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چکيده
توسعه صادرات در اقتصاد مقاومتی ،سیاستی است که مزایای آن به شرایط تحرری اقتصرادی محروود نمری شرود.
تأکیو بر صادرات محصوالت با فن آوری باال نیز در عصر حاضر بیش از پیش اهمیت یافته است و دراینمیان برخری از
کشورهای صاحب فناوری ،بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریق صادرات سالح ،محقق می کننرو .ج.ا.ایرران
پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون کارنامه موفقی در توسعه تسلیحات نظامی رق زده است .از سویدیگر ،صادرات
تسلیحات به دلیل انطباق باال با حواقل سه رویکرد «درونزایی»« ،برونگرایی» و «دانشبنیان» بودن از میران پرن رویکررد
اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،کامالً همسو با این الگو است .بنابراین هوف اصلی این پرووهش عبرارت اسرت از
تووین الگویی راهبردی در سطح سازمانی که صنعت دفاعی کشور را در مسیر توصیف شوه قرار دهو .پووهش حاضرر
از منظر نوع ،کاربردی-توسعهای ،به لحاظ رویکرد ،آمیخته و به لحاظ ماهیت ،توصیفی  -تحلیلی است .با توجه به ایرن
که پووهشگر به دنبال طراحی و تووین الگوی توسعه صادرات در حوزهای معین (تسلیحات) است ،روش پرووهش آن
موردی و زمینهای میباشو .به منظور جمعآوری اطالعات ،پووهشگر ضرمن معرفری مراتریس شناسرایی و دسرتهبنروی
موضوعات راهبردی ،از روشهای مختلف ،همچون :مطالعات کتابخانهای ،بررسی اسناد ،مصاحبه برا خبرگران ،تحلیرل
مضمون و نهایتاً تووین پرسشنامههای محقق ساخته ،استفاده شوه است؛ سپس مضامین شناسایی شوه را برا اسرتفاده از
مولسازی معادالت ساختاری ،در قالب  2بُعو 8 ،مؤلفه و  73شاخص صحهگذاری کرده و الگوی مرورد نظرر پرووهش
را معرفی نمو د .بر اساس اوزان حاصله ،پووهشگر مول اهتمام سرازمانی را معرفری کررده و پیشرنهاداتی را برگرفتره از
نتای پووهش حاضر و برای پووهشهای آتی ،ارائه میکنو.
کليد واژه ها :الگوي راهبردي ،صادرات تسلیحات ،سطح سازماني ،ماتريس شناسايي و دستهبندي موضووعات
راهبردي ،معادالت ساختاري

 .1دکترای مویریت راهبردی از دانشگاه عالی دفاع ملی( - Arman.Azarli@Chmail.ir ،نویسنوه مسئول)

مقدمه
توسعه صادرات ،ماننو سایر سیاست های طرح شوه در اقتصاد مقاومتی ،سیاسرتی اسرت
که مزایای آن به شرایط تحری اقتصادی محروود نمری شرود .فوائرو متعرودی برر صرادرات
مترتب است که از آن جمله می توان به ایجاد درآمو ارزی و تولیو ثروت برای کشور ،کمک
به پایواری تقاضای صنعت و توسعه بازار ،توسعه مناسربات اقتصرادی در فراسروی مرزهرا،
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استانواردسازی و ارتقاء کیفیت محصوالت ،ایجاد بازار خومات پس از فروش ،ارتقاء سطح
فناوری ناشی از الزامات بازار رقابتی؛ اشاره کرد .از جمله با توجه بره ایرن مزایرا اسرت کره
برخی ،صادرات و تجارت بین المللی را موتور رشو و توسعه دانسته انو

(کمیجانی؛ حاجی،1731 ،

به نقل از قرهباغیان.)1737 ،
تأکیو بر صادرات محصوالت با فناوری باال نیز در عصر حاضر که از آن بهعنروان عصرر
دانش نیز یاد می شود ،بیش از پیش اهمیت یافته است و در این میران برخری از کشرورهای
صاحب فناوری بخش قابل توجهی از صادرات خود را از طریرق صرادرات سرالح ،محقرق
میکننو .این کشورها با فروش سامانه های سالح پیشرفته ،بهره ی مناسربی از صرادرات ایرن
سامانه ها باالخص به آسیا و آسیای غربی مری برنرو و ایرن رونرو رو بره افرزایش اسرت .از
اینرواستکه در این پووهش ،تالش میشود تا الگویی برای صادرات تسلیحات بره عنروان
فعالیتی منطبق بر اقتصاد دانشبنیان ،تووین ارائه شود.
ج.ا.ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی که با آغاز جنگ تحمیلی و اعمال تحرری هرای
اقتصادی و تسلیحاتی مقارن بود ،تاکنون کارنامه موفقی در توسعه تسلیحات نظامی رق زده
است .تجربه هشت سال دفاع مقوس که با کاهش توان تسلیحاتی گردآوری شروه در زمران
پهلوی همراه بود ،از یک طرف و شکلگیری و انسجام جبهه خص از سوی دیگرر ،کشرور
را برآنداشت که با تأسی از شعار «ما میتوانی » امام خمینیرحمها ...علیه به دنبال رفرع نیازهرای
دفاعی و بازدارنوه خود ،از طریق خوداتکایی و بومیسازی صرنایع تسرلیحاتی برا رویکررد
رویارویی و تقابل با تهویوات متکی بر فناوری روز جبهه متخاص باشو .این رویکرد منجر
به تمرکز صنایع دفاعی کشور بر بومیسازی صنعت تسلیحاتی از طریق توسعه فناوریهرای
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مربوطه طی بیش از سه دهه شو .این مهر از طریرق اقرواماتی همچرون تحقیرق و توسرعه،

مهنوسی معکوس و انتقال دانش فنی صورت پذیرفت؛ بهگونهایکه در حال حاضرر نرهتنهرا
بخش قابل توجهی از نیازمنویهای دفاعی خود را بر طرف نموده است ،بلکره در بسریاری
ازحوزهها قابلیت ورود به بازارصادراتی این محصوالت را نیز احراز کرده است.
از سوی دیگر و بنا به الزام انطباق با الگوهای مبنایی باالدسرتی ،بره سرهولت نشران داده
میشود که صادرات تسلیحات به دلیل انطبراق براال برا حرواقل سره رویکررد «درونزایری»،
«برونگرایی» و «دانش بنیان» بودن از میان پن رویکرد اصلی سیاستهرای اقتصراد مقراومتی
(در کنار دو رویکرد «عوالت محور» و «مردمی بودن») ،کامالً همسو با این الگو است.
تسلیحات و قابلیتهای کنونی کشور در این حوزه ،برنامه هوفمنو و منسجمی در این براره
تووین نشوه و کشور از مزایای پیشگفته محروم مانوه است؟ بویهی است فقوان یک نگراه
راهبردی در سطح کالن میتوانو موجب عوم نیل بره جایگراهی مطلروب در عرصره برازار
جهانی تسلیحات شود ،در این صورت مسئله اصلی ایرن پرووهش عبرارت خواهرو برود از
تووین الگویی راهبردی ،که کشور را در مسیر توصیف شوه قرار دهو.
اهمیت این پووهش را در کمک به استفاده از مزیرت رقرابتی ایجراد شروه در کشرور و
فرصتهای بیرونی موجود در راستای بهرهمنوی از دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دانست
(جنبهی ایجابی) .دستاورد این پووهش در واقع خطوط راهنمایی بررای تمرکرز برر عوامرل
اصلی مؤثر بر توسعه صادرات ایجراد نمروده و منجرر بره همسرویی ترالشهرای صرنایع و
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بنابراین ،این دغوغه شکل میگیرد کره چررا علیررغ مزایرای متعرود توسرعه صرادرات

واحوهای سیاستگذاری در سطح ملی و بخشی در این حوزه خواهو شو .تمرکز مذکور از
طریق افزایش اثربخشی برنامههرا و اقروامات ،سررعت و میرزان دسرتیابی بره دسرتاوردهای
صادرات را بهبود خواهو بخشیو.
ضرورت پووهش حاضر نیز از آنجا ناشی میشود که در صورت عروم پررداختن بره آن
(جنبهی سلبی) ،احتمال از دست دادن فرصت موجود و محرومیت از اقروامات مرؤثری کره
میتواننو در راستای اقتصاد مقاومتی در این رابطه شکل گیرنرو ،افرزایش مرییابرو؛ چراکره
صرفاً صادرات پراکنوه در بازاری محوود و ک رمرق و در شررایطی متزلرزل ادامره خواهرو
یافت؛ شرایطی که بهراحتی میتوانو متأثر از معادالت منطقهای ،به نفع رقبا تغییر یابو و ایرن
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به معنی از دست رفتن فرصتهای اشتغال ،درآمو ارزی و اقتوار بینالمللی است .همچنرین،
کشور از یکی از مهمترین مزیت های حاصله که همان تقویت بنیه دفاعی از طریق سررمایه-
گذاری مجود در حوزه توسعه فناوری دفاعی از محل منابع حاصل از صادرات محصروالت
دفاعی است ،محروم خواهو مانو .تقویت بنیه دفاعی خود ،منجر بره کراهش بریش از پریش
وابستگی به واردات در حوزهی این محصوالت راهبرردی گردیروه و بره ارتقرای اسرتحکام
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ساخت درونی قورت نظام نیز کمک میکنو.
مقالهی حاضر بخشی از یک مطالعهی جامع در رابطره برا توسرعه صرادرات تسرلیحات
ج.ا.ایران است 1.همان طور که در ادامه توضیح داده خواهو شو ،به ارائره الگروی راهبرردی
مورد نظر تحقیق در سطح سازمانی میپردازد .الگوهای متناظر در سطوح ملی و برینالمللری
موضوع مقاالتی مشابه و جواگانه میباشو.
ادبيات پژوهش
با هوف جامعیت مطالعات و پوشش حواکثری الگروی موضروع تحقیرق ،پووهشرگر در
تووین ادبیات پووهش از ماتریس شناسایی و دستهبنوی موضوعات راهبرردی بهرره گرفتره
است .این مول مطالعاتی در بخش روششناسی توضیح داده شوه است .ادبیات حاصرله در
قالب مول مذکور ،طی زیرفصلهای زیر ارائه میشود.
پيشينه
مقوسی ( )1731در الگوی راهبردی خرود در حروزهی بازرگرانی و تجرارت خرارجی،
بوون اشاره به سطح سازمانی ،در برین مؤلفرههرای ارائره شروه ،بره :مزیرت رقرابتی ،تولیرو
صادرات محور ،تولیو اقالم وارداتی ،تولیو صادرات محور ،کیفیت تولیو داخلی و صرادرات
دانش بنیان اشاره کردهانو که با سطح سازمانی قرابت دارد (مقوسی .)1731 ،افقهی ( )1732نیرز
در تبیین الگوی توسعه صادرات خومات با فناوری باال در تقسی بنوی متفاوت ،بره عوامرل:
آمادگی تکنولوژیک ،سرمایه انسانی ،بنگاههرا ،صرنایع و فراینروهای پشرتیبان و نروآوری در
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 .1برگرفته از رساله دکتری با عنوان «الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در اقتصاد مقاومتی» (آذرلی.)1738 ،

خومات ،اشاره کرده است (افقهی .)1732 ،ابراهیمی و همکاران (بیتا) طری مطالعرهای کره بره
ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه صادرات در شرکت هرای کوچرک و متوسرط پرداختره
است ،عوامل :سطح رقابت در بازار داخلی ،انروازه شررکت ،بسرتهبنروی کاالهرا ،توانرایی و
مهارت مویریت در زبان خرارجی و حرذف موانرع رویره ای را در توسرعه صرادرات مرؤثر
تشخیص دادنو (ابراهیمی و همکاران ،بیترا) .مبرار

( )1783نشرانداد کره :نرر ارز ،سرود هرر

صنعت ،مربع انوازه بنگاه و سه مواد اولیه تأثیر مثبتی بر صادرات دارنو .همچنین برای این
که تحقیق و توسعه بر صادرات تأثیری داشته باشو ،حتماً بایرو بره طرور مسرتمر و پیوسرته
و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت برر صرادرات دارد ،تحقیرق و توسرعه از ثبرات نسربتاً خروبی
برخوردار است

(مبار

 .)1783 ،ناهیوی و همکاران ( )1737نیز نشان دادنو که صرادرات غیرر

نفتی در ایران رابطه مستقی و معناداری با سرمایهگذاری مستقی خارجی ،فناوری اطالعات
و ارتباطات و بهرهوری کل عوامل تولیو دارد (ناهیوی و همکاران.)1737 ،
در یک جمعبنوی ،از آنجا که تسلیحات تا سنوات اخیر جزو مزیتهای کشور بهشرمار
نمیرفته و ضمناً وابستگی زیادی به سطح فناوریهای براال دارد (موضروعی کره در کشرور
همواره جزو عقبمانوگیها محسوب میشوه) و نیز از سوی دیگر ،تمرکرز ذهنری برهطرور
سنتی بر مزایایی از قبیل نفت و گاز و فراوردههای مرتبط ،کشاورزی و صنایع دستی ،شکل
گرفته است؛ بنابراین ،بیشتر پووهشهای صورت گرفته جهتگیری مررتبط برا مروارد اخیرر
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انجام گیرد و شوت آن از ثبات نسبی برخوردار باشو .در اکثر صنایعی که کشش باال اسرت

داشتهانو .همچنین اکثر تحقیقات صورت گرفته از بین عوامل مؤثر بر توسعه صرادرات ،هرر
کوام عواملی محوود و یا حوزهای مشخص را مو نظر قرار دادهانو.
اقتصاد صنعتي و بازارها
اقتصاد صنعتی شاخهای از عل اقتصاد است که به مطالعه رفتار بنگاههرا در صرنایع مری
پردازد .به طور دقیقتر ،این شاخه ی علمری بره ارتبراط برین سراختار و عملکررد بازارهرا و
همچنین بررسی رفتار بنگاهها و نحوهی ارتباط آنها با یکرویگر توجره مریکنرو .ایرن علر
همچنان عناصر مؤثر در شکلگیری ماهیت بازار را جهرت تنظری سیاسرتهرای عمرومی و
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سیاستهای صنعتی بررسی میکنرو (خرواداد کاشری .)1734 ،در مطالعره بازارهرا ،شرناخت سره
مؤلفهی ساختار ،رفتار یا هوایت و سرانجام عملکرد و نیز رابطه بین آنها بسیار مه است.
«ساختار» بازار معرّف خصوصیات سازمانی بازار است کره برا شناسرایی آنهرا مریتروان
ماهیت قیمت گذاری و رقابت در برازار را مشرخص کررد .ایرن شناسرایی از مسریر مطالعره
بازیگران بازار یعنی فروشنوگان (تولیوکننوگان) فعال و بالقوه و خریواران و روابط بین آنها
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حاصررل مرریشررود .مهمترررین جنبررههررا و خصوصرریات سررازمانی بررازار عبارتنررو از تمرکررز
فروشنوگان ،تمرکز خریواران ،شرایط ورود و درجه تفاوت کاال (خواداد کاشی.)14 :1733 ،
«رفتار» در حقیقت نوع اقواماتی است که بنگاهها متأثر از اهواف و سیاستهای خرود و
همچنین برداشتی که از رفتار سایر بازیگران بازار دارنو ،بهکار میبنونو .مثرالهرایی از ایرن
رفتارها عبارتنو از :تغییرات طراحی و کیفیت ،سیاستهای تبلیغاتی ،کاهش یا ارتقای حجر
تولیو ،ائتالف یا پیمانشکنی ،جنگ قیمتی و . ...مصادیقی از این رفتارها در بازار تسرلیحات
عبارتنو :از ائتالف کشرورهای امریکرا ،انگلریس و فرانسره در تعیرین قیمرت جنگنروههرای
پیشرفته ،همکاری مشتر روسیه و اوکراین در تولیو سامانههای موشکی ضروزره و جنرگ
قیمتی چین با روسیه در تأمین خودروهای زرهی.
«عملکرد» به نقش بنگاه در بازار نهادهها و کار و نیز نحوهی سازماندهی موضوع تولیرو
و هماهنگی عوامل (نیروی انسانی ،ابزار ،مواد ،فناوری ،روش) و همچنین عملکرد بنگاه در
خریو و فروش در بازار کاال و خومات ،مربوط میشود .ایرن مروارد ،موضروع شراخههرای
علمی مختلفی همچون اقتصاد کار ،سازمان مویریت و مهنوسی تولیو واقرع شروهانرو .البتره
عملکرد در سطح بازار (صنعت) نیز در اقتصراد خرررد موضروعیت دارد کره عمومراً توسرط
شاخص متوسط سودآوری (انتظاری) صنعت مورد توجه قرار میگیرد.
عملکرد بازار تسلیحات
همان طور که پیشتر اشاره شو ،عملکرد بنگاهها در بازار به اقواماتی که آنها در بازار کرار،
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سرمایه ،شیوههای تولیو و در تعامل با سایر بنگاهها و خریرواران دارنرو ،اطرالق مریشرود.
میزان موفقیت بنگاهها در عملکردشران معمروالً در شراخصهرای «میرزان فرروش»« ،رشرو

بهرهوری» و «سودآوری» نمود مییابو (هاگِل و همکاران .)2111 ،اساساً راهبردهایی که بنگراههرا
برای ارتقای این شاخصها اتخاذ می کننو ،منشأ اقواماتی در حوزههای پیشگفته اسرت کره
عملکرد بنگاه را شکل میدهنو .هر چنو شاخصهای دیگری برای ارزیابی عملکرد بنگاه از
مناظر گوناگون ماننو :عملکرد بازاری (سه از بازار و جایگاه بنگاه در رتبهبنروی) ،کیفیرت
محصوالت (رضایت مشتریان و نر بازگشت محصرول) ،شراخصهرای داخلری(رضرایت
کارکنان و سطح آموزش) نیز مورد استفاده قرار مریگیرنرو

(مرار

گِرراف )2111 ،؛ امرا بر هنظرر

میرسو مواردی که پیشتر به آنها اشاره شو ،بر موارد اخیر احاطه دارنو .هرچنو در ارزیرابی
محصوالت غیرنظامی بایو از محاسبهی فروش تسلیحات بنگاه کسر شرود .در ادامره برخری
راهبردها و اقوامات بنگاههای تسلیحاتی فعال در بازار تسلیحات که «عملکرد» آنها را شکل
دادهانو ،مرور میکنی (اِرگاس و همکاران)1 :2114 ،؛ (هارتلی و همکاران)1333 ،؛ (هارتلی.)8-1 :2112 ،
 .1عملکرد فروشنده در شرایط انحصار یا نزدیک به انحصار

بیشتر اوقات در بازار تسلیحات و در گروههای خاص محصولی ،با شررایط نزدیرک بره
انحصار مواجه هستی  .در این شرایط عرضهکننوگان تا حو زیادی از پایش توسرط خریروار
مصون هستنو و این به معنای فراه آمون امکان آن چه که تحت عنوان «خطرر اخالقری» از
آن یاد میشود ،میباشو .بهعبارتدیگر این احتمال فراه میشود که ارزشری کره فروشرنوه
در ازای تأمین محصول برای خریوار فراه مریآورد ،کمترر از هزینرهای باشرو کره بره وی
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عملکرد بنگاههای دومنظوره (دارای فعالیتهای تسلیحاتی و غیرنظرامی) ،دادههرای فرروش

تحمیل میکنو .این رویواد میتوانو به شکل :عوم تالش برای کاهش قیمت تمام شوه ،عوم
سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت در چرخهی عمر (موکول کردن هزینههای کیفیت بره دوره
پس از گارانتی) ،عوم سرمایهگذاری کافی در نوآوری و یا افشای آنها ،نمود یابو .بستر ایرن
خطر اخالقی« ،اطالعات نامتقارن » خریوار و فروشنوه در خصوص قیمت و کیفیت و نیرز،
محوودیت قابلیت صحهگذاری این دو است؛ به گونهای که خریوار نمریتوانرو از هزینرهی
واقعی و این که محصول در زمان تحویلگیری کیفیت کامرل را دارد ،مطمرئن شرود .بروین
ترتیب در این شرایط فروشنوه ه دارای توانایی اعمال درجهای از «قورت برازاری» اسرت
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(به دلیل نبود رقابت) و ه دارای قراردادهای تضمینی که مریتوانرو منجرر بره اقرواماتی از
سوی وی شونو که الزاماً در راستای حواکثرسازی «ارزش مشتر » در قراردادها نباشو.
 .2ادغام و تمرکز ،دو راهبرد توسعه انحصار

از آنجا که انحصار ،تضمینکننوهی قورت بازاری و قورت چانهزنی برا ذینفعران اسرت،
بنگاههای تسلیحاتی تالش میکنو با تکیه بر راههای مختلف ،انحصرار خرود در برازار ـ یرا
فصلنامه علمی مطالعات مویریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1738

حواقل بخش معینی از بازار تسلیحات ـ را حفظ کرده و یا ارتقاء دهنو .یرک دسرته از ایرن
فعالیتها ،تمرکز بر حوزهی نظامی برای بنگاههایی اسرت کره کسرب و کارهرای چنوگانره
دارنو .این تمرکز منجر به افزایش سرمایهگذاری و متعاقباً رشو نوآوری در کسب وکارهرای
مرتبط با این حوزه میگردد .خریو سایر بنگاههای فعال در بازار نیز اقوامی دیگر جهت نیل
به انحصار بیشتر در بازار است .این اقوام مستقل از اثر رقابتزدایی ،خود میتوانو از طریرق
تأمین تخصصهای مورد نیاز بنگاه ،به فراینو تمرکز نیز کمک کنو .به هرحرال مجمروع ایرن
اقوامات ،ضمن حفظ و ارتقای سره از برازار ،تروان چانرهزنری و اثرگرذاری بنگراههرا برر
تصمیمات دولت را افزایش میدهو .تصمیماتی از قبیل افزایش بودجه نظامی ،وضع ضوابط
حمایتی و قراردادهای خریو محصول به شکل تضمینی از این زمرهانو.
 .3سرمایهگذاری مشترک

در تالش برای دستیابی به بازارهای فرامرزی ،یکی از راهبردهای مورد توجه بنگاههرای
بزرگ ،سرمایهگذاری مشتر است .این اقوام به شکلهرای گونراگون صرورت مریپرذیرد:
سرمایهگذاری مشتر با یک کشور دارای اقتصاد دولتی و فاقو صنایع نظامی خصوصی (یرا
تخصصی) ،سرمایهگذاری مشتر با یک بنگاه تسلیحاتی محلی (کره دارای قرورت برازاری
در کشور خود میباشو) و یا سرمایهگذاری مشتر با یک بنگاه تسلیحاتی دیگر غیرمحلری
(که دارای تخصص یا اعتبار خاص در یک گروه تسلیحاتی است) .ایرن فراینرو عرالوه برر
ایجاد شرایط انحصاری در کشور هوف و تضمین بازار ،میتوانو بسته بره میرزان وابسرتگی
دفاعی و نیز وابستگی اقتصادی ایجاد شوه در کشور هوف ،بر قورت چانهزنی بنگراه در آن
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کشور نیز بیافزایو و بنگاه با تهویو به تعطیل کردن خطوط خود (و به تبع آن بیکاری تعرواد

قابررل ترروجهی از کارکنرران بررومی) و یررا راهانرروازی خطرروط مشررابه در کشررورهای رقیررب،
سیاستهای خود در خصوص مویریت بازار کشورها هوف را به وی تحمیل کنو.
 .4یکپارچگی در عين تمرکز

یکرری از راههررای بهبررود عملکرررد در شرررکتهررای بررزرگ تسررلیحاتی ،اجرررای راهبرررد
یکپارچگی است .این فعالیت هزینه تأمین زیرمجموعههای تخصصری دارای ارزش افرزوده
باال را کاهش داده ،موجب کاهش قیمت تمام شوه میشود .همچنین از وابستگی بره برخری
تأمینکننوهی مورد نظر را نیز از بین میبرد؛ این یکپارچگی معمروالً رو بره براال یرا پَرسرو
است.
 .5هدفگيری بازارهای بزرگ و ثروتمند

یکی از جذابترین موقعیتها برای هر شرکتی ،قرار گرفتن در بازار تسلیحاتی بزرگ و
به عبارتی اتصال به دولتهای ثروتمنوی است که شرایط دستیابی به «صرفههای مقیاس» را
برای بنگاه فراه میکنو .عقو قراردادهای بزرگ فروش سالح موجب ارتقای جایگاه برین-
المللی ،تضمین کار و جریان مالی ،امکان سرمایهگذاری بیشتر در تحقیق و توسرعه و حفرظ
موقعیت در لبهی تکنولوژی و نهایتاً بهبود منحنی یرادگیری و تجربره خواهرو شرو .تمایرل
باالی کمپانیهای اصلی تولیوکننوهی سالح (ماننو «بویینگ»« ،الکهیو مرارتین »« ،نرورثرو
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شرکتهای تخصصی باالدستی میکاهو ،در عین این که دسترسری شررکتهرای رقیرب بره

گرومان »« ،رِیتیون»« ،جنرال دانامیکز» و «بی اِی ای») به بازار تسلیحات کشورهایی همچون
عربستان سعودی ،هنو ،پاکستان و امارات در همین راستا است.
 .6توسعه کيفيت و کارایی محصوالت

از آنجا که تهویوات دفاعی در اکثر کشورها به شکل سرسامآوری متغیر و متنوع اسرت،
دستیابی به راهکارهای مقابله با آنها مستلزم سرمایهگذاری در تحقیرق و توسرعه اسرت .ایرن
موضوع خصوصاً در مقولهی محصوالت دارای فناوری باال بسیار هزینرهبرر اسرت چررا کره
بنگاه را وادار به جذب نیروی کار ماهر و متخصص (با حقوق باال) و تجهیز آزمایشگاههای
تخصصی تک منظوره مینمایو .معموالً در این شررایط بنگراههرا برا تکیره برر نیراز دفراعی
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دولتها ،آنها را مجاب به سرمایهگذاری در موارد مذکور میکننو .این اقروام ضرمن ترأمین
مالی بنگاه ،قراردادهای تضمینی و به تبع آن افزایش تخصص را به دنبال میآورد کره خرود
عامل تقویتکننوهی انحصار است و به دلیل فوق تخصصی بودن ،خطر اطالعرات نامتقرارن
را در قراردادهای آتی افزایش میدهو.
 .7تأثير دولتها بر عملکرد صنایع دفاعی
فصلنامه علمی مطالعات مویریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1738

سیاستهای دولتها بر صنایع نظامی دارای تأثیرات گوناگونی است که در ادامه به آنهرا
اشاره میشود:
الف .در کشورهایی که صنایع دفاعی به وابسته به خریرو انحصراری دولرتهرا هسرتنو،
مطالبهی دولتها در خصوص محصوالت دارای فناوریهای باال صنایع را (چره در حالرت
انحصار مطلق و چه انحصار چنوجانبه) ،به سرمایهگرذاری در حروزه تحقیرق و توسرعه در
سطح مورد انتظار دولت ،وامیدارد .ضمناینکه تولیو محصوالت دارای فناوری باال مشمول
کاهش قیمت ناشی از صرفههای مقیاس و صرفههای یادگیری است.
ب .دولتها گاهی اوقات به منظور ایجاد انحصار محلی در تأمین و یا با هوف تقویرت
صنایع دفاعی جهت حضور مؤثرتر در بازار برینالمللری ،صرنایع نظرامی را وادار بره ادغرام
میکننو .این فراینو در خصوص کشورهای دارای صنایع دولتی به شرکل اداری و دسرتوری
و در کشورهای دارای صنایع نظامی غیردولتی از طریق مشرروط نمرودن عقرو قراردادهرای
کالن به ادغام چنو صنعت ،اتفاق میافتو.
 .اصرار دولتها بر صنایع نظامی بابت نیل به کیفیتهرای براالتر ،منجرر بره افرزایش
تمرکز آنها بر تحقیق و توسعه ،خواهو شو که ثمرهی آن افزایش مزیت رقابتی آنها است.
ت .وابستگی به قراردادهای دولتی (از جمله قراردادهای مبتنی بر قیمت تمام شروه) برر
سطوح دستمزد در صنایع تأثیر میگذارد که پیامو آن ،جایگاه متفاوت بنگاهها در برازار کرار
خواهو بود .این در حالی است عقو قراردادهای مبتنی بر قیمت تمام شوه – خصوصاً ترومم
با عوم مطالبه کیفیت و عملکرد باال – خطر سروق دادن صرنعت بره سرمت کرارایی پرایین
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عوامل تولیو و عملکرد پایین صادراتی شود .این حالت را «فرهنگ وابستگی» مینرامی کره
باالخص در خصوص صنایع نظامی دولتی ،بسیار موضوعیت دارد.

ث .از سوی دیگر قراردادهای با «قیمت ثابت» ،بنگاهها را مجاب بره افرزایش بهررهوری
نموده و بلوغ سازمانی را افزایش مریدهرو کره پیامرو آن ،حضرور رقرابتیترر در بازارهرای
صادراتی است .دولتها همچنرین از طریرق عقرو قراردادهرای تحقیرق و توسرعه فنراوری،
شرایط ورود بنگاهها به بازارهای جویو تسلیحاتی را فراه میسازنو؛ در کنرار ایرن کره برا
تأمین یک بازار بزرگ داخلی ،صرفههای مقیاس را برای آنها به ارمغان میآورنو.
مزيت رقابتي در صنايع دفاعي
ویوگیهای محصولی» قابل ردیابی است .ایرن دو مضرمون ارتبراط متنراظری برا راهبردهرای
«رهبری هزینه» و «تمایز» در تئوری پورتر دارنو .برتری در قیمت تمام شوه ،محصول مسرتقی
صرفههای مقیاس (و حرکت بر روی منحنریهرای یرادگیری و تجربره) و افرزایش بهررهوری
عوامل تولیو است .برتری در ویوگیهای محصولی به منزلهی توان تأمین تسلیحات مورن ،برا
قابلیت اطمینان باال و پاسخگوی نیاز بازارهای تسلیحاتی است که در قالب بازار محلری ،برازار
منطقهای و بازار بینالمللی نمود مییابنو .در واقع برازار تسرلیحات از منظرر عرضرهکننروگان،
متأثر از این دو دسته مزیتهای رقابتی شکل گرفته است به این ترتیب کره شراهو کشرورهای
دارای تخصص در عرضهی فنراوری براال و صرادرات تسرلیحات گرانقیمرت (ماننرو امریکرا،
انگلیس و فرانسه) و کشورهای دارای تخصص در عرضهی فنراوریهرای پرایین و صرادرات
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مزیت رقابتی در صنایع دفاعی به دو شرکل «برترری در قیمرت تمرام شروه» و«برترری در

تسلیحات ارزانقیمت (ماننو برزیل و چین) هستی (گارسیا آلونسو.)1 :1333 ،
در حقیقت بایو عنوان نمود صنایع دفاعی ،هر دو خصوصیت صنعت راهبردی «نظرامی» و
«اقتصادی» را دارا هستنو .دالیل اقتصادی دانستن این صنایع را در سطح راهبردی میتروان در:
 .1باال بودن شوت تحقیق و توسعه و فراه نمودن شرایط سرریز فناوری در سایر حروزههرا؛
 .2قابلیت تغییر کاربری محصوالت (چنو منظوره بودن) و  .7امکان کاهش هزینرههرای تولیرو
برای بازار داخلی و جبران هزینههرای مربوطره از طریرق دسرتیابی بره صررفههرای مقیراس و
یادگیری باالخص در شرایط دستیابی بره بازارهرای خرارجی دانسرت

(همران بره نقرل از سرانولِر 1و
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همکاران .)1333 ،در پووهشهای تسلیحاتی عمروتاً نتیجرهی ترکیرب دو مزیرت فروق در سرطح
صنایع دفاعی ،در قالب مفهوم «کارایی» مطالعه مریشرود؛ برهایرنمعنریکره در اختیرار داشرتن
مزیتهای رقابتی باالتر به معنی کارایی بیشتر و در نتیجه عملکرد باالتر بنگاه است .پرس ایرن
پووهشها ،میزان رقابتی بودن صنایع را در قالب میزان کارایی آنها مطالعه نمروده و بره بحر
دربارهی عوامل مؤثر بر کارایی صنایع و پیاموهای آن میپردازنو .ادبیرات حاصرله دربردارنروه
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موضوعاتی از قبیل :عوامل مؤثر بر ایجاد کارایی ،دالیل عوم وجود کارایی در برخری صرنایع،
پیاموهای عوم کارایی بنگاهها و شاخصهایی برای انوازهگیری کارایی اسرت کره در ادامره بره
مرور این ادبیات میپردازی

(هارتلی)1383 ،؛ (هارتلی و همکاران)1332 ،؛ (هارتلی)2117 ،

 .1عوامل مؤثر بر افزایش کارایی

-

عقو قراردادهای با نر ثابت :عموماً در قراردادهای نظرامی و خصوصراً در مرورد
تجهیزات خاص دارای فناوری باال ،صنایع با شررایط «انحصرار در خریرو» مواجره
میشونو که به معنی پایین بودن نر تولیو محصول و در عمل ،عروم دسرتیابی بره
صرفههای مقیاس است .از سوی دیگر در این شرایط ،صنایع تمایل ذاتی بره عقرو
قرارداد دارنوکه موجب میشود در تخمین زمان و هزینه تمام شوه دچرار «دسرت
پایین گرفتن» این دو شوه و از هزینههای پنهان نیز غافل شونو؛ که به معنی ترالش
برای اصالح قیمت هرا و مرتم زدن بره قراردادهاسرت و معمرو ًال مرورد پرذیرش
خریوار قرار نمیگیرد .تجربه ناشی از ایرن عملکررد باعر

مریشرود در صرورت

استمرار عقو قراردادهای با نر ثابت ،بنگاهها ضرورت اعمال برآوردهای دقیقترر
و افزایش کارایی عوامل تولیو را در

نموده ،با اصالح فراینوهای خود ،بهرهوری

کسب و کار خودرا افزایش دهنو .نمود این افرزایش بهررهوری ،در کراهش زمران
اکتساب (دستیابی سریعتر به مشخصات محصرولی) و کراهش هزینره تمرام شروه
(رقابتیتر شون) خواهو بود.
148

فشار بر تحقیق و توسعه :الزامات دفراعی-امنیتری و توسرعهی محصروالت نظرامی
توسط رقبا ،همواره دولتها را بر آن میدارد تا با دسرتیابی بره محصروالت دارای

فناوری برتر ،موقعیت ژئواستراتویک خود را در تعامالت منطقرهای و برینالمللری
ارتقاء بخشنو .ایرن ضررورت بره شرکل مطالبرهی فنراوریهرای جویرو از مسریر
سرمایهگذاری بر تحقیق و توسعه است که منجر به ایجراد مزیرت رقرابتی در ایرن
حوزه برای بنگاه میشود.
-

تأکیو بر کیفیت :مطالبهی ویوگیهای محصولی باالتر ،صرفاً به شکل قابلیرتهرای
عملیاتی مطرح نمیشود ،بلکه دستیابی به قابلیرت اطمینران براالتر ،نرر پرایینترر
خرابی و کاهش هزینههای دوره عمر (نگهواری و تعمیرات) نیز از دیگر مطالبرات
چرخهی عمر محصول ،یعنی تحقیق و توسعه و تولیرو تأثیرگرذار اسرت .اهمیرت
تحقق قابلیت اطمینان باالتر از مرحلرهی طراحری محصرول بره عنروان بخشری از
ویوگیهای محصولی ،منجر به پیوایش مباحثی همچون «طراحی بررای کیفیرت» و
«تضمین مرغوبیت در طراحی» در مباح

پایهای «مهنوسی سیست » شوه است .در

بخش تولیو ،دغوغهی نیل به کیفیت و قابلیرت اطمینران ،سرفصرلهرایی همچرون
«تضمین مرغوبیرت»« ،مهنوسری فراینروهای سراخت و تولیرو»« ،کنتررل محصرول
نامنطبق»« ،کنترل اقالم و مواد ورودی» و ...را به روی مهنوسان گشوده که ثمررهی
آن ،عالوه بر ارتقای قابلیت اطمینان به عنروان یرک مشخصره محصرولی ،کراهش
ضایعات و دوبارهکاریهاست 1که خود منجر به کاهش هزینه تمام شوه و افرزایش

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

خریواران در بازار تسلیحات است .این ضرورت ،در دو مرحلرهی بسریار مهر در

بهرهوری میشود.
-

انوازه بازار :هر چه انوازه بازار بزرگتر باشو ،صرفههای مقیراس و بهررهگیرری از
منحنی یادگیری و تجربه بیشتر خواهو بود .این فراینو به تثبیت کیفیرت و کراهش
هزینههای تولیو میانجامرو و کرارایی صرنایع را در بهررهگیرری از عوامرل تولیرو
افزایش میدهو .دستیابی به بازار برزرگترر از دو مسریر یرا ترکیبری از آنهرا قابرل
حصول است :افزایش انحصار در بازاری محوود و یا تحرر بیشرتر در بازارهرای
بینالمللی .یکی از سیاستهایی که دولتها در حمایرت از صرنایع برومی نظرامی
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خود در پیش میگیرنو ،ایجاد بازارهای بزرگ حمایتی برای کمک صنایع بره نیرل
به صرفههای مقیاس است.
-

خصوصیسازی :صرنایع دولتری بره دلیرل حمایرت دولرتهرا از آنهرا همرواره برا
قراردادهای (بازار) تضمینی ،عوم پاسخگویی در ازای هزینه و زمان افرزایش یافتره
و نیز قواعو محوودکننروه در خصروص سرودآوری مواجره هسرتنو کره در عمرل
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موجب عوم کارایی عوامل تولیرو و عروم نیرل بره مزیرتهرای رقرابتی مریشرود.
بنگاههای دولتی در این شرایط الزام و انگیزهای برای کاهش زمان ایوه تا محصرول
و افزایش قابلیت اطمینان محصول نوارنو و در قبال قراردادهای با قیمت ثابت نیرز
تالش میکننو از طریق قرار دادن مشخصههای محصولی در پایینترین سطح و نیز
انتقال هزینههای کیفیت به بخشی از دورهی عمر محصول که پس از تحویرلدهری
قرار میگیرد (انتقال هزینه به مشتری) ،مازاد هزینههای اکتساب را جبرران نماینرو.
اما بنگاههای خصوصی با شرایط تضمینی مواجه نیستنو ،رقابت بیشتری را تجربره
میکننو و انگیزهی بیشتری برای کراهش زمران و هزینره (و درنتیجره سرودآوری)
دارنو .ضمن این که محوودیتهای صنایع دولتی در اصرالح سراختار سرازمانی و
ترکیب نیروی انسانی خود (که برای اصالح فراینوها بره سرمت بهررهوری بیشرتر
ضروری است) را تجربه نمیکننو .بنابراین ،عنوان میشرود کره خصوصریسرازی
منجر به افزایش کارایی بنگاهها و توان رقابتی آنها میشود.
-

بهکارگیری فنون مویریتی پیشرفته :در مطالعات صورت گرفتره در انگلسرتان ،مشراهوه
گردیوه در عالوه بر خصوصیسازی ،بازمهنوسی صنایع ملی نیز در برخی موارد منجرر
به افزایش بهرهوری و کارایی صرنعتی شروه اسرت (هرارتلی .)14 :1383 ،ایرن بازمهنوسری
موضوعاتی از قبیل تغییر خطوط و فراینوهای تولیو ،حذف یرا ادغرام واحروهای فاقرو
ارزش افزوده ،افزایش برونسپاری ،کاهش هزینههای ستادی ،آموزش و کاهش نیرروی
انسانی ناکارآمو را شامل میشود .همچنین اقواماتی ماننو توجه به برنامهریزی و کنتررل
راهبردی به جای مویریت عملکرد ،ارتقای فرهنگسازمانی و مکانیزمهای انگیزشری در
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بهبود سطح کارایی و متعاقباً عملکرد صنایع مؤثرنو.

 .2دالیل عدم وجود کارایی در برخی صنایع ملی و رقابتی نبودن آنها:

-

وجود انحصار در عرضه در بازارهای بومی ،باالخص در صنایع دارای فناوری باال

-

ایجاد موانع ورود و خروج توسط دولتها ،به معنی مصون بودن صنایع موجود از
رقابت (خصوصاً رقابت خارجی).

-

قراردادهای مبتنی بر قیمت تمام شوه ،کره پاسرخگویی در قبرال افرزایش هزینره و
تأخیر در تحویلدهی را کاهش میدهو.

-

ضوابط دولتی در خصوص میزان سود و نحوهی توزیرع آن :تشرویق بنگراههرا بره

 .3پيامدهای عدم کارایی بنگاهها:

بهرهوری پایین :عوم احراز مزیت رقرابتی« ،ظاهرسرازی» و بزرگنمرایی غیرر واقعری در
خصوص کیفیت محصوالت ،افزایش هزینههای اکتساب ،تأخیر در تحویلدهی محصروالت
و افزایش زمان ایوه تا محصول در پروژههای تحقیقاتی ،لغو پروژههرای تحقیقراتی و تولیرو
تسلیحات با قابلیت اطمینان پایین.
چالشهاي سازماني صادرات تسلیحات ج.ا.ايران
براینو نظرات خبرگان ،اولویت دادن به عوامل درونی مؤثر بر صادرات تسلیحات اسرت

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

هوفگذاریهای «فاقو سود».

که در دو سطح سازمانی و فراسازمانی (ملی) دستهبنوی میشونو .عوامل درون سرازمانی را
میتوان تحت عنوان «فرهنگ سازمانی صادرات» معرفری کررده و عوامرل زیرر را بررای آن
برشمرد (محمودزاده و همکاران:)1738 ،
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جدول .2دستهبندي عوامل چالشزا در صادرات تسلیحات ج.ا.ايران ( 61عامل سطح سازماني)
حوزه

فرایند
مستنوسازی

چالشها
نقررص مسررتنوات ،عرروم یکسررانی نظررامهررای مستنوسررازی ،عرروم رعایررت اسررتانواردهای
مستنوسازی ،عوم تأمین بهموقع مستنوات
عوم شناخت ساختار بازار ،بیتوجهی به تهویوشناسی مناطق هوف ،ضعف در آینوهپووهری

بازرگانی
فصلنامه علمی مطالعات مویریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1738

سیست ها و روشها

خارجی

تهویو ،ضعف در تبلیغات ،عوم تأمین مالی بازاریابی ،قیمتگذاری بر اسراس قیمرت تمرام-
شوه ،انتظار سودآوری باال ،کمبود نیروی انسانی متخصرص در تجرارت برینالملرل ،کمبرود
بازاریاب متخصص در تسلیحات ،بیتوجهی به آداب تجارت ،ضعف در زبان خارجی ،عوم
پایش و نظارت برنو

سیاستها و
راهبردهای
بنگاهی

عوم وجود فرهنگ تولیو صادراتمحور ،بیتوجهی به تمایز در ارائه محصوالت و خومات،
عوم استفاده از راهبردهای یکپارچگی و ادغام ،بیتوجهی به بازارهای خالی از رقیب
ضعف در فنون مویریتی ،عوم بهره گیرری از نظامرات یرادگیری سرازمانی ،کر تروجهی بره

زیرسیست ها

زیرساختهای فناوری اطالعات ،ک توجهی به زیرساختهای امنیت اطالعات ،ضرعف در
سامانههای مویریت ارتباط با مشتری

کیفیت و

پایین بودن قابلیت اطمینان ،بیثباتی کیفیت محصوالت ،بیتوجهی به استانواردسرازی ،عروم

استانواردهای

تقیّو به استانواردهای بینالمللی ،بیتوجهی به سهولت کاربری ،بسرتهبنروی نامناسرب ،عروم

محصولی

استقرار نظام کنترل کیفیت خاص محصوالت صادراتی
تحقیق و توسعه غیرهوفمنو و ناهمسو ،عوم بهرهگیری از پار های فناوری و مراکرز رشرو،

تحقیق و
توسعه

ضعف در یادگیری از مسیرهای بازخورد ،بریتروجهی بره توسرعه نیراز ،ضرعف در تبرویل
نوآوری به محصوالت تجاری ،شبکههای توسعه فناوری غیرفعرال ،ضرعف در برهکرارگیری

ساخت و تولیو

ظرفیت دانشگاهها ،عوم بهرهبرداری از ابواعات و نوآوری های محصرولی و خروماتی رقبرا،
ضعف در انتقال فناوری از کشورهای صاحب فناوری ،عوم استفاده از فناوریهای ترکیبی

خومات
پس از
فروش

بیتوجهی به استقرار ردههای تعمیراتی ،عوم تأمین مستنوات فنری ،عروم تحویرل بره موقرع
قطعات یوکی« ،عوم تأسیس مراکز دائمی آموزش ،پاسخگویی و تعمیرات» ،بریتروجهی بره
بازخوردگیری عملیاتی و کیفیتی از مشتریان ،عوم استفاده از نیروهای برومی در کشرورهای
هوف
پایین بودن نر تولیو ،عوم تحویل بهموقع تعهوات ،پایین بودن بهرهوری کل عوامل تولیرو،

کمیت تولیو
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عوم بهره گیری بنگاه ها از صرفه های مقیاس ،عوم تنظی مستمر ظرفیت تولیو متناسب با نیاز
بازار ،عوم استفاده از ظرفیتهای فناورانه و تولیوی شررکتهرای برزرگ غیردفراعی ،عروم
استفاده از ظرفیتهای تولیو خارجی ،ضعف در تأمین ارزان نهادهها

مطالعه تطبيقی
در این پووهش برخی کشورهای منتخب از منظر سیاستهرای کرالن حمرایتی خرود از
صادرات تسلیحات در سطوح راهبردی مختلف مورد مطالعره قررار گرفتنرو .ایرن کشرورها
عبارت بودنو از :برزیل ،ترکیه ،روسیه و کرهجنوبی .اه سیاسرتهرای حمرایتی مررتبط برا
سطح سازمانی در جوول زیر نشان داده شوهانو (آذرلی:)1738 ،
جدول .1اهم سیاستها و راهبردهاي توسعه صادرات تسلیحات کشورهاي منتخب
ردیف

ردیف

1

معافیتهای مالی برای صنایع نظامی

11

انتقال فناوری از کشورهای صاحب فناوری

2

ارائه یوزانس به خریواران خارجی

11

با کشورهای صاحب فناوری

7

بازاریابی برنامهریزی شوه و هوفمنو

13

4

طراحی و توسعه مشتر پروژههای تسلیحاتی

18

1

تمرکز بر مزیتهای رقابتی کشور

13

1

تمرکز بر کیفیت

21

توسعه صنایع دفاعی صادرات محور

3

کاهش قیمت تمام شوه به کمک نیروی کار ارزان

21

دو منظوره نمودن صنایع دفاعی

8

توسعه صنایع نظامی کوچک و متوسط

22

افزایش تنوع محصولی

27

ارائه قیمت رقابتی در ازای کیفیت قابل قبول

3
11
11
12
17
14

اختصراص بخشرری از مالیررات عمررومی کشررور
جهت تأمین مالی صنایع نظامی
ارائه وام به صنایع دفراعی برا بهررهای کمترر از
نر های بهرهی بازار
حرذف تعرفرههرای واردات مرورد نیراز تولیروات
دفاعی
معافیررت کارکنرران صررنایع دفرراعی از خررومت
سربازی
الزام شرکتهای صنعتی بزرگ بره فعالیرت در
حوزه نظامی
تمرکز در تحقیق و توسعه توسط نهادهای دولتی

24
21
21
23
-

تولیو مشتر

ورود برره بررازار تررأمینکننرروگان قطعررات و
زیرمجموعههای نظامی
سرمایهگذاری قابل توجه در تحقیق و توسعه
تررأمین مررالی صررنایع دفرراعی از طریررق اخررذ
عوارض و بازتوزیع مالیات
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عنوان

عنوان

انطباق محصروالت برا نیازمنرویهرای منراطق
مختلف
ارائه معافیتهای صادراتی به صنایع دفاعی
اسررتفاده از ظرفیررتهررای فناورانرره و تولیرروی
شرکتهای بزرگ غیردفاعی
ایجرراد هسررتههررای تخصصرری در گررروههررای
مختلف تسلیحاتی
-
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مفاهيم و متغيرهای نظری
الگوي راهبردي :نمونهای ذهنی و انسجام یافته از اجرزا و عناصرر تشرکیلدهنروه یرک
پویوه راهبردی و چگونگی روابط آن اجزا با یکویگر میباشو (سلمانی.)14:1788 ،
توسعه صادرات :منظور از توسعه صادرات ،افزایش حجر صرادرات ،افرزایش درآمرو
حاصل از صادرات ،افزایش تنوع محصوالت صادراتی و افزایش تنوع کشورهای واردکننروه
فصلنامه علمی مطالعات مویریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1738

(ابراهیمی و همکاران ،بیتا) میباشو.
تسلیحات :مجموعه جنگافزار و تجهیزات و مهمات وابسته کره در مخاصرمات نظرامی
میان دو کشور یا گروه فرا/فرو ملی به منظور تحمیل اراده و یا ترأمین منرافع هرر کروام برر
دیگری بهکار گرفته میشود .تسلیحات دستهبنروی هرای گونراگون دارنرو کره از آن جملره
می توان به تسلیحات متعارف و غیر متعارف ،تسلیحات سبک ،نیمه سنگین و سرنگین و یرا
تسلیحات آفنوی ،پوافنوی یا دو منظوره اشاره نمود (نائب.)1783 ،
اقتصاد صنعتي :اقتصاد صنعتی شاخهای از عل اقتصاد است که به مطالعه رفتار بنگاههرا
در صنایع میپردازد .به طور دقیقتر ،این شاخهی علمی به ارتباط برین سراختار و عملکررد
بازارها و همچنین بررسی رفتار بنگاهها و نحوهی ارتباط آنها با یکویگر توجه مینمایو .این
عل همچنان عناصر مؤثر در شکلگیری ماهیت بازار را جهت تنظی سیاستهای عمومی و
سیاستهای صنعتی تنظی میکنو (خواداد کاشی.)1734 ،
ساختار بازار :یکی از موضوعات بسیار مه در حوزه عل اقتصاد ،مطالعه بازارها است.
در مطالعه بازارها ،شناخت سه مؤلفهی ساختار ،رفتار یا هوایت و سررانجام عملکررد و نیرز
رابطه بین آنها بسیار مه است .بازارها به لحراظ سراختار ،از برازار رقابرت کامرل ترا برازار
انحصار کامل متفاوتنو .به طور کلی هر چه تعواد خریرواران و فروشرنوه هرا در برازار یرک
محصول بیشتر ،سه و قورت بازاری بنگاه ها کمتر ،محصول بنگراه هرای برازار همگرن ترر،
موانع ورود و خروج به بازار کمتر و اطالعات فعاالن بازار بیشتر و متقارن تر باشنو ،بازارهرا
اصطالحاً رقابتیترنو؛ و در غیر این صورت ،بره شررایط انحصراری نزدیرک ترنرو
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همکاران.)1731 ،

(حسرینی و

مزيت رقابتي :مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمنویهایی اسرت کره عرضره-
کننوه را به نشان دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر میسرازد (عطراران و همکراران .)1731 ،مزیرت
رقابتی وقتی ر میدهو که یک بنگاه در شاخصهای یا ترکیبی از شاخصهها به پیشررفتهرا
و توسعهها و قابلیتهایی میرسو که نسبت به رقبا برتری پیوا میکنو؛ ماننرو دسترسری بره
منابع طبیعی ،یا نیروی انسانی بسیار متخصص ،تکنولوژیهای صرنعتی یرا اطالعراتی و . ...
مزیت رقابتی ،میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر مشتریان در مقایسه برا رقبرا
است .مزیت رقابتی ،تمایز در ویوگیها یا ابعاد میباشو که آن را قادر به ارائه خومات بهترر
عرضه می کنو ،به نحوی که در آن زمان این ارزش توسرط رقبرای برالقوه و بالفعرل عرضره
نمیشود (رجبی پورمیبوی و همکاران.)1783 ،
مفاهيم و متغيرهای عملياتی
تسلیحات :در این پووهش منظرور تسرلیحات متعرارفی اسرت کره ج.ا.ایرران قابلیرت و
ظرفیت صوور آنها را به بازارهای بینالمللی مربوطه دارا میباشو .ایرن تسرلیحات در حرال
حاضر عموتاً انواع سبک تا نیمه سنگین دو منظوره (آفنوی و پوافنوی) را شامل میشود.
الگوي راهبردي توسعه صادرات تسلیحات :ترکیبی ساختار یافتره از عوامرل مرؤثر برر
صادرات تسلیحات به عنوان یک پویوهی راهبردی و روابط برین آنهرا اسرت کره از طریرق
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از رقبا به مشتریان می کنو ،در کل مزیت رقابتی ،ارزشی است که سازمان به مشرتریان خرود

دستهبنوی موضوعات راهبردیِ شناسایی شوه در محیط راهبردی در قالب سطوح سازمانی،
ملی و فراملی ،مبنایی برای تمرکز ،همسویی راهبردی ،تسهیل و تسریع فراینرو طررحریرزی
راهبردی فراه میآورد.
الزامات سطح سازماني :مجموعه عواملی در سطح بنگاهی که مستقی یرا غیرر مسرتقی
بر توسعه صادرات تسلیحات مؤثر میباشنو .این عوامل یا در سطح سازمانی ایجراد شروه و
بر دیگر عوامل این سطح یا سطوح باالتر تأثیر میگذارنو و یا از آنها تأثیر میگیرنو (آذرلی،
 .)1738در این پووهش این عوامل در دو دستهی زیر قرار میگیرنو:
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-

کارآمدي سیستمها و روشها  :به منظور افزایش عملکرد خود در بازار ،بنگاه-
ها رویکردها و فراینوهای پیشرفتهای را در حوزهی سازمانها و روشها اتخاذ
می نماینو .این رویکردها از مسیر بهینه سازی ساختارهای سازمانی ،ساماندهری
جریان اطالعات و مویریت دانش ،تعریف ماتریسهرای شرغلی ،سیسرت هرای
مویریت سازمان و مویریت کیفیت ،بهکارگیری روشهای طرح ریزی راهبردی
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و ارزیابی عملکرد ،شیوه های انگیزشی و ارتقاء کرارایی ،توسرعه مهرارتهرای
نیروی انسانی و یادگیری سازمانی ،به دنبال ارتقاء بهره وری سازمانی و نیل به
مزیررت هررای رقررابتی هسررتنو (آذرلرری .)1738 ،مؤلفرره هررای مررؤثر در صررادرات
تسررلیحات کرره بررر ایررن متغیررر تأثیرگذارنررو ،عبارتنررو از« :فراینررو صررحیح
مستنوسازی»« ،کارآموی بازرگانی خارجی»« ،سیاستها و راهبردهرای مترّقری
بنگاهی» و «بهبود و ارتقای زیرسیست ها».
-

بهبود فرايندهاي اکتساب :چرخه ی عمر محصوالت دارای فناوری باال (ماننرو
تسلیحات) ،مراحلی از اعرالم نیراز 1و اکتسراب ترا سراخت و تولیرو و سرپس
پشتیبانی و خومات 2را شامل می شود .توجه ویروه بره الزامرات ایرن مراحرل،
خصوصاً در رابطه با محصوالتی همچون تسلیحات ،برای دستیابی به قابلیرت-
هایی همچون ،زمان دستیابی پایین ،هزینهی پایینتر و کیف یت براالتر ضرروری
است؛ چرا که این قابلیت ها متعاقباً منجرر بره مزیرت رقرابتی براالتر (رهبرری
هزینه/تمایز) در بازار خواهو شرو (مأخرذ :پووهشرگر) .مؤلفرههرای مرؤثر در
صادرات تسلیحات که بر این متغیر تأثیرگذارنو ،عبارتنو از« :ارتقای کیفیرت و
استانواردهای محصولی»« ،تقویت فراینو تحقیق و توسعه»« ،بهبود خومات پس
از فروش» و «تولیو کارآمو».
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1. Need Statement
2. Logistic Support

مدل مفهومی پژوهش
بر اساس چارچوب مطالعه تعریف شوه در این پووهش ،1مجموعه موضوعات راهبردی
مرتبط با توسعه صادرات تسرلیحات از مسریر مطالعرهی عوامرل محیطری مررتبط برا سرطح
سازمانی ،احصاء شونو .مباح

این مطالعه تحت عناوین« :مفهومشناسی عناصرر پرووهش»،

«ساختار بازار تسرلیحات»« ،مزیرت رقرابتی در برازار تسرلیحات»« ،ارزشهرای اعتقرادی و
انسانی»« ،مطالعات تطبیقی» و مبح

بسیار مه «چالشهای سرازمانی صرادرات تسرلیحات

ج.ا.ایران» ،در قالب ادبیات پووهش ارائه گردیونو .البته در تکمیل موضوعات شناسایی شوه
ما حصل موضوعات استخراج شوه ،در دو سرفصل« :فراینو اکتسراب» و «سرازمانهرا و
روشها» ،شاکلهی اصلی الگوی مفهومی پووهش را در نگاه کالن تشکیل دادنرو .متعاقبراً و
در تووین الگوی نهایی ،همین سرفصلها در نگاهی تخصصی و تروقیقشروه ،مبنرای ارائره
ابعاد الگو قرار گرفتنو.
مول مفهومی به واقع یک ساختار نظری برای تشریح یک پویروه یرا موضروع از طریرق
تبیین عوامل و متغیرهای مؤثر و روابط بین آنها و نحوه بهکارگیری آنها در انجرام تحقیرق و
همچنین در ارتباط با فرضیهها و یا سؤالهای اصلی تحقیق میباشو.
مطابق چارچوب مطالعاتی ،الگوی مفهومی پووهش درسطح راهبردی سازمانی ،مشرتمل
بر ابعادی از موضوعات راهبردی مترتب برر صرادرات تسرلیحات اسرت کره یرا در سرطح
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در سطوح مذکور (و مطابق فراینو اجرای پووهش) ،از مصاحبههای اولیه نیز استفاده گردیو.

بنگاهی موضوعیت یافته و یا در این سطح میبایست راهبردهایی را بررای مواجهره برا ایرن
موضوعات جستجو کرد .به منظور دستیابی به الگویی جامع ،موجز ،خوشساخت ،عقالیری
و دارای قلمرو پوششی مناسب ،پس از مطالعه ادبیات نظری و ادبیات تجربی و مصاحبه برا
خبرگان و اساتیو و برخری از فعراالن صرنعت دفراعی از جملره مرویران صرنایع و متولیران
صادرات ،دو موضوع مرتبط و دارای بیشترین فراوانی (ابعاد الگو) و مجموعراً  13شراخص
شناسایی گردیوه و این شاخصها در  8مؤلفه دستهبنوی شونو .در شکل ،1الگوی مفهرومی
کالن ابعاد مؤثر بر توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی ارائه شوه است.
113
 .1رجوع شود به روششناسی پووهش.
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شکل .2الگوي مفهومي پژوهش (پژوهشگران).

روششناسی
پووهش حاضر از منظر نوع ،کاربردی  -توسعهای قلمواد میگردد چرا که اوالً به دنبرال
پیوا کردن راه حل برای مشکالتی خاص و آزمودن مفاهی مجرد در موقعیرتهرای واقعری
است (کاربردی) و ثانیاً در پی مولسازی و مشخص کردن نحوهی ارتباط بین عوامرل مرؤثر
بر موضوع پووهش (توسعهای) مریباشرو (رحمرول .)13 :1734 ،پرووهش بره لحراظ رویکررد،
118

آمیخته و به لحاظ ماهیت ،توصیفی  -تحلیلی است« .پووهشهای آمیخته روشهایی هستنو
که با استفاده از ترکیب دو مجموعه دادههای بازوبسته و متغیرهای کیفی و کمی برا اسرتفاده

از روش علمی انجام میشود» (خلیلی شورینی .)11 :1732 ،بهدلیلاینکه از منظر شریوه گرردآوری
دادهها این پووهش در زمرهی تحقیقات توصیفی قرار مریگیررد و نیرز برا توجره بره اینکره
پووهشگر به دنبال طراحی و تووین الگوی توسعه صادرات در حوزهای معین (تسرلیحات)
است ،روش پووهش آن موردی و زمینهای میباشو (خلیلی شورینی .)128 :1732 ،بنابراین پس از
جمعآوری اطالعات از روشهرای مختلرف ،نظیرر :مطالعرات کتابخانرهای ،بررسری اسرناد،
موار و گزارشات موجود ،مصاحبه با خبرگان ،تحلیل محتوا و نهایتراً ترووین پرسشرنامه-
های محقق ساخته ،استفاده شو و برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،از مرولسرازی معرادالت
(نسخه )7اِس پی اِس اِس (نسخه ])27استفاده شوه است.
قلمرو زمانی پووهش دوران پس از انقالب اسالمی تا کنون بوده ،قلمررو مکرانی آن
برازار جهررانی تسرلیحات ج.ا .ایررران و قلمررو موضرروعی آن نیرز تجررارت و صررادرات
تسلیحات متعارف می باشو .این پووهش به لحاظ ماهیت مرتبط با مویریت راهبرردی و
به لحاظ موضوعی مرتبط با دو شاخهی علمی اقتصاد بینالملل و اقتصاد سیاسی اسرت.
از سوی دیگر از منظر تخصص اجرایی ،مویران سازمانهای صرنعتی دفراعی ،معراونین
اقتصادی ،معاونین بازرگانی و سیاستگرذاران بخرش دفراع از زمررهی صراحبنظرران
حوزهی پووهش حاضر قلمواد میگردنو .بر این اسراس جامعرهی آمراری پرووهش برا
ویوگیهای زیر تشکیل شو:
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ساختاری [البته به کمک نررمافزارهرایی ماننرو اِکسِرل (نسرخه ،)7117اِسرمارت پری.اِل.اِس

 خبرگان اقتصاد با گرایش اقتصاد برینالملرل و اقتصراد سیاسری ترجیحراً فعرال درحوزههای دفاعی
 صنعت دفاعی و تسلیحات در حوزه توسعه فنراوری ،تولیرو و تضرمین مرغوبیرتترجیحاً آشنا با حوزه بازرگانی خارجی
 بازرگانی خارجی با گرایشهای بازرگانی عمومی و دفاعی استراتویستها و خبرگان دفاع در سطوح راهبردیهمچنین تالش شو تا در جامعه آماری مذکور ،از خبرگان دارای فعالیت دانشگاهی نیرز
بهره گرفته شود.
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در بخش مصاحبههای اولیه ،نمونهگیری به روش هوفمنو و با حج محروود بره اشرباع
نظری در سطح ابعاد و مؤلفهها ،صورت پذیرفت .حج نمونهی حاصله در این بخش بره 8
نفر رسیو .در بخش دوم نیز با توجه به رویکرد حراک برتحقیرق مبنری براحصراء مهمتررین
مؤلفه ها ،زیرمؤلفهها و شاخصهای الگوی توسعه صادرات تسرلیحات ،روش نمونرهگیرری
جهت اخذ نقطه نظرات خبرگان پیرامون موارد احصائی ،روش نمونه گیرری هوفمنرو قررار
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گرفت .از طرفی با توجه به حج تعواد مؤلفهها و شاخصهای الگو و به منظور بهرهگیرری
بهینه در سنجش موارد احصاء شوه ،موارد در قالب یک پرسشنامه سراختاریافته بره معررض
قضاوت خبرگران قررار داده شرو .بره دلیرل ویوگریهرای موضروعی و تخصصری تحقیرق،
پووهشگر با جامعهی آماری کوچکی روبرو بود و در تالش خود برای حواکثرسازی حجر
نمونهها ،سرانجام موفق به اخذ  78نمونه گردیو.
در این پووهش از هر دو روش کتابخانهای و میروانی اسرتفاده شرو .بره منظرور حفرظ
جامعیت مطالعات و مصاحبهها و نیز پوشش حواکثری الگوی موضروع تحقیرق ،پووهشرگر
در تحقیق خود ویوگیهای زیر را لحاظ کرده است:
 .1از آنجا که موضوع توسعه صادرات تسلیحات شامل دو مضمون «توسعه صادرات»
به عنوان موضوعی عام و مضمون «تسلیحات» به عنوان حوزهی محصولی خراص
است ،توجه به ابعاد گوناگون موضوع توسعه صادرات تسلیحات از دو منظر ابعراد
«عمومی» و «اختصاصی» ضروری است.
 .2یک الگوی راهبردی در صورت جامعیت ،ناظر به مجموعه موضوعات راهبرردی

1

در سطوح راهبردی است .موضوعات راهبردی در شکل عام خود ،از سطح نهادی
(بنگاهی/سازمانی) تا سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی موضوعیت مییابنو.
 .7موضوعات راهبردی از تحوالتِ عوامل ،شرایط و جریانات محیطی شکل میگیرنرو،
لذا بسته به سطحی که الگوی راهبردی در آن تووین میگرردد ،مطالعره موضروعات
راهبردی در ابعاد مختلف از منظر محیطشناسی نیز موضوعیت مییابو.
111
1. Strategic Issues

این ویوگیها در قالب ماتریس شناسایی و دستهبنوی موضروعات راهبرردی (شرکل،)2
چارچوب مطالعاتی تحقیق را شکل میدهنو .این چارچوب به عنوان ابزاری جرامع ،مبنرایی
برای مطالعه ادبیات تحقیق و دستیابی به مول مفهومی پووهش ،قررار مریگیررد .بره عنروان
نمونه ،دو موضوع «مزیت رقابتی تسلیحات کشور» و «ساختار بازار تسلیحات» در مراتریس
باال به ترتیب در دو ناحیه  4و  8قرار دارد؛ چرا که مزیتسنجی یک موضروع داخلری و در
سطح ملی است و ضمناً از مباح

اختصاصی تسلیحات بهشمار میرود و ساختار بازار نیز،

موضوعی واقع در محیط خارجی (دور) و در سطح بینالمللی است ضمن این که همچنران
حاضر ،بخشی از موضوعات راهبردی کره در سرطح سرازمانی و در محریط داخلری کشرور
موضوعیت دارنو ،مو نظر قرار گرفتهانو؛ بهعبارتدیگر ،در اینجا به زیرمجموعرهای محروود
از فراگیری تام ماتریس توصیف شوه ،توجه خواهو شو و همانگونه که پیشتر اشاره شرو،
دو سطح دیگر یعنی سطوح ملی و بینالمللی کانون تمرکز مقاالتی دیگر قرار میگیرنو.

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

از ابعاد اختصاصی موضوع صادرات تسلیحات قلمواد میگرردد .برویهی اسرت در مقالرهی

شکل .1ماتريس شناسايي و دستهبندي موضوعات راهبردي

در این تحقیق از تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی بهره گرفتره شرو .تحلیرل توصریفی
برای توصیف جامعه آماری و تبیین آمارههای توصیفی یافتههای پرووهش؛ شرامل مرواردی
ماننو جواول فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،فراوانی تجمعی ،میانگین و انحراف معیار برود و
تحلیل استنباطی دادههای گردآوری شوه؛ موارد زیر را شامل گردیو:
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-

پایایی شاخص ،با استفاده از سنجش بارهای عاملی ،پایایی و روایی.
 بارهاي عاملي :بیانگر مقوار همبستگی شاخصهای یک سرازه برا آن سرازه
است و اگر مقوار آن برابر و با بیشتر از  1/4شود (هولنو  ،)1333 ،مؤیرو پایرایی
مول انوازهگیری است (داوری و رضازاده.)81 :1737 ،
 پايايي ترکیبي :روش کمترین مربعات جزیی معیار مورنترری را نسربت بره
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آلفای کرونبا برای تعیین پایایی سازهها ارائه میکنو .این معیرار کره پایرایی
ترکیبی نامیوه میشود پایایی سازهها را نه به شکل مطلق ،بلکه برا توجره بره
همبستگی سازههایشان با یکرویگر محاسربه مرینمایرو .برهعبرارتدیگرر ،در
محاسبات ضریب آلفای کرونبا در مورد هر سرازه ،تمرامی شراخصهرا برا
اهمیت مساوی وارد میشونو ،اما در معیار پایایی ترکیبی ،شاخصهای دارای
بار عاملی بزرگتر ،اهمیت بیشتری در محاسبه خواهنرو داشرت .ایرن ویوگری
پایایی واقعیتر و قابل اعتمادتری را حاصل مینمایو.


روايي همگرا و واگرا :روایی همگرا به بررسی میزان همبستگی هر سازه برا
شاخصهای خرود مریپرردازد .روایری واگررا از یرک سرو همبسرتگی برین
شاخصهای یک سازه با آن سازه با همبستگی آن شاخصهرا برا سرازههرای
دیگررر را مقایسرره نمرروده ،و از سرروی دیگررر ،همبسررتگی یررک سررازه بررا
شاخصهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهها را مقایسه می کنرو
(داوری ،رضازاده.)173 :1737 ،

-

برازش مول ساختاری ،به منظور برازش مول ساختاری از آزمونهای R2 ، tو

Q2

استفاده میشود (کشتکار هرانکی:)214 :1731 ،


ضرايب معناداري( zمقوادير  :)tایرن فراینرو کره بره دنبرال ارزیرابی میرزان
معناداری ارتباطات بین متغیرهرای پنهران الگرو اسرت ،منجرر بره محاسربهی
ضرایب مسیرها در الگو یا همان مقادیر  tمیشود.
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 معیار :R2دومین معیار برای برازش مول ساختاری ،ضررایب

R2

مربروط بره

متغیرهای پنهان درونزای الگو است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یرک
متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد.
 معیار :Q2این معیار قورت پیشبینی مول را مشخص میسازد.
-

برازش مدل کلي (آزمون  :)GoFاین معیار برای بررازش مرول کلری کره هرر دو
بخش مول انوازهگیری و ساختاری را کنترل میکنو ،بهکار بررده مریشرود .مقروار
معیارتابعی از میانگین مقادیر اشتراکی و مقادیر  R2است (کشتکار هرانکی.)211 :1731 ،
مررول سرراختاری و مررول کلرری ،بررسرری و آزمررون فرضرریههررای تحقیررق صررورت
میگیرد(همان به نقرل از داوری ،رضرازاده .)184 :1737 ،بررای ایرن منظرور ضررایب مسریر
متغیرهای استفاده شوه در تعریف فرضیات پووهش ،ارزیابی میشونو.

برای ساختن پرسشنامه از ادبیات گردآوری شوه از مسیر چارچوب مطالعراتی توصریف
شوه از یک سو ،و عوامل مستخرج از دیوگاهها و تجربیات خبرگان در قالب مصراحبههرای
حضوری از سوی دیگر ،بهرهگیری شوه است .بوین منظور با ترووین اولیره پرسشرنامه کره
شامل ابعاد ،مولفهها و نیز شاخصهای توسعه صادرات تسلیحات بود ،بره طراحری گرزاره-
هایی پرداخته شو که بتوانو هر یک از اجزاء الگو را بسنجو و از متخصصران خواسرته شرو
تا اهمیت هر گزاره را بین  1تا  1تعیین نماینو .

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

-

آزمون فرضیهها (ضرايب مسیر) :پس از بررسی برازش مرولهرای انروازهگیرری،

برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده گردیو .روایی محتوایی نروعی
اعتبارسنجی است که معموالً برای بررسی اجزای تشکیلدهنوهی یک ابزار انوازهگیری بره-
کار برده میشود.
سه روش کلی برای تعیین شاخص روایی محتوا بیان شوه است :رویکررد توافرق کلری،
رویکرد میانگین و رویکرد جامعیت کلی ابزار.
به دو شیوهی اجرایی میتوان روش مورد نظر در رواییسنجی محتوایی را بهکار بسرت.
نخست ،استفاده از آراء  7تا  11نفر از متخصصان حروزه ،پریش از توزیرع پرسشرنامههرا؛ و
دوم ،استفاده از جامعهی آمراری مخراطبین پرسشرنامه ،همزمران برا پاسرخگویی بره آن .در
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پووهش حاضر از شیوهی دوم استفاده گردیو و بوین منظور به ازای هر گزینره ،گرزارههرای
«کامالً مرتبط»« ،ارتباط زیاد»« ،ارتباط متوسط»« ،ارتباط ک » و «بیارتبراط» توسرط خبرگران
برای تعیین میزان «ارتباط و تناسب سؤال» انتخاب شونو و نهایتاً روایی پرسشنامه با استفاده
از «رویکرد توافق کلی» مورد سنجش واقع گردیو .در محاسبه شاخصهای روایی محتروایی
کل ابزار ،حواقل تناسب مطلوب برای یک ابرزار جویرو  %81عنروان شروه اسرت

(حسرینی و
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همکاران به نقل از حافظ نیا.)121 :1732 ،
برای سنجش پایایی نتای حاصل از جمعآوری دادههای مربروط بره ابعراد ،مؤلفرههرا و
شاخصها ،از دو روش آلفای کرونبا و پایایی ترکیبی اسرتفاده شروه اسرت .روش پایرایی
ترکیبی به عنوان یکی از گامهای برازش مول انوازهگیری (پایایی شراخص) پیشرتر توضریح
داده شو .ضریب آلفای کرونبا نیز یکی از مشهورترین روشهای پایاییسرنجی اسرت کره
برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار انوازهگیری از جمله پرسشنامههرا یرا آزمرونهرایی کره
خصیصههای مختلف را انوازهگیری میکننو ،بهکار میرود.

شکل .9نمودار فرايند تجزيه و تحلیل دادهها

یافتههای پژوهش
مؤلفهها و شاخصهاي اولیه .از مجموع کاوشهای صورت گرفتره در مقراالت ،کترب،
اسناد رسمی و نیز به کمک مصاحبه با خبرگان ،خصوصاً از طریرق پووهشری در رابطره برا
چالشهای صادرات تسلیحات ج.ا.ایران ،مجموعاً  13شاخص استخراج گردیو کره پرس از
جمعآوری پرسشنامهها ،با بازبینی مجود و استفاده از نظرات اساتیو محترم راهنما و مشاور،
114

به  47شاخص کاهش یافت که ناشی از حذف شاخصهای مشابه و ادغام موارد نزدیک بره

ه بود .پاالیش صورت گرفته ،به کمرک تحلیرل آمرارههرای توصریفی صرورت پرذیرفت.
جواول زیر ،تعواد و عناوین مؤلفهها و شاخصهای اولیه را به تفکیک ابعاد نشان میدهو.
جدول .9وضعیت کمّي اولیه اجزاي الگو
تعداد

سازه
(سطح راهبردی)

بُعد

مؤلفه

شاخص

سازمانی

2

8

13

بُعد

مؤلفهها

شاخصها

فراینو صحیح

جامعیت مسرتنوات ،رعایرت اسرتانواردها در مستنوسرازی ،یکپرارچگی نظامرات

مستنوسازی

مستنوسازی ،سرعت تأمین مستنوات
بازاریابی حرفهای (بازارپووهی :شناخت ساختار بازار ،تهویوشناسی ،آینوهپووهری

کارآموی
بازرگانی
خارجی

تهویو ،تبلیغات) ،تأمین مالی بازاریابی ،قیمتگذاری حرفهای (قیمرتگرذاری برر
اساس رقابت ،قیمتگذاری بر اساس بهتررین ارزش) ،نیرروی انسرانی خبرره (در
اصول بازرگانی و تسلیحات) ،رعایت آداب تجارت ،مهارتهای زبران خرارجی،
برنوسرازی و پرایش مسرتمر برنرو ،افرزایش اختیرار مرویران بازرگرانی در انجررام
مذاکرات

کارآموی
سیست ها و

سیاستها و

روشها

راهبردهای مترّقی
بنگاهی

توسعه فرهنگ تولیرو صرادراتمحرور ،تمرایز در ارائره محصروالت و خرومات،
یکپارچگی رو به باال (ادغام عمودی) ،یکپارچگی رو به پرایین (ادغرام عمرودی)،
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جدول .1شاخصهاي اصلي الگو

ادغام با سایر عرضهکننوگان ،توجه به بازارهای خالی از رقیب ،صنایع دفراعی دو
یا چنو منظوره
توسعه مویریت دانش ،استفاده بهینره از فنراوری اطالعرات و ارتباطرات ،توسرعه
زیرساختهای اطالعاتی ،توسعه زیرساختهرای امنیرت اطالعرات ،ایجراد نظرام

بهبود و ارتقای

مهارتافزایی و یرادگیری در عمرل ،بهررهگیرری از فنرون پیشررفتهترر مرویریتی،

زیرسیست ها

سامانههای هوشرمنو مرویریت ارتبراط برا مشرتری ،همراهنگی درونسرازمانی در
صادرات محصوالت ترکیبری (صرادرات سرامانهمحرور) ،بهررهگیرری از نظامرات
انگیزشی برای تشویق صادرات

بهبود

ارتقای کیفیت و

قابلیت اطمینان و ثبات کیفیت ،استانواردسازی و تقیّو به استانواردهای بینالمللی،

فراینوهای

استانواردهای

سهولت کاربری ،بسرتهبنروی مناسرب ،نظرام کنتررل کیفیرت خراص محصروالت

اکتساب

محصولی

صادراتی
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بُعد

شاخصها

مؤلفهها

تحقیق و توسعه هوفمنو ،بهرهگیری از پار های فناوری و مراکز رشو ،یرادگیری
از مسیرهای بازخورد ،توسعه نیاز ،قابلیت تبویل نوآوری به محصروالت تجراری،
تقویت فراینو

شبکههای فعال توسعه فناوری ،بهکارگیری ظرفیت دانشگاهها در نوآوری دفراعی،

تحقیق و توسعه

بهرهبرداری از ابواعات و نوآوریهای محصولی و خوماتی رقبا ،انتقال فنراوری از
کشورهای صاحب فناوری ،استفاده از فناوریهای ترکیبی ،سرمایهگذاری بنگراهی
در تحقیق و توسعه
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انتقال حواکثری ردههای تعمیراتی ،تأمین حرواکثری مسرتنوات فنری ،تحویرل بره

بهبود خومات

موقع قطعات یوکی« ،تأسیس مراکرز دائمری آمروزش ،پاسرخگویی و تعمیررات»،

پس از فروش

بازخوردگیری عملیاتی و کیفیتی ،بهکارگیری نیروهای بومی در کشورهای هوف
افزایش حج تولیو ،بهرهوری کل عوامل تولیو ،قراردادهرای صرادراتی برا قیمرت
ثابت ،بهره گیری بنگاه ها از صرفه های مقیاس ،تنظی مستمر ظرفیت تولیو متناسب
با نیاز برازار ،اسرتفاده از ظرفیرتهرای فناورانره و تولیروی شررکتهرای برزرگ

تولیو کارآمو

غیردفاعی ،استفاده از ظرفیتهای تولیو خرارجی ،ترأمین ارزان نهرادههرا ،توسرعه
شبکه همکاران دفاعی

یافتههای جمعيتشناختی
میزان تحصیالت .تحصیالت افراد مورد مطالعه بر اساس سه گرروه در جروول ...نشران
داده شوه است .همان طور که مشاهوه میگردد ،از کل  78نفر پاسخدهنروه ،تعرواد  11نفرر
یعنی  23درصو پاسخگویان دارای مور تحصیلی دکتری و تعواد  21نفر یعنی بیش از 12
درصو فوقلیسانس میباشنو .بنابراین بیش از  81درصو پاسخگویان دارای مور

تحصیلی

فوقلیسانس به باال هستنو که این خود حکایت از وزن علمری خبرگران همکرار در جامعره
نمونه برای سنجش موضوع پووهش میباشو.
جدول .6فراواني متغیر تحصیالت

111

ردیف

متغير تحصيالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1

کارشناسی

3

متغير
18/4

18/4

2

کارشناسی ارشو

21

12/1

31

7

دکتری

11

23

111

91

211

---

جمع

سوابق اجرايي .جواول زیر سوابق اجرایی جامعه آماری پووهش را نشان میدهنو.

جدول .1فراواني متغیر سابقه کار دانشگاهي
ردیف

متغير سابقه (سال)

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1

 1تا 11

7

23/2

23/2

2

 11تا 11

4

71/7

17/1

7

 11تا 21

2

18/21

81/31

4

 21تا 21

2

18/21

111

22

211

---

جمع

ردیف

متغير سابقه (سال)

فراوانی

درصد

1

 11تا 21

1

4/1

تجمعی4/1

2

 21تا 21

1

21/8

24/3

7

 21تا 71

11

41/3

11/1

4

<71

8

77/4

111

11

211

---

جمع

درصدددددددد

جدول .1فراواني متغیر سابقه کار نظامي (دفاعي)
ردیف

متغير سابقه (سال)

فراوانی

1

 21تا 21

4

11

2

 21تا 71

12

48

7

<71

3

71

111

16

211

---

جمع

درصد

درصد تجمعی
11
14
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جدول .1فراواني متغیر سابقه کار دولتي

همانگونهکه مالحظه میشود ،بیش از  %81خبرگان دارای سوابق باالتر از  21سال مری-
باشنو که نشان از تجربه باالی آنهاست .این نسبت در خصوص سابقهی دانشگاهی به چش
نمیخورد که عموهی علت آن آغاز سابقهی دانشرگاهی بخرش قابرل تروجهی از خبرگران،
چنوین سال پس از آغاز به کار آنان در مشاغل دولتی و نظامی است.
حوزههاي تخصصي .ثقل فراوانی خبرگان از منظر تخصص به سمت «دفاعی» گررایش
بیشتری دارد .پس از آن نیز تخصص اقتصادی قرار میگیرد .این ترکیب با توجه به موضوع
تحقیق منطقی مینمایو.
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جدول .3فراواني متغیر حوزه تخصصي
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ردیف

متغير تخصص

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1

دفاعی

23

31/7

31/7

2

اقتصادی

1

11/8

32/1

7

فناوری

2

1/7

33/4

4

سایر

1

2/1

111

91

211

---

جمع

يافتههاي توصیفي  .از منظر آمار توصیفی ،خبرگان در مجمروع اوزان متعرادلی را بررای
ابعاد سطح سازمانی قائل شوهانو .همچنین از منظر انحراف معیرار (پراکنروگی دادههرا) نیرز
تفاوت فاحشی بین دو بُعو مشاهوه نمیشود.
جدول .21آمار توصیفي ابعاد مربوط به سطح سازماني
انحراف

ردیف

عنوان

معرف

کمينه

بيشينه

متوسط

1

کارآموی سیست ها و روش ها

OLB1

7

1

4514

1518

2

بهبود فراینوهای اکتساب

OLB2

7

1

4518

1514

معيار

در سطح مؤلفهها ،مؤلفه  1حائز باالترین متوسط و در عرین حرال پرایینتررین انحرراف
معیار شو که نشان دهنوهی اتفاق نظر قوی خبرگران در رابطره برا تأثیرگرذاری ایرن مؤلفره
میباشو .همزمان مؤلفه  7کمترین متوسط را به خود اختصاص داد .متناظراً دو شاخص  1و
 47که باالترین و پایینترین وزن را احراز نمودنو به ترتیب ذیل دو مؤلفه پریشگفتره قررار
میگیرنو .جواول  11و  ،12به ترتیب آمارههای توصیفی مؤلفرههرا و شراخصهرا را نشران
میدهنو.
جدول .22آمار توصیفي مؤلفههاي الگو

118

انحراف

ردیف

عنوان

معرف

کمينه

بيشينه

متوسط

1

فراینو صحیح مستنوسازی

OLB1M1

2

1

4/14

1/33

2

کارآموی بازرگانی خارجی

OLB1M2

2

1

4/13

1/13

معيار

7

سیاست ها و راهبردهای مترقی بنگاهی

OLB1M3

2

1

7/31

1/83

4

بهبود و ارتقای زیرسیست ها

OLB1M4

7

1

4/14

1/14

1

ارتقای کیفیت و استانوارد محصولی

OLB2M1

4

1

4/32

1/28

1

تقویت فراینو تحقیق و توسعه

OLB2M2

7

1

4/23

1/18

3

بهبود خومات پس از فروش

OLB2M3

7

1

4/17

1/11

8

تولیو کارآمو

OLB2M4

7

1

4/13

1/13

جدول .21آمار توصیفي شاخصهاي داراي باالترين و پايینترين وزن
عنوان

ردیف
1

استانواردها بین المللی
استفاده از ظرفیت های تولیو

47

خارجی

معرف

کمينه

بيشينه

متوسط

OLB2M1Sh2

4

1

4532

1528

OLB2M4Sh7

1

1

7514

1512

معيار

يافتههاي استنباطي .مشرتمل برر بررازش مرول انروازهگیرری (پایرایی شراخص) ،مرول
ساختاری ،برازش کلی و آزمون فرضیهها است.
 .2برازش مدل اندازهگیري .با استفاده از محاسبهی ضرایب بارهرای عراملی ،پایرایی و
روایی تأییو میشود .ضرایب بار عاملی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهرای الگرو در ادامره آورده
شوهانو.
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استانواردسازی و تقیّو به

انحراف

جدول .29ضريب بار عاملي ابعاد الگو
ردیف

بُعد

معرّف

ضریب بار عاملی

تفسير

1

کارآموی سیست ها و روشها

OLB1

1/387

مناسب

2

بهبود فراینوهای اکتساب

OLB2

1/881

مناسب

جدول .21بار عاملي مؤلفههاي بُعد «کارآمدي سیستمها و روشها»
ردیف

مؤلفه

معرّف

ضریب بار عاملی

تفسير

1

فراینو صحیح مستنوسازی

OLB1M1

1/711

ک تناسب

2

کارآموی بازرگانی خارجی

OLB1M2

1/317

مناسب

7

سیاستها و راهبردهای مترّقی بنگاهی

OLB1M3

1/314

مناسب

4

بهبود و ارتقای زیرسیست ها

OLB1M4

1/141

مناسب
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ضرایب جوول فوق نشان میدهنو:
-

همه مؤلفهها به غیر از مؤلفه «فراینو صحیح مستنوسازی» معیار مناسبی بررای بُعرو
مربوطه هستنو .میزان عوم تناسب این مؤلفه نیز بسیار پایین اسرت لرذا پووهشرگر
ترجیح میدهو مؤلفه را در الگو حفظ نمایو.

-

مؤلفه «سیاستها و راهبردهای مترّقی بنگاهی» با ضریب عاملی  1/314بیشترین و
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مؤلفه «فراینو صحیح مستنوسازی» با ضریب عاملی  1/711کمترین در این بُعرو از
الگو میباشنو.
جدول .26بار عاملي مؤلفههاي بُعد «بهبود فرايندهاي اکتساب»
ردیف

مؤلفه

معرّف

ضریب بار عاملی

تفسير

1

ارتقای کیفیت و استانواردهای محصولی

OLB2M1

1/132

مناسب

2

تقویت فراینو تحقیق و توسعه

OLB2M2

1/813

مناسب

7

بهبود خومات پس از فروش

OLB2M3

1/871

مناسب

4

تولیو کارآمو

OLB2M4

1/737

ک تناسب

ضرایب جوول فوق نشان میدهنو:
-

همه مؤلفهها به غیر از مؤلفه «تولیرو کارآمرو» معیرار مناسربی بررای بُعرو مربوطره
هستنو .میزان عوم تناسب این مؤلفه نیز بسیار پایین اسرت لرذا پووهشرگر تررجیح
میدهو مؤلفه را در الگو حفظ نمایو.

-

مؤلفه «بهبود خومات پس از فروش» با ضرریب عراملی  1/871بیشرترین و مؤلفره
«تولیو کارآمو» با ضریب عاملی  1/738کمترین در این بُعو از الگو میباشنو.
جدول .21بار عاملي شاخصهاي الگو
شاخص

131

معرف

بار عاملی

جامعیت مستنوات

OLB1M1SH1

1/812

رعایت استانواردها در مستنوسازی

OLB1M1SH2

1/314

یکپارچگی نظامات مستنوسازی

OLB1M1SH3

1/311

بازاریابی حرفهای

OLB1M2SH1

1/834

تأمین مالی بازاریابی

OLB1M2SH2

1/813

شاخص
قیمتگذاری حرفهای

معرف

بار عاملی

OLB1M2SH3

1/117
1/827

رعایت آداب تجارت

OLB1M2SH5

مهارتهای زبان خارجی

OLB1M2SH6

1/112

برنوسازی و پایش مستمر برنو

OLB1M2SH7

1/321

افزایش اختیار مویران بازرگانی

OLB1M2SH8

1/831

یکپارچگی رو به پایین (ادغام عمودی)

OLB1M3SH4

1/431

ادغام با سایر عرضه کننوگان (ادغام افقی)

OLB1M3SH6

1/877

صنایع دفاعی دو یا چنو منظوره

OLB1M3SH7

1/834

توسعه زیرساختهای اطالعاتی

OLB1M4SH3

1/127

توسعه زیرساختهای امنیت اطالعات

OLB1M4SH4

1/773
1/311

مهارتافزایی و یادگیری در عمل

OLB1M4SH5

بهرهگیری از فنون پیشرفتهتر مویریتی

OLB1M4SH6

1/113

سامانههای مویریت ارتباط با مشتری

OLB1M4SH7

1/734

هماهنگی درون سازمانی در صادرات محصوالت ترکیبی

OLB1M4SH8

1/312

بهرهگیری از نظامات انگیزشی

OLB1M4SH9

1/311

قابلیت اطمینان و ثبات کیفیت

OLB2M1SH1

1/812

سهولت کاربری

OLB2M1SH3

1/811

بستهبنوی مناسب

OLB2M1SH4

1/311

تحقیق و توسعه هوفمنو

OLB2M2SH1

1/332
1/881

یادگیری از مسیرهای بازخورد

OLB2M2SH3

قابلیت تبویل نوآوری به محصوالت تجاری

OLB2M2SH5

1/872

شبکههای فعال توسعه فناوری

OLB2M2SH6

1/123

انتقال فناوری از کشورهای صاحب فناوری

OLB2M2SH9

1/141

سرمایهگذاری بنگاهی در تحقیق و توسعه

OLB2M2SH11

1/183

انتقال حواکثری ردههای تعمیراتی

OLB2M3SH1

1/332

تأمین حواکثری مستنوات فنی

OLB2M3SH2

1/312

تحویل به موقع قطعات یوکی

OLB2M3SH3

1/871

تأسیس مراکز دائمی آموزش ،پاسخگویی و تعمیرات

OLB2M3SH4

1/811

بازخوردگیری عملیاتی و کیفیتی

OLB2M3SH5

1/111

بهکارگیری نیروهای بومی در کشور هوف

OLB2M3SH6

1/418

افزایش حج تولیو

OLB2M4SH1

1/731

بهرهوری کل عوامل تولیو

OLB2M4SH2

1/817

بهرهگیری بنگاهها از صرفههای مقیاس

OLB2M4SH4

1/322
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نیروی انسانی خبره

OLB1M2SH4

1/421
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معرف

بار عاملی

شاخص
تنظی مستمر ظرفیت تولیو متناسب با نیاز بازار

OLB2M4SH5

1/843

استفاده از ظرفیتهای شرکتهای غیردفاعی

OLB2M4SH6

1/813

توسعه شبکه همکاران دفاعی

OLB2M4SH9

1/131

همانگونه که مالحظه میشود ،از مجموع  47شاخص پاالیش شروه ،تعرواد  1شراخص
جوول) .با حذف این شاخصها تعواد شاخصهای دارای بارعاملی مناسب و بسیار مناسب
در الگو به  73شاخص تقلیل یافت.
جوول ، 13نتای حاصل از آزمون پایایی به روش پایایی ترکیبی را نشران مریدهرو.
جوول  18نیز پایایی مجموع شاخص های دو بُعو ا لگو را به روش آلفای کرونبا در بر
دارد.
جدول .21آزمون پايايي به روش پايايي ترکیبي در نرمافزار Smart-PLS
سازه

پایایی
ترکيبی

بُعد

کارآموی سیست ها
الزامات سازمانی
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حو نصاب الزم در ارزیابی بار عراملی ( )1/4را برهدسرت نیاوردنرو (مروارد زیررخطدار در

و روشها

پایایی
ترکيبی

1/37

1/82
بهبود فراینوهای
اکتساب

مؤلفه

1/31

ترکيبی

فراینو صحیح مستنوسازی

1/32

کارآموی بازرگانی خارجی

1/31

سیاست ها و راهبردهای مترقی بنگاهی

1/38

بهبود و ارتقای زیرسیست ها

1/82

ارتقای کیفیت و استانوارد محصولی

1/81

تقویت فراینو تحقیق و توسعه

1/81

بهبود خومات پس از فروش

1/81

تولیو کارآمو

1/81

جدول .21آزمون پايايي به روش آلفاي کرونباخ در نرمافزار SPSS
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پایایی

عنوان

آلفای کرونباخ

پایایی شاخصهای بُعو کارآموی سیست ها و روشها

1/313

پایایی شاخصهای بُعو بهبود فراینوهای اکتساب

1/824

روایی عوامل الگو به سه روش روایی توافق کلی ،روایی همگرا و روایری واگررا مرورد
سنجش واقع شو .جوول  13نتای روایی همگرا را نشان میدهو .در مواردی که میزان ایرن
روایی کمی کمتر از حو مجاز ( )1/1بود ،پووهشگر بره روایری توافرق کلری مراجعره کررد.
جوول 21نیز روایی واگرا را نشان میدهو .همان گونه که مشاهوه میشرود ،نترای حاصرله
برای ابعاد الگو با کمتر بودن از اعواد قطری ،تأییو میگردنو.
جدول .23روايي عوامل الگو
سازه/بُعد/مؤلفه
الزامات سازماني

1/13

-

کارآموی سیست ها و روشها

1/42

1/31

بهبود فراینوهای اکتساب

1/41

1/3187

فراینو صحیح مستنوسازی

1/33

-

کارآموی بازرگانی خارجی

1/11

-

سیاستها و راهبردهای مترقی بنگاهی

1/11

-

بهبود و ارتقای زیرسیست ها

1/42

1/8187

ارتقای کیفیت و استانوارد محصولی

1/11

-

تقویت فراینو تحقیق و توسعه

1/41

1/831

بهبود خومات پس از فروش

1/41

1/3113

تولیو کارآمو

1/12

-

جدول .11روايي واگراي سطوح و ابعاد الگو
بهبود فرایندهای

کارآمدی سيستمها و

الزامات

سازههای اصلی

اکتساب

روشها

سازمانی

(سطوح و ابعاد)

1/19

الزامات سازماني

1/16

1/41

کارآموی سیست ها و روشها

1/18

-1/17

بهبود فراینوهای اکتساب

1/11

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

روایی همگرا

روایی توافق کلی

 .1برازش مدل ساختاري
ضرايب معناداري ( Zمقادير  .)tبوین منظور از قابلیت «بوت اِسرترپینگ» در نررمافرزار
اِسمارت پی.اِل.اِس استفاده می شرود .ایرن فراینرو کره بره دنبرال ارزیرابی میرزان معنراداری
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ارتباطات بین متغیرهای پنهان الگو است ،منجر به محاسبهی ضررایب مسریرها در الگرو یرا
همان مقادیر  tمیگردد .جوول ،21نتای این محاسبه را نشان میدهو.
جدول .12مقادير  tبراي متغیرهاي مکنون الگو
مقادیر t

ضریب مسير
از

ضرایب
معناداری

به
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کارآموی سیست ها و روشها

7523

1/11

بهبود فراینوهای اکتساب

1/84

1/41

فراینو صحیح مستنوسازی

1/34

1/13

کارآموی سیست ها و

کارآموی بازرگانی خارجی

11/11

1/11

روشها

سیاست ها و راهبردهای مترقی بنگاهی

17/18

1/11

بهبود و ارتقای زیرسیست ها

11/11

1/11

ارتقای کیفیت و استانوارد محصولی

7/13

1/11

تقویت فراینو تحقیق و توسعه

3/11

1/11

بهبود خومات پس از فروش

12/81

1/11

تولیو کارآمو

11/13

1/11

الزامات سازمانی

بهبود فراینوهای اکتساب

همانگونه که مشاهوه میشود ،غالرب مسریرها برا سرطح اطمینران بریش از  1/31حرائز
ضرایب بیش از  1/31هسرتنو کره نشران از معنرادار برودن مسریرها و مناسرب برودن مرول
ساختاری است.
معیار  .R2معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا برر یرک متغیرر درونزا دارد.
معیار تفسیر مقادیر  R2در جوول 22آموه است .جوول 27نیز مقادیر  R2بره دسرت آمروه در
نرمافزار اِسمارت پی.اِل.اِس را نشان میدهو (داوری ،رضازاده.)141 :1737 ،
جدول .11معیار تفسیر مقادير R2

134

>0/11

0/11>...>0/33

0/33>...>0/76

ضعیف

متوسط

قوی

<0/76
بسیار قوی

جدول .19مقادير  R2سازههاي تحقیق
سازه/بُعد/مؤلفه

R2

تفسير

سازه/بُعد/مؤلفه

R2

تفسير

الزامات سازماني

1/21

متوسط

بهبود و ارتقای زیرسیست ها

1/71

متوسط

کارآموی سیست ها و روشها

1/21

متوسط

ارتقای کیفیت و استانوارد محصولی

1/11

ضعیف

بهبود فراینوهای اکتساب

1/12

ضعیف

تقویت فراینو تحقیق و توسعه

1/21

متوسط

فراینو صحیح مستنوسازی

1/11

ضعیف

بهبود خومات پس از فروش

1/44

قوی

کارآموی بازرگانی خارجی

1/72

متوسط

تولیو کارآمو

1/11

قوی

سیاست ها و راهبردهای مترقی بنگاهی

1/44

قوی

دارنو که حاکی از مناسب بودن برازش مول ساختاری از منظر این آزمون است.
معیار  .Q2این معیار قورت پیشبینی مول را مشخص میسازد .این آزمون در نررمافرزار
اِسمارت پی.اِل.اِس از طریق اجرای فرمان ( Blindfoldingپرردهی  )1-SSE/SSOقابرل انجرام اسرت.
معیار تفسیر مقادیر مختلف  Qدر جوول 24آورده شوه است.
2

جدول .11معیار تفسیر مقادير Q2
>2/22

2/22>...>2/15

2/15>...>2/35

<2/35

ضعیف

متوسط

قوی

بسیار قوی

همچنین در جوول ،21نتای آزمون  Q2نشان داده شوه است .همان گونره کره مالحظره
میگردد غالب سازهها حائز متوسط (مناسب) به باال میباشنو کره برار دیگرر بررازش مرول

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

بر اساس این نتای  ،بیش از 32درصو متغیرها در بازهی متوسط (مناسب) بره براال قررار

ساختاری را تأییو مینمایو.
جدول .16مقادير  Q2سازههاي تحقیق
سازه/بُعد/مؤلفه

Q2

تفسير

سازه/بُعد/مؤلفه

Q2

تفسير

الزامات سازماني

1/11

قوی

بهبود و ارتقای زیرسیست ها

1/13

متوسط

کارآموی سیست ها و روشها

1/18

متوسط

ارتقای کیفیت و استانوارد محصولی

1/11

متوسط

بهبود فراینوهای اکتساب

1/11

ضعیف

تقویت فراینو تحقیق و توسعه

1/11

متوسط

فراینو صحیح مستنوسازی

1/17

متوسط

بهبود خومات پس از فروش

1/11

قوی

کارآموی بازرگانی خارجی

1/17

متوسط

تولیو کارآمو

1/23

قوی

سیاست ها و راهبردهای مترقی بنگاهی

1/27

قوی

-

-

-
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 .9برازش کلي مدل
برازش مدل کلي (معیار  .)2 GoFاین معیار برای برازش مول کلری کره هرر دو بخرش
مول انوازهگیری و ساختاری را کنترل میکنو ،بهکار برده میشود .مقروار معیرار از رابطرهی
مقرادیر اشرتراکی یرک سرازه درونزا و

زیر محاسبه میشود کره در آن

میانگین متغیرهای درونزای وابسته است و از رابطهی زیر محاسبه میشود .تفسریر مقرادیر
فصلنامه علمی مطالعات مویریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1738

 GoFدر جوول21آموه است.

جدول .11معیار تفسیر GoF

میانگین

>0/01

0/01>...>0/52

0/52>...>0/37

برازش ضعیف

برازش متوسط

برازش قوی

مقادیرR2

<0/37
برازش بسیار قوی

ه میانگین مقادیر روایی

سازههای الگو است و

همگرا ( )AVEمیباشو .مقادیر  R2و روایی همگرا و میانگین آنها در جروول قابرل مشراهوه
میباشنو.
جدول .11مقادير اشتراکي متغیرهاي مکنون تحقیق
سازه

AVE

R2

الزامات سازماني

1/13

1/21

کارآموی سیست ها و روشها

1/42

1/21

بهبود فراینوهای اکتساب

1/41

1/12

میانگین

=1/619

=1/21

بنابراین در محاسبهی  GoFخواهی داشت:

که برازش قوی مول ساختاری را به لحاظ کلی نشان میدهو.
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1 Goodness of Fit

 .1آزمون فرضیهها
پس از بررسی برازش مولهای انوازهگیرری ،مرول سراختاری و مرول کلری ،بررسری و
آزمون فرضیههای تحقیق صورت میگیرد (داوری ،رضرازاده .)184 :1737 ،بررای ایرن منظرور برا
استفاده از دستور «بروت اِسرترپپینگ» ،ضررایب مسریر متغیرهرای اسرتفاده شروه در تعریرف
فرضیات پووهش ،ارزیابی میشونو .در ادامه نتای این ارزیابی آورده شوه است.

فرضرریه اصررلی :بررین «الزامررات سررازمانی» صررادرات تسررلیحات و «توسررعه صررادرات
تسلیحات» رابطه معناداری برقرار

است(H1).

فرضیه فرعی :1بین «کارآموی سیست هرا و روشهرا» بره عنروان یکری از ابعراد توسرعه
صادرات تسلیحات و «الزامات سازمانی» صادرات تسلیحات رابطه معنراداری برقررار اسرت
).(H1-1
با ضریب مسیر  7/23و معناداری بیش  1/31این فرضیه تأییو میشود.
فرضیه فرعی :2بین «بهبود فراینوهای اکتساب» به عنوان یکی از ابعاد توسرعه صرادرات
تسلیحات و «الزامات سازمانی» صادرات تسلیحات رابطه معناداری برقرار است ).(H1-2
با ضریب مسیر  1/84و معناداری بریش از  1/11ایرن فرضریه بره شرکل ضرعیفی تأییرو
میشود.

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

با ضریب مسیر  7/33و معناداری بیش  1/31این فرضیه تأییو میگردد.

نتيجهگيری و پيشنهاد
افزایش سه کشور از صادرات جهانی تسرلیحات متعرارف ،برا توجره بره مقروورات و
دستاوردهای جوی کشور ،دغوغهی اصلی پووهشگر در انجام پووهش حاضر بروده اسرت.
این دغوغه از سوابق شرغلی وی در حروزهی صرنایع دفراعی و تعرامالت وی برا مشرتریان
خارجی تسلیحات کشور ،شکل گرفته است .پووهش حاضر کره بخشری از یرک مطالعرهی
جامع در رابطه با توسعه صادرات تسلیحات ج.ا.ایران 1است .مطالعه مذکور در حقیقت یک
تحقیق بین رشتهای است که سه حوزهی تخصصی مرویریت راهبرردی ،اقتصراد و صرنعت
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 .1رجوع شود به پاورقی1

دفاعی را برای مطالعهی موضوع تحقیق بهکار گرفتره و بره ارائره الگروی راهبرردی توسرعه
صادرات تسلیحات در سه سطح سازمانی ،ملی و فراملی میپردازد.
مقاله حاضر بر عواملی که در حوزه فراینوهای سازمانی بر توسرعه صرادرات تسرلیحات
تأثیرگذارنو ،توجه داشته است .این عوامل به دنبال تحقرق الزامرات صرادرات تسرلیحات از
طریق ایجاد تمرکز نقاط کلیوی در فراینوهای اکتساب محصول (کاالی تسلیحاتی) با هروف
موقعیت بازاری سازمانها میشود ،مورد توجه قرار دادهانو .نتای حاصله  2بُعو 8 ،مؤلفره و
 73شاخص را در این سطح ،تاییو کردهانو .این عوامل در جوول 28مشاهوه میشونو.
جدول .11ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهاي سطح سازماني
بُعد

کارآموی سیست ها و روشها

فصلنامه علمی مطالعات مویریت راهبردی دفاع ملی ،سال سوم ،شماره  ،12زمستان 1738

ورود و گرفتن سه از بازار بوده و همچنرین رویرههرای سرازمانی را کره منجرر بره حفرظ

مؤلفه

شاخص

فراینو صحیح

جامعیت مستنوات ،رعایت اسرتانواردها در مستنوسرازی ،یکپرارچگی نظامرات

مستنوسازی

مستنوسازی

کارآموی بازرگانی
خارجی
سیاستها و راهبردهای
مترّقی بنگاهی

بازاریابی حرفهای ،تأمین مالی بازاریابی ،قیمتگذاری حرفهای ،نیرروی انسرانی
خبره ،رعایت آداب تجارت ،مهارتهرای زبران خرارجی ،برنوسرازی و پرایش
مستمر برنو ،افزایش اختیار مویران بازرگانی در انجام مذاکرات
یکپارچگی رو به پایین (ادغام عمودی) ،ادغام با سایر عرضرهکننروگان ،صرنایع
دفاعی دو یا چنو منظوره
توسعه زیرساختهای اطالعاتی ،ایجاد نظام مهارتافزایی و یادگیری در عمرل،

بهبود و ارتقای

بهرهگیری از فنون پیشرفتهتر مرویریتی ،همراهنگی درونسرازمانی در صرادرات

زیرسیست ها

محصوالت ترکیبی (صادرات سامانهمحور) ،بهرهگیری از نظامات انگیزشی برای
تشویق صادرات

ارتقای کیفیت و
استانواردهای محصولی
بهبود فراینوهای اکتساب

تقویت فراینو تحقیق و
توسعه
بهبود خومات
پس از فروش

قابلیت اطمینان و ثبات کیفیت ،سهولت کاربری ،بستهبنوی مناسب
تحقیق و توسعه هوفمنو ،یادگیری از مسیرهای بازخورد ،قابلیت تبویل نوآوری
به محصوالت تجراری ،شربکههرای فعرال توسرعه فنراوری ،انتقرال فنراوری از
کشورهای صاحب فناوری
انتقال حواکثری ردههای تعمیراتی ،تأمین حواکثری مستنوات فنری ،تحویرل بره
موقع قطعات یوکی« ،تأسیس مراکز دائمی آمروزش ،پاسرخگویی و تعمیررات»،
بهکارگیری نیروهای بومی در کشورهای هوف
بهرهوری کل عوامل تولیو ،بهرهگیرری بنگراههرا از صررفههرای مقیراس ،تنظری
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تولیو کارآمو

مستمر ظرفیت تولیو متناسب با نیاز برازار ،اسرتفاده از ظرفیرتهرای فناورانره و
تولیوی شرکتهای بزرگ غیردفاعی ،توسعه شبکه همکاران دفاعی

بر اساس یافتههای فوق و نتای برازش مرول انروازهگیرری (تحلیرل عراملی) ،معرادالت
ساختاری (رگرسیون چنوعاملی متوالی) و برازش کلی (تناسرب) الگروی راهبرردی توسرعه
صادرات تسلیحات در سطح سازمانی مورد ارزیرابی و تأییرو واقرع گردیرو .ایرن الگرو کره
شاکلهی موضوعی عناصر آن ،برگرفته از الگوی مفهومی پووهش اسرت ،در شرکل  4نشران
داده شوه است.

مقاله پووهشی :الگوی راهبردی توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازمانی

شکل .1الگوي راهبردي توسعه صادرات تسلیحات در سطح سازماني (پژوهشگران)

با توجه به توانمنویهای حاصله در کشور و فوائو مترتب برر صرادرات از یرک سرو و
همراستایی این مه با رویکردهای اقتصاد مقاومتی از سوی دیگرر ،دسرتیابی بره چرارچوبی
منسج در سطح کشور برای همسویی سیاستها ،راهبردها و اقوامات ،ضروری مرینمایرو.
در این پووهش تالش گردیو چرارچوب مرذکور در قالرب الگرویی راهبرردی از مسرائل و
موضوعات مرتبط با امرر صرادرات تسرلیحات در سرطح سرازمانی ،ترووین گرردد .الگروی
راهبردی ضمن تجمیع اه عوامل مرتبط با موضوع تحقیق ،بره جانمرایی و تبیرین نحروهی
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ارتباط مسائل و پویوههای تأثیرگذار با یکویگر میپردازد و از این طریرق امکران تمرکرز در
تووین راهبردها و تعریف اقوامات و نیز تعیین حوزههای تخصصری تأثیرگرذار در سرطوح
مختلف را فراه میآورد .همچنین نتای زیر در کنار کارکرد اصلی الگو کره در براال اشراره
شو ،قابل توجه میباشنو:
در سطح سازمانی و در بین ابعاد و مؤلفههای 8گانه آن ،براینو بارهرای عراملی نشران از
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این داشت که خبرگان فراینوهای پایهای صرنعتی ،ماننرو تولیرو و مستنوسرازی را کمترر در
توسعه صادرات مؤثر میداننو .به عبارت دیگر این مؤلفهها از منظر خبرگان وزن کمتری در
موضوعات اصلی دارنو که نشان از بلوغ نسبی صنعتی در سازمانهای دفاعی کشرور اسرت.
مؤلفههای مرتبط با بهبود کیفیت و زیرسیست های صنعتی و مویریتی نیز فقط کمی براالتر از
دو مؤلفهی قبلی قرار دارنو .در مقابل ایشان وزن زیادی را برای مؤلفهی مرتبط برا نروآوری
– یعنی تحقیق و توسعه – و نیز برای مؤلفه هرای مررتبط برا مرویریت کسرب و کرار قائرل
شوهانو .این نتیجه با استنباط تجربی پووهشگر از خالء حرفهای در این حوزه نیرز مطابقرت
دارد .بنابراین به نظر میرسو سازمانهای صرنعتی دفراعی کشرور نیازمنرو نگراهی نروین و
حرفهای به موضوع مویریت کسب و کار و تقویت مهارتهای خود در این رابطه میباشنو.
نکته قابل توجه در رابطه با ارتقای زیرنظامها ،لزوم گزینش نظامات اثربخش و اسرتقرار
یکپارچه آنها و پرهیز از پراکنوهکاری و توجه سلیقهای و موسمی به زیرنظامهرای مرویریتی
است .به بیان دیگر نظامها میبایست به گونهای نهادینه شونو که از یک اقوام کلیشه جهرت
پاسخ به برنامهها و تکالیف ،به موضوعی فرهنگی و درونی تبویل گرردد .یرک دلیرل برروز
شرایط شکلی و تکلیفی ،وجود بازار انحصار داخلی و دولتی برودن صرنایع و دور برودن از
بازارهای بینالمللی است.
شکل 1ترکیبی موضوعی از مؤلفههای وزین این سطح را در قالب یک مول هر آیری برا
تأکیو بر مهارتهای مویریتی در حوزه کسرب و کرار ،تحرت عنروان «اهتمرام سرازمانی بره
توسعه صادرات تسلیحات» نشان میدهو.
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شکل .6اهتمام سازماني به توسعه صادرات تسلیحات (مأخذ :پژوهشگران)

مطالعات تطبیقی در کنار یافتههای پووهش ،توجه به موارد زیر را نیز گوشزد میکنو:
 .1تقویت ساختارهای نظارتی در حروزهی کیفیرت در سرطح سرازمانهرای صرنعتی
 .2بهرهگیری از تنوع در راهبردهای توسعه صادرات؛ ماننو :انتقال دانش فنی تولیو یرا
طراحی ،تولیو مشتر  ،انتقال فناوریها ،طراحی مشتر و  ...؛
 .7تأمین مالی صنعت دفاعی از راه های گوناگون و مختلف (عوم وابسرتگی محر
به بودجه دفاعی دولرت و یرا ترأمین مرالی محروود و پُرنوسران نیروهرای مسرلح
داخلی)؛
 .4حرکت پُرشتاب به سمت خصوصیسازی صنایع دفاعی؛ (مشابه آنچه در بسریاری
از کشورهای پیشرو در این حوزه با هوف افزایش رقابرت و بهررهوری صرنعتی و
نیز درگیر نمودن سرمایههای بخش خصوصی صورت گرفته است).
مطالعات همچنین نشاندادکه فراینو بازارپووهی و توسعه هوفمنرو محصروالت دفراعی،
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دفاعی؛

بایو با توجه به الزامات مشتریان که مبتنی برر ویوگریهرای جغرافیرایی بازارهرا و مترأثر از
تنشهای منطقهای ،ائتالفهای سیاسی-امنیتری و بودجرههرای دفراعی (قرورت اقتصرادی)
کشورهای منطقهی هوف شکل میگیرد ،انجام پذیرد .بنابراین ،تعریف سازوکاری نظراممنرو
به منظور تفکیک بازارها بر اساس این ویوگیهای ژئوپلیتیرک و اسرتخراج الزامرات خراص
مشتریان آن ،ضروری مینمایو.
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