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چکيده

استفاده از تواناییهای تحقیق و توسعه در کشور در قالب شبکههای همکاری ،تحوت عنووان رویکورد «هسوته –
شبکه« ،یکی از مهمترین رویکردهای صنایع دفاعی برای پاسخگویی و انطباق با تحوالت محیطی شگرف و شتابان
و نیازهای پیش رو میباشد که آن را از یک سازمان متمرکز وسلسله مراتبی ،به یک سازمان با مراکز کلیدی بوه نوام
هستهها و روابط عمیق و گسترده با مراکز بخش ملی تبدیل میکند؛ اما نبود یک الگوی کنترلی جامع و یکپارچه در
همکاری صنایع دفاعی و شبکه همکاران بخش ملی ،باعث عدم ایجاد یک رابطهی پایدار و امن ،بین آنوان گردیوده
است .تداوم این وضعیت ممکن است بر پایداری ،امنیت و موفقیت همکاری صنایع دفاعی بوا بخوش ملوی خدشوه
وارد نماید .این پژوهش ،ادبیات و تئوریهای مدیریت و کنترل راهبردی را توسعه داده و با تعیین مهمترین عوامول
مؤثر بر تعامل موفق صنایع دفاعی با همکاران بخش ملی ،ضمن تکامل وضعیت جاری کنتورل راهبوردی در صونایع
دفاعی کشور ،زمینه مناسب برای هماهنگی و همافزایی نهادهای مدیریتی و نظارتی صنایع دفاعی را فراهم مینماید.
این تحقیق باهدف دستیابی به الگوی کنترل راهبردی صنایع دفاعی و پاسخ به این سؤال کوه عوامول و مؤلفوههوای
کنترل راهبردی شبکه محور صنایع دفاعی کدام است ،انجام گرفت و به لحاظ ماهیت و هدف؛ توصیفی ،بوه لحواظ
نتایج و دستاورد؛ کاربردی توسعهای و به لحاظ روش؛ آمیخته است .جامعه آماری تحقیق ،تعداد  195نفر از مدیران
ارشد سازمان های صنعتی ،تحقیقاتی و ستادی وزارت دفاع و پشوتیبانی نیروهوای مسولح جمهووری اسوالمیایوران
میباشد .حجم نمونه آماری با توجه به جدول مورگان ،تعداد  159نفر تعیین گردید .پرسشونامه محقوق سواخته 85
سؤالی دربارهی متغیرها و مدل مفهومی تحقیق به تعداد پنج عامل و  25مؤلفه طراحی ،و روایی صوری و محتووایی
آن ،توسط خبرگان ،و پایایی آن ،با آزمون کرون باخ تأیید گردید .نتایج حاصله بیانگر این است که به ترتیب ،عامول
بازآفرینی درونی صنایع دفاعی با چهار مؤلفه دارای رتبه اول ،عامل نتایج و اهداف راهبردی صنایع دفاعی با چهوار
مؤلفه دارای رتبه دوم ،عامل مفروضات راهبردی وپویش راهبردی بوا دو مؤلفوه دارای رتبوه سووم ،عامول ظرفیوت
همکاری متقابل صنایع دفاعی و شبکه با پنج مؤلفه دارای رتبه چهارم و عامل توانوایی صونایع دفواعی در مودیریت
همکاری با شبکه با پنج مؤلفه دارای رتبه پنجم اهمیت در الگوی تحقیق هستند.

کليدواژهها :کنترل راهبردی ،کنترل راهبردی شبکه محور ،شبکه ،مفروضات و پوویش راهبوردی،
بازآفرینی درونی صنایع دفاعی

 1استاد مدیریت دانشگاه امام حسین
 2استاد مدیریت راهبردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 3دانشیار مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 4دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 5دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی(نویسنده مسئول)
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مقدمه
تحوالت محیط راهبردی صنایع دفاعی ،مانند دگرگوونی در ماهیوت تهدیودات ،جنوگ و صونعت،
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دگرگونی ظرفیتهای ملی و رشد زیرسواختهوای صونعتی و امکوان اسوتفاده از شوبکه همکواری
صنعتی ،خودباوری ملی و رشد نهادی دانشبنیان و تحقیقاتی در کشور ،انتخاب رویکرد راهبوردی
متناسب با این تحوالت را ایجاب مینماید .استفادهی صنایع دفاعی از تواناییهای تحقیق و توسعه
در همه جای کشور در قالب شبکههای همکاری ،تحت عنوان رویکورد « هسوته – شوبکه » ،بورای
پاسخگویی به این تحوالت مویباشود .ایون رویکورد ،صونایع دفواعی را در مسویر یوک بوازآفرینی
ساختاری قرارداده است که درآن ،ساختار موجود ،به یک ساختار شوبکه ای نزدیوک مویشوود .بوا
توجه به تأثیر رویکرد وساختار بر سامانه ها؛ کنترل راهبردی دراین رویکرد جدیود ،نیواز بوه تبیوین
وتعریف مجدد دارد .این تحقیق برآن است تا الگوی کنترل راهبوردی صونایع دفواعی ،متناسوب بوا
محیط راهبردی و روابط جدید آن ها با همکاران راهبردی در بخش ملی را ،ارائه نماید.
بیان مسأله :صنایع دفاعی به منظور تطبیق با تحوالت محیط راهبردی و با توجه به اتخواذ رویکورد
شبکه ای واستفاده گسترده از ظرفیت های بخش ملی ،در معرض یک تحول بنیوادین از « سوازمان
سلسله مراتبیِ دروننگر و منبع محور» به «سازمان شبکهمحور» قرار گرفته اسوت .بوه ایون ترتیوب،
بازشناسی وبازتعریف ابعاد مهم جدید اثرگذار بر انتخاب ،اجرای موفق و اثربخشی رویکورد شوبکه
سازی وشبکه محوری که باید در کنترل راهبردی صنایع دفاعی درنظر گرفته شوود ،ضورورت موی
یابد؛ اما به نظر می رسد که سازوکار کنترل راهبردی موجود صونایع دفواعی ،ابعواد ایون رویکورد
جدید را آن چنان که باید؛ دربر نمی گیرد .بنابراین ،توسعهی الگوی کنترل راهبردی صنایع دفواعی،
متناسب با ویژگی های خاصِ رابطه ی گسترده ای که بین این صنایع و همکاران بخش ملی درحال
ایجاد و توسعه است ،مسأله ی اصلی در این پژوهش است .درخصوص اهمیت وضرورت تحقیوق
باید توجه داشت که مسائلی مانند دشواری کنتورل بور فرآینودهای بورون سوپاری شوده ،وابسوتگی
سازمان به تأمین کننده و استفاده از دانش مبادله شده بین کارفرموای تحقیقواتی و پیمانکوار توسوط
سازمانهای دیگر ،علیه مالک اصلی(سامونس ،)1830 ،از دغدغههای تصمیم گیرنودگان اسوتفاده از
شبکهها است .نبود یک الگو ی کنترلوی جوامع و یکپارچوه در همکواری صونایع دفواعی و شوبکه
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همکاران بخش ملی ،باعث عدم ایجاد یک رابطهی پایدار و امن ،بین آنان گردیده اسوت .نظور بوه

اینکه تا کنون پژوهشی تحت این عنوان ،انجام نشده و زوایوا و ابعواد مربووط بوه کنتورل راهبوردی
همکاری صنایع دفاعی با بخش ملوی ،خدشوه وارد نمایود؛ انجوام ایون پوژوهش ،ضوروری اسوت.
همچنین اهمیت این تحقیق از آن روست که ضمن توسعه ی نظریه های کنترل راهبوردی متناسوب
با وضعیت یک سازمان بزرگ وپیچیده دفاعی با رویکرد شوبکه ای ،موی توانود موجوب توسوعه ی
ادبیات بومی در حوزه مدیریت و کنترل راهبردی در بخش دفواعی و نظوام مودیریتی کشوورگردد.
همچنین می تواند به تعیین عوامل مهم اثرگذار بور تعامول موفوق سوازمانهوای صونایع دفواعی بوا
همکاران بخش ملی به منظور توسعه وضعیت جاری کنتورل راهبوردی در وزارت دفواع وپشوتیبانی
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران کمک کرده و زمینه مناسوب بورای همواهنگی وهوم افزایوی
نهادهای مدیریتی و نظارتی در کنترل راهبردیِ سازمان های صنایع دفاعی را فراهم نماید.
«هدف اصلی تحقیق» ،دستیابی به الگوی کنترل راهبردی صنایع دفاعی ،متناسب با رویکرد شبکهای
و تعامل گسترده با همکاران بخش ملی است و همچنین« ،سؤال تحقیق» این است کوه عامولهوا و
مؤلفه های اصلی کنترل راهبردی شبکه محورصنایع دفاعی کدام است و رتبه اهمیت آنها چیست؟
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شبکه محور ،ناشناخته مانده است وتداوم این وضعیت ممکن است بر پایداری ،امنیوت و موفقیوت

مبانی نظری تحقيق
کنترل راهبردی :کنترل راهبردی ،منظراصلی ورود به این تحقیق درباره ی صنایع دفاعی با رویکرد
شبکه ای است .کنترل راهبردی ،تأثیر بر تواناییهای انطباق پوذیری سوازمان و بور دو نووع اسوت:
کنترل تدریجی راهبردی ،1درشرایطی با تغییرات خطی و پیوسته که مفروضات زیربنایی راهبوردی،
هنوز پا برجا است و درآن ،سه نوع کنترل ،شامل کنترل مراکز مسؤولیت ،کنترل فرضیات اساسوی و
کنترل راهبرد عمومی انجام میشود؛ وکنترل بنیادی راهبردی 2درشرایطی کوه تغییورات ،ناپیوسوته و
مفروضات راهبردی ،ناپایداراست و درآن ،چهار اقودام شوامل مودیریت مسوائل راهبوردی ،تحلیول
حوزه راهبردی ،مدل سازی کامپیوتری و برنامه ریزی سناریو ،به عمل مویآیود( لوورنژ89:1830 ،8
و .)20درتعاریفی دیگر ،به معنای تعقیب یک راهبرد همگام با اجرای آن ،کشف مسائل یا تغییورات
در مفروضات پایه وانجام تعدیل های مورد نیاز (پیرس 9ودیگران ،)02:1842،سنجش نتایج حاصل
1
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3
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از اجرای راهبرد برای تحقق اهداف از قبل تعیین شده) ، (Argiyris,1986:363ارزیابی اهداف کلی
سووازمان و بووازنگری در راهبردهووا و سیاسووت هووای کلووی در جهووت دسووتیابی بووه اهووداف
فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  64تابستان 1931

) ،(Gardner,1985:1-24آخرین گام در فرایند مودیریت راهبوردی کوه بوه منظوور بهبوود مودیریت
راهبردی و حصول اطمینان از درست عمل کردن سازمان) ،(Alexander,1985:91ذکر شوده اسوت.
دیگران ،بر لزوم انجام دونوع کنترل شامل کنترل اجرای راهبرد ،و مراقبت راهبردی در طوول هموه
مراحل مدیریت راهبردی ،تأکید نموده ) (Scheryogg,1987:91و مودل کنتورل راهبوردی را شوامل
مراقبت راهبردی( نظارت کلی محیطی) ،کنترل موارد خاص( مدیریت بحوران) ،کنتورل مفروضوات
اولیه ،کنترل اجرای راهبرد و کنترل بازخورد راهبرد را ارائه می دهند).(Preble,1992:391
پیرس(  ،)198:1842کنترل راهبردی را پیگیری راهبرد در حال اجرا و شناسایی مسایل یا تغییورات
به وجود آمده در فرضیات زیربنایی و انجام تعدیل های الزم شوامل چهوار نووع کنتورل فرضویات،
نظارت راهبردی ،کنترل هشدارهای ویژه و کنترل اجرا ،می داند .برخی نیز ،مودل کنتورل راهبوردی
شامل مفروضات برنامه ریزی ،اهداف راهبردی ،عوامل کلیدی موفقیت ،قابلیوت هوای راهبوردی و
مزیت رقابتی را پیشنهاد نموده اند) .(Tavakoli,2001:297همچنین ،به مودل هوای هوای کنتورل از
منظر گرایش تمرکز پرداخته اند(مرتضوی و دیگران ،)112:1845 ،شامل مدل برنامه ریزی راهبردی
که بسیار تمرکز گرا است ،مدل کنترل مالی که افراطی ترین نوع تفویض اختیاراست و مدل کنتورل
راهبردی که بین دو مدل قبلی قرار می گیرد وبیشتر سازمان هوا از آن اسوتفاده موی کننود( سوبحان
اللهی و دیگران .)10:1841،صاحبنظران دیگری ،مدل های کنترل از منظور تالطومهوای محیطوی و
قابلیت پیش بینی روندها و رویدادهای آینده را مطرح کرده اند .دراین دیدگاه ،مدل های کنتورل را
میتوان به سه گروه شامل کنترل کالسیک یا کنترل در شرایط محیطی نسبتاً مطمئن ،کنتورل راهبورد
یا کنترل در شرایط محیطی نامطمئن و احتمالی ،و کنترل راهبردی یا کنترل در شرایط عدم اطمینان
و مبهم ،تقسیم نمود( خاشعی ودیگران ،29:1841 ،گروه مطالعاتی مدیریت راهبردی–109 :1834 ،
.)101
برون سپاری وشبکه سازی :برون سپاری یعنی بسیاری از فعالیت های یک شرکت بزرگ ،به بیرون
از مرزهای آن انتقال داده شود .بورون سوپاری ،نیوروی محورک اولیوه بورای رونود ایجواد سوازمان
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مجازی(شبکه) است .یک شبکه ،می تواند نتیجه برون سوپاری انبووه باشود( هوچ ،1830 ،پیورس و
دیگران 031: 1842،و .)031شبکه ها ،ساختارهای به هم وابستهای از ذی نفعان هستند که همراه بوا

اعتماد متقابل وهنجارهای مشترک باهم ارتباط دارند و ازطریوق ایون ارتبواط مویتواننود دربوارهی
چندسازمانی برای حل مشکلی است که یک سازمان به تنهایی و حداقل به آسانی ،قادر به حول آن
نیست ) .(Provan,2001:414شبکههای بین سازمانی عنوان عامیاست که هموه انوواع همکواری-
های بین سازمانی مانند سرمایهگذاریهای مشترک ،اتحادهای راهبردی ،کنسرسیومها و دیگر انوواع
همکاریها را در برمیگیرد) .(Brass,2004:795در بواره اهمیوت ،ضورورت و ابعواد مودیریت و
کنترل شبکه ها نیز مباحث زیادی مطرح شده است ()Provan,1995:15 ،McGuire,2002:599

از جملووووه اینکووووه ،از وظووووایف دولووووت ،ایجوووواد پایووووداری حووووداکثری در شووووبکه

1

است) (Poulymenakou,2006:3و دولت اگرچه نمیتواند بوا الگووی فرموان-کنتورل ،شوبکه را
هوودایت کنوود ،امووا وظیفووه موودیریت و راهبووری شووبکه هووا عموودتاً بوور عهووده دولووتهووا
است) (McGuire,2002:479و نقوش کلیودی دولوت ،همواهنگی اعضوای شوبکههوای مخوتلط
است) .(Marques,2011:169همچنین ،حرکت تکاملی دولت سلسوله مراتبوی بوه سووی دولوت
شبکه ای و توان مدیریت شوبکه (،)Goldsmith,2004:20کواملی ودیگوران ،)121:1834،نحووهی
موووودیریت و کارکردهووووای موووودیریت شووووبکه،
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رسیدن به اهداف خاص ،تصومیماتی تووافقی بگیرنود) .(Whitall,2007:68شوبکه ،یوک آرایوش

)(Dos,2000:31,McGuire,2002:483

 ،(Ojasalo,2004نقش دولت و عنصر هماهنگ کننده در اداره شبکهها ،و موضوعاتی مانند دوره
عمووور شوووبکه ) (Karborana,2002:159,Miralles,2001:341و چشوووم انوووداز شوووبکه
) (Fawsett,2000:174و اینکه اعتماد و کنترل در شبکه ،متغیرهایی دوگان 2و نه دوگانه ،هستند
) (Mollering,2005:283و مواردی مانند پایداری شبکه ،امنیت شبکه ،خروجیهوا وآثوار شوبکه
) (Bozeman,2001:385,George,2002:577نیز به تفصیل بررسی شده است.
صنايع دفاعی و شبکهها :درنظام نوآوری باز صنایع دفاعی ایوران ،تبودیل صونایع دفواعی از یوک
سازمان منبع محور و درون نگر با تعامالت بیرونی محدود ،به یک سازمان دانش بنیان و شبکه ای،
پیش بینی شده است .با توجه به ویژگی های خواص صونایع دفواعی ،موضووعاتی ماننود مودیریت
وکنتوووورل شووووبکه درشوووورکتهووووای خصوصووووی دارای صوووونایع دفوووواعی در آمریکووووا
) (Tang,2009:14,Stovears,2004:291و شوووووورکت هووووووای خصوصووووووی در ژاپوووووون
) ،(Soderquist,1997:27,Hong,2007:56تمرکووز ارتبوواط و الیووه بنوودی شووبکه همکوواران
1 .Network lock-in
2. Dual
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دفاعی( بوشهری ودیگران ،)114:1831،آسیب شناسی و چالش های شوبکه سوازی و همکواری بوا
شبکه ها(سامونس ،1830 ،حوزه نووآوری اندیشوه دفواعی ،1848،کواپالن ودیگوران )011:1841،و
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وضعیت فعلی شبکه سازی وساماندهی شبکه همکاران صنایع دفاعی جمهوری اسوالمی ایوران نیوز
مورد مطالعه قرار گرفت و سعی گردید تا عوامل اصلی و مهم در ادبیات کنترل راهبوردی و شوبکه
ها استخراج شود.
خطوط کالن راهنمای طراحی الگوی تحقیق :دراین تحقیق؛ مبانی کنترل راهبردی ،مدیریت وکنترل
برون سپاری و شبکه ،تجربه ی کشورهای خارجی درهمکاری با بخش ملی و رویکرد شبکه محور
صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران ،بررسی شد .نتایج حاصل ،در مصواحبه بوا خبرگوان آشونا بوا
مسایل راهبردی صنایع دفاعی و رویکرد شبکه ای ،مورد بحث قرار گرفت و بوه صونایع دفواعی از
منظر ویژگی های مؤثر در تدوین عامل ها و مؤلفههوای اصولی الگووی کنتورل راهبوردی ،پرداختوه
وموارد زیر تشخیص داده شد:
الف -صنایع دفاعی از منظر رابطه ی محیط ،رویکرد راهبرد سوازی و کنتورل ،تحوت توأثیر هوردو
رویکرد کنترل در شرایط:
 نامطمئن وتغییرات احتمالی ورویکرد راهبردسازی منبع وقابلیت محور عدم اطمینان وتغییرات غیرقابل پیش بینی و رویکرد راهبرد سازی شبکه محورو درنتیجه ،واجد شرایط هر دو نظام کنترل راهبرد وکنترل راهبردی است و عناصر مهم این دو نظام،
مورد توجه است.
ب -ساختار وسازمان غالب درصنایع دفاعی ،سلسله مراتبی ومنبع و قابلیت محوور اسوت ولوی بوا
هرسه رویکرد تولید داخلی( در حد زیاد) ،برون سپاری(در حد قابول توجوه) و شوبکه سوازی( توا
حدودی) ،فعالیت مینماید .به همین علت ،به شودت درگیور چوالشهوای ناشوی از عودم تناسوب
ساختاری ،فرایندی ،مدیریتی ،فرهنگی ،حقوقی وامنیتی با الزامات رویکردهای مذکوراست.
ج -در تعامل صنایع دفاعی با تأمین کنندگان ،هرسه نوع کنترل؛ برمبنوای بوازار( درمووارد عوادی و
معامالت مقطعی) ،برمبنای دیوان سواالری( در مووارد مهوم وهمکواری مقطعوی و میوان مودت )و
برمبنای اعتماد( در موارد مهم و همکاری بلند مدت به صورت هوشمندانه) ،قابل مالحظه است.
بادرنظر گرفتن این شرایط ،کنترل راهبردی شبکه محورصنایع دفاعی را میتوان چنین تعریف کرد:
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« شناخت ،پایش و کوشش برای اثرگذاری برعامل ها ی اصلی و کلیدی مؤثر بور موفقیوت صونایع
دفاعی با رویکرد شبکه ای( تعامل گسترده وعمیق با همکاران بخوش ملوی) ،بورای تحقوق اهوداف

کالن وچشم انداز صنایع دفاعی».

الف  -مفروضات راهبردی وپویش(نظارت) راهبردی ،با دو مؤلفه :چوالش هوای راهبوردی صونایع
دفاعی ،تحوالت فناوری های کلیدی در سطح ملی وجهانی
ب  -نتایج و اهداف راهبردی صنایع دفاعی ،با چهار مؤلفه :خلق مزیت های راهبردی دفاعی ،بهره
وری منابع با استفاده از شبکه ،توسعه ظرفیت فناورانوه ی ملوی ،همسوویی اهوداف و چشوم انوداز
صنایع دفاعی وشبکه

ج – توانایی صنایع دفاعی در مدیریت همکاری با شبکه ،با پنج مؤلفه :حفظ وتمرکز برقابلیوتهوا

وشایستگی های محوری ،مدیریت امنیت حمایت گور و قابلیوت سواز ،مودیریت دانوش تولیدشوده
درهمکاری صنایع دفاعی وشبکه ،ایجاد زیرساخت فناوری اطالعات وارتباطوات امون بوین صونایع
دفاعی وشبکه ،مدیریت چالشها ومخاطرات همکاری با شبکه
د – ظرفیت همکاری متقابل صنایع دفاعی وشبکه ها ،با پونج مؤلفوه :اعتمواد متقابول هوشومندانه،

پایداری همکاری ،هماهنگی بین صنایع دفاعی و شبکه ،توسعه(توانمندسازی و اثربخشوی) شوبکه،

الگوي کنترل راهبردي شبکه محور صنايع دفاعی جمهوري اسالمی ايران

با توجه به محورهای فوق ،میتوان پنج عامل و بیست مؤلفه ی اصلی کنترل راهبردی شبکه محوور
صنایع دفاعی را به شرح زیر دسته بندی نمود:

حفظ حقوق فکری ومالکیت معنوی صنایع دفاعی و شبکه
ه  -بازآفرینی درونی صنایع دفاعی ،با چهار مؤلفه :بازآفرینی ساختار وفرایندها ،بازآفرینی سورمایه
انسانی ،بازآفرینی مدیریت ورهبری ،بازآفرینی سرمایه اطالعاتی
باتوجه به خطوط کالن راهنما که در باال ،بیان شد ،الگوی تحقیق را می توان به شرح شکل  1ارائه
نمود:
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توسعه (توانمندسازی و

مديريت امنيت حمايت گر

اثربخشی ) شبکه

و قابليت ساز

اعتماد
متقابل

مديريت دانش توليد

پايداری

حفظ و تمرکز

همکاری

برشايستگیهای محوری
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هوشمندانه

شده درهمکاری
صنايع و شبکه

صنايع دفاعی

حفظ حقوق

هماهنگی صنايع

مالکيت فکری

دفاعی و شبکه

ايجاد زيرساخت فناوری اطالعات

مددديريت چددالش هددا و

امن بين صنايع دفاعی و شبکه

مخاطرات همکاری با شبکه

ظرفيت همکاری متقابل

توانايی صنايع دفاعی در

صنايع دفاعی وشبکه

مديريت همکاری با شبکه

خلق مزيت های
راهبردی دفاعی

کنترل راهبردی صنايع دفاعی

نتايج و
بهرهوری منابع با
استفاده از شبکه

اهداف

سازما

راهبردی

توسعه ظرفيت

صنايع

فناورانه ملی

دفاعی

سازمان

ن

شبکه ای

برون

مفروضات
راهبردی

سازمان

صنايع دفاعی

و پويش

سلسله
مراتبی

سپار

چالشها ی راهبردی

راهبردی

تحوالت فناوری های
کليدی درسطح ملی
وجهانی

همسويی اهداف
وچشم انداز صنايع
دفاعی و شبکه

بازآفرينی درونی صنايع
دفاعی

بازآفرينی ساختار

بازآفرينی سرمايه

بازآفرينی مديريت

بازآفرينی سرمايه

و فرآيندها

انسانی

ورهبری

اطالعاتی

شال  -1الگوي كنتیل راهبیدي شباه محورصنانع دفاعی

روش شناسی تحقيق
تحقیق حاضر ،به لحاظ ماهیت و هدف ،توصیفی است .بوه لحواظ نتوایج و دسوتاورد ،کواربردی-
توسعه ای و به لحاظ روش ،آمیخته است .برای دستیابی به ابعواد اصولی شوکل دهنوده ی الگووی
کنتوورل راهبووردی شووبکه محووور ،از روش اسوونادی؛ بوورای تکمیوول واعتبووار سوونجی الگووو ،از روش
پیمایشی -خبرگی؛ و برای آزمون الگو ،از تحلیل عاملی استفاده گردید.
جامعه آماری این تحقیق به دو دسته به شرح زیرتقسیم گردید:
برای تأیید روایی عامل ها و مؤلفه ها ی الگو ،تعدادی از خبرگان مرتبط با صنایع دفواعی انتخواب
شدند .همچنین ،برای تأیید الگو ،آن دسته از مودیران ارشود سوازمانهوا ی صونایع دفواعی وسوتاد
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وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمیایران که با مسائل راهبردی صنایع دفواعی
آشنا بوده و در سیاستگذاری یا تعامل با همکاران بخش ملی ،نقش مهم دارند و تعدادی از مودیران

عالی شرکتهای بخش ملی که با صنایع دفاعی کشور ،همکاری گسترده یوا مؤثردارنود ،بوه عنووان
نمونه آماری و روش نمونه گیری ،در بخش تأیید روایی ،به روش هدفمند ،حجم نمونه بوه تعوداد
 10نفر از خبرگان آشونا بوه مسوائل راهبوردی صونایع دفواعی و در مرحلوه تأییود الگوو و اجورای
پرسشنامه ،باتوجه به جدول مورگان ،حجوم نمونوه آمواری تعوداد  159نفور تعیوین گردیود .بورای
گردآوری دادهها از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد .داده های مربوط به ادبیوات تحقیوق ،بوا
استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای ،و داده های مرتبط با متغیرها و اجوزای الگووی تحقیوق ،بوا
استفاده از روش میدانی( مصاحبه و پرسشنامه) ،جمع آوری گردید .مصاحبه به صورت سؤال نیموه
باز پس از تایید کمیت و کیفیت آن توسط اساتید دانشگاه و صواحبنظران ،انجوام و نتوایج از سوطح
جامعه خبرگان جمع آوری گردید .پرسشنامه محقق ساخته شوامل سوؤال هوای جمعیوت شوناختی
وسؤال هایی درباره ی متغیرهای الگوی تحقیق به تعداد  20سؤال برای پنج عامل و  25مؤلفه است
که با پنج سؤال باز ،جمعاً تعداد  85پرسش می گردد.
از اسناد و مدارکِ مبنای رویکرد شبکه سازی در صنایع دفاعی ،پایگواههوای اینترنتوی دانشوگاهی،

الگوي کنترل راهبردي شبکه محور صنايع دفاعی جمهوري اسالمی ايران

جامعه آماری تحقیق ،در نظر گرفته شد که حدود  195نفر برآورد گردید .به منظوور تعیوین حجوم

مقاالت علمی و پژوهشی ،پروژههای تحقیقاتی و رسالههای دانشگاهی ،به عنووان ابزارهوای روش
اسنادی؛ واز مصاحبه و پرسشنامه ،به عنووان ابزارهوای روش میودانی ،اسوتفاده گردیود .داده هوای
گردآوری شده به کمک ابزار مصاحبه ،با استفاده از روش تحلیل محتووا تجزیوه و تحلیول گردیود.
همچنین ،داده های مربوط به سؤاالت جمعیت شناختی ،به کمک فنوون آموار توصویفی ( فراوانوی،
درصد فراوانی ،درصد فراوانی تجمعی و نمودار هیسوتوگرام) و داده هوای مورتبط بوا گویوه هوای
پرسشنامه ،به کمک فنون آمار استنباطی ( آزمون کولموگروف -اسمرینوف ،آزمون مقایسه میوانگین
با عدد ثابت ،آزمون توزیع دوجمله ای ،آزمون فریدمن ،تحلیل عاملی) مورد تجزیه و تحلیول قورار
گرفت که در زیر تشریح می گردد:
 در مرحله اول ،به جهت تبیین عامل ها و مؤلفه های الگوی کنترل راهبردی شبکه محور ،حاصلاز ادبیات ومبانی نظری تحقیق؛ با تعداد  10نفر ازخبرگان مصاحبه نیمه باز به عمل آمد.
در مرحله دوم ،به منظور تأیید عامل ها و مؤلفه های الگو ،از مدیران ارشود صونایع دفواعی نظورخواهی شد .تعداد جامعه آماری برای این مرحله  195نفر برآورد گردید .بر اساس جدول مورگان،
چنانچه حجم جامعه  195نفر باشد ،حجم نمونه 158 ،نفرمی باشود .تعوداد  158پرسشونامه بورای

81

اعضای جامعه نمونه ارسال گردید که تعداد شش عودد پرسشونامه بازگردانوده نشود و تعوداد پونج
پرسشنامه به دلیل نواقصی که داشتند در تحلیل ها منظور نگردید و داده ها با  42عودد پرسشونامه،
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تجزیه و تحلیل گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آماری توصویفی و اسوتنباطی اسوتفاده
شد .گراف ها ،نمودارها و جداول که داده ها را به نحوی نمایش می دهند که آسان تر و قابل فهم
باشند ،همگی نمونه هایی از آمار توصیفی هستند (کاکرن .)11 : 1833 ،در این تحقیوق بوه منظوور
آشنایی با جامعه مورد تحقیق ،داده های جمعیت شناختی با اسوتفاده از مقیواسهوای اسومی بورای
مواردی مانند سن پاسخ دهنده ،جنسیت ،مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی ،نوع مسوؤولیت و سوابقه
مدیریت ،جمع آوری گردیده و بوا کموک فراوانوی ،فراوانوی تجمعوی و نموودار توزیوع فراوانوی
هیستوگرام(میله ای)،تشریح شده است .دربخش آمار استنباطی ،برای آزمون نرمال بودن توزیع داده
ها از آزمون ( K-Sکولموگروف – اسمرینوف) و به منظور بررسی میزان اهمیت هر کدام از ابعواد
و مؤلفه ها ی الگوی موردنظر این تحقیوق ،از آزموون هوای  tیوک نمونوه ای و توزیوع دوجملوه-
ای(مقایسه میانگین با عدد ثابت  )8استفاده گردید .همچنین ،به منظور رتبه بندی میانگین متغیرهوا،
از آزمون فریدمن کمک گرفته شده است .روایی پرسشنامه از دو جنبه ی روایی ظواهری و محتووا،
توسط صاحبنظران و اساتید دانشگاه تأیید گردید .به جهت روایی سازه هوم از فون تحلیول عواملی
استفاده شد .با توجه به اینکه بار عاملی همه گویه ها باالتر از  5/9بوده است ،بنابراین پرسشونامه از
روایی بسیار خوبی برخوردار بوده است و درصد واریانس کل( ) 40/21نشان موی دهود کوه ابوزار
سنجش توانسته است حدود  40درصد مفاهیم مورد نظر را از بین جامعه آماری جمع آوری نماید.
برای محاسبه پایایی ،از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .ابتدا یک نمونوه اولیوه  85توایی پویش
آزمون و میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیود کوه عودد  5/3مقودار آلفوای
محاسبه شده ،بر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه صحه گذاشت.
تجزيه و تحليل داده ها و يافته های تحقيق
تجزيه و تحلیل آمار توصیفی :در بررسی های توصیفی از سوؤاالت جمعیوت شوناختی مشوخص
گردید که عمده پاسخ دهندگان از گروه های سنی  88-00سال بوده انود .بیشوتر پاسوخ دهنودگان،
دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و از انواع حوزه های مسئولیت مورتبط بوا ماهیوت
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تحقیق در سطح وزارت دفاع ،انتخاب گردیده اند .همچنوین ،بیشوتر پاسوخ دهنودگان دارای سوابقه
مدیریتی از  11سال به باال بوده اند که از تجربه و آشنایی الزم نسبت به موضووع ومسوأله تحقیوق،

برخوردار بوده اند .بنابراین ،صالحیت جامعه آماری برای اجرای تحقیق ،محرز می گردد.
مصاحبه های انجام شده با خبرگان؛ پنج عامل و  25مؤلفوه ،دسوته بنودی ودر قالوب پرسشونامه در
جامعه نمونه آماری توزیع و در مورد اهمیت موارد فوق در الگوی کنتورل راهبوردی شوبکه محوور
صنایع دفاعی ،نظرخواهی شد .مشروح نتایج تحلیل داده ها به شرح زیر می باشد:
 -1عامل بازآفرينی درونی صنايع دفاعی :با استفاده از آزمون  ،k-sتوزیع داده ها بررسی گردیود
و برای بررسی اهمیت آن ها در الگوی تحقیق ،از آزمون های  tیک نمونه ای وتوزیع دو جملوهای
استفاده شد .نتایج نشان داد که عامل و مؤلفه های آن ،در الگوی تحقیق دارای اهمیت هستند.

 tنک نمونه اي

بازآفرينی درونی
صنايع دفاعی

تفاوت ميانگي

زد باز

زد پاني

درجه آزادي

متغيی

سح معناداري

آزمون

فاصله اطمينان

مقدار t

نتيوه آزمون

جدول  -1اهميت عامل بازآفیننی درونی صنانع دفاعی و مؤلفه بازآفیننی سیمانه انسانی

1/03.

1/2.1

34/.22

1/302

11

/444

قبول H 1

1/00

1/222

20/3.

1/331

11

/444

قبول H 1

بازآفرينی سرمايه انسانی

،**P<0/01

الگوي کنترل راهبردي شبکه محور صنايع دفاعی جمهوري اسالمی ايران

تجزيه و تحلیل آمار استنباطی :به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق ،به کموک ادبیوات تحقیوق و

*P<0/05

توزنع دو جمله اي

آزمون

جدول -2اهميت مؤلفه هاي بازآفیننی ساختار و فیآنندها ،مدنینت و رهبیي ،و سیمانه اطالعاتی
متغيی

بازآفیننی ساختار و فیآنندها
بازآفیننی مدنینت و رهبیي
بازآفیننی سیمانه اطالعاتی

گیوه ها

≥3
˃3
≥3
˃3
≥3
2. ˃3

زوم نمونه

درصد
مشاهده
شده

1
11
2
14
.

/41
/11
/42
/12
/4.

سح معناداري

نتيوه آزمون

/444

قبول H 1

/444

قبول H 1

/444

قبول H 1

/1.

این نتیجه ،با نظر سیمونز ،کیم ،رابینز ،کاپالن ،یوسینگا و ایوانز ،مبنی بور اهمیوت سوازوکارهای
داخلی سازمان مانند ساختار وفرایندها و زیرساخت فناوری اطالعات در مدل کنتورل راهبوردی
سازمان و شبکه سازی ،و همچنین ،نظر مراجعی که مدل های پیاده سازی و کنترل راهبرد ماننود
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مدل سرآمدی کسب و کار بنیاد اروپایی کیفیت و ارزیابی متوازن را ارائوه کورده انود ،هماهنوگ

اهمیت در بین سایر عامل ها قرار دارد.
 -2عامل نتایج و اهداف راهبردی صنایع دفاعی :با استفاده از آزمون  k-sتوزیع داده ها بررسوی
گردید و برای بررسی اهمیت آن ها در الگوی تحقیق ،از آزمون توزیع دو جمله ای استفاده شد.
نتایج نشان داد که عامل و مؤلفه های آن ،در الگوی تحقیق دارای اهمیت هستند.
جدول -3اهميت عامل نتانج و اهداف راهبیدي صنانع دفاعی و مؤلفه هاي آن
آزمون

توزنع دو جمله اي
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است .همچنین ،رتبه ی اهمیت عامل ومؤلفه های آن درالگوی تحقیق ،با کمک آزمون فریودمن،
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که عامل بازآفرینی درونی صنایع دفواعی ،در رتبوه اول

گیوه ها

متغيی

درصد مشاهده شده

زوم نمونه

نتانج و اهداف راهبیدي صنانع

≥3

4

44

دفاعی

˃3

12

144

خلق مزنت هاي راهبیدي

≥3

.

/40

˃3

2.

/13

≥3

0

/40

˃3

22

/1.

≥3

0

/42

˃3

2.

/12

≥3

13

/10

بهیه وري منابع

توسعه ظیفيت فناورانه ملی

همسونی اهداف صنانع دفاعی و
شباه

˃3

01

سح معناداري

/444

/444

/444

/444

/444

نتيوه آزمون

قبول

قبول

قبول

قبول

قبول

H1
H1
H1
H1
H1

/2.

N =12

این نتیجه ،با نظر پریبل و پیرس مبنی بر اهمیت کنترل نتایج واهداف راهبردی سازمان در مودل
کنترل راهبردی ،هماهنگ است.همچنین ،رتبه ی اهمیت عامل ومؤلفه های آن درالگوی تحقیق،
با کمک آزمون فریدمن ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشوان داد کوه عامول نتوایج و اهوداف
راهبردی صنایع دفاعی ،در رتبه دوم اهمیت در بین سایر عامل ها قرار دارد.
 -8عامل مفروضات راهبردی وپویش راهبردی :با استفاده از آزمون  ،k-sتوزیع داده ها بررسوی
گردید و برای بررسی اهمیت آن ها در الگوی تحقیق ،از آزمون های  tیک نمونه ای وتوزیع دو
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جملهای استفاده شد .نتایج نشان داد که عامل و مؤلفه های آن ،در الگوی تحقیق دارای اهمیوت
هستند.

و جهانی

زد پاني

1/3.

1/110

31/221

1/202

11

/444

قبول H 1

1/21.

1/11.

2./.32

1/24.

11

/444

قبول H 1

،**P<0/01

*P<0/05

جدول  -.اهميت مؤلفه تحوزت فنآوري هاي كليدي در سحو ملی و جهانی
آزمون
توزنع دو جمله اي

متغيی

گیوه ها

زوم نمونه

درصد مشاهده شده

سح معناداري

تحوزت فناوري هاي كليدي

≥3

4

44

/444

˃3

12

الگوي کنترل راهبردي شبکه محور صنايع دفاعی جمهوري اسالمی ايران

tنک نمونه اي

هاي چالش هاي داخلی صنايع دفاعی ،ملی

تفاوت ميانگي

زد باز
مفیوضات راهبیدي و پونش راهبیدي

درجه آزادي

آزمون

فاصله اطمينان

سح معناداري

متغيی

مقدار t

نتيوه آزمون

جدول -0اهميت عامل مفیوضات راهبیدي و پونش راهبیدي و مؤلفه چالش هاي داخلی صنانع دفاعی ،ملی و جهانی

نتيوه آزمون
قبول

H1

144

 **P<0/01و*P<0/05

این نتیجه با نظر پیرس و رابینسون ،لورنژ و شریوگ مبنی بر اهمیت کنترل مفروضات راهبردی
و پویش راهبردی در مدل کنترل راهبردی ،هماهنوگ اسوت .همچنوین ،رتبوه ی اهمیوت عامول
ومؤلفه های آن درالگوی تحقیق ،با کمک آزمون فریدمن ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشوان
داد که عامل مفروضات راهبردی وپویش( نظارت) راهبردی ،در رتبه سوم اهمیت در بین سوایر
عامل ها قرار دارد.
 -9عامل ظرفیت همکاری متقابل صنایع دفاعی و شبکه :با استفاده از آزمون  ،k-sتوزیع داده ها
بررسی گردید و برای بررسی اهمیت عامل ومؤلفه های آن در الگوی تحقیق ،از آزموون هوای t
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یک نمونه ای و توزیع دو جمله ای استفاده شد .نتایج نشان داد که عامول و مؤلفوه هوای آن ،در
الگوی تحقیق دارای اهمیت هستند.

پانداري همااري

زد پاني

1/341

1/13.

21/123

1/212

11

/444

قبول H 1

1/1.0

/12

10/41

1/402

11

/444

قبول H 1

*P<0/05 ،**P<0/01

جدول  -0اهميت مؤلفه هاي اعتماد متقابل ،هماهنگی صنانع و شباه ها و توسعه شباه
متغيی

توزنع دو جمله اي

آزمون
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tنک نمونه اي

ظیفيت همااري متقابل صنانع

تفاوت ميانگي

زد باز

درجه آزادي

متغيی

سح معناداري

آزمون

فاصله اطمينان

مقدار t

نتيوه آزمون

جدول  -.اهميت عامل ظیفيت همااري متقابل صنانع دفاعی و شباه و مؤلفه پانداري همااري

گیوه ها

زوم نمونه

درصد مشاهده

سح معناداري

نتيوه آزمون

شده

اعتماد متقابل هوشمندانه

هماهنگی صنانع و شباه ها

توسعه (توانمندسازي) شباه

زفظ زقوق مالايت فایي در
همااري

˃3

≥3

1

/41

˃3

11

/11

≥3

0

/40

˃3

22

/1.

≥3

0

/42

˃3

2.

/12

≥3

.

/4.

20

/444

/444

/444

/444

قبول H 1
قبول H 1
قبول H 1
قبول H 1

/1.

این نتیجه ،با نظر گلد اسمیت که میزان همکاری متقابل بخش عمومی و خصوصی را در شوکل
گیری دولت شبکه ای مؤثر می داند ،هماهنگ است .همچنین ،رتبه ی اهمیت عامل ومؤلفه های
آن درالگوی تحقیق ،با کمک آزمون فریدمن ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که عامل
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ظرفیت همکاری صنایع دفاعی و شبکه ،در رتبه چهارم اهمیت در بین سایر عامل ها قرار دارد.
 -0عامل توانایی صنایع دفاعی در مدیریت همکاری با شبکه :با استفاده از آزموون  ،k-sتوزیوع

داده ها بررسی گردید و برای بررسی اهمیت عامل ومؤلفه های آن در الگوی تحقیق ،از آزموون
دارای اهمیت هستند.
متغيی

زوم نمونه

گیوه ها

درصد

توزنع دو جمله اي

آزمون

مشاهد
ه شده
توانانی صنانع دفاعی در مدنینت همااري با

≥3

12

/13

شباه

˃3

24

/20

زفظ و تمیكز بی شانستگی هاي محوري

≥3

13

/10

˃3

01

/2.

≥3

.

/40

˃3

2.

/13

≥3

3

/43

˃3

21

/10

≥3

.

/4.

مدنینت امنيت زمانت گی و قابليت ساز

مدنینت دانش توليد شده در همااري

مدنینت چالش ها و مخاطیات همااري با
شباه

˃3

20

سح معناداري

جدول  -2عامل توانانی صنانع دفاعی در مدنینت همااري با شباه

/444

/444

/444

/444

/444

نتيوه آزمون

قبول H 1
قبول H 1
قبول H 1
قبول

قبول

H1

الگوي کنترل راهبردي شبکه محور صنايع دفاعی جمهوري اسالمی ايران

توزیع دو جمله ای استفاده شد .نتایج نشان داد که عامول و مؤلفوه هوای آن ،در الگووی تحقیوق

H1

/1.

N =12

این نتیجه ،با نظر گلد اسمیت که توانایی دولت در مدیریت همکاری با بخوش خصوصوی را در
شکل گیری دولت شبکه ای مؤثر می داند ،هماهنوگ اسوت .همچنوین ،رتبوه ی اهمیوت عامول
ومؤلفه های آن درالگوی تحقیق ،با کمک آزمون فریدمن ،مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشوان
داد که عامل توانایی مدیریت همکاری صنایع دفاعی و شبکه ،در رتبه پنجم اهمیت در بین سایر
عامل ها قرار دارد.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
نتيجه گيری
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نتایج بیانگر این است که الگوی تحقیق شامل پنج عامل و بیسوت مؤلفوه ،موورد تأییود جامعوه
آماری تحقیق قرار گرفته است .همچنین ،از نظر میزان اهمیت ،عامول بوازآفرینی درونوی صونایع
دفاعی دارای رتبه اول ،عامل نتایج و اهوداف راهبوردی صونایع دفواعی دارای رتبوه دوم ،عامول
مفروضات راهبردی وپویش( نظارت) راهبردی دارای رتبه سوم ،عامل ظرفیت همکاری صونایع
دفاعی و شبکه ،دارای رتبه چهارم و عامل توانایی مودیریت همکواری صونایع دفواعی و شوبکه،
دارای رتبه پنجم هستند .شایان ذکر است که این الگو ،عالوه بر هماهنگی عناصر تشکیل دهنده
آن با مدل ها و نظریات شناخته شده در ادبیات مدیریت و کنترل راهبردی ،دارای عناصور مهوم
رویکرد شبکه ای است که آن را از سایر مدل ها متمایز می نمایود؛ بوه ایون معنوا کوه دو عامول
جدید کنترل راهبردی (ظرفیت همکاری متقابل صنایع دفاعی و شبکه ،و توانایی صونایع دفواعی
در مدیریت همکاری با شبکه) ،با مؤلفه های خاص را مطرح کرده و در سایر عوامل نیوز مؤلفوه
های متناسب و مرتبط با حرکوت بوه سووی شوبکه ای شودن را موورد تأکیود قورار داده اسوت.
همچنین ،با پایش و نظارت راهبردی ،می توان به طور همزمان ،هم مفروضات راهبردی انتخاب
رویکرد شبکه ای را رصد نموده و الزامات آن را پیگیری نمود و هم شرایط جدید احتموالی کوه
می تواند نسبت به وابستگی مطلق به مسیر و رویکرد انتخاب شده هشودار داده و آن را تعودیل
نماید و مانع از غفلت راهبردی شود ،زیر نظر داشت .به این ترتیب ،مدل پیشنهادی این تحقیق،
با آگاهی و اعمال کنترل بر مهمترین عوامل و مؤلفه های اثر گوذار بور تحوول و تکامول صونایع
دفاعی ،از یک سازمان سلسله مراتبی منبع و قابلیت محوور؛ بوه یوک سوازمان شوبکه محوور ،از
پویایی الزم برخوردار است.
پيشنهادها
 -1عامل ها و مؤلفه های الگوی این تحقیق ،به عنوان نقواط کلیودی و اصولی کنترلوی در نظوام
کنترل راهبردی صنایع دفاعی درمسیر حرکت به سوی سازمان شبکه محور ،در نظر گرفته شوود.
تمرکز بر راهبرد هسته – شبکه ،نقش مهمی در این زمینه دارد و تدوین عوامل اساسی موفقیوت
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و شاخص های کلیدی عملکرد صنایع دفاعی ،متناسب با عناصر الگوی این تحقیق ،ضروری بوه
نظر می رسد.

 -2به منظور بازآفرینی درونی صنایع دفاعی ،ضروری است ساختارو فرایندها ،سورمایه انسوانی،
وحاکمیت شرکتی دولتی ،متحول شود .الزمه این امر ،توسعه بیشتر تفکور شوبکه ای در مودیران
عالی صنایع دفاعی است.
 -8نتایج و اهداف راهبردی صنایع دفاعی با توجه به لزوم خلق مزیت های راهبردی دفواعی بوا
تأکید بر بهره وری منابع ،باید در گستره توسعه ظرفیت فناورانه ملوی و همسوسوازی اهوداف و
چشم انداز صنایع دفاعی و شبکه ها ،تعریف و پی گرفته شود .در این زمینه ،اقودامات موؤثر در
سطح ملی برای حمایت از شبکه ها ،اهمیت فراوان دارد.
 -9مفروضاتی که مبنای راهبردهای صنایع دفاعی قرار می گیورد و پوویش راهبوردی کوه بورای
جلوگیری از غافل گیری راهبردی انجام می شود ،باید به قدر شایسته ناظر به مشارکت شبکه ها
در این امور باشد ،تا افق دید و درک مشترک یا نزدیوک از تحووالت جواری و آینوده ،موجوب
همسویی و هم افزایی تالش های علمی و فناورانه صنایع دفاعی و همکاران بخش ملی گردد.
 -0توانایی صنایع دفاعی در مدیریت همکاری با شبکه ها ،در شرایطی که مرزهای سازمانی ،نوا
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مدیریت و رهبری وسرمایه اطالعاتی صنایع دفاعی متناسب با ضرورت های رویکرد شوبکه ای

مشخص تر از گذشته می گردد ،نیازمند تقویت ابعاد خاصی از ویژگی ها ی کار با شوبکه ماننود
مدیریت ریسک و مخاطره ،خواهد بود .شایسته است کوه نظوام انتصوابات ،آمووزش و فرهنوگ
سازمانی ،دراین زمینه تحول یابد.
 -1کلیه تصمیم گیری ها ،فرایند ها ،آموزش هوا و فرهنوگ سوازمانی صونایع دفواعی ،برمحوور
الزامات و ارزش های سازمان شبکه محور ،متمرکز و متحول شوود .سوازمان هوای متوولی اموور
فرهنگ سازمانی ،نظارتی وامنیتی صنایع دفاعی ،افق دید و گستره ی فعالیت خود را متناسب بوا
مرزهای جدید سازمانی صنایع دفاعی در بخش ملی ،توسعه داده و عناصر الگوی این تحقیوق را
مورد توجه قرار دهند.
 -1ایجاد سازوکار مناسب برای توسعه ی اعتماد بین صنایع دفاعی و شبکه همکواران دربخوش
ملی به مثابه شرکا و متحدان راهبردی و هم اندیشی با آنان در موورد تحووالت محویط فناورانوه
داخلی و خارجی ،در دستور کار صنایع دفاعی قرار گیرد.
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