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ــه حیاتی تریــن عامــل بقــا و رشــد  گســترش رقابــت در عرصه هــای ملــی، منطقــه ای و جهانــی، کســب مزیــت رقابتــی را ب
ــرای  ــت رقابتــی ب ــی موفقیــت در کســب مزی ــل کــرده اســت. بررســی ها نشــان می دهنــد یکــی از ارکان اصل ســازمان ها تبدی

ــت در توســعه ی محصــول  ــن اســاس موفقی ــر ای ــه اســت. ب ــد و بهبودیافت ــداوم محصــوالت جدی ــده، توســعه ی م ســازمان ها در آین
ــه اهــداف راهبــردی شـــرکت ها و صنایــع تولیــدی اســت. ازآنجایی کــه رفــع  ــرای دستـــیابی ب جدیــد به عنــوان یــك اهــرم قــوی ب
ــادی  ــت بســیار زی ــر کشــور از اهمی ــری ه ــظ برت ــدرت و حف ــای ق ــرای ارتق ــه ی محصــوالت خــاص ب ــا ارائ ــه و ی ــازهای فناوران نیـ
ــد، در ایــن پژوهــش  ــه  شــمار می آی برخــوردار اســت و صنایــع دفاعــی نیــز یکــی از ارکان اصلــی حفــظ قــدرت و برتــری کشــور ب
تــاش شــده اســت تــا راهبردهــای تأثیرگــذار بــر توســعه ی محصــوالت جدیــد دفاعــی موردبررســی قــرار گیرنــد. بدیــن منظــور پــس 
ــا 10 نفــر از  ــا انجــام مصاحبــه ب ــد، ب از بررســی ادبیــات تحقیــق و اســتخراج چارچــوب مفهومــی فراینــد توســعه ی محصــول جدی
خبــرگان آشــنا بــه مفاهیــم توســعه ی محصــول جدیــد و نــوآوری فناورانــه در صنایــع دفاعــی و تحلیــل و جمع بنــدی نظــرات آن هــا 
ــر  ــذار ب ــی تأثیرگ ــای اصل ــوان راهبرده ــی به عن ــل اصل ــب شــش عام ــی در قال ــل فرع ــداد 26 عام ــذاری، تع ــق جــدول کدگ از طری
فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد در صنایــع دفاعــی کشــور شــناخته شــد و در انتهــا نیــز الگــوی پیشــنهادی راهبردهــای اثرگــذار 

ــر فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد در صنایــع دفاعــی براســاس نتایــج تحقیــق ارائه شــده اســت. ب

واژگانكليدی:

توسعه ی محصول، فرایند توسعه ی محصول جدید، راهبرد، نوآوری، صنایع دفاعی

1(مقدمه

ــادی  ــر کشــوری وابســتگی بســیار زی ــروزه پیشــرفت ه ام
بــه خاقیــت، نــوآوری و رشــد علــم و فنــاوری دارد. رقابــت 
شــدید در حــوزه اقتصــاد دانش بنیــان و تغییــرات ســریع و 
لــزوم ایجــاد مزیــت رقابتــی در عرصه هــای مختلــف صنعتی 
و خدماتــی عصــر حاضــر، موجــب گردیــده کــه بهره گیــری 
از علومــی ماننــد مدیریــت، اقتصــاد و روانشناســی در کنــار 
ــر  ــی اجتناب ناپذی ــوآوری، الزامات ــت و ن ــتفاده از خاقی اس
ــوند.  ــوب ش ــور محس ــای مذک ــت در عرصه ه ــت فعالی جه
و  کارآفرینانــه  دانــش  به کارگیــری  مبنــا  همیــن  بــر 
محورهــای اساســی آن ماننــد توســعه ی محصــوالت جدیــد، 
فوق الذکــر،  مــوارد  تمامــی  به عنــوان فصــل مشــترك 
ــی  ــز علم ــه مراک ــون توج ــی در کان ــزان قابل توجه ــه می ب

ــات در  ــت و خدم ــاالن صنع ــن فع ــی و همچنی و تحقیقات
بخش هــای گوناگــون قرارگرفتــه اســت. بــا وجــود اهمیــت 
ایــن موضــوع، بســیاری از ســازمان ها و صنایــع هنــوز 
ــتند  ــش هس ــود در چال ــه خ ــای نوآوران ــا تاش ه ــم ب ه
ــازمان داده  ــی س ــنتی و ترتیب ــیوه ای س ــه ش ــوالً ب و معم
ــرد  ــن رویک ــه ای ــار،2002( ک ــن و دنکب ــوند )ورمول می ش
ــا  ــش هزینه ه ــر، افزای ــی و زمان ب ــعه ی طوالن ــب توس موج
ــوآوری فناورانــه جــزء  ــه اینکــه ن ــا توجــه ب و ... می شــود. ب
ــزء  ــروزی و ج ــرکت های ام ــی ش ــط عموم ــی از محی مهم
الینفــك محصــوالت دفاعــی اســت )کومــار،1993(، توجــه 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــی از اهمی ــع دفاع ــه آن در صنای ب
اســت. در حقیقــت شــرکت های دفاعــی بایــد به طــور 

ــود بخشــند. ــی را بهب مســتمر محصــوالت دفاع
ــش  ــورها نق ــی کش ــی در تمام ــع دفاع ــه صنای ازآنجایی ک
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بســیار مهمــی در رشــد و توســعه ی بنیان هــای ملــی، 
اقتصــادی، سیاســی و دانشــی دارد، در ایــن مقالــه بــا 
ــی  ــد و بررس ــوالت جدی ــعه ی محص ــات توس ــی ادبی بررس
راهکارهــای تأثیرگــذار بــر ایــن فراینــد در حــوزه ی صنایــع 
ــه  ــج مصاحب ــل نتای ــتفاده از تحلی ــا اس ــور، ب ــی کش دفاع
ــنهادی  ــدل پیش ــه ی م ــه ارائ ــوزه ب ــن ح ــرگان ای ــا خب ب
راهکارهــای تأثیرگــذار بــر فراینــد توســعه ی محصــول 

جدیــد در صنایــع دفاعــی پرداخته شــده اســت.

2(ادبياتموضوع

در دنیــای رقابتــی امــروز نــوآوری پیش نیــاز اساســی 
ــت در  ــده موفقی ــل تعیین کنن ــت و عام ــد شرکت هاس رش
ــینکوال1 ،2002(.  ــر و س ــود )بک ــداد می ش ــدت قلم بلندم
دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه شــرکت های نــوآور ســریع تر 
چالش هــای  بــه  نــوآور  غیــر  شــرکت های  از  بهتــر  و 
ــران،  ــز2 و دیگ ــد )جیمن ــان می دهن ــش نش ــی واکن محیط
ــی  ــه ی محصوالت ــت ارائ ــازمان ها جه ــه، س 2008(. درنتیج
ــت  ــاد مزی ــدف و ایج ــتریان، ه ــای مش ــا نیازه ــب ب متناس
ــوآوری را  ــت و ن ــری در رقاب ــظ برت ــدار و حف ــی پای رقابت

راهبردهــای شــرکت  از  بخشــی جدانشــدنی  به عنــوان 
پذیرفته انــد )اســکاربروق و زیمــرر3، 2002(. توســعه ی 
ــی  ــف کل ــد در یــك تعری ــز می توان ــد نی ــول جدی محص
ــوالت  ــان آوردن محص ــه هدفش ــی ک ــوان فعالیت های به عن
جدیــد بــه بــازار اســت تعریــف شــوند. در مدیریــت نــوآوری 
معمــوالً توســعه ی محصــول جدیــد به عنــوان فراینــد برآمده 
از نــوآوری تعریــف می شــود و محصــوالت جدیــد می تواننــد 
به عنــوان خروجــی فراینــد نــوآوری در نظــر گرفتــه شــوند. 
از ایــن دیــدگاه، توســعه ی محصــول جدیــد فراینــد تغییــر 
ــوس  ــوالت ملم ــه محص ــب وکار ب ــای کس ــکل فرصت ه ش
اســت )تــروت، 2002(. فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد 
از نظــر نویســندگان، دارای گام هــای مختلفــی اســت. 
ــده،  ــد ایجــاد ای ــی مانن ــب شــامل گام های ــد اغل ــن فراین ای
ــن  ــول و همچنی ــازی محص ــول، تجاری س ــعه ی محص توس
آزمــون و غربــال اســت )ســانگ و دیگــران،1997(. بــا 
توجــه بــه متنوع بــودن دیدگاه هــا در مــورد توســعه ی 
محصــول جدیــد و فرایندهــای آن، تعاریــف گوناگونــی 
ــه تعــدادی از آن هــا  ارائه شــده اســت کــه در جــدول )1( ب

اشاره شــده اســت:

1. Baker and Sinkula
2. Jimenez
3. Scarborough & Zimmerer

تعاريفتوسعهیمحصولجديدمحققان

مجموعه فعالیت ها و خط مشی رشد که در مراحل مختلفی برای تولید محصول موفق در بازار موجب تغییر یا اصاحات جزئی یا کلی )کوپر، 1990(
در کاالها می شوند.

سازمان دهی و مدیریت مؤثر فعالیت هایی که سازمان را قادر می سازند محصوالت موفقی را به بازار با زمان توسعه  کوتاه و هزینه )ولرایت و کارك، 1992(
توسعه کوتاه ارائه دهند.

(PDMA، 1997( مجموعه ای از وظایف، مراحل و اقدامات تعریف شده و منظم که هدف طبیعی شرکت را برای تبدیل ایده های اولیه به محصوالت و
خدمات قابل فروش تشریح می کنند.

توسعه ی محصول جدید یك فرایند چرخشی و تکرارشونده است که با درك بازار جدید و یا فرصت خدمت جدید برای یك نوآوری )گارسیا و کانتون، 2002(
فّناوری محور آغاز می شود و درنهایت منجر به توسعه، تولید و بازاریابی وظایفی می شود که سعی در موفقیت تجاری نوآوری دارند.

توسعه ی محصول جدید فرایند تغییر شکل فرصت های کسب وکار به محصوالت ملموس است.)تروت، 2002(

مجموعه فعالیت هایی که با درك فرصت های بازار شروع می شود و با تولید، فروش و تحویل کاال پایان می گیرد.)اولریچ و اپینگر1، 2004(

)الچ2، 2008(
توسعه ی محصول جدید شامل فعالیت هایی است که منجر به جریانی از محصوالت جدید یا تغییریافته برای ارائه به بازار در طول 
زمان می شود. این امر شامل ایجاد فرصت ها، انتخاب و انتقال آن ها به مصنوعات )محصوالت ساخته شده( و فعالیت های ارائه شده به 

مشتریان و نهادینه سازی اصاحات در خود فعالیت های توسعه ی محصول جدید است.
1. Ulrich and Eppinger
2. Mechatronics

جدول1:تعاريفمختلفتوسعهیمحصولجديد
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3(فرايندتوسعهیمحصولجديد

ازجملــه  جدیــد  محصــول  توســعه ی  فرآیندهــای 
بــا  ســازمان  یــك  فعالیت هــای  چالش برانگیزتریــن 
ــر  ــناخته ازنظ ــا ناش ــده ی ــع پیش بینی نش ــه موان ــه ب توج
فنــاوری و خطــرات کســب وکار هســتند. اغلــب ایــن مــوارد 
به این علــت اســت کــه دانــش ســازمان ها همــواره در طــول 
زمــان پــروژه ی توســعه ی محصــول جدیــد تکامــل یافتــه و 
درك عمیقــی از آنچــه در آینــده بــه وقــوع خواهــد پیوســت 
وجــود نــدارد؛ بنابرایــن برنامه ریــزی چنیــن فراینــدی ذاتــاً 
ــش  ــرات دان ــا تغیی ــازگاری ب ــه س ــد ب ــوده و نیازمن ــا ب پوی
محصــول و نیــز ســایر تغییــرات اســت )وســتفچل1، 1999 
و اتــو و وود، 2001(. بــا توجــه بــه اینکــه به کارگیــری روش 
ــه محصــول قابل اســتفاده،  ــوآور ب ــده ن ــل ای ــد تبدی نظام من
ــد  ــول جدی ــعه ی محص ــی و توس ــد طراح ــب فراین در قال
به عنــوان عامــل حیات بخــش بســیاری از ســازمان های 
ــعه ی  ــد توس ــایی فراین ــود، شناس ــناخته می ش ــروزی ش ام
محصــول جدیــد بــرای اثربخشــی و رقابت پذیــری از طریــق 
ایجــاد محصــوالت نوآورانــه و شناســایی فرصت هــای جدیــد 
ــد  ــه شــیوه های جدی ــا اســتفاده از فرصت هــای موجــود ب ی

ــر، 1985(. ــد )دراک ــایانی می کن ــك ش کم
ــه ای  ــول، مجموع ــعه ی محص ــای توس ــی فراینده به طورکل
از اقدامــات مرتبــط بــا یکدیگــر هســتند کــه بــرای تبدیــل 
ــازار  ــا فرصتــی در ب ــد، یــك مفهــوم و ی ــده ی جدی ــك ای ی
بــه یــك محصــول قابل ارائــه بــه کار گرفتــه می شــوند. 
روش هــای تشــخیص فرصت هــای فناورانــه نیــز بســته 
ــوده و  ــاوت ب ــا متف ــر آن ه ــرخ تغیی ــاوری و ن ــوع فن ــه ن ب
ــی،  ــق: تحلیــل کامــل محصــوالت، محك زن ــه چهــار طری ب
می تــوان  فنــاوری  پیش بینــی  و  فنــاوری  بررســی 
فرصت هــای فناورانــه را شناســایی نمــود )بکســتر، 1995(. 
این گونــه فرایندهــا عمومــاً بســیار پیچیــده و پویــا هســتند. 
پیچیدگــی ایــن فرایندهــا ازآن جهــت اســت کــه همــواره بــا 
ــوارد  ــدد ســروکار داشــته و در برخــی م ــای متع تخصص ه
ــك   ــد مکاترونی ــه مانن ــای چندگان ــه تخصص ه ــاز ب ــز نی نی
دارنــد. همچنیــن به طــور هم زمــان بــا محدودیت هــای 
فّنــاوری در حــال  منابــع، توســعه در کمینــه زمــان، 

ــش  ــه افزای ــی و رو ب ــر و پیشــرفت، خواســته های کیف تغیی
ــن  ــی ای ــتند. پویای ــت به گریبان هس ــدف، دس ــه ی ه جامع
فرایندهــا ازآن جهــت اســت کــه تکامــل محصــول در طــول 
ــه و  ــازار، ذائق ــرات ب ــا تغیی ــراه ب ــداوم هم ــور م ــان به ط زم
ســلیقه ی مشــتریان، تغییــرات در فّنــاوری و حتــی تغییــرات 
درون ســازمانی و نیــز تغییــرات محیــط بیرونــی حاکــم بــر 
سازمان هاســت. در کنــار ایــن مســائل نبایــد به راحتــی 
ــط  ــه و محی ــتره ی جامع ــش در گس ــبی دان ــل نس از تکام
درون و بیــرون ســازمان در کنــار امیــد بــه تعییــن محــدوده 
و درك عمیــق و کامــل از چیســتی محصــول گذشــت. 
اهمیــت ایــن امــر تــا آنجاســت کــه در مطالعــات محققینــی 
در  و همچنیــن  اپینگــر )2002(  و  برونینــگ  همچــون 
مطالعــات اپینگــر، نــوکاال و ویتنــی )1997(، مدیریــت 
ــه  ــرر از جمل ــای مک ــای آن و طراحی ه ــر و راهکاره تغیی
مفاهیــم پرکاربــرد و مهــم در توســعه ی محصــول جدیــد بــه 

شــمار آمــده اســت.
پیــش روی  فــراوان  پیچیدگی هــای  به رغــم  همچنیــن 
توســعه دهندگان و طراحــان محصــوالت جدیــد، متأســفانه 
ابزاردانشــی فراوانــی برای پشــتیبانی از تصمیمــات2 آن ها در 
اجــرای فرایندهــای توســعه وجــود نــدارد )شــین و اولریــچ3 
فرایندهــای  برنامه ریــزی  هنــگام  در  بنابرایــن   ،)2004،
توســعه ی محصــول در اســتفاده از ابــزار موجــود و توســعه ی 
ــت  ــر اس ــده بهت ــل پیش بینی ش ــت و از قب ــای ثاب مدل ه
خــود را بــرای تغییــر در مفهــوم محصــول و مــدل توســعه ای 
بــا توجــه بــه شــرایط متغییــر آینــده از طریــق راهکارهــای 
ــرای  ــتفچل، 2004(. ب ــر و وس ــود )هل ــاده نم ــب آم مناس
ــتین  ــل نخس ــت در مراح ــف فرص ــایی و کش ــال شناس مث
فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد بســیار تأثیرگــذار 
ــری از  ــر در بهره گی ــن ام ــی، 2003(. ای ــت )آردیچویل اس
ــی  ــبکه های ارتباط ــتفاده از ش ــا اس ــب ب ــای مناس فرصت ه
ــك  ــوان ی ــز به عن ــا صنعــت نی ــط ب ــه مرتب ــش فناوران و دان
راهــکار مناســب شــروع فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد 

ــه کار مــی رود. ب
بــا پیش بینــی  ایــن، شــرکت های خصوصــی  عاوه بــر 
نیازهــای بــازار و پیشــنهاد نــوع خاصــی از محصــوالت 

1. Westfechtel
2. Decision Support
3. Shane & Ulrich
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می تواننــد متناســب بــا نیازهــای روز بــازار تجــاری در 
ــد  ــاد نماین ــی ایج ــرات جزئ ــع، تغیی ــد صنای ــوط تولی خط
و قســمت قابل توجهــی از هزینه هــای ســرمایه گذاری را 
جبــران کننــد. ایــن امــر را می تــوان به عنــوان یــك راهبــرد 
تأثیرگــذار بــر فراینــد طراحــی و توســعه ی محصــول جدیــد 
ــازده  ــول ب ــی همچــون اف ــه علت های ــا ب در مواقعــی کــه بن
ــرح  ــرکت مط ــی ش ــداف موقت ــر اه ــا تغیی ــادی و ی اقتص
ــوط  ــوره خط ــرد دومنظ ــرد کارب ــوان راهب ــا عن ــت، ب اس

ــکاران، 1389(. ــرادران و هم ــرد )ب ــه کار ب ــد ب تولی
ــرو  ــول درگ ــك محص ــت ی ــه موفقی ــه ک ــن نکت ــاید ای ش
چــه عواملــی اســت، یکــی از مهم تریــن نکاتــی باشــد 
کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود. محصولــی را می تــوان 
موفــق نامیــد کــه منجــر بــه تولیــد محصوالتــی شــود کــه 
ــد  ــا بای ــوند؛ ام ــه ش ــد و فروخت ــودآور، تولی ــه ای س به گون
ــی ایــن محصــوالت کار دشــواری  توجــه داشــت کــه ارزیاب
اســت و به طورمعمــول بایــد در ارزیابــی پنــج وجــه در 
نظــر گرفتــه شــوند کــه شــامل کیفیــت محصــول، قیمــت 
ــعه  ــد توس ــل فراین ــان تکمی ــعه )زم ــدت توس ــول، م محص
توســط گــروه توســعه ی محصــول موفــق(، هزینــه توســعه 
و قابلیــت توســعه )تجربــه ناشــی از پــروژه توســعه ی 
محصــول، منجــر بــه افزایــش توانایــی گــروه و بنــگاه بــرای 
توســعه ی محصــوالت آتــی می شــود( اســت )اولریــچ و 

اپینگــر، 2008(.
توجــه به تمامــی عوامــل ذکرشــده بیانگــر ایــن امــر اســت 
کــه توســعه ی محصــول جدیــد فراینــدی مبهــم و پیچیــده 
ــاً تمامــی واحدهــای بنــگاه اقتصــادی ماننــد  ــوده و تقریب ب
ــر  ــره را درب ــد و غی ــی، تولی ــی و مهندس ــی، طراح بازاریاب
ــان  ــه می ــد ب ــول جدی ــت از محص ــی صحب ــرد. وقت می گی
ــول  ــك محص ــد ی ــم مانن ــیعی از مفاهی ــف وس ــد طی می آی
ــد  ــده جدی ــك سیســتم بســیار پیچی ــا ی ــی ســاده ت مصرف
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــور می کن ــن خط ــه ذه ــی ب نظام
ــد توســط عدم قطعیت هــا  ــد توســعه ی محصــول جدی فراین
مــدل  انتخــاب  احاطه شــده اند،  متنــاوب  تغییــرات  و 
توســعه ی محصــول مناســب عاملــی اســت کــه بــا بســیاری 
ــری  ــری و النت ــد )پت ــه می کن ــروژه مقابل ــرات پ از مخاط

ماریــت، 2005(. بــا در نظرگرفتــن ایــن امــر از ایجــاد 
بســیاری از مشــکات بالقــوه در مســیر توســعه ی محصوالت 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــود. ش ــری می ش ــی جلوگی ــوزه دفاع ح
کــه تقریبــاً بــه تعــداد افــرادی کــه در ایــن حــوزه بــه امــور 
ــول  ــعه ی محص ــد توس ــدل فراین ــد، م ــی پرداخته ان پژوهش
جدیــد وجــود دارد. براســاس آنچــه کرافــورد و دی بندیتــو1 
ــعه ی محصــول  ــت توس ــاب مدیری ــش کت ــن ویرای در آخری
خــود در ســال 2008 دســته بندی کرده انــد، چنــد مرحلــه 
اساســی در توســعه ی محصــول وجــود دارد کــه در شــکل 

ــر نمایــش داده شــده اســت. زی

1. Crawford & Di Benedetto

نقطه شروع مبهم فرایند طراحی و توسعه فرایند تولید و معرفی به بازار

شکل1:فرايندتوسعهیمحصولجديدبراساسمدلكرافوردودیبنديتو

از طــرف دیگــر معرفــی و ارائــه ی محصــوالت جدیــد 
کســب وکارهای  و  خصوصــی  شــرکت های  توســط 
کوچــك و متوســط بــه صنایــع دفاعــی نیــز می توانــد 
ــی  ــای زمان ــع محدودیت ه ــه و رف ــدن هزین ــث کمتر ش باع
ــه اهــداف  ــرای دســتیابی ب خــاص مجموعه هــای دفاعــی ب
مشــخص و اســتراتژیك آن هــا شــود )جــان، 2002(. معرفی 
محصــوالت جدیــد بــه ســازمان های دفاعــی، ایــن اجــازه را 
ــطح و  ــن س ــود را در باالتری ــا کار خ ــد ت ــا می ده ــه آن ه ب
کمتریــن تعــداد از شــاغلین مســتقیم ادامــه داده و تنهــا در 
ــن  ــه ای ــد ک ــد را به کارگیرن ــای جدی ــاز، نیروه ــورت نی ص
ــش  ــد، نق ــد تولی ــیب پذیری فراین ــش آس ــز در کاه ــر نی ام
ــا  ــگ، 2006(؛ ام ــن و گان ــت )ب ــد داش ــزایی خواه ــه س ب
ــد از ذهــن دور داشــت کــه تفــاوت  ایــن نکتــه را نیــز نبای
ــی و  ــرکت های دفاع ــول در ش ــعه ی محص ــد توس در فراین
یافتــن  غیردفاعــی، به طــور قابل توجهــی مانــع ســوق 
ــی  ــوالت دفاع ــمت محص ــه س ــی ب ــرکت های غیردفاع ش
شــده اســت )والکــر و ســوزان،1993(. بــرای مثــال در 
فراینــد نــوآوری دفاعــی برخــی فعالیت هــای خــاص وجــود 
دارنــد کــه لزومــاً بایــد انجــام گیرنــد ولــی ایــن فعالیت هــا 
در فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد محصــوالت غیردفاعی 
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غیردفاعــی،  شــرکت های  برخــاف  نمی شــود.  انجــام 
مفهــوم پروژه هــا در شــرکت های دفاعــی از "مشــتریان 
بخش هــای نظامــی1" سرچشــمه می گیــرد درحالی کــه 
از  غیردفاعــی  شــرکت های  در  جدیــد  محصــول  ایــده 

ــرد. ــمه می گی ــر2" سرچش ــای کارب ــایی "نیازه شناس
بااین وجــود بســیاری از مــوارد اشــتراك میــان فراینــد 
توســعه ی محصــول ایــن دودســته وجــود دارد که شناســایی 
ــان می توانــد گام مؤثــری در بنــا نهــادن  و بهره منــدی از آن
یــك الگــوی مناســب و مختــص توســعه ی محصــول جدیــد 

در صنایــع دفاعــی کشــور باشــد.
بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده و جمع بنــدی مــرور ادبیــات 

ــق را به صــورت  ــی تحقی ــدل مفهوم ــوان م ــده می ت اشاره ش
شــکل )2( نشــان داد. براســاس ایــن مــدل مفهومــی، عوامل 
ــن فراینــد تحقیــق  ــا عناوی مســتخرج از ادبیــات موضــوع ب
ــرداری از  ــف و بهره ب ــارکتی، کش ــن و مش ــعه بنیادی و توس
ــرد  ــا کارب ــای ب ــای مناســب، مشــارکت در پروژه ه فرصت ه
شــرکت های  بــا  کنترل شــده  مشــارکت  و  دومنظــوره 
ــد  ــر فراین ــرد تأثیرگــذار ب ــوان چهــار راهب غیردفاعــی به عن
ــوب  ــدند و چارچ ــن ش ــد تعیی ــول جدی ــعه ی محص توس

مفهومــی ایــن تحقیــق را تشــکیل دادنــد.
مطالب ذکرشده در شکل )2( نشان داده شده است.
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 بنیادین و مشارکتي

 

شکل2:مدلمفهومیتحقيق

بایــد توجــه داشــت کــه تحقــق مناســب و کامــل توســعه ی 
محصــول جدیــد به خودی خــود امکان پذیــر نیســت و از 
ــای مناســبی  ــتراتژی ها و راهکاره ــردن اس ــه کار ب ــق ب طری
ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــه ب ــه در ادام ــد ک ــق می یاب تحق

4(روشتحقيق

ــه  ــاهدات ب ــن مش ــا تبیی ــا ب ــاش دارد ت ــش ت ــن پژوه ای
ارائــه ی نتایــج عملــی و کاربــردی بپــردازد. در ایــن پژوهــش 
از روش مطالعــه ی کتابخانــه ای و همچنیــن انجــام مصاحبــه 
ــت.  ــده اس ــی استفاده ش ــای کیف ــع آوری داده ه ــرای جم ب
در گام نخســت بــرای دســتیابی بــه اطاعــات مناســب بــه 
ــتفاده  ــا اس ــده و ب ــنادی پرداخته ش ــی اس ــه و بررس مطالع
ــات،  ــینه تحقیق ــده از پیش ــوع استخراج ش ــات موض از ادبی
مفاهیــم اصلــی تحقیــق، اســتخراج و در قالــب مــدل 
مفهومــی پژوهــش شــکل گرفتــه اســت. ســپس در گام بعــد 

ــام  ــه انج ــوع، ب ــب موض ــه ی جوان ــش هم ــور پوش به منظ
ــن از  ــا 10 ت ــاختاریافته3 ب ــه س ــق و نیم ــه ی عمی مصاحب
ــه و  ــوآوری فّناوران ــم ن ــا مفاهی ــنا ب ــاتید آش ــرگان و اس خب
ــق  ــع دفاعــی و از طری ــد در صنای توســعه ی محصــول جدی
نمونه گیــری هدفمنــد انجــام گرفــت. در ایــن تحقیــق 
ــر  ــدند ب ــاب ش ــه انتخ ــرای مصاحب ــه ب ــرادی ک ــداد اف تع
ــس از  ــب پ ــت. به این ترتی ــت داده هاس ــل کفای ــای اص مبن
انجــام 10 مصاحبــه پژوهشــگر بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ــه  ــه مصاحب ــازی ب ــات نی ــراری شــدن اطاع ــت تک ــه عل ب
بیشــتر نیســت و مصاحبــه بــه اشــباع نظری4 رســیده اســت( 
ســرمد، بــازرگان، حجــازی،1388(. به منظــور دســتیابی بــه 
ــعی  ــوع س ــه موض ــش همه جانب ــر و پوش ــات کامل ت اطاع
شــد تــا خبــرگان موردنظــر از رشــته های فعالیتــی مختلــف 
ــا مفاهیــم مربوطــه انتخــاب شــوند کــه بــه روش  درگیــر ب
هدفمنــد )نمونه گیــری غیرتصادفــی( و بــا اســتفاده از روش 

1. Military Departments the Customers
2. User Needs

3. در این نوع از مصاحبه سؤاالت از قبل طراحی شده اند و هدف آن کسب اطاعات دقیق از مصاحبه شونده است. همچنین با پرسیدن سؤال های وارسی همچون کلمه 
“چرا”، از مصاحبه شونده خواسته می شود تا توضیح بیشتری در مورد پاسخ های خود بدهد.

4. Theoretical Saturation
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ــای  ــدند. داده ه ــاب ش ــری و انتخ ــی نمونه گی ــه برف گلول
ــاز1،  ــه کدگــذاری ب ــز در ســه مرحل ــه نی حاصــل از مصاحب
ــازرگان،1387،  ــت )ب ــورت پذیرف ــی3 ص ــوری2 و انتخاب مح
بــا  ابتــدا  بــاز  ص 97-102(. در مرحلــه ی کدگــذاری 
گزاره هــای  یافتــن  بــرای  مصاحبه هــا  متــن  بررســی 
موردبررســی  آن هــا  در  نهفتــه  مقوله هــای  و  مفهومــی 
ــه  ــه جمل ــداد 89 مجموع ــوع تع ــه درمجم ــت ک ــرار گرف ق
)نشــانگر( اســتخراج شــد کــه بــا نــام گزاره هــای مفهومــی 
ــدند.  ــرار داده ش ــاز ق ــذاری ب ــداول کدگ ــی در ج ــا کام ی
ســپس گزاره هــای مفهومــی بــا توجــه بــه ماهیــت مشــترك 
ــدند و در  ــته بندی ش ــزا دس ــی مج ــه های مفهوم در خوش
مجمــوع 26 گــزاره فرعــی یــا محــوری را شــکل دادنــد. ایــن 
رونــد بــا توجــه بــه ماهیــت مشــترك دســته بندی گزاره هــا 
ــب  ــرد و به این ترتی ــدا ک ــه پی ــز ادام ــدی نی ــه بع در مرحل
تعــداد شــش مقولــه کلــی )عوامــل اصلــی( به دســت آمــد. 
ــا  ــه ب ــاش شــد ک ــز ت ــا نی ــه یافته ه ــرای اعتباربخشــی ب ب
ــق  ــا، تطاب ــه داده ه ــتناد ب ــوالت و اس ــق مق ــزارش دقی گ

هم گونــی4 یافته هــا نشــان داده شــود.

5(يافتههایبهدستآمدهازانجاممصاحبه

بــا توجــه بــه روش کدگــذاری بــاز، محــوری و انتخابــی کــه 
ــا  ــانگر ی ــداد 89 نش ــد تع ــرح داده ش ــل ش ــمت قب در قس
ــا توجــه بــه ماهیــت  گــزاره کامــی بــه دســت آمــد کــه ب
مشترکشــان در 26 دســته ی فرعــی و شــش دســته ی اصلی 
ــر توســعه ی محصــوالت  به عنــوان راهبردهــای تأثیرگــذار ب
جدیــد صنایــع دفاعــی کشــور طبقه بنــدی شــدند. جــدول 
)2( نتایــج حاصــل از کدگــذاری شــرح داده شــده را نشــان 
می دهــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه دلیــل تعــدد 
ــل  ــر عوام ــش ب ــز پژوه ــز تمرک ــی و نی ــای کام گزاره ه
ــودداری  ــدول خ ــی در ج ــای کام ــر گزاره ه ــی، از ذک اصل
شــده اســت. همچنیــن هریــك از کدهــای موجــود در 
ــه شــده  ــراد مصاحب ــز نشــان دهنده اف ــه نی ســتون مصاحب

اســت.

عواملفرعی)برآمدهازكدگذاریعواملاصلی
فراوانیكدمصاحبهباز(

كشفو
بهرهبرداری
ازفرصت

توجه به پنجره زمانی مناسب فرصت

9کد 1,2,3,4,5,6,8,9,10

تعداد رقبای کمتر در صنایع دفاعی

ساختار مناسب دسترسی به منابع

بهره مندی از مدیریت دانش در مراکز 
تحقیقاتی

دفاتر علمی و فناورانه درون سازمانی

زیرساخت های موجود برای توسعه 
تجاری سازی تحقیقات

پايش
محصوالت
پدافندی
جديد

توجه به روند تولید محصوالت دفاعی در 
حیطه بین المللی

7کد 1,2,3,5,6,7,8

زیرساخت های موجود برای پایش و 
تحلیل فناوری

بازار نیروی کار برای فعالیت آینده

ویژگی های صنعت

میزان عدم اطمینان محیطی

سیاست ها و قوانین دولتی پشتیبان

سازمان های حمایت کننده توسعه فناوری

شبکههای
تحقيق
وتوسعه
دفاعی

تجربه و دانش پیشین محقق یا محققین

کد
1,3,4,6,8,9 6

افزایش خاقیت و نوآوری در حل مسئله

انگیزش محقق یا محققین برای ابتکار 
و نوآوری

شبکه های فردی و اجتماعی محققان

آيندهنگاری
برنامههای
كالندفاعی

سطوح فناوری موردنیاز

کد
4,5,7,8,9 5

توجه به سیاست های کان دفاعی کشور

چشم انداز سیاسی و استراتژیك کشور

بسترسازی نوآوری های موردنیاز

پروژههای
دومنظوره

استفاده خط تولید در کاربردهای دیگر

7کد 1,2,3,4,6,8,9 بهره مندی از مزیت های اقتصادی

افزایش بهره وری اقتصادی و انسانی

مشاركتبا
شركتهای
غيردفاعی

کدبهره وری مناسب از زمان و منابع
3,4,6,8,10 5

پویایی و رهایی از سکون دانشی

جدول2:نتايجحاصلازكدگذاریمفهومی،بازوانتخابی

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
4. Triangulation
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6(تحليلنتايجوارائهمدل

بــا اســتفاده از نتایــج به دســت آمده از کدگــذاری بــاز و 
محــوری و تحلیــل نتایــج مصاحبــه، تعــداد 26 عامــل فرعــی 
در قالــب شــش گــروه از عوامــل اصلــی به عنــوان راهبردهــای 
ــع دفاعــی  ــد صنای ــر توســعه ی محصــوالت جدی ــذار ب تأثیرگ
کشــور شناســایی شــد. در ادامــه بــه تشــریح هــر یــك از ایــن 

عوامــل خواهیــم پرداخــت.

6-1(راهبردكشفوبهرهبرداریمناسبفرصت

نخســتین دســته از عوامــل اصلی شناخته شــده، راهبرد کشــف 
و بهره بــرداری مناســب فرصــت بــا شــش عامــل فرعــی شــامل: 
توجــه بــه پنجــره زمانــی مناســب فرصت، تعــداد رقبــای کمتر 
ــع،  ــه مناب ــی، ســاختار مناســب دسترســی ب ــع دفاع در صنای
بهره منــدی از مدیریــت دانــش در مراکــز تحقیقاتــی دفاعــی، 
وجــود دفاتــر علمــی و فناورانه درون ســازمانی و زیرســاخت های 
موجــود بــرای توســعه تجاری ســازی تحقیقــات اســت. 
ــك عوامــل فرعــی تشــکیل دهنده  ازآنجایی کــه تشــریح تك ت
راهبــرد کشــف و بهره بــرداری از فرصــت بســیار طوالنــی 
اســت، به اختصــار بــه آن هــا می پردازیــم. بــرای نمونــه پنجــره  
ــه پیدایــش موقعیتــی مناســب در زمــان و  فرصــت1، اشــاره ب
مــکان محــدود و خــاص دارد و چنانچــه ایــن موقعیــت مکانــی 
یــا زمانــی از دســت برود، شــانس شناســایی و کشــف فرصت از 
ــگ و دیگــران،2000(. عامــل به دســت آمده  بیــن مــی رود )وان
بــا در نظر گرفتــن ایــن امــر کــه محدودیت هــای امنیتــی مانــع 
از دســتیابی شــرکت ها بــه اطاعــات الزم بــرای ورود بــه 
بازارهــای دفاعــی می شــود، قابــل توصیــف اســت، زیــرا پنجــره  
ــا می شــود  ــرای شــرکت های دفاعــی مهی فرصــِت مناســبی ب
ــع دانشــی و تخصصــی  ــر، از مناب ــای کمت ــداد رقب ــا تع ــه ب ک
خــود نهایــت اســتفاده را بــرده و فرصت هــای مناســب را 
شناســایی و بهره بــرداری نماینــد. بــه همیــن منظــور می تــوان 
از راهبــرد کشــف و بهره بــرداری فرصــت در موقعیــت و زمــان 
ــعه ی  ــد توس ــتین در فراین ــرد نخس ــوان راهب ــب به عن مناس
ــع دفاعــی یادکــرد. همچنیــن وجــود  ــد صنای محصــول جدی
ــی  ــی و مال ــع اطاعات ــه مناب ــی ب ــار در دسترس ــی انحص نوع
ــا شــرکت های دفاعــی از تعــداد  ــژه موجــب شــده اســت ت وی

رقبــای کمتــر برخــوردار باشــند و نیــز دارای مزیــت رقابتــی 
نســبت بــه رقبــا در تحقیــق و توســعه، دسترســی بــه منابــع و 

ــند. ــات باش ــازی تحقیق تجاری س

ــوالت ــیمحص ــلوارزياب ــشوتحلي ــردپاي 6-2(راهب
ــا ــدیدردني ــدپدافن جدي

ــرد  ــج، راهب ــی به دســت آمده از تحلیــل نتای دیگــر عامــل اصل
ــدی  ــد پدافن ــوالت جدی ــی محص ــل و ارزیاب ــش و تحلی پای
ــا تعــداد هفــت عامــل فرعــی اســت کــه ایــن عوامــل  دنیــا ب
شــامل: توجــه بــه رونــد تولیــد محصــوالت دفاعــی در حیطــه 
ــل  ــش و تحلی ــرای پای ــی، زیرســاخت های موجــود ب بین الملل
فنــاوری، بــازار نیــروی کار بــرای فعالیــت آینــده، ویژگی هــای 
صنعــت، میــزان عــدم اطمینــان محیطــی، سیاســت ها و 
قوانیــن دولتــی پشــتیبان و ســازمان های حمایت کننــده 
ــرای  ــا ب ــن روش ه ــی از مهم تری ــت. یک ــاوری اس ــعه فن توس
شناســایی محصــوالت جدیــد پدافنــدی در دنیــا توجــه دقیــق 
و ارزیابــی موشــکافانه ی شــیوه های برخــورد و درگیــری میــان 
دو نیــروی نظامــی متخاصــم در بیــن کشــورها و یــا مناطــق 
ــده  ــای پیش آم ــق بحران ه ــل دقی ــت. تحلی ــف دنیاس مختل
ــر و  ــرای نیــروی ضعیف ت ــا و تشــریح مســائل رخ داده ب در دنی
ــورها  ــر کش ــدام از دیگ ــرای هرک ــد ب ــیب دیده می توان ــا آس ی
در حکــم یــك تجربــه ی ارزشــمند بــرای چاره اندیشــی و 
آینده نگــری باشــد تــا مانــع بــروز و یــا موجب کاهش خســارات 
ــال  ــود. به عنوان مث ــری ش ــوع درگی ــورت وق ــی در ص احتمال
به کارگیــری ســاح های ممنوعــه ی شــیمیایی، میکروبــی 
ــد  ــدم تولی ــرای ع ــی ب ــن بین الملل ــود قوانی ــفری، باوج و فس
ــیب های  ــده و آس ــرده ش ــترده به کارب ــورت گس ــر به ص و نش
بســیار شــدیدی را بــه زیرســاخت های اقتصــادی و ســرمایه ی 
انســانی کشــورها وارد آورده اســت. در چنیــن شــرایطی 
ــه  ــا تحلیــل شــرایط رخ داده ب ــوآور می تواننــد ب شــرکت های ن
ــرای مجموعه هــای  ــد پدافنــدی ب توســعه ی محصــوالت جدی
دفاعــی کشــورهای خــود پرداختــه و محصــوالت نوآورانــه خود 
را بــه بهتریــن نحــو بــه ایــن بــازار منتظــر محصــول پدافنــدی 
ــل  ــده به دلی ــد معرفی ش ــوالت جدی ــد. محص ــی نماین معرف
ــاس  ــن احس ــوآوری و همچنی ــاالی ن ــطح ب ــورداری از س برخ

1. Window of Opportunity
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ــد به ســرعت توســط  ــا می توانن ــه حضــور آن ه ــاز شــدید ب نی
ایــن بــازار موردتوجــه قرارگرفتــه و بــه کار گرفتــه شــوند. البتــه 
ــد توجــه نمــود کــه سیاســت ها و حمایت هــای پشــتیبان  بای
نهــادی و دولتــی در موفقیــت ایــن راهبــرد نقــش بــه ســزایی 

خواهنــد داشــت.

ــعه ــقوتوس ــبکههایتحقي ــکيلش ــردتش 6-3(راهب
ــی ــعدفاع ــفصناي ــایمختل ــانبخشه مي

عامــل اصلــی شناخته شــده ی بعــدی، راهبــرد تشــکیل 
ــف  ــای مختل ــان بخش ه ــعه می ــق و توس ــبکه های تحقی ش
ــا  ــی ی ــل فرع ــار عام ــداد چه ــه تع ــت ک ــی اس ــع دفاع صنای
گــزاره محــوری را در خــود جــای داده اســت. ایــن چهــار عامــل 
شــامل: تجربــه و دانــش پیشــین محقــق یــا محققیــن، افزایش 
ــا  ــق ی ــزش محق ــئله، انگی ــل مس ــوآوری در ح ــت و ن خاقی
ــوآوری و شــکل گیری شــبکه های  ــکار و ن ــرای ابت ــن ب محققی
ــا توجــه  فــردی و اجتماعــی محققــان هســتند. ایــن عامــل ب
بــه اینکــه بســیاری از تحقیقــات در صنایــع دفاعــی به صــورت 
زیربنایــی هســتند و بســیاری از آن هــا بــرای نخســتین بــار در 
ــن  ــرا ای ــح اســت؛ زی ــل توضی ــد، قاب کشــورها انجــام می گیرن
ــانی،  ــع انس ــات مناب ــتفاده درســت از تجربی ــد اس ــر نیازمن ام
خاقیــت و نــوآوری، دانــش بومــی و غیربومــی اســت. تشــکیل 
شــبکه ها نیــز موجــب بهره بــردن از بســیاری از مزایــای 
آن هــا همچــون دسترســی بــه منابــع دانشــی فــراوان، پرهیــز 
ــراد  ــات اف ــا و تجربی ــردن از تخصص ه ــا، بهره ب از دوباره کاری ه
ــر ایــن می تــوان اذعــان داشــت کــه  متخصــص اســت. عاوه ب
ــوآوری را نیــز  بهره بــردن از چنیــن شــبکه هایی، خاقیــت و ن
افزایــش داده و دســتیابی بــه راه هــای مناســب حــل مســئله را 
ــوان از تشــکیل  ــن تفاســیر می ت ــا ای ــد. ب ــز تســریع می کن نی
ــف  ــای مختل ــان بخش ه ــعه می ــق و توس ــبکه های تحقی ش
صنایــع دفاعــی به عنــوان راهبــرد بعــدی تأثیرگــذار بــر فراینــد 

توســعه ی محصــول جدیــد دفاعــی نــام بــرد.

ــایكالن ــگاریهوشــمندانهبرنامهه ــردآيندهن 6-4(راهب
عی فا د

مجموعه هــای دفاعــی کشــورهای مختلــف هرکــدام بــه دنبــال 
دســتیابی بــه تجهیزاتــی قوی تــر و پیشــرفته تر و یــا افزایــش 
ــزات و دســتگاه های  ــه تجهی طــول عمــر و قابلیــت اعتمــاد ب
خــود در شــرایط مختلف هســتند )ویلــرت، 1998(. بــا توجه به 

اینکــه باالتریــن ســطوح فنــاوری در صنایــع دفاعــی به کاررفته 
می شــوند هرگونــه ایــده ی نوآورانــه و محصــول جدیــدی کــه 
بتوانــد چنیــن نیازهایــی را بــرآورده نمایــد به شــدت موردتوجه 
ــورهای  ــع کش ــد. در واق ــد ش ــع خواه ــازمان ها واق ــن س ای
مختلــف هزینه هــای هنگفتــی را بــرای ارتقــای تــوان دفاعــی و 
یــا حفــظ تــوان موجــود خــود بــه خــرج می دهنــد تــا در برابــر 
تهدیــدات موجــود و یــا بالقــوه از آمادگی پاســخگویی برخوردار 
باشــند )پیــاری، 1997(. نتایــج به دســت آمده از ایــن تحقیــق 
نیــز نشــان دهنده ی ایــن امــر اســت کــه ایــن راهبــرد شــامل 
ــه شناســایی ســطوح  چهــار بعــد فرعــی اســت کــه اشــاره ب
ــی  ــت های کان دفاع ــی سیاس ــاز، پیش بین ــاوری موردنی فن
ــردی  ــه چشــم انداز سیاســی و راهب ــش توجــه ب کشــور، افزای
کشــور و بسترســازی نوآوری هــای موردنیــاز اســت. بــا 
ــه چشــم انداز  ــا توجــه ب ــه ب ــت ک ــوان گف ــن تفاســیر می ت ای
راهبــردی کشــور، برنامه هــا و سیاســت های کان دفاعــی 
ــق و  ــد تحقی ــر نیازمن ــن ام ــه ای ــود ک ــن می ش ــور تدوی کش
شناســایی فناوری هــای موردنیــاز و بسترســازی مناســب ایجاد 
ــوآوری اســت. ایــن موضــوع توجــه  و بهبــود شــرایط تولیــد ن
هــر چــه بیشــتر سیاســت گذاران و برنامه ریــزان ســطوح کان 
ــرای توســعه ی  ــه راهبــرد مهــم دیگــری ب دفاعــی کشــور را ب
ــگاری برنامه هــای  ــام آینده ن ــه ن محصــوالت دفاعــی جدیــد، ب
کان و تجــارب مشــارکتی دیگــر کشــورها در حوزه هــای 

ــد. ــا می طلب ــد آن ه ــل رون ــرفته و تحلی ــای پیش فناوری ه

ــركتهای ــاش ــدهب ــاركتكنترلش ــردمش 6-5(راهب
ــاورغيردفاعــی فن

راهبــرد بعــدی شناخته شــده در ایــن تحقیــق، راهبــرد 
مشــارکت کنترل شــده بــا شــرکت های فنــاور غیردفاعی اســت 
و شــامل ســه عامــل فرعی اســتفاده خــط تولیــد در کاربردهای 
ــش  دیگــر، بهره منــدی از مزیت هــای اقتصــادی بیشــتر، افزای
ــع  ــازار صنای ــت. ب ــانی اس ــع انس ــادی و مناب ــره وری اقتص به
ــاج  ــه ی مایحت ــم خــود در تهی ــر رســالت عظی دفاعــی عاوه ب
ــا، جــذاب و پرســود  ــازار پوی ــد یــك ب نظامــی کشــور، می توان
ــاوری  ــب فن ــط و صاح ــك و متوس ــرکت های کوچ ــرای ش ب
ــك  ــرکت های چاب ــن ش ــد. ای ــز باش ــان نی ــر و دانش بنی برت
ــیع  ــم وس ــد در حج ــوالت جدی ــا و محص ــه ی ایده ه ــا ارائ ب
ــد  ــی ســهیم خواهن ــی، در تجــارت دفاع ــای دفاع ــه حوزه ه ب
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ــی  ــرکت های خصوص ــد ش ــوالت جدی ــی محص ــد. معرف ش
ــن  ــته های ای ــن خواس ــن تأمی ــی ضم ــازمان های دفاع ــه س ب
ایــن  امنیتــی  نگرانی هــای  و  محدودیت هــا  مجموعه هــا، 
ــی  ــوان دفاع ــظ ت ــد. حف ــع می کن ــز مرتف ــازمان ها را نی س
ــا  ــاز، خــود ب ــه هــر ســطح موردنی ــا ارتقــای آن ب موجــود و ی
ــت  ــه اس ــی مواج ــادی خاص ــا اقتص ــه و ی ــای فناوران چالش ه
ــی را  ــای دفاع ــت مجموعه ه ــاس موجودی ــد اس ــه می توان ک
تحت الشــعاع خــود قــرار دهــد. شــرکت های فنــاور غیردفاعــی 
در قالــب مشــارکتی پویــا و کنترل شــده )از لحــاظ دسترســی 
بــه اطاعــات محرمانــه( می تواننــد بــا بینــش دقیــق و نوآورانــه 
ــظ  ــد، حف ــات جدی ــا خدم ــوالت و ی ــی محص ــود در معرف خ
برتــری مجموعه هــای دفاعــی را بــه میــزان قابل توجهــی 
تســهیل نمــوده و بــا بهره گیــری از طرح هــای مبتکرانــه خــود 
به ســرعت وارد عرصــه خدمــات ویــژه و یــا معرفــی محصــوالت 

ــوند. ــی ش ــازمان های دفاع ــه س ــاص ب خ
ایــن شــرکت ها بــا پیشــنهادهای نوآورانــه مشــارکت خــود بــه 
صنایــع نظامــی، می تواننــد خــود را در چرخــه تصمیم ســازی 
ایــن صنایــع وارد نمــوده و پــس از تحکیــم ارتباطــات و 
شــکل گیری اعتمــاد متقابــل بیــن مدیــران صنایــع دفاعــی و 
مدیــران شــرکت های خصوصــی در تولیــد محصــوالت دفاعــی 
و بهینه ســازی فراینــد تولیــد محصــول ایــن ســازمان ها 
مشــارکت فعــال داشــته باشــند و بــا تســهیم و اشــتراك گذاری 
ــه  ــی، ب ــع نظام ــا صنای ــش خــود ب ــات و دان بخشــی از اطاع
ــی از  ــه عبارت ــا ب ــد و ی ــی و تحــرك دانشــی دســت یابن پویای

ســکون دانشــی رهــا شــوند.

6-6(راهبــردمشــاركتدرپروژههــایدارایكاربــری
ــوره دومنظ

ــوان  ــا عن ــق ب ــن تحقی ــده در ای ــی شناسایی ش ــل نهای عام
ــوره  ــری دو منظ ــای دارای کارب ــارکت در پروژه ه ــرد مش راهب
اســت و از دو عامــل فرعــی بهــره وری مناســب از زمــان و منابع 

ــت. ــده اس ــی تشکیل ش ــکون دانش ــی از س ــی و رهای و پویای
 ازآنجاکــه در دوره هــای زمانــی مختلــف ســطح و حجــم نیــاز 
ــود،  ــان می ش ــار نوس ــاص دچ ــی خ ــول دفاع ــك محص ــه ی ب
ــا دارای  ــد ت ــادی دارن ــه زی ــی عاق ــازمان های دفاع ــذا س ل
خطــوط تولیــد بــا کاربــری دو منظــوره باشــند. عملکــرد ایــن 

ــدك  ــیار ان ــی بس ــا تغییرات ــه ب ــت ک ــه ای اس ــوط به گون خط
ــتند.  ــی هس ــی و غیردفاع ــوالت دفاع ــد محص ــه تولی ــادر ب ق
ــا  ــی و ی ــات مکانیک ــد قطع ــوط تولی ــال در خط به عنوان مث
ــای  ــا تقاض ــران و ی ــه بح ــی ک ــوان درزمان ــری می ت ریخته گ
دفاعــی خاصــی وجــود نــدارد تمــام و یــا بخــش قابل توجهــی 
ــاز  ــی موردنی ــات صنعت ــاخت قطع ــه س ــد را ب ــوان تولی از ت
بــازار غیردفاعــی اختصــاص داد. شــرکت های خصوصــی 
ــی از  ــوع خاص ــنهاد ن ــازار و پیش ــای ب ــی نیازه ــا پیش بین ب
محصــوالت می تواننــد متناســب بــا نیازهــای روز بــازار تجــاری 
در خطــوط تولیــد تغییــرات جزئــی ایجــاد نماینــد و قســمت 
قابل توجهــی از هزینه هــای ســرمایه گذاری را جبــران کننــد. در 
فراینــد تســری دانــش دفاعــی بــه ســطح شــرکت های کوچك 
ــن  ــان ای ــای محقق ــش و یافته ه ــی، دان ــط غیردفاع و متوس
ــرد  ــرار می گی ــی ق ــع دفاع ــار صنای ــاً در اختی ــرکت ها عم ش
و موجــب نوعــی پویایــی و گــردش اطاعــات از ســمت بیــرون 
ــکل از  ــن ش ــود. در ای ــی می ش ــرکت های دفاع ــل ش ــه داخ ب
فعالیــت، محققــان شــرکت های خصوصــی در راســتای اهــداف 
کان شــرکت بــرای بهبــود و ارتقــاء فرایندهــا و محصــول خود، 
ــد  ــت خواهن ــدی دس ــات جدی ــا و اطاع ــا، یافته ه ــه ایده ه ب
ــی  ــی دفاع ــول نهای ــرد محص ــد در عملک ــه می توان ــت ک یاف
کامــاً مؤثــر واقــع شــود. در ایــن راســتا صنایــع دفاعــی بــدون 
نیــاز بــه اســتخدام و اشــتغال بی مــورد بــه مســائل مدیریتــی 
به کارگیــری محققــان مختلــف، در غالــب همــکاری مشــترك 
ــن  ــان ای ــش محقق ــاور از دان ــی فن ــرکت های خصوص ــا ش ب
ــه بهتریــن نحــو ممکــن بهره منــد خواهــد شــد.  شــرکت ها ب
مجموعــه دانش هــای گردآوری شــده در ســطح خــرد بــه 
ســطح صنعــت دفاعــی منتقل شــده و بــا برنامه ریــزی مجــدد 
می توانــد در قالــب محصــوالت کامــاً جدیــد و یــا پروژه هــای 
ــش  ــز دان ــن وضعیــت نی ــود طراحــی و اجــرا شــود. در ای بهب
دفاعــی بــدون وارد شــدن هرگونــه خدشــه ی امنیتــی بــر آن در 
فراینــدی پویــا ارتقاءیافتــه و افق هــای تازه تــری را پیــش روی 

ــاید. ــی می گش ــع دفاع صنای
بــا توجــه بــه مطالــب و راهبردهــای بیان شــده می تــوان مــدل 
زیــر را به عنــوان الگــوی جامــع پیشــنهادی فراینــد توســعه ی 
ــه داد. در ایــن مــدل  محصــول جدیــد در صنایــع دفاعــی ارائ
فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد در حــوزه صنایــع دفاعــی 
ــه ای در  ــار مرحل ــی چه ــد کل ــك فراین ــورت ی ــور به ص کش
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نظــر گرفته شــده اســت کــه شــامل کشــف فرصت هــای 
مناســب و موردنیــاز حــوزه نظامــی کشــور، طراحــی به منظــور 
توســعه ی محصــول جدیــد، تولیــد و معرفــی و بهره بــرداری بــه 
ــدل راهبردهــای به دســت آمده  ــن م ــازار هــدف اســت. در ای ب
می توانــد بــر هــر یــك از مراحــل فراینــد توســعه ی محصــول 
ــود  ــه می ش ــکل ماحظ ــن ش ــه در ای ــذارد. چنانچ ــر بگ اث
عاوه بــر چهــار راهبــرد به دســت آمده از مطالعــه ادبیــات 
تحقیــق کــه در مــدل مفهومــی تحقیــق نشــان داده شــد دو 
راهبــرد جدیــد تأثیرگــذار بــر فرایند توســعه ی محصــول جدید 
در صنایــع دفاعــی از نتایــج ایــن تحقیــق به دســت آمده اســت 

ــی و  ــای کان دفاع ــگاری برنامه ه ــرد آینده ن ــه شــامل راهب ک
راهبــرد پایــش محصــوالت جدیــد پدافنــدی دنیــا اســت کــه 
در شــکل )3( اعمال شــده اســت. براســاس ایــن مــدل شــش 
راهبــرد کلــی در قالــب 26 عامــل فرعــی )در قســمت قبــل بــه 
تشــریح ایــن عوامــل فرعــی پرداخته شــده اســت( بــر فراینــد 
توســعه ی محصــوالت جدیــد دفاعــی کشــور تأثیرگذارنــد. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه به علــت تعــدد عوامــل فرعــی از ذکــر نــام 
آن هــا در شــکل زیــر خــودداری شــده اســت و تنهــا بــه ذکــر 
تعــداد ایــن عوامــل در هــر راهبــرد اصلــی بســنده شــده اســت.
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ــه ی  ــه و ارائ ــای فناوران ــن نیازه ــش تأمی ــه نق ــه ب ــا توج ب
محصــوالت خــاص دفاعــی در ارتقــای قــدرت و حفــظ برتــری 
دفاعــی کشــورها، بهره منــدی از دانــش روز تولیــد محصــوالت 
ایــن حــوزه به عنــوان یــك ســکوی پــرش و آغــاز یــك حرکــت 
ــوب  ــور محس ــرآمدی در کش ــرفت و س ــرای پیش ــتاب ب پرش
می شــود. برحســب شــرایط اقتضایــی حاکــم بــر کشــور و یــا 
ــع دفاعــی در  ــر در اهــداف و چشــم اندازهای صنای حتــی تغیی
ــای  ــان راهبرده ــوان از می ــی، می ت ــف زمان ــای مختل برهه ه
مختلــف بــه انتخــاب مناســب ترین و منطبق تریــن راهبردهــا با 
اهــداف صنایــع نظامــی همــت گماشــت. در ضمــن این مســئله 
ــد توســعه ی  ــد فراین ــه هرچن ــت ک ــد در نظــر گرف ــز بای را نی
ــد توســعه ی محصــوالت  ــا فراین ــد دفاعــی ب محصــوالت جدی
جدیــد غیردفاعــی تفاوت هــای شــایان توجهــی دارد و حاکمیت 
ــزء  ــزء ج ــر ج ــخت گیرانه ب ــیار س ــی بس ــتانداردهای دفاع اس
فراینــد توســعه ی محصــول جدیــد چتــر گســترده اســت، امــا 
بااین وجــود، ارتبــاط هماهنــگ و ســازمان یافته صنایــع دفاعــی 

بــا شــرکت های فنــاوری برتــر خصوصــی می توانــد مزیت هــای 
قابل توجهــی را بــرای هــر دو صنعــت بــه ارمغــان بیــاورد. بقــا و 
کســب مزیــت رقابتــی نســبت بــه رقبــا در چنیــن بــازار رو بــه 
رشــدی، نیازمنـــد ویژگی هــا و توانمندی هــای خاصــی اســت. 
ــار  ــی در کن ــوالت دفاع ــعه ی محص ــاری در توس ــرایط ج ش
ــوالت  ــر محص ــم ب ــخت گیرانه حاک ــیار س ــتانداردهای بس اس
ــا درصــد  ــد ب ــی می توان ــد محصــوالت غیردفاع ــی همانن دفاع
باالیــی از شکســت در توســعه ی محصــول جدیــد مواجــه باشــد 
و ایــن امــر هشــداری اســت بــه شــرکت هایی کــه در اندیشــه 
توســعه ی محصــول جدیــد دفاعی هســتند. با توجه بــه اهمیت 
ــی و  ــور پویای ــد و به منظ ــول جدی ــعه ی محص ــوع توس موض
ــت از خطــرات و  ــت محصــول و ممانع ــب موفقی ــای ضری ارتق
آســیب های ناشــی از شکســت ایــن فراینــد، به کارگیــری 
راهبردهــای مناســب و نیــز عوامــل ســازنده ایــن راهبردهــا در 
اجــرای فراینــد توســعه ی محصول جدیــد در حــوزه محصوالت 
ــج  ــه نتای ــد اســت ک ــر اســت. امی ــری اجتناب ناپذی دفاعــی ام
پژوهــش حاضــر و نیــز یافته هــای پژوهش هــای آتــی راهگشــا 



راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعه ی محصول جدید

32

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره 2 - پیاپی 2 -  تابستان 1393

8(منابعومراجع

1. اخباری، محسن. تقوی فرد، محمدتقی. )1386(. فرایند توسعه ی محصول جدید. مجله تدبیر؛ شماره 184.
2.  اولریــچ، کارل. اپینگــر، اســتیون. )2008(. طراحــی و توســعه ی محصــول. )میگــون پــوری، محمدرضــا. فوالدی، قاســم. نظــری زاده، 

فرهــاد(. تهــران: نشــر موسســه آموزشــی و تحقیقاتی صنایــع دفاعــی، )1391(.
3. بازرگان، عباس. )1387(. مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته )رویکرد متداول در علوم رفتاری(، تهران: انتشارات دیدار.

ــد. )میگــون  ــرای توســعه نظام منــد طراحــی محصــوالت جدی 4. بکســتر، مایــك )1995(. طراحــی محصــول، روش هــای عملــی ب
پــوری، محمدرضــا. محمــدی، محســن(. تهــران: نشــر ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی، )1391(.

5. سرمد، زهره. بازرگان، عباس و حجازی، الهه. )1387(. روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر ساواالن.
ــرادران قهفرخــی، پرویــن. زعفریــان، رضــا و مهــدوی، محمــد. به کارگیــری فنــاوری دومنظــوره در توســعه ی محصــول جدیــد  6. ب

ــوآوری و کارآفرینــی. شــیراز )1389(. ــع دفاعــی، کنفرانــس بین المللــی مدیریــت، ن صنای

7. Alam, I., Perry, C., ‘A customer-oriented new service development process’, Journal of Ser-
vices Marketing, Vol. 16, No. 6, pp. 515-534. 2002.
8. Alic, J.A., Branscomb, L.M., Brooks, H., Carter, A.B. and Epstein, G. (1992). Beyond spin¬ 
off; Boston. Harvard Business School Press.
9. Ardichvili,A., Cardozo, R., Ray, S. (2003) A theory of entrepreneurial opportunity identifica-
tion and development. Journal of Business Venturing 18(1): 105–123.
10. Ben, R.W.,Gong, D.C. (December 2006). Project Management Based Collaborative Prod-
uct Design in the Defense Industry, Proceedings of the 7th Asia Pacific Industrial Engineering 
and Management Systems Conference, 17-20, Bangkok, Thailand.
11. Brandt, L. (1994). Defense Conversion and Dual-Use Technology: The Push Toward Civil-
Military Integration, Policy Studies Journal, 22. 2. 359-370.
12. Brockhoff, K. and Guan, J. (1996). Innovation via new ventures as a conversion strategy for 
the Chinese defense industry. R&D Management, 26, 1, 49–56.
13.Calcerrada, J., Wapner, H. (2011). New Service Development of SME-Lending companies 
in Sweden. Linnaeus University press.
14.Crawford, C. Merle & C. Anthony Di. Benedetto (2003). New Products Management. 
1st(ed.), New York. NY: McGraw-Hill/ Irwin.
15. Di Benedetto.C, (1999) Identifying the Key Success Factors in New Product Launch, Else-
vier Science.
16.Cooper, R.G, and Kleinschmidt, EJ. (1991). Developing Formal Processes for Managing. 
New Products, National Centre for Management Research and Development, The University 
of Western Ontario.
17. Defense Conversion Commission (1992). Adjusting to the drawdown, Washington DC. Department 
of Defence.
18.Drucker, peter (1985) Innovation and Entrepreneurship (New York: Harper & Row)

ــد باشــد. ــر توســعه ی محصــول جدی ــی کشــور در ام ــع دفاع و یاری رســان مســئولین و سیاســت گذاران صنای



دید
 ج

ول
حص

ی م
عه 

وس
د ت

راین
ر ف

ر ب
گذا

ثیر
ی تا

دها
هبر

را

33

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

93
ن 

ستا
 تاب

- 1
2 

پی
پیا

 - 
2 

اره
شم

م- 
هار

 چ
ال

س

19.Elsner, W. (1993). Industrial Defense Conversion: Guiding the Market at the Regional Level 
20. The Case of the State of Bremen. Germany, Journal of Economics Issues. 27. 4. 1254-1262.
21.Ettlinger, N. (1993). The Peace Dividend and Defense Conversion in the Context of Corpo-
rate Restructuring, Growth and Change, 24. 107-126.
22.Finch, J. (1994). Strategic responses to defence sector restructuring: an analysis of Lan-
cashire-based companies, Applied Economics, 26, 267-276.
23. Jan, C.G. (2002). Policies research for national defense industry development in Taiwan, 
ITIS Industry Review; 4(1).
24. Kelley, M.R. and Todd, A.W. (1995). In from the Cold: Prospects for Conversion of the 
Defense Industrial Base, Science, 268. 525-532.
25. Kumar, V. & Kumar, U. (1993). Managing innovution in Time-Based Competition: A Case 
of Canadian Defence lndustry, Working Paper Series. School of Business. Carleton University.
26. Loch,H.C. (2008). Hand book of new product development management, Copyright, 2008, 
Elsevier Ltd.
27. Pillai, A.S. (1997). Concurrent engineering experiences in high-tech defence projects, Inter-
national Journal of Technology Management, 14(6/7/8), 712-726.
28.Ulrich K. T., and Eppinger S. D. (2004). Product Design and Development 3rd edition, NY: 
McGraw Hill.
29.Trott, P. (2002). Innovation management and new product development. 2nd edition. Har-
low: Pearson Education Limited. 426 pp.
30.Vermeulen, P.A.M. & B. Dankbaar (2002), The organisation of product innovation in the 
financial sector, The Service Industries Journal, Vol. 22 No. 3, pp. 77-98.
31.von Hippel, E, Baldwin, C. Y., Hienerth, C.,. (2005). How user innovations become com-
mercial products: A theoretical investigation and case study. Research Policy, 35(9), 1291-1313.
32.Von Hippel, E.V. (1988). The Sources of Innovation. Oxford University Press.
33.Walker. W. and Susan W. (1993). Restructuring the European Defence Industrial Base, De-
fence Economics 141-160
34.Wang, K.Sh., Tsai, Ch.H. and Li, R.K. (2000). A Study on the Framework of Integrated 
Product Development Management System, Web Journal of Chinese Management Review, 
3(1), 149-171.
35.Weidenbaum, M. (2003). The Changing Structure of the U.S. Defense Industry, Orbis, Fall, 
693-703.
36.Westland, J.C. (2008). Global Innovation Management: A Strategic Approach. Palgrave 
MacMillan (Basingstoke).
37.Wheelwright, S.C. and Clark, K.B. (1992). Revolutionizing Product Development: Quan-
tum Leaps in Speed, Efficiency, and Quality, The Free Press, New York, NY.
38.Willaert, S.S.A., Graaf, R.D. and Minderhoud, S. (1998). Collaborative engineering: A case 
study of Concurrent Engineering in a wider context, Journal of Engineering and Technology 
Management, 15(1), 87-109




