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 8بدی، بهنام ع5، منوچهر منطقی5، حسنعلی آقاجانی7*محمد مهدی ملکی کرم آباد

 چکیده
محقیق   ییهمپیا  فرآینید  کیه از طرییق   اسیت  یعلمی  توسعه درگرو، توسعهدرحال یکشورها در یاقتصاد توسعه

و ییا افیزایش    یدرآمید  شیکاف با کاهش  افتهیتوسعه رید کشور کی، آن یط که است یفرآیند ییهمپا. شودمی

هیای مختلی ، همچیون بخیش دفیاع و      بیه یافته از جن، سعی درکاهش فاصله با کشورهای توسعهفناورانه تیقابل

در صنایع درییایی  فناورانه پردازی همپایی در این امتداد، هدف از پژوهش حاضر، مفهوم های نظامی دارد.سازمان

ها از  طریق مصیاحبه بیا   باشد. پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. دادهبخش دفاعی می

هیا  احصا شیده اسیت. یافتیه    ،MAXQDAافزار تحلیل محتوا و با استفاده از نرم خبرگان دانشگاهی و به شیوه

هیا و شیبکه   نظیام »، «پایه دانیش »، «یادگیری»عامل اصلی  دهد در راستای مفهوم همپایی فناورانه، نهنشان می

عه سیازوکارهای  سازی الگوی بومی توسی و پیاده نیتدو»، «رژیم بازار»، «رژیم نهادی»، «رژیم فناورانه»، «نوآوری

 توجه هستند.قابلفناورانه ابعاد همپایی  عنوانبه «نیروی انسانی»و  «حمایتی حاکمیت

 همپایی فناورانه، قابلیت فناورانه، صنایع دریایی، بخش دفاع، یادگیری واژه های کلیدی:
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 مقدمه

و  شیرفته یپ اند تا خود را بیه کشیورهای  توسعه در تالشدر مطالعات اقتصادی، کشورهای درحال

توسیعه  در کشیورهای درحیال  فناورانه مستلزم پر کردن شکاف  ،امر نییافته برسانند کیه اتوسعه

 نیی . در نگیاه اول ممکین اسیت ا   شیود یشیناخته مفناورانه  ییهمپیا فرآیندتحت عنوان  است و

کیه عمیالً   درحیالی  ،گیردد  ییافته تلقراه کشورهای توسعه مودنیپ ایماابه الگو گرفتن به فرآیند

هیای  زا در حیوزه هیای درون توانمندی جادیمستلزم ا ییدر همپا تیچراکه موفق ،ستیگونه ناین

 عوامیل  از یکی ی همیواره  یفنیاور  شیکاف  اساساً(. 5994، 7است )نلسونفناورانه و  یمختل  علم

 توسیعه  بیا  دفیاعی  صینعت  در زییرا پیشیرفت   ؛ستا کشورها هیعل ینظام یدهایتهد ادیجا یاصل

 سیایه  در دفیاعی  هایسامانه و هاعرصه سالح در بنیادی تغییرات پیدایش و شده عجین ریفناو

 پیارادایم  ایین  تقوییت  موجیب  آینده آنچیه  در تردید بدون. است انجام حال در فناوری به توجه

 و تیاکتیکی  ی،راهبیرد  هیای در عرصه دفاع بخش که است فناوری از هاییجنبه شود،می دفاعی

 کلیدی های دفاعیفناوری کارگیریبه جهت در آمادگی بود. کسب خواهد متکی آن به عملیاتی

 و ضیروری بیوده   بسییار  دفیاعی،  عرصه در ضع  بروز از جلوگیری منظوربه آینده کنندهتعیین و

و  نییا  دارد )افخیم  جیامع  و گسیترده  هایبررسی به نیاز آمادگی این ایجادکننده عوامل شناخت

 (. 7508 بهارلو،

 و تعارضات ای و هامانیپ ها،فالائت در هاآن تیوضع کشورها، ژئوپلیتیکی وزنن امتداد، در ای

 ی،اقتصییاد تیوضییع وع دفییا بخییش و یملیی حطسیی در موجییودفناورانییه  یهییامژیییر مناقشییات،

 یدفیاع  عیصینا  درهسیتند.   یدفیاع  صینعت  در ییهمپا یردهابراه و یدانش منابع کنندهتعیین

 ردبی راه. دارد وجیود  ییهمپیا  عیام  یالگوهیا  از کیی  هیر  بیه  راجیع  یمختلف اتیربجت ،ما کشور

 دسیت  بیه ) دیتقل ردبراه ،(هاآن به یوابستگ و شرفتهیپ یکشورها از ازیامت حق دیخر) یوابستگ

 ،(یفنیاور  تیی قابل ادیجی ا یبرا نهالمستق یریادگی سپس و فنّاوریل انتقا با دیتول تیقابل آوردن

 ردبی راه، (زیمتمیا  امیا  توجهقابل چنداننه یهاینوآور با مشابه محصوالت توسعه) یدفاع ردبراه

در  یدفیاع  صنعت(، از جمله راهبردهای قابل توجه متفاوت و دیجد محصوالت توسعه) یتهاجم

                                                                                                                                       

7. Nelson 
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 .(7508های اخیر هستند )وزیری، سال

 هایتیمحدود زین «برجام» به موسوم ایهسته توافقات از پس یحت دهدیم نشان هایبررس

 رانیی ا بیه  آن هیای یفنیاور  و موشیک  قطعیات  واردات کیه ینحوبه ،مانده یباق رانیا هیعل دیشد

 منیافع  برحسب اندنموده تالش یدفاع عیصنا رونیازا(. Military balance, 5975) است ممنوع

. بزننید  دسیت  یدفیاع  هیای تیی قابل توسیعه  بیه  زادرون شکل به دارند قرار آن در که یطیشرا و

 سیطح  در اسیت  توانسیته  یولی  سیتند، ین شیرو یپ ینظیام  یفناور در رانیا یدفاع عیصنا هرچند

 ییهیا تیقابل و هاینوآور به ،یبرداریکپ و معکوس یمهندس هاییتوانمند کمک به و یکاربرد

 (.BMI, 5978:75) ابندی دست

عنوان ییک کشیور   با وجود راهبردهای مطرح و اقدامات انجام شده،جمهوری اسالمی ایران به

 هیای انقیالب  بیه  نسیبت  فنیاوری  توسیعه  لحیاظ  به را تاریخی ماندگیعقب توسعه، نوعیرحالد

های کلی خودکفایی دفاعی عنوان نمونه، باوجود ابالغ سیاستاست. به کرده تجربه قبلی صنعتی

نویس آن توسط مجمیع تشیخیص مصیلحت نظیام     و امنیتی توسط مقام معظم رهبری که پیش

ابالغ گردید و بر مواردی نظییر توسیعه و تعمییق فرهنیگ      7507خر سال شده بود و در اواتهیه

خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خالقیت در تمیام سیطوح و ابعیاد دفیاعی و امنیتیی، تولیید و       

بیر   تأکیید توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتیی و حرکیت در مرزهیای دانیش بیا      

های برتر موردنیاز دفاعی و امنیتی حیال و آینیده بیا    وریسازی و روزآمدی، دستیابی به فنابومی

هیا، کاالهیا و   بر خودکفایی کشیور در سیامانه   تأکیدها، بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آن تأکید

دار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلییت و کیارآیی   خدمات اولویت

عی و امنیتییی در خییارج از کشییور مگییر در حیید ضییرورت، آن، ممنوعیییت تییأمین نیازهییای دفییا

هیای اعیم از دولتیی و غیردولتیی در تیأمین نیازهیای       سپاری و جلب مشارکت سایر بخشبرون

کیارگیری  نیروهای مسلح با رعایت مالحظیات امنیتیی و حفیاظتی، جیذب، توانمندسیازی و بیه      

هیای  قابلییت  یت آنان برای ارتقاهای رشد و تقوینیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه

های دفاعی و امنیتی موردنیاز کشور، برقراری ارتباط و همکاری با دیگیر کشیورها   توسعه فناوری

های علمی، تولیدی و تجاری کاالها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف در زمینۀ

زی مسییر توسیعه صینایع و    صیرفه سیا  بیه های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی مقیرون سیاست

گردییده   تأکیید هیای موردنییاز   افزایی در فنیاوری های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد همفناوری
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ارتبیاط مسیتقیم و غیرمسیتقیم بیا تیوان دفیاعی       در های مختل  که است، توسعه متوازن بخش

 کشور هستند، محقق نشده است.

 هیای تحیریم  با همواره انقالب اسالمی یپیروز از پس ایران اسالمی از طرف دیگر، جمهوری

شید   تحمییل  کشیور  بیه  ابتیدا  همیان  از که مهمی هایتحریم یکی از. است بوده مواجه ظالمانه

 نیوع  ایین . اسیت  بیوده  هیای صینایع درییایی   فنیاوری  و تجهییزات  محصوالت، صنایع، در تحریم

 ادامیه  یقیین همچنیان  بهقریب احتمالبه المللی،بین مناسبات و هاگرایش دولت از فارغ هاتحریم

 دانیش  خصوص کسب در جدی موانع سری یک با همواره صنایع دریایی بنابراین. داشت خواهد

  .بود خواهند مواجه کشور بیرون از فناوری و

هیای دفیاعی امنیتیی    فرض پژوهش حاضر این است کیه تحقیق سیاسیت   بر این اساس پیش

و تبیین ابعاد آن با توجه به شیرایط  فناورانه مپایی کشور نیازمند اتخاذ نگاهی بومی به مفهوم ه

باشید. بیا توجیه بیه میوارد میذکور،       و مالحظات کشور و منطقه، به منظور مقابله با تهدیدات می

در صنایع دریایی بخش دفاع و تبیین فناورانه پردازی همپایی اصلی پژوهش حاضر، مفهوم سؤال

 ابعاد قابل توجه در رابطه با آن است.

 نی نظری و پیشینه پژوهشمبا

وارد  گیران یکه بعید از د  ییآن، کشورها یکرده است که ط  یتعر یفرآیندرا  ییهمپا 7رییاُداگ

اقتصیادی(   ییدرآمدها )همپیا  نهیرا در زم شرویاند، فاصله خود با کشورهای پتوسعه شده فرآیند

 فرآینید  رره به نقش فنیاوری د دهند. او با اشافناورانه( کاهش می یی)همپافناورانه های و قابلیت

کیه کشیورهای    رییکیه مسی   ستیمعنا ن نیبه ا ییکند که همپامی تأکیدنکته  نیبر ا ،ییهمپا

متیأثر از عوامیل متعیددی ازجملیه عوامیل       فرآینید  نیی ا رایی ز ۀشود یاند، کپقبالً رفته شرفتهیپ

 ییهمپیا به عبارت دیگر،  (.5975و همکاران،  رییاُداگ) و... است ییایجغراف ،یاجتماع ،فناورانه

 دهید یرا کیاهش می   ی خیود شکاف درآمد ،افتهیتوسعه رید کشور یکآن یکه طاست  یفرآیند

)اوداگییری و   فناورانیه(  یی)همپیا  دهید یمی  شیرا افیزا فناورانیه   تیی قابل ایی ( یاقتصاد یی)همپا

                                                                                                                                       

7. Odagiri 
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ناورانیه  ف یهیا تیی قابل ریبهبیود چشیمگ  عنیوان  در تعریفی دیگر، همپایی بیه  (.5975همکاران، 

 و شرفتهیپ یدر کشورها یکاهش شکاف با صاحبان فناور فرآیند در متأخر یکشورها یهابنگاه

، 7مییائو و همکیاران  اسیت )  شیده  یی تعری فنیاور  یجهیان  شیگامان یبه پ شدن کینزد ،جهیدرنت

5974.) 

و  یافتیه توسیعه  کشیورهای  از فنیاوری  انتقیال  به رافناورانه  همپایی مفهوم تواننمی واقع در

 ایین  در نییز  بیومی  قابلییت  بلکه. داد تقلیل دیر آمده، کشورهای به وسیلۀ هاآن هایروش تقلیدِ

 همپیاییِ  سیو ییک  از. شیود میی  تأکید بحث، جنبه دو هر بر موضوع ادبیات در. دارد تأثیر فرآیند

 تأکیید  روهیا دنباله به پیشروها از فناوری انتقال جریان و خارجی فناوری به دسترسی برفناورانه 

 تقوییت  در هیا آن تعیامالت  و هیا سازمان بومی، نهادهای نقش اهمیت بر دیگر سوی و از کندمی

 (.5975ورزد )مجید پور، می اصرار بومی،فناورانه های قابلیت

های مرتبط در این رابطه، مالحظات سیاستی قابل توجهی به همراه دارد. بیه  بررسی پژوهش

در  یفکیر  تیی حقیوق مالک  استینقش س ی( باهدف بررس7505) یو کالنتر بایحبعنوان نمونه، 

کیه اوالً منیابع    دهدیج پژوهش نشان میتوسعه پرداختند. نتادرحال یکشورهافناورانه  ییهم پا

 یدر کشیورها  ،یفنیاور  یالمللنیو انتقال ب یو توسعه داخل قیتحق یعنیفناورانه  ییدانش همپا

 ییو منابع دانیشِ همپیا   یفکر تیحقوق مالک یهااستیس اًیو ثان گرندیکدیتوسعه مکمّل درحال

 یِشناسی دارند. بر اساس نوع گریکدی رب هیدوسو یگذارتأثیرتوسعه درحال یفناورانه، در کشورها

و توسیعه   قیی ضیع  در دو عامیل تحق   ایی توسعه به لحیاظ قیوّت   درحال یپژوهش، کشورها نیا

 تیی حقیوق مالک  یهیا اسیت ی. سشوندیم میتقس به چهار نوع یفناور یالمللنیو انتقال ب یداخل

 نیی ا یاسیت یس هیصی متفیاوت اسیت. تو   گریکید یتوسعه، با درحال یدر هر نوع از کشورها یفکر

 یالمللی نیانتقال ب ،یو توسعه داخل قیتحق یجیبهبودِ تدر یزمان براگذاری همپژوهش، سیاست

 .(7505ی، و کالنتر بایحب) است یفکر تیو حقوق مالک یفناور

در صینعت فیوالد    ییهمپا یهاو چرخه شگامانیظهور پ ی( باهدف بررس5975)5و مالربا 5یل

متأخرهیا در صینعت فیوالد جهیان بعید از       ییو همپیا  یصنعت یرهبر راتییتغ یجهان به بررس

                                                                                                                                       

7. Miao et al 

5. Lee 

5. Malerba 
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و  7049بیه ژاپین در سیال     کیا یآمر یاز رهبر رییکه تغ افتیدر یل .پردازدیدوم م یجنگ جهان

 7004در سیال   5نیپیون نسبت به فوالد  7poscoعملکرد  واسطهبهه توانسته متعاقباً ظهور کره ک

فرصیت   یهیا پنجیره  یشده که به بررسی  یسع نیکسب کند، صورت گرفته است، همچن یبرتر

هیا  پنجیره  نیی کیه ا  دهدیدست آمده نشان مه ب جینتا .در صنعت فوالد پرداخته شود شگامانیپ

ژاپین   .و ... بوده است یمقررات دولت قاضا،ت راتییو تغوکار چرخه کسب ،یفناور یهاشامل نسل

ی )ل رندیبگ یشیخود پ بانیاند از رقتوانسته ریپرش از مس قیو پسکو از طر ریخلق مس قیاز طر

 (.5975 ،و مالربا

کیره   یهیاد میه ین عیصینا فناورانیه   ییمیدل همپیا   ی( باهدف بررس5978و همکاران) چونگ

مونتیاژ   دیی با احیداث خطیوط تول   یاهای کرهشرکتفناورانه  ییهمپا فرآیندکه  افتندیدر یجنوب

شیده، پیس از جیذب دانیش     کار ارزان کره شروع یرویاز ن یریگباهدف بهره یمحصوالت خارج

و بیه   دنید یرا خر یژاپن شرویهای پشرکت یعمود یسازکپارچهی کردیرو باها شرکت نیا د،یتول

حرکیت   یبرا یاهای کرهحرکت کردند. شرکت اسیصرفه به مقبه یانبوه و دسترس دیسمت تول

 یکردند تیوان نیوآور   یسع یالمللنیب دیتول رهیباارزش افزوده باالتر در زنج یهاگاهیبه سمت جا

 یرا بیرا  یدیمحصوالت جد یمختل  فناور یاجزا قیکردند با تلف یدهند و سع شیخود را افزا

رشید   کیرد یرو رسید یکه بیه نظیر می    دندیرس جهینت نیعرضه کنند. به ا یرقابت در سطح جهان

داشیته باشید،    یمناسیب  یذکرشده همخوان یهاکره با چهارچوب یهادمهیها در صنعت نشرکت

بیه   نیه یهز یبیر مبنیا   یاز همکار یاکره هایشرکتفناورانه  ییهمپا فرآینددر  هاینوع همکار

 .(5978، 5ان)چونگ و همکار و توسعه مشترک حرکت کرده است قیدر تحق یسمت همکار

در صینعت   یهیای هیوآو  شرکتفناورانه  ییهمپا یبررس در تحقیقی به( 5975) 2و مو 8یه

                                                                                                                                       

7. Pohang Iron and Steel Company 

5. Nippon 

5. Choung et al 

8. He 

2. Mu 
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از  7014از سیال   نیکیه چی   افتنید یدر آنهیا  .ی پرداختنددر صنعت خودروساز یمخابرات و چر

اسیتفاده کیرده اسیت و     یبیه فنیاور   یابزار دسترس کیعنوان به یخارج میمستق یگذارهیسرما

محقیق   گیر یمعامله کرده است. از طرف د یبه فناور یرا با دسترس نیازار بزرگ چبه ب یدسترس

فناورانیه   ییهمپیا  ییابتیدا  یهیا را در گام یهای خصوصاز شرکت یاو تعرفه یدولت یهاتیحما

از  یانتقیال فنیاور   یمشیترک بیرا   یهمکیار  یقراردادهیا  ،. عالوه بر موارد ذکرشدهداندیمؤثر م

هیای  شیرکت فناورانیه   ییدر همپیا  یدیبازار از عوامل کل یبندر کنار بخشهای گوناگون دکانال

بیا شیرکت بیل امضیا      یقرارداد انتقیال فنیاور   7048در سال  ینیهای چ. شرکتباشدیم ینیچ

شده بود. شرکت بل امکانیات  معامله نیبه بازار چ یقرارداد کسب دانش با دسترس نیدر ا .کردند

 یدر ابتیدا تیالش کردنید برخی     ینی یچ دکننیدگان ینتقل کرد و تولم نیخود را به بازار چ دیتول

 زیشیود و از سیرر   ینی یچ انیدر محصوالت اعمال کنند تا مطابق ذائقیه مشیتر   یجزئ یبهبودها

و  یفناور یسازیاز بوم یمندبا بهره ینیمند شوند. سپس چند شرکت چشرکت بل بهره یدانش

 زخیاص بیازار تمرکی    یازهیا ین یکردند و بیر رو  یبندبازار را بخش ینیهای چاز شرکت تیحما

نهاییت بیه تأسییس     هیا در تیالش  نیی دهنید. ا  شیکردند و تالش کردند عمق دانش خود را افزا

 .(5975)هی و مو،  منجر شد 7002در سال  یواوشرکت هو

واردان: مطالعیه  و راهبیرد تیازه  فناورانیه  همپیایی  »( باهدف بررسی 5990) 7سون و همکاران

 کیی  بیا  آمییز، موفقییت  ییهمپیا به این نتیجه رسیید کیه    «سازی آسیاییکشتی موردی صنعت

 احتمال نیشتریبفناورانه  ییهمپا ۀیاول ۀمرحل از یاکتشاف خود و دانش انتقال از مناسب بیترک

 کره تیموفق و یکار خیمی بجای جوشکار کیتکن اتخاذ با 7029در دهه  ژاپن تیموفق. دارد را

 جهیت فناورانیه   تزلیزل  از تواننید میی  واردانتیازه  کیه  دهید میی  نشان ییغشا یفناور انتخاب با

 .(5990سون، ) ندینما برداریبهره یاساس جهش کارگیریبه

هیای نوظهیور   بررسی راهبردهای همپایی شرکت(، در پژوهشی به 7501الیاسی و همکاران )

 بیرای ین نتیجه رسیدند پرداختند و به ا هایی برای صنعت هوایی ایراندر صنعت هوایی و داللت

در سه اولویت: اولویت اول شیامل:   سازتیقابل هدف اقدامات کشورهای بافناورانه  شکاف پرکردن

هیای  آالت پیشیرفته و آمیوزش  ین، خرید ماش5بستن قراردادهای فرعی و ساخت تجهیزات اصلی

                                                                                                                                       

7. Sohn et al 

5. Original Equipment Manufacturing (OEM) 
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، بیا سیازندگان اصیلی    قرارداد مونتاژ نهاییی، اصل سازندگان با7جبران قراردادهای انعقاد، مربوطه

توجیه بیه   ، تأسییس دانشیگاه هیوایی   ، هاشرکت به وسیلۀسپاری مستقل اد قراردادهای برونانعق

و اولوییت دوم   بهره توسیط دولیت  اعطاء تسهیالت کم، حمایت دولت و اعطاء تسهیالت، صادرات

 و هیا شرکت حمایت کامل دولت از بخش خصوصی و پذیرش ریسک اولیه، سازیخصوصیشامل:

بایستی انجام گییرد )الیاسیی و همکیاران،     گذاری خارجیقراردادهای سرمایهاولویت سوم بستن 

7501.) 

 هیای تیی قابل توسیعه  و رییی گشیکل  مراحل(، با هدف بررسی 7502طهماسبی و همکاران )

یی به ایین نتیجیه رسییدند کیه جهیت کسیب       ایدر عیصنا یصنعت سازمان کی مطالعه فناورانه؛

 تیی ظرف تیا  ردیی گ انجیام  الزم گیذاری هیسرما و جادیا ایهیپا هایرساختیز یستیبا ابتداقابلیت 

 سیطح  بیا  یمحصیوالت  معکوس یمهندس بعد، مرحله در. گردد فراهم یلیتکم اقدامات برای الزم

 تینها در. کندیم جادیا را هیثانو جهش متخصص مشاوران از استفاده انضمام به متوسط فناوری

 معکیوس  یمهندسی  با توأم نوآوری و یطراح برای اهتمام و توسعه و قیتحق واحدهای گسترش

 (.7502)طهماسبی و همکاران،  دینمایم هموارتر را ارتقا ریمس تر،دهیچیپ محصوالت

توسعه با تقویت درحال ییهاشرکت ایگفت که کشورها  توانیم ینگاه اجمال کیدر  نیبنابرا

عمیالً  و کم کنند  شیروهایخیود را بیا پ ۀفاصلتوانند می نوآوری، و رییادگهای فناورانه، یقابلیت

 .نمایند حرکت ییهمپا ریدر مسی

 شناسیروش

گردآوری اطالعات، اکتشیافی اسیت. بیر ایین      تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه

در فناورانیه  پیردازی همپیایی   ، مفهیوم سیؤال اساس، پیژوهش حاضیر بیه دنبیار پاسیخ بیه ایین        

 بیا  و موجیود  میدارک  و اسناد بررسی با های نظامی و شناسایی ابعاد مرتبط آن است کهنسازما

 رویکیرد . اسیت  شیده پرداختیه  مهیم  ایین  تبیین و شناسایی به تخصصی هایمصاحبه از استفاده

 پژوهشیگر  بیه  کمیک  بیرای  کیفی هایپژوهش. است کیفی آن، انجام نحوه و استقرایی پژوهش،

 کننید، می زندگی آن در هاانسان که فرهنگی و اجتماعی بسترهای و سانیان افراد درک منظوربه

                                                                                                                                       

7. offset 



 77/ بخش دفاع ییایدر عیفناورانه در صنا ییهمپا یپردازمفهوم

 

 نظرییۀ  راهبیرد  از پیژوهش  ماهییت  به توجه با(. 7504 آذر، و الوانی فرد،دانایی) اندگرفته شکل

 کیردن  مشیخص  طرییق  از پدییده  ییک  تبیین آن، عمده هدف که است شده استفاده 7بنیادداده

پیردازی  گانه نظرییه های سهمند از رهیافتنظام رهیافتر اساس باست.  پدیده آن کلیدی عناصر

 کدگیذاری  و محیوری  کدگیذاری  بیاز،  کدگیذاری  اصیلی  مرحلیه  سه در پردازینظریه بنیاد،داده

 ارائیه  مربوطیه  توضییحات  مقاله بعدی هایقسمت در؛ که (7509شود )افشار، می انجام انتخابی

 بررسیی  و هیدف  جامعیه  در خبرگان با اکتشافی صاحبهم طریق از موردنیاز هایداده. است شده

 .است شدهآوریجمع مرتبط منابع سایر

 در درونیی  رواییی  بیشیتر  هرچیه  ارتقای منظوربه ایداده منابع سازی حداکار اصل بر اساس

 است: شده استفاده ذیل موارد شامل مختلفی منابع از بنیاد داده تئوری

 هیای توسیعه،  برنامیه  کشیور،  علمی جامع نقشه توسعه ندازاچشم سند شامل مدارک و استاد. 7

 اییران  و توسیعه درحیال  کشیورهای  محورییت  بیا  مقیاالت  و کتیاب  شامل المللیبین انتشارات

 داخلیی  هاینامهپایان و هارساله ،هااجالس و هاهمایش مقاالت، کتاب، شامل داخلی انتشارات

 مرتبط

 زیییر مییوارد هییاداده آوریجمییع رونیید و خبرگییان انتخییاب مییورد در: خبرگییان بییا مصییاحبه. 5 

 :اندتوجهقابل

هیای  همپیایی فناورانیه، ییادگیری فناورانیه، قابلییت      شیامل ) بحیث  کلی و اولیه ال ( محورهای

 در نظرصاحب خبرگان موارد این به توجه با و شده مشخص...( های نظامی و فناورانه، سازمان

 .شدند انتخاب و شناسایی دسترس

 انتخیاب  قضیاوتی  شییوه  به پژوهش اهداف از برآمده معیارهای اساس بر خبرگان با صاحبهب( م

 حیوزه  بیودن  میرتبط  دانشیگاهی،  تحصییالت  بیودن  میرتبط  خبرگیان  انتخیاب  معیار. اندشده

 بیوده  مربوط هایحوزه در مدیریتی و اجرایی سابقه داشتن و دانشگاه در پژوهشی و مطالعاتی

 یموردبررسی  موضوع با شوندگان مصاحبه آشنایی و هامصاحبه یشرفتپ روند به توجه با. است

 هیای مصاحبه از حاصل نتایج بر اساس و شد انجام جلسه یک در خبرگان از هریک با مصاحبه

 سیایر  انتخیاب  به نسبت شوندگان مصاحبه هایراهنمایی و شده بررسی مدارک و اسناد اولیه،

                                                                                                                                       

7. Grounded Theory 
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 گردید.میق و نیمه ساختاریافته برگزار میصورت عبه هامصاحبه. شد اقدام خبرگان

 نظیری  کفاییت . شیود  حاصیل  نظیری  کفاییت  تا شد انجام خبرگان با مصاحبه 58 درمجموع ج(

 بیا  مقولیه  یک در مفاهیم افزایش به کمکی داده، هرگونه آوریجمع که شودمی حاصل زمانی

 از استفاده و اطالعات یگردآور ابزار مندنظام یطراح با ابزار ییروانکند.  جدید ایمقوله تولید

 میورد  اول مصاحبه دو در آن آزمودن نیهمچن و آن لیتکم و اصالح در خبرگاننفر از  8 نظر

 نمونیه  تیا  نظیری  اشیباع  مرحلیه  بیه  رسییدن  بیا  پیژوهش  این پایایی تحقق. گرفت قرار توجه

 در هیا مصیاحبه  یهیا داده اینکیه  ضمن ،(7504 آذر، و الوانی فرد،دانایی.  )شد انجام زدهمیس

 تحقیق  نییز  را هیا داده در گراییی کایرت  اصل مدارک، و اسناد بررسی از حاصل هایداده کنار

آورده شیده   7کننیدگان در مصیاحبه در جیدول شیماره     اطالعات مربوط به مشارکت .بخشید

 است.

 شونده: اطالعات مصاحبه9جدول شماره 

مدرک  ردی 

 تحصیلی

سابقه  رشته تحصیلی

 )سال(

سن 

 سال()

حوزه  سمت سازمانی

 فعالیت

 دانشگاه ارشد مدیر 55 5 مدیریت تکنولوژی دکتری 7

 دانشگاه مدیرعامل 89 79 مدیریت نوآوری دکتری 5

 دانشگاه مدیر ارشد 82 72 نانو مواد دکتری 5

گذاری علم و سیاست دکتری 8

 فناوری

رئیس  52 8

 پژوهشکده 

 دانشگاه

عضو  87 5 مدیریت تکنولوژی دکتری 2

 علمیهیئت

 دانشگاه

 دانشگاه مدیر ارشد 89 72 مدیریت تکنولوژی دکتری 5

دانشجوی  1

 دکتری

گذاری علم و سیاست

 فناوری

 دانشگاه مدیر ارشد 55 5

گذاری علم و سیاست پسادکتری 4

 فناوری

عضو  85 1

 علمیهیئت

 دانشگاه

گذاری علم و سیاست دکتری 0

 فناوری

عضو  55 2

 علمیهیئت

 انشگاهد
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مدرک  ردی 

 تحصیلی

سابقه  رشته تحصیلی

 )سال(

سن 

 سال()

حوزه  سمت سازمانی

 فعالیت

عضو  55 72 مهندسی صنایع دکتری 79

 علمیهیئت

 دانشگاه

 دانشگاه ر پژوهشکده  85 58 مهندسی صنایع دکتری 77

گذاری علم و سیاست دکتری 75

 فناوری

 دانشگاه ر پژوهشکده  55 8

 دانشگاه مدیر ارشد 85 79 مدیریت دکتری  75

 صنعت مدیر ارشد 24 59 مدیریت استراتژیک دکتری 78

 صنعت مدیر ارشد 85 52 مکانیک دکتری 72

 صنعت مدیر ارشد 24 59 مکانیک دکتری 75

 صنعت مدیر ارشد 52 59 مکانیک دکتری 71

کارشناس  74

 ارشد

 صنعت مدیر ارشد 55 59 مکانیک

کارشناس  70

 ارشد

 صنعت مدیر ارشد 88 55 مکانیک

کارشناس  59

 ارشد

 صنعت مدیر ارشد 59 59 مکانیک

رشناس کا 57

 ارشد

 صنعت مدیر ارشد 80 59 مدیریت اجرایی

 صنعت مدیر ارشد 85 58 سازیکشتی دکتری 55

 صنعت مدیر ارشد 24 59 راهبردیمدیریت   دکتری 55

کارشناس  58

 ارشد

 صنعت مدیر ارشد 85 52 مکانیک

 

 های پژوهشتحلیل یافته

شده و بعید از هیر   ها ضبطصاحبهم هیکل طور متوسط یک ساعت به طول انجامید،هر مصاحبه به

 و پیژوهش  روش اساس بر هاداده لیتحلسازی و کدگذاری شدند. ها پیادهمصاحبه متن مصاحبه

 .رفتیپذ صورت MAXQDA افزارنرم از استفاده با
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و تعییین   هیا مصیاحبه  یشده با استفاده از کدگذاری باز و محیور آوریهای جمعداده تحلیل

احسیاس   کیشده و کسب های نوشتهروش ابتدا با مرور داده نیشد. در اهای اصلی انجام مقوله

صیورت  هیا بیه  گذاری آنها انتخاب و شمارهداده یهایی از متن نوشتارها، بخشدر مورد آن یکل

صیورت  هیا بیه  ایجادشیده و ادغیام آن   یشود. بیا میرور کیدها   شده انجام می یکدگذاراطالعات 

تیر در  های کوچکحذف و دسته ایکاهش و  یتکرار یها( مقولهتر، دسته کدها )اطالعات عمده

شیده و   لیموضیوع تبید   1تیا   2ها( بیه  شوند. سپس دسته کدها )مقولهتر ادغام میدسته عمده

 هیی پیژوهش و مشیخص کیردن بق    یعنیوان موضیوعات اصیل   ( بیه ییها)مقولهی هایانتخاب دسته

نحیوه کدگیذاری    (.7541شود )بازرگان، م میانجا قیها در گزارش تحقآن  یتوص یها برامقوله

 شده است:نشان داده 7و تعیین ابعاد و مضامین گوناگون، به زبان ساده در شکل 

 

 

 

 

 

پردازی نحوه کدگذاری و شناسایی ابعاد و مضامین مرتبط با پدیده موردبررسی، در نظریه -9شکل 

 داده بنیاد 

در اهیم یی مف شیده از های استخراجدر قالب مقوله ،ن تحقیقییز در ابااری گذدک فرآیندنتایج 

میوارد  ه یی ئ، از اراهیی م مقالیی حجدن طوالنی شی از جلوگیرمنظور اند. بهذکرشده 5دول شماره ج

 ت.یسده اشدداری خوت ذکرشده، یلی مقوالیی  تفصرایتعتکراری و 
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 : نتایج کدگذاری باز2جدول شماره 
 فراوانی هامقوله مضامین 

ییییییادگیری 

 فناورانه

 2 منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای مرتبطها بهبازدید از صنایع و نمایشگاه

 71 انجام تحقیق و توسعه مشترک با سایر کشورها و صنایع

 75 صنایع دفاعیفناورانه تقویت قابلیت 

 82 با پیشروهای صنایع مختل فناورانه همکاری 

 71 ارتقاء سطح یادگیری به شیوه رسمی

 79 شدهمنظور فعالیت در راستای اهداف تعیینهای مختل  بهاز جنبه داشتن انگیزه

 72 شرط انتقال فناوری به درون صنایعخرید تجهیزات موردنیاز به

 75 سطح یادگیری به شیوه غیررسمی یارتقا

 4 تقویت نقش مراکز تحقیقاتی در توسعه فناوری و تولید دانش

 4 منظور تأمین مالی و فناوری موردنیازر خارجی بهگذاجذب سرمایه

 50 المللی با کشورها و صنایع پیشروارتقاء تعامالت بین

 75 المللیتعامل روزافزون با بازارهای بین

 2 مربوطه فرآیندمنظور ورود به توجه به نقش تقلید در مراحل اولیه همپایی به

یدکننیدگان، بازارهیا و صینایع میرتبط و     سازی با عناصر مختل  شامل تولشبکه

 افزاییمنظور همتقویت روابط به

8 

 7 منظور طی مسیر همپایی و تحقق اهدافهای مختل  بهتالش و پشتکار بخش

 7 توجه به نوع فناوری موردنیاز و ارتقاء سطح یادگیری متناسب با آن

 7 های مناسب و مرتبطتوجه به اهداف موردنظر از یادگیری و انتخاب استراتژی

 7 توسعه ارتباطات و تعامالت موردنیاز با ذینفعان مختل 

 4 یی فناورانهبا همپاهای مرتبط های خالقانه و نوآورانه در حوزهکارگیری شیوهبه رژیم فناورانه

هیا و  منظیور درک واقعییت  اصالح و تغییر رویکرد و نگرش موجود به همپایی بیه 

 الزامات مربوط

1 

 77 موجود و آتیفناورانه های ارتقاء توانمندی تشخیص فرصت

 75 های آیندهگذاری متناسب با تغییرات و نیازمندیریزی و هدفبرنامه

 75 ها و صنایع مختل ارتقاء ظرفیت جذب فناوری بخش

 8 های جدیدِ بومیهای نوین با شیوهمنظور دستیابی به فناوریتالش به
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 فراوانی هامقوله مضامین 

 2 های موردنیازفناوریبندی اولویت

 2 شده در مراجع رسمیتعداد پتنت های ثبت

 8 شدهها و اهداف تعیینماهیت فناوری موردنیاز با توجه به نیازمندی

 8 منظور تخصیص بهینهبندی منابع در دسترس بهاولویت

ابع گذار و تأمین منمنظور ارتقاء تعامالت، جذب سرمایهتوسعه بازارهای داخلی به

 موردنیاز

5 

هیای  هیا و نیازمنیدی  های صنایع مختل  با محوریت مسائل، چالشتقویت بنگاه

 موجود

5 

 5 بازار و نقش آن در همپایی فناورانه ارتقاء سطح دانش ذینفعان از سازوکارهای

 فرآینید توجه به مراحل بلوغ صنایع و زمان مناسب برای ورود صنایع مختل  بیه  

 همپایی

5 

 7 های موردنیازمنظور ورود به حوزهگذاری بر صنایع نوظهور بهیهسرما

منظور دستیابی بیه فنیاوری اصییل و صیاحب سیبک شیدن در حیوزه        فعالیت به

 فناوری

7 

 7 فناوری سطوح با هاو میزان دانش شرکت سطح آگاهی یارتقا

 7 ارتقاء فناوری

 7 فناوری ارزشیابی و ارزیابی تقویت سیستم

 7 پروژه یریتمد

 7 هوشمندی فناورانه

 79 های گوناگونداشتن انگیزه رژیم نهادی

 2 گرایی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلیدرون

 5 هاآوری آنحمایت از مالکیت فکری و اجرای قوانین و مقررات مربوطه و الزام

ماییت از صینایع   منظور حای بهای و غیرتعرفههای تعرفهتدوین و اجرای سیاست

 داخلی

7 

 7 منظور ایجاد بستر مناسب رشد فناورینهادی مناسب و مطلوب به ایجاد محیط
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 فراوانی هامقوله مضامین 

هیای زمیانی مشیخص    گیری و قیوانین و مقیررات مختلی  در دوره   ثبات تصمیم

 گذاریمنظور تأمین امنیت سرمایهبه

7 

رییزی  رنامیه گیذاری و ب های موجود صنعت، جامعه و دنیا و هدفتوجه به واقعیت

 هامبتنی بر واقعیت

7 

 75 المللیتعامل با بازار بین رژیم بازار

 1 اهمیت بازار

 8 صرفه بودن تحقیقاتبهمقرون

 5 دارا بودن مزیت رقابتی

 5 توسعه و توجه به بازار داخلی

 5 وجود بستر اقتصادی مناسب

 5 رقابتی محصول دارا بودن قیمت

 5 بازار معین در وجود سازوکارهای

 5 انجام کار در زمان مشابه کمتر نسبت به دیگران

 5 منظور کسب سودگذاری بهسرمایه

 5 ساختار و شرایط موجود در محیط داخلی

 7 بازار خاص

 7 زمان ورود به بازار

 7 فناورانه همپایی مختل  هایفرآیند در خصوصی بخش مشارکت تقویت

 7 صنعت در گذاریهسرمای پایین بازگشت

 7 سطح مقیاس

 55 هاکارگیری آنبرخورداری از منابع دانشی و به پایه دانش

 5 وخطاهامنظور حداقل نمودن اشتباهات و آزمونبهره بردن از تجربه دیگران به

 7 روزرسانی منابع دانشی مرتبطبه

 7 ایرشتهکارگیری علوم مختل  مرتبط با رویکرد میانبه

 7 اصالت فناوری

هیییا و نظیییام

شییییییییبکه 

 79 سازی ساختار سازمانی مناسبطراحی و پیاده

 2 سازی ساختار فرهنگی مناسبطراحی و پیاده
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 فراوانی هامقوله مضامین 

 8 المللیسازی داخلی و بینشبکه نوآوری

 8 سازی نظام نوآوری متناسبطراحی و پیاده

 2 طراحی مجدد ساختارهای سازمانی

سییازوکارهای 

حمییییییایتی 

 تحاکمی

 54 جامع و کالن نگاه ایجاد منظوربه کالن حاکمیت نقش تقویت

 59 ها و اتخاذ راهبردهای مناسب در انتقال و رشد فناوریتوجه به تحریم

 71 ها و صنایع مختل تحقیق و توسعه در بنگاه حمایت روزافزون از

 79 های گوناگونداشتن انگیزه

 5 یتی از تولیدکنندگاناصالح و تدوین قوانین و مقررات حما

 2 حمایت از صنعت و تولید داخلی

 5 منظور رشد صنایعتسهیل و حمایت از صادرات فناوری به

 5 گذارانمنظور تأمین امنیت سرمایهاعتمادسازی نسبت به حاکمیت به

های وارداتی با رویکرد ارتقای سیطح دانیش و فنیاوری و دوری از    تدوین سیاست

 زدگیمصرف

5 

متناسیب در حیوزه اقتصیادی و تیأمین شیرایط کیالن اقتصیادی         گذاریسیاست

 مناسب

7 

 7 فناورانه دیپلماسی و سیاسی تعامالت و روابط تقویت

 7 تعین سیاست

 7 اقتصادی هایگذاریسیاست

 7 الزم هایمکانیزم اتخاذ

 7 گذاریسیاست در کشورها تفاوت

 7 گذاریسیاست جایگاه

و تیییییدوین 

سییازی پیییاده

الگوی بیومی  

 توسعه

 59 سازی فناوریتحریم در بومی تأثیر

 4 توسعه دانش داخلی

 2 های جدیدپیدایش فناوری با شیوه

 5 توسعه و توجه به بازار داخلی
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 فراوانی هامقوله مضامین 

 7 کشورها سرعت رشد

 7 اقتصادی کشورها جایگاه

 7 رشد اقتصادی

نییییییییروی 

 انسانی

هیای  منظور تأمین نیازمندیتخصص موردنیاز بهنیروی انسانی م وپرورشآموزش

 صنایع

55 

 79 های گوناگونداشتن انگیزه

 7 گیری در سطوح مدیریتثبات تصمیم

 

از  یشده اسیت کیه برخی    استخراج هامصاحبهاز گذار تأثیرعامل  02دهد که نشان می جینتا

 نیه هیا،  بندی آنو مقوله یکراراند. پس از حذف موارد تمختل  تکرار شده هایمصاحبهها در آن

، "پاییه دانیش  "، "رژیم بازار"، "رژیم نهادی"،"رژیم فناورانه"، "یادگیری اجتماعی"عامل اصلی 

سازی الگوی بومی تدوین و پیاده"، "سازوکارهای حمایتی حاکمیت"، "ها و شبکه نوآورینظام"

فناورانه  پردازی همپاییدر مفهوم مضامین )ابعاد( قابل توجهعنوان به "نیروی انسانی"و  "توسعه

 اند.شدهشناسایی

در صینایع درییایی   فناورانیه  مفهوم همپیایی  در رابطه با  گانهنه ، مضامین )ابعاد(5 در جدول

از ابعییاد   یکیی هر یلیدر ارائیه تفصی تیمحیدود شده است. با توجه بهارائه رانیدر ابخش دفاع 

کیه حاصیل کدگیذاری بیاز       "فناورانیه همکیاری  "بعید  مربیوط بیه   ینمونیه اجیزا   عنوانبه ،باال

 ریمیرتبط بیا سیا    یذکر اجزا از شده وارائه 5شماره  در جدولهای صورت گرفته است، مصاحبه

 .نظر شده استصرففناورانه رژیم ابعاد 
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 "همکاری فناورانه": مفاهیم مرتبط با بعد 5جدول شماره  

 مفاهیم  ردی

 فراگیرفتن  بیرای  را افیرادی ؛ و کردند همکاری آلمانی هایشرکت با مپنا شرکت وژهپر انجام از بعد 7

 .فرستادند دیگر کشورهای به آموزش

 میا  از کیه  کسانی از است الزم پس. افتدنمی اتفاق فناوری یادگیری المللیبین هایهمکاری بدون 5

 بگیریم یاد هستند بهتر

 ایین  و کردند حمایت هیوندا و کیا شرکت دو از دولت و ندکرد را کار همین نیز خودروی زمینه در 5

 80 حیدود ) باشید میی  کییا  شیرکت  سهامدار هیوندا شرکت درواقع و کنندمی کار باهم شرکت دو

 باشدمی هم شبیه نیز هاآن طراحی موارد برخی و( درصد

 دولیت  مودند،ن فعالیت به شروع شرکت ده حدود کرد بکار شروع مموری صنعت در که زمانی کره 8

 شیرکت  دو یکیی  از نهایتیاً  و کیرد  ادغام باهم را برخی و کرد تجمیع را خود منابع مرورزمانبه کره

 هیا شرکت ترینبزرگ از یکی عنوانبه سامسونگ آن درنتیجه و کرد حمایت مموری زمینه در فعال

 است شده زمینه این در

 .ایمنکرده فراهم را مشترک تعامل بستر ما کهچون کنیم خریداری را پتنت توانیمنمی ما کشور در 2

 فنیاوری  و دانیش  انتقیال  قیرارداد  آمریکیایی  هایشرکت با بایستی ما شدتأیید  برجام درزمانی که 5

 آمریکا کشور این صورت در و کردیممی متصل آمریکا اقتصاد به را کشور اقتصاد و کردیممی امضاء

 داشیتند  قیرارداد  اییران  با که صنایعی کهچون شود خارج جامبر از جانبهِیک صورتبه توانستنمی

 شدندمی متضرر

 یعنیی  افتید نمیی  اتفیاق  اصیالً  من نظر به فرصت هایپنجره بحث اون پیچیده محصوالت حوزه در 1

 برسییم  بهشون بتونیم ما دارند صدساله پیشینه و هستند نظرصاحب حوزه این تو که کسانی اینکه

 میا  و هسیتند  صدسیاله  دانیش  انباشیت  دارای اینکه و هستند صدساله پیشینه یدارا اونها کهچون

 سیازی  ادغیام  میا  و هسیتند  خاصی هایقابلیت دارای هاآن و رسیممی هااین به بگوییم توانیمنمی

 چرخیه  کیه  شیود میی  باعیث  عوامیل  سیری  این و است زیاد خیلی هاآن در ضمنی دانش و نداریم

 بیاد پیش ما برای کمتر فرصت هایپنجره و همپایی

 هیای شیرکت  که درزمانی حتی یا داشتند المللیبین هایهمکاری اولیه مراحل در داروها زیست یا 4

 است بوده هاخارجی با مشترک همکاری به خاطر داشتن گفتن برای حرف ما خودرویی
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 دولیت  نمودند، فعالیت به شروع شرکت ده حدود کرد بکار شروع مموری صنعت در که زمانی کره 0

 شیرکت  دو یکیی  از نهایتیاً  و کیرد  ادغام باهم را برخی و کرد تجمیع را خود منابع مرورزمانبه کره

 هیا شرکت ترینبزرگ از یکی عنوانبه سامسونگ آن درنتیجه و کرد حمایت مموری زمینه در فعال

 است شده زمینه این در

 ببریم باال را خودمان المللیبین ازنظر بتوانیم که نداریم فناوری انتقال برای خوب شریک یک ما 79

 هیای شیرکت  که درزمانی حتی یا داشتند المللیبین هایهمکاری اولیه مراحل در داروها زیست یا 77

 است بوده هاخارجی با مشترک همکاری به خاطر داشتن گفتن برای حرف ما خودرویی

 صیورت  خارجی صنایع و هاشرکت با همکاری یمهست هاآن شاهد داخل در که همپایی موارد تمام 75

 .است گرفته

 راه بهتیرین  المللیی بیین  هایشرکت در افراد مشارکت آموزش، یعنی افراد مراوده عادی شرایط در 75

 رقییب  اطیالع  بیدون  عمیق و زیرپوستی خیلی فناوری انتقال کهچون باشدمی فناوری انتقال برای

 .افتدمی اتفاق

 ایین  و کردند حمایت هیوندا و کیا شرکت دو از دولت و کردند را کار همین نیز درویخو زمینه در 78

 80 حیدود ) باشید میی  کییا  شیرکت  سهامدار هیوندا شرکت درواقع و کنندمی کار باهم شرکت دو

 باشدمی هم شبیه نیز هاآن طراحی موارد برخی و( درصد

 نداریم دوست کشورهای با مشترک گذاریسرمایه 72

 آن بیازار  و فنیاوری  انتقیال  هیای طیرف  درنتیجیه  شودمی بیشتر محدودیت نظامی هایفناوری در 75

 و کمتیر  ارتباطیات  کیه چیون  اینجیا  در و شیویم میی  کشیور  چند به وابسته فقط و شودمی محدود

 رخ... و سیازی بیومی  سیازی،  درونیی  هیای بحیث  هستند، کم کنندمی همکاری ما با که کشورهای

 دهدمی

 فناورانیه،  هیای همکیاری  فنیاوری،  انتقیال  قرارداد مانند رسمی هاییادگیری بر روی بیشتر دنیا در 71

 باشدمی رسمی قراردادهای

 فناورانیه،  هیای همکیاری  فنیاوری،  انتقیال  قرارداد مانند رسمی هاییادگیری بر روی بیشتر دنیا در 74

 باشدمی رسمی قراردادهای

 قیرارداد  نتوانسیتیم  و دادییم  انجیام  فنیاوری  خرید تنها آوردیم ه دستب برجام درنتیجه که پولی با 70

 .بستیم نبودند فناوری صاحب که کشورهای با را قرارداد و بنویسیم فناوری

 توانمندی چه همکاری قرارداد این در خواهندمی کنند مشخص و باشند راهبرد دارای باید هابنگاه 59

 بگیرند یاد را
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 چینیی  هیای شیرکت  بیه  که خواستندنمی نیز کردندمی گذاریسرمایه نیز چین در که هایشرکت 57

 بیردن  بهره قصد خارجی هایشرکت کهدرصورتی کندمی بیان چین قانون اما بدهند، یاد را چیزی

 طرییق  ایین  از؛ و شیوند  متصیل  چینیی  گیذار سیرمایه  یک به بایستی باشند داشته را چین بازار از

 .گیردمی صورت یادگیری

 رفیرنس  حتمیاً  بایسیتی  برسیند  فنیاوری  این به داخلی توسعه و تحقیق اساس بر خواستندمی اگر 55

 داده انجیام  قبالً شرکت یک که هایپروژه تعداد ماالعنوانبه) رفرنس داشتن بدون و باشی داشته

 .نیست همکاری به بنگاهی کسیهیچ( است

 قطعیه  گذار،سیاست نهادهای بدهند، رشد را اخلید فناوری نیامدند پلکانی خودروسازی صنعت در 55

 کیه  کننید  تعییین  شیده طراحی سیاست یک و کنند برگزار ایجلسه نیامدند فعال نهادهای و ساز

 از دائیم  و نامحدود صورتبه که شده باعث و برسند کجا به ساله 2 ماالعنوانبه آینده در بخواهند

 سنگین هایتعرفه مواقع برخی و ندهیم واردات اجازه و ببندیم را مرزها و کنیم حمایت صنعت این

 و عمیومی  نهادهیای  همیه  کیه  شیود میی  باعث نهایتاً و بکنیم تولیدکننده از مالی حمایت ببندیم،

 .ندارند رضایت خصوصی

 فناورانیه،  هیای همکیاری  فنیاوری،  انتقیال  قرارداد مانند رسمی هاییادگیری بر روی بیشتر دنیا در 58

 باشدمی رسمی قراردادهای

 دارد وجود همکاری به نیاز همپایی برای 52

 دهد انجام را المللیبین همکاری بتواند ترآسان بنگاه تا کند حمایت باید دولت 55

 فعیال  را خصوصیی  بخیش  و کنییم  احداث مشترک شرکت هست خوب روابطمان که کشورهای با 51

 .کنیم

 چینیی  هیای شیرکت  بیه  که خواستندنمی نیز کردندمی گذاریسرمایه نیز چین در که هایشرکت 54

 بیردن  بهره قصد خارجی هایشرکت کهدرصورتی کندمی بیان چین قانون اما بدهند، یاد را چیزی

 .شوند متصل چینی گذارسرمایه یک به بایستی باشند داشته را چین بازار از

 .کردند یطراح مشترک پروژه( تهران دانشگاه) داخلی هایدانشگاه با 50

مفهوم پردازی همپایی در صینایع  در رابطه با فناورانه همپایی  گانه مختلی ر ادامه، ابعاد نهد

 خواهد شد.توضیح داده  حیتشیربه (، 5)جدول  رانیادریایی بخش دفاع جمهوری اسالمی 

 در ارتباط با مفهوم پردازی همپایی در صنایع دریاییفناورانه همپایی  ابعاد یبررس

 یری فناورانهیادگ

 در. یدآیی یمیی  دسیت ه بی فناورانیه   دانش آن یط که است یفرآیندفناورانه  رییادگی یطورکلبه
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 در را خیود  یدانشی  هیای بنییان  هیا بنگاه که گرددیم باز هاییشیوه به مفهوم ینیا بنگیاه سیطح

 و نیش داکیاربرد   و دهنید یمی  توسییعه  و جییاد یا هافرآینید  و محصییوالت  هیا، فنیاوری  با رابطه

عنوان تدریج بهبهفناورانه  رییادگی(. 5999 نلسون، و میک) بخشندیم ارتقا را یتجرب هایمهارت

یافتییه بلکییه در کشییورهای تنهییا در کشییورهای توسیعه نییهفناورانیه  توانمندسییازی  یمحیور اصییل 

 یبرای ارتقیا فناورانه  رییادگیتوسعه، شناخته شده است. در کشورهای درحال زیتوسعه ندرحال

فناوری محسیوب   ییهمپا یاصل راهبرد رآمده،یهای دجذب شرکت تیو ظرففناورانه توانمندی 

 (.7508مقدم،  یری)م شودمی

 یریادگیی  سطح یارتقاهای صنایع دفاعی، تقویت قابلیت حاضر، پژوهش یهاافتهی اساس بر

 ینیاور ف و یمیال  تیأمین  منظیور بیه  یخیارج  گیذار سیرمایه  جیذب  ،و رسمی غیررسمی وهیش به

 از یآگیاه  منظیور بیه  هانمایشگاه و عیصنا از دیبازد ،یخارج یفناور جذب سطح ارتقاء موردنیاز،

 تیی تقو ی وررسیم یغرسیمی و   وهیشی  بیه  یفنیاور  انتقیال  یارتقیا  مرتبط، یدستاوردها نیآخر

 یهیا افتیه ی ازجملیه  عیصینا  درون بیه  یفناور انتقال منظوربه یتیچندمل هایشرکت با یهمکار

 .هستند رابطه نیا در توجهقابل

 نیبی  تعامیل برقیراری   ،یفنیاور  صیاحب  یکشورها با تعامل تعامل، رساختیز نمودن فراهم

 ،یخارج یگذارسرمایه جذب بازار، به ورود جهت دیجد یهافناوری بر تسلط صنعت، و دانشگاه

 یرویی ن تیی ترب ل،یتحصی  ادامیه  جهیت  دانشجو زامعا ها،اجالس و هاهمایش در کارکنان شرکت

 توسیعه  و قیی تحق شرو،یپ یکشورها از یفناور دیخر صنعت، به هاآن اعزام و دانشگاه در یانسان

 بخیش  تیی قوت ،شیرو یپ یفناور صاحب یکشورها با قرارداد بستن دوست، یکشورها با مشترک

 یگیذار سرمایه ،ینوآور یهانظام سازیپیاده توسعه، و قیتحق از دولت تیحما توسعه، و قیتحق

از میوارد   هیا، زمیمکیان  اصالح موجود، هایپتانسیل از استفاده و اطالع خاص، هایقابلیت ویبر ر

 توجه در این رابطه هستند.قابل

 رژیم فناورانه

 ی، انباشییتگهییانییوآوری رییپییذ انتیهییای فناورانییه، صییفرصییت بیییاز ترکفناورانییه  هییایمیییرژ

 ایی بخیش   کیی فناورانیه   طیدر مح رییتغ. شوندمی  یتعر هیپا دانش زانیو م یفن هایشرفتیپ

 (.7045، نتریواست )نلسون و اثرگذار فناورانه  ییصنعت بر همپا

بیا   مرتبط یهاحوزه در نوآورانه و خالقانه هایوهیش یریکارگبه های پژوهش،بر اساس یافته
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هیا و  منظور درک واقعییت ، اصالح و تغییر رویکرد و نگرش موجود به همپایی بهفناورانه ییهمپا

رییزی و  موجیود و آتیی، برنامیه   فناورانیه  هیای  الزامات مربوط، ارتقاء توانمندی تشخیص فرصیت 

هیا و  های آینده، ارتقاء ظرفیت جذب فناوری بخیش گذاری متناسب با تغییرات و نیازمندیهدف

 ازجملیه های جدیدِ بومی، های نوین با شیوهمنظور دستیابی به فناوریصنایع مختل  و تالش به

 باشند.توجه در این پژوهش میهای قابلیافته

 اسیتفاده  اهیداف،  نمودن مشخص و حرکت ریمس نییتع بلندمدت، برنامهو  هاراهبرد داشتن

 یهیا فنیاوری  کیارگیری بیه  و ییشناسیا  ،یمیقید  یهیا فناوری با سهیمقا در نینو یهافناوری از

 تیی ظرف اسیتفاده از  نوآورانیه،  دهیا و فکر دیتول ها،شرکت و هاسازمان با تعامل یبرقرار شاخص،

 جیذب،  تیی ظرف شیافزا جذب، بستر نمودن فراهم ،ینوآور تیظرف استفاده از ،سازمانفناورانه 

 ،ینیوآور  بسیتر  جیاد یا ،یبیوم  هاینوآوری سازیپیاده مسئله، حل کش  و تیخالق هایآموزش

 شییوه  بیا  محصیول  دیی تول هیا، آن میورد  در قیتحق و ازهاین نییتع ،موجود هایفرصت ییشناسا

 توجه در این رابطه هستند.، از موارد قابلدیجد

 رژیم نهادی

ی هیا نیه یو زم یمتفاوت نیوآور  یالگوها هسیبه مقا( 5995ی )ل و و پارک( 5979ی )ونگ و تسا

ثبیت اختراعیات    یهیا داده لیی بیا اسیتفاده از تحل   یوانیو تا یاکره یهابنگاه نیمختل  ب ینهاد

USPTO ی پراکنیدگ  جیه یدرنت وانیدر تیا فناورانیه   ییهمپیا  د. آنیان نشیان دادنید کیه    پرداختن

 از یتعیداد معیدود   تیی در اثیر فعال  یجنیوب  ۀکیر  ( درSMEsمتوسط ) و کوچک یوکارهاکسب

 .بزرگ است نگیهولد هایشرکت

گراییی و حماییت از صینایع و    های گوناگون، درونهای پژوهش، داشتن انگیزهبر اساس یافته

هیا،  آوری آنداخلی، حمایت از مالکیت فکری و اجرای قوانین و مقررات مربوطه و الیزام  تولیدات

منظور حماییت از صینایع داخلیی، ایجیاد     ای بهای و غیرتعرفههای تعرفهتدوین و اجرای سیاست

گییری و  منظور ایجاد بستر مناسب رشد فناوری، ثبات تصمیمنهادی مناسب و مطلوب به محیط

گیذاری  منظیور تیأمین امنییت سیرمایه    های زمانی مشخص بیه ررات مختل  در دورهقوانین و مق

 باشندتوجه در این پژوهش میهای قابلازجمله یافته
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ای، های تعرفیه اهمیت انگیزه، حمایت از صنعت، قانون مالکیت فکری، ثبت اختراع، سیاست 

 گیذار سیاسیت  ودن و نهادهیای گرایانه بگیری، نهادهای دانشی، واقعمحیط نهادی، ثبات تصمیم

 توجه در این رابطه هستند.تحقیقات از موارد قابل و فناوری و علم

 رژیم بازار

 بیر  گیذار تأثیرعوامیل   ی ازکی یعنیوان  منابع مختل  به در هایی است کهاز مؤلفهبازار یکی اندازه 

و همکیاران،   7و؛ لیی و ژا 5991)مازولنی و نلسیون،   ل قرارگرفته استیمورد تحل ییهمپا فرآیند

5971.) 

صیرفه بیودن   بیه المللی، اهمیت بیازار، مقیرون  های پژوهش، تعامل با بازار بینبر اساس یافته 

رقیابتی   تحقیقات، دارا بودن مزیت رقابتی، توسعه و توجیه بیه بیازار داخلیی، دارا بیودن قیمیت      

ار و شیرایط  منظور کسیب سیود، سیاخت   گذاری بهمحصول، وجود بستر اقتصادی مناسب، سرمایه

 باشند.توجه در این پژوهش میهای قابلموجود در محیط داخلی ازجمله یافته

 هیای شیرکت  با تعامل ،یدیتول هایهزینهکاهش  المللی،بین بازار به آن اتصال و بازار توسعه

 از تیی حما المللیی، بیین  یبازارهیا  بیه  باالتر تیفیک و ترپایین متیق با محصول ارائه المللی،بین

 زیمتما بازار داشتن بازار، سهم داشتن صنعت، از مشخص زمان یبرا تیحما ،یداخل دکنندهیولت

توجه در این رابطیه هسیتند. داشیتن    فراهم نمودن بستر اقتصادی مناسب از موارد قابل خاص، و

 باشد.می دفاع بخش ییایدر عیصنابازار خاص و متمایز مهمترین مقوله قابل توجه در 

 پایه دانش

 ایپاییه  دانیش  توسعه، و تحقیق هایفعالیت برای دسترس در منابع ترینضروری و ترینداییابت

 هیای فعالییت  بیودن  آمیزموفقیت میزان بینیپیش برای هاشرکت جهت همین به است؛ سازمان

 اهیداف  آن، بیا  متناسیب  تا کنند ارزیابی را خود ایپایه دانش ابتدا از باید خود، توسعه و تحقیق

سیطح   کهباشد می یسازمان از عوامل داخل هیدانش پا (.5997)لی و لیم،  نمایند تعیین ار خود

 .دهدیم نشان راسازمان  رکارکنان د یدانش داخل وفناورانه های قابلیت

هیا، بهیره بیردن از    کیارگیری آن برخورداری از منابع دانشی و به پژوهش، یهاافتهی اساس بر

روزرسیانی منیابع دانشیی    وخطاهیا، بیه  ل نمودن اشتباهات و آزمونمنظور حداقتجربه دیگران به

                                                                                                                                       

7. Gao 
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 ازجملیه  ای، اصیالت فنیاوری  رشیته کارگیری علوم مختلی  میرتبط بیا رویکیرد مییان     مرتبط، به

 باشندیم پژوهش نیا در توجهقابل یهاافتهی

گیردآوری   در محققیین  و هیا دانشیگاه  بیه  میک ، کتوسعه برای الزم منابع و بودجه تخصیص

، دولیت در آمیوزش   گیذاری هیسیرما ها، مشارکت با سایر نهادهای درگیر در ایجاد آمیوزش،  هداد

گیذاری بیر مطالعیات دانشیگاهی،     ی، سیرمایه نیاز کارآفر تیو حما یدولت یقاتیمراکز تحق جادیا

 هیای بنییان  بیودن  یقوهای دانشگاهی، ایجاد ساختارهای مناسب جذب دانش، حمایت از پروژه

 تیی اهم ،یعلمی  مباحیث  بیر  تأکید ،یضمن دانش به دادن تیاهم مادر، عیصنا رب تأکید ،یدانش

 توجه در این رابطه هستند.از موارد قابل موفق، یکشورها اتیتجرب از استفاده ،یمیقد عیصنا

 :تیحاکم یتیحما یسازوکارها

 و دولیت  مداخله متفاوت گیریجهت: کندمی ایفا همپایی فرآیند در حیاتی نقش دولت سیاست

 درخصیوص  به(. 7009 پورتر،) کندمی تعیین را المللیبین رقابتی درنهایت دولت مداخله میزان

 ارتقیا  در دولیت  نقش باشد. ادبیات،می گذارتأثیر بیشتر آن نقش ،توسعهدرحال اقتصادهای مورد

 گیذاری سیرمایه  انسیانی،  سیرمایه  بیر  بیشیتر  تأکیید  دادن قرار با ملی سطح در آوریفن قابلیت

 ،7میوریرا  ؛7040 آمسیدن،  ،مایال عنوانداده است )به قرار تأکید مورد را هازیرساخت و آوریفن

7002.) 

ها، داشتن انگیزه، تیدوین قیوانین و   تحریم تأثیرهای پژوهش، نقش حاکمیت، بر اساس یافته

د های دولت، اعتماد به دولت، وجیو گذاریهای وارداتی، سیاستمقررات، نقش صادرات، سیاست

 باشند.توجه در این پژوهش میهای قابلگذاری، ازجمله یافتهمکانیزم های الزم، جایگاه سیاست

 ،و مقیررات  نیقیوان  لیتسهاتخاذ و  ،نوظهور عیصنا از تیحما دولت، طرف از پروژه یواگذار

 از تیی حما مقیررات،  و نیقوان اتخاذ قیطر از تولیدکنندگان از تیحما مدون، هایسیاست جادیا

 بیه  وام یاعطیا  میادر،  هیای شیرکت  از تیی حما ،یدانحصیار یتول از تیی حما عیدم  خاص، عیناص

 تعامل از تیحما داخل، در یخارج یگذارسرمایه از تیحما ،یفناور انتقال از تیحما ها،شرکت

                                                                                                                                       

7. Moreira m 
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 از تیی حما المللی،بین هایهمکاری از تیحما مناسب، بستر نمودن فراهم الملل،بین یبازارها با

 محیدود  هیای سیاست نییتع منابع، عادالنه صیتخص ه،یاول مراحل در هاشرکت وسعهت و قیتحق

 شیرکت  رونیب به نگاه ها،شرکت یبرا صادرات طیشرا لیتسه ،یواردات هایتعرفه نییتع کننده،

 توجه در این رابطه هستند.موارد قابل از بودن، محور صادرات و

 ها و شبکه نوآورینظام

 انییید داده قیییرار  را مییورد توجییه   ییات نظیام نیوآوری بیر همپییا تأثیر نهیویفیاگربرگ و گود

مختلی ،   عیهیا و صینا  در بخش ییهمپا لیبا تحل نیها همچنآن(. 5992)فاگربرگ و گودینهو، 

 تیوان یمی ی نظیری نظیام نیوآوری بخشی     نیک یانیید کیه بییا اسیتفاده از ع    گونه اذعان داشتهاین

 گرانیبیییاز  نظیر هایمؤلفهو شناخت قرار داد.  لیمورد تحل ایپوصورت را به ییهمپا هایفرآیند

عنیوان  به یهای دولتها و فعالیتبرنامهو و مقررات، استانداردها  نیهمچون قوان یینهادها ی،اصل

 .است شدهیمعرف نهویفیاگربرگ و گود ۀلیوسبه ینظیام نوآوری بخشهای مؤثر مؤلفه

 و بازارهیا  دکننیدگان، یتول شیامل  مختلی   عناصر با سازیشبکه پژوهش، یهاافتهی اساس بر

 ،یتیچنیدمل  هیای شیرکت  بیا  تعامیل  تیی تقو ،ییی افزاهم منظوربه روابط تیتقو و مرتبط عیصنا

 متناسیب  ینیوآور  نظیام  سیازی پییاده  و یطراحی  مختل ، عیصنا یشروهایپ بافناورانه  یهمکار

 .باشندیم پژوهش نیا در توجهقابل یهاافتهی ازجمله

 در تاثبی  فرصیت،  صیتشیخ  و یطی یمح راتییی تغ بیه  ییپاسیخگو  منظیور بیه  هاشبکه جادیا

 یبرقیرار  سیازمان،  ارشید  رانیمید  تیحما مناسب، یسازمان بستر نمودن فراهم ها،گیریتصمیم

 یهیا نظیام  سیازی پیاده ،یمل سطح در درنهایت و دانشگاه بخش، سازمان، درون با یارتباط مدل

 ینهادهیا  و یقیات یتحق ینهادهیا  و یطراحی  دفاتر یبازسازمانده ،ساختار مجدد یطراح ،ینوآور

 توجه در این رابطه هستند.از موارد قابل یقاتیتحق ینهادها ییبازآرا ،یدانشگاه

 سازی الگوی بومی توسعهتدوین و پیاده

وان عنالمللی فناوری از سوی دیگر بهو انتقال بین سوکتالش در جهت توسعه فناوری بومی از ی

در ادبیات مورد توجه اسیت. اگرچیه رابطیه ایین دو منبیع      فناورانه دو منبع دانش برای همپایی 

المللی فنیاوری  ، بدین معنی که انتقال بینشدیم، بیشتر از نوع جایگزینی تلقی درگذشتهدانش 
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، 5؛ پیرز 7014، 5؛ میتلکیا 7011، 7گردد )اسیتوارت خارجی میفناورانه های موجب کاهش تالش

خیارجی، میورد   فناورانیه  داخلی و انتقیال  فناورانه تدریج رابطه مکمل بین توسعه اما به (؛5997

تواند موجیب موفقییت   توجه اندیشمندان قرار گرفت. بدین معنی که استفاده از هر دو منبع، می

شود و استفاده از یک منبع، ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشیته  فناورانه همپایی  فرآیند

 (.7008، 4و هاجدورن 1؛ فریمن7005، 5و پاویت 2؛ بل7040، 8شد )اللبا

سیازی فنیاوری، جایگیاه کشیور در سیطح      ها، بومیتحریم تأثیرهای پژوهش، بر اساس یافته

 باشند.توجه در این پژوهش میهای قابلفناوری، رشد اقتصادی کشور ازجمله یافته

عدم وابسیتگی بیه مسییر،     های موجود،اوریخلق و اشاعه دانش بومی، اطمینان نسبت به فن

توجیه  های محلی، از موارد قابیل های مالیاتی برای شرکتسازی فناوری، معافیتحمایت از بومی

 در این رابطه هستند.

 نیروی انسانی

 موفیق  اتیی مطالعیات گذشییته در خصیوص تجرب    جیبندی نتاو نلسیون هییم بیا جمع یمیازولن

 انیی کردنید، شییامل جر  یرا در سیه دسیته معرفی ییهمپیا یتیموفق عوامل مؤثر بیر ،ییهمپیا

 یتیی در حقیوق مالک  رییگو عدم سخت یفعال دولیت از توسیعه صنعت تیحما ،یانسان یرویین

های دانشی نظییر تحقییق و توسیعه و    هایی که ورودیبخش(. 5991)مازولنی و نلسون،  فکیری

فناورانیه  ییادگیری  . کنندا شدت بیشتری رشد و تغییر میگیرند، بنیروی انسانی ماهر را بکار می

هیای فیزیکیی و همچنیین انتقیال نییروی انسیانی       ماابه ساخت و یا انتقال تقلیدگونه سیرمایه به

                                                                                                                                       

7. Stewart 

5. Mytelka 

5. Perez 

8. Lall 

2. Bell 

5. Pavitt 

1. Freeman 

4. Hagedoorn 
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خیود نییاز بیه    فناورانیه  هیای  صنایع برای ایجاد و ارتقیا قابلییت  . رودبادانش ضمنی به شمار می

پذیری سازمانی، مالی، منابع انسانی، کیفیت، ند انعطافهای مکمل مانها و قابلیتیکسری دارایی

 (.5977)وانگ و هابدی،  های پشتیبانی و مدیریت اطالعات دارندسرویس

کارگیری نیروی انسانی در مشاغل متنوع، حماییت روزافیزون   های پژوهش، بهبر اساس یافته

مند، تقویت نقش نیروی انسانی منظور تأمین نیروی انسانی تواندولت از سرمایه انسانی، تالش به

هیای  یافته منظور ازجملهمتخصص موردنیاز به یانسان یرویوپرورش نآموزشها، در رشد شرکت

 باشند.توجه در این پژوهش میقابل

 هایشرکت با توسعه و قیتحق امر در تعامل صنعت، در متخصص یانسان یروینکار بردن ه ب

 ،ینیوآور  و یفنیاور  توسیعه  متخصیص  یروین تیترب صص،متخ یروین بودن دارا به دلیل معتبر

 یروین یریادگی خدمت، ضمن یآموزش هایدوره در شرکت از،ین اساس بر یانسان یروین تیترب

 افیراد،  ییجابجیا  دانشیگاه،  و صنعت نیب ارتباط یبرقرار مشترک، آموزش شروها،یپ از متخصص

توجه در این رابطیه  از موارد قابل زش،آمو هایدوره در کارکنان شرکت متخصص، افراد استخدام

 هستند.

 گیرینتیجه

 از بسییاری  رشید  مسییر . کنید یمی  فیا یا کشورها توسعه فرآیند در یانکاررقابلیغ نقش همپایی

شیود. صینایع   میی  میسیر فناورانیه   همپیایی  کمک به یافتگیتوسعه به توسعه حال در کشورهای

هیای  های پیشیرو در فنیاوری  فاصله خود را با سازمانفناورانه توانند از طریق همپایی دریایی می

 میی رژ" ،"یاجتماع یریادگی"که  دهدیم نشانهای حاصل از پژوهش نوین کاهش دهند.  یافته

 یسیازوکارها " ،"ینیوآور  شیبکه  و هانظام" ،"دانش هیپا ،"بازار میرژ" ،"ینهاد میرژ"،"فناورانه

، ابعیاد قابیل   "یانسیان  یروین" و "توسعه یبوم یالگو سازیپیاده و نیتدو" ،"تیحاکم یتیحما

مشیاهده   .باشیند در صینایع درییایی بخیش دفیاع میی     فناورانه توجه در رابطه با مفهوم همپایی 

های تحقیق حاضر و مقایسه آن با نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته داخلی و خیارجی  یافته

علت شرابط حاکم بیر  ه اما ب ،جود داردهای بین آنها ودهد که شباهتدر حوزه همپایی نشان می

 ای قابل مشاهده است. های ویژههای نظامی، تفاوتکشور و سازمان

هیای گونیاگون   همپیایی بیه شییوه    فرآیندهای مختلفی بر اهمیت نقش یادگیری در پژوهش

، انتقیال دانیش   از طریق انجام کار دهی، انجام تحقیق و توسعه مشترک، یادگیری لیسانس نظیر

؛ وانیگ و  5975)لیی و همکیاران،    کردنید  تأکیید های بین المللیی  رجی، شرکت در نمایشگاهخا
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؛ لیی و مالربیا،   5975، همکیاران  و ائویی ژ؛ 5990؛ چین،  5979؛ لی و همکاران، 5972همکاران، 

(. مطالعات دیگری بر اهمییت نقیش دولیت در همپیایی از طرییق      5977 7؛ فو و همکاران5971

هیای داخلیی در   ه، اتخاذ قوانین و مقررات مناسب، حماییت از شیرکت  حمایت از تحقیق و توسع

؛ آمسیدن و  7001نماید )کیم، می تأکیدهای خارجی، حمایت از واردات و صادرات، برابر شرکت

  (.5995؛ چاندرا، 5975، لی، 5977، 5، و سیمولی و همکاران5991، 5؛ برنتز5995چو، 

واسیطه خلیق و اشیاعه    ه همپیایی بی   فرآینید در سازی دانش برخی مطالعات بر اهمیت بومی

دانش بومی در برابر دانش خارجی، تقاضای داخلی از طریق تخصیص تقاضای داخلی به تقاضای 

جهانی، وساطت عمومی، ترجیحات مشتری، ملزومات صنعتی محلی و نرخ درآمید بیه ازای هیر    

؛ هابیدی،  5978میی کنند)النیدوال،    تأکیید فرد، حساسیت قیمت، خصوصی سازی محصیوالت  

(. تحقیقات مشیابهی  5971؛ آراجو، 5971؛ مانی، 5971، 8؛ ژائو5971؛ مالربا و همکاران، 7001

؛ 7005کنند )نلسون، می تأکیدفناورانه بر اهمیت نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بر همپایی 

نی و ، رامییا7042، 5، هیییامی و راشییان 5975، 2؛ ژو و همکییاران5992فییاگربرگ و گودینهییو،  

 یبیرا فناورانیه   میی رژ اهمییت  بیر  مطالعیات  یبرخی (. 5991؛ مازلنی و نلسون، 5975، 1جیونی 

، اسیتفاده از فرصیت   فناورانه محیط در تغییر یعبارت به. اندکرده تأکیدفناورانه  ییهمپا موفقیت

-کیرده  تأکیید بیرونی، سرعت همپایی، چرخه عمر فناوری، پنجره فرصت، تغیییر رهبیری بیازار    

. (7005،نگویاورسی  و مالربیا ؛ 5995ی،لی  و پیارک  ؛5997؛ لی و لییم،  7045 ، نتریو و نلسون)اند

دست آمیده  ه نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعات صورت گرفته قبلی تطابق دارد، در نتایج ب

ییادگیری بیه شییوه     مؤلفیه با توجه به شرایط حاکم بر کشور و صنایع درییایی بخیش دفیاع دو    
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مهندسی معکوس و استفاده از دانش ضمنی کارکنان از اهمیت باالیی برخوردار غیررسمی مانند 

صیورت مهندسیی   ه در صنایع دریایی در ابتدا بفناورانه باشد و مشاهده می گردد که همپایی می

 معکوس اتفاق افتاده است.

صیورت ذییل تعریی     ه در صنایع دریایی بخیش دفیاع بی   فناورانه در مجموع مفهوم همپایی 

صینایع  فناورانیه  همپایی فناورانه، راهبردی است که با تیالش بیرای کیاهش شیکاف     »د:  شومی

های مورد نییاز از طرییق   ها و صالحیتدریایی به منظور دستیابی به سطح قابل قبولی از قابلیت

شیوه های مختل  یادگیری، منجر به ارتقاء توان دریایی و بازدارندگی آن در عرصه بین المللیی  

ها به شرح یافته مضامینپژوهش بر مبنای  ینمرتبط با ا در این امتداد، پیشنهادهای «گردد.می

 قابل توجه هستند:   زیر

     در سیازمان درییایی بخیش دفیاع بایسیتی، تقوییت       فناورانیه  به منظیور تقوییت ییادگیری

 رسیمی و غیررسیمی،   شییوه  بیه  یادگیری سطح یصنایع دریایی، ارتقافناورانه های قابلیت

 از آگیاهی  منظیور بیه  هیا نمایشیگاه  و صینایع  از بازدیید  خارجی، فناوری جذب سطح ارتقاء

 انتقیال  منظیور بیه  چنیدملیتی  هیای شرکت با همکاری تقویت مرتبط، دستاوردهای آخرین

 مراکز آموزشی و تحقیقاتی مدنظر قرار گیرد. با روزافزون تعامل سازمان، درون به فناوری

  محققیان میورد    به وسییلۀ اغلیب  ورت رسمی و غیررسمی صه چه بفناورانه اهمیت یادگیری

مطالعات صورت گرفته به عنوان یک بعد مهیم   غلبطوری که در اه ب؛ گرفته است قرار تأکید

هیای غیررسیمی   از همپایی اشاره شده است. در تحقیق حاضر نیز اهمیت یادگیری به شییوه 

رار گرفته است. لذا پیشینهاد  ق تأکیدمانند مهندسی معکوس و استفاده از دانش ضمنی مورد 

ه های توسعه و اسناد باالدسیتی بیه ایین مهیم نییز بی      شود سیاستگذاران در تدوین برنامهمی

 صورت ویژه توجه نمایند.

در صنایع دریایی بخیش دفیاع   فناورانه پردازی همپایی به بررسی مفهوم گرفتهانجامپژوهش 

ذشیته، میوردی از آن مشیاهده نگردیید.     گ گرفتیه انجیام پرداخته است که در بررسیی مطالعیات   

 :توانندیمپژوهشگران آتی 

  )صنایع دریایی بخیش  فناورانه یی همپا روند گذار برتأثیردر تحقیق حاضر نه بعد )مضمون

سنجیده فناورانه هر کدام از ابعاد بر همپایی  تأثیرگردد دفاع شناسایی گردید، پیشنهاد می

 ؛شود
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  در صنایع دریایی بخش دفاع و معرفی آن به عنوان ییک  ورانه فناارائه الگوی بومی همپایی

 ؛الگوی موفق برای سایر صنایع داخلی

  دست آمده در این تحقییق ییادگیری   ه بفناورانه گذار بر همپایی تأثیراز مهمترین مضامین

در صنایع دریایی بخیش دفیاع   فناورانه گردد روند یادگیری می باشد، پیشنهاد میفناورانه 

 ررسی قرار گیرد.  مورد ب

محدودیت آمار و اطالعیات و بیه خصیوص    هایی همچون در انجام پژوهش حاضر، محدودیت

 یهیا  یتمشیکالت و محیدود  ، کنید میی  های بخش دفاع که این محدودیت را بیشیتر حساسیت

کمبیود  صنایع دریایی بخش دفاع ماننید دسترسیی بیه افیراد متخصیص و خبرگیان و       تعامل با 

صنایع دریایی بخش دفاع و نبود ادبیات تحقییق در حیوزه   در فناورانه ایی همپدر مورد  پژوهش

اند. بیا عناییت بیه اینکیه جامعیه آمیاری ایین تحقییق برگرفتیه از          مورد بررسی قابل توجه بوده

تیوان بیه جایگیاه و    باشد بنا به مباحث امنیتیی نمیی  فرماندهان نظامی در سطح نیرو و باالتر می

 های تحقیق حاضر می باشد.  د، و این مورد نیز از محدودیتمسئولیت آنها اشاره نمو

 فهرست منابع

 ،«ینیوآور  تیریمید  در تیی موفق یدیی کل عوامیل  ییشناسیا » ،(7508) یمهید  بهیارلو،  و رضا ا،ین افخم

 .تهران ،یفناور تیریمد یمل کنفرانس نینهم و یالمللنیب کنفرانس نیپنجم

، ایبانی پژوهش کیفی، فنون و مراحل تولید نظریه زمینیه م (.7509استراوس، انسلم و جولیت کوربین)

 نشر نی: تهرانترجمه ابراهیم افشار، 

 یبررسی »(. 7501. )محمید  دیسی  ،یربیاقر یم، اریی جهان، یبامدادصیوف  ،منوچهر، یمنطق ،یمهد ،یاسیال
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