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چکيده
در این مقاله فرایند تهیه رهنگاشت در صنعت دفاعی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .این کار با توجه
به اهمیت استفاده از رویکرد تهیه رهنگاشت و لزوم شناخت و رفع چالشهای تهیه رهنگاشت انجام شده است.
برای گردآوری دادهها که دادههایی آمیخته هستند  Tاز روشهای تشکیل پنلهاای تخصصای ،پرساشناماه و
مصاحبه استفاده شده است .این دادهها با مبنای اثباتگرایای و پاارادایم انتقاادی و باا راهبارد ماوردی تحلیال
شدهاند .جامعه آماری دادهها و همچنین جامعه خبرگان ،جامعه حداکثری است که قاعدتاً در افازایش روایای و
پایایی دادهها نیز تأثیرگذار است .تحلیل نتایج نشان میدهد کارآمدی اسناد تهیه رهنگاشت صنایع دفااعی کمتار
از حد میانگین است ( 2/4از  .)5تحلیل آسیبشناسی نشان میدهد چالشهای تهیه رهنگاشت در صنایع دفاعی
به ترتیب در ابعاد مدیریت (با وزن  ،)%66ذینفعان (با وزن  ،)%11اطالعاات (باا وزن  )%11و کاارگروه تهیاه
رهنگاشت (با وزن  )%6قرار میگیرند .همچنین چالش ضعف در سیاستگذاری (با وزن  )%11مهمترین چالش
تهیه رهنگاشت در صنایع دفاعی است .با رویکردی روایتپژوهی ،روند رشد چالشها در طول یاک دهاه نیاز
بررسی شده است که نشان از ماندگاری حداکثری چالشها و ظهور چاالشهاای جدیاد دارد .در انتهاای ایان
مقاله برای بهبود دستاوردهای تهیه رهنگاشت در صنایع دفاعی برای ساه رویکارد کوتااهمادت ،میاانمادت و
بلندمدت پیشنهادهایی ارائه شده است که بیشتر بر دو محور تمرکز دارد )1 :توجه به سیاستگاذاری و بهباود
اسناد باالدست؛  )2توجه و تمرکز بر انسجام ذینفعان کلیدی در تهیه رهنگاشت.
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 .2استاد دانشگاه ایوانکی





کليد واژهها :رهنگاشت ،دفاع ،کسبوکار ،چالش ،الگو.
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مقدمه
رویکرد استفاده از ابزار ره نگاشت در برنامههای راهبردی کشور یک رویکرد باهنسابت
نوپا است .باالترین و گستردهترین سطح استفاده از این رویکرد باه نیماه دوم دهاه  1111و
تکاپوی سازمانهای علمی و صنعتی و مجامع دانشگاهی کشور برای تهیه نقشه جاامع علام
و فناوری کشور برمیگردد .صنعت دفاعی بهعنوان یک باازیگر اصالی علام و فنااوری در
برای تهیه رهنگاشت در این حوزه عامل توجه فراگیر صنایع دفاعی به این رویکارد شاد .از
آن مقطعِ زمانی تا به حاال اسناد زیادی در زمینه رهنگاشت صنایع دفاعی تهیه شده است؛ اما
یک تحلیل آماری که در این پژوهش هم به آن اشاره خواهد شد ،نشان میدهاد بهاره ایان
اسناد آنچنان که باید کارآمد باشد ،نیست .این اسناد چنادان ماورد تأییاد کااربران صانعت
دفاعی نیست .ستاد کل بهعنوان رکن سیاستگذاری کالن حوزه کسابوکاار دفااعی تأییاد
متقنی به این اسناد نداده است .جایگااه ایان اساناد در برناماههاای توساعه کشاور -حتای
برنامههای سالیانه -جایگاه مناسبی نیست .اسناد با جاباهجاایی مادیران و کارشناساان کناار
گذاشته میشود و پروژههای تکراری برای تهیه رهنگاشت تعریف میشود .در برخی ماوارد
کاربران (نیروهای عملیاتی) و رکن پشتیبانی (صنعت دفاعی) بهصورت موازی و مجزا اقدام
به تهیه رهنگاشت در یک موضوع همسان میکنند .چرا این چالشها پیش آماده و همچناان
ادامه دارد؟ ایراد رویکرد تهیه رهنگاشت در کجاست که حاصل کار آنچنان کاه بایاد باشاد
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کشور یکی از فعالترین حوزههای صنعتی کشور در این زمینه بوده و هست .ابالغ و اقباال

نیست؟ آیا ایراد در فرایندها است؟ در عملکردها اسات؟ در تحلیال نتاایج اسات؟ قاعادتاً
چنین ایراد گستردهای میتواند ناشی از عوامل متعدد باشد ،اما کدام عوامل؟ درواقع پرساش
اصلی این پژوهش هم به همین نکته برمیگردد[ :عوامل کاهش کارآمدی اساناد رهنگاشات
در حوزه کسبوکار دفاعی چیست؟]
گردسااری 2111( 1م) م ایگوی اد :تنااوع و پراکناادگی در ادبی اات و ظهااور ماادلهااا و
چهارچوبهای جدید تهیه رهنگاشت در این سالها ناوعی آشافتگی را در ایان حاوزه باه
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دنبااال داشااته و هماین اماار ساابب شااده اشلااب تااالشهااای منتشرشااده باار دسااتهبناادی،
یکپارچهسازی و استانداردسازی این مدلها تمرکز نمایاد (خزایای و کاشاانی .)55 :1135 ،حاوزه
کسبوکار دفاعی حوزهای است که بهطور مستقیم با امنیت ملی سروکار دارد .اهمیت انجام
این پژوهش هم به همین نکته برمایگاردد .ناکارآمادی اساناد نقشاه راه یعنای ناکارآمادی
محصوالت دفاعی و ناکارآمدی محصوالت دفاعی ،یعنای رخناه در امنیات ملای کشاور .از
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طرفی با وجود شرایط سیاسی و نظامی منطقه و حضور نظامی جبهاه معاارد در نزدیکای
مرزهای کشور ،نمیتوان مسائلی را که به تقویت بنیه دفاعی کشور مربوط میشاود ،نادیاده
گرفت یا به آنها کمتوجهی کرد و ضرورت دارد هرچه زودتر چاالشهاای ایان حاوزه را
شناسایی و برای حلشان برنامهریزی کرد.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
هرچند آینده نگری و حرکت بر مبنای نگاه به آیناده رویکارد تاازهای در زنادگی بشار
نیست ،اما نگاه علمی و پژوهشی به این مقوله نگاهی جدید است و دانش رهنگاشت هناوز
هم دانشی جوان با دریایی از مفاهیم تعریف نشده است.
مرور برخي پژوهشهاي زمينه
فال و همکارانش ( )1136مهمترین چاالشهاای تهیاه رهنگاشات را حمایات و حفا
استمرار فرایند تدوین رهنگاشت و همچنین آشااز فرایناد تهیاه رهنگاشات مایدانناد

(فاال و

همکاران .)211 :1136 ،آنها مهمترین عوامال موفقیات یاک رهنگاشات را ایانگوناه فهرسات
میکنند :شفافسازی بندبند نیازهای کسبوکار؛ تعهد مدیریت ارشاد؛ باهکاارگیری نفارات
شایسته؛ اراده و خواست ایجاد مؤثر فرایندهای کسابوکاار؛ فرهناو و سیاسات پشاتیبانی
سازمان یا شرکت؛ زمانبندی مناسب گامها؛ ابزار ،فنون و روشهای مؤثر؛ فرایناد شافاف و
مؤثر برای توسعه رهنگاشت؛ تسهیلگاری و آماوزش ماؤثر و درنهایات در دساترس باودن
اطالعات مورد نیاز (همان .)212 :فال و همکارانش ( 2111م) پنج مانع مهم تهیه رهنگاشات را
112



هم این عوامل معرفی میکنند -1 :اطالعات مورد نیاز؛  -2بایبرناامگی (باهویاژه در آشااز


رهنگاشت)؛  -1نبود فرایندهای شفاف و کارآمد؛  -4نبود روشها و ابزار کارآماد؛  -5نباود
آموزشها و توانمندسازیهای کارآمد (فال و همکااران .)5 :2111 ،از نتایج جالب توجه پاژوهش
فال و همکارانش تفاوت معنادار میان عوامل موفقیت تهیه رهنگاشت و موانع آن اسات .باه
عبارت دیگر ممکن است تهیه رهنگاشت در سازمانی بدون مانع جدی صاورت گیارد ،اماا
این امر موفقیت رهنگاشت را در اجرا تضمین نمیکند (خزایی و کاشانی.)55 :1135 ،
است ،چالشهای فرآیند رهنگاشت فناوری را چالشهای زمینهای مینامد .انتقال نظاممناد از
ساختارهای سنتی و سلسلهمراتبی به ساختارهای انعطاافپاذیر کاه مساتلزم آزادی حاداقل
برخی از بخشهای سازمانهای تحقیقاتی و توسعه فناوری هستند ،یک توانمندی ضاروری
برای مواجهه با کالن محیط متغیر و بههمپیچیده ناوآوری اماروز اسات .فرآیناد رهنگاشات
عالوه بر این چالش میتواند فرهنو پیشبینی را هم در این سازمانها گسترش دهد کاه در
برخی سازمانها با ایجاد یک واحد مستقل بارای برخاورد فعاال و پایشدساتانه باا آیناده
صورت میپذیرد (آلکویستا 1و دیگران.)4 :2112 ،
لَش 2معتقاد اسات ساه موضاوع اساسای «اشاتباه گارفتن برناماههاای کوتااهمادت باا
رهنگاشت»«،توجه تنهاا باه محصاول و شفلات از فرآیناد» و «عادم جامعیات فرآیناد تهیاه
رهنگاشت» باعث میشود تا رهنگاشت فناوری بهرشم اتفاق نظر کلای بارای اهمیات آن ،در
پیادهسازی با مشکل مواجه شود .از سوی دیگر برخی رهنگاشات را باا یاک پاروژه اشاتباه
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مرکز تحقیقات فنی کشور فنالند در مقالاهای کاه در ساال  2111مایالدی منتشار کارده

میگیرند و عدهای آن را به خروجیهایش محدود میکنند و همه اینها به دلیل یک مشکل
پایهای است که تعریف دقیق و مشترکی از آن وجود ندارد .باید با استقرار فرآیناد و تکارار
آن و مشارکت تمامی ذینفعان ،فهام و در مناسابی از فرآیناد ،خروجای ماورد انتظاار و
اهداف و وظایف رهنگاشت در سازمان ایجاد گردد (لش.)5 :2112 ،
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خزایی و کاشانی ( )1135چالشهای کلیدی مورد اشاره در ادبیاات و برآماده از ظهاور
مدلهای مختلف تهیه رهنگاشت را به ترتیب اهمیت اینگونه برشمردهاند و ده توصایه نیاز
برای بهبود فرایندهای تهیه رهنگاشت ارائه کردهاند (خزایی و کاشانی:)14 -34 :1135 ،
 .1چالش بهروزرسانی نتایج و پویایی فرایند.
 .2چالش تطبیق با محیط داخلی و عوامل بومی سازمان.
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 .1چالش تطبیق با محیط خارجی و عوامل زمینهای.
 .4کاستیهای روش برگزاری کارگاه.
اندیشکده آتی نگار به سفارش مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ،در پژوهشای
جامع چالشهای آیندهنگاری در بخش دفاع را ایانگوناه اساتخرا کارده اسات

آتینگار .)266 -252 :1115 ،این اندیشکده برای شلبه بر این چالشها توصیههایی نیاز ارائاه داده
است (همان.)251 -211 :
 .1گذشتهگرایی فرماندهان.
 .2کمبود خبرگان.
 .1مشارکت با دیگر سازمانها.
 .4زود کهنه شدن (سرعت تغییر نیاز و فناوری).
 .5چابک نبودن بخش دفاعی.
 .6عدم اطمینان به بخش خصوصی.
 .5عدم همکاری دفاعی با سایر کشورها.
 .1مشکل در بهرهگیری از رویکرد مشارکتی و ایجاد اجماع میان بازیگران.
 .3ادرا نادرست از فناوری و تغییرات آن.
 .11فقدان تجربه سیاستگذاریهای بلندمدت.
 .11عدم اطمینان به سیاستگذاریهای بلندمدت.
 .12فقدان دادهها و اطالعات مناسب.
 .11نبود فرهنو انتشار آزاد نتایج.
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(اندیشاکده


در پژوهش های مشابه تنها دو پژوهش (خزایی و کاشانی) و (اندیشاکده آتاینگاار) باه
بررسی چالشهای تهیه رهنگاشت در ایران پرداخته اناد ،اماا ایان دو پاژوهش نیاز تنهاا باه
گردآوری و شناسایی چالشها بسنده کردهاند .چاالشهاای شناسااییشاده را مایتاوان باا
روشهای تحلیلی مانند روش تحلیل مضمون به دستههای مؤلفههای چالشساز دستهبنادی
کرد .مؤلفههای چالشساز نیز مربوط به ابعاد تهیه رهنگاشات هساتند .از ایان رو مایتاوان
این الگو درواقع الگوی رفتاری 1چالشهای موجود برای تهیاه رهنگاشات اسات کاه از
مدارهای بیرونی به سمت مرکز الگو دستهبندی شدهاند .با محاسبه وزن هر چالش میتاوان
سهمها و نسبتهای هر بعد و مؤلفه را نیز برآورد کرد.
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چهارچوب مفهومی شناسایی چالشها را مانند شکل  1طراحی کرد.

شکل شماره  :0چهارچوب مفهومي پژوهش
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تعریف واژگان
رهنگاشت 1محوریترین واژه در این پژوهش است .فال معتقد است کاه نقشاه راه یاک
زبان و سازه مشتر

در یک سازمان برای توسعه و گسترش هامزماان راهبارد

اسات (فاال،

 .)1 :2115گارسایا 2و بااری )1335( 1در تعریاف رهنگاشاات مایگوینااد :تاادوین رهنگاشاات
فناوری ،فرایند برنامهریزی مبتنی بر نیاز برای فناوری بوده و برنامهریزان را قادر میسازد تاا
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به شناسایی ،انتخاب و توسعه فناوریهای جایگزین برای برآوردن مجموعاهای از نیازهاای
محصول بپردازند .آنها معتقدند که فرایند رهنگاشت فناوری باید از نیاز آشاز شود ،نه از راه
حل (بری و گارسیا .)25 :1335 ،خسروی و احمدوند با تحلیل مضمون تعاریف ارائهشاده بارای
رهنگاشت ،بازتعریفی جامع از مفهوم رهنگاشت را ارائه کردهاند :رهنگاشت عبارت اسات از
ابزار یکپارچه برنامهریزی تحقق تدریجی یک راهبرد (خسروی و احمدوند.)26 :1131 ،
واژه الگو یکی دیگر از واژههای این پژوهش است .رابینسون 4و همکاارانش ( 2115م)
توضیحات مفصلی در خصوص الگوی مفهاومی ،تعااریف آن ،مزایاا و کاربردهاایش ارائاه
کردهاند ،اما تمرکز آنها در پژوهششان بیشتر بر مدلساازی در فرایناد شابیهساازی مساائل
اساات (رابینسااون و همکاااران .)2111 :2115 ،سااایدویت  2111( 5م) هاام در یااک تعریااف ساااده
می گوید :یک الگو ترتیبی از مؤلفههای سیستم مورد مطالعاه اسات

(ساایدویت

 .)25 :2111 ،در

تعریف دانشگاه عالی دفاع ملی از الگو آمده است :الگو تصویری است که از واقعیاتهاا و
روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغیر های موجود ،نحوه ارتباط آنها و نتایج حاصال از
کنش و واکنش آنها است (فوالدی.)21 :1136 ،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Roadmapp
2. Marie L. Garsia
1. Onil H. Bray
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مفهوم دیگری که در این پژوهش به کار رفته است ،مفهوم حوزه دفااع اسات .در چناد
اصل قانون اساسی به دفاع اشاره مستقیم شده است .مهامتارین ایان اصاول کاه در تحلیال
حوزه کسبوکار دفاعی تأثیرگذار هستند ،عبارتاند از:
اصل ( 111وظایف و اختیارات رهبر)؛ بند  :4فرمانادهی کال نیروهاای مسالح؛ بناد :5
اعالم جنو و صلح و بسیج نیروها ...رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به
اصل ( 156وظایف شورای عالی امنیت ملی)؛ بند  :1تعیین سیاستهای دفاعی -امنیتای
کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیینشده از طرف مقام رهبری؛ بند  :2هماهنو نمودن
فعالیت های سیاسی ،اطالعاتی ،اجتماعی ،فرهنگای و اقتصاادی در ارتبااط باا تادابیر کلای
دفاعی -امنیتی؛ بند  :1بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیادهای
داخلی و خارجی؛ نکته  :1رئی

ستاد کل نیروهاای مسالح عضاو اصالی و بااالترین مقاام

ارتش و سپاه حسب مورد عضو شورای عالی امنیت ملی هستند؛ نکته  :2مصوبات شاورای
عالی امنیت ملی پ

از تأیید مقام رهبری (مدظلهالعالی) قابل اجرا است.

اصل  :141ارتش جمهوری اسالمی ایران پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی کشور و
نظام جمهوری اسالمی ایران را بر عهده دارد.
اصل  :151سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای پیروزی ایان انقاالب
تشکیل شد ،برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پابرجا میماند.
همچنین مجل

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی شناخت چالشهای تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی

شخص دیگری تفویض کند.

شورای اسالمی در مورخ  65/5/11با تصاویب قاانون تشاکیل وزارت

دفاع ،مأموریت پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
(ودجا) گذاشته است« :وزارت (دفاع) بخشای از دولات اسات کاه مسائولیت پشاتیبانی از
نیروهای مسلح در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل را بر عهده دارد».1
درنهایت در مورد واژه چالش ،فرهنو معاین آن را زدوخاورد؛ جناو و جادال معنای
می کند .فرهنو دهخدا نیز آن را رفتار از روی کبر و ناز میداند .ذوعلام ( )1131باا تعماق
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .1ماده  1قانون تشکیل وزارت دفاع مصوب  61/5/21مجل

شورای اسالمی ،قابل دسترسی در
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در معانی واژه چالش و تطابق آن با واژه  ،Challengeبا مراجعه به فرهنو لغات  BBCمعنی
رساتری از واژه چالش را ارائه میدهاد و مایگویاد Challenge :باه «وضاعیت و پدیادهای
جدید و دشوار که مواجهه با آن تالشی سخت و تعیینکننده را ایجاب کند» اطالق میشاود
و در حالت مصدری ،به معنی «زیر سؤال کشیدن و ایجاد تردید در امری از جنباه حقیقات،
ارزش یا قدرت و توان آن است» (ذوعلم.)14 :1114 ،
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

روششناسي تحقيق
باارای آس ایبشناس ای کااارایی رهنگاشااتهااای تهی اهشااده ،بااا روش می ادانی دادههااای
گردآوریشده از نتایج تهیه رهنگاشتها تحلیال شاده اسات .هادف از پاژوهش توصایف
وضعیت موجود تهیه رهنگاشت است تا بتوان ضعفهاا و نقااط بهباود تهیاه رهنگاشات را
شناسایی کرد .در این پژوهش تجارب چاالشهاای انجاام رهنگاشات کاه دادههاایی کیفای
هستند ،با مصاحبهو یا پرسشنامه گردآوری شده است .تحلیلهاای آمااری ایان چاالشهاا
آنها را به دادههای کمّی تبدیل کرده است ،بنابراین صبغه پژوهش آمیختاه اسات و مبناای
فلسفی شالب هم مبنای اثباتگرایی اسات .از پاژوهش میادانی بارای آسایبشناسای تهیاه
رهنگاشت استفاده شده است .از این رو پژوهش از نوع پژوهش کاربردی است .روح حاکم
بر مقاله جامعهشناسی صنعتی است ،بنابراین راهبرد پژوهش ،راهبرد ماوردی انتخااب شاده
است .جامعه آماری از میان کارشناسان و مدیران تهیه رهنگاشت سازمانهای صانعتی ودجاا
و آجا انتخاب شده است و دادهها از برگزاری هفت پنل خبرگی گردآوری شادهاناد .بارای
صحهگذاری نتایج ،دادههاا و یافتاههاای پنالهاای خبرگای ،در گاروه کاانونی متشاکل از
نمایندگان سازمانهای صنعتی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
فال و همکارانش ( 2114م) معتقدند نقشههای راه باه طارز فریبنادهای در مقاام حارف
ساده به نظر میرسند ،اما تهیه آنها در عمل بهطور قابل توجهی با انواع چاالشهاا روباهرو
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است (فال و همکاران .)5 :2114 ،بیتوجهی یا کمتوجهی به چالشهاای تهیاه رهنگاشات باعاث


شده است تا کمتر رهنگاشتی در سازمانهای دفاعی جایگاه واقعی خود را داشته باشد .برای
آسیبشناسی علل کاهش کارآمدی اسناد ره نگاشات شاش پنال خبرگای در ساازمانهاای
صاانعت دفاااعی ،تحقیقااات نی ارو و معاوناات تحقیقااات سااتاد کاال برگاازار شااد .در ای ان
هیئترئیسهها برای ایجاد یک ادبیات مشتر نسبی پ

از مرور مبانی و مفاهیم مارتبط باا

رهنگاشت ،عالوه بار مصااحبه باا خبرگاان از ایشاان درخواسات مایشاد باه گازارههاای
شیوه ترکیبی (پنل خبرگی ،پرسشنامه ،مصااحبه) در افازایش اطمیناان از روایای و پایاایی
دادهها خیلی مؤثر است.
تحليل ميزان اثربخشي اسناد رهنگاشت
رهنگاشت محصولی صنعت دفاعی به دنبال تعیین محصوالتی اسات کاه نیااز نیروهاای
عملیاتی را برای حال و آینده ذیل سیاستهای کالن دفاعی که از جاناب ساتاد کال اباالغ
میشود ،برطرف کند؛ بنابراین یک رهنگاشت کارآمد ،رهنگاشتی است که نیروی عملیاتی آن
را پذیرفته باشد ،ستاد کل آن را تأیید کرده باشد و صنعت دفاعی هام از آن در برناماههاای
سالیانه و بلندمدت استفاده کند .از کارشناسان تهیه رهنگاشت خواسته شد همین گزارههاای
ساده ،اما جامع و مانع را در طیف لیکرت ارزیابی کنند که حاصال در جادول  1نشاان داده
شده است .طبق نظر کارشناسان در یک ماراتن چندساله پژوهشی ،اسانادی بارای نقشاه راه

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی شناخت چالشهای تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی

آسیبشناسی فرایند تهیه رهنگاشت که در قالب پرسشنامه تنظیم شده بود ،پاسخ دهند .این

صنعت دفاعی تهیه شده است که اقبال نیرو (مشتری) به آن «کام» اسات ( 2/1از  ،)5تأییاد
ستاد کل (سیاستگذار) در خصوص آن «کم» است ( 2/2از  )5و توجه خود صنعت دفاعی
در برنامهریزی بلندمدت «کمتر از حد متوسط» است ( 2/1از  .)5تعبیر دیگر این جمعبنادی
این است که اسناد تهیهشده در حوزه رهنگاشت کارآمدی الزم را ندارند.
جدول شماره  :0نتيجه نظرسنجي کارآمدي اسناد رهنگاشت
ردیف
1
2

گزاره
سند ره نگاشت یگان ما مورد تأیید رسمی نیرو است و نیرو بدون نگرانی نیازهای آینادهاش را
منطبق با زاشه (سبد) طرحهای مستخر از رهنگاشت سازمان ما انتخاب میکند.
سند رهنگاشت یگان ما مورد تأیید رسمی ستاد کل قرار گرفته است.

نمره
2/1
2/2
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1

سند ره نگاشت یگان ما سندی پویا است که مرجع تنظایم برناماههاای ساالیانه و برناماههاای
توسعه پنجساله قرار گرفته است.

2/1

همچنین از ایشان پرسیده شد که آیا این گازارههاا مایتوانناد بیاانگار ارزیاابی اساناد
رهنگاشت باشند؟ میانگین پاسخ به این پرسش در طیاف لیکارت  4.1از  5باود کاه روایای
باالی پرسشنامه اثربخشی اسناد رهنگاشت را نشان میدهد.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

ارزيابي فرايند تهيه رهنگاشت
این بخش از مقاله در پی بررسی چرایی ناکارآمدی اساناد رهنگاشات اسات .رهنگاشات
یک مقوله راهبردی درهمتنیده با راهبارد اسات .احمدوناد در تعریفای اجرایای از راهبارد
میگوید :راهبرد عبارت است از تمرکز شایستگیهای کلیدی ،بر خواستههای اساسی ،مبتنی
بر بایستههای اصولی (احمدوناد)61 :1116 ،؛ بناابراین خواساتههاای اساسای نقشای مبناایی در
مقوالت راهبردی مانند رهنگاشت دارند .نیاز در حوزه کسبوکار دفاعی جمهوری اساالمی
ایران از تهدیدها آشاز میشود .در تحلیل فرایند تهیاه رهنگاشات از دو دساته گازاره مانناد
جدول  2استفاده میشود.
در این جدول در هر ردیف  2یا  1گزاره در شده است .گازاره پاایین در هار ردیاف
بیانگر راهکاری است که در تهیه سند رهنگاشت استفاده شده است .گزارههاای بااالیی هار
ردیف به راهکار درست اشاره میکند که در پرسشناماه هام بارای نظرسانجی از خبرگاان
در شده است .البته در تنظیم پرساشناماه ایان گازاره هاا کناار هام آورده نشادهاناد .در
پرسشنامه اصلی ابتدا راهکار منطقی به رأی خبرگان گذاشته شده است ،سپ

گازارههاای

مربوط به راهکار عملی پرسیده شده است .در ردیف  1از جدول  2خبرگاان ضامن تأییاد
محوریت مشتری در تعیین نیاز (نمره  ،)4/5اذعان داشتهاند که در فرایند تهیه رهنگاشت این
کار بهصورت کامل انجام نشده است (نمره  .)2/1در ردیف دوم این جدول خبرگاان تأییاد
میکنند که تعیین بایستهها (اصول و ارزشها) در تهیه رهنگاشت تأثیرگذار اسات (نماره )4
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و همچنین تأیید میکنناد کاه تعیاین اصاول و ارزشهاا در حاوزه کسابوکاار بار عهاده


سیاستگذار است (نمره  ،)1/1اما معتقدند این کار توسط ستاد کل بهصاورت کامال انجاام
نشده است (.)2/1
جدول شماره  :0نتيجه نظرسنجي فرايند تهيه اسناد رهنگاشت
گزاره

ردیف

من معتقدم نیاز در حوزه کسبوکار با محوریت مشتری تعیین میشود.
عملیاتی انجام دادهایم.
من معتقدم تعیین اصول و ارزشهای کسبوکار در تعریف محصول مؤثر است.
2

من معتقدم اصول و ارزشها را برای حوزه کسبوکار ،سیاستگذار تعیین میکند.
ما در تهیه ره نگاشت محصولی تحلیل اصول و ارزشهای دفاعی را بهطور رسمی با محوریت ستاد
کل انجام دادهایم.
من معتقدم شناخت تولیدکننده از همه ظرفیت های فناورانه هساته و شابکه حاوزه کسابوکاار در
تعریف محصول مؤثر است.

1

ما در تحلیل شبکه تأمین نقش همه آمادگران دفاعی (ودجاا ،سااتخ ،ردههاای تعمیار و نگهاداری،
شبکه فناورانه ملی و بینالمللی) را منظور کردهایم.
ما در تهیه ره نگاشت محصولی تحلیل فناوریهای شبکه تأمین را بهطور رسمی با محوریت صنعت
دفاعی انجام دادهایم.

4/2
2/1
4
1/1
2/1
4/5
2/3
1/4

در نهایت در گزاره سوم خبرگان ضمن تأیید لزوم در نظار گارفتن هماه ظرفیاتهاای

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی شناخت چالشهای تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی

1

ما در تهیه رهنگاشت محصولی تحلیل تهدیدهای حال و آینده را بهطور رسمی با محوریات نیاروی

نمره

هسته و شبکه ( ،)4/5اذعان میکنند که در اسناد رهنگاشت نقش هماه آماادگران دفااعی را
بهطور کامل مدنظر قرار ندادهاند ()2/3؛ بنابراین مطابق با نتایج جادول  2کارشناساان تهیاه
رهنگاشت معتقدند که در تهیه اسناد رهنگاشت ،دادههای راهبردی محیط کسبوکار دفاعی-
یعنی نیااز ،اصاول و ظرفیاتهاا -باهصاورت تخصصای و باا محوریات ارکاان محاوری
متناظرشان -یعنی نیرو ،ستاد کل و صنعت دفاعی -مدیریت نشدهاند.
از کارشناسان پرسیده شد که آیا پرسشهای جدول  2میتواند برای ارزیابی فرایند تهیاه
رهنگاشت مناسب باشد؟ میانگین پاسخ به این پرسش  4.1از  5در طیف لیکارت باود .ایان
عدد نیز روایی پرسشهای جدول  2را نشان مایدهاد؛ اماا نظارات کیفای کارشناساان باه
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آسیبشناسی فرایند تهیه ره نگاشت با روش تحلیل مضمون انجام شاد کاه در اداماه باه آن
پرداخته میشود.
واکاوي فرايند تهيه رهنگاشت در صنايع دفاعي
این بخش از مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است کاه چارا فرایناد تهیاه رهنگاشات
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

فرایندی کارآمد نیست؟ در نشستهای خبرگی برگزارشده در سطح ساازمانهاای صانعتی،
نظرات شفاهی و کتبی کارشناسان در خصوص چالشهای تهیه رهنگاشت گردآوری شادند.
برای تحلیل مضمون چالشها که به صورت کیفای گاردآوری شاده بودناد ،گاروه کاانونی
هفتنفرهای متشکل از نمایندگان سازمانهای صانعتی تشاکیل شاد .از مجماوع  51عناوان
چالش ثبتشده نخست با سنجش روایی 12 ،عنوان نامرتبط یا با روایی کم و خیلای کام از
جدول حذف شدند .فراوانی هر چالش با ثبت تعداد تکارار عناوان چاالش در پاساخدهای
خبرگان برآورد شده است.
در گام بعدی با روش تحلیل مضمون 66 ،عنوان تأییدشده در سنجش روایی ،کدگذاری
شدند که با دستهبندی کدها 15 ،مضمون اصلی برای چالشها استخرا شد .سپ

چالشهای هفدهگانه بر مبنای صفر تا ده نیز از خبرگان گروه کانونی نظرسنجی شده اسات.
باارای اسااتخرا وزن هاار چااالش از حاصاالضاارب فراوانای در اهمیات چااالش و سااپ
مرتبسازی بر مبنای صد استفاده شده است که حاصال کاار در شاکل  2نشاان داده شاده
است.
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اهمیات



مطابق این شکل تأثیرگذارترین چالش تهیه رهنگاشت ضعف در سیاستگذاری است باا
وزن  .%11طبق تعریف ،رهنگاشت رابطه تنگاتنگی با راهبرد دارد .وجود سیاستهای کاالن
الزمه استخرا راهبرد است .در حوزه کسبوکار دفاعی سیاستها و شاخصهاای برتاری
یا بازدارندگی نظامی تأثیر بهطور کامل مستقیمی بر تعیین اهداف یا سامانههای ساالح دارد.
از طرف دیگار اساتخرا برناماه توساعه زیرسااختهاای دساتیابی باه محصاول ازجملاه
زیرساختهای فناورانه نیز مستلزم داشتن سیاستهای کالن توسعه زیرساختها اسات .باه
اعتقاد کارشناسان درگیر در تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی ،این سیاساتهاا یاا

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی شناخت چالشهای تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی

شکل شماره  :4چالشهاي تهيه رهنگاشت به ترتيب وزن اثرگذاري

ناشناخته و ضعیف هستند یا قابل دسترسی نیستند که در هر صورت برای تهیاه رهنگاشات
یک چالش عمده محسوب میشوند.
چالشهای ضعف در تعیین مقصد و چشمانداز ،ضعف در اساتخرا راهبارد و چاالش
حمایتهای اجرایی از رهنگاشت هریک با وزن  %3و چالشهای عدم انسجام ذینفعاان در
تهیه رهنگاشت و ضعف برنامهریزی با وزن  %1در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
وجود فاصله میان مفهوم رهنگاشت و برخی برداشاتهاای اولیاه از رهنگاشات ماانع از
تصویر واقعی الزامات انجام یک پروژه رهنگاشت و تخصیص حمایاتهاای اجرایای از آن
شده است که این مسئله به یک چالش در تهیه رهنگاشات تبادیل شاده اسات .انجاام یاک
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پروژه رهنگاشت نیازمند حمایتهای اجرایی در دستیابی به اطالعات ،تعامال باا ذینفعاان،
تأمین الزامات و  ...است .در ناقص مفهوم رهنگاشت ،تأمین این حمایتهاا را باا مشاکل
مواجه میکند.
تعیین اهداف راهبردی چه در سطح سامانه و چه در سطح صنعت یا حوزه کسابوکاار
وپ

از آن تعیین مسیر بهینه برای رسیدن به این مقاصد نیز از چالشهاای رتباه دوم تهیاه

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

رهنگاشت صنایع دفاعی هستند که پیش از این اشاره شد.
در مرحله ساوم تحلیال چاالشهاا ،ایان  15مضامون اصالی باه  11مضامون کلیادی
دستهبندی شدند .با جمع جبری مضامین متناظر با هر مضمون کلیدی میتوان وزن مضامین
کلیدی را برآورد کرد .این برآورد در شکل  1نشان داده شده است.

شکل شماره  :3نمودار ترتيب چالشزايي مؤلفههاي تهيه رهنگاشت

مطااابق ایاان نمااودار مؤلفااه سیاسااتگااذاری بااا وزن  %22و پشااتیبانی بااا وزن %16
چالشسازترین مؤلفههای تهیه رهنگاشت هستند که توضیحات آن ارائه شد .پ

از ایان دو

نیز مؤلفههای سازماندهی با وزن  %15و واگرایی ساختاری با وزن  %14در رتبههای سوم و
چهارم مؤلفههای چالشساز تهیه رهنگاشت قرار دارند.
چالشهای متناظر با مؤلفه سازماندهی عبارتاند از :ضعف در برنامهریزی با وزن  %1و
ابهام در مأموریت با وزن  .%5همانگونه که اشاره شد ،آسایبشناسای ایان پاژوهش نشاان
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میدهد در بسیاری از طرحریزیهای تهیه رهنگاشت اصول به تعریاف رهنگاشات تاوجهی


نمیشود یا مشخص نمیشود رهنگاشت برای تحقق چه راهبردی باید تهیه شاود یاا اگار از
طرحریزی رهنگاشت انتظار استخرا راهبرد هم میرود (که عموماً این احتماال محتمالتار
است) ابعاد و اندازههای اجرایی طرح متناسب با این انتظار برنامهریازی نمایشاود .چاالش
دیگر این مؤلفه ابهام در مأموریت سازمانی است .هرچند در دساتگاههاای دولتای ازجملاه
صنایع دفاعی ،مأموریت هر رده پیش از تشکیل آن تعیین میشاود و از جاناب الیاه بااالتر
رده خود ندارند.
مؤلفه واگرایی ساختاری با وزن  %14در ردیف چهارم مؤلفههای چالشسااز قارار دارد.
چالشهای این مؤلفه عبارتاند از عدم انساجام ذینفعاان در تهیاه رهنگاشات باا وزن ،%1
شفاف نبودن نقش ذینفعان با وزن  %5و وجود فعالیتهای موازی با وزن  .%1رابرت فاال
بهعنوان مبدع رویکرد  T-Planبرای تهیاه رهنگاشات و از پایشکساوتان رویکردهاای تهیاه
رهنگاشت میگوید :سازمانها بهتنهایی فعالیت نمیکنند ،بلکه بخشای از یاک نظاام پویاای
بزرگتر هستند .این نظام از بخشهایی چون مشتریان ،رقبا ،تأمینکنندگان و نهادهای دولتی
تشکیل شده است .صنایع نیز در انزوا و بهتنهایی به فعالیات خاود اداماه نمایدهناد ،بلکاه
فناوری حاصله در یک صنعت تأثیر بالقوهای بر صانایع دیگار دارد؛ بناابراین چنانچاه یاک
سازمان به دنبال تولید و ارائه محصوالت و خدمات خاود در جهات دساتیابی باه موفقیات
پایدار در کسب وکار است ،در نظام بزرگتری که سازمان در آن فعالیت میکند از اهمیت

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی شناخت چالشهای تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی

ابالغ میشود ،اما این پژوهش نشان میدهد کارشناسانی هستند که در کاملی از مأموریت

بسیار زیادی برخوردار است .دستیابی به این مهم نیازمند اطالع از رونادها و پیشارانهاای
اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،صنعتی ،فناورانه و سیاسی بیرونی و همچنین آگااهی از
نحوه تعامل و اثرگذاری آنها است .بهعالوه عوامل مذکور برای سرمایهگذاران ،سازمانهای
سرمایهگذاری و نهادهای دولتی نیز که به دنبال سرمایهگذاری و سیاستگذاری بودهاناد ،از
اهمیت بسیار زیادی برخاوردار اسات ،چراکاه الزم اسات دیادگاه وسایعتاری نسابت باه
شرکتهای خصوصی اتخاذ کنند (فال و همکاران .)61 :1136 ،ایان گفتاه رابارت فاال کاه یاک
واقعیت برای تهیه رهنگاشت است ،متأسفانه یاک چاالش عماده بارای تهیاه رهنگاشات در
حوزه کسبوکار دفاعی است .در کنار این چالش ،چالش شفاف نبودن نقش ذینفعان آمده
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است که با هم مرتبط هستند .چالش سوم این مؤلفه وجود فعالیاتهاای ماوازی اسات کاه
نمیتواند یک چالش مهم برای تهیه ره نگاشت باشد ،چراکاه اگار باه نسابت رهنگاشات و
راهبرد توجه شود ،در اصل هنر راهبرد توجه به محیط ازجمله رقبا است.
در گام آخر تحلیل مضمون چالشها ،مؤلفههای دهگانه چالشساز به چهار مضمون پایه؛
مدیریت ،ذینفعان ،اطالعات و کارکنان دستهبندی شدند .این بخاش از پاژوهش باه دنباال
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

این پرسش است که مؤلفههای چالشساز تهیه رهنگاشت از چه ابعادی نشأت میگیرند .باه
ترتیب مشابه گام قبل ،وزن هر بعد نیز برآورد شده است که حاصل در شاکل  4نشاان داده
شده است.

شکل  :2وزن ابعاد چالشهاي تهيه رهنگاشت

طبق شکل  4بُعد مادیریت تأثیرگاذارترین چاالشهاای تهیاه رهنگاشات را در باردارد.
مؤلفههای متناظر با این بعد عبارتاند از :سیاستگذاری ،ساازماندهای ،پشاتیبانی ،تحلیال
وضعیت و هدفگذاری .این نمودار میگوید که بیشترین چاالشهاای تهیاه رهنگاشات در
حوزه کسب وکار دفاعی ریشه در مؤلفههای مدیریتی دارد .این بعد بهتنهایی  %66چالشهاا
را در برگرفته است .بعد از بُعد مدیریت ،بیشترین مؤلفههای چالشزای تهیاه رهنگاشات در
بعد ذینفعان با وزن  %11هستند .چالشهای ناشی از ابعاد اطالعات و کارکنان در مجماوع
 %16وزن دارند که در مقایسه با ابعاد دیگر وزن بااالیی نیسات .توضایح چرایای و تحلیال
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کمی اوزان چالشها و مؤلفههای چالشساز در همین بخش تشریح شادند .قاعادتاً تحلیال
کمی اوزان ابعاد چالشی نیز متناظر با همین تشریح است و نیاز به تکرار آن نیست.


بناابراین در یاک تحلیال چندمرحلاهای بااا روش تحلیال مضامون 51 ،عنااوان چااالش
مطرحشده با سنجش روایی به  66مضمون چالش اصالح شد .این مضامین در گام بعدی به
 15چالش اصلی خالصه شدند .در گام بعاد چاالشهاای  15گاناه باه  11چاالش کلیادی
دستهبندی شدند که این چالشهاای کلیادی درواقاع هماان مؤلفاههاای چاالشسااز تهیاه
رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی هستند .درنهایت چالشهای کلیدی نیز به نوباه خاود
رهنگاشت هستند .جدول  1جمعبندی تحلیل مضامین و دستهبنادی آنهاا را در یاک نگااه
نشان میدهد.
جدول  :3چالشهاي تهيه اسناد رهنگاشت از نگاه خبرگان
مضمون پایه

مضمون کلیدی

اطالعات

دسترسی به اطالعات

ضعف در دسترسی به اطالعات

9

8

7

عدم دسترسی به سیاستها

4

7

3

پیوند ضعیف کاربر با محصوالت نوین

5

7

4

همراهینکردن مشتریان در تعریف نیاز

1

9

1

شفاف نبودن نقش ذینفعان

5

9

5

عدم انسجام ذینفعان در تهیه رهنگاشت

8

10

8

وجود فعالیتهای موازی

3

4

1

انگیزه کارکنان

انگیزه تهیه رهنگاشت

1

8

1

دانش کارکنان

ضعف دانش و تخصص تهیه رهنگاشت

8

6

5

چالشهای مالی

11

6

7

چالش در حمایتهای اجرایی

9

10

9

تحلیل نادرست وضعیت

4

10

4

ابهام در مأموریت

7

10

7

ضعف در برنامهریزی رهنگاشت

8

10

8

ضعف در استخراج راهبرد

9

10

9

ضعف در سیاستگذاری

13

10

13

ضعف در تعیین مقصد و چشمانداز

9

10

9

تعیین نیاز
ذینفعان
واگرایی ساختاری

کارکنان

پشتیبانی
تحلیل وضعیت
مدیریت

مضمون

فراوانی اهمیت

وزن

سازماندهی
سیاستگذاری
هدفگذاری

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی شناخت چالشهای تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی

به چهار چالش پایه دستهبندی شدند که چالشهای پایه درواقع هماان ابعااد چالشای تهیاه

تحليل تطبيقي آسيبشناسي رهنگاشت صنعت دفاعي در گذر زمان
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چالشهای سیزدهگانه آیندهنگاری بخش دفاعی در سال  15که به سفارش مؤسسه آموزشای
و تحقیقاتی صنایع دفاعی انجام شده بود ،در بخش دوم مرور شد .تحلیل تطبیقی این چاالشهاا
با چالشهای سال  35بخش دفاعی نشان میدهد برخی از چالشها در گذشته مطارح باودهاناد،
اما حاال نیستند؛ برخی همچنان مطرحاند و برخی نیز مطرح نبوده و حاال مطرح شدهاند.

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

چالشهاي رفعشده
چالشهایی که مطرح بوده ولی حاال نیستند ،عبارتاند از:
 .1چابک نبودن بخش دفاعی.
 .2عدم همکاری دفاعی با سایر کشورها.
 .1زود کهنه شدن (سرعت تغییر نیاز و فناوری).
 .4عدم اطمینان به بخش خصوصی.
چابک نبودن سازمان (بخش دفاعی) یک مسئله راهبردی هست ،اما چالش ویاژه بارای
تهیه رهنگاشت نیست .سازمانی که چابک نیست ،در در و انطباق با تغییرات جا مایماناد
که نتیجه طبیعی و اولیه آن حذف از گردونه رقابت است .این چالش به اجارای رهنگاشات
برمیگردد.
چالش عدم همکاری با سایر کشورها فینفسه یک چالش رهنگاشات نیسات .ایان یاک
سیاست است که رشد و توسعه بخش دفاعی با اتکای به همکاری با سایر کشورها باشد یاا
نباشد .از طرفی همکاریهای دفاعی ایران با کشورهای شرقی مانند چین و کاره شامالی در
دهه گذشته پررنوتر از زمان حاضر بوده است ،پا

نمایتوانساته باهعناوان یاک چاالش

آیندهنگاری باشد .به نظر میرسد اندیشکده آتینگار در احصای این چاالش درسات عمال
نکرده است.
رابرت فال یکی از انگیزههای ورود به رهنگاشت را مادیریت تغییارات ساریع فنااوری
میداند .زود کهنه شدن یک دلیل اصلی برای اتخاذ رویکرد استفاده از رهنگاشات اسات ناه
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یک چالش برای آیندهنگاری .تغییارات ساریع نیااز و فنااوری ،یاک ویژگای محایطهاای


کسبوکار در عصر حاضر است .حتی اگر بناا باشاد آن را باهعناوان یاک چاالش در نظار
گرفت ،یک چالش ذاتی حوزه کسبوکار است ،نه چالش آیندهنگاری یا تهیه رهنگاشت.
شرایط برای ورود بخش خصوصی به پژوهشهای دفاعی با اجرای دو نظام ناوآوری و
نوآوری باز نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته است؛ بنابراین میتوان گفت این چالش تنهاا
چالشی بوده است که در طول ده سال گذشته برطرف شده است.

مقایسه تطبیقی چالشها نشان میدهد نُه چالش از چالشهای سیزدهگاناه آینادهنگااری
بخش دفاعی در سال  15همچنان پابرجا هساتند .ایان چاالشهاا در جادول  4نشاان داده
شدهاند .برخی از این چالشها عیناً پابرجا ماندهاند ،اما برخی با تغییر شکل ،ماهیت چالشای
خود را حف کردهاند .ضعف در سیاستگذاری ،چالش دسترسای باه اطالعاات و ضاعف
دانش آیندهنگاری از چالشهای مزمن تهیه رهنگاشت در بخش دفاعی هستند کاه همچناان
حیات دارند .چالش انسجام ذینفعان در دهه  11بیشتر از جن

مشارکت بخش شیرنظاامی

در آیندهنگاری و فرایند اکتساب محصول یا فناوری بود ،اما در دهه  31بیشتر ناشی از رشد
سازمانهای تحقیقاتی نیروهاای مسالح و ورود مادیریتنشاده و گساتردهشاان باه حاوزه
مأموریتی ودجا است .ضعف تحلیل محیط در گذشته بیشتر به ادرا نادرسات از تغییارات
فناوری اشاره دارد ،اما اکناون ابعااد بیشاتری از ایان چاالش در قالاب ضاعف در تحلیال،
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چالشهاي مزمن

وضعیت درونی و بیرونی حوزه کسبوکار دفاعی خود را نمایان کرده است .گذشتهگرایای
فرماندهان در گذشته بیشتر ناشی از تمایل ایشان به حفا ساازمان رزم و ساالح ساازمانی
بود ،اما در حال حاضر بیشتر ناشی از ناآشنایی با فناوریهای پیشرفته دفاعی است.
جدول  :2چالشهاي مزمن آيندهنگاري بخش دفاع در طول يک دهه
چالشهای  78آیندهنگاری دفاعي
فقدان تجربه سیاستگذاریهای بلندمدت
عدم اطمینان به سیاستگذاریهای بلندمدت
مشارکت با دیگر سازمانها
مشکل در ایجاد اجماع میان بازیگران

چالشهای  78تهيه رهنگاشت دفاعي
ضعف در سیاستگذاری
عدم انسجام ذینفعان در تهیه رهنگاشت
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فقدان دادهها و اطالعات مناسب

ضعف در دسترسی به اطالعات

کمبود خبرگان

ضعف دانش و تخصص تهیه رهنگاشت

ادرا

نادرست از فناوری و تغییرات آن

تحلیل نادرست وضعیت

گذشتهگرایی فرماندهان

پیوند ضعیف کاربر با محصوالت نوین

نبود فرهنو انتشار آزاد نتایج

عدم دسترسی به سیاستها

فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

چالشهاي نوظهور
سه دسته از چالشها هم هستند که در دهه  11شناسایی نشده یا وجود نداشاتهاناد ،اماا
در حال حاضر جزو چالشهای مطرح تهیه رهنگاشت هستند .دسته اول چالشهایی هساتند
که ناشی از عملکردهای مادیریتی اسات ،مانناد چاالشهاای حمایات اجرایای و ماالی از
رهنگاشت و همچنین چالشهای انگیزشای کارشناساان .پاژوهش اندیشاکده آتاینگاار باه
سفارش مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی که یک نهاد راهباری در حاوزه دفااعی
است ،انجام شده است .احتمال نادیده گرفتن چالشهای مرتبط با عملکردهای مادیریتی از
جانب نهاد مدیریتی در این حالت باال است؛ اما چالشهای مستخر در این مقاله از جامعه
کارشناسان و مدیران تهیاه رهنگاشات گاردآوری شاده اسات کاه بیشاترین اشاراف را باه
چالشهای تهیه رهنگاشت دارند؛ بنابراین میتوان گفت این چالشها نوظهور نیستند ،اماا از
دید مجری آسیبشناسی مغفول مانده بودند.
دسته دوم چالشهایی هستند که ناشی از تغییرات محیطی بهویژه در نگارش فرمانادهان
نیروهای مسالح باه تحقیقاات دفااعی و تمایال باه ورود مساتقیم باه ایان حاوزه اسات.
سرمایهگذاری گسترده صنعت دفاعی در زمینه ساختافازار ،ساازمانافازار و مغزافازار کاه
عموماً هزینهبر هم هستند ،باعث انحصاری بودن این حاوزه از پاژوهش در ودجاا باود .باا
تقویت ردههای تحقیقاتی مستقر در سازمانهای تحقیقاتی نیروهای مسلح ،بهویژه در زمیناه
مغزافزار کمکم رویکرد رقابت این مراکاز باا تحقیقاات ودجاا جاای رویکارد همکااری را
گرفت.
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این چاالش تنهاا باه چاالش میاان نیارو و دفتار طراحای محادود نمایشاود .ضاعف
سیاست گذاری توسعه زیرسااختی صانعت دفااعی منجار باه گساترش ایان چاالش میاان


سازمانهای تحقیقات و جهاد خودکفایی و ایجاد ساختارهای موازی در میان این سازمانهاا
هم شده است .چالشهایی مانناد شافاف نباودن نقاش ذینفعاان ،فعالیاتهاای ماوازی و
همراهی نکردن مشتریان در تعریف نیاز از این دسته هستند.
اما دسته سوم چاالشهاا ،چاالشهاای ناشای از بلاوغ در مفهاوم رهنگاشات اسات.
رهنگاشت ابزار برنامهریزی تحقق تدریجی یک راهبرد است .پا

چاالشهاای راهپاردازی

ابهام در مأموریت جزو این دساته از چاالشهاای نوظهورناد .جادول  5تطبیاق مانادگاری
چالشهای تهیه رهنگاشت را در طول یک دهه نشان میدهد.

جدول  :5تطبيق ماندگاري چالشها در طول يک دهه

مقاله پژوهشی :ارائه الگوی شناخت چالشهای تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی

میتواند چالشهای تهیه رهنگاشت هم باشد .تعیین مقصد و چشمانداز ،استخرا راهبارد و
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تطبيق

چالشهاي 87
چابکنبودن بخش دفاعی؛

چالشهاي 97

چالشهاییکهقبالمطرحبودهاماحاالیانیستند،ویا

عدم همکاری دفاعی با سایر کشورها؛

وزنکمیدارند؛

زودکهنهشدن (سرعت تغییر نیاز و فناوری)؛
عدم اطمینان به بخش خصوصی؛
فقدان تجربه سیاستگذاریهای بلندمدت؛

ضعف در سیاستگذاری

عدم اطمینان به سیاستگذاریهای بلندمدت؛
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مشارکت با دیگر سازمانها؛

عدم انسجام ذینفعان در تهیه رهنگاشت

مشکل در ایجاد اجماع میان بازیگران؛
فقدان دادهها و اطالعات مناسب؛

چالشهایپابرجا

کمبود خبرگان؛
ادرا

نادرست از فناوری و تغییرات آن؛

ضعف در دسترسی به اطالعات
ضعف دانش و تخصص تهیه رهنگاشت
تحلیل نادرست وضعیت

گذشتهگرایی فرماندهان؛

پیوند ضعیف کاربر با محصوالت نوین

نبود فرهنو انتشار آزاد نتایج؛

عدم دسترسی به سیاستها

چالشهاییکهقبالمطرحنبودهاند،اماحاالیاایجاد
شدهاندویاوزنشانباالرفتهاست

چالش در حمایتهای اجرایی
ضعف در استخرا راهبرد
ضعف در تعیین مقصد و چشمانداز
ضعف در برنامهریزی رهنگاشت
ابهام در مأموریت
چالشهای مالی
شفاف نبودن نقش ذینفعان
وجود فعالیتهای موازی
همراهینکردن مشتریان در تعریف نیاز
انگیزه تهیه رهنگاشت

نتيجهگيری و پيشنهاد
آسیبشناسی ارزش اسناد رهنگاشتهای تهیهشده در حوزه کسبوکار دفااعی باا روش
ترکیبی پنل خبرگی ،مصاحبه و پرسشنامه انجام شد و دادههای مناسب گردآوری و تحلیال
شد .در این بخش این تحلیل جمعبندی و پیشنهاد مناسب برای رفع چالشها ارائه میشود.
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نتيجهگيري


نتایج تحلیل دادهها در بخشهای پیشین نشان مایدهاد اساناد رهنگاشاتهاای صانعت
دفاعی در جایگاهی که باید باشند ،نیستند و کارآیی الزم را برای تحقق اهداف محصاولی و
فناورانه دفاعی ندارند (جدول )1؛ بر اساس این پژوهش عواملی که منجر به کاهش کارآیی
اسناد رهنگاشت شدهاند ،عبارتاند از (جدول :)2


ایفای نقش کمرنو مشتری در تعریف نیاز.



حضور ضعیف همه ذینفعان در تهیه رهنگاشت.

عواملی که منجر به کاهش کارآیی اساناد رهنگاشات مایشاوند ،منبعاث از  15چاالش
اصلی هستند (جدول  )1که از میان چالشهای هفدهگانه تهیه اساناد رهنگاشات ،چاالش در
سیاستگذاری با وزن  %11مهامتارین چاالش تهیاه رهنگاشات اسات؛ چاالشهاای تهیاه
رهنگاشت را میتوان به چهار بُعد مدیریت ،کارکنان ،ذینفعان و اطالعات و در الیه بعادی
به نُه مؤلفه دستهبندی کرد؛ چالشهای منبعث از بُعد مادیریت باا وزن  %66و چاالشهاای
منبعث از بُعد ذینفعان با وزن  %11مؤثرترین عوامال کااهش اثربخشای اساناد رهنگاشات
هستند؛
توجه ناکافی به مفهوم رهنگاشت ،بهویژه نسبت رهنگاشت و راهبرد در بروز ناخواساته
بسیاری از چالشها تأثیرگذار بوده است؛ عالوه بر ایان عادم توجاه کاافی باه نقاش هماه
بازیگران نیز در انحراف اسناد راهبردی مؤثر بوده است؛ مقایسه چاالشهاا در طاول زماان
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ضعف اسناد سیاستگذاری.

نشان میدهد بسیاری از چالشهای تهیه رهنگاشت ،چالشهای مزمن و باهجاماناده از یاک
دهه پیش است که قاعدتاً اگر به آنها توجه میشد ،تا به حال حل شده بودند؛ درخت ابعاد
و مؤلفههای چالشساز در شکل  5بازنمایی شده است.
این نتایج با نظر رابرت فال در خصاوص چاالشهاای تهیاه رهنگاشات کاه در بخاش
پژوهش های زمینه اشاره شد ،همپوشانی خیلی نزدیکی دارد .فال نیز مهمترین چاالشهاای
تهیه رهنگاشت را حمایت و حف استمرار فرایند تدوین رهنگاشت و همچنین آشااز فرایناد
تهیه رهنگاشت میداند (فال و همکاران .)211 :1136 ،این نتیجهگیری در این پژوهش تحات بعاد
مدیریت با سهم ( %66شکل  )4مطرح شاده اسات .فاال و همکاارانش مهامتارین عوامال
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موفقیت یاک رهنگاشات را ایانگوناه فهرسات مایکنناد :شافافساازی بندبناد نیازهاای
کسبوکار؛ تعهد مدیریت ارشد؛ بهکارگیری نفرات شایساته؛ اراده و خواسات ایجااد ماؤثر
فرایندهای کسب وکار؛ فرهنو و سیاست پشتیبانی سازمان یا شارکت؛ زماانبنادی مناساب
گامها؛ ابزار ،فناون و روشهاای ماؤثر؛ فرایناد شافاف و ماؤثر بارای توساعه رهنگاشات؛
تسهیلگری و آموزش مؤثر و درنهایت در دسترس بودن اطالعات مورد نیاز؛ این موارد نیاز
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411

با موارد نشان دادهشده در شکل  5بهطور کامل همخوانی دارد.

شکل  :5درخت ابعاد و مؤلفههاي چالشهاي تهيه رهنگاشت

پيشنهاد
رویکرد استفاده از رهنگاشات و تمرکاز بار خواساتههاای اساسای کاه باهطاور عماده
خواستههای در بعد زمان و مربوط به آینده هستند ،یک الزام در دنیاای کسابوکاار اسات.
هرچند رویکرد توجه به رهنگاشت در ردههای مادیریتی حاوزههاای کسابوکاار باه یاک
رویکرد فراگیر تبدیل شده است ،اما بارای افازایش اثربخشای فعالیاتهاای ایان حاوزه و
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کارآمدی اسناد رهنگاشت پیشنهاد میشود:


الف) به مفهوم رهنگاشت توجه شاود؛ رهنگاشات ابازار یکپارچاه برناماهریازی تحقاق
تدریجی یک راهبرد است.
ب) پیش از اقدام به تهیه رهنگاشت ،به الزامات اساتخرا راهبردهاای متنااظر تمرکاز و
توجه شود (مأموریت ،تحلیل محیط و ذینفعان ،تعیین محصول و اهداف راهبردی ،تعیاین
راهبرد و راه دستیابی به اهداف راهبردی ،تعیین اهداف میانی و الزامات دستیابی به آنها).
سیاساتهااای توسااعه سااازمانی باارای تهیاه رهنگاشاات محصااولی بسایار ضااروری اساات
(بزرگترین چالش تهیه رهنگاشت).
د) در رویکردهای نوین ،برای تهیه رهنگاشت ،محیطهای عرضی و طولی یاک ساازمان
بسیار مهم هستند .برای تهیه رهنگاشت باید نقش همه ذینفعان بهصورت شافاف تعیاین و
در نظر گرفته شود.
از نگاهی دیگر و منطبق با الگوی شکلگیری چالشهای تهیه رهنگاشت که در شاکل 4
نشان داده شده است ،میتوان بر اساس رویکردهای حل مسئله تصامیمگیاران و توجاه باه
قانون پارتو برای حل مسئله ،راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
 اگر رویکرد حل مسئله اقدام کوتاهمدت و رفع مهمترین چالشهای تهیاه رهنگاشاتباشد ،پیشنهاد میشود بر چالش ضعف در سیاساتگاذاری و یکای از ساه چاالش
ضعف حمایتهای اجرایی ،ضعف در استخرا راهبرد یا ضعف در تعیین مقصاد و
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) سیاستگاذاری دفااعی و اساتخرا شااخصهاای امنیات دفااع نظاامی؛ همچناین

چشمانداز تمرکز شود.
 اگر رویکرد حل مسئله اقدام میانمدت و رفع مهمترین مؤلفههای چاالشسااز تهیاهرهنگاشت باشد ،پیشنهاد میشود بر مؤلفه چالشساز سیاستگذاری تمرکز شود.
 اگر رویکرد حل مسئله اقدام بلندمدت و بهبود مهمترین بُعد چالشی تهیه رهنگاشاتباشد ،پیشنهاد میشود بر بعد مدیریت تمرکز شود.
 اما اگر رویکرد حل مسئله اقدام جامع برای رفع چالشهای تهیه رهنگاشت باشد ،دراین صورتمسئلههای چندالیه پیش رو مطابق با شاکل  4و جادول  1بایاد مادنظر
قرار گیرد.
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اگر از منظر نظام ملی نوآوری به ساختار چالشها نگاه شود ،حدود  %11چاالشهاا باه
الیه حاکمیتی مربوط میشود %21 ،به چالشهای مرتبط با نگاشت نهاادی برمایگاردد ،اماا
بیشترین وزن یعنی  %53چالشها ماهیت درونسازمانی دارند؛ بنابراین شلبه بر چاالشهاای
تهیه رهنگاشت در حوزه کسبوکار دفاعی کاری شدنی است .الگوهاای پیشانهادی در ایان
پژوهش میتواند مسیر حرکت را بسیار روشنتر و هموارتر کند.
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،42بهار 1411
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فهرست منابع و مآخذ
الف .فارسي


احمدوند ،علیمحمد ،)1116( ،درباره راهبرد؛ مقدمهای بر تدوین طرح راهبردی در ناجا ،دوماهنامه توساعه
انسانی پلی  ،سال سوم ،شماره  ،11فروردین و اردیبهشت  ،16ص .61



اندیشکده آتینگار ،)1115( ،بررسی ،شناسایی و طراحی الگوریتم اقتضایی مناسب آینادهنگااری در ساطح
بخشی (با تأکید بر سه روش دلفی ،رهنگاری و سناریونگاری) نمونه موردی :بخاش صانایع دفااعی ایاران،



خسروی ،عباس و احمدوند ،علیمحمد ،)1131( ،بازتعریف مفهوم رهنگاشات باا روش تحلیال مضامون،
فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا ،سال چهارم ،شماره یازدهم ،بهار  ،31صص .5 -23



خزایی ،سعید و کاشانی ،حامد ،)1135( ،آسیبشناسی مدلهای رهنگاشت فناوری ،شناساایی چاالشهاا و
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