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گونهشناسی خطمشیهای دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران
محمدتقی خوبرو ،1سیدمهدی الوانی ،2غالمرضا جندقی ،3محمدحسین رحمتی

*3

 .1دانشآموخته دکتری مدیریت دولتی ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
 .2دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،قزوین ،ایران.
 .3دانشکده مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران.

چکیده

1

هدف :در برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران بر استفاده از ظرفیتهای مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش
صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظورهسازی صنعت دفاعی» تأکید شده است .صنایع دفاعی ایران ،یکی از بخشهای مولد و
پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که همزمان بهصورت دومنظوره میتواند به تولید محصوالت و فناوریهای
دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد .با اینحال ،پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خطمشیهایی
میتواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خطمشیها بر سیاق مالحظات علمی و عملی
تعبیه نشده باشد ،کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی ،مؤثر نخواهد بود.
طراحی /روششناسی /رویکرد :در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم ،از طریق شناسایی الزامات و
اقتضائات دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران ،مدلی برای گونهشناسی خطمشیهای دومنظورهسازی صنعت دفاعی بهعنوان
راهنمای عملی خطمشیگذاران این عرصه طراحی شده است.
یافتههای پژوهش :یافتههای پژوهش ،مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دالیل دومنظورهسازی و عوامل
جهتدهنده و مؤثر بر دومنظورهسازی و با کاربرد ابزار ماتریس ،خطمشیهایی با عناوین یکبارمصرف ،اشاعهساز ،قیدمحور،
محافظهکارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را بهعنوان گونههای خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران،
شناسایی کرده است.
محدودیتها و پیامدها :نتایج این پژوهش میتواند در اسناد راهبردی دستگاههای مرتبط در خط مشی گذاری در این
حوزه ،گنجانده شود و مطابق با یافتههای این پژوهش ،خط مشیهای دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران تدوین ،اجرا و مورد
ارزیابی قرار گیرد .بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.
پیامدهای عملی :حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهرهبرداری
حداکثری ،علمی و منطقی از ظرفیتهای بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی ،دستاورد عملی این پژوهش است.
ابتکار یا ارزش مقاله :سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خطمشیگذاران عمومی و بهویژه مدیران صنایع
دفاعی ایران در زمینه قابلیتهای خطمشیگذاری میشود .بهلحاظ علمی نیز با این پژوهش ،خأل ناشی از کمبود پژوهش و
مدلسازی در زمینه فرآیند خطمشیگذاری صنعتی ،بهویژه خطمشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران ،کاهش مییابد.
کلمات کلیدی :خطمشیگذاری صنعتی ،صنعت دفاعی ،دومنظورهسازی صنعت دفاعی ،گونهشناسی.
نوع مقاله :مقاله علمی.
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 .1مقدمه
1

«دومنظورهشدن صنایع دفاعی» (طراحی ،ساخت و تولید محصوالت نظامی و غیرنظامی در
صنعت دفاعی) تلفیق شایستگیهای دفاعی و غیردفاعی این صنعت را دربرمیگیرد؛
بهعبارتدیگر امروزه صنایع دفاع در هر کشوری ،نهتنها در زمینه تأمین تجهیزات و زیرساخت
دفاعی ،بلکه در زمینههای غیردفاعی همچون مدیریت شهری ،امور محیط زیست ،درمان و
بهداشت ،امور رفاهی ،مدیریت بحران و غیره و بهویژه در صنایع دارای فناوریهای مرزی که
کاربرد دوگانه در دو بخش دفاعی و غیردفاعی دارند ،قابلیتکاربرد دارد (Wioeniewski,
) 2012و از این رهگذر ،صنایع دفاعی ایران نیز با وجود انبوه امکانات ،تخصص ،دانش و حتی
خلق نوآوریهای دومنظوره میتواند به نیازهای پیچیده و درحالتغییر نه تنها نیروهای مسلح،
بلکه شهروندان نیز پاسخ دهد و شایستگی دفاعی را با شایستگی غیردفاعی تلفیق کند؛ زیرا
زیرساختها و فرآیندهای درونی صنعت دفاعی ایران ،نهتنها دستاوردهای نظامی و درنتیجه آن
اقتدار بخش نظامی را در پی داشته است؛ بلکه امروزه دانش و فناوری و تجربه متنوع این صنعت
بهصورت سرریز به سمت صنعت غیردفاعی حرکت کرده که میتواند اقتدار وجوه غیرنظامی را
برای کشور به ارمغان آورد.
مسیریابی ،تعیین وضعیت و شکل و محتوای جهتگیری دومنظوره صنایع دفاعی ایران برای
بهکارگیری این ظرفیت در کشور و حضور در بخش غیردفاعی باید از طریق مراحل ،اجزا و
عناصری باشد که بتوانند در ایجاد و نهادینهکردن ارزشهای سازنده آن بهصورت علمی و عملی
مؤثر باشد و حتی در آینده رهنمودهایی مشخص برای اجرای خطمشی و ارزیابی پیامدهای آن
نیز ارائه کند؛ زیرا در غیر اینصورت یا موجب تخریب سایر صنایع غیردفاعی و بهویژه بخش
خصوصی و یا موجب تخریب همان صنعت دفاع کشور میشود.
در اینخصوص ،برخی مطالعات و مقایسهها نشان داده است که خطمشی دومنظورهگی
صنعت دفاعی در کشورهای مختلف (مانند :آمریکا ،انگلیس ،چین و غیره) بهصورت متفاوت وضع
شده است .در اینجا پرسش آن است که نخست ،این خطمشیها چگونه وضع شدهاند و دوم ،آیا
ایران نیز باید صرفاً از آنها تقلید کند ؟ از طرف دیگر ،دانشمندان و صاحبنظران نیز عوامل
متفاوت مؤثر بر جهتگیری دومنظوره صنعت دفاعی را مطرح کردهاند؛ اما آیا مدل جامع و
یکپارچه و بومی برای این امر وجود دارد یا خیر؟ با این تفا صیل ،اگر مراکز و نهادهای
خطمشیگذار کشور بخواهند صنایع دفاع ایران در سایر صنایع غیردفاعی نیز وارد شود و یا اگر
صنایع دفاع ایران بخواهد از ظرفیت علمی ،دانشی و قابلیتهای توانمند خود در جهت حمایت از
تولید ملّ ی و سیاست اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریمی کشور ،به بخش صنایع غیردفاعی نیز
1. Dual use Deffence industry
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وارد شود ،چگونه خطمشیگذاری باید صورت گیرد؟ از یک طرف با توجه به فلسفه مدیریت
دولتی مصلحت گرا در ایران و کوچکشدن فعالیت اقتصادی دولت ،ممکن است هیچگاه صنایع
دفاعی مجوز رسمی دومنظورهشدن دائمی را نیابد ،اما در مقابل و از طرف دیگر امروزه تا حدودی
این صنعت وارد تولیدات بخش غیرنظامی نیز شده است؛ اما این ورود ،پیامدهای مثبت و منفی
داشته است؛ از یک طرف محصوالت دومنظوره و یا نوآوریهای غیردفاعی و یا فناوریهای
مرزی صنعتی پیشرفته نیز تولید کرده و موجب بالندگی صنعت ملی شده است و از طرفی دیگر،
از منظر کارشناسان این صنعت در کشور ،با توجه به میزان و نوع فعالیت غیردفاعی خود ،عرصه
را برای بخش صنعت غیردفاعی تنگ کرده و یا الزامات بخش غیردفاعی را بهصورت کامل
رعایت نکرده است و یا دومنظورگی به صورت خطی و گذرا و بدون توجه به شایستگیهای واقعی
رخ داده است زیرا فعالیتهای تحقیقات ،ساخت و تولید غیردفاعی همیشه در حاشیه قرار گرفته
است ( .)Merindol et al. 2010با توجه به اینکه تاکنون مدل مشخصی برای انجام این امر
ارائه نشده است ،ضرورت دارد برای ایجاد یکپارچگی بین بخش دفاعی و سایر بخش های
صنعت غیردفاعی (جلوگیری از تخریب یکدیگر) و پاسخگویی مناسب به عوامل دفاعی و
غیردفاعی ،بر اجزا و عناصر اصلی مدل تدوین خطمشی ،متمرکز شد تا این موضوع در چارچوب
علمی و عملی مؤثر به انجام رسد و منطبق با مدل از این ظرفیت در کشور استفاده شود .با این
حساب اگر بخش خصوصی یا دولتی ایران و یا حتی صنایعی از خارج کشور بخواهند از این
توانایی با مالحضات علمی ،امنیتی ،اطالعاتی و معنو ی استفاده کنند ،با چه ابعاد و مؤلفههایی
باید یکپارچگی صنعت دفاعی با غیردفاعی صورت گیرد؟ بنابراین سؤال اصلی آن است که عوامل
شکلدهنده دومنظورگی و گونههای خطمشی برای دومنظورهسازی صنایع دفاعی ایران کداماند؟
هدف پژوهش .هدف اصلی این پژوهش ،طراحی و ارائه مدلی برای تدوین خطمشی
دومنظورهسازی صنعت دفاعی و گونه شناسی این نوع خطمشیها در صنایع دفاعی جمهوری
اسالمی ایران است.
سؤالهای پژوهش .بر اساس هدف پژوهش ،سؤال اصلی پژوهش آن است که مدل تدوین
خطمشی دومنظورهسازی صنایع دفاعی ایران و گونههای خطمشی آن چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤال ،پرسشهای فرعی بهصورت زیر بیان میشود:
 .1مراحل و گامهای تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنایع دفاعی ایران کداماند؟
 .2عناصر موردبررسی در هر مرحله از تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنایع دفاعی ایران
کداماند؟
 .3گونههای تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنایع دفاعی ایران منطبق با مراحل و عناصر
مستخرجشده مدل کداماند؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

زوایای مطالعه خطمشیگذاری عمومی .خطمشیهای عمومی ،قواعد و جهتگیری کلی
دولت هستند که چگونگی عمل سازمانها و مؤسسههای دولتی را مشخص میسازند
) (Alvany, 2015و معموالً برای مقابله با یک مشکل و مسئله عمومی و بهمنظور حل آن
پدید میآیند و اغلب بهمنزله فرآیندی تلقی میشوند که در آن مشکالت جامعه ابتدا بهعنوان
یک مسئله موردتوجه قرار میگیرد ،دورههای مختلف عمل بررسی میشود ،خطمشیها تعیین
میگردد ،توسط متصدیان اجرا شده و سپس ارزیابی میشود و سرانجام بر اساس موفقیت یا
شکست آن پایان مییابد ) (Lester & Stewart, 2000بیشتر دانشمندان و صاحبنظران حوزه
خطمشی عمومی و متون علمی خطمشیگذاری عمومی ،مراحل کلی خطمشیگذاری عمومی را
شامل سه مرحله تدوین ،اجرا و ارزیابی خطمشی میدانند .آنها مرحله نخست ،یعنی مرحله
تدوین خطمشی را نیز به سه مرحله شناخت مسئله ،ورود به دستورکار و درنهایت فرمولهکردن
خطمشی یا راهحل تقسیم کردهاند ) .(Alvany & Sharifzade.2015به هرحال توسعه کشورها
بر اساس سیاستگذاری برای کسب یک فرصت و یا مبارزه با یک مسئله است که با تکیه بر
امکانات و تواناییها و شرایط حاکم بر کشور صورت میگیرد ).(Matoufy, et al., 2017
خطمشیهای دولت میتواند برای حل یک مسئله اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،صنعتی و
غیره باشد .کیفیت مدیریت دولتی را میتوان از قِبل همان خطمشیگذاری عمومی تشخیص داد.
از طرفی ضعف مدیریت دولتی و چالشها و مسائل آن را نیز نباید صرفاً در مجریان کشور
جستوجو کرد؛ چراکه تدوین خطمشی ،شاکله اصلی اجرائیات مدیریت دولتی و سازوکارهای
حکمرانی ملّی میشود ) (Pourezat, et al., 2012و این موضوع باید جداگانه موردمطالعه قرار
گیرد .در سادهترین تعریف ،تدوین خطمشی ،طراحیکردن نسخه واحد برای برطرفکردن بعضی
نیازها یا اقدام برای رفع یک مسئله یا مشکل عمومی است .بهطورکلی شرایطی که دشواری و
نگرانی ایجاد میکند یا بهنوعی مانع از کسب اهداف ملّی میشود ،میتواند نوعی مسئله تصور
شود ) .(Tabary, et al., 2002مسئله عمومی همان شرایط و موقعیتی است که نارضایتی و یا
یک نیاز را ایجاد کرده و نیازمند جبران و حل آن از طرف دولت و یا دستگاه ذیربط دولتی است
( .)Alvany & Sharifyzade, 2015پال ساباتیر ،فرآیند دستورکار را شامل بحث ،مجادله و
ترغیب میان ذینفعان خطمشی میداند که هر کدام از آنها مدارک و مستنداتی را در حمایت از
مواضع خود ارائه میدهند تا موضوع موردتوجه دولت قرار گیرد ) .(Sabatier, 2007فرمولبندی
خطمشی نیز عبارت از ایجاد و توسعه مجموعهای از اقدامات مؤثر و توافقشده بهمنظور بررسی
آنچه در دستور کار خطمشی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم راجع به آن است ).(Birkland, 2015
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دومنظورهسازی صنعت دفاعی :یک خطمشی یا سیاست صنعتی .منظور از «سیاست یا
خطمشی صنعتی» نوعی از مداخالت دولت است که با هدف تغییرات ساختاری اتخاذ میشود.
خطمشی صنعتی ه ر نوع مداخله گزینشی یا تدوین خطمشی برای تغییر ساختار تولید به سمت
بخشهایی از صنعت کشور است که انتظار میرود چشمانداز بهتری داشته باشند .این خطمشی
مجموعای از اقدامات دولت با هدف تأثیرگذاری بر عملکرد تولید ملی به سوی اهداف موردنظر
است .امروزه صنعت در ایران به یک عامل کلیدی و پیشرو تبدیل شده است که بهدلیل
برخورداری از کششهای درآمدی در تغییر و تحوالت اقتصادی تأثیر بسزایی داشته و به یک
عامل پویا تبدیل شده است .بیشک نقش صنعت در رشد اقتصادی کشور و بهحرکتدرآوردن
موتور تولید ملّی انکارناپذیر است و حجم انبوهی از استراتژیهای تحقیق ،فناوری در مقاطع
مختلف و هزینههای آن از ماشینآالت تا تولید ،مدیریت و بازار و گردش پول و اعتبار در کشور
مؤید اهمیت سیاستگذاری صنعتی است )(Mokhtarzade, et al., 2014
یکی از صنایع مهم و توانمند در ایران «صنعت دفاعی» است .امروزه صنعت دفاعی جمهوری
اسالمی ایران در زمینه قابلیتهای فناورانه ،رشد زیادی کرده و در طراحی ،ساخت و تولید
سامانههای نسبتاً پیشرفته و نوآوری های فناورانه توانمند شده است .ازآنجاکه تأثیر بخش دفاعی
بر بخش غیردفاعی در قالب پیامدهای ناخواسته مانند زایش ،سرریزها و مانند آن اتفاق میافتد،
برای توسعه بخش غیردفاعی از طریق بخش دفاعی باید بر توسعه تعامالت به شکل
برنامهریزیشده تمرکز کرد و به سیاستگذاری آن پرداخت؛ بههمیندلیل تمرکز بر راهبردهای
دومنظورهسازی و بهکارگیری زیرساختهای فناوری با پایه مشابه با بخش غیرنظامی میتواند
راهگشا باشد ) .(Brunton, 1991در این صورت تعامالت بین بخش نظامی و غیرنظامی
بهصورت طبیعی افزایش خواهد یافت و دیوارهای بین این دو بخش کمرنگ میشوند .سیاست
دومنظورهسازی میتواند همزمان اهداف اقتصادی و نظامی یک نظام دفاعی و غیردفاعی را
محقق سازد ) (Walsh, 2011و در مقابل اهداف توسعه و حمایت از تولید ملّی کشور را بهدنبال
داشته باشد.
مفهوم دومنظورهسازی صنعت دفاعی .دومنظورهسازی صنعت دفاع دارای دو مفهوم ثابت و
پوی ا است .در معنای ثابت ،دومنظورهسازی بهمعنای کمکردن تسلیحات نظامی و کنترل بر اشاعه
فناوریهای نظامی است .در معنای پویا دومنظورهسازی بهمعنای توسعه فناوریهایی است که
هم نیازهای غیرنظامی و هم نیازهای نظامی و دفاعی را برآورد سازد« .دپارتمان دفاعی ایاالت
متحده آمریکا» برای دومنظورهسازی تعاریف کالسیکی بهصورت زیر مطرح کرده است:
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دومنظورهسازی فناوری 1:به پژوهشهای توسعهای اشاره دارد که در زمینه دفاعی و غیر دفاعیو محصوالت تجاری قابلیت کاربرد دارد .برای نمونه ،فناوری حسگرهای تصویری هم در
دوربینهای شخصی و هم در سیستمهای نظارتی امنیتی بخش دفاع کاربرد دارد.
دو منظورهسازی فرآیند :2به فرآیندهایی اشاره دارد که هم در ساخت تجهیزات دفاعی و هممحصوالت تجاری قابلیت کاربرد دارد .برای مثال ،فرآیندهای طراحی مبتنی بر رایانه.
دومنظورهسازی محصول 3:به محصوالتی اشاره دارد که هم در حوزه نظامی و هم مشتریانتجاری کاربرد دارند .برای مثال ،تایر هواپیما و خودرو و پشم شیشه )(Perani, 1997
تعریف دومنظورهسازی صنایع دفاعی از منظر بیانیه عمومی جنگافزارسازی در فرانسه،
بهعنوان یکپارچگی تحقیق و توسعه دفاعی برای تحقق فناریهای غیردفاعی و اهداف اقتصادی
تعریف شده است ( .)OTA, 1994بهطورکلی خطمشی دومنظورهسازی ورود یک بُعد جدید به
خطمشیهای تحقیق و توسعه نظامی را عرضه میکند و نباید صرفاً بهعنوان سازوکار انتقال بین
(صنعت) دفاعی و غیردفاعی درک شود ( .)Gansler, 1995با این مفهوم ،خطمشی
دومنظورهسازی صنعت دفاعی عبارت است از :چارچوبی از مصنوعات فناورانه که بین دوایر
دفاعی و غیردفاعی پل میزند .برای نمونه« ،دپارتمان دفاعی ایالت متحده» خطمشی
دومنظورهسازی صنعت دفاع ایاالت متحده آمریکا را سرمایهگذاری تحقیق و توسعه بر
فناوریهای دومنظوره معرفی کرده است ).(Perani, 1997
عوامل مؤثر بر نوع جهتگیری دومنظوره صنعت دفاعی .دومنظورهسازی صنعت دفاعی ،پل
ارتباطی بخش صنعت نظامی و غیرنظامی است .این بحث یک موضوع سازمانی است که شامل
هماهنگی ،اقدام مشترک و مشوقهای اجرایی آن میشود .این اصطالح بهمعنای ایجاد فرصت
برای یکپارچهسازی بخش دفاع ی و غیردفاعی و یا انتقال دستاورد از بخش دفاعی به غیردفاعی
است ) .(Guichard, 2005پژوهشگران حوزه صنعت دفاعی و غیردفاعی عوامل بسیاری را که
در تعیین نوع جهتگیری به سمت دومنظورگی صنعت دفاعی مؤثر است ،مطرح کردهاند.
مدلسازی برای تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنایع دفاعی شامل فرآیند مسئلهیابی ،تنظیم و
انتخاب راهحل و تصمیمهای خُرد و کالن مراکز خطمشیگذار عمومی بهمنظور حضور مؤثر
صنایع دفاعی در بخش غیردفاعی است .در این پژوهش مدل شکلدهنده خطمشی نوعی
طرحریزی محسوب میشود که از طریق آن برای کمک و تحققبخشیدن به این هدف عالی در
صنعت دفاع ،یک چارچوب معین برای مسیریابی آن ارائه میشود؛ یک چارچوب مفهومی پویا که
1. Dual_use technology
2. Dual_use process
3. Dual_use product
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میتواند پژوهشگر را در تشریح و توصیف ،پیش بینی ،تجویز و بازسازی این واقعیت یاری دهد.
خالصه و برخی از نظریههای پژوهشگران حوزه صنعت دفاعی در مورد عوامل سازنده و مؤثر بر
نوع خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی در ادامه ارائه میشود:
هارتلی ( ،)2003در پژوهشی با عنوان «آینده خطمشی صنعت دفاعی اروپا از چشمانداز
اقتصادی» نشان داد که چگونه ا صول اقتصادی برای بخش دفاعی و بهویژه صنایع دفاعی اروپا
میتواند برای فرمولبندی و تدوین خطمشی دومنظوره آن رهنمودهایی را ارائه کند .هارتلی
( )2003با بیان این که بعد از پایان جنگ سرد ،از یک طرف بودجه بخش نظامی کاهش یافته و
از طرف دیگر هزینههای ستادی و سربار بخش دفاعی و نظامی افزایش یافته است و همچنین
احتمال شکلگیری سواری مجانی1از دستاوردهای دفاعی وجود دارد؛ بنابراین کشورهای اروپایی
باید بین گزینههای متفاوت خطمشی قناعت (همچون تأخیر در تجهیز نیروهای مسلح) ،خطمشی
بهبود کارایی (همچون برونسپاری) یا خطمشی بازنگری تعهدات دفاعی (همچون جداشدن از
قدرتهای جهانی) یکی را برگزینند .هارتلی ( ،)2003بر اساس اصول اقتصادی ،چهار خطمشی را
برای بهبود کارایی بازار این صنایع در اتحادیه اروپا ارائه داد که عبارتاند از .1 :اقدام و همکاری
مشترک؛  .2تغییر و بهبود کارایی ساختار؛  .3تخصصگرایی برای کسب مزیت رقابتی در یک
حوزه خاص و  .4استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب (.)Hartley, 2003
به عقیده دون و برادون ( ،)2008میزان تعامل بین بخش نظامی و غیرنظامی با عواملی نظیر
تفاوت در فناوریها و الزامات امنیتی تحتتـأثیر قـرار مـیگیـرد و میتوانـد محـدودهای از صـفر
(عدمتعامل در برخی از موارد دارای طبقهبندی خیلی باال) تا تعامل کامـل (قابلیـت جـایگزینی در
بخش غیرنظامی) را داشته باشد .آنها معتقدند که آثار تحقیق و توسعه نظامی میتواند از طریـق
سرریز دانش ،انباشت سرمایه اجتماعی ،خروجی تحقیق وتوسعه ،تحریک تقاضا ،توسعه تـالش و
حرکت جمعی جامعه و تبادل فناوری بر بخش غیرنظامی تـأثیر بگـذارد .ازآنجاکـه تـأثیر بخـش
دفاعی بر بخش غیردفاعی در قالب پیامدهایی ناخواسته مانند زایش ،سرریزها و ماننـد آن اتفـاق
میافتد ،برای بازشدن بخش دفاعی بر صـنایع غیردفـاعی بایـد بـر توسـعه تعـامالت بـه شـکل
برنامهریزشده تمرکز کرد؛ به همین دلیل تمرکز بر راهبردهـای دومنظـورهسـازی و بـهکـارگیری
زیرساختهای فناوری با پایه مشابه با بخـش غیرنظـامی مـیتوانـد راهگشـا باشـد ( & Dunne
 .)Braddon. 2008در این مورد ،جیمز ( ،)2000بیان میکنـد کـه سیاسـتهـای تـأمین مـالی
مشترک و مکمل در فناوریهای دومنظوره بین بخش نظامی و غیرنظامی به سیالشـدن بیشـتر
دانش و نوآوری بین بخش نظامی و غیرنظامی منجـر خواهـد شـد .ایـن موضـوع باعـث ایجـاد
جایگـاهی ویـژه بـرای برنامـههـای نظـامی و غیرنظـامی در اقتصـاد دانشـی مـیشـود .بـرای
1. Free riding
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دومنظورهشدن بخش دفاعی باید سیاستهای باالدستی نیز آن را توصیه و حمایت کنند .وجـود
سیاست و سازوکارهای مشخص برای حمایت از ایدهها و تبدیل آن به نمونههای واقعی باعـث
تسریع این امر میشود ) .(James, 2000در پژوهش خزایی و کاظمی ( ،)2003عوامل مربوط بـه
سازندگی خطمشی ،دومنظورهسازی صنعت دفاع را به دو دسته عوامل محـیط خـارجی و محـیط
داخلی صنعت دفاع معطوف میکند .محیط خارجی شامل عواملی است که صنعت دفاع بـر آنهـا
کنترل کامل ندارد؛ ولی بر این موضوع و اجرای آن مؤثر است .این عوامل شامل حمایت دولـت و
ارتباط آزاد با شبکهای از پیمانکاران و ذینفعان میشود؛ اما عوامل داخلـی صـنعت دفـاع کـه بـر
دومنظورهسازی صنعت دفـاع مـؤثر اسـت شـامل سـرمایه ،نیـروی انسـانی ،تجربـه و مهـارت و
تحصیالت میشود ).(Khazaiy & Kazemy, 2003
ویشنیسکی ( ،)2012بر اساس بررسی منافعی که صنایع دفاع برای کشور دارد ،اعم از
سیاسی ،اقتصادی ،رفاهی ،نظامی و غیردفاعی و بر اساس تحلیل  SWOTاز وضعیت صنایع
دفاع اروپا از این منظرها ،ضرورت توجه به اصالحات ساختاری را مطرح کرد .ویشنیسکی
( ،)2012در این مطالعه نتیجه گرفت که انعطافپذیری ساختار برای پاسخگویی به نیاز بازار
دفاعی و غیردفاعی نیاز مبرم (راهحل) صنایع دفاعی است ) .(Wioeniewski, 2012پرانی
( ،)1997بر اساس مطالعه عمیق وضعیت صنعت دفاعی در سه کشور فرانسه ،انگلیس و آلمان،
خطمشی دومنظورهسازی این کشورها را بهصورت زیر معرفی میکند :خصوصیسازی (استفاده از
شبکه همکاران) برای تولیدات غیردفاعی صنعت دفاع در انگلیس؛ شناخت فناوریهای بحرانی
(فناوری با قابلیت دومنظوره) در فرانسه و استفاده از ظرفیت و نوآوریهای محیط بیرونی صنعت
دفاعی و انتقال آن به داخل صنعت دفاع برای آلمان .وی معتقد است این کشورها عضو اتحادیه
اروپا و ناتو هستند؛ اما این خطمشیها بر اساس مدلها و اقتضائات متفاوتی ایجاد شده است
) .(Perani, 1997وزیر دفاع سابق آمریکا به نام ویلیام پری ( ،)1996معتقد است که کاهش
بودجههای دفاعی نیازمند بازسازی فر آیند تدارک نیروهای مسلح است .دومنظورهسازی صنعت
دفاعی میتواند فرآیند جدید تأمین مالی برای بخش دفاعی باشد؛ بنابراین عامل بازسازی
فرآیندها و مؤلفههایی همچون ،انتقال فناوری ،تقویت زیرساخت ،پژوهشهای بنیادی ،کاهش
هزینه و تضمین کیفیت را بر دومنظورهسازی صنعت دفاعی مؤثر میداند .مووری (،)2012
حمایت دانشمحور از صنایع دفاعی از طریق کاربرد فناوریهای دفاعی برای محصوالت
غیردفاعی را مطرح کرد ( Perani, 1997به نقل از پری .)1996 ،خطمشی صنایع دفاع باید
بهگونهای باشد که به نیازهای درحالتغییر بازار پاسخ دهد؛ بنابراین عامل رقابتپذیری و
مؤلفههای دسترسی به بازارها ،رقابت عادالنه و آزاد ،شفافیت و رضایت ذینفعان را بر
دومنظورهسازی و حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی مؤثر میداند ).(Mowery, 2012
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میرندول و ورسالیس ( ،)2010معتقدند که دومنظورهسازی نباید صرف ًا بهصورت پروژههای
موقت و داوطلبانه در صنعت دفاعی باشد؛ بلکه خطمشی نوآوری ،پذیرش دائم دستاوردهای
دفاعی برای بخش غیردفاعی را تسهیل میکند .عامل نوآوری غیردفاعی ،مؤلفههای اشاعه ،خلق
و آگاهسازی نیازهای جدید ،فرصت تعامل منعطف ،زمینههای نهادی و شایستگیهای سازمانی/
مدیریتی را بر دومنظورهسازی صنعت دفاعی مؤثر میدانند ).(Merindol & Versalles, 2010
تینگ ( ،)2012بهصورت کیفی ،تفاوت بین سازمان و کسبوکار دفاعی و غیردفاعی را شامل
مواردی همچون گزارش حسابداری ،نوع تصمیمگیری ،فرهنگ و ارزشهای سازمانی،
استانداردها و قوانین و نوع بازاریابی شناخته است ) .(Ting, 2012گیچارد ( ،)2005معتقد است
که برای اجرای دومنظورهگی صنایع دفاع باید سیاست ،فرآیند ،امور فنی و خدمات حاصلشده در
بخش غیردفاع به بخش دفاع وارد شود و یا بهنوعی بین متغیرهای دو بخش همگرایی حاصل
شود ) .(Guichard, 2005انگر ( ،)2013در مورد انتقال فناوری از بخش دفاعی به صنایع
غیردفاعی بهعنوان دومنظورهسازی صنعت دفاعی ،عوامل مؤثر بر دومنظورهسازی صنعت دفاعی
را همکاری بیرونی ،تنوع فناوری ،ظرفیت نوآوری و گرایش به تولید غیردفاعی شناسایی کرده
است .وی وضعیت بهکارگیری این عناصر را در برخی صنایع وابسته دفاعی موردمطالعه قرار داد و
به این نتیجه رسید که بین این عوامل و گسترش دومنظورهسازی صنعت دفاعی ،رابطه مثبت و
مستقیمی برقرار است ) .(Enger, 2013نظریههای دیگری نیز در مورد دومنظورهسازی صنعت
دفاعی وجود دارد؛ ولی به علت کنترل حجم و گستردگی این مقاله ،برای مطالعه آن به سایر
منابعی که در جدول شماره یک است ،مراجعه شود.
جمعبندی مبانی نظری :مبنای نظری مدل مفهومی پژوهش .با بررسی مبانی نظری،
عوامل مؤثر بر تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی از منظر اندیشمندان شناسایی شد.
مطالعات صورتگرفته در مورد شناسایی ویژگیهای خطمشیگذاری صنعتی و صنعت دفاعی و
بهویژه اقتضائات دومنظورهسازی آن و همچنین نیمنگاهی به مصاحبههای میدانی (در ادامه به
تبیین ویژگیهای آن پرداخته میشود) ،نشان میدهد که اندیشمندان این حوزه برای
دومنظورهسازی صنعت دفاعی ،عوامل متفاوتی که دربرگیرنده علتها ،پیامدها ،شرایط محیطی،
بازدارندهها و ظرفیتها ،نیازها ،ضرورتها و الزامات ،حالتهای حضور صنعت دفاعی در بخش
غیردفاعی است را مطرح کردهاند .در این پژوهش مبنای این طبقهبندی در دیدگاههای
دانشمندان بر اساس مراحل تدوین خطمشی بهصورت جدول  ،1طبقهبندی شد.
بسیاری از پژوهشگران حوزه صنایع دفاعی معتقدند که خطمشیهای حوزه دومنظورهسازی
عالوه بر وضعیت داخلی صنعت دفاعی ،تحت تأثیر زمینههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی قرار
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دارد که نوع و میزان دومنظورهسازی صنعت دفاعی را مشخص میکند .در این رابطه اندیشمندان
نیز عوامل مختلف مؤثر بر نوع و میزان جهتگیری صنایع دفاع برای فعالیت در بخش غیردفاعی
را معرفی کردهاند که عبارتاند از :محصوالت؛ نیاز بازار؛ حمایت باالدستی؛ الزامات تجاری؛
مطالبات نیروهای مسلح؛ رقابتپذیری و غیره .با این بررسی مشخص شد که مراحل ،عوامل و
عناصر بسیاری سازنده خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاع در کشور است که همین مراحل و
عوامل ،مبنای نظری مدل و گونهشناسی در این پژوهش را تشکیل داده است.
جدول  .1طبقهبندی دیدگاههای اندیشمندان حوزه دومنظورهسازی صنعت دفاعی (مدل اولیه)
تشریح نوع

عنوان منبع

دستهبندی دانشمندان

لی ونا ()1994؛ ایکوایست و هامن
()2008؛ ویشنسکی ()2012؛ پرانی
()1997؛ اتحادیه اروپا ()2014؛ او تی
ای ()1996؛ دون و برادون ()2008؛
میرندول و ورسالیس ()2010؛ دوزد
گروپ ()2014؛ هارتلی ()2003؛ انگر
()2013؛ فرتوکزاده ()2012
مووری ()2012؛ داس و همکاران
()2007؛ سینگر ()2007؛ درزنر
( ،)2016میرندول و ورسالیس
()2010؛ خزایی و کاظمی ()2003؛
پرانی ()1997؛ فاگ برگ ()2004؛
طبائیان و همکاران ()2015؛
کریستوفر جنیگ ()2011؛ منتظری
()2014
پرانی ()1997؛ میرندول و ورسالیس
()2010؛ تینگ ()2012؛ طرهانی
()2010؛ لوردیچ و جانسون ()2002؛
جیمز ()2001؛ گیچارد ()2005؛
اتحادیه اروپا ()2014؛ تیلور ()2001؛
میرندول و ورسالیس ()2010؛ ایرادا
()2014؛ گیچارد ()2005

دانشمندانی که در قالب علت
ها پیامدها ،نیازها و مسئلهها
در مورد دومنظورهسازی
مؤلفههایی را بیان کردهاند.

عواملی که بهعنوان یک
مسئله یا فرصت معتقد
به دومنظورهشدن صنعت
دفاعی هستند

در قالب
درون و
بسترسازی
مؤلفههایی

عواملی محیطی که در
ورود یا عدمورود (میزان
مشارکت) صنعت دفاعی
در بخش غیردفاعی مؤثر
هستند.

دانشمندانی که در قالب
تفاوت دو بخش دفاعی و
غیردفاعی ،ضرورتها و
الزاماتی برای دومنظورهسازی
بهصورت مؤلفه بیان کردهاند.
دانشمندانی که در قالب
حالتهای حضور صنعت
دفاعی در بخش غیردفاعی،
دومنظورهسازی،
برای
گونههای خطمشی و حتی
استراتژیهایی را بیان
کردهاند.

عواملی که شکلگیری
دومنظورهسازی صنعت
دفاعی را منوط به
رعایت آنها میکند.

دانشمندانی که
شرایط محیطی
بیرون در مورد
دومنظورهسازی،
را بیان کردهاند.

عامل در مرحله

مرحله مدل

دالیل

عوامل اثرگذار

حالتهای شکلگیری
دومنظورهسازی صنعت
دفاعی
چگونگی

132

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1398

 .3روششناسی

بهطور خالصه در روششناسی این پژوهش ،بنیاد فلسفی پارادایم تفسیری و جهتگیری
کلی آن از نوع توسعهای است .استراتژی پژوهش ،کیفی و از نوع توصیفی است .در این پژوهش
برای بررسی و تحلیل دادههای کیفی حاصل از بررسی متون و مصاحبههای اکتشافی در جهت
احصای ابعاد و مؤلفههای سازنده خطمشی دومنظورهسازی صنایع دفاعی ایران و ساخت مدل
نهایی برای استخراج گونههای خطمشی از روش تحلیل تم استفاده شده است .زمانی که
اطالعات اندکی در مورد پدیده موردمطالعه (در این پژوهش ،خطمشیهای دومنظورهسازی
صنعت دفاعی) وجود داشته باشد و یا اینکه در مطالعات و پژوهشهای انجامشده در ارتباط با
موضوع موردنظر ،یک چارچوب نظری جامع برای تبیین موضوع وجود نداشته باشد و از طرف
دیگر ،زوایای پنهان بر ابعاد و مؤلفههای مختلف و انبوه موضوع ،سایه بیفکند و مانع تکمیل
شواهد در نتیجهگیری و فراهمکردن دانشی معتبر شود ،استفاده از روش تحلیل تم ضروری
میشود؛ بنابراین در این پژوهش از این روش برای تشریح یا خالصهکردن الگوهای موجود در
دادههای کیفی حاصل از مطالعه متون و مصاحبهها استفاده شده است تا بر اساس آن بتوان به
سؤالهای پژوهش پاسخ داد .نحوه گردآوری دادهها ،مطالعه متون مرتبط و با ابزار مصاحبه به
روش اکتشافی و نیمهساختاریافته است .سؤالهای مصاحبه بر اساس بیان مسئله پژوهش،
مطالعات کتابخانهای و مدل اولیه ساختهشده پژوهشگ بر اساس مراحل تدوین خطمشی عمومی،
تنظیم و تدوین شده است.
جامعه موردمطالعه شام ل افراد آگاه در زمینه صنعت و بهویژه صنعت دفاعی است که
فهرستی بهعنوان نمونه از میان آنان انتخاب شدهاند .تعداد نمونه های این پژوهش تا مرحله
رسیدن به نقطه اشباع ادامه یافته است و نقطه اشباع زمانی است که دادههای حاصل از
مصاحبههای جدید با دادههای حاصل از مصاحبههای قدیم تفاوتی نداشته باشد .برای انجام این
امر با  20نفر از مدیران ،معاونان و کارشناسان صنایع وابسته و ستاد سازمان صنایع دفاع و صنایع
هوافضا ،صنایع الکترونیک ایران  ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و برخی استادان
دانشگاهی آگاه به موضوع همچون «دانشگاه تهران»« ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر»« ،دانشگاه
صنایع و معادن»« ،دانشگاه صنعتی قم» و «مؤسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاع» که دارای
ویژگی خبرگی مانند سابقه همکاری سازمانی با صنایع دفاعی و سابقه مدیر پروژههای غیردفاعی
برای صنعت دفاعی ،تحصیالت مرتبط و غیره بودهاند ،بهصورت نمونه دردسترس ،انتخاب و مورد
مصاحبه قرار گرفتهاند .زمان مصاحبه آنها بین  10تا  60دقیقه و پرسشها بهصورت باز بوده
است .وضعیت جمعیتشناختی نمونهها به این صورت است که  60درصد دارای تحصیالت
دکتری 25 ،درصد فوقلیسانس و  15درصد لیسانس بوده و به لحاظ جنسیت همگی مرد بودند.
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به لحاظ سابقه کار حدود  66درصد بیش از  20سال سابقه در سازمان متبوع داشته 18 ،درصد
حدود  15سال سابقه و مابقی کمتر از  10سال سابقه داشتند .زمان انجام پژوهش و مصاحبههای
آن به صورت کلی در سال  1397بوده است.
برای سنجش اعتبار و روایی نتایج پژوهش از ابزارهای روایی روش پژوهش کیفی بهره
گرفته شد که عبارتاند از :بررسی همکاران :همکاران پژوهشی ،یافتهها و کیفیت آنها را بررسی
کرده و در مورد آن اظهارنظر میکنند؛ مشارکتیبودن پژوهش :همزمان در مصاحبه از
مشارکتکنندگان خواسته میشود که در تحلیل و تفسیر داده به پژوهشگر کمک کنند تا اجماع
شکل گیرد؛ ممیزی پژوهش :حساسیت و تجربه نظری و عملی پژوهشگر و گروه همکاران او در
موضوع پژوهش با تحلیل مستمر و انسجامبخشی به ورودی و خروجی پژوهش بر دقت و اعتبار
علمی نتایج پژوهش افزوده است .بهطورکلی روشهای پژوهش کیفی برای پردهبرداشتن از
پدیدههایی که کمتر شناخته شدهاند و دیدن اینکه در پشت آنها چه نهفته است ،بهکار میرود.
در این نوع از پژوهشها بهجای تالش برای توضیح صرف روابط علتومعلولی ،به تفسیر وقایع و
پدیدهها در محیطهای طبیعی پرداخته میشود تا پیچیدگیهای آن رخدادها و وقایع بهوضوح
روشن شود ) .(Bazargan, 2015; Danaiyfar et al., 2013تحلیل تم در این پژوهش طی
مراحل ششگانه زیر انجام شده است:
مرحله نخست :آشنایی با دادهها .برای اینکه پژوهشگر با عمق و گستره محتوایی دادهها آشنا
شود ،الزم است که خود را تا اندازهای در آن-ها غوطهور سازد .غوطهورشدن در دادهها معموالً
شامل «بازخوانی مکرر دادهها» و خواندن دادهها بهصورت فعال (جستوجوی معانی و الگوها)
است.
مرحله دوم :ایجاد کُدهای اولیه .این مرحله شامل ایجاد کُدهای اولیه از دادهها است .کُدها
یک ویژگی دادهها را معرفی میکنند که به نظر تحلیلگر جالب میرسد .دادههای کُدگذاریشده
از واحدهای تحلیل (تمها و یا مقولههای) متفاوت هستند.
مرحله سوم :جستوجوی تِمها یا مقولهها .مرحله سوم شامل دستهبندی کُدهای مختلف در
قالب تمها و یا مقولههای بالقوه و مرتبکردن خالصه دادههای کدگذاریشده در قالب تمهای
مشخصشده است .درواقع پژوهشگر ،تحلیل کُدهای را شروع کرده و در نظر میگیرد که چگونه
کُدهای مختلف میتوانند برای ایجاد یک تم یا مقوله کلی ترکیب شوند.
مرحله چهارم :بازبینی تمها .این مرحله شا مل دو مرحله بازبینی و تصفیه تِمها است .مرحله
نخست شامل بازبینی در سطح خالصههای کدگذاریشده است .در مرحله دوم ،اعتبار تِمها در
رابطه با مجموعه دادهها در نظر گرفته میشود .اگر نقشه تِم بهخوبی کار کند ،آنگاه میتوان به

134

چشمانداز مديريت دولتی ،سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1398

مرحله بعدی رفت؛ اما چنانچه نقشه بهخوبی با مجموعه دادهها همخوانی نداشته باشد ،پژوهشگر
باید برگردد و کدگذاری را تا زمانی که یک نقشه تِم رضایتبخش ایجاد شود ،ادامه دهد.
مرحله پنجم :تعریف و نامگذاری تِمها .پژوهشگر در این مرحله ،تِمهایی را که برای تحلیل
ارائه کرده ،تعریف میکند و موردبازبینی مجدد قرار میدهد؛ سپس دادههای داخل آنها را تحلیل
میکند .بهوسیله تعریف و بازبینیکردن ،ماهیت آن چیزی که یک تِم در مورد آن بحث میکند
بهصورت کدگذاری گزینشی مشخص شده و تعیین میشود که هر تِم کدام جنبه از دادهها را در
خود دارد.
مرحله ششم :گزارشدهی .مرحله ششم زمانی شروع میشود که پژوهشگر مجموعهای از
ال مناسب در اختیار داشته باشد .این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش
تِم های کام ً
است .بهطورکلی تحلیل محتوای کیفی به پژوهگشران اجازه میدهد اصالت و حقیقت دادهها را
به گونۀ ذهنی ،ولی با روش علمی تفسیر ،کنند .عینیت نتایج به وسیله وجود یک فرآیند
کدبندی نظاممند تضمین میشود ) .(Bazargan, 2015تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از
کلمات یا محتوای عینی متون میرود و تمها یا الگوهایی را که پنهان هستند بهصورت محتوای
آشکار معرفی میکند .بهطور خالصه ،روش جمعآوری ،تحلیل و طبقهبندی دادههای پژوهش با
تکنیک تحلیل تم برای ساخت مدل بهصورت شکل  ،1خالصه شده است.

جمع آوری مفاهیم

استخراج مقوله فرعی

استخراج مقوله اصلی

استخراج مقوله محوری

تقابل عناصر و گونه شناسی خط مشی

شکل  .1مراحل جمعآوری ،دستهبندی ،ترکیب و شکلدهی به مقوالت
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 .4تحلیل دادهها و یافتهها

برای تحلیل یافتهها ،از طریق بررسی مستندات مکتوب شامل کتابها و مقالههای مرتبط و
مصاحبه حضوری با چند تَن از از خبرگان آگاه به موضوع ،بهصورت کدگذاری باز به جمعآوری
مفاهیم و دادهها مربوط به موضوع ،پرداخته شد؛ سپس بر اساس کُدهای باز و آزاد همگون ،یک
مقوله یا مضمون فرعی و بر اساس مجموعه مقولههای فرعی همگون ،یک محتوای گزینش یا
مقوله اصلی سازماندهنده انتخاب و بر اساس مجموعه مقولههای اصلی همگون یک عامل
محوری یا مضمون محوری از طریق تحلیل تم شناسایی شد (جدول  .)2تعداد کُدهای باز
(مفاهیم) بیش از  200مورد است 1.در شکلدهی به مقولهها سعی شده است مقولههای فرعی و
اصلی ،نماینده کامل و تمامی مفاهیم ارائهشده باشد .دستهبندی عناصر نشان میدهد که سه
مرحله شامل )1 :دالیل تدوین خطمشی)2 ،عوامل مؤثر بر تدوین خطمشی و جایگاهها و
ارتباطات آنها - ،و سپس بر اساس تقابل دالیل و عوامل موثر شناختهشده مدل از طریق
طراحی ماتریس به عنوان خروجی تجویزی مدل ،پنج گونه خطمشی یا)3 -چگونگی تدوین
خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی شناسایی شدهاند (جدول  .)3وضعیت و نوع عناصر
استخراجشده (شکل  )2نشان میدهد که جریانات  3عامل 6 ،بُعد و  28مؤلفه احصایی که در
شکل  ،4بهعنوان مدل نهایی طبقهبندی و نوع ارتباطات آنها نشان داده شده است،
جهتدهندگی و خطمشی های دومنظورهسازی صنعت دفاعی را معرفی میکند (شکلهای  2و
.)4
جدول  .2نمونه استخراج و دستهبندی مقوالت در تحلیل تم (ترکیب مفاهیم حاصل از اسناد مکتوب و مصاحبههای شفاهی)
مقوله محوری
(مضمون

مقوله اصلی
(مضمون

محوری)

سازماندهنده)

دالیل یا
پیشرانهای
دومنظورهسازی
صنعت دفاعی

جریانات متغیر
صنعت دفاعی

مقوله فرعی
(مضمون پایه)

خلق دانش و
مهارت غیردفاعی
در اثر تولید
تجهیزات دفاعی

مفهوم
خلق و شکلگیری دانش فنی غیردفاعی در
نتیجه تولیدات تجهیزات پیشرفته دفاعی
سرریزی دانش از بخش دفاعی بـه بخـش
غیردفاعی
رسوب دانش غیردفاعی در صنعت دفاعی
کاربرد فناوری غیردفاعی در تولیدات دفاعی
کشف مستمر دانش طراحی ،ساخت و تولید
محصوالت
مهارتهای تخصصی تولید محصـوالت در

شناسه
مفهوم
AB1

AB2
AB3
AB4
AB5
AB5

 .1بهمنظور جلوگیری از طوالنیشدن مقاله ،برای مطالعه بیشتر و آگاهی از تمامی مفاهیم (کُدهای آزاد) اکتشاف شده و منابع
آنها به رساله دکتری نوی سنده که در دانشگاه تهران تدوین شده است ،مراجعه شود.
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درخواستها و
ظرفیتهای
شبکه همکاران
برای همکاری
غیردفاعی

استراتژی،
سیاست و قوانین
متغیر بخش
غیردفاعی

تعریف یا ظهور
نیاز بازار
غیردفاعی

صنعت دفاعی
تبادل فناوری از طریق شبکه همکاران
ایجاد هسـتههـای کوچـک و شـبکههـای
بزرگ در سطح ملّی و قابلیت تولید مجازی
محصول غیردفاعی توسط صنعت دفاعی
ظرفیت کاهش زمان ایـده تـا محصـول از
طریق تأمینکنندگان
استفاده از ظرفیتهای محـیط بیرونـی در
تأمینات
تبادل فناوری و دانش با پیمانکاران

AD5

فعالشدن نهادهای میانجی

AD6

حمایتهای قانونی و سیاسی متنوع و متغیر
نزدیکی به نهادهای سیاستگذار و دریافت
اطالعـــات موثـــق از وضـــعیت صـــنعت
غیردفاعی
وجود شایستگیهای کسبوکار و رقابتی
رصد محیطی
خلق بازار غیردفاعی از طریق رصد بـازار و
فنون بازار دفاعی
چشـمانـدازهای جدیــد تجـاری صــنعتی و
بلندمدت در صنعت دفاع برای زمـانهـای
صلح
اطالعــات بــازاری (نزدیکــی بــه ســایر
شرکتهای دولتی و خصوصی)
قوانین نیروهای مسلح و مراکز سیاستگذار
مانند مجلس
دریافت نیازهای محصوالت غیردفـاعی در
کنار محصوالت دفاعی و دسترسی به بازار
بازبودن بازار و سهولت ورود و خروج از آن
درخواستهای ذینفعان
درک یا کشف نیازها یا فرصت کسبوکـار
جدید
وجود بازارهای دولتی و درخواسـت مراکـز
دولتی خاص ،مانند انرژی هستهای ،نفت و
گاز برای همکاری مشترک در پروژههـای
داخلی و بینالمللی
تحریم فناوری و کاربری بـازاری دانـش و
تجهیزات دفاعی

AF1

AD1

AD2

AD3

AD4

AF2

AF3
AF4
AF5

AF6

AF7

AF8

AG1
AG2
AG3
AG4

AG5

AG6
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شکل  .2عناصر احصاشده برای شکلدهی به مدل و گونهسازی خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی (خروجی تحلیل تم)

توضیحاتی در مورد عناصر مستخرجشده و وجه تمایز مقولهها .با توجه به عناصر
استخراجشده فوق و اجزای زیرمجموعه آنها ،بهطورکلی  28مقوله فرعی مستخرج شده است که
برخی از آنها دالیل دومنظورگی صنعت دفاعی (راههای شناخت دومنظورگی) را نشان میدهند
و بهعنوان «پیشرانهای دومنظورهسازی» نامگذاری شدند .برخی دیگر عوامل اثرگذار بر
دومنظورهشدن صنعت دفاعی را نشان میدهند که با عناوین «زمینهسازهای دومنظورهسازی»
(عوامل محیطی که در بسترسازی مؤثر هستند) و «راهبردهای دومنظورهسازی» (عوامل اقتضائی
الزامی که باید رعایت شوند) نامگذاری شدند.
 مقولههای فرعی که با عنوان دالیل (پیشرانهای دومنظورهسازی) دسته بندی شده اند به دومقوله اصلی دالیل ثابت دومنظورهگی و دالیل متغیر یا نوظهور دومنظورگی دستهبندی شدند؛
زیرا این عوامل که دالیل را مطرح میکنند ،یا ماهیت نوظهور دارند (برای مثال ،مشکلی در یک
صنعت غیردفاعی مثالً خودروسازی شکل میگیرد و از صنعت دفاعی خواسته میشود در آن
موضوع فعالیت کند) و یا ماهیت ثابت دارند (برای ،فناوری جوشکاری ،برشکاری ،قالبسازی و
غیره همزمان میتواند در بخش غیردفاعی نیز بهکار گرفته شود).
 مقولههای فرعی که به عنوان عوامل اثرگذار بودند به دوبخش تقسیم شدند که در ادامهتوضیح داده میشود:
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 زمینهسازهای دومنظورهسازی (عواملی که در بسترسازی مؤثر هستند) ،عوامل محیطی مؤثردر میزان مشارکت صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی را نشان میدهند .برایمثال عواملی مانند
حمایت سیاسی وجود دارد که موجب حضور زیاد صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی میشود و یا
در مقابل عواملی مانند سفارشهای نیروهای مسلح وجود دارد که موجب حضور کم صنعت
دفاعی در بخش غیردفاعی میشود؛ بنابراین زمینهسازهای دومنظورهسازی به دو مقوله اصلی
پیش برندههای محیطی و بازدارندههای محیطی تقسیم شد.
 راهبردهای دومنظورهسازی (اقتضائات الزامی دو بخش دفاعی و غیردفاعی که باید رعایتشوند) درواقع میزان توجه صنعت دفاعی به الزامات دو بخش دفاعی و غیردفاعی را نشان
میدهند .برای مثال ،عواملی مانند کسب درآمد و تأمین مخارج وجود دارد که موجب توجه زیاد
صنعت دفاعی به بخش غیردفاعی میشود و یا در مقابل ،عواملی مانند حفاظت اطالعات وجود
دارد که موجب توجه کم صنعت دفاعی به بخش غیردفاعی میشود؛ بنابراین راهبردهای
دومنظوره سازی به دو مقوله اصلی شرایط یکپارچگی دفاعی و شرایط یکپارچگی غیردفاعی
تقسیم شد.
بنابراین مراحل تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران عبارتاند از:
پیشرانهای دومنظورهسازی با عنوان دالیل دومنظورهسازی شامل جریانات ثابت و متغیر صنعت
دفاعی؛ عوامل اثرگذار بر دومنظورهسازی شامل زمینهسازهای دومنظورهسازی صنعت دفاعی
شامل پیشبرندهها و بازدارندههای محیطی صنعت دفاعی؛ و راهبردهای دومنظورهسازی نیز
شامل عوامل یکپارچگی با اقتضائات بخش صنعت دفاع و بخش صنعت غیردفاعی؛ سپس بر
اساس مراحل و گامها و مسیرهای شناختهشده از طریق تقابل دو محور دالیل و عوامل 5 ،حالت
یا گونه خطمشی به عنوان تجویز مدل در قالب آخرین مرحله برای تدوین خطمشی با عنوان
چگونگی دومنظورهسازی شناسایی شد.
رویه استخراج گونههای خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی .از طریق مسیریابی
مراحل تدوین خطمشی مطابق عناصر مستخرج شده یا بهعبارتبهتر از تقابل بین پیشرانها
(دالیل دومنظورگی صنعت دفاعی را بیان میکند) و زمینهسازها و راهبردها (درواقع عوامل
اثرگذار برنوع دو منظورهسازی هستند) ،حالتهای خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی
بهصورت زیر شناسایی میشود .درواقع بر اساس اینکه کانون توجه بر نقش و میزان کدام یک از
دالیل و عوامل اثرگذار باشد ،میتوان چگونگی وضع خطمشی را در دوازده مسیر متفاوت تبیین
کرد؛ اما با توجه به اینکه گستره این پژوهش طراحی مدل تدوین خطمشی دومنظورهسازی
صنعت دفاعی ایران از طریق مطالعه دالیل دومنظورهسازی صنعت دفاعی با بررسی عوامل
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موجود در صنعت دفاع ( با عنوان پیشرانهای ثابت) و همچنین از طریق مطالعه دالیل
دومنظورهسازی صنعت دفاعی با بررسی عوامل نوظهور در صنعت دفاع ( با عنوان پیشرانهای
متغیر) و همچنین میزان توجه و گرایش به عوامل و الزامات درون صنعت دفاع و یا بیرون صنعت
دفاع (با عنوان راهبردها و شرایط یکپارچگی با بخش دفاعی و بخش غیردفاعی) و میزان
مشارکت صنعت دفاع در بخش غیردفاع (با عنوان زمینهسازها و وضعیت محیطی آن) حالتها یا
گونههای ممکن خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی بر اساس دو ماتریس و جدول زیر
شناسایی میشود.

شکل  .3ماتریس های شناسایی حاالت تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران(برگرفته از تقابل عناصر مدل)

در ادامه نشان داده شده است که مدل تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی 12
مسیر متمایز را میپیماید؛ اما از منظر دو ماتریس باال که برگرفته از عناصر دالیل و عناصر
اثرگذار در تدوین خطمشی است ،با توجه به تکراریبودن برخی از مسیرها بهصورتکلی  5نوع یا
حالت خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی مستخرج شده است .در ادامه پنج حالت خطمشی
با مثال توضیح داده میشود .از طریق مسیریابی مراحل تدوین خطمشی مطابق عناصر مستخرج
و ماتریس باال و جدول  ،3یا به عبارت بهتر از تقابل بین پیشرانها (که دالیل دومنظورگی
صنعت دفاعی را بیان میکند) و زمینهسازها و راهبردها (که عوامل اثرگذار بر نوع دومنظورهسازی
هستند) ،حالتهای پنجگانه خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی بهصورت زیر تبیین میگردد:
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جدول  .3گونههای خطمشی دومنظورهسازی :مستخرج از مسیرهای مدل تدوین خطمشی
دالیل
پیشرانها

عوامل
ثابت

عوامل اثرگذار
زمینهسازها

عوامل
بازدارنده
محیطی
عوامل
پیشبرنده
محیطی

عوامل
متغیر

عوامل
ثابت و
متغیر

عوامل
بازدارنده
محیطی
عوامل
پیشبرنده
محیطی
عوامل
بازدارنده
محیطی
عوامل
پیشبرنده
محیطی

چگونگی

مبنای دستهبندی

راهبردها

حسب میزان مشارکت
در بخش غیردفاعی
(زمینهسازها)

حسب میزان توجه به
الزامات بخش غیردفاعی
(راهبردها)

شرایط یکپارچگی
دفاعی

کم

کم

کم

زیاد

زیاد

کم

زیاد

زیاد

کم

کم

کم

زیاد

زیاد

کم

زیاد

زیاد

شرایط یکپارچگی
غیردفاعی
شرایط یکپارچگی
دفاعی
شرایط یکپارچگی
غیردفاعی
شرایط یکپارچگی
دفاعی
شرایط یکپارچگی
غیردفاعی
شرایط یکپارچگی
دفاعی
شرایط یکپارچگی
غیردفاعی
شرایط یکپارچگی
دفاعی
شرایط یکپارچگی
غیردفاعی
شرایط یکپارچگی
غیردفاعی و
دفاعی

گونههای
خطمشی
خطمشی
یکبار
مصرف
خطمشی
اشاعهسازی
خطمشی
قیدمحور
خطمشی
دائمی
خطمشی یک
بار مصرف
خطمشی
اشاعهسازی
خطمشی
قیدمحور
خطمشی
قیدمحور

متوسط

متوسط

خطمشی
محافظهکارانه

متوسط

متوسط

خطمشی
محافظهکارانه

حالت نخست :خطمشی یکبارمصرف یا گذرای دومنظورهسازی .زمانی که دالیل
دومنظورهسازی یک یا چند عنصر ثابت و متغیر باشد (برای نمونه ،بیکاری زیرساختهایی مانند
آزمایشگاه) و میزان مشارکت در بخش غیردفاعی در صنعت دفاعی کم باشد یا بهعبارتی در مورد
زمینهسازها ،عا مل بازدارنده محیطی صنعت دفاعی (مثالً فرهنگ یا زیستبوم صنعت دفاع)
نسبت به پیش برندهها بچربد و میزان توجه به عناصر الزامی بخش غیردفاعی نیز کم باشد یا
بهعبارتی در مورد راهبردها ،عامل یکپارچگی دفاعی و الزامات آن (فرض مثال مطالبات نیروهای
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مسلح) در اولویت قرار گیرد ،خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی حالت گذرا و خطی یا
یکبارمصرف خواهد داشت؛ برای مثال ،فعالیت غیردفاعی سفارشی محدود در صنعت دفاع .در
این خطمشی ،دومنظورهسازی صنعت دفاع همیشگی نیست؛ بنابراین گونه خطمشی
یکبارمصرف ،خطمشی است که با توجه به شرایط ،صرفاً یک بار بهصورت مأموریتمحور و
برای زمان و مکان مشخص تعیین میشود و بعد از اجرای آن مأموریت بهصورت کلی اتمام
میابد.
حالت دوم :خطمشی اشاعهسازی دومنظورهسازی .زمانی که دالیل دومنظورهسازی یک یا
چند عنصر ثابت یا متغیر باشد (برای نمونه ،نیروی انسانی بیکار در صنعت دفاع) و میزان
مشارکت در بخش غیردفاعی در صنعت دفاعی کم باشد ،یعنی در مورد زمینهسازها ،عامل
بازدارنده محیطی صنعت دفاعی (مثالً فرهنگ ملّی) نسبت به پیشبرندهها بچربد ،اما در مقابل
میزان توجه به عناصر الزامی بخش غیردفاعی زیاد باشد ،یعنی در مورد راهبردها ،عامل
یکپارچگی غیردفاعی (برای مثال ،عامل کسب درآمد و تأمین خارج) در اولویت قرار گیرد،
خطمشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی حالت اشاعه خواهد داشت .برای مثال ،خطمشی تحقیق
و تولید فناوریهای دومنظوره که برای دو بخش دفاعی و غیردفاعی کاربرد دارد؛ بنابراین گونه
خطمشی اشاعهسازی ،خطمشی است که باید شایستگیهای صنعت دفاع در بخش غیردفاعی را
نشان دهد ،بهعبارتبهتر باید خطمشیهایی در دستور کار قرار گیرند که بتوانند میزان بازدارندهها
را کم کرده و میزان مشارکت را زیاد کنند.
حالت سوم :خطمشی محافظهکارانه دومنظورهسازی .زمانی که دالیل دومنظورهسازی یک
یا چند عنصر ثابت یا متغیر باشد (برای نمونه ،بیکاری فناوری تولید محصوالت) و میزان
مشارکت در بخش غیردفاعی در صنعت دفاعی متوسط باشد؛ به عبارت بهتر در مورد زمینهسازها،
عامل پیشبرنده محیطی صنعت دفاع قوی وجود دارد و بازدارندههای محیطی قوی نیز وجود
دارد و میزان توجه به عناصر الزامی بخش غیردفاعی هم در وضعیت متوسط باشد ،یعنی در مورد
راهبردها ،توجه به شرایط یکپارچگی غیردفاعی و شرایط یکپارچگی دفاعی یکسان باشد،
خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی حالت محافظهکارانه خواهد داشت .برای نمونه ،خطمشی
همکاری غیردفاعی با برخی از بخشهای دولتی؛ بنابراین گونه خطمشی محافظهکارانه در
شرایطی است که عوامل اثرگذار بر دومنظورگی صنعت دفاعی در حالت عدمقطعیت و ریسک
باشند.
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حالت چهارم :خطمشی دائمی دومنظورهسازی .زمانی که دالیل دومنظورهسازی یک یا چند
عنصر صرفاً ثابت باشد (برای مثال ،فناوری یا خطوط موجود تولید محصوالت در صنعت) و میزان
مشارکت در بخش غیردفاعی در صنعت دفاعی زیاد باشد یا بهعبارتی در مورد زمینهسازها ،عامل
پیشبرنده محیطی صنعت دفاع (مثالً حمایت دولت به علت مصلحت ملّی بهعنوان یک
انگیزاننده غیردفاعی) نسبت به به بازدارندههای محیطی بچربد و میزان توجه به عناصر الزامی
بخش غیردفاعی نیز در وضعیت زیاد باشد ،یعنی در مورد راهبردها ،عامل یکپارچگی غیردفاعی
(برای نمونه ،رضایت ملّی) در اولویت قرارگیرد ،خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی حالت
دائمی خواهد داشت .بهعنوان یک مثال عملی :خطمشی ایجاد خطوط تولید محصوالت
غیردفاعی متنوع و مصرفی برای تأمین بازار غیردفاعی؛ یا در خطمشی دیگر میتوان خطمشی
تأمین بودجه برای پژوهش در حوزه فناورهای غیردفاعی مانند فناوری نانو را مثال زد؛ بنابراین
گونه خطمشی دائمی ،خطمشی است که با توجه به شرایط ،حضور مستمر در بخش غیردفاعی
بهصورت همیشگی ادامه مییابد.
حالت پنجم :خطمشی قیدمحور دومنظورهسازی .زمانی که دالیل دومنظورهسازی یک یا
چند عنصر ثابت و متغیر باشد (برای مثال ،نیروی انسانی توانمند ،اما بدون اشتغال کامل یا خلق
یک نوآوری یا دانش غیردفاعی نوظهور) و میزان مشارکت در بخش غیردفاعی در صنعت دفاعی
زیاد باشد ،یعنی در مورد زمینهسازها ،عامل پیش برنده محیطی صنعت دفاع (مثاالً حمایت دولت)
نسبت به بازدارندههای محیطی بچربد و میزان توجه به عناصر الزامی بخش غیردفاعی نیز در
زمان وجود دالیل ثابت دومنظورگی در وضعیت کم باشد یا میزان توجه به عناصر الزامی بخش
غیردفاعی در زمان وجود الیل متغیر دومنظورگی کم یا حتی زیاد باشد ،یعنی در مورد راهبردها،
عامل یکپارچگی غیردفاعی (فرض مثال سودآوری) در اولویت باشد ،خطمشی دومنظورهسازی
صنعت دفاعی حالت قیدمحور خواهد داشت .برای نمونه ،خطمشی نوآوری غیردفاعی صنعت
دفاعی یا خطمشی جذب بازار غیردفاعی بینالمللی؛ یعنی صنعت دفاع وقتی حق دارد وارد بخش
غیردفاع ی شود که نوآوری غیردفاعی کرده باشد یا بر اساس قیدی که تعیینشده ،مثالً صرفاً در
بازار بینالمللی فعالیت اقتصادی و تجاری داشته باشد؛ بهعبارتدیگر در یک حالت چون صنعت
دفاعی در حالت منشأ ثابت میخواهد مشارکت زیاد داشته باشد ،اما صرفاً به الزامات درون صنعت
دفاعی توجه دارد ،پس نمیتواند خطمشی دائمی داشته باشد؛ یعنی باید صرفاً در یک موضوعی
خاص مستمر وارد شود .در حالت دیگر ،چون صنعت دفاعی در حالت منشأ متغیر دومنظورگی
است و میخواهد مشارکت زیاد داشته باشد؛ چون منشأ متغیر و نوظهور است .حال چه به درون
صنعت دفاعی یا بیرون صنعت دفاعی توجه داشته باشد ،نمیتواند خطمشی دائمی داشته باشد و
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صرفاً میتواند در یک موضوعی خاص بهصورت مستمر فعالیت کند .بر اساس عناصر
مستخرجشده در تحلیل تم و ارتباطات و تقابل عناصر و گونههای خطمشی شناختهشده ،مدل
نهایی بهصورت شکل  ،4ترسیم میشود.

شکل  .4مدل تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

از طریق جمعآوری و تحلیل یافتههای پژوه ش با هدف شناسایی مراحل تدوین خطمشی
دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران و گونهشناسی خطمشیهای آن ،سه عامل پیشرانها،
زمینهسازه ا و راهبردها در قالب دو مرحله شامل دالیل و عوامل اثرگذار بر نوع دومنظورگی
صنعت دفاعی ایران بهعنوان عناصر اصلی و سازنده خطمشیهای دومنظورگی صنعت دفاعی
شناخته شد .عنصر پیشرانها شامل راههایی برای شناخت مسئله و فرصتهایی است که برای
ورود صنعت دفاعی به صنعت غیردفاعی باید موردمالحظه قرار گیرند .عنصر زمینهسازها شامل
عوامل م حیطی درون و بیرون صنعت دفاعی است که بهمنظور شناخت پیشبرندهها و حل
بازدارندهها برای حضور صنعت دفاع در بخش غیردفاعی باید موردتوجه قرار گیرد .راهبردها نیز
شامل عواملی است که در جهت ایجاد یکپارچگی صنعت دفاعی با اقتضائات و الزامات صنعت
غیردفاعی باید موردتوجه قرار گیرد .در ادامه بر اساس این عناصر و مسیریابی مراحل آن و با
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کاربرد ابزار ماتریس ،در مرحله سوم مدل با عنوان «چگونگی» ،پنج حالت خطمشی
دومنظورهسازی صنعت دفاعی از خطمشیهای یکبارمصرف تا خطمشیهای دائمی
دومنظورهسازی صنعت دفاعی گونهشناسی صورت پذیرفت.
به طور کلی مدل و گونههایخطمشی ارائهشده در این پژوهش باید حرکت از بینظمی و
بدون پشتوانه علمی و تقلید صرف از صنایع دفاعی خارج از کشور به سمت خطمشیگذاری
هدفمند ،ملّی و بومی برای دومنظورهسازی صنعت دفاعی ایران صورت گیرد .در این رابطه
پیشنهادهایی بهصورت زیر ارائه میشود:
 بر اساس گونههای خطمشی حاصل این پژوهش که از وضعیت یکبارمصرف تا دائمی برایدومنظوره سازی صنعت دفاعی تنظیم شده است ،در صنعت دفاعی ایران ،بهطور مجزا،
برنامههایی تدوین و اولویتبندی شده و وضعیت اجرای آنها پایش شود.
 با توجه به اینکه برخی ا ز عناصر مدل و نوع خطمشی دومنظورهسازی صنعت دفاعی بامسئولیتپذیری دستگاههای مختلف بخش صنعت دفاعی و غیردفاعی مرتبط است ،با توجه به
نوع خطمشی بهکار رفته ،دستگاه مرتبط نیز در شکلگیری مشارکت کند و یا نوع ذینفعی آنها
مشخص و مسئولیتپذیری و پاسخگوییها شفاف شود.
 خطمشیگذاران صنعت دفاعی ایران ،براساس مطالعه نتایج این پژوهش (هرچند ترکیبمختلف و گاهاً متضادی از عناصر خطمشی ساز را در پیش رو دارد) ،به تدوین خطمشی مناسب و
کارآمد دومنظوره سازی در جهت حضور فعال و مستمر در دو حوزه تولیدات نظامی و پشتیبانی از
نیروها ی مسلح و تولید محصوالت و فناوریهای غیرنظامی و برای کسب درآمد و حمایت از
تولید ملّی اقدام کنند و وجود این منابع علمی را در کنار تجربه مغتنم شمارند.
این پژوهش به لحاظ اجرایی و عملی موجب توانمندی خطمشی گذاران عمومی و بهویژه
مدیران صنایع دفاعی جمهوری اسالمی ایران در زمینه قابلیتهای خطمشیگذاری ،در زمینه
دومنظورهسازی صنایع دفاع ایران میشود؛ همچنین به لحاظ علمی و نظری با این پژوهش ،خأل
ناشی از کمبود پژوهش و مدلسازی در زمینه فرآیند خطمشیگذاری صنعتی ،بهویژه خطمشی در
زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران کاهش مییابد و موجب توسعه مفهومسازی و واکاوی
ابعاد و مراحل خطمشی گذاری صنعتی و ارائه یک مدل جامع و یکپارچه با رویکرد ترکیبی
عقالنی و فرآیندی در خطمشیگذاری صنعتی در ایران میشود .این پژوهش موجب انتقال آرا و
نظریهها در دو بخش عملی و دانشگاهی ،یعنی صنعت و تجربههای عملی آن به دانشگاه و
ظرفیت نظریهپردازی دانشگاه برای صنعت و همچنین زمینهسازی همکاری بیشتر بین این دو
بخش میشود.
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عناوین پیشنهادی برای پژوهشهای آتی .صنعت دفاعی بهویژه در ایران از صنایع مهم و
توانمند محسوب میشود؛ اما برای بهرهبرداری علمی و همچنین بهروزرسانی و نزدیککردن به
استانداردهای جهانی ،نیازمند پژوهشهای متعدد است .دومنظورهسازی کموبیش در صنعت
دفاعی ایران وجود دارد؛ اما برای اعمال مؤثر آن ،نیازمند مطالعه از زاویههای متعدد است .در این
پژوهش صرف ًا از منظر گونهشناسی خطمشیها به موضوع پرداخته شد .با توجه به نتایج این
پژوهش پیشنهاد میشود در حوزههای زیر نیز این مطالعات ادامه یابد تا یافتهها در در حوزه
تکمیل شود:
 مطالعه برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در تدوین خطمشی دومنظورهسازی صنعتدفاعی در ایران؛
 مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر در اجرا و ارزیابی دومنظورگی صنعت دفاعی در ایران؛ مطالعه برای شناسایی موانع یکپارچگی صنعت دفاعی و غیردفاعی و راهحل آن در ایران؛ مطالعه برای طراحی مدل دومنظورهسازی صنعت دفاعی بومی جمهوری اسالمی ایران ومقایسه مشخص با سایر کشورهای پیشرفته.
محدودیتهای پژوهش .با توجه به اینکه این پژوهش در حوزهای از اقدامات دفاعی امنیتی و
اطالعاتی کشور انجام شد ،بهدالیل مختلفی در برخی مراحل انجام پژوهش ،پژوهشگران با
محدودیتهایی از قبیل موارد زیر مواجهه بودند:
 کمبود منابع دسته اول علمی در زمینه مبانی نظری صنعت دفاعی و بهویژه دومنظورهسازیعلمی آن؛
 دسترسی دشوار به مدیران اصلی سازمانها و صنعتها ،خطمشیگذاران عمومی و استادانآگاه برای انجام مصاحبه؛
 -قوانین دستوپاگیر از طرف صنایع دفاعی همچون الزامات حفاظت اطالعات.
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Abstract1
Objective: in the Sixth Development Plan of the I.R Iran has emphasized the use of surplus
defense industry capacities to assist the non-defense industry sector under the title of The
Dual Use Defense Industry. Iran's defense industry is one of the leading productive sectors in
the field of science and technology and advanced products that can simultaneously be
employed in the production of defense and non-defense products and technology. The main
question, however, the key question: Under what circumstances and under what types of
policies can the defense industry experience nonprofit industry activity? Because, if these
policies are not embedded in scientific and practical considerations, defense industry activity
in the nonprofit sector would not be effective.
Design/Methodology/Approach: in this study, with a qualitative approach and thematic
analysis strategy, by identifying the requirements of Iranian Dual Use Defense Industry policy
making, we attempted to design a model for typology of Iranian Dual Use Defense Industry
policies as a practical guide for policy makers in this field.
Research Findings: Policies through two-step element routing, including the reasons for
Dual Use Defense Industry and the orienting factors affecting Dual Use, and using matrix
tools, has identified: single-use, diffusion, constraint, conservative and permanent policies for
Dual Use Defense Industry as a variant of Iran's defense industry's dual Use policy.
Limitations and Consequences: The results of this study can be incorporated into the
strategic documents of related agencies in policymaking in this field and according to the
findings of this study, the Iranian dual use defense industry policies can be formulated,
implemented and evaluated. Therefore, a proper model for implementation and evaluation
needs to be drawn.
Practical implications: Moving to a more transparent space for economic and civilian
activities of the Iranian defense industry, as well as maximizing the scientific, logical
utilization of defense capabilities for the non-defense sector, is a practical implications of this
research.
Initiative or Article Value: Practically the contribution of this research empowers public
policy makers and especially defense industry managers in policy making capabilities. Also,
scientifically, this research reduces the gap due to the lack of research and modeling in the
field of industrial policy making process, especially in the field of Dual Use defense
industries of Iran.
Keywords: Public policy, Industrial policy, Defense industry, Dual Use defense
industry,Typologhy.
Paper Type: Research Paper.
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