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 برنامه ریزی پابرجا به منظور کسب آمادگی جهت 
جذب و توسعه موفق فناوری دفاعی

حسن امیری1 

چکیده
شناس��ایی الزامات ایجاد کننده آمادگی جذب فناوری2 و برنامه ریزی پابرجا و قابلیت محور به منظور 
کاهش ریس��ک های جذب و توسعه فناوری از جمله مسائل مدیران و برنامه ریزان سازمانهای صنعتی، 
دفاعی اس��ت. هدف این پژوهش تعیین عوامل تاثیرگذار بر ارتقاء آمادگی جهت جذب و توسعه موفق 
فناوری دفاعی و تبیین میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل، به منظور انجام برنامه ریزی پابرجا می باشد. 
بدی��ن منظور پس از احصاء عوامل کلیدی موثر بر آمادگی جذب فناوری، عوامل موثر بر آماده س��ازی 
سازمان برای اجرای موفق راهبردهای توسعه فناوری دفاعی به صورت سطح مند، اولویت بندی گردید و 
روابط میان عوامل هدایت گر شامل مدیریت توسعه ی فناوری دفاعی، منابع مالی، منابع انسانی، ساختار 
س��ازمانی، تحقیق و توسعه و عوامل هدایت پذیر ش��امل قابلیت های محوری فناوری دفاعی، ارتباطات 
فراسازمانی، مدیریت دانش و زیرساخت های صنایع دفاعی، محاسبه گردید و میزان اهمیت و اثرگذاری 

آن ها  به صورت کمی مشخص شد.
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مقدمه
هدف عمده برنامه ریزی پابرجا1، بیمه کردن سازمان در مواجهه با مخاطرات احتمالی آینده طی برنامه 
های بلند مدت و شکل بخشیدن به آینده های مطلوب پیش رو است. همچنین کمینه سازی ریسک های 
برنامه های بلند مدت و بیشینه سازی اثربخش��ی چشم اندازهای استراتژیک برای برنامه ریزان توسعه، از 
اهداف مهم بکارگیری این روش می باشد.)ملکی فر،1385( برنامه ریزی پابرجا برای کمک به برنامه ریزی 
آینده نگرانه و پایداری و اثربخش��ی آ ن ها طراحی و توسعه یافته است.)Bankes,2001( به کمک این 
روش می توان عمال هر برنامه و طرح مرتبط با آینده را به سطح قابل قبولی از پایداری و پابرجایی رساند، 
به گونه ای که در مواجهه با تحوالت و رویدادهای پیش رو و شگفتی سازی های بنیادین و سرنوشت ساز، 

بیشترین پابرجایی و دوام را داشته باشد.)رابرت جی و همکاران،1385(
آمادگی جذب نیز به توانایی یک سازمان برای بهره برداری و جذب اطالعات از منابع خارجی اطالق 
می شود.)Comison & Fores, 2010( و یکی از شاخص های مهم توانایی سازمان ها برای کسب، تطبیق 
 )Chen, et al, 2009(.و بهره برداری مفید از دانش جدید برای ارتقاء عملکرد نوآورانه خود می باش��د 
فقدان آمادگی سازمان ها برای حرکت های راهبردی، به عدم تناسب ویژگی های اصلی سازمان با شرایط 
شکل گیری و انجام یک حرکت باز می گردد.)غفاریان و تفویضی،1390( آمادگی را به عنوان پیش نیازی 
 )Holt, 2000(.ضروری برای موفقیت یک شخص یا یک سازمان در مواجهه با تغییر سازمانی بیان می کنند
معموال تمایل و حتی اقدام به توس��عه فناوری زیاد اس��ت اما موفقیت در این زمینه چندان نیست. 
مطالعات نش��ان می دهد حدود چهل و ش��ش درصد از حجم س��رمایه گذاری برای توسعه فناوری، در 
مراح��ل فنی و تولی��د از بین م��ی رود.)Le core, 2005(  عدم اجرای موف��ق راهبردهای فناوری در 
بخش های مختلف س��ازمان هایی با اندازه های متفاوت، ممکن اس��ت اتفاق بیفتد و این مس��اله لزوم 
توج��ه مدیران را بی��ش از پیش طلب می کند. )Madanmohan, 2000( انتخاب نامناس��ب فناوری، 
برنامه ریزی و حمایت نامناس��ب از نوآوری، فرآیندهای نامناس��ب، عدم تطابق محصول با نیاز مصرف 
کننده و عدم بررس��ی دقیق زمینه های اس��تفاده، از جمله دالیل شکست راهبردهای توسعه فناوری 
می باش��ند.)Flatten, et al, 2011( توس��عه موفق فناوری زمانی اتفاق می افتد که یک نوآوری با یک 
طرح کاری همراه ش��ده و در چارچوب نظم و مقررات و مهارت های س��ازمانی، تحت مدیریت توس��عه 

فناوری، اجرا و نظارت شود.)زارعی و نسیمی،1386(

1 . Steady state planning 
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ع��دم آگاهی از اولویت ها و زیرس��اخت های الزم و نیز عدم آمادگی برای پذیرش فناوری، س��بب 
اتالف وقت و سرمایه بسیاری خواهد شد؛ از این رو، ورود فناوری به سازمان که با سرمایه گذاری گزافی 
همراه بوده است نه تنها کارایی و بازدهی پیش بینی شده را نخواهد داشت بلکه موجب نابسامانی درون 
س��ازمان نیز خواهد ش��د. عالوه بر این، فناوری در جهت اهداف رقابت پذیری سازمان هم موثر نخواهد 
بود.)لشکربلوکی،1390( یک سازمان باید بداند که در همه زمینه ها نمی تواند وارد شود و باید بر موارد 
مشخصی تمرکز نماید که در آن زمینه ها کسب آمادگی نموده است.)رادفر و همکاران،1388( بر اساس 
ش��اخص رقابت پذیری جهانی در زمینه رش��د فناوری )س��طوح نه گانه آمادگی جهت جذب و توسعه 
فناوری1(، کشورها برای رشد و توسعه باید در جهت افزایش قدرت جذب فناوری خود گام بردارند. این 
موضوع در سازمان های ایران، که به عنوان کشوری در حال توسعه شناخته می شود نیز صادق است اما 

متاسفانه برآیند عملکرد آن ها، نشان از کم توجهی به این مهم دارد.)کریمی،1389(
پیش��رفت در صنعت دفاعی با توس��عه فناوری عجین شده و پیدایش تغییرات بنیادي در عرصه ي 
س��الح ها و س��امانه هاي دفاعي در س��ایه ي توجه به فناوري در حال انجام است. بدون تردید در آینده 
آن چه که موجب تقویت این پارادایم دفاعي مي ش��ود، جنبه هایی از فناوری اس��ت که بخش دفاع در 
عرصه هاي اس��تراتژیکي، تاکتیکي و عملیاتي به آن متکي خواهد بود. بخش دفاع در کش��ور ما هم از 
این پارادایم تاثیر پذیرفته و مي بایس��ت خود را با این تحول فناورانه سازگار کند. از همین رو شناخت 
سرش��ت و روند گس��ترش فناوري ها و کس��ب آمادگی جهت بکارگیری آنها امري حیاتي و انکارناپذیر 
اس��ت.) مرکز آینده پژوهی و فناوری دفاعی، 1387( کس��ب آمادگی در جهت بکارگیری فناوری های 
دفاعی کلیدی و تعیین کننده آینده، به منظور جلوگیری از بروز ضعف در عرصه دفاعی، بسیار ضروری 
بوده و ش��ناخت عوامل ایجادکننده این آمادگی نیاز به بررس��ی های گسترده و جامع دارد. )افخم نیا و 
بهارلو،1394( امروزه مشخص شده که توسعه فناوری دفاعی، بصورت اتفاقی رخ نمی دهد و تحت تاثیر 
عواملی قرار دارد. از همین رو تقویت و توس��عه و مدیریت اثربخش فناوری در صنایع دفاعی، نیازمند 
شناسایی و تقویت عوامل موثر بر موفقیت توسعه فناوری و رفع موانع مربوط است تا از طریق تعمیق 
ش��ناخت و تدبیر راه کارهای مناسب، احتمال موفقیت در این زمینه افزایش یابد. در واقع شناخت این 
عوامل نتایج مفیدی برای مدیریت هر چه بهتر و اثربخش تر فناوری دفاعی در بر خواهد داشت. )منطقی 
و همکاران،1381( عدم توجه به رش��د و تقویت عوامل کلیدی موثر بر جذب و بکارگیری فناوری های 

1 . Technology readiness level )TRL(
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مورد نیاز، موجب از بین رفتن فرصت ها و ناکامی در جذب فناوری های اثرگذار دفاعی می گردد.   
 برنامه ریزی پابرجا، برنامه ریزی جامعی درباره عوامل س��اختاری است که از پراکندگی تصمیمات 
و ضع��ف در کارائ��ی و اثربخش��ی برنامه ها ) که موجب به هدر رفتن منابع و عدم دس��تیابی به اهداف 
می گردد( جلوگیری  می نماید.)راب��رت جی و همکاران،1385( برنامه ریزی پابرجا از طریق پیش بینی 
س��ایر احتماالت آینده و کس��ب آمادگی جهت مواجهه با تمامی شرایط احتمالی و یا کسب و تقویت 
برخی قابلیت های پویا که برای رویارویی با س��ایر موقعیت ها مورد نیازمی باشند، موجب توانمندسازی 
وایجاد امکان بهره برداری بهینه از سایر احتماالت ممکن، در زمینه دستیابی به اهداف سازمان می گردد.

)ملک��ی ف��ر،1385( و از طرفی در زمینه ایجاد آمادگی به منظور جذب فناوری دفاعی، کس��ب برخی 
قابلیت ها و توانمندی ها، امکان جذب موفق و اثربخش فناوری را فراهم نموده و موجب ارتقاء آمادگی 
جذب فناوری می گردد. از طریق برنامه ریزی پابرجا  بخش ها و حوزه هایی از صنایع دفاعی که می بایست 
جهت تضمین کسب موفقیت در زمینه جذب فناوری دفاعی تقویت شوند، مشخص می گردد و پس از 
کسب توانمندی در آن حوزه ها، جذب و بکارگیری فناوری های سودمندی که سیستم دفاعی کشور به 
آنها نیازمند است، امکان پذیر می گردد و از این طریق نیاز به برنامه ریزی های متعدد و پراکنده، جهت 
اس��تفاده از موقعیت ها در راستای جذب فناوری، که احتمال موفقیت آنها نیز قطعی نمی باشد، از بین 
می رود. لذا تعیین س��طوح مولفه های تاثیرگذار بر جذب فناوری، و تبیین روابط میان آنها در راس��تای 
انجام برنامه ریزی پابرجا )تعیین ش��اخص های کلیدی موثر و تش��خیص میزان اهمیت آنها به منظور 
تضمین موفقیت در عرصه جذب فناوری(، مسیر اصلی حرکت به سمت اهداف را مشخص نموده و از 

تداخل برنامه ها جلوگیری می نماید. 
پژوهش حاضر آمادگی صنعت دفاعی برای اجرای سیاس��ت های توس��عه فن��اوری را عاملی موثر 
در نظر گرفته و بر این اس��اس به شناس��ایی ابعاد تاثیرگذار و تاثیرپذیر آن به روش معادالت تفسیری 
ساختاریISM( 1( پرداخته است. این پژوهش در جستجوی عواملی است که موفقیت برنامه جذب و 
توسعه فناوری به آنها تکیه دارد و در برابر رویدادهای آینده آسیب پذیر هستند تا با شناسایی و تاکید 
و تمرکز بر آنها، مانع از عدم دس��تیابی به اهداف توس��عه فناوری دفاعی و اتالف منابع س��ازمان گردد. 
نتایج این پژوهش به برنامه ریزان حوزه فناوری دفاعی کمک می کند، عدم قطعیت های مهمی که لزوما 
فرضیه های هر برنامه ای را همراهی می کنند، بهتر و عمیق تر بشناس��ند تا از طریق ش��ناخت ماهیت و 

1 . Interpreter Structural Modeling  
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ارتباط میان ابعاد، پیوند بین فرضیه ها و نتایج پویش محیطی )برنامه ریزی پابرجا( آسان تر انجام گردد. 

پیشینه تحقیق
هدف نهایی این پژوهش تعیین اصلی ترین شاخص های موثر بر کسب آمادگی جذب فناوری دفاعی به 
منظور برنامه ریزی پابرجا از طریق سطح بندی و تشخیص نحوه اثرگذاری شاخص ها بر یکدیگر می باشد 
که در این راستا، مطالعات و تحقیقاتی که به ارزیابی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر کسب آمادگی جذب 

فناوری پرداخته اند، بررسی گردیده و جهت دستیابی به نتیجه، مورد بهره برداری قرار گرفته اند:
کامیسون و فورس به اندازه گیری آمادگی جذب ایجاد شده از طریق برنامه ریزی های راهبردی ملی 
پرداخته اند و س��ازه های مناس��ب جهت اندازه گیری این آمادگی را معرفی و تحلیل نموده اند. به اعتقاد 
آنها آمادگی جذب، یک دارایی ناملموس تلقی می ش��ود ک��ه موجب مزیت رقابتی پایدار در طی زمان 
می ش��ود و بواس��طه اثرات جانبی مثبتی که در جریان های بین المللی فناوری ایجاد می ش��ود، فرصت 
خوبی برای کش��ورهای در حال توس��عه فراهم می کند تا از دانش و فناوری خارجی اس��تفاده کنند. 
 آنها توانایی های کس��ب، تطبیق، تبدیل و کاربرد را شرایط الزم جهت جذب موفق فناوری دانسته اند.

)Comison & Fores,2010( فالت��ن و همکارانش معتقدند، مولفه های کلیدی در برنامه ریزی پابرجا، 

جهت ارتقاء آمادگی جذب، عبارتند از دانش مرتبط پیشین )که معموال شامل مهارت های  اولیه و تجربه 
است( و عوامل سازمانی مانند ساختار ارتباطات و انتشار دانش که برنامه ریزی به منظور تقویت آنها موجب 
 )Flatten, et all,2011( .دستیابی به مزیت رقابتی از طریق نوآوری و انعطاف پذیری راهبردی می گردد
کوه��ن و لوینتال س��ه توانایی تش��خیص ارزش دانش خارجی، تطبیق دان��ش خارجی و تولید و 
 تجاری س��ازی دان��ش خارجی را ب��ه عنوان ش��رایط آمادگی برای ج��ذب فناوری معرف��ی نموده اند.

)Cohen & Levinthal, 1990( در پژوهش دیگری محققان عنوان نموده اند که ساختار شبکه و انبار 

 )Yongping, 2011(.دانش بر ظرفیت جذب تاثیر می گذارند و موفقیت فناوری را تحت تاثیر قرار می دهند 
به اعتقاد فونگ عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند جذب و توسعه فناوری عبارتند از: داشتن راهبرد واضح 
برای توسعه فناوری، داشتن منابع کافی، ساختار و فرآیندهای سازمانی، مدیریت مناسب، سرمایه گذاری 
)Fang w u, 2011( .بر تحقیق و توسعه، موقعیت تکنولوژیکی و پشتیبانی و داشتن نگاه ثابت و پایدار

بر اساس پژوهش های نظری زاده عوامل موثر بر جذب و توسعه فناوری از منظر دفاعی عبارتند از: 
عوامل درون سازمانی شامل مدیریت، راهبرد، فرهنگ سازمانی، کار گروهی، آموزش، ساختار سازمانی 
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و عوامل برون سازمانی شامل تامین کنندگان، رقبا، قوانین و مقررات، نیازهای موجود و آینده، تعامل با 
مجامع علمی و تخصصی و نتایج و بازتاب نوآوری های قبلی.)نظری زاده،1391(

 عالوه بر مدل های دیسویس��ا و نانایاکارا )لش��کربلوکی، 1390(، مدل S7 مکینزی )لش��کربلوکی، 
1390( و مدل پوینت )لشکربلوکی و همکاران، 1389(، تحقیقات ذکر شده در جدول ذیل نیز عوامل 
موثر بر برنامه ریزی پابرجا جهت کس��ب آمادگی به منظور جذب فناوری را مورد تحلیل و بررسی قرار 

داده اند:

 جدول شماره 1: مطالعات انجام شده درباره سایر عوامل موثر بر کسب آمادگی
 جهت جذب موفق فناوری

منبعشاخصردیفمنبعشاخصردیف

ساختار1

 )حنفی زاده و زارع رواسان، 1390(
 )حقیقی نسب و حسن ماسوله، 1385(

 )غفاریان و تفویضی، 1390(
 )ظاهری و ماهری، 1388(

 )موسی خانی و همکاران، 1389(
 )کاظمی کفرانی و همکاران، 1390(

 )Leavitt, 1965( 
)Stewart, 1994( )Holt, 2000( 

)Lai, 2010( 

12

توانمندی/ 
مهارت 
و تعهد 
کارکنان

)لشکربلوکی، 1390(
 )موسی خانی و همکاران، 1389(

 )ویکنز، 1379(
 )هرسی و بالنچارد، 1371(

)Stewart, 1994( 
)Montgomery, 1992(

)Kwahk & Lee, 2008(
)Egan, et al., 1981( 

)Snyder - Halpen, 2001(
)Yen, et al., 2010( 

)Lai, 2010( 
)Kia Kajouri, et al., 2013(

مدیریت 2
تغییر

)رضایی و همکاران، 1388(
 )موسی خانی و همکاران، 1389(
)کاظمی کفرانی و همکاران، 1390(

محیط13
)ظاهری و ماهری، 1388(

)حقیقی نسب و حسن  ماسوله، 
)Egan, et al., 1981()1385

فرآیندهای 3
سازمانی

)Stewart, 1994( 
)Motwani, et al., 2000( 
)Snyder - Halpen, 2001(

نوآوری14
)Yen, et al., 2010( 

)Kia Kajouri, et al., 2013(
)Montealegre, 1999(

)ویکنز، 1379(عملیاتی15)Darab & Montazer, 2011(استانداردها4
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منبعشاخصردیفمنبعشاخصردیف

رهبری و 5
مدیریت

)لشکربلوکی، 1390()غفاریان 
و تفویضی، 1390()ظاهری 
و ماهری، 1388()رضایی و 

 همکاران، 1388()ویکنز، 1379(
)Stewart, 1994( 

)Snyder - Halpen, 2001(

فناوری16

)ظاهری و ماهری، 1388(
)مسگرزاده و سپهر، 1389(

)Snyder - Halpen, 2001(
)Kollmann, et al., 2009, 2010( 

)Lai, 2010( 
)Kia Kajouri, et al., 2013(

منابع مالی6

)ظاهری و ماهری، 1388(
 )Montgomery, 1992( 

)Darab & Montazer, 2011( 
)Egan, et al., 1981( 
)Yen, et al., 2010( 

)Koll - Mann, et al., 2009(

فرهنگ17

)غفاریان و تفویضی، 1390(
 )موسی خانی و همکاران، 1389(
 )کاظمی کفرانی و همکاران، 1390(

)Stewart, 1994( 
)Darab & Montazer, 2011( 

)Kwahk & Lee, 2008(

زیرساخت 7
فناوری

 )موسی خانی و همکاران، 1389(
 )کاظمی کفرانی و همکاران، 1390(

)Stewart, 1994( 
)Darab & Montazer, 2011(

راهبرد18

 )لشکربلوکی، 1390(
 )رضایی و همکاران، 1388(
 )مسگرزاده و سپهر، 1389(

)Darab & Montazer, 2011( 
)Snyder - Halpen, 2001(

سازمانی8

 )لشکربلوکی، 1390(
 )رضایی و همکاران، 1388(
 )مسگرزاده و سپهر، 1389(

)Stewart, 1994( 
Egan, et al., 1981(

تعامل با 19
)ظاهری و ماهری، 1388(ذی نفعان

طرح ریزی 9
اطالعات و 20)ظاهری و ماهری، 1388(سازمان

ارتباطات
)رضایی و همکاران، 1388(
)ظاهری و ماهری، 1388(

آمادگی 10
اجتماعی

)Darab & Montazer, 2011(21 گروه های
)ویکنز، 1379(متخصص

11
همکاری 

بین 
سازمانی

)Yen, et al., 2010(22 تعهد
سازمانی

)کاظمی کفرانی و همکاران، 1390(
)Darab & Montazer, 2011(
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طرح و روش پژوهش
پژوه��ش حاض��ر از نوع پژوهش های توصیف��ی– تحلیلی بوده و از نظر هدف، کاربردی اس��ت. در این 
پژوهش، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای گسترده و استفاده از سایر منابع اطالعاتی موجود در زمینه 
موضوع پژوهش )کتب، مقاالت و پایان نامه ها(، سایر عوامل موثر بر آمادگی سازمان جهت توسعه موفق 
فناوری شناس��ایی ش��د که از طریق انجام نظرسنجی از خبرگان و برنامه ریزان صنایع دفاعی، به روش 

دلفی، عوامل تاثیرگذار بر جذب و توسعه موفق فناوری دفاعی از میان سایر عوامل مشخص گردید. 
ب��ا توج��ه به نقش و تاثیر قابلیت اطمینان اطالعات اولیه بکار گرفته ش��ده جهت تکمیل ماتریس 
خودتعاملی ساختاریSSIM( 1( و اثرگذاری اعتبار اطالعات مورد استفاده در این ماتریس بر سطح بندی 
عوامل کلیدی و چگونگی روابط میان آنها )تشخیص متغیرهای هدایت گر و هدایت پذیر و تعیین اندازه 
اثرگ��ذاری آنها(، از طریق روش دلفی، مبنای اطالعاتی فراه��م گردید و به منظور تعیین میزان اتفاق 
نظردر میان خبرگان پانل تحقیق، پیرامون عوامل تاثیرگذار بر کسب آمادگی جهت جذب موفق فناوری 
دفاعی و در راس��تای کس��ب اطمینان از صحت اطالعات مورد اس��تفاده، از ضریب هماهنگی کندال2 
اس��تفاده ش��ده است؛ ضریب هماهنگی کندال مقیاسی اس��ت برای تعیین درجة هماهنگی و موافقت 
میان چند دسته رتبة مربوط به N شیئی یا فرد و در حقیقت با کاربرد این مقیاس می توان همبستگی 
رتب��ه ای می��ان k  مجموعه رتبه را یافت. این مقیاس به« روایی میان داوران » معروف اس��ت. در این 

مقیاس از فرمول زیر استفاده  می شود:

که در آن: حاصل جمع مربعات انحراف های Rj ها از میانگین Rj ها  

Rj = مجموع   K= تعداد    N=تعدادفعه ها   = حداکثر حاصل جمع مربعات 

انحراف ها از میانگین Rj ها  است؛ )احمدی و همکاران،1387( 
جامعه آماری پژوهش، ش��امل مدیران و برنامه ریزان باتجربه ای که در بخش های تحقیق و توسعه 
صنایع دفاعی مشغول به انجام فعالیت هستند، می باشد که از میان آنها تعداد 18 نفر به عنوان اعضای 

1 . Structural self interaction matrix
2 . Kendall  coefficient  concordance
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پانل خبرگان شرکت کننده در پژوهش انتخاب گردیدند. نمونه گیری به شکل غیراحتمالی و قصدی (
به تعبیر احمدی و دیگران، 1387( انجام ش��ده که با هدف مطالعه سازگاری دارد. تعداد اعضای گروه 
خبرگان شرکت کننده در نظرسنجی جهت ساخت مدل ساختاری تفسیری و مدل دیماتل حدود 10 تا 
12 نفر پیشنهاد شده است. عالوه بر این در مقاالت متعددی که از روش مدل سازی ساختاری تفسیری 
جهت ساخت مدل استفاده نموده اند، تعداد خبرگان بین 4 تا 14 نفر اعالم شده است.)اصغرپور، 1382(

روای��ی محتوی و صوری ابزار پژوهش به تایید خبرگان و صاحب نظران ش��رکت کننده در پژوهش 
رسید و به منظور بررسی پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون1 استفاده گردید. به این منظور نظر سنجی 
انجام شده از طریق پرسشنامه )جهت اندازه گیری مفاهیم موضوع پژوهش(، پس از مدتی بصورت مجدد 
بر روی پاسخ دهندگان اجرا گردید که ثبات سنجه ها در طی زمان، بر اساس ضریب پایایی بدست آمده 
)0/92( تایید گردید. ضریب پایایی بدست آمده با تکرار یک سنجه مشابه برای بار دوم، پایایی آزمون را 

مشخص می نماید.)عادل آذر و همکاران،1387(
 س��پس به استناد نظرات خبرگان پیرامون اثرگذاری یا اثرپذیری شاخص ها نسبت به یکدیگر و از 
طریق بکارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیریISM( 2(، اقدام به سطح بندی و تعیین روابط میان 
شاخص ها گردید. با توجه به هدف اصلی این پژوهش )تعیین عوامل موثر بر کسب آمادگی جهت جذب 
فناوری دفاعی و تعیین اثرات و ارتباطات میان هر ش��اخص با س��ایر شاخص ها به منظور زمینه سازی 
جهت برنامه ریزی پابرجا( و سازگاری و تناسب روش ISM  با این هدف، از این روش استفاده گردید. 
و در نهایت در مدل تلفیقی ISM – DEMATEL عوامل به صورت س��طح مند اولویت بندی و میزان 

اهمیت آن ها نیز به صورت کمی مشخص شد.

معرفی روش های پژوهش
روش ISM در مواردی که با تعدادی عنصر مدیریتی )شاخص( مواجه باشیم و بخواهیم نحوه اثرگذاری 
و ارتباطات میان آنها را مش��خص نماییم )عناصر را س��طح بندی نموده و جهت اثرگذاری را مش��خص 
نماییم(، مورد اس��تفاده قرار می گیرد که خالصه نحوه اجرای روش ذکر شده در این پژوهش، به شرح 

ذیل می باشد:
1- س��اخت ماتریس خودتعاملی ساختاری )SSIM(: درایه های این ماتریس به این صورت است: 

1 . Test- retest reliability
2 . Interpretive structural model
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حرف V: عامل i بر عامل j  اثر می گذارد ولی عامل j  بر عامل i  اثر ندارد. حرف A: عامل i  بر عامل  
 :O هر دو عامل بر هم اثر می گذارند. حرف :X اثر دارد. حرف i  بر عامل j اثر نمی گذارد ولی عامل  j

دو عامل بر یکدیگر هیچ اثری ندارند.
2- ساخت ماتریس دسترس پذیری1:

اگر درایه )i,j( در ماتریس خودتعاملی برابر V باش��د آنگاه، درایه )i,j( در ماتریس دسترس پذیری 
برابر 1 و درایه )j,i( برابر صفر اس��ت. اگر درایه )i,j( در ماتریس خودتعاملی برابر A باش��د آنگاه، درایه 
)i,j( در ماتری��س دس��ترس پذیری برابر صفر و درایه )j,i( برابر 1 اس��ت. اگر درای��ه )i,j( در ماتریس 
خودتعاملی برابر X باشد آنگاه، درایه )i,j( در ماتریس دسترس پذیری برابر 1 و درایه )j,i( برابر 1 است. 
اگر درایه )i,j( در ماتریس خودتعاملی برابر O باشد آنگاه، درایه )i,j( در ماتریس دسترس پذیری برابر 

صفر و درایه )j,i( برابر صفر است.
پ��س از اینکه ماتریس دس��ترس پذیری اولیه ایج��اد گردید، باید به بررس��ی ویژگی انتقال پذیری 
ماتریس دسترس پذیری پرداخته شود و در صورتی که این ویژگی برقرار نباشد، باید این را به ماتریس 
افزود. )انتقال پذیری یک فرض اساسی در روش ISM است که بیان می کند اگر عامل a با عامل b ربط 

داشته باشد و عامل b نیز با عامل c ربط داشته باشد آنگاه عامل a نیز با عامل c ربط دارد.(
3- افرازبندی عوامل به سطوح مختلف: برای انکه بتوان عوامل را سطح بندی کرد باید مفاهیم زیر 

تعریف گردد:
الف( مجموعه مقدم )ورودی( برای هر عامل i: شامل عواملی است که بر عامل i اثر می گذارند. 

ب( مجموعه دسترس پذیری )خروجی( برای هر عامل i: شامل عواملی است که عامل i بر آنها اثر 
 .i می گذارد به اضافه خود عامل

 پ( مجموعه اش��تراک برای هر عامل i: اش��تراک بین مجموعه دس��ترس پذیری و مقدم برای هر 
)Zandhessami & Ashtianipour, 2013(  i .عامل

شاخص های روش دیماتل
با فرض اینکه، n عامل بر سیس��تم مورد نظر اثر می گذارند، باید یک سیس��تم اندازه گیری ایجاد نمود 
که شدت روابط علی و معلولی میان عوامل را اندازه گیری کند. سطوح اندازه گیری را می توان به چهار 

1 . Reachability matrix
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س��طح تقس��یم کرد و با اعداد 0، 1، 2، 3 نشان داد که به ترتیب بیانگر عدم ارتباط و اثرگذاری، سطح 
 .)Lin, et al., 2011( )Wu & Lee, 2007( باالی اثرگذاری و س��طح بسیار باالی اثرگذاری هستند
با اس��تفاده از نظرات افراد خبره، رابطه و ش��دت اثرگذاری میان عوامل به دس��ت می آید. خروجی این 
عمل، یک ماتریس مربعی اس��ت که روابط مس��تقیم میان عوامل را نش��ان می ده��د. این ماتریس را 
ماتریس روابط مس��تقیم می نامند و هر درایه Xij از آن، نش��ان دهنده شدت اثرگذاری عامل i بر روی 
عامل j است. عناصر روی قطر اصلی این ماتریس صفر هستند و این، بدان معناست که عوامل به صورت 
مس��تقیم بر خودشان اثر نمی گذارند )Xij = 0(. بر اساس مطالعات کیم )2006(، لین )2011( و وو و 
لی )Kim, 2011( )Lin, et al., 2011( )Wu & Lee, 2007(  )2007(، ضریب نرمال س��ازی برابر 
اس��ت با حداکثر مقدار حاصل از مقایسه بیشترین مجموع ردیفی و بیشترین مجموع ستونی ماتریس 
روابط مس��تقیم و غیرمستقیم از طریق ضرب ماتریس روابط مستقیم در معکوس ضریب نرمال سازی، 
ماتریس روابط مس��تقیم نرمال ش��ده )M( به دست می آید. در این پژوهش، مجموع ستونی و سطری 
روابط مستقیم محاسبه گردید و بزرگترین عدد در مجموع ستونی و سطری که عدد 30 بود به عنوان 
ضریب نرمال س��ازی در نظر گرفته شد و درایه ماتریس روابط مستقیم بر آن تقسیم گردید تا ماتریس 
روابط مس��تقیم نرمال بدس��ت آید. در مرحله بعد به محاس��به ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم 
)Hung, 2011( .پرداخته  می ش��ود که نحوه محاس��به آن در رابطه زیر نش��ان داده شده اس��ت )S( 

)Lin, et al., 2011(

تجزیه و تحلیل داده ها
ابعاد شناس��ایی ش��ده برای آمادگی سازمان )9 بعد( جهت اجرای موفق راهبرد جذب فناوری در سطر و 
ستون اول یک جدول قرار داده شد و از پاسخ دهنده درخواست گردید که با توجه به نمادهای معرفی شده 
در روش شناسی پژوهش، نوع ارتباط دو به دوی عوامل را مشخص کنند. این پرسش نامه، طی سه مرحله 
)راند(، با فاصله زمانی مشخص و به صورت متناوب، در اختیار 18 نفر از خبرگان و برنامه ریزانی که از نظر 
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علمی و تجربی با مفاهیم آمادگی سازمان، برنامه ریزی و توسعه فناوری آشنایی الزم را داشته اند، قرار داده 
شد. جهت تشکیل ماتریس خودتعاملی )اثرگذاری، اثرپذیری، تاثیر متقابل یا عدم تاثیر عناصر بر یکدیگر(، 

تاثیر عنصر هر سطر بر تمامی عناصر ستون های ماتریس، مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

جدول شماره 2: ماتریس خودتعاملی ساختاری

123456789عناصر
XXAAAAAXAزیرساخت های صنایع دفاعی

XXAAAAAXAمدیریت دانش

VVXOVVOVAمنابع انسانی

VVOXVVOVAمنابع مالی

VVAAXxXVAتحقیق و توسعه

VVAAxXAVAقابلیت های محوری

VVOOXVXVAساختار سازمانی همسو

XXAAAAAXAارتباطات فراسازمانی

VVVVVVVVXمدیریت توسعه فناوری

وابستگی  
پس از تشکیل ماتریس خودتعاملی و ماتریس دسترس پذیری نهایی به صورت جدول )2(، افرازبندی 
عوامل مطابق جدول )3( محاسبه شد. نحوه افرازبندی عوامل به سطوح مختلف به این شکل است که 
هر عاملی که مجموعه دس��ترس پذیری و اشتراک یکسان دارد، در سطح 1 قرار می گیرد. سپس عامل 
یادشده از مجموعه عوامل حذف می گردد و این روند برای عوامل دیگر انجام می شود تا اینکه سطح هر 

یک از عوامل تعیین گردد.
در شکل )1( روابط میان ابعاد آمادگی سازمان برای اجرای موفق راهبرد جذب فناوری آورده شده 
اس��ت. این ش��کل از اطالعات جدول )3( به دست آمده است و درک بهتری از جدول )3( ارائه می کند 
و اطالعاتی نظیر ترتیب و اولویت معیارها، سطوح آن ها، روابط میان معیارها و تاثیرگذاری این معیارها 
بر یکدیگر در آن قابل مشاهده است هر چه یک عامل دارای اثرگذاری باالتری بر دیگر عوامل باشد، در 
مدل ISM در س��طح باالتری قرار می گیرد و هرچه یک عامل دارای اثرپذیری باالتری از دیگر عوامل 
باشد، در سطح پائین تر قرار می گیرد. منظور از سطح، محلی است که یک عامل در مدل ISM، در آن 

قرار می گیرد و جهت اثرگذاری از باال به پائین می باشد.

نفوذ
 



105 برنامه ریزی پابرجا به منظور کسب آمادگی جهت جذب و توسعه ...

جدول شماره 3: افرازبندی عوامل به سطوح مختلف

مجموعه عناصر
مجموعه مجموعه مقدم)ورودی(دسترس پذیری)خروجی(

سطوحفراوانیمشترک

سطح 18-2-19-8-7-6-5-4-3-2-18-2-161
سطح28-2-19-8-7-6-5-4-3-2-18-2-161
سطح38-6-5-3-2-17-5-35-383
سطح48-6-5-4-2-19-5-45-483
سطح58-7-6-5-2-19-7-57-583
سطح68-6-3-2-19-7-6-5-4-36-372
سطح78-7-6-5-2-19-7-57-583
سطح88-2-19-8-7-6-5-4-3-2-18-2-161
سطح99-8-7-6-5-4-3-2-199104

شکل شماره  1: روابط میان ابعاد آمادگی سازمان برای جذب موفق فناوری دفاعی
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ترس��یم نم��ودار ق��درت هدای��ت و وابس��تگی )Mic Mac1(: در این نمودار موقعی��ت هر یک از 
ش��اخص های کلیدی، از نظر قدرت هدایت و وابس��تگی )نسبت به سایر شاخص ها( مشخص می گردد. 
این ماتریس بر اس��اس نفوذ )محور عمودی( و وابستگی )محور افقی( در یک دستگاه مختصات نشان 
داده می ش��ود و به چهار قس��مت تقسیم می شود. ربع پایین و چپ ماتریس )ناحیه 1(، دارای کمترین 
نفوذ و کمترین وابس��تگی اس��ت و ناحیه خود مختاری2 نامیده می ش��ود. بخش پایین و سمت راست 
ماتریس دارای کمترین نفوذ و بیش��ترین وابستگی است و ناحیه وابستگی3 نام دارد. ربع سمت چپ و 
باال دارای بیشترین نفوذ و کمترین وابستگی است و ناحیه نفوذ یا محرک4 نامیده می شود و قسمت باال 
و راست ماتریس نیز که دارای بیشترین نفوذ و بیشترین وابستگی است، ناحیه اتصال5 می باشد. هر یک 
از عناصر بر اساس میزان اثرگذاری بر سایر عناصر یا اثرپذیری از آنها، در محل های مربوطه جایگذاری 
می ش��وند. در این پژوهش نیز، مطابق شکل ش��ماره )2(، می توان معیارها را بر اساس قدرت هدایت و 
قدرت وابس��تگی در چهار ناحیه نش��ان داد. هیچ یک از معیارها در دسته اول )متغیرهای مستقل( قرار 
نگرفته اند. این بدان معناس��ت که هیچ یک از متغیرها مس��تقل نیستند و تمامی متغیرها با یکدیگر در 
ارتباط هس��تند. همچنین هیچ یک از متغیرها در دسته س��وم )متغیرهای متصل( نیز قرار نگرفته اند. 
قابلیت های محوری صنایع دفاعی )6(، ارتباطات فراس��ازمانی )8(، مدیریت دانش )2(،زیرساخت های 
صنایع دفاعی )1( در دس��ته دوم )متغیرهای وابس��ته( قرار دارند. این متغیرها دارای وابس��تگی زیاد و 
هدایت کم هستند یعنی بیشتر تاثیرپذیرند. همانطور که در شکل شماره )1( نیز مشاهده می شود این 
متغیرها در پائین ترین س��طح ممکن قرار گرفته اند. از بین متغیرهای دسته دوم، قابلیت های محوری 
صنایع دفاعی، در کنار مرز میان ناحیه استقالل و وابستگی قرار گرفته و این بدان مفهوم است که این 
متغیر تا حدود زیادی دارای ماهیت دوگانه اثرگذاری و اثرپذیری است. در نهایت چهارمین دسته شامل 
متغیرهای محرک هستند. منابع مالی )4(، تحقیق و توسعه در زمینه فناوری دفاعی )5(، منابع انسانی 
)3(، ساختار سازمانی همسو با سیاست های جذب فناوری دفاعی )7( و مدیریت توسعه فناوری دفاعی 
)9(، در این دس��ته قرار دارند که این متغیرها نقش تاثیرگذاری زیادی بر س��ایر متغیرها ایفا می کنند. 

1 . Matrix of impact, cross reference, multiplication, applied to classification 
2 . Autonomous area
3 . Depend area
4 . Authority area
5 . Linkage area
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از میان این متغیرها، تحقیق و توس��عه در حوزه فناوری دفاعی در نزدیکی مرز میان ناحیه اس��تقالل 
و وابس��تگی واقع گردیده که این امر نش��ان دهنده اثرپذیری باالی این متغیر )ضمن دارا بودن قابلیت 

اثرگذاری( می باشد. 

10

99

8ناحیه 4ناحیه 3

7

36و574

65

4

3ناحیه 1ناحیه 12و2و8

2

1

109876543210

        قدرت وابستگی                                                                                                              

) MIC MAC شکل شماره 2: نمودار قدرت هدایت و وابستگی )ماتریس

در مرحله بعد، هدف تعیین ارتباط مس��تقیم و غیرمستقیم بین ابعاد آمادگی سازمان برای اجرای 
موفق راهبرد جذب فناوری و در نهایت مشخص نمودن معیارهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر، با استفاده از 
تکنیک دیماتل می باشد. در این پژوهش برای بدست آوردن ماتریس میانگین اولیه از ماتریس مجموع 
استفاده می گردد. بدین صورت که اگر درایه ماتریس مجموع عدد صفر باشد در ماتریس میانگین اولیه 
عدد صفر قرار می گیرد. اگر درایه ماتریس مجموع اعدادی از 1 تا 3 باشد، عدد 1؛ از 4 تا 6 عدد 2؛ از 
7 تا 9، عدد 3 و اگر عدد 10 تا 12 باشد درایه ماتریس متناظر در ماتریس میانگین اولیه عدد 4 را در 
نظر می گیرند. س��پس جمع س��طر و جمع ستون حساب شده و بیشترین مقدار )هم در سطر و هم در 
س��تون( برای نرمال کردن ماتریس میانگین اولیه مش��خص می  گردد. سپس هر ورودی از ماتریس در 
معکوس بیشترین مجموع ردیفی از آن ماتریس ضرب می شود تا ماتریس میانگین نهایی )نرمال شده( 

به دست می آید )جدول4(. 

ت
دای

ت ه
در

ق
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 جدول شماره 4: ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم عوامل آمادگی سازمانی 

جهت جذب موفق فناوری دفاعی

123456789عوامل

10/2940/3530/2640/2560/3190/2960/2670/3830/239

20/4340/2800/2850/2970/3260/3250/2960/4180/246

30/5060/4430/2750/3160/3840/410/3930/5090/324

40/5020/4660/3840/2530/3370/4260/3890/5060/259

50/4340/4150/3330/2870/2590/3750/3420/4680/266

60/4720/4410/3140/2960/3590/2860/3200/4840/298

70/4800/4240/3720/3050/3830/4310/2560/4890/253

80/3530/3250/2130/2370/2950/2670/2180/2630/224

با اس��تفاده از ماتریس روابط کلی که در مرحله قبل بدس��ت آمد، سلس��له مراتب و ترتیب عوامل 
به صورت جدول ش��ماره )5( قابل نمایش اس��ت. به دلیل طوالنی بودن جدول ها و ماتریس ها، تنها به 

تعدادی از آن ها اشاره شده است.
خروج��ی روش ISM، یک مدل گرافیکی اس��ت که در آن عوامل موردنظر به صورت س��طح مند، 
اولویت بندی ش��ده اند و نحوه ارتباط میان آنها نش��ان داده ش��ده اس��ت، در حالی که خروجی روش 
دیماتل می تواند نحوه اولویت بندی آنها و شدت تاثیرگذاری آنها را به صورت کمی نشان دهد. در روش 
دیماتل رابطه میان ابعاد با تاکید بر شناس��ایی تاثیرگذارترین و تاثیرپذیرترین بعد مش��خص می گردد.

)Zandhessami, et al., 2013(  این درحالی است که روش ISM با سطح بندی عوامل، رابطه میان 

آنها را نیز به شیوه ای گویاتر مشخص می کند. بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا با تلفیق این 
دو روش یک مدل گرافیکی ارائه گردد که عالوه بر نشان دادن نحوه اولویت بندی و تعامل میان عوامل 
موثر بر اجرای راهبرد، میزان اهمیت عوامل و شدت تاثیرگذاری آنها را به صورت کمی مشخص نماید. 
دامنه اعداد در ماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم بین 0/21 و 0/51 است.)جدول شماره 4( برای 
اینکه این اعداد بتوانند به عنوان معیار و سنجه ای برای تعیین میزان شدت و قوت روابط میان عوامل 
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به کار روند، با استفاده از روش درونیابی خطی، اعداد به بازه )1 - 0( برده شده اند. )جدول6(

 جدول شماره 5: تعیین سلسله مراتب یا ترکیب میان عوامل آمادگی درون سازمانی
 جهت جذب موفق فناوری دفاعی

رتبه بندی بر 
اساس تفریق 
ستون از سطر

D – R
اهمیت و 
رتبه بندی 

معیارها
D + R

شدت تاثیرپذیری 
مولفه موردنظر بر 
)R( سایر مولفه ها

رتبه بندی بر 
اساس جمع 

ستون

شدت تاثیرگذاری 
مولفه موردنظر بر 
)D( سایر مولفه ها

رتبه بندی 
بر اساس 
جمع سطر

91/65216/7124/05513/9419

40/87326/5864/03883/5523

30/72066/4913/68123/5234

70/55186/4243/22263/3877

60/08236/3933/12053/2666

50/39156/2803/84133/1595

2-0/75396/2562/84172/9032

1-1/35776/2282/65242/6571

8-1/61246/1742/315792/3858

جدول شماره )6(: تبدیل اعداد نشان دهنده شدت روابط به اعدادی در بازه )1 - 0(

0/510/490/450/410/360/310/260/21X

10/900/770/640/480/320/160Y

یکی از مزایای این مدل تلفیقی آن است که عالوه بر اولویت بندی کلیه عوامل در سطوح مختلف، 
در هر س��طح، عوامل بر حسب میزان اهمیت و ش��دت تاثیرگذاری که از روش دیماتل به دست آمده 
است، اولویت بندی می گردند. مدل تلفیقی ISM – DEMATEL در شکل )3( نشان داده شده است.
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ISM – DEMATEL شکل شماره 3: مدل تلفیقی

همانطور که در مدل مشاهده می شود، اثرگذاری عوامل بر روی یکدیگر با یک عدد مشخص شده 
که این اعداد از ماتریس روابط مستقیم و غیرمستقیم به دست آمده در روش دیماتل حاصل شده است. 

)جدول شماره 6( 

نتیجه گیری
نوآوری و وجه تمایز این پژوهش نس��بت به س��ایر پژوهش های انجام ش��ده در زمینه کسب فناوری، 
توجه به اصول و اهداف برنامه ریزی پابرجا و بکارگیری آن در جهت کس��ب قابلیت های موثر بر جذب 
موفق فناوری دفاعی اس��ت. در این پژوهش پس از تعیین قابلیت های کلیدی، نحوه ارتباطات و میزان 
اثرگذاری ش��اخص ها بر یکدیگر مش��خص گردیده و نقش��ه راه جامعی در زمینه ارتقاء سطح آمادگی 



111 برنامه ریزی پابرجا به منظور کسب آمادگی جهت جذب و توسعه ...

جذب فناوری معرفی گردیده است که اطالع از نحوه اثرگذاری هر یک از شاخص ها بر کسب آمادگی 
فناوری )اثر مس��تقیم شاخص ها( و میزان همبستگی میان ش��اخص ها )اثر غیرمستقیم شاخص ها بر 
کس��ب آمادگی(، اطالعات ارزشمندی در زمینه تصمیم گیری پیرامون نحوه استفاده از منابع درونی و 

موقعیت های محیطی، در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد. 
ش��رایط پیچیده کنونی موجب بروز تغییرات مس��تمر در رویدادها ش��ده، بطوری که در هر لحظه 
احتم��ال وقوع یک رخداد  پیش بینی نش��ده وج��ود دارد. با توجه به اینکه پیش بین��ی تمامی وقایع و 
احتماالت آینده بس��یار س��خت و تا حدودی غیرممکن است، می بایست توانمندی هایی را دنبال کنیم 
که بتوانند در مقابل هرگونه تغییرات پاسخگوی نیازها باشند. بنابراین مناسب ترین راه در زمینه کسب 
آمادگی پایدار جهت جذب و توس��عه موفق فناوری دفاعی، انجام برنامه ریزی پابرجا جهت دستیابی به 

قابلیت های محوری است.
در برنامه ریزی پابرجا، سیاس��ت های کالن در مقابل تغییرات غیرمنتظره دچار تغییر نمی شوند. به 
همی��ن دلیل برنامه ریزی پابرجا در حوزه جذب فناوری دفاعی قابلیت محور اس��ت و در صورت تغییر 
ش��رایط نی��ز دوام و ثب��ات دارد. بدین منظور در این پژوهش پس از تش��خیص و تعیین عوامل تثبیت 
کننده برنامه ریزی های بلند مدت در زمینه کس��ب آمادگ��ی جهت جذب موفق فناوری های دفاعی، به 
تبیین روابط میان عوامل و اندازه تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر پرداخته ش��د. ش��ناخت عوامل مستقل و 
هدایت گر ش��امل مدیریت توسعه فناوری دفاعی، منابع انسانی، منابع مالی، ساختار سازمانی و تحقیق 
و توسعه و برنامه ریزی جهت بکارگیری صحیح آنها موجب دستیابی به قابلیت های محوری الزم جهت 
جذب و توسعه فناوری دفاعی گردیده و قابلیت های محوری ایجاد شده، باعث ارتقاء و پیشرفت عوامل 

هدایت پذیر شامل مدیریت دانش، زیرساخت های صنایع دفاعی و ارتباطات فراسازمانی می گردد.
 با توجه به شکل های )1( و )2( این نتیجه حاصل شد که شاخص »مدیریت توسعه فناوری دفاعی« 
به عنوان زیربنایی ترین ش��اخص با قدرت پیش برندگی )نفوذ( زیاد و وابس��تگی بس��یار کم در آمادگی 
س��ازمان جهت اجرای موفق راهبرد توس��عه فناوری بسیار موثر است. مطابق با شکل )2( شاخص های 
»منابع مالی«، »منابع انسانی«، »ساختار سازمانی« و »تحقیق و توسعه« به عنوان متغیرهای مستقل 
که اگرچه تنها وابس��ته به »مدیریت  توس��عه فناوری دفاعی” هستند اما بر سایر متغیرها نفوذ زیادی 
دارند، تعیین ش��د. همچنین شاخص های یادش��ده با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند. شاخص “قابلیت 
های محوری” در این امر، متغیری پیوندی با وابس��تگی ش��دید به شاخص های سطح چهارم و سوم و 
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قدرت نفوذ بر سایر شاخص ها تعیین شد. در سطح اول نیز، سه عامل “مدیریت دانش”، “زیرساخت های 
صنایع دفاعی” و “ارتباطات فراسازمانی” قرار دارند. علت قرار گرفتن این عوامل در این سطح، آن است 
که این عوامل نس��بت به عوامل قبلی که بیشتر زمینه ساز آمادگی سازمان هستند، دارای هدایت گری 

کمتری بوده و تاثیرپذیر می باشند.
توجه به چگونگی روابط میان عوامل و اندازه و ش��دت اثرگذاری آنها بر یکدیگر، مس��یر حرکت به 
س��مت کسب قابلیت های محوری را مش��خص نموده و برنامه ریزی های بلند مدت را تسهیل می نماید. 
دس��تیابی به قابلیت های محوری، رویکردهای آسیب پذیر محصول محور و بازار محور را از بین می برد و 
موجب کسب آمادگی جهت مواجهه با پویایی و پیچیدگی شرایط پیرامونی و تغییرات احتمالی محیطی 
گردیده و مانع از آسیب پذیری برنامه ریزی های راهبردی و بلندمدت در زمینه جذب و توسعه فناوری 

دفاعی می گردد.
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