راهبردهای تأثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید در صنایع دفاعی کشور
الهه میگون پوری
محمدعلی انصاری

چکیده:

تاریخ دریافت93/4/30 :
تاریخ پذیرش93/5/15 :

گســترش رقابــت در عرصههــای ملــی ،منطق ـهای و جهانــی ،کســب مزیــت رقابتــی را بــه حیاتیتریــن عامــل بقــا و رشــد
راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید

ســازمانها تبدیــل کــرده اســت .بررس ـیها نشــان میدهنــد یکــی از ارکان اصلــی موفقیــت در کســب مزیــت رقابتــی بــرای
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ســازمانها در آینــده ،توســعهی مــداوم محصــوالت جدیــد و بهبودیافتــه اســت .بــر ایــن اســاس موفقیــت در توســعهی محصــول
جدیــد بهعنــوان یــک اهــرم قــوی بــرای دستـــیابی بــه اهــداف راهبــردی شـــرکتها و صنایــع تولیــدی اســت .ازآنجاییکــه رفــع
نیـــازهای فناورانــه و یــا ارائ ـهی محصــوالت خــاص بــرای ارتقــای قــدرت و حفــظ برتــری هــر کشــور از اهمیــت بســیار زیــادی
برخــوردار اســت و صنایــع دفاعــی نیــز یکــی از ارکان اصلــی حفــظ قــدرت و برتــری کشــور ب ـه شــمار میآیــد ،در ایــن پژوهــش
تــاش شــده اســت تــا راهبردهــای تأثیرگــذار بــر توســعهی محصــوالت جدیــد دفاعــی موردبررســی قــرار گیرنــد .بدیــن منظــور پــس
از بررســی ادبیــات تحقیــق و اســتخراج چارچــوب مفهومــی فراینــد توســعهی محصــول جدیــد ،بــا انجــام مصاحبــه بــا  10نفــر از
خبــرگان آشــنا بــه مفاهیــم توســعهی محصــول جدیــد و نــوآوری فناورانــه در صنایــع دفاعــی و تحلیــل و جمعبنــدی نظــرات آنهــا
از طریــق جــدول کدگــذاری ،تعــداد  26عامــل فرعــی در قالــب شــش عامــل اصلــی بهعنــوان راهبردهــای اصلــی تأثیرگــذار بــر
فراینــد توســعهی محصــول جدیــد در صنایــع دفاعــی کشــور شــناخته شــد و در انتهــا نیــز الگــوی پیشــنهادی راهبردهــای اثرگــذار
بــر فراینــد توســعهی محصــول جدیــد در صنایــع دفاعــی براســاس نتایــج تحقیــق ارائهشــده اســت.

واژگان کلیدی:
توسعهی محصول ،فرایند توسعهی محصول جدید ،راهبرد ،نوآوری ،صنایع دفاعی
 )1مقدمه
امــروزه پیشــرفت هــر کشــوری وابســتگی بســیار زیــادی

بــه خالقیــت ،نــوآوری و رشــد علــم و فنــاوری دارد .رقابــت
شــدید در حــوزه اقتصــاد دانشبنیــان و تغییــرات ســریع و

لــزوم ایجــاد مزیــت رقابتــی در عرصههــای مختلــف صنعتی
و خدماتــی عصــر حاضــر ،موجــب گردیــده کــه بهرهگیــری

از علومــی ماننــد مدیریــت ،اقتصــاد و روانشناســی در کنــار
اســتفاده از خالقیــت و نــوآوری ،الزاماتــی اجتنابناپذیــر
جهــت فعالیــت در عرصههــای مذکــور محســوب شــوند.

بــر همیــن مبنــا بهکارگیــری دانــش کارآفرینانــه و
محورهــای اساســی آن ماننــد توســعهی محصــوالت جدیــد،

بهعنــوان فصــل مشــترک تمامــی مــوارد فوقالذکــر،
بــه میــزان قابلتوجهــی در کانــون توجــه مراکــز علمــی

و تحقیقاتــی و همچنیــن فعــاالن صنعــت و خدمــات در

بخشهــای گوناگــون قرارگرفتــه اســت .بــا وجــود اهمیــت
ایــن موضــوع ،بســیاری از ســازمانها و صنایــع هنــوز

هــم بــا تالشهــای نوآورانــه خــود در چالــش هســتند
و معمــوالً بــه شــیوهای ســنتی و ترتیبــی ســازمان داده

میشــوند (ورمولــن و دنکبــار )2002،کــه ایــن رویکــرد

موجــب توســعهی طوالنــی و زمانبــر ،افزایــش هزینههــا

و  ...میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه نــوآوری فناورانــه جــزء
مهمــی از محیــط عمومــی شــرکتهای امــروزی و جــزء

الینفــک محصــوالت دفاعــی اســت (کومــار ،)1993،توجــه

بــه آن در صنایــع دفاعــی از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .در حقیقــت شــرکتهای دفاعــی بایــد بهطــور
مســتمر محصــوالت دفاعــی را بهبــود بخشــند.

ازآنجاییکــه صنایــع دفاعــی در تمامــی کشــورها نقــش

بســیار مهمــی در رشــد و توســعهی بنیانهــای ملــی،

بهعنــوان بخشــی جدانشــدنی از راهبردهــای شــرکت

بررســی ادبیــات توســعهی محصــوالت جدیــد و بررســی

محصــول جدیــد نیــز میتوانــد در یــک تعریــف کلــی

اقتصــادی ،سیاســی و دانشــی دارد ،در ایــن مقالــه بــا

راهکارهــای تأثیرگــذار بــر ایــن فراینــد در حــوزهی صنایــع
دفاعــی کشــور ،بــا اســتفاده از تحلیــل نتایــج مصاحبــه

بــا خبــرگان ایــن حــوزه بــه ارائــهی مــدل پیشــنهادی

راهکارهــای تأثیرگــذار بــر فراینــد توســعهی محصــول

بهعنــوان فعالیتهایــی کــه هدفشــان آوردن محصــوالت
جدیــد بــه بــازار اســت تعریــف شــوند .در مدیریــت نــوآوری
معمــوالً توســعهی محصــول جدیــد بهعنــوان فراینــد برآمده

از نــوآوری تعریــف میشــود و محصــوالت جدیــد میتواننــد
بهعنــوان خروجــی فراینــد نــوآوری در نظــر گرفتــه شــوند.
شــکل فرصتهــای کســبوکار بــه محصــوالت ملمــوس

 )2ادبیات موضوع
در دنیــای رقابتــی امــروز نــوآوری پیشنیــاز اساســی
رشــد شرکتهاســت و عامــل تعیینکننــده موفقیــت در

بلندمــدت قلمــداد میشــود (بکــر و ســینکوال.)2002، 1
دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه شــرکتهای نــوآور ســریعتر
و بهتــر از شــرکتهای غیــر نــوآور بــه چالشهــای
محیطــی واکنــش نشــان میدهنــد (جیمنــز 2و دیگــران،

 .)2008درنتیجــه ،ســازمانها جهــت ارائــهی محصوالتــی
متناســب بــا نیازهــای مشــتریان ،هــدف و ایجــاد مزیــت

رقابتــی پایــدار و حفــظ برتــری در رقابــت و نــوآوری را

اســت (تــروت .)2002 ،فراینــد توســعهی محصــول جدیــد
از نظــر نویســندگان ،دارای گامهــای مختلفــی اســت.

ایــن فراینــد اغلــب شــامل گامهایــی ماننــد ایجــاد ایــده،
توســعهی محصــول ،تجاریســازی محصــول و همچنیــن

آزمــون و غربــال اســت (ســانگ و دیگــران .)1997،بــا

توجــه بــه متنوعبــودن دیدگاههــا در مــورد توســعهی
محصــول جدیــد و فرایندهــای آن ،تعاریــف گوناگونــی
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جدیــد در صنایــع دفاعــی پرداختهشــده اســت.

پذیرفتهانــد (اســکاربروق و زیمــرر .)2002 ،3توســعهی

ارائهشــده اســت کــه در جــدول ( )1بــه تعــدادی از آنهــا
اشارهشــده اســت:
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(کوپر)1990 ،

مجموعه فعالیتها و خطمشی رشد که در مراحل مختلفی برای تولید محصول موفق در بازار موجب تغییر یا اصالحات جزئی یا کلی
در کاالها میشوند.

(ولرایت و کالرک)1992 ،

سازماندهی و مدیریت مؤثر فعالیتهایی که سازمان را قادر میسازند محصوالت موفقی را به بازار با زمان توسع ه کوتاه و هزینه
توسعه کوتاه ارائه دهند.

)(PDMA، 1997

مجموعهای از وظایف ،مراحل و اقدامات تعریفشده و منظم که هدف طبیعی شرکت را برای تبدیل ایدههای اولیه به محصوالت و
خدمات قابلفروش تشریح میکنند.

(گارسیا و کالنتون)2002 ،

توسعهی محصول جدید یک فرایند چرخشی و تکرارشونده است که با درک بازار جدید و یا فرصت خدمت جدید برای یک نوآوری
ف ّناوری محور آغاز میشود و درنهایت منجر به توسعه ،تولید و بازاریابی وظایفی میشود که سعی در موفقیت تجاری نوآوری دارند.

(تروت)2002 ،

توسعهی محصول جدید فرایند تغییر شکل فرصتهای کسبوکار به محصوالت ملموس است.

(اولریچ و اپینگر)2004 ،1

مجموعه فعالیتهایی که با درک فرصتهای بازار شروع میشود و با تولید ،فروش و تحویل کاال پایان میگیرد.

(الچ)2008 ،2

توسعهی محصول جدید شامل فعالیتهایی است که منجر به جریانی از محصوالت جدید یا تغییریافته برای ارائه به بازار در طول
زمان میشود .این امر شامل ایجاد فرصتها ،انتخاب و انتقال آنها به مصنوعات (محصوالت ساختهشده) و فعالیتهای ارائهشده به
مشتریان و نهادینهسازی اصالحات در خود فعالیتهای توسعهی محصول جدید است.
1. Ulrich and Eppinger
2. Mechatronics

جدول  :1تعاریف مختلف توسعهی محصول جدید

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

راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید

محققان

تعاریف توسعهی محصول جدید

 )3فرایند توسعهی محصول جدید
فرآیندهــای توســعهی محصــول جدیــد ازجملــه

چالشبرانگیزتریــن فعالیتهــای یــک ســازمان بــا
توجــه بــه موانــع پیشبینینشــده یــا ناشــناخته ازنظــر

فنــاوری و خطــرات کسـبوکار هســتند .اغلــب ایــن مــوارد
بهاینعلــت اســت کــه دانــش ســازمانها همــواره در طــول

زمــان پــروژهی توســعهی محصــول جدیــد تکامــل یافتــه و
درک عمیقــی از آنچــه در آینــده بــه وقــوع خواهــد پیوســت

راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید

وجــود نــدارد؛ بنابرایــن برنامهریــزی چنیــن فراینــدی ذات ـاً
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پویــا بــوده و نیازمنــد بــه ســازگاری بــا تغییــرات دانــش
محصــول و نیــز ســایر تغییــرات اســت (وســتفچل1999 ،1

و اتــو و وود .)2001 ،بــا توجــه بــه اینکــه بهکارگیــری روش

نظاممنــد تبدیــل ایــده نــوآور بــه محصــول قابلاســتفاده،
در قالــب فراینــد طراحــی و توســعهی محصــول جدیــد

بهعنــوان عامــل حیاتبخــش بســیاری از ســازمانهای
امــروزی شــناخته میشــود ،شناســایی فراینــد توســعهی

محصــول جدیــد بــرای اثربخشــی و رقابتپذیــری از طریــق
ایجــاد محصــوالت نوآورانــه و شناســایی فرصتهــای جدیــد

یــا اســتفاده از فرصتهــای موجــود بــه شــیوههای جدیــد
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کمــک شــایانی میکنــد (دراکــر.)1985 ،

بهطورکلــی فرایندهــای توســعهی محصــول ،مجموعــهای
از اقدامــات مرتبــط بــا یکدیگــر هســتند کــه بــرای تبدیــل

یــک ایــدهی جدیــد ،یــک مفهــوم و یــا فرصتــی در بــازار

بــه یــک محصــول قابلارائــه بــهکار گرفتــه میشــوند.
روشهــای تشــخیص فرصتهــای فناورانــه نیــز بســته

بــه نــوع فنــاوری و نــرخ تغییــر آنهــا متفــاوت بــوده و

بــه چهــار طریــق :تحلیــل کامــل محصــوالت ،محکزنــی،
بررســی فنــاوری و پیشبینــی فنــاوری میتــوان
فرصتهــای فناورانــه را شناســایی نمــود (بکســتر.)1995 ،
اینگونــه فرایندهــا عمومـاً بســیار پیچیــده و پویــا هســتند.

پیچیدگــی ایــن فرایندهــا ازآنجهــت اســت کــه همــواره بــا
تخصصهــای متعــدد ســروکار داشــته و در برخــی مــوارد

نیــز نیــاز بــه تخصصهــای چندگانــه ماننــد مکاترونیــک
دارنــد .همچنیــن بهطــور همزمــان بــا محدودیتهــای
منابــع ،توســعه در کمینــه زمــان ،ف ّنــاوری در حــال

تغییــر و پیشــرفت ،خواســتههای کیفــی و رو بــه افزایــش

جامعــهی هــدف ،دســتبهگریبان هســتند .پویایــی ایــن
فرایندهــا ازآنجهــت اســت کــه تکامــل محصــول در طــول
زمــان بهطــور مــداوم همــراه بــا تغییــرات بــازار ،ذائقــه و

ســلیقهی مشــتریان ،تغییــرات در ف ّنــاوری و حتــی تغییــرات
درونســازمانی و نیــز تغییــرات محیــط بیرونــی حاکــم بــر
سازمانهاســت .در کنــار ایــن مســائل نبایــد بهراحتــی

از تکامــل نســبی دانــش در گســترهی جامعــه و محیــط

درون و بیــرون ســازمان در کنــار امیــد بــه تعییــن محــدوده

و درک عمیــق و کامــل از چیســتی محصــول گذشــت.

اهمیــت ایــن امــر تــا آنجاســت کــه در مطالعــات محققینــی
همچــون برونینــگ و اپینگــر ( )2002و همچنیــن در

مطالعــات اپینگــر ،نــوکاال و ویتنــی ( ،)1997مدیریــت

تغییــر و راهکارهــای آن و طراحیهــای مکــرر از جملــه
مفاهیــم پرکاربــرد و مهــم در توســعهی محصــول جدیــد بــه

شــمار آمــده اســت.

همچنیــن بهرغــم پیچیدگیهــای فــراوان پیــش روی
توســعهدهندگان و طراحــان محصــوالت جدیــد ،متأســفانه

ابزاردانشــی فراوانــی برای پشــتیبانی از تصمیمــات آنها در
2

اجــرای فرایندهــای توســعه وجــود نــدارد (شــین و اولریــچ
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 ،)2004،بنابرایــن در هنــگام برنامهریــزی فرایندهــای
توســعهی محصــول در اســتفاده از ابــزار موجــود و توســعهی
مدلهــای ثابــت و از قبــل پیشبینیشــده بهتــر اســت

خــود را بــرای تغییــر در مفهــوم محصــول و مــدل توســعهای
بــا توجــه بــه شــرایط متغییــر آینــده از طریــق راهکارهــای
مناســب آمــاده نمــود (هلــر و وســتفچل .)2004 ،بــرای

مثــال شناســایی و کشــف فرصــت در مراحــل نخســتین
فراینــد توســعهی محصــول جدیــد بســیار تأثیرگــذار
اســت (آردیچویلــی .)2003 ،ایــن امــر در بهرهگیــری از
فرصتهــای مناســب بــا اســتفاده از شــبکههای ارتباطــی

و دانــش فناورانــه مرتبــط بــا صنعــت نیــز بهعنــوان یــک

راهــکار مناســب شــروع فراینــد توســعهی محصــول جدیــد
ب ـهکار م ـیرود.

عالوهبــر ایــن ،شــرکتهای خصوصــی بــا پیشبینــی

نیازهــای بــازار و پیشــنهاد نــوع خاصــی از محصــوالت
1. Westfechtel
2. Decision Support
3. Shane & Ulrich

میتواننــد متناســب بــا نیازهــای روز بــازار تجــاری در

ماریــت .)2005 ،بــا درنظرگرفتــن ایــن امــر از ایجــاد

و قســمت قابلتوجهــی از هزینههــای ســرمایهگذاری را

حــوزه دفاعــی جلوگیــری میشــود .شــاید بتــوان گفــت
کــه تقریبـاً بــه تعــداد افــرادی کــه در ایــن حــوزه بــه امــور

خطــوط تولیــد صنایــع ،تغییــرات جزئــی ایجــاد نماینــد
جبــران کننــد .ایــن امــر را میتــوان بهعنــوان یــک راهبــرد

تأثیرگــذار بــر فراینــد طراحــی و توســعهی محصــول جدیــد
در مواقعــی کــه بنــا بــه علتهایــی همچــون افــول بــازده

اقتصــادی و یــا تغییــر اهــداف موقتــی شــرکت مطــرح

شــاید ایــن نکتــه کــه موفقیــت یــک محصــول درگــرو

چــه عواملــی اســت ،یکــی از مهمتریــن نکاتــی باشــد

کــه بایــد بــه آن توجــه نمــود .محصولــی را میتــوان
موفــق نامیــد کــه منجــر بــه تولیــد محصوالتــی شــود کــه

بهگونــهای ســودآور ،تولیــد و فروختــه شــوند؛ امــا بایــد
توجــه داشــت کــه ارزیابــی ایــن محصــوالت کار دشــواری

جدیــد وجــود دارد .براســاس آنچــه کرافــورد و دی بندیتــو

1

در آخریــن ویرایــش کتــاب مدیریــت توســعهی محصــول

خــود در ســال  2008دســتهبندی کردهانــد ،چنــد مرحلــه
اساســی در توســعهی محصــول وجــود دارد کــه در شــکل

زیــر نمایــش دادهشــده اســت.

فرایند تولید و معرفی به بازار

فرایند طراحی و توسعه

نقطه شروع مبهم

شکل  :1فرایند توسعهی محصول جدید براساس مدل کرافورد و دی بندیتو

محصــول ،مــدت توســعه (زمــان تکمیــل فراینــد توســعه

کوچــک و متوســط بــه صنایــع دفاعــی نیــز میتوانــد

و قابلیــت توســعه (تجربــه ناشــی از پــروژه توســعهی

خــاص مجموعههــای دفاعــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف

توســعهی محصــوالت آتــی میشــود) اســت (اولریــچ و

محصــوالت جدیــد بــه ســازمانهای دفاعــی ،ایــن اجــازه را

توجــه بهتمامــی عوامــل ذکرشــده بیانگــر ایــن امــر اســت

کمتریــن تعــداد از شــاغلین مســتقیم ادامــه داده و تنهــا در

نظــر گرفتــه شــوند کــه شــامل کیفیــت محصــول ،قیمــت

توســط شــرکتهای خصوصــی و کســبوکارهای

توســط گــروه توســعهی محصــول موفــق) ،هزینــه توســعه

باعــث کمترشــدن هزینــه و رفــع محدودیتهــای زمانــی

محصــول ،منجــر بــه افزایــش توانایــی گــروه و بنــگاه بــرای

مشــخص و اســتراتژیک آنهــا شــود (جــان .)2002 ،معرفی

اپینگــر.)2008 ،

بــه آنهــا میدهــد تــا کار خــود را در باالتریــن ســطح و

کــه توســعهی محصــول جدیــد فراینــدی مبهــم و پیچیــده
بــوده و تقریب ـاً تمامــی واحدهــای بنــگاه اقتصــادی ماننــد

امــر نیــز در کاهــش آســیبپذیری فراینــد تولیــد ،نقــش

میگیــرد .وقتــی صحبــت از محصــول جدیــد بــه میــان

ایــن نکتــه را نیــز نبایــد از ذهــن دور داشــت کــه تفــاوت

مصرفــی ســاده تــا یــک سیســتم بســیار پیچیــده جدیــد

غیردفاعــی ،بهطــور قابلتوجهــی مانــع ســوق یافتــن

فراینــد توســعهی محصــول جدیــد توســط عدمقطعیتهــا

شــده اســت (والکــر و ســوزان .)1993،بــرای مثــال در

صــورت نیــاز ،نیروهــای جدیــد را بهکارگیرنــد کــه ایــن

بازاریابــی ،طراحــی و مهندســی ،تولیــد و غیــره را دربــر

بــه ســزایی خواهــد داشــت (بــن و گانــگ)2006 ،؛ امــا

میآیــد طیــف وســیعی از مفاهیــم ماننــد یــک محصــول

در فراینــد توســعهی محصــول در شــرکتهای دفاعــی و

نظامــی بــه ذهــن خطــور میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه

شــرکتهای غیردفاعــی بــه ســمت محصــوالت دفاعــی

و تغییــرات متنــاوب احاطهشــدهاند ،انتخــاب مــدل

فراینــد نــوآوری دفاعــی برخــی فعالیتهــای خــاص وجــود
دارنــد کــه لزوم ـاً بایــد انجــام گیرنــد ولــی ایــن فعالیتهــا

توســعهی محصــول مناســب عاملــی اســت کــه بــا بســیاری

از مخاطــرات پــروژه مقابلــه میکنــد (پتــری و النتــری

در فراینــد توســعهی محصــول جدیــد محصــوالت غیردفاعی
1. Crawford & Di Benedetto
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راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید

اســت و بهطورمعمــول بایــد در ارزیابــی پنــج وجــه در

از طــرف دیگــر معرفــی و ارائــهی محصــوالت جدیــد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تولیــد بــهکار بــرد (بــرادران و همــکاران.)1389 ،

پژوهشــی پرداختهانــد ،مــدل فراینــد توســعهی محصــول

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

اســت ،بــا عنــوان راهبــرد کاربــرد دومنظــوره خطــوط

بســیاری از مشــکالت بالقــوه در مســیر توســعهی محصوالت

انجــام نمیشــود .برخــاف شــرکتهای غیردفاعــی،

اشارهشــده میتــوان مــدل مفهومــی تحقیــق را بهصــورت

بخشهــای نظامــی "1سرچشــمه میگیــرد درحالیکــه

مســتخرج از ادبیــات موضــوع بــا عناویــن فراینــد تحقیــق

شــکل ( )2نشــان داد .براســاس ایــن مــدل مفهومــی ،عوامل

مفهــوم پروژههــا در شــرکتهای دفاعــی از "مشــتریان

و توســعه بنیادیــن و مشــارکتی ،کشــف و بهرهبــرداری از

ایــده محصــول جدیــد در شــرکتهای غیردفاعــی از

فرصتهــای مناســب ،مشــارکت در پروژههــای بــا کاربــرد

شناســایی "نیازهــای کاربــر "2سرچشــمه میگیــرد.

بااینوجــود بســیاری از مــوارد اشــتراک میــان فراینــد

دومنظــوره و مشــارکت کنترلشــده بــا شــرکتهای

و بهرهمنــدی از آنــان میتوانــد گام مؤثــری در بنــا نهــادن

توســعهی محصــول جدیــد تعییــن شــدند و چارچــوب

غیردفاعــی بهعنــوان چهــار راهبــرد تأثیرگــذار بــر فراینــد

توســعهی محصــول ایــن دودســته وجــود دارد که شناســایی

راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید

یــک الگــوی مناســب و مختــص توســعهی محصــول جدیــد
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در صنایــع دفاعــی کشــور باشــد.
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مطالب ذکرشده در شکل ( )2نشان دادهشده است.

بــا توجــه بــه مطالــب ذکرشــده و جمعبنــدی مــرور ادبیــات
فرایند تحقیق و توسعه
بنیادین و مشارکتي
کشف و بهرهبرداري از

فرايندتوسعه
محصولجديد
درصنايع
دفاعي

فرصتهاي مناسب

مشارکت در پروژههاي
با کاربرد دومنظوره

مشارکت کنترلشده با
شرکتهاي غیر دفاعي

شکل  :2مدل مفهومی تحقیق

بایــد توجــه داشــت کــه تحقــق مناســب و کامــل توســعهی

بهمنظــور پوشــش همــهی جوانــب موضــوع ،بــه انجــام

طریــق بــهکار بــردن اســتراتژیها و راهکارهــای مناســبی

خبــرگان و اســاتید آشــنا بــا مفاهیــم نــوآوری ف ّناورانــه و

محصــول جدیــد بهخودیخــود امکانپذیــر نیســت و از
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مفهومــی ایــن تحقیــق را تشــکیل دادنــد.

تحقــق مییابــد کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه میشــود.

 )4روش تحقیق
ایــن پژوهــش تــاش دارد تــا بــا تبییــن مشــاهدات بــه

ارائـهی نتایــج عملــی و کاربــردی بپــردازد .در ایــن پژوهــش
از روش مطالعـهی کتابخانـهای و همچنیــن انجــام مصاحبــه

بــرای جمــعآوری دادههــای کیفــی استفادهشــده اســت.
در گام نخســت بــرای دســتیابی بــه اطالعــات مناســب بــه
مطالعــه و بررســی اســنادی پرداختهشــده و بــا اســتفاده

از ادبیــات موضــوع استخراجشــده از پیشــینه تحقیقــات،
مفاهیــم اصلــی تحقیــق ،اســتخراج و در قالــب مــدل
مفهومــی پژوهــش شــکل گرفتــه اســت .ســپس در گام بعــد

مصاحبــهی عمیــق و نیمــه ســاختاریافته 3بــا  10تــن از

توســعهی محصــول جدیــد در صنایــع دفاعــی و از طریــق

نمونهگیــری هدفمنــد انجــام گرفــت .در ایــن تحقیــق
تعــداد افــرادی کــه بــرای مصاحبــه انتخــاب شــدند بــر
مبنــای اصــل کفایــت دادههاســت .بهاینترتیــب پــس از

انجــام  10مصاحبــه پژوهشــگر بــه ایــن نتیجــه رســید کــه

بــه علــت تکــراری شــدن اطالعــات نیــازی بــه مصاحبــه

بیشــتر نیســت و مصاحبــه بــه اشــباع نظری 4رســیده اســت)
ســرمد ،بــازرگان ،حجــازی .)1388،بهمنظــور دســتیابی بــه

اطالعــات کاملتــر و پوشــش همهجانبــه موضــوع ســعی

شــد تــا خبــرگان موردنظــر از رشــتههای فعالیتــی مختلــف
درگیــر بــا مفاهیــم مربوطــه انتخــاب شــوند کــه بــه روش

هدفمنــد (نمونهگیــری غیرتصادفــی) و بــا اســتفاده از روش
1. Military Departments the Customers
2. User Needs

 .3در این نوع از مصاحبه سؤاالت از قبل طراحیشدهاند و هدف آن کسب اطالعات دقیق از مصاحبهشونده است .همچنین با پرسیدن سؤالهای وارسی همچون کلمه
“چرا” ،از مصاحبهشونده خواسته میشود تا توضیح بیشتری در مورد پاسخهای خود بدهد.

4. Theoretical Saturation

گلولــه برفــی نمونهگیــری و انتخــاب شــدند .دادههــای
حاصــل از مصاحبــه نیــز در ســه مرحلــه کدگــذاری بــاز،1
محــوری 2و انتخابــی 3صــورت پذیرفــت (بــازرگان،1387،

ص  .)102-97در مرحلــهی کدگــذاری بــاز ابتــدا بــا

عوامل اصلی

بررســی متــن مصاحبههــا بــرای یافتــن گزارههــای

تعداد رقبای کمتر در صنایع دفاعی
کشف و
بهرهبرداری
از فرصت

در خوشــههای مفهومــی مجــزا دســتهبندی شــدند و در

توجه به روند تولید محصوالت دفاعی در
حیطه بینالمللی

مجمــوع  26گــزاره فرعــی یــا محــوری را شــکل دادنــد .ایــن

تعــداد شــش مقولــه کلــی (عوامــل اصلــی) بهدســت آمــد.

پایش
محصوالت
پدافندی
جدید

بــرای اعتباربخشــی بــه یافتههــا نیــز تــاش شــد کــه بــا

بــا توجــه بــه روش کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی کــه
در قســمت قبــل شــرح داده شــد تعــداد  89نشــانگر یــا

گــزاره کالمــی بــه دســت آمــد کــه بــا توجــه بــه ماهیــت
مشترکشــان در  26دســتهی فرعــی و شــش دســتهی اصلی
بهعنــوان راهبردهــای تأثیرگــذار بــر توســعهی محصــوالت
جدیــد صنایــع دفاعــی کشــور طبقهبنــدی شــدند .جــدول

( )2نتایــج حاصــل از کدگــذاری شــرح دادهشــده را نشــان

میدهــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه دلیــل تعــدد

گزارههــای کالمــی و نیــز تمرکــز پژوهــش بــر عوامــل

ویژگیهای صنعت

کد 1,2,3,5,6,7,8

7

میزان عدم اطمینان محیطی
سازمانهای حمایتکننده توسعه فناوری
تجربه و دانش پیشین محقق یا محققین

شبکههای
تحقیق
و توسعه
دفاعی

افزایش خالقیت و نوآوری در حل مسئله
انگیزش محقق یا محققین برای ابتکار
و نوآوری

کد
1,3,4,6,8,9

6

شبکههای فردی و اجتماعی محققان
سطوح فناوری موردنیاز
آیندهنگاری
برنامههای
کالن دفاعی

توجه به سیاستهای کالن دفاعی کشور
چشمانداز سیاسی و استراتژیک کشور

کد
4,5,7,8,9

5

بسترسازی نوآوریهای موردنیاز
پروژههای
دومنظوره
مشارکت با
شرکتهای
غیردفاعی

استفاده خط تولید در کاربردهای دیگر
بهرهمندی از مزیتهای اقتصادی

کد 1,2,3,4,6,8,9

7

افزایش بهرهوری اقتصادی و انسانی
بهرهوری مناسب از زمان و منابع
پویایی و رهایی از سکون دانشی

کد
3,4,6,8,10

5

جدول  :2نتایج حاصل از کدگذاری مفهومی ،باز و انتخابی

اصلــی ،از ذکــر گزارههــای کالمــی در جــدول خــودداری
شــده اســت .همچنیــن هریــک از کدهــای موجــود در
ســتون مصاحبــه نیــز نشــاندهنده افــراد مصاحبــه شــده
اســت.

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
4. Triangulation
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 )5یافتههای بهدستآمده از انجام مصاحبه

بازار نیروی کار برای فعالیت آینده

سیاستها و قوانین دولتی پشتیبان

گــزارش دقیــق مقــوالت و اســتناد بــه دادههــا ،تطابــق
همگونــی 4یافتههــا نشــان داده شــود.

زیرساختهای موجود برای پایش و
تحلیل فناوری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

زیرساختهای موجود برای توسعه
تجاریسازی تحقیقات

ســپس گزارههــای مفهومــی بــا توجــه بــه ماهیــت مشــترک

در مرحلــه بعــدی نیــز ادامــه پیــدا کــرد و بهاینترتیــب

بهرهمندی از مدیریت دانش در مراکز
تحقیقاتی

کد 1,2,3,4,5,6,8,9,10

9

دفاتر علمی و فناورانه درونسازمانی

یــا کالمــی در جــداول کدگــذاری بــاز قــرار داده شــدند.

رونــد بــا توجــه بــه ماهیــت مشــترک دســتهبندی گزارههــا

ساختار مناسب دسترسی به منابع
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(نشــانگر) اســتخراج شــد کــه بــا نــام گزارههــای مفهومــی

کد مصاحبه

فراوانی

توجه به پنجره زمانی مناسب فرصت

مفهومــی و مقولههــای نهفتــه در آنهــا موردبررســی
قــرار گرفــت کــه درمجمــوع تعــداد  89مجموعــه جملــه

عوامل فرعی (برآمده از کدگذاری
باز)

 )6تحلیل نتایج و ارائه مدل
بــا اســتفاده از نتایــج بهدســتآمده از کدگــذاری بــاز و
محــوری و تحلیــل نتایــج مصاحبــه ،تعــداد  26عامــل فرعــی
در قالــب شــش گــروه از عوامــل اصلــی بهعنــوان راهبردهــای

تأثیرگــذار بــر توســعهی محصــوالت جدیــد صنایــع دفاعــی

راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید
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تجاریســازی تحقیقــات باشــند.

 )2-6راهبــرد پایــش و تحلیــل و ارزیابــی محصــوالت

جدیــد پدافنــدی در دنیــا

کشــور شناســایی شــد .در ادامــه بــه تشــریح هــر یــک از ایــن
 )1-6راهبرد کشف و بهرهبرداری مناسب فرصت

دنیــا بــا تعــداد هفــت عامــل فرعــی اســت کــه ایــن عوامــل

نخســتین دســته از عوامــل اصلی شناختهشــده ،راهبرد کشــف

و بهرهبــرداری مناســب فرصــت بــا شــش عامــل فرعــی شــامل:
توجــه بــه پنجــره زمانــی مناســب فرصت ،تعــداد رقبــای کمتر
در صنایــع دفاعــی ،ســاختار مناســب دسترســی بــه منابــع،

بهرهمنــدی از مدیریــت دانــش در مراکــز تحقیقاتــی دفاعــی،

وجــود دفاتــر علمــی و فناورانه درونســازمانی و زیرســاختهای

موجــود بــرای توســعه تجاریســازی تحقیقــات اســت.

ازآنجاییکــه تشــریح تکتــک عوامــل فرعــی تشــکیلدهنده

راهبــرد کشــف و بهرهبــرداری از فرصــت بســیار طوالنــی

اســت ،بهاختصــار بــه آنهــا میپردازیــم .بــرای نمونــه پنجــره
فرصــت ،1اشــاره بــه پیدایــش موقعیتــی مناســب در زمــان و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نســبت بــه رقبــا در تحقیــق و توســعه ،دسترســی بــه منابــع و

دیگــر عامــل اصلــی بهدس ـتآمده از تحلیــل نتایــج ،راهبــرد

عوامــل خواهیــم پرداخــت.
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رقبــای کمتــر برخــوردار باشــند و نیــز دارای مزیــت رقابتــی

مــکان محــدود و خــاص دارد و چنانچــه ایــن موقعیــت مکانــی
یــا زمانــی از دســت برود ،شــانس شناســایی و کشــف فرصت از

بیــن م ـیرود (وانــگ و دیگــران .)2000،عامــل بهدس ـتآمده

بــا درنظرگرفتــن ایــن امــر کــه محدودیتهــای امنیتــی مانــع
از دســتیابی شــرکتها بــه اطالعــات الزم بــرای ورود بــه

بازارهــای دفاعــی میشــود ،قابــل توصیــف اســت ،زیــرا پنجــره
فرصـ ِ
ـت مناســبی بــرای شــرکتهای دفاعــی مهیــا میشــود
کــه بــا تعــداد رقبــای کمتــر ،از منابــع دانشــی و تخصصــی

خــود نهایــت اســتفاده را بــرده و فرصتهــای مناســب را

شناســایی و بهرهبــرداری نماینــد .بــه همیــن منظــور میتــوان

از راهبــرد کشــف و بهرهبــرداری فرصــت در موقعیــت و زمــان

مناســب بهعنــوان راهبــرد نخســتین در فراینــد توســعهی
محصــول جدیــد صنایــع دفاعــی یادکــرد .همچنیــن وجــود
نوعــی انحصــار در دسترســی بــه منابــع اطالعاتــی و مالــی
ویــژه موجــب شــده اســت تــا شــرکتهای دفاعــی از تعــداد

پایــش و تحلیــل و ارزیابــی محصــوالت جدیــد پدافنــدی
شــامل :توجــه بــه رونــد تولیــد محصــوالت دفاعــی در حیطــه

بینالمللــی ،زیرســاختهای موجــود بــرای پایــش و تحلیــل
فنــاوری ،بــازار نیــروی کار بــرای فعالیــت آینــده ،ویژگیهــای

صنعــت ،میــزان عــدم اطمینــان محیطــی ،سیاســتها و

قوانیــن دولتــی پشــتیبان و ســازمانهای حمایتکننــده
توســعه فنــاوری اســت .یکــی از مهمتریــن روشهــا بــرای

شناســایی محصــوالت جدیــد پدافنــدی در دنیــا توجــه دقیــق

و ارزیابــی موشــکافانهی شــیوههای برخــورد و درگیــری میــان
دو نیــروی نظامــی متخاصــم در بیــن کشــورها و یــا مناطــق

مختلــف دنیاســت .تحلیــل دقیــق بحرانهــای پیشآمــده
در دنیــا و تشــریح مســائل رخداده بــرای نیــروی ضعیفتــر و

یــا آســیبدیده میتوانــد بــرای هرکــدام از دیگــر کشــورها
در حکــم یــک تجربــهی ارزشــمند بــرای چارهاندیشــی و

آیندهنگــری باشــد تــا مانــع بــروز و یــا موجب کاهش خســارات
احتمالــی در صــورت وقــوع درگیــری شــود .بهعنوانمثــال

بهکارگیــری ســاحهای ممنوعــهی شــیمیایی ،میکروبــی

و فســفری ،باوجــود قوانیــن بینالمللــی بــرای عــدم تولیــد

و نشــر بهصــورت گســترده بهکاربــرده شــده و آســیبهای
بســیار شــدیدی را بــه زیرســاختهای اقتصــادی و ســرمایهی

انســانی کشــورها وارد آورده اســت .در چنیــن شــرایطی

شــرکتهای نــوآور میتواننــد بــا تحلیــل شــرایط رخداده بــه

توســعهی محصــوالت جدیــد پدافنــدی بــرای مجموعههــای
دفاعــی کشــورهای خــود پرداختــه و محصــوالت نوآورانــه خود

را بــه بهتریــن نحــو بــه ایــن بــازار منتظــر محصــول پدافنــدی
معرفــی نماینــد .محصــوالت جدیــد معرفیشــده بهدلیــل
برخــورداری از ســطح بــاالی نــوآوری و همچنیــن احســاس
1. Window of Opportunity

نیــاز شــدید بــه حضــور آنهــا میتواننــد بهســرعت توســط

اینکــه باالتریــن ســطوح فنــاوری در صنایــع دفاعــی بهکاررفته

بایــد توجــه نمــود کــه سیاس ـتها و حمایتهــای پشــتیبان

بتوانــد چنیــن نیازهایــی را بــرآورده نمایــد بهشــدت موردتوجه

ایــن بــازار موردتوجــه قرارگرفتــه و بـهکار گرفتــه شــوند .البتــه
نهــادی و دولتــی در موفقیــت ایــن راهبــرد نقــش بــه ســزایی

خواهنــد داشــت.

 )3-6راهبــرد تشــکیل شــبکههای تحقیــق و توســعه

میــان بخشهــای مختلــف صنایــع دفاعــی

صنایــع دفاعــی اســت کــه تعــداد چهــار عامــل فرعــی یــا
گــزاره محــوری را در خــود جــایداده اســت .ایــن چهــار عامــل

شــامل :تجربــه و دانــش پیشــین محقــق یــا محققیــن ،افزایش

خالقیــت و نــوآوری در حــل مســئله ،انگیــزش محقــق یــا

محققیــن بــرای ابتــکار و نــوآوری و شــکلگیری شــبکههای
فــردی و اجتماعــی محققــان هســتند .ایــن عامــل بــا توجــه

بــه اینکــه بســیاری از تحقیقــات در صنایــع دفاعــی بهصــورت
زیربنایــی هســتند و بســیاری از آنهــا بــرای نخســتین بــار در

کشــورها انجــام میگیرنــد ،قابــل توضیــح اســت؛ زیــرا ایــن
امــر نیازمنــد اســتفاده درســت از تجربیــات منابــع انســانی،

شــبکهها نیــز موجــب بهرهبــردن از بســیاری از مزایــای
آنهــا همچــون دسترســی بــه منابــع دانشــی فــراوان ،پرهیــز

از دوبارهکاریهــا ،بهرهبــردن از تخصصهــا و تجربیــات افــراد
متخصــص اســت .عالوهبــر ایــن میتــوان اذعــان داشــت کــه

بهرهبــردن از چنیــن شــبکههایی ،خالقیــت و نــوآوری را نیــز

یــا حفــظ تــوان موجــود خــود بــه خــرج میدهنــد تــا در برابــر
تهدیــدات موجــود و یــا بالقــوه از آمادگی پاســخگویی برخوردار

باشــند (پیــاری .)1997 ،نتایــج بهدسـتآمده از ایــن تحقیــق

نیــز نشــاندهندهی ایــن امــر اســت کــه ایــن راهبــرد شــامل

چهــار بعــد فرعــی اســت کــه اشــاره بــه شناســایی ســطوح
فنــاوری موردنیــاز ،پیشبینــی سیاســتهای کالن دفاعــی

کشــور ،افزایــش توجــه بــه چش ـمانداز سیاســی و راهبــردی

کشــور و بسترســازی نوآوریهــای موردنیــاز اســت .بــا
ایــن تفاســیر میتــوان گفــت کــه بــا توجــه بــه چشــمانداز

راهبــردی کشــور ،برنامههــا و سیاســتهای کالن دفاعــی

کشــور تدویــن میشــود کــه ایــن امــر نیازمنــد تحقیــق و
شناســایی فناوریهــای موردنیــاز و بسترســازی مناســب ایجاد
و بهبــود شــرایط تولیــد نــوآوری اســت .ایــن موضــوع توجــه

هــر چــه بیشــتر سیاسـتگذاران و برنامهریــزان ســطوح کالن
دفاعــی کشــور را بــه راهبــرد مهــم دیگــری بــرای توســعهی

محصــوالت دفاعــی جدیــد ،بــه نــام آیندهنــگاری برنامههــای
کالن و تجــارب مشــارکتی دیگــر کشــورها در حوزههــای

فناوریهــای پیشــرفته و تحلیــل رونــد آنهــا میطلبــد.

 )5-6راهبــرد مشــارکت کنترلشــده بــا شــرکتهای

فنــاور غیردفاعــی

افزایــش داده و دســتیابی بــه راههــای مناســب حــل مســئله را

راهبــرد بعــدی شناختهشــده در ایــن تحقیــق ،راهبــرد

شــبکههای تحقیــق و توســعه میــان بخشهــای مختلــف

و شــامل ســه عامــل فرعی اســتفاده خــط تولیــد در کاربردهای

نیــز تســریع میکنــد .بــا ایــن تفاســیر میتــوان از تشــکیل
صنایــع دفاعــی بهعنــوان راهبــرد بعــدی تأثیرگــذار بــر فراینــد
توســعهی محصــول جدیــد دفاعــی نــام بــرد.

 )4-6راهبــرد آیندهنــگاری هوشــمندانه برنامههــای کالن

د فا عی

مجموعههــای دفاعــی کشــورهای مختلــف هرکــدام بــه دنبــال

دســتیابی بــه تجهیزاتــی قویتــر و پیشــرفتهتر و یــا افزایــش

طــول عمــر و قابلیــت اعتمــاد بــه تجهیــزات و دســتگاههای

خــود در شــرایط مختلف هســتند (ویلــرت .)1998 ،بــا توجه به

مشــارکت کنترلشــده بــا شــرکتهای فنــاور غیردفاعی اســت
دیگــر ،بهرهمنــدی از مزیتهــای اقتصــادی بیشــتر ،افزایــش

بهــرهوری اقتصــادی و منابــع انســانی اســت .بــازار صنایــع

دفاعــی عالوهبــر رســالت عظیــم خــود در تهی ـهی مایحتــاج
نظامــی کشــور ،میتوانــد یــک بــازار پویــا ،جــذاب و پرســود
بــرای شــرکتهای کوچــک و متوســط و صاحــب فنــاوری

برتــر و دانشبنیــان نیــز باشــد .ایــن شــرکتهای چابــک
بــا ارائــهی ایدههــا و محصــوالت جدیــد در حجــم وســیع
بــه حوزههــای دفاعــی ،در تجــارت دفاعــی ســهیم خواهنــد
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خالقیــت و نــوآوری ،دانــش بومــی و غیربومــی اســت .تشــکیل

مختلــف هزینههــای هنگفتــی را بــرای ارتقــای تــوان دفاعــی و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شــبکههای تحقیــق و توســعه میــان بخشهــای مختلــف

ایــن ســازمانها واقــع خواهــد شــد .در واقــع کشــورهای
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عامــل اصلــی شناختهشــدهی بعــدی ،راهبــرد تشــکیل

میشــوند هرگونــه ایــدهی نوآورانــه و محصــول جدیــدی کــه

شــد .معرفــی محصــوالت جدیــد شــرکتهای خصوصــی

خطــوط بهگونــهای اســت کــه بــا تغییراتــی بســیار انــدک

مجموعههــا ،محدودیتهــا و نگرانیهــای امنیتــی ایــن

بهعنوانمثــال در خطــوط تولیــد قطعــات مکانیکــی و یــا

بــه ســازمانهای دفاعــی ضمــن تأمیــن خواســتههای ایــن
ســازمانها را نیــز مرتفــع میکنــد .حفــظ تــوان دفاعــی
موجــود و یــا ارتقــای آن بــه هــر ســطح موردنیــاز ،خــود بــا

چالشهــای فناورانــه و یــا اقتصــادی خاصــی مواجــه اســت

کــه میتوانــد اســاس موجودیــت مجموعههــای دفاعــی را

راهبردهای تاثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید
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دفاعــی خاصــی وجــود نــدارد تمــام و یــا بخــش قابلتوجهــی
از تــوان تولیــد را بــه ســاخت قطعــات صنعتــی موردنیــاز

بــازار غیردفاعــی اختصــاص داد .شــرکتهای خصوصــی

تحتالشــعاع خــود قــرار دهــد .شــرکتهای فنــاور غیردفاعــی

بــه اطالعــات محرمانــه) میتواننــد بــا بینــش دقیــق و نوآورانــه

در خطــوط تولیــد تغییــرات جزئــی ایجــاد نماینــد و قســمت

برتــری مجموعههــای دفاعــی را بــه میــزان قابلتوجهــی

فراینــد تســری دانــش دفاعــی بــه ســطح شــرکتهای کوچک

خــود در معرفــی محصــوالت و یــا خدمــات جدیــد ،حفــظ

تســهیل نمــوده و بــا بهرهگیــری از طرحهــای مبتکرانــه خــود

بهســرعت وارد عرصــه خدمــات ویــژه و یــا معرفــی محصــوالت
خــاص بــه ســازمانهای دفاعــی شــوند.

محصــوالت میتواننــد متناســب بــا نیازهــای روز بــازار تجــاری
قابلتوجهــی از هزینههــای ســرمایهگذاری را جبــران کننــد .در

و متوســط غیردفاعــی ،دانــش و یافتههــای محققــان ایــن
شــرکتها عمــ ً
ا در اختیــار صنایــع دفاعــی قــرار میگیــرد
و موجــب نوعــی پویایــی و گــردش اطالعــات از ســمت بیــرون

ایــن شــرکتها بــا پیشــنهادهای نوآورانــه مشــارکت خــود بــه

بــه داخــل شــرکتهای دفاعــی میشــود .در ایــن شــکل از

ایــن صنایــع وارد نمــوده و پــس از تحکیــم ارتباطــات و

کالن شــرکت بــرای بهبــود و ارتقــاء فرایندهــا و محصــول خود،

صنایــع نظامــی ،میتواننــد خــود را در چرخــه تصمیمســازی
شــکلگیری اعتمــاد متقابــل بیــن مدیــران صنایــع دفاعــی و

مدیــران شــرکتهای خصوصــی در تولیــد محصــوالت دفاعــی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ریختهگــری میتــوان درزمانــی کــه بحــران و یــا تقاضــای

بــا پیشبینــی نیازهــای بــازار و پیشــنهاد نــوع خاصــی از

در قالــب مشــارکتی پویــا و کنترلشــده (از لحــاظ دسترســی
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قــادر بــه تولیــد محصــوالت دفاعــی و غیردفاعــی هســتند.

و بهینهســازی فراینــد تولیــد محصــول ایــن ســازمانها
مشــارکت فعــال داشــته باشــند و بــا تســهیم و اشــتراکگذاری

بخشــی از اطالعــات و دانــش خــود بــا صنایــع نظامــی ،بــه
پویایــی و تحــرک دانشــی دســت یابنــد و یــا بــه عبارتــی از
ســکون دانشــی رهــا شــوند.

 )6-6راهبــرد مشــارکت در پروژههــای دارای کاربــری

دومنظــوره

عامــل نهایــی شناساییشــده در ایــن تحقیــق بــا عنــوان

راهبــرد مشــارکت در پروژههــای دارای کاربــری دو منظــوره
اســت و از دو عامــل فرعــی بهــرهوری مناســب از زمــان و منابع

و پویایــی و رهایــی از ســکون دانشــی تشکیلشــده اســت.

ازآنجاکــه در دورههــای زمانــی مختلــف ســطح و حجــم نیــاز

بــه یــک محصــول دفاعــی خــاص دچــار نوســان میشــود،

لــذا ســازمانهای دفاعــی عالقــه زیــادی دارنــد تــا دارای
خطــوط تولیــد بــا کاربــری دو منظــوره باشــند .عملکــرد ایــن

فعالیــت ،محققــان شــرکتهای خصوصــی در راســتای اهــداف

بــه ایدههــا ،یافتههــا و اطالعــات جدیــدی دســت خواهنــد

یافــت کــه میتوانــد در عملکــرد محصــول نهایــی دفاعــی
کامـ ً
ا مؤثــر واقــع شــود .در ایــن راســتا صنایــع دفاعــی بــدون
نیــاز بــه اســتخدام و اشــتغال بیمــورد بــه مســائل مدیریتــی
بهکارگیــری محققــان مختلــف ،در غالــب همــکاری مشــترک
بــا شــرکتهای خصوصــی فنــاور از دانــش محققــان ایــن

شــرکتها بــه بهتریــن نحــو ممکــن بهرهمنــد خواهــد شــد.

مجموعــه دانشهــای گردآوریشــده در ســطح خــرد بــه

ســطح صنعــت دفاعــی منتقلشــده و بــا برنامهریــزی مجــدد
میتوانــد در قالــب محصــوالت کام ـ ً
ا جدیــد و یــا پروژههــای
بهبــود طراحــی و اجــرا شــود .در ایــن وضعیــت نیــز دانــش

دفاعــی بــدون واردشــدن هرگونــه خدشـهی امنیتــی بــر آن در
فراینــدی پویــا ارتقاءیافتــه و افقهــای تازهتــری را پیــش روی

صنایــع دفاعــی میگشــاید.

بــا توجــه بــه مطالــب و راهبردهــای بیانشــده میتــوان مــدل

زیــر را بهعنــوان الگــوی جامــع پیشــنهادی فراینــد توســعهی
محصــول جدیــد در صنایــع دفاعــی ارائــه داد .در ایــن مــدل

فراینــد توســعهی محصــول جدیــد در حــوزه صنایــع دفاعــی

کشــور بهصــورت یــک فراینــد کلــی چهــار مرحلــهای در

نظــر گرفتهشــده اســت کــه شــامل کشــف فرصتهــای

کــه شــامل راهبــرد آیندهنــگاری برنامههــای کالن دفاعــی و

توســعهی محصــول جدیــد ،تولیــد و معرفــی و بهرهبــرداری بــه

در شــکل ( )3اعمالشــده اســت .براســاس ایــن مــدل شــش

مناســب و موردنیــاز حــوزه نظامــی کشــور ،طراحــی بهمنظــور
بــازار هــدف اســت .در ایــن مــدل راهبردهــای بهدس ـتآمده

راهبــرد پایــش محصــوالت جدیــد پدافنــدی دنیــا اســت کــه

راهبــرد کلــی در قالــب  26عامــل فرعــی (در قســمت قبــل بــه

میتوانــد بــر هــر یــک از مراحــل فراینــد توســعهی محصــول

تشــریح ایــن عوامــل فرعــی پرداختهشــده اســت) بــر فراینــد

عالوهبــر چهــار راهبــرد بهدســتآمده از مطالعــه ادبیــات

بــه ذکــر اســت کــه بهعلــت تعــدد عوامــل فرعــی از ذکــر نــام

اثــر بگــذارد .چنانچــه در ایــن شــکل مالحظــه میشــود

در صنایــع دفاعــی از نتایــج ایــن تحقیــق بهدسـتآمده اســت
توسعه
 2عامل

 3عامل

مشارکت در
مشارکت
راهبرد
در
راهبرد
منظوره
های دو
پروژ
دومنظوره
هاهي
پروژه
مشارکت
راهبرد
مشارکتبابا
راهبرد
غیردفاعي
تي
شرکها
شرکت
غیردفاعی
های

شبکهها
هایيتحقیق
راهبرد شبکه
راهبرد
توسعهدفاعی
 4عاملتحقیق وو توسعه
دفاعي

تعــداد ایــن عوامــل در هــر راهبــرد اصلــی بســنده شــده اســت.

طراحي محصول

تولید

کشف فرصت

راهبردکشف و
راهبرد
کشف و

 6عامل

بهرهبرداری از فرصت

فرایند توسعه
محصول
محصول
جدید در
جديددر
صنایع دفاعی
صنايعدفاعي
کشور
كشور

فرايندتوسعه

بهرهبرداري از فرصت
نگار ي
نده
راهبرد آ
نگاری
آینديه
راهبرد
دفاعي
کان
برنامهها
دفاعی
هایيکالن
برنامه

 4عامل

محصوالت
پایشمحصوالت
راهبرد پایش
راهبرد

جدیدپدافندی
دنیادنیا
پدافندي
جدید

 7عامل

شکل  :3مدل پیشنهادی راهبردهای تأثیرگذار بر فرایند توسعهی محصول جدید در صنایع دفاعی

بــا توجــه بــه نقــش تأمیــن نیازهــای فناورانــه و ارائــهی
محصــوالت خــاص دفاعــی در ارتقــای قــدرت و حفــظ برتــری

دفاعــی کشــورها ،بهرهمنــدی از دانــش روز تولیــد محصــوالت

ایــن حــوزه بهعنــوان یــک ســکوی پــرش و آغــاز یــک حرکــت
پرشــتاب بــرای پیشــرفت و ســرآمدی در کشــور محســوب

میشــود .برحســب شــرایط اقتضایــی حاکــم بــر کشــور و یــا
حتــی تغییــر در اهــداف و چش ـماندازهای صنایــع دفاعــی در

برهههــای مختلــف زمانــی ،میتــوان از میــان راهبردهــای

مختلــف بــه انتخــاب مناسـبترین و منطبقتریــن راهبردهــا با

اهــداف صنایــع نظامــی همــت گماشــت .درضمــن این مســئله

را نیــز بایــد در نظــر گرفــت کــه هرچنــد فراینــد توســعهی
محصــوالت جدیــد دفاعــی بــا فراینــد توســعهی محصــوالت
جدیــد غیردفاعــی تفاوتهــای شــایان توجهــی دارد و حاکمیت

اســتانداردهای دفاعــی بســیار ســختگیرانه بــر جــزء جــزء

فراینــد توســعهی محصــول جدیــد چتــر گســترده اســت ،امــا

بااینوجــود ،ارتبــاط هماهنــگ و ســازمانیافته صنایــع دفاعــی

بــا شــرکتهای فنــاوری برتــر خصوصــی میتوانــد مزیتهــای
قابلتوجهــی را بــرای هــر دو صنعــت بــه ارمغــان بیــاورد .بقــا و

کســب مزیــت رقابتــی نســبت بــه رقبــا در چنیــن بــازار رو بــه
رشــدی ،نیازمنـــد ویژگیهــا و توانمندیهــای خاصــی اســت.
شــرایط جــاری در توســعهی محصــوالت دفاعــی در کنــار

اســتانداردهای بســیار ســختگیرانه حاکــم بــر محصــوالت
دفاعــی هماننــد محصــوالت غیردفاعــی میتوانــد بــا درصــد

باالیــی از شکســت در توســعهی محصــول جدیــد مواجــه باشــد
و ایــن امــر هشــداری اســت بــه شــرکتهایی کــه در اندیشــه

توســعهی محصــول جدیــد دفاعی هســتند .با توجه بــه اهمیت
موضــوع توســعهی محصــول جدیــد و بهمنظــور پویایــی و
ارتقــای ضریــب موفقیــت محصــول و ممانعــت از خطــرات و

آســیبهای ناشــی از شکســت ایــن فراینــد ،بهکارگیــری
راهبردهــای مناســب و نیــز عوامــل ســازنده ایــن راهبردهــا در

اجــرای فراینــد توســعهی محصول جدیــد در حــوزه محصوالت
دفاعــی امــری اجتنابناپذیــر اســت .امیــد اســت کــه نتایــج

پژوهــش حاضــر و نیــز یافتههــای پژوهشهــای آتــی راهگشــا
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راهبــرد جدیــد تأثیرگــذار بــر فرایند توســعهی محصــول جدید

آنهــا در شــکل زیــر خــودداری شــده اســت و تنهــا بــه ذکــر

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

تحقیــق کــه در مــدل مفهومــی تحقیــق نشــان داده شــد دو

توســعهی محصــوالت جدیــد دفاعــی کشــور تأثیرگذارنــد .الزم

.و یاریرســان مســئولین و سیاســتگذاران صنایــع دفاعــی کشــور در امــر توســعهی محصــول جدیــد باشــد
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