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 مقدمه

 تمامی از منظور این برای که است بدیهی و است هادولت تمامی اول مسئله اقتصادی توسعه

 در. گیرندمی بهره باشد اقتصادی رشد عامل و محرک تواندمی که موجود هایفرصت و امکانات

 نظیربی قابلیت با جدید اقتصادی رشد عامل و محرک یک عنوانبه فناوری گذشته دهه سه طی

 کرده وارد اقتصادی توسعه حوزه به را جدیدی مفاهیم و ادبیات پیشرفت، و توسعه سطح ارتقاء در

 شگستر برای عاملی تواندمی اقتصادی؛ رشد و ثروت خلق بر الوهع فناوری (.2510 ،آراصف) است

 تفکر و فرهنگ در محوری نقش فناوری و علم .باشد کشور یک دفاعی توان و امنیت ملی، اقتدار

 نیازهای بین پیوند ایجاد در نوآورانه تفکر و تحقیقات تقویت موجب و کنندمی بازی دفاعی

 فناوری روازاین (.2511)احمدآبادی و همکاران، دارند منیتیا و دفاعی آینده و حال استراتژیک

 اعی،دف توان و ملی امنیت در کلیدی نقش به توجه با و دارد ایبرجسته نقش دفاعی صنایع در

 ترینمهم از یکی دفاعی مخارج. دهندمی اختصاص بخش این به را هنگفتی هایبودجه هادولت

 ودجهب اینکه ضمن است؛ کشورها همه کلی بودجه صیصتخ تعیین برای دولت بودجه در مباحث

 باال؛ درآمد سطح با کشورهای در که دهدمینشان   هابررسی .باشدمی کمیاب منابع از هادولت

 درآمدی سطح با کشورها در آنکهحال. دارد گذاریسرمایه و رشد بر مثبتی تأثیر نظامی مخارج

 درش که گفت توانمی. دارد تأثیر دفاعی هایههزین رشد بر اقتصادی رشد پایین؛ و متوسط

 & Kollias) شوند منتقل دفاعی بخش به بیشتری منابع تا دهدمی را امکان این اقتصادی،

Paleologou, 2019.)  

 مکنم اند،شدهطراحی دفاعی یا تهاجمی اهداف با ابتدا در که پیشرفته هایفناوری از بسیاری

 یهاشرفتیپ از (. برخیAcosta, 2020) باشند دسترس در اریتج و غیرنظامی اهداف برای است

 ستمیس وی اهسته یانرژ یی،فضا یماهایهواپ به یمنته یفناوری موشک نترنت،یامانند  فناوری

 ,Martins & Ahmad). شد وارد دفاعیریغ حوزه به آن از پس و افتاد اتفاق دفاعی حوزه در یناوبر

 رد پیشرو و مولد هایبخش از یکی دفاعی صنایع کشورها، از بسیاری در(. به همین دلیل 2020

 دومنظوره صورتبه و زمانهم توانندمی که هستند پیشرفته محصوالت و فناوری و علم عرصه

 دفاع صنایع فناورانه چرا که دانش شوند. غیردفاعی و دفاعی هایفناوری و محصوالت تولید درگیر

 شدر موجب صنایع سایر در مناسب سرریز با تواندمی است، ملی تداراق و امنیت آن نتیجه که

 ناوری،ف توسعه به و گردد صنایع سایر اقتدار و پیشرفت طورکلیبه و اشتغال ایجاد اقتصادی،

 . نماید کمک اشتغال و تولید
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 فاعید صنایع مازاد هایظرفیت از استفاده ضرورت بر توسعه ششم برنامه در نیز ما کشور در

 عهتوس ششم سالهپنج برنامه قانون در اساس این بر. است شده تأکید غیردفاعی بخش برای

 وینن نظام و تحقیقاتی امور انجام جهت موردنیاز گذاریسرمایه بر فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 عهتوس ششم برنامه) است شده اشاره بنیاندانش هایشرکت تقویت و فناوری انتقال و ترویج

 دارترینریشه از یکی قرن،نیم حدود در ایباسابقهما،  کشوردر  دفاعى صنایع (.2510 کشور،

 مجموعه این داخلی، نظرانصاحب از بسیاری زعمبه و آیدمی شمار به فناورى توسعه در صنایع

 شاهد .است بوده کشور در ملی تولید حامی و نوآوری و فناوری توسعه پیشران صنعتی، -نظامی

 هاانشگاهد با تحقیقاتی مشارکت بیشترین ملی، هایجشنواره جوایز باالترین دریافت مه مدعا این

 رسوب و خصوصی بخش پیمانکاران شبکه کارگیریبه با داخل در نظامی تجهیزات تولید اولویت و

 یصنعت دفاع یدرون یهافرآیند (.2512،یریزاده و وزفرتوک) است آن از ناشی مهارت و دانش

بلکه امروزه ، داشته است یرا در پ یاقتدار وجوه نظام جهیو در نت ینظام ین دادهاتنها برونه

جوه و داراقت جهیو در نت یردفاعیبه سمت بخش غ زیصورت سررمتنوع به یها و دستاوردهاستاده

 یکشور به ارمغان آورده و در الگو یبرا زیرا ن رعاملیراهبرد پدافند غ کیعنوان به یرنظامیغ

 زین یکشور که مورد تأکید مقام معظم رهبر یداخل یهاییبه توانا اتکاو  شرفتیپ یرانیا یاسالم

توانمندی بخش دفاعی از  (.2511کند )خوبرو و همکاران،می فایرا ا ییبوده است، نقش بسزا

 با را یفناورپذیری که دسترس کشورمان علیه جهانی هایتحریم و تهدیدات و وجود سویک

( از سویی دیگر، بر ضرورت وجود مدلی 2510خمسه و رجبی،) نموده است واجهم هاییمحدودیت

 افزاید.دفاعی به بخش تجاری می هایفناوریبرای سرریز 

 یوکارهاکسب به دفاعی هایفناوری سرریز بر مؤثر عوامل شناسایی پژوهش این اصلی هدف

 ستا گرفتهشکل اصلی سؤال این با پژوهش لذا این .باشدمی راهبردی مدل یک قالب در تجاری

 مدلو  اندتجاری کدم وکارهایکسب به دفاعی هایموثر بر سرریز فناوری اصلی هایمؤلفه که

 دهشانجام مطالعات بررسی ؟باشدمی چگونهتجاری  وکارهایکسب به دفاعی هایسرریز فناوری

 به دفاعی هایفناوریسرریز ارائه مدل  در خصوص پژوهشی تاکنون که دهدمی نشان

علیه کشورمان از سویی دسترسی  المللیبین هایتحریم. است نشدهانجامتجاری  وکارهایکسب

 فناورانهنیاز  رو این ازتجاری با مشکل مواجه کرده است و  هایبخشروز را برای  هایفناوریبه 

ه اکم نمودح راست و از سویی دیگر شرایط متفاوت با سایر کشورها بخش تجاری را باال برده ا

ما  در کشوردر سایر کشورها،  شدهشناساییو عوامل  شدهانجام هایپژوهشاست. بنابراین نتایج 

 یگذارسرمایه مسیر از را فناوری سرریز نقش ،نیز در کشور شدهانجام هایپژوهشکاربرد ندارد. 

بخش  ناورانهفتوانمندی   و داخلی هایظرفیت به و اندداده قرار موردبررسی خارجی مستقیم
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 پژوهش لذا .اندننموده توجه تجاری، وکارهایکسب به عیدفا هایفناوریسرریز دفاعی برای 

 حاضر پژوهش در اینکه به توجه با همچنین .باشدمی نوآوری دارای موضوعی، جنبه از حاضر

 و MAXQDA افزارنرم از استفاده با بنیاد داده نظریه بر مبتنی رویکرد از ابتدا مدل ارائه جهت

 آمیخته پژوهش روش ،ایمنموده استفاده SMART PLS افزارنرم از استفاده با عاملی تحلیل سپس

 دارای نیز وتحلیلتجزیهو ابزار  تحقیق روش نظر از حاضر پژوهش و باشدمی کمی(–)کیفی

 . باشدمی نوآوری
 

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه
 1فناوری زیسرر

بهره  یگریو توسعه شرکت د قیتحق یهاتیاز فعال یآن، شرکت یاست که ط یندفرآی ز،یررس

 زهایاست که سرر رونیازا (.Riebe, 2020) ابدییدست م یاقتصاد تیبه مز قیطر نیبرده و از ا

در چند  .(Schiling, 2016) روندیو توسعه به شمار م قیتحق یهاتیمثبت فعال یرونیب تأثیر

توسعه موردتوجه درحال یبه کشورها باألخص کشورها فناوری یزهایسرر انیجر ریدهه اخ

 ییراهمگ ،یرقابت یهاتیمز جادیدانش، ا شیمنجر به افزا زهاینوع سرر نیقرارگرفته است، چراکه ا

 (.2513و همکاران، ی؛ شافع2510و همکاران، ی)بهمن گردندیم یاقتصاد یهاو ادغام

 2دومنظوره فناوری

 (.Acosta, 2018) دارد تجاری کاربرد هم و نظامی کاربردهم  است که فناوریمنظوره، دو ناوریف

و  وارد شد فناوریدوم با گفتمان صادرات اسلحه و  یمفهوم کاربرد دوگانه پس از جنگ جهان

 دهیا نیبه کار گرفته شد و با ا یو دفاع یردفاعیغ یهابرنامه نیب فناوریعمالً در مورد انتقال 

 شده و حداکثر عیتجم مبا ه توانندیم یو دفاع یردفاعیغ هایفناوریو  قاتیت که تحقهمراه اس

به  ها،فناوری نیا (.Rath et al, 2014)  برد به کار بست-برد یویسنار کیرا در  هاآناستفاده از 

و  یردفاعیغ یهاحوزه نیب یو نوآور یصنعت ،یاقتصاد ییافزاهم جادیباال در ا لیپتانس لیدل

از  شتریب یتیامن هایفناوریاروپا با  هیتعامل اتحاد .اندقرارگرفتهاروپا  هیموردتوجه اتحاد ،یدفاع

 نکه،یتر انکته مهمو  دومنظوره اتفاق افتاده است هایفناوریبودجه  نیو تأم ارتقاءو  جادیا قیطر

ح واض ییموارد جدا یاریاند و در بسشده ریدرگ یاندهیطور فزابه یو نظام یرنظامیغ هایفناوری

                                                           
1. Technology Spillover 
2. Dual_use Technology 
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 افتدیطور مداوم اتفاق مبه نهیهر دو زم نیب فناوریاست و انتقال  رممکنیاز هر دو حوزه غ

(Martins & Ahmad, 2020.) 

 دیدگاه یک دارد. قرار فناوری از مخالف دیدگاه دو بین تقابل در دومنظوره، فناوری مفهوم

 املش را فناوری که دیدگاه این مقابل در ،داندمی محصوالت و مصنوعات عنوانبه را فناوری اینکه

 یک فناوری چنانچه(. Molas-Gallart, 1997) داندمی اجتماعی روابط از کامل سیستم یک

 ارگیریکبه از ناشی اخالقی مالحظات و اجتماعی روابط که است الزم گرفته شود، نظر در سیستم

 هم تواندمی که ایایده عنوانبه ومنظورهد هایفناوری مفهوم. شود گرفته نظر در نیز آن

 حال، این با. رسدمی نظر به ساده بسیار باشد، داشته نظامی هم و غیرنظامی کاربردهای

 دانست توانمی چگونه و اینکه نظارتی هایچالش جمله از مباحثی با ارتباط در بیشتر هایبررسی

 رپی،) است قرارگرفته موردبحث ... و است بدخیم یا خیمخوش بالقوه طوربه موردنظر فناوری که

در  فناوری و علم کارگیریبه از ناشی اخالقی متعددی در زمینه مالحظات هایپژوهشو  (2111

 تواندمی طرفیک از موش آبله ویروس مثال، . برایاست شدهانجامدو حوزه نظامی و غیرنظامی 

 ممکن طرفی از و بپردازد مردم برای هاموش از ناشی معضالت از رهایی و هاموش سازیعقیم به

 ردلخ گاز از استفاده .رود کار به بیولوژیکی حمله اهداف با تروریستی گروه یک توسط است

 زاکیاناک و هیروشیما روی بر اتمی هایبمب انداختن اول، جهانی جنگ در انگلیس و آلمان توسط

 هایسالح گسترده برنامه یک دوجو دوم، جهانی جنگ در متحدهایاالت هوایی نیروی توسط

 کردها علیه شیمیایی عوامل از استفاده و 2111 تا 2100 از شوروی جماهیر اتحاد در بیولوژیکی

علوم زیستی در  هایفناوری کارگیریبهاز  هایینمونه 2111 سال در حسین صدام رژیم توسط

تر مباحث گسترده شناختبنابراین  (.Miller & Selgelid, 2007) نظامی هستند هایفناوری

 اریاستفاده از آن بس رامونیپ استیدرک س یدومنظوره برا هایفناوری رامونیپ یو علم یاجتماع

 مهم است.

 یجمهوری اسالم یو فرهنگ یدر قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماع زیکشور ما ن در 

 یهایمشو خط یکل یهاآن در دو بخش هدف نیو تأم یمل   تی؛ موضوع امن2501مصوب  رانیا

موردتوجه  هایمشاساس چهار راهبرد در بخش خط نیقانون موردتوجه قرارگرفته است. بر ا نیا

 یلیکشور است )اسماع یدفاع عیراهبردها دومنظوره کردن صنا نیاز ا یکیکه  ستمقنن بوده ا

 (.2511،باالییو 
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 یصنعت دفاع یدومنظوره ساز یمشخط

بهبود ساختار  یبرا یصنعت یهااستیس ایو  هایمشخط ،یوممهم عم یهایمشاز خط یکی

در  (.2515 ،یاریبختیانی)مختارزاده و ک باشدمیکشور  یو درآمد مل دیتول تیو وضع عیصنا

ده آن دهننشان رهیو غ هیرویواردات ب ،یکارینرخ ب ،یمل دیتول فیضع تیوضعشرایط کنونی، 

 دیرفع موانع صنعت و تول نیتوسعه و همچن یبرا ییندفرآو  ینهاد یهارساختیز جادیاست که ا

 یگذار برا یمشخط یدولت و نهادها یضرور فیو در دسته وظا هیدر کشور، از الزامات اول

وجود، با توجه به کمبود منابع و موانع فراوان در  نیمطلوب است. با ا یتصنع یگذاراستیس

کشور  یداخل یهاتیاز ظرف کیچیباشد که از ه یاگونهبه دیبا یگذار یمشخط ،یمل دیتول ریمس

ها الآن س جادیو توانمند در کشور که در جهت ا یصنعت یهاتیظرف نیاز ا یکیغفلت نشود؛ اما 

اما در مقابل در جهت  ده،یرس زین یامروزه به بلوغ نسب یگرفته و حت صورت نهیممارست و هز

 یفاعو د یبخش نظام عیصنا فناورانهو  یمعل تیاز آن غفلت شده است، ظرف نهیبه یریکارگبه

 (.2512 ،یریزاده و وز)فرتوک باشدمی یرنظامیو غ یردفاعیغ عیکشور در بخش صنا
 

 پژوهش یشینهپ
 یخارج میمستق یگذارهیسرما ریرا از مس فناوری زینقش سرر یداخل یهااز پژوهش یاریبس

 تأثیر یر پژوهش خود با عنوان بررس(، د2511و همکاران ) میسل. اندقرار داده یموردبررس

 تیبه اهم ،یرانیا ریپذهیسرما هایشرکتبه  فناوری زیبر سرر یخارج میمستق گذاریهیسرما

 اریمههمچنین پرداخته است.  یخارج میمستق گذاریهیسرما قیاز طر فناوری زیموضوع سرر

 فناورانه یزهایررس یریگعوامل شکل ی(، در پژوهش خود به بررس2510خادم و همکاران )

 .پرداختند رانیدر مناطق آزاد ا یخارج میمستق یگذارهیحاصل از سرما

 ؛یاعدف یهابه سامانه یابیدست یستگیشا»با عنوان  ی(، در پژوهش2511) وزیریزاده و فرتوک

 در عهتوس و تحقیق همکاری هایشبکه موفقیت باب در پردازینظریه به «انیداده بن هینظر کی

نشان  اعیدف صنایع صنعتی - تحقیقاتی نظام موفقیت پرداخته و عنوان نمودند که فاعید صنایع

تحقیقاتی،  نظام این کلیدی در و اثربخش هاینوآوری بروز هایعلت از یکی که دهدمی

نظام  ینا جمعی یادگیری محصول عنوانبه دستیابی است. شایستگی «دستیابی شایستگی»

 در صنعتی زایش افزایش قدرت و نو محصوالت خلق که ارددمی بیان صنعتی -تحقیقاتی

 و راکندهپ هایقابلیت سازی کانونی و ترکیب قابلیت شناسایی، مرهون دفاعی صنایع بومزیست

 اهظرفیت ریزش و است. رویش دفاعی صنایع از بیرون و داخل در سوناهم هایظرفیتبازآرایی 
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 خلق که شودمی انجام نحوی به شبکه و هقطب هست دو بین هاظرفیت تبادل همچنین و

 نتظارمورد ا انعطاف کیفیت، ریسک، هزینه، سرعت، با کشور؛ دفاعی بنیه اثربخش در هایسامانه

 باشد. پذیرامکان

ادغام صنایع دفاعی و  (1111و همکاران ) 5سوو  (1111) 1خو و ژانگ(، 1112) 2اورون

ادغام »(، در پژوهشی با عنوان 1112اورون ) ند.تجاری را مورد بررسی قرار داد وکارهایکسب

-دفاعی فناورانه و علمی مشترک هاینوآوری بر« دفاعی صنایع دفاعی و تجاری و تدارکات

ت. کرده اس تأکید نوآوری بر مبتنی، توسعه هایاستراتژی مهم تالقی محل عنوانبه غیردفاعی

 لتبدی چین در کلیدی فناورانه و علمی تحقیقات برای جدید کامالً مدل یک به هانوآوریاین 

 نهاتنه غیر دفاعی و دفاعی نوآوری نهادهای بین همکاری شریک انتخاب در این راستا .است شده

 و ملمک مزایای به دستیابی برای مهم موضوع یک بلکهاست  هافعالیت انجام برای اصلی بخش

برای  .است داده پیشنهاد شریک انتخاب مدل یک در پژوهش خود، اورون .است برنده همکاری

 همکاری استفاده نموده و نهادهای هایگزینهبرای بررسی  TOPSISآنتروپی و  این منظور از روش

 .شوندمی انتخاب نوآوری همکاری شریک عنوانبه امتیاز باالترین با نوآوری

 هایرکتش یهاتیاز قابل یابیمطالعه ارز کی»با عنوان  ی(، در پژوهش1111خو و ژانگ ) 

به  «شوندمی یوارد بازار محصوالت نظام نیچ یرنظامیو غ یادغام نظام نهیکه در زم یتجار

و  ینظام هایشرکت هایتوانمندیدر ادغام  یتجار هایشرکت یالزم برا هایتوانمندی یابیارز

 هایشرکت یتوانمند ،یو تجار ینظام هایشرکتپژوهش در ادغام  نی. در اختندپردا یتجار

وضوح به نیطور که دولت چاست. همان هموردتوجه قرار داد یورود به بازار نظام یرا برا یجارت

 هایشرکتمطرح کرده است،  یمل یاستراتژ کیعنوان را به یو نظام صنایع تجاریتوسعه ادغام 

و  یمعل یهاشرفتیپ توانندیم شوندمی یبازار محصوالت نظام واردکه  یرنظامیغ دکنندهیتول

 شیافزا یروش کارآمد برا کی توانندیم نیرا بهبود بخشند و همچن نیچ یمل یدفاع اوریفن

 یرسو بر یابیمدل ارز کیمطالعه،  نید. در انباشتجاری  هایشرکتدر  داریتوسعه پا یهاتیقابل

ز ا توانندیرا دارند م یکه قصد ورود به بازار محصوالت نظام هاییشرکتو  شده استارائه دیجد

عنوان به تواندمی قیتحق نیا یهاافتهیخود استفاده کنند.  یهاتیقابل یابیارز یمدل برا نیا

عدم ورود به بازار  ایدر مورد ورود  یرنظامیغ یدیتول هایشرکت یریگمیتصم یبرا یمرجع

 بخشد. ارتقاءها را شرکت داریو توسعه پا ردیمورداستفاده قرار گ یمحصوالت نظام

                                                           
1. Evron 
2. Xu & Zhang 
3. Su 



 2011، تابستان 12سال ششم، شماره  ،یدفاع یپژوهندهیآ 211

 

 یبانیبا پشت یو تجار یادغام نظام یتکامل یباز»با عنوان  ی( در پژوهش1111سو و همکاران )

ا ر یو تجار ینظام هایبخشادغام  یدر استراتژ یمال یبانیمباحث مربوط به ارائه پشت «یمال

 یبرا ییساختن الگو یبرا یتکامل یباز یپژوهش، از تئور نیقرار دادند. در ا یموردبررس

نتخاب ا یمال یبانیرا با پشت یو تجار یادغام نظام کردیاند تا روکرده استفاده ینظام هایشرکت

-یظاماز ادغام ن یناش دهیو فا نهینشان داد که هز جیمدل، نتا یسازهیکنند. پس از استخراج و شب

. شود یتکامل داریمختلف پا یهاحالت جادیباعث ا تواندمی یمال یبانیپشت راتییتغ ای یتجار

عه روند توس تواندمی ،کنندمیرا انتخاب  یتجار-یکه ادغام نظام ینظام هایشرکت هینسبت اول

 باشد. گذاراناستیس یبرا یمرجع زیو ن هدقرار د تأثیرتحت نموده و  ینیبشیرا پ ندهیآ

 را مورد بررسی قرار دادند. دومنظوره هایفناوری( 1121) 1و سون یل، (1111) 2یمونتگومر

 یداریدو کاربرده بر پا هایفناوریانتشار  تأثیر»با عنوان  یپژوهش(، در 1111) یمونتگومر

 نیدومنظوره پرداخته است. در ا هایفناوریاز کاربرد  یناش داتیتهد یبه بررس «کیاستراتژ

 هایفناوریو  یکاربرده مانند هوش مصنوع دو هایفناوریپژوهش عنوان نموده است که انتشار 

 یامدهایکند. پ جادیا کیثبات استراتژ یرا برا یداتیتهدممکن است  ی،ارتباط شرفتهیپ

 نیبرخوردار است چراکه انتشار ا یاساس تیماختراعات از اه نیا یتقاضا برا شیافزا کیاستراتژ

شکاف  توجهکاهش قابل زیرقبا و ن ینظام ینوآور یتوانمند تیباعث رشد و تقو تواندمی هافناوری

 عیسر راتییامر ممکن است جرقه تغ نیگردد و ا متحدهاالتیارقبا و  نیب فناورانه یتوانمند

را موجب گشته و  ینظام یهاانقالب یحت ایاشتغال و  ایاستقرار  رو،یدر ساختار ن یتکامل

کردن  معکوس یحت ایمنجر به کاهش، حذف  بیبه ترت توانندیم راتییتغ نیباشد. ا زیدآمیتهد

 نیچن لیدر توازن قدرت به دل رییص شوند. تغخا طیدر شرا متحدهاالتیقدرت ا یایمزا

منظور . بهدهدمی شیرا افزا نگو احتمال ج کندمی دیرا تهد کیثبات استراتژ ،ییهاینوآور

الزم،  یهااستیس جادیو کمک به ا المللنیب تیتحوالت بر امن نیا تأثیر یدرک چگونگ قیتعم

 کیبر ثبات استراتژ هاآننظر گرفتن نقش  ردبا  هافناوری نیرا جهت توسعه ا یپژوهش، مدل نیا

 .دهدمیارائه 

کاربرد دوگانه داشتن بر ارزش ثبت  تأثیر یبررس»با عنوان  ی( در پژوهش1121) ی و سونل

 دومنظوره بودن آیا نکهیا یبه بررس ؛«ریدپذیتجد میتصم اساس بر ینظام فناوریاختراعات 

مربوط به ثبت  هایدادهمنظور  نیپرداخت. بد ر،یخ ای بردمیارزش آن را باال  ؛ینظام فناوری

                                                           
1. Montgomery 
2. Lee & Sohn 
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قرار داد.  یرا مورد بررس 1120تا  2110 هایسال یدر ط متحدهایاالت یو عالئم تجار اختراعات

 قیو توسعه )تحق قیتحق هایهزینه یدر مورد سطح باال یپژوهش، عنوان نمود که نگران نیدر ا

 ایدوگانه یاز کشورها کاربردها یاریاست که بسباعث شده  ینظام فناوری نهیو توسعه( در زم

 یمانز ینظام هایفناوریپژوهش نشان داد که  جیدنبال کنند. نتا یو توسعه نظام قیدر تحق را

 ینظامریمختلف از جمله بخش غ هایبخشبتواند در  فناوری نیهستند که ا یشتریارزش ب یدارا

 مختلف همگرا شود. هایحوزه هایفناوریو بتواند با  ردیقرار گ مورداستفاده
 

 شناسی پژوهشروش

 وکارهایکسببه  یدفاع هایفناوری زیبر سرر مؤثر عوامل ییشناسا منظوربهپژوهش حاضر 

 پژوهش این نتایج که آنجا . ازصورت گرفته است کمی(-کیفی)قالب یک مدل در  یتجار

پژوهش از حیث هدف،  لذا ،باشدمی وکارهای تجاریکسب و دفاعی صنایع برای استفادهقابل

 وکارهایکسبفعلی سرریز فناوری دفاعی به  وضعیت توصیف بهبا توجه به اینکه   و کاربردی

–یفی)ک ختهیاز نوع آم ،رویکرد پژوهش  .باشدمیتوصیفی  پژوهش بنابراین ،پردازدمی تجاری 

حالت زیر رخ دهد به یکی از سه  تواندمیدر روش آمیخته  هادادهگردآوری  .باشدمی (کمی

 (:2511هرندی،)بازرگان

 ی کیفی پرداخته شود.هادادهکمی گردآوری شود، سپس به گردآوری ی هادادهابتدا  -2

 ی کمی پرداخته شود.هادادهی کیفی گردآوری شود، پس از آن به گردآوری هادادهابتدا  -1

 د.نگردآوری شو زمانیککمی و کیفی در  یهاداده عهر دو نو -5

 هینظر»ی استراتژاز  است. همچنین پژوهش شدهگرفتهر این پژوهش، از حالت دوم بهره د

در  اهداده آوریجمع یبرا .استفاده نموده است یفیدر بخش ک ییاستقرا کردیبا رو« ادیداده بن

ضوع خبرگان در رابطه با مو ترینآگاهتالش شده تا  ،گلوله برفیروش بخش کیفی با استفاده از 

ا ب افتهیساختار مهیمصاحبه ن تجاری انتخاب و با وکارهایکسبدفاعی و  یهابخشدر پژوهش 

 افزاررمن با شدهحاصل نتایج پرداخته شود.به واکاوی و موشکافی رویداد و پدیده موردنظر  خبرگان

MAXQDA 2020 مراحل کیفی پژوهش  دهندهنشان (2)شکل است.  قرارگرفته تحلیل مورد

 .باشدمی
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 (1131،گیوی و اسمعیلی کوپائییع( مراحل پژوهشی کیفی )شما1شکل )

 هاداده آوریجمع و مصاحبه برای نظر مورد نفرات مشخص، معیار چهاربر اساس  پژوهش در این

ارائه موجود و نیز  هایچالشجهت درک مناسب و شناسایی وضعیت فعلی و  -2. اندشده انتخاب

 ایوکارهکسبدفاعی به  فناوریسرریز  مندنظامهت تسهیل برای اقدامات الزم ج هاییپیشنهاد

با سابقه کاری بیش  از مدیران و کارشناسان هر دو حوزه دفاعی و تجاری افراد موردنظرتجاری، 

خارج از به  فناوریافرادی در بخش دفاعی که تجربه انتقال  -1 .اندشدهانتخاب  از ده سال،

 یفناورانتقال  فرآیندادی از بخش تجاری که تجربه مدیریت افر -5 .اندداشتهدفاعی را  هایبخش

از بخش دفاعی که پس از اتمام فعالیت خود در افرادی  -0 .اندداشتهرا   فناوری گیرنده عنوانبه

 نیازمورد هایفناوریتجاری نموده و به تولید و توسعه  هایشرکتبخش دفاعی اقدام به تشکیل 

برای بر این اساس   ت خود در بخش دفاعی مشغول هستند.تجربیا دانش و تجاری بر اساس

تجاری  وکارهایکسبدفاعی و  هایحوزهنفر از خبرگان  21بخش کیفی،  در هاداده آوریجمع

 ریفناو و علمی معاونت ارشد مدیران دفاعی، صنعت ارشد کارشناسان برخی و ارشد مدیران شامل

برخی از خبرگان دارای سابقه . انتخاب گردید تجاری بخش ارشد مدیران نیز و جمهوری ریاست

اطالعات بسیار  هامصاحبهدر  رواین ازو  باشندمیفعالیت در هر دو حوزه دفاعی و تجاری 

 11خبرگان پژوهش، دارای تحصیالت کارشناسی و باالتر با میانگین . اندنمودهارزشمندی را ارائه 

 . باشندمیدر حوزه مربوطه  سال سابقه کار

 نقطهزیرا  است، بنیاد داده پردازینظریه در تحقیق روش پایایی کنندهبیان نظری، اشباع طهنق

 ،شناسیروش در آن نتایج و هاداده تکرار این و پردازدمی پژوهش یهاداده تکرار به نظری اشباع

 ،ز مصاحبه پانزدهمادر این پژوهش،  (.2513،پورعابدی) دهدمی نشان را تحقیق روش پایایی

های جدیدی نشد، با این وجود برای اطمینان از ها منجر به کشف مفاهیم و مقولهتحلیل داده

مصاحبه   21ی حاصل از هادادهمصاحبه دیگر انجام گردید و در مجموع  1حصول اشباع نظری، 

 وکارهای تجاری ثبت گردید.های دفاعی و کسببا خبرگان حوزه نیمه ساختاریافته

 بررسی ادبیات جمع آوری داده تحلیل محتوا

 تعاریف بنیادی

 استفهام اولیه از موضوع
 مصاحبه با خبرگان مبنای مصاحبه

 داده بنیاد

(GT) 

مدل سرریز فناوری های دفاعی 

 رهای تجاریبه کسب و کا
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برای  دالت ساختاریاز معا گیریبهرهبا  تأییدیاز تحلیل عاملی  ،شدر بخش کمی پژوه

 در بخش هادادهجهت تحلیل  استخراجی در مرحله کیفی، استفاده شده است. اعتبارسنجی مدل

 ودنب خاطر ترکیبی به افزارنرم این از استفاده دلیل. است کاررفتهبه Smart PlS3 افزارنرمکمی، 

 نرمال به افزارنرماین  زیرا است، هاداده نبودن نرمال و آماری امعهج محدود حجم پرسشنامه،

 Sample Power افزارنرم از استفاده با کمی،در بخش   نمونه حجم .نیست حساس هاداده بودن

و  طراحی پژوهش پرسشنامهاست.  شدهمحاسبه نفر 215 با برابر ،1813 آزمون توان و α=0.01 با

 بیشتر از حجم تخمین زده شده( %21) نفر 211 بین متنی فایل نیز و ینآنال پرسشنامه از طریق

 گیرینمونه صورتبه که  تجاری وکارهایکسب و دفاعی هایحوزه کارشناسان و مدیراناز 

درصد  پرسشنامه تکمیل گردید. 211 توزیع و در نهایت ،شدند انتخاب و در دسترس هدفمند

 کارشناسی ارشد و %05دکتری،  %21ری برای بخش کمی، آما نمونهتحصیلی  هایگروهفراوانی 

 .باشدمیسال  23کارشناسی و با میانگین سابقه کاری  21%
 

 هاداده وتحلیلیهتجز

 ادیداده بن هینظر بخش کیفی:-مرحله اول

 و سازیپیاده هامصاحبهنیمه ساختاریافته با خبرگان،  هایمصاحبهدر این مرحله، پس از انجام 

از متن مصاحبه و کدهای استخراج شده را  هایینمونه( 2اولیه انجام شد. جدول )کدگذاری 

 .دهدمینمایش 
 و کدهای استخراجی هامصاحبهاز  هایینمونه( 1جدول )

مصاحبه 

 شونده
 کد اولیه متن مصاحبه

P21 

دفاعی را به لحاظ امنیتی در سه طبقه سبز، زرد،  هایفناوریحفاظت اطالعات، 

نموده است ولی نیاز است که با توجه به شرایط فعلی و اطالعات  بندیطبقهقرمز 

انجام شود تا بخش دفاعی امکان  بندیطبقه مجدداًشده،  روزبهفنی و تخصصی 

 بیشتری را داشته باشد. هایفناوریسرریز 

  بندیطبقه در بازنگری

 -زرد -سبز هایفناوری

 دفاعی قرمز

P2, P1 

P25, 

P20 

خارجی همکاری داشته  هایشرکتبا  دهندمیتجاری ترجیح  ایهبخشبرخی از 

از توانمندی داخلی استفاده  هاتحریمبه دلیل  صرفاً، باشند و در شرایط فعلی

ار و همکاری پاید هازیرساخت. بخش دفاعی باید اطمینان الزم برای ایجاد کنندمی

 به بخش تجاری را داشته باشد. فناوریجهت سرریز 

 دفاعی شبخ اطمینان

 برای تجاری بخش به

 همکاری پایداری

P3, P0 

P21, 

P20 

حضور در محافل علمی  هایمحدودیتتهدیدهایی نظیر بایکوت علمی و 

ا  برای افراد ی المللیبین هایهمکاریجهانی، ندادن ویزا، تضعیف یا قطع 

 که با بخش دفاعی همکاری دارند، وجود دارد. هاییشرکت

 خشفشار دشمنان به ب

تجاری برای عدم 

همکاری با بخش 

 دفاعی
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 از: اندعبارت مراحل کدگذاری در تئوری داده بنیاد

 گام اول: کدگذاری باز 

 گام دوم: کدگذاری محوری 

 خدرویسی و 2111، 2)استراوس و کوربین گزینشی گام سوم: کدگذاری ،

 (.2511همکاران،

هومی را بر اساس واقعیاتی که به در این بخش محقق واحدهای مف: کدگذاری باز - گام اول

(. سپس 5،2110آورد )پندیتزده و کدهای اولیه را پدید می 1، برچسب مفهومیکندمیآن اشاره 

و  )استراوس شوندمیبندی شان دستهسازی بر اساس ارتباط مفهومیکدهای اولیه در گام مقوله

به  شروع مصاحبه، هر سازیدهپیا از بعد بالفاصله (. در این پژوهش، پژوهشگر1111کوربین، 

 11و  مقوله اصلی 1در قالب باز کد 201(، 1مطابق جدول ) ،و در نهایت است کرده کدگذاری

  شده است. استخراج  مقوله فرعی
 باز یکدگذار( نتایج 2جدول )

 شاخص مؤلفه بعد

توانمند
 ی

فناورانه )
T

.C
) 

سطح  یتوانمند

 (T.C.G) یمل

 

های دفاعی با فناوری بودن روزبه؛ الزام (tcg2)وابستگی فناورانه بخش تجاری به سایر کشورها ؛ رفع(tcg1)اقتدار ملی حفظ

؛ (tcg4)های کالن کشورسیاست های بخش تجاری با توجه بهفناوری یروزرسانبه؛ الزام (tcg3)شرایط خاص کشور توجه به

 (tcg5)هاواکنش مناسب با بحران ی( برایتجار-ی)دفاع یهای فناورانه در سطح ملسازی و همکاریارتقا توان شبکه

 

 
توانمندی بخش 

 (T.C.M) دفاعی

 ؛ توانمندی(tcm2)بخش دفاعی سازیتوانمندی تجاری ؛(tcm1)  توانمندی ارتقا کیفیت فناوری جهت رقابت با نمونه خارجی

انمندی مدیریت دانش در بخش ؛ تو(tcm4)توانمندی تحقیق و توسعه بخش دفاعی ؛(tcm3)مدیریت پروژه در بخش دفاعی

های بخش ؛ توانمندی تعیین سطح بلوغ فناوری(tcm6)های فناورانه بخش دفاعی ؛ توانمندی ایجاد زیرساخت(tcm5)دفاعی

 (tcm8)های دفاعی؛ تنوع فناوری(tcm7)دفاعی

توانمندی بخش 

 (T.C.C) تجاری

 یازهاین ییشناسا یتوانمند؛ (tcc1)عی به بخش تجاریهای جذب سرریز فناوری از بخش دفاتوانمندی ایجاد زیرساخت

فناورانه  ؛ توانمندی رفع نیازهای(tcc3)؛ توانمندی مدیریت دانش جهت تداوم توسعه فناورانه(tcc2)یفناورانه بخش تجار

بخش  ؛ ظرفیت جذبTRL7(tcc5) های زیربخش تجاری در دریافت سرریز فناوری ؛ ظرفیت جذب(tcc4)در بخش تجاری

 (tcc6)به باال TRL7 های سطحاری در دریافت سرریز فناوریتج

                                                           
1 Strauss & Corbin 
2 conceptual labels 
3 Pandit 
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 شاخص مؤلفه بعد
ت
سیاس

ن )
ها و قوانی

P
.L

) 

 سطح ملی

(P.L.G) 
های اجرایی حمایت از اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر ؛ تدوین سیاست(plg1)های تحقیق و توسعه کشور تقویت زیرساخت  

؛ ایجاد (plg3) کاری فناورانه بین بخش دفاعی و بخش تجارینظام هم تهیه و ابالغ ؛ (plg2)سرریز فناوری از بخش دفاعی 

مندی از نظرات نهادهای ؛ بهره(plg4)سازی، سرریز فناوری و انتقال فناوری های تجارینهادهای اجرایی برای سیاست

برای بخش  های مشوقانهتدوین سیاست   ؛(plg5)سازی فناوریهای کالن درباره سرریز و تجاریگذاریاجرایی در سیاست

های مشوقانه برای استفاده از فناوری دفاعی توسط ؛ تدوین سیاست(plg6)دفاعی جهت سرریز فناوری به بخش تجاری

؛ تدوین (plg8) شده در خصوص سرریز و انتقال فناوری های وضعهای اجرایی برای سیاست؛ ضمانت(plg7)بخش تجاری

از سوی  ها؛ تقویت قوانین و نظارت(plg9)وکارهای تجاریبه کسب ها( برای ورود بخش دفاعیهای شفاف )مدلسیاست

گذاران در سطح کالن به رشد فناورانه بخش ؛ توجه ویژه سیاست(plg10)حاکمیت )مطالبه گری( برای سرریز فناوری دفاعی

یجاد نهاد ؛ ا(plg12)روزرسانی فناوری در بخش تجاریها و به؛ حمایت دولت جهت تقویت زیرساخت(plg11)تجاری

 ؛ تقویت نظام مالکیت فکری(plg13) سازی، سرریز فناوری و انتقال فناوریگذار در سطح ملی در زمینه تجاریسیاست

مند سرریز نظام های نظام ملی نوآوری در راستای؛ تدوین سیاست(plg14)جهت پشتیبانی از دستاوردهای تحقیق و توسعه

سازی جهت ؛ فرهنگ(plg16)های دفاعی و تجاریچگی اقتضائات فناورانه بخشهای یکپار؛ تدوین سیاست(plg15)فناوری

ی توانمندی فناورانه ریکارگبهی الزم برای سازوکارها؛ (plg17)رفع هراس از ورود صنایع دفاعی به صنایع تجاری

؛ ایجاد فضای (plg19)های خارجی موجود در داخل کشور؛ سازوکارهایی برای جلوگیری از انتقال فناوری(plg18)داخلی

؛ ایجاد (plg21)یالمللنیبی توسعه صادرات و حضور در بازارهای سازوکارها؛ (plg20)رقابتی ملی در بخش تجاری

؛ طراحی (plg23)؛ طراحی نظام ملی کدینگ صنعتی(plg22)ی جهانی در بخش تجاریریپذرقابتسازوکارهای ورود به 

در راستای حمایت  ؛ بهبود فرهنگ مصرف ملی(plg25) ریزی فناورانهمع برنامه؛ طراحی نظام جا(plg24)نظام استاندارد ملی

معاونت علمی فناوری ریاست  ؛ سازوکارهای همکاری با(plg27)؛ یکپارچگی دولت و بخش دفاعی (plg26)از تولید داخلی 

 (plg28) جمهوری

 بخش دفاعی
(P.L.M) 

 اندازچشم ؛ تدوین اهداف،(plm1)اوری از بخش دفاعی به بخش تجاریسرریز فن ازیموردن های سخت و نرمزیرساخت ایجاد 

؛ ایجاد سازوکارهایی جهت (plm2)به بخش تجاری هافناوریسازی کسب درآمد از محل تجاری استراتژی شفاف برای و

ثروت از  جهت خلق ازیموردنفرآیند و ایجاد ساختار  ؛ تدوین(plm3)فناوری)نرم و سخت( به بخش تجاری انتقال کامل

با دیدگاه )جهت بهبود فرآیند انتقال فناوری  ؛ تدوین دانش فنی(plm4)سازی و انتقال فناوری در بخش دفاعیتجاری طریق

 ی خود فناوری قرمز(جابهارائه محصوالت دارای فناوری قرمز به بخش تجاری) سازوکار؛ تدوین (plm5) دهنده فناوری(

(plm6) افزایش سرعت انتقال فناوری به بخش تجاری یل دریی جهت تسهسازوکارها؛ ایجاد(plm7) ؛ تعریف فرآیندهای

؛ ایجاد سازوکارها (plm8)به بخش تجاری شدهدادهپشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش جهت حمایت از فناوری انتقال 

ل فناوری به بخش ؛ تعیین ضوابط و مقررات قراردادهای انتقا(plm9)ی فناوری در بخش دفاعیگذارارزش و فرآیند

؛ تدوین فرآیند مدیریت (plm11) ؛ امکان صادرات فناوری دفاعی ) ارزآوری و رفع مشکل تیراژ پایین((plm10)تجاری

مند ؛ تدوین برنامه نظام(plm12)سنجش و جلب رضایت و وفاداری مشتری در بخش تجاری ارتباط با مشتری در راستای

های در طراحی فناوری ؛ توجه به کاربرد دومنظوره(plm13)تجاریبخش دفاعی برای سرریز فناوری به بخش 

؛ تدوین سازوکارهای حفاظت از (plm15)های دفاعیسازی فناوری در مدل توسعه فناوری؛ توجه به تجاری(plm14)دفاعی

 هایکریس ؛ تدوین سازوکارهای مدیریت(plm16)های بخش دفاعیفناوری سازیفکری در سرریز و تجاری یهاییدارا

؛ (plm18)ثبت اختراعات قبل از انتقال فناوری ؛ ایجاد سازوکارهایی جهت الزام(plm17)های دفاعیحقوقی در انتقال فناوری

 (plm20)ی طراحیمستندساز؛ طراحی نظام (plm19)ی فناورانه بخش دفاعیهاییداراو  هایتوانمندایجاد آلبوم 

 بخش تجاری

(P.L.C) 
؛ تعیین (plc1) های دفاعی جهت کاربرد در بخش تجاریمدل نوآوری و توسعه فناوری ی یادگیریسازوکارهایی برا ایجاد

؛ تدوین (plc3)؛ سازوکارهای افزایش ظرفیت جذب در بخش تجاری(plc2)نیازهای فناورانه بخش تجاری؛ ثبات مدیریتی

 (plc4) خش تجاریاستعالم فناوری از بخش دفاعی؛ باال بردن هزینه فساد اداری در ب نامهنییآ

ی 
ی و مال

ل اقتصاد
عوام

(
E

.F
) 

 سطح ملی

(E.F.G) 
گذاری درآمدزایی ؛ سیاست(efg2)؛ رشدوتوسعه اقتصادی بخش تجاری(efg1)رشد اقتصادی با استفاده از توانمندی داخلی

استفاده  جهت تحقیق و توسعه بخش دفاعی تخصیص بهینه بودجه گذاری؛ سیاست(efg3)بخش دفاعی از انتقال فناوری

 (efg4)مشترک با بخش تجاری

 بخش دفاعی

(E.F.M) 
ی هانهیهز؛ سازوکارهای کاهش (efm2)های دفاعیی باال در تحقیقات فناوریگذارهیسرما؛ (efm1) بودجه دولتی بخش دفاع

 (efm4)از طریق سرریز فناوری ی صرف شده تحقیق و توسعه به بخش دفاعهانهیهز؛ بازگشت (efm3)فناوری دفاعی



 2011، تابستان 12سال ششم، شماره  ،یدفاع یپژوهندهیآ 250

 

 شاخص مؤلفه بعد

 بخش تجاری

(E.F.C) 
بخش تجاری به تحقیق و  شدهداده؛ بودجه تخصیص (efc1) های فناورانهتجاری برای ایجاد زیرساخت توان مالی بخش

 (efc2) توسعه

ی 
ل اجتماع

عوام
- 

ی )
فرهنگ

S
.C

بخش دفاعی  (
(S.C.M) 

ان بخش دفاعی برای کسب درآمد از انتقال ؛ انگیزه مدیر(scm1) سرریز و انتقال فناوری بلوغ ساختاری بخش دفاعی برای

؛ مدیریت دولتی در بخش (scm3)پیامدهای امنیتی سرریز فناوری ؛ هراس مدیران بخش دفاعی از(scm2)و سرریز فناوری

 (scm6)؛ توانمندی علمی متخصصین بخش دفاع(scm5)؛ اراده بخش دفاعی برای پیشرفت فناورانه(scm4)دفاعی

 بخش تجاری

(S.C.C) 

؛ هراس مدیران (scc2)بخش تجاری برای پیشرفت فناورانه ؛ انگیزه(scc1)لوغ ساختاری بخش تجاری برای دریافت سرریزب

؛ تمایل (scc4)؛ اراده بخش تجاری برای پیشرفت فناورانه(scc3)اقتصادی هایفعالیتبخش تجاری دولتی از کوچک شدن 

های فرهنگی چالش ؛(scc6)تجاری هایبخشری در برخی از ؛ فساد ادا(scc5)بخش تجاری به دریافت فناوری داخلی

 (scc7)پذیریهای تجاری دولتی در زمینه کارآفرینی سازمانی و مسئولیتسازمان

ی )
ل ارتباط

عوام
C

o
) 

 فرآیند ارتباط

تجاری  -دفاعی 
(Co.M.C) 

مند نظام ها جهت ارتباطاستراتژی ؛ تعریف اهداف و(comc1)های دفاعی با بخش تجاریمند برای ارتباط بخشبرنامه نظام

طرفه بخش دفاعی با ؛ ارتباط یک(comc3)همکاری با بخش دفاعی ؛ سازوکارهای سهولت(comc2)بخش دفاعی و تجاری

تخصصی  یهاشگاهینما؛ برگزاری سمینارها و (comc5)های دفاعی و تجاریسازی بین بخش؛ شبکه(comc4)بخش تجاری

؛ (comc7)مند در بخش دفاعی با ماهیت غیر دفاعی؛ ایجاد واحدهای میانجی نظام(comc6)یهای دفاعی و تجاربین بخش

؛ ترجمه صحیح فناوری دفاعی برای کاربرد (comc8) افراد بین بخش دفاعی به بخش تجاری مند جابجاییسازوکارهای نظام

؛ (comc10)های میانجیشرکت ها و سازوکارهای الزم جهت عملکرد موفق؛ سیاست(comc9)در بخش تجاری متناسب

مند سرریز ؛ سازوکارهای همکاری نظام(comc11)های مشترک جهت سرریز فناوری دفاعیآفسازوکارهای ایجاد اسپین

دفاع با  کنندهنیتأمهای شرکت ؛ سازوکارهای سرریز فناوری از طریق(comc12)هادانشگاه فناوری بخش دفاعی از طریق

 های خصوصی؛ ایجاد شرکت(comc14) یبه تجار یترجمه فناوری دفاع یانجیم یواحدها جادیا؛  (comc13)نقش میانجی

مشترک بین بخش دفاعی و  هایصندوق؛ ایجاد (comc15)منشعب از بخش دفاع توسط متخصصان دفاعی با نقش میانجی

های فناوری بین بخشی همکاری فناورانه جهت سرریز هامدل؛ تعریف عملیاتی (comc16)تجاری جهت توسعه فناوری

 (comc18)تجاری  و دفاعی هایبخش در دوزیست افراد تعیین ؛(comc17)دفاعی و تجاری

 بخش تجاری

(Co.C) 
مند بخش تجاری از توانمندی فناورانه نظام ؛ اطالع(coc1) مطالبه بخش تجاری برای دریافت سرریز فناوری از بخش دفاعی

؛ شناسایی (coc3)های فناورانهبخش دفاعی برای در اولویت قرار دادن نیازمندی ؛ اطمینان بخش تجاری به(coc2)دفاعی

 (coc4)نیازهای فناورانه توسط بخش تجاری

 بخش دفاعی

(Co.M) 

 

؛ (com2)مسائل امنیتی بخش دفاعی در سرریز فناوری ؛(com1)ی کاهش زمان در فرآیند ارتباط با بخش تجاریسازوکارها

؛ (com4)؛ مسائل حقوق مالکیت فکری در بخش دفاعی(com3)اعی از نیازهای بخش تجاریمند بخش دفاطالع نظام

 (com5)اطمینان بخش دفاعی به بخش تجاری برای پایداری همکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی )
ل محیط

عوام
E

n
v

 یالمللنیبشرایط  (
(E.Int) 

؛ فشار دشمنان به (eint2)یالمللنیبی اهمیتحر؛ مشکالت صنایع ناشی از (eint1)ی اقتصادی، علمی و فناورانههامیتحر

؛ (eint4)صنعت دفاعی هایفعالیت؛ حساسیت دشمنان کشور به (eint3)بخش تجاری برای عدم همکاری با بخش دفاعی

 (eint5)عنوان رقیب جدی بخش دفاعیهای تجاری خارجی بهوجود شرکت

وکار فضای کسب

 (E.Nat)ملی 

 (enat3) های وارداتی؛ وابستگی صنایع کشور به فناوری(enat2) ؛ بازار رقابتی داخلی(enat1)دسترسی به بازارهای جهانی 

یو
ژگ

ی
ها

 ی
ی )

فناور
T

.F
) 

ی بندطبقه

اطالعاتی 

های دفاعی فناوری
(T.Cls) 

های دفاعی با وضعیت قرمز به دالیل ؛ عدم امکان سرریز فناوری(tcls1)سبز های دفاعی با وضعیتامکان سرریز فناوری

؛ (tcls3)هاآنزرد به دلیل پیچیدگی و سطح باالی  های دفاعی با وضعیت؛ محدودیت امکان سرریز فناوری(tcls2)نیتیام

های دفاعی و نگرانی از فناوری ؛ محرمانگی برخی از(tcls4)قزمز دفاعی-زرد-های سبزفناوری یبندطبقهبازنگری در 

 (tcls5)جاسوسی صنعتی

 فناوری هزینه

 (T.C.M) دفاعی

؛ هزینه باال به دلیل عدم محدودیت (tcm21)هزینه باالی فناوری دفاعی)قابلیت اطمینان باال و ریسک پایین(

 (tcm24)؛ هزینه باالی فناوری دفاعی به دلیل تیراژ پایین(tcm23)؛ هزینه باالتر نیروی انسانی(tcm22)بودجه

فناوری دومنظوره 
(T.Dul) 

؛ دومنظوره سازی فرآیندهای (tdul2)های دفاعی؛ دومنظوره سازی فناوری(tdul1)ظورههای دومنتعریف و تعیین فناوری

؛ ضرورت محدود کردن کاربرد فناوری دفاعی در (tdul4)؛ دومنظوره سازی محصوالت دفاعی(tdul3)تولید محصول دفاعی

 (tdul5) کاربرد تجاری
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 شاخص مؤلفه بعد

تفاوت در الزامات 

فناوری دفاعی و 

 (T.Rq) تجاری

 (ازیموردن؛ نیاز بخش تجاری به استانداردهای باالی دفاعی ) تفاوت در سطح استانداردهای (trq1)لوغ فناوری تفاوت در ب

(trq2)های دفاعیتعریف استانداردهای الزامی صنعت در فناوری ؛(trq3) 

ها و ها به زیر مقولهدهی مقولهربط فرآیندکدگذاری محوری،  :کدگذاری محوری-گام دوم

ه نامید «محوری»ها در سطح ویژگی و ابعاد است. این کدگذاری به این دلیل ن مقولهپیوند داد

 ؛2111یابد )استراوس و کوربین،یک مقوله تحقق می «محور»شده است که کدگذاری حول 

 را باز کدگذاری مرحله هایمقوله یکی از بنیاد، داده پردازنظریه مرحله، این (. در2،1112لی

دیگر  سپس دهد واست، قرار می آن حال بررسی در که فرآیندی مرکز در را آن و کرده انتخاب

 شده است.( نمایش داده1) ها در شکلها و نحوه ارتباط آندهد. مقولهمی ربط آن به را هامقوله
 (2002، 2)کرسول داده بنیاد نظریه در محوری کدگذاری - (2) شکل

پژوهش  یاست که کانون و محور اصل یادهیدپ ،یمقوله اصل ایمحوری  دهیپد :یمحور دهیپد

 تأثیر یکه بر مقوله محور است هاییمقولهمربوط به  (،5)مطابق جدول  :یعل طیشرااست. 

ها/ هستند که بر راهبردها )کنش یخاص طیشرا (0)مطابق جدول  :یانهیزم طیشرا .گذارندیم

 عمومی هستند  ایزمینه ( شرایط3) مطابق جدول :گرمداخله طیشرا. گذارندیها( تأثیر متعامل

(، بیانگر رفتارها، 0جدول )مطابق  ها و تعامالت(:)کنش راهبردها. گذارندمی تأثیر راهبردها بر که

گر و بستر حاکم حاصل داری هستند که تحت تأثیر شرایط مداخلهها و تعامالت هدفواقعیت

راهبردها هستند  یریکارگاصل از بهح یخروج امدهایپ (،1)مطابق جدول  :امدهایپشوند. می

 (. 2510،همکارانو  دفرییدانا؛2511و همکاران، یسی)خدرو
 یعل طیدر مورد شرا نیتراوس و کوربسا کردیبر اساس رو یکدگذار (1)جدول 

 کدهای باز مقوله

توانمندی فناورانه 

 بخش دفاعی

 یدوجود توانمن، فناورانه تیشرفپ یبرا یاراده بخش دفاع توانمندی علمی متخصصین بخش دفاع،

ی، وجود های فناورانه بخش دفاعزیرساخت یجادا یوجود توانمندی، و توسعه بخش دفاع یقتحق

 دفاعی هایفناوریتنوع  توانمندی ارتقاء کیفیت فناوری جهت رقابت با نمونه خارجی،

                                                           
1 Lee 
2 Creswell 

 پدیده محوری

 شرایط زمینه ای

 شرایط علی

شرایط مداخله 

گر

 راهبردها پیامدها
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 کدهای باز مقوله

فناورانه  یازن

 یبخش تجار

ایع وابستگی صن کالن کشور، هایسیاست به بخش تجاری با توجه هایفناوری یروزرسانبهالزام 

 وارداتی هایفناوریکشور به 

 هایتحریم

  المللیبین

 المللی؛ فشارهای بینهای اقتصادی، علمی و فناورانه، مشکالت صنایع ناشی از تحریمتحریم

 دشمنان به بخش تجاری برای عدم همکاری با بخش دفاعی

 یانهیزم طیدر مورد شرا نیتراوس و کوربسا کردیبر اساس رو یکدگذار( 4) جدول

 کدهای باز مقوله

توانمندی و 

بخش  هایچالش

در جذب  تجاری

 سرریز فناوری

 یتوانمند ،یبه بخش تجار یفناوری از بخش دفاع زیجذب سرر یهارساختیز جادیا یتوانمند

جهت تداوم  یدانش در بخش تجار تیریمد یتوانمند ،یفناورانه بخش تجار یازهاین ییشناسا

 ،یاقتصاد یهاتیاز کوچک شدن فعال یدولت یبخش تجار رانیهراس مد ،توسعه فناورانه

 تیظرف ،یبه بخش تجار یفناوری از بخش دفاع زیجذب سرر یهارساختیز جادیا یتوانمند

در  یجذب بخش تجار تی، ظرفTRL7 ریز هایفناوری زیسرر افتیدر در یجذب بخش تجار

 یهارساختیز جادیا یبرا یبخش تجار یبه باال، توان مال TRL7 سطح هایفناوری زیسرر افتیدر

ش در بخ یتیریو توسعه، ثبات مد قیبه تحق یشده بخش تجارداده صیبودجه تخص ،فناورانه

 یدولت یتجار یهاسازمان یفرهنگ هایچالش ،یهای تجاراز بخش یدر برخ یفساد ادار ،یتجار

ی، بلوغ ساختاری بخش تجاری برای دریافت سرریز ریپذتیو مسئول یمانساز ینیکارآفر نهیدر زم

بخش تجاری برای پیشرفت فناورانه، اراده بخش تجاری برای پیشرفت فناورانه،  فناوری، انگیزه

تمایل بخش تجاری به دریافت فناوری داخلی، شفاف نمودن نیازهای فناورانه بخش تجاری جهت 

 موجود دفاعی هایفناوریمطابقت با 

و  یتوانمند

بخش  هایچالش

در انجام  یدفاع

 سرریز فناوری

 یتوانمند ،یفناورانه در بخش تجار یازهایجهت رفع ن ازیموردن هایفناوری جادیا یتوانمند

 بودجه ،یبخش دفاع هایفناوریسطح بلوغ  نییتع یتوانمند ،یدانش در بخش دفاع تیریمد

 هایفناوریروز بودن الزام به ،یدفاع هایفناوری قاتیر تحقباال د یگذارهیبخش دفاع، سرما یدولت

 تیریمد یتوانمند ،یبخش دفاع یسازیتجار یخاص کشور، توانمند طیبا توجه به شرا یدفاع

سبک  ،فناوری زیسرر یتیامن یامدهایاز پ یبخش دفاع رانیهراس مد ،یپروژه در بخش دفاع

 های فناورانه بخش دفاعی، تدوینها و داراییوانمندیی، ایجاد آلبوم تدر بخش دفاع یدولت تیریمد

سازی و انتقال فناوری در بخش تجاری و ایجاد ساختار موردنیاز جهت خلق ثروت از طریق فرآیند

رریز س استعالم فناوری از بخش دفاعی، بلوغ ساختاری بخش دفاعی برای نامهدفاعی، تدوین آیین

 و انتقال فناوری

 هایویژگی

 دفاعیفناوری 
 

دم ع لیباال به دل نهی(، هزنییپا سکیباال و ر نانیاطم تی)قابل یفناوری دفاع یباال نهیهز

 ن،ییاپ راژیت لیبه دل یفناوری دفاع یباال نهیهز ،یانسان یرویباالتر ن نهیبودجه، هز تیمحدود

 ح)تفاوت در سط یدفاع یباال یبه استانداردها یبخش تجار ازین ،تفاوت در بلوغ فناوری

ی، امکان سرریز دفاع هایفناوریصنعت در  یالزام یاستانداردها فی(، تعرازیموردن یاستانداردها

دفاعی با وضعیت قرمز به دالیل  هایفناوریسبز، عدم امکان سرریز  دفاعی با وضعیت هایفناوری

 زرد به دلیل پیچیدگی و سطح دفاعی با وضعیت هایفناوریامنیتی، محدودیت امکان سرریز 

 دفاعی و نگرانی از جاسوسی صنعتی هایفناوری ها، محرمانگی برخی ازباالی آن
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 گرمداخله طیدر مورد شرا نیو کورب استراوس کردیبر اساس رو یکدگذار (2) جدول

 کدهای باز مقوله

 المللیشرایط بین
 یخارج یتجار هایشرکتوجود  ،یصنعت دفاع یهاتیدشمنان کشور به فعال تیحساس

 یبخش دفاع یجد بیعنوان رقبه

 یجهان یبه بازارها یدسترس ،یداخل یبازار رقابت وکارکسبفضای 

بخش  ارتباط

 یو تجار یدفاع

 یزهاایاز ن یمند بخش دفاعاطالع نظام ،یفناورانه دفاع یاز توانمند یمند بخش تجارنظام اطالع

 یهایازمندیقرار دادن ن تیدر اولو یبرا یبه بخش دفاع یتجار بخشنانیاطم ،یبخش تجار

ش بخ طرفهکیارتباط  ،یهمکار یداریپا یبرا یبه بخش تجار یدفاع بخشنانیاطم ،فناورانه

 یبا بخش تجار یدفاع

 راهبردها طیدر مورد شرا نیتراوس و کوربسا کردیبر اساس رو یکدگذار (6)جدول 

 کدهای باز مقوله

 یانجیم یواحدها

 یانجیم یواحدها جادیا ،یدفاع ریغ تیبا ماه یمند در بخش دفاعنظام یانجیم یواحدها جادیا

کاربرد متناسب در بخش  یبرا یفناوری دفاع حیترجمه صح ،یبه تجار یترجمه فناوری دفاع

 یسازوکارها ،یانجیم هایشرکتالزم جهت عملکرد موفق  یها و سازوکارهاسیاست ،یتجار

د مننظام یسازوکارها ،یانجیدفاع با نقش م کنندهنیتأم هایشرکت قیفناوری از طر زیسرر

و  یهای دفاعدر بخش ستیافراد دوز نییتع ،یبه بخش تجار یبخش دفاع نیافراد ب ییجابجا

با نقش  یمنشعب از بخش دفاع توسط متخصصان دفاع یخصوص هایشرکت جادیا ،یتجار

 یانجیم

 سازوکارهای

ارتباط بخش 

و بخش  یدفاع

 یتجار

هت ج هایاهداف و استراتژ فیتعر ،یبا بخش تجار یهای دفاعارتباط بخش یبرا مندبرنامه نظام

 یسازشبکه ،یبا بخش دفاع یسهولت همکار یسازوکارها ،یو تجار یمند بخش دفاعارتباط نظام

 هایبخش نیب یتخصص یهاشگاهیو نما نارهایسم یبرگزار ،یو تجار یهای دفاعبخش نیب

 ،یفناوری دفاع زیمشترک جهت سرر یهاآف نیاسپ جادیا سازوکارهای ،یارو تج یدفاع

 یاهصندوق جادیها، ادانشگاه قیاز طر یفناوری بخش دفاع زیمند سررنظام یسازوکارهای همکار

 فرآیندسازوکارهای کاهش زمان در  ،جهت توسعه فناوری یو تجار یبخش دفاع نیمشترک ب

 زیفناورانه جهت سرر یهمکار یهامدل یاتیعمل فیتعر ،یبخش تجار و یارتباط بخش دفاع

 یو تجار یهای دفاعبخش نیفناوری ب

 هاسیاست نیتدو

ودجه ب نهیبه صیتخص یگذاراستیس ،از انتقال فناوری یبخش دفاع ییدرآمدزا یگذاراستیس

کاهش  یسازوکارها ،یجهت استفاده مشترک با بخش تجار یو توسعه بخش دفاع قیتحق

 زیسرر ،یسازیتجار نهیدر زم یدر سطح مل گذاراستینهاد س جادیا ،یعفناوری دفا یهانهیهز

 فناوری و زیسرر ،یسازیتجار یهااستیس یبرا ییاجرا ینهادها جادیا ،فناوری انتقالفناوری و 

کالن در خصوص  یهایگذاراستیدر س ییاجرا یاز نظرات نهادها یمندبهره ،انتقال فناوری

و  زیشده در خصوص سرروضع یهااستیس یبرا ییاجرا یهامانتض ،و انتقال فناوری زیسرر

فناوری  زیبا تمرکز بر سرر یاز اقتصاد مقاومت تیحما ییاجرا یهااستیس نیتدو ،انتقال فناوری

فناوری به بخش  زیجهت سرر یبخش دفاع یمشوقانه برا یهااستیس نیتدو ،یاز بخش دفاع

و  هیهت ،یتوسط بخش تجار یستفاده از فناوری دفاعا یمشوقانه برا یهااستیس نیتدو ،یتجار
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 کدهای باز مقوله

ها( شفاف )مدل یهااستیس نیتدو ،یو بخش تجار یبخش دفاع نیفناورانه ب یهمکارابالغ نظام 

 تیحاکم یها از سوو نظارت نیقوان تیتقو ،یتجار یوکارهابه کسب یورود بخش دفاع یبرا

در سطح کالن به رشد  گذاراناستیس هژیتوجه و ،یفناوری دفاع زیسرر ی( برای)مطالبه گر

فناوری در بخش  یروزرسانها و بهزیرساخت تیدولت جهت تقو تیحما ،یفناورانه بخش تجار

 نیتدو ،مند فناورینظام زیسرر یدر راستا ینوآور ینظام مل یهااستیس نیتدو ،یتجار

 یالزم برا یکارهاسازو ،یو تجار یهای دفاعاقتضائات فناورانه بخش یکپارچگی یهااستیس

 یارجخ هایفناوریاز انتقال  یریجلوگ یبرا ییسازوکارها ،یاخلفناورانه د یتوانمند یریکارگبه

 جادیا ،یالمللنیب یموجود در داخل کشور، سازوکارهای توسعه صادرات و حضور در بازارها

 نیتدو ،یبه بخش تجار یفناوری از بخش دفاع زیسرر ازیسخت و نرم موردن یهارساختیز

به بخش  هافناوری یسازیکسب درآمد از محل تجار یراشفاف ب یانداز و استراتژاهداف، چشم

 نیتدو ،یجهت انتقال کامل فناوری )نرم و سخت( به بخش تجار ییسازوکارها جادیا ،یتجار

ه سازوکار ارائ نیدهنده فناوری(، تدو دگاهیانتقال فناوری )با د فرآیندجهت بهبود  یدانش فن

 ییسازوکارها جادیخود فناوری قرمز(، ا جایبه) یتجار شفناوری قرمز به بخ یمحصوالت دارا

 یبانیپشت یهافرآیند فیتعر ،یسرعت انتقال فناوری به بخش تجار شیدر افزا لیجهت تسه

 جادیا ،یشده به بخش تجاراز فناوری انتقال داده تیو خدمات پس از فروش جهت حما یفن

 یضوابط و مقررات قراردادها نییتع ،یبخش دفاع درفناوری  یگذارارزش ندفرآیسازوکارها و 

و رفع مشکل  ی)ارزآور یامکان صادرات فناوری دفاع لیتسه ،یانتقال فناوری به بخش تجار

و  تیسنجش و جلب رضا یدر راستا یارتباط با مشتر تیریمد فرآیند نی(، تدونییپا راژیت

 استیر یفناور یمعاونت علم اب یهمکار یزوکارهاسا ،یدر بخش تجار یمشتر یوفادار

توجه به  ،یفناوری به بخش تجار زیسرر یبرا یمند بخش دفاعبرنامه نظام نیتدو ،یجمهور

فناوری در مدل توسعه  یسازیتوجه به تجار ،یدفاع هایفناوری یکاربرد دومنظوره در طراح

 یسازیو تجار زیدر سرر یرفک یهاییسازوکارهای حفاظت از دارا نیتدو ،یدفاع هایفناوری

 هایفناوریدر انتقال  یحقوق یهاسکیر تیریمد یسازوکارها نیتدو ،یبخش دفاع هایفناوری

نظام جامع  یطراح ،جهت الزام ثبت اختراعات قبل از انتقال فناوری یسازوکارهای جادیا ،یدفاع

مدل  یریادگی یبرا یسازوکارهای جادیا ،یصنعت ینظام مستندساز یطراح ،فناورانه یزیربرنامه

حقوق  یسازوکارها نیتدو ،یجهت کاربرد در بخش تجار یدفاع هایفناوریو توسعه  ینوآور

بهبود فرهنگ  ،یجذب در بخش تجار تیظرف شیافزا یسازوکارها ،یدر فناوری دفاع یماد

 ،یخش تجاردر ب یارفساد اد نهیباال بردن هز ،یداخل دیاز تول تیحما یدر راستا یمصرف مل

فناوری از بخش  زیسرر افتیدر یبرا یمطالبه بخش تجار ،یدولت و بخش دفاع یکپارچگی

 هایفناوری نییو تع فیتعر ،یقزمز دفاع-زرد-سبز هایفناوری یبنددر طبقه یبازنگر ،یدفاع

 یسازوکارها جادیا ،یدر کاربرد تجار یدومنظوره، ضرورت محدود کردن کاربرد فناوری دفاع

ام نظ یطراح ،یصنعت نگیکد ینظام مل یطراح ،یدر بخش تجار یجهان یریپذبه رقابتورود 

 یاستاندارد مل
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 امدهایپ طیدر مورد شرا نیو کورب استراوس کردیبر اساس رو یکدگذار (7) جدول

 کدهای باز مقوله

 یاقتصاد یامدهایپ
 ،یبخش تجار یاقتصادرشد و توسعه  ،یداخل یکشور با استفاده از توانمند یرشد اقتصاد

 فناوری زیسرر قیو توسعه به بخش دفاع از طر قیصرف شده تحق یهانهیبازگشت هز

 فناورانه یامدهایپ

واکنش  ی( برایتجار-ی)دفاع یفناورانه در سطح مل یهایو همکار یسازارتقاء توان شبکه

 یکرف تیم مالکنظا تیو توسعه کشور، تقو قیتحق یهارساختیز تی، تقوهابحرانمناسب با 

 عیبه صنا یدفاع عیو توسعه، رفع هراس از ورود صنا قیتحق یاز دستاوردها یبانیجهت پشت

 دیتول یهافرآیند یدومنظوره ساز ،یدفاع هایفناوری یدومنظوره ساز ،یزبافرهنگ سا یتجار

 یمحصوالت دفاع یدومنظوره ساز ،یمحصول دفاع

 یاسیس یامدهایپ
 یمل یابترق یفضا جادیکشورها، ا ریبه سا یفناورانه بخش تجار یستگرفع واب ،یحفظ اقتدار مل

 یدر بخش تجار

 هیظرن شیکردن و پاال کپارچهی یبه معنا ینشیگز یکدگذار کدگذاری گزینشی: -گام سوم

جدا از هم در  یهامرحله، مقوله نیاست. در ا ریپذامکان یکشف مقوله محور قیاست و از طر

 ریابا س یرابطه مقوله محور ژهیوبه هاآن انیقرارگرفته و روابط م گریکدی معنادار کنار یچارچوب

 یمحور یکدگذار یمیمدل پارادا (5)(. شکل 2111 ن،یکوربو  استراوسها مشخص شدند )مقوله

دهنده مدل نشان (0)شکل و  مقوالت فراوانی دهندهنشان (2) . همچنین نموداردهدمی شینما

 .شدبامیافزار نرم یخروج

 

 یمیپاراداراهبردی کیفی  مدل( 1) شکل

 مقوله محوری

  و سازی تجاری

 دفاعی فناوری سرریز

 شرایط زمینه ای

 های بخش دفاعی در انجام سرریز فناوریو چالشتوانمندی  -

 های بخش تجاری در جذب سرریز فناوریو چالشتوانمندی  -

 های فناوری دفاعیژگیوی -

 شرایط علی

 تجاریبخش  ناورانهفنیاز  -

بخش  ناورانهفتوانمندی  -

 دفاعی

 های بین المللیتحریم -

 پیامدها

 سیاسیپیامدهای  - 

 پیامدهای اقتصادی -

 فناورانهپیامدهای  -

 راهبردها

 هاتدوین سیاست - 

کارهای ارتباط سازو  -

 بخش  دفاعی و تجاری

 میانجیی واحدها - 

 شرایط مداخله گر

 المللیشرایط بین -

 کاروکسبفضای  -

 ارتباط بخش دفاعی و تجاری -
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 MAXQDA افزارنرمتجاری در  یوکارهاکسبدفاعی به  هایفناوریسرریز  مقوالت( فراوانی 1) نمودار 

 MAXQDAافزار شده از خروجی نرممدل استخراج (4)شکل 

 

 روایی و پایایی

 بنیـاد، داده پردازینظریه بر مبتنی هایپژوهش ارزشیابی برای (،1111کوربین ) و استراوس

 عناسـتم ایـن بـه مقبولیـت. اندداده را پیشنهاد مقبولیت معیار پایایی، و روایی معیارهای جایبه

 در خواننـده و محقق کنندگان،مشارکت تجارب انعکاس در حد چه تا تحقیق هاییافته کـه

 معیـار برای شاخص (، ده1) مطابق جدول. است باورپذیر و موثق موردمطالعه پدیده خصـوص

 .است شدهمعرفی مقبولیـت

 

 

 

0

20

40

60

ها و سیاست

قوانین 

عوامل ارتباطی  توانمندی 

فناورانه

عوامل محیطی عوامل اجتماعی 

فرهنگی -

عوامل اقتصادی

و مالی 

های ویژگی

فناوری



 202  تجاری وکارهایکسب به دفاعی هایفناوری سرریز راهبردی مدل ارائه

 پژوهش هاییافته کیفیت ارزیابی (8) جدول

 اقدام شرح معیار

 2تناسب
 کنندگانای و مشارکتها باتجربه افراد حرفهتهفیاآیا 

  است؟متناسب 

به اشتراک  شوندگاننفر از مصاحبه 3 پژوهش با هاییافته

 قرار گرفت. دیتائ موردها تهو یاف گذاشته شد

یا  1کاربرد

سودمندی 

 هایافته

 و ددهنمیها توضیح یا بینش جدیدی را ارائه یافته آیا

ا یها، تغییر در عملکرد و برای توسعه سیاستتوان می

 ؟استفاده کرد افزودن مطالب جدید به پایگاه دانش

 الزم هایسیاست اتخاذ زمینه در عملـی بعـد ها دریافته

 بهبود نیز و تجاری و دفاعی بخش مندنظام اطارتب جهت

  دارد. عملی کاربرد  دفاعی هایفناوری سازیتجاری

 5مفاهیم

ر نظبحث و تبادلو  مفاهیم برای توسعه درک مشترک

هستند؛ بنابراین انتظار  ضروریای بین افراد حرفه

 دهی شوند. ها در قالب مفاهیم سازمانرود یافتهمی

دارای مفهوم باشند و در قالب  پژوهش ایهیافتهتالش شد 

این بنابر؛ های اصلی و فرعی دارای مفهوم توسعه یابندمقوله

 شوندگاناز مصاحبهقبلی نفر  3همان پژوهش با  هاییافته

شان ها برایبه اشتراک گذاشته شد و اظهار داشتند که یافته

 درک است. قابل

سازی زمینه

 0مفاهیم

 ـدونب. اندناقص ندارنـد، ایزمینه و بستر که هایییافته

 وقایع دادن رخ علت تواندنمی خواننده مشـخص، زمینه

 .کند درک را

 تجارب و دانش از برخاسـته پـژوهش هاییافته

 وزهح در خبره و باتجربه افراد از همگی که شوندگانمصاحبه

 .باشدمی اند،بوده کشور تجاری نیز و دفاعی

 3منطق

 کنندمی ترسیم منطقی هایجریان نداستا خطوط آیا

-روش ماتیتصم و باشندیمعنا مدارای  هایافته و

در مورد  بتوانکه  هستندروشن  یاگونهبه یشناخت

 قضاوت کند؟ وتحلیلیهتجز یها برامناسب بودن آن

 آهنگ از مدنظر روایت تا شد تالش روایتگری، فرایند در

 هایتهیافو  باشد رداربرخو مناسبی توالی و یکپارچـه و منظم

ی شناختروش ماتیتصمدارای معنای ملموس و  پژوهش

 کامالً روشن باشند.

 0عمق

 افزایشاست که غنا و تنوع را  یفیتوص اتیجزئ عمق،

 نیبو   کندیخارج م یها را از قلمرو عادافتهیو  داده

 جادیا لیکه پتانس ییهاافتهی با اهمیتکم یهاافتهی

 .دکنیم جادیتفاوت ا و عمل را دارند استیدر س رییتغ

 با همـراه مبسوط، طوربه تحقیق هاییافته شد تالش

زبان شوند و  ارائه ابعاد و هامشخصه به توجه و جزئیات

دهی شده و ساختار سازمانمشترکی برای بحث فراهم

 گردد. ارائه های عمیقیداده شود تا یافتهها ای به دادهشده

 1تغییرپذیری

از  ییهانمونه یعنی ؟است یجادشدهها اافتهیتنوع در  ایآ

 ای ستندیتناسب نم مدل باوجود دارد که  یموارد

 خاص دارند؟ اتیخصوص ایدر ابعاد  ییهاتفاوت

عوامل مؤثر  جدیدی از ابعادتالش شد با مراجعه به خبرگان، 

 مدلتا بتوان  ی قرار گیردموردبررس بر موضوع پژوهش،

 هیم.ی ارائه دترکامل

 1خالقیت

 شوند؟یارائه م نوآورانهصورت خالقانه و هها بافتهی ایآ

 یهادهیا ای دیگویم یدیجد مطلب قاتیتحق نیا ایآ

 دهد؟یکنار هم قرار م دیجد یهارا به روش یمیقد

این  .شوندرائه نوآورانه اصورت خالقانه و هب هاتالش شد یافته

ها محقق تحلیل مکرر آن ها وامر از طریق بررسی متعدد داده

 شد.

                                                           
1. Fit 
2. Applicability 
3. Concepts 
4. Contextualization of concepts 
5. Logic 
6. Depth 
7. Variation 
8. Creativity 
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 اقدام شرح معیار

 2حساسیت

 قیها از طرداده یآورسؤاالت مربوط به جمع ایآ

 و سؤاالت میمفاه ای ؟آمده استدستبه وتحلیلیهتجز

 ؟اندیجادشدهها اداده یآورقبل از جمع

که است، ضمن این شدهاستفاده  افتهیساختار مهیناز مصاحبه 

ها سؤاالت دادهآوری ها و جمعمصاحبه فرآینددر طی 

 جدیدی شکل گرفت و پژوهش را هدایت کرد.

مدارک 

 1هاادداشتی

 ، در عمق وقیتحق شرفتیزمان با پهم دیها باادداشتی

 درجه انتزاع رشد کنند.

 فرآیند در و شده بردارییادداشت و ثبت هامصاحبه تمامی

  .شودمی استناد هاآن به پژوهش

 

 املیتحلیل ع بخش کمی:-مرحله دوم

 211در مرحله قبل، پرسشنامه پژوهش طراحی و بین  تأییدشده هایشاخصبر اساس عوامل و 

پرسشنامه  211در نهایت آماری از طریق پرسشنامه آنالین و نیز فایل متنی توزیع و  نمونهنفر 

 متنی به دلیل صالحدید برخی از مدیران هایفایلگردید. علت استفاده از  آوریجمع، شدهتکمیل

 Smart افزارنرممتنی بوده است. سپس نتایج وارد  هایفایلاز طریق  دهیپاسخبخش دفاعی برای 

PlS3 ( مدل 3شده و مورد تحلیل قرار گرفت. شکل )اولیه همراه با ضرایب بارهای  گیریاندازه

 .دهدمیرا نشان  شدهحاصل افزارنرمعاملی که از خروجی 

 PLG26فناورانه(،  ریزیبرنامه جامع نظام )طراحی PLG25های (، شاخص3با توجه به شکل )

 و دولت )یکپارچگی PLG27داخلی(،  تولید از حمایت راستای در ملی مصرف فرهنگ )بهبود

، جمهوری( ریاست فناوری علمی معاونت  با همکاری )سازوکارهای PLG28دفاعی(،  بخش

COMC18 بایستی 181بار عاملی کمتر از  با تجاری( و دفاعی هایبخش در دوزیست افراد )تعیین 

(. در نهایت پس از انجام تحلیل عاملی 1121و همکاران، 5حذف شوند )هیر مدل پژوهشاز 

 های دفاعی بهپژوهش برای سرریز فناوری ، مدل181شاخص با بار عاملی زیر  3تأییدی و حذف 

بر طبق مدل  هاونعامل تأیید گردید. نتایج آزم 1شاخص و  205وکارهای تجاری، با کسب

  باشد.می (1اصالحی مطابق جدول )

 

 

                                                           
1. Sensitivity 
2. Evidence of memos 
3. Hair 
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 استاندارد یبضرااولیه در حالت تخمین  گیریاندازه( مدل 2شکل )

 برای مدل اصالحی PLSی هاآزمون( نتایج 3جدول )

-T متغیرهای مکنون

VALUE 

 روایی همگرا پایایی

خ
ی کرونبا

آلفا
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 018105 18123 18005 18111 18031 OK (T.C.Gتوانمندی سطح ملی ) -فناورانهتوانمندی 

 1118102 18100 18121 18101 18121 OK (T.C.Mتوانمندی بخش دفاعی ) -فناورانهتوانمندی 

 0138520 18101 18001 18102 18001 OK (T.C.Cتوانمندی بخش تجاری ) -فناورانهتوانمندی 

 118102 18113 18113 18131 18112 OK (E.F.Gسطح ملی ) -عوامل اقتصادی و مالی

 008112 18111 18111 18121 18115 OK (E.F.Mبخش دفاعی ) -عوامل اقتصادی و مالی

 2118150 18131 18010 18111 18011 OK (E.F.Cبخش تجاری ) -عوامل اقتصادی و مالی
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-T متغیرهای مکنون

VALUE 
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 2158111 18115 18115 18111 18010 OK (P.L.Gسطح ملی ) -و قوانین هاسیاست

 158112 18110 18101 18113 18132 OK (P.L.Mبخش دفاعی ) -و قوانین هاسیاست

 2108302 18103 18111 18100 18110 OK (P.L.Cبخش تجاری ) -و قوانین هاسیاست

 118311 18101 18311 18101 18313 OK (S.C.Mبخش دفاعی ) -فرهنگی -عوامل اجتماعی 

 58102 18110 18011 18101 18011 OK (S.C.Cبخش تجاری ) -فرهنگی -عوامل اجتماعی 

 1218133 18101 18100 18100 18101 OK (Co.M.Cتجاری ) -دفاعی  ارتباط فرآیند

 118012 18111 18101 18103 18102 OK (Co.Mبخش دفاعی ) -عوامل ارتباطی 

 1118111 18111 18012 18111 18020 OK (Co.Cبخش تجاری ) -عوامل ارتباطی 

 2118110 18113 18001 18121 18003 OK (E.Int) المللیبینشرایط  -عوامل محیطی

 2308111 18112 18000 18153 18001 OK (E.Natملی ) وکارکسبفضای  -عوامل محیطی

 158011 18111 18110 18105 18111 OK (T.C.Mدفاعی ) فناوری هزینه -فناوریویژگی 

 2118501 18113 18011 18121 18000 OK (T.Rqدفاعی و تجاری ) فناوریتفاوت در الزامات  -فناوریویژگی 

 118115 18101 18000 18112 18001 OK (T.Clsدفاعی ) هایفناوریاطالعاتی  یبندطبقه -فناوریویژگی 

 318132 18110 18112 18110 18112 OK (T.Dulه )دومنظور فناوری -فناوریویژگی 

 

با توجه همچنین  .باشدمی( 0مسیر، مطابق شکل ) ضرایب تخمین حالت در ساختاری مدل

همچنین  .باشندمیمعنادار  %11 نانیاطم سطح باروابط  یتمام (،1)جدول در  t-valueمقادیر  به

 یمدل ساختار زایدرونمکنون  یرهایتغم یابیارز یبرا یاصل اریمعکه  2Rمعیار ضریب تعیین 

 21/1 و 55/1 ،01/1 با برابر تعیین ضریب شده است. مقادیر( نشان داده21در جدول ) باشدمی

شوند. از سوی دیگر  می توصیف ضعیف و متوسط قوی، ترتیب به PLS مسیری های مدل در

سه مقدار دهد و  می قرار سنجش مورد را ساختاری مدل کیفیت (2Q) بینارتباط پیشآزمون 

 باشند.قوی مالک های اندازه گیری این آزمون می1853متوسط و 1823ضعیف و1811
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 مسیر ضرایب( مدل ساختاری در حالت تخمین 6شکل )

 زادرونبرای سازه  Q2و  R2نتایج معیار  (10)جدول 

 زادرون متغیر مکنون
کد 

 اختصاری
2R 

 مالک
2R 

2Q 
 مالک

2Q 

بخش تجاری -عوامل ارتباطی   Co.C 1811 قوی 1803 قوی 

بخش دفاعی -عوامل ارتباطی   Co.M 1811 قوی 1803 قوی 

تجاری -فرآیند ارتباط دفاعی   Co.M.C 1810 قوی 1833 قوی 

بخش تجاری -عوامل اقتصادی و مالی  E.F.C 1810 قوی 1801 قوی 

سطح ملی -عوامل اقتصادی و مالی  E.F.G 1810 قوی 1831 قوی 

بخش دفاعی -اقتصادی و مالیعوامل   E.F.M 1811 قوی 1833 قوی 

المللیشرایط بین -عوامل محیطی  E.Int 1811 قوی 1831 قوی 

وکار ملیفضای کسب -عوامل محیطی  E.Nat 1813 قوی 1831 قوی 

بخش تجاری -ها و قوانینسیاست  P.L.C 1810 متوسط 1810 متوسط 

سطح ملی -ها و قوانینسیاست  P.L.G 1810 قوی 1801 قوی 

بخش دفاعی -ها و قوانینسیاست  P.L.M 1813 قوی 1831 قوی 

بخش تجاری -فرهنگی -عوامل اجتماعی   S.C.C 1811 قوی 1801 قوی 
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 زادرون متغیر مکنون
کد 

 اختصاری
2R 

 مالک
2R 

2Q 
 مالک

2Q 

بخش دفاعی -فرهنگی -عوامل اجتماعی   S.C.M 1811 قوی 1831 قوی 

توانمندی بخش تجاری -توانمندی فناورانه  T.C.C 1811 قوی 1801 قوی 

توانمندی سطح ملی -ندی فناورانهتوانم  T.C.G 1812 قوی 1835 قوی 

توانمندی بخش دفاعی -توانمندی فناورانه  T.C.M 1815 قوی 1831 قوی 

هزینه فناوری دفاعی -ویژگی فناوری  T.C.M2 1811 قوی 1831 قوی 

های دفاعیبندی اطالعاتی فناوریطبقه -ویژگی فناوری  T.Cls 1811 قوی 1801 قوی 

فناوری دومنظوره -گی فناوریویژ  T.Dul 1811 قوی 1831 قوی 

تفاوت در الزامات فناوری دفاعی و تجاری -ویژگی فناوری  T.Rq 1815 قوی 1831 قوی 

 . این شاخصشده استاستفاده  1GOFاز معیار  ،برای بررسی برازش مدل کلیدر نهایت 

 بینیشپی در آزمون شده مدل آیا اینکه و دهدمی قرار بررسی مورد را مدل کلی یبینپیش توانایی

 :دگردمیاین معیار از طریق فرمول زیر محاسبه  .نه یا است بوده موفق زادرون مکنون متغیرهای

𝐺𝑂𝐹 = √𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  × 𝑅2̅̅̅̅             √   18120 × 18102 = 18115 

باشد، لذا کیفیت می بیشتر 1850بوده و از  18115که  GOFآمده دستبه اینکه مقدار به توجهبا 

 .حاصل گردید( 1مدل نهایی پژوهش مطابق شکل )در نهایت شود. مناسب مدل کلی تأیید می

                                                           
1 Goodness of Fit 
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 کارهای تجاریوهای دفاعی به کسب( مدل نهایی سرریز فناوری7شکل )
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

تجاری با  وکارهایکسبدفاعی به  هایفناوریسرریز  راهبردی این پژوهش با هدف ارائه مدل

 گذارانسیاستدر این زمینه،  مؤثر هایشاخصرویکرد آمیخته شکل گرفت تا با شناسایی عوامل و 

 ارهایوککسبدفاعی به  فناوریسرریز  مندنظامو مدیران صنایع دفاعی و تجاری کشور را در انجام 

تئوری داده بنیاد، مصاحبه  ر اساسبابتدا  ،هاشاخصتجاری، یاری رساند. جهت شناسایی عوامل و 

ی هاداده. گردیدکدگذاری   MAXQDA 2020افزارنرمدر  هامصاحبه ونیمه ساختاریافته انجام 

بر سرریز  مؤثرعوامل  عنوانبهمقوله اصلی  1داده در قالب کدهای باز به  201شامل  شدهگردآوری

 شرایط بین المللی

(E.Nat) 

فضای کسب و کار 

 (E.Int) ملی

 توانمندی سطح ملی
(T.C.G) 

توانمندی بخش 

 (T.C.M)دفاعی 

توانمندی بخش 

 (T.C.C)تجاری 

 بخش تجاری

(S.C.C) 

 یفناورهزینه  

 دفاعی

(T.C.M) 

تفاوت در الزامات 

دفاعی و  فناوری

 (T.Rq)تجاری

طبقه بندی اطالعاتی 

های دفاعی  فناوری
(T.Cls) 

دو منظوره فناوری  

(T.Dul) 

 بخش دفاعی
(S.C.M) 

 بخش تجاری

(Co.C) 

 بخش دفاعی
(Co.M) 

 فرایند ارتباط 

تجاری -دفاعی  

(Co.M.C) 

 سطح ملی

(P.L.G) 

 بخش دفاعی
(P.L.M) 

 بخش تجاری

(P.L.C) 

 سطح ملی

(E.F.G) 

 بخش دفاعی
(E.F.M) 

 بخش تجاری
(E.F.C) 

های فناوریسرریز 
دفاعی به کسب و 

کارهای تجاری

(Spl.M.C)

ویژگی های 
فناوری

(T.F) توانمندی 
فناورانه

(T.C)

سیاستها و 
قوانین

(P.L)

عوامل 
یمحیط

(Env)

عوامل 
–اجتماعی 

فرهنگی

(S.C)

عوامل

اقتصادی و 
مالی

(E.F)

عوامل 
ارتباطی

(Co)
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 شرایط: شامل دسته 3 در معیارها د. اینتجاری حاصل گردی وکارهایکسبفناوری دفاعی به 

 مدل صورتبه و بندیدسته راهبردها و محوری پدیده ،ایزمینه شرایط ،گرمداخلهشرایط  علی،

ا از تحلیل عاملی ب شدهحاصل مدل کیفیجهت اعتبارسنجی . گردید ارائه  و پارادایمی ترسیمی

 شدهحذف 181عاملی زیر  شاخص دارای بار 3. در این مرحله استفاده گردید Smart PlS3 افزارنرم

 قرار گرفت. تأییدعامل مورد برازش و  1شاخص و  205و در نتیجه مدل نهایی پژوهش با 

رریز سنتایج حاصل از تحلیل کیفی در خصوص فراوانی و اهمیت مضامین و مقوالت بر اساس 

 ایهفناوریسرریز دد که مطرح گر تواندمینظریه  این تجاری، وکارهایکسبدفاعی به  فناوری

، اورانهفن یتوانمندی، عوامل ارتباطو قوانین،  هاسیاستتجاری تابعی از  وکارهایکسبدفاعی به 

است  فناوری هایویژگیی و و مال یعوامل اقتصادی، فرهنگ – یعوامل اجتماعی، طیعوامل مح

ز نتایج حاصل ا .باشدمیدر سطح معناداری  تأثیرو بر اساس نتایج حاصل از بخش کمی، میزان 

آن است که ضریب  دهندهنشاننیز  SMART PLS افزارنرمتحلیل کمی با معادالت ساختاری و 

برازش کلی مدل، در سطح قوی و بسیار  ترمهمی مدل و از همه بینپیشتعیین مسیر، قدرت 

 سرریزی آن برا شدهاستخراجمرحله کیفی و مدل  تأییدکه این امر نشان از  باشدمیمناسب 

 .باشدمیتجاری،  وکارهایکسبدفاعی به  هایفناوری

، بر اساس SMART PLS افزارنرماز بخش کمی و خروجی  شدهحاصلبا توجه به نتایج 

 توانمیسهم شاخص مربوطه در تبیین خود است،  دهندهنشانکه  مؤلفهضرایب تعیین هر 

 پیشنهادات زیر را ارائه نمود:

، شاخص همؤلفدر این  و ضریب تعیینسطح ملی دارای بیشترین  مؤلفه، و قوانین هاسیاستدر 

 «فناوری انتقال و فناوری سرریز ،سازیتجاری زمینه در ملی سطح در گذارسیاست نهاد ایجاد»

گردد با همکاری وزارت دفاع و وزارت پیشنهاد می بنابراین ؛باشدمی بار عاملیدارای بیشترین 

ارهای وکدفاعی به کسب فناوریمند و اجرایی در زمینه سرریز نظام ذارگسیاستصنایع، نهادهای 

 ، قادر به درکباشند شدهتشکیل تجاری ایجاد گردد. نهادهایی که از هر دو بخش دفاعی و تجاری

یی با قابلیت اجرایی باالتر و هااستیسدر نتیجه  بوده و های هر دو بخشالزامات و محدودیت

 .ایندنممیی تدوین ترموفق

 و ضریب تعییندارای بیشترین « یتجار –یدفاع ارتباط فرآیند» مؤلفهی، عوامل ارتباطدر 

 «یدفاعریغ تیبا ماه یدر بخش دفاع مندنظام یانجیم یواحدها جادیا»، شاخص مؤلفهدر این 

 یانجیم یواحدها تیتقو ای و جادیا گردد. پیشنهاد میباشدمیتعیین  بار عاملیبیشترین  دارای

 نیا. ردیگ قرار امر تیاولو در ،یتجار و یدفاع هایبخشبین  ،افراد ای و نهاد سازمان، قالب رد
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دفاعی و تجاری را که باعث کندی ارتباط  هایبخشموجود بین  بوروکراسیند توانمی واحدها

 دفاعی و تجاری گردند. همچنین هایبخشرا کاهش داده و موجب تسهیل ارتباط بین  گرددمی

 اطالع نیز و یتجار بخش فناورانه یازهاین از یدفاع هایبخش اطالع جهت الزم یهانهیزم

 .ندینما فراهم را یدفاع بخش فناورانه هایتوانمندی از یتجار هایبخش

ر این د ضریب تعیین ودارای بیشترین « یبخش دفاع یتوانمند» مؤلفه، فناورانه یتوانمنددر 

ین بیشتردارای « یجهت رقابت با نمونه خارج فناوری تیفیک ارتقاء یتوانمند»، شاخص مؤلفه

و ارائه آن به  فناوری سازیتجاریدفاعی در  هایسازمان گرددمی. پیشنهاد باشدمی بار عاملی

 هایشرکترا رصد نمایند تا بتوانند با  فناوریخارجی و مشابه  هاینمونهتجاری،  هایبخش

رقابت نمایند. بنا به نظر دفاعی است،  هایفناوریبی برای رقی عنوانبه هاآن فناوریخارجی که 

داخلی،  هایتوانمندی، یکی از دالیل عدم تمایل بخش تجاری به استفاده از خبرگان پژوهش

ه توجه ب رواین ازخارجی است.  هاینمونهداخلی در قیاس با  هایفناوریبودن کیفیت  ترپایین

 یی برخوردار است.از اهمیت باال فناوریکیفیت  ارتقاء

ن در ای و ضریب تعییندارای بیشترین « یمل وکارکسب یفضا» مؤلفهی، طیعوامل محدر 

. پیشنهاد باشدمیبار عاملی بیشترین دارای « یجهان یبه بازارها یدسترس»، شاخص مؤلفه

و نیز قوانین و مقررات الزم جهت دسترسی  هازیرساخت، به ایجاد گذارانسیاست گرددمی

داشته باشند. امکان صادرات برای  ایویژهتجاری به بازارهای جهانی توجه  وکارهایکسب

، باعث افزایدمی هاشرکتتجاری عالوه بر اینکه بر میزان فروش و سودآوری این  هایشرکت

برای تولیدات خود  فناوریتجاری نیازمند سطح استاندارد مناسبی از  هایشرکتکه  شودمی

 نمودن روزبهدفاعی و  هایفناوری، انگیزه الزم برای دریافت فناوریگیرنده  عنوانبهباشند و 

 خود را داشته باشند. هایفناوری

 و ضریب تعییندارای بیشترین  «یبخش تجار عوامل» مؤلفهی، فرهنگ - یعوامل اجتماعدر 

عاملی دارای بیشترین بار « یتجار هایبخشاز  یدر برخ یفساد ادار»، شاخص مؤلفهدر این 

قوانین و مقرراتی جهت باال بردن هزینه فساد اداری  ،گذارانسیاست گرددمی. پیشنهاد باشدمی

موجود، تدوین نمایند تا در صورت وجود توانمندی داخلی و امکان رقابت آن توانمندی با نمونه 

واردات  به کشور وجود نداشته باشد. الزم است در صورت درخواست فناوریخارجی، امکان واردات 

 اجرا شوند. درستیبهداخلی، تدوین و  هایاستعالمالزم برای  هایدستورالعمل، فناوری

ر این د و ضریب تعییندارای بیشترین  «یعوامل سطح مل» مؤلفهی، و مال یعوامل اقتصاددر 

ار ببیشترین دارای  «فناوریاز انتقال  یبخش دفاع ییدرآمدزا گذاریسیاست»، شاخص مؤلفه

. بخش دفاعی به دلیل استفاده از بودجه دولتی، انگیزه الزم برای درآمدزایی از باشدمی عاملی
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الزم برای درآمدزایی بخش  هایبرنامهو  هاسیاست گرددمیرا ندارد. پیشنهاد  فناوریانتقال 

 زم، انگیزه الفناوریدهنده  عنوانبه، تدوین و اجرا شوند تا بخش دفاعی فناوریدفاعی از انتقال 

 را داشته باشد و این امر را از مرحله طراحی و توسعه مدنظر قرار دهد. فناوری سازیتجاریبرای 

ن در ای ضریب تعیین ودارای بیشترین « دومنظوره فناوری» مؤلفه، فناوری هایویژگیدر 

نهاد . پیشباشدمیبار عاملی بیشترین  دارای «یدفاع هایفناوری یدومنظوره ساز»، شاخص مؤلفه

توجه ویژه و خاصی داشته  فناوریبه موضوع دومنظوره سازی  گذارانسیاستمدیران و  گرددیم

یجاد ند با اتوانمی شوندمیی که برای مقاصد دفاعی طراحی هایفناوریباشند. چرا که بسیاری از 

 در بخش تجاری را نیز داشته باشند.در کاربرد، امکان کاربرد  هایمحدودیتتغییرات و یا 

 

 دردانیق 

  در مشــارکت با که تجاریوکارهای کســب و دفاعی هایحوزه کارشــناســان و مدیران کلیه از

صاحبه شنامه تکمیل یا و هام س ساندند؛ یاری در انجام این پژوهش، را ما هاپر شکر کمال ر   و ت

صرفشک بدون. داریم را امتنان سخ این پژوهش خبرگان نظردقتو  زمان ،    نقشگویی، در پا

 .ارزشمند پژوهش حاضر داشته است نتایجکسب  در موثری بسیار
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 منابع

 ،.نمایانگر الگوی(. 2511. )طهمورث محمدعلی. و سهرابی، کرامتی، احمدآبادی، محمدحسن 

 وهیپژآینده صلنامهفهوافضا،  پیشرفته صنایع در نگرآینده فناوری استراتژی انتخاب اصلی معیارهای
 . 201-202 ،(21)3 ،یدفاع

 اسالمی جمهوری مل ی امنیت تأمین راهبردی الگوی(. 2511. )حمید باالیی، اسماعیلی،حمید. و 

 راهبردی هایفصلنامه پژوهشفرهنگی، -سیاسی-اقتصادی توسعه برنامه قوانین در ایران
 .13-05، (3)1 سیاست،

 مدیریت، مطالعات برای برتر رویکردی :آمیخته تحقیق وش(. ر2511عباس. ) هرندی،بازرگان 

  (.12)21،مدیریت دانش فصلنامه

 در فناوری یزهایسرر ییفضا لیتحل(. 2510). دیام ی،جنابو  ، آرش.دنژادیجمشمجتبی.،  ی،بهمن 

 .213-213  ،(5)5 ی،فناور توسعه تیریمد فصلنامه ،ییایآس منتخب یکشورها

 مبنای بر آورانهفن هایسازمان در دستیچیره مدل طراحی(. 2513) .پورعابدی، محمدرضا 

 .30-55(: 55) 1 ،دولتی مدیریت مجله ،(دانشگاهی جهاد: مورد مطالعه)  بنیاد داده سازینظریه

 ،عوامل بررسی(. 2510) سادات. یگانه جهرمی، محمدرضا. و موسوی رضوی، ،.مهیار خادم 

 ایران، آزاد مناطق در خارجی مستقیم گذاریسرمایه از حاصل فناورانه سرریزهای گیریشکل

 .00-15 ،(5)0 نوآوری، فصلنامه علمی مدیریت

 ،و شناسایی. (2511. )هیرش پناه، سلطانو  .عادل صلواتی، .،حسن رنگریز،.، حسین خدرویسی 

: (5)1 ،دفاعی هایسازمان در نوآوری مدیریت فصلنامه ،آفرینتحول سازمانی عملکرد مدل بررسی

200-205. 

 بر  مؤثرعوامل راهبردی  بندییتاولو(. شناسایی و 2510مهدی. ) ،یرجب و .عباس ،خمسه

مجله علمی  ،پژوهییندهآدر صنایع دفاعی با رویکرد  R&D یهاپروژه یسپاربرون
 .05-10، 1(0) ،پژوهی دفاعیآینده پژوهشی

 (. 2511). غالمرضا ،جندقیو  .سیدمهدی ،الوانی .،محمدحسین ،رحمتی .،محمدتقی ،خوبرو

 علمی فصلنامه، آمیخته رویکردی: دفاعی صنعت سازی دومنظوره مشیخط تدوین و ازیسمدل
 .205-221 ،(11)10 راهبردی، مدیریت هایپژوهش

 در کیفی پژوهش شناسایی روش. (2510. )عادل آذر، و .مهدی سید الوانی، ،.حسن ،فرددانایی 

 .تهران ،صفار انتشارات. جامع رویکردی: مدیریت

 ،بررسی(. 2511) .مسعود مفرد، افشاری و .فرهاد غفاری، ،.رضا رادفر، ،.محمدرضا رضوی، ،.علی سلیم 

 صلنامهف. ایرانی پذیرسرمایه هایشرکت به فناوری سرریز بر خارجی مستقیم گذاریسرمایه تأثیر
 .30-01، (1)21 ،فناوری و علم سیاستپژوهشی  علمی

 ،.فناوری سرریزهای اثر (. بررسی2513) .، حسینبیمهرا و  .محمدرضا مهرجردی، زارع شافعی،سیما 
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 ،(5)21 ،کشاورزی اقتصادفصلنامه  ،آسیا قاره توسعه حال در منتخب کشورهای سبز تولید رشد بر

213-215. 

 هادی با (. مدل پارادایمی مدیریت ج2515محمد رضا. )،گیویاسمعیلی . ومیالد،کوپائیشماعی

 .211-211، 3(5، )نداز مدیریت دولتیچشم ا، نیاداستفاده از نظریه داده ب

 نفرانسک دومین و ملی کنفرانس هشتمین اقتصادی، توسعه بر فناوری تأثیر (.2510. )کلثوم ،آراصف 
 .پتروشیمی و گاز نفت، رسانیاطالع موسسه تهران، ،دانش مدیریت المللیبین

 یک دفاعی؛ هایسامانه به دستیابی شایستگی(. 2511.) جواد وزیری، و. حمیدرضا زاده،فرتوک 

 .10-11(: 1)1 ،فناوری و علم سیاست پژوهشی علمی فصلنامه ، بنیان داده نظریه

 هایهسته: ایران در فناوری و صنعت توسعه الگوی(. 2512).جواد وزیری، و .حمیدرضا زاده،فرتوک 

 هنامفصل ،نفت صنعت براى الگوسازى و دفاعی صنایع از هاییدرس بزرگ؛ هایشبکه – کوچک
 .11-01 (:21)0یریت،مد بهبود

 ،از برخی در صنعتی هایگذاریسیاست( 2515. )ابوالفضل بختیاری، کیانی و .نیما مختارزاده 

 .11-11(:2)3 ،سال علم نشاء نشریه ایران، و جهان کشورهای

 معدنبرنامه راهبردی وزارت صنعت،  (.2510. )وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت طرح و برنامه 
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