاي اکتساب سالح و تجهیزات دفاعی از طریق گفتمان و دارا بودن یک پشـتوانه مطالعـاتی    اولویت

نیز وجود نهادي که ) سپاه، ارتش و ناجا(در نیروهاي مسلح . پژوهی خواهد بود قوي راهبردي و آینده
  .رسد ها را تشخیص و تعیین نماید، ضروري به نظر می ویتاول
 این عمل، اولین گام در ایجاد زبان و ادبیات مشترك بین تمامی : توسعه زبان و ادبیات مشترك

  : شود نفعان نظام اکتساب دفاعی است؛ لذا موارد زیر پیشنهاد می ذي
  هاي دفاع و غیردفاع؛ تمامی بخشنامه توصیفی اکتساب دفاعی و ترویج آن در  تدوین واژه) الف
  ؛...هاي مختلف مانند بیانیه نیاز، مطالبات عملیاتی سامانه و طراحی و تدوین قالب) ب
  .طراحی فرآیندهاي مهم و اصلی نظام اکتساب دفاعی) پ
 با توجه به انتظاراتی که از نظام اکتساب دفاعی وجود دارد نظیر  :دیدبانی و رصد راهبردي محیط

تـرین زمـان بـا کمتـرین قیمـت و       نگام و مؤثر به نیازهاي حال و آینده، رفع نیاز در کوتاهه پاسخ به
نشده و با  بینی هاي نوظهور، پاسخ سریع در شرایط پیش باالترین کیفیت، پاسخ به تهدیدات و فرصت

نـه از  توان با مطالبات کامـل و هزی  هاي آینده را دیگر نمی بیشتر سامانه«توجه به این مفروضات که 
، »طور مستمر با تغییرات سـریع انطبـاق یابنـد    ها بایستی به سامانه«و » شده تعریف کرد تعیین  پیش

  :شود موارد زیر پیشنهاد می
  نگاري؛ تشکیل سامانه قدرتمند دیدبانی و رصد محیطی و آینده) الف
  .تشکیل سامانه قدرتمند دیدبانی و رصد علوم و فناوري) ب
  ازآنجاکه درباره مبحث نیاز و مطالبات عملیاتی مطالعـات بسـیار انـدکی     :عملیاتینیاز و مطالبات

اي در  انجام شده است و معموالً به شکل علمی کسی به آن نپرداخته و نیروهاي متخصص و حرفـه 
  :   شود این زمینه وجود ندارند،  لذا موارد زیر پیشنهاد می

هاي عملیاتی  که توانایی تشخیص و تبیین نیازها و قابلیتاي در نیروهاي مسلح  تشکیل مراکز حرفه) الف
  را در تعامل با فرماندهان و کاربران عملیاتی دارا باشند؛

هاي عملیاتی را  اي در نیروهاي مسلح که توانایی ترجمه و تبدیل نیازها و قابلیت تشکیل مراکز حرفه) ب
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  اي را دارا باشند؛ بیانیه نیاز و مطالبات سامانهاي و تولید اسناد  اي و سامانه هاي غیرسامانه حل به راه

  .هاي مذکور شناسایی و تربیت افراد براي انجام فعالیت) ج
 در » محـوري  سـامانه «طور که بیان شد، نگرش و سنت غلط و نادرسـت   همان :بودجه و اعتبارات

اي بایـد بـه    پروژههاي اکتساب دفاعی وجود دارد؛ از جمله اینکه هر  گیري ها و تصمیم تمامی فعالیت
این نگرش و سنت . شوند ي عملیاتی ختم شود و اعتبارات با این شرط تخصیص داده می یک سامانه

هاي فناورانه رغبتی نشان ندهد؛ لذا مـوارد زیـر    آفرینی به پروژه شود هیچ نقش غلط، عمالً باعث می
 :شود پیشنهاد می

فناورانه و توسعه سامانه و تفکیک بودجه و اعتبارات هاي تحقیقات  بندي و متمایزکردن فعالیت طبقه) الف
  ها از یکدیگر؛ آن

تعیین یک نهاد هادي واحد و شایسته که متولی هدایت و رهبري حوزه علم و فناوري بوده و در قبال ) ب
  . موقع به آن پاسخگو باشد فناوري و دسترسی به

 ها و ها، استانداردها، روش فرآیندها، فرمتایجاد زبان مشترك در قالب  :ایجاد نهادهاي میانجی ...
ها باشند و در انتقال  ها و مفاهیم آشنا باشند، قادر به تولید آن نیازمند نهادهایی است که با این مقوله

نفعان اکتساب دفاعی توانمند باشند؛ براي نمونه، این نهادها بایستی با مقوله  ها به مخاطبان و ذي آن
هاي عملیاتی، چگونگی بیان نیاز، تهیه قالب مناسب بـراي بیـان نیـاز، نحـوه      تنحوه استخراج قابلی

ها آشنا باشند و توانایی انتقال  اي یا ترکیبی از آن اي، سامانه هاي غیرسامانه حل ترجمه نیاز به زبان راه
  . ها را نیز دارا باشند ها آن سازي و پیاده

 آفرینان، نظام اکتسـاب دفـاعی    خگویی در نقشمنظور ایجاد پاس به :بازخوردگیري و مستندسازي
  .نیازمند یک فرآیند بازخورد و مستندسازي است

 هـاي چنـد    هاي اکتسـاب نیازمنـد اسـتفاده از تـیم     ها و برنامه انجام پروژه :هاي پروژه ترکیبی تیم
ي کننـدگان، نیروهـا   کنند، طراحان، تولیـد  که مطالبات عملیاتی را تعریف می اي شامل کسانی شاخه

 .کننده است کاربر و پشتیبانی
 منظور تشـکیل جلسـات    رسد وجود یک دفتر تحول نیروهاي مسلح به نظر می به :اي جلسات دوره

اي براي جمع شـدن فرمانـدهان و مـدیران ارشـد و ارائـه آخـرین تغییـر و تحـوالت امـروز و           دوره
هاي دفاعی و اکتسـاب   چالشها در خصوص  هاي آینده و ایجاد گفتمان مشترك در میان آن تحلیل

  .سالح و تجهیزات ضروري است
  پیشنهادهاي پژوهشی  -6-2

  :توان اشاره کرد هاي آتی، به موارد زیر می به عنوان پیشنهادهایی براي پژوهش
 دست آمده؛ هاي محوري به هایی براي تعیین جزییات هر یک از قابلیت انجام پژوهش  
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 شناسایی و تعیین نیازها و مطالبـات عملیـاتی بلندمـدت بـا     هایی براي بررسی نحوه  انجام پژوهش
  توجه شرایط پیچیده امروز و آینده؛

 نفعان با  هاي اکتساب دفاعی میان ذي هایی براي بررسی نحوه همگرا کردن سیاست انجام پژوهش
  توجه به غالب بودن نگرش کنشگري انسانی؛

 هـاي بیانیـه نیـاز،     کتساب دفاعی مانند قالـب هایی براي طراحی ابزار موردنیاز نظام ا انجام پژوهش
هـاي مختلـف،    حل مناسب از میان گزینه مطالبات سامانه سالح، عقد قراردادها، نظارت، انتخاب راه

  هاي مشترك؛ به عنوان زبان... بندي و نحوه اولویت
 سـاب،  هاي یک دفتر برنامه اکتساب، مدیر دفتر برنامـه اکت  هایی براي بررسی ویژگی انجام پژوهش

  اعضاي دفتر برنامه اکتساب و فرآیندهاي کاري آن؛ 
 خطـی، تکـاملی،   (هـاي مختلـف اکتسـاب سـامانه سـالح       هایی براي بررسـی روش  انجام پژوهش

  ها؛  کارگیري آن و شرایط به...) تدریجی، ترکیبی، سریع و
 دفاعی و تبدیل آفرینان اکتساب  هاي ایجاد تعاون بین نقش هایی براي بررسی روش انجام پژوهش

  ها به همکاران راهبردي؛ آن
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