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چابکسازی فعالیتهای اقتصادی صنایع دفاعی
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محمدتقی خوبرو
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تاريخ پذيرش1400/03/29 :

چکیده
صنايع دفاعی ايران ،يکی از بخشهای مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری است که به طراحی و تولید
محصوالت و فناوریهای دفاعی و غیردفاعی اشتغال دارد .به زعم صاحب نظران ،صنايع دفاعی ايران در انجام
مأموريت خود که پشتیبانی از نیروهای مسلح است ،توانايی شگرفی را نشان داده است؛ اما با توجه به وجود
محدوديت در فعالیت های اقتصادی ،در انجام اين نوع از فعالیت با تنگناهايی مواجهه هستند که مانع چابکی
آنها شده است .از آنجا که مطالعه موردی پژوهش ،صنايع وابسته به سازمان صنايع دفاع ايران را در برمیگیرد،
پرسش اصلی آن است که راهکارهای چابکسازی فعالیت اقتصادی سازمان صنايع دفاع ج.ا ايران چیست؟ براين
اساس ،در اين پژوهش با رويکردی کیفی و راهبرد نظريه داده بنیاد ساختاريافته ،از طريق شناسايی الزامات و
اقتضائات فعالیتهای اقتصادی صنعت دفاعی ،با مطالعه متون مرتبط و مصاحبه با افراد خبره و آگاه ،مدلی برای
چابکسازی آن طراحی و ارائه گرديده است .نتايج نشان میدهد که اين صنايع ،جهت چابکسازی فعالیتهای
اقتصادی نیازمند افزايش سرعت ،افزايش انعطاف پذيری ،افزايش هوشمندی ،افزايش آينده نگری و افزايش
مشارکت پذيری به عنوان راهبردهای اصلی در فعالیتهای اقتصادی هستند که عواملی هشت گانه به صورت
مستقیم و عواملی نیز تحت عنوان عوامل محیطی بسترساز و مداخله گر به صورت غیرمستقیم در افزايش
قابلیتهای چابکی اين صنايع در فعالیتهای اقتصادی موثر شناخته شده اند .همچنین در ادامه براساس شرايط
شناخته شده ،راه کارهای چابک سازی نیز پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی :چابکسازی ،فعالیتهای اقتصادی ،صنايع دفاعی.
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 .1مقدمه
معموالً تأثیر صنايع دفاعی بر صنايع غیردفاعی در قالب پیامدهای مانند زايش و سرريزهای دانش و فناوری
در قالب حمايت اضطراری از صنايع غیردفاع در مواقعی همچون تحريم ،سیاستهای باالدستی حمايت از تولید
ملی ،شیوع بیماری ،حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و مانند آن اتفاق می افتد ،اما عالوه بر موارد فوق،
صنايع دفاعی برای موارد ديگری همچون تجاری سازی دانش و فناوری ،کسب درآمد و تامین مخارج و مانند
آن نیز اقدام به فعالیت اقتصادی میکنند .بنابراين امروزه اين صنايع متمايل اند که از فضای بسته دفاعی خارج
شده و در يک فضای باز اقتصادی به فعالیت تجاری نیز بپردازند؛ در اين صورت تعامالتی همچون همکاری،
رقابت و حتی يادگیری بین بخش دفاعی و غیردفاعی به صورت طبیعی افزايش يافته و ديوارهای بین اين دو
بخش کمرنگ شده است (والش .)2011 ،1امروزه عوامل زيادی وجود دارد که ادامه حرکت بخش دفاعی در
فضای بسته دفاعی را برنمیتابد و ضرورت حرکت به سمت فضای بازتر برای انجام اثربخش فعالیتهای
اقتصادی و همچنین بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای بخش دفاعی در بخش غیردفاعی را اجتناب ناپذير
نموده است .برخی از اين عوامل علّی عبارتند از:
 کمبود سرعت در تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی صنايع دفاعی و خلق ثروت از آن؛
 کمبود مدلهای شفاف و منعطف همکاری بخش دفاعی و غیر دفاعی؛
 کمبود هوشمندی در شناخت بازارهای داخلی و بین المللی محصوالت غیردفاعی و دومنظوره در صنايع
دفاعی؛
 ضرورت حاکم شدن فضای همکاری و مشارکت با ديگر صنايع ملی در جهت حمايت از تولید ملی و
خودکفايی؛
 دانش محوری اقتصاد و به تبع آن لزوم افزايش آيندهنگری در فعالیتهای اقتصادی صنايع دفاعی؛
 تقاضاهای گستره ،متنوع ،متغیر و گاهاً اضطراری و نابهنگام بخش غیردفاعی از خدمات صنايع
دفاعی(خوبرو و همکاران.)1397 ،
به رغم مطالب فوق ،صنايع دفاعی وقتی وارد عرصه صنايع غیردفاعی میشوند به علت فعالیت در شرايط و
فرهنگ دفاعی از چابکی الزم در بخش غیردفاع برخوردار نیستند .سرعت کم ،ضعف انعطاف و هوشمندی از
مواردی می باشد که در بیشتر پژوهش هايی که در اين حوزه صورت گرفته شده به آنها اشاره شده است.
براساس خبرگزاری جمهوری اسالمی و به نقل از وزير دفاع در  15شهريور  ،1399در اين سال ،سازمان های
وابسته به وزارت دفاع ،حجم عملکرد فعالیت اقتصادی و غیردفاعی  130هزار میلیارد ريالی را در ارتباط با بیش
از  5700شرکت خصوصی در فرآيند تامین تا تحويل محصول داشته اند .با اين همه ،به رغم صاحبنظران،
کندی اقدامات ،افزايش هزينه ،بیبرنامگی ،و کاهش رضايت مشتريان در فعالیتهای اقتصادی صنايع دفاعی
نیز ديده شده است .به عنوان نمونه در پژوهش های صورت گرفته ،خوبرو و همکاران ( )1398در پژوهشی
Walsh
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میدانی با کمک ماتريس تحلیل اهمیت عملکرد 1ضعف رقابت پذيری و کسب رضايت مشتری در اقدامات
اقتصادی صنايع وابسته به سازمان صنايع دفاعی ايران را شناسايی نموده اند .همچنین سلیمانی و همکاران
( )1397در پژوهشی میدانی با کمک مدلسازی ساختاری تفسیری ،2مشکالت و موانع ورود به طرح های
غیردفاعی وزارت دفاع ايران را شامل مسائل تعلل يا عجله در تصمیم ،مسائل راهبرد و قوانین ،مسائل ساختاری،
مديريتی و راهبردی معرفی میکنند .به زعم صاحب نظران ،اين دست از صنايع با توجه به مأموريت خود که
پشتیبانی از نیروهای مسلح است توانايی شگرفی را نشان داده اند اما در فعالیت های اقتصادی داخلی و خارجی
خود چابکی الزم را نداشته اند .چابکی ،3توانايی سازمان برای پاسخ سريع و مؤثر به تغییرات تقاضای بازار ،با
هدف يافتن نیازمندیهای مشتری ،پاسخ به نیازهای او و کسب اهداف سازمان مربوط میباشد .بنگاههای
چابک به بازارهای متغیر با سرعت و انعطاف و بهطور مؤثر واکنش نشان میدهند (آکايا .)2020 ،4کاهش
هزينههای تولید ،افزايش رضايت مشتری ،از بین بردن فعالیتهای فاقد ارزش افزوده ،و افزايش مزيت رقابتی،
از جمله مزايايی است که میتوان از طريق راهبردهای چابکی بدست آورد (بوتانی .)2009 ،5چابکی برای ارضای
نیازهای متغیر بازار ضروريست و در اجزای متعدد سازمان برای پاسخگويی بهتر به محیط کمک شايان میکند
(هادی تبار و همکاران .)1396 ،چابکی سازمانی ،برای اين نوع از سازمان ها اين پیام را دارد که دوران مديريت
سنتی با پارادايم های نظامی به سرآمده و بايد برای پاسخ سريع به تغییرات راه های جديدی را در پیش گرفت.
با اين مقدمه ،پرسش اصلی آن است که در انجام چابک فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی ايران چه شرايطی الزم
است؟ چگونه میتوان آنها را به سمت چابک سازی در اين حوزه سوق داد؟

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
يکی از صنايع مهم و توانمند در ايران صنعت دفاعی است .امروزه صنايع دفاعی جمهوری اسالمی ايران در
زمینه قابلیت های فناورانه ،رشد قابل توجهی کرده و در طراحی ،ساخت و تولید سامانه های نسبتاً پیشرفته و
نوآوری های فناورانه توانمند شده است ،به صورتی که اکنون فرآيندهای درونی صنعت دفاعی نه تنها برون
دادهای نظامی و در نتیجه اقتدار وجوه نظامی را در پی داشته است بلکه ستاده ها و دستاوردهای متنوع به
صورت سرريز به سمت بخش غیر دفاعی ،اقتدار وجوه غیردفاعی و کمک به تولید ملی را نیز به ارمغان آورده
است (منتظری .)1393 ،در گذشته معموالً تأثیر بخش دفاعی بر بخش غیردفاعی در قالب پیامدهايی مانند
زايش و سرريزهای دانش و فناوری و مانند آن اتفاق میافتاد ،اما امروزه با توجه به درخواستها ،نیازمندیها و
زمینه های مختلف فعالیت در بخش غیردفاعی ،ارائه خدمات هدفمند به اين بخش را مهم ساخته است (برانتون،6
 .)2012هرچند سیاست دومنظوره سازی اين صنايع نیز می تواند همزمان اهداف اقتصادی و دفاعی را محقق
1

(Importance-Performance Analysis(IPA
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6 Brunton
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سازد (خوبرو و همکاران ،)1398 ،اما مسلماً صنايع دفاعی نیازمند چابکی بیشتری برای اقدامات اقتصادی با
توجه به اقتضائات تجارتی در سطح ملی و بین المللی است.
به طور کلی ،دو مفهوم از تعريف ذاتی چابکی ناشی میشود « :سرعت عمل و انعطاف پذيری» در برابر نیازهای
در حال تغییر و ديگر « پاسخگويی شايسته» به نیازها (يگانگی و زهیری .)2012 ،1پاسخگويی عبارت است از
کشف تغییرها و ارائه پاسخ سريع به آنها و شايستگی نیز مجموعه ای وسیع از توانايی ها برای ايجاد فعالیت
های سودآور در جهت هدف های سازمان است (تورنگ و همکاران .)2005 ،2در تعريف ديگر ،چابکی به معنای
واکنش اثر بخش به محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به عنوان فرصت هايی برای
پیشرفت سازمانی است (بسکارادا و همکاران .)2018 ،3ولی در اصل واژه چابک در فرهنگ لغت ،به معنای
حرکت سريع ،چاالک ،فعال ،توانايی حرکت به صورت سريع و آسان و قادر بودن به تفکر به صورت متهورانه
و با يک روش هوشمندانه بکار گرفته شده است .برحسب نتايج و پیامدها ،چابکی به معنای تغییرات پويا،
موقعیت گرا و جسورانه تلقی میشود که متضمن موفقیت در سهم بازار و دستیابی به مشتريان انبوه است (جی
جر و همکاران .)2020 ،4به عبارت ديگر ،منظور از چابکی ،توانايی يک واحد کسب وکار برای رشد و بقاء در
يک محیط رقابتی است که تغییرات آن مستمر و غیر قابل پیش بینی بوده و نیازمند واکنش سريع و منعطف
به درخواستهای متغیر است (ثابتی .)1397 ،مسلماً سازمانهايی که در زمینه های سرعت ،انعطاف پذيری بیشتر
و پاسخگويی فراوان ،سرمايه گذاری میکنند ،زودتر به هدف هايشان خواهند رسید (آقايی .)1393 ،به هر حال
صنايع دفاعی نیز از اين موضوع مستثناء نیستند .اين صنايع برای چابکی اقدامات اقتصادی خود بايد بر چه
چیزهايی تکیه کنند؟ چابکی برای سازمانهای صنعت دفاعی بهمعنای مجموعهای از فرآيندها ،ابزارها و روشها
در جهت بهبود توانايی واکنش سريع به نیازهای متغیر بازار و مشتريان ،تهديدات بالفعل و بالقوه توأم با کنترل
هزينهها و بهبود سطح کیفیت محصوالت و خدمات است (پاشايی و همکاران .)1399 ،در ادامه ،در ابتدا به
شناخت تفاوت دو بخش فعالیتهای دفاعی و فعالیتهای اقتصادی صنايع دفاعی پرداخته و سپس در پیشینه
میدانی از منظر دانشمندان به مطالعه مفاهیم و مولفه های چابکی در صنايع غیردفاعی و همچنین صنايع دفاعی
پرداخته میشود.
 .1-2وضعیت فعلی فعالیت اقتصادی صنایع دفاعی
به طور خالصه ،صنايع دفاعی در زمینه تامین تجهیزات دفاعی باتوجه به مأموريت و اقتضائات اين صنايع،
دارای قوانین و تشريفاتی هستند که اجباراً به اجراء آن می پردازند .اما مورد اين پژوهش فعالیت های غیردفاعی
و اقتصادی است که اين صنايع را از فضای بسته نظامی خارج کرده و مجبور به رعايت الزامات فضای کسب و

1

Yeganegi & Zahiri
Torng et al
3 Baskarada et al
4 Geiger et al
2
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کار رقابتی می نمايد .به طور کلی تفاوت صنعت دفاعی و غیردفاعی از منظر برخی معیارها به صورت زير بیان
میگردد:
جدول شماره ( )1برخی تفاوت ها در بین صنايع بخش دفاعی و غیردفاعی
بخش دفاعی

بخش غیر دفاعی

ماموريت محوری میزان هزينه کردها

اهمیت بااليی هزينه و سرمايه گذاری (هزينه محور)

تولید مشتری محور  /تعداد مشتری و تنوع آن کم

تولید انبوه  /تنوع بازار و مشتری

تسلط کارکنان طراح و مهندسی ساخت

تسلط کارکنان بازاريابی و فروش

محیط عملیاتی مطمئن

محیط عملیاتی غیر قابل پیش بینی

سیستم حسابداری و قوانین دفاعی

سیستم حسابداری و قوانین تجاری

بدون رقابت يا اندک

وجود رقابت شديد

احاطه محیط امنیتی اطالعاتی و قوانین نظامی

احاطه قوانین دولتی و تجاری

منبع :طرهانی 1389 ،به نقل از Neal and Taylor.2001

مطابق جدول فوق ،فعالیت در صنعت دفاعی با زيست بوم غیردفاعی متفاوت است .صنايع دفاعی در انجام
اقدامات اقتصادی ،بايد به اقتضائات و ويژگی های بخش صنايع غیردفاع توجه داشته باشند ،براين اساس ،صنايع
دفاعی ،قدرت بسیج کنندگی منابع ،پويايی ،چاالکی ،يکپارچگی و انسجام ،دانش بنیانی ،يادگیرندگی و نوآوری،
بهره وری ،پاسخگويی و شايستگی را در جهت توسعه فعالیت اقتصادی بکار میگیرند .در اين رويکرد ،گذر از
وضع موجود به وضع مطلوب اين صنايع در جدول زير نشان داده شده است.
جدول شماره ( )2رويکردهای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب صنايع وابسته نظامی در فعالیتهای تجاری
وضع مطلوب
علم و فناوری و دانش به عنوان قدرت
ساخت و تولید بر مبنای نیاز بازار
تولید حداکثری از طريق طراحی محصول و تحقیقات
کاربردی
مديريت يکپارچه ی راهبرد و نوآوری
ايجاد هسته های کوچک ،شبکه های بزرگ در سطح
ملی
توجه به توسعه و کاربرد فناوری های نرم و هم افزا
توسعه سرعت و انعطاف در پاسخگويی

منبع :خوبرو و همکاران1398 ،

به جای
به جای
به جای

وضع موجود
قدرت نظامی به عنوان قدرت
ساخت و تولید بر مبنای توان
تولید حداقلی از طريق طراحی محصول و تحقیقات
کاربردی
بی برنامگی در فعالیت اقتصادی

به جای

ايجاد ساختارهای گسترده ی سلسله مراتبی

به جای
به جای

توجه به توسعه و کاربرد فناوری های سخت
پیچیده سازی محیط امنیتی با طبقه بندی های پیچیده

به جای
به جای
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 .2-2پیشینه پژوهش
 هادی تبار و همکاران در پژوهشی با عنوان ارائه مدل بومی چابک سازی سازمانی در شرکت هایدانش بنیان ،با مطالعه و بررسی گسترده ادبیات و مصاحبه با خبرگان  19عامل اصلی چابکی را
شناسايی نموده اند .سپس اين عوامل با تنظیم پرسشنامه ای در اختیار خبرگان دانشگاهی و
متخصصین شرکت های دانش بنیان قرار داده اند .نتايج آن با کمک تکنیک فازی مورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفته و روابط اين عوامل و همچنین شدت تاثیرگذاری و تاثیرپذيری آنها در اين شرکتها
مورد بررسی قرار گرفته است .با بررسی نتايج بدست آمده مشخص شده است که توانايی پاسخ به
خواسته های مشتريان ،توانايی پاسخ به مسائل محیطی و انعطاف پذيری نیروی کار به ترتیب با
اهمیت ترين عوامل و انعطاف پذيری نیروی کار ،انعطاف پذيری فرآيند کسب و کار و متغیرهای
قابلیت دانش در مجموع تاثیر گذاری شان بیشتر و جزو عوامل علّی و سرعت ارائه خدمات و
محصوالت در مجموع تاثیر پذيری شان بیشتر و جزو عوامل معلول در چابکسازی میباشند (هادی
تبار و همکاران.)1396 ،
ثابتی در پژوهشی با عنوان طراحی و تبیین مدل چابکی سازمانی صنعت حملونقل دريايی ايران
به منظور دستیابی به کالس جهانی ،با بررسی و استفاده از نظريات و مدلهای محققین چابکی
سازمانی پیشین و نیازمندیها و الزامات ساختار کسب و کار صنعت حملونقل دريايی ايران چارچوب
مفهومی شامل  17مؤلفة چابکی سازمانی را شناسايی نموده و تحت  4بُعد اصلی شامل چابکی منابع
انسانی ،تکنولوژی ،عوامل سازمانی و چابکی زنجیرة حملونقل دريايی طبقه بندی گرديد .در نهايت
با استفاده از متدلوژی مدلسازی تفسیری ـ ساختاری ،روابط بین ابعاد چابکی سازمانی صنعت مورد
مطالعه تعیین شده و به صورت يکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است .تحلیل عاملی تأيیدی و
شاخصهای آن ،نشان داده که مؤلفههای هفدهگانه ،همبستگی خوبی با چهار بعد اصلی و در نتیجه
با چابکی صنعت حملونقل دريايی ايران جهت دستیابی به کالس جهانی دارند (ثابتی.)1397 ،
 مولوی و همکاران نیز در پژوهشی در صنايع هوايی ايران قابلیتهای چابکی را مورد مطالعه قرارداده اند در مجموع 32 ،قابلیت چابکی در  10حوزة اصلی شامل ادغام و يکپارچگی ساختارها،
شايستگی افراد ،گروهسازی ،فناوری ،کیفیت اقدامات ،تغییر و تحول ،مشارکت ،بازار ،آموزش و رفاه
را ارئه کرده اند (مولوی و همکاران.)1392 ،
 در مقالهای ديگر امیرنژاد و همکاران( )1394در پژوهشی با عنوان الگوی چابکسازی سازمان هایدولتی با رويکردی به سازمان های دفاعی ،محورهای محرک چابکی ،قابلیت چابکی ،توانمندساز
چابکی و ارزيابی چابکی را برای کلیت فعالیت اين نوع از سازمانهای دولتی شناسايی و برای آنها
مؤلفههايی را مطرح و با تکنیک دلفی آن را تأيید کرده اند (امیرنژاد و همکاران.)1394 ،
 همچنین خوبرو و همکاران ( )1398در پژوهشی با عنوان يکپارچگی صنعت دفاعی و غیردفاعی:يک بوم نگاری خط مشی در صنعت دفاعی ،در راستای شناسايی اين مسیر ،در ابتدا با مطالعه
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مستندات مکتوب و مصاحبه با خبرگان آگاه دانشگاهی و صنعتی ،از طريق شناسايی الزامات و
اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ايران ،اقدام به طراحی مدلی تحلیلی /فرآيندی به عنوان
راه نمای عملی خط مشی گذاران اين عرصه نموده اند .بوم نگاری خط مشی ،اشاره به گردآوری
اجزا و عناصری دارد که تشکیل دهنده رفتار برخی زير مجموعههای /فرآيندهای فضای زيستی
صنعت دفاعی برای حضور در بخش صنعت غیر دفاعی میباشند .نتايج پژوهش ،نشان از توجه به
سه مرحله شامل  3دسته عناصر محوری با عناوين پیشران ها ،زمینه سازها و راهبردها و همچنین
 6بعد سازماندهنده و  28مولفه پايه موثر بر جهت گیری برای يکپارچگی صنعت دفاعی و غیردفاعی
دارد (خوبرو و همکاران.)1398 ،
 در مقالهای ديگر آقامحمدی و حسنوند ( )1398در مقاله ای با عنوان ابعاد و مولفههای چابکسازیسازمانهای نظامی ،به روش موردی و زمینه ای ،بعد فیزيکی و غیرفیزيکی چابک سازی اين
سازمانها را در قالب مولفه هايی شناسايی نموده اند و سپس ارتباط بین آن ها را با ابزار پرسشنامه
در جامعه آماری هدفگذاری شده مورد مطالعه قرار داده اند .در اين پژوهش ،نیروی انسانی ،ساختار
سازمانی ،فرماندهی و هدايت ،خالقیت و نوآوری به عنوان مولفه های غیرفیزيکی و فناوری و
تجهیزات به عنوان مولفه های بعد فیزيکی چابک سازی سازمان شناخته شده اند (آقامحمدی و
حسنوند.)1398 ،
در ادامه ساير نظريات دانشمندان و مطالعات خارجی در خصوص چابکی فعالیت های اقتصادی صنايع دفاعی
به صورت جدول زير خالصه میگردد:
جدول شماره ( )3ساير مطالعات در خصوص عوامل موثر بر چابکی فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی
منبع

توضیحات

ابعاد /عامل

ويشنیسکی
2012

بر اساس بررسی منافعی که صنايع دفاع برای کشور
دارد اعم از سیاسی ،اقتصادی ،رفاهی ،نظامی و
دفاعی و بر اساس تحلیل محیطی از وضعیت صنايع
دفاع نیاز به توجه به اصالحات ساختاری را مطرح
مینمايد.

اصالح ساختار برای
چابکی

دون و
برادون
2008

پرانی
1997

میزان تعامل بین بخش دفاعی و غیر دفاعی با
عواملی نظیر تفاوت در فناوری و الزامات امنیتی
تحت تاثیر است که می تواند محدوده ای از صفر تا
تعامل کامل را در برگیرد.
براين اساس تحول در بکارگیری فناوری به ارتقای
اقدامات بازرگانی کمک کننده است
کاهش بودجه های دفاعی نیازمند بازسازی فرآيند
تدارک نیروهای مسلح است.فعالیت اقتصادی در
صنعت دفاعی
می تواند فرآيند جديد تامین مالی نظامی باشد.

مولفهها
انعطاف پذيری برای
پاسخگويی به نیاز غیر
دفاعی /يکپارچگی چند
گانه

اصالح فناوری برای
چابکی

تحريک تقاضا/
سرعت دهی اقدامات

بازسازی فرآيندها برای
چابکی

تقويت زير ساخت /ساده
سازی
رهبری هزينه /نظامات
تضمین کیفیت
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به نقل از
کرانی
2003

انگر
2013
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توضیحات

ابعاد /عامل

نتايج تحقیقی که از سوی مؤسسه ای.تی.کرنی در
هشت کشور انجام شد ،نشان داد که مؤسسههای
دفاعی چابک در بهره وری  53درصد ،در رضايت
کارکنان 38درصد و در رضايتمندی مشتريان يا
مصرف کنندگان 3درصد افزايش و رشد داشته اند.

پیامدهای چابکی برای
ارزيابی استقرار چابکی

انتقال فناوری از بخش دفاعی به صنايع غیردفاعی
در قالب يک پايان نامه در دانشگاه اسلو ،عوامل موثر
بر موفقیت فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی را به
صورت روبرو شناخته است .سپس وضعیت بکارگیری
اين عناصر را در برخی صنايع نظامی مورد مطالعه
قرار داده و به طور خالصه به اين نتیجه رسید که
بین اين عوامل و گسترش فعالیت اقتصادی و
تجاری صنعت دفاعی رابطه مثبت و مستقیمی برقرار
است.

عوامل موثر بر گسترش
فعالیت اقتصادی

مولفهها

میزان بهرهوری /رضايت
کارکنان/
رضايت مشتريان،

همکاری بیرونی،
تنوع تکنولوژی،
ظرفیت نوآوری،
به کارگیری فرهنگ
غیردفاعی

 .3-2مدل مفهومی پژوهش
مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش مشخص نمود که انديشمندان عوامل مختلف موثر بر چابکسازی صنايع
دفاعی برای فعالیت اقتصادی در بخش غیردفاعی را معرفی کرده اند .با توجه به هدف اين پژوهش که پاسخ
به اين پرسش بود که راهکارهای چابکسازی فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی ج.ا ايران چیست و با بهرهگیری
از راهبرد نظريه داده بنیاد ،عوامل شناخته شده حاصل از مطالعات نظری فوق ،به صورت شکل زير به عنوان
جمع بندی و مبنای نظری مدل مفهومی استخراج گرديد .در اين مدل شرايط موثر بر توسعه چابکی ،و پیامدها
به صورت اولیه مستخرج گرديده است.
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شکل شماره ( )1مدل مفهومی پژوهش

 .3روش شناسی پژوهش
روش شناسی اين پژوهش ،نشان دهنده بنیاد فلسفی پارادايم تفسیری و جهت گیری کلی آن از نوع کاربردی
می باشد؛ استراتژی پژوهش ،کیفی از نوع توصیفی ،و باتکنیک تحلیل مضمون و استراتژی نظريه داده بنیاد
است.
نحوه گردآوری دادهها ،در ابتدا با مطالعه متون مرتبط و همچنین با ابزار مصاحبه به روش اکتشافی و نیمه
ساختاريافته صورت گرفته است؛ سوالهای مصاحبه براساس بیان مسئله تحقیق و مدل اولیه ساخته شده محقق،
تنظیم و تدوين شده است.
جامعه مورد مطالعه ،شامل افراد آگاه در زمینه صنايع دفاعی به ويژه در حوزه فعالیت های اقتصادی آن می باشد
که به صورت فهرست باز و در دسترس انتخاب شده اند .تعداد نمونه های اين پژوهش تا مرحله رسیدن به
نقطه اشباع ادامه يافته است و نقطه اشباع زمانی است که يافته های حاصل از مصاحبه های جديد چیزی به
يافته های قديم نیافزايد .برای انجام اين امر با  15نفر از مديران و معاونین و کارشناسان صنايع وابسته سازمان
صنايع دفاع و ستاد آن ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و برخی اساتید دانشگاهی آگاه به موضوع در
دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه آموزشی و تحقیقات صنايع دفاع که دارای ويژگی خبرگی مانند سابقه
همکاری با اين صنايع و يا تجربه فعالیت اقتصادی در اين صنايع همچون مدير پروژه غیردفاعی ،تحصیالت
مرتبط و غیره بوده اند به صورت نمونه در دسترس ،انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند .زمان مصاحبه آنها
بین  20تا  40دقیقه و پرسش ها به صورت باز بوده است .قابل ذکر است ،به علت مسائل امنیتی و به درخواست
خود شرکت کنندگان از معرفی اسامی و پست های انها در اين پژوهش معذوريم.
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جهت اعتبار و روايی نتايج پژوهش ،از ابزارهای روايی روش تحقیق کیفی بهره برده شده است (دانايی و
همکاران )1392 ،که عبارتند از :مشارکتی بودن پژوهش :به عبارت ديگر همزمان در مصاحبه از مشارکت
کنندگان خواسته می شود که در تحلیل و تفسیر داده ما را کمک نمايند تا اجماع شکل گیرد .ممیزی پژوهش:
حساسیت و تجربه نظری و عملی پژوهشگر در اين حوزه از موضوع تحقیق ،با تحلیل مستمر و انسجام بخشی
به ورودی و خروجی پژوهش بر دقت و اعتبار علمی نتايج پژوهش و قابلیت اعتماد آن افزوده است.
به طور کلی روشهای پژوهش کیفی برای پردهبرداشتن از پديدههايی که کمتر شناخته شدهاند و ديدن اينکه
در پشت آنها چه نهفته است ،به کار گرفته میشوند .در اين نوع از پژوهش ها بجای تالش در توضیح صرف
روابط علت و معلولی ،به تفسیر وقايع و پديدهها در محیطهای طبیعی پرداخته تا پیچیدگی های آن رخدادها و
وقايع را به وضوح روشن نمايد (بازرگان .)1394 ،تحلیل مضمون در اين پژوهش به صورت مراحل نظريه داده
بنیاد صورت گرفته است .زمانی که اطالعات اندکی در مورد پديده موردمطالعه (در اين پژوهش ،چابک سازی
فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی) وجود داشته باشد و يا اينکه در مطالعات و پژوهشهای انجامشده در ارتباط با
موضوع موردنظر ،يک چارچوب نظری جامع برای تبیین موضوع وجود نداشته باشد و از طرف ديگر ،زوايای
پنهان بر ابعاد و مؤلفههای مختلف و انبوه موضوع ،سايه بیفکند و مانع تکمیل شواهد در نتیجهگیری و
فراهمکردن دانشی معتبر شود ،استفاده از روش نظريه پردازی داده بنیاد ضروری میشود؛ بنابراين در اين
پژوهش از اين روش برای تشريح يا خالصهکردن الگوهای موجود در دادههای کیفی حاصل از مطالعه متون و
مصاحبهها و نتیجه گیری منطقی بهره برده شده است .اين روش يک سلسله رويههای سیستماتیک را به کار
می گیرد تا نظريه ای مبتنی بر استقرا پديده مورد نظر را ايجاد کند .مراحل اجرای پژوهش به شیوة داده بنیاد
عبارتند از:
 کدگذاری باز و جمع آوری مفاهیم:مفهوم پردازی از داده ها اولین قدم در تجزيه و تحلیل به شمار میرود .به اين منظور داده های اسناد کتابخانه
ايی و مصاحبههای میدانی به دقت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و دادههای مشابهی که بار معنايی يکسانی
داشتند تحت کدهای مشترکی کدگذاری گرديد.
کدگذاری محوری:
 شرايط علّی :عواملی هستند که مقولة اصلی را تحت تاثیر قرار میدهند و به وقوع يا گسترش پديدهمورد نظر میانجامد .محقق میتواند با توجه به خود پديده و با نگاه منظم به دادهها و بازبینی
رويدادها و وقايعی که از نظر زمانی مقدم بر پديده مورد نظرند ،شرايط علی را بیابد.
 مقولة اصلی (محوری) :پديدة اصلی (هسته) مورد مطالعه .پديده مورد نظر ،ايده و فکر محوری،حادثه ،اتفاق يا واقعهای است که جريان کنشها و واکنشها به سوی آن رهنمون میشوند تا آن را
اداره ،کنترل و يا به آن پاسخ دهند .اين مقوله همان عنوانی (نام يا برچسب مفهومی) است که برای
چارچوب يا طرح به وجود آمده در نظر گرفته میشود.
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شرايط مداخلهگر :شرايط ساختاری که به پديدهای تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر
میگذارند .آنها راهبردها را در درون زمینه خاصی سهولت میبخشند و يا آنها را محدود و مقید
میکنند.
راهبردها :راهبردها مبتنی بر کنشها و واکنشهايی برای کنترل ،اداره و برخورد با پديده مورد نظر
هستند .راهبردها مقصود داشته ،هدفمند است و به دلیلی صورت میگیرد .همواره شرايط مداخلهگر
و بسترساز نیز در شکل گیری راهبردها يا محدود سازی ان موثراند.
پیامدها :نتايجی که در اثر راهبردها پديدار میشود .پیامدها نتايج و حاصل کنشها و واکنشها
هستند .پیامدها ممکن است حوادث و اتفاقات باشند ،شکل منفی به خود بگیرند ،واقعی يا ضمنی
باشند ،و در حال يا آينده به وقوع بپیوندند .همچنین اين امکان وجود دارد که آن چه که در برههای
از زمان پیامد به شمار میرود در زمانی ديگر به بخشی از شرايط و عوامل تبديل شود.
بستر (زمینه) :بستر و زمینه مجموعه مشخصههای ويژهای است که به پديده موردنظر داللت میکند؛
يعنی محل حوادث و وقايع متعلق به پديده .بستر نشانگر مجموعه شرايط خاصی است که در آن
راهبردهای کنش و واکنش صورت میپذيرد.

کدگذاری انتخابی:
پس از بررسی کیفیت مقوله ها و داده های گردآوری شده از جنبههای مختلف ،و تعیین ارتباط بین مقولهها در
سطوح مختلف و مسیريابی شرطی ،مرحلة کدگذاری محوری به پايان رسیده تا در گام نهايی تحلیل ،کدگذاری
گزينشی و خلق نظريه و مدل نهايی انجام شود .بنا به نظر کرسول ( )2005يک نظريه پرداز داده بنیان ،می
تواند نظريه خود را به سه شیوه ممکن ارائه نمايد :به صورت نمودار ،به شکل تشريحی و روايت يک داستان،
يا به صورت مجموعه ای از گزاره ها (بازرگان .)1394 ،در اين پژوهش ،نتايج پژوهش به صورت مدل نامبرده
و اجزای آن روايت میشود.
 .4تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش
از طريق بررسی مستندات مکتوب و سپس مصاحبه حضوری با تعدادی از خبرگان آگاه به موضوع به صورت
کدگذاری باز به جمع آوری مفاهیم در مورد موضوع پژوهش پرداخته شد .سپس براساس کدهای باز و آزاد
همگون ،يک مقوله يا تم فرعی و براساس مجموعه مضمون ها ،يک محتوای گزينش يا مقوله اصلی سازمان
دهنده در قالب اجزای نظريه داده بنیاد در مرحله کدگذاری محوری شناسايی شد .به علت جلوگیری از طوالنی
شدن مقاله ،در جدول زير صرفاً تعدادی نمونه برای مشخص شدن شیوه همترازی عناصر استخراج شده با
مراحل تدوين مدل منطبق با نظريه داده بنیاد خالصه میگردد .شايان ذکر است ،تعداد کدهای باز(مفاهیم)
بیش از  100مورد می باشد .در شکل دهی به مقوالت سعی شده است مقوالت فرعی و اصلی نماينده کامل و
تمامی مفاهیم ارائه شده باشد .جدول شماره ( ،)4صرفاً نمونه ای از کدگذاری محوری داده ها که شامل :مولفه
های چابک ساز به عنوان شرايط چابکی ،مقوله اصلی و راهبردهای چابکی ،بسترها و شرايط مداخله گر و
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پیامدهای چابکی میشود را نشان می دهد .همچنین شکل شماره دو ،مدل تبیین کننده چابکی به عنوان مرحله
کدگذاری انتخابی در نظريه داده بنیاد ترسیم گشته است.
جدول شماره ( )4نمونه استخراج و دستهبندی مفاهیم (مرحله کدگذاری محوری)
مضمون اصلی

مضمون فرعی

شرايط چابکی

توسعه بکارگیری
فناوری

شرايط چابکی

توسعه ساختار و
تشکیالت

شرايط چابکی

توسعه کمی و
کیفی
منابع انسانی

شرايط چابکی

توسعه سیستم ها
و روش ها

شرايط چابکی

توسعه راهبرد و
برنامه

شرايط چابکی

توسعه شفافیت
کاری

شرايط چابکی
پیامد چابکی
عوامل مداخله
گر
عوامل مداخله
گر

کمبود ارتباطات
غیردفاعی
رضايتمندی
ذينفعان
کاهش مراتب
حفاظت اطالعات
و امنیت
مديريت پیمانکاران

نمونه مفاهیم مستخرج از مصاحبه
کاربرد امکانات زيرساختی اعم از نرم افزار ،تلفن ،شبکه های مجازی و
اينترنت برای خريد و فروش به خاطر مسائل حفاظتی و امنیتی تسهیل
نشده است.تسهیل بکارگیری فناوری به اين موضوع کمک شايان خواهد
کرد
تمرکز سازمانی منجر به ضعف عملکرد واحدهای درگیر در فرآيندهای
بازرگانی صنايع دفاعی شده است.توسعه ساختار و تشکیالت غیردفاعی در
چابکی فعالیت اقتصادی اين مجموعه موثر است.
کمبود نیرو (به ويژه نیروی با کیفیت و با انگیزه) اشتیاق به کار بازرگانی،
مهارت در کار ،پیگیری و جديت تا حصول نتايج ،تالش در جهت حل
مسئله و يا خلق راه های جديد بازرگانی شکل نمیگیرد بلکه در مقابل
تنش کاری و استرس زياد میباشد.تامین نیروی انسانی با کیفیت و
مديريت منابع انسانی موثر در ايجاد چابکی اين فعالیت ها موثر است.
پیچیدگی ،گستردگی و حجم زياد کار ،مانع چابکی بازرگانی صنايع وابسته
نظامی شده است.
ايجاد نظامات بخش فعالیت غیردفاعی در اين موضوع موثر است.
نبود ديدگاه راهبردی بر موضوع بازاريابی و فروش در حوزه های بازرگانی
و فعالیت اقتصادی مشهود است .زيرا دائماً شاخه ها و حوزه های کاری
تغییر می يابد.ايجاد راهبرد و نقشه راه در هدايت اين دست فعالیت ها در
صنايع دفاعی موثر است.
شفاف سازی فرآيندهای کاری بازرگانی به گونه ای که واحدهای سازمانی
ضعف عملکرد را با يکديگر توجیه می کنند ،در هم افزايی اقدامات
اقتصادی موثر است.
توسعه ارتباطات با دستگاه های بخش دولتی و خصوصی می تواند منجر
به توسعه فعالیت اقتصادی ،و شکل گیری قابلی های چابک آن شود.
وقتی سرعت کار زياد باشد مسلم است که رضايتی ذينفعان(مشتری) را
ايجاد میکند
قوانین حفاظت اطالعات و امنیتی مانع از چابکی اقدامات اقتصادی اين
نوع صنايع میشود.
کاهش مراتب حفاظت اطالعات و امنیت در اين بخش موثر است.
ضعف تعهد پیمانکارها در تحويل به موقع سفارشات تأمینی نیز موثر در
کندی عملکرد است.

رديف

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10
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مضمون اصلی

مضمون فرعی

عوامل
بسترساز

تغییر قوانین
تجاری

عوامل مداخله
گر

کاهش بروکراسی
اداری

عوامل مداخله
گر

مديريت محیط
سیاسی و اقتصادی

عوامل
بسترساز

افزايش انگیزش
فعالیت اقتصادی

مقوله محوری
چابکی

افزايش قابلیت
های چابکی

راهبرد اصلی
چابکی

افزايش آينده
نگری

راهبرد اصلی
چابکی

افزايش هوشمندی

راهبرد اصلی
چابکی

افزايش انعطاف
پذيری

راهبرد اصلی
چابکی

افزايش مشارکت
پذيری

پیامد چابکی

افزايش عملکرد
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يک سری قوانین حوزه خريد و فروش مرتبط با نیروهای مسلح است که
قابل تغییر نیست
بايد برای بخش غیردفاعی قوانین تسهیل کننده ايجاد نمود.
صنايع دفاعی در تغییر ساختار و قوانین و حتی جذب نیروی انسانی و
اقدامات بازرگانی از خود اختیاری ندارند و جهت تغییر اين موارد درگیر
بوروکراسی های اداری سختی می شوند.
تغییرات سیاسی و اقتصادی کشور در میزان تقاضای فعالیت اقتصادی و
بازرگانی اين صنايع
و حجم و سرعت فعالیت آنها موثر است .شناسايی تغییرات و انعطاف الزم
برای انطباق در چابکی اين اقدامات کمک شايان دارد.
صنايع دفاعی با توجه به ماموريت خود که تامین تجهیزات نیروهای مسلح
است ،منافع خود را حاصل میکنند ،بنابراين افزايش عملکرد در بخش
غیردفاعی انگیزشی ايجاد نمیکند
تمامی عواملی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم موجب گسترش
اقدامات صنايع دفاع در فعالیت اقتصادی آن شود منجر به افزايش قابلیت
های چابک سازی اين صنعت در بخش نامبرده است که خود از طريق
راهبردهای گوناگون قابل برنامه ريزی ،اجرا و ارزيابی است.
توسعه رصد بازار و مشتری متنوع غیردفاعی و حتی بازاريابی در آينده
پژوهی
هريک از بخش های مختلف فعالیت غیر دفاعی قابلیت چابکی را ايجاد
میکند.
ضعف رقابت در تولیدات دفاعی به علت خريدار ثابت موجب شده است در
تولیدات
غیر دفاعی هوشمندی در رقابت پذيری و رصد رقبا صورت نگیرد
صنايع دفاعی نیازمند انعطاف پذيری الزم در اجزای مختلف سازمانی خود
برای انطباق با تغییرات محیطی است.
برخی محصوالت و امکانات در صنايع در بخش دفاعی و غیردفاعی
قابلیت کاربرد دارد لیکن بکار گرفته نمی شود .از سرريز دانش و فناوری،
موثر استفاده نمی شود .راهبردهای مشارکت پذيری با اشکال مختلف با
بخش غیردفاع برای توسعه فعالیت اقتصادی می تواند موثر باشد.
افزايش چابکی در فعالیت اقتصادی از طريق مختلف همچون پیشی
گرفتن از رقابت
يا ساير صنايع موجب توسعه عملکرد غیردفاعی اين صنعت می شود.

رديف
11
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شکل شماره ( )2مدل چابکسازی فعالیتهای اقتصادی صنايع دفاعی(مرحله کدگذاری انتخابی)

توضیحاتی در خصوص مدل (شکل شماره دو)؛ مطابق با اهداف پژوهش که شناسايی شرايط چابکی و راه کارهای
چابک سازی آن در فعالیت های اقتصادی صنايع دفاعی می باشد ،و همچنین اجزای نظريه داده بنیاد به عنوان
راهبر پژوهش ،يافتهها به صورت زير تبیین میگردد:
 -1شرايط علی :يافته های پژوهش نشان میدهد که توسعه  8عامل در صنايع دفاعی به طور مستقیم
در چابکی فعالیت اقتصادی اين مجموعه نقش دارد.
 -2مقوله اصلی :افزايش قابلیتهای چابک فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی به عنوان مقوله اصلی پژوهش
در نظر گرفته شده است زيرا همه عوامل در نهايت اين موضوع را تحت تاثیر قرار داده است.
 -3راهبردها :افزايش قابلیتهای چابک فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی از طريق رخ داد  5عامل نمايانگر
میشود.
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 -4شرايط بسترساز و مداخله گر :به جزء شرايط چابکی به عنوان عوامل مستقیم و علّی ،عوامل ديگری
به صورت غیر مستقیم تحت عنوان عوامل بسترساز ( 7عامل محیط خرد داخل صنايع دفاعی) و
عوامل مداخله گر ( 8عامل محیط کالن بیرون صنايع دفاعی) نیز در رخ داد افزايش قابلیت های
چابکی اين مجموعه موثر شناخته شده است.
 -5در مجموع ،براساس يافته های پژوهش 4 ،پیامد مثبت در اثر افزايش قابلیتهای چابکی در فعالیت
اقتصادی صنايع دفاعی رخ خواهد داد.

 .5نتیجه گیری
صنايع دفاعی ايران ،يکی از بخشهای مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری است که به طراحی و تولید
محصوالت و فناوریهای دفاعی و غیردفاعی اشتغال دارد .به زعم صاحب نظران ،اين دست از صنايع با توجه
به مأموريت خود که پشتیبانی از نیروهای مسلح است توانايی شگرفی را نشان داده اند؛ اما با توجه به وجود
محدوديت در فعالیتهای اقتصادی ،در انجام اين نوع از فعالیت ها با تنگناهايی مواجهه هستند که مانع اقدام
چابک اين صنايع در بخش غیردفاعی میگردد .هدف اصلی اين پژوهش هم اين بود که مدلی برای چابکسازی
فعالیت اقتصادی صنايع دفاعی ج.ا ايران ايجاد کند .بنابراين اين مطالعه به اين نتیجه رسیده است که  8عامل
(توسعه ساختار و تشکیالت فعالیت اقتصادی ،توسعه تخصصگرايی در فعالیت اقتصادی ،توسعه شفافیت در
فعالیت اقتصادی ،توسعه ارتباط با ذينفعان و مشتريان فعالیت اقتصادی ،توسعه بکارگیری فناوری در فعالیت
اقتصادی ،توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی فعالیت اقتصادی ،توسعه طرح و برنامه راهبردی و نقشه راه فعالیت
اقتصادی ،توسعه تمرکز بر نیازهای بازار فعالیت اقتصادی) به عنوان شرايط علّی چابکی ،عامل مستقیم بر
چابکی در اين مجموعه در فعالیت های اقتصادی آن است .از طرف ديگر ،از طريق رخداد  15عامل غیر
مستقیم نیز تحت عنوان عوامل بسترساز و مداخله گر (شامل :کاهش محدوديت های نیرو انسانی ،کاهش
محدوديت در تغییر ساختار ،کاهش محدوديت در تغییر قوانین ،کاهش محدوديت بکارگیری فناوری ،کاهش
محدوديت حاصل از فعالیت مستمر دفاعی ،تغییر و تحول فرهنگ فعالیت دفاعی ،افزايش انگیزش مراکز دفاعی
برای اقدامات اقتصادی ،کاهش بروکراسی فعالیت اقتصادی دولتی ،کاهش الزامات امنیتی حفاظت اطالعات در
بخش فعالیت اقتصادی ،کاهش قوانین و استانداردهای نظامی در بخش اقتصادی ،مديريت موثر شبکه همکاران،
تغییر سیاست و ساختار مراکز دفاعی ،جلب نظر و اقناع مخالفان فعالیت اقتصادی مراکز نظامی ،برآورد قوانین
تجاری ،مديريت موثر محیط سیاسی و اقتصادی) بر انجام اين چابکی افزوده شده است .به طور کلی ،تمامی
عوامل نامبرده شده منجر به افزايش قابلیتهای چابک صنايع دفاعی برای حضور موثر و موفق در بخش فعالیت
در حوزه اقتصادی ،تجاری و غیردفاعی میگردد ،که مقوله اصلی پژوهش برای تبیین کلیت موضوع در نظر
گرفته شده است .براساس يافته های پژوهش اين افزايش قابلیت ها از طريق  5راهبرد يا شاخص شامل
(افزايش سرعت ،افزايش انعطاف پذيری ،افزايش هوشمندی ،افزايش آينده نگری ،افزايش مشارکت پذيری در
اقدامات غیردفاعی نمايانگر میشود .بنابراين اگر اين صنعت به دنبال چابک سازی فعالیت اقتصادی خود
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میباشد ،بايد از طريق شرايط نامبرده شده مستقیم و غیرمستقیم ،به جبران ضعف های موجود در اين  5راهبرد
نامبرده شده عمل نمايد .در پايان براساس مدل مستخرج از پژوهش پیشنهاداتی به صورت زير ارائه میگردد.
 صنايع دفاعی برای حضور چابک در بخش غیردفاعی و اقدام به فعالیتهای اقتصادی نیازمند ايجاد
تشکیالت ،ساختارهای مرتبط رسمی و تخصصی ،نظامات اجرايی و همچنین تامین نیروی انسانی کافی
و با کیفیت الزم برای حضور در اين عرصه میباشد.
 صنايع دفاعی برای حضور چابک در بخش غیردفاعی و اقدام به فعالیتهای اقتصادی نیازمند ايجاد
شفافیت الزم برای نوع و میزان حضور در اين عرصه است .اين شفافیت میتواند از طريق تنظیم و ابالغ
خط مشیها و برنامه های عملیاتی و تعیین خطوط مجاز و قرمز برای فعالیت به واحدهای زيرمجموعه و
ارتباطات بین اجزاء ايجاد گردد.
 پیرو پیشنهاد دوم ،صنايع دفاعی برای حضور چابک در بخش فعالیتهای اقتصادی نیازمند ايجاد
هدفگذاری ،طرح و برنامه و نقشه راه برای میزان و نوع فعالیت در بخش غیردفاعی است.
 صنايع دفاعی برای حضور چابک در بخش غیردفاعی و اقدام به فعالیتهای اقتصادی نیازمند بهره برداری
از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی الزم برای حضور در عرصه تجاری میباشد .مسلماً سه مورد پیشنهاد
قبلی می تواند در هدايت اين موضوع نیز کمک کننده باشد.
 صنايع دفاعی برای حضور چابک در بخش غیردفاعی و اقدام به فعالیتهای اقتصادی نیازمند تمرکز بر
بازار غیردفاعی از طريق فعالیت هايی در ارتباط با صنايع غیردفاعی برای شناسايی نوع همکاری ها و هم
افزايی از طريق آن می باشد.
 صنايع دفاعی برای حضور چابک در بخش غیردفاعی از طريق مديريت صحیح محیط خارج از اين صنعت
شامل محیط خرد همچون پیمانکاران ،رقبا ،تامین کنندگان و مصرف کنندگان ،و همچنین محیط کالن
مانند شناخت وضعیت سیاسی و اقتصادی و صنعتی کشور ،قوانین تجاری ،کم کردن الزامات نظامی و
امنیتی در بخش فعالیت های غیردفاعی و غیره بهتر میتواند قابلیت های چابکی همچون سرعت در
اقدامات ،انعطاف پذيری با تغییرات محیطی ،هوشمندی در کسب و کار ،مشارکت پذيری با ديگران و
نهادهای موثر و اينده نگری در اقدامات رو به رو را در خود ايجاد و توسعه دهد.
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Agility of Economic Activit ies of Defense Industries
Mohammad Taghi Khoobroo*1

Abstract
Iran's defense industry, one of the country’s most productive and leading
sectors in the field of science and technology, is engaged in the design and
production of defense and non-defense products and technologies.
According to experts, the Iranian defense industry with the mission to
support the armed forces, has shown tremendous ability in this. However,
due to the limitations imposed by the economic sanctions, the sector faces
major obstacles in reaching its goals. As this case study’s focus is on the
Iranian defense industry, it needs to include various sectors, sub-sectors,
subsidiaries affiliated with the Defense Industries Organization of
Iran(DIOI). The main question is what “Agility Strategies” DIOI must
adapt in order to be able to reach its goals and mission? Accordingly, this
study uses qualitative approach within the framework of “Grounded
Theory”, in order to identify the aspects of the Iranian defense industry and
the economic environment in which it operates. It does so by studying and
analyzing available documents, texts and doing interviews with experts
and people with the knowledge of the industry.
A model has been designed and presented to show how to make the
domestic defense industry “Agile”?. The results show that in order to make
these industries “Agile” from an economic point of view, it is necessary to
increase speed and flexibility. Moreover, it is of utmost importance to
employ intelligence more extensively, have better foresight and increase
participation of related experts and officials. Furthermore, eight factors
have been identified which have direct affect on the industry! These
include few Contextual factors. Also, intervening environmental factors
are known to have indirect affect on the ability of these industries to
increase their agility capabilities and to be effective in their economic
activities. At last, based on these findings, agility solutions have been
proposed.
Key word: Agility, economic activities, defense industries.
1

PhD in Public Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
Author. (mt.khoobroo@ut.ac.ir)

