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قابلیتهای کلیدی برای نوآوری و توسعه محصوالت
و سامانههای پیچیده دفاعی
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جعفر قیدر خلجانی
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چکیده
بخش عمدهای از محصوالت و سامانههای دفاعی در زمره محصوالت و سامانههای پیچیده قرار دارند.
از طرفی ،قابلیتهای خاصی جهت نوآوری و توس��عه محصوالت و س��امانههای پیچیده موردنیاز است.
این پژوهش با بهرهگیری از روش تحلیل اهمیت -عملکرد به مطالعه قابلیتهای کلیدی جهت نوآوری
و توس��عه محصوالت و س��امانههای پیچیده دفاعی پرداختهاس��ت .به این منظ��ور ،از نظرات خبرگان
صنایع دفاعی برای تأیید و دس��تهبندی قابلیتهای شناساییش��ده از مبانی نظری و پیشینه پژوهش
استفاده شد .بهعالوه ،از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران و متخصصان صنایع دفاعی ،میزان اهمیت
قابلیتها و عملکرد صنایع دفاعی در ایجاد و ارتقاء این قابلیتها مورد س��نجش قرار گرفت .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد که سازمانها و صنایع توسعهدهنده محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی
باید به ترتیب بر ایجاد و بهبود این قابلیتها تمرکز نمایند .1 :مدیریت دانش درون و برونس��ازمانی؛
 .2مدیریت بازار و تعامل با مش��تری؛  .3یکپارچهسازی سیستم؛  .4شبکهسازی ،تعامل و همکاری؛ .5
فناورانه؛  .6برنامهریزی و مدیریت پروژههای کالن؛  .7تست ،ساخت و تولید.
کلمات کلیدی:
محصوالت و سامانههای پیچیده ،قابلیتهای کلیدی ،صنایع دفاعی ،تحلیل اهمیت -عملکرد
 . 1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه عالمه طباطبائی
* نویسنده عهده دار مکاتبات safdariranjbar921@atu.ac.ir:
 . 2عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 . 3دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 . 4عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
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 -1مقدمه
در ادبیات مدیریت فناوری و نوآوری میان محصوالت و سامانههای پیچیده 1و محصوالت مصرفی 2که
با سیس��تم تولید انبوه 3تولید میش��وند ،تفاوتها و تمایزهای متعددی وجود دارد (میلر و همکاران،4
1995؛ هاب��دی1998 ،5؛ دیویس 6و هابدی2005 ،؛ ددهایر و هم��کاران2014 ،7؛ مجیدپور.)2016 ،
هابدی ( )1998محصوالت و س��امانههای پیچیده را بهعنوان «محصوالت ،زیرسیستمها ،سیستمها یا
زیرس��اختهای پر هزینه ،کالن مقیاس ،دارای فناوری پیشرفته و دارای فعالیتهای مهندسی تعریف
میکند که توس��ط تعداد محدودی واحد تولیدی و در قالب پروژهها تولید میش��وند و توس��ط یک یا
چند مشتری و در قالب قراردادهای رسمی خریداری میشود» تعریف میکند .محصوالت و سامانههای
پیچیده نقش کلیدی در اش��اعه فناوریهای جدید و ش��کلگیری توسعه فناورانه ،صنعتی و اقتصادی
در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بازی میکنند و یکی از اجزاء اصلی قابلیت فناورانه در سطح
بنگاه ،صنعت و ملی محسوب میشوند (آچا و همکاران.)2004 ،8
در س��طح بینالملل��ی میت��وان تالشه��ای زیادی از س��وی اقتصاده��ای نوظهور و کش��ورهای
درحالتوسعهای چون چین (زنگ و همکاران ،)2013 ،9کره جنوبی (چانگ و هوانگ ،)2007 ،10برزیل
(تیکس��یرا و همکاران )2006 ،11و اندونزی (گوناوان و هم��کاران )2002 ،12برای همپایی فناورانه 13و
دس��تیابی به دانش و قابلیتهای فناورانه در زمینه محصوالت و س��امانههای پیچیده مشاهده کرد .در
کشور ما تاکنون در زمینه ساخت و توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده نظیر نیروگاههای حرارتی و
برقابی (کیامهر و همکاران2015 ،2013 ،؛ کیامهر ،)1392 ،2016 ،توربینهای گاز (مجیدپور 2013؛
2016؛ صف��دری رنجبر و همکاران )1395 ،و هواپیماهای مس��افربری (نق��یزاده و همکاران2016 ،؛
)1 . Complex Product Systems (CoPS
2 . Consuming Goods
3 . Mass-production
4 . Miller et al.
5 . Hobday
6 . Davies
7 . Dedehayir et al.
8 . Acha et al.
9 . Zhang et al.
10 . Choung and Hwang
11 . Teixeira et al.
12 . Gunawan et al.
13 . Technological Catch-up
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 )1394تالشهایی صورت گرفتهاست.
از طرفی ،بخش اعظمی از محصوالت و س��امانههایی که در صنایع دفاعی کش��ورها از جمله کشور
ما طراحی و ساخته میشوند در زمره محصوالت و سیستمهای پیچیده قرار دارند (هابدی و همکاران،
2005؛ پرنس��یپ و همکاران .)2003 ،1از جمله میتوان به هواپیماهای نظامی ،موشکهای بالستیک،
ناوهای جنگی ،زیردریاییها و سیس��تمهای راداری پیش��رفته اشاره کرد .اما نکته بسیار مهم این است
که توس��عه این محصوالت و س��امانههای پیچیده به دلیل برخ��ورداری از ویژگیهای متمایز آنها با
محصوالت و کاالهای مصرفی و دارای سیس��تم تولید انب��وه (هابدی1998 ،؛ هابدی و راش،)1999 ،2
مستلزم قابلیتهای سازمانی و فناورانه متعدد و متمایزی است (هابدی و همکاران2000 ،؛ رن و یئو،3
 .)2006حال این سؤالها مطرح میشوند که :قابلیتهای الزم برای ساخت و توسعه این محصوالت و
سامانههای پیچیده کدامند؟ آیا میزان اهمیت این قابلیتها یکسان است؟ عملکرد صنایع دفاعی کشور
در راستای ایجاد و ارتقای این قابلیتها چگونه است؟ راهبرد صنایع دفاعی در رابطه با ایجاد یا بهبود
این قابلیتها باید چگونه باشد؟
بنابراین ،هدف این پژوهش عبارتاس��تاز :شناسایی و دس��تهبندی قابلیتهای کلیدی نوآوری و
توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده ،تعیین میزان اهمیت و عملکرد این قابلیتها در صنایع دفاعی
کشور و پیشنهاد راهبرد مناسب در رابطه با ایجاد و ارتقای این قابلیتهای کلیدی .ساختار این مقاله
بدین ش��رح اس��ت :فصل دوم مقاله به مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافتهاست .فصل
سوم دربرگیرنده روششناسی پژوهش ،روش گردآوری دادهها و روش تحلیلدادهها است .فصل چهارم
به تجزی هوتحلیل دادهها از طریق روش تحلیل اهمیت -عملکرد و استخراج یافتههای پژوهش اختصاص
یافتهاس��ت .فصل پنجم نیز ش��امل بحث و نتیجهگیری پیرامون یافتهها ،ارائه داللتهای مدیریتی و
پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی است.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2محصوالت و سامانههای پیچیده

مفه��وم محصوالت و س��امانههای پیچیده بهعنوان یک مقوله کلیدی توس��ط هابدی و همکارانش در
1 . Prencipe et al
2 . Rush
3 . Ren and Yeo
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اوایل دهه  1990معرفی شدهاست (میلر و همکاران1995 ،؛ هابدی .)1998 ،محصوالت و سامانههای
پیچیده بهعنوان کاالهای سرمایهای پیچیده ،گران قیمت و دارای فناوری پیشرفته هستند که در قالب
پروژهها و دس��تههای کوچک تولید میش��وند ،دارای مؤلفههای سفارشی شده زیاد و مرتبط هستند و
برای پاس��خگویی به نیاز مشتریان خاص تولید میش��وند (میلر و همکاران1995 ،؛ دیویس و هابدی،
 .)2005صاحبنظ��ران از مفه��وم محصوالت و س��امانههای پیچیده برای ایج��اد تمایز میان کاالهای
س��رمایهای پیچیده و دارای فناوری پیش��رفته با کاالهای اس��تاندارد و مصرفی استفاده میکنند که با
سیس��تم تولید انبوه تولید میگردند (آچا و همکاران .)2004 ،هابدی ( )1998به مقایس��ه محصوالت
و س��امانههای پیچیده با محصوالت دارای سیس��تم تولید انبوه پرداختهاس��ت و آنها را از شش منظر
ویژگیهای محصول ،ویژگیهای سیستم تولید ،فرآیند نوآوری ،راهبردهای رقابتی ،هماهنگی و تکامل
صنعتی و ویژگیهای بازار مقایسه کردهاست (جدول .)1

جدول  .1مقایسه محصوالت و سامانههای پیچیده با
محصوالت دارای سیستم تولید انبوه (هابدی)1998 ،
محصوالت و سامانههای پیچیده

ویژگیهای
محصول

ویژگیهای

سیستم تولید

محصوالت دارای سیستم تولید انبوه

•روابط پیچیده و غیرخطی میان مؤلفهها
•چندکارکردی
•هزینه باال به ازای تولید یک واحد
•دوره عمر محصول طوالنی (چند دهه)
•ورودیهای دانشی و مهارتی متنوع
•مؤلفههای سفارشی شده متعدد و متنوع
•کاالهای سرمایه ای و باالدستی
•ساختار سلسله مراتبی و سیستمیک

•روابط ساده و خطی میان مؤلفهها
•تک کارکردی
•هزینه پایین به ازای تولید یک واحد
•دوره عمر محصول کوتاه
•ورودیهای دانشی و مهارتی معدود
•مؤلفههای استاندارد و معدود
•کاالهای مصرفی و پایین دستی
•معماری ساده

•سیستم تولیدی پروژهای /دستهای کوچک

•تولید در حجم باال /دستههای بزرگ
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محصوالت و سامانههای پیچیده

فرآیند

نوآوری

راهبردهای
رقابتی

هماهنگی و

تکامل صنعتی

بازار

محصوالت دارای سیستم تولید انبوه

•مشتری و کاربرمحور
•انعطافپذیری و خالقیت باال
•نوآوری براساس توافقهای اولیه میان
ذینفعان
•نوآوری مبتنی بر دانش و تجربه تعبیه
شده نزد افراد

•تأمینکننده و تولیدکننده محور
•دانش مدون و کدگذاری شده
•نوآوری بر اساس قواعد بازار
•نوآوری مبتنی بر دانش تعبیه شده در
ابزارها و روشها

•تمرکز بر طراحی و توسعه محصول
•ارگانیک
•یکپارچهسازی سیستم بهعنوان شایستگی
کلیدی
•مدیریت اتحادهای چندبنگاهی در
پروژههای جاری

•تمرکز بر اقتصاد مقیاس 1و کمینهسازی
هزینه
•مکانیستی
•حجم تولید بهعنوان شایستگی کلیدی
•تمرکز بر یک بنگاه

•شبکه پیچیده
•اتحاد میان چند بنگاه براساس پروژه
•ثبات طوالنیمدت در الیه یکپارچهسازی

•یک بنگاه بهعنوان تولیدکننده انبوه
•اتحادها عمدتاً در زمینه تحقیقوتوسعه یا
تبادل داراییها و منابع
2
•طرح غالب

•ساختار انحصاری دو طرفه
•مبادالت در تعداد کم ولی با ارزش باال
•کسبوکار به کسبوکار / )B2B(4
کسبوکار به دولت)B2G(5
•بازار سیاسی ،قانونی و تحت کنترل
•قیمتگذاری براساس مذاکره
•رقابت ناقص

•تعداد باالی خریدار و فروشنده
•تعداد باالی مبادالت
6
•کسبوکار به مشتری()B2C
•سازوکارهای بازار مشخص
•قیمتگذاری براساس بازار
•رقابت شدید

3

ویژگیهای
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1

1 . Economy of Scale
2 . Dominant Design
3 . Duopolistic Structure
4 . Business to Business
5 . Business to Government
6 . Business to Customer
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 -2-2قابلیتهای کلیدی نوآوری و توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده
 -1-2-2قابلیت های فناورانه

پرنس��یپ ( )2000با مطالعه سیس��تمهای کنترل موتور هواپیما به این نتیجه رس��ید که س��ازندگان
موتورهای هواپیما برای اینکه قابلیت یکپارچگی سیستم را در خود حفظ و تقویت نمایند ،باید وسعت و
عمق دانش و قابلیتهای فناورانه خود را افزایش دهند .او اشاره میکند که سازندگان موتورهای هوایی
باید درک و شناخت خود را از زیرسیستمها و مؤلفهها ارتقاء دهند تا بتوانند به ارزیابی و تست کارکردی
آنه��ا پرداخت��ه و آنها را بهنحو مطل��وب یکپارچه نمایند .کیامه��ر (1392؛  )2016با مطالعه الگوی
انباشت قابلیتهای فناورانه در شرکت فراب (فعال در زمینه نیروگاههای برقابی در ایران) به این نتیجه
رسید که ش��رکتهای عرضهکننده کاالهای سرمایهای پیچیده نیازمند قابلیتهایی نظیر قابلیتهای
پیش پروژهای ،قابلیتهای اجرای پروژه ،قابلیتهای مهندس��ی پروژه ،قابلیتهای مبتنی بر تجهیزات
و قابلیتهای تعامل و شبکهس��ازی هس��تند .فرتاش و همکاران ( )1395ه��م بر ضرورت قابلیتهای
توس��عه محصوالت و س��امانههای جدید دفاعی نظیر تبیین نیاز؛ توسعه مفهومی؛ توسعه فناوریهای
موردنیاز؛ توسعه مهندسی و ساخت ،تولید محصول از طریق فرآیندهای تولید و بهرهبرداری ،پشتیبانی
و جایگزینی بهعنوان قابلیتهای فناورانه موردنیاز صنایع دفاعی کشور تأکید کردهاند.
 -2-2-2قابلیتهای تست ،ساخت و تولید

بالنچارد و بالیلر )2016( 1و کوزیاکوف و همکاران )2011( 2بر قابلیتهایی نظیر تعریف مسئله ،تحلیل
نیاز ،تحلیل امکانس��نجی ،تعریف الزامات کارکردی و عملیات��ی ،طراحی مفهومی ،طراحی تفصیلی،
تست و ارزیابی ،شبیهسازی ،3نمونهسازی سریع ،4طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 5بهعنوان برخی
قابلیتهای کلیدی برای ساخت و توسعه سیستمهای پیچیده تأکید کردهاند.
 -3-2-2قابلیت یکپارچهسازی سیستم

با ظهور محصوالت و سامانههای کالن مقیاس و پیچیده در اواسط قرن بیستم ،موضوع یکپارچهسازی
1 . Blanchard and Blyler
2 . Kossiakoff et al.
3 . Simulation
4 . Rapid Prototyping
5 . Computer-aided Design and Manufacturing
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سیس��تم به یکی از دغدغههای اصلی مهندس��ان و مدی��ران بهویژه در صنایعی نظی��ر هوافضا تبدیل
ش��د (جانس��ون1997 ،1؛ گولز .)2003 ،2هابدی و همکاران ( )2005و پرنس��یپ و همکاران ()2003
از یکپارچهس��ازی سیس��تم بهعنوان یک قابلیت فنی ،راهبردی و س��ازمانی کلی��دی در محصوالت و
س��امانههای پیچیده یاد کردهاند .یکپارچهسازی سیس��تم منجر به خلق ارزشافزوده از طریق طراحی
و یکپارچهس��ازی زیرسیس��تمها ،مؤلفهها ،اجزا ،نرمافزارها و خدمات میشود .یکپارچهسازی سیستم
دارای دو جنبه اس��ت :جنبه درون سازمانی که شامل فعالیتهای توسعه و یکپارچهسازی ورودیهای
موردنیاز برای س��اخت محصوالت و س��امانهها است و جنبه برونسازمانی که دربرگیرنده فعالیتهایی
اس��ت که شرکت درراستای یکپارچهسازی مؤلفهها ،مهارتها و دانشهای کسبشده از سایر بازیگران
ش��امل تأمینکنندگان ،مشتریان ،نهادهای دولتی ،قانونگذاران ،دانشگاهها و حتی رقبا است .عالوه بر
این ،کیامهر و همکاران ( )2013براساس مطالعهای که بر روی سامانههای تولید الکتریسیته برقابی 3در
ایران انجام داد به این نتیجه رس��ید که «قابلیت یکپارچهسازی سیستم در کشورهای درحالتوسعه»4
در ای��ن صنعت منجر به موفقیتهایی در بازارهای داخلی و خارجی گردیدهاس��ت .از دیدگاه کیامهر،
یکپارچهسازی سیستم مشتمل بر دو دسته قابلیت است :قابلیتهای کارکردی 5و قابلیتهای پروژه.6
 -4-2-2قابلیت شبکهسازی ،تعامل و همکاری

پارک )2012( 7در مطالعه س��امانههای ارتباط از راه دور به این نتیجه رس��ید که قابلیت همکاری با
نهادهای بینالمللی در زمینه استانداردهای صنعت ،تأثیر چشمگیری در همپایی فناورانه شرکتهای
کرهای در حوزه ارتباطات ازراهدور داشتهاند .پارک و کیم )2014( 8با مطالعه سیستم دولت الکترونیک

9

در کش��ور کرهجنوبی به این نتیجه رس��یدند که قابلیت شبکهس��ازی و قابلیت همکاری مناسب میان
بنگاههای بزرگ در موفقیت این کشور در طراحی و پیادهسازی این سیستم نقش کلیدی داشتهاست.
نقیزاده و همکاران ( )2016با مطالعه طرح کالن هواپیمای  150نفره ( )IR-150به مطالعه س��اختار
1 . Johnson
2 . Gholz
3 . Hydro Electricity Generation System
)4 . Latecomer systems integration capability (LSIC
5 . Functional Capabilities
6 . Project Capabilities
7 . Park
8 . Park and Kim
9 . E-government
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شبکه و سازوکارهای تعامل در شبکه نوآوری پرداختهاند و بر قابلیتهای موردنیاز برای نهاد یکپارچه
کنن��ده ش��بکه پرداختهاند .همچنین نقیزاده و هم��کاران ( )1394بر ض��رورت قابلیت همگرا کردن
توانمندیهای علمی و فناورانه بازیگران مختلف شبکه تأکید کردهاند.
 -5-2-2قابلیت مدیریت پروژههای کالن

از آنجاییک��ه اغلب مواق��ع محصوالت و س��امانههای پیچیده در قالب پروژهها توس��عه پیدا میکنند
(میل��ر و همکاران1995 ،؛ هاب��دی )1998 ،مدیریت و برنامهریزی پروژههای کالن یکی از قابلیتهای
کلیدی برای توس��عه محصوالت و س��امانههای پیچیده بهش��مار میرود .اهمیت این موضوع تاحدی
اس��ت که برخ��ی صاحبنظران مانند هاب��دی ( ،)2000گان و س��التر )1998( 1و دیویس و همکاران
( )2011س��اختار س��ازمانی پروژهمحور 2را برای توس��عه این محصوالت مناسب میدانند .این ساختار
باعث ارتقای انعطافپذیری س��ازمان برای پاسخگویی به نیازهای بوجودآمده در طول پروژه میشود و
همچنین منجر به یکپارچهس��ازی اثربخش انواع مختلف دانش و مهارتها و مهار ریسکها وقطعیت
ناپذیریه��ای موجود در پروژه میش��ود .دیویس و برادی ( )2000ه��م به برخی قابلیتهای مدیریت
پروژه مانند جمعآوری الزامات بهدس��تآمده از مش��تریان؛ طراحی مفهومی سیستم؛ تخمین هزینهها
و درنظرگرفت��ن برخ��ی عوامل مانند کیفی��ت و قابلیت اطمینان و بهرهوری؛ مدیریت ریس��ک پروژه؛
برنامهریزی فعالیتهای پروژه؛ انتخاب کارفرمایان فرعی و آمادهسازی اسناد قراردادها و توافقها اشاره
کردهان��د .چانگ و هوان��گ )2007( 3نیز از قابلیت مدیریت و برنامهریزی پ��روژه بهعنوان قابلیتهای
کلیدی س��ازمانهای مشارکتکننده در تجربه موفق کره جنوبی در توسعه و تجاریسازی سامانههای
ارتباط از راه دور 4یاد کردهاند.
 -6-2-2قابلیت مدیریت دانش درون و برونسازمانی

چن و همکارانش ( )2007نیز بر اهمیت مدیریت دانش بینس��ازمانی در پروژههای توسعه محصوالت
و س��امانههای پیچیده تأکید کردهاند .آنها معتقدند که عالوه بر مدیریت دانش در درون س��ازمانها

5

1 . Gann and Salter
2 . Project-based Organization
3 . Choung and Hwang
4 . Telecommunication Systems
5 . Intra-organizational Knowledge Management
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(سطح بنگاه) به مدیریت دانش بینسازمانی( 1سطح پروژه) به شدت احساس نیاز میشود .کسب دانش

2

از ش��بکه ،یکپارچهسازی دانش 3بدستآمده از شبکه و تسهیم و بهاشتراکگذاری دانش 4از مهمترین
فعالیتهای مدیریت دانش بینسازمانی در فرآیند توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده است .رن و
یئو ( )2006معتقدند که سیستم مدیریت دانش و سازوکارهای مناسبی باید بهمنظور افزایش اثربخشی
ارتباطات میان کنشگران شبکه نوآوری و ارتقای سطح مستندسازی تجارب و دانشهای بهدستآمده
در طول فرآیند توس��عه محصوالت و سامانههای پیچیده باید بهکار گرفته شوند ،زیرا سهم عمدهای از
دانشهای کلیدی در پروژههای توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده از جنس دانش ضمنی 5است.
حکیمیان و همکاران ( )1393نیز بر ضرورت تس��هیم دانش در مراحل مختلف توس��عه محصوالت و
سیستمهای پیچیده اشاره کردهاند و برخی ابزارهای تسهیم دانش ضمنی و صریح را نام بردهاند.
 -7-2-2قابلیت مدیریت بازار و تعامل با مشتری

س��و و لیو ( )2012با مطالعه صنعت لوکوموتیوس��ازی در کشور چین بر اهمیت قابلیت درک نیازهای
مش��تریان تأکی��د کردهاند .دیویس و برادی ( )2000نیز ضمن تأکید ب��ر اهمیت قابلیتهای پروژه در
توسعه محصوالت و سامانههای پیجیده از قابلیت مدیریت الزامات بهدستآمده از مشتریان بهعنوان یک
قابلیت کلیدی یاد کردهاند .ایگل و وی ( )2002با توجه با دوره عمر طوالنی محصوالت و س��امانههای
پیچیده و اهمیت تعامل مس��تمر میان س��ازندگان و بهره بهرهبرداران این محصوالت ،بر قابلیت ارائه
خدم��ات پس از فروش تأکید کردهاند .کیامهر و همکاران ( )2015نیز از طریق مطالعه سیس��تمهای
تولید برق حرارتی در ایران به اهمیت قابلیتهای برقراری ارتباط و تعامل با مشتریان پی بردند.
 -3-2تکمیل و دس�تهبندی قابلیتهای کلیدی نوآوری و توس�عه محصوالت و سامانههای

پیچیده

پس از مطالعه گس��ترده و عمیق پیشینه پژوهش و نظرس��نجی از  8نفر از خبرگان صنایع دفاعی که
تجربه مدیریت پروژههای توس��عه محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی را در سوابق خود دارند43 ،
1 . Inter-organizational Knowledge Management
2 . Knowledge Acquisition
3 . Knowledge Integration
4 . Knowledge Sharing
5 . Tacit Knowledge
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قابلیت شناسایی گردید .قابلیتهای شناساییشده به  7دسته تقسیم شدند که هر دسته نشاندهنده
یک قابلیت کلیدی برای نوآوری و توس��عه محصوالت و س��امانههای پیچیده اس��ت .هفت قابلیتهای
کلیدی و قابلیتهای استخراجشده از پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان در جدول  2ارائه شدهاند.
جدول  .2قابلیتهای کلیدی نوآوری و توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده
قابلیتهای کلیدی

قابلیتهای فناورانه

قابلیتهای تست،
ساخت و تولید

قابلیت یکپارچه سازی
سیستم

قابلیتهای استخراج شده از پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان

1 .1دانش و فناوری وسیع و عمیق پیرامون زیرسیستمها
و ارتباط آنها با یکدیگر
2 .2قابلیت تحقیقوتوسعه درونزا
3 .3قابلیت اکتساب فناوری از منابع بیرونی
4 .4قابلیت تطبیق و بهرهبرداری از فناوریها
5 .5قابلیتهای طراحی و مهندسی
6 .6ظرفیت جذب و قابلیت یادگیری فناورانه
1 .1قابلیت نمونهسازی سریع
2 .2قابلیت تعریف آزمونهای سختافزار در حلقه و نرمافزار در حلقه
3 .3قابلیت تست و آزمون قطعات ،زیرسامانهها و سامانهها
4 .4قابلیت طراحی و تولید نرمافزارهای شبیهسازی
5 .5قابلیت بهرهبرداری از روشها و ابزارهای نوین ساخت و تولید
6 .6قابلیت تدوین و بهکارگیری استانداردهای فنی
1 .1قابلیت یکپارچهسازی سیستم در سطح زیرسامانه و سامانه
2 .2یکپارچهسازی دانشها ،مهارتها ،منابع و قابلیتهای داخلی
3 .3یکپارچهسازی دانشها ،مهارتها ،منابع و قابلیتهای خارجی
4 .4قابلیت یکپارچهسازی قابلیتهای وظیفهای و قابلیتهای پروژه
5 .5قابلیت مدیریت پیکرهبندی و مدیریت تغییرات در محصول
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قابلیتهای کلیدی

قابلیت شبکه سازی،
تعامل و همکاری

قابلیت برنامه ریزی و
مدیریت

پروژههای کالن

قابلیت مدیریت دانش
درون و برون سازمانی

قابلیت مدیریت بازار و
تعامل با مشتری
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قابلیتهای استخراج شده از پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان

1 .1قابلیت تعامل ،شبکهسازی و همکاری با بازیگران و ذینفعان کلیدی
2 .2قابلیت برونسپاری و جمعسپاری فعالیتها
3 .3قابلیت مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک
4 .4قابلیت مدیریت ارتباطات و تعامالت با نهادهای دولتی جهت اخذ منابع مالی
5 .5قابلیت همکاری با نهادهای بین المللی قانونگذار و استانداردگذار
6 .6قابلیت کنترل شبکههای چند سازمانی
7 .7قابلیت مدیریت ،یکپارچهسازی و هماهنگی شبکهها
8 .8قابلیت ایجاد توافق و تعهد میان بازیگران و ذینفعان کلیدی
1 .1قابلیت برنامهریزی فعالیتهای پروژه
2 .2مدیریت ریسک پروژه
3 .3قابلیت تخمین و برآورد هزینهها و منابع
4 .4قابلیت انتخاب کارفرمایان فرعی پروژه
5 .5قابلیت آمادهسازی اسناد قراردادها و توافقها
6 .6قابلیت مدیریت کیفیت و قابلیت اطمینان در پروژه
7 .7قابلیت مدیریت دامنه وسیعی از منابع انسانی
8 .8قابلیت مدیریت دعاوی و مسائل حقوقی
1 .1قابلیت کسب دانش موردنیاز از شبکه
2 .2قابلیت یکپارچهسازی دانشهای کسبشده از شبکه
3 .3قابلیت تسهیم و بهاشتراکگذاری دانش با سایر بازیگران و کنشگران شبکه
4 .4قابلیت بکارگیری و بهرهبرداری از دانش کسبشده
5 .5قابلیت ثبت و مستندسازی تجارب و دانشهای ضمنی پروژهها
6 .6قابلیت بازخوردگیری و یادگیری از پروژهها
1 .1قابلیت درک نیازهای مشتریان
2 .2قابلیت مدیریت الزامات بهدستآمده از مشتریان
3 .3قابلیت ارائه خدمات پس از فروش
4 .4قابلیتهای برقراری ارتباط و تعامل با مشتریان
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 -3روششناسی پژوهش
1
کمی 2اس��ت .بهعالوه ،نوع این
این پژوهش از نظر هدف ،از نوع کاربردی و از نظر رویکرد پژوهش��ی ّ

پژوهش از نظر استراتژی ،پیمایشی 3است .فرآیند اجرای پژوهش حاضر عبارت است از :گام اول -مطالعه

پیش��ینه پژوهش با هدف شناسایی قابلیتهای نوآوری و توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده؛ گام
دوم -نظرسنجی از خبرگان صنایع دفاعی با هدف تکمیل قابلیتهای شناساییشده و دستهبندی آنها
با هدف رسیدن به قابلیتهای کلیدی؛ گام سوم -سنجش میزان اهمیت و عملکرد قابلیتهای کلیدی
شناساییشده از طریق توزیع پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی؛ گام چهارم -تحلیل
دادههای گردآوریش��ده از طریق پرسشنامه از طریق روش تحلیل اهمیت-عملکرد؛ گام پنجم -اتخاذ
راهبرد مناسب در رابطه با ایجاد و بهبود قابلیتهای کلیدی براساس میزان اهمیت و عملکرد.
 -1-3روش گردآوری دادهها
در ای��ن پژوه��ش از دو روش برای جمعآوری دادهها بهرهبرداری شدهاس��ت :ابت��دا از طریق برگزاری
پانلی متش��کل از  8نف��ر از خبرگان صنایع دفاعی که تجربه مدیریت پروژههای توس��عه محصوالت و
س��امانههای پیچیده دفاعی را دارند ،قابلیتهای شناساییشده از طریق مطالعه پیشینه پژوهش ،مورد
بحث و بررسی قرار گرفتند و تأیید و تکمیل شدند و قابلیتها به  7دسته تقسیم شدند که هر دسته
نشاندهنده یک قابلیت کلیدی برای نوآوری و توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده است .در ادامه،
پرسشنامهای حاوی قابلیتهای شناساییشده تهیه شد که دارای دو بخش بود؛ یک بخش به پرسش
درخصوص اهمیت قابلیتها برای صنایع دفاعی و در بخش دیگر به پرسش درخصوص عملکرد صنایع
دفاعی در توس��عه این قابلیتها پرداختهاس��ت .روایی 4صوری و محتوایی پرسش��نامه توسط  4خبره
بررسی و هرگونه ابهام و نارسایی از آن برطرف گردید.
پرسش��نامه در قالب یک همایش تخصصی در زمینه معرفی قابلیتهای کلیدی نوآوری و توس��عه
محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی ،میان  57نفر از مدیران و کارشناسان صنایع دفاعی توزیع شد
و هر یک از گویهها که دربرگیرنده یک قابلیت اس��ت برای آنها تش��ریح شد .در نهایت  47پرسشنامه
1 . Applied
2 . Quantitative
3 . Survey
4 . Validity
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تکمیلشده گردآوری شد و دادههای بهدستآمده در مراحل بعدی مورد تحلیل قرار گرفتند .اطالعات
جمعیتش��ناختی نمونه آماری در جدول  3نمایش داده شدهاس��ت .بهعالوه ،برای س��نجش پایایی

1

پرسش��نامهها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .اعداد بهدس��تآمده برای پرسشنامههای اهمیت و
عملکرد بهترتیب برابر  0/951و  0/935است و گویای این است که ابزار گردآوری دادهها دارای پایایی
اس��ت .نتایج بهدستآمده از نرمافزار  SPSSبرای سنجش پایایی پرسشنامهها در جداول  4و  5آورده
شدهاست.
جدول  .3اطالعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان به پرسشنامهها
مدرک تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی
ارشد
29

9

سابقه کاری

دکتری

جنسیت

30-26 25-21 20-16 15-11 10-5
11

9

جمع کل47 :

7

10

14
جمع کل47 :

6

مرد

زن

46

1

جمع کل47 :

جدول  .4آلفای کرونباخ پرسشنامه اهمیت

جدول  .5آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد

Reliability Statistics

Reliability Statistics

N of Items

Cronbach’s Alpha

N of Items

Cronbach’s Alpha

43

0/951

43

0/939

 -2-3روش تحلیل دادهها
از طرفی ،در این پژوهش برای تحلیل دادهها از روش تحلیل اهمیت -عملکرد بهرهبرداری شدهاس��ت.
روش تحلیل اهمیت -عملکرد برای اولین بار توس��ط مارتی�لا و جیمز )1977( 2برای تحلیل عملکرد
صنعت اتومبیلسازی معرفی شد .این روش بینشی برای مدیران جهت شناسایی قوت و ضعف سازمان
فراه��م میکن��د (آذر و همکاران .)1392 ،تحلیل اهمیت -عملکرد بهوس��یله ی��ک ماتریس دوبعدی
1 . Reliability
2 . Martilla and James
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ساختاردهی میشود .محور افقی این ماتریس نشاندهنده عملکرد و محور عمودی آن گویای اهمیت
اس��ت .برایناس��اس ،مدل ربعی 1اهمیت -عملکرد بهدست میآید که مش��تمل بر چهار ربع است .در
اینجا حالتهای مختلف را برای مس��ئله این پژوهش یعنی قابلیتهای کلیدی برای س��اخت و توسعه
محصوالت و سامانههای پیچیده ویژهسازی و بازنویسی کردهایم (آذر و همکاران:)1392 ،
•ربع اول :اهمیت باال-عملکرد پایین (اینجا تمرکز کنید :)2قابلیتها برای پاسخدهندگان بسیار مهم
هستند ،اما سطح عملکرد نسبتاً پایین است .این شرایط گویای ضعف سازمان است و نیازمند تمرکز
و توجه فوری جهت بهبود این قابلیتها است.
•ربع دوم :اهمیت باال-عملکرد باال (کار خوب را ادامه دهید :)3قابلیتها در اینجا برای پاسخدهندگان
بسیار مهم هستند و درعینحال عملکرد سازمان نیز در اینجا قوی است .بنابراین ،در این وضعیت
باید کار خوب را ادامه داد و قابلیتهای موجود را حفظ نمود.
•ربع س��وم :اهمی��ت پایین-عملکرد پایین (اولویت پایین :)4قابلیته��ا در این ربع از نظر اهمیت و
عملکرد پایین ارزیابی میش��وند .این بدان معناس��ت که مدیران سازمان نباید بر این بخش تمرکز
زیادی بکنند ،زیرا قابلیتهای موردنظر در مقایسه با سایر قابلیتها اهمیت باالیی ندارند.
•ربع چهارم :اهمیت پایین-عملکرد باال (اتالف منابع :)5این ربع ش��امل قابلیتهایی است که دارای
اهمیت پایینی هستند ،اما عملکرد سازمان در آنها نسبتاً باال است .این بدان معناست که تمرکز
و سرمایهگذاری بر این قابلیتها به معنای اتالف منابع است.
تاکنون روش تحلیل اهمیت -عملکرد در پژوهشهای متعددی مورد استفاده قرار گرفتهاست .برای
مثال میتوان به سنجش رضایت مشتریان از تأمینکننده در صنعت خودروسازی (ماتزلر و همکاران،6
 ،)2004عوامل مؤثر بر انتخاب هتل در هنگ کنگ (چو و چوی ،)2000 ،7کیفیت خدمات آموزشی در
ایاالت متحده آمریکا و نیوزلند (فورد و همکاران ،)1999 ،8رضایت مشتریان از خدمات بانکی (ماتزلر و
1 . Quadrant Model
2 . Concentrate Here
3 . Keep up the good work
4 . Low Priority
5 . Possible Overkill
6 . Matzler et al.
7 . Chu and Choi
8 . Ford et al.
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همکاران ،)2003 ،صنعت توریسم در تایوان (دنگ )2007 ،1اشاره کرد.
 -4تجزی هوتحلیل دادهها
 -1-4محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد برای هر قابلیت

برای محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد برای هر قابلیت ،از میانگین هندسی نظرات همه مدیران و
کارشناسان پاسخدهنده به سؤاالت استفاده میشود .همانطورکه در روابط  1و  2مشاهده میشودbj ،
نشاندهنده ارزش نهایی اهمیت قابلیت jام و  cjنشاندهنده ارزش نهایی عملکرد قابلیت jام است .در
این روابط  pنشاندهنده تعداد قابلیتها و  nنشاندهنده تعداد پاسخدهندگان به سؤاالت است .ارزش
نهایی اهمیت و عملکرد همه قابلیتها براساس روابط  1و  2محاسبه شدهاست.
رابطه 1

رابطه 2

 -2-4محاسبه ارزش آستانه اهمیت و عملکرد

از ارزش آستانه 2برای تعیین محورهای ماتریس اهمیت -عملکرد استفاده میشود .برای محاسبه ارزش
آس��تانه از میانگین حس��ابی استفاده میشود .ارزش آستانه اهمیت و ارزش آستانه عملکرد بهترتیب با
 µbو  µcنش��ان داده میش��ود (روابط  3و  .)4ارزش آس��تانه اهمیت و عملکرد براساس روابط  3و 4
محاسبه شدهاست .قابل ذکر است که روشهای دیگری نیز جهت تعیین ارزش آستانه وجود دارد .برای
مثال ،روش  Cross-Pointکه نقطه وسط مقیاس را بهعنوان ارزش آستانه در نظر میگیرد .این روش
زمانی که از طیف لیکرت  5تایی یا  7تایی استفاده شود ،بهترتیب اعداد  3و  4را بهعنوان ارزش آستانه
اهمیت و عملکرد معرفی میکند.
1 . Deng
2 . Threshold Value
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رابطه 3

رابطه 4
 -3-4تعیین وزن قابلیتها و اولویتبندی آنها

برای محاس��به وزن قابلیتها باید قدرمطلق اختالف بین ارزش نهایی اهمیت و ارزش نهایی عملکرد
هر قابلیت ضربدر ارزش نهایی اهمیت آن قابلیت محاس��به ش��ود (رابطه  .)5ضمناً جهت س��هولت در

تجزی هوتحلیل نتایج ،بهتر است وزن نرمالشده برای هر قابلیت را محاسبه کرد (رابطه  .)6وزن قابلیت
jام را با  owjو وزن نرمالش��ده آن را با  swjنش��ان میدهیم .هر قابلیتی که وزن نرمالش��ده باالتری
داش��ته باشد ،اولویت باالتری جهت بهبود دارد .وزن و وزن نرمالشده هر قابلیت فرعی براساس روابط
 5و  6محاسبه شدهاست.
رابطه 5
رابطه 6

 -4-4ارزش نهایی ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمالشده قابلیتهای کلیدی

در اینجا به محاسبه ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمالشده قابلیتهای
کلیدی پرداخته شدهاس��ت و نتایج در جدول  6نش��ان داده شدهاس��ت .نکته حائز اهمیت اینکه ،در
اینجا براس��اس روش  Cross-Pointعدد  3بهعنوان ارزش آس��تانه اهمیت و عملکرد درنظر گرفته
میشود.
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جدول  .6ارزش نهایی اهمیت و عملکرد ،شکاف ارزش ،وزن و وزن نرمال شده قابلیتهای کلیدی

ردیف

قابلیتهای کلیدی

وزن
ارزش نهايي هر شكاف وزن هر قابلیت
نرمالشده
کلیدی j
قابلیت کلیدی ارزش
Bj

bj – cj

OWj

SWj

1

قابلیتهای فناورانه

2/51 4/31

1/81

7/80

0/13

چهارم

2

قابلیتهای تست،
ساخت و تولید

2/48 4/19

1/71

7/15

0/12

پنجم

قابلیت یکپارچهسازی سیستم 2/18 4/16

1/98

8/21

0/14

سوم

4

قابلیت شبکهسازی،
تعامل و همکاری

2/01 4/05

2/04

8/25

0/14

سوم

5

قابلیت برنامهریزی و
مدیریت پروژههای کالن

2/02 3/97

1/95

7/77

0/13

چهارم

6

قابلیت مدیریت دانش
درون و برونسازمانی

1/82 4/16

2/34

9/75

0/17

اول

7

قابلیت مدیریت بازار
و تعامل با مشتری

2/35 4/43

2/08

9/21

0/16

دوم

3

cj

اولویت
ایجاد و
بهبود

 -5-4ترسیم ماتریس اهمیت -عملکرد برای قابلیتهای کلیدی

براس��اس مقادیر بهدس��تآمده ب��رای ارزش نهایی اهمیت و عملکرد هر ی��ک از قابلیتهای کلیدی و
همچنین درنظرگرفتن عدد  3بهعنوان ارزش آس��تانه محورهای اهمیت و عملکرد ،ماتریس اهمیت-
عملکرد برای قابلیتهای کلیدی ترس��یم گردید که در ش��کل  1نش��ان داده شدهاس��ت .همانطورکه
مشاهده میشود ،همه قابلیتهای کلیدی دارای ارزش اهمیت باالتر از  3هستند و از طرفی همه آنها
دارای ارزش عملکرد کمتر از  3میباش��ند .این به معنای آن اس��ت که همه قابلیتها در ربع اهمیت
باال-عملکرد پایین قرار میگیرند .راهبرد کالن برای قابلیتهایی که در این ربع قرار میگیرند« ،اینجا
تمرکز کنید» است .یعنی سازمانها و صنایع توسعهدهنده محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی باید
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بر ایجاد و بهبود قابلیتهای کلیدی شناساییشده تمرکز نمایند .از طرفی ،براساس وزن نرمالشده هر
یک از قابلیتهای کلیدی مشخص گردید که بهترتیب باید بر ایجاد و بهبود قابلیتهای مدیریت دانش
درون و برونسازمانی؛ مدیریت بازار و تعامل با مشتری؛ یکپارچهسازی سیستم؛ شبکهسازی ،تعامل و
همکاری؛ فناورانه؛ برنامهریزی و مدیریت پروژههای کالن؛ تست ،ساخت و تولید تمرکز شود.

شکل  .1ماتریس اهمیت -عملکرد قابلیتهای کلیدی نوآوری و توسعه محصوالت
و سامانههای پیچیده دفاعی

 -5نتیجهگیری
یافتههای پژوهش گویای آن اس��ت که ،همه قابلیتهای کلیدی شناساییش��ده در ربع اهمیت باال-
عملک��رد پایین در ماتریس اهمیت -عملکرد (ش��کل  )1قرار میگیرند .یعنی مدیران و کارشناس��ان
صنایع دفاعی بر اهمیت همه قابلیتهای کلیدی شناساییشده توافق نظر دارند .همچنین ،آنها بر این
باورند که عملکرد صنایع دفاعی در ایجاد و ارتقای این قابلیتهای کلیدی ضعیف بودهاس��ت .پیشتر
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اشاره شد که راهبرد کالن برای قابلیتهایی که در این ربع قرار میگیرند« ،اینجا تمرکز کنید» است.
یعنی س��ازمانها و صنایع توس��عهدهنده محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی باید بر ایجاد و بهبود
قابلیتهای کلیدی شناساییشده تمرکز نمایند .حال این سؤال مطرح میشود که آیا همه قابلیتهای
کلیدی شناساییش��ده از اولویت یکسانی برای ایجاد یا بهبود برخوردارند؟ براساس وزن نرمالشده هر
یک از قابلیتهای کلیدی (جدول  )6مش��خص گردید ک��ه بهترتیب باید بر ایجاد و بهبود قابلیتهای
مدیریت دانش درون و برونس��ازمانی؛ قابلیت مدیریت بازار و تعامل با مشتری؛ قابلیت یکپارچهسازی
سیس��تم؛ قابلیت شبکهس��ازی ،تعامل و همکاری؛ قابلیتهای فناورانه؛ قابلیت برنامهریزی و مدیریت
پروژههای کالن؛ قابلیت تست ،ساخت و تولید تمرکز شود.
همانطورکه مشاهده میشود ،قابلیت مدیریت دانش درون و برونسازمانی در میان همه قابلیتها
از اولویت باالتری برای ایجاد و بهبود قرار دارد .دلیل این امر آن است که در حال حاضر مدیریت دانش
بهعنوان یک قابلیت کلیدی در نوآوری و توس��عه محصوالت و س��امانههای پیچیده دفاعی ،نهتنها در

س��طح برونسازمانی ،بلکه در سطح درونسازمانی نیز به صورت اثربخش پیادهسازی نمیشود .عمدتاً
در صنایع دفاعی به مستندسازی فعالیتهای درونسازمانی ،مدیریت دانش اطالق میشود ،درحالیکه

اش��اره شد قابلیت مدیریت دانش برونسازمانی متشکل از کسب دانش از شبکه ،یکپارچهسازی دانش
کسبش��ده از ش��بکه و تسهیم و بهاش��تراکگذاری دانش در ش��بکه از قابلیتهای کلیدی در توسعه
محصوالت و سامانههای پیچیده است (نگای و همکاران.)2008 ،1
قابلی��ت مدیریت بازار و تعامل با مش��تریان در اولویت دوم ب��رای ایجاد و بهبود قرار دارد .با توجه
به تغییر و تحوالت س��ریع و گستردهای که در نیازهای مش��تریان صنایع دفاعی (نیروهای مسلح) در
حال رخ دادن اس��ت ،سازمانها و صنایع دفاعی نیاز ضروری دارند که به ارتقا و بهبود قابلیت تعامل با
مش��تریان دست یابند .این نیاز از آنجا سرچشمه میگیرد که سازمانها و صنایع دفاعی توسعهدهنده
محصوالت و سامانههای پیچیده باید بتوانند نیازهای عملیاتی متعدد و متنوع مشتریان را دریافت کرده
و به الزامات کارکردی مناسب ترجمه کنند و در نهایت الزامات کارکردی را به قابلیتها و ویژگیهای
فناوران��ه خاص در محصوالت و س��امانههای پیچیده دفاعی ترجمه نماین��د .برای مثال ،در اکثر موارد
مشتریان این محصوالت و سامانههای پیچیده نیازهای خود را در قالب عناوینی کلی مثل راحتی کار با
سامانه ،سرعت باالتر کار با سامانه ،دقت باالتر و طول عمر بیشتر بیان میکنند که الزم است این نیازها
1 . Ngai et al.
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توس��ط خبرگان و متخصصان صنایع دفاعی به تعدادی الزام کارکردی و در نهایت ویژگیهای فناورانه
در محصول و سامانه موردنظر تبدیل شود (بابایی و همکاران.)1396 ،
قابلیت یکپارچهس��ازی سیستم و قابلیت شبکهس��ازی ،تعامل و همکاری دارای اولویت سوم برای
ایجاد و بهبود هستند و دلیل آن این است که با توجه به پیچیدگی روزافزون محصوالت و سامانههای
دفاع��ی و همچنی��ن ضرورت گذار تدریجی صنای��ع دفاعی به پارادایم نوآوری ب��از( 1صفدری رنجبر و
همکاران1394 ،الف) به ترتیب اهمیت قابلیتهای یکپارچهسازی سیستم و قابلیت شبکهسازی ،تعامل
و همکاری افزایش مییابد .البته صنایع دفاعی در حال حاضر تا حدودی این قابلیتها را در خود ایجاد
کردهاند ،اما الزم اس��ت بهمنظور استفاده از همه ظرفیتهای موجود در بخش دفاع و سطح ملی نظیر

دانشگاهها (صفدری رنجبر و همکاران1394 ،ب) و بعضاً بینالمللی ،سازمانها و صنایع دفاعی بهعنوان
هسته اصلی نوآوری و توسعه این محصوالت و سامانهها ،هر فعالیتی که نیاز به انباشت و یکپارچهسازی
دانش داشته را در اختیار خود بگیرد و بقیه مواردی که میتوانند را برونسپاری نماید.
قابلیتهای برنامهریزی و مدیریت پروژههای کالن و قابلیتهای دانشی و فناورنه در اولویت چهارم

قرار گرفتهاند .در حال حاضر ،صنایع دفاعی به سطح نسبتاً قابل قبولی از دانشها و مهارتها در رابطه با
این قابلیتها دست پیدا کردهاند و به همین دلیل این قابلیتها در مقایسه با سایر قابلیتهای مورد اشاره
از اولویت کمتری برای ایجاد و بهبود برخوردارند .البته در رابطه با برنامهریزی و مدیریت پروژهها الزم
اس��ت صنایع توسعهدهنده این محصوالت و سامانههای پیچیده با بهرهبرداری از ساختارهای سازمانی
ماتریس��ی و پروژهمحور به ارتقای انعطافپذیری س��ازمان برای پاسخگویی به نیازهای بهوجودآمده در
ط��ول پ��روژه بپردازند و همچنین به یکپارچهس��ازی اثربخش انواع مختلف دان��ش و مهارتها و مهار
ریسکها و عدمقطعیتهای موجود در پروژهها اقدام نمایند.
بهعالوه ،در رابطه با قابلیتهای فناورانه توجه به چند مورد ضروری است :تقویت قابلیت شناسایی
و انتخ��اب فناوریهای کلیدی برای پاس��خگویی به یک نیاز عملیات��ی از طریق طراحی و بهکارگیری
س��ازوکارهای هوش��مندی فناوری( 2صفدری رنجبر و توکلی2015 ،؛ صفدری رنجبر و چو)2016 ،3؛
توجه به انواع ش��یوههای اکتس��اب درونزا و برونزای فناوری برای پاسخگویی به یک نیاز عملیاتی و
بهکارگیری س��ازوکارهای درون و برونسازمانی جهت ارتقای یادگیری فناورانه .بهعالوه ،قابلیت تست،
1 . Open Innovation
2 . Technology Intelligence
3 . Cho
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ساخت و تولید دارای کمترین اولویت برای ایجاد و بهبود است .دلیل این امر آن است که سازمانها و
صنایع توسعهدهنده محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی از دههها قبل بر قابلیتهای تست ،ساخت
و تولید تمرکز داش��تهاند و در حال حاضر به س��طح قابل قبولی از قابلیت دست یافتهاند .بهعالوه ،این
قابلیت بیش��تر بر جنبههای سخت مانند زیرساختها و تجهیزات وابسته است و این جنبههای سخت
در طول این دههها توسعه یافتهاند.
پژوهش حاضر بهطورکلی به شناس��ایی و اولویتبندی قابلیتهای نوآوری و توس��عه محصوالت و
س��امانههای پیچیده دفاعی پرداختهاست و برای این منظور از نظرسنجی از جمعی از خبرگان صنایع
دفاعی در قالب پانل خبرگان و پرسش��نامه اکتفاء کردهاس��ت و لذا ش��امل برخی محدودیتها است.
بنابراین ،بهعنوان پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•از آنجاییکه مطالعه موردی چند پروژه توسعه محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی میتواند
منجر به یافتههای عمیقی در رابطه با چند پروژه خاص گردد ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آت��ی از طری��ق مطالعه موردی چند پروژه توس��عه محصوالت و س��امانههای پیچیده دفاعی به
شناس��ایی قابلیتهای کلیدی برای نوآوری و توسعه این محصوالت و سامانهها پرداخته شود و
یافتههای آن پژوهش با یافتههای پژوهش حاضر مقایسه شود.
•پیش��نهاد میش��ود پژوهشهای آتی به قابلیتهای نوآوری و توس��عه محصوالت و سامانههای
لونقل ،نفت و گاز و غیره بپردازند
پیچیده در سایر صنایع غیردفاعی نظیر حوزههای انرژی ،حم 
و ب��ا توجه به متفاوت ب��ودن فضای فعالیتهای صنایع دفاعی و غیردفاعی به مقایس��ه یافتهها
بپردازند.
•صنایع دفاعی و غیردفاعی توسعه دهنده محصوالت و سامانههای پیچیده دفاعی در کشورهای
درحالتوس��عه از فق��دان قابلیتهای طراحی این محصوالت و س��امانهها رنج میبرند .بنابراین،
پیش��نهاد میشود پژوهشهای آتی بهطورخاص به قابلیتهای طراحی و مهندسی محصوالت و
سامانههای پیچیده دفاعی و غیردفاعی بپردازند.
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