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 چکيده
 نیا ا باه  یهنگفتا  یهاا بودجه کند،می فایا کشورها یعفاد توان و یمل تیامن شیافزا در یدیکل یفناوری نقش که ییآنجا از
 رشاد  آن تبا  باه  و یتجار یوکارهاکسب در فناورانه شرفتیپ جهت هادولت است الزم بنابراین. شودمی داده صاختصا بخش

 داشاته  یاژهیا و توجاه  یتجاار  یوکارهاکسب به یدفاع هایفناوری زیسرر بهبا نگاهی راهبردی  کشورشان؛ یاقتصاد ةتوسع و
 بنادی رتباه  و رانیا در یتجار یوکارهاکسب به یدفاع هایفناوری زیسرر بر مؤثر عوامل ییشناسا هدف با پژوهش نیا. باشند

 ه،یا اول یهاا شااخ   اساتخرا   و شاده انجاام  هاای پاژوهش  یبررسا  از پا   نخست فاز در. است گرفته صورت عوامل نیا
 13 باا  مصااحبه  باا  اداماه  در. گرفت شکل حوزه نیا خبرگان با افتهیساختارمهین یهامصاحبه یهاپرسش طرح یبرا یچارچوب

 عامال  7 قالاب  در یباوم  شااخ   51 شادند،  انتخاا  ( یبرفا  گلولاه ) هدفمناد  یریگنمونه روش قیطر از که خبرگان از نفر
 جلساه  یخروجا  بررسی و ،خبرگان از نفر 13 از متشکل در جلسة خبرگی شده،استخرا  یهاشاخ  سپ  .دیگرد استخرا 

 از اساتفاده  باا  هاا شااخ   ،یینهاا  گاام  در. گردیاد  «ژنیدس سوپر» افزارنرم وارد ،بود شدهاجماع یزوج ساتیمقا ةپرسشنام که
 عامال  ،یاشابکه  لیا تحل ناد یفرا جینتاا  و خبرگاان  نظار  باه  توجاه  با .دیگرد یبندرتبه (FANP) یفاز یاشبکه لیتحل ندیفرا
 یهاا یژگا یو و یماال  ،یانساان  ،یخاارج  طیمحا  فناوراناه،  یتوانمند ،یارتباط عوامل سپ  و اولة رتب در مقررات و هااستیس

 مناد نظاام  انجاام  و لیتساه  جهات  ،سیاستگذاران و رانیمد شودمی شنهادیپ اساس نیبرا. گرفتند قرار یبعد هایرتبه فناوری در
 جااادیا جهاات یدفاااع هااایفناااوری زیساارر و سااازیتجاااری در یاایاجرا و سیاسااتگذار ینهادهااا تیااتقو/جادیا بااه نااد،یفرا
 .باشند داشته ایویژه توجه ،یانجیم یواحدها جادیا زین و الزم یهارساختیز
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 .یفاز یاشبکه لیتحل ندیفرا ی تجاری،وکارهاکسب ،یدفاع هایفناوری فناوری، زیسرر فناوری، :  واژگان کليدي

 مقدمه

هاای  فنااوری  ةقاوی در ماالبا   یشاران یعنوان پبه ی،و دفاع یتیامن یاتیح ازهاییوجود ن

در  یبا توجه به نقش محصوالت نظاام رود. شمار میدر صنای  دفاعی به هایو نوآور دیجد

و  وجاه باه امار ناوآوری    تاقتصاادی،   نیو همچن یاسینقش کشورها در معادالت س یارتقا

از  (28:1396عصاری و همکااران،  ).دینمایم اجتنا رقابلیامری غ دیمحصول جد ةو توسع قیتحق

 بار  ،یآرماان  و توانمناد  یاجامعاه  یبناگاذار  در یاقتصاد بارز نقش و تیاهمسویی دیگر، 

 یتیاولاو  دانست؛ امروز یایدن یهاتیاولو از را آن توان یم که آنجا تا ستین دهیپوش یکس

از ( 1395)بختیااری،  .ردیا گیم شکل یجهان یهامعادله و ها محاسبه از یاریبس آن اساس بر که

ی مختلف در جستجوی دساتیابی باه رشاد و    هاروشرو  کشورهای مختلف جهان، به این

 ریناپاذ اجتناا   ینیگزیجاجدید،  یهایدست آوردن فناوربه توسعة پایدار اقتصادی هستند.

 Hossein)تاسا  داریا پا یاقتصااد  ةبه رشد و توساع  یابیدست یتوسعه برادرحال یدر کشورها

shakib&et.al, 2014:38)  . 

 یدفااع  ایا  یتهااجم  هایهدف با ابتدا در که شرفتهیپ هایفناوری از یاریبسکه  آنجااز 

 ،باشاند  نیز کااربرد داشاته   یتجار و یرنظامیغ هایهدف یبرا است ممکن اند،شدهیطراح

توانمنادی فناوراناه   تواند موجب های تجاری میهای نظامی به بخشبنابراین سرریز فناوری

 (Acosta&et.al, 2020).بخش تجاری و رشد اقتصادی کشورها گردد

 

 . کليات1 

 . بیان مسئله1-1

 اماروز  جهاان  در یاقتصااد  ةتوساع  موتاور  و یاصال  عامال  عناوان فنااوری باه   تیاهم

 رشاد  و ثاروت  ایجااد  بار افزونفناوری  (95:1399 همکاران، و خمسه).است مشخ  شیازپشیب

. باشاد  کشاور  کی یدفاع توان و تیامن ،یمل اقتدار گسترش یبرا یعامل تواندمی ،یاقتصاد

 (Reuter&et.al, 2020).گذاردیم اثر تیامن و صلح یهاییایپو فناوری بر و علم در شرفتیپ

 تیا امن در یدیکل نقش به باتوجه و دارد یابرجسته نقش یدفاع  یصنا فناوری در ،رونیازا
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 مخار . دهندیم اختصاص بخش نیا به را یهنگفت یهابودجه هادولت ،یدفاع توان و یمل

 د؛یا آیما  شامار باه  کشاورها  ةبودجراهبردی   یتخص درها بحث نیترمهم از یکی یدفاع

در  (Kollias&Paleologou, 2019).باشاد مای  ا یا کم منااب   از هاا دولات  ةبودج نکهیا ضمن

 کااهش  موجاب  ،یدفاع هایفناوری و  یصنا به بودجه  یتخص که دیرسیم نظربه گذشته

 باار  نیاولا  یبارا  «تیبنو» کهیهنگام و 1973 سال از حال نیا؛ با گردد  یصنا ریسا ةبودج

 ؛(Benoit, 1973)د دار یاقتصااد  ةتوساع  بار  یمثبتا  تاثثیر  ینظاام  هایهزینه که داشت اظهار

 یدفااع   یصانا  در کردنهیهز نقش تا است دهیگرد انجام نهیزم نیا در یمتعدد هایپژوهش

 یدفااع  ةحاوز  در کردنهیهز که دهندیم نشان قاتیتحق. گردد مشخ   یصنا ریسا رشد بر

 تاثثیر  بر یمبن یمدرک آنکه حال دارد؛ یاقتصاد رشد بر مثبت تثثیر افتهیتوسعه یکشورها در

 هاای بررسای  (Dunne&Derek, 2008).ندارد وجود توسعهدرحال یاقتصادها یبرا توجهقابل

 بار  یمثبتا  تاثثیر  ینظام مخار  باال؛ درآمد ساح با یکشورها در دهد کهبیشتر نیز نشان می

 و متوساط  یدرآماد  سااح  باا  کشاورها  در آنکه حال. دارد آن کشور گذاریسرمایه و رشد

 ،یاقتصااد  رشد که گفت توانمی. دارد تثثیر یدفاع هایهزینه رشد بر یاقتصاد رشد ن؛ییپا

 مثبت تثثیر لیدال از یک. یشوند منتقل یدفاع بخش به یشتریب مناب  تا دهدمی را امکان نیا

 یتجاار  یوکارهاا کسب به یدفاع  یفناوری صنا و دانش زیسرر افته،یتوسعه یکشورها در

 باه  یدفااع  هاای فنااوری  زیسرر ،کشورها از یاریبس در (Kollias&Paleologou, 2019).است

 باه  منجر ،یدفاع بخش بهشده داده  یتخص ةبودج از نهیبه ةاستفاد برافزون ،یتجار بخش

بر مبحاث هزیناه در   در کشور ما نیز افزون .است دهیگرد زین یتجار بخش ةفناوران ازین رف 

بخش دفاعی، با افت شدید توانمندی فناورانة بخاش تجااری روبارو هساتیم و باا وجاود       

کنایم.  هاای بااال کساب مای    ی روز را نداریم و یا با هزیناه هایفناور، دسترسی به هامیتحر

های تجاری، توساط بخاش دفااعی،    بسیاری از بخش ازیموردنتوانمندی فناورانه  کهیدرحال

 تاوان می چگونه که کندمی خاور انپژوهشگر ذهن به سؤال نیا ،نی؛ بنابراقابل تثمین است

 را آن یدساتاوردها  و نماود  یبهتار  ةاداستف یدفاع هایفناوری در شدهصرف هایبودجه از

 ؟گرفت کار به زین یتجار بخش در
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 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2

 از یکا ی قارن، مینا  بایش از  یاباساابقه  یدفااع  صانای   نکاه یا باه  توجاه  با ما کشور در

 ناوآوری  فناوری و ةتوسع شرانیپ فناوری و ةتوسع در صنای  نیتریراهبردو  نیدارترشهیر

 از اساتفاده  ضارورت  بار  توساعه  ششام  ةبرناما  در ناد؛ یآیما  شامار باه  یمل دیتول یحام و

 ،گار ید ییساو  از. اسات  شده دیتثک یردفاعیغ بخش برای یدفاع  یصنا اضافی یهاتیظرف

 ةتوساع  یهاا ناه یزم باودن  نییپاا  کشاور،  تجاری بخش و صنعت بخش یهاچالش از یکی

 مناقاه  فناوری در و یاقتصاد نخست گاهیجا به یابیدست وعدم روزآمد ةفناوران یهاتیقابل

 و هاا تیا ظرف ةتوساع  دار،یپا اشتغال افزوده،ارزش رشد و یاقتصاد مستمر رشد بر دیتثک با

 نیبناابرا  باشاد؛ می جامعه رفاه ساح یارتقا جهت در یتجار و یمعدن ،یصنعت هایفناوری

 یهاا یژگا یو تارین مهام  از یکا ی کشاور،  در موجود راهبردی یهابرنامه و قوانین براساس

 نفاوذ  یبااال  سااح  ،یصنعت نوظهاور اقتصااد با یکشاور عنوانبه 1404 افاق در ارانیا .ا.

 رونیا ازا (1396 تجارت، و معدن صنعت، وزارت یراهبرد ةبرنام).بود خواهد مختلف  یصنا فناوری در

 تا گردد انجام یتجار بخش به یدفاع ةشارفتیپ هایفناوری زیسرر یبرا الزم هایاقدام دیبا

 ایا  و یفعلا  خدمات/محصوالت یارتقا و دهیگرد بخش نیا ةفناوران رشد و تیتقو موجب

 یهاا بخاش  باه  جدیاد  محصاوالت  ةتوسع. باشد داشته دنبالبه را دیجد محصوالت ةتوسع

 حفا   رقابات  باازار  در را خاود  انحصااری  و رقابتی موقعیت تا کرد خواهد کمک یتجار

 ةتوساع  و رشاد  موجب ،یتجار یوکارهاکسب ةتوسع و رشد (Radfar&et.al, 2009).نمایند

 خارو   از یریجلاوگ  و کشور از خار  به یتجار  یصنا یوابستگ کاهش کشور، یاقتصاد

 .گرددیم ارز

در  شدهنییتعهای ی فناورانة بخش دفاعی، دستیابی برنامههایتوانمندی از مندبهرهبرای 

وکارهای تجاری ضروری اسات  تقویت فناورانة بخش کسب تیدرنهابرنامة ششم توسعه و 

آمیاز  ای داشت. انجام موفقیتوکارهای تجاری توجه ویژهبه سرریز فناوری دفاعی به کسب

وکارهاای  های دفااعی باه کساب   این امر منوط به شناخت عوامل اثرگذار بر سرریز فناوری
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باشد که زمینة ضارورت ایان پاژوهش را ایجااد     می کشور یبوم طیشرا با متناسبتجاری، 

بندی و تعیین میزان اهمیت، هریک از ، رتبهمؤثرهمچنین با توجه به کثرت عوامل  نماید.می

گذاران در حوزة دفاعی و تجاری را در ایجاد و یا تقویات  تواند مدیران و سیاستعوامل می

شناساایی عوامال باومی    عادم  ری دهد. بدیهی استیا ...ها، قوانین و مقررات و زیرساخت

هاای مناساب   ریازی ها و مقررات الزم و عدم انجاام برناماه  اثرگذار، مان  از تدوین سیاست

منادی از  مناد و اثاربخش سارریز شاده و در نهایات موجاب عادم بهاره        برای انجام نظاام 

 ساؤال  نیبناابرا  ؛رددگمی در شرایط تحریم ژهیوبهدست آمده از آن، شمار بههای بیفرصت

هاای  فناوری زیمؤثر بر سرر یهاعوامل و شاخ اصلی تحقیق به این شکل تدوین گردید: 

 باشد؟ها چگونه میبندی آناند و رتبهکدم یتجار یوکارهابه کسب یدفاع

 

 . پیشینة تحقیق  1-3

 هااایفناااوری انتشااار تااثثیر» عناوان  بااا خااود پااژوهش در ،(2020) «1یمونتگاومر ( »1) 

 منظورهدو هایفناوری کاربرد از یناش هایدیتهد یبررس به «راهبردی یداریپا بردومنظوره 

 هاوش  مانناد  دومنظاوره  هایفناوری انتشار که نموده عنوان پژوهش نیا در. است پرداخته

 راهباردی  ثباات  یبارا  را هاییدیتهد است ممکن ی،ارتباط ةشرفتیپ هایفناوری و یمصنوع

 داده ارائااه هااافناااوری نیااا زیساارر و انتشااار یباارا را الگااویی رونیااازا و کاارده جااادیا

  ) ,2020Montgomery(.است

 -ینظاام  اختراعاات  ثبات جریاان  »باا عناوان   در تحقیقی  ،(2020) «2آکوستا نوئلام»( 2)

 ینظاام  داناش  از استفاده علل یبررس به، «یدفاعپیشرو  هایشرکت در یفن دانش و تجاری

 در دوگاناه  کااربرد  با یبیترک «هایپتنت» جادیا بر مؤثر عوامل و یرنظامیغ هایاختراع یبرا

 کااربرد  باا  اختاراع  ثبات  تعاداد  منظاور  نیا یبرا. ه استپرداخت ،یرنظامیغ و ینظام بخش

 تعداد اند،شدهداده ارجاع یرنظامیغ هایاختراع ثبت در که ینظام اختراع ثبت تعداد دوگانه،

                                                                                                                                                     
1. Montgomery 

2. Manuel Acosta 
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 اناد، شاده داده ارجااع  ینظاام  هاای اختاراع  ثبات  در که یرنظامیغ هایاختراع ثبت به استناد

 ،ینظاام  یتوانمناد  ،یرنظاام یغ یتوانمند ،ینظام و یرنظامیغ هایشرکت ةفناوران یتوانمند

 را ینظاام  ةفناورانا  ییتواناا  شارکت،  یریقرارگ محل شرکت، ةانداز ،ینظام فناوری تیقابل

 اسات،  مهام  دوگاناه  هاای فناوری دیتول یبرا آنچه که داد نشان جینتا. داد قرار یموردبررس

. نادارد  یتا یاهم «یرنظاام یغ فناورانه یتوانمند» کهیدرحال است، «ینظام ةفناوران یتوانمند»

 (Acosta&et.al, 2020).است توجهقابل اریبس شرکت، ةانداز نیهمچن

 یاتیا عمل مفهوم کی ایجاد»، در پژوهشی با عنوان (2019) «1ریمون ریزاو  یفرانسو( »3)

فنااوری   یاتیا عمل مفهاوم  سااختار  یبررس به زین ،«تجاری -های دومنظوره نظامیفناوری از

 باه  دساتیابی  یکا ی کاه  مفهاوم  دو انیم ارتباط یسازشفاف و یرنظامیغ و ینظام ةدومنظور

 باه  یگار ید و مسالح  یروهاا ین یبارا  ازیا موردن خادمات  و کننادگان نیتثم قیطر از هدف

 هاا موضوع تنوع دیبا ابتدا که هنمود مارح و هپرداخت است؛ یفن ستمیس به مربوط هایهدف

 یای همگرا یراساتا  در مربوطاه  یهاا ساؤال  ساپ   و شود فیتوص دوگانه کاربرد قالب در

 (Meunier, 2019).شود مارح

 انتشاار  و ینوآور کنندهتعیین عوامل»با عنوان  یپژوهش در ،(2018) «2تیاشم جان( »4)

 داد قارار  موردماالعه را ؛یفناوری نظام انتشار و ینظام ینوآور یهایژگیو، «فناوری نظامی

 مرباوط  عوامال  منظور نیا یبرا. پرداخت یفناوری نظام انتشاری و نوآور علل یبررس به و

 ساازمان  در تیعضو ،یردولتیغ گرانیباز دیتهد ،یخارج یتیامن دیتهد کشور، کی دیتهد به

 و یداخل ناخال  دیتول ت،یجمع ،ینوآور یهارساختیز به مربوط عوامل زین و یالمللنیب

 (Schmid, 2018).داد قرار یموردبررس کایآمر در را اختراع ثبت

 در تحاول  و یدفااع  گاذاری سارمایه »در پژوهشی با عنوان  ،(2018) «3مالک طارق( »5)

 مربوط یهاداده یگردآور با، «شرفتهیپ یفناور از برداریبهره اندازچشم :یمل یفناور و علم

                                                                                                                                                     
1. Meunier François-Xavier 

2. Jon Schmid 

3. Tariq H. Malik 
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 و ینظاام  ةتوسع و قیتحق در یگذارهیسرما ؛2015 تا 1993 یهاسال طول در کشور 29 به

. داد قارار  موردماالعاه  را یملا  ساوح ریسا در دست آمدهبه شرفتهیفناوری پ از یبرداربهره

 لیا تحل ماورد  دگاهید دو از را یدفاع بخش در( شدهداده  یتخص دالر) یگذارهیسرما وی

 و هاا همقالا  به شدهداده  یتخص یدفاع یدالرها ةکنندلیتعد نقش اول ةمرحل در. داد قرار

 بعاد  ةمرحل در و نمود یابیارز را شرفتهیپ هایفناوری صادرات بر شدهثبت هایاختراع حق

 یاسهیمقا بیمعا و ایمزا با راباه در یفرد یاقتصادها در یدفاع یدالرها ةکنندلیتعد نقش

 یابیا ارز را 1سازمان همکاری و توسعة اقتصاادی  شرویپ اقتصاد عنوانبه آمریکا به نسبت آنها

 (Malik, 2018) .نمود

 یساتگ یشا» عناوان  با یپژوهش در ،(1391) «جواد وزیری و زادهفرتوکحمیدرضا ( »6) 

 یاشابکه  یهاا یهمکار نقش یبررس به «انیبنداده هینظر کی ؛یدفاع یهاسامانه به یابیدست

 خلاق  کاه  کنناد یما  عناوان  پاژوهش  نیا ا در. اسات  پرداخته یدفاع محصوالت ةتوسع در

 تیا قابل مرهاون  ،یدفاع  یصنا بومستیز در یصنعت شیزا قدرت شیافزا و نو محصوالت

 ینیباازآفر  ناد یفرا در یابیدسات  یساتگ یشا. اسات  یبارورسااز  و یهمسوسااز  ،یسازشبکه

 یهاا تیا قابل یسااز یکاانون  ب،یترک ،ییشناسا و افتهیتبلور یدفاع  یصنا سازارزش ةریزنج

 آورده ماراه ه به را دفاع  یصنا از رونیب و داخل در ناهمسو یهاتیظرف ییبازآرا و پراکنده

 (1391وزیری،  و زادهفرتوک).ابدییم سامان «بزرگ یهاشبکه و کوچک یهاهسته» شیآرا و

ی و تدوین سازمدل»در پژوهشی با عنوان (، 1397« )محمدتقی خوبرو و همکاران( »7)

ی مشا خاط ؛ باه بررسای   «ساازی صانعت دفااعی: رویکاردی آمیختاه     ی دومنظاوره مشخط

 یراهنما عنوانبه سازی صنای  دفاعی با شرایط بومی کشور پرداختند و الگویی رادومنظوره

 (1397)خوبرو و همکاران، .نمودند یطراح حوزه نیا گذارانمشیخط یعمل

هاای خاارجی   شود کاه هار یاک از مقالاه    شده، مشاهده میهای بیانبا نگاهی به پیشینه

ای وکارهاای تجااری را از ابعااد ویاژه    شده، موضوع سرریز فناوری دفاعی به کسببررسی

 «هاای پتنات » جااد یا بر مؤثر عوامل ،منظورهدو یهایفناور کاربرد از یناش هایدیتهدمانند 
                                                                                                                                                     
1. OECD 
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یک به بررسی عوامل مؤثر اند، ولی هیچی قرار دادهموردبررسو ...  (یتجار -یدفاع) یبیترک

هاای سیاساتگذاری، ماالی،    وکارهای تجاری در همة جنبهبر سرریز فناوری دفاعی به کسب

 بااوجود دهاد کاه   های داخلی نیز نشاان مای  همچنین بررسی مقاله اند.انسانی و ... نپرداخته

مانناد   کشور در نیشیپ هایپژوهش دارد، فناورانه رشد فناوری در زیسرر که یاریبس دیفوا

 و خاادم  اریمه» ،(1396) «همکاران و یآبادشاه ابوالفضل» ،(1397) «همکاران و میسل یعل»

 ؛(1395) «یاسافندآباد  یای جم دیا عبدالمج دیس و اسدییبن یمصاف» و( 1394) «همکاران

 و اناد داده قارار  یموردبررس یخارج میمستق یگذارهیسرما ریمس از را فناوری زیرسر نقش

 فنااوری از  زیسارر  ژهیا وباه  یداخل  یصنا نیب زیسرر نقش تیاهم و یداخل یهاتیظرف به

 و رشاد  بساترهای  ایجاد جهت ،یتجار یوکارهاکسب به یدفاع  یصنا مانند شرویپ  یصنا

 هاای پاژوهش  اناد. ننماوده  توجاه  ،یتجار یوکارهاکسب در خدمات و محصوالت ةتوسع

 مختلاف  ابعااد  از را یتجاار  وکارهاای کساب  باه  یدفاع یفناور زیسررنیز اگرچه  یخارج

 کشور در متفاوت یفضا به توجه با یول اندو عواملی را معرفی نموده داده قرار موردبررسی

 دنباال  باه  پاژوهش  نیا ا. اسات  متفاوت یادیز اریبس اندازة تا زین زیسرر بر مؤثر عوامل ما،

در کشاور   یتجاار  وکارهاای کساب  باه  یدفااع  هاای فنااوری  زیسارر  بر مؤثر یبوم عوامل

 .باشدمی ینوآور یدارا جنبه نیا از پژوهش نیا بنابراین،؛ باشدمی

 باه  یفنااوری دفااع   زیسرر بر مؤثر عوامل نه،یزم نیا در شدهانجام هایقیتحق یبررس با

 .باشدمی (1شمارة ) جدول ماابق یتجار یوکارهاکسب
یشینة پبر اساس  یتجار یوکارهاکسب به يدفاعی هایفناور زيسرر بر مؤثر عوامل :(1)شمارة  جدول

 تحقیق

 مراجع شاخص

 (Meunier, 2019) ;(Acosta&et.al, 2020) ثبت اختراع با کاربرد دوگانه

 (Acosta&et.al, 2020) ثبت اختراع دفاعی با منب  غیردفاعی

 (Acosta&et.al, 2020) ثبت اختراع غیردفاعی با منب  دفاعی

 (Schmid, 2018) های نوآوریزیرساخت

 (Malik, 2018) های غیرنظامی/ نظامیمیزان ثبت اختراع

 (Schmid, 2018) تهدید امنیت خارجی، تهدید بازیگران غیرنظامی
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 مراجع شاخص

 (Malik, 2018) رشد اقتصادی، صادرات فناوری، تجارت کاال

(1391زاده و وزیری )فرتوک تحقیقاتیهای همکاری با مؤسسه سازی،شبکه  

 (Malik, 2018) گذاری تحقیق و توسعة فناوریسرمایه

 (Meunier, 2019) سازیتوانمندی بازاریابی و تجاری

 (Acosta&et.al, 2020) توانمندی نوآورانه/ فناورانة تجاری

 (Acosta&et.al, 2020) توانمندی نوآورانه/ یادگیری بخش تجاری

 (Acosta&et.al, 2020) شرکتاندازة 

 (Acosta&et.al, 2020) محل قرارگیری شرکت

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

(Montgomery, 2020) (1397)خوبرو و همکاران،   

 

 تحقیق یها. سؤال1-4

 اصلي . سؤال1-4-1

ی تجاار  یوکارهاا کسب به یدفاع هایفناوری زیسرر بر مؤثر یهاشاخ  و عوامل

 باشد؟بندی آنها چگونه میو رتبه اندکدم

 
 فرعي یها. سؤال1-4-2

 اند؟ی کدمتجار یوکارهاکسب به یدفاع هایفناوری زیسرر بر مؤثر عوامل( 1)

 باه  یدفااع  هایفناوری زیسرر بر مؤثر عواملهای مربوط به هر یک از ( شاخ 2)

 اند؟ی کدمتجار یوکارهاکسب

 هاای فنااوری  زیسارر  بار  ماؤثر  یهاا شاخ  و عوامل( میزان اهمیت هر یک از 3)

 ری چقدر است؟تجا یوکارهاکسب به یدفاع

 

 تحقیق یها. هدف1-5

 اصلي . هدف1-5-1

 یوکارهاکسب به یدفاع هایفناوری زیسرر بر مؤثر یهاشاخ  و عواملشناسایی 

 ی آنها.بندرتبه ی وتجار
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 فرعي یها. هدف1-5-2

 ی؛تجار یوکارهاکسب به یدفاع هایفناوری زیسرر بر مؤثر عوامل( شناسایی 1)

 هاای فنااوری  زیسارر  بر مؤثر عواملهای مربوط به هر یک از ( شناسایی شاخ 2)

 ی؛تجار یوکارهاکسب به یدفاع

 باه  یدفااع  هاای فنااوری  زیسارر  بار  ماؤثر  یهاا شااخ   و عوامال بندی ( رتبه3)

 ری.تجا یوکارهاکسب

 

 تحقیق روش. 1-6

 زیاان و یدفاااع  یصاانا ةمورداسااتفاد تواناادماای حاضاار پااژوهش جینتااا کااه آنجااا از

 کاه  آنجاا  از و اسات  یکااربرد  ،هادف  جنباه  از پژوهش رد،یگ قرار یتجار یوکارهاکسب

 اسات،  شاده  انجاام  مربوطاه  یهاسازمان در مصاحبه و پرسشنامه کمک با هاداده یگردآور

 هاا داده یبرخ که آنجا از گرید یسو از. باشدمی یشیمایپ -یفیتوص ،روش جنبه از پژوهش

 یفااز  یبناد رتباه  سپ  و شدهیگردآور نیمحقق ریسا هایپژوهش از زین و خبرگان نظر با

 .باشدمی یکم -یفیک نوع از پژوهش بنابراین است، گرفته صورت

 از کاه  خبرگاان  از نفار  13 ،سااختاریافته برای انجام مصاحبه نیمه پژوهش یآمار ةجامع

معاونات علمای و   ، مادیران ارشاد   یدفااع  صانعت  ارشد کارشناسان یبرخ و ارشد رانیمد

 بااال  باه  ساال  15 کاری ةسابقو نیز مدیران ارشد بخش تجاری با  جمهورییاستفناوری ر

 یفراوانا  درصاد . اناد شاده  انتخا ( یبرفگلوله) هدفمند یریگنمونه روش بابوده است که 

 %8 و یدکتاار یدانشااجو %34 ،یدکتاار %58 شااامل یآمااار ةجامعاا یلیتحصاا یهاااگااروه

همچنین برای تشکیل جلسة خبرگان و تکمیل پرسشانامه مقایساات    .است بوده یکارشناس

 نفر از مدیران و کارشناسان این حوزه استفاده شده است. 13زوجی، از 

ی و اکتابخاناه  ماالعاه  روش باا  گاردآوری اطمعاات   نخسات،  گام در پژوهش، نیا در

 هاای پاژوهش  یبررسا  . باا شد انجام معتبر هایهوبگا و هاکتا  ،هاپژوهش ها،همقال ةماالع

 به پژوهش موضوع که آنجا از(. 2 ةشمار جدول) دیگرد استخرا  هیاول یهاشاخ  نیشیپ
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 متفااوت  طیشارا  باه  توجاه  باا  ،یبعاد  گاام  در اسات؛  وابساته  ماالعه مورد یفضا و بستر

 ،یتجاار  یوکارهاا کساب  به یفناوری دفاع زیسررشناسایی عوامل مؤثر بر  یبرا کشورمان

 مصااحبه  یهاا ساؤال  چاارچو  های میدانی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه انجام شد. بررسی

 از نفار  13 باا  افتهیسااختار مهین صاحبهو م شکل گرفت نیشیپ هایپژوهش ةماالع براساس

دلیال  شاخ  گردید و باه  51ها منجر به استخرا  مصاحبه. دیگرد انجام حوزه نیا خبرگان

شادة باومی باا    هاای اساتخرا   در این زمینه، شااخ   کشورمانتفاوت زیاد بستر و فضای 

در عوامل نیاز باا    هاشاخ بندی ، دستهرونیازاهای پیشینه تفاوت فراوانی داشت. شاخ 

، شاده اساتخرا   یهاا شاخ  جهت بررسی سوم گام در نظر خبرگان صورت گرفته است.

نفر از خبرگان تشکیل شد و خروجای جلساه کاه پرسشانامة      13جلسة خبرگی متشکل از 

 یینهاا  گاام در گردیاد و   1«سوپر دسیژن»افزار ، وارد نرمباشدیمشده مقایسات زوجی اجماع

 انجام پذیرفت. (FANP) «یفاز یاشبکه لیتحل» ندیفرا از استفاده با هاشاخ  یبندرتبه
 

 ادبيات و مباني نظری تحقيق. 2

 2فناوری زيسرر. 2-1

 شارکت  توساعه  و قیا تحق یهاا تیا فعال از یشرکت آن، یط که است یندیفرا ،«زیسرر»

 از (Riebe&et.al, 2020).اباد ییما  دسات  یاقتصااد  تیا مز به راه نیا از و برده بهره یگرید

. روناد یما  شماربه توسعه و قیتحق یهاتیفعال مثبت یرونیب تثثیر زهایسرر که است رونیا

 تحات  شرکت، کی یسودها زین و اختراع ثبت یهاتیفعال که دندیرس جهینت نیا به محققان

 قارار  آنهاا  ییایا جغرافة مناقا  در هادانشگاه و هاشرکت گریدة توسع و قیتحق مخار  تثثیر

 ازهاا، یامت حاق  مانناد  یتیحماا  یهاا سازوکار قدرت از یفناوری تابع زیسرر زانیم. ردیگیم

 یزهایسرر انیجر ،ریاخ ةده چند (Schiling, 2016).باشدمی یتجار یرازها و مؤلف حقوق

 کاه ا چار  اسات، گرفته  توسعه موردتوجه قراردرحال یکشورها ویژه، بهکشورها فناوری به

                                                                                                                                                     
1. Super Decision 

2. Technology Spillover 
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 یهاا و ادغاام  یای همگرا ،یرقاابت  هایمزیت جادیا دانش، شیافزا به منجر زهایسرر نوع نیا

 (1395 همکاران، و یبهمن).گردندیم یاقتصاد

( سارریز فنااوری را باا توجاه باه      2002) 1«ایمااد »( و 1384« )همکااران  و طباطبائیاان »

( 1384همکااران )  و اناد. طباطبائیاان  گذاری خارجی در کشور میزبان تعریف نمودهسرمایه

 (میرمساتق یغ و میمساتق ) اکتسا  ندایفر از است عبارت فناورانه، زیسرراند که عنوان نموده

 حضاور  نیا طور معمولبه که زبانیم کشور در یخارج هایشرکت حضور از یناشفناوری 

 و طباطبائیاان ).است دستیابی قابل هاشرکت نیا توسط یخارج گذاریسرمایه جذ  ندایفر در

 زیسارر  از زباان یم یکشاورها  شادن  مناد بهاره (، 2002همچنین از نظر ایماد )( 1384همکاران، 

 هاای شارکت  ایا  و وابسته هایشرکت به یخارجهای شرکت از افتهیانتقالفناوری  و دانش

 گفتاه  فناوراناه  زیسارر  باشاد،  یخاارج  میمساتق  گاذاری سارمایه  از یناش که زبانیم کشور

 (Imad, 2002).شودیم
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 یدفااع  و یردفاعیغ یهابرنامه نیفناوری ب انتقال مورد در« فناوری دومنظوره» اصامح

 باا  توانناد یم یدفاع و یردفاعیفناوری غ و قاتیتحق که است همراه هاید نیا با و شد ابداع

 کاار باه  ردبا  -بارد  یویسانار  کی در را آنها از استفاده بیشترین توانمی و شده  یتجم هم

 ،یاقتصااد  یای افزاهام  جادیا در باال ظرفیت لیدلبه ها،فناوری نیا (Rath&et.al, 2014).بست

ر قارا  اروپاا  یاة اتحاد موردتوجاه  ،یدفااع  و یدفااع ریغ یهاا حاوزه  نیبا  ینوآور و یصنعت

 ضرورت دارد: لیدل دو هب دومنظوره هایفناوری توجه به .اندگرفته

 ةبودجا  تاثمین  و ارتقاا  ،جااد یا راه از شاتر یب یتا یامن هایفناوری با اروپا هیاتحاد تعامل( 1)

 .است افتاده اتفاق دومنظوره هایفناوری

                                                                                                                                                     
1. Imad 

2. Dual-use Technology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-use_technology
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 ماوارد  یاریبسا  در و اناد شاده  ریدرگ یاندهیفزا طوربه دفاعی و یردفاعیغ هایفناوری( 2)

 حاوزه،  دو نیفنااوری با   انتقاال  و اسات  رممکنیا غ حوزه دو هر از کامل و آشکار ییجدا

 ةنا یزم فنااوری در  یهاشرفتیپ از یاریبس سرد، جنگ طول در. افتدیم اتفاق مداوم طوربه

 باه  تاوان یم موارد نیا جمله از. شد وارد دفاعیریغ ةحوز به آن از پ  و افتاد اتفاق دفاعی

 و ییفضاا  یماهاا یهواپ به یمنته یفناوری موشک جت، یموتورها نترنت،یا ،یاهسته یانرژ

 یهاا ناه یزم در مورداساتفاده  هایفناوری از بزرگی بخش امروزه. کرد اشاره یناوبر ستمیس

. شوندیم وارد دفاعی ةحوز به سپ  و افتهیتوسعه یتجار و دفاعیریغ ةحوز در زین دفاعی

 و یمصانوع  هاوش  چهاره،   یفنااوری تشاخ   به توانیم هافناوری نیا یهانمونه ازجمله

 نمود. اشاره نیسرنش بدون یماهایهواپ

 یبارا  دومنظاوره  هایفناوری رامونیپ یعلم و یاجتماع ترگسترده مباحث شناخت نیبنابرا

 (Martins&Ahmad, 2020) .است مهم اریبس آن از استفاده رامونیپ استیس درک

 یرنظاام یغ یناوآور  یبرا که یفناوری نظام: است درکقابل راه دو از دومنظوره ستفادها

 در. دارد کااربرد  ینظاام  هاای اختراع یبرا که یرنظامیفناوری غ برعک ، ای شودمی استفاده

 یکپاارچگ ی عناوان باه  یدفاع  یصنا سازیدومنظوره فرانسه، یافزارسازجنگ یعمومیة انیب

 فیا تعر اقتصاادی  هاای هادف  و یردفاعیغ هایفناوری تحقق برای یدفاع ةتوسع و قیتحق

 صاورت باه  را یدفاع صنعت سازیدومنظوره از هدف «کایآمر یدفاع دپارتمان». است شده

 د:کنیم مارح ریز

 ی؛نظام زاتیتجه در افتهیبهبود هایفناوری یمعرف سرعت شیافزا( 1)

 ی.نظام یهابخش در تجاری هایفناوری از استفادهة نیهز کاهش( 2)

 در یگاذار هیسارما  را کاا یآمر یدفااع  صانعت  سازیدومنظوره یمشخط فوق، دپارتمان

 (Perani&di Politica, 1997).کناد یما  یمعرف دومنظوره هایفناوری یرو بر توسعه و قیتحق

 کاااربرد بااه مربااوط یهااااسااتیس ،(2020) «همکاااران و سااو فنااگیز» پااژوهشبراسااس  

 نیا ا انتقاال  سازوکار کی عنوانبه تنهانه فرانسه، مانند کشورها یبرخ در دوگانه هایفناوری
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 یمهما  ابعااد  حاضر حال در بلکه روند،یم کاربه یتجار و یدفاع یهابخش نیب هافناوری

 روند.شمار میبه زین ینظام ةتوسع و قیتحق یهااستیس در

 رییتغ قصد دیبا که دارند اشاره مورد نیا به دومنظوره هایفناوری انتقال در پژوهشگران

 ;Martins&Ahmad, 2020).باشد داشته فناوری وجود کی( یرنظامیغ ای ینظام) هیاول کاربرد

Molas-Gallart, 1997) دومنظاوره  کاردن  استفاده عنوان با دومنظوره هایفناوری بردن کاربه 

 اسات؛  آساان  و ساده اول نگاه در ،یتجار یوکارهاکسب و یدفاع بخش در فناوری کی از

برخای  . ردیا گ قرار موردتوجه یستیبایم که دارد یفراوان یمنف و مثبت نکات و هاچالش اما

 ةهما  در کاه  دنا دانیم یاخمق یمعما کی را دومنظوره هایفناوری ةتوسع از پژوهشگران،

 ةنا یزم در ،مثاال  یبارا . اسات  تار برجساته  یبرخا  در و دارد وجاود  فناوری دوگانه اشکال

 روسیا و کیا  باه  لیتباد  اماا پتانسایل   ک،یژنت یمهندس مثبت ظرفیت وجود با «وفناورییب»

 ; (Rath&et.al, 2014; Selgelid, 2009.دارد زیاان را نفاار هاااونیاالیم کشااتن و خارناااک

Pustovit&Williams, 2008) یایا مزا بار  فناوری دومنظاوره،  رامونیپ بحث امروزه حالنیااب 

 گذشاته  در کاه  یتا یامن یهاا جنباه  باه  کمتار  و دارد دیا تثک هاا فناوری نیا یصنعت یاحتمال

 (Martins&Ahmad, 2020) .پردازدیم بود، موردتوجه
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 و ینظااام محصااوالت دیااتول و ساااخت ،یطراحاا) «یدفاااع  یصاانا سااازیدومنظااوره»

در  را صانعت  نیا ا یدفااع ریغ و یدفااع  یهاا یستگیشا قیتلف ی(دفاع صنعت در یرنظامیغ

 تاثمین  ةنا یزم درتنهاا  ناه  ،یکشاور  هار  در یدفاع  یصنا امروزه ،گرید عبارتبه رد؛یگیبرم

 اماور  ،یشهر تیریمد همچون یردفاعیغ یهانهیزم در بلکه ،یدفاع رساختیز و زاتیتجه

  یصانا  در ویاژه باه  و رهیغ و بحران تیریمد ،یرفاه امور بهداشت، و درمان ست،یزطیمح

 تیا قابل دارناد،  یردفاعیغ و یدفاع بخش دو در دوگانه کاربرد که یمرز هایفناوری یدارا

 (Wioeniewski, 2012).دارد استفاده
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 یحت و شدان تخص ، امکانات، انبوه وجود با زین رانیا .ا. یدفاع  یصنادر این راستا، 

 یروهاا ین تنهاا ناه  رییغتدر حالت  و دهیچیپ یازهاین به تواندمی دومنظوره هاینوآوری خلق

 قیا فتل یردفااع یغ یساتگ یشا با را یدفاع یستگیشا و دهد پاسخ زین شهروندان بلکه مسلح،

 یدساتاوردها تنهاا  ناه  ران،یا ا .ا. یدفاع صنعت یدرون یندهاایفر و هازیرساخت رایز کند؛

 و داناش  اماروزه  بلکاه  اسات؛  داشاته  یپا  در را ینظاام  بخش اقتدار ،آن ةجیدرنت و ینظام

 حرکات  یردفااع یغ صانعت  سامت  به زیسرر صورتبه صنعت نیا متنوع ةتجرب و یفناور

 همکااران،  و خاوبرو ).آورد ارمغاان  باه  کشاور  یبارا  را یرنظامیغ وجوه اقتدار تواندمی که کرده

 واقا  م در متقابال  هایحمایت انجام جهت یرنظامیغ و ینظام  یصنا کردندومنظوره (1397

 انریا ا.ا.  یدفاع اقتصاد برتر قدرت کسب جهت الزم یراهبردها از یکی عنوانبه یضرور

 یماال  ب مناا  از درست ةاستفاد موجب امر نیا و آیدمی شماربه ایآس غر  جنو  ةمناق در

 (1399 همکاران، و یبوالحسن).گرددمی کشور
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 نااوری، ف ،یرسااخت یز متعادد  عوامال  از متاثثر  و دهیا چیپ ندیفرا «فناوری سازیتجاری»

 ساو کیا  از تواناد می هرکدام که یعوامل. است...  و یخیتار ،یاسیس ،یاجتماع وکار،کسب

 و رشاد  عوامال . گاردد  آن تیا موفق مان  گرید یسو از و باشد سازیتجاری تیموفق عامل

 هیا دوال نیا ا. اسات  یرسااخت یز یاة ال و یاستگذاریس یةال فناوری در سازیتجاری تیموفق

 نیا ا حیتصاح  اماا  رد،یا گیبرنما  در فنااوری را  سازیتجاری تیموفق و رشد عوامل یتمام

 عوامل با رساختیز و یاستگذاریس یةال. کندیم عوامل ریسا میترم به یاریبس کمک هیدوال

 وامال ع( 2شامارة )  جادول . اسات  دهیتنفناوری درهم سازیتجاری تیموفق و رشد ینشیب

 (Radfar&et.al, 2010).دهدیم نشان را فناوری توسعه سازیتجاری تیموفق و رشد
 سازی فناوری و توسعهی عوامل رشد و موفقیت تجاریبندمیتقس (:2جدول شمارة )

 خروجي بازیگران زمان الیه

                                                                                                                                                     
1. Technology Commercialization 
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 درازمدت هابینش
استادان، عناصر اثرگذار مانند 

 ها و ...معلمان، رهبران، رسانه

 ، رفتارها و ...اندازها، هدفچشم

 و ... هانامهنییآقوانین، مقررات،  اجزای مختلف حکومت مدتمدت و کوتاهمیان هاسیاست

ها و زیرساخت

 خدمت
 مدتکوتاه

ها و مراکز و مسئوالن سازمان

 بازیگران فناوری، بازار و صنعت

سازی موردنیاز تجاریخدمات 

 فناوری

 

 آنها ليوتحلهیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3

هاای اولیاه و چاارچوبی بارای     منجر به استخرا  شاخ  مرور ادبیات در این پژوهش

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

شاده  شااخ  باومی شناساایی    51شاامل  های بومی استخرا  گردد. نتایج حاصل شاخ 

ی نمود. نتایج در جدول شمارة بندمیقسعامل ت 7توان در متناسب با شرایط کشورمان را می

ی شدند که بندرتبهای، عوامل است و با استفاده از فرایند تحلیل شبکه شده داده( نمایش 3)

 در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 
بر اساس مصاحبه با  وکارهای تجاریمؤثر بر سرريز فناوری دفاعي به کسب (: عوامل3جدول شمارة )

 خبرگان

 شاخص عامل ردیف
1 

ت
ند
انم
و

 ی
انه
ور
فنا

 

 سازی فناوریدر تجاری یبخش دفاع یتوانمند 
 گذاری فناوریدر ارزش یبخش دفاع توانمندی  2
 یتجار یوکارهاجذ  کسب یتنوآورانه و ظرف توانمندی   3
 یهای دفاعفناوری ةتوسع الگویسازی در به تجاری توجه   4
 رف  وابستگی فناورانه به سایر کشورها و اقتدار ملی  5
 های دومنظورهکارگیری فناوریتوانمندی به  6
7 

ت
اس
سی

ت
ررا
 مق
 و
ها

 

 دفاعی هایفناوری یزسازی و سررسیاستگذار در تجاری هاینهاد یجاد/تقویتا 
 اعیفناوری دف یزسازی و سررهای تجاریسیاست یاجراهایی برای نهاد ایجاد  8
 سازی فناوریتجاری یانسیاستگذاران و مجر هماهنگی  9
 شدههای وض سیاست یبرا ییهای اجراضمانت   10
 و توسعه در کشور یقتحق هاییتاز فعال یبانیپشت یحقوق نظام   11
 یفناوری دفاع یواگذار یحقوق هایخارو کاهش  یحقوق سازوکارهای   12
 یبخش تجار ةو توسع یقهای تحقزیرساخت یتو تقو یدولت پشتیبانی   13
 یداخل ةفناوران هاییتوانمند یریکارگبه یالزم برا سازوکارهای   14
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 شاخص عامل ردیف
 یتجار یهابخش ةرشد فناوران یبرا یتیحاکم یگرماالبه   15
 فناوری یزجهت سرر یبخش دفاع یمشوقانه برا هایسیاست   16
 یهای دفاعفناوری یریکارگبه یبرا یمشوقانه در بخش تجار هایسیاست   17
 فناوری دفاعی )قوانین، مقررات و ...(سازی تجاری یافزارنمودن بستر نرمفراهم   18
 فناوری یفکر یتمالک هایسازوکار یینتع   19
 ینظام استاندارد مل تدوین   20
 یصنعت ینگکد ینظام مل تدوین   21
 مندنظام یزسرر یبرا یالزم در بخش دفاع یبرنامه و سازوکارها ینتدو   22
23 

ط 
حی
ل م
وام
ع

ني
رو
بی

 

 یوکارهای تجارکسبدر  یرقابت یفضاایجاد   
 کشور یصنعت دفاع هاییتدشمنان کشور به فعال حساسیت   24
 یدفاعبخش  با یعدم همکار یبرا یدشمنان به بخش تجار یدهایو تهد فشارها   25
 یبخش دفاع یبرق یخارج یتجار هایوجود شرکت   26
 فناورانه در کشور یتقاضا یکتحر یالزم برا یسازوکارها تدوین   27
28 

گي
ويژ

ی
ور
فنا
ی 
ها

 

 یصنعت یاز جاسوس یبخش دفاع یفناوری و نگران محرمانگی  
 یفناوری دفاع یدو تول یباال در طراحیراژ( تشمارگان )توجه به  عدم   29
 یهای دفاعصنعت در فناوری یاستانداردها یفتعر عدم   30
 یدفاع یباال یبه استانداردها یبخش تجار یازن عدم   31
 یدر کاربرد تجار یکردن کاربرد فناوری دفاع محدود   32
 بودن فناوری( High Techو  یچیدگیفناوری )پ ماهیت   33
 یهای دفاعفناوری یاطمعات بندیطبقه   34
 (یروکراسوب (،راژیت) ی، شمارگانانسان یرویباالتر ن ینةشده باال )هزتمام یمتق   35
36 

لي
 ما
مل
وا
ع

 

 روز نمودن فناوریبه یبرا یبخش تجار یتوان مال 
 فناوری سازیبه کسب درآمد از تجاری یبخش دفاع نیاز مالی   37
 یهای دفاعدر فناوری یحقوق ماد یهابرنامه تدوین   38
 شده به بخش دفاعیاستفادة بهینه از بودجة تخصی  داده   39
 رشد و توسعة اقتصادی در بخش تجاری   40
41 

ني
سا
ل ان
وام
ع

 

 کسب درآمد از فناوری یبرا یبخش دفاع یانسان یروین ةاراد  
 ی جهت دریافت فناوریتجار یوکارهادر کسب یرانمد یزةو انگ اراده   42
 یتجار یهااز بخش یدر برخ یو مال یادار وجود فساد   43
 یتجار یازفناوری متناسب با ن ةتوسع یبرا یتجاربخش به  یدفاعبخش  اطمینان   44
 موق  فناوریبه یافتدر یبرا یدفاع بخش به یتجاربخش  اطمینان   45
46 

ل 
وام
ع

طي
تبا
ار

 

 یو تجار یدفاع یهابخش ینب یانجیم یواحدها یریتو مد ایجاد  
 ة دفاعیفناوران هاییو ... از توانمند یشگاهنما ی،تخصص ینارهایسم برگزاری   47
 یتجار ةفناوران یازهایاز ن یشگاه و ...نما ی،تخصص ینارهایسم یبرگزار   48
 یبخش تجار یازهایاز ن یبخش دفاع آگاهی   49
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های ویژگي

 فناوری
 

توانمندی 

 فناورانه

 های عوامل موثر بر سرریز فناوری

 دفاعی به کسب و کارهای تجاری
 

 عوامل

 مالي

 

عوامل 

 انساني

 

عوامل محيط 

 بيروني

 

ها و سياست

 مقررات

 

عوامل 

 ارتباطي

 

گاان و  و همچناین مصااحبه باا خبر    شاده انجاام هاای  با بررسی مبانی نظاری و تحقیاق  

ل شامارة  مفهومی بر مبنای نظر خبرگان، ماابق شاک  ، الگویشدهاستخرا کدگذاری مفاهیم 

 .باشدیم( 1)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الگوی مفهومي تحقیق1) شکل شمارة

 

هدای مدؤثر بدر سدرريز فنداوری دفداعي بده        بنددی عوامدل و شداخ    . رتبه3-1

 وکارهای تجاریکسب

 کارهای تجاریوهای مؤثر بر سرریز فناوری دفاعی به کسببندی عوامل و شاخ رتبه

 در اینکه به توجه شده است. باانجام  (Fuzzy ANP)فازی  ایشبکه تحلیل با رویکرد فرایند

مناسابی   شکل به زمینه این در سنتی هایرهیافت به یکدیگرند، وابسته معیارها واقعی دنیای

 را )ANP(ای شابکه  فرایناد تحلیال   1«ساتی توماس»علت،  همین به نیستند. کارگیریبه قابل

                                                                                                                                                     
1 Thomas Saaty 
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 از ایمجموعه آوردن دستبه برای است، (AHP)مراتبی سلسله تحلیل فرایند یافتهتوسعه که

 الزماة ( 1389پاور،  قدسی ؛1388آذر،  باقرزاده و تبریز )عالمکرد. معرفی معیارها برای های مناسبوزن

عناصار   و تماامی  تصمیم محیط ی،ریگمیتصم هدف کافی از روش، شناخت این از استفاده

 که است الزم علت این به شناخت است. این گیرندهتصمیم وسیلةبه گیریتصمیم برای الزم

 را بار یکادیگر   آنهاا  تاثثیر  تعیین و را تصمیم در مؤثر هایممک ةهمبتواند  گیرندهتصمیم

 اولویات  یسات یبایما زوجی  مقایسات کند. را رسم شبکه از حالت ترینواقعی و مشخ 

 سیساتم  از شناخت کاافی  این که آنجا از اما دهند، نشان را یکدیگر به عناصر نسبت واقعی

 در کامال  اطمیناان  باا  کلای  حالات  در تواناد گیرناده نمای  تصمیم و نیست موجود همیشه

-شبکه الگوی تحلیل مشکل این برطرف کردن برای بنابراین کند، قضاوت مقایسات زوجی

 قاعیات،  نباود  هاای حالت در مقایسات برای انجام طبیعی حلراه شود.داده می توسعه ای

و  )رزمای کناد. سازی میرا الگو مقایسه در ابهام هایحالت که است فازی از مقایسات استفاده

 دانست: توان شامل مراحل زیررا می روش نیا گیریروندنمای تصمیم (1387 همکاران،

 گیری؛تصمیم در مؤثر هایمعیار تعیین (1)

 شبکه؛ ( ساخت2)

 ها؛رتبه بردار آوردن دستبه و زوجی مقایسات انجام (3)

 ناسازگاری؛( محاسبة نرخ 4)

 گیری بر یکدیگر؛تصمیم در مؤثر ( وابستگی معیارهای5)

 سوپرماتری ؛ ( محاسبة6)

 بندی.رتبه (7)

 یخروجا  و شاد  لیتشاک  خبرگاان  از نفر 13 از متشکل ایجلسه انجام مراحل باال برای

 .گردیاد  «ژنیدس سوپر» افزارنرم وارد ،بود شده اجماع یزوج ساتیمقا ةپرسشنام که جلسه

قارار   دییا تث قضاوت خبرگاان ماورد   از استفاده با زوجی نیز مقایسات هایپرسشنامه روایی

پاژوهش، تعیاین    گانة 7گیری در خصوص ابعاد مؤثر در تصمیم گرفت. همچنین معیارهای

شادة پاژوهش و   ها و عوامل استخرا شده و نیز شاخ شد و با توجه به معیارهای معرفی
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( 2بندی ماابق شکل شامارة ) ا و عوامل است، شبکة کلی رتبههبندی شاخ هدف که رتبه

 در یدفااع  بخاش  یهاا یفنااور  ةاشااع ی شامل ریگمیتصمایجاد گردید. معیارهای مؤثر در 

 یراساتا  در کشاور  یتجاار  و یدفااع   یصانا  یسااز شابکه ، (C1)ی تجاار  وکارهاای کسب

 از یریجلاوگ  و کشاور  از خار  به یتجار  یصنا یوابستگ کاهش ،(C2)فناورانه  ییافزاهم

  (C4)کشاور  یتجاار  و یدفااع  یهاا بخاش  یهایتوانمند ساح یارتقا و (C3) ارز خرو 

. همچنین با استفاده از تحلیل عوامل محایط درونای   اندشدهنییتعکه با نظر خبرگان  باشدمی

. جهات  دیا گرد نیای تعو محیط بیرونی و نظر خبرگان، وابساتگی معیارهاای پاژوهش نیاز     

پرسشنامه، نرخ سازگاری موردبررسی قرار گرفت. نرخ ناسازگاری  یهاسؤالبررسی پایایی 

هاای  دهنادة ایان موضاوع اسات کاه مقایساه      دهند در واقا  نشاان  نشان می IRکه آن را با 

شده در جدول مقایسات زوجی با هم ناسازگار و متناقض نیستند. اگر مقدار آن کمتار  انجام

است. برای محاسبه این مقادار از روش باردار    قبولقابلشده های انجاممقایسه باشد 1/0از 

، بارای  «ساوپر دسایژن  »افازار  شده باا نارم  است. نرخ ناسازگاری محاسبه شده استفادهویژه 

عباارتی مااتری  حاصال ساازگار اسات(. پا  از       باشاد )باه  می 005/0ماتری  پژوهش، 

هاای  ( و جدول3، نتایج ماابق شکل شمارة )«دسیژن سوپر» افزارنرماطمعات در  واردکردن

گوناه کاه از نتاایج مشاخ  اسات، عامال       دسات آماده اسات. هماان    ( به5( و )4شمارة )

هاای  و عامل ویژگی گرفته قراردر رتبة اول  288245/0با وزن  (PLT)ها و مقررات سیاست

( 5( و )4شامارة )  هاای در رتبة آخار قارار دارد. جادول    047105/0با وزن  (TES)فناوری 

 دهد.ی را نشان میبندرتبهدست آمده از های بهعوامل به همراه وزنو ها ی شاخ بندرتبه
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 هابندی عوامل و شاخ جهت رتبه ANP شبکه (: ساختار2) شکل شمارة

 
 بندی عوامل(: نتايج رتبه3شکل شمارة )

کد کد 

کد کد 
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 های تحقیقی شاخ بندرتبه(: 4جدول شمارة )

 شاخص کد
وزن از ماتریس 

 محدودشده

رتبه در 

 گروه

 رتبة

 کل

SOFT 6 4 01602/0 (سازی فناوری دفاعی )قوانین، مقررات و ...افزاری تجاریایجاد بستر نرم 

IPRM 9 5 01119/0 تعیین سازوکارهای مالکیت فکری فناوری 

SPLO 5 3 01604/0 مند فناوریسرریز نظام تدوین سازوکارهای 

INST 
های سازی و سرریز فناوریایجاد/ تقویت نهادهای سیاستگذار/ اجرایی تجاری

 دفاعی
01610/0 1 3 

CRDT 4 2 01607/0 های اجراییسازی فناوری و ضمانتهماهنگی سیاستگذاران و مجریان تجاری 

THRT  26 7 00319/0 تهدیدهای دشمنانسازوکارهای مرتبط با مدیریت فشارها و 

STND 24 6 00325/0 های استاندارد ملی و نظام ملی کدینگ صنعتیتدوین زیرساخت 

MDIT  1 1 02355/0 ی دفاعی و تجاریهابخشایجاد و مدیریت واحدهای میانجی بین 

EXHM 10 4 01109/0 های فناورانه دفاعیسمینارهای تخصصی، نمایشگاه و ... از توانمندی 

EHBC 15 5 00656/0 های فناورانه تجاریسمینارهای تخصصی، نمایشگاه و ... از توانمندی 

INFM 18 6 00613/0 آگاهی بخش دفاعی از نیازهای بخش تجاری 

INFC 8 3 01135/0 های فناورانه دفاعیآگاهی بخش تجاری از توانمندی 

STRG 2 2 02265/0 دفاعی و تجاری مندها و راهبردها برای ارتباط نظامتعریف هدف 

TRST 23 7 00360/0 اعتمادسازی بین بخش دفاعی و تجاری 

TINT 12 2 00789/0 های فناورانة داخلیکارگیری توانمندیسازوکارهای به 

GDMN 11 1 00864/0 ی حاکمیتی رشد فناورانة بخش تجاریگرماالبه 

INCM 17 4 00625/0 فناوریهای مشوقانه در بخش دفاعی جهت سرریز سیاست 

INCC 20 5 00554/0 های مشوقانه در بخش تجاری جهت دریافت سرریزسیاست 

XCMP 27 6 00142/0 های تجاری خارجی در سرریزرقابت با شرکت 

ICMP 13 3 00730/0 المللیایجاد فضای رقابتی داخلی و بین 

MRKT  28 7 00093/0 در کشورتدوین سازوکارهای الزم برای تحریک تقاضای فناورانه 

COMM 7 1 01362/0 گذاری فناوری در بخش دفاعیسازی و ارزشتوانمندی تجاری 

INVC 21 5 00497/0 وکارهای تجاریتوانمندی نوآوری و ظرفیت جذ  کسب 

DUAL 16 3 00632/0 های دومنظورهکارگیری فناوریتوانمندی به 

ORGN  25 7 00321/0 تجاری جهت انجام سرریزارتقای ساختار سازمانی بخش دفاعی و 

MOTV 19 4 00601/0 سازوکارهای ایجاد انگیزه در نیروی انسانی بخش دفاعی و تجاری 

GSUP 14 2 00660/0 های تحقیق و توسعة بخش تجاریپشتیبانی دولتی و تقویت زیرساخت 

MODL 22 6 00452/0 های دفاعیبهبود الگوی توسعة فناوری 
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 ی عوامل تحقیقبندرتبه(: 5جدول شمارة )

 بعد رتبه وزن

288245/0 1 PLT 

180574/0 2 CON 

152132/0 3 TEA 

129894/0 4 EXT 

113939/0 5 HUM 

088110/0 6 FIN 

047105/0 7 TES 

 

 . تحلیل حساسیت3-2

 لیا وتحلهیا تجزی عوامال،  بناد رتباه از  آماده  دسات باه بررسی استواری نتایج  منظوربه

بار مبناای    لیوتحلهیتجزصورت گرفته است. این « دسیژنسوپر »افزار حساسیت توسط نرم

گیرد. با توجه به اینکه ، انجام میشدهنییتعهای از معیارها و شاخ  آمده دستبههای وزن

باالترین  (C2)افزایی فناورانه سازی صنای  دفاعی و تجاری کشور در راستای هممعیار شبکه

در معیارها و شاخ  ایجاد و مادیریت واحادهای میاانجی باین بخاش دفااعی و        وزن را

( باه خاود   5) ةشامار هاا بار مبناای جادول     باالترین وزن را در شااخ   (MDIT)تجاری 

 شود.اند، تحلیل حساسیت بر اساس این معیار و شاخ  انجام میاختصاص داده

 
در راستای  سازی صنايع دفاعي و تجاری کشور(: تحلیل حساسیت بر مبنای معیار شبکه4شکل شمارة )

 افزايي فناورانههم
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شده، با تغییرات وزنی )افازایش   ( نشان داده5( و )4های شمارة )در شکل که گونههمان

سازی صنای  دفاعی و تجااری کشاور   ترین معیار )شبکهپراهمیت و کاهش اهمیت( پیرامون

جاد و مدیریت واحدهای میاانجی باین بخاش    افزایی فناورانه( و شاخ  )ایدر راستای هم

هاا و  بندی عوامل تغییری نخواهاد کارد و همچناان عامال سیاسات     دفاعی و تجاری(، رتبه

 در رتبة اول قرار دارد. 288245/0با وزن  (PLT)مقررات 

 
 (: تحلیل حساسیت بر مبنای شاخ  ايجاد و مديريت واحدهای میانجي5) شکل شمارة

 

 گيری. نتيجه4

 بندیجمع .4-1

وکارهاای تجااری   های دفاعی باه کساب  در این پژوهش، عوامل مؤثر بر سرریز فناوری

شده، مصاحبه باا  های انجامموردبررسی قرار گرفت. برای این منظور پ  از بررسی پژوهش

عامال اساتخرا     7در قالاب   شاخ ، 51خبرگان دفاعی و تجاری در این زمینه انجام شد. 

نظار   توجاه باه   باا  بندی انجام شاد. ای فازی، رتبهاز فرایند تحلیل شبکهگردید و با استفاده 

هاا و مقاررات در رتباة اول، عامال     ای، عامال سیاسات  خبرگان و نتایج فرایند تحلیل شبکه

های دفاعی و تجاری در رتبة دوم، عامل توانمندی فناورانه در رتبة سوم، ارتباطی بین بخش

، عامل انسانی در رتبة پنجم، عامل مالی در رتبة ششام و  عامل محیط بیرونی در رتبة چهارم

 های فناوری در رتبة هفتم قرار گرفتند.درپایان ویژگی
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در  یییاستگذار و اجراس ینهادها تیتقو/جادیا»ها و مقررات، شاخ  در عامل سیاست

رتباة   .اسات  گرفتاه  رارقا در رتباة اول اهمیات   « یهای دفاعفناوری زیسازی و سررتجاری

ساازی  جااری ت انیا گذاران و مجرسیاست یهماهنگ»دی در این عامل مربوط به شاخ  بع

 نیبا  مناد نظاام  ارتبااط  باه  مرباوط  عامال اسات. همچناین   « ییهای اجرافناوری و ضمانت

 ادجا یا» شااخ   عامال،  نیا ا در. است گرفته قرار دوم ةرتب در تجاری و یدفاع یهابخش

 .سات ا گرفتاه  قرار تیاهم اول ةرتب در ،«یتجار و یدفاع یهابخش نیب یانجیم یواحدها

 تیا اهم نشانگر که شده عنوان پژوهش نیا خبرگان نظر از رتبه نیاولعنوان به شاخ  نیا

 باشد.  باالی آن می ضرورت و

گذاری فنااوری  سازی و ارزشتجاری یتوانمند»، شاخ  فناورانه یوانمنددر عامل ت

و  یرقابات داخلا   یفضاا  جااد یا» بیرونای، شااخ   ، در عامال محایط   «یدفاع در بخش

و  یبخاش دفااع   نیب یاعتمادساز»و همچنین در عامل مناب  انسانی، شاخ  « یالمللبین

اند. براساس نظر خبرگاان ایان پاژوهش؛ عوامال     در رتبة اول اهمیت قرار گرفته« یتجار

 نچاه چنای آخار اهمیات قارار دارناد.     هاا رتباه هاای فنااوری در   مالی و ساپ  ویژگای  

مناد باین بخاش دفااعی و     های مربوط به قوانین و مقررات و نیز ارتباط نظاام زیرساخت

ی طراحی گردند، ویژگی فناوری دفاعی مانناد  درستبهشده، تجاری و نیز سایر عوامل بیان

ی در ایان فرایناد دارناد و    رنگا کام نقاش   فنااوری دفااعی   1بندی اطمعاتیامنیت یا طبقه

وکارهاای  ی الزم سرریز فناوری دفااعی باه کساب   هاتیمحدودن توان با درنظر گرفتمی

 تجاری را انجام داد.

 

 

                                                                                                                                                     
 بندی اطمعاتی عبارتنداز:طبقه. 1

 ی قرمز: امکان سرریز به بخش تجاری وجود ندارد.هایفناورا 

 بودن بخش تجاری ظرفیت ورود مناسب را ندارد.« تکهای»به دلیل پیچیده و  ی زرد:هایفناورا 

 ی سبز: امکان سرریز به بخش تجاری وجود دارد.هایفناورا 
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   . پیشنهادها4-2

 . پيشنهادهای اجرایي4-2-1

در  یای گاذار و اجرا سیاسات  ینهادهاا  تیتقو/جادیا»با توجه به رتبه اول شاخ   (1)

گاردد  پیشنهاد می ها و مقررات؛در عامل سیاست« یهای دفاعفناوری زیسازی و سررتجاری

و اجرایای در زمیناه سارریز     سیاستگذاربا همکاری وزارت دفاع و وزارت صنای ، نهادهای 

وکارهای تجاری ایجااد گاردد. بادون شاک نهادهاایی کاه       مند فناوری دفاعی به کسبنظام

های توانند مجموعه الزامات و محدودیتمتشکل از هر دو بخش دفاعی و تجاری باشند می

ی تار موفقیی با قابلیت اجرایی باالتر و هااستیسرا در نظر گرفته و در نتیجه  هر دو بخش

 تدوین نمایند. 

؛ «یتجار و یدفاع یهابخش نیب یانجیم یواحدها جادیا» شاخ ( با توجه به رتبه 2)

 در ،یتجاار  و یدفااع  یهاا بخشبین  یانجیم یواحدها تیتقو ای و جادیا گرددپیشنهاد می

 اطامع  جهات  الزم یهاا ناه یزمتاا   ردیا گ قارار  امر تیاولو در افراد ای و نهاد سازمان، قالب

 از یتجاار  یهاا بخش اطمع نیهمچن و یتجار بخش فناورانه یازهاین از یدفاع یهابخش

 لیتساه  را واحدها نیا نیب ارتباط زین و ندینما فراهم را یدفاع بخش فناورانه یهایتوانمند

 .کنند

 گاذاری فنااوری در بخاش   سازی و ارزشتجاری یتوانمند»( بر اساس رتبه شاخ  3)    

گردد مدیران بخش دفاعی با همکاری با معاونت علمی فناوری ریاست ؛ پیشنهاد می«یدفاع

هاای مرباوط باه    مشاوران با تجربه در این حاوزه و ... توانمنادی   جمهوری، متخصصین و

 های دفاعی تقویت نمایند.فناوری را در بخشگذاری سازی و ارزشتجاری

گردد ، پیشنهاد می«یالمللو بین یرقابت داخل یفضا جادیا» ( با توجه به رتبه شاخ 4)

های تجاری کشاور و نیاز تمهیاداتی    اقداماتی جهت تحریک فضای رقابت داخلی در بخش

تواناد  قادامات مای  المللی انجام شود. این اهای تجاری در بازارهای بینحضور بخش جهت

عناوان گیرناده سارریز    های تجاری بههای جدید توسط بخشمحرکی برای دریافت فناوری

 عمل نماید.



   1400تابستان ، 74، شمارة نوزدهمفصلنامة علمی راهبرد دفاعی، سال   

، پیشانهاد  «یو تجاار  یبخاش دفااع   نیبا  یاعتمادسااز » ( با توجه به رتباه شااخ   5)

 شاده نیای تعی بندزماندر  سازی، تولید انبوه فناوریگردد مدیران دفاعی در بحث تجاریمی

داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز بخاش تجااری متناساب باا شارایط فضاای        مدنظررا 

دفااعی باه بخاش تجااری، پیشانهاد      بخش  اعتمادباشند. همچنین برای  تجاری وکارکسب

ی داخلای، بخاش   هاا یتوانمندگردد قوانین و مقرراتی تدوین گردد تا در صورت وجود می

 گردند.  هایندتوانمتجاری ملزم به استفاده از این 
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ی دفااعی و تجااری   هاا بخاش ی بااال  ردهاز آنجا که خبرگان ایان پاژوهش از مادیران    

بنابراین ؛ صرف شده است هامصاحبهزیادی جهت هماهنگی برای انجام  زمانمدت، اندبوده

بار   مؤثری عوامل بندرتبهی زمانی، این پژوهش فقط به شناسایی و هاتیمحدود توجه به با

 بعادی  ی تجاری پرداختاه اسات و باه پژوهشاگران    وکارهاکسبسرریز فناوری دفاعی به 

 هایپژوهش انجام به آن، نتایج توسعه و پژوهش این راستای تکمیل در تا شودمی پیشنهاد

 :ورزند اهتمام زیر

در بخاش   ازیا موردن یهاا رسااخت یز ، مقاررات و هاا استیس بندی( شناسایی و رتبه1)

 ی تجاری.وکارهاکسبفناوری دفاعی به  موفق زیسرر جهت دفاعی

در بخاش   ازیا موردن یهاا رسااخت یز ، مقاررات و هااستیس بندی( شناسایی و رتبه2) 

 ی تجاری.وکارهاکسبفناوری دفاعی به  موفق زیجهت سرر تجاری

 در عملکرد واحدهای میانجی بین مؤثری هاشاخ عوامل و  بندی( شناسایی و رتبه3) 

 ی تجاری.وکارهاکسببخش دفاعی و 
 

***** 
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