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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 ،توانمندیهای فناورانه موردنیاز بخشهای 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 .بااینوجود ،فرارسی فناورانه موفق نیازمند شناسایی عوامل
حیاتی قابلتوجه در صنایع مختلف بخش دفاع نظیر صنایع دریایی میباشــد .دراینراســتا 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 شدهاند .در ادامه با استفاده از راهبرد نظریه
دادهبنیــاد و با تکیهبر مصاحبه با خبرگان ،یافتههــای حاصل از گام اول در صنایع دریایی بخش دفاع
موردبررســی قرار گرفتهاند .برایناساس 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
بهعنوان 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 فناورانه 1بهمنظور حذف یا کاهش شــکاف فناورانه مستلزم ایجاد توانمندیهای
درونزا در حوزههای مختلف اســت (نلسون .)2008 ،2دراینراستا منطقی و همکاران )2002( 3عنوان
نمودند که توســعه فناوری در بخش دفاعی کشور نیازمند شناسایی و تقویت عوامل مؤثر بر موفقیت
توســعه فناوری و رفع موانع مربوطه میباشد .درواقع شناخت این عوامل نتایج مفیدی برای مدیریت
هرچه بهتر و اثربخشتر فناوریهای دفاعی را در پی خواهد داشــت .از طرفی فرتوک زاده و همکاران

4

( )2012اظهار داشــتند که صنایع دفاعی کشور میبایست با توجه به شرایط پیچیده و سخت حاکم
(نظیر تهدیدات منطقهای و فرامنطقهای و تحریمهای فنی و اقتصادی) قابلیتها و ابزارهای دفاعی الزم
را با اتکا به توان نوآوری و استعداد کشور توسعه و عرضه نماید .برایناساس در این زمینه ،عم ً
ال توجه به

مدیریت نوآوری و آیندهنگاری در دستور کار و اولویتهای وزارت دفاع و صنایع دفاعی کشور قرارگرفته
است (نظری زاده.)2016:25 :5
دراینراســتا صنایع دریایی در بســیاری از کشــورها بر مبنای اصولی نظیر موقعیت سرزمینی،
فعالیت صنایع مرتبط ،اشــتغالزایی ،پاسخ به نیازهای نظامی و یا توسعه میدانهای نفتی دنبال شده
اســت و علیرغم وجود بحرانهای جهانی به راه خود ادامه میدهد .با توجه به ســابقه دیرین صنعت
کشتیسازی در کشور ،وجود برخی تجربیات موفق صنایع جانبی وابسته ،داشتن توانمندیهای ارزنده
در کشتیســازیهای نظامی ،وجود ظرفیت اشتغالزایی در نواحی ساحلی و کمتر توسعهیافته ،امکان
برنامهریزی صنعت بر مبنای سطوح مختلف فناوری و وجود نیروی کار نسبتاً ارزان در کشور ،میتوان

با راهاندازی مناسب صنعت کشتیسازی بر مبنای الگوی توسعه سرزمینی و الزامات بازار ،از فرصتهای
موجود به شکلی مناسب بهره برد (پناهی و حروفی.)2014 ،6
باتوجهبه اهمیت صنایع دریایی ،در ماده  34برنامه توسعه ششم اقداماتی نظیر توسعه توان دریایی
از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سالحهای پیشرفته معمول بهمنظور افزایش توان دفاعی کشور در
تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی موردتوجه قرار گرفته است؛ اما با وجود ظرفیتهای
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 برنامههای توســعه قرار
نگرفتهاند .برایناســاس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که عوامل حیاتی موفقیت در
فرارســی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاعی کداماند؟ دراینراستا در مقاله حاضر ،پس از بررسی
مبانی نظری و پیشــینه مرتبط ،عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه بهطور عام شناسایی شدهاند.
ســپس با تکیهبر مصاحبههای تخصصی با خبرگان ،عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در صنایع
دریایی مشخص شدهاند و در ادامه در قالب مدل ارائه شدهاند .درنهایت جمعبندی و نتیجهگیری 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 توانمندیهای فناورانه (فرارسی
فناورانه) میان کشــورهای درحالتوســعه و کشورهای پیشــرو موردتوجه قرار میگیرد (فاگربرگ و
گودینیو2004 ،1؛ لی2013 ،2؛ بل و فیگریدو)2012 ،3؛ بهعبارتدیگر ،فرارسی فناورانه بهعنوان بهبود
چشمگیر قابلیتهای فناورانه بنگاههای کشورهای متأخر ،4در فرایند کاهش شکاف با صاحبان فناوری
در کشورهای پیشرفته و درنتیجه ،نزدیکشدن به پیشگامان جهانی فناوری تعریف شده است (میائو

5

و همکاران)2018 ،؛ بنابراین سیاســتگذاریهای فعاالنه دولت برای تحقق فرارســی فناورانه در همه
بخشها ضروری اســت (مالربا و نلســون )2011 ،6و جریان دانش از پیشروها به پیروان ،ماهیت اصلی
فرایند فرارسی میباشد .مطالعات متعددی در مورد فرایندهای فرارسی صورت گرفته است و برخی از
آنها بر فرارســی فناورانه تمرکز نمودهاند .در این میان ،آبرامویتز )1986(7بر نقش حیاتی قابلیتهای
اجتماعی ،کوهن و لوینتال )1990( 8بر جایگاه ظرفیت جذب در فرارسی و آمسدن )1992( 9بر 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 .اوداگیری 1و همکاران ( )2010با اشــاره به نقش فناوری در فرایند فرارســی ،بر

این نکته تأکید میکند که فرارسی به این معنا نیست که مسیری که کشورهای پیشرفته قب ً
ال رفتهاند،
دقیقاً تکرار شود؛ زیرا این فرایند متأثر از عوامل متعددی ازجمله عوامل فناورانه ،اجتماعی ،جغرافیایی و
غیره است و قابلیتهای بومی نیز در این فرایند تأثیر دارد؛ بنابراین پیشینه فرارسی فناورانه ،از یکسو
بر دسترسی به فناوری خارجی و جریان انتقال فناوری از پیشروها به دنبالهروها تأکید میکند و از سوی
دیگر بر اهمیت نقش نهادهای بومی ،ســازمانها و تعامالت آنها در تقویت قابلیتهای فناورانه بومی،
اصرار میورزد (مجیدپور.)2017 ،2
در این زمینه لی و مالربا )2017( 3نیز با معرفی و تبیین مفهوم چرخههای فرارسی ،بر نگاه فرایندی

نسبت به مطالعات این مفهوم تأکید کردهاند .فرارسی صرفاً محدود به مطالعه شرکتهایی که به سطح
پیشــروها رسیدهاند نیست ،بلکه شرکتهایی که در حال طی کردن این فرایند هستند نیز با استفاده
از چارچوب فرارسی موردمطالعه قرارگرفتهاند که از آن جمله میتوان به مطالعه شرکتهای کوچک و
متوســط کرهای اشاره کرد (لی2016 ،؛ لی و همکاران .)2015 ،دراینراستا ،نوع همکاریها در فرایند
فرارسی فناورانه شرکتهای کرهای ،از همکاری بر مبنای هزینه به سمت همکاری در تحقیق و توسعه
مشترک ،حرکت کرده است (چونگ 4و 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 بهصورت عام و کلی برای موفقیت ضروری هستند و اثر فراوانی بر موفقیت وضعیت رقابتی
ســازمان دارند (لیدکر و برونــو1984 ،5؛ هوانگ و الی .)2012 ،6مالربا و نلســون ( )2008با مطالعه
فرارسی صنایع در کشورهای مختلف ،عوامل مؤثر بر فرارسی را در دو دسته عوامل عمومی (یادگیری و
شکلگیری قابلیتها در شرکتهای محلی ،توسعه نیروی انسانی ،اکتساب دانش و سیاستهای دولتی)
و عوامل بخشــی (ساختار صنعت ،شــرکتهای چندملیتی ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،تأمین مالی،
1 . Odagiri
2 . Majidpour
3 . Lee & Malerba
4 . Choung
5 . Leidecker & Bruno
6 . Huang & Lai
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سیاستهای دولتی و قوانین و مقررات) دستهبندی کردند؛ بنابراین عوامل مؤثر بر موفقیت فرارسی در
ســه دسته نیروی انسانی ،حمایت فعال دولت از توسعه صنعتی و عدم سختگیری در حقوق مالکیت
فکری قابلتوجهاند (مازولنی و نلسون.)2007 ،1
عوامل متعددی شامل عوامل درونســازمانی (قابلیت فناورانه ،ظرفیت جذب و تعامل با بازیگران
خارجی) و برونسازمانی (اندازه بازار ،دسترسی جغرافیایی ،نوع فناوری ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و
قوانین مالکیت فکری) (مجیدپور ،)2011 ،یادگیری بنگاه ،دسترسی به دانش خارجی ،سرمایه انسانی
دانش فرارسی
ماهر (الیاســی و خوشسیرت )2016 ،2و سیاســتهای حقوق مالکیت فکری و منابع ِ

فناورانه (حبیبا و کالنتری )2017 ،3در رابطه با فرارسی فناورانه شناسایی شدهاند .بدینترتیب ،بهصورت

خالصه مؤلفههای کلیدی موفقیت فرایند فرارسی شامل دولت؛ سیاستها و خطمشیهای کالن ،نهاد
و ساختارها ،توانمندیهای فناورانه ،توانمندیهای اجتماعی ،انطباقپذیری مؤلفههای کلیدی صنعت،
ظرفیت جذب ،تغییرات فناورانه و ظهور پنجره فرصت میباشد (شریف 4و همکاران2016 ،؛ احمدوند،5
 .)2018میائــو و همــکاران ( )2018با بررســی مطالعات انجامگرفته در زمینه فرارســی فناورانه در
شرکتهای 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 استراتژیهای فرارسی (تقلید و نوآوری ،زمان ورود ،تولید انبوه و غیره)،
ساخت قابلیتهای فناورانه (قابلیت جذب ،مهندسی معکوس ،یادگیری رسمی ،همکاری در تحقیق و
توسعه ،مشارکت و غیره) ،مراحل و پویاییهای فرارسی (الگوی فرارسی) و سایر عوامل سازمانی (عوامل
مالی و غیره) را استخراج مینماید .با بررسی پیشینه پژوهش و مبنا قرار دادن الگوی یادشده ،مهمترین
عوامل تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه در جدول  1ارائه شده است.

1 . Mazzoleni & Nelson
2 . Elyasi & Khoshsirat
3 . Habiba & Kalantari
4 . Sharif
5 . Ahmadvand
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جدول  :1عوامل تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه (براساس طبقهبندی میائو و همکاران ())2018
عوامل درونی

عوامل بیرونی
الگوهای نوآوری (پارک و لی)2006 ،1

جابجایی بینالمللی مهندسان (سونگ 14و

حمایت از شرکتهای محلی (هی و مو)2012 ،2

همکاران)2003 ،

تغییر در محیط فناورانه (نلسون و وینتر )1982 ،

2014؛ میائو و همکاران)2018 ،

حکمرانی شرکتی (ژیائو 5و همکاران)2013 ،

مراحل و پویایی فرارسی (میائو و همکاران)2018 ،

رژیم فناورانه (لی و لیم2001 ،6؛ میائو و همکاران،

قابلیت جذب بنگاه (لی و کوژیکوده )2008 ،

نقش دولت (مالربا و نلسون2008 ،؛ حیدری 7و

انتقال دانش خارجی (پارک و جی2020 ،؛ حیدری

)2020

یادگیری غیررسمی (چن 19و همکاران)2009 ،

چرخه عمر فناوری (پارک و لی)2006 ،

3

نهادهای علم (برناردز و آلباکورک)2003 ،4
محیط نهادی (میائو و همکاران)2018 ،

)2018

همکاران ،2019 ،چاندرا2006 ،؛ پارک و جی،8

ساخت قابلیتهای فناورانه (وانگ و همکاران،

راهبرد فرارسی (میائو و همکاران)2018 ،

هماهنگی و بهاشتراکگذاری منابع (نام)2015 ،15
16

خلق قابلیت فناوری (فان)2006 ،17

و همکاران2019 ،؛ فو 18و همکاران)2011 ،

نهادهای دانشگاهی (مالربا و نلسون2008 ،؛

یادگیری از طریق لیسانسدهی (حیدری و

نوآوری (حیدری و همکاران2019 ،؛ فورمن و

همکاری در تحقیق و توسعه (حیدری و همکاران،

آموزش و پرورش و نقش دولت (اوداگیری و

)2020

همکاران2019 ،؛ وانگ و همکاران)2015 ،

مازولنی)2008 ،9

2019؛ لی و همکاران2010 ،؛ پارک و جی،

هایس)2004 ،10

وابستگی به فناوریهای موجود (کوهن و لوینتال

همکاران)2010 ،

شبکهها (مالربا و نلسون)2012 ،

پنجره فرصت (لی و مالربا2017 ،؛ نیوسی و رید ،
11

)2007

1990؛ وو و ماتیوس )2012 ،
20

همکاری برونمرزی (پارک و جی2020 ،؛

جیولیانی و همکاران)2016 ،
21

تغییرات در رهبری بازار (گیاچتی و مارچی )2017 ،12ظرفیتهای بومی (حیدری و همکاران)2019 ،

زمینه دانشی (حیدری و همکاران)2019 ،

سرمایهگذاری و تأمین مالی (آبرامویتز1986 ،؛

حیدری و همکاران)2019 ،

بازار و تقاضا (مالربا و نلسون2008 ،؛ حیدری و

همکاران)2019 ،

سطح و ظرفیت فناوری (حیدری و همکاران،

)2019
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عوامل بیرونی

عوامل درونی

شکاف فناوری (آبرامویتز1986 ،؛ وانگ 13و

همکاران)2014 ،

ایجاد یک زیستبوم (خوشه) صنعتی (پارک و جی،

1

)2020

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع کیفی اکتشافی به شمار میآید و ازلحاظ هدف کاربردی میباشد .پس از بررسی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین استخراج عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه بهصورت
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 کتابها ،پژوهشهای دانشگاهی و اسناد باالدستی مرتبط) و همچنین مصاحبه
تخصصی با خبرگان بهرهبرداری شده اســت .رویکرد پژوهش حاضر ،استقرایی میباشد و نحوه انجام
پژوهش نیز کیفی اســت .با توجه به ماهیت پژوهش از راهبرد نظریه دادهبنیاد 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 مشــخصکردن عناصر کلیــدی آن پدیده انجام میپذیرد .بهطور
خاص در رویکرد نظاممند بهکارگیری راهبرد مذکور ،نظریهپردازی در سه مرحله اصلی کدگذاری باز،
کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام میشود (استراوس و کوربین .)1998 ،1برایناساس ابتدا
محورهای اولیه و کلی بحث (شامل فرارســی فناورانه ،یادگیری فناورانه ،قابلیتهای فناورانه و غیره)
با تکیهبر بررســی مبانی نظری و پیشــینه پژوهش مشخص شــدند و با توجه به این موارد ،خبرگان
صاحبنظر و در دسترس شناسایی و انتخاب شدند (جدول .)2
جدول  :2ویژگیهای جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان
ردیف

مدرک
تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه سن
(سال) (سال)

سمت سازمانی حوزه فعالیت

1

دکتری

مدیریت تکنولوژی

2

36

مدیر ارشد

دانشگاه

2

دکتری

مدیریت نوآوری

10

40

مدیرعامل

دانشگاه

3

دکتری

نانو مواد

15

45

مدیر ارشد

دانشگاه

4

دکتری

سیاستگذاری علم و فناوری

4

35

رئیس پژوهشکده

دانشگاه

5

دکتری

مدیریت تکنولوژی

6

41

عضو هیئتعلمی

دانشگاه

6

دکتری

مدیریت تکنولوژی

15

40

مدیر ارشد

دانشگاه

7

دانشجوی
دکتری

سیاستگذاری علم و فناوری

2

32

مدیر ارشد

دانشگاه

8

پسادکتری

سیاستگذاری علم و فناوری

7

42

عضو هیئتعلمی

دانشگاه

9

دکتری

سیاستگذاری علم و فناوری

5

36

عضو هیئتعلمی

دانشگاه

10

دکتری

مهندسی صنایع

15

33

عضو هیئتعلمی

دانشگاه

11

دکتری

مهندسی صنایع

24

42

رئیس پژوهشکده

دانشگاه

12

دکتری

سیاستگذاری علم و فناوری

4

36

رئیس پژوهشکده

دانشگاه

13

دکتری

مدیریت

10

42

مدیر ارشد

دانشگاه

1 . Strauss & Corbin
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ردیف

مدرک
تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه سن
(سال) (سال)

سمت سازمانی حوزه فعالیت

14

دکتری

مدیریت استراتژیک

30

58

مدیر ارشد

صنعت

15

دکتری

مکانیک

25

43

مدیر ارشد

صنعت

16

دکتری

مکانیک

30

58

مدیر ارشد

صنعت

17

دکتری

مکانیک

30

65

مدیر ارشد

صنعت

 18کارشناس ارشد

مکانیک

30

62

مدیر ارشد

صنعت

 19کارشناس ارشد

مکانیک

26

44

مدیر ارشد

صنعت

 20کارشناس ارشد

مکانیک

30

60

مدیر ارشد

صنعت

 21کارشناس ارشد

مدیریت اجرایی

30

49

مدیر ارشد

صنعت

22

دکتری

کشتیسازی

24

42

مدیر ارشد

صنعت

23

دکتری

مدیریت استراتژیک

30

58

مدیر ارشد

صنعت

مکانیک

25

43

مدیر ارشد

صنعت

 24کارشناس ارشد

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 مصاحبههای اولیه ،اســناد و مدارک بررسیشده و راهنماییهای مصاحبهشوندگان نسبت به
انتخاب سایر خبرگان اقدام شد .مصاحبهها بهصورت عمیق و نیمه ساختاریافته برگزار شد .درمجموع
 24مصاحبه با خبرگان انجام شد تا کفایت نظری حاصل شود .همچنین بهکارگیری دادههای مصاحبهها
در کنار دادههای حاصل از بررســی اسناد و مدارک ،اصل کثرتگرایی در دادهها را نیز تحقق بخشید.
در پژوهش کنونی از پایایی بازآزمون برای محاســبه پایایی مصاحبههای انجامگرفته اســتفاده شــده
اســت .برای محاسبه پایایی بازآزمون ،از بین مصاحبههای انجامگرفته ،تعداد  3مصاحبه انتخاب شد و
هرکدام از آنها دو بار در یکفاصله زمانی  15روزه توســط پژوهشگر کدگذاری شدند .نتایج حاصل از
کدگذاریها در جدول  3ارائهشده است.
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جدول  :3محاسبه پایایی بازآزمون
ردیف

شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافق

تعداد عدمتوافق

پایایی بازآزمون

1

مصاحبه دوم

65

28

37

%85

2

مصاحبه سوم

47

19

28

%80

3

مصاحبه نهم

42

17

25

%80

154

64

90

%83

کل

براســاس رابطه  ،1پایایی باز آزمون مصاحبههای انجامگرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول
ذکرشــده ،برابر  83درصد اســت .با توجه به اینکه این میزان پایایی بیشتر از  60درصد است (کوال،1
 .)1996قابلیت اعتماد کدگذاریها مورد تائید است.

تحلیل و یافتههای پژوهش

گام اول :کدگذاری باز
کدگذاری باز ،اشاره به بخشی از تحلیل دارد که با عنوانگذاری و مقولهبندی پدیده ،آنطور که دادهها
نشان دادهاند ،سروکار دارد .محصول عنوانگذاری و مقولهبندی« ،مفاهیم» میباشد که بهعنوان رکن
اصلی در نظریهپردازی دادهبنیاد تلقی میشــود (اســتراوس و کوربیــن .)1992 ،مقوالت از کنار هم
قرارگرفتن مفاهیم مرتبط و مضامین ،از کنار هم قرارگرفتن مقوالت مرتبط ایجاد میشوند .برایناساس
نتایــج فرایند کدگذاری باز در این پژوهش در قالب مقولههای مســتخرج از مفاهیم در جدول  4ذکر
شده است.

1 . Kvale
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جدول  :4نتایج کدگذاری باز

ردیف

ابعاد (مقولهها)

فراوانی

۱

بازدید از صنایع و نمایشگاهها بهمنظور آگاهی از آخرین دستاوردهای مرتبط

5

۲

انجام تحقیق و توسعه مشترک با سایر کشورها و صنایع و با رویکردی بلندمدت

17

۳

تقویت قابلیت فناورانه صنایع دفاعی براساس ویژگیهای جنگهای آینده

16

4

همکاری فناورانه با بنگاههای پیشرو در صنایع مختلف

45

۵

ارتقای سطح یادگیری به شیوه رسمی

17

۶

داشتن انگیزه در زمینههای مختلف بهمنظور فعالیت در راستای اهداف تعیینشده

10

۷

خرید تجهیزات موردنیاز بهشرط انتقال فناوری در آینده به درون صنایع

15

۸

ارتقای سطح یادگیری به شیوه غیررسمی

13

۹

تقویت نقش مراکز پژوهشی در توسعه فناوری و تولید دانش موردنیاز آینده

8

۱۰

جذب سرمایهگذار خارجی بهمنظور تأمین مالی و فناوری موردنیاز در بلندمدت

8

۱۱

ارتقای تعامالت بینالمللی با کشورها و صنایع پیشرو

39

۱۲

تعامل روزافزون با بازارهای بینالمللی بهمنظور ورود به آنها در آینده

16

۱۳

توجه به نقش تقلید در مراحل اولیه فرارسی بهمنظور ورود به فرایند مربوطه

5

۱۴

شبکهسازی با عناصر مختلف (شامل تولیدکنندگان ،بازارها و صنایع) و تقویت روابط
بهمنظور همافزایی

4

۱۵

تالش و پشتکار بخشهای مختلف بهمنظور طی مسیر فرارسی و تحقق اهداف

1

۱۶

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

1

 ۱۷توجه به اهداف آینده در یادگیری و انتخاب راهبردهای مناسب و مرتبط جهت رسیدن به آنها

1

۱۸

توسعه ارتباطات و تعامالت موردنیاز با ذینفعان مختلف

1

۱۹

بهکارگیری شیوههای خالقانه و نوآورانه در حوزههای مرتبط با فرارسی فناورانه

8

 ۲۰اصالح و تغییر رویکرد و نگرش موجود به فرارسی بهمنظور درک واقعیتها و الزامات مربوط
۲۱

ارتقای توانمندی تشخیص فرصتهای فناورانه موجود و آتی

7
11
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ردیف

ابعاد (مقولهها)

فراوانی

۲۲

برنامهریزی و هدفگذاری متناسب با تغییرات و نیازمندیهای آینده

12

۲۳

ارتقای ظرفیت جذب فناوری بخشها و صنایع مختلف

13

۲۴

تالش بهمنظور دستیابی به فناوریهای نوین با شیوههای جدید و بومی

4

۲۵

اولویتبندی فناوریهای موردنیاز آینده

5

۲۶

تعداد اختراعات ثبتشده در مراجع رسمی

5

۲۷

ماهیت فناوری موردنیاز در آینده با توجه به نیازمندیها و اهداف تعیینشده

4

۲۸

اولویتبندی منابع دردسترس بهمنظور تخصیص بهینه آنها جهت رسیدن به اهداف

4

۲۹

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

3

۳۰

تقویت بنگاههای صنایع مختلف با محوریت مسائل ،چالشها و نیازمندیهای موجود

2

۳۱

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

2

۳۲

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

2

۳۳

سرمایهگذاری بر صنایع نوظهور بهمنظور ورود به حوزههای موردنیاز

1

۳۴

فعالیت بهمنظور دستیابی به فناوری اصیل و صاحبسبکشدن در حوزه فناوری

1

۳۵

ارتقای سطح آگاهی و میزان دانش شرکتها درخصوص سطوح فناوری

1

۳۶

ارتقای فناوریهای نوین

1

۳۷

تقویت نظام ارزیابی و ارزشیابی فناوری

1

۳۸

مدیریت پروژه

1

۳۹

هوشمندی فناورانه

1

۴۰

داشتن انگیزههای گوناگون

10

۴۱

درونگرایی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی

5

۴۲

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

3

۴۳

تدوین و اجرای سیاستهای تعرفهای و غیرتعرفهای بهمنظور حمایت از صنایع داخلی

1
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ردیف

ابعاد (مقولهها)

فراوانی

۴۴

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

1

۴۵

ثبات تصمیمگیری و قوانین و مقررات مختلف در دورههای زمانی مشخص بهمنظور
امنیت سرمایهگذاری

1

 ۴۶توجه به واقعیتهای موجود صنعت ،جامعه و دنیا و هدفگذاری و برنامهریزی مبتنی بر واقعیتها

1

۴۷

تعامل با بازار بینالمللی

16

۴۸

اهمیت بازار

7

۴۹

مقرونبهصرفه بودن پژوهشها

4

۵۰

دارابودن مزیت رقابتی

3

۵۱

توسعه و توجه به بازار داخلی بهمنظور جذب سرمایهگذار در آینده

3

۵۲

ایجاد بستر اقتصادی مناسب

2

۵۳

دستیابی به قیمت رقابتی برای محصول جهت حضور در بازارهای بینالمللی

2

۵۴

ایجاد سازوکارهای معین در بازار

2

۵۵

انجام کار در زمان مشابه و یا کمتر در مقایسه با دیگران

2

۵۶

تقویت سرمایهگذاری بهمنظور کسب سود در آینده

2

۵۷

بهبود ساختار و شرایط موجود در محیط داخلی

2

۵۸

ورود به بازارهای خاص

1

۵۹

زمان ورود به بازار

1

۶۰

تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای مختلف فرارسی فناورانه

1

۶۱

بازگشت پایین سرمایهگذاری در صنعت

1

۶۲

سطح مقیاس بهکارگیری فناورانه

1

۶۳

برخورداری از منابع دانشی و بهکارگیری آنها در آینده

32

۶۴

بهرهبردن از تجربه دیگران بهمنظور حداقلنمودن اشتباهات و آزمون و خطاها

2

۶۵

بهروزرسانی منابع دانشی مرتبط

1
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ابعاد (مقولهها)

فراوانی

۶۶

بهکارگیری علوم مختلف مرتبط با رویکرد میانرشتهای

1

۶۷

اصالت فناوری

1

۶۸

طراحی و پیادهسازی ساختار سازمانی مناسب

10

۶۹

طراحی و پیادهسازی ساختار فرهنگی متناسب با نیازهای آینده

5

۷۰

شبکهسازی داخلی و بینالمللی

4

۷۱

طراحی و پیادهسازی نظام نوآوری متناسب

4

۷۲

طراحی مجدد ساختارهای سازمانی متناسب با نیازهای آینده

5

۷۳

تقویت نقش حاکمیت کالن بهمنظور ایجاد نگاه کالن و جامع

38

۷۴

توجه به تحریمها و اتخاذ راهبردهای مناسب در انتقال و رشد فناوری

20

۷۵

حمایت روزافزون از تحقیق و توسعه در بنگاهها و صنایع مختلف

17

76

اصالح و تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولیدکنندگان

6

۷۷

حمایت از صنعت و تولید داخلی

5

۷۸

تسهیل و حمایت از صادرات فناوری بهمنظور رشد صنایع

3

۷۹

اعتمادسازی نسبت به حاکمیت بهمنظور تأمین امنیت سرمایهگذاران در آینده

2

۸۰

تدوین سیاستهای وارداتی با رویکرد ارتقای سطح دانش و فناوری و دوری از مصرفزدگی

2

۸۱

سیاستگذاری متناسب در حوزه اقتصادی و تأمین شرایط اقتصادی مناسب در سطح کالن

1

۸۲

تقویت روابط و تعامالت سیاسی و دیپلماسی فناورانه

1

۸۳

تدوین سیاستهای آیندهنگارانه

1

۸۴

سیاستگذاریهای اقتصادی

1

۸۵

اتخاذ سازوکارهای الزم برای حصول نتیجه

1

۸۶

تفاوت کشورها در سیاستگذاری متناسب با نیاز آینده

1

۸۷

جایگاه سیاستگذاری در تدوین آینده در دسترس

1
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ردیف

ابعاد (مقولهها)

فراوانی

۸۸

تأثیر تحریم بر بومیسازی فناوری

20

۸۹

توسعه دانش داخلی

8

۹۰

پیدایش فناوریهای نوین با شیوههای جدید

5

۹۱

توسعه و توجه به بازار داخلی

3

۹۲

سرعت رشد کشورها

1

۹۳

جایگاه اقتصادی کشورها

1

۹۴

رشد اقتصادی کشور

1

۹۵

آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص موردنیاز بهمنظور تأمین نیازمندیهای صنایع

22

97

ثبات تصمیمگیری در سطوح مدیریت

1

باتوجهبــه محدودیت در ارائه تفصیلــی هریک از ابعاد ،اجزای مربوط بــه بُعد «برقراری تعامالت

بینالمللی» در جدول  5بهعنوان نمونه ارائه شده است.

جدول  :5اجزای (گزارههای) مربوط به بُعد «برقراری تعامالت بینالمللی»
ردیف

گزاره

1

الزمه یادگیری برقراری تعامل با دنیا است؛ برایناساس حاکمیت میبایست زیرساخت الزم را فراهم سازد.

2

سیاست دولت بر بازار ،مالکیت فکری ،تعامالت بینالمللی و فرایندهای یادگیری مؤثر است.

3

مأموریتمحوری بازار صنایع دفاعی و دسترسی شرکتهای خارجی همکار به فناوریهای برتر در سطح
جهان ،علل موفقیت کشور در این بخش میباشد.

4

ظرفیت جذب و نیروی متخصص در کشور وجود دارد و درنتیجه میبایست دیگران را به سرمایهگذاری
در داخل متقاعد نمود.

5

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

6

یکی از صنایع موفق در داخل کشور ،صنعت نساجی بود که در دهه  1340بهواسطه داشتن ارتباطات
بیرونی بسیار موفق بود.
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ردیف
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گزاره

7

بهترین راه برای انتقال فناوری ،مشارکت با شرکتها و صنایع از طریق سرمایهگذاری است.

8

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

9

با اهمیتدادن به بخش خصوصی ،امکان تأسیس شرکت مشترک با بنگاههای کشورهایی فراهم میشود
که در حال حاضر دارای روابط حسنه با کشور میباشند.

حدود  10سال پیش صنایع فوالد خود را بهروز کردند؛ این بهروزرسانی در تعامل با کشورهای دیگر
( 10نظیر ایتالیا) و همچنین با تکیهبر توسعه دانش داخلی انجام شد و درنتیجه صنایع فوالد در بازارهای
بینالمللی به رقابتپذیری دست یابند.
 11قواعدی در حوزه رقابت بینالمللی وجود دارد که پایبندی به آنها ضروری میباشد.
در حال حاضر بهوضوح امکان تعامل با جهان پیرامون فراهم نمیباشد و هیچکدام از کشورهای غربی و
12
حتی شرقی فناوریهای سطح باال را در اختیار کشور قرار نمیدهند.
در فناوریهای نظامی محدودیت بیشتری وجود دارد؛ درنتیجه طرفهای انتقال فناوری و بازار آنها
13
نیز محدود میباشد.
با توجه به عدمموفقیت جدی شرکای تجاری کشور (نظیر روسیه) در بخش شهری ،احتمال موفقیت
 14اندک است مگر اینکه کشور برخی سازوکارهای موجود در بازار (نظیر رقابت و حداقل رقابتی
کنترلشده) را بپذیرد.
از روشهای مهم یادگیری میتوان به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر اشاره کرد که زمینهساز انتقال
15
دانش صریح در ابتدا و در ادامه دریافت دانش ضمنی میشود و منجر به پیشرفت سریعتر میشود.
در صنایع الکترونیک تعدادی از افراد  -که تحصیلکرده دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی هستند
 - 16بنگاههایی را تأسیس کردهاند که بهطور مستمر با جهان در تعامل هستند ،به یادگیری مستمر
میپردازند و موفق نیز میباشند.

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 ابرانگاره 1انجام میشود .شکل  1حاصل تجزیهوتحلیل
مجدد دادهها براساس مدل ابرانگاره است.
1 . Paradigm Model
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شکل  :1عوامل حیاتی موفقیت تأثیرگذار بر فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع

گام سوم :کدگذاری انتخابی
در کدگذاری انتخابی  -که مرحله اصلی نظریهپردازی است  -براساس نتایج دو مرحله پیشین کدگذاری
به تولید نظریه میپردازد؛ بهاینترتیب که مقوله محوری به شکلی نظاممند به دیگر مقولهها ارتباط داده
میشــود ،آن روابط در چارچوب یک روایت روشن تصویر میشود و مقولههای نیازمند بهبود و توسعه
بیشتر ،اصالح میشوند (استراوس و کوربین.)1998 ،
عوامل حیاتی موفقیت فرارسی فناورانه در بخش دریایی صنایع دفاعی :توصیف روایتی
توســعهنیافتگی معلول عوامل متعدد و پیچیدهای است که بهســادگی نمیتوان آنها را اصالح نمود.
برایناساس کشورهای درحالتوسعه در تالش برای پرکردن شکاف فناورانه خود با کشورهای توسعهیافته
در قالب فرایند فرارسی هستند .دراینراستا مواردی نظیر تقویت خوداتکایی و درونزایی صنایع دریایی
بخــش دفاع ،حمایت از صنعت و تولید داخلی و نهایتاً ضرورت اتخاذ راهبردهای مناســب به فراخور

تحریمها ،به فرارسی در صنایع دفاعی کمک میکند .موارد بیانشده بهعنوان شرایط علی مؤثر بر مقوله
محوری مطرح شــدهاند .با مشخصشدن اهمیت حمایت از تولید داخلی و تقویت خوداتکایی ،ضرورت
و اهمیت آن بهصورت مشــخص موردتوجه قرار میگیرد .اهمیت خوداتکایی و درونزایی و همچنین
حمایت از صنایع داخلی ،منجر به تأکید ویژه بر نقش نیروی انسانی بهعنوان اولین و مهمترین مضمون
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قابلتوجه در این زمینه منجر میشــود .آموزش و پرورش نیروی انسانی متخصص ،داشتن انگیزههای
گوناگون و ثبات تصمیمگیری در سطوح مدیریت بخشهای اصلی مقوله محوری هستند.
مقوله محوری در بســتر تقویت فرهنگ خودبــاوری و اتکا به صنایع داخل و همچنین تحتتأثیر
قوانین و مقررات حاکم بر کشــور (اصالح و تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولیدکنندگان ،تسهیل
و حمایــت از صادرات فناوری بهمنظور رشــد صنایع ،تدوین سیاســتهای وارداتی با رویکرد ارتقای
ســطح دانش و فناوری و دوری از مصرفزدگی) و نقش حاکمیت کالن کشــور (حمایت روزافزون از
تحقیق و توســعه در بنگاهها و صنایع مختلف ،اعتمادسازی نسبت به حاکمیت بهمنظور تأمین امنیت
ســرمایهگذاران) ،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 سرمایهگذار خارجی ،تعامل روزافزون با بازارهای بینالمللی ،ارتقای
توانمندی تشــخیص فرصتهای فناورانه ،ارتقای ظرفیت جذب فناوری در بخشهای مختلف ،توسعه
بازارهای داخلی مرتبط ،حمایت از مالکیت فکری ،اصالح ساختار سازمانی مرتبط ،شبکهسازی داخلی

و بینالمللی و نهایتاً طراحی و پیادهســازی نظام نوآوری منجر میشود .سرانجام نیز پیامد این راهبرد
کنش فرارسی فناورانه میباشد.
قضایای نظری براساس مدل فرارسی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع
قضایای نظری ،روابط کلی بین مقوله محوری و سایر طبقات را بهنحوی نشان میدهند که درنهایت به
نتیجه و پیامد نهایی منجر شود:

قضیــه  :1تقویت خوداتکایی و درونزایی صنایع دریایی بخــش دفاع ،حمایت از صنعت و تولید

داخلی ،ضرورت اتخاذ راهبردهای مناســب به فراخور تحریمها بهعنوان شرایط علی بر طبقه محوری
تأثیرگذار میباشند.

قضیه  :2بهکارگیری نیروی انســانی در مشاغل متنوع ،حمایت روزافزون دولت از سرمایه انسانی،

تالش بهمنظور تأمین نیروی انسانی توانمند ،تقویت نقش نیروی انسانی در رشد شرکتها ،آموزش و
پرورش نیروی انســانی متخصص موردنیاز بهعنوان طبقه محوری بر راهبردهای تعامل و کنشها مؤثر
میباشند.

قضیه  :3قوانین و مقررات حاکم بر کشور (اصالح و تدوین قوانین و مقررات حمایت از تولیدکنندگان،
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تسهیل و حمایت از صادرات فناوری بهمنظور رشد صنایع ،تدوین سیاستهای وارداتی با رویکرد ارتقای
ســطح دانش و فناوری و دوری از مصرفزدگی) و نقش حاکمیت کالن کشــور (حمایت روزافزون از
تحقیق و توســعه در بنگاهها و صنایع مختلف ،اعتمادسازی نسبت به حاکمیت بهمنظور تأمین امنیت
سرمایهگذاران) ،بهعنوان طبقه مداخلهگر ،بر راهبردهای تعامل و کنشها اثرگذار میباشند.

قضیه  :4فرهنگ خودباوری و خوداتکایی بهعنوان طبقه بستر و زمینهساز ،بر راهبردهای تعامل و

کنشها مؤثر میباشند.

قضیه  :5فرارسی فناورانه پیامد تقویت خوداتکایی و درونزایی صنایع دریایی بخش دفاع ،تقویت

قابلیتهــای صنایع دریایی بخش دفاع ،حمایــت از صنعت و تولید داخلی ،تقویت فرهنگ خودباوری
و خوداتکایی در صنایع دریایی ،تقویت یادگیری به شــیوههای رســمی ،برخورداری از منابع دانشــی
و بهکارگیری آنها ،دسترســی ســازمانها 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 فناوریهای فرایندی و دانش ضمنی طراحی محصول،
سرمایهگذاری بر مطالعات دانشگاهی و تأسیس شرکتهای دانشگاهی ،یادگیری از طریق جذب دانش،
ایجاد ســاختارهای مناسب جذب دانش ،شبکهسازی با عناصر مختلف شامل تولیدکنندگان ،تعامل با
شرکتهای چندملیتی ،طراحی و پیادهسازی نظام نوآوری متناسب ،توسعه قابلیتهای تحقیق و توسعه
و ارتباط با نظام نوآوری جهانی است.
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
کشــورهای درحالتوسعه در تالشاند تا خود را به کشورهای پیشرفته و توسعهیافته برسانند .این امر
مستلزم پُرکردن شکاف فناورانه در کشورهای درحالتوسعه است و تحت عنوان فرایند فرارسی فناورانه

شــناخته میشود .مطالعات فرارسی هرچند اساساً مربوط به توسعه اقتصادی است اما ایدههای 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 استقاللطلبانه و جهتگیریهای کالن کشور
و نیز با توجه به تهدیدات گســترده و فزاینده منطقــهای و فرامنطقهای ،صنایع دفاعی در تالش برای
توســعه و ارتقای نوآوری و کاهش شــکاف بهوجودآمده میباشد .کشورها یا صنایعی که قصد فرارسی
دارند ،عوامل مؤثر را بررسی و موقعیت خود را براساس این عوامل تعیین مینمایند که این عوامل شامل
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عوامل داخلی و عوامل خارجی است (ثقفی 1و همکاران2021 ،؛ میائو و همکاران .)2018 ،برایناساس،
عوامل یادگیری اجتماعی ،رژیم فناورانه ،رژیم نهادی ،رژیم بازار ،پایه دانش ،نظامها و شــبکه نوآوری،
سازوکارهای حمایتی حاکمیت ،تدوین و پیادهسازی الگوی بومی توسعه و نیروی انسانی بهعنوان عوامل
حیاتی موفقیت فرارســی فناورانه در صنایع دریایی بخش دفاع با دید آیندهنگارانه شناسایی شدهاند.
اگرچه مقایســه یافتههای پژوهش حاضر و مطالعات داخلی و خارجی در حوزه فرارسی فناورانه مبین
وجوه شــباهت مختلف میباشد؛ اما به فراخور شرایط حاکم بر کشور و سازمانهای نظامی تفاوتهای
ویژهای نیز قابلمشاهده میباشند.
در این زمینه اهمیت یادگیری فناورانه توســط اکثر پژوهشــگران موردتأکید قرارگرفته اســت،
بهنحویکه در اکثر مطالعات بهعنوان یک بُعد مهم فرارسی مورداشاره قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری
است در تدوین سیاستهای مناسب جهت دستیابی به فرارسی فناورانه با رویکرد آیندهنگارانه 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 جنگهای آینده،

ارتقای سطح یادگیری به شیوه رسمی و غیررسمی و نهایتاً شبکهسازی داخلی و بینالمللی مدنظر قرار
گیرد .طبق دیدگاه پژوهشــگران ،موفقیت فرارسی به صنعت و محیط آن وابسته است و درنتیجه این
امر نیازمند توجه ویژه به درونگرایی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی ،برخورداری از منابع دانشی
بومی ،آموزش نیروی انسانی متخصص بومی ،تقویت خوداتکایی و درونزایی صنایع دریایی بخش دفاع
در تدوین سیاستهای مناسب میباشد .براساس مطالعات صورتگرفته دولتها میتوانند نقش مهمی
را در دستیابی به فرارسی فناورانه ایفا نمایند .دراینراستا حاکمیت از طریق حمایت از تحقیق و توسعه،
توجــه به تحریمها و اتخاذ راهبردهای مناســب در انتقال فناوری ،اصــاح و تدوین قوانین و مقررات
حمایــت از تولیدکنندگان ،حمایت از صنعت و تولید داخلی ،تســهیل و حمایت از صادرات فناوری و
تدوین سیاستهای وارداتی میتواند به ایفای نقش بپردازد.
از ســوی دیگر رژیم فناورانه بهعنوان یک بُعد مهم و تأثیرگذار بر فرارسی توسط اکثر پژوهشگران

موردتوجه قرار گرفته است ،برایناساس ضروری است که مواردی نظیر ارتقای هوشمندی سیاستی در
زمینه فرارسی فناورانه (با تمرکز بر تعیین اولویتهای فناوری ،پاسخ به نیازهای حال و آینده ،حرکت
در جهت خودکفایی و جبران شــکاف فناورانه) ،انطباقپذیری متناسب با جنگهای 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 فرصتهای فناورانه موجود و آتی ،بهکارگیری شیوههای خالقانه و

نوآورانه و نهایتاً اولویتبندی فناوریهای موردنیاز در آینده مدنظر قرار گیرد.

در انجام پژوهش حاضر ،محدودیتهایی نظیر محدودیت آمار (خصوصاً به فراخور حساســیتهای

بخش دفاع) ،مشــکالت و محدودیتهای 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 قابلتوجه
بودهاند و فرایند پژوهش را متأثر نمودهاند.
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