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چکيده
از آنجایی که فناوری نقشی کلیدی در افزایش امنیت ملی و توان دفاعی کشورها ایفا میکند ،بودجههاای هنگفتای باه ایان
بخش اختصاص داده میشود .بنابراین الزم است دولتها جهت پیشرفت فناورانه در کسبوکارهای تجاری و باهتبا آن رشاد
و توسعة اقتصادی کشورشان؛ با نگاهی راهبردی به سرریز فناوریهای دفاعی به کسبوکارهای تجااری توجاه ویاژهای داشاته
باشند .این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سرریز فناوریهای دفاعی به کسبوکارهای تجاری در ایران و رتباهبنادی
این عوامل صورت گرفته است .در فاز نخست پا از بررسای پاژوهشهاای انجاامشاده و اساتخرا شااخ هاای اولیاه،
چارچوبی برای طرح پرسشهای مصاحبههای نیمهساختاریافته با خبرگان این حوزه شکل گرفت .در اداماه باا مصااحبه باا 13
نفر از خبرگان که از طریق روش نمونهگیری هدفمناد (گلولاه برفای) انتخاا شادند 51 ،شااخ باومی در قالاب  7عامال
استخرا گردید .سپ شاخ های استخرا شده ،در جلسة خبرگی متشکل از  13نفر از خبرگان ،بررسی و خروجای جلساه
که پرسشنامة مقایسات زوجی اجماعشده بود ،وارد نرمافزار «سوپر دسیژن» گردیاد .در گاام نهاایی ،شااخ هاا باا اساتفاده از
فرایند تحلیل شبکهای فازی ) (FANPرتبهبندی گردید .با توجاه باه نظار خبرگاان و نتاایج فرایناد تحلیال شابکهای ،عامال
سیاستها و مقررات در رتبة اول و سپ عوامل ارتباطی ،توانمندی فناوراناه ،محایط خاارجی ،انساانی ،ماالی و ویژگایهاای
فناوری در رتبههای بعدی قرار گرفتند .براین اساس پیشنهاد میشود مدیران و سیاستگذاران ،جهات تساهیل و انجاام نظااممناد
فراینااد ،بااه ایجاد/تقویات نهادهااای سیاسااتگذار و اجرایاای در تجاااریسااازی و ساارریز فناااوریهااای دفاااعی جهاات ایجاااد
زیرساختهای الزم و نیز ایجاد واحدهای میانجی ،توجه ویژهای داشته باشند.
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واژگان کليدي:

فناوری ،سرریز فناوری ،فناوریهای دفاعی ،کسبوکارهای تجاری ،فرایند تحلیل شبکهای فازی.

مقدمه
وجود نیازهای حیاتی امنیتی و دفاعی ،بهعنوان پیشارانی قاوی در ماالباة فنااوریهاای
جدید و نوآوریها در صنای دفاعی بهشمار میرود .با توجه به نقش محصوالت نظاامی در
ارتقای نقش کشورها در معادالت سیاسی و همچنین اقتصاادی ،توجاه باه امار ناوآوری و
تحقیق و توسعة محصول جدید امری غیرقابلاجتنا

مینماید(.عصاری و همکااران )28:1396 ،از

سویی دیگر ،اهمیت و نقش بارز اقتصادی در بناگاذاری جامعاهای توانمناد و آرماانی ،بار
کسی پوشیده نیست تا آنجا که می توان آن را از اولویتهای دنیای امروز دانست؛ اولاویتی
که بر اساس آن بسیاری از محاسبه ها و معادلههای جهانی شکل میگیارد(.بختیااری )1395 ،از
اینرو کشورهای مختلف جهان ،به روشهای مختلف در جستجوی دساتیابی باه رشاد و
توسعة پایدار اقتصادی هستند .بهدست آوردن فناوریهای جدید ،جایگزینی اجتناا ناپاذیر
در کشورهای درحالتوسعه برای دستیابی به رشد و توساعة اقتصاادی

پایادار اسات (Hossein

).shakib&et.al, 2014:38

از آنجا که بسیاری از فناوریهای پیشرفته که در ابتدا با هدفهای تهااجمی یاا دفااعی
طراحیشدهاند ،ممکن است برای هدفهای غیرنظامی و تجاری نیز کااربرد داشاته باشاند،
بنابراین سرریز فناوریهای نظامی به بخشهای تجاری میتواند موجب توانمنادی فناوراناه
بخش تجاری و رشد اقتصادی کشورها

گردد(Acosta&et.al, 2020).

 .1کليات
 .1-1بیان مسئله
اهمیت فنااوری باهعناوان عامال اصالی و موتاور توساعة اقتصاادی در جهاان اماروز
بیشازپیش مشخ

است(.خمسه و همکاران )95:1399 ،فناوری افزونبار ایجااد ثاروت و رشاد

اقتصادی ،میتواند عاملی برای گسترش اقتدار ملی ،امنیت و توان دفاعی یک کشاور باشاد.
پیشرفت در علم و فناوری بر پویاییهای صلح و امنیت اثر

میگذارد)Reuter&et.al, 2020(.

ازاینرو ،فناوری در صنای دفاعی نقش برجستهای دارد و باتوجه به نقش کلیدی در امنیات
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ملی و توان دفاعی ،دولتها بودجههای هنگفتی را به این بخش اختصاص میدهند .مخار
دفاعی یکی از مهمترین بحثها در تخصی

راهبردی بودجة کشاورها باهشامار مایآیاد؛

ضمن اینکه بودجة دولاتهاا از منااب کمیاا
گذشته بهنظر میرسید که تخصی

مایباشاد2019(.

 )Kollias&Paleologou,در

بودجه به صنای و فناوریهای دفاعی ،موجاب کااهش

بودجة سایر صنای گردد؛ با این حال از سال  1973و هنگامیکه «بنویت» بارای اولاین باار
اظهار داشت که هزینههای نظاامی تاثثیر مثبتای بار توساعة اقتصاادی دارد )(Benoit, 1973؛

پژوهشهای متعددی در این زمینه انجام گردیده است تا نقش هزینهکرد در صانای دفااعی
بر رشد سایر صنای مشخ

گردد .تحقیقات نشان میدهند که هزینهکرد در حاوزة دفااعی

در کشورهای توسعهیافته تثثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ حال آنکه مدرکی مبنی بر تاثثیر
قابلتوجه برای اقتصادهای درحالتوسعه وجود

ندارد)Dunne&Derek, 2008(.

بررسایهاای

بیشتر نیز نشان میدهد که در کشورهای با ساح درآمد باال؛ مخار نظامی تاثثیر مثبتای بار
رشد و سرمایهگذاری آن کشور دارد .حال آنکه در کشاورها باا سااح درآمادی متوساط و
پایین؛ رشد اقتصادی بر رشد هزینههای دفاعی تثثیر دارد .میتوان گفت که رشد اقتصاادی،
این امکان را میدهد تا مناب بیشتری به بخش دفاعی منتقل شوند .یکی از دالیل تثثیر مثبت
در کشورهای توسعهیافته ،سرریز دانش و فناوری صنای دفاعی به کسبوکارهاای تجااری
است (Kollias&Paleologou, 2019).در بسیاری از کشورها ،سرریز فنااوریهاای دفااعی باه
بخش تجاری ،افزونبر استفادة بهینه از بودجة تخصی

دادهشده به بخش دفاعی ،منجر باه

رف نیاز فناورانة بخش تجاری نیز گردیده است .در کشور ما نیز افزونبر مبحاث هزیناه در
بخش دفاعی ،با افت شدید توانمندی فناورانة بخاش تجااری روبارو هساتیم و باا وجاود
تحریمها ،دسترسی به فناوریهای روز را نداریم و یا با هزیناههاای بااال کساب مایکنایم.
درحالیکه توانمندی فناورانه موردنیاز بسیاری از بخشهای تجاری ،توساط بخاش دفااعی،
قابل تثمین است؛ بنابراین ،این سؤال به ذهن پژوهشگران خاور میکند که چگونه میتاوان
از بودجههای صرفشده در فناوریهای دفاعی استفادة بهتاری نماود و دساتاوردهای آن را
در بخش تجاری نیز به کار گرفت؟
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 .2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
در کشور ما با توجاه باه اینکاه صانای دفااعی باساابقهای بایش از نایمقارن ،یکای از
ریشهدارترین و راهبردیترین صنای در توسعة فناوری و پیشران توسعة فناوری و ناوآوری
و حامی تولید ملی باهشامار مایآیناد؛ در برناماة ششام توساعه بار ضارورت اساتفاده از
ظرفیتهای اضافی صنای دفاعی برای بخش غیردفاعی تثکید شده اسات .از ساویی دیگار،
یکی از چالشهای بخش صنعت و بخش تجاری کشاور ،پاایین باودن زمیناههاای توساعة
قابلیتهای فناورانة روزآمد وعدم دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و فناوری در مناقاه
با تثکید بر رشد مستمر اقتصادی و رشد ارزشافزوده ،اشتغال پایدار ،توساعة ظرفیاتهاا و
فناوریهای صنعتی ،معدنی و تجاری در جهت ارتقای ساح رفاه جامعه میباشاد؛ بناابراین
براساس قوانین و برنامههای راهبردی موجود در کشاور ،یکای از مهامتارین ویژگایهاای
.ا.ایاران در افاق  1404بهعنوان کشاوری با اقتصااد نوظهاور صنعتی ،سااح بااالی نفاوذ
فناوری در صنای مختلف خواهد بود(.برنامة راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت )1396 ،ازایانرو
باید اقدامهای الزم برای سرریز فناوریهای پیشارفتة دفاعی به بخش تجاری انجام گردد تا
موجب تقویت و رشد فناورانة این بخش گردیده و ارتقای محصوالت/خدمات فعلای و یاا
توسعة محصوالت جدید را بهدنبال داشته باشد .توسعة محصاوالت جدیاد باه بخاشهاای
تجاری کمک خواهد کرد تا موقعیت رقابتی و انحصااری خاود را در باازار رقابات حفا
نمایند2009).

 (Radfar&et.al,رشد و توسعة کسبوکارهای تجاری ،موجب رشاد و توساعة

اقتصادی کشور ،کاهش وابستگی صنای تجاری به خار از کشور و جلاوگیری از خارو
ارز میگردد.
برای بهرهمندی از توانمندیهای فناورانة بخش دفاعی ،دستیابی برنامههای تعیینشده در
برنامة ششم توسعه و درنهایت تقویت فناورانة بخش کسبوکارهای تجاری ضروری اسات
به سرریز فناوری دفاعی به کسبوکارهای تجاری توجه ویژهای داشت .انجام موفقیتآمیاز
این امر منوط به شناخت عوامل اثرگذار بر سرریز فناوریهای دفااعی باه کسابوکارهاای
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تجاری ،متناسب با شرایط بومی کشور می باشد که زمینة ضارورت ایان پاژوهش را ایجااد
مینماید .همچنین با توجه به کثرت عوامل مؤثر ،رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت ،هریک از
عوامل میتواند مدیران و سیاستگذاران در حوزة دفاعی و تجاری را در ایجاد و یا تقویات
زیرساخت ها ،قوانین و مقررات و  ...یاری دهد .بدیهی است عادمشناساایی عوامال باومی
اثرگذار ،مان از تدوین سیاستها و مقررات الزم و عدم انجاام برناماهریازیهاای مناساب
برای انجام نظاام مناد و اثاربخش سارریز شاده و در نهایات موجاب عادم بهارهمنادی از
فرصتهای بیشمار بهدست آمده از آن ،بهویژه در شرایط تحریم میگردد؛ بناابراین ساؤال
اصلی تحقیق به این شکل تدوین گردید :عوامل و شاخ

های مؤثر بر سرریز فناوریهاای

دفاعی به کسبوکارهای تجاری کدماند و رتبهبندی آنها چگونه میباشد؟
 .3-1پیشینة تحقیق
(« )1مونتگاومری» ،)2020( 1در پااژوهش خااود بااا عناوان «تااثثیر انتشااار فناااوریهااای
دومنظوره بر پایداری راهبردی» به بررسی تهدیدهای ناشی از کاربرد فناوریهای دومنظوره
پرداخته است .در این پژوهش عنوان نموده که انتشار فناوریهای دومنظاوره مانناد هاوش
مصنوعی و فناوریهای پیشرفتة ارتباطی ،ممکن است تهدیدهایی را بارای ثباات راهباردی
ایجاااد کاارده و ازای انرو الگااویی را باارای انتشااار و ساارریز ای ان فناااوریهااا ارائااه داده
است(Montgomery, 2020).

(« )2مانوئل آکوستا» ،)2020( 2در تحقیقی باا عناوان «جریاان ثبات اختراعاات نظاامی-
تجاری و دانش فنی در شرکتهای پیشرو دفاعی» ،به بررسی علل استفاده از داناش نظاامی
برای اختراعهای غیرنظامی و عوامل مؤثر بر ایجاد «پتنتهای» ترکیبی با کااربرد دوگاناه در
بخش نظامی و غیرنظامی ،پرداخته است .برای این منظاور تعاداد ثبات اختاراع باا کااربرد
دوگانه ،تعداد ثبت اختراع نظامی که در ثبت اختراعهای غیرنظامی ارجاع دادهشدهاند ،تعداد
1. Montgomery
2. Manuel Acosta
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استناد به ثبت اختراعهای غیرنظامی که در ثبات اختاراعهاای نظاامی ارجااع دادهشادهاناد،
توانمندی فناورانة شرکتهای غیرنظامی و نظامی ،توانمندی غیرنظاامی ،توانمنادی نظاامی،
قابلیت فناوری نظامی ،اندازة شرکت ،محل قرارگیری شارکت ،تواناایی فناوراناة نظاامی را
موردبررسی قرار داد .نتایج نشان داد که آنچه برای تولید فناوریهاای دوگاناه مهام اسات،
«توانمندی فناورانة نظامی» است ،درحالیکه «توانمندی فناورانه غیرنظاامی» اهمیتای نادارد.
همچنین اندازة شرکت ،بسیار قابلتوجه
(« )3فرانسوی

است(Acosta&et.al, 2020).

زاویر مونیر» ،)2019( 1در پژوهشی با عنوان «ایجاد یک مفهوم عملیااتی

از فناوریهای دومنظوره نظامی -تجاری» ،نیز به بررسی سااختار مفهاوم عملیااتی فنااوری
دومنظورة نظامی و غیرنظامی و شفافسازی ارتباط میان دو مفهاوم کاه یکای دساتیابی باه
هدف از طریق تثمینکننادگان و خادمات موردنیااز بارای نیروهاای مسالح و دیگاری باه
هدفهای مربوط به سیستم فنی است؛ پرداخته و مارح نموده که ابتدا باید تنوع موضوعهاا
در قالب کاربرد دوگانه توصیف شود و ساپ
مارح

ساؤالهاای مربوطاه در راساتای همگرایای

شود(Meunier, 2019).

(« )4جان اشمیت» ،)2018( 2در پژوهشی با عنوان «عوامل تعیینکننده نوآوری و انتشاار
فناوری نظامی» ،ویژگیهای نوآوری نظامی و انتشار فناوری نظامی؛ را موردماالعه قارار داد
و به بررسی علل نوآوری و انتشار فناوری نظامی پرداخت .برای این منظور عوامال مرباوط
به تهدید یک کشور ،تهدید امنیتی خارجی ،تهدید بازیگران غیردولتی ،عضویت در ساازمان
بینالمللی و نیز عوامل مربوط به زیرساختهای نوآوری ،جمعیت ،تولید ناخال
ثبت اختراع را در آمریکا موردبررسی قرار

داخلی و

داد(Schmid, 2018).

(« )5طارق مالک» ،)2018( 3در پژوهشی با عنوان «سارمایهگاذاری دفااعی و تحاول در
علم و فناوری ملی :چشمانداز بهرهبرداری از فناوری پیشرفته» ،با گردآوری دادههای مربوط

1. Meunier François-Xavier
2. Jon Schmid
3. Tariq H. Malik
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به  29کشور در طول سالهای  1993تا 2015؛ سرمایهگذاری در تحقیق و توسعة نظاامی و
بهرهبرداری از فناوری پیشرفته بهدست آمده در سایر ساوح ملای را موردماالعاه قارار داد.
وی سرمایهگذاری (دالر تخصی

دادهشده) در بخش دفاعی را از دو دیدگاه ماورد تحلیال

قرار داد .در مرحلة اول نقش تعدیلکنندة دالرهای دفاعی تخصی

دادهشده به مقالاههاا و

حق اختراعهای ثبتشده بر صادرات فناوریهای پیشرفته را ارزیابی نمود و در مرحلة بعاد
نقش تعدیلکنندة دالرهای دفاعی در اقتصادهای فردی در راباه با مزایا و معایب مقایسهای
آنها نسبت به آمریکا بهعنوان اقتصاد پیشرو سازمان همکاری و توسعة اقتصاادی1را ارزیاابی
نمود(Malik, 2018).

(« )6حمیدرضا فرتوکزاده و جواد وزیری» ( ،)1391در پژوهشی با عناوان «شایساتگی
دستیابی به سامانههای دفاعی؛ یک نظریه دادهبنیان» به بررسی نقش همکاریهاای شابکهای
در توسعة محصوالت دفاعی پرداخته اسات .در ایان پاژوهش عناوان مایکنناد کاه خلاق
محصوالت نو و افزایش قدرت زایش صنعتی در زیستبوم صنای دفاعی ،مرهاون قابلیات
شبکهسازی ،همسوساازی و بارورساازی اسات .شایساتگی دساتیابی در فرایناد باازآفرینی
زنجیرة ارزشساز صنای دفاعی تبلوریافته و شناسایی ،ترکیب ،کاانونیساازی قابلیاتهاای
پراکنده و بازآرایی ظرفیتهای ناهمسو در داخل و بیرون از صنای دفاع را به هماراه آورده
و آرایش «هستههای کوچک و شبکههای بزرگ» سامان

مییابد(.فرتوکزاده و وزیری)1391 ،

(« )7محمدتقی خوبرو و همکاران» ( ،)1397در پژوهشی با عنوان «مدلسازی و تدوین
خط مشی دومنظاورهساازی صانعت دفااعی :رویکاردی آمیختاه»؛ باه بررسای خاطمشای
دومنظوره سازی صنای دفاعی با شرایط بومی کشور پرداختند و الگویی را بهعنوان راهنمای
عملی خطمشیگذاران این حوزه طراحی

نمودند(.خوبرو و همکاران)1397 ،

با نگاهی به پیشینههای بیانشده ،مشاهده میشود کاه هار یاک از مقالاههاای خاارجی
بررسی شده ،موضوع سرریز فناوری دفاعی به کسب وکارهاای تجااری را از ابعااد ویاژهای
مانند تهدیدهای ناشی از کاربرد فناوریهای دومنظوره ،عوامل مؤثر بر ایجااد «پتناتهاای»
1

. OECD
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ترکیبی (دفاعی -تجاری) و  ...موردبررسی قرار دادهاند ،ولی هیچیک به بررسی عوامل مؤثر
بر سرریز فناوری دفاعی به کسبوکارهای تجاری در همة جنبههاای سیاساتگذاری ،ماالی،
انسانی و  ...نپرداختهاند .همچنین بررسی مقالههای داخلی نیز نشاان مایدهاد کاه بااوجود
فواید بسیاری که سرریز فناوری در رشد فناورانه دارد ،پژوهشهای پیشین در کشور مانناد
«علی سلیم و همکاران» (« ،)1397ابوالفضل شاهآبادی و همکاران» (« ،)1396مهیار خاادم و
همکاران» ( )1394و «مصافی بنیاسدی و سید عبدالمجیاد جمیای اسافندآبادی» ()1395؛
نقش سرریز فناوری را از مسیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی موردبررسی قارار دادهاناد و
به ظرفیتهای داخلی و اهمیت نقش سرریز بین صنای داخلی باهویاژه سارریز فنااوری از
صنای پیشرو مانند صنای دفاعی به کسبوکارهای تجاری ،جهت ایجاد بساترهای رشاد و
توسعة محصوالت و خدمات در کسبوکارهای تجاری ،توجاه ننماودهاناد .پاژوهشهاای
خارجی نیز اگرچه سرریز فناوری دفاعی باه کسابوکارهاای تجااری را از ابعااد مختلاف
موردبررسی قرار داده و عواملی را معرفی نمودهاند ولی با توجه به فضای متفاوت در کشور
ما ،عوامل مؤثر بر سرریز نیز تا اندازة بسیار زیادی متفاوت اسات .ایان پاژوهش باه دنباال
عوامل بومی مؤثر بر سارریز فنااوریهاای دفااعی باه کسابوکارهاای تجااری در کشاور
میباشد؛ بنابراین ،این پژوهش از این جنبه دارای نوآوری میباشد.
با بررسی تحقیقهای انجامشده در این زمینه ،عوامل مؤثر بر سرریز فنااوری دفااعی باه
کسبوکارهای تجاری ماابق جدول شمارة ( )1میباشد.
جدول شمارة ( :)1عوامل مؤثر بر سرريز فناوریهای دفاعي به کسبوکارهای تجاری بر اساس پیشینة
تحقیق
شاخص
ثبت اختراع با کاربرد دوگانه

مراجع
)(Acosta&et.al, 2020); (Meunier, 2019

ثبت اختراع دفاعی با منب غیردفاعی

)(Acosta&et.al, 2020

ثبت اختراع غیردفاعی با منب دفاعی

)(Acosta&et.al, 2020

زیرساختهای نوآوری
میزان ثبت اختراعهای غیرنظامی /نظامی
تهدید امنیت خارجی ،تهدید بازیگران غیرنظامی

)(Schmid, 2018
)(Malik, 2018
)(Schmid, 2018
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شاخص



مراجع

رشد اقتصادی ،صادرات فناوری ،تجارت کاال

)(Malik, 2018

شبکهسازی ،همکاری با مؤسسههای تحقیقاتی

فرتوکزاده و وزیری ()1391

سرمایهگذاری تحقیق و توسعة فناوری

)(Malik, 2018

توانمندی بازاریابی و تجاریسازی

)(Meunier, 2019

توانمندی نوآورانه /فناورانة تجاری

)(Acosta&et.al, 2020

توانمندی نوآورانه /یادگیری بخش تجاری

)(Acosta&et.al, 2020

اندازة شرکت

)(Acosta&et.al, 2020

محل قرارگیری شرکت

)(Acosta&et.al, 2020
;)(Acosta&et.al, 2020); (Meunier, 2019
(خوبرو و همکاران(Montgomery, 2020))1397 ،

فناوری دومنظوره

 .4-1سؤالهای تحقیق
 .1-4-1سؤال اصلي

عوامل و شاخ

های مؤثر بر سرریز فناوریهای دفاعی به کسبوکارهاای تجااری

کدماند و رتبهبندی آنها چگونه میباشد؟
 .2-4-1سؤالهای فرعي

( )1عوامل مؤثر بر سرریز فناوریهای دفاعی به کسبوکارهای تجاری کدماند؟
( )2شاخ

های مربوط به هر یک از عوامل مؤثر بر سرریز فناوریهای دفااعی باه

کسبوکارهای تجاری کدماند؟
( )3میزان اهمیت هر یک از عوامل و شاخ

هاای ماؤثر بار سارریز فنااوریهاای

دفاعی به کسبوکارهای تجاری چقدر است؟
 .5-1هدفهای تحقیق
 .1-5-1هدف اصلي

شناسایی عوامل و شاخ
تجاری و رتبهبندی آنها.

های مؤثر بر سرریز فناوریهای دفاعی به کسبوکارهای
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 .2-5-1هدفهای فرعي

( )1شناسایی عوامل مؤثر بر سرریز فناوریهای دفاعی به کسبوکارهای تجاری؛
( )2شناسایی شاخ

های مربوط به هر یک از عوامل مؤثر بر سارریز فنااوریهاای

دفاعی به کسبوکارهای تجاری؛
( )3رتبه بندی عوامال و شااخ

هاای ماؤثر بار سارریز فنااوریهاای دفااعی باه

کسبوکارهای تجاری.
 .6-1روش تحقیق
از آنجااا کااه نتااایج پااژوهش حاضاار ماایتوانااد مورداسااتفادة صاانای دفاااعی و نیااز
کسبوکارهای تجاری قرار گیرد ،پژوهش از جنباه هادف ،کااربردی اسات و از آنجاا کاه
گردآوری دادهها با کمک پرسشنامه و مصاحبه در سازمانهای مربوطاه انجاام شاده اسات،
پژوهش از جنبه روش ،توصیفی -پیمایشی میباشد .از سوی دیگر از آنجا که برخی دادههاا
با نظر خبرگان و نیز از پژوهشهای سایر محققین گردآوریشده و سپ

رتباهبنادی فاازی

صورت گرفته است ،بنابراین پژوهش از نوع کیفی -کمی میباشد.
جامعة آماری پژوهش برای انجام مصاحبه نیمهسااختاریافته 13 ،نفار از خبرگاان کاه از
مدیران ارشد و برخی کارشناسان ارشد صانعت دفااعی ،مادیران ارشاد معاونات علمای و
فناوری ریاستجمهوری و نیز مدیران ارشد بخش تجاری با سابقة کاری  15ساال باه بااال
بوده است که با روش نمونهگیری هدفمند (گلولهبرفی) انتخا

شادهاناد .درصاد فراوانای

گااروههااای تحص ایلی جامع اة آماااری شااامل  %58دکتااری %34 ،دانشااجوی دکتااری و %8
کارشناسی بوده است .همچنین برای تشکیل جلسة خبرگان و تکمیل پرسشانامه مقایساات
زوجی ،از  13نفر از مدیران و کارشناسان این حوزه استفاده شده است.
در این پژوهش ،در گام نخسات ،گاردآوری اطمعاات باا روش ماالعاه کتابخاناهای و
ماالعة مقالهها ،پژوهشها ،کتا ها و وبگاههای معتبر انجام شد .باا بررسای پاژوهشهاای
پیشین شاخ

های اولیه استخرا گردید (جدول شمارة  .)2از آنجا که موضوع پژوهش به
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بستر و فضای مورد ماالعه وابساته اسات؛ در گاام بعادی ،باا توجاه باه شارایط متفااوت
کشورمان برای شناسایی عوامل مؤثر بر سرریز فناوری دفاعی به کسابوکارهاای تجااری،
ساؤالهاای مصااحبه

بررسیهای میدانی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه انجام شد .چاارچو

براساس ماالعة پژوهشهای پیشین شکل گرفت و مصاحبه نیمهسااختاریافته باا  13نفار از
خبرگان این حوزه انجام گردید .مصاحبهها منجر به استخرا  51شاخ
تفاوت زیاد بستر و فضای کشورمان در این زمینه ،شااخ
شاخ

گردید و باهدلیال

هاای اساتخرا شادة باومی باا

های پیشینه تفاوت فراوانی داشت .ازاینرو ،دستهبندی شاخ

نظر خبرگان صورت گرفته است .در گام سوم جهت بررسی شاخ

ها در عوامل نیاز باا
هاای اساتخرا شاده،

جلسة خبرگی متشکل از  13نفر از خبرگان تشکیل شد و خروجای جلساه کاه پرسشانامة
مقایسات زوجی اجماعشده میباشد ،وارد نرمافزار «سوپر دسیژن»1گردیاد و در گاام نهاایی
رتبهبندی شاخ

ها با استفاده از فرایند «تحلیل شبکهای فازی» ) (FANPانجام پذیرفت.

 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق
 .1-2سرريز فناوری

2

«سرریز» ،فرایندی است که طی آن ،شرکتی از فعالیاتهاای تحقیاق و توساعه شارکت
دیگری بهره برده و از این راه به مزیات اقتصاادی دسات

ماییاباد2020(.

 )Riebe&et.al,از

اینرو است که سرریزها تثثیر بیرونی مثبت فعالیتهای تحقیق و توسعه بهشمار مایروناد.
محققان به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای ثبت اختراع و نیز سودهای یک شرکت ،تحات
تثثیر مخار تحقیق و توسعة دیگر شرکتها و دانشگاهها در مناقاة جغرافیاایی آنهاا قارار
میگیرد .میزان سرریز فناوری تابعی از قدرت سازوکارهاای حماایتی مانناد حاق امتیازهاا،
حقوق مؤلف و رازهای تجاری

میباشد2016).

 (Schiling,چند دهة اخیر ،جریان سرریزهای

فناوری به کشورها ،بهویژه کشورهای درحالتوسعه موردتوجه قرار گرفته اسات ،چارا کاه

1. Super Decision
2. Technology Spillover
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این نوع سرریزها منجر به افزایش دانش ،ایجاد مزیتهای رقاابتی ،همگرایای و ادغاامهاای
اقتصادی

میگردند(.بهمنی و همکاران)1395 ،

«طباطبائیاان و همکااران» ( )1384و «ایمااد» )2002(1سارریز فنااوری را باا توجاه باه
سرمایهگذاری خارجی در کشور میزبان تعریف نمودهاناد .طباطبائیاان و همکااران ()1384
عنوان نمودهاند که سرریز فناورانه ،عبارت است از فرایند اکتسا

(مساتقیم و غیرمساتقیم)

فناوری ناشی از حضور شرکتهای خارجی در کشور میزبان که بهطور معمول این حضاور
در فرایند جذ

سرمایهگذاری خارجی توسط این شرکتها قابل دستیابی

است(.طباطبائیاان و

همکاران )1384 ،همچنین از نظر ایماد ( ،)2002بهارهمناد شادن کشاورهای میزباان از سارریز
دانش و فناوری انتقالیافته از شرکتهای خارجی به شرکتهای وابسته و یاا شارکتهاای
کشور میزبان که ناشی از سارمایه گاذاری مساتقیم خاارجی باشاد ،سارریز فناوراناه گفتاه
میشود(Imad, 2002).

 .2-2فناوری دومنظوره

2

اصامح «فناوری دومنظوره» در مورد انتقال فناوری بین برنامههای غیردفاعی و دفااعی
ابداع شد و با این ایده همراه است که تحقیقات و فناوری غیردفاعی و دفاعی میتوانناد باا
هم تجمی شده و میتوان بیشترین استفاده از آنها را در یک ساناریوی بارد -بارد باهکاار
بست (Rath&et.al, 2014).این فناوریها ،بهدلیل ظرفیت باال در ایجاد هامافزایای اقتصاادی،
صنعتی و نوآوری باین حاوزههاای غیردفااعی و دفااعی ،موردتوجاه اتحادیاة اروپاا قارار
گرفتهاند .توجه به فناوریهای دومنظوره به دو دلیل ضرورت دارد:
( )1تعامل اتحادیه اروپا با فناوریهای امنیتای بیشاتر از راه ایجااد ،ارتقاا و تاثمین بودجاة
فناوریهای دومنظوره اتفاق افتاده است.

1. Imad
2. Dual-use Technology
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( )2فناوریهای غیردفاعی و دفاعی بهطور فزایندهای درگیر شادهاناد و در بسایاری ماوارد
جدایی کامل و آشکار از هر دو حوزه غیارممکن اسات و انتقاال فنااوری باین دو حاوزه،
بهطور مداوم اتفاق میافتد .در طول جنگ سرد ،بسیاری از پیشرفتهای فنااوری در زمیناة
دفاعی اتفاق افتاد و پ

از آن به حوزة غیردفاعی وارد شد .از جمله این موارد میتاوان باه

انرژی هستهای ،اینترنت ،موتورهای جت ،فناوری موشکی منتهی به هواپیماهاای فضاایی و
سیستم ناوبری اشاره کرد .امروزه بخش بزرگی از فناوریهای مورداساتفاده در زمیناههاای
دفاعی نیز در حوزة غیردفاعی و تجاری توسعهیافته و سپ
ازجمله نمونههای این فناوریها میتوان به فنااوری تشاخی

به حوزة دفاعی وارد میشوند.
چهاره ،هاوش مصانوعی و

هواپیماهای بدون سرنشین اشاره نمود.
بنابراین شناخت مباحث گستردهتر اجتماعی و علمی پیرامون فناوریهای دومنظاوره بارای
درک سیاست پیرامون استفاده از آن بسیار مهم

است(Martins&Ahmad, 2020).

استفاده دومنظوره از دو راه قابلدرک است :فناوری نظامی که برای ناوآوری غیرنظاامی
استفاده میشود یا برعک  ،فناوری غیرنظامی که برای اختراعهاای نظاامی کااربرد دارد .در
بیانیة عمومی جنگافزارسازی فرانسه ،دومنظورهسازی صنای دفاعی باهعناوان یکپاارچگی
تحقیق و توسعة دفاعی برای تحقق فناوریهای غیردفاعی و هادفهاای اقتصاادی تعریاف
شده است« .دپارتمان دفاعی آمریکا» هدف از دومنظورهسازی صنعت دفاعی را باهصاورت
زیر مارح میکند:
( )1افزایش سرعت معرفی فناوریهای بهبودیافته در تجهیزات نظامی؛
( )2کاهش هزینة استفاده از فناوریهای تجاری در بخشهای نظامی.
دپارتمان فوق ،خطمشی دومنظورهسازی صانعت دفااعی آمریکاا را سارمایهگاذاری در
تحقیق و توسعه بر روی فناوریهای دومنظوره معرفی

مایکناد(Perani&di Politica, 1997).

براسااس پااژوهش «زیفنااگ سااو و همکاااران» ( ،)2020سیاسااتهااای مربااوط بااه کاااربرد
فناوریهای دوگانه در برخی کشورها مانند فرانسه ،نهتنها بهعنوان یک سازوکار انتقاال ایان
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فناوریها بین بخشهای دفاعی و تجاری بهکار میروند ،بلکه در حال حاضر ابعااد مهمای
در سیاستهای تحقیق و توسعة نظامی نیز بهشمار میروند.
پژوهشگران در انتقال فناوریهای دومنظوره به این مورد اشاره دارند که باید قصد تغییر
کاربرد اولیه (نظامی یا غیرنظامی) یک فناوری وجود داشته باشد.

;(Martins&Ahmad, 2020

 Molas-Gallart,بهکار بردن فناوریهای دومنظوره با عنوان استفاده کاردن دومنظاوره

)1997

از یک فناوری در بخش دفاعی و کسبوکارهای تجاری ،در نگاه اول ساده و آساان اسات؛
اما چالشها و نکات مثبت و منفی فراوانی دارد که میبایستی موردتوجه قرار گیارد .برخای
از پژوهشگران ،توسعة فناوریهای دومنظوره را یک معمای اخمقی میدانناد کاه در هماة
اشکال فناوری دوگانه وجاود دارد و در برخای برجساتهتار اسات .بارای مثاال ،در زمیناة
«بیوفناوری» با وجود ظرفیت مثبت مهندسی ژنتیک ،اماا پتانسایل تبادیل باه یاک ویاروس
خارناااک و کشااتن میلیااونهااا نفاار را نیااز
2008

دارد; Rath&et.al, 2014; Selgelid, 2009).

 )Pustovit&Williams,بااینحال امروزه بحث پیرامون فناوری دومنظاوره ،بار مزایاای

احتمالی صنعتی این فناوریهاا تثکیاد دارد و کمتار باه جنباههاای امنیتای کاه در گذشاته
موردتوجه بود،

میپردازد(Martins&Ahmad, 2020).

 .3-2دومنظورهسازی صنايع دفاعي کشور
«دومنظااورهسااازی صاانای دفاااعی» (طراحای ،ساااخت و تولیاد محصااوالت نظااامی و
غیرنظامی در صنعت دفاعی) تلفیق شایستگیهاای دفااعی و غیردفااعی ایان صانعت را در
برمیگیرد؛ بهعبارت دیگر ،امروزه صنای دفاعی در هار کشاوری ،ناهتنهاا در زمیناة تاثمین
تجهیزات و زیرساخت دفاعی ،بلکه در زمینههای غیردفاعی همچون مدیریت شهری ،اماور
محیطزیست ،درمان و بهداشت ،امور رفاهی ،مدیریت بحران و غیره و باهویاژه در صانای
دارای فناوریهای مرزی که کاربرد دوگانه در دو بخش دفاعی و غیردفاعی دارناد ،قابلیات
استفاده

دارد(Wioeniewski, 2012).
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در این راستا ،صنای دفاعی .ا.ایران نیز با وجود انبوه امکانات ،تخص

 ،دانش و حتی

خلق نوآوریهای دومنظوره میتواند به نیازهای پیچیده و در حالت تغییر ناهتنهاا نیروهاای
مسلح ،بلکه شهروندان نیز پاسخ دهد و شایستگی دفاعی را با شایساتگی غیردفااعی تلفیاق
کند؛ زیرا زیرساختها و فرایندهای درونی صنعت دفاعی .ا.ایاران ،ناهتنهاا دساتاوردهای
نظامی و درنتیجة آن ،اقتدار بخش نظاامی را در پای داشاته اسات؛ بلکاه اماروزه داناش و
فناوری و تجربة متنوع این صنعت بهصورت سرریز به سامت صانعت غیردفااعی حرکات
کرده که میتواند اقتدار وجوه غیرنظامی را بارای کشاور باه ارمغاان

آورد(.خاوبرو و همکااران،

 )1397دومنظورهکردن صنای نظامی و غیرنظامی جهت انجام حمایتهای متقابال در مواقا
ضروری بهعنوان یکی از راهبردهای الزم جهت کسب قدرت برتر اقتصاد دفاعی .ا.ایاران
در مناقة جنو
کشور

غر

آسیا بهشمار میآید و این امر موجب استفادة درست از منااب ماالی

میگردد(.بوالحسنی و همکاران)1399 ،

 .4-2تجاریسازی فناوری

1

«تجاریسازی فناوری» فرایند پیچیاده و متاثثر از عوامال متعادد زیرسااختی ،فنااوری،
کسبوکار ،اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و  ...است .عواملی که هرکدام میتواناد از یاکساو
عامل موفقیت تجاریسازی باشد و از سوی دیگر مان موفقیات آن گاردد .عوامال رشاد و
موفقیت تجاریسازی فناوری در الیة سیاستگذاری و الیاة زیرسااختی اسات .ایان دوالیاه
تمامی عوامل رشد و موفقیت تجاریسازی فنااوری را در برنمایگیارد ،اماا تصاحیح ایان
دوالیه کمک بسیاری به ترمیم سایر عوامل میکند .الیة سیاستگذاری و زیرساخت با عوامل
بینشی رشد و موفقیت تجاریسازی فناوری درهمتنیده اسات .جادول شامارة ( )2عوامال
رشد و موفقیت تجاریسازی فناوری توسعه را نشان

میدهد(Radfar&et.al, 2010).

جدول شمارة ( :)2تقسیمبندی عوامل رشد و موفقیت تجاریسازی فناوری و توسعه
الیه

زمان

بازیگران

خروجي
1. Technology Commercialization
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بینشها

درازمدت

سیاستها

میانمدت و کوتاهمدت

زیرساختها و

کوتاهمدت

خدمت

عناصر اثرگذار مانند استادان،

چشماندازها ،هدف ،رفتارها و ...

معلمان ،رهبران ،رسانهها و ...
اجزای مختلف حکومت

قوانین ،مقررات ،آییننامهها و ...

مسئوالن سازمانها و مراکز و

خدمات موردنیاز تجاریسازی

بازیگران فناوری ،بازار و صنعت

فناوری

 .3یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل آنها
در این پژوهش مرور ادبیات منجر به استخرا شاخ

هاای اولیاه و چاارچوبی بارای

مصاحبه با خبرگان گردید و در گام بعدی مصااحبه باا  13نفار از خبرگاان انجاام شاد تاا
شاخ

های بومی استخرا گردد .نتایج حاصل شاامل  51شااخ

باومی شناسااییشاده

متناسب با شرایط کشورمان را میتوان در  7عامل تقسیمبندی نمود .نتایج در جدول شمارة
( )3نمایش داده شده است و با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای ،عوامل رتبهبندی شدند که
در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
جدول شمارة ( :)3عوامل مؤثر بر سرريز فناوری دفاعي به کسبوکارهای تجاری بر اساس مصاحبه با
خبرگان

توانمندی فناورانه
سیاستها و مقررات

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

عامل

شاخص
توانمندی بخش دفاعی در تجاریسازی فناوری
توانمندی بخش دفاعی در ارزشگذاری فناوری
توانمندی نوآورانه و ظرفیت جذ کسبوکارهای تجاری
توجه به تجاریسازی در الگوی توسعة فناوریهای دفاعی
رف وابستگی فناورانه به سایر کشورها و اقتدار ملی
توانمندی بهکارگیری فناوریهای دومنظوره
ایجاد/تقویت نهادهای سیاستگذار در تجاریسازی و سرریز فناوریهای دفاعی
ایجاد نهادهایی برای اجرای سیاستهای تجاریسازی و سرریز فناوری دفاعی
هماهنگی سیاستگذاران و مجریان تجاریسازی فناوری
ضمانتهای اجرایی برای سیاستهای وض شده
نظام حقوقی پشتیبانی از فعالیتهای تحقیق و توسعه در کشور
سازوکارهای حقوقی و کاهش خارهای حقوقی واگذاری فناوری دفاعی
پشتیبانی دولتی و تقویت زیرساختهای تحقیق و توسعة بخش تجاری
سازوکارهای الزم برای بهکارگیری توانمندیهای فناورانة داخلی
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عوامل محیط
بیروني
ويژگيهای فناوری
عوامل مالي
عوامل انساني
عوامل ارتباطي

ردیف
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

عامل

شاخص
ماالبهگری حاکمیتی برای رشد فناورانة بخشهای تجاری
سیاستهای مشوقانه برای بخش دفاعی جهت سرریز فناوری
سیاستهای مشوقانه در بخش تجاری برای بهکارگیری فناوریهای دفاعی
فراهمنمودن بستر نرمافزاری تجاریسازی فناوری دفاعی (قوانین ،مقررات و )...
تعیین سازوکارهای مالکیت فکری فناوری
تدوین نظام استاندارد ملی
تدوین نظام ملی کدینگ صنعتی
تدوین برنامه و سازوکارهای الزم در بخش دفاعی برای سرریز نظاممند
ایجاد فضای رقابتی در کسبوکارهای تجاری
حساسیت دشمنان کشور به فعالیتهای صنعت دفاعی کشور
فشارها و تهدیدهای دشمنان به بخش تجاری برای عدم همکاری با بخش دفاعی
وجود شرکتهای تجاری خارجی رقیب بخش دفاعی
تدوین سازوکارهای الزم برای تحریک تقاضای فناورانه در کشور
محرمانگی فناوری و نگرانی بخش دفاعی از جاسوسی صنعتی
عدم توجه به شمارگان (تیراژ) باال در طراحی و تولید فناوری دفاعی
عدم تعریف استانداردهای صنعت در فناوریهای دفاعی
عدم نیاز بخش تجاری به استانداردهای باالی دفاعی
محدود کردن کاربرد فناوری دفاعی در کاربرد تجاری
ماهیت فناوری (پیچیدگی و  High Techبودن فناوری)
طبقهبندی اطمعاتی فناوریهای دفاعی
قیمت تمامشده باال (هزینة باالتر نیروی انسانی ،شمارگان (تیراژ) ،بوروکراسی)
توان مالی بخش تجاری برای بهروز نمودن فناوری
نیاز مالی بخش دفاعی به کسب درآمد از تجاریسازی فناوری
تدوین برنامههای حقوق مادی در فناوریهای دفاعی
استفادة بهینه از بودجة تخصی دادهشده به بخش دفاعی
رشد و توسعة اقتصادی در بخش تجاری
ارادة نیروی انسانی بخش دفاعی برای کسب درآمد از فناوری
اراده و انگیزة مدیران در کسبوکارهای تجاری جهت دریافت فناوری
وجود فساد اداری و مالی در برخی از بخشهای تجاری
اطمینان بخش دفاعی به بخش تجاری برای توسعة فناوری متناسب با نیاز تجاری
اطمینان بخش تجاری به بخش دفاعی برای دریافت بهموق فناوری
ایجاد و مدیریت واحدهای میانجی بین بخشهای دفاعی و تجاری
برگزاری سمینارهای تخصصی ،نمایشگاه و  ...از توانمندیهای فناورانة دفاعی
برگزاری سمینارهای تخصصی ،نمایشگاه و  ...از نیازهای فناورانة تجاری
آگاهی بخش دفاعی از نیازهای بخش تجاری
آگاهی بخش تجاری از توانمندیهای فناورانة دفاعی
تعریف هدفها و راهبردها برای ارتباط نظاممند دفاعی و تجاری
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با بررسی مبانی نظاری و تحقیاقهاای انجاامشاده و همچناین مصااحبه باا خبرگاان و
کدگذاری مفاهیم استخرا شده ،الگوی مفهومی بر مبنای نظر خبرگان ،ماابق شاکل شامارة
( )1میباشد.

ویژگيهای
فناوری
توانمندی

عوامل

فناورانه

ارتباطي

عوامل موثر بر سرریز فناوریهای
دفاعی به کسب و کارهای تجاری

سياستها و

عوامل

مقررات

مالي

عوامل محيط

عوامل

بيروني

انساني

شکل شمارة ( :)1الگوی مفهومي تحقیق

 .1-3رتبه بنددی عوامدل و شداخ

هدای مدؤثر بدر سدرريز فنداوری دفداعي بده

کسبوکارهای تجاری
رتبهبندی عوامل و شاخ

های مؤثر بر سرریز فناوری دفاعی به کسبوکارهای تجاری

با رویکرد فرایند تحلیل شبکهای فازی ) (Fuzzy ANPانجام شده است .با توجه به اینکه در
دنیای واقعی معیارها وابسته به یکدیگرند ،رهیافتهای سنتی در این زمینه به شکل مناسابی
قابل بهکارگیری نیستند .به همین علت« ،توماس ساتی»1فرایناد تحلیال شابکهای ) (ANPرا
1Thomas Saaty
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که توسعهیافته فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPاست ،برای بهدست آوردن مجموعهای از
وزنهای مناسب برای معیارها معرفی کرد(.عالم تبریز و باقرزاده آذر1388 ،؛ قدسیپاور )1389 ،الزماة
استفاده از این روش ،شناخت کافی از هدف تصمیمگیری ،محیط تصمیم و تماامی عناصار
الزم برای تصمیمگیری بهوسیلة تصمیمگیرنده است .این شناخت به این علت الزم است که
تصمیمگیرنده بتواند همة ممکهای مؤثر در تصمیم را تعیین و تاثثیر آنهاا بار یکادیگر را
مشخ

و واقعیترین حالت از شبکه را رسم کند .مقایسات زوجی مایبایساتی اولویات

واقعی عناصر نسبت به یکدیگر را نشان دهند ،اما از آنجا که این شناخت کاافی از سیساتم
همیشه موجود نیست و تصمیمگیرناده نمایتواناد در حالات کلای باا اطمیناان کامال در
مقایسات زوجی قضاوت کند ،بنابراین برای برطرف کردن این مشکل الگوی تحلیل شبکه-
ای توسعه داده میشود .راهحل طبیعی برای انجام مقایسات در حالتهاای نباود قاعیات،
استفاده از مقایسات فازی است که حالتهای ابهام در مقایسه را الگوسازی

میکناد(.رزمای و

همکاران )1387 ،روندنمای تصمیمگیری این روش را میتوان شامل مراحل زیر دانست:
( )1تعیین معیارهای مؤثر در تصمیمگیری؛
( )2ساخت شبکه؛
( )3انجام مقایسات زوجی و بهدست آوردن بردار رتبهها؛
( )4محاسبة نرخ ناسازگاری؛
( )5وابستگی معیارهای مؤثر در تصمیمگیری بر یکدیگر؛
( )6محاسبة سوپرماتری ؛
( )7رتبهبندی.
برای انجام مراحل باال جلسهای متشکل از  13نفر از خبرگاان تشاکیل شاد و خروجای
جلسه که پرسشنامة مقایسات زوجی اجماع شده بود ،وارد نرمافزار «سوپر دسیژن» گردیاد.
روایی پرسشنامههای مقایسات زوجی نیز با استفاده از قضاوت خبرگاان ماورد تثییاد قارار
گرفت .همچنین معیارهای مؤثر در تصمیمگیری در خصوص ابعاد  7گانة پاژوهش ،تعیاین
شد و با توجه به معیارهای معرفیشده و نیز شاخ

ها و عوامل استخرا شادة پاژوهش و
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هدف که رتبهبندی شاخ

ها و عوامل است ،شبکة کلی رتبهبندی ماابق شکل شامارة ()2

ایجاد گردید .معیارهای مؤثر در تصمیمگیری شامل اشااعة فنااوریهاای بخاش دفااعی در
کسبوکارهاای تجااری ) ،(C1شابکهساازی صانای دفااعی و تجااری کشاور در راساتای
همافزایی فناورانه ) ،(C2کاهش وابستگی صنای تجاری به خار از کشاور و جلاوگیری از
خرو ارز ) (C3و ارتقای ساح توانمندیهای بخاشهاای دفااعی و تجااری کشاور

)(C4

میباشد که با نظر خبرگان تعیینشدهاند .همچنین با استفاده از تحلیل عوامل محایط درونای
و محیط بیرونی و نظر خبرگان ،وابساتگی معیارهاای پاژوهش نیاز تعیاین گردیاد .جهات
بررسی پایایی سؤالهای پرسشنامه ،نرخ سازگاری موردبررسی قرار گرفت .نرخ ناسازگاری
که آن را با  IRنشان میدهند در واقا نشااندهنادة ایان موضاوع اسات کاه مقایساههاای
انجام شده در جدول مقایسات زوجی با هم ناسازگار و متناقض نیستند .اگر مقدار آن کمتار
از  0/1باشد مقایسههای انجامشده قابلقبول است .برای محاسبه این مقادار از روش باردار
ویژه استفاده شده است .نرخ ناسازگاری محاسبهشده باا نارمافازار «ساوپر دسایژن» ،بارای
ماتری

پژوهش 0/005 ،می باشاد (باه عباارتی مااتری

حاصال ساازگار اسات) .پا

از

واردکردن اطمعات در نرمافزار «سوپر دسیژن» ،نتایج ماابق شکل شمارة ( )3و جدولهاای
شمارة ( )4و ( )5بهدسات آماده اسات .هماانگوناه کاه از نتاایج مشاخ

اسات ،عامال

سیاستها و مقررات ) (PLTبا وزن  0/288245در رتبة اول قرار گرفته و عامل ویژگیهاای
فناوری ) (TESبا وزن  0/047105در رتبة آخار قارار دارد .جادولهاای شامارة ( )4و ()5
رتبهبندی شاخ

ها و عوامل به همراه وزنهای بهدست آمده از رتبهبندی را نشان میدهد.
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کد

کد

کد

کد

شکل شمارة ( :)2ساختار شبکه  ANPجهت رتبهبندی عوامل و شاخ

شکل شمارة ( :)3نتايج رتبهبندی عوامل

ها
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جدول شمارة ( :)4رتبهبندی شاخ

های تحقیق
وزن از ماتریس رتبه در رتبة

کد

شاخص

SOFT

ایجاد بستر نرمافزاری تجاریسازی فناوری دفاعی (قوانین ،مقررات و )...

IPRM

تعیین سازوکارهای مالکیت فکری فناوری

0/01119

SPLO

تدوین سازوکارهای سرریز نظاممند فناوری

0/01604

ایجاد /تقویت نهادهای سیاستگذار /اجرایی تجاریسازی و سرریز فناوریهای

محدودشده

گروه

کل

0/01602

4

6

5

9

3

5

0/01610

1

3

CRDT

هماهنگی سیاستگذاران و مجریان تجاریسازی فناوری و ضمانتهای اجرایی

0/01607

2

4

THRT

سازوکارهای مرتبط با مدیریت فشارها و تهدیدهای دشمنان

0/00319

7

26

STND

تدوین زیرساختهای استاندارد ملی و نظام ملی کدینگ صنعتی

0/00325

6

24

MDIT

ایجاد و مدیریت واحدهای میانجی بین بخشهای دفاعی و تجاری

0/02355

1

1

EXHM

سمینارهای تخصصی ،نمایشگاه و  ...از توانمندیهای فناورانه دفاعی

0/01109

4

10

EHBC

سمینارهای تخصصی ،نمایشگاه و  ...از توانمندیهای فناورانه تجاری

0/00656

5

15

INFM

آگاهی بخش دفاعی از نیازهای بخش تجاری

0/00613

6

18

INFC

آگاهی بخش تجاری از توانمندیهای فناورانه دفاعی

0/01135

3

8

STRG

تعریف هدفها و راهبردها برای ارتباط نظاممند دفاعی و تجاری

0/02265

2

2

TRST

اعتمادسازی بین بخش دفاعی و تجاری

0/00360

7

23

TINT

سازوکارهای بهکارگیری توانمندیهای فناورانة داخلی

0/00789

2

12

GDMN

ماالبهگری حاکمیتی رشد فناورانة بخش تجاری

0/00864

1

11

INCM

سیاستهای مشوقانه در بخش دفاعی جهت سرریز فناوری

0/00625

4

17

INCC

سیاستهای مشوقانه در بخش تجاری جهت دریافت سرریز

0/00554

5

20

XCMP

رقابت با شرکتهای تجاری خارجی در سرریز

0/00142

6

27

ICMP

ایجاد فضای رقابتی داخلی و بینالمللی

0/00730

3

13

MRKT

تدوین سازوکارهای الزم برای تحریک تقاضای فناورانه در کشور

0/00093

7

28

COMM

توانمندی تجاریسازی و ارزشگذاری فناوری در بخش دفاعی

0/01362

1

7

0/00497

5

21

DUAL

توانمندی بهکارگیری فناوریهای دومنظوره

0/00632

3

16

ORGN

ارتقای ساختار سازمانی بخش دفاعی و تجاری جهت انجام سرریز

0/00321

7

25

MOTV

سازوکارهای ایجاد انگیزه در نیروی انسانی بخش دفاعی و تجاری

0/00601

4

19

GSUP

پشتیبانی دولتی و تقویت زیرساختهای تحقیق و توسعة بخش تجاری

0/00660

2

14

MODL

بهبود الگوی توسعة فناوریهای دفاعی

0/00452

6

22

INST

INVC

دفاعی

توانمندی نوآوری و ظرفیت جذ

کسبوکارهای تجاری
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جدول شمارة ( :)5رتبهبندی عوامل تحقیق
وزن

رتبه

بعد

0/288245

1

PLT

0/180574

2

CON

0/152132

3

TEA

0/129894

4

EXT

0/113939

5

HUM

0/088110

6

FIN

0/047105

7

TES

 .2-3تحلیل حساسیت
بهمنظور بررسی استواری نتایج باهدسات آماده از رتباهبنادی عوامال ،تجزیاهوتحلیال
حساسیت توسط نرمافزار «سوپر دسیژن» صورت گرفته است .این تجزیهوتحلیل بار مبناای
وزنهای بهدست آمده از معیارها و شاخ

های تعیینشده ،انجام میگیرد .با توجه به اینکه

معیار شبکهسازی صنای دفاعی و تجاری کشور در راستای همافزایی فناورانه ( )C2باالترین
وزن را در معیارها و شاخ

ایجاد و مادیریت واحادهای میاانجی باین بخاش دفااعی و

تجاری ( )MDITباالترین وزن را در شااخ

هاا بار مبناای جادول شامارة ( )5باه خاود

اختصاص دادهاند ،تحلیل حساسیت بر اساس این معیار و شاخ

انجام میشود.

شکل شمارة ( :)4تحلیل حساسیت بر مبنای معیار شبکهسازی صنايع دفاعي و تجاری کشور در راستای
همافزايي فناورانه
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همانگونه که در شکلهای شمارة ( )4و ( )5نشان داده شده ،با تغییرات وزنی (افازایش
و کاهش اهمیت) پیرامون پراهمیتترین معیار (شبکهسازی صنای دفاعی و تجااری کشاور
در راستای همافزایی فناورانه) و شاخ

(ایجاد و مدیریت واحدهای میاانجی باین بخاش

دفاعی و تجاری) ،رتبه بندی عوامل تغییری نخواهاد کارد و همچناان عامال سیاساتهاا و
مقررات ) (PLTبا وزن  0/288245در رتبة اول قرار دارد.

شکل شمارة ( :)5تحلیل حساسیت بر مبنای شاخ

ايجاد و مديريت واحدهای میانجي

 .4نتيجهگيری
 .4-1جمعبندی
در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر سرریز فناوریهای دفاعی باه کسابوکارهاای تجااری
موردبررسی قرار گرفت .برای این منظور پ

از بررسی پژوهشهای انجامشده ،مصاحبه باا

خبرگان دفاعی و تجاری در این زمینه انجام شد 51 .شاخ

 ،در قالاب  7عامال اساتخرا

گردید و با استفاده از فرایند تحلیل شبکهای فازی ،رتبهبندی انجام شاد .باا توجاه باه نظار
خبرگان و نتایج فرایند تحلیل شبکهای ،عامال سیاساتهاا و مقاررات در رتباة اول ،عامال
ارتباطی بین بخش های دفاعی و تجاری در رتبة دوم ،عامل توانمندی فناورانه در رتبة سوم،
عامل محیط بیرونی در رتبة چهارم ،عامل انسانی در رتبة پنجم ،عامل مالی در رتبة ششام و
درپایان ویژگیهای فناوری در رتبة هفتم قرار گرفتند.

 فصلنامة علمی راهبرد دفاعی ،سال نوزدهم ،شمارة  ،74تابستان  1400

در عامل سیاستها و مقررات ،شاخ



«ایجاد/تقویت نهادهای سیاستگذار و اجرایی در

تجاریسازی و سرریز فناوریهای دفاعی» در رتباة اول اهمیات قارار گرفتاه اسات .رتباة
بعدی در این عامل مربوط به شاخ

«هماهنگی سیاستگذاران و مجریاان تجااریساازی

فناوری و ضمانتهای اجرایی» اسات .همچناین عامال مرباوط باه ارتبااط نظااممناد باین
بخشهای دفاعی و تجاری در رتبة دوم قرار گرفته است .در ایان عامال ،شااخ

«ایجااد

واحدهای میانجی بین بخشهای دفاعی و تجاری» ،در رتبة اول اهمیت قرار گرفتاه اسات.
این شاخ

بهعنوان اولین رتبه از نظر خبرگان این پژوهش عنوان شده که نشانگر اهمیات

و ضرورت باالی آن میباشد.
در عامل توانمندی فناورانه ،شاخ

«توانمندی تجاریسازی و ارزش گذاری فنااوری

در بخش دفاعی» ،در عامال محایط بیرونای ،شااخ

«ایجااد فضاای رقابات داخلای و

بین المللی» و همچنین در عامل مناب انسانی ،شاخ

«اعتمادسازی بین بخاش دفااعی و

تجاری» در رتبة اول اهمیت قرار گرفته اند .براساس نظر خبرگاان ایان پاژوهش؛ عوامال
مالی و ساپ

ویژگای هاای فنااوری در رتباه هاای آخار اهمیات قارار دارناد .چنانچاه

زیرساخت های مربوط به قوانین و مقررات و نیز ارتباط نظاام مناد باین بخاش دفااعی و
تجاری و نیز سایر عوامل بیانشده ،به درست ی طراحی گردند ،ویژگی فناوری دفاعی مانناد
امنیت یا طبقه بندی اطمعاتی1فنااوری دفااعی نقاش کام رنگا ی در ایان فرایناد دارناد و
می توان با درنظر گرفتن محدودیت ها ی الزم سرریز فناوری دفااعی باه کساب وکارهاای
تجاری را انجام داد.

 .1طبقهبندی اطمعاتی عبارتنداز:
ا فناوریهای قرمز :امکان سرریز به بخش تجاری وجود ندارد.
ا فناوریهای زرد :به دلیل پیچیده و «هایتک» بودن بخش تجاری ظرفیت ورود مناسب را ندارد.
ا فناوریهای سبز :امکان سرریز به بخش تجاری وجود دارد.
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 .2-4پیشنهادها
 .1-2-4پيشنهادهای اجرایي

( )1با توجه به رتبه اول شاخ

«ایجاد/تقویت نهادهاای سیاساتگاذار و اجرایای در

تجاریسازی و سرریز فناوریهای دفاعی» در عامل سیاستها و مقررات؛ پیشنهاد میگاردد
با همکاری وزارت دفاع و وزارت صنای  ،نهادهای سیاستگذار و اجرایای در زمیناه سارریز
نظاممند فناوری دفاعی به کسبوکارهای تجاری ایجااد گاردد .بادون شاک نهادهاایی کاه
متشکل از هر دو بخش دفاعی و تجاری باشند میتوانند مجموعه الزامات و محدودیتهای
هر دو بخش را در نظر گرفته و در نتیجه سیاستهایی با قابلیت اجرایی باالتر و موفقتاری
تدوین نمایند.
( )2با توجه به رتبه شاخ

«ایجاد واحدهای میانجی بین بخشهای دفاعی و تجاری»؛

پیشنهاد میگردد ایجاد و یا تقویت واحدهای میانجی بین بخشهاای دفااعی و تجااری ،در
قالب سازمان ،نهاد و یا افراد در اولویت امر قارار گیارد تاا زمیناههاای الزم جهات اطامع
بخشهای دفاعی از نیازهای فناورانه بخش تجاری و همچنین اطمع بخشهاای تجااری از
توانمندیهای فناورانه بخش دفاعی را فراهم نمایند و نیز ارتباط بین این واحدها را تساهیل
کنند.
( )3بر اساس رتبه شاخ

«توانمندی تجاریسازی و ارزشگاذاری فنااوری در بخاش

دفاعی»؛ پیشنهاد می گردد مدیران بخش دفاعی با همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست
جمهوری ،متخصصین و مشاوران با تجربه در این حاوزه و  ...توانمنادیهاای مرباوط باه
تجاریسازی و ارزشگذاری فناوری را در بخشهای دفاعی تقویت نمایند.
( )4با توجه به رتبه شاخ

«ایجاد فضای رقابت داخلی و بینالمللی» ،پیشنهاد میگردد

اقداماتی جهت تحریک فضای رقابت داخلی در بخشهای تجاری کشاور و نیاز تمهیاداتی
جهت حضور بخشهای تجاری در بازارهای بینالمللی انجام شود .این اقادامات مایتواناد
محرکی برای دریافت فناوریهای جدید توسط بخشهای تجاری بهعناوان گیرناده سارریز
عمل نماید.
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( )5با توجه به رتباه شااخ



«اعتمادساازی باین بخاش دفااعی و تجااری» ،پیشانهاد

میگردد مدیران دفاعی در بحث تجاریسازی ،تولید انبوه فناوری در زمانبندی تعیاینشاده
را مدنظر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز بخاش تجااری متناساب باا شارایط فضاای
کسب وکار تجاری باشند .همچنین برای اعتماد بخش دفااعی باه بخاش تجااری ،پیشانهاد
می گردد قوانین و مقرراتی تدوین گردد تا در صورت وجود توانمندیهاای داخلای ،بخاش
تجاری ملزم به استفاده از این توانمندیها گردند.
 .2-2-4پيشنهادهایي پژوهشي

از آنجا که خبرگان ایان پاژوهش از مادیران رده بااالی بخاشهاای دفااعی و تجااری
بودهاند ،مدتزمان زیادی جهت هماهنگی برای انجام مصاحبهها صرف شده است؛ بنابراین
با توجه به محدودیتهای زمانی ،این پژوهش فقط به شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بار
سرریز فناوری دفاعی به کسبوکارهای تجاری پرداختاه اسات و باه پژوهشاگران بعادی
پیشنهاد میشود تا در راستای تکمیل این پژوهش و توسعه نتایج آن ،به انجام پژوهشهای
زیر اهتمام ورزند:
( )1شناسایی و رتبهبندی سیاستهاا ،مقاررات و زیرسااختهاای موردنیااز در بخاش
دفاعی جهت سرریز موفق فناوری دفاعی به کسبوکارهای تجاری.
( )2شناسایی و رتبهبندی سیاستها ،مقاررات و زیرسااختهاای موردنیااز در بخاش
تجاری جهت سرریز موفق فناوری دفاعی به کسبوکارهای تجاری.
( )3شناسایی و رتبهبندی عوامل و شاخ

های مؤثر در عملکرد واحدهای میانجی بین

بخش دفاعی و کسبوکارهای تجاری.

*****
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