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رقابتــی و کســب مزیــت رقابتــی اســت .اهمیــت فراینــد توســعهی محصــول جدیــد در محصــوالت پیچیــده دوچنــدان اســت .اجــرای موفقیتآمیــز
پروژههــای توســعهی ایــن محصــوالت وابســتگی شــدیدی بــه ،در اختیــار داشــتن فناوریهــای جدیــد و پیشــرفته (بــرای بهرهگیــری درزیرســامانههای
محصــول نهایــی) دارد .از طرفــی اکتســاب فناوریهــای پیشــرفته دارای ریسـکهای مالــی و زمانــی باالیــی اســت و یکــی از راهبردهــای اساســی بــرای
تســریع در اجــرای پروژههــای ســامانهای پیچیــده و کاهــش هزینههــای آن ،اســتفاده از شــبکهی تأمینکننــدگان بیرونــی در قالــب شــرکتهای
دانشبنیــان بهمنظــور اکتســاب و انتقــال (بــه درون) فناوریهــای مــورد نیــاز در ســامانه و دســتیابی بــه دانــش فنــی آنهاســت .نظــارت بــر گامهــای
توســعهی فنــاوری و تحویلگیــری فنــی یکــی از دغدغــه هــای ســازمان متولــی ســامانههای پیچیــده در فضــای کار شــبکهای و مواجهــه بــا پیمانــکاران
دانشبنیــان اســت .هــدف ایــن مقالــه ارائ ـهی چارچــوب و معیــاری بــرای شناســایی و اثبــات ســطح آمادگــی فنــاوری برونسپاریشــده اســت تــا
کارفرمــای پــروژهی فنــاوری (کــه طــراح و مســئول ســامانهی اصلــی اســت) براســاس ایــن معیــار ،ســطح آمادگــی فنــاوری را تأییــد کنــد .ایــن تحقیــق
از نــوع توصیفــی پیمایشــی اســت کــه از تجربیــات متخصصیــن دفتــر طراحــی مرتبــط بــا طراحــی و توســعهی ســامانههای پیچیــده و همچنیــن تعاریف
موجــود درزمین ـهی ســطح بلــوغ فنــاوری و همچنیــن دیدگاههــای مهندســی سیســتم استفادهشــده اســت و بعــد از مــرور ادبیــات موجــود دربــارهی
چگونگــی ارزیابــی و تعییــن ســطح آمادگــی فنــاوری ،از تحلیــل خبرگــی و همچنیــن اســناد و تجربیــات کارشناســان دفتر طراحــی درزمینهی مهندســی
سیســتم و مهندســی ســاخت اســتفاده شــد و همچنیــن ابــزار «ســطوح آمادگــی فنــاوری» ( )TRLبــرای ارزیابــی آمادگــی فنــاوری انتخــاب شــد و بــه
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ی از طریــق نظــرات
تناســب هریــک از ســطوح آمادگــی فنــاوری ،مــدارک و مســتندات فنــی متعــارف بهعنــوان معیــار تأییــد ســطح آمادگــی فنــاور 
خبرگی شناســایی شــد.

واژگان کلیدی:

توسعهی محصول جدید ،سامانهی پیچیده ( ،)CoPSسطوح آمادگی فناوری ()TRL

 .1مقدمه

ســاليان متمــادي مزيــت رقابتــي ســازمانها در فراينــد توليد
نهفتــه بــود ،امــا امــروزه توانمنــدي در توســعهی محصــول

جديــد ،يكــي از قابليتهــاي مزيتآفريــن محســوب

ميشــود ،بهگونــهاي كــه بســياري از ســازندگان تــراز اول

جهانــي بــا برونســپاري امــر ســاخت و معطوفشــدن بــر
مديريــت طراحــي و توســعهی محصــول و خدمــات ،رقابت در

عرص ـهی جهانــي را پيــش ميبرنــد ]1[.توســعهی محصــول

جدیــد بهعنــوان رویکــردی نویــن بــرای پاســخگویی بــه
تغییــرات محیطــی بــهکار مــیرود و مقدمــهای بــرای ورود
بــه فضــای رقابتــی و کســب مزیــت رقابتــی در جهــان

پویــای امــروز اســت .در ســال  1981از  700شــرکت

آمريکايــي ،حــدود يــک ســوم از ســود ايــن شــرکتها بــه

واســطهی محصــوالت جديــدي بــود کــه عرضــه کردهانــد.

درحاليکــه در ســال  ،1970ایــن مقــدار يــک پنجــم بــود.

[ ]2طبــق آمــاری کــه در اوایــل دهــهی  1990بهدســت
آمــد ،از هــر  11پــروژهی توســعهی محصــول جدیــد ،تنهــا

یــک مــورد بــه موفقیــت ختــم شــد ]7[.نقــش نــوآوری در
خلــق محصــوالت جدیــد آشــکار اســت .بــا بررســی اجمالــی

مدلهــای نــوآوری مشــاهده میشــود کــه ســیر تکوینــی
ایــن مدلهــا از فضــای محــدود و یکســویه (فشــار علــم و

تکنولــوژی و یــا کشــش بــازار) بهســمت فضــای تعاملــی و

کار شــبکهای حرکتکــرده اســت و رویکــرد جدیــد مــدل

نــوآوری ،بهرهگیــری از توانمندیهــا و منابــع بیرونــی و

همچنیــن تشــریک مســاعی در قالــب کار شــبکهای بــرای
تحقــق نــوآوری اســت .در ایــن دیــدگاه بــا اشــاره بــه اینکــه

در شــرایط رقابتــی کنونــی ،دیگــر دسترســی بــه ابزارهــاي

در طراحــی و توســعهی اینگونــه محصــوالت ،همانگونــه

فنــی یــک مزیــت رقابتــی جــدي بــ ه حســاب نمیآیــد،

کــه در شــکل ( )1مشــاهده میشــود ،پــروژهی توســعهی

همــکاري هســتند کــه بــراي بنگاههــا و ســایر بازیگــران

و شــروع پــروژهی اصلــی (توســعهی ســامانه) بــا مراحــل

ادعــا میشــود کــه دسترســیهاي ارتباطــی و شــبکههاي

ایجــاد مزیــت رقابتــی میکننــد ]13[.از طرفــی بهــرهوری

سیســتمی از پروژههــای توســعهی فنــاوری مجزاســت
پایــان پــروژهی توســعهی فناوریهــای مــورد نیــاز ســامانه

عناصــر یــک شــبکه بهشــرط وجــود روابــط ســامانمند

همزمــان اســت .در نتیجــه بــرای توســعهی محصــوالت

و ســایر بازیگــران بــه کمیــت (تعــداد) و کیفیــت (شــدت

جدیــد ،زمینههــای متعــددی از تخصــص و دانــش فنــی

میتوانــد باالتــر باشــد .بهعبــارت دیگــر ،بهــرهوري بنگاههــا

پیچیــده بهدلیــل وابســتگی بــه فناوریهــای متعــدد و

و دانشبنیــان بــوده ،دوچنــدان اســت .ویژگــی ایــن نــوع
از تکنولوژیهای پیشرفته تشکیل شدهاند،

نيــاز بــه يكپارچگــي بااليــي در ميــان زیــر سيســتمهایش

دارد،

شــبکه یکــی از ضرورتهــای کلیــدی اســت و در مدلهــای

جدیــد نــوآوری کــه تأکیــد زیــادی بــه بهرهگیــری از
توانمندیهــای بیرونــی و شــبکه دارد ،مفهــوم نــوآوری بــاز

منحصربهفــرد هســتند و دارای هزینــه و عــدم قطعیــت

معرفیشــده اســت .از طرفــی فراینــد توســعهی محصــوالت
پیچیــده عمدت ـاً در قالــب طرحهــای توســعهی محصــوالت

متشــکل از تعــداد زیــادی از اقــام و زیرمجموعههــا

اســت عالوهبــر قابلیتهایــی کــه بــرای اجــرای طــرح الزم

دارای مشــتری خــاص و اغلــب سفارشــی اســت و در

بتوانــد بــا اســتفاده از شــبکهی همــکاری فنــی طرحهــای

تکنولوژیــک بــاال هســتند،

هســتند،

محیــط نوآورانــه توســعه مییابــد.

جدیــد انجــام میشــود و بهمنظــور موفقیــت آنهــا الزم
اســت ،ســازمان قابلیتهــای جدیــدی داشــته باشــد تــا

توســعهی محصــوالت را بــا موفقیــت اجــرا کنــد]13[ .

شکل ( )1چرخهی عمر تحقق محصول سامانههای پیچیده []4
در زمینــهی شــبکه ،مطالعــات متعــددی انجامشــده اســت

اســت .گســتردگی تنــوع و پیچیدگیهــای دانــش فنــی و

انجامشــده درزمین ـهی نــوآوری بــاز و بهرهگیــری از شــبکه

بهقــدری اســت کــه امــکان ســرمایهگذاری و ورود بــه تمامــی

و مباحــث جدیــدی مطرحشــده اســت .در تحقیقــات اخیــر

اکثــر تحقیقــات درزمينههــاي ســاختارهاي شــبكه ،روابــط

فناوریهــای مــورد نیــاز بــرای خلــق محصــوالت پیچیــده،

حوزههــای فناوریهــا وجــود نــدارد و توســعهی شــبکه و

بيــن اعضــا و نتايــج مــورد انتظــار انجامشــده اســت و

بهرهگیــری از توانمندیهــای فناورانــه و نوآوران ـهی بیرونــی

بــا آنهــا بــا كمتوجهــي روبروشــده اســت ] 15[.همچنیــن

توجــه بــه پیامدهــای مثبــت بهرهگیــری از توانمندیهــای

مســئلهی قابليتهــاي مختلــف درونســازماني در مقايســه

تحقیقــات اندکــی درزمینــهی توانمنــدی و قابلیتهــای

درونســازمانی بــرای کار در فضــای نــوآوری بــاز انجامشــده

ضرورتــی جــدی و حیاتــی اســت .از طرفــی ایــن ضــرورت بــا

بیرونــی از قبیــل کاهــش هزینــه و زمــان ،عــدم قطعیــت

تکنولوژیــک و افزایــش دسترســی بــه فناوریهــای جدیــد
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محصــوالت (پیچیــده) بهشــرح زیــر اســت]11[:

دانــش و فنــاوری در قالــب شــبکه و مدیریــت روابــط داخلــی
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( )CoPS: Complex Products and Systemsکــه فناوریمحــور

بــرای اینگونــه ســازمانها ،بهرهگیــری از منابــع بیرونــی

اهمیــت ایــن رویکــرد نویــن بهویــژه در محصــوالت پیچیــده

ایــن زمینههــا بــرای یــک بنــگاه امکانپذیــر اســت و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و عمــق) تعامــات و ارتباطــات آنهــا وابســته اســت]3[.

الزم اســت و بسترســازی و کســب قابلیــت در تمامــی

دوچنــدان میشــود و با ّ
لطبــع ،الزمــهی اتخــاذ رویکــرد

جدیــد نــوآوری بــاز ،شناســایی و ایجــاد توانمندیهــای

کنــد و الزم اســت مســتندات و مــدارک فنــی معتبــر ایــن

دیگــر براســاس آسیبشناســی انجامشــده در صنعــت

بــرای تفســیر و اثبــات هریــک از مراحــل  TRLدر ارزیابــی

منابــع بیرونــی ،توســعهی متــوازن شــبکه ،انتقــال دانــش

هریــک از مراحــل  TRLمعیارهایــی را داشــته باشــیم.

درونســازمانی متناســب بــا ایــن رویکــرد اســت .از طــرف

ل تعامــل بــا
محصــوالت پیچیــده ،نگرانــی هایــی از قبیــ 

شناسایی سطوح آمادگی فناوری( )TRLبراساس مستندات فنی

فنــی بــه درون ســازمان ،جلوگیــری از نشــر اطالعــات دارای
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ادعــا را اثبــات کنــد .لــذا بــا توجــه بــه چالــش پیــشرو
فناوریهــای برونسپاریشــده ،ضــروری اســت کــه بــرای

درنتیجــه در ایــن تحقیــق از تجربیــات ســازمانی موجــود در

طبقهبنــدی ،نگهداشــت نخبــگان ،مدیریــت بــر داراییهــای

مطالع ـهی مــوردی و دیــدگاه مهندســی سیســتم بهعنــوان

رابطــهی بلندمــدت ،نظــارت بــر همــکاران داخــل شــبکه

ســامانهای بــزرگ و پیچیــده و همچنیــن دیــدگاه مهندســی

معنــوی ،تســهیلگری منابــع مالــی ،ترغیــب شــبکه بــه
و  ...بــرای کار در فضــای نــوآوری بــاز مشاهدهشــده اســت

ابــزار مهــم و تأثیرگــذار در مدیریــت فنــی پروژههــای
ســاخت بهعنــوان واســطهی انتقــال از تحقیقــات بــه تولیــد،

کــه بــرای رویارویــی بــا ایــن دغدغــه هــا ،قابلیتهــای

استفادهشــده اســت .براســاس دیــدگاه ســازمانهای

یکــی از قابلیتهــای جدیــد بــرای کار در محیــط شــبکهای

درونســازمانی موجــود در مطالعــ ه مــورد ایــن تحقیــق،

درونســازمانی ضــروری اســت ]4[.

پیـشرو و فعــال درزمینـهی مهندســی سیســتم و تجربیــات

و بهرهگیــری از توانمندیهــای بیرونــی در توســعهی

هــدف اصلــی مهندســی سیســتم بــه کمینهرســاندن

برونسپاریشــدهی توســعهی فنــاوری و تحویلگیــری

الزامــات و ویژگیهــاي تعریفشــده بــا کمینــه هزینــه و

فناوریهــای جدیــد نظــارت فنــی بــر پروژههــای

فنــی آنهاســت .بــا توجــه بــه تجربیــات کشــورهای دیگــر

درزمین ـهی ارزیابــی ســطح بلــوغ فنــاوری ،همانگونــه کــه
در بخــش مــرور ادبیــات آمــده اســت ،ابــزار(Technology

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهســطح مشــخصی از آمادگــی فنــاوری اطمینــان حاصــل

خطاهــاي طراحــی در دســتیابی بــه محصولــی منطبــق بــا
کمینــه زمــان اســت .خطاهــاي طراحــی میتوانــد ناشــی از
عــدم تعریــف درســت نیازهــا و الزامــات ،ضعــف در تطابــق

فیزیکــی و کارکــردي اجــزا و زیرمجموعههــا ،ناتوانــی در

Readiness Levels) TRLبــه یــک ابــزار مفیــد بــرای

مدیریــت روابــط و دادههــاي طراحــی ،ضعــف در شناســایی

گســتردهی جهانــی نســبت بــه آن وجــود دارد .بهویــژه

سیســتم ،مدیریــت مؤثــر و یکپارچــهي فراینــد طراحــی

ارزیابــی ســطح آمادگــی فنــاوری مطــرح اســت و اقبــال

و ارزیابــی ریســکهاي طراحــی و  ...باشــد .مهندســی

اینکــه در صنایعــی کــه دارای محصــوالت ســامانهی

اســت و اســتقرار و پیادهســازي الزامــات نظــام مهندســی

ماننــد انگلســتان و کانــادا ایــن ابــزار اســتفاده میشــود]6[.

مهــم در مدیریــت فنــی پروژههــای طراحــی و توســعه اســت.

پیچیــده از قبیــل ناســا یــا صنایــع دفاعــی کشــورهایی
درنتیجــه بــا توجــه بــه تناســب ابــزار  TRLبــا محصــوالت

مــورد مطالعــه ایــن تحقیــق (ســامانههای پیچیــده)

ایــن ابــزار بهعنــوان ابــزار اندازهگیــری ســطح آمادگــی
فنــاوری انتخــاب شــد .ایــن ابــزار ن ُــه ســطح آمادگــی

سیســتم بــرای هــر دفتــر طراحــی ،یکــی از ضرورتهــای
ایــن نظــام شــامل فرایندهایــي از قبی ـل ،مدیریــت الزامــات

و نیازهــاي ذينفعــان (بهرهبــردار ،ســازمان باالدســتی و )...

مدیریــت چرخــهی عمــر طراحــی ،مدیریــت پیکرهبنــدي،
مدیریــت تصدیــق و تأییــد طراحــی ،مدیریــت تســت و

فنــاوری را معرفــی میکنــد .تعییــن ســطح بلــوغ یــک

ارزیابــی ،مدیریــت ریســک طراحــی ،مدیریــت بازنگــري،

ســختی نیســت .بلکــه ســازمانی کــه متولــی توســعهی یــک

یکپارچگــی طراحــی و مدیریــت فرایندهــاي طراحــی اســت.

(کــه درزمینــهی توســعهی فناوریهــای زیرمجموعــهی

ســطح آمادگــی فنــاوری استفادهشــده اســت و بــا اســتفاده

فنــاوری (کــه در مســیر بلــوغ و کاملشــدن قــرار دارد) کار

ســامانهی پیچیــده اســت و بایــد بــر تعــداد زیــادی پیمانــکار
ســامانهی فعالیــت میکننــد) نظــارت و مدیریــت فنــی کنــد

نمیتوانــد بهصــرف ادعــای پیمانــکار در مــورد رســیدن

مدیریــت تأمیــن ،مدیریــت دادههــاي طراحــی ،مدیریــت
[ ]16درنتیجــه ،روش مســتندات فنــی بــرای تطبیــق بــا
از نظــر خبرگــی کارشناســان یــک دفتــر طراحی و توســعهی
ســامانههای پیچیــده ،لیســتی از مســتندات الزم بــرای

اثبــات هریــک از مراحــل  TRLتعییــن و ارائــه شدهاســت.

اســتفاده از آن الزامیشــده اســت .تعاریفــی کــه وزارت دفــاع

 1-2تاریخچــهی شــکلگیری مفهــوم ســطوح

اســت بــا تغییــر بســیار انــدك ،همــان تعریفــی اســت کــه

یکــی از معیارهایــی کــه جهــت ســنجش آمادگــی و بلــوغ

[ .]20وزارت دفــاع انگلســتان ســطوح آمادگــی فنــاوري را

آمادگــی (بلــوغ) فنــاوري یــا بهطــور اختصــار  TRLاســت.

مجــزا درنظــر گرفتــه و لــذا از آن بــراي فناوريهــاي

 -2پیشینهی پژوهش

آمادگــی فنــاوری

فناوريهــا مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت ،ســطوح

انگلســتان از ســطوح نُهگانــهی آمادگــی فنــاوري ارائــهداده
وزارت دفــاع آمریــکا از ســطوح مذکــور بیانکــرده اســت

بهعنــوان چارچوبــی بــراي ارزیابــی فناوريهــا بهطــور

ســال  1989میــادي ارائــه شــد ]12[.در ســال 1995

سیســتم و  ...اظهــار نظــر نمیکنــد .بههمیندلیــل ،از

میــادي ،منکینــز ایــن ســطوح را تــا نُــه ســطح افزایــش داد

ایــن ســطوح در ارزیابــی ریســک فنــاوري استفادهشــده و

بعــد ســازمان ناســا از ایــن ابــزار در ارزیابــی ســطح آمادگــی

از ســطوح آمادگــی سیســتم

و هرکــدام از ســطوح را توصیــف کــرد ]14[.از آن ســال بــه

بــراي ارزیابــی ریســک فنــی ،کــه در ســطح سیســتم اســت،
()SRL: System Readiness Levels

و بلــوغ فناوريهــا در برنامههــاي توســعهی فنــاوري خــود

کــه توســط وزارت دفــاع انگلســتان ارائــه شــد ،اســتفاده

کل آمریــکا بررســی گســتردهاي درخصــوص اســتفاده از ایــن

همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه در یــک محیــط عملیاتــی

اســتفاده کــرد .در ســال  1999میالدي ،ســازمان حسابرســی

ابــزار در پروژههــا و طرحهــاي تحقیقاتــی دفاعــی انجــام داد

میشــود]21[.

مالحظــات مربــوط بــه مجتمعســازی ،بــا هــم کارکــردن

کنــد ]22[.در ســال  2002میــادي ویلیــام نولــت در نیــروي

(بــدون درنظــر گرفتــن جایــگاه آن در یــک ســامانهی

ســطوح آمادگــی فنــاوري توســعه داد .در ایــن نرمافــزار

مباحــث مهندســی سیســتم در رونــد توســعهی یــک فناوری

هوایــی آمریــکا نرمافــزاري را تحــت عنــوان محاســبهگر

ســامانه اهمیــت زیــادی دارد ،نــگاه تکبعــدی فنــاوری

پیچیــده) قابــل توجیــه نیســت و ضــروری اســت کــه بــه

براســاس ویژگیهایــی کــه هریــک از ســطوح دارنــد،

و توجــه بــه نقــش آن در طــرح توســعهی یــک ســامان ه توجه

داد .نتیجـهی ایــن جوابهــا نشــان خواهــد داد کــه فنــاوري

مطــرح شــد ]5[.

ســطوح آمادگــی فنــاوري در وزارت دفــاع انگلســتان نیز براي

دفــاع اســترالیا اســتفاده از ســطوح آمادگــی فنــاوري را در

بــهکار گرفتــه شــد .در ســال  2001میــادي پیشنویــس

علــوم و فنــاوري دفاعــی بایــد ایــن توانایــی را پیــدا کنــد تــا

منتشــر شــد و از آن بــه بعــد تعــدادي از تیمهــاي پــروژه

دفاعــی اســتفاده کنــد ]19[.همچنیــن تالشهــاي مختلفــی

دیگــر ،بهمنظــور بهبــود مدیریــت فنــاوري و کاهــش تأخیــر

تحقیــق و توســعهی توســط ســازمان ناســا ،وزارت دفــاع

ی و رئیــس تــدارکات
تأمیــن ،توســط رئیــس مشــاورین علمـ 

صــورت پذیرفــت .ایــن انطبــاق بــراي ســازمان ناســا و وزارت

ســؤاالتی را مطرحکــرده اســت کــه بایــد بــه آنهــا جــواب

مــورد نظــر در چه ســطحی از آمادگــی قــرار دارد]18[،]17[.

اولینبــار بهعنــوان ابــزاري بــراي مدیریــت ریســک فنــاوري
ن در خصــوص TRL
راهنمــاي سیســتم مدیریــت تأمیــ 

یکپارچــه اســتفاده از  TRLرا شــروع کردهانــد .از طــرف

برنامههــا ،اســتفاده گســترده از  TRLدر برنامههــاي
ی وزارت دفــاع انگلســتان تأکیــد شــد و درحالحاضــر
دفاع ـ 

کــرد و برهمیــن اســاس مفهــوم ســطوح آمادگــی سیســتم
در ســال  2003میــادي ،ســازمان تــدارکات دفاعــی وزارت
پروژههــاي دفاعــی توصیــه کــرد و متذکــر شــد کــه ســازمان
از ایــن متدولــوژي بــراي ارزیابــی ریســک فنــی پروژههــاي

بــراي انطبــاق ســطوح آمادگــی فنــاوري بــر چرخــهی

آمریــکا و بــر خــی شــرکتهاي دیگــر نظیــر بویینــگ
دفــاع آمریــکا تأییدشــده اســت .همچنیــن مشــاهده شــد؛
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و درنهایــت بــه وزارت دفــاع آمریــکا پیشــنهاد کــرد تــا از این

و پشــتیبانی دربــارهی فناوریهــای زیرمجموعــهی یــک

ابــزار در ارزیابــی بلــوغ فنــاوري برنامههــاي دفاعــی اســتفاده
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هفــت ســطح بــود کــه توســط ســادین و همکارانــش در

بــا ســاخت و تولیــد ،یکپارچهکــردن سیســتم ،بهکارگیــري

توســط ســازمان ناســا مطــرح شــد .تعاریــف اولیــه شــامل

برنمیگیــرد .درواقــع ،ســطوح آمادگــی فنــاوري درارتبــاط

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ایــن ســطوح بــراي اولینبــار د ر دهــهی  80میــادي

زیرسیســتمها اســتفاده میشــود و یــک سیســتم کامــل را در

تو
ســطوح آمادگــی فنــاوري از فــاز مفهــوم یــا مطالعــا 

پیشــرفته شــروع میشــود و تــا یــک نمونــهی عملیاتــی

بحرانــي ارائهشــده اســت .عملكــرد مذكــور متناســب بــا

در ســال  2006میــادي وزارت دفــاع کانادا در طی گزارشــی

ســطح پنجــم :در ايــن ســطح ،صحــت فنــاوري روي ميــز

داد .نتیجــهي ایــن تحقیــق آن بــود کــه ســطوح آمادگــی

اساســي فنــاوري بــا اجــزای پشــتيبان واقعــي بهصــورت

ادامــه مییابــد]18[.

اســتفاده از ســطوح آمادگــی فنــاوري را مــورد بررســی قــرار

فنــاوري بهتنهایــی بــراي ارزیابــی بلــوغ یــک فنــاوري کافــی

شناسایی سطوح آمادگی فناوری( )TRLبراساس مستندات فنی

نیســت و بایــد مســائل دیگــري نظیــر مالحظــات برنامـهاي،
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ســاخت و تولیــد نیــز درنظــر گرفتــه شــوند .بههمیندلیــل
ابــزار ســطح بلــوغ فنــاوري

()TMLs: TechnologyMaturity Levels

را بــراي ارزیابــی بلــوغ فنــاوري معرفــی کــرد]8[.
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شــرايط محيطــي نهايــي تعريــف ميشــود.

( )TRL4بهطــور مشــهودي ارتقــا يافتــه اســت .اجــزای
منطقــي تلفيقشــدهاند ،لــذا ميتوانــد در محيــط عملياتــي

شبيهسازيشــده تســت شــود.

ســطح ششــم :در ايــن ســطح ،فنــاوري بــا صحــت بــاال
بهطــور منحصربهفــرد تمــام الزامــات اساســي كمــي مــورد

نظــر را در شــرايط محيطــي بحرانــي عملياتــي بهخوبــي

مطالعــه روي ســطوح آمادگــی فنــاوري در وزارت دفــاع ایران،

بــرآورده ميســازد .در ايــن مرحلــه سيســتم بهانــدازهی

کــه از ایــن روش میتــوان در انجــام پروژههــاي تحقیقاتــی

گام اساســي در ارتقــای آمادگــي فنــاوري اســت.

 2-2تعریف سطوح آمادگی فناوری

يــا ســامانهی شبيهسازيشــد ه قرارگرفتــه و بــا صحــت بــاال

در ســال  1381شــروع شــد .بررس ـیهاي اولیــه نشــان داد
و توســعهی صنعتــی اســتفاده کــرد [.]6

كافــي از مرحلــه ( )TRL5جلوتــر اســت و نمايانگــر يــك
ســطح هفتـم :در ايــن ســطح ،نمونه در ســامانه طراحيشــده،

در ایــن تحقیــق ســطوح آمادگــي فنــاوري ()TRLبراســاس

بهطــور منحصربهفــرد تمــام الزامــات اساســي كمــي مــورد

بهشــرح زیــر درنظــر گرفتهشــده کــه دارای ن ُــه ســطح

بــرآورده ميســازد .در ايــن مرحلــه فنــاوري بهانــدازهی

دیــدگاه ناســا و تجربیــات درونســازمانی مطالعـهی مــوردی
اســت]10[:

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نمايــش عملكردهــاي اساســي و تســتهاي محيطــي

نظــر را در شــرايط محيطــي بحرانــي عملياتــي بهخوبــي
كافــي از مرحلــه ()TRL6جلوتــر رفتــه و نمايانگــر يــك گام

ســطح اول :در ايــن ســطح پژوهشهــاي علمــي جهــت

اساســي در ارتقــای آمادگــي فنــاوري اســت .در پايــان ايــن

شــروع ميشــود.

بخشهــاي زيرســامانه مــورد ارزيابــي قرارميگيــرد.

تبديلشــدن بــه پژوهشهــاي كاربــردي و توســعهاي
ســطح دوم :در ايــن ســطح كاربــرد عملــي صرفــاً بهطــور

ســطح ،نقشآفرينــي فنــاوري بهصــورت يكپارچــه بــا ديگــر

ســطح هشــتم :در ايــن ســطح ،فنــاوري در شــكل پاياني خود

فرضــي مشخصشــده اســت ،امــا هيــچ تحليــل تفصيلــي يــا

و تحــت شــرايط كاركــرد مــورد انتظــار بــه اثبــات رســيده

ســطح ســوم :در ايــن ســطح تحقيــق و توســعهی فعــال

توســعهی زيرســامانهی واقعــي اســت .مثالهــا شــامل

و آزمايشــگاهي ،بــراي اعتبارســنجي واقعــي (فيزيكــي)

مــورد نظــر بهمنظــور انطبــاق زيرســامانه بــا مشــخصات

دليــل تجربــي بــراي پشــتيباني فرضيــه در دســترس نيســت.

شروعشــده اســت .ايــن مــورد شــامل مطالعــات تحليلــي

پيشبينيهــاي تحليلــي جهــت عناصــر مجــزاي فنــاوري
اســت .در ايــن مرحلــه شبيهســازي و مدلســازيها،

ي را اثبــات ميكنــد.
پيشبينيهــاي تحليلــ 

ســطح چهــارم :در ايــن ســطح اجــزای اساســي فنــاوري

اســت .در اغلــب مــوارد ايــن مرحلــه آمادگــي فنــاوري بيانگــر
توســعهی تســت و ارزيابــي زيرســامانه در ســامانهی اصلــی

طراحــي اســت .مستندســازي طراحــي ،ســاخت و تمامــی
فرايندهــاي پشــتيبان (ســاخت و توليــد) و تســت و نگهداري

و تعميــرات بايــد تهيهشــده باشــد.

ســطح نهــم :در ايــن ســطح ،كاربــرد واقعــي فنــاوري در

ق شــدهاند تــا نشــان دهنــد كــه در تعامــل خوبــي بــا
تلفي ـ 

شــكل نهايــي خــودش و تحــت شــرايط مأموريتــي ،مثــل

ساختهشــده اســت و شــاكلهی فنــاوري از نظــر جلــب
اطمينــان در درجــهی پايينــي قــرار دارد و صرفــاً جهــت

ميشــود .مثالهــا شــامل اســتفادهی زيرســامانهی تحــت

يكديگرنــد .در ايــن مرحلــه سيســتم بهصــورت روميــزي

شــرايطي كــه در تســتهاي عملكــردي قــرار دارد ،اثبــات
شــرايط مأموريتــي عملكــردي اســت.

 3-2کاربرد سطوح آمادگی فناوری

.

مهمتریــن هــدف اســتفاده از ايــن شــاخص ،ســطحبندی

ســطوح آمادگــی فنــاوري در کشــورهاي پیشــرفته بــا
فناوريهــاي نــو و بدیــع (در دنیــا) کــه قبـ ً
ا ســابقه نداشــته

در پروژههــای فنــاوری و حمایــت از تصمیمگیرنــدگان ایــن

در کشــورهاي پیشــرفته ،جغرافیــاي ارزیابــی ســطح

.

و پیادهســازی آمادگــی فنــاوری بــراي کمــک بــه مدیریــت

و یــا اســتفاده جدیــد از فناوريهــاي موجــود مرتبــط اســت.

پروژههــا در امــور زیــر اســت]6[:

آمادگــی فنــاوري ،کل جهــان اســت .بــه بیــان دیگــر ،وقتــی

و ســطح فنــاوری (ابــزار بصــري مونيتورينــگ بلــوغ فنــاوري)

ابــزاری بــرای تصمیمگیــری در مــورد نحــوهی

ممکــن اســت یــک فنــاوري در کشــورهاي دیگــر بالغشــده

ابــزاری بــرای کمــک بــه انتقــال فنــاوری و تعييــن زمــان

و فشــارهاي جهانــی) بهســادگی در دســترس مــا نیســت.

پیادهســازی مدیریــت سیســتم و مهندســی سیســتم در

.

پروژههــای فنــاوری،

ســرمایهگذاری در پروژههــای فنــاوری،
مناســب بــراي اجــراي آن،

حــوزهی فنــاوری.

 4-2موانــع اســتفاده از ســطوح آمادگــی فناوری
و نواقص آن

بــا وجــود کاربردهایــی کــه بــراي ســطوح آمادگــی فنــاوري

بــراي کشــوري نظیــر کشــور مــا ایــن امــر صــادق نیســت.

باشــد ،امــا بهعلــت شــرایط حاکــم بــر کشــور مــا (تحریمهــا

بهگونـهاي کــه در بســیاري از مــوارد ناچــار بــه توســعهي آن
در داخــل میشــویم.

پروژههــاي دفاعــی کشــور (کاربــردي و توســعهی
صنعتــی) عمدتــاً از فناوريهــاي بالغشــده در ســطح دنیــا

اســتفاده میکننــد و معمــوالً بــا فناوريهایــی کــه در دنیــا

موجــود نیســتند و بایــد بهوجــود آینــد ،ســ روکار ندارنــد.

دارد کــه از آن جملــه میتــوان بــه مطالعــات دولینــگ و

بــا اینکــه اســتفاده از ســطوح آمادگــی فناوري در توســعهي

.

از ایــن ســطوح در مدیریــت پروژههــاي تحقیقاتــی وجــود

گونــه پروژههــا اســتفاده کــرد؟

پــاردو کــه نواقصــی را بــه مفهــوم  TRLنســبت میدهــد،

فنــاوري مفیــد اســت ،امــا دربــارهي اینکــه چگونــه فنــاوري

.
.

اشــاره کــرد]9[:

بــا دیگــر اجــزاي یــک ســامانه تلفیــق میشــود ،چیــزي

ضــرورت توجــه بــه فنــاوری از دیــدگاه مهندســی سیســتم

نمیگویــد.

ســطوح آمادگــی فنــاوري ،دیــد یکبعــدي از بلــوغ فناوري

بــرای شناســایی ســطح آمادگــی فنــاوری روشهــای مختلفی

برنامــهی توســعهی فنــاوري بــه مــا نمیگویــد و تنهــا بــه

س تعییــن
آمادگــی فنــاوری بهراحتــی از طریــق یــک ماتریـ 

توســعهی فنــاوری (از قبیــل زمــان و هزینــه) توجهــی نــدارد.

در پروژههــاي تحقیقاتــی نیازمنــد جزئیــات دقیقتــري از

و یکپارچگــی فنــاوری بــا ســامانهی اصلــی وجــود دارد.

ارائــه میدهــد و هم ـهی مــوارد را دربــارهی مدیریــت یــک

 4-2ارزیابی سطوح آمادگی فناوری

ارائهشــده اســت .در بعضــی از روشهــای ســاده ،ســطح

عوامــل فنــی فنــاوری توجــه دارد و بــه ســایر ابعــاد طــرح

میشــود .درحالیکــه اســتفاده از ســطوح آمادگــی فنــاوري

ضــرورت توجــه بــه فنــاوری از دیــدگاه مهندســی سیســتم

هریــک از ســطوح اســت و روشهــای ســاده بــراي ارزیابــی

ســطوح آمادگــی فنــاوري توانایــی ارزیابــی ریســک فنــی

اســت ولــی در خــال اجــراي پــروژه کــه نیازمنــد ارزیابــی

.
.

و یکپارچگــی فنــاوری بــا ســامانهی اصلــی وجــود دارد.

ســریع ســطح آمادگــی فنــاوري در ابتــدای پــروژه مناســب

یــک ســامانهی کامــل را نــدارد و تنهــا بــراي ارزیابــی ریســک

دقیقتــر ســطح آمادگــی یــک فنــاوري اســت ،الزم اســت از

عــدم پرداختــن بــه عــدم قطعیــت در طــول فراینــد

ویژگیهایــی اســت کــه هرســطح آمادگــی بایــد دارا باشــد.

.

ناشــی از یــک فنــاوري منفــرد مناســب اســت.

توســعهی فنــاوری مشــاهده میشــود.

یــک چکلیســت اســتفاده کــرد .ایــن چکلیســت شــامل
[]6
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بیــان شــد ،بهنظــر میرســد ابهاماتــی در ارتبــاط بــا اســتفاده

پــس چگونــه میتــوان از ســطوح آمادگــی فنــاوري در ایــن

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

مدیریــت ریســک و ابــزاری بــرای محاســبهی ریســک در

بــراي کشــورهاي مذکــور نیــز بالغشــده محســوب میشــود.
زیــرا معمــوالً بهراحتــی در دسترشــان قــرار میگیــرد .امــا
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

.
.
.
.
.

ارائــهی یــک سیســتم نشــاندهندهی وضعیــت عمومــی

یــک فنــاوري در جایــی از دنیــا بــه بلــوغ رســیده باشــد،

در تعاریــف اولیــه کــه توســط ســازمان ناســا و وزارت
دفــاع آمریــکا ارائهشــده ،اشــارهي بســیار خالصــه بــه ایــن

ویژگیهــا شــده اســت و بههمیــن دلیــل ،فعالیتهــاي
فراوانــی بــراي توصیــف ایــن ســطوح انجامشــده اســت.

نیــروی هوایــی آمریــکا در ســال  2003و  2005توســعه

زیــرا بــا مســتندات ناقــص نمیتــوان فنــاوري یــا ســامانهی

هریــک از ســطوح دارنــد ســؤاالتی مطرحشــده اســت کــه

در ســال  2009هندبــوک TRLبــرای کاربردهــای فضایــی

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

نمیشــود؛ و ایــن امــر اصــل تکرارپذیــري را نقــض میکنــد
مشــابه دیگــري تولیــد کــرد[.]18[،]17

بایــد بــه آنهــا جــواب داد .نتیج ـهی ایــن جوابهــا نشــان

منتشــر شــد کــه در آن بعــد از معرفــی ، TRLســئواالت

آمادگــی قــرار دارد .ایــن چکلیســت براســاس فراینــدي

شــود (یــا بــه تعبیــری اهــداف مهمــی کــه در هــر ســطح

خواهــد داد کــه فنــاوري مــورد بررســی در چــه ســطحی از

کلیــدی را کــه در هریــک از ســطوح بایــد پاســخداده

کــه در مهندســی سیســتم حاکــم اســت تهیهشــده اســت .در

بایــد محقــق شــوند) مطــرح کــرد کــه ایــن ســئواالت بــا

طبقهبنــدي شــدهاند کــه عبارتانــد از:

ت]17[،]6[:
جمعبنــدی ایــن دو نظــر بهشــرح زیــر اســ 

ایــن نرمافــزار مــوارد مطرحشــده در ســه دســته مالحظــات
 )1مالحظات فناورانه،

 )2مالحظات ساخت و تولید،

 )3مالحظات مدیریتی و برنامهاي.

کار انجامشــده توســط نولــت اشــتراک زیــادی داشــت و
]18[،

.
.
.
.
.
.
.
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آیــا اصــول علمــی مشــخص شــدهاند و مطالعــات نظــري

همچنیــن ،برنامــه میتوانــد هــم بــراي ســختافزار و هــم

ایــن اصــول را تأییــد کردهانــد؟

مطالعــهی ایــن ویژگیهــا نشــان میدهــد کــه در جریــان

ا ست ؟

نرمافــزار یــا ترکیــب آنهــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

دیگــري مشــغول شــدهاند و دیگــران بــه مستندســازي

مهمتریــن فعالیــت در ایــن زمینــه ،توســعهی نرمافــزار

یافــت .در ایــن نرمافــزار براســاس ویژگیهایــی کــه

شناسایی سطوح آمادگی فناوری( )TRLبراساس مستندات فنی

از ذهنشــان رفتــه اســت ،یــا بــا بیحوصلهگــی مســتندات را
آمــاده میکننــد کــه قطعـاً ناقــص خواهنــد بــود و یــا بـهکار
میپردازنــد .د ر هــر صــورت ،مســتندات کاملــی تولیــد

محاســبهگر  TRLاســت کــه توســط ویلیــام نولــت در

68

اعضــاي گــروه پــروژه بعــد از اتمــام ظاهري پــروژه یــا مطالب

توســعهي یــک فنــاوري ،چنــد عامــل و مشــخصه همزمــان

بــا هــم رشــد میکننــد .اهــم ایــن عوامــل و مشــخصهها
شــامل ،مفاهیــم و تئوريهــاي علمــی ،طراحــی ،محیطــی
کــه فنــاوري بــه نمایــش درمیآیــد ،تســت و ارزیابــی،

تلفیــق فنــاوري بــا اجــزای دیگــر ،ســاخت و تولیــد،
هزینههــا ،و مــواد اســت .بههمیــن علــت ،هنــگام ارزیابــی
ســطح آمادگــی یــک فنــاوري بایــد ایــن عوامــل را مــورد

ارزیابــی قــرار داد .بــه زبــان ســاده ،توســعهی یــک فنــاوري
چیــزي نیســت جــز رشــد و بلــوغ همزمــان ایــن عوامــل

در طــی اجــراي پــروژهی توســعهی فنــاوري .درصورتیکــه
در طــی انجــام پــروژه بــه یــک یــا چنــد عامــل از عوامــل

آیــا حامیــان و ســرمایهگذاران توســعهي فنــاوري مشــخص
آیا محققان و محل تحقیقات مشخص شدهاند؟

 2-4-2سطح آمادگی فناوری دوم

آیــا مشــتري و کاربــر و مطالبــات اولیــه توســط آنهــا

مشــخص شــدهاند؟

آیــا مطالعــات ،امــکان کاربرديشــدن فنــاوري را نشــان

دادهانــد؟

آیا اجزاي اولیه فناوري مشخص شدهاند؟

آیــا تحلیلهــاي اولیــه ،کارکردهــاي ( )Functionsاصلــی

مــورد نیــازي را کــه فنــاوري بایــد ارائــه دهــد ،نشــانداده

.
.

اســت؟

آیــا مطالعــات تحلیلــی تفصیلــی ،اصــول پایــه را تأییــد

فــوق توجهــی نشــود و یــا درجــا بزننــد ،پــروژه بــه ســرانجام

کردهانــد؟

فنــاوري نقــض میشــوند .بــراي نمونــه ،فــرض کنیــم کــه

انجــام شــوند ،مشــخص شــدهاند؟

نهایــی خــود نخواهــد رســید؛ زیــرا اصــول اولیــهي توســعهی
مســتندات پــروژه همــگام بــا پــروژ ه رشــد نکننــد و تهیـهی

آنهــا بــه آخــر پــروژه محــول شــود .در ایــن صــورت ،معموالً

.

آیــا تجربیــات و آزمایشهــای مــورد نیــازي کــه بایــد
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آیــا محیــط بــه شــکل یــک محیــط آکادمیکی تبدیلشــده

آیــا مطالعــات تحلیلــی ،پیشبینیهــاي مراحــل قبــل را

تأییدکــرده اســت؟

آیــا قابلیــت پیشبینیشــده بــراي فنــاوري از طریــق
آیــا کاربرديبــودن فنــاوري از طریــق تجربیــات و

(شــبه عملیاتــی) تبدیلشــده اســت؟

آیــا قابلیــت پیشبینیشــده بــراي فنــاوري از طریــق

 6-4-2سطح آمادگی فناوری ششم

آیــا روشهــا و تکنیکهــاي طراحــی شناســایی /ایجــاد

اســت؟

یــا مطالعــات مفهومــی نشــان دادهانــد کــه فنــاوري بــا

شبیهســازي شــده ارزیابیشــده اســت؟

آزمایشهــای آزمایشــگاهی تأییدشــده اســت؟

تجربیــات و آزمایشهــای آزمایشــگاهی تأییدشــده اســت؟

دیگــر اجــزاي ســامانه ،همانطورکــه انتظــار میرفــت ،کار

میکنــد؟
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آیــا مؤلفههــاي موقتــی یــا آزمایشــگاهی فنــاوري ســاخته

یــا تهیــه شــدهاند؟

آیــا مؤلفههــاي موقتــی یــا آزمایشــگاهی در آزمایشــگاه

تســت شــدهاند؟

برخــی از ایــن مؤلفههــا و ارتبــاط بیــن مؤلفههــا
استفادهشــده اســت؟

آیــا نمونــهی آزمایشــگاهی یــا رومیــزي ساختهشــده

اســت؟

آیــا عملکــرد فنــاوري در ســامانه در یــک محیــط عملیاتــی
آیــا تســت پذیــرش کارخانــهاي ســامانهی نمونــه

انجامشــده اســت؟

آیــا فنــاوري از لحــاظ کارکــردي بــا ســامانهی عملیاتــی

سازگارشــده اســت؟

آیــا تلفیــق کامــل فنــاوري و ســامانه بــه نمایــش

گذاشتهشــده

اســت؟

آیا گزارش فنی نهایی تهیهشده است؟

آیــا مســائل و دغدغههــاي تولیــد ،شناســایی و مهمتریــن

آنهــا برطرفشــده اســت؟

آیا فرایند و ابزار ساخت و تولید به بلوغ رسیدهاند؟

آیــا امــکان پذیــري مهندســی بهطورکامــل بــه نمایــش

گذاشتهشــده اســت؟

.
.
.
.
.
.
.

آیــا آزمایشهــای آزمایشــگاهی نشــان دادهانــد کــه ایــن
آیــا کارکردهــاي پایــهی فنــاوري در آزمایشــگاه بــه

شــدهاند؟

نمایــش گذاشتهشــده و تلفیقســازي فنــاوري بــا ســامانه

شروعشــده اســت؟

آیــا فرایندهاي کلیدي ســاخت ،شناســایی و در آزمایشــگاه

ارزیابــی شــدهاند؟

آیــا تلفیــق اولیــه بیــن فنــاوري و ســامانه در محیــط

آزمایشــگاه انجامشــده اســت؟

آیــا طرحــی بــراي برطرفکــردن مشــکالت ســاخت و

تولیــد ارائهشــده اســت؟

.

آیــا ســطح کیفیــت و قابلیــت اطمینــان تدوینشــده

 7-4-2سطح آمادگی فناوری هفتم

مؤلفههــا در کنــار هــم کار میکننــد؟

.
.
.

آیا نقشههاي طراحی تفصیلی کاملشده است؟

 5-4-2سطح آمادگی فناوری پنجم

آیــا فنــاوري از نمون ـهی آزمایشــگاهی بــه یــک نمون ـهی

آیــا مــواد ،فرایندهــا ،و تکنیکهــاي طراحــی شناســایی

آیــا مــواد و فراینــد ســاخت بهصــورت ابتدایــی بــه نمایــش

در آمدهانــد؟

آیــا فراینــد شــکلدهی و ابــزار تســت و کنتــرل کیفیــت
در محیــط تولید،کام ـ ً
ا نمایــش دادهشــده اســت؟
آیــا تغییــرات مــورد نیــاز در طراحــی بهطــور قابــل

مالحضــهای کاهشیافتــه اســت؟

آیــا محیــط تســتها بــه محیــط عملیاتــی تبدیلشــده

اســت؟

آیا پیشنویس نقشههاي طراحی کاملشده است؟

آیــا مــواد ،فرایندهــا ،و تکنیکهــاي طراحــی بهطــور
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آیــا از مدلســازي و شبیهســازي بــراي شبیهســازي

آیــا محیــط آزمایشــگاهی بــه یــک محیــط تقریبـاً عملیاتی

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

شــدهاند؟

.
.
.

آیــا ارتباطهــا و اتصــاالت فنــاوري بــا ســامانه مشــخص

شــدهاند؟

مدلســازي و شــبیه ســازي تأییدشــده اســت؟

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

آیا سختافزار پیشتولید در دسترس است؟

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

.
.
.
.
.
.

ا ست ؟

مشــابه بــا نمونــهی واقعــی تبدیلشــده اســت؟

.
.

مناســب توســعهیافته و تأییــد شــدهاند؟

آیــا توانایــی نمون ـهی پیشتولیــد در حــد محــدود ایجــاد

و طــرح تولیــد کاملشــده اســت؟

آیــا پروتاتیــپ تلفیقشــدهي کامــل در محیــط عملیاتــی

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

آیــا سیســتم مشــخصههاي مــورد انتظــار را بــرآورده

واقعــی یــا شبیهسازيشــده بــه نمایــش گذاشتهشــده
آیــا پروتوتایــپ از تسـتهاي میدانــی موفــق بیــرونآمــده

آیــا طراحــی بهحالــت پایــدار رســیده اســت و نیــازي بــه

.
.

ا ست ؟

شناسایی سطوح آمادگی فناوری( )TRLبراساس مستندات فنی

اطمینــان ،و پشــتیبانیپذیري کاملشــده اســت؟

ســاخته و آیــا همــه چیــز بــراي تولیــد انبــوه آمــاده اســت؟

اســت؟
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.
.

آیــا اطالعــات مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداري ،قابلیــت

آیــا شــرایط بــراي تولیــد اولیــه در حجــم پاییــن آمــاده

اســت؟

.
.
.
.
.
.
.

 8-4-2سطح آمادگی فناوری هشتم

.
.
.
.
.

 9-4-2سطح آمادگی فناوری نهم
تغییــرات مجــدد نیســت؟

آیــا سیســتم روي طــرح ،نصــب و مــورد بهرهبــرداري

قرارگرفتــه شــده اســت؟

آیــا طــرح آمــوزش کاملشــده اســت و قابــل پیادهســازي

آیــا مؤلفههــا از نظــر شــکل ،و انــدازه و کارکــرد بــا

ا ست ؟

آیــا شــکل ،انــدازه و کارکــرد سیســتم روي طــرح واقعــی

موفقیــت عملکــرده اســت؟

آیــا بیشــتر مســتندات آموزشــی و نیــز تعمیــر و نگهــداري

در هندبــوک  TRLکــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد ،عالوهبــر

آیــا فرایندهــاي ســاخت در خــط پایلــوت ،خــط تولیــد بــا

مدارکــی کــه در هرســطح بایــد تهیــه شــود تــا بتوانــد بــه

سیســتم عملیاتــی ســازگار هســتند؟

یــا ســامانه بــه نمایــش گذاشتهشــده اســت؟
کامــل شــدهاند؟

حجــم پاییــن بــه نمایــش گذاشــته شــدهاند؟

آیــا تمــام کارکردهــاي سیســتم در محیــط عملیاتــی

نمایــشداده شــدهاند؟

آیــا تمــام قطعــات و مؤلفههــا در دســت تولیــد بــوده و در

دســترس هستند؟

آیا کیفیت سیستم روي طرح واقعی تست و ارزیابی

و تأییدشده است؟

آیــا سیســتم در یــک مأموریــت عملیاتــی واقعــی بــا

آیا مستندسازي کاملشده است؟

ســؤاالت کلیــدی هرســطح از  ،TRLشــواهد و محتــوای

ســؤاالت مطرحشــده پاســخ دهــد ،معرفیشــده اســت و در

ایــن تحقیــق بهدلیــل اینکــه تأییــدTRLهــای باالتــر از

پنــج بــرای فناوریهــای مــورد نیــاز در پروژههــای توســعهی
ســامانهی پیچیــده ،اهمیــت بیشــتری دارد صرفـاً بــه شــواهد
و مســتندات آنهــا در زیــر ارائهشــده اســت]10[:

جدول  :1مستندات و شواهد مورد نیاز برای هر سطح []1

b.5

مستنداتی که کاربردهای عملکردی مشتری را معرفی میکند و به مقادیر کمی پارامترهای کارکردی که برای انتخاب تکنولوژی
استفاده شده است منتهی میشود
تعریف مفهوم مناسب از عملیات و محیط عملیاتی برای دید کلی از کاربردهای تکنولوژی را در بر می گیرد.

c.5

شناسایی و تشریح تفصیلی بخشی یا همه نمایشها یا مطالعات تحلیلی که درباره امکانسنجی هر یک از اجزاء تکنولوژی انجام
شده است.
تشریح یک یا همه مراجع مستند سازی شده درباره نتایج و تحلیل مدلسازی انجام شده به گونه ای که در هر گزارش
امکانسنجی فنی یا اقتصادی مورد انتظار است .

d.5

استداللهای متقن که به نوعی ارتباطات میان نمایشهای ارائه شده از اجزاء و نمونه کارکردی (برد بوری) آن فناوری در
محیط مقتضی خود را از یک سو و نمایش نحوه یکپارچگی آن فناوری با سطوح باالتر (سیستمی) خود در محیط مقتضی یا
عملیاتی که به تازگی ارائه شده است از سوی دیگر را نشان میدهد.
یک ارزیابی از ریسک فنی و تالشهای مورد نیاز برای ارتقاء تکنولوژی به سطوح بعدی  TRLرا در بر می گیرد.

a.6
b.6

 a.5مشابه
مدارکی که جزئیات کاملی از الزامات کارکردی و محیطی که انتظار می رود یک تکنولوژی جدید بتواند آنها (الزامات) را در
زمینه کاربردی مربوط محقق و برآورده نماید تشریح می کند.

c.6

 c.5مشابه

a.6

 a.5مشابه

a.7

تشریح شفاف و جامع از تکنولوژی جدید شامل طرح معرفی (نمایش) شده از فناوری و تشریح اینکه تستهای محیطی چگونه
مطابق با محیط عملیاتی مورد انتظار می باشد.

b.7

 b.6مشابه

c.7

d.7

شناسایی یک یا همه نمایشها و یا مطالعات تحلیلی و نتایج ارائه شده که حاکی از پذیرش الزامات مستند شده کاربر است.
تشریح یک یا همه مراجع مستند سازی شده درباره نتایج و تحلیل مدل سازی انجام شده به گونه ای که در هر گزارش
امکانسنجی فنی یا اقتصادی مورد انتظار است .
 d.6مشابه

a.8

تشریح شفافی از بخش تولید (نمونه تولیدی) و از اینکه نمونه تولیدی چگونه ساخته خواهد شد ،چگونه عملیات انجام خواهد
داد ،چگونه در سیستم مصرف کننده یا در زیر سامانه مربوطه یکپارچه خواهد شد.

b.8

مدارکی که جزئیات کاملی از الزامات سیستم کابر و الزامات محیطی که انتظار می رود یک تکنولوژی جدید بتواند آنها
(الزامات) را در زمینه کاربردی مربوط محقق و برآورده نماید تشریح می کند .این مستندات باید شواهد روشنی از پذیرش نتایج
توسط کاربر را دارا باشد.

c.8

توصیف شفاف از نتایج تستهای انجام شده روی نمونه تولیدی که تعیین کنندهی چگونگی صالحیت نتایج آزمایشها و
تستهای محیطی بر اساس الزامات عملکردی مورد انتظار می باشد.
تشریح یک یا همه مراجع مستند سازی شده درباره نتایج و تحلیل مدل سازی انجام شده ،طراحیهای سیستم ،تستها انجام
شده به گونه ای که در هر گزارش امکانسنجی فنی یا اقتصادی مربوط توسعه یک سیستم (یا محصول نهایی) مورد انتظار است.
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d.6

استداللهای متقنی که به نوعی ارتباطات میان نمایش زیر مجموعه ( )Subsystemیا سیستم ارائه شده در محیط مرتبط را از
یک سو و نمایش نحوه یکپارچگی آن فناوری با سطوح باالتر (سیستمی) خود در محیط مقتضی یا عملیاتی که به تازگی ارائه
شده است از سوی دیگر را نشان میدهد.
یک ارزیابی از ریسک فنی و تالشهای مورد نیاز برای ارتقاء تکنولوژی به سطوح بعدی  TRLرا در بر می گیرد.

سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

a.5

تشریح تکنولوژی جدید شامل؛ طرح معرفی (نمایش) شده از فناوری و تشریح اینکه تستهای محیطی چگونه مطابق با محیط
عملیاتی مورد انتظار می باشد.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

TRL

محتوای مورد انتظار از اسناد و مدارک

شناسایی سطوح آمادگی فناوری( )TRLبراساس مستندات فنی
سال پنجم -شماره  - 2پیاپی  - 16تابستان 1394

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

72

d.8

مستندات امکانسنجی عملکردهای ماموریتی برنامه ریزی شده و بکار رفته در توسعه محصول جهت دستیابی به اهداف
ماموریتی.
یک ارزیابی از ریسک فنی و تالشهای مورد نیاز برای ارتقاء تکنولوژی به سطوح بعدی  TRLرا در بر می گیرد.

a.9

تشریح تولید نمونه ،چگونگی ساخت و یکپارچه سازی با سیستمهای مشتری و یا سیستم اصلی که میتواند مستندات روشنی
در زمینه تایید نتایج تست طبق نظری مشتری را در بر گیرد.

b.9

مدارکی که جزئیات کاملی از راه اندازی سیستم و کارکردهای برنامه ریزی شده از میان نیازهای محیطی و مفهوم عملیات را
تشریح می کند که پیچیدگیهای تکنولوژیکی و الزامات و محیط مربوط به عملیات واقعی را بر می گیرد.

c.9

تعریف رویکرد به کار رفته در خصوص تصدیق عملیاتی ،مشخصات تستهای انجام شده و استداللهای متقن نشان دهنده
ارتباطات بین اجزاء سطوح زیر سیستم و تستهای انجام شده قبلی که شامل عملیات سیستم نیز می گردد.
تشریح یک یا همه مراجع مستند سازی شده درباره نتایج ارزیابی عملیات ،تحلیل و مدل سازی آزمون شده به گونه ای که
توانایی سیستم جهت شروع عملیات و هر تکنولوژی جدید بکار رفته را اثبات میکند.

d.9

مستنداتی مربوط به هرگونه خطای تحلیلی (در صورت نیاز) شامل جزئیات مشکالت تکنولوژی و محیط واقعی
شرح هرگونه تحلیل یا ارتباط عملکردی جهت شناسایی مراحل توسعه برای بهبود همه عملکردهای سیستم (در صورت نیاز)
ارزیابی ریسک فنی و تالشهای مورد نیاز جهت تولید تکرار پذیر (یا ارتقاء یافته) تکنولوژی کسب شده مرتبط با دانش فنی
ساخت

براســاس مــرور ادبیــات ارائهشــده در بــاال ،ســؤاالت

بررســی توانمنــدی پیمانــکاران (بــرای انتخــاب نهایــی)

ســطوح فنــاوری و همچنیــن محتوایــی مــدارک و اســناد

 -1ساختار سلسله مراتبی الزامات فنی،

ارائهشــده بــرای هریــک از مراحــل توســعهی فنــاوری و

موجــود اســت کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:

معرفیشــده توســط هندبــوک  TRLدر اختیــار کارشناســان

 -2پیوســت فنــی (شــامل الزامــات فنــی و مقادیــر کمــی

دفتــر طراحــی در پروژههــای برونســپاری درزمینــهی

فنــی در زمینههــای انتقــال مســتندات و دانــش فنــی و

فنــی متعــارف و موجــود در حــوزهی دانــش فنــی و نــوع

 -3مطالعــات آیندهپژوهــی و رونــد تغییــرات فنــی در حوزهی

فنــاوری و پیمانــکار آن مقایســه و تطبیــقداده شــد .در

تکنولوژیــک و پیشبینــی جهتگیریهــای فناورانــه

(کــه مأموریــت اصلــی آن انتقــال دانــش فنــی از بخــش

 -4گزارش امکانسنجی و طراحی مفهومی،

یــک دفتــر طراحــی قــرار گرفــت و براســاس تجربیــات

مــورد پذیــرش ،شــرایط تســت و تحویلگیــری و تعهــدات

توســعهی فنــاوری ،از نظــر محتوایــی بــا اســناد و مــدارک

ی)،
آمــوزش و حقــوق مالکیــت فکــر 

ارتبــاط و بدهبســتان بیــن کارفرمــای پــروژهی توســعهی

فنــاوری مــورد نظــر (بررســی روندهــا و جهشهــای

ایــن مقایســه ،دیدگاههــا و الزامــات مهندســی ســاخت

درزمینــهی فنــاوری)،

تحقیقــات بــه بخــش تولیــد اســت) و مهندســی سیســتم

 -5پیشگویی قابلیت اطمینان.

لیســتی از مــدارک فنــی تعییــن شــد کــه در جــدول ()2

شناساییشــده اســت کــه بعضــی از اســناد در ســطوح اولیــه

بهعنــوان معیــار اثبــات هریــک ســطوح آمادگــی فنــاوری

توســعهی فنــاوری و مشخصشــدن ابعــاد فنــی جدیــد،

پیمانــکار آن اســتفاده شــود .در ایــن جــدول بــرای ســطوح

از مســتدات طراحــی ،مســتندات مهندســی سیســتم و

در نظــر گرفتــه شــد و درنهایــت براســاس تحلیــل خبرگــی

بــرای ســطوح چهــار تــا نــه تعــداد  31ســند و مــدرک فنــی

ارائهشــده اســت .ایــن مــدارک و مســتندات میتوانــد

تهیــ ه و در ســطوح بعــدی براســاس پیشــرفت پــروژهی

در ارتبــاط بیــن کارفرمــای پــروژهی توســعهی فنــاوری و

بهروزرســانی میشــوند .ایــن مــدارک طیــف جامعــی

یــک تــا ســه تعــداد پنــج مــدرک فنــی مشخصشــده اســت.

مهندســی ســاخت را شــامل میشــوند.

در پروژههــای توســعهی فنــاوری در اغلــب مواقــع ،وقتــی

کارفرمــا از میــان شــرکتهای دانشبنیــان (منابــع بیرونــی

توجو
توســعهی فنــاوری) مناســبترین منبــع را جســ 
میکنــد ،فــرض بــر ایــن اســت کــه ایــن اســناد در شــروع

جدول ( :)2مدارک و مستندات فنی مورد نیاز برای تأیید سطوح آمادگی فناوری ( :UDبهروزرسانی)
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UD

UD

 -3نتيجهگيري

در ایــن مقالــه ضمــن پرداختــن بــه ماهیــت پروژههــای
توســعهی ســامانهای پیچیــده ،ضــرورت بهرهگیــری از

شــبکهی توانمنــد بیرونــی در توســعهی فناوریهــای
مــورد نیــاز در ســامانه مطــرح شــد و در ادامــه بــه مفهــوم

ســطوح آمادگــی فنــاوری بهعنــوان یکــی از شــاخصهای

اندازهگیــری وضعیــت بلــوغ فنــاوری اشــاره شــد و مطالعــات
شناسایی سطوح آمادگی فناوری( )TRLبراساس مستندات فنی

انجامشــده درخصــوص ایــن مفهــوم و مفاهیــم مشــابه و

74

مرتبــط از قبیــل ســطوح آمادگــی سیســتمی ارائــه شــد.
مطالعــات انجامشــده توســط ویلیــام نولــت و هنــد بــوک

 TRLبهخوبــی بــه گامهــای مهمــی کــه در هریــک از

ســطوح آمادگــی یــا توســعهی فنــاوری بایــد برداشــته شــود،
پرداختهانــد .البتــه یــک شــرایط کام ـ ً
ا ایدئــال فرضشــده
اســت و در بعضــی از مــوارد نیــز بــه مفاهیــم کلی اشــارهکرده

و درمجمــوع ســعیکرده بــا طــرح گســترهی وســیعی از
ســؤاالت ،بــه مفاهیــم الزم و ضــروری بهویــژه مهندســی

سیســتم و مهندســی ســاخت تأکیــد کنــد .در تحقیقــات
مذکــور وجــود فضــای کار شــبکهای و اینکــه فناوریهــا

توســط یــک پیمانــکار مســتقل توســعهداده میشــود درنظــر
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

گرفتهنشــده اســت .در ایــن تحقیــق ،مبانــی نظــری و

دانــش و تجربــهی دیگــران از یکســو و دانــش و تجربــهی
واقعــی رســوخیافته در یکــی از دفاتــر طراحــی و توســعهی

ســامانههای پیچیــده از ســوی دیگــر تقابــل داده شــد

کــه نتایــج بهدســت آمــده حاکــی از همپوشــانی زیــادی

بیــن ایــن دو اســت .ضمــن اینکــه سعیشــده اســت بــا
هــدف تبدیــل مفاهیــم و مؤلفههــای معرفیشــده توســط
تحقیقــات مذکــور بــه لیســت شناختهشــدهای از مســتندات
فنــی مرتبــط بــا طراحــی و تولیــد ،بــه صراحــت ،بــر

مســتندات فنــی متعارفــی تأکیــد شــود کــه از فضــای ایدئال

و آکادمیــک بهســمت فضــای واقعــی موجــود در صنعــت
نزدیــک شــود.

در ایــن تحقیــق ،نقایــص و ضعفهــای مربــوط بــه مفهــوم

( TRLمطالعــات دولینــگ و پــاردو) مــرور شــد .کاســتی

مطرحشــده درزمینــهی مهندســی سیســتم و ضــرورت

یکپارچهســازی فنــاوری در ســامانهی اصلــی ،منطقــی،
معقــول و قابــل پذیــرش اســت و در ایــن مقالــه سعیشــده
اســت دیــدگاه مهندســی سیســتم و تســری آن در طــول

فراینــد توســعهی فنــاوری ،بهعنــوان یــک شــاخص مهــم
در ارزیابــی ســطح آمادگــی فنــاوری در داخــل یــک
ســامانه مــورد توجــه قــرار گیــرد .در مــورد نقصــی کــه بــه

نادیدهگرفتــن ابعــاد غیــر فنــی طــرح توســعهی فنــاوری از
قبیــل زمــان و هزینــه اشــاره دارد میتــوان گفــت براســاس

تجربیــات موجــود در ایــن گونــه پروژههــا ضــروری اســت

کــه یــک بنــگاه ،قبــل از اینکــه یــک طــرح توســعهی
فنــاوری (چــه بهصــورت درونزا و چــه بهصــورت بــرونزا
و یــا هــر روش دیگــر) را شــروع کنــد ،مطالعــات کافــی در

ایــن زمینــه انجــام دهــد و امکانســنجی و پیشبینــی

ریســک کنــد و وقتــی تصمیــم نهایــی بــرای شــروع پــروژهی

توســعهی فنــاوری اتخــاذ شــد بایــد مســیر توســعهی فناوری
را بهطــور کامــل طــی کنــد (مگــر در مــوارد خیلــی نــادر

کــه بهلحــاظ فنــی ،توســعهی فنــاوری امکانپذیــر نباشــد).

بــرای جبــران ضعــف ذکرشــده درزمین ـهی عــدم توجــه بــه

عــدم قطعیــت ،موضوعــات قابلیــت اطمینــان و تحلیــل خطــا
و شکســت ( )FMEA , FTAدر ایــن مقالــه مطرحشــده

اســت .درنهایــت بــه نظــر میرســد ضعــف اشارهشــده
درزمینــهی عــدم پرداختــن بــه ریســک فنــی صرفــاً یــک
ویژگــی ذاتــی  TRLاســت و مابقــی نواقــص نیــز شــرایطی

هســتند کــه در دنیــای واقعــی وجــود دارد و ناگزیــر از آن
هســتیم و تــا حــدودی ارتباطــی بــا مفهــوم  TRLنــدارد.

براســاس نتایــج ایــن تحقیــق روی اســنادی کــه در روابــط

حقوقــی فنــی بیــن کارفرمــا و پیمانــکار یــک پروژه توســعهی
فنــاوری نقــش مهمــی دارد ،تأکیدشــده اســت .بهعنــوان
مثــال میتــوان بــه صــدور و ارائ ـهی تأییدی ـهی فنــی بــرای

نمونــه یــا مدلهــای واقعــی و عملکــردی از فنــاوری توســط

پیمانــکار ،انجــام تحلیلهــای کارکــردی بیــن فنــاوری

و ســامانهی مــادر و یــا بــه بازنگریهــای فنــی و کنتــرل

الزامــات فنــی کــه در مراحل مختلــف اجرای پروژه توســعهی
فنــاوری بایــد انجــام شــود و دخالــت و مشــارکت کارفرمــا در

ایــن فعالیتهــا و حضــور اجبــاری او در مراحــل پیشــرفت
پــروژه (بــرای اطمینــان از نظــارت کامــل و مناســب) اشــاره

کــرد .همچنیــن روی مســائلی از قبیــل قابلیــت اطمینــان
و همچنیــن آیندهپژوهــی و رصــد فنــاوری و نیــز بررســی
رونــد و مســیر توســعهی کالس فنــاوری مربــوط و مقایســه

بــا فناوریهــای جایگزیــن و جدیــد و پیــداش فناوریهــای

نوظهــور (کــه در مجمــوع در جهتگیــری بــرای توســعهی فنــاوری تأثیرگــزاری راهبــردی دارد) تاکیــد شــد .در مجمــوع بــا پرهیــز از
خوبرگدادن بــه تنــوع مســتندات و مدارکــی کــه در مســیر ارزیابــی و نظــارت بــر یــک پــروژهی توســعهی فنــاوری توســط کارفرمــا
شــا 
میتوانــد اســتفاده شــود ،تعــداد ایــن اســناد را محدودکــرده و مســتندات متعــارف و شــناخته و بومیشــده در صنایــع تولیدکننــدهی
محصــوالت پیچیــده را بــه هریــک از ســطوح آمادگــی و توســعهی فنــاوری ارتبــاط دهــد .ضمــن اینکــه تأکیــد بــر ایــن اســت کــه ایــن
اســناد بهعنــوان یــک موجــود زنــده ،مراحــل تکامــل خــود را بــا رعایــت اصــل “مدیریــت تمامــی تغییــرات فنــی”بایــد طــی کنــد و

بهطــور مرتــب و نظاممنــد بهروزرســانی شــود.
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