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چکیده
توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ،درگرو توسعه علمیی اسیت کیه از طرییق فرآینید همپیایی محقیق
میشود .همپایی فرآیندی است که طی آن ،یک کشور دیر توسعهیافته با کاهش شیکاف درآمیدی و ییا افیزایش
قابلیت فناورانه ،سعی درکاهش فاصله با کشورهای توسعهیافته از جنبیههیای مختلی  ،همچیون بخیش دفیاع و
سازمانهای نظامی دارد .در این امتداد ،هدف از پژوهش حاضر ،مفهومپردازی همپایی فناورانه در صنایع درییایی
بخش دفاعی می باشد .پژوهش از نظر هدف ،اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است .دادهها از طریق مصیاحبه بیا
خبرگان دانشگاهی و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از نرمافزار  ،MAXQDAاحصا شیده اسیت .یافتیههیا
نشان میدهد در راستای مفهوم همپایی فناورانه ،نه عامل اصلی «یادگیری»« ،پایه دانیش»« ،نظیامهیا و شیبکه
نوآوری»« ،رژیم فناورانه»« ،رژیم نهادی»« ،رژیم بازار»« ،تدوین و پیاده سازی الگوی بومی توسیعه سیازوکارهای
حمایتی حاکمیت» و «نیروی انسانی» بهعنوان ابعاد همپایی فناورانه قابلتوجه هستند.
واژه های کلیدی :همپایی فناورانه ،قابلیت فناورانه ،صنایع دریایی ،بخش دفاع ،یادگیری

 .7دانشجوی دکتری ،مدیریت ،گرایش سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده علیوم اقتصیادی و اداری ،دانشیگاه
مازندران ،بابلسر ،مازندران( ،نویسنده مسئول)mehdi_maleki72@yahoo.com :
 .5استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،مازندران
 .5استاد دانشگاه مالک اشتر ،تهران ،ایران
 .8استادیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه افسری امام علی (ع) ،تهران
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مقدمه
در مطالعات اقتصادی ،کشورهای درحالتوسعه در تالشاند تا خود را بیه کشیورهای پیشیرفته و
توسعهیافته برسانند کیه این امر ،مستلزم پر کردن شکاف فناورانه در کشیورهای درحیالتوسیعه
است و تحت عنوان فرآیند همپیایی فناورانه شیناخته میشیود .در نگیاه اول ممکین اسیت ایین
فرآیند بهماابه الگو گرفتن یا پیمودن راه کشورهای توسعهیافته تلقی گیردد ،درحیالیکیه عمیالً
اینگونه نیست ،چراکه موفقیت در همپایی مستلزم ایجاد توانمندیهیای درونزا در حیوزههیای
مختل علمی و فناورانه است (نلسون .)5994 ،7اساساً شیکاف فنیاوری همیواره یکیی از عوامیل
اصلی ایجاد تهدیدهای نظامی علیه کشورها است؛ زییرا پیشیرفت در صینعت دفیاعی بیا توسیعه
فناوری عجین شده و پیدایش تغییرات بنیادی در عرصه سالحها و سامانههای دفیاعی در سیایه
توجه به فناوری در حال انجام است .بدون تردید در آینده آنچیه موجیب تقوییت ایین پیارادایم
دفاعی می شود ،جنبه هایی از فناوری است که بخش دفاع در عرصههیای راهبیردی ،تیاکتیکی و
عملیاتی به آن متکی خواهد بود .کسب آمادگی در جهت به کارگیری فناوری های دفاعی کلیدی
و تعیینکننده آینده بهمنظور جلوگیری از بروز ضع در عرصه دفیاعی ،بسییار ضیروری بیوده و
شناخت عوامل ایجادکننده این آمادگی نیاز به بررسی های گسیترده و جیامع دارد (افخیم نییا و
بهارلو.)7508 ،
در این امتداد ،وزن ژئوپلیتیکی کشورها ،وضعیت آن ها در ائتالفها ،پیمانها و یا تعارضات و
مناقشییات ،رژی یمهییای فناورانییه موجییود در س یطح مل یی و بخییش دفییاع و وضییعیت اقتصییادی،
تعیین کننده منابع دانشی و راهبردهای همپایی در صینعت دفیاعی هسیتند .در صینایع دفیاعی
کشور ما ،تجربیات مختلفی راجیع بیه هیر ییک از الگوهیای عیام همپیایی وجیود دارد .راهبیرد
وابستگی (خرید حق امتیاز از کشورهای پیشرفته و وابستگی به آن ها) ،راهبرد تقلید (بیه دسیت
آوردن قابلیت تولید با انتقال فنّاوری و سپس یادگیری مستقالنه برای ایجیاد قابلییت فنیاوری)،
راهبرد دفاعی (توسعه محصوالت مشابه با نوآوریهای نه چندان قابل توجه امیا متمیایز) ،راهبیرد
تهاجمی (توسعه محصوالت جدید و متفاوت) ،از جمله راهبردهای قابل توجه صنعت دفیاعی در
7. Nelson
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سالهای اخیر هستند (وزیری.)7508 ،
بررسی ها نشان میدهد حتی پس از توافقات هستهای موسوم به «برجام» نیز محدودیتهای
شدید علیه ایران باقی مانده ،به نحویکیه واردات قطعیات موشیک و فنیاوریهیای آن بیه اییران
ممنوع است ( .)Military balance, 5975ازاینرو صنایع دفاعی تالش نمودهاند برحسب منیافع
و شرایطی که در آن قرار دارند به شکل درونزا بیه توسیعه قابلییتهیای دفیاعی دسیت بزننید.
هرچند صنایع دفاعی ایران در فناوری نظیامی پیشیرو نیسیتند ،ولیی توانسیته اسیت در سیطح
کاربردی و به کمک توانمندیهای مهندسی معکوس و کپیبرداری ،به نوآوریها و قابلیت هیایی
دست یابند (.)BMI, 5978:75
با وجود راهبردهای مطرح و اقدامات انجام شده،جمهوری اسالمی ایران بهعنوان ییک کشیور
درحال توسعه ،نوعی عقب ماندگی تاریخی را به لحیاظ توسیعه فنیاوری نسیبت بیه انقیالب هیای
صنعتی قبلی تجربه کرده است .بهعنوان نمونه ،باوجود ابالغ سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی
و امنیتی توسط مقام معظم رهبری که پیش نویس آن توسط مجمیع تشیخیص مصیلحت نظیام
تهیهشده بود و در اواخر سال  7507ابالغ گردید و بر مواردی نظییر توسیعه و تعمییق فرهنیگ
خودباوری ،خودکفایی ،نوآوری و خالقیت در تمیام سیطوح و ابعیاد دفیاعی و امنیتیی ،تولیید و
توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتیی و حرکیت در مرزهیای دانیش بیا تأکیید بیر
بومیسازی و روزآمدی ،دستیابی به فناوریهای برتر موردنیاز دفاعی و امنیتی حیال و آینیده بیا
تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها ،تأکید بر خودکفایی کشیور در سیامانههیا ،کاالهیا و
خدمات اولویتدار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلییت و کیارآیی
آن ،ممنوعیییت تییأمین نیازهییای دفییاعی و امنیتییی در خییارج از کشییور مگییر در حیید ضییرورت،
برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش هیای اعیم از دولتیی و غیردولتیی در تیأمین نیازهیای
نیروهای مسلح با رعایت مالحظیات امنیتیی و حفیاظتی ،جیذب ،توانمندسیازی و بیهکیارگیری
نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقای قابلییتهیای
توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی موردنیاز کشور ،برقراری ارتباط و همکاری با دیگیر کشیورها
در زمینۀ های علمی ،تولیدی و تجاری کاالها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف
سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی مقیرونبیهصیرفه سیازی مسییر توسیعه صینایع و
فناوریهای دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد همافزایی در فنیاوریهیای موردنییاز تأکیید گردییده
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است ،توسعه متوازن بخشهای مختل که در ارتبیاط مسیتقیم و غیرمسیتقیم بیا تیوان دفیاعی
کشور هستند ،محقق نشده است.
از طرف دیگر ،جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی همواره با تحیریم هیای
ظالمانه مواجه بوده است .یکی از تحریم های مهمی که از همیان ابتیدا بیه کشیور تحمییل شید
تحریم در صنایع ،محصوالت ،تجهییزات و فنیاوریهیای صینایع درییایی بیوده اسیت .ایین نیوع
تحریمها فارغ از گرایش دولتها و مناسبات بینالمللی ،بهاحتمال قریببهیقیین همچنیان ادامیه
خواهد داشت .بنابراین صنایع دریایی همواره با یک سری موانع جدی در خصوص کسب دانیش
و فناوری از بیرون کشور مواجه خواهند بود.
بر این اساس پیشفرض پژوهش حاضر این است کیه تحقیق سیاسیتهیای دفیاعی امنیتیی
کشور نیازمند اتخاذ نگاهی بومی به مفهوم همپایی فناورانه و تبیین ابعاد آن با توجه به شیرایط
و مالحظات کشور و منطقه ،به منظور مقابله با تهدیدات میباشید .بیا توجیه بیه میوارد میذکور،
سؤال اصلی پژوهش حاضر ،مفهومپردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع و تبیین
ابعاد قابل توجه در رابطه با آن است.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اُداگیری 7همپایی را فرآیندی تعری کرده است که طی آن ،کشورهایی که بعید از دیگیران وارد
فرآیند توسعه شدهاند ،فاصله خود با کشورهای پیشرو را در زمینه درآمدها (همپیایی اقتصیادی)
و قابلیتهای فناورانه (همپایی فناورانه) کاهش میدهند .او با اشاره به نقش فنیاوری در فرآینید
همپایی ،بر این نکته تأکید میکند که همپایی به این معنا نیست کیه مسییری کیه کشیورهای
پیشرفته قبالً رفتهاند ،کپی شودۀ زییرا ایین فرآینید متیأثر از عوامیل متعیددی ازجملیه عوامیل
فناورانه ،اجتماعی ،جغرافیایی و ...است (اُداگیری و همکاران .)5975 ،به عبارت دیگر ،همپیایی
فرآیندی است که طی آنیک کشور دیر توسعهیافته ،شکاف درآمدی خیود را کیاهش مییدهید
(همپایی اقتصادی) ییا قابلییت فناورانیه را افیزایش مییدهید (همپیایی فناورانیه) (اوداگییری و
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همکاران .)5975 ،در تعریفی دیگر ،همپایی بیهعنیوان بهبیود چشیمگیر قابلییتهیای فناورانیه
بنگاههای کشورهای متأخر در فرآیند کاهش شکاف با صاحبان فناوری در کشورهای پیشرفته و
درنتیجه ،نزدیک شدن به پیشیگامان جهیانی فنیاوری تعریی شیده اسیت (مییائو و همکیاران،7
.)5974
در واقع نمی توان مفهوم همپایی فناورانه را به انتقیال فنیاوری از کشیورهای توسیعه یافتیه و
تقلیدِ روشهای آنها به وسیلۀ کشورهای دیر آمده ،تقلیل داد .بلکه قابلییت بیومی نییز در ایین
فرآیند تأثیر دارد .در ادبیات موضوع بر هر دو جنبه بحث ،تأکید میی شیود .از ییک سیو همپیاییِ
فناورانه بر دسترسی به فناوری خارجی و جریان انتقال فناوری از پیشروها به دنباله روهیا تأکیید
می کند و از سوی دیگر بر اهمیت نقش نهادهای بومی ،سازمان هیا و تعیامالت آن هیا در تقوییت
قابلیتهای فناورانه بومی ،اصرار میورزد (مجید پور.)5975 ،
بررسی پژوهشهای مرتبط در این رابطه ،مالحظات سیاستی قابل توجهی به همراه دارد .بیه
عنوان نمونه ،حبیبا و کالنتری ( )7505باهدف بررسی نقش سیاست حقیوق مالکییت فکیری در
هم پایی فناورانه کشورهای درحالتوسعه پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد کیه اوالً منیابع
دانش همپایی فناورانه یعنی تحقیق و توسعه داخلی و انتقال بینالمللی فنیاوری ،در کشیورهای
درحالتوسعه مکمّل یکدیگرند و ثانیاً سیاستهای حقوق مالکیت فکری و منابع دانیشِ همپیایی
فناورانه ،در کشورهای درحال توسعه تأثیرگذاری دوسویه بر یکدیگر دارند .بر اساس نوعشناسییِ
این پژوهش ،کشورهای درحالتوسعه به لحیاظ قیوّت ییا ضیع در دو عامیل تحقییق و توسیعه
داخلی و انتقال بینالمللی فناوری به چهار نوع تقسیم میشوند .سیاسیتهیای حقیوق مالکییت
فکری در هر نوع از کشورهای درحالتوسعه ،با یکیدیگر متفیاوت اسیت .توصییه سیاسیتی ایین
پژوهش ،سیاستگذاری همزمان برای بهبودِ تدریجی تحقیق و توسعه داخلی ،انتقال بینالمللیی
فناوری و حقوق مالکیت فکری است (حبیبا و کالنتری.)7505 ،
لی 5و مالربا )5975(5باهدف بررسی ظهور پیشگامان و چرخههای همپایی در صینعت فیوالد
جهان به بررسی تغییرات رهبری صنعتی و همپیایی متأخرهیا در صینعت فیوالد جهیان بعید از
7. Miao et al
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جنگ جهانی دوم میپردازد .لی دریافت که تغییر از رهبری آمریکیا بیه ژاپین در سیال  7049و
متعاقباً ظهور کره که توانسته بهواسطه عملکرد  posco7نسبت به فوالد نیپیون 5در سیال 7004
برتری کسب کند ،صورت گرفته است ،همچنین سعی شده که به بررسیی پنجیرههیای فرصیت
پیشگامان در صنعت فوالد پرداخته شود .نتایج به دست آمده نشان میدهد کیه ایین پنجیرههیا
شامل نسلهای فناوری ،چرخه کسبوکار و تغییرات تقاضا ،مقررات دولتی و  ...بوده است .ژاپین
از طریق خلق مسیر و پسکو از طریق پرش از مسیر توانستهاند از رقیبان خود پیشی بگیرند (لی
و مالربا.)5975 ،
چونگ و همکاران( )5978باهدف بررسی میدل همپیایی فناورانیه صینایع نیمیههیادی کیره
جنوبی دریافتند که فرآیند همپایی فناورانه شرکتهای کرهای با احیداث خطیوط تولیید مونتیاژ
محصوالت خارجی باهدف بهرهگیری از نیروی کار ارزان کره شروعشیده ،پیس از جیذب دانیش
تولید ،این شرکتها با رویکرد یکپارچهسازی عمودی شرکتهای پیشرو ژاپنی را خریدنید و بیه
سمت تولید انبوه و دسترسی بهصرفه به مقیاس حرکت کردند .شرکتهای کرهای برای حرکیت
به سمت جایگاههای باارزش افزوده باالتر در زنجیره تولید بینالمللی سعی کردند تیوان نیوآوری
خود را افزایش دهند و سعی کردند با تلفیق اجزای مختل فناوری محصوالت جدیدی را بیرای
رقابت در سطح جهانی عرضه کنند .به این نتیجه رسیدند که بیه نظیر مییرسید رویکیرد رشید
شرکتها در صنعت نیمههادی کره با چهارچوبهای ذکرشده همخوانی مناسیبی داشیته باشید،
نوع همکاریها در فرآیند همپایی فناورانه شرکتهای کرهای از همکاری بیر مبنیای هزینیه بیه
سمت همکاری در تحقیق و توسعه مشترک حرکت کرده است (چونگ و همکاران.)5978 ،5
هی 8و مو )5975( 2در تحقیقی به بررسی همپایی فناورانه شرکت هیای هیوآوی در صینعت

7. Pohang Iron and Steel Company
5. Nippon
5. Choung et al
8. He
2. Mu
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مخابرات و چری در صنعت خودروسازی پرداختند .آنهیا دریافتنید کیه چیین از سیال  7014از
سرمایهگذاری مستقیم خارجی بهعنوان یک ابزار دسترسی بیه فنیاوری اسیتفاده کیرده اسیت و
دسترسی به بازار بزرگ چین را با دسترسی به فناوری معامله کرده است .از طرف دیگیر محقیق
حمایتهای دولتی و تعرفهای از شرکتهای خصوصی را در گامهیای ابتیدایی همپیایی فناورانیه
مؤثر میداند .عالوه بر موارد ذکرشده ،قراردادهیای همکیاری مشیترک بیرای انتقیال فنیاوری از
کانالهای گوناگون در کنار بخشبندی بازار از عوامل کلیدی در همپیایی فناورانیه شیرکتهیای
چینی میباشد .شرکتهای چینی در سال  7048قرارداد انتقیال فنیاوری بیا شیرکت بیل امضیا
کردند .در این قرارداد کسب دانش با دسترسی به بازار چین معاملهشده بود .شرکت بل امکانیات
تولید خود را به بازار چین منتقل کرد و تولیدکننیدگان چینیی در ابتیدا تیالش کردنید برخیی
بهبودهای جزئی در محصوالت اعمال کنند تا مطابق ذائقیه مشیتریان چینیی شیود و از سیرریز
دانشی شرکت بل بهرهمند شوند .سپس چند شرکت چینی با بهرهمندی از بومیسازی فناوری و
حمایت از شرکتهای چینی بازار را بخشبندی کردند و بیر روی نیازهیای خیاص بیازار تمرکیز
کردند و تالش کردند عمق دانش خود را افزایش دهنید .ایین تیالشهیا در نهاییت بیه تأسییس
شرکت هواووی در سال  7002منجر شد (هی و مو.)5975 ،
سون و همکاران )5990( 7باهدف بررسی «همپیایی فناورانیه و راهبیرد تیازهواردان :مطالعیه
موردی صنعت کشتیسازی آسیایی» به این نتیجه رسیید کیه همپیایی موفقییتآمییز ،بیا ییک
ترکیب مناسب از انتقال دانش و خود اکتشافی از مرحلۀ اولیۀ همپایی فناورانه بیشترین احتمال
را دارد .موفقیت ژاپن در دهه  7029با اتخاذ تکنیک جوشکاری بجای میخ کاری و موفقیت کره
با انتخاب فناوری غشایی نشان میی دهید کیه تیازه واردان میی تواننید از تزلیزل فناورانیه جهیت
بهکارگیری جهش اساسی بهرهبرداری نمایند (سون.)5990 ،
الیاسی و همکاران ( ،)7501در پژوهشی به بررسی راهبردهای همپایی شرکتهیای نوظهیور
در صنعت هوایی و داللتهایی برای صنعت هوایی ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند بیرای
پرکردن شکاف فناورانه با کشورهای هدف اقدامات قابلیتساز در سه اولویت :اولویت اول شیامل:
بستن قراردادهای فرعی و ساخت تجهیزات اصلی ،5خرید ماشینآالت پیشیرفته و آمیوزشهیای
7. Sohn et al
)5. Original Equipment Manufacturing (OEM
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مربوطه ،انعقاد قراردادهای جبران7با سازندگان اصلی ،قرارداد مونتاژ نهایی بیا سیازندگان اصیلی،
انعقاد قراردادهای برونسپاری مستقل به وسیلۀ شرکتها ،تأسییس دانشیگاه هیوایی ،توجیه بیه
صادرات ،حمایت دولت و اعطاء تسهیالت ،اعطاء تسهیالت کمبهره توسیط دولیت و اولوییت دوم
شامل:خصوصیسازی ،حمایت کامل دولت از بخش خصوصی و پذیرش ریسک اولیه شرکتهیا و
اولویت سوم بستن قراردادهای سرمایهگذاری خارجی بایستی انجام گییرد (الیاسیی و همکیاران،
.)7501
طهماسبی و همکاران ( ،)7502با هدف بررسی مراحل شیکلگییری و توسیعه قابلییتهیای
فناورانه؛ مطالعه یک سازمان صنعتی صنایع دریایی به ایین نتیجیه رسییدند کیه جهیت کسیب
قابلیت ابتدا بایستی زیرساختهای پایهای ایجاد و سرمایهگیذاری الزم انجیام گییرد تیا ظرفییت
الزم برای اقدامات تکمیلی فراهم گردد .در مرحله بعد ،مهندسی معکوس محصیوالتی بیا سیطح
فناوری متوسط به انضمام استفاده از مشاوران متخصص جهش ثانویه را ایجاد میکند .در نهایت
گسترش واحدهای تحقیق و توسعه و اهتمام برای طراحی و نوآوری توأم با مهندسیی معکیوس
محصوالت پیچیدهتر ،مسیر ارتقا را هموارتر مینماید (طهماسبی و همکاران.)7502 ،
بنابراین در یک نگاه اجمالی میتوان گفت که کشورها یا شرکتهایی درحالتوسعه با تقویت
قابلیتهای فناورانه ،یادگیری و نوآوری ،میتوانند فاصلۀ خیود را بیا پیشیروها کم کنند و عمیالً
در مسییر همپایی حرکت نمایند.
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات ،اکتشیافی اسیت .بیر ایین
اساس ،پیژوهش حاضیر بیه دنبیار پاسیخ بیه ایین سیؤال ،مفهیومپیردازی همپیایی فناورانیه در
سازمانهای نظامی و شناسایی ابعاد مرتبط آن است که با بررسی اسناد و میدارک موجیود و بیا
استفاده از مصاحبههای تخصصی به شناسایی و تبیین ایین مهیم پرداختیهشیده اسیت .رویکیرد
پژوهش ،استقرایی و نحوه انجام آن ،کیفی است .پژوهش های کیفی بیرای کمیک بیه پژوهشیگر
به منظور درک افراد انسانی و بسترهای اجتماعی و فرهنگی که انسان ها در آن زندگی می کننید،
7. offset
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شکل گرفته اند (دانایی فرد ،الوانی و آذر .)7504 ،با توجه به ماهییت پیژوهش از راهبیرد نظرییۀ
دادهبنیاد 7استفاده شده است که هدف عمده آن ،تبیین ییک پدییده از طرییق مشیخص کیردن
عناصر کلیدی آن پدیده است .بر اساس رهیافت نظاممند از رهیافتهای سهگانه نظرییهپیردازی
دادهبنیاد ،نظریه پردازی در سه مرحلیه اصیلی کدگیذاری بیاز ،کدگیذاری محیوری و کدگیذاری
انتخابی انجام می شود (افشار)7509 ،؛ که در قسمت های بعدی مقاله توضییحات مربوطیه ارائیه
شده است .داده های موردنیاز از طریق مصاحبه اکتشافی با خبرگان در جامعیه هیدف و بررسیی
سایر منابع مرتبط جمعآوریشده است.
بر اساس اصل حداکار سازی منابع دادهای بهمنظور ارتقای هرچیه بیشیتر رواییی درونیی در
تئوری داده بنیاد از منابع مختلفی شامل موارد ذیل استفاده شده است:
 .7استاد و مدارک شامل سند چشم انداز توسعه نقشه جامع علمی کشیور ،برنامیه هیای توسیعه،
انتشارات بین المللی شامل کتیاب و مقیاالت بیا محورییت کشیورهای درحیال توسیعه و اییران
انتشارات داخلی شامل کتاب ،مقاالت ،همایش ها و اجالس ها ،رساله ها و پایان نامه های داخلیی
مرتبط
 .5مصییاحبه بییا خبرگییان :در مییورد انتخییاب خبرگییان و رونیید جمییعآوری دادههییا مییوارد زیییر
قابلتوجهاند:
ال ) محورهای اولیه و کلی بحیث (شیامل همپیایی فناورانیه ،ییادگیری فناورانیه ،قابلییت هیای
فناورانه ،سازمان های نظامی و  )...مشخص شده و با توجه به این موارد خبرگان صاحب نظر در
دسترس شناسایی و انتخاب شدند.
ب) مصاحبه با خبرگان بر اساس معیارهای برآمده از اهداف پژوهش به شییوه قضیاوتی انتخیاب
شده اند .معیار انتخیاب خبرگیان میرتبط بیودن تحصییالت دانشیگاهی ،میرتبط بیودن حیوزه
مطالعاتی و پژوهشی در دانشگاه و داشتن سابقه اجرایی و مدیریتی در حوزه های مربوط بیوده
است .با توجه به روند پیشرفت مصاحبه ها و آشنایی مصاحبه شوندگان با موضوع موردبررسیی
مصاحبه با هریک از خبرگان در یک جلسه انجام شد و بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه هیای
اولیه ،اسناد و مدارک بررسی شده و راهنمایی های مصاحبه شوندگان نسبت به انتخیاب سیایر
7. Grounded Theory
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خبرگان اقدام شد .مصاحبهها بهصورت عمیق و نیمه ساختاریافته برگزار میگردید.
ج) درمجموع  58مصاحبه با خبرگان انجام شد تا کفاییت نظیری حاصیل شیود .کفاییت نظیری
زمانی حاصل می شود که جمع آوری هرگونه داده ،کمکی به افزایش مفاهیم در یک مقولیه بیا
تولید مقولهای جدید نکند .روایی ابزار با طراحی نظام مند ابزار گردآوری اطالعات و استفاده از
نظر  8نفر از خبرگان در اصالح و تکمیل آن و همچنین آزمودن آن در دو مصاحبه اول میورد
توجه قرار گرفت .تحقق پایایی این پیژوهش بیا رسییدن بیه مرحلیه اشیباع نظیری تیا نمونیه
سیزدهم انجام شد( .دانایی فرد ،الوانی و آذر ،)7504 ،ضمن اینکیه داده هیای مصیاحبه هیا در
کنار داده های حاصل از بررسی اسناد و مدارک ،اصل کایرت گراییی در داده هیا را نییز تحقیق
بخشید .اطالعات مربوط به مشارکتکننیدگان در مصیاحبه در جیدول شیماره  7آورده شیده
است.
جدول شماره  :9اطالعات مصاحبهشونده
ردی

مدرک
تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه
(سال)

سن
(سال)

سمت سازمانی

حوزه
فعالیت

7

دکتری

مدیریت تکنولوژی

5

55

مدیر ارشد

دانشگاه

5

دکتری

مدیریت نوآوری

79

89

مدیرعامل

دانشگاه

5

دکتری

نانو مواد

72

82

مدیر ارشد

دانشگاه

8

دکتری

سیاستگذاری علم و
فناوری

8

52

رئیس
پژوهشکده

دانشگاه

2

دکتری

مدیریت تکنولوژی

5

87

عضو
هیئتعلمی

دانشگاه

5

دکتری

مدیریت تکنولوژی

72

89

مدیر ارشد

دانشگاه

1

دانشجوی
دکتری

سیاستگذاری علم و
فناوری

5

55

مدیر ارشد

دانشگاه

4

پسادکتری

سیاستگذاری علم و
فناوری

1

85

عضو
هیئتعلمی

دانشگاه

0

دکتری

سیاستگذاری علم و
فناوری

2

55

عضو
هیئتعلمی

دانشگاه
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مدرک
تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه
(سال)

سن
(سال)

سمت سازمانی

حوزه
فعالیت

ردی
79

دکتری

مهندسی صنایع

72

55

عضو
هیئتعلمی

دانشگاه

77

دکتری

مهندسی صنایع

58

85

ر پژوهشکده

دانشگاه

75

دکتری

سیاستگذاری علم و
فناوری

8

55

ر پژوهشکده

دانشگاه

75

دکتری

مدیریت

79

85

مدیر ارشد

دانشگاه

78

دکتری

مدیریت استراتژیک

59

24

مدیر ارشد

صنعت

72

دکتری

مکانیک

52

85

مدیر ارشد

صنعت

75

دکتری

مکانیک

59

24

مدیر ارشد

صنعت

71

دکتری

مکانیک

59

52

مدیر ارشد

صنعت

74

کارشناس
ارشد

مکانیک

59

55

مدیر ارشد

صنعت

70

کارشناس
ارشد

مکانیک

55

88

مدیر ارشد

صنعت

59

کارشناس
ارشد

مکانیک

59

59

مدیر ارشد

صنعت

57

کارشناس
ارشد

مدیریت اجرایی

59

80

مدیر ارشد

صنعت

55

دکتری

کشتیسازی

58

85

مدیر ارشد

صنعت

55

دکتری

مدیریت راهبردی

59

24

مدیر ارشد

صنعت

58

کارشناس
ارشد

مکانیک

52

85

مدیر ارشد

صنعت

تحلیل یافتههای پژوهش
هر مصاحبه بهطور متوسط یک ساعت به طول انجامید ،کلیه مصاحبهها ضبطشده و بعید از هیر
مصاحبه متن مصاحبهها پیادهسازی و کدگذاری شدند .تحلیل دادهها بر اساس روش پیژوهش و
با استفاده از نرمافزار  MAXQDAصورت پذیرفت.
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تحلیل دادههای جمعآوری شده با استفاده از کدگذاری باز و محیوری مصیاحبههیا و تعییین
مقولههای اصلی انجام شد .در این روش ابتدا با مرور دادههای نوشتهشده و کسب یک احسیاس
کلی در مورد آنها ،بخشهایی از متن نوشتاری دادهها انتخاب و شمارهگذاری آنهیا بیهصیورت
اطالعات کدگذاری شده انجام میشود .بیا میرور کیدهای ایجادشیده و ادغیام آنهیا بیهصیورت
اطالعات عمدهتر ،دسته کدها (مقولهها) ی تکراری کاهش و یا حذف و دستههای کوچکتیر در
دسته عمدهتر ادغام می شوند .سپس دسته کدها (مقولهها) بیه  2تیا  1موضیوع تبیدیل شیده و
انتخاب دستههایی (مقولههایی) بیهعنیوان موضیوعات اصیلی پیژوهش و مشیخص کیردن بقییه
مقولهها برای توصی آنها در گزارش تحقیق انجام میشود (بازرگان .)7541 ،نحیوه کدگیذاری
و تعیین ابعاد و مضامین گوناگون ،به زبان ساده در شکل  7نشان دادهشده است:

شکل  -9نحوه کدگذاری و شناسایی ابعاد و مضامین مرتبط با پدیده موردبررسی ،در نظریهپردازی
داده بنیاد

نتایج فرآیند کدگذاری باز در ایین تحقیق ،در قالب مقولههای استخراجشیده از مفییاهیم در
جدول شماره  5ذکرشدهاند .بهمنظور جلوگیری از طوالنی شدن حجییم مقالییه ،از ارائییه میوارد
تکراری و تعیاری تفصییلی مقوالت ذکرشده ،خودداری شده اسیت.
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جدول شماره  :2نتایج کدگذاری باز
مضامین

مقولهها

ییییییادگیری بازدید از صنایع و نمایشگاهها بهمنظور آگاهی از آخرین دستاوردهای مرتبط
فناورانه
انجام تحقیق و توسعه مشترک با سایر کشورها و صنایع
تقویت قابلیت فناورانه صنایع دفاعی
همکاری فناورانه با پیشروهای صنایع مختل

رژیم فناورانه

فراوانی
2
71
75
82

ارتقاء سطح یادگیری به شیوه رسمی

71

داشتن انگیزه از جنبههای مختل بهمنظور فعالیت در راستای اهداف تعیینشده

79

خرید تجهیزات موردنیاز بهشرط انتقال فناوری به درون صنایع

72

ارتقای سطح یادگیری به شیوه غیررسمی

75

تقویت نقش مراکز تحقیقاتی در توسعه فناوری و تولید دانش

4

جذب سرمایهگذار خارجی بهمنظور تأمین مالی و فناوری موردنیاز

4

ارتقاء تعامالت بینالمللی با کشورها و صنایع پیشرو

50

تعامل روزافزون با بازارهای بینالمللی

75

توجه به نقش تقلید در مراحل اولیه همپایی بهمنظور ورود به فرآیند مربوطه

2

شبکهسازی با عناصر مختل شامل تولیدکننیدگان ،بازارهیا و صینایع میرتبط و
تقویت روابط بهمنظور همافزایی

8

تالش و پشتکار بخشهای مختل بهمنظور طی مسیر همپایی و تحقق اهداف

7

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

7

توجه به اهداف موردنظر از یادگیری و انتخاب استراتژیهای مناسب و مرتبط

7

توسعه ارتباطات و تعامالت موردنیاز با ذینفعان مختل

7

بهکارگیری شیوههای خالقانه و نوآورانه در حوزههای مرتبط با همپایی فناورانه

4

اصالح و تغییر رویکرد و نگرش موجود به همپایی بیهمنظیور درک واقعییتهیا و
الزامات مربوط

1

ارتقاء توانمندی تشخیص فرصتهای فناورانه موجود و آتی

77

برنامهریزی و هدفگذاری متناسب با تغییرات و نیازمندیهای آینده

75

ارتقاء ظرفیت جذب فناوری بخشها و صنایع مختل

75

تالش بهمنظور دستیابی به فناوریهای نوین با شیوههای جدیدِ بومی

8
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مضامین

رژیم نهادی

مقولهها

فراوانی

اولویتبندی فناوریهای موردنیاز

2

تعداد پتنت های ثبتشده در مراجع رسمی

2

ماهیت فناوری موردنیاز با توجه به نیازمندیها و اهداف تعیینشده

8

اولویتبندی منابع در دسترس بهمنظور تخصیص بهینه

8

توسعه بازارهای داخلی بهمنظور ارتقاء تعامالت ،جذب سرمایهگذار و تأمین منابع
موردنیاز

5

تقویت بنگاه های صنایع مختل با محوریت مسائل ،چالش هیا و نیازمنیدیهیای
موجود

5

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

5

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

5

سرمایهگذاری بر صنایع نوظهور بهمنظور ورود به حوزههای موردنیاز

7

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

7

ارتقای سطح آگاهی و میزان دانش شرکتها با سطوح فناوری

7

ارتقاء فناوری

7

تقویت سیستم ارزیابی و ارزشیابی فناوری

7

مدیریت پروژه

7

هوشمندی فناورانه

7

داشتن انگیزههای گوناگون

79

درونگرایی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی

2

حمایت از مالکیت فکری و اجرای قوانین و مقررات مربوطه و الزامآوری آنها

5

تدوین و اجرای سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای بهمنظور حماییت از صینایع
داخلی

7

ایجاد محیط نهادی مناسب و مطلوب بهمنظور ایجاد بستر مناسب رشد فناوری

7
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مضامین

رژیم بازار

پایه دانش

مقولهها

فراوانی

ثبات تصمیم گیری و قیوانین و مقیررات مختلی در دوره هیای زمیانی مشیخص
بهمنظور تأمین امنیت سرمایهگذاری

7

توجه به واقعیتهای موجود صنعت ،جامعه و دنیا و هدفگیذاری و برنامیهرییزی
مبتنی بر واقعیتها

7

تعامل با بازار بینالمللی

75

اهمیت بازار

1

مقرونبهصرفه بودن تحقیقات

8

دارا بودن مزیت رقابتی

5

توسعه و توجه به بازار داخلی

5

وجود بستر اقتصادی مناسب

5

دارا بودن قیمت رقابتی محصول

5

وجود سازوکارهای معین در بازار

5

انجام کار در زمان مشابه کمتر نسبت به دیگران

5

سرمایهگذاری بهمنظور کسب سود

5

ساختار و شرایط موجود در محیط داخلی

5

بازار خاص

7

زمان ورود به بازار

7

تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای مختل همپایی فناورانه

7

بازگشت پایین سرمایهگذاری در صنعت

7

سطح مقیاس

7

برخورداری از منابع دانشی و بهکارگیری آنها

55

بهره بردن از تجربه دیگران بهمنظور حداقل نمودن اشتباهات و آزمونوخطاها

5

بهروزرسانی منابع دانشی مرتبط

7

بهکارگیری علوم مختل مرتبط با رویکرد میانرشتهای

7

اصالت فناوری

7

نظیییامهیییا و طراحی و پیادهسازی ساختار سازمانی مناسب
شییییییییبکه طراحی و پیادهسازی ساختار فرهنگی مناسب

79
2
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مضامین

مقولهها

نوآوری

شبکهسازی داخلی و بینالمللی

8

طراحی و پیادهسازی نظام نوآوری متناسب

8

طراحی مجدد ساختارهای سازمانی

2

سییازوکارهای تقویت نقش حاکمیت کالن بهمنظور ایجاد نگاه کالن و جامع
حمییییییایتی توجه به تحریمها و اتخاذ راهبردهای مناسب در انتقال و رشد فناوری
حاکمیت
حمایت روزافزون از تحقیق و توسعه در بنگاهها و صنایع مختل

فراوانی

54
59
71

داشتن انگیزههای گوناگون

79

اصالح و تدوین قوانین و مقررات حمایتی از تولیدکنندگان

5

حمایت از صنعت و تولید داخلی

2

تسهیل و حمایت از صادرات فناوری بهمنظور رشد صنایع

5

اعتمادسازی نسبت به حاکمیت بهمنظور تأمین امنیت سرمایهگذاران

5

تدوین سیاستهای وارداتی با رویکرد ارتقای سیطح دانیش و فنیاوری و دوری از
مصرفزدگی

5

سیاستگذاری متناسیب در حیوزه اقتصیادی و تیأمین شیرایط کیالن اقتصیادی
مناسب

7

تقویت روابط و تعامالت سیاسی و دیپلماسی فناورانه

7

تعین سیاست

7

سیاستگذاریهای اقتصادی

7

اتخاذ مکانیزمهای الزم

7

تفاوت کشورها در سیاستگذاری

7

جایگاه سیاستگذاری

7

تیییییدوین و تأثیر تحریم در بومیسازی فناوری
پیییادهسییازی توسعه دانش داخلی
الگوی بیومی پیدایش فناوری با شیوههای جدید
توسعه
توسعه و توجه به بازار داخلی

59
4
2
5
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مضامین

مقولهها

فراوانی

سرعت رشد کشورها

7

جایگاه اقتصادی کشورها

7

رشد اقتصادی

7

نییییییییروی آموزشوپرورش نیروی انسانی متخصص موردنیاز به منظور تأمین نیازمندیهیای
صنایع
انسانی

55

داشتن انگیزههای گوناگون

79

ثبات تصمیمگیری در سطوح مدیریت

7

نتایج نشان میدهد که  02عامل تأثیرگذار از مصاحبهها استخراج شده اسیت کیه برخیی از
آنها در مصاحبههای مختل تکرار شدهاند .پس از حذف موارد تکراری و مقولهبندی آنهیا ،نیه
عامل اصلی "یادگیری اجتماعی"" ،رژیم فناورانه""،رژیم نهادی"" ،رژیم بازار"" ،پاییه دانیش"،
"نظامها و شبکه نوآوری"" ،سازوکارهای حمایتی حاکمیت"" ،تدوین و پیادهسازی الگوی بومی
توسعه" و "نیروی انسانی" بهعنوان مضامین (ابعاد) قابل توجه در مفهومپردازی همپایی فناورانه
شناساییشدهاند.
در جدول  ،5مضامین (ابعاد) نهگانه در رابطه با مفهوم همپیایی فناورانیه در صینایع درییایی
بخش دفاع در ایران ارائه شده است .با توجه به محیدودیت در ارائیه تفصییلی هریییک از ابعییاد
باال ،بهعنوان نمونیه اجیزای مربیوط بیه بعید"همکیاری فناورانیه" کیه حاصیل کدگیذاری بیاز
مصاحبههای صورت گرفته است ،در جدول شماره  5ارائهشده و از ذکر اجزای میرتبط بیا سیایر
ابعاد رژیم فناورانه صرفنظر شده است.
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جدول شماره  :5مفاهیم مرتبط با بعد "همکاری فناورانه"
ردی

مفاهیم

7

بعد از انجام پروژه شرکت مپنا با شرکت های آلمانی همکاری کردند؛ و افیرادی را بیرای فراگیرفتن
آموزش به کشورهای دیگر فرستادند.

5

بدون همکاری های بین المللی یادگیری فناوری اتفاق نمی افتد .پس الزم است از کسانی کیه از میا
بهتر هستند یاد بگیریم

5

در زمینه خودروی نیز همین کار را کردند و دولت از دو شرکت کیا و هیوندا حمایت کردند و ایین
دو شرکت باهم کار می کنند و درواقع شرکت هیوندا سهامدار شیرکت کییا میی باشید (حیدود 80
درصد) و برخی موارد طراحی آنها نیز شبیه هم میباشد

8

کره زمانی که در صنعت مموری شروع بکار کرد حدود ده شرکت شروع به فعالیت نمودند ،دولیت
کره به مرورزمان منابع خود را تجمیع کرد و برخی را باهم ادغام کیرد و نهایتیاً از یکیی دو شیرکت
فعال در زمینه مموری حمایت کرد و درنتیجه آن سامسونگ بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهیا
در این زمینه شده است

2

در کشور ما نمیتوانیم پتنت را خریداری کنیم چونکه ما بستر تعامل مشترک را فراهم نکردهایم.

5

درزمانی که برجام تأیید شد ما بایستی با شرکت های آمریکیایی قیرارداد انتقیال دانیش و فنیاوری
امضاء می کردیم و اقتصاد کشور را به اقتصاد آمریکا متصل می کردیم و در این صورت کشور آمریکا
نمی توانست به صورت یکجانبهِ از برجام خارج شود چون که صنایعی که با اییران قیرارداد داشیتند
متضرر میشدند

1

در حوزه محصوالت پیچیده اون بحث پنجره های فرصت به نظر من اصیالً اتفیاق نمیی افتید یعنیی
اینکه کسانی که تو این حوزه صاحب نظر هستند و پیشینه صدساله دارند ما بتونیم بهشون برسییم
چون که اونها دارای پیشینه صدساله هستند و اینکه دارای انباشیت دانیش صدسیاله هسیتند و میا
نمی توانیم بگوییم به اینها می رسیم و آنها دارای قابلیتهای خاصی هسیتند و میا ادغیام سیازی
نداریم و دانش ضمنی در آن ها خیلی زیاد است و این سیری عوامیل باعیث میی شیود کیه چرخیه
همپایی و پنجرههای فرصت کمتر برای ما پیش بیاد

4

یا زیست داروها در مراحل اولیه همکاری های بین المللی داشتند یا حتی درزمانی که شیرکت هیای
خودرویی ما حرف برای گفتن داشتن به خاطر همکاری مشترک با خارجیها بوده است
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0

کره زمانی که در صنعت مموری شروع بکار کرد حدود ده شرکت شروع به فعالیت نمودند ،دولیت
کره به مرورزمان منابع خود را تجمیع کرد و برخی را باهم ادغام کیرد و نهایتیاً از یکیی دو شیرکت
فعال در زمینه مموری حمایت کرد و درنتیجه آن سامسونگ بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهیا
در این زمینه شده است

79

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

77

یا زیست داروها در مراحل اولیه همکاری های بین المللی داشتند یا حتی درزمانی که شیرکت هیای
خودرویی ما حرف برای گفتن داشتن به خاطر همکاری مشترک با خارجیها بوده است

75

تمام موارد همپایی که در داخل شاهد آن ها هستیم با همکاری شرکت ها و صنایع خارجی صیورت
گرفته است.

75

در شرایط عادی مراوده افراد یعنی آموزش ،مشارکت افراد در شرکت های بیین المللیی بهتیرین راه
برای انتقال فناوری می باشد چون که انتقال فناوری خیلی زیرپوستی و عمیق بیدون اطیالع رقییب
اتفاق میافتد.

78

در زمینه خودروی نیز همین کار را کردند و دولت از دو شرکت کیا و هیوندا حمایت کردند و ایین
دو شرکت باهم کار می کنند و درواقع شرکت هیوندا سهامدار شیرکت کییا میی باشید (حیدود 80
درصد) و برخی موارد طراحی آنها نیز شبیه هم میباشد

72

سرمایهگذاری مشترک با کشورهای دوست نداریم

75

در فناوری های نظامی محدودیت بیشتر می شود درنتیجیه طیرف هیای انتقیال فنیاوری و بیازار آن
محدود می شود و فقط وابسته به چند کشیور میی شیویم و در اینجیا چیون کیه ارتباطیات کمتیر و
کشورهای که با ما همکاری می کنند کم هستند ،بحیث هیای درونیی سیازی ،بیومی سیازی و ...رخ
میدهد

71

در دنیا بیشتر بر روی یادگیریهای رسمی مانند قرارداد انتقیال فنیاوری ،همکیاریهیای فناورانیه،
قراردادهای رسمی میباشد

74

در دنیا بیشتر بر روی یادگیریهای رسمی مانند قرارداد انتقیال فنیاوری ،همکیاریهیای فناورانیه،
قراردادهای رسمی میباشد

70

با پولی که درنتیجه برجام به دست آوردیم تنها خرید فنیاوری انجیام دادییم و نتوانسیتیم قیرارداد
فناوری بنویسیم و قرارداد را با کشورهای که صاحب فناوری نبودند بستیم.

59

بنگاه ها باید دارای راهبرد باشند و مشخص کنند می خواهند در این قرارداد همکاری چه توانمندی
را یاد بگیرند
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57

شرکتهای که در چین نیز سرمایه گذاری می کردند نیز نمی خواستند که بیه شیرکتهیای چینیی
چیزی را یاد بدهند ،اما قانون چین بیان می کند درصورتی که شرکت های خارجی قصد بهره بیردن
از بازار چین را داشته باشند بایستی به یک سیرمایه گیذار چینیی متصیل شیوند؛ و از ایین طرییق
یادگیری صورت میگیرد.

55

اگر می خواستند بر اساس تحقیق و توسعه داخلی به این فنیاوری برسیند بایسیتی حتمیاً رفیرنس
داشته باشی و بدون داشتن رفرنس (به عنوان ماال تعداد پروژه های که یک شرکت قبالً انجیام داده
است) هیچکسی بنگاهی به همکاری نیست.

55

در صنعت خودروسازی پلکانی نیامدند فناوری داخلی را رشد بدهند ،نهادهای سیاست گذار ،قطعیه
ساز و نهادهای فعال نیامدند جلسه ای برگزار کنند و یک سیاست طراحی شیده تعییین کننید کیه
بخواهند در آینده به عنوان ماال  2ساله به کجا برسند و باعث شده که به صورت نامحدود و دائیم از
این صنعت حمایت کنیم و مرزها را ببندیم و اجازه واردات ندهیم و برخی مواقع تعرفههای سنگین
ببندیم ،حمایت مالی از تولیدکننده بکنیم و نهایتاً باعث میی شیود کیه همیه نهادهیای عمیومی و
خصوصی رضایت ندارند.

58

در دنیا بیشتر بر روی یادگیریهای رسمی مانند قرارداد انتقیال فنیاوری ،همکیاریهیای فناورانیه،
قراردادهای رسمی میباشد

52

برای همپایی نیاز به همکاری وجود دارد

55

دولت باید حمایت کند تا بنگاه آسانتر بتواند همکاری بینالمللی را انجام دهد

51

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

54

شرکتهای که در چین نیز سرمایه گذاری می کردند نیز نمی خواستند که بیه شیرکتهیای چینیی
چیزی را یاد بدهند ،اما قانون چین بیان می کند درصورتی که شرکت های خارجی قصد بهره بیردن
از بازار چین را داشته باشند بایستی به یک سرمایهگذار چینی متصل شوند.

50

با دانشگاههای داخلی (دانشگاه تهران) پروژه مشترک طراحی کردند.

در ادامه ،ابعاد نهگانه مختلی همپایی فناورانه در رابطه با مفهوم پردازی همپایی در صینایع
دریایی بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران (جدول  ،)5به تشیریح توضیح داده خواهد شد.
بررسی ابعاد همپایی فناورانه در ارتباط با مفهوم پردازی همپایی در صنایع دریایی
یادگیری فناورانه
به طورکلی یادگیری فناورانه فرآیندی است که طی آن دانش فناورانیه بیه دسیت میییآییید .در
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سیطح بنگیاه ایین مفهوم به شیوههایی باز میگردد که بنگاههیا بنییانهیای دانشیی خیود را در
رابطه با فنیاوری هیا ،محصییوالت و فرآینیدها ایجییاد و توسییعه مییدهنید و کیاربرد دانیش و
مهارتهای تجربی را ارتقا میبخشند (کیم و نلسون .)5999 ،یادگیری فناورانه بهتدریج بهعنوان
محیور اصییلی توانمندسییازی فناورانیه نییهتنهییا در کشییورهای توسیعهیافتییه بلکییه در کشییورهای
درحالتوسعه نیز شناخته شده است .در کشورهای درحالتوسعه ،یادگیری فناورانه برای ارتقیای
توانمندی فناورانه و ظرفیت جذب شرکت های دیرآمده ،راهبرد اصلی همپایی فناوری محسیوب
میشود (میری مقدم.)7508 ،
بر اساس یافته های پژوهش حاضر ،تقویت قابلیتهای صنایع دفاعی ،ارتقای سطح ییادگیری
به شیوه غیررسمی و رسمی ،جیذب سیرمایه گیذار خیارجی بیه منظیور تیأمین میالی و فنیاوری
موردنیاز ،ارتقاء سطح جذب فناوری خارجی ،بازدید از صنایع و نمایشگاه ها بیه منظیور آگیاهی از
آخرین دستاوردهای مرتبط ،ارتقیای انتقیال فنیاوری بیه شییوه رسیمی و غیررسیمی و تقوییت
همکاری با شرکتهای چندملیتی بهمنظور انتقال فناوری بیه درون صینایع ازجملیه یافتیههیای
قابلتوجه در این رابطه هستند.
فراهم نمودن زیرساخت تعامل ،تعامل با کشورهای صیاحب فنیاوری ،برقیراری تعامیل بیین
دانشگاه و صنعت ،تسلط بر فناوری های جدید جهت ورود به بازار ،جذب سرمایه گذاری خارجی،
شرکت کارکنان در همایش ها و اجالسها ،اعزام دانشجو جهیت ادامیه تحصییل ،تربییت نییروی
انسانی در دانشگاه و اعزام آن ها به صنعت ،خرید فناوری از کشورهای پیشرو ،تحقییق و توسیعه
مشترک با کشورهای دوست ،بستن قرارداد با کشورهای صاحب فناوری پیشیرو ،تقوییت بخیش
تحقیق و توسعه ،حمایت دولت از تحقیق و توسعه ،پیاده سازی نظام های نوآوری ،سرمایه گیذاری
بر روی قابلیتهای خاص ،اطالع و استفاده از پتانسیلهای موجود ،اصالح مکیانیزمهیا ،از میوارد
قابلتوجه در این رابطه هستند.
رژیم فناورانه
رژییمهییای فناورانییه از ترکییب فرصییتهییای فناورانییه ،صییانت پییذیری نییوآوریهییا ،انباشییتگی
پیشرفتهای فنی و میزان دانش پایه تعری میشوند .تغییر در محیط فناورانیه ییک بخیش ییا
صنعت بر همپایی فناورانه اثرگذار است (نلسون و وینتر.)7045 ،
بر اساس یافته های پژوهش ،بهکارگیری شیوههای خالقانه و نوآورانه در حوزه های مرتبط بیا
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همپایی فناورانه ،اصالح و تغییر رویکرد و نگرش موجود به همپایی بهمنظور درک واقعییتهیا و
الزامات مربوط ،ارتقاء توانمندی تشخیص فرصیتهیای فناورانیه موجیود و آتیی ،برنامیهرییزی و
هدفگذاری متناسب با تغییرات و نیازمندیهای آینده ،ارتقاء ظرفیت جذب فناوری بخیشهیا و
صنایع مختل و تالش بهمنظور دستیابی به فناوریهای نوین با شیوههای جدیدِ بومی ،ازجملیه
یافتههای قابلتوجه در این پژوهش میباشند.
داشتن راهبرد ها و برنامه بلندمدت ،تعیین مسیر حرکت و مشخص نمودن اهیداف ،اسیتفاده
از فناوری های نوین در مقایسه با فناوری هیای قیدیمی ،شناسیایی و بیه کیارگیری فنیاوری هیای
شاخص ،برقراری تعامل با سازمان ها و شرکتها ،تولید فکر و ایده نوآورانیه ،اسیتفاده از ظرفییت
فناورانه سازمان ،استفاده از ظرفیت نوآوری ،فراهم نمودن بستر جذب ،افزایش ظرفییت جیذب،
آموزش های خالقیت و کش حل مسئله ،پیاده سازی نوآوری های بیومی ،ایجیاد بسیتر نیوآوری،
شناسایی فرصتهای موجود ،تعیین نیازها و تحقیق در میورد آن هیا ،تولیید محصیول بیا شییوه
جدید ،از موارد قابلتوجه در این رابطه هستند.
رژیم نهادی
ونگ و تسای ( )5979و پارک و لی ( )5995به مقایسه الگوهای متفاوت نیوآوری و زمینیههیای
نهادی مختل بین بنگاههای کرهای و تایوانی بیا اسیتفاده از تحلییل دادههیای ثبیت اختراعیات
 USPTOپرداختند .آنیان نشیان دادنید کیه همپیایی فناورانیه در تیایوان درنتیجیه پراکنیدگی
کسب وکارهای کوچک و متوسط ( )SMEsدر کیرۀ جنیوبی در اثیر فعالییت تعیداد معیدودی از
شرکتهای هولدینگ بزرگ است.
بر اساس یافتههای پژوهش ،داشتن انگیزههای گوناگون ،درونگراییی و حماییت از صینایع و
تولیدات داخلی ،حمایت از مالکیت فکری و اجرای قوانین و مقررات مربوطه و الیزامآوری آنهیا،
تدوین و اجرای سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای بهمنظور حماییت از صینایع داخلیی ،ایجیاد
محیط نهادی مناسب و مطلوب بهمنظور ایجاد بستر مناسب رشد فناوری ،ثبات تصمیمگییری و
قوانین و مقررات مختل در دورههای زمانی مشخص بیهمنظیور تیأمین امنییت سیرمایهگیذاری
ازجمله یافتههای قابلتوجه در این پژوهش میباشند
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اهمیت انگیزه ،حمایت از صنعت ،قانون مالکیت فکری ،ثبت اختراع ،سیاستهای تعرفیهای،
محیط نهادی ،ثبات تصمیم گیری ،نهادهای دانشی ،واقعگرایانه بودن و نهادهیای سیاسیتگیذار
علم و فناوری و تحقیقات از موارد قابلتوجه در این رابطه هستند.
رژیم بازار
اندازه بازار یکی از مؤلفههایی است که در منابع مختل بهعنیوان یکیی از عوامیل تأثیرگیذار بیر
فرآیند همپایی مورد تحلیل قرارگرفته است (مازولنی و نلسیون5991 ،؛ لیی و ژاو 7و همکیاران،
.)5971
بر اساس یافتههای پژوهش ،تعامل با بازار بینالمللی ،اهمیت بیازار ،مقیرونبیهصیرفه بیودن
تحقیقات ،دارا بودن مزیت رقابتی ،توسعه و توجیه بیه بیازار داخلیی ،دارا بیودن قیمیت رقیابتی
محصول ،وجود بستر اقتصادی مناسب ،سرمایهگذاری بهمنظور کسیب سیود ،سیاختار و شیرایط
موجود در محیط داخلی ازجمله یافتههای قابلتوجه در این پژوهش میباشند.
توسعه بازار و اتصال آن به بازار بینالمللی ،کاهش هزینههای تولیدی ،تعامل با شیرکتهیای
بین المللی ،ارائه محصول با قیمت پایین تر و کیفیت باالتر بیه بازارهیای بیینالمللیی ،حماییت از
تولیدکننده داخلی ،حمایت برای زمان مشخص از صنعت ،داشتن سهم بازار ،داشتن بازار متمایز
و خاص ،فراهم نمودن بستر اقتصادی مناسب از موارد قابلتوجه در این رابطیه هسیتند .داشیتن
بازار خاص و متمایز مهمترین مقوله قابل توجه در صنایع دریایی بخش دفاع میباشد.
پایه دانش
ابتدایی ترین و ضروری ترین منابع در دسترس برای فعالیت های تحقیق و توسعه ،دانیش پاییه ای
سازمان است؛ به همین جهت شرکت ها برای پیش بینی میزان موفقیت آمیز بیودن فعالییت هیای
تحقیق و توسعه خود ،باید از ابتدا دانش پایه ای خود را ارزیابی کنند تا متناسیب بیا آن ،اهیداف
خود را تعیین نمایند (لی و لیم .)5997 ،دانش پایه سازمان از عوامل داخلی میباشد که سیطح
قابلیتهای فناورانه و دانش داخلی کارکنان در سازمان را نشان میدهد.
بر اساس یافتههای پژوهش ،برخورداری از منابع دانشی و بهکیارگیری آنهیا ،بهیره بیردن از
تجربه دیگران بهمنظور حداقل نمودن اشتباهات و آزمونوخطاهیا ،بیهروزرسیانی منیابع دانشیی

7. Gao
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مرتبط ،به کارگیری علوم مختلی میرتبط بیا رویکیرد مییانرشیتهای ،اصیالت فنیاوری ازجملیه
یافتههای قابلتوجه در این پژوهش میباشند
تخصیص بودجه و منابع الزم برای توسعه ،کمیک بیه دانشیگاه هیا و محققیین در گیردآوری
داده ها ،مشارکت با سایر نهادهای درگیر در ایجاد آمیوزش ،سیرمایهگیذاری دولیت در آمیوزش،
ایجاد مراکز تحقیقاتی دولتی و حمایت از کارآفرینی ،سیرمایهگیذاری بیر مطالعیات دانشیگاهی،
حمایت از پروژه های دانشگاهی ،ایجاد ساختارهای مناسب جذب دانش ،قوی بیودن بنییانهیای
دانشی ،تأکید بر صنایع مادر ،اهمیت دادن به دانش ضمنی ،تأکید بیر مباحیث علمیی ،اهمییت
صنایع قدیمی ،استفاده از تجربیات کشورهای موفق ،از موارد قابلتوجه در این رابطه هستند.
سازوکارهای حمایتی حاکمیت:
سیاست دولت نقش حیاتی در فرآیند همپایی ایفا می کند :جهت گیری متفاوت مداخله دولیت و
میزان مداخله دولت درنهایت رقابتی بین المللی را تعیین می کند (پورتر .)7009 ،به خصیوص در
مورد اقتصادهای درحالتوسعه ،نقش آن بیشتر تأثیرگذار میباشد .ادبیات ،نقش دولیت در ارتقیا
قابلیت فن آوری در سطح ملی با قرار دادن تأکیید بیشیتر بیر سیرمایه انسیانی ،سیرمایه گیذاری
فن آوری و زیرساخت ها را مورد تأکید قرار داده است (بهعنوانمایال ،آمسیدن7040 ،؛ میوریرا،7
.)7002
بر اساس یافتههای پژوهش ،نقش حاکمیت ،تأثیر تحریمها ،داشتن انگیزه ،تیدوین قیوانین و
مقررات ،نقش صادرات ،سیاست های وارداتی ،سیاستگذاری های دولت ،اعتماد به دولت ،وجیود
مکانیزم های الزم ،جایگاه سیاستگذاری ،ازجمله یافتههای قابلتوجه در این پژوهش میباشند.
واگذاری پروژه از طرف دولت ،حمایت از صنایع نوظهور ،اتخاذ و تسهیل قیوانین و مقیررات،
ایجاد سیاست های مدون ،حمایت از تولیدکنندگان از طریق اتخاذ قوانین و مقیررات ،حماییت از
صنایع خاص ،عیدم حماییت از تولیدانحصیاری ،حماییت از شیرکت هیای میادر ،اعطیای وام بیه
شرکت ها ،حمایت از انتقال فناوری ،حمایت از سرمایه گذاری خارجی در داخل ،حمایت از تعامل

7. Moreira m
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با بازارهای بینالملل ،فراهم نمودن بستر مناسب ،حمایت از همکاریهای بینالمللی ،حماییت از
تحقیق و توسعه شرکت ها در مراحل اولیه ،تخصیص عادالنه منابع ،تعیین سیاست هیای محیدود
کننده ،تعیین تعرفه های وارداتی ،تسهیل شرایط صادرات برای شرکت ها ،نگاه به بیرون شیرکت
و صادرات محور بودن ،از موارد قابلتوجه در این رابطه هستند.
نظامها و شبکه نوآوری
فیاگربرگ و گودینهیو تأثیرات نظیام نیوآوری بیر همپییایی را مییورد توجییه قیییرار دادهانییید
(فاگربرگ و گودینهو .)5992 ،آنها همچنین با تحلیل همپایی در بخشهیا و صینایع مختلی ،
اینگونه اذعان داشتهانیید کیه بییا اسیتفاده از عینیک نظیری نظیام نیوآوری بخشیی مییتیوان
فرآیندهای همپایی را بهصورت پویا مورد تحلیل و شناخت قرار داد .مؤلفههای نظیر بیییازیگران
اصلی ،نهادهایی همچون قوانین و مقررات ،استانداردها و برنامهها و فعالیتهای دولتی بهعنیوان
مؤلفههای مؤثر نظیام نوآوری بخشی بهوسیلۀ فیاگربرگ و گودینهو معرفیشده است.
بر اساس یافته های پژوهش ،شبکهسازی با عناصر مختلی شیامل تولیدکننیدگان ،بازارهیا و
صنایع مرتبط و تقویت روابط به منظور هم افزاییی ،تقوییت تعامیل بیا شیرکت هیای چنیدملیتی،
همکاری فناورانه با پیشروهای صنایع مختل  ،طراحیی و پییاده سیازی نظیام نیوآوری متناسیب
ازجمله یافتههای قابلتوجه در این پژوهش میباشند.
ایجاد شبکه ها بیه منظیور پاسیخگویی بیه تغیییرات محیطیی و تشیخیص فرصیت ،ثبیات در
تصمیم گیری ها ،فراهم نمودن بستر سازمانی مناسب ،حمایت میدیران ارشید سیازمان ،برقیراری
مدل ارتباطی با درون سازمان ،بخش ،دانشگاه و درنهایت در سطح ملی ،پیاده سیازی نظیام هیای
نوآوری ،طراحی مجدد ساختار ،بازسازماندهی دفاتر طراحیی و نهادهیای تحقیقیاتی و نهادهیای
دانشگاهی ،بازآرایی نهادهای تحقیقاتی از موارد قابلتوجه در این رابطه هستند.
تدوین و پیادهسازی الگوی بومی توسعه
تالش در جهت توسعه فناوری بومی از یکسو و انتقال بینالمللی فناوری از سوی دیگر بهعنوان
دو منبع دانش برای همپایی فناورانه در ادبیات مورد توجه اسیت .اگرچیه رابطیه ایین دو منبیع
دانش درگذشته ،بیشتر از نوع جایگزینی تلقی میشد ،بدین معنی که انتقال بینالمللی فنیاوری
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موجب کاهش تالش های فناورانه خارجی میگردد (اسیتوارت7011 ،7؛ میتلکیا7014 ،5؛ پیرز،5
)5997؛ اما بهتدریج رابطه مکمل بین توسعه فناورانه داخلی و انتقیال فناورانیه خیارجی ،میورد
توجه اندیشمندان قرار گرفت .بدین معنی که استفاده از هر دو منبع ،میتواند موجیب موفقییت
فرآیند همپایی فناورانه شود و استفاده از یک منبع ،ممکن است نتایج مطلوبی به همراه نداشیته
باشد (الل7040 ،8؛ بل 2و پاویت7005 ،5؛ فریمن 1و هاجدورن.)7008 ،4
بر اساس یافتههای پژوهش ،تأثیر تحریمها ،بومی سیازی فنیاوری ،جایگیاه کشیور در سیطح
فناوری ،رشد اقتصادی کشور ازجمله یافتههای قابلتوجه در این پژوهش میباشند.
خلق و اشاعه دانش بومی ،اطمینان نسبت به فناوریهای موجود ،عدم وابسیتگی بیه مسییر،
حمایت از بومیسازی فناوری ،معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای محلی ،از موارد قابیلتوجیه
در این رابطه هستند.
نیروی انسانی
میازولنی و نلسیون هییم بیا جمعبندی نتایج مطالعیات گذشییته در خصیوص تجربییات موفیق
همپیایی ،عوامل مؤثر بیر موفقییت همپیایی را در سیه دسیته معرفیی کردنید ،شییامل جرییان
نییروی انسانی ،حمایت فعال دولیت از توسیعه صنعتی و عدم سختگیری در حقیوق مالکیییت
فکیری (مازولنی و نلسون .)5991 ،بخشهایی که ورودیهای دانشی نظییر تحقییق و توسیعه و
نیروی انسانی ماهر را بکار میگیرند ،با شدت بیشتری رشد و تغییر میکنند .ییادگیری فناورانیه
بهماابه ساخت و یا انتقال تقلیدگونه سیرمایههیای فیزیکیی و همچنیین انتقیال نییروی انسیانی
7. Stewart
5. Mytelka
5. Perez
8. Lall
2. Bell
5. Pavitt
1. Freeman
4. Hagedoorn
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بادانش ضمنی به شمار میرود .صنایع برای ایجاد و ارتقیا قابلییتهیای فناورانیه خیود نییاز بیه
یکسری داراییها و قابلیتهای مکمل مانند انعطافپذیری سازمانی ،مالی ،منابع انسانی ،کیفیت،
سرویسهای پشتیبانی و مدیریت اطالعات دارند (وانگ و هابدی.)5977 ،
بر اساس یافتههای پژوهش ،به کارگیری نیروی انسانی در مشاغل متنوع ،حماییت روزافیزون
دولت از سرمایه انسانی ،تالش بهمنظور تأمین نیروی انسانی توانمند ،تقویت نقش نیروی انسانی
در رشد شرکتها ،آموزشوپرورش نیروی انسانی متخصص موردنیاز بهمنظور ازجمله یافتههیای
قابلتوجه در این پژوهش میباشند.
به کار بردن نیروی انسانی متخصص در صنعت ،تعامل در امر تحقیق و توسعه با شرکت های
معتبر به دلیل دارا بودن نیروی متخصص ،تربیت نیروی متخصیص توسیعه فنیاوری و نیوآوری،
تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز ،شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت ،یادگیری نیروی
متخصص از پیشروها ،آموزش مشترک ،برقراری ارتباط بین صنعت و دانشیگاه ،جابجیایی افیراد،
استخدام افراد متخصص ،شرکت کارکنان در دوره های آموزش ،از موارد قابلتوجه در این رابطیه
هستند.
نتیجهگیری
همپایی نقش غیرقابلانکاری در فرآیند توسعه کشورها ایفیا مییکنید .مسییر رشید بسییاری از
کشورهای در حال توسعه به توسعهیافتگی به کمک همپیایی فناورانیه میسیر مییشیود .صینایع
دریایی میتوانند از طریق همپایی فناورانه فاصله خود را با سازمانهای پیشیرو در فنیاوریهیای
نوین کاهش دهند .یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که "یادگیری اجتماعی"" ،رژییم
فناورانه""،رژیم نهادی"" ،رژیم بازار" ،پایه دانش"" ،نظام ها و شیبکه نیوآوری"" ،سیازوکارهای
حمایتی حاکمیت"" ،تدوین و پیاده سازی الگوی بومی توسعه" و "نیروی انسیانی" ،ابعیاد قابیل
توجه در رابطه با مفهوم همپایی فناورانه در صینایع درییایی بخیش دفیاع مییباشیند .مشیاهده
یافتههای تحقیق حاضر و مقایسه آن با نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته داخلی و خیارجی
در حوزه همپایی نشان میدهد که شباهتهای بین آنها وجود دارد ،اما به علت شرابط حاکم بیر
کشور و سازمانهای نظامی ،تفاوتهای ویژهای قابل مشاهده است.
پژوهشهای مختلفی بر اهمیت نقش یادگیری در فرآیند همپیایی بیه شییوههیای گونیاگون
نظیر لیسانس دهی ،انجام تحقیق و توسعه مشترک ،یادگیری از طریق انجام کار ،انتقیال دانیش
خارجی ،شرکت در نمایشگاههای بین المللیی تأکیید کردنید (لیی و همکیاران5975 ،؛ وانیگ و
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همکاران5972 ،؛ لی و همکاران5979 ،؛ چین5990 ،؛ ژییائو و همکیاران5975 ،؛ لیی و مالربیا،
5971؛ فو و همکاران .)5977 7مطالعات دیگری بر اهمییت نقیش دولیت در همپیایی از طرییق
حمایت از تحقیق و توسعه ،اتخاذ قوانین و مقررات مناسب ،حماییت از شیرکتهیای داخلیی در
برابر شرکتهای خارجی ،حمایت از واردات و صادرات ،تأکید مینماید (کیم7001 ،؛ آمسیدن و
چو5995 ،؛ برنتز ،5991 ،5و سیمولی و همکاران ،5977 ،5لی5975 ،؛ چاندرا.)5995 ،
برخی مطالعات بر اهمیت بومیسازی دانش در فرآینید همپیایی بیه واسیطه خلیق و اشیاعه
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
فرد ،حساسیت قیمت ،خصوصی سازی محصیوالت تأکیید میی کنند(النیدوال5978 ،؛ هابیدی،
7001؛ مالربا و همکاران5971 ،؛ ژائو5971 ،8؛ مانی5971 ،؛ آراجو .)5971 ،تحقیقات مشیابهی
بر اهمیت نقش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بر همپایی فناورانه تأکید میکنند (نلسون7005 ،؛
فییاگربرگ و گودینهییو5992 ،؛ ژو و همکییاران ،5975 ،2هیییامی و راشییان ،7042 ،5رامییانی و
جیونی 5975 ،1؛ مازلنی و نلسون .)5991 ،برخیی مطالعیات بیر اهمییت رژییم فناورانیه بیرای
موفقیت همپایی فناورانه تأکید کرده اند .به عبارتی تغییر در محیط فناورانه ،اسیتفاده از فرصیت
بیرونی ،سرعت همپایی ،چرخه عمر فناوری ،پنجره فرصت ،تغیییر رهبیری بیازار تأکیید کیرده-
اند(نلسون و وینتر 7045 ،؛ لی و لییم5997 ،؛ پیارک و لیی5995،؛ مالربیا و اورسیینگو.)7005،
نتایج حاصل از این پژوهش با مطالعات صورت گرفته قبلی تطابق دارد ،در نتایج به دست آمیده
با توجه به شرایط حاکم بر کشور و صنایع درییایی بخیش دفیاع دو مؤلفیه ییادگیری بیه شییوه
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غیررسمی مانند مهندسی معکوس و استفاده از دانش ضمنی کارکنان از اهمیت باالیی برخوردار
میباشد و مشاهده می گردد که همپایی فناورانه در صنایع دریایی در ابتدا به صیورت مهندسیی
معکوس اتفاق افتاده است.
در مجموع مفهوم همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخیش دفیاع بیه صیورت ذییل تعریی
میشود« :همپایی فناورانه ،راهبردی است که با تیالش بیرای کیاهش شیکاف فناورانیه صینایع
دریایی به منظور دستیابی به سطح قابل قبولی از قابلیتها و صالحیتهای مورد نییاز از طرییق
شیوه های مختل یادگیری ،منجر به ارتقاء توان دریایی و بازدارندگی آن در عرصه بین المللیی
میگردد ».در این امتداد ،پیشنهادهای مرتبط با این پژوهش بر مبنای مضامین یافتهها به شرح
زیر قابل توجه هستند:
 به منظیور تقوییت ییادگیری فناورانیه در سیازمان درییایی بخیش دفیاع بایسیتی ،تقوییت
قابلیتهای فناورانه صنایع دریایی ،ارتقای سطح یادگیری بیه شییوه رسیمی و غیررسیمی،
ارتقاء سطح جذب فناوری خارجی ،بازدیید از صینایع و نمایشیگاه هیا بیه منظیور آگیاهی از
آخرین دستاوردهای مرتبط ،تقویت همکاری با شرکتهیای چنیدملیتی بیهمنظیور انتقیال
فناوری به درون سازمان ،تعامل روزافزون با مراکز آموزشی و تحقیقاتی مدنظر قرار گیرد.
 اهمیت یادگیری فناورانه چه به صورت رسمی و غیررسمی به وسییلۀ اغلیب محققیان میورد
تأکید قرار گرفته است؛ به طوری که در اغلب مطالعات صورت گرفته به عنوان یک بعد مهیم
از همپایی اشاره شده است .در تحقیق حاضر نیز اهمیت یادگیری به شییوههیای غیررسیمی
مانند مهندسی معکوس و استفاده از دانش ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است .لذا پیشینهاد
میشود سیاستگذاران در تدوین برنامههای توسعه و اسناد باالدسیتی بیه ایین مهیم نییز بیه
صورت ویژه توجه نمایند.
پژوهش انجامگرفته به بررسی مفهومپردازی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخیش دفیاع
پرداخته است که در بررسیی مطالعیات انجیامگرفتیه گذشیته ،میوردی از آن مشیاهده نگردیید.
پژوهشگران آتی میتوانند:
 در تحقیق حاضر نه بعد (مضمون) تأثیرگذار بر روند همپایی فناورانه صنایع دریایی بخیش
دفاع شناسایی گردید ،پیشنهاد میگردد تأثیر هر کدام از ابعاد بر همپایی فناورانه سنجیده
شود؛
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 ارائه الگوی بومی همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع و معرفی آن به عنوان ییک
الگوی موفق برای سایر صنایع داخلی؛
 از مهمترین مضامین تأثیرگذار بر همپایی فناورانه به دست آمده در این تحقییق ییادگیری
فناورانه می باشد ،پیشنهاد میگردد روند یادگیری فناورانه در صنایع دریایی بخیش دفیاع
مورد بررسی قرار گیرد.
در انجام پژوهش حاضر ،محدودیتهایی همچون محدودیت آمار و اطالعیات و بیه خصیوص
حساسیتهای بخش دفاع که این محدودیت را بیشیتر مییکنید ،مشیکالت و محیدودیت هیای
تعامل با صنایع دریایی بخش دفاع ماننید دسترسیی بیه افیراد متخصیص و خبرگیان و کمبیود
پژوهش در مورد همپایی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع و نبود ادبیات تحقییق در حیوزه
مورد بررسی قابل توجه بوده اند .بیا عناییت بیه اینکیه جامعیه آمیاری ایین تحقییق برگرفتیه از
فرماندهان نظامی در سطح نیرو و باالتر میباشد بنا به مباحث امنیتیی نمییتیوان بیه جایگیاه و
مسئولیت آنها اشاره نمود ،و این مورد نیز از محدودیتهای تحقیق حاضر می باشد.
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