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Abstract
The defense industry of Iran has developed the technological capabilities 
required by its various departments during the technological catch-up 
process, which in some cases, has led to the elimination of the existing 
technological gap and the increase of Iran’s competitiveness in the field 
of defense. However, a successful technological catch-up requires the 
identification of critical factors in various defense industries, such as the 
marine industry. In this regard, the purpose of this research is to identify 
and explain the critical factors of technological catch-up success factors in 
the marine industry of the defense sector. In this exploratory and qualitative 
research, first of all, regardless of the specific industry or field, the vital 
factors of technological catch-up have been extracted from the theoretical 
foundations and research background. Then, using the grounded theory 
strategy and relying on interviews with experts, the findings of the first step 
are examined in the marine industry of the defense sector. Accordingly, 
the critical success factors of the aforementioned industries, consist of 
supporting industry and domestic production, strengthening the role of 
skilled human resources, formulating appropriate laws and regulations, 
spreading the culture of self-confidence, strengthening the technological 
capability of the defense industry, promoting formal learning, strengthening 
the role of ownership, and strengthening the role of research centers
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چکیده
صنعت دفاعی کشــور طی فرایند فرارسی فناورانه، توانمندی های فناورانه موردنیاز بخش های مختلف 
خود را توســعه داده است که در برخی موارد، منجر به حذف شــکاف فناورانه موجود و افزایش توان 
رقابتی کشــور در حوزه دفاعی شده است. بااین وجود، فرارسی فناورانه موفق نیازمند شناسایی عوامل 
حیاتی قابل توجه در صنایع مختلف بخش دفاع نظیر صنایع دریایی می باشــد. دراین راســتا هدف از 
پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع 
اســت. در این پژوهش اکتشــافی و کیفی، ابتدا فارغ از صنعت یا حوزه خاص، عوامل حیاتی موفقیت 
فرارسی فناورانه از مبانی نظری و پیشینه پژوهش استخراج شده اند. در ادامه با استفاده از راهبرد نظریه 
داده بنیــاد و با تکیه بر مصاحبه با خبرگان، یافته هــای حاصل از گام اول در صنایع دریایی بخش دفاع 
موردبررســی قرار گرفته اند. براین اساس حمایت از صنعت و تولید داخلی، تقویت نقش نیروی انسانی 
متخصص، تدوین قوانین و مقررات مناسب، اشاعه فرهنگ خودباوری، تقویت توانمندی فناورانه صنایع 
دفاعی، ارتقای ســطح یادگیری به شــیوه رسمی، تقویت نقش مالکیت و تقویت نقش مراکز پژوهشی 
به عنوان عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران 

شناسایی شدند.

کلمات کلیدی: فرارسی فناورانه، عوامل حیاتی موفقیت، صنایع دریایی، بخش دفاع، نیروی انسانی.
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مقدمه
موفقیت در فرارســی فناورانه1 به منظور حذف یا کاهش شــکاف فناورانه مستلزم ایجاد توانمندی های 
درون زا در حوزه های مختلف اســت )نلسون2، 2008(. دراین راستا منطقی و همکاران3 )2002( عنوان 
نمودند که توســعه فناوری در بخش دفاعی کشور نیازمند شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر موفقیت 
توســعه فناوری و رفع موانع مربوطه می باشد. درواقع شناخت این عوامل نتایج مفیدی برای مدیریت 
هرچه بهتر و اثربخش تر فناوری های دفاعی را در پی خواهد داشــت. از طرفی فرتوک زاده و همکاران4 
)2012( اظهار داشــتند که صنایع دفاعی کشور می بایست با توجه به شرایط پیچیده و سخت حاکم 
)نظیر تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای و تحریم های فنی و اقتصادی( قابلیت ها و ابزارهای دفاعی الزم 
را با اتکا به توان نوآوری و استعداد کشور توسعه و عرضه نماید. براین اساس در این زمینه، عماًل توجه به 
مدیریت نوآوری و آینده نگاری در دستور کار و اولویت های وزارت دفاع و صنایع دفاعی کشور قرارگرفته 

است )نظری زاده5: 2016:25(.
دراین راســتا صنایع دریایی در بســیاری از کشــورها بر مبنای اصولی نظیر موقعیت سرزمینی، 
فعالیت صنایع مرتبط، اشــتغال زایی، پاسخ به نیازهای نظامی و یا توسعه میدان های نفتی دنبال شده 
اســت و علی رغم وجود بحران های جهانی به راه خود ادامه می دهد. با توجه به ســابقه دیرین صنعت 
کشتی سازی در کشور، وجود برخی تجربیات موفق صنایع جانبی وابسته، داشتن توانمندی های ارزنده 
در کشتی ســازی های نظامی، وجود ظرفیت اشتغال زایی در نواحی ساحلی و کمتر توسعه یافته، امکان 
برنامه ریزی صنعت بر مبنای سطوح مختلف فناوری و وجود نیروی کار نسبتاً ارزان در کشور، می توان 
با راه اندازی مناسب صنعت کشتی سازی بر مبنای الگوی توسعه سرزمینی و الزامات بازار، از فرصت های 

موجود به شکلی مناسب بهره برد )پناهی و حروفی6، 2014(.
باتوجه به اهمیت صنایع دریایی، در ماده 34 برنامه توسعه ششم اقداماتی نظیر توسعه توان دریایی 
از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سالح های پیشرفته معمول به منظور افزایش توان دفاعی کشور در 
تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی موردتوجه قرار گرفته است؛ اما با وجود ظرفیت های 

1 . Technological Catch-up
2 . Nelson
3 . Manteghi et al
4 . Fartouk Zadeh
5 . Nazarizadeh
6 . Panahi & Harufi
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بالقوه و تأکیدات مبتنی بر توســعه دریامحور، صنایع دریایی موردتوجه جدی برنامه های توســعه قرار 
نگرفته اند. براین اســاس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که عوامل حیاتی موفقیت در 
فرارســی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاعی کدام اند؟ دراین راستا در مقاله حاضر، پس از بررسی 
مبانی نظری و پیشــینه مرتبط، عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه به طور عام شناسایی شده اند. 
ســپس با تکیه بر مصاحبه های تخصصی با خبرگان، عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در صنایع 
دریایی مشخص شده اند و در ادامه در قالب مدل ارائه شده اند. درنهایت جمع بندی و نتیجه گیری بحث 
در دســتور کار قرار گرفته است و مالحظات سیاســتی در رابطه با توسعه فناورانه صنایع دریایی ارائه 

شده است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فرارسی فناورانه
ایده فرارسی در زمینه کاهش فاصله درآمد سرانه )فرارسی اقتصادی( و توانمندی های فناورانه )فرارسی 
فناورانه( میان کشــورهای درحال توســعه و کشورهای پیشــرو موردتوجه قرار می گیرد )فاگربرگ و 
گودینیو1، 2004؛ لی2، 2013؛ بل و فیگریدو3، 2012(؛ به عبارت دیگر، فرارسی فناورانه به عنوان بهبود 
چشمگیر قابلیت های فناورانه بنگاه های کشورهای متأخر4، در فرایند کاهش شکاف با صاحبان فناوری 
در کشورهای پیشرفته و درنتیجه، نزدیک شدن به پیشگامان جهانی فناوری تعریف شده است )میائو5 
و همکاران، 2018(؛ بنابراین سیاســت گذاری های فعاالنه دولت برای تحقق فرارســی فناورانه در همه 
بخش ها ضروری اســت )مالربا و نلســون6، 2011( و جریان دانش از پیشروها به پیروان، ماهیت اصلی 
فرایند فرارسی می باشد. مطالعات متعددی در مورد فرایندهای فرارسی صورت گرفته است و برخی از 
آن ها بر فرارســی فناورانه تمرکز نموده اند. در این میان، آبرامویتز7)1986( بر نقش حیاتی قابلیت های 
اجتماعی، کوهن و لوینتال8 )1990( بر جایگاه ظرفیت جذب در فرارسی و آمسدن9 )1992( بر نقش 

1 . Fagerberg & Godinho
2 . Lee
3 . Bell & Figueiredo
4 . Latecomers
5 . Miao
6 . Malerba & Nelson
7 . Abramowitz
8 . Cohen & Levinthal
9 . Amsden
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یادگیری تأکید دارند. اوداگیری1 و همکاران )2010( با اشــاره به نقش فناوری در فرایند فرارســی، بر 
این نکته تأکید می کند که فرارسی به این معنا نیست که مسیری که کشورهای پیشرفته قباًل رفته اند، 
دقیقاً تکرار شود؛ زیرا این فرایند متأثر از عوامل متعددی ازجمله عوامل فناورانه، اجتماعی، جغرافیایی و 
غیره است و قابلیت های بومی نیز در این فرایند تأثیر دارد؛ بنابراین پیشینه فرارسی فناورانه، از یک سو 
بر دسترسی به فناوری خارجی و جریان انتقال فناوری از پیشروها به دنباله روها تأکید می کند و از سوی 
دیگر بر اهمیت نقش نهادهای بومی، ســازمان ها و تعامالت آن ها در تقویت قابلیت های فناورانه بومی، 

اصرار می ورزد )مجیدپور2، 2017(.
در این زمینه لی و مالربا3 )2017( نیز با معرفی و تبیین مفهوم چرخه های فرارسی، بر نگاه فرایندی 
نسبت به مطالعات این مفهوم تأکید کرده اند. فرارسی صرفاً محدود به مطالعه شرکت هایی که به سطح 
پیشــروها رسیده اند نیست، بلکه شرکت هایی که در حال طی کردن این فرایند هستند نیز با استفاده 
از چارچوب فرارسی موردمطالعه قرارگرفته اند که از آن جمله می توان به مطالعه شرکت های کوچک و 
متوســط کره ای اشاره کرد )لی، 2016؛ لی و همکاران، 2015(. دراین راستا، نوع همکاری ها در فرایند 
فرارسی فناورانه شرکت های کره ای، از همکاری بر مبنای هزینه به سمت همکاری در تحقیق و توسعه 

مشترک، حرکت کرده است )چونگ4 و همکاران، 2014(.

عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فرارسی فناورانه، فارغ از کشور، صنعت، حوزه، دوره تاریخی و سایر موارد مرتبط، دارای عواملی حیاتی 
اســت که به صورت عام و کلی برای موفقیت ضروری هستند و اثر فراوانی بر موفقیت وضعیت رقابتی 
ســازمان دارند )لیدکر و برونــو5، 1984؛ هوانگ و الی6، 2012(. مالربا و نلســون )2008( با مطالعه 
فرارسی صنایع در کشورهای مختلف، عوامل مؤثر بر فرارسی را در دو دسته عوامل عمومی )یادگیری و 
شکل گیری قابلیت ها در شرکت های محلی، توسعه نیروی انسانی، اکتساب دانش و سیاست های دولتی( 
و عوامل بخشــی )ساختار صنعت، شــرکت های چندملیتی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، تأمین مالی، 

1 . Odagiri
2 . Majidpour
3 . Lee & Malerba
4 . Choung
5 . Leidecker & Bruno
6 . Huang & Lai
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سیاست های دولتی و قوانین و مقررات( دسته بندی کردند؛ بنابراین عوامل مؤثر بر موفقیت فرارسی در 
ســه دسته نیروی انسانی، حمایت فعال دولت از توسعه صنعتی و عدم سخت گیری در حقوق مالکیت 

فکری قابل توجه اند )مازولنی و نلسون1، 2007(.
عوامل متعددی شامل عوامل درون ســازمانی )قابلیت فناورانه، ظرفیت جذب و تعامل با بازیگران 
خارجی( و برون سازمانی )اندازه بازار، دسترسی جغرافیایی، نوع فناوری، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و 
قوانین مالکیت فکری( )مجیدپور، 2011(، یادگیری بنگاه، دسترسی به دانش خارجی، سرمایه انسانی 
ماهر )الیاســی و خوش سیرت2، 2016( و سیاســت های حقوق مالکیت فکری و منابع دانِش فرارسی 
فناورانه )حبیبا و کالنتری3، 2017( در رابطه با فرارسی فناورانه شناسایی شده اند. بدین ترتیب، به صورت 
خالصه مؤلفه های کلیدی موفقیت فرایند فرارسی شامل دولت؛ سیاست ها و خط مشی های کالن، نهاد 
و ساختارها، توانمندی های فناورانه، توانمندی های اجتماعی، انطباق پذیری مؤلفه های کلیدی صنعت، 
ظرفیت جذب، تغییرات فناورانه و ظهور پنجره فرصت می باشد )شریف4 و همکاران، 2016؛ احمدوند5، 
2018(. میائــو و همــکاران )2018( با بررســی مطالعات انجام گرفته در زمینه فرارســی فناورانه در 
شرکت های آسیای شرقی چارچوب جامعی شامل عوامل بیرونی نظیر محیط نهادی )نهادهای علمی، 
نهادهای دانشگاهی و غیره( و رژیم فناورانه )پنجره فرصت، بازار محلی، شرایط تاریخی، سیاست دولت 
و غیره( و عوامل درونی نظیر استراتژی های فرارسی )تقلید و نوآوری، زمان ورود، تولید انبوه و غیره(، 
ساخت قابلیت های فناورانه )قابلیت جذب، مهندسی معکوس، یادگیری رسمی، همکاری در تحقیق و 
توسعه، مشارکت و غیره(، مراحل و پویایی های فرارسی )الگوی فرارسی( و سایر عوامل سازمانی )عوامل 
مالی و غیره( را استخراج می نماید. با بررسی پیشینه پژوهش و مبنا قرار دادن الگوی یادشده، مهم ترین 

عوامل تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه در جدول 1 ارائه شده است.
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جدول 1: عوامل تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه )براساس طبقه بندی میائو و همکاران )2018((

عوامل درونیعوامل بیرونی

الگوهای نوآوری )پارک و لی1، 2006(
حمایت از شرکت های محلی )هی و مو2، 2012(

چرخه عمر فناوری )پارک و لی، 2006(
تغییر در محیط فناورانه )نلسون و وینتر3، 1982(

نهادهای علم )برناردز و آلباکورک4، 2003(
حکمرانی شرکتی )ژیائو5 و همکاران، 2013(

محیط نهادی )میائو و همکاران، 2018(
رژیم فناورانه )لی و لیم6، 2001؛ میائو و همکاران، 

)2018
نقش دولت )مالربا و نلسون، 2008؛ حیدری7 و 
همکاران، 2019، چاندرا، 2006؛ پارک و جی8، 

)2020
نهادهای دانشگاهی )مالربا و نلسون، 2008؛ 

مازولنی9، 2008(
نوآوری )حیدری و همکاران، 2019؛ فورمن و 

هایس10، 2004(
آموزش و پرورش و  نقش دولت )اوداگیری و 

همکاران، 2010(
شبکه ها )مالربا و نلسون، 2012(

پنجره فرصت )لی و مالربا، 2017؛ نیوسی و رید11، 
)2007

تغییرات در رهبری بازار )گیاچتی و مارچی12، 2017(
زمینه دانشی )حیدری و همکاران، 2019(

سرمایه گذاری و تأمین مالی )آبرامویتز، 1986؛ 
حیدری و همکاران، 2019(

بازار و تقاضا )مالربا و نلسون، 2008؛ حیدری و 
همکاران، 2019(

جابجایی بین المللی مهندسان )سونگ14 و 
همکاران، 2003(

ساخت قابلیت های فناورانه )وانگ و همکاران، 
2014؛ میائو و همکاران، 2018(

راهبرد فرارسی )میائو و همکاران، 2018(
مراحل و پویایی فرارسی )میائو و همکاران، 2018(
هماهنگی و به اشتراک گذاری منابع )نام15، 2015(

قابلیت جذب بنگاه )لی و کوژیکوده16، 2008(
خلق قابلیت فناوری )فان17، 2006(

انتقال دانش خارجی )پارک و جی، 2020؛ حیدری 
و همکاران، 2019؛ فو18 و همکاران، 2011(

یادگیری غیررسمی )چن19 و همکاران، 2009(
یادگیری از طریق لیسانس دهی )حیدری و 
همکاران، 2019؛ وانگ و همکاران، 2015(

همکاری در تحقیق و توسعه )حیدری و همکاران، 
2019؛ لی و همکاران، 2010؛ پارک و جی، 

)2020
وابستگی به فناوری های موجود )کوهن و لوینتال 

1990؛ وو و ماتیوس20، 2012(
همکاری برون مرزی )پارک و جی، 2020؛ 

جیولیانی21 و همکاران، 2016(
ظرفیت های بومی )حیدری و همکاران، 2019(

سطح و ظرفیت فناوری )حیدری و همکاران، 
)2019
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عوامل درونیعوامل بیرونی

شکاف فناوری )آبرامویتز، 1986؛ وانگ13 و 
همکاران، 2014(

ایجاد یک زیست بوم )خوشه( صنعتی )پارک و جی، 
)2020

1

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع کیفی اکتشافی به شمار می آید و ازلحاظ هدف کاربردی می باشد. پس از بررسی 
مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین استخراج عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه به صورت 
عام، پاســخگویی به این سؤال در دستور کار قرار گرفته است: عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه 
در صنایع دریایی بخش دفاع کدامند؟ برای پاســخگویی به ســؤال پژوهش از مطالعه اسناد و مدارک 
موجود )شامل مقاالت و کتاب ها، پژوهش های دانشگاهی و اسناد باالدستی مرتبط( و همچنین مصاحبه 
تخصصی با خبرگان بهره برداری شده اســت. رویکرد پژوهش حاضر، استقرایی می باشد و نحوه انجام 
پژوهش نیز کیفی اســت. با توجه به ماهیت پژوهش از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است که 

1 . Park & Lee
2 . He & Mu
3 . Nelson & Winter
4 . Bernardes & Albuquerque
5 . Xiao
6 . Lee & Lim
7 . Heidari
8 . Park and Ji
9 . Mazzoleni
10 . Furman & Hayes
11 . Niosi & Reid
12 . Giachetti & Marchi
13 . Wang
14 . Song
15 . Nam
16 . Li & Kozhikode
17 . Fan
18 . Fu
19 . Chen
20 . Wu & Mathews
21 . Giuliani
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با هدف تبیین یک پدیده از طریق مشــخص کردن عناصر کلیــدی آن پدیده انجام می پذیرد. به طور 
خاص در رویکرد نظام مند به کارگیری راهبرد مذکور، نظریه پردازی در سه مرحله اصلی کدگذاری باز، 
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام می شود )استراوس و کوربین1، 1998(. براین اساس ابتدا 
محورهای اولیه و کلی بحث )شامل فرارســی فناورانه، یادگیری فناورانه، قابلیت های فناورانه و غیره( 
با تکیه بر بررســی مبانی نظری و پیشــینه پژوهش مشخص شــدند و با توجه به این موارد، خبرگان 

صاحب نظر و در دسترس شناسایی و انتخاب شدند )جدول 2(.

جدول 2: ویژگی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان

مدرک ردیف
سابقه رشته تحصیلیتحصیلی

)سال(
سن 
حوزه فعالیتسمت سازمانی)سال(

دانشگاهمدیر ارشد236مدیریت تکنولوژیدکتری1

دانشگاهمدیرعامل1040مدیریت نوآوریدکتری2

دانشگاهمدیر ارشد1545نانو مواددکتری3

دانشگاهرئیس پژوهشکده435سیاست گذاری علم و فناوریدکتری4

دانشگاهعضو هیئت علمی641مدیریت تکنولوژیدکتری5

دانشگاهمدیر ارشد1540مدیریت تکنولوژیدکتری6

دانشجوی 7
دانشگاهمدیر ارشد232سیاست گذاری علم و فناوریدکتری

دانشگاهعضو هیئت علمی742سیاست گذاری علم و فناوریپسادکتری8

دانشگاهعضو هیئت علمی536سیاست گذاری علم و فناوریدکتری9

دانشگاهعضو هیئت علمی1533مهندسی صنایعدکتری10

دانشگاهرئیس پژوهشکده2442مهندسی صنایعدکتری11

دانشگاهرئیس پژوهشکده436سیاست گذاری علم و فناوریدکتری12

دانشگاهمدیر ارشد1042مدیریتدکتری13

1 . Strauss & Corbin
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مدرک ردیف
سابقه رشته تحصیلیتحصیلی

)سال(
سن 
حوزه فعالیتسمت سازمانی)سال(

صنعتمدیر ارشد3058مدیریت استراتژیکدکتری14

صنعتمدیر ارشد2543مکانیکدکتری15

صنعتمدیر ارشد3058مکانیکدکتری16

صنعتمدیر ارشد3065مکانیکدکتری17

صنعتمدیر ارشد3062مکانیککارشناس ارشد18

صنعتمدیر ارشد2644مکانیککارشناس ارشد19

صنعتمدیر ارشد3060مکانیککارشناس ارشد20

صنعتمدیر ارشد3049مدیریت اجراییکارشناس ارشد21

صنعتمدیر ارشد2442کشتی سازیدکتری22

صنعتمدیر ارشد3058مدیریت استراتژیکدکتری23

صنعتمدیر ارشد2543مکانیککارشناس ارشد24

خبرگان براساس معیارهای برآمده از اهداف پژوهش به شیوه قضاوتی انتخاب شدند. معیار انتخاب 
خبرگان؛ مرتبط بودن تحصیالت دانشــگاهی، حوزه مطالعاتی و پژوهشــی و داشتن سابقه اجرایی و 
مدیریتی مرتبط بوده اســت. مصاحبه با هریک از خبرگان در یک جلســه انجام شد و براساس نتایج 
حاصل از مصاحبه های اولیه، اســناد و مدارک بررسی شده و راهنمایی های مصاحبه شوندگان نسبت به 
انتخاب سایر خبرگان اقدام شد. مصاحبه ها به صورت عمیق و نیمه ساختاریافته برگزار شد. درمجموع 
24 مصاحبه با خبرگان انجام شد تا کفایت نظری حاصل شود. همچنین به کارگیری داده های مصاحبه ها 
در کنار داده های حاصل از بررســی اسناد و مدارک، اصل کثرت گرایی در داده ها را نیز تحقق بخشید. 
در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون برای محاســبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته اســتفاده شــده 
اســت. برای محاسبه پایایی بازآزمون، از بین مصاحبه های انجام گرفته، تعداد 3 مصاحبه انتخاب شد و 
هرکدام از آن ها دو بار در یک فاصله زمانی 15 روزه توســط پژوهشگر کدگذاری شدند. نتایج حاصل از 

کدگذاری ها در جدول 3 ارائه شده است.
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جدول 3: محاسبه پایایی بازآزمون

پایایی بازآزمونتعداد عدم توافقتعداد توافقتعداد کل کدهاشماره مصاحبهردیف

85%652837مصاحبه دوم1

80%471928مصاحبه سوم2

80%421725مصاحبه نهم3

83%1546490کل

براســاس رابطه 1، پایایی باز آزمون مصاحبه های انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول 
ذکرشــده، برابر 83 درصد اســت. با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از 60 درصد است )کوال1، 

1996(. قابلیت اعتماد کدگذاری ها مورد تائید است.

تحلیل و یافته های پژوهش

گام اول: کدگذاری باز
کدگذاری باز، اشاره به بخشی از تحلیل دارد که با عنوان گذاری و مقوله بندی پدیده، آن طور که داده ها 
نشان داده اند، سروکار دارد. محصول عنوان گذاری و مقوله بندی، »مفاهیم« می باشد که به عنوان رکن 
اصلی در نظریه پردازی داده بنیاد تلقی می شــود )اســتراوس و کوربیــن، 1992(. مقوالت از کنار هم 
قرارگرفتن مفاهیم مرتبط و مضامین، از کنار هم قرارگرفتن مقوالت مرتبط ایجاد می شوند. براین اساس 
نتایــج فرایند کدگذاری باز در این پژوهش در قالب مقوله های مســتخرج از مفاهیم در جدول 4 ذکر 

شده است.

1 . Kvale
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جدول 4: نتایج کدگذاری باز

فراوانیابعاد )مقوله ها(ردیف

5بازدید از صنایع و نمایشگاه ها به منظور آگاهی از آخرین دستاوردهای مرتبط1

17انجام تحقیق و توسعه مشترک با سایر کشورها و صنایع و با رویکردی بلندمدت2

16تقویت قابلیت فناورانه صنایع دفاعی براساس ویژگی های جنگ های آینده3

45همکاری فناورانه با بنگاه های پیشرو در صنایع مختلف4

17ارتقای سطح یادگیری به شیوه رسمی5

10داشتن انگیزه در زمینه های مختلف به منظور فعالیت در راستای اهداف تعیین شده6

15خرید تجهیزات موردنیاز به شرط انتقال فناوری در آینده به درون صنایع7

13ارتقای سطح یادگیری به شیوه غیررسمی8

8تقویت نقش مراکز پژوهشی در توسعه فناوری و تولید دانش موردنیاز آینده9

8جذب سرمایه گذار خارجی به منظور تأمین مالی و فناوری موردنیاز در بلندمدت10

39ارتقای تعامالت بین المللی با کشورها و صنایع پیشرو11

16تعامل روزافزون با بازارهای بین المللی به منظور ورود به آن ها در آینده12

5توجه به نقش تقلید در مراحل اولیه فرارسی به منظور ورود به فرایند مربوطه13

شبکه سازی با عناصر مختلف )شامل تولیدکنندگان، بازارها و صنایع( و تقویت روابط 14
4به منظور هم افزایی

1تالش و پشتکار بخش های مختلف به منظور طی مسیر فرارسی و تحقق اهداف15

1توجه به نوع فناوری موردنیاز و ارتقای سطح یادگیری متناسب با آن16

1توجه به اهداف آینده در یادگیری و انتخاب راهبردهای مناسب و مرتبط جهت رسیدن به آن ها17

1توسعه ارتباطات و تعامالت موردنیاز با ذینفعان مختلف18

8به کارگیری شیوه های خالقانه و نوآورانه در حوزه های مرتبط با فرارسی فناورانه19

7اصالح و تغییر رویکرد و نگرش موجود به فرارسی به منظور درک واقعیت ها و الزامات مربوط20

11ارتقای توانمندی تشخیص فرصت های فناورانه موجود و آتی21
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فراوانیابعاد )مقوله ها(ردیف

12برنامه ریزی و هدف گذاری متناسب با تغییرات و نیازمندی های آینده22

13ارتقای ظرفیت جذب فناوری بخش ها و صنایع مختلف23

4تالش به منظور دستیابی به فناوری های نوین با شیوه های جدید و بومی24

5اولویت بندی فناوری های موردنیاز آینده25

5تعداد اختراعات ثبت شده در مراجع رسمی26

4ماهیت فناوری موردنیاز در آینده با توجه به نیازمندی ها و اهداف تعیین شده27

4اولویت بندی منابع دردسترس به منظور تخصیص بهینه آن ها جهت رسیدن به اهداف28

3توسعه بازارهای داخلی به منظور ارتقای تعامالت، جذب سرمایه گذار و تأمین منابع موردنیاز29

2تقویت بنگاه های صنایع مختلف با محوریت مسائل، چالش ها و نیازمندی های موجود30

2ارتقای سطح دانش ذینفعان از سازوکارهای بازار و نقش آن در فرارسی فناورانه31

2توجه به مراحل بلوغ صنایع و زمان مناسب برای ورود صنایع مختلف به فرایند فرارسی32

1سرمایه گذاری بر صنایع نوظهور به منظور ورود به حوزه های موردنیاز33

1فعالیت به منظور دستیابی به فناوری اصیل و صاحب سبک شدن در حوزه فناوری34

1ارتقای سطح آگاهی و میزان دانش شرکت ها درخصوص سطوح فناوری35

1ارتقای فناوری های نوین36

1تقویت نظام ارزیابی و ارزشیابی فناوری37

1مدیریت پروژه38

1هوشمندی فناورانه39

10داشتن انگیزه های گوناگون40

5درون گرایی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی41

3حمایت از مالکیت فکری، اجرای قوانین و مقررات مربوطه و تضمین الزام آوری آن ها42

1تدوین و اجرای سیاست های تعرفه ای و غیرتعرفه ای به منظور حمایت از صنایع داخلی43
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فراوانیابعاد )مقوله ها(ردیف

1ایجاد محیط نهادی مناسب و مطلوب به منظور ایجاد بستر مناسب رشد فناوری44

ثبات تصمیم گیری و قوانین و مقررات مختلف در دوره های زمانی مشخص به منظور 45
1امنیت سرمایه گذاری

1توجه به واقعیت های موجود صنعت، جامعه و دنیا و هدف گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت ها46

16تعامل با بازار بین المللی47

7اهمیت بازار48

4مقرون به صرفه بودن پژوهش ها49

3دارابودن مزیت رقابتی50

3توسعه و توجه به بازار داخلی به منظور جذب سرمایه گذار در آینده51

2ایجاد بستر اقتصادی مناسب52

2دستیابی به قیمت رقابتی برای محصول جهت حضور در بازارهای بین المللی53

2ایجاد سازوکارهای معین در بازار54

2انجام کار در زمان مشابه و یا کمتر در مقایسه با دیگران55

2تقویت سرمایه گذاری به منظور کسب سود در آینده56

2بهبود ساختار و شرایط موجود در محیط داخلی57

1ورود به بازارهای خاص58

1زمان ورود به بازار59

1تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای مختلف فرارسی فناورانه60

1بازگشت پایین سرمایه گذاری در صنعت61

1سطح مقیاس به کارگیری فناورانه62

32برخورداری از منابع دانشی و به کارگیری آن ها در آینده63

2بهره بردن از تجربه دیگران به منظور حداقل نمودن اشتباهات و آزمون و خطاها64

1به روزرسانی منابع دانشی مرتبط65
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فراوانیابعاد )مقوله ها(ردیف

1به کارگیری علوم مختلف مرتبط با رویکرد میان رشته ای66

1اصالت فناوری67

10طراحی و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب68

5طراحی و پیاده سازی ساختار فرهنگی متناسب با نیازهای آینده69

4شبکه سازی داخلی و بین المللی70

4طراحی و پیاده سازی نظام نوآوری متناسب71

5طراحی مجدد ساختارهای سازمانی متناسب با نیازهای آینده72

38تقویت نقش حاکمیت کالن به منظور ایجاد نگاه کالن و جامع73

20توجه به تحریم ها و اتخاذ راهبردهای مناسب در انتقال و رشد فناوری74

17حمایت روزافزون از تحقیق و توسعه در بنگاه ها و صنایع مختلف75

6اصالح و تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولیدکنندگان76

5حمایت از صنعت و تولید داخلی77

3تسهیل و حمایت از صادرات فناوری به منظور رشد صنایع78

2اعتمادسازی نسبت به حاکمیت به منظور تأمین امنیت سرمایه گذاران در آینده79

2تدوین سیاست های وارداتی با رویکرد ارتقای سطح دانش و فناوری و دوری از مصرف زدگی80

1سیاست گذاری متناسب در حوزه اقتصادی و تأمین شرایط اقتصادی مناسب در سطح کالن81

1تقویت روابط و تعامالت سیاسی و دیپلماسی فناورانه82

1تدوین سیاست های آینده نگارانه83

1سیاست گذاری های اقتصادی84

1اتخاذ سازوکارهای الزم برای حصول نتیجه85

1تفاوت کشورها در سیاست گذاری متناسب با نیاز آینده86

1جایگاه سیاست گذاری در تدوین آینده در دسترس87
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فراوانیابعاد )مقوله ها(ردیف

20تأثیر تحریم بر بومی سازی فناوری88

8توسعه دانش داخلی89

5پیدایش فناوری های نوین با شیوه های جدید90

3توسعه و توجه به بازار داخلی91

1سرعت رشد کشورها92

1جایگاه اقتصادی کشورها93

1رشد اقتصادی کشور94

22آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص موردنیاز به منظور تأمین نیازمندی های صنایع95

1ثبات تصمیم گیری در سطوح مدیریت97

باتوجه بــه محدودیت در ارائه تفصیلــی هریک از ابعاد، اجزای مربوط بــه بُعد »برقراری تعامالت 
بین المللی« در جدول 5 به عنوان نمونه ارائه شده است.

جدول 5: اجزای )گزاره های( مربوط به بُعد »برقراری تعامالت بین المللی«

گزارهردیف

الزمه یادگیری برقراری تعامل با دنیا است؛ براین اساس حاکمیت می بایست زیرساخت الزم را فراهم سازد.1

سیاست دولت بر بازار، مالکیت فکری، تعامالت بین المللی و فرایندهای یادگیری مؤثر است.2

مأموریت محوری بازار صنایع دفاعی و دسترسی شرکت های خارجی همکار به فناوری های برتر در سطح 3
جهان، علل موفقیت کشور در این بخش می باشد.

ظرفیت جذب و نیروی متخصص در کشور وجود دارد و درنتیجه می بایست دیگران را به سرمایه گذاری 4
در داخل متقاعد نمود.

تا وقتی فضای رقابتی و فضای اقتصادی بسته باشد و بخش های دولتی رقیب بخش های خصوصی 5
باشند، مشکالت باقی است.

یکی از صنایع موفق در داخل کشور، صنعت نساجی بود که در دهه 1340 به واسطه داشتن ارتباطات 6
بیرونی بسیار موفق بود.
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گزارهردیف

بهترین راه برای انتقال فناوری، مشارکت با شرکت ها و صنایع از طریق سرمایه گذاری است.7

گشایش در ارتباطات فناورانه، افزایش ظرفیت جذب و طراحی فرایند ارتقای توانمندی فناورانه بسیار 8
حائز اهمیت می باشند.

با اهمیت دادن به بخش خصوصی، امکان تأسیس شرکت مشترک با بنگاه های کشورهایی فراهم می شود 9
که در حال حاضر دارای روابط حسنه با کشور می باشند.

10
حدود 10 سال پیش صنایع فوالد خود را به روز کردند؛ این به روزرسانی در تعامل با کشورهای دیگر 
)نظیر ایتالیا( و همچنین با تکیه بر توسعه دانش داخلی انجام شد و درنتیجه صنایع فوالد در بازارهای 

بین المللی به رقابت پذیری دست یابند.

قواعدی در حوزه رقابت بین المللی وجود دارد که پایبندی به آن ها ضروری می باشد.11

در حال حاضر به وضوح امکان تعامل با جهان پیرامون فراهم نمی باشد و هیچ کدام از کشورهای غربی و 12
حتی شرقی فناوری های سطح باال را در اختیار کشور قرار نمی دهند.

در فناوری های نظامی محدودیت بیشتری وجود دارد؛ درنتیجه طرف های انتقال فناوری و بازار آن ها 13
نیز محدود می باشد.

14
با توجه به عدم موفقیت جدی شرکای تجاری کشور )نظیر روسیه( در بخش شهری، احتمال موفقیت 
رقابتی  حداقل  و  رقابت  )نظیر  بازار  در  موجود  سازوکارهای  برخی  کشور  این که  مگر  است  اندک 

کنترل شده( را بپذیرد.

از روش های مهم یادگیری می توان به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر اشاره کرد که زمینه ساز انتقال 15
دانش صریح در ابتدا و در ادامه دریافت دانش ضمنی می شود و منجر به پیشرفت سریع تر می شود.

16
در صنایع الکترونیک تعدادی از افراد - که تحصیل کرده دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی هستند 
با جهان در تعامل هستند، به یادگیری مستمر  - بنگاه هایی را تأسیس کرده اند که به طور مستمر 

می پردازند و موفق نیز می باشند.

گام دوم: کدگذاری محوری
هدف کدگذاری محوری، برقراری رابطه میان مقوالت تولیدشــده در مرحله کدگذاری باز اســت که 
براساس یک الگوی جامع و کلی، موسوم به مدل ابرانگاره1 انجام می شود. شکل 1 حاصل تجزیه وتحلیل 

مجدد داده ها براساس مدل ابرانگاره است.

1 . Paradigm Model
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شکل 1: عوامل حیاتی موفقیت تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

گام سوم: کدگذاری انتخابی
در کدگذاری انتخابی - که مرحله اصلی نظریه پردازی است - براساس نتایج دو مرحله پیشین کدگذاری 
به تولید نظریه می پردازد؛ به این ترتیب که مقوله محوری به شکلی نظام مند به دیگر مقوله ها ارتباط داده 
می شــود، آن روابط در چارچوب یک روایت روشن تصویر می شود و مقوله های نیازمند بهبود و توسعه 

بیشتر، اصالح می شوند )استراوس و کوربین، 1998(.

عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در بخش دریایی صنایع دفاعی: توصیف روایتی
توســعه نیافتگی معلول عوامل متعدد و پیچیده ای است که به ســادگی نمی توان آن ها را اصالح نمود. 
براین اساس کشورهای درحال توسعه در تالش برای پرکردن شکاف فناورانه خود با کشورهای توسعه یافته 
در قالب فرایند فرارسی هستند. دراین راستا مواردی نظیر تقویت خوداتکایی و درون زایی صنایع دریایی 
بخــش دفاع، حمایت از صنعت و تولید داخلی و نهایتاً ضرورت اتخاذ راهبردهای مناســب به فراخور 
تحریم ها، به فرارسی در صنایع دفاعی کمک می کند. موارد بیان شده به عنوان شرایط علی مؤثر بر مقوله 
محوری مطرح شــده اند. با مشخص شدن اهمیت حمایت از تولید داخلی و تقویت خوداتکایی، ضرورت 
و اهمیت آن به صورت مشــخص موردتوجه قرار می گیرد. اهمیت خوداتکایی و درون زایی و همچنین 
حمایت از صنایع داخلی، منجر به تأکید ویژه بر نقش نیروی انسانی به عنوان اولین و مهم ترین مضمون 
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قابل توجه در این زمینه منجر می شــود. آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص، داشتن انگیزه های 
گوناگون و ثبات تصمیم گیری در سطوح مدیریت بخش های اصلی مقوله محوری هستند.

مقوله محوری در بســتر تقویت فرهنگ خودبــاوری و اتکا به صنایع داخل و همچنین تحت تأثیر 
قوانین و مقررات حاکم بر کشــور )اصالح و تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولیدکنندگان، تسهیل 
و حمایــت از صادرات فناوری به منظور رشــد صنایع، تدوین سیاســت های وارداتی با رویکرد ارتقای 
ســطح دانش و فناوری و دوری از مصرف زدگی( و نقش حاکمیت کالن کشــور )حمایت روزافزون از 
تحقیق و توســعه در بنگاه ها و صنایع مختلف، اعتمادسازی نسبت به حاکمیت به منظور تأمین امنیت 
ســرمایه گذاران(، به راهبردهای تعامل و کنش - نظیر تحقیق و توســعه مشــترک با صنایع پیشرو، 
تقویت قابلیت فناورانه صنایع دفاعی، ارتقای ســطح یادگیری به شــیوه رســمی، تقویت نقش مراکز 
پژوهشی در توسعه فناوری، جذب سرمایه گذار خارجی، تعامل روزافزون با بازارهای بین المللی، ارتقای 
توانمندی تشــخیص فرصت های فناورانه، ارتقای ظرفیت جذب فناوری در بخش های مختلف، توسعه 
بازارهای داخلی مرتبط، حمایت از مالکیت فکری، اصالح ساختار سازمانی مرتبط، شبکه سازی داخلی 
و بین المللی و نهایتاً طراحی و پیاده ســازی نظام نوآوری منجر می شود. سرانجام نیز پیامد این راهبرد 

کنش فرارسی فناورانه می باشد.

قضایای نظری براساس مدل فرارسی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع
قضایای نظری، روابط کلی بین مقوله محوری و سایر طبقات را به نحوی نشان می دهند که درنهایت به 

نتیجه و پیامد نهایی منجر شود:
قضیــه 1: تقویت خوداتکایی و درون زایی صنایع دریایی بخــش دفاع، حمایت از صنعت و تولید 
داخلی، ضرورت اتخاذ راهبردهای مناســب به فراخور تحریم ها به عنوان شرایط علی بر طبقه محوری 

تأثیرگذار می باشند.
قضیه 2: به کارگیری نیروی انســانی در مشاغل متنوع، حمایت روزافزون دولت از سرمایه انسانی، 
تالش به منظور تأمین نیروی انسانی توانمند، تقویت نقش نیروی انسانی در رشد شرکت ها، آموزش و 
پرورش نیروی انســانی متخصص موردنیاز به عنوان طبقه محوری بر راهبردهای تعامل و کنش ها مؤثر 

می باشند.
قضیه 3: قوانین و مقررات حاکم بر کشور )اصالح و تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولیدکنندگان، 



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره نهم/ شماره 2 / تابستان 1400 )ویژه نامه فرارسی فناورانه( 216

تسهیل و حمایت از صادرات فناوری به منظور رشد صنایع، تدوین سیاست های وارداتی با رویکرد ارتقای 
ســطح دانش و فناوری و دوری از مصرف زدگی( و نقش حاکمیت کالن کشــور )حمایت روزافزون از 
تحقیق و توســعه در بنگاه ها و صنایع مختلف، اعتمادسازی نسبت به حاکمیت به منظور تأمین امنیت 

سرمایه گذاران(، به عنوان طبقه مداخله گر، بر راهبردهای تعامل و کنش ها اثرگذار می باشند.
قضیه 4: فرهنگ خودباوری و خوداتکایی به عنوان طبقه بستر و زمینه ساز، بر راهبردهای تعامل و 

کنش ها مؤثر می باشند.
قضیه 5: فرارسی فناورانه پیامد تقویت خوداتکایی و درون زایی صنایع دریایی بخش دفاع، تقویت 
قابلیت هــای صنایع دریایی بخش دفاع، حمایــت از صنعت و تولید داخلی، تقویت فرهنگ خودباوری 
و خوداتکایی در صنایع دریایی، تقویت یادگیری به شــیوه های رســمی، برخورداری از منابع دانشــی 
و به کارگیری آن ها، دسترســی ســازمان ها به دانــش خارجی، تخصیص بودجــه و منابع الزم برای 
توســعه و همکاری با بخش خصوصی، ایجاد مراکز پژوهشــی دولتی و حمایــت از کارآفرینی، ایجاد 
مراکز پژوهشــی دولتی برای کمک به انتشــار فناوری های فرایندی و دانش ضمنی طراحی محصول، 
سرمایه گذاری بر مطالعات دانشگاهی و تأسیس شرکت های دانشگاهی، یادگیری از طریق جذب دانش، 
ایجاد ســاختارهای مناسب جذب دانش، شبکه سازی با عناصر مختلف شامل تولیدکنندگان، تعامل با 
شرکت های چندملیتی، طراحی و پیاده سازی نظام نوآوری متناسب، توسعه قابلیت های تحقیق و توسعه 

و ارتباط با نظام نوآوری جهانی است.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
کشــورهای درحال توسعه در تالش اند تا خود را به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته برسانند. این امر 
مستلزم پُرکردن شکاف فناورانه در کشورهای درحال توسعه است و تحت عنوان فرایند فرارسی فناورانه 
شــناخته می شود. مطالعات فرارسی هرچند اساساً مربوط به توسعه اقتصادی است اما ایده های خوبی 
برای توســعه صنعت دفاعی نیز به همراه دارد چراکه شکاف فناوری همواره یکی از عوامل اصلی ایجاد 
تهدیدهای نظامی علیه کشورها است. با توجه به رویکرد استقالل طلبانه و جهت گیری های کالن کشور 
و نیز با توجه به تهدیدات گســترده و فزاینده منطقــه ای و فرامنطقه ای، صنایع دفاعی در تالش برای 
توســعه و ارتقای نوآوری و کاهش شــکاف به وجودآمده می باشد. کشورها یا صنایعی که قصد فرارسی 
دارند، عوامل مؤثر را بررسی و موقعیت خود را براساس این عوامل تعیین می نمایند که این عوامل شامل 
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عوامل داخلی و عوامل خارجی است )ثقفی1 و همکاران، 2021؛ میائو و همکاران، 2018(. براین اساس، 
عوامل یادگیری اجتماعی، رژیم فناورانه، رژیم نهادی، رژیم بازار، پایه دانش، نظام ها و شــبکه نوآوری، 
سازوکارهای حمایتی حاکمیت، تدوین و پیاده سازی الگوی بومی توسعه و نیروی انسانی به عنوان عوامل 
حیاتی موفقیت فرارســی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع با دید آینده نگارانه شناسایی شده اند. 
اگرچه مقایســه یافته های پژوهش حاضر و مطالعات داخلی و خارجی در حوزه فرارسی فناورانه مبین 
وجوه شــباهت مختلف می باشد؛ اما به فراخور شرایط حاکم بر کشور و سازمان های نظامی تفاوت های 

ویژه ای نیز قابل مشاهده می باشند.
در این زمینه اهمیت یادگیری فناورانه توســط اکثر پژوهشــگران موردتأکید قرارگرفته اســت، 
به نحوی که در اکثر مطالعات به عنوان یک بُعد مهم فرارسی مورداشاره قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری 
است در تدوین سیاست های مناسب جهت دستیابی به فرارسی فناورانه با رویکرد آینده نگارانه مواردی 
نظیر انجام تحقیق و توسعه مشترک با رویکردی بلندمدت و با سایر کشورها و صنایع، تقویت همکاری 
فناورانه با کشورهای پیشــرو، تقویت قابلیت فناورانه صنایع دفاعی براساس ویژگی جنگ های آینده، 
ارتقای سطح یادگیری به شیوه رسمی و غیررسمی و نهایتاً شبکه سازی داخلی و بین المللی مدنظر قرار 
گیرد. طبق دیدگاه پژوهشــگران، موفقیت فرارسی به صنعت و محیط آن وابسته است و درنتیجه این 
امر نیازمند توجه ویژه به درون گرایی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی، برخورداری از منابع دانشی 
بومی، آموزش نیروی انسانی متخصص بومی، تقویت خوداتکایی و درون زایی صنایع دریایی بخش دفاع 
در تدوین سیاست های مناسب می باشد. براساس مطالعات صورت گرفته دولت ها می توانند نقش مهمی 
را در دستیابی به فرارسی فناورانه ایفا نمایند. دراین راستا حاکمیت از طریق حمایت از تحقیق و توسعه، 
توجــه به تحریم ها و اتخاذ راهبردهای مناســب در انتقال فناوری، اصــالح و تدوین قوانین و مقررات 
حمایــت از تولیدکنندگان، حمایت از صنعت و تولید داخلی، تســهیل و حمایت از صادرات فناوری و 

تدوین سیاست های وارداتی می تواند به ایفای نقش بپردازد.
از ســوی دیگر رژیم فناورانه به عنوان یک بُعد مهم و تأثیرگذار بر فرارسی توسط اکثر پژوهشگران 
موردتوجه قرار گرفته است، براین اساس ضروری است که مواردی نظیر ارتقای هوشمندی سیاستی در 
زمینه فرارسی فناورانه )با تمرکز بر تعیین اولویت های فناوری، پاسخ به نیازهای حال و آینده، حرکت 
در جهت خودکفایی و جبران شــکاف فناورانه(، انطباق پذیری متناسب با جنگ های آینده و تهدیدات 

1 . Saghafi
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پویا، تقویت نقش مراکز پژوهشی در توسعه فناوری و تولید دانش موردنیاز آینده، ارتقای ظرفیت جذب 
فناوری، ارتقای توانمندی تشخیص فرصت های فناورانه موجود و آتی، به کارگیری شیوه های خالقانه و 

نوآورانه و نهایتاً اولویت بندی فناوری های موردنیاز در آینده مدنظر قرار گیرد.
در انجام پژوهش حاضر، محدودیت هایی نظیر محدودیت آمار )خصوصاً به فراخور حساســیت های 
بخش دفاع(، مشــکالت و محدودیت های تعامل با صنایع دریایی بخش دفاع )نظیر دسترسی به افراد 
متخصص و خبرگان( و کمبود پژوهش در مورد فرارسی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع قابل توجه 

بوده اند و فرایند پژوهش را متأثر نموده اند.
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