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چکيده
سازمان هوا فضا ک يکی از سازمان های دانش بنیان است ،نقش متؤثری در تولیتد قتدرگ ملتی و
افزايش ارتقاء سط بازدارندنی کشور دارد .اين سازمان در افق آينتده بتا چتالش هتائی از جملت
ارتقاء کیفیت محصوالگ و حويل بموقع تولیداگ و کاهش هزين های سرماي نياری مواج استت.
هدف از اين تحقیق ارائ الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع سازمان صنايع هوافضا با رويکترد
راهبردی با توج ب چالش های موجود در سازمان هوا فضا ک طی مطالع ای اين چالشها حاصتل
شده است و بر اساس مطالعاگ نظری و مصاحب با خبرنان الگويی ک برای رفع چالشها پیشتنهاد
شد ،الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع سازمان صنايع هوافضتا بتا رويکترد راهبتردی استت.
الگوی کلی مدل در س بخش ميغیرهای محیط ،ميغیرهای سازمانی و ميغیرهتای نيتايج و همچنتین
ارتبا اين س دسي ميغیر و ه راسيايی آنها با توج ب وزن و اهمیت در دسيیابی نظتام تحقیتق و
توسع ب عملکرد برتر مورد تائید هیوترئیس قرار نرفت ک يافي های آن در مقال آمتده استت .در
تحلیل عاملی ب وسیل نرمافزار  13 AMOS18ميغییر تحقیق تائید شدند و نشان داد ک اين ميغیرهتا
ابعاد اصلی الگو(محیط ،سازمان و نيايج) را اندازهنیری میکنند .ک البي يکی از اين ميغیرها ،يعنتی
ميغیر زير نظام از ميغیرهای سازمانی تحقیق در مرحل تحلیل عتاملی بت دلیتل بیشتير بتودن عتدد
ضريب مسیر از  1/15در سط اطمینان  1/35مورد تائید واقع نشد.
کليدواژهها :الگو ،بازطراحی سازمان ،تحقیق و توسع  ،راهبرد ،معادالگ ساخياری ،نظام ستازمانی
 .1دانشیار  -دانشگاه صنعيی مالک اشير
 .2دانشیار  -دانشگاه عالم طباطبايی

 .3دانشجوی دکيری – مديريت راهبردی  -دانشگاه عالی دفا ملی

مقدمه
شيا

تغییراگ هم وجوه زندنی انسان معاصر را تحت تأثیر جدی قرار داده است .انسانها بترای

بقا و ادام حیاگ در چنین شرايطی ب ناچار بايد با آمادنی مواج با تغییراگ خود را بتا آن ستازنار
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کنند .دنیای کسبوکار نیز از اين قاعده مسيثنا نیست .افزايش روزافزون سرعت تغییتراگ و شتدگ
رقابت از ويگنیهای بارز چنین محیطی در سالهای آينده خواهد بود .سازمانهتای آينتده بايتد در
واکنش ب محیط ،منعطاتر ،در تبديل ايده ب عمل ،سريعتتر و سترعت پاستخگويی بت مشتيريان
بسیار باال و در اعمال تغییراگ اساستی ،توانتاتر باشتند .دارا بتودن ايتن ويگنتیهتا نیازمنتد ايجتاد
دنرنونیهای نسيردهای در ابعاد مخيلا ساخياری و محيوايی سازمانها خواهد بود .خلق و ايجاد
سازمانهای پیشگام در تغییر ،تنها در چارچو

پتاراداي جديتدی امکتانپتيير استت .پتیشبینتی

مشخص های سازمانهای آينده موضوعی است ک ذهتن بستیاری از متديران و محققتان در حتوزه
مديريت را ب خود مشغول داشي است .چراک با شناخت و تصتوير شتکل مطلتو

ستازمانهتا و

ساخيارهای مناسب در آينده ،مديران قادر خواهند بود ب پیشواز تغییراگ رفي و عملکرد متؤثرتری
در راهبری سازمانها خواهند داشت.
طراحی سازمانی و کسب قابلیتها آخرين منبع مزيت رقابيی بترای شترکتهاستت .منتابع ستنيی
مزيت رقابيی ،ک عبارگاند از نو محصوالگ ،فناوری ،بازار و فرآيندهای تولید منسوخشدهانتد
و از دور خارج نرديدند .طراحی سازمانی يک ساخيار ساده و تهی نمودار سازمانی نیست بلکت ،
آن ارتبا بین کار ،فعالیتها ،ساخيارهای رسمی ،رفيارها و مهارگهای غیررسمی سازمان استت،
روشی است برای همتاهنگی و ستاخياردهی کارکنتان و فرآينتدها کت متیتوانتد از قابلیتتهتای
انحصتتتاری ستتتازمان در يتتتک دوره بستتتیار طتتتوالنی ستتتودمندی و مزيتتتت ايجتتتاد کنتتتد.
))6:2011،Dumais

هدف بازطراحی سازمان يا معماری1يک سازمان اين است ک سازمان قادر باشد تا ب طور

متداوم2

برای مشيريان حال و آينده ارزش ايجاد کند ،سازمان خودش را بهین سازی 3کند .طراحی سازمان،
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1.architecture
2 . continuously
3. optimizing

فرآيند شکلدهنده 1سازمان ،نقشها و مسوولیتهاست و بطورموثری ه راسيايی ساخيار ،فرآينتد،
پاداش ،ررفیتها و توانمندیها با راهبرد کسبوکار است.
عوامل نونانونی در موفقیت و اثربخشی سازمانها تأثیر دارند .يکسری از عوامل ختارج از کنيترل
برای دسيیابی اهداف سازمان ،برای اجرای مؤثروموفقیت آمیز ورايا و مسوولیتهتا ،و اثربخشتی
آن است)4:2005،Oliver wayman(.

مسول اين مقال اين است ک صنايع هوافضا در افق چش انداز جهت دسيیابی ب سازمانی چابتک و
پاسخگو با چالشهای مهمی روبرو هسيند ،ک مواردی از آن در ذيل آمده است:
 لزوم کاهش فاصل زمانی ايده تا محصول
 ضرورگ کاهش هزين های تحقیق و توسع و کیفیت مناسب(سند سازوکار)
 غلب بر محدوديت بازار فروش
 تأخیر در اجرای پروژهها

 تنو پروژه (لزوم حرکت ب سمت سکو و فناوری

مشيرت)2

هدف اصلی تحقیق دسيیابی ب الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توستع بتا رويکترد راهبتردی در
صنايع هوافضاست .اهداف فرعی آن شامل موارد ذيل است:
 .1شناسايی ابعاد الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع صنايع هوافضا با رويکرد راهبردی
 .2شناسايی مؤلف های الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع صنايع هوافضا با رويکرد راهبردی

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

سازمانها و تعدادی ه تحت کنيرل سازمانها هسيند .نحوه طراحی سازمان ابزار بسیار قدرتمندی

 .3تعیین شاخص ها و معیارهای الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توستع بتا رويکترد راهبتردی در
صنايع هوافضا
 .4بررسی روابط بین ميغیرهای سازمانی و ه راسيايی آنها با راهبترد بتازطراحی نظتام تحقیتق و
توسع با رويکرد راهبردی در صنايع هوافضا
سؤال اصلی ،الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع صتنايع هوافضتا بتا رويکترد راهبتردی کتدام
است؟ و سؤاالگ فرعی آن شامل موارد زير است:
 .1ابعاد الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع با رويکرد راهبردی در صنايع هوافضا کدماند ؟
reshaping organization

1

Common Technology & Platform

2
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 .2مؤلف های الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع با رويکرد راهبردی در صنايع هوافضا کدماند ؟

 .3شاخص ها و معیارهای الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع با رويکترد راهبتردی در صتنايع
هوافضا کدماند؟
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 .4روابط بین راهبرد و نيايج الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع با رويکرد راهبردی در صنايع
هوافضا چگون است؟
 .5ه راسيايی بین ميغیرهای سازمانی با راهبرد بازطراحی نظام تحقیق و توسع با رويکترد راهبتردی
در صنايع هوافضا چگون است؟
اهمیت ضرورگ و تحقیق ب اين جهت مه است ک مسیر غلب بر چالشهای بیانشتده در مستول
بر اساس اسناد ستازمانی بتازطراحی تحقیتق خواهتد شتد .بت نظتر محقتق بتازطراحی ستازمان،
چالشهای مطرحشده را رفع خواهد کرد .عدم رفتع چتالشهتا موجتب اختيالل جتدی در انجتام
مأموريتهای سازمان مینردد.ليا تحقیق ب شناسايی عوامل مؤثر بر طراحی سازمانی متیپتردازد و
نشان میدهد ک سازمانها و شرکتها در فرآيند کسبوکار با درت اهمیت تأثیر محیط بر سازمان،
بيوانند سازمان را با محیط سازنار کنند عدم انجام اين تحقیق ب معنی عدم بررسی تأثیراگ محیطی
بر سازمان و عملکرد سازمانی است و ب عبارتی يک غفلت راهبردی(استيراتگيک) استت کت آثتار
بسیار مخربی بر عملکرد سازمان دارد و سازمان در انجام مأموريتت و دستيیابی بت اهتداف دچتار
مشکل میشود.
مباني نظری
اهمیت و كاربرد نگر

سیستمی(نظاممند)

نظري سیسيمی (نظاممند) ازجمل رهیافتهای نظاممند و اقيضايی ب مديريت محسو

مینتردد و

مبينی بر اين تفکر است ک بايد سازمان را ب منزل يک کل نظاميافي در نظر نرفت .بتر مبنتای ايتن
نظري  ،از تحلیل دادهها برای حل مسائل و اتخاذ تصمی اسيفاده میشتودKoontz,Harold & (.
)59:1998،Others

رويکرد نظاممند ،ديدناهی است ک ب ما اجازه میدهد تا نیروهتا و ميغیرهتايی کت در محتیط ختارج و
داخل سازمان تأثیر اساسی دارند بشناسی و ب عملکرد و جايگاه آن در سازمان پی ببري  .اين نگترش در
ادارهی سازمانها موجب يکاارچگی و موجب ايجاد چارچو کلتی متیشتود و جنبت هتای نونتانون
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شناخت سازمانها را عملی میسازد و ازنظر مديرييی رويکرد نظاممند موجتب متیشتود تتا متديران بت

سازمانها ب صورگ يک کل و بخشی از يک محیط بزرگتر توجت کننتد( .اعرابتی و پارستائیان :1331 ،
)15

تعريف نظیام :نظتام 1عبتارگ استت از اجتزاء ميعامتل و دارای وابستيگی ميقابتل کت بت نحتوی
هسيند .اتومبیلها ،نیاهان و بدن انسانها نیز نمون هتايی از انتوا نظتامهتا هستيند .ايتن نظتامهتا،
نهادههتايی را بت دستتآمتده متیآورنتد ،و پتس از تغییتر و تبتديل آنهتا ،ستيا دههتايی را تولیتد
میکنند(.الوانی و دانايیفرد)13:1331،
انواع نظامها
2

معموالً نظامها را ب نظامهای باز و بسي طبق بندی میکنند .ايده نظامهتای بستي در ابيتدا از علت
فیزيک نشست نرفي است .اين تفکر ،نظامها را خودکفا و مسيقل در نظر مینیرد .ويگنی مه اين
تعريا از ديدناه عل فیزيک اين است ک اثر محیط بر نظام را ناديده متینیترد .يتک نظتام کتامالً
بسي نظامی است ک هیچ نو انرژی از منابع خارجی دريافت نکرده و هیچ نو انرژی را ب خارج
از خود ساطع نمیکند .ديدناه نظام بسي  ،در عمل کاربرد محتدودی در مطالعت ستازمانهتا دارد و
بیشير ب صورگ ايدئال مطرح است .نظام باز ،3تعامل پويای نظام را با محیطش نشتان متیدهتد .در
شکل  1-1نمايی از نظام باز ب صورگ ساده نشان دادهشتده استت( .التوانی و دانتايیفترد)33:1331،
و(عال تبريز)31 :1331،

- System

1

- Closed system

2

- Open system

3

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

تنظی شدهاند ک يک کلِ مجزا از تکتک اجزاء را ب وجود میآورند .جوامتع بشتری نتوعی نظتام

22

محیط
نظام
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سيادهها

فعالیت تبديل

نهادهها

محیط

شکل  -1نظام باز(( -الوانی و داناییفرد)1931 ،
اثربخشي سازماني

پاسخ نظري سازمان ب اين سؤال ک چ چیزی يک سازمان را اثربخش متیستازد ،ايتن استت کت
طراحی صحی  ،سازمان را اثربخش میکند .روشی ک ما ب وسیل آن اهداف و راهبترد را مشتخص
کرده ،افراد و مشاغل را باه ترکیب کرده و قوانین و روابط حاک بین آنهتا را تعريتا متیکنتی ،
عامل مهمی در موفقیت يا عدم موفقیت سازمانها محسو

میشود( .الوانی و دانايیفرد )13:1331،و

(برارپور)34 :1331،

رويکردهای اثربخشی-1 :رويکرد نیل ب هدف-2رويکرد نظاممند-3رويکرد ذينفعتان راهبتردی-4
رويکرد ارزشهای رقابيی
عوامل مؤثر بر بازطراحي نظام تحقيق و توسعه
محيط

هدف از مطالع محیط شناخت عوامل محیطی است ک هرکدام از عوامل تأثیرنيار بیرونتی(محیط
نزديک ،شامل عرض کنندنان ،مشيريان ،سهامداران ،رقبا همکاران  ،تأمینکننتدنان و محتیط دور،
شامل نیروهای اقيصادی ،اجيماعی فرهنگی  ،سیاسی ،حقوقی فنّاوران  ،جمعیيی و اقلیمی ،).تأثیری
مثبت و سازنده و يا اثری مخر

و بازدارنده بر سازمان دارند .در نظتر نترفين همتین نکيت کتافی

است ک شرکتها و مديران ارشد آنها ،ضرورتاً محیط بیرونی خود را با شیوههايی صحی  ،علمتی
و کاربردی بررسی و عوامل مؤثر خارجی را ارزيابی نمايند و درنهايت ،فرصتها و تهديدهايی را
22

ک در بیرون ،سازمان را انيظار میکشند ،مشخص نمايند .تنهتا در ايتن صتورگ و در کنتار تحلیتل

مناسب محیط درونی سازمان است ک میتوان اسيراتگیها و رويکردهايی ثمتربخش و کتارا را بت
کار نرفت تا در محیط ميغیر امروز ،شرکيی بيواند نلی خود را از آ

بیترون بکشتد ،تتا پتس از

کسب اطمینان از بقاء و ادام حیاگ خود در پی نسيرش و توسع کسبوکار برآيد.
مینيارند .آنها ب طور نسيردهای خارج از کنيرل کسبوکار هسيند ،و اغلب موجب تغییتراگ در
اجرا ،مديريت ،تولید و بازاريابی مینردند .اين عوامل ازنظر صاحب نظران ميفاوگ بتوده و عمومتاً
ب عوامل سیاسی ،اقيصادی ،اجيماعی و فناوری 1يا اضاف تر از آن عوامل زيست محیطی و

قتانونی2

اشاره میکنند( .اعرابی و پارسائیان )231: 1331،
الگوهای طراحي نظام سازماني

الگو روشی است برای ارائ پیچیدنی ب طور واقعی ،ک برای فه آسانتر است .الگوهتا بت طتور
زيادی در هم حرف ها ک بر پاي طراحی هسيند بکار میرود.
اسيفاده از الگوها ب طراح و نروه طراحی کمک میکند ،تا آنها کارکناند و فکر کنند و امکاناگ و
ايدههای جديد تولید کنند و بدينوسیل فکرشان را توستع دهنتد ،الگوهتا بت درت و شتناخت و
تحلیل کمک میکنند .همانطوريک الکساندر کريسيوفر نفت طراحتی (الگتو) بت برقتراری ارتبتا
پیچیده بین بخشها کمک میکند ،الگوها ابزارهای ارتبا بسیار قدرتمندی هستيند کت بت متردم
اجازه میدهد تا ايدهها و افکارشان را بیان کننتد ،بنتابراين اطالعتاگ بتدينوستیل جابجتا و ارائت
میشود ،الگوها ب فه مشيرت در يک نروه کمک میکند ( .سیدجوادين  ،پور ولتی و جمتالی پويتا ،

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

عوامل کالن محیطی نیروهای غیرقابلکنيرل هسيند ک بر چگتونگی اجترای يتک کستبوکتار اثتر

)32 : 1333

برای طراحان سازمان ،الگوها ب فه و شناخت فعالیتهای جاری ستازمان کمتک متیکنتد ،اينکت
سازمان چ نیازهايی در آينده دارد و چگون بايد تغییر کند ،الگوها  ،افکار ،ايدهها ،و واقعیتتهتای
زيادی را ب خدمت مینیرند ،يک الگو خو

میتواند پديدهها را قابلرؤيت کند يتا نشتان ندهتد،

قابللمس کند يا ملموس نکند .الگو ابعاد کلیدی سازمان را ب نحوی نشان میدهد ک قابلدسيرس
و اسيفاده باشد )44:1998 ،M.Berton( .

. (PEST): political ,economic, social, technologic

1

. (PESTEL): political ,economic,social,technologic,environment,legal

2
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از زمان فردريک تیلور در اوايل ده  1321الگوهای حوزه طراحی ستازمان توستع داده شتد .کت
عبارگاند از:
فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331

). (Leavitt's Diamond Model,1964
). (Galbraith's Star Model,2001
). (Mckinsey's 7S,1980
). (Bark – Litwin Model,1992
). Nudler & Tushman's Model,1980
). (Weisbord six box Model,1970
). (Transformational Model
اين هفت الگو نشان میدهد ک چگون انديش يا تفکتر الگوهتای طراحتی ستازمان رشتد کترده و
ساس شکلهای آن نسيرشيافي است ،نکي کلی در هم آنهتا ،توانتائیشتان در درت پیچیتدنی
های سازمان و تائید اينک عناصر سازمانی باه وابسيگی ميقابل دارند و باه در تعاملاند.
همانطوريک در الگوها اشاره شد ،برای طراحی سازمان عوامل مخيلفی مؤثرنتد کت عبتارگانتد از
محیط خارج  ،راهبرد ،ساخيار ،فرآيند ،فناوری ،فرهنگسازمانی ،نیروی انسانی ،دستيورالعملهتای
سازمانی(نظامت مديرييی) ،سبک مديريت و رهبری و نيايج عملکرد سازمانی .نکيت حتائز اهمیتت
بیان تأثیر محیط بر سازمان است ک در طراحی بايد ب آن توج شود ک اثتر آن در راهبترد فرمولت
میشود درواقع سازمانهای موفق با بررسی محیط ،راهبرد را تدوين متیکننتد و ميناستب بتا نترخ
تغییر ،راهبرد ب روز میشود .نکي بسیار مه ديگر ک در اکثر الگوهتا و بیتان انديشتمندان مربوطت
وجود دارد ،ه راسيايی راهبرد با ديگر عوامل درون سازمان مثل ساخيار ،فرآيندها ،نظامهتا ،ستبک
مديريت ،کارکنان ،فرهنگ و ساير عوامل و همچنین ه راسيايی هم عوامل با يکديگر است ک در
اين صورگ موجب ارتقاء عملکرد و تحقق اهداف سازمانی مینردد.
چارچوب نظری الگوی مفهومي :طراحی الگوی مفهومی با توج ب الزاماگ ذيل طراحیشده است:
 آسیبشناسی وضع موجود سازمان هوافضا بر اساس استناد ستازمانی ،مصتاحب بتا متديران
تحقیقاگ و مطالعاگ نيشي ک در پیشین تحقیق ه تحقیقاگ داخلی و ه تحقیقاگ خارجی
انجامشده است.
 مطالع محیط ،شناخت محیط ،الگوهای شناسايی محیط و ابزار پويشهای محیط و فتنهتای
پیشبینی آينده و عوامل محیطی مؤثر بر نظام سازمانی
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مطالع عمیق در خصتو

ستازمان  ،ستیر تکامتل آن؛ چرخت حیتاگ ستازمان و طراحتی /

بازطراحی سازمان و بررسی نظري ها و الگوها ،ب ويتگه بررستی هفتت نتو الگتوی طراحتی
سازمان از انديشمندان مخيلا و اسيخراج عوامل مؤثر بر طراحی سازمان بر اساس آنها
الگوی اولی مفهومی تحقیق بر اساس موارد فوق ب شرح زير پیشنهادشده است:

مطالعه تطبيقي

مطالع نظامهای تحقیق و توسع در چند کشور

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

شکل - 2مدل مفهومی اولیه بازطراحی یک نظام سازمانی

نظام تحقیق و توسع و هوافضای پنج کشور(چین،آمريکا،هند ،انگلیس ،آفريقای جنوبی ) باهتدف
آشنايی و بررسی ويگنیهای آنها جهت آناهی و بهرهبرداری در ارائت الگتوی بتازطراحی نظتام
تحقیق و توستع موردمطالعت قترار نرفتت کت نکتاگ کلیتدی در ايتن مطالعت طراحتی ميمرکتز
محصوالگ مشاب و ه خانواده در دفير طراحتی مشتيرت و تجمیتع فنتاوریهتای مشتاب در يتک
صنعت  ،وانياری و برونسااری فعالیتهای تولیدی ب بخشهتای خصوصتی و استيفاده از منتابع
دفاعی در توسع اقيصادی کشورها بوده است.
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نظام تحقیق و توسعه صنايع هوافضا
مأموريت سازمان صنايع هوافضا ،طراحی ،تحقیق ،تولید و پشيیبانی سامان های موشکی و حامل های
ماهواره در راسيای ايجاد قدرگ بازدارندنی است  ،سازمان با تأمین نیاز نیروهتای مستل اقتداماگ
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مؤثری را ب ويگه در چند سال اخیر انجام داده است.
سازمان در قالب شش نروه صنعيی و بیش از  35صنعت ،پگوهشکده و دفاتر طراحی سامان ستالح
و مراکز توسع فناوری سازمان دهی شده است .در وضعیت فعلی پروژه هتای تحقیقتاتی بتر استاس
شکل زير ک يک مدل يکبعدی(فرآيندی ) است ،فرآيند طراحی و تولید را طی میکند.
همانطوريک در شکل زير مشاهده میشود ،ابيدا تحلیل و بررسی نیاز ،ايده پردازی و مرحل طراحی
مفهومی و امکانسنجی ،طراحی سیسي و بخشها ،زيرمجموعت هتا و طراحتی قطعتاگ تتا مرحلت
ساخت و يکاارچ سازی زيرمجموع ها ،بخش تاو سیسي ک در هر مرحل آزمودنها و آزمونهتای
عملکردی انجام میشود و پس از طی اين مراحل و تولید نمون های عملیاتی و آزمودنهای میدانی،
پروژه وارد فاز تولید و توسع مینردد.
سازمان صنايع هوافضا ،مراحل مخيلا دسيیابی ب دانش فناوری از مرحل ای.کتی.دی 1و ستی.کی.
دی 2و مهندسی معکوس را ساری نمود و در مرحل طراحی سامان هتا قترار دارد کت رشتد بستیار
خوبی داشي است.

1

. SKD
70

2

. CKD

سازمان صنايع هوافضا درروند اجرای فعالیتهای چنتد ستال اخیتر انرچت موفقیتتهتای ختوبی
داشت .اما با توج ب تغییراگ فناوری و پیچیدنی آن و تقاضای نیرو ،پاسخگويی ب تتأخیر افيتاده
است و اين سازمان با چالشهای زير مواج است( :سندسازمانی سازمان صنايع هوافضا)1331،

- 1لزوم کاهش فاصل زمانی ايده تا محصول - 2لزوم کاهش هزين های تحقیق و تولیتد - 3لتزوم

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

شکل -3فرآيند تحقیق و توسعه سازمان صنايع هوافضا (سندسازمانی سازمان صنايع هوافضا)6331،

ارتقاء کیفیت محصول -4تنو بیشازاندازه محصول و لزوم ايجاد پليفرم مشيرت
نظام تحقیق و توسع فعلی بیشير رويکرد يکبعدی و درواقع رويکرد مهندسی ب تحقیق و توستع
دارد و نگرش جامع و هم جانب ب نظام تحقیق و توسع ندارد و تحقیق و تولید سامان ها را پتروژه
میبیند و شايد يکی از داليل آن اين است ک اغلب مديران تحقیق و توسع تحصتیالگ مهندستی
دارند .انرچ در بعضی از حوزهها مثل تدوين نقش راه محصول و فناوری اقداماتی شده استت يتا
ب عنوانمثال در حوزه نیروی انسانی و ...اما ب دلیل رويکرد مهندسی ،نظام نوآوری کت نزديتک بت
دو سال از طرف وزارگ ب سازمان صنايع هوافضا ابالغشده است ه همتین رويکترد در آن ديتده
میشود و در يک بررسی نظری ميوج میشوي ک اين رويکرد بر نظتام تحقیتق و توستع حتاک
است و علت اصلی چالشهای سازمانی در وضعیت موجود ،نبود رويکرد دسيگاهی و همت جانبت
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ب نظام تحقیق و توسع و در نظر نگرفين هم عوامل مؤثر اين نظام استت کت در متدل پیشتنهادی
بازطراحی تحقیق و توسع ب آن اشاره شد.
مه ترين ميغیر الگوی پیشنهادی ،راهبرد تحقیتق و توستع استت( )1997،Galbraithکت در نظتام
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جاری شفاف نیست و منابع و ررفیتها ميناستب بتا راهبترد تخصتیص داده نمتیشتود .و ارتبتا
معناداری بین راهبرد و نيايج برقرار نشده است.
در شرايط موجود فرآيندهای موازی در دفاتر طراحی  ،حيی در يک نروه کت ستامان ستالحهتای
مشاب دارند ،وجود دارد ک اين زمان و هزين بیشيری را ايجاد میکند و فاصل ايده تتا محصتول
را ک کمی کندو اين در حالی است ک تحقیق همانطوريک در ميغیرهای نيايج آورده شد ب دنبتال
کاهش فاصل ايده تا محصول است.
در وضعیت موجود صنايع سازمان هرکدام يک سامان را در دست تحقیق و تولیتد دارد بتا راهبترد
مطرحشده در تحقیق ( فناوریهای مشاب و مشيرت) ،صنايع تخصصی ايجاد میشود ک نيیجت آن
هزين کمير و فاصل ايده تا محصول کمير و کیفیت محصوالگ تولیدی ارتقا میيابد.
شبک تأمینکنندنان ب شکل سنيی و مدل خورشیدی با کل صنايع سازمان ارتبا دارد ک عملکترد
بسیار ضعیفی را ارائ میکند و اين در حالی است ک میتواند با ستازماندهتی جديتد بتا رويکترد
اليیهايی و تخصصی با صنايع مرتبط(تخصصی) ارتبا برقرار کند و ارزشافزوده زيادی را ايجتاد
نمايد ک در شکل  4پیشنهادشده است.
با توج ب مطالع نظام تحقیق و توسع کشورهای ميکور ،و بر اساس متدل مفهتومی بتازطراحی
نظام سازمانی و نظام تحقیق و توسع فعلی سازمان صنايع هوافضای ايران و مصاحب بتا خبرنتان
داخلی و خارجی ،مدل مفهومی بازطراحی نظام تحقیق و توسع صنايع هوافضا با انيخا
تمرکز در طراحی و تمرکز در فناوری ب شرح شکل 4طراحی نرديد.
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راهبترد

الگوی مفهومی بازطراحی نظام تحقیق و توسعهسازمان صنایع هوافضا با رویکرد راهبردی :

روششناسي تحقيق
نو تحقیق  ،تحقیق توسع ای–کاربردی است .رويکرد تحقیق با اسيفاده از روشهای کمی و کیفی
يا روش آمیخي است.
-قلمرو تحقیق دربازِ  5-11سال اخیر و در افق چش انداز در مجموع وزرگ دفا و سازمانهتای

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

شکل شماره : 4مدل مفهومی بازطراحی نظام تحقیق و توسع سازمان صنايع هوافضا با رويکرد راهبردی

صنعيی و پگوهشی وزارگ دفا و ب ويگه سازمان صنايع هوافضتا متیباشتند .موضتوعاگ تحقیتق
شامل ،ادبیاگ مديريت راهبردی و طراحی نظام سازمانی و سازمانهای تحقیق و توسع هست.
جامع آماری ،مديران ،محققان و کارشناسان و خبرنتان حتوزههتای علمتی ،صتنعيی و پگوهشتی
صنايع هوافضا ب تعداد  151نفر میباشند.
جهت روايی مدل بازطراحی نظام تحقیق و توسع با رويکرد راهبردی 33 ،نفتر از کارشناستان و
مسوولین حوزه تحقیق و توسع در سط کارشناسی ارشد و دکيری انيختا

نرديتد .همچنتین از

روشهای مورداسيفاده در بررسی روايی ،روش پايداری درونی 1است .يکی از شیوههتای ستنجش

Internal Constant
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پايداری درونی ،آلفای کرون باخ است،ک در تحقیق از آن اسيفاده شتد و آلفتای کترون بتاخ همت
ميغیرهای تحقیق اندازهنیری ،ودرسط باال( نزديک ب  )1/3میباشند.
برای پايايی مدل مفهومی از نظرياگ افراد بتا تحصتیالگ لیستانس بت باالوستابق فعالیتت علمتی
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پگوهشی و مسوولیت اجرای پروژه و مسلط ب نظام تحقیتق و توستع پتروژههتای صتنعت دفتاعی
ب ويگه صنايع هوافضا بر اساس جدول مورنان – کرجی است نمون ب تعتداد  113نفتر بتا روش
نمون نیری – طبق ای و همچنین از روش نمون نیری غیر احيمالی هدفمند اسيفاده شتد .نيتايج آن
ب وسیل آزمون آماری آزمودن نرديد.
روش نردآوری داده عبارگاند از روش کيابخانت ای و روش میتدانی ،کت درروش کيابخانت ای از
ابزار فیشبرداری و درروش میدانی از مصاحب و پرسشنام اسيفاده نرديد.
با چند نفر از خبرنان تحقیق و توسع سازمان و بیرون از سازمان ( 12نفر) درزمین ٔ سازماندهتی
نظام تحقیق و توسع و مدل پیشنهادی برای دستيیابی بت عملکترد باالتر(کتاهش فاصتل ايتده تتا
محصول ،ارتقاء کیفیت و تحويل ب موقع و کاهش هزين و ارتقاء ضريب پليفرم مشتيرت) مصتاحب
شد.ک جمعبندی مباحث ،اتخاذ راهبرد تمرکز در طراحی و تمرکز در فناوری برای نظام تحقیتق و
توسع سازمان در قالب مدل پیشنهادی ارائ شد.
روشهای تجزي وتحلیل دادهها :آمار توصیفی (جداول فراوانی  ،درصد فراوانی  ،میانگین و )...بتوصیا پاسخگويان و تغییرهتای تحقیتق متیپتردازد و آمتار استينباطی (آزمتون نرمتال  ،ضتريب
همبسيگی ،رنرسیون چند ميغیره ) ب آزمون فرضی ای تحقیق و اسينياج نيايج برم بنتای فرضتی هتا
میپردازد و همچنین از

نرمافزار AMOSE18

در تحلیل نيايج اسيفادهشده است.

ابزار تحقیق  -از مصاحب  ،هیوترئیس خبرنان و پرسشنام برای تحقیق اسيفادهشده است بر اساس
مدل مفهومی ،بازطراحی نظام تحقیق و توسع سازمان صنايع هوافضا شکل 4-با راهبرد تمرکز در
طراحی و تمرکز در فناوری طراحی نرديد ک برای روايی آن در جلس ایای ميشتکل از  33نفتر
از خبرنان هوافضا  ،الگوی ميکور ارائ و ب نقد نياشي شد ک نکاگ اصالحی آن در چند مرحلت
انجام نرديد(.روش ه راسيايی ،ه راسيايی راهبرد بتا ميغیرهتای نيتايج و ميغیرهتای ستازمانی بتا
تدوين سند سیاسيی انجام میشود) .
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اعضای هیوترئیس ميشکل از  33نفر از مديران ارشتد تحقیتق و توستع ستازمان ،کت مستوولیت
مديريت پروژههای دسيگاهی تحقیق و توسع هوافضا رادارند تشکیلشده است .مدرت تحصتیلی
اعضای هیوترئیس  ،اکثراً دکيری و کارشناسی ارشد در حوزههای مرتبط بتا فنتاوریهتای هوافضتا
هست.
تجزيهوتحليل دادهها و يافتههای تحقيق

الگوی نظام تحقیق و توسع شامل س بخش اصلی محتیط بیترون ،محتیط درون ستازمان و نيتايج
تشکیلشده است .رابط محیط ،سازمان و نيايج مورد تائید قرار نرفت.
پس از تائید الگوی تحقیق در هیوترئیس خبرنی  ،طراحی پرسشنام انجام شد و روايی آن توسط
 31نفر از خبرنان انجام و در بتین  113نفتر از جامعت  151نفتری توزيتع و بتا کمتک نترمافتزار
 AMOSE18مورد آزمون قرار نرفت ک نيايج آن در س بخش کالن عبارگاند از :
 -1بررسی کفايت مدل
 -2بررسی معناداری ميغیرهای تحقیق
 -9بررسی فرضی تحقیق
الگوی تحقیق پس از تائید در هیوترئیس خبرنی ،بر اساس پرسشنام  31سؤالی مورد آزمون قرار
نرفت ک نيايج آن ب شرح ذيل هست.
-1نيايج بررسی کفايت مدل تحقیق در مدل ساخياری ب کمک نرمافتزار

AMOSE18

بتا استيفاده از

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

است .میانگین سنی اعضای هیوترئیس  43سال و باتجرب بتاالی 21ستال فعالیتتهتای پگوهشتی

شاخصهای مجيورهای و شاخص RMSEAدر جدول ذيل نشان داده شد.
جدول -6براز

الگوي تحقیق

معیار نیکويی براز

سطح موردپذير

الگوي تحقیق

(گییاي دو بییر درجییهي
آزادي)

كوچکتر از 3

6551

(RMSEAريشییییییه
میانگین مربعات خطاي
برآورد)

كوچکتر از 1511

1513
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-2همانطوريک در جدول مشاهده میشود برازش و کفايت الگوی تحقیق با توج بت دو شتاخص
ميکور در سط قابل قبولی هست .درواقع اين مدل عالوه بر نظراگ هیوترئیس خبرنی (کیفتی)
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ب لحاد آزمون آماری (کمی) ه ارزيابی نرديد و الگوی تحقیق (شکل )4تائید شد .برای بررستی
معناداری تغییرهای تحقیق (13ميغیر اصلی تحقیق) ابيدا در هیوترئیست خبرنتی متورد ارزيتابی و
تحلیل واقعشده اند و نيايج آن در طراحی پرسشتنام استيفاده نرديتد و بت وستیل آزمتون آمتاری
معادالگ ساخياری موردسنجش واقع شد .ک در اين مرحلت يکتی از ميغیرهتای  13کانت تحقیتق
حيفشده است(شکل )5الگوی نهايی بازطراحی نظام تحقیق و توسع است مطابق شکل 5است.

شکل -5الگوي نهايی تحقیق (خروجی نرمافزار)
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نتيجهگيری
هدف تحقیق تحقیق دسيیابی ب الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع سازمان صنايع هوافضا با
رويکرد راهبردی بوده است ،ک فرآيند تحقیق بامطالع سازمان (نظام سازمانی) و سیر تکامتل آن و
نظام سازمانی ،با بررسی  1الگو ،طراحی سازمان را در قالب مدل مفهومی بازطراحی نظام ستازمانی
ارائ شد ک بامطالع و بررسی نظام تحقیق و توسع و هوافضای چند کشتور و بتر استاس الگتوی
بازطراحی نظام سازمانی ،و مصاحب با انديشمندان داخل سازمانی و خارج سازمانی(تأمینکننتدنان
و مشيريان) الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع سازمان صتنايع هوافضتا بتا رويکترد راهبتردی
پیشنهاد نرديد( .شکل)4-ک برای روايی در جلس خبرنان حوزه تحقیق و توسع ستازمان صتنايع
هوافضا ارائ نرديد در هیوترئیس خبرنان الگوی مزبور مورد تائید قرار نرفت.
پايايی  13ميغیر تحقیق( عوامل درون محیطی ،راهبرد ،ساخيار ماتريسی ،فرآيند ،فناوری ،کارکنتان،
فرهنگ ،سبک رهبری ،زير نظامها/زير نظامها(دسيورالعملها ،).. ،کاهش زمتان ايتده تتا محصتول،
کاهش هزين  ،ارتقا ضتريب پليفترم مشتيرت  ،کیفیتت مناستب) بتا استيفاده از آلفتای کترون بتاخ
موردبررسی قرار نرفت ک در محدوده قابلقبول قرار دارند و درواقتع بت ايتن معناستت کت ايتن
ميغیرها پايا هسيند و الگوی نظام تحقیق و توسع سازمان صنايع هوافضا بر اساس آنها متیتوانتد
بازطراحی شود .از طرفی در تحلیل عاملی ب وسیل نرمافزار

AMOS18

اين  13تغییر تائیتد شتدند و

الگوي باز طراحی نظام تحقیق و توسعه سازمان هوافضا با رويکرد راهبردي

نسبت آن با سامان های باز و بسي  ،مدلهای اثربخشی شرو و در ادام  ،عوامتل متؤثر بتر طراحتی

نشان دادند ک اين ميغیرها ابعاد اصلی الگو(محیط ،سازمان و نيايج) را اندازهنیری میکنند .ک البي
يکی از اين ميغیرها ،يعنی ميغیر زير نظام از ميغیرهای سازمانی در مرحل تحلیل عتاملی بت دلیتل
بیشير بودن عدد ضريب مسیر از  1/15در سط اطمینان  1/35مورد تائید واقع نشد.
پگوهش حاضر جهت رفع چالشهای نظام تحقیق و توستع بامطالعت و بررستی و اختي نظتراگ
خبرنان و کارشناسان الگوی بازطراحی را ارائ کرده است.ک پیشنهادهای ذيل موجتب توستع و
همواری مسیر بهبود را فراه مینمايد و دسياوردهای کاربردی(کاهش هزين  ،سازماندهی چابتک،
علمی و دانشبنیان و راهبرد محور) نرانقدری برای سازمان ب همراه خواهد داشت.
-1پیادهسازی الگوی بازطراحی نظام تحقیق و توسع با رويکرد راهبردی در ستازمانهتای صتنعيی
وزارگ دفا
-2ايجاد ساخيار فرآيندی(يا ماتريسی) بجای ساخيار محصولی
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-3ايجاد پگوهشکده مرکزی در سازمان و حيف پگوهشکدههای داخل نروهها
-4تجمیع دفاتر طراحی ه خانواده محصولی در يک نروه
-5ايجاد صنايع تخصصی مثل صنعت رادار
فیلنامه مطالعات دفاعی استراتژيک شماره  16زمستان 6331
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الواگهای پگوهشی آينده:
الا  -بررسی چالشهای پیادهسازی نظامت راهبردی در سازمانهای صنعيی وزارگ دفا
 -چالشهای ارتقاء ضريب پليفرم مشيرت در سازمانهای صنعيی وزارگ دفا
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