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Abstract: 
This paper aims at identifying and classifying key principles and mechanisms of defense 

acquisition system and proposing proper strategies related to each category in context of 

Iran's defense industries. This research is belonged to quantitative researches category and it 

has employed survey as research strategy. At first and through studying some documents 

related to defense acquisition systems in pioneer countries such as USA, UK and France, 28 

principles and mechanisms were identified. Then, the number of these items reduced to 20 by 

exploiting from 12 experts from defense industries in an expert panel. After that and in order 

to assess the priority and current situation of these principles and mechanisms, 40 

questionaries were distributed among defense managers and specialists and finally 32 

questionaries were completed. Eventually, these 20 principles and mechanisms were classified 

in 4 categories based on their priority and current situation and proper strategies were 

proposed for each category: monitoring strategy (low priority-unfavorable situation); revising 

strategy (low priority-favorable situation); improving strategy (high priority-unfavorable 

situation) and monitoring strategy (low priority-unfavorable situation). 
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 دفاعی اکتساب هاي نظامدر  یديکل يو سازوکارها اصول

  
  ) 14/02/1396: تاریخ پذیرش 01/08/95: تاریخ دریافت(  

   
  4خلجانی قیدر جعفر ،3توکلی غالمرضا ،* 2رنجبر صفدري مصطفی ،1بابایی سحر

 
  چکیده
 در دسـته  هـر  با متناسب راهبردهایی ارایهآنها و  بنديدسته دفاعی،نظام اکتساب  کلیدي سازوکارهاي و اصولمقاله احصاء  ینهدف ا

 یـن در ا. کنـد می برداريبهره پیمایشی پژوهش استراتژي از و است یکم ،پژوهش حاضر یکردرو. است یرانکشور ا یدفاع یعبستر صنا
 و اصـل  28 ،)گلسـتان و فرانسـه  ان یکـا، آمر( یشـرو مرتبط با سه کشور پ دفاعیاکتساب  يهامطالعه اسناد نظام یقطر ازپژوهش، ابتدا 

اصول و سازوکارها بـه   ینپانل، ا یکدر قالب  یدفاع یعنفر از خبرگان صنا 12از نظرات  با استفادهبعد  گامدر . شدند شناسایی سازوکار
در  ياسشـنامه شـده، پر  ییشناسا يموجود اصول و سازوکارها یتو وضع یتاولو یابیدر ادامه و با هدف ارز. کردند یداپ یلمورد تقل 20

اصل و سازوکار بـا توجـه بـه     20 ینا یتنها در. شد یلپرسشنامه تکم 32و  گردید توزیع مرتبط کارشناسان و خبرگان از نفر 40 میان
؛ )نامطلوب یتوضع -کم یتاولو( پایش راهبردهاي از یکی دسته هر با متناسب و اندشده یمموجود، به چهار دسته تقس یتو وضع یتاولو

شـده   یشنهادپ) مطلوب یتوضع -باال یتاولو(؛ و حفظ )نامطلوب یتوضع -باال یتاولو(؛ بهبود )مطلوب یتوضع -کم یتاولو( يبازنگر
 . است

  :یديکل واژگان
  .راهبردها دفاعی، اکتساب نظام، کلیدي سازوکارهاي و اصول
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  مقدمه -1

 امور در آوريفن و علم نقش روزافزون یشافزا به توجه با که است آن از حاکی جهانی روندهاي امروزه،
 دلیل، همینبه. اندیافته ترياساسی اهمیت سازمانی و آرانهفن هاينوآوري یت،دفاع و امن ویژهبه مختلف،

 تولیـد  و ارتقـاء  بـراي  ايویـژه  ریـزي برنامـه  دفـاع،  حـوزه  در نوآوري اهمیت درك با مختلف کشورهاي
 یـق بخش دفاع در هر کشور از طر. انددیده تدارك فرآیندها و هاانهسام محصوالت، تجهیزات، تسلیحات،

از منافع  یانتخود را در ص هايتوانمنديو  شودمی ترمستحکم و ترقوي دکترینی و آورانهفن هاينوآوري
 التیاا یرنظ نظامی، هايآوريفن در پیشرو کشورهاي در دفاع وزارت طرفی، از]. 11[ بخشدمیارتقا  یمل

 اکتسـاب  نظام عنوان تحت نظامی، نیروهاي به مربوط هايبخشاز  نظرصرف یسمتحده، فرانسه و انگل
 یعنـی . اسـت  یمسلح و بخش صنعت یروهاين یازهاين یننظام اکتساب واسط ب. شودمی یفتعر ،1دفاعی

و  یـه ته یاهبود و ب ییر،بر تغ یآنها را مبن هايسفارش یامسلح در عرصه نبرد و  یروهاين هايمسالهحل 
از  ايشـبکه  یجـاد بـا ا  اسـت و کـرده   یـف تعر 2دفـاعی  اکتسـاب  هايبرنامهعنوان  ها، تحتسامانه یدتول

 یریتمطلـوب مـد   یجدر داخل و خارج بخش دفاع، آنها را تا تحقق نتا یو صنعت یقاتیتحق هايهمکاري
 ینیتحقق نوآفر منظوربه ها،قابلیت یقآن، تلف یرمجموعهز ينظام اکتساب و نهادها یکارکرد اصل. کندمی

  ].8[است  یدجد هايسامانهو خلق محصوالت و  یدفاع
    در انجـام   یمل يهایهسرما یریتمد براي ینظام عنوانبه، هاسامانهنظام اکتساب محصوالت و  ین،همچن
ـ و حما کـالن  اهـداف بـه   یابیدست يمحصول در راستا یبانیها و پشتها، برنامهپروژه  مشـتریان، از  تی

در اسـرع   یفیتاست که محصوالت با ک ینا ،نظام اکتساب یک یندر تدو یهدف اصل. است شده تعریف
ـ  یمـت مورد انتظار و بـا ق  يهایتبا بهبود در قابل يمشتر یازن يارضا يوقت در راستا و مناسـب   یمنطق

جهـت فـراهم آوردن    صـنعت، در  یکشور با همراهـ  یکوزارت دفاع  یعنی اکتساب ].20[اکتساب شوند 
اکتسـاب شـامل   . یـد کشور، عمـل نما  ینظام یروهاين یندهحال حاضر و آ یازمورد ن ینظام هايتوانمندي

 صورتبه یمعرف ها،نیازمندي سازيبرآوردهدر جهت  کارراه یک ارایه و توسعه انتخاب، ها،نیازمندي یینتع
 ينـابود  یتدر طول دوره عمر و در نها وانمندي،ت با مرتبط عناصر سایر یا تجهیزات از پشتیبانی خدمات،

  .]2[است فراهم شده  ي،مناسب توانمند
و  محصـوالت اکتسـاب   ، بـراي انگلسـتان و فرانسـه   یکـا، همچون آمر یشروپ يورهاـکش یگر،د ياز سو
ساز و  و اصولتوان یکه در همه آنها م هستندخاص و هدفمند  ینظام يدارا یکهر  یچیده،پ يهاسامانه

 یکـا، مثال، کشـور آمر  عنوانبه. بودن آنها نقش دارند را مشاهده کرد یشروکه در پ یمهم یديکل کارهاي
 یـل مورد تحل یخبرگ یمت یکو در کند می یافترا درآن یازدر ابتدا ن ي،مشتر یازبه ن ییگوپاسخمنظور به

 یـا پاسخ داده شـود و   یازبه ن یرفیزیکی،غ حل راه یکممکن است با  ي،مشتر یازن یلبا تحل. دهدیقرار م
نظـام   یـن ا. شـود  یشـنهاد ورانـه پ آفن يهاو با توجه به منابع و فرصت يمشتر یازمتناسب با ن یمحصول

                                                        
١ Defense Acquisition System 
٢ Defense Acquisition Program 
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و  یـد و ساخت، تول یتوسعه مهندس ي،ورآتوسعه فن یزیکی،حل فراه یلاز پنج مرحله شامل تحل ،اکتساب

مهم ورود خروج  یماتبا عنوان مقام مسئول تصم يشده است که فرد یلتشک یبانیو پشت یاتاعزام، عمل
  .]20[ داندیگو مکند و خود را پاسخیم ییداز هر فاز را تا
ـ اول یـابی، ارز ی،مفهوم یاز چهار مرحله طراح یزکشور انگلستان ن درنظام اکتساب   یلو سـاخت تشـک   هـی

بـا عنـوان مقـام     يه و فـرد مرحله دوم و سـوم بـود   ینب یاصل ییدنقطه تا یک يشود که آن هم دارایم
از متخصصان مختلف و  یکپارچه یمیت ین،همچن. است يجهت ورود به مرحله بعد ییدمسئول، مسئول تا

را اتخـاذ کننـد و    یماتتصـم  ینتا بتوانند در هر زمان بهتر ،نظام وجود دارد یننفعان گوناگون در اياز ذ
از چهـار   یزفرانسه ن ینظام اکتساب دفاع. ]13[ت برخوردار اس ییباال یتآنها از اهم يبرا یموضوعات مال
توان بـه  یشده که از موارد مهم در آن م یلتشک يبردارتحقق محصول و بهره ی،طراح ی،مرحله مقدمات

ـ   ی،محصـوالت دفـاع   یـی افزاانسـجام و هـم   یتاهم ید،به زمان تول دادن یتاهم از  یکپارچـه  یموجـود ت
در  کلیـدي  اصـول  برخـی . ]21[ مسئول پروژه اشاره کردمختلف و وجود شخص  ینفعانو ذ ینمتخصص

 يمقام مسئول از ابتدا تا انتها یکاست، همچون وجود  یتاهم يدارا یشروپ ياکتساب کشورها هاينظام
ـ ووج ت؛ییفو ک هـینان، هزـتوجه همزمان به سه عامل زم ؛پروژه  و  ینصـ از متخص ارچـه یکپ يهـا یمد ت

رقابـت   یجـاد و ا يبرون سپار ؛مهم و کمک به مقام مسئول یماتمتصمنظور اتخاذ به ،نفعان مختلفيذ
  . شودیم پرداختهبه آنها  یشترب ادامهکه در  یگرکنندگان و اصول دیدتول ینب

 یـا اصـل   یـک  عنوانبه یشروپ يکه در نظام اکتساب کشورها ییاز اصول و سازوکارها یاريمتاسفانه بس
 کشـور،  در دفـاعی  پیچیـده  هـاي سـامانه نظام اکتساب محصوالت و در  اند،شده یرفتهپذ یديسازوکار کل

 همـین . دارد وجود هایینقصانو  هاضعف آنها، سازيعملیاتیو  يساز ییدر اجرا یامغفول مانده است و 
 مسلح، نیروهاي نیاز مورد دفاعی هايسامانهمحصوالت و  یدتول موارد، اغلب در که، است شده موجب امر
 جایگاه یلبه دل طرفی دیگر، از. پذیرد صورت بیشتر منابع صرف با و ترطوالنیدر زمان  تر،نازل یفیتیبا ک

در مقابـل   یبازدارنـدگ  یجـاد کشـور و ا  یـت امن یندر تـام  یدفاع یچیدهپ هايسامانهمحصوالت و  یاتیح
ت تـا  الزم اسـ  یچیـده پ هـاي سامانهمحصوالت و  یننظام اکتساب ا یتبالقوه و بالفعل و اهم یدهايتهد
 یاکتساب دفـاع  هاينظام یديکل يموجود اصول و سازوکارها یتو وضع یتاولو یزاناز م یقیدق یابیارز
احصـاء   ياصول و سازوکارها کهاین اول: کند برداريپردهاز دو موضوع  تواندمی یابیارز ینا. یدآ عملبه

 دفـاعی  صنایع اکتساب هايمنظادر  یتاز اولو یاز چه سطح یشروپ ياکتساب کشورها هاينظامشده از 
در رابطه بـا   کشور، دفاعی صنایع اکتساب هاينظامموجود  یتوضع که،این دوم و هستند برخوردار کشور

 یتو وضـع  یـت از اولو یکسب شناخت و آگـاه . به چه صورت است ،شده ییشناسا ياصول و سازوکارها
دهنـد   یهارا سازوکارها، و اصول این بنديدسته يبرا ییمبنا تواندمیشده  ییشناسا ياصول و سازوکارها

ند اپژوهش عبارت ینا یاصل هايلذا سوال. هر دسته اتخاذ شوند يمناسب برا يکه بر طبق آن راهبردها
  : کهاین از
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 کشـورهاي  در یچیـده پ يهااکتساب محصوالت و سامانه هاينظام یديکل يسازوکارها و اصول 
 ؟اندکدام پیشرو

 چـه  بـه  کشـور  دفـاعی  صـنایع  در شده شناسایی سازوکارهاي و اصول دموجو وضعیت و اولویت 
 است؟ صورت

 شـده  شناسایی سازوکارهاي و اصول قبال در کشور دفاعی صنایع سوي از راهبردها ترینمناسب 
  است؟ کدام

 يپـژوهش نظـام هـا    یشینهو پ ينظر یمبان یبه بررس 2 بخشدر : شرح است ینساختار مقاله حاضر بد
ـ  يو کشورها یشروپ ياکتساب در کشورها ينظام ها ی،فاعاکتساب د . شـود  یدر حال توسعه پرداخته م

داده هـا و   یـل و تحل يپـژوهش، روش گـردآور   يپژوهش مشتمل بر استراتژ یروش شناس به 3 بخش
ابـزار   یـایی مشـتمل بـر سـنجش پا    هاداده یلبه تحل 4 بخش. است یافته اختصاص پژوهش هايفرضیه
و  یجنتا یرامونپ گیرينتیجهبه بحث و  یزن 5بخش . پراخته است هافرضیهآزمون  یجنتا داده و يگردآور

  .پرداخته است گران،پژوهش براي پیشنهادهایی ارایهها و  یافته
  
  پژوهش پیشینه و نظري مبانی -2

  ینظام اکتساب دفاع -1-2
 مـدیریت  صنعت، دفاعی، ائلمس زمینه در تخصص به که است دشوار و پیچیده فرآیندي دفاعی اکتساب

 یلیاردهـا بالغ بر م یاز منابع مل یبخش مهم ین،افزون بر ا. دارد یازن گذاريسیاست و ها طرح و قراردادها
ـ  ینه تنها منجر به آمـادگ  یاعـدر اکتساب دف وريبهره. شود یم یندفرآ یندالر صرف ا  یشـتر ب یاعـدف

  یـز ن یگـر د ياقتصـاد  یـد و قوا یصـنعت  هايوانمنديت یشدر منابع، افزا جوییصرفهبلکه موجب  شود،می
 از یکپارچـه  و مـنظم  ايمجموعـه "عبـارت اسـت از    یدفـاع  هايسامانهبه  یابیدست نظام. ]9[ شودمی

راهبـرد   يدر راسـتا  یابیدست مدیریت نهاد محوریت با که بازیگران و ها رویه قوانین، فرآیندها، نهادها،
 محقـق  بـراي  را ملـی  و دفاع بخش هايقابلیتها و  یتمسلح، ظرف ايیروهاز ن یبانیو پشت یمل یتامن

اکتسـاب   یـان در جر .]8["کنـد مـی  یریتمد یدفاع هايسامانهمحصوالت و  ها،برنامه ها،آوريفن شدن
هسـتند، شـالوده    یدفاع یعدفاع و صنا وزارت آن اصلی آفرین نقش که دفاعی هايسامانهمحصوالت و 

 یعوزارت دفـاع و صـنا   یشالوده راهبرد صـنعت  دیگر، عبارتبه. شودمی یختهر بخش دفاع یراهبرد صنعت
بـه   گـویی پاسخ براي اند؟،کدام بالفعل و بالقوه تهدیدهاي: گیردمیشکل  هاسوال یندر پاسخ به ا یدفاع
مـذکور   هـاي سـامانه به محصـوالت و   یدچگونه با یم؟،دار یازن ییبه چه محصوالت و سامانه ها یدهاتهد

 و کسـب  واسـطه  بـه  دفـاعی  هايتوانمندي ياز اکتساب هوشمندانه، ارتقا یهدف اصل. یم؟کن یداست پد
 اصـلی  اهـداف . اسـت  عملکـرد  و هزینـه  زمان، همچون معیارهایی برحسب تجهیرات اثربخش پشتیبانی
  :]2[از  اندعبارت هوشمند اکتساب
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 کـه زمـانی مـوارد در   یـن کـه ا  ه؛ینـ عملکـرد، زمـان و هز   يدر چارچوب پارامترهـا  هاپروژه ارایه 
  .گردندمی یینتع ،شودیدر مورد آنها اتخاذ م يگذاریهمهم سرما یماتتصم

 ی،نظام یاثربخش یانتوازن م سازيبهینه با و ترپایین یسکبا ر یدفاع يتوانمند یجیتدر کسب 
  .عمر چرخه هزینه و زمان

 و  ینظام یتکه امن ییدر جا یامنظ یروهاين يبرا یدجد یديکل هايآوريفن کسب زمان کاهش
  .باشند داشته نیاز آن به صنعتی پذیريرقابت

 یدفـاع  ینو دکتـر  هـا مشـی به خط  گوییپاسخ راستاي در دفاعی هايسامانهنظام اکتساب به  ین،بنابرا
 یـدها، بـه تهد  گوییپاسخ براي رو پیش هايگزینهپس از استخراج  یگر،د عبارتبه. گیردمیکشور شکل 

نظـام اکتسـاب    یـق و وزارت دفاع از طر شودمیبه وزرات دفاع سفارش داده  یازمورد ن یدفاع هايسامانه
 سازيیکپارچهو  یبعبارت است از ترک یکل طوربهنظام اکتساب  یکارکرد اصل.:کندمیخود آنها را محقق 

 هـاي سـامانه محصـوالت و   یجادا منظوربهبخش دفاع   یرونموجود در درون و ب هايتواناییو  هادانایی
ـ  اکتسـاب  نظـام  کارکردهـاي  سـایر . اسـت  دفاعی هايشایستگیکارا و اثربخش و خلق  یدفاع  اعیـدف

  :]8[از  اندعبارت
 دفاعی هايسامانه يبرا یازمورد ن يو کارکردها هاویژگی یینو تع تعریف  
 آنها ترتیب و توالی و مراحل بر مشتمل اکتساب فرآیند مدیریت و تعریف  
 پشتیبانی و تحویل از پس خدمات یریتمد  
 هاسامانه یجادا يبرا آوريفن توسعه و همکاري توسعه بسترهاي آوردن فراهم 
 بخـش دفـاع و    هـاي ظرفیـت ها و  یتقابل یانم ییهم افزا یجادو ا يساز یکپارچه ینی،آفر نظم

 غیردفاعی هايبخش
نظـام   یگرانبـاز . اسـت  يمتعـدد  گـران کنش و بازیگران بر مشتمل دفاعی اکتساب نظام سوي دیگر، از

 هايسامانهمحصوالت و  یجاداکتساب در عرصه ا یریتنهاد مد یتهستند که با محور ییاکتساب، نهادها
 براي اصلی بازیگر شش توانمی دفاع، بخش به ايشبکهبا نگاه گسترده و . کنندمی ینینقش آفر یدفاع
 ایـن . دارنـد  را خـود  خـاص  اهـداف  و ماموریت دیدگاه، یک هر که ساخت متمایز هم از را اکتساب نظام

و  دسـتی میان، بخش  یبخش باالدست: ]8[از  اندعبارت که کنندمینقش  یفايا هاییبخش در بازیگران
  .یدفاع یعدر صنا ينوآور یدست یینبخش پا

  .نمود مشاهده را بخش هر یگرانباز همراه به بخش هر رسالت مذکور، هايبخش توانمی ،1 شکل در
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 ]8[ یدفاع یعدر صنا ينوآور یدست یینو پا یدست یانم ی،بخش باالدست - 1 شکل

مشتمل بر هشت فاز است کـه در ادامـه بـه     ینظام اکتساب دفاع ییو اجرا ینديمدل فرآ یگر،د يسو از
  :]8[شود یفازها پرداخته م ینا یحتشر

 ل یمسـاله بـه مسـا    یمتقس( آن تحلیل و مسلح نیروهاي از ازنی و مساله صورت دریافت: صفر فاز
 یـده، ا یـد آنهـا، تول  يبنـد یـت ورنـه و اولو آمشخص فـن  يهاهدف یینتع یازها،ن یصمجزا، تشخ

  )راه حل ینو انتخاب بهتر یازرفع ن يهاراه ییشناسا
 يهـا یژگـی و یـف محصـول، تعر  یمفهـوم  یها، طراحیدهو ا یممفاه یدتول( فنی تحلیل: یک فاز 

  )یازاجزا مورد ن یفو تعر یازمورد ن يعملکرد
 برنامه اقدام و  یهو در دسترس، ته یازمورد ن يها یتمنابع و قابل یلتحل( مدیریتی تحلیل: دو فاز

 )توسعه يبرا يبندزمان
 تصویب و تایید اعتبارسنجی، وه یارا( معرفی: سه فاز( 
 تست و نمونه ساخت و مهندسی: چهار فاز 
 کنتـرل و   ي،پروژه، انعقاد قـرارداد، ابزارسـاز   يبندیمتقس یشی،آزما یدتول( توسعه و یدتول: پنج فاز
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 )لینظارت و تحو

 بهبود هايزمینه شناسایی و مشتري رضایت سنجش تحویل، از پسخدمات ( تحویل: شش فاز( 
 یبانیو پشت یاتیعمل یريکارگهب( اشاعه: هفت فاز( 

  شروپی کشورهاي در دفاعی اکتساب نظام -2-2

 يو سامانه ها محصوالتدر اکتساب  یشروپ يانگلستان و فرانسه از جمله کشورها یکا،متحده آمر یاالتا
سه کشور مورد  ینا یشده است که نظام اکتساب دفاع یمقاله سع ینشوند و لذا در ا یمحصوب م یدفاع

 .شده است یحرسه نظام تش یناز ا یکصورت مختصر هر که در ادامه به یرد،مطالعه قرار گ

  یکامتحده آمر ایاالتدر کشور  دفاعی يهانظام اکتساب سامانه -1-2-2

مرحله  5که مشتمل بر  است یکامربوط به کشور آمر دفاعی يهااکتساب سامانه يهانظام یناز بهتر یکی
و با منابع  شده یکاربر بررس یازهاياکتساب است، ن يهاورود به مرحله یازنیشدر مرحله صفر که پ. است

سـازمان، آمـوزش،    یندر دکتـر  ییراتیکه بتوان با تغیورانه تطابق داده شده و درصورتآفن يهاو فرصت
کمتـر، از   یلـی و زمان خ ینهصرف هز یلکاربر پاسخ داد، به دل یازبه ن یالتکارکنان و تسه ي،مواد، رهبر

را ارضـاء نمـود،    يمشتر یازن یرفیزیکی،غ ییرنتوان با تغ کهیاما درصورت. شودیم يمحصول خوددار یدتول
شـامل   یبها به ترتمرحله ینا. شد يمشتر یازبه ن ییگوپاسخ منظوربه يامرحله 5 ياوارد چرخه یستیبا

 یاتعمل یتو درنها يسازيو جار یدو ساخت، تول یتوسعه مهندس ي،ورآتوسعه فن یزیکی،حل فراه یلتحل
  . هستند یبانیو پشت

مقـام مسـئول، در    ییدشود، سپس با تایانتخاب م یکاف یلو تحل یهراه حل با تجز ینبهتر یکدر مرحل 
توسـعه  (محصول وجود داشته باشد وارد مرحلـه دوم   یدتولبراي  یخاص يورآبه توسعه فن یازن کهیصورت

 ومد مرحلـه  در. شـود می) ساخت و مهندسیتوسعه ( سوم مرحله وارد صورت این درغیر و شده) يورآفن
 هزینـه،  درخصـوص  مسئول مقام تایید با و شده تولید بیرونی قراردادهاي انعقاد با آوريفن از هایینمونه
 مهـم  امـر  یک که گیردمی قرار مدنظر تکاملی توسعه مرحله این در. یابدمی پایان مرحله کیفیت، و زمان

بـا در نظـر گـرفتن    ( 1سپاريرونب طریق از مهندسی معیار نمونه سوم مرحله در. است اکتساب فرآیند در
مرحلـه   یـن در ا. شـود یآن، وارد مرحله چهارم م ییدشده و با تا یدتول) هاتست یها و طراحیسکر یتمام
منظـور  و به یردگیصورت م ینواقص اقدام اصالح یلتحل یقشود، سپس از طریبا نرخ کم انجام م یدتول

در انتهـا در مرحلـه پـنجم    . یـرد گیانجـام مـ   ین آتش واقعانبوه آزمو یدتول منظوربه ،ورود به مرحله بعد
) یتوسعه تکـامل ( يورآتوسعه فن براي يبه پلکان بعد یازشود و درصورت نیم یدمحصول با نرخ باال تول

مجـدد سـامانه گرفتـه     يورآفـر  یابه انهدام، استفاده مجدد،  یمعمر سامانه، تصم يدر انتها. شودیوارد م
  ].17،20[شود یم

                                                        
١ Outsourcing  
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 در انگلستان دفاعی يهانظام اکتساب سامانه -2-2-2

است که شامل موارد  ياچهار مرحله آیندفر یکانگلستان به صورت  در یچیدهپ يهانظام اکتساب سامانه 
بـه   یدر مرحله مفهوم. و مرحله ساخت یهمرحله اول یابی،مرحله ارز ی،مرحله مفهوم): 2شکل ( است یلذ

 مرحله در. یردگیها صورت مینهاز هز یهبرآورد اول یکها پرداخته شده و حلراه یهاول یو بررس یازن یبررس
ـ  یتر بررسیقزمان و عملکرد به صورت دق ینه،ها با توجه به توازن سه محور هزگزینه ارزیابی، . شـود یم

 یـل تکم موارد ییدتا یفهمهم وظ یماتقرار دارد که مقام مسئول تصم یاصل ییدمرحله نقطه تا ینا يانتها
 يبـرا  یـق نسـبتاً دق  یمال ینبرنامه تام یکنقطه  ینشده و اجازه ورود به مرحله بعد را به عهده دارد، در ا

-یمـ محصول مشـخص   یاتیعمل یلوتح يهایخر به همراه تارچرخه عم يهاینهطور هز نیپروژه و هم
 يهایشود و خط مشینتخاب مسامانه ا یدجهت تول یمانکارنام دارد، پ یهدر قسمت بعد که مرحله اول. شود
 در. یـرد گیو اصالح قرار م یلچرخه عمر مورد تعد يهاینههز ینشود، همچنیم یمتنظ يو نگهدار یرتعم

انجـام   يو نگهـدار  یراقدامات تعم یی،شده و تا مرحله وارها یدباشد، سامانه تولمی ساخت مرحله که انتها
  ].13،27[شود یم
  
  
  
 
  
  

  انگلستان در پیچیده هايمانهسا اکتساب نظام - 2 شکل

 در فرانسه دفاعی يهانظام اکتساب سامانه -3-2-2

در مرحلـه  ). 3شکل ( است يبردارتحقق محصول و بهره ی،طراح ی،نظام شامل چهار مرحله مقدمات ینا
  مختلـف صـورت    يهـا ینـه راجع بـه گز  یهاول یبررس یکشود و یم یفتعر یقبه صورت دق یازن یمقدمات

هـا  حـوزه  سایر با محصول کلی انسجام از و شده برآورد دسترس در و نیاز مورد منابع همچنین. ردیگیم
    یشو آزمـا  یـف تـر تعر یـق ممکن بـه صـورت دق   يهاحلراه ی،در مرحله طراح. شودیحاصل م یناناطم

 یوهايمرحله تحقـق محصـول براسـاس سـنار     يبرا يبندو زمان ینهمربوط به هز يهاینشوند، تخمیم
سوخت  یدکی،پرسنل قطعات  یاز،مورد ن يهایرساختز یست،ز یطبرنامه بر مح یرمختلف انجام شده و تاث

شود، یها مشخص مدر ادامه پس از آنکه اعتبار و صحت انتخاب. یردگیقرار م یموارد مورد بررس یرو سا
خـوردار اسـت،   رب ییسـزا هب یتمرحله از اهم ینشود که کاهش زمان در ایمرحله تحقق محصول آغاز م

ـ  یتاهم يبرون سپار یجهکند و درنتیم یريجلوگ یفن يهااز منسوخ شدن انتخاب یراز  مرحلـه . یابـد یم

 مفهومی طراحی مرحله ارزیابی مرحله اولیه مرحله

 اصلی تایید نقطه

 ساخت مرحله
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 يضـرور  يهـا ه خدمات و سامانهیباشد که سازمان مسئول اکتساب به ارایاز محصول م يبرداربهره آخر

اقـدام بـه    يمـوازات مشـتر   بـه  ینپردازد و همچنـ یمرحله م ینجهت حفظ اهداف محصول در سراسر ا
  ].21،22[پردازد یو رفع نقاط ضعف محصول م ییشناسا

  
  
  
  
  
 

  فرانسه در پیچیده هايسامانه اکتساب نظام - 3 شکل

  توسعه حال در کشورهاي دفاعی در اکتساب نظام -3-2

و  یجنتـا  یبرخ یايگو یران،هند و ا ین،اکتساب در سه کشور در حال توسعه چ يهانظام یو بررس مطالعه
 یینپـا  ینظـام اکتسـاب دفـاع    "يوربهره"هر سه کشور از نظر . گرددیه میها است که در ادامه ارایافته

 يورآنظام علم، فن. یابددست  ییبه بهبودهااست توانسته  ،که انجام داده یبا اصالحات ینالبته چ. هستند
 یـن در ا یمسـتحکم و توانمنـد بـوم    نوآورانه یتظرف یجادا يهماهنگ برا یتالش ینچ یدفاع يو نوآور

ـ  ییدر مرحله ابتدا یندفرآ ینکشور آغاز کرده است، اما ا  يهـا  یـت از همـه متمرکـز بـر فعال    یشاست و ب
مـوارد   ینا یانگرفوق ب ياکتساب کشورها يهاانجام شده بر نظام يهایبررس]. 3[است  یدارو پا یجیتدر

 یـرو؛ ن يقابل قبول برا ینهبا هز یازسامانه موردن نبود یروها؛ه نب یازهنگام سامانه موردنبهندادن ه یارا: است
 "و تعامل یکپارچگی نبود"در هر سه کشور  ین،همچن. یرون يمطلوب برا یفیتبا ک یازسامانه مورد ن نبود

 یفارتباطات و تعامالت ضـع : ها استیتواقع ینا یايگو ،هایبررس. مشهود است یدر نظام اکتساب دفاع
بـه  فقـدان  و  دانـش  یـان جرنبـود  هـا؛  نقش یپوشانتداخل و هم ی؛نظام اکتساب دفاع ینانرآفنقش ینب

متعـدد در نظـام    یانوجود متول ی؛نظام اکتساب دفاع ینانآفرنقش یاندانش و اطالعات م يگذاراشتراك
ـ  ،هدف مشترك و واحد یکفق بر اوت نبود  ی؛اکتساب دفاع  ی؛نظـام اکتسـاب دفـاع    ینـان آفرنقـش  ینب

و بودجه و اکتساب سامانه؛  یزيرمسلح، برنامه یروهايو مطالبات ن یازن یینتع یندهايفرآ نبودن اهنگ هم
سـالح و ضـعف در    يهـا و توسـعه سـامانه   یـد تول هـاي و راهبرد یدفاع یندکتر ینب معنادار یوندپ فقدان
  .]9[ها یتبودجه بر اساس اولو یصتخص

 یـک نامطلوب است و  ینديفرآ "مسلح یروهايو مطالبات ن یازن ینو تدو یینتع یندفرآ"هر سه کشور  در
مشارکت : ها استیافته یندهنده انشان يهایبررس. مطالبات وجود ندارد ییننگر در تعجامع و کل یکردرو

در نظـر نگـرفتن کـل     یـه؛ مکرر در مطالبـات اول  ییراتمطالبات؛ تغ ییندر تع ینانآفرنقش یتمامنداشتن 
 مطالبـات بـه زبـان     یـان نشـدن  مطالبـات؛ ب  یـان مطالبات؛ فقدان نگاه بلندمدت در ب نیاچرخه عمر در ب

 طراحی مرحله محصول تحقق مرحله

 مقدماتی مرحله

 و توسعه تعریفمکانپذیريا
 سازيصنعتی

 تولید

 برداريبهرهمرحله 
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   یو انجـام برخـ   یـف تعر یروهـا؛ و ن یدفـاع  یعصـنا  یانضعف در تبادل اطالعات م یاتی؛عمل يهایتقابل

اکتسـاب   يپـروژه هـا   یفو تعر یجذب منابع مال يکه بر مبنا یواقع یازاکتساب نه بر اساس ن يهاپروژه
  .یو سازمان یگروه ي،فرد یقو عال یقس سالبراسا

. هستند ییهایها و کاستضعف يدارا "یشرفتهپ يهايورآو توسعه و فن یقتحق"هر سه کشور در حوزه 
دنبـال امـور زودبـازده    طور عمده بـه به یدفاع یقاتتحق ینانآفرنقش: است یقحقا ینا یانگرها نمایبررس

ورانه آفن یوابستگ یع؛نوظهور و بد يورآبه فن یپردازند؛ کم توجهیم یادینبن یقاتهستند و کمتر به تحق
و  يورآفـن  یبودن سطح بلوغ و آمادگ یینپا یادین؛بن يورآاز فن نبودن برخوردار  ی؛خارج يبه کشورها

 یو سـاخت محصـوالت بـوم    یطراحـ منظـور  به یقاتیتحق يبودن اعتبارت واگذار شده به نهادها یناکاف
  .]9[ یازموردن

  
  پژوهش شناسی روش -3

 یـن از ا یکـی . نمـود  يبنـد متفاوت دسـته  يمختلف و از نقطه نظرها يهایوهتوان به شیها را مپژوهش
ـ    ـها از نظر هـ پژوهش. استپژوهش  یکها بر اساس هدف يبنددسته     یمتقسـ  یدف بـه سـه دسـته کل

هـدف آن   یـرا ، زاست يوهش از نظر هدف، از نوع کاربردپژ ینا. ياو توسعه ي، کاربردیاديبن: شوندیم
هـا  پژوهش ی،از طرف. است یاکتساب دفاع يهانظام مدیریت یعنی ینه،زم یکدر  يتوسعه دانش کاربرد

ـ  یمتقسـ ) یفیتوص( یشیآزما یرو غ یشیداده به دو دسته آزما يرا بر اساس نحوه گردآور  یـن ا. کننـد یم
است که هـدف   ییهاشامل مجموعه روش یرااست، ز یفیاده از نوع توصد يپژوهش از نظر نحوه گردآور

 يبـرا  توانـد صـرفاً  یم یفیتوص يهاپژوهش ياجرا. است یمورد بررس يهایدهپد یا یطشرا یفآنها توص
   ].6[باشد  یريگیمتصم ینددادن به فرآ یاري یاموجود  یطشرا یشترشناخت ب

و  1یکم يهابه دو نحله کالن پژوهش یريپذیتکم نظررا از  ینو سازما یریتیمد يهاپژوهش ی،از طرف
کـه  یدر حال. وجود دارد 3یبیترک یوهش یکردتحت عنوان رو یزن یالبته طبقه سوم. کنندیم یمتقس 2یفیک

 5یاسـی ق -يایهفرض یماست که به عنوان پارادا 4ییاثبات گرا یمپارادا ی،کم يهاپژوهش یاديبن یمپارادا
 یکردرو ].5[دارند  7يانتقاد یهو نظر 6یريتفس يها یمدر پارادا یشهر یفیک يهاود، پژوهششیشناخته م

  یـت گـردد؛ موقع یمشـخص مـ   یهآزمـون فرضـ   یـق از طر یقـت حق یتماه یرااست، ز یپژوهش کم ینا
اسـت؛ کـانون توجـه     یرمند و تکرارپذنظام یافته،است؛ طرح پژوهش به صورت ساختار یرونیگر بپژوهش

ها داده ییاست؛ بازنما یصورت تصادفها بهیهستند؛ انتخاب آزمودن) و سازوکارها اصول( یرهاتغپژوهش م
                                                        

١ Quantitative  
٢ Qualitative  
٣ Mixed method approach 
٤ Positivism 
٥ Hypothetic- Deductive 
٦ Interpretive Paradigm 
٧ Critical Theory 
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هـا در قالـب جـداول و    یافتـه  ییگردد و بازنمایم يآمار يها یلشامل تحل یل؛ تحلاست يبه شکل عدد

 يایوهچندشـ مطالعات . است 1ايچندشیوه مطالعات نوع از پژوهش این طرفی، از. است يآمار ينمودارها
 يبـرا . کنندیواحد استفاده م یپژوهش یمپارادا یکها درون داده یلو تحل يمختلف گردآور يهایوهاز ش

 يبـردار بهره یمایشتواند از مطالعه اسناد و مدارك به همراه پیگر مپژوهش ی،پژوهش کم یکمثال، در 
  ].4[کند 

  داده يگردآور -1-3
 ،اسـناد  یـل و تحل مطالعـه : اسـت  شـده  بـرداري بهرهها داده يآورمعج رايب روش سهپژوهش از  یندر ا

 ياز ابزارهـا  یکـی  اسـناد  یـل و تحل مطالعه. پرسشنامه و خبرگی پانل یک قالب در خبرگان از نظرسنجی
مـورد   یـد کـه با  یـاز موردن يهـا هـا، داده از پژوهش یدر برخ. است پژوهش یازمورد ن يهاداد يجمع آور

دنبـال اطالعـات   گر بهکه پژوهشصورت ینبد. آماده است یشاز پ یرند،قرار گ یللو تح یهو تجز یبررس
 يهاها و قالبشده و در پرونده یهکه از قبل ته یاطالعات يآورتواند نسبت به جمعیبلکه م یست،ن یدجد

 یـد، آیحساب مبه یروش ارزان یوهش ینواسطه موجود بودن اطالعات، ابه. مختلف موجود است، اقدام کند
در گذشـته   یروند موضوع مورد بررس یابیآن، امکان ارز یتمز ینترشود و مهم یم ییجودر وقت صرفه

  .استروش  یناطالعات به ا يآوردر جمع یاعتبار اسناد و مدارك مورد مطالعه، مساله اصل. است
 يهـا یسـیون کمجلسـات، گـزارش   صـورت  ی،رسـم  يهایادداشتها و توان به نامهیاسناد م ینتراز مهم

 یکـا، آمر یاسـناد مـرتبط بـا نظـام اکتسـاب دفـاع       ینهزم یندر ا. ]10[اشاره کرد  یمختلف و اسناد قانون
 یقطر ینا ازتا بتوان  گرفتند قرار مطالعه مورد ینهزم یندر ا یشروپ يعنوان کشورهاانگلستان و فرانسه به

، 2013 سـال  بـا  مـرتبط  آمریکا، کشور به وطمرب اسناد. احصاء نمود رااکتساب آنها  ياصول و سازوکارها
 طریـق  از. بودنـد  2009 سال به مربوط فرانسه کشور اسناد و 2004 سال به مربوط انگلستان کشور اسناد

 يو سـازوکار در نظـام هـا    اصـل  28، فـوق  کشورهاي دفاعی اکتساب هاي نظام مدارك و اسناد مطالعه
  . شده است ییشناسا یشروپ يکشورها دفاعیاکتساب 

 يمناسب و مساعد یطمح یرد،گیحوزه صورت م یکاز خبرگان در  يکه با حضور تعداد یخبرگ يهاپانل
هـا بـه بحـث    مورد نظر را مطرح کرد تا خبرگان در رابطـه بـا پرسـش    يهاکند تا بتوان پرسشیم یجادا

هـا و  ت کـه نگـرش  اسـ  یـن فرض بر ا ،روش یندر ا. را مطرح سازند یشانهایدگاهبپردازند و نظرات و د
شکل  يگوش دهند و برا یگراندارند به نظرات د یازو اغلب افراد ن یردگیشکل نم ،افراد در خال يباورها

 از متشکل پانلی برگزاري طریق از مرحله این در بنابراین،. ]10[دادن به نظرات خود از آنها استفاده کنند 
 آنها از تعدادي و گرفتند قرار بررسی و بحث مورد هاسازوکار و اصول این دفاعی صنایع خبرگان از نفر 12
 ایـن  درنهایـت  و شـدند  حذف کرد، می تداعی را مفهوم یک که تکراري موارد و شدند ترکیب یکدیگر با

  .است کرده پیدا تقلیل مورد 20 به سازوکارها و اصول
                                                        

١ Multi-methods Studies 
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از  ياپرسشـنامه مجموعـه  . پـژوهش اسـت   يهاداده يگردآور يبرا یجرا ياز ابزارها یکی نیزپرسشنامه 

ـ ارا یادهنده با مالحظه آنها پاسخ مناسب را انتخاب کرده و است که پاسخ) هایهگو(ها سوال ـ ی . دهـد یه م
 ییهاسوال یقاز طر. دهندیم یلپژوهش را تشک ياجرا يگر براپژوهش یازمورد ن يهاها، دادهپاسخ ینا

. قـرار داد  یـابی افراد را مورد ارز یدنگرش و عقا یق،التوان دانش، ع یشوند، میکه در پرسشنامه مطرح م
. دست دهـد به یقمصاحبه عم یکها را با دقت الزم همانند تواند دادهیتوجه داشت که پرسشنامه نم یدبا

 یرپرسشنامه همراه سـا  یلشود که تکمیم یهشده، توص يگردآور يهاباال بردن دقت داده يبرا ین،بنابرا
کـار   و اصل و ساز 20 يحاو ياپژوهش، پرسشنامه ینانجام ا يدر راستا. ها باشدادهد يگردآور يابزارها

 درخصوص پرسش به بخش یک بود؛ بخش دو دارايشده که  یهته خبرگی پانلاستخراج شده از  یديکل
 میـزان  درخصـوص  پرسـش  بـه  دیگـر  بخش در و اکتساب کلیدي سازوکارهاي و اصول موجود وضعیت
 یدفـاع  صـنایع  کارشناسان و یراننفر از مد 40 ،منظور بدین. است پرداخته زوکارهاسا از یک هر اولویت

 ياجلسـه  یند و طـ د، انتخـاب شـ  ندداشت ییآشنا ،ودجا یطکه حداقل پنج سال سابقه کار داشته و با شرا
اصـول و   يحاو ياپرسشنامه یانشد و در پا یحه و تشریآنها ارا يشده برا ییشناسا ياصول و سازوکارها

 ییمحتوا و يصور ییروا .شد یلپرسشنامه توسط آنان تکم 32 یتدر نها. شد یعآنها توز یانسازوکارها م
  . گردید برطرف آن از نارسایی و ابهام گونه هرو  یخبره بررس 4پرسشنامه توسط 

  .داده شده است یشنما ،1در جدول  ينمونه آمار یشناختیتاطالعات جمع
 آماري نمونه یشناختجمعیت اطالعات -1  جدول

 ودجا در کار سابقه تحصیالت

  10- 5  15-10  20-15  25-20 کارشناسی  ارشد کارشناسی دکتري
11  18 3  8  6  9  9  

 نمونه تعداد 32 32

  داده  یلروش تحل -2-3
اسـتفاده شـده    1یـدمن از آزمون فر ،پژوهش هايیهها و آزمون فرضداده تحلیلمنظور به ،پژوهش یندر ا

    یـن ا يدارا یـک، ناپارامتر يهـا آزمـون . اسـت  یـک ناپارامتر يهـا از آزمـون  یکـی  یدمن،ون فرآزم. است
 ییهایهفرض یبررس يبرا عموماً: سازندیم یزمتما یک،پارامتر يهاهستند که آنها را از آزمون ییهایژگیو

 یستند؛ن) بودننرمال (جامعه  یعدر باره شکل توز یمستلزم فرض خاص ؛روندیکار مهب یفیک یرهايبا متغ
 يهـا تر است و نسـبت بـه آزمـون   و فهم و کاربرد آنها ساده یدندمف یارکوچک بس يهادر ارتباط با نمونه

 یتواند به بررسـ یم یدمنآزمون فر ین است که،مهم ا یارنکته بس. برخوردارند ياز دقت کمتر یک،پارامتر
طـور  بـه . شـود یبسته توسط افراد استفاده مـ وا یرهاياز متغ يتعداد) يبندرتبه يبنداولویتبودن  یکسان

                                                        
١ Freedman Test 
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آزمـون  . وجـود نـدارد   یرهـا متغ يبندرتبه يبرا یروش یچانجام شده باشد، در آمار ه یريگاگر نمونه ی،کل
ـ  یهاگر فرض. ها بپردازدبودن رتبه یکسان یتواند به بررسیتنها م یدمنفر تـوان  یصفر آن رد شود، تنها م
حالـت   یرها،متغ يبندیتدر رابطه با اولو یريگیجهو نت یستن یکسانها تبهر یانگینکرد که م یريگیجهنت

  ].12[اتکا ندارد  یتو قابل نیست یداشته و استنباط یفیتوص
  پژوهش يهایهفرض -3-3

 یهفرض یندر ا ):ینظام اکتساب دفاع يو سازوکارها اصولموجود  یتوضع(اول پژوهش  یهفرض
با . شود یپرداخته م ینظام اکتساب دفاع يو سازوکارها اصولجه به ودجا در تو یکنون یتوضع یبه بررس

ـ  از حاصل هاي داده روي بر که یدمناستفاده از آزمون فر کـه   ي، نمـره ا یـرد گ یپرسشنامه ها صورت م
اگر همه  یبترت ینبد. دست خواهد آمداست به یکنون یتتوجه به هر سازوکار در وضع یزاننشان دهنده م

  .شودیرد م ،صورت ینا یرو درغ یرفتهفرض صفر پذ رند،یبگ یکسانینمره 
H0 :است یکسان ینظام اکتساب دفاع يموجود همه اصول و سازوکارها یتوضع.  
H1 : اصول و سازوکارها است یراز سا یمتفاوت یتوضع يسازوکار دارا یااصل  یکحداقل.  

 یکهر  یتاولو یبه بررس یهفرض یندر ا ):ینظام اکتساب دفاع يسازوکارها یتاولو(دوم  یهفرض
 روي بـر  کـه  یـدمن با استفاده از آزمون فر. شودیپرداخته م دفاعینظام اکتساب  ياز اصول و سازوکارها

 یـا  اصـل هـر   یـت اولو یـزان دهنـده م که نشـان  يانمره یرد،گیها صورت مپرسشنامه از حاصل هايداده
فـرض   یرند،بگ یکسانیل و سازوکارها نمره اگر همه اصو یبترت ینبد. آمد خواهد دستبه ،سازوکار است

  .شودیصورت رد م ینا یرو درغ یرفتهصفر پذ
H0 :است یکسان ینظام اکتساب دفاع يهمه سازوکارها یتاولو.  
H1 : و سازوکارها است اصول یراز سا یمتفاوت یتاولو يسازوکار دارا یااصل  یکحداقل.  

  
  ژوهشپ يهایافته ارایهها و داده یلو تحل یهتجز -4

 از نظرسـنجی  و اسناد تحلیل و مطالعه طریق از شده احصاء سازوکارهاي و اصول -1-4
  خبرگان

پرداختـه شـد و    مـدارك اسناد و  يمحتوا یلاول پژوهش به تحل مرحلهمطرح شد، در  گونه که قبالًهمان
نفـر   12کل از پانل خبرگان متش يبرگزار یقسپس از طر. قرار گرفت ییاصل و سازوکار مورد شناسا 28

 سـازوکارها  و اصـول  ایـن  2 جدول درکه  یافت یلمورد تقل 20اصول و سازوکارها به  ی،از خبرگان دفاع
  .است شده داده نشان
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 پانل برگزاري و اسناد مطالعه از مستخرج دفاعی اکتساب نظام کلیدي سازوکارهاي و اصول -1 جدول

 خبرگان
  توضیح  کلیدي سازوکارهاي و اصول ردیف

X1 
 یازن یلو تحل یافتآغاز اکتساب با در

  یرواز ن
 کنـد، مـی  که هاییبررسی با و نیرو، نیاز دریافت با اکتساب مسئول سازمان
  .نمایدمی غیرفیزیکی یا فیزیکی حلراه با نیرو نیاز برآوردن به تصمیم

X2  یـده نگاه هوشمندانه و کالن نگر از ا 
  صولمح ییتا وارها

 سـطوح  و فرآینـدي  هـاي گـروه  در هبسـتگی  و یکپارچگی باعث نگاه این
 وارهایی تا کاربر نیاز اعالم از نگاه این در. گرددمی سازمان و پروژه عملیاتی
  .است شده دیده پیوسته صورتبه شده تولید محصول

X3   کسب  یکتوجه به اکتساب به عنوان
  وکار

 وظیفه و ماموریت یک نه و پایدار رکا و کسب یک چشم به اکتساب به نگاه
 هايهزینه اتالف از رشد، بر عالوه که شودمی موجب دولتی -اداري صرف
 مالحظه مورد هم هافعالیت اقتصادي هايجنبه و شود پیشگیري حد از بیش
  .گیرند قرار

X4 
 یکینـرم و تـاکت   يهاحلتوجه به راه
  یزیکیسخت و ف يهاحلدر کنار راه

 غیرفیزیکی هايحلراه با بتوان که دارد وجود امکان این نیرو، یازن دریافت با
 داد، پاسخ نیاز آن به... و آموزش کارکنان، رهبري، ها،دکترین تغییر همچون

  .نیست صرفه به فیزیکی هاي حل راه تولید جهت اضافی هزینه در نتیجه

X5 
و  یرندهگ یممقام تصم یک یصتخص

وژه و سـطح  پر يناظر از ابتدا تا انتها
  يو یاراتاخت يبند

-پاسخ به بگیرد، تصمیم باید موقع چه و چیزي چه به راجع کسی چه کهاین
 از مرحلـه  هـر  از خـروج  معیارهاي بایستی. کندمی کمک سیستم بودن گو

 در مسئول مقام یک و شود، مشخص...  و تولیدي اسناد هزینه، زمان، جمله،
  .نماید سیبرر را معیارها آن مرحله، هر انتهاي

X6 
ــه صــورت   انتخــاب مقــام مســئول ب

  ینفعانو با توافق ذ یرقابت
 از کاندیـداها  از اي مجموعه میان از رقابتی صورتبه معموالًمسئول،  مقام

 در همچنـین، . شـود  مـی  انتخـاب  اکتسـاب  مسئول سازمان خارج یا داخل
  .شود می گرفته مشورت نفعانذي همه از او انتخاب

X7 
وژه ها و رفتار متناسب پر يبنددسته
  از دسته ها یکبا هر

 مشتري بودجه، زمان، نظیر مختلف معیارهاي اساس بر هاپروژه بنديدسته
 با رابطه در گیريتصمی تواند می...  و هاآوريفن سطح پروژه، کارفرماي و

  .نماید تسهیل را هاپروژه

X8 
ــا ــاور ییشناس ــايو انتخــاب فن  يه

  یازن یک به ییپاسخگو يبرا یديکل
 یـک  که است ممکن زیرا است، مهمی و هوشمندانه امر بسیار موضوع این
 در و باشـد  کـردن  برطرف قابل متعددي هاي فناوري طریق از قابلیتی نیاز
  .کند می پیدا باالیی اهمیت اي هزینه و عملکردي معیارهاي به توجه جااین

X9 

 به یابیدست يهایوهتوجه به انواع ش
 یـاز بـه ن  ییگـو پاسـخ  يبرا يورآفن

ــد،خر( ــقتحق ی ــعه درون ی زا، و توس
  )ورانهآفن يهايهمکار

 قابلیتی، نیازهاي به گوییپاسخ براي کلیدي هايآوريفن شناسایی از پس
 خرید آوري،فن زايدرون توسعه نظیر فناوري اکتساب رویکردهاي کلیه به
 امر این. شود می توجه فناورانه راهبردي هاي همکاري و آوريفن انتقال و

 گیرد قرار نظر مورد آوريفن اکتساب در کار جوانب همه که گردد می باعث
  .گردد اتخاذ زمینه این در اي هوشمندانه نسبتاً تصمیمات و

X10 
-توسـعه  یـان م یرقـابت  يفضا یجادا

  يورآدهندگان فن

 کیفیت، عملکرد، زمینه در دهندگانتوسعه که شود می موجب رقابتی فضاي
 را خود کهاین دلیل به همچنین و بپردازند رقابت به یکدیگر با هزینه و نزما
 کاسته هاآن زنی چانه قدرت از بینند،می دهندگان توسعه سایر با رقابت در

   .شود می
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  توضیح  کلیدي سازوکارهاي و اصول ردیف

X11 
در ورود به  یتکامل-یجیتدر یکردرو

  انبوه یدمرحله تول
 ي،ورآفن یارونه معنم یددر تول یتکامل-تدریجی روندي انبوه، تولید منظوربه

 یدتول يهابا نرخ کم و در انتها نمونه یدتول یارنمونه مع ی،مهندس یارنمونه مع
  .شود یبا نرخ باال انجام م

X12 
و  یبانیدر نظر گـرفتن راهبـرد پشـت   

  چرخه ياز ابتدا ينگهدار
 راهبرد اولیه توسعه پشتیبانی، اهداف ابتدا از پشتیبانی هايبرنامه تعیین براي

 پشتیبانی هاي بسته نهایت در و پشتیبانی برنامه پشتیبانی، راهبرد تیبانی،پش
  .شوند می مشخص

X13 
و  یابیمحور بـودن نظـام دسـت   شبکه

  یانبندانش ییکارفرما

 از پرهیـز  و دسـترس  در و اختیار در هاي ظرفیت همه از استفاده منظور به
 گرفتـه  درنظر شبکه و هسته منطق باید منطق، بی و رویه بی هاي تصدي

 به نیاز که فعالیتی هر اصلی، هسته عنوان به اکتساب مسئول سازمان. شود
 بقیـه  و بگیـرد  خـود  اختیار در باید را داشته، دانش انباشت و گیري تصمیم
  .نماید سپاري برون را تواند می که مواردي

X14 
مسـتقل در هـر    يهـا ینههز ینتخم

-ینـه صحت هز یمرحله جهت بررس
  شدهاعالم  يها

 ینـه باشد، عالوه بـر هز  یکه منطق اکتساب، هسته و شبکه م یلدل ینا به
اکتسـاب بـزرگ    يبرنامـه هـا   يمقام مسئول، بـرا  ییداعالم شده و تا يها

 يهـا ینـه مستقل شده، تا از اعمـال هز  يا ینههز ینموظف به تخم ينهاد
  . شود یشگیريبه سازمان مسئول اکتساب پ یاضاف

X15 
ــتجم ــصی ــاع تخص ــف و م يه ختل
ـ  یکدر  ینفعانتمام ذ یندگاننما  یمت

  یکپارچه

 انتخاب کشور مختلف نقاط از را اعضا دلخواه تعداد به تواند میمسئول  مقام
 مـی  جمـع  جـا  یک در زیر هاي مهارت و دانش یکپارچه، تیم یک در. کند
 پشتیبانی، مدیریت فناوري، مدیریت پروژه، مدیریت الزامات، مدیریت: شود

  .صنعتی مدیریت و مالی مدیریت ري،تجا مدیریت

X16 
پـروژه بـه    یمت يهایتنظارت بر فعال

  منظور کنترل آنها
 آنها نقش یک. کنند می فعالیت پروژه تیم با ارتباط در مالی و فنی بازرسان

 نظارت آنها دیگر نقش و باشد می پروژه مدیر به تخصصی هاي کمک ارائه
   .است گیري تصمیم مقامات به رسانی اطالع و تیم هاي فعالیت روي بر

X17 
جهـت   یداخل یدکنندگانتوجه به تول

  اکتساب محصوالت
 می پروژه یکپارچه تیم اعضاي از یکی عنوان به) یکننده داخل یدتول( صنعت

 درآمـدهاي  از مناسـبی  سهم که بپذیرد باید اکتساب مسئول سازمان. باشد
  .دهد قرار خود سرلوحه را شفافیت و اعتماد و شود شریک صنعت با را خود

X18 
ـ  یـابی ارز  يهــایسـک ر ینـی بیشو پ

از مرحلـه اول جهـت انجـام     یاحتمال
  یزيربرنامه

مقابله بـا آن   يراهکارها بینی پیش همچنین و برنامه ریسک اولیه ارزیابی
 برنامـه  کـه  شـود،  می باعث موضوع این. شود انجام اول فاز همان در باید

  .شود انجام تر نهبینا واقع خیلی صورت به ریزي

X19 
نقاط قوت و ضعف محصول  ییشناسا

ــان   توســط ســازمان اکتســاب در زم
  يبرداربهره

از محصول، سـازمان مسـئول اکتسـاب، بـه مـوازات       برداري بهره طول در
ارائـه خـدمات و    وو رفع نقاط ضـعف محصـول    ییاقدام به شناسا يمشتر

  .دپرداز می محصول اهداف حفظ براي ضروري هاي یستمس

X20 
 یـی به انسجام و هـم افزا  یژهتوجه و

  ینظام یحاتتسل

 اشدب می برخوردار باالیی اهمیت از نظامی تسلیحات بخش در کلی انسجام
 اداره و مسـلح  نیروهـاي  هاي فرماندهی مشترك، ستاد رئیس عهده به که
 از اجتنـاب  انسـجام،  حفظ از هدف. باشد می) دفاع وزارتاز ( تسلیحات کل

 تسلیحات میان فنی افزایی هم از گیري بهره و فناوري در ها يکار دوباره
  .است واحد تسلیحاتی نظام یک درون در جنگی



 1396بهار ، 35 بهبود مدیریت، شماره     50

 
  داده گردآوري ابزار پایایی سنجش -2-4
به دقت،  یاییپا ی،به عبارت. کند یحاصل از آن اشاره م یجبه دقت نتا عمدتاً یري،گابزار اندازه یک پایایی

ابـزار   یـک  یـایی سـنجش پا  يروش هـا . کند یآزمون اشاره م یجنتا یريتکرارپذ ایثبات  یري،اعتمادپذ
روش ( یدرون یهمسان يهم ارز، روش ها يروش فرم ها یی،دادهمتنوع هستند و شامل بازآزما يگردآور

 داده گردآوري ابزار یاییپا. ]1[باشند  یکرونباخ م يو روش آلفا یچاردسونر-کردن، روش کودر یمهدو ن
 مربـوط  پرسشنامه براي کرونباخ آلفاي. گرفت قرار سنجش موردکرونباخ  يآلفا یقاز طر پژوهش این در
 يدهنـده د نشـان اعدا ینکه ا آمد دست به 925/0 عدد اولویت پرسشنامه براي و 807/0عدد  وضعیت به
 مـوارد  کـل  و شـده  خـارج  معتبـر،  آماري نمونه درصد و تعداددر ادامه . داده هستند يابزار گردآور یاییپا
کرونبـاخ پرسشـنامه    يآلفـا  یبو ضـر ) 4جـدول  ( یتکرونباخ پرسشنامه وضـع  يآلفا یب، ضر)3جدول (

  .نشان داده شده است) 5جدول ( یتاولو
 موارد کل و شده خارج معتبر، آماري نمونه درصد و تعداد -3 جدول

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 32 100,0 
Excludeda 0 .0 

Total 32 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

 )موجود وضع پرسشنامه( کرونباخ آلفاي ضریب -4  جدول

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items 
N of 
Items 

.807 .804 20 

 )اولویت پرسشنامه( کرونباخ آلفاي بضری -5 جدول

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.925 .926 20 
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  پژوهش هايفرضیه آزمون -3-4

. داده شده اسـت  نشان 7و  6در جداول  یدمندر رابطه با آزمون فر SPSSافزار دست آمده از نرمبه نتایج
موجـود   یتوضـع  يبـرا ) 868/162(دو  ي، مقدار آماره کا)نفر 32(ها تعداد نمونه يدهندهنشان یجنتا ینا

 يو مقـدار معنـادار  ) 20( ياصول و سـازوکارها، درجـه آزاد   یتاولو يبرا) 656/97(اصول و سازوکارها و 
(sig) که به يمعنادار. است  p-value صـفر   یهاست کـه در رد فرضـ   ییخطا یزانممعروف است،  یزن

 ییسـطح خطـا   یـز آلفـا ن . تر استصفر ساده یهکمتر باشد، رد فرض sigهرچقدر مقدار . یمشویمرتکب م
 (sig) يمقدار معنادار کهینبا توجه به ا. است% 5برابر  جاینکه در ا یردگیگر در نظر ماست که پژوهش

اصول و سازوکارها  یتبودن وضع یکسانبر  یصفر مبن یهفرض است، هر دو% 5در هر دو آزمون کمتر از 
ـ  یتبودن اولو یکسانو   و اصـول  اولویـت موجـود و   یتبـودن وضـع   یکسـان  يشـود و ادعـا  یآنها رد م

 هـاي نظـام  سـازوکارهاي  و اصـول  عبـارتی بـه . شودنمی پذیرفته دفاعی اکتساب هاينظام سازوکارهاي
  .هستند متفاوتی اولویت و موجود وضعیت داراي کشور، دفاعی صنایع در دفاعی اکتساب
 فریدمن آماري آزمون از حاصل نتایج -6  جدول

Test Statisticsa 
N 32 

Chi-Square 162,868 
Df 20 

Asymp. Sig. .000 
a. Friedman Test   

 فریدمن آماري آزمون از حاصل نتایج -7 جدول

Test Statisticsa 
N 32 

Chi-Square 97,656 
df 20 

Asymp. Sig. .000 
a. Friedman Test    

  

  اولویت و موجود وضعیت منظر از سازوکارها و اصول بندياولویت -4-4
 هرچقدر. است متغیرها از یک هر براي هايرتبه میانگین محاسبه فریدمن، آزمون هايخروجی از یکی

 شد، ذکر قبالً کهطورهمان. است برخوردار بیشتري اولویت از باید، تربزرگ متغیر یک رتبه میانگین که
 شود، رد آن صفر فرضیه کهصورتی در .بپردازد هارتبه بودن یکسان بررسی به تواندمی فریدمن آزمون

 بندياولویت با رابطه در گیرينتیجه و نیست یکسان ها،رتبه میانگین که کرد گیرينتیجه توانمی تنها
 تعمیم قابل آمده دستبه بندياولویت عبارتی به. ]12[نیست  استنباطی و داشته توصیفی حالت متغیرها،

  . است مطالعه مورد نمونه نظرات گویاي و نیست جامعه همه به
 جداول در اولویت و موجود وضعیت منظر از دفاعی اکتساب هاينظام سازوکارهاي و اصول رتبه میانگین

  .شدهاست داده نشان 8
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  فریدمن آزمون طبق شده احصاء سازوکارهاي و اصول اولویت و یتوضع رتبه میانگین -8 جدول

  رهایمتغ  سازوکارها و اصول تیاولو  تیوضع
 X1  یرواز ن یازن یلو تحل یافتآغاز اکتساب با در 66/13 03/15
 X2  محصول ییتا وارها یدهنگاه هوشمندانه و کالن نگر از ا 5/11 22/5
 X3  کسب وکار یکتوجه به اکتساب به عنوان  71/7 67/6
 X4  یزیکیسخت و ف يهاحلدر کنار راه یکینرم و تاکت يهاحلتوجه به راه 2/10 25/7

69/6 24/14 
 يپروژه و سـطح بنـد   يو ناظر از ابتدا تا انتها یرندهگ یممقام تصم یک یصتخص

 X5  يو یاراتاخت

 X6  ینفعانو با توافق ذ یانتخاب مقام مسئول به صورت رقابت 28/5 92/5
 X7  از دسته ها یکپروژه ها و رفتار متناسب با هر يبنددسته 03/10 48/12
 X8  یازن یکبه  ییپاسخگو يبرا یديکل يهايو انتخاب فناور ییشناسا 25/13 8/14

 X9   یازبه ن ییپاسخگو يبرا يفناور به دستیابی يهایوهتوجه به انواع ش 7/7 45/7
 X10  يدهندگان فناورعهتوس یانم یرقابت يفضا یجادا 23/6 38/6
 X11  انبوه یددر ورود به مرحله تول یتکامل-یجیتدر یکردرو 7/11 04/6
 X12  چرخه ياز ابتدا يو نگهدار یبانیدر نظر گرفتن راهبرد پشت 64/6 34/5
 X13  یانبندانش ییو کارفرما یابیمحور بودن نظام دستشبکه 13/12 97/5

43/4 65/5 
اعـالم   يهـا ینـه صحت هز یدر هر مرحله جهت بررسمستقل  يهاینههز ینتخم
 X14  شده

 X15  یکپارچه یمت یکدر  ینفعانتمام ذ یندگانمختلف و نما يهاع تخصصیتجم 34/12 64/4
 X16  پروژه به منظور کنترل آنها یمت يهایتنظارت بر فعال 86/4 55/14
 X17  جهت اکتساب محصوالت یداخل یدکنندگانتوجه به تول 67/8 77/7
 X18  یزيراز مرحله اول جهت انجام برنامه یاحتمال يهایسکر ینیبیشو پ یابیارز 75/11 45/7
 X19  يبردارنقاط قوت و ضعف محصول توسط سازمان اکتساب در زمان بهره ییشناسا 52/11 56/11
 X20  ینظام یحاتتسل ییبه انسجام و هم افزا یژهتوجه و 33/13 91/5

  

  سازوکارها و اصول اولویت و وضعیت تلفیق از حاصل نتایج -5-4
 هم و موجود وضعیت در هم سازوکارها و اصول رتبه میانگین درخصوص یدمنآزمون فر یجبا توجه به نتا

 یکه محور افقيانمود به گونه یمرا ترس یازاز هر دو دسته امت حاصل دوبعديتوان نمودار ی، ماولویت در
نشان دهد  راو سازوکارها  اصولاز  یکهر  یتاولو یزانآن م يموجود و محور عمود یتآن وضع

 عنوان به اولویت میزان امتیازهاي میانگین و موجود وضعیت امتیازهاي میانگین نمودار این در). 4شکل(
 به شده شناسایی سازوکارهاي و اصول اساس این بر و است شده گرفته نظر در محور دو تالقی محل
 یتوضع -باال یتاولو(، )مطلوب وضعیت -یینپا یتاولو(، )مطلوب یتوضع -باال یتاولو( دسته چهار
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 مبنایی عنوان به تواند می بندي دسته این. اند شده افراز) نامطلوب وضعیت -یینپا یتاولو(و ) نامطلوب

 پرداخته آن به بعد بخش در که گیرد قرار مالحظه مورد دسته هر قبال در مناسب هايراهبرد اتخاذ براي
  .است دهش

 
  سازوکارها و اصول) عمودي محور( اولویت و) افقی محور( موجود وضعیت اينقطه نمودار - 4 شکل

  
  گیرينتیجه و بحث -5

 سـازوکارهاي  و اصـول  برخـی توجه بـه   یازمندن دفاعی هايسامانه و محصوالت اثربخش و کارااکتساب 
با صرف  و معقول زمان در کیفیت ینن به بهترتا بتوا ،است اکتساب فرآیندمراحل  یتمام ولدر ط یديکل

 و اصـول  از بسـیاري  متاسـفانه  کـه  اسـت  آن بیـانگر  موجـود  قـرائن  و شـواهد  .یافـت منابع کمتر دست 
 شـده  پذیرفته کلیدي سازوکار یا اصل یک عنوان به پیشرو کشورهاي اکتساب نظام در که سازوکارهایی

 اجرایـی  در یا و است مانده مغفول کشور در دفاعی یچیدهپ هايسامانه و محصوالت اکتساب نظام در اند،
 در کـه،  اسـت  شـده  موجـب  امر همین. دارد وجود هایی نقصان و ها ضعف آنها سازي عملیاتی و سازي
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 زمـان  در تر، نازل کیفیتی با مسلح نیروهاي نیاز مورد دفاعی هاي سامانه و محصوالت تولید موارد اغلب

 و موجود وضعیت پیرامون مطالعه به پژوهش این در لذا، .پذیرد صورت یشترب منابع صرف با و تر طوالنی
 ایـن  بـراي . شد پرداخته کشور دفاعی صنایع در اکتساب هاي نظام کلیدي سازوکارهاي و اصول اولویت
 برخـی  اکتسـاب  هـاي نظـام  زمینـه  در موجـود  مـدارك  و اسناد مطالعه طریق از و نخست گام در منظور

 در. گرفت قرار شناسایی مورد دفاعی اکتساب هاي نظام در کلیدي سازوکار و اصل 28 پیشرو، کشورهاي
. یافت تقلیل مورد 20 به  سازوکارها و اصول این پانل یک قالب در خبرگان از نظرسنجی طریق از ادامه

 زمینـه  در دفاع بخش کارشناسان و متخصصان نفر 32 از نظرسنجی به پرسشنامه، توزیع وسیلهبه سپس،
 دسـت  بـه  نتـایج  ترکیب با نهایت در. شد پرداخته مذکور سازوکارهاي و اصول اولویت و موجود وضعیت

 و اصـول  ایـن  از بنـدي  دسـته  یـک  شـده،  شناسـایی  سازوکارهاي و اصول اولویت و وضعیت براي آمده
 اولویـت  میـزان  و موجود وضعیت اساس بر سازوکارها و اصول بندي،دسته این در. گردید ارایه سازوکارها

 بـه  ادامه در). 5 شکل( است گردیده پیشنهاد مناسبی راهبرد دسته هر براي و شدند تقسیم دسته چهار به
  :شودمی پرداخته دسته هر با متناسب ها راهبرد و ها دسته معرفی

  
  دفاعی اکتساب نظام سازوکارهاي و اصول قبال در چهارگانه راهبردهاي - 5 شکل

 پایش راهبرد: نامطلوب توضعی -پایین اولویت) الف

 یتحال وضع ینندارند و در ع ییباال یتکه اولو یابدیاختصاص م ییبه اصول و سازوکارها یشپا راهبرد
 یـن بـه ا  یشـتر و توجـه ب  یتبه تقو یازاست که اگرچه ن یمعن ینبد یشپا. نامطلوب است یزموجود آنها ن

از آنها، بدون اختصـاص   یپوش رها کردن و چشم يجا بهتر است به یکناصول و سازوکارها وجود ندارد، ل
بدان جهت است که ممکن اسـت در   یشضرورت پا. بمانند یحد باق یندر هم یش،منابع و با نظارت و پا
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 يدارا ياصول و سازوکارها در فهرست اصول و سـازوکارها  ینموجود الزم باشد ا یطشرا ییرو با تغ یندهآ

 ،[7]بـاز   يبه سـمت نـوآور   یدفاع یعو با گذار صنا یندهکن است در آمثال، مم يبرا. یرندقرار گ یتاولو
 یشکه مشمول راهبرد پا ییسازوکارها واصول . شود یجادرقابت ا يدهندگان فناور توسعه یانالزم باشد م

 یانم یرقابت يفضا یجادا ینفعان؛و با توافق ذ یصورت رقابت انتخاب مقام مسئول به: اند از ، عبارتشوند یم
اعـالم   يهاینهصحت هز یمستقل در هر مرحله جهت بررس يهاینههز ینتخم ي؛دهندگان فناورعهتوس
  .چرخه ياز ابتدا يو نگهدار یبانیدر نظر گرفتن راهبرد پشت ؛شده
 بازنگري راهبرد: مطلوب وضعیت -پایین اولویت) ب

حـال   ینندارنـد، امـا در عـ    ییباال یتکه اولو یابد یاختصاص م ییبه اصول و سازوکارها يبازنگر راهبرد
در  يبازنگر یقتالش شود از طر یددسته از اصول و سازوکارها با یندر ا. موجود آنها خوب است یتوضع

صورت  اصول و سازوکارها به ینا یکاسته شود و به عبارت یاداصول و سازوکارها از صرف توجه و تمرکز ز
اصـول و  . موجـود حفـظ گـردد    یتوضـع  يبـا صـرف توجـه و تمرکـز کمتـر      یعنی. یردکاراتر صورت پذ

منظـور   پروژه به یمت يهایتنظارت بر فعال: اند از هستند، عبارت يکه مشمول راهبرد بازنگر ییسازوکارها
  .کنترل آنها

 بهبود راهبرد: نامطلوب وضعیت -باال اولویت) ج

 یتهسـتند، امـا وضـع    ییبـاال  یتاولو يکه دارا یابد یاختصاص م ییبهبود به اصول و سازوکارها راهبرد
اصـول و   یـن و تمرکـز بـر ا   یشـتر توجـه ب  یقاز طر شود یم یسع ياستراتژ یندر ا. ندارند یمطلوب یفعل

، شـوند  یکـه مشـمول راهبـرد تمرکـز مـ      ییاصول و سازوکارها. آنها بهبود داده شود یتسازوکارها، وضع
و ناظر از  گیرنده یممقام تصم یک یصتخص یی؛تا وارها یدهنگاه هوشمندانه و کالن نگر از ا: اند از عبارت

) هسـته (ییو کارفرمـا  یابیمحور بودن نظـام دسـت  شبکه ي؛و یاراتاخت يبند پروژه و سطح يابتدا تا انتها
 ینیبیشو پ یابیارز یکپارچه؛ یمدر ت ینفعانتمام ذ یندگانمختلف و نما يهاع تخصصیتجم یان؛بندانش

کسـب   یـک عنـوان   توجه به اکتساب به ؛بهتر یزيرام برنامهاز مرحله اول جهت انج یاحتمال يهایسکر
 یدکننـدگان توجـه بـه تول   یزیکی؛سخت و ف يهاحلدر کنار راه یکینرم و تاکت يهاحلتوجه به راه ؛وکار
بـه   یـژه توجه و ؛انبوه یددر ورود به مرحله تول یتکامل-یجیتدر یکردرو ؛جهت اکتساب محصوالت یداخل

 یـاز بـه ن  ییگـو پاسـخ  يبرا يکسب فناور يهایوهتوجه به انواع ش ی؛نظام یحاتلتس ییافزا انسجام و هم
  ).آورانهفن هاي يزا، همکار و توسعه درون یقتحق ید،خر(
  حفظ راهبرد: مطلوب وضعیت -باال اولویت) د

 وضـعیت  حـال  یندرعـ  و دارند باالیی اولویت که یابد یم اختصاص سازوکارهایی و اصول به حفظ راهبرد
 محسـوب  ودجـا  در اکتسـاب  نظـام  اصـلی  يهـا  اهـرم  حقیقت در سازوکارها و اصول این. دارند بیمطلو
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 موقعیـت  حفـظ  بـراي  گذاري یهسرما آنها، با رابطه در کلی راهبرد. است ضروري آنها به توجه و شوند یم

 و لاصـو . نمایـد  حفـظ  سـازوکارها  و اصـول  ایـن  در را خود موقعیت باید ودجا عبارتی به و است موجود
 یـرو؛ ن یـاز ن یلو تحل یافتآغاز اکتساب با در: ازاند  عبارت شوند، یم حفظ راهبرد مشمول که سازوکارهایی

نقـاط قـوت و ضـعف     ییشناسـا  یـاز؛ ن یـک به  ییگوپاسخ يبرا یديکل يهايورآو انتخاب فن ییشناسا
از  یـک ر متناسـب بـا هر  ها و رفتا پروژه يبنددسته ي؛بردارمحصول توسط سازمان اکتساب در زمان بهره

  .ها دسته
با توجه به نتایج به دست آمده در رابطه با اولویت و وضعیت اصول و سـازوکارهاي کلیـدي نظـام هـاي     
اکتساب دفاعی، به عنوان پیشنهادهاي سیاستی و مدیریتی براي صنایع دفاعی کشور می توان به مـوارد  

  :زیر اشاره کرد
 به فرآیند اکتساب نگاهی کالن نگر، نظام منـد و یکپارچـه    سازمان ها و صنایع دفاعی کشور باید

داشته باشند و به منظور باال بردن انسجام و سطح پاسخگویی دست به انتخاب یک مقام تصمیم 
در این راستا باید به فرآینـد  . گیرنده و ناظر بزنند که بر کل این فرآیند تمرکز و تسلط داشته باشد

ر نگاه شود تا عالوه بر تحقق ماموریت ها از صرف هزینه هاي اکتساب به عنوان یک کسب و کا
الزم است تا فرآیند اکتساب با دریافت و تحلیل نیاز از نیروها آغـاز شـود کـه    . اضافی پرهیز شود

  ضـمنا، بایـد از طریـق    . خود مستلزم ایجاد قابلیت برقراري ارتبـاط و تعامـل بـا مشـتریان اسـت     
راه حل هاي ممکن مورد بررسی قرار گیرند و در مواردي کـه   هاي کارشناسی و دقیق کلیهتحلیل

راه حل هاي نرم و تاکتیکی پاسخگوي نیاز مربوطه هسـتند، از پـرداختن بـه راه هـاي سـخت و      
عالوه بر این، توجه به انسجام و هم افزایی میان تسلیحات و سـامانه هـاي   . فیزیکی پرهیز شود

 .دفاعی امري ضروري و اجتناب ناپذیر است
   سازمان ها و صنایع دفاعی باید نگاه شبکه اي به نظام اکتساب داشته باشند و همواره در راسـتاي

ایجاد قابلیت ها و ظرفیت هاي الزم جهت ایفاي هرچه بهتر نقش کارفرمایی دانش بنیان در خود 
ي ایـن  برا. باشند و تا حد امکان از ظرفیت ها و قابلیت هاي موجود در شبکه بهره برداري نمایند

منظور باید تخصص هاي مختلف و نمایندگان تمامی ذینفعان در یک تیم یکپارچه تجمیع شـوند  
 .تا هم افزایی الزم ایجاد گردد

     سازمان ها و صنایع دفاعی باید از طریق ایجاد ساختارها و سازوکارهاي هوشـمندي فنـاوري بـه
نیازها بپردازند و اجـازه ندهنـد   شناسایی و انتخاب فناوري هاي کلیدي در راستاي پاسخگویی به 

هچنـین،  . غفلت از فناوري هاي کلیدي منجر به کاهش سرعت و یا توقف فرآیند اکتسـاب شـود  
الزم است که کلیه شیوه هاي کسب فناوري اعم از خرید، همکاري فن آورانه و تحقیق و توسـعه  

رت و فوریت دستیابی به درونزا مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند و بر اساس معیارهایی چون ضرو
بـه انتخـاب بهتـرین گزینـه     ... فناوري، هزینه دستیابی به فناوري، سطح قابلیت هاي فناورانه و 

  .بپردازند
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 :شود می ارایه زمینه این در آتی هاي پژوهش براي پیشنهادهایی انتها در

 نظـام  به توجه اب پیچیده هاي سامانه اکتساب نظام اصلی سازوکارهاي شناسایی به پژوهش این در 
پـژوهش عـدم    یـن ا هـاي  یتاز محـدود  یکـی  .شـد  پرداخته فرانسه و انگلستان آمریکا، اکتساب
 یجنتا یافتمنظور در به شود یم یشنهادلذا پ. است یشروپ يکشورها یربه نظام اکتساب سا یدسترس

 .یردقرار گ یمورد بررس یزکشورها ن یرسا یبهتر، در صورت امکان نظام اکتساب دفاع
 19،23[سیسـتم   سـازي  یکپارچـه  همچون کلیدي هاي یتقابل برخی مطالعه به شود یم پیشنهاد[، 

ـ  ،]24[تعـامالت   یریتو مـد  يهماهنگ ساز  ،]15،26[پـروژه   یریتمـد  ،]26[ یسـتم س یمهندس
پرداختـه شـود و    یاکتسـاب دفـاع   يها در نظام ]14،25[  دانش یریتو مد ]28[ یسکر یریتمد

 .یردموفق موردسنجش قرار گ یجفوق بر کسب نتا هاي یتاز قابل یکنقش هر 
 آن در مجال این و گرفته است انجام پیمایش پژوهش استراتژي با و کمی رویکرد با پژوهش این 

. بپـردازد  کشـور  دفاعی صنایع بستر در اکتساب يها نظام مطالعه به عمیقطور  به که نشد حاصل
 مطالعه چون پژوهشی هاي ياستراتژ و کیفی رویکرد اتخاذ طریق از که شود یم پیشنهاد بنابراین،
در کشور پرداخته شود و  یاکتساب دفاع يها به مطالعه نظام ]5[ 2یاقدام پژوهش یا [29] 1موردي

 .مجرا حاصل گردد یناز ا تري یغن هاي یافته
 قطری از شده احصاء سازوکارهاي و اصول بین معلولی و علی روابط کشف توان یم این بر عالوه 

عنـوان   را بـه  5یو نقشـه شـناخت   4دیمتـل  ،3تفسـیري  سـاختاري  يسـاز  مدل همچون ییها روش
 .کرد یشنهادپ یآت يها پژوهش يبرا یموضوعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
١ Case Study 
٢ Action Research 
٣ Interpretive Structural Modeling 
٤ DEMAEL 
٥ Cognitive Map 
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