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هوشمندی فناوری ،یادگیری و عملکرد فناورانه

صنایــع نظامــی و دفاعــی بــه شــدت فناوریمحــور بــوده و ضــرورت توجــه بــه فراينــد اثربخــش مديريــت فنــاوری در آنهــا
مشــهود اســت .از ســوی دیگــر ،ســرعت بــاالي تغييــر و تحــوالت در محيــط فناورانــه ،توانايــي برنامهريــزي و تصميمگيــري در
ايــن حــوزه را بــدون درك شايســته از موقعيــت حــال و آينــده فنــاوری ،ناممكــن ســاخته اســت .در ایــن راســتا ،بکارگیــری ابزارهــای
کارآمــد مدیریــت و سیاســتگذاری فنــاوری ،الزامــی اجتنابناپذیــر بــرای ســازمانهای فعــال در صنایــع دفاعــی میباشــد.
هوشــمندی فنــاوری به عنــوان یکــی از مهمتریــن ایــن ابزارهــا ،فراینــدی نظام منــد و یکپارچــه متشــکل از دریافــت نیازهــای
فناورانــه ســازمان ،جمـعآوری و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات پیرامــون ایــن نیازهــا ،و اشــاعه و بکارگیــری آگاهــی منتــج از ایــن چرخــه
اطالعاتــی اســت .ادبیــات نظــری و تجربیــات عملــی ســازمانهای مختلفــی کــه از فراینــد هوشــمندی فنــاوری بهــره گرفتهانــد،
حاکــی از ارتقــای ســطح یادگیــری فناورانــه پرســنل و بهبــود عملکــرد ســازمانی بــه خصــوص در بُعــد فناورانــه اســت .در واقــع ایــن
دو کارکــرد ،محــل تجلّــی نتایــج حاصــل از پیادهســازی فراینــد هوشــمندی فنــاوری در یــک ســازمان هســتند .از ایــن رو تحقیــق
حاضــر بهصــورت کیفــی و بــا هــدف بررســی وضعیــت فراینــد هوشــمندی فنــاوری و تأثیــر آن بــر متغیرهــای یادگیــری فناورانــه و
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عملکــرد فناورانــه انجــام میشــود تــا بــا آسیبشناســی فعالیتهــای مرتبــط بــا ایــن فراینــد ،گامــی مؤثــر جهــت ارتقــای یادگیــری
و عملکــرد فناورانــه برداشــته باشــد .در ایــن راســتا ،یکــی از ســازمانهای بــزرگ فعــال در صنایــع دفاعــی کشــور کــه مأموریــت
محــوری توســعه محصــول و ارائــه خدمــات فنــی در یکــی از بخشهــای حیاتــی ایــن صنعــت را دارا اســت ،به عنــوان مطالعــه
مــوردی انتخــاب گردیــد و از ابــزار مصاحبــه نیمه ســاختاریافته جهــت گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز محقــق اســتفاده شــد .نتایــج
حاصــل از ایــن تحقیــق کــه بــا بکارگیــری روش آنالیــز تِــم اســتخراج شــد نشــان میدهــد کــه در حــال حاضــر ،فراینــد هوشــمندی
فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه گامهــای اولیــه خــود را ســپری نمــوده و بــه بلــوغ کافــی جهــت اثرگــذاری بــر ســطح یادگیــری
و عملکــرد ســازمان نرســیده اســت .بــر ایــن اســاس در بخــش پایانــی مقالــه ،راهکارهایــی اجرایــی بــه تفضیــل مطابــق بــا مراحــل
نُهگانــه فراینــد هوشــمندی فنــاوری ارائــه شــده کــه الزم اســت توســط متولیــان راهانــدازی مرکــز هوشــمندی فنــاوری در ســازمان
مزبــور مــورد توجــه باشــند .عــاوه بــر ایــن ،پیشــنهادهایی جهــت انجــام تحقیقــات آتــی در ایــن زمینــه مطــرح شــده اســت.

واژه های کلیدی:
هوشمندی فناوری ،عملکرد فناورانه ،یادگیری فناورانه ،صنایع دفاعی ،آنالیز ت ِم
 )1مقدمه
اَشــتون کارتــر 1اســتاد دانشــگاه هــاروارد آمریــکا در بررســی

خــود بــر روی فناوریهــای دفاعــی نســلهای مختلــف

بــه ایــن نتیجــه رســید کــه گــذار در ماهیــت فنــاوری و

نــوآوری در صنعــت دفاعــی ،دســتیابی بــه فناوریهــای
بــا ارزش افــزوده بــاال ،صرف ـاً بــا تکیــه بــر انجــام تحقیــق
و توســعه درونزا را ناممکــن ســاخته اســت .طبــق نتایــج
ایــن تحقیــق ،اگرچــه تهیــه لیســت فناوریهایــی کــه طــی
1. Ashton Carter

ســالیان آینــده از درجــه اهمیــت بــاال در صنایــع دفاعــی
برخــوردار خواهنــد بــود نســبتاً آســان اســت ،ولــی تعییــن

بهبــود تصمیمــات ســازمان در زمینــه فنــاوری و بــه عبــارت
دیگــر ،بهبــود فراینــد مدیریــت فنــاوری ،کــه نشــاندهنده

آن حوزههــای فنــاوری سرنوشتســاز کــه دشــمنان
امنیــت م ّلــی کشــور ،آنهــا را در اختیــار داشــته یــا

ســازمان اســت ،طــی تحقیقــات متعــدد مــورد اشــاره قــرار

تصــور و تشــخیص نوآوریهایــی اســت کــه ایــن دشــمنان

حاضــر ،لــزوم اجــرای نظام منــد و یکپارچــه فراینــد

خواهنــد داشــت ،بســیار پیچیــده اســت و مســئله حادتــر،

بــا بهرهگیــری از توانمندیهــای دیگــر صنایــع خــود ،در

حــال اســتنتاج آنهــا هســتند ]1[.در ايــن بيــن ،مراحــل
نخســتين مديريــت فنــاوری ،شــامل شناســايي و ارزيابــي

كارا و مؤثــر در زمينــه انتقــال و اشــاعهی فنــاوري نيــز غافل
شــد .در ایــن راســتا ،ابتــدا الزم اســت اطالعــات مربــوط بــه

ايــن فناوريهــا بــه صــورت مــداوم و منســجم جم ـعآوري

شــده و همچنيــن ارزيابيهــاي يكپارچ ـهاي از تاثيــر آنهــا

بــر عوامــل اقتصــادي ،اجتماعــي ،فرهنگــي و غيــره انجــام
گيــرد .در فضــای فنــاوری ،تصمیمگیریهــای بجــا ،بــه
موقــع و صحیــح نیازمنــد اطالعاتــی بــه موقــع و دقیــق

اســت کــه گاه یافتــن آنهــا خــود موضــوع فعالیتهــای
اســت اقداماتــي نظاممنــد در جهــت جم ـعآوري ،تحليــل،

ارزيابــي و تبــادل ايــن اطالعــات صــورت گيــرد ]2[.از

ايــن اقدامــات در ادبيــات مديريــت فنــاوري تحــت عنــوان
فراینــد هوشــمندی فنــاوری یــاد میشــود.

از ســوی دیگــر ،ایجــاد بســتر الزم بــرای یادگیــری
فناورانــه و در نتیجــه ارتقــای عملکــرد فناورانــه ،به عنــوان

عمدهتریــن اهــداف فراینــد هوشــمندی فنــاوری مطــرح

هســتند ]3[.یادگیــری فناورانــه کــه یکــی از اجــزای اصلــی

یادگیــری ســازمانی اســت ،طــی دوره زمانــی اخیــر بــه
مثابــه مهمتریــن جــزء یادگیــری ســازمانی مــورد توجــه

بســیار قــرار گرفتــه اســت .بنــا بــه تعریــف ،یادگیــری
فناورانــه فراینــدی اســت کــه از طریــق آن ،یــک ســازمان

یــا شــرکت فناوریمحــور ،بــه خلــق ،بازنگــری ،و ارتقــای
توانمندیهــای ضمنــی و اجرایــی خــود در زمینــه فنــاوری

مبــادرت مــیورزد .ایــن مفهــوم هــر دو جنبــه یادگیــری

فنــی و مدیریتــی را شــامل میشــود ]4[.عــاوه بــر ایــن،

ارتقــای مســتمر وضعیــت متغیرهــای یادگیــری و عملکــرد
فناورانــه اســت .از ایــن رو ،مــدل مفهومــی ایــن تحقیــق

بــر اســاس رابطــه میــان متغیرهــای هوشــمندی فنــاوری،
یادگیــری فناورانــه و عملکــرد فناورانــه شــکل گرفتــه اســت.

هــدف اصلــي ايــن تحقيــق ،درک مناســب از وضعیــت
فعالیتهــای مربــوط بــه هوشــمندی فنــاوری در ســازمان

مــورد مطالعــه و تعییــن شــکاف میــان وضعیــت موجــود

ســازمان و وضعیــت مطلــوب اســت تــا بــا تحلیــل ایــن
شــکاف ،راهکارهایــی جهــت بهبــود فراینــد هوشــمندی

فنــاوری ،بــه همــراه چگونگــی برقــراری ارتبــاط میــان

نتایــج حاصــل از هوشــمندی در ارتقــای وضعیــت یادگیــری
و عملکــرد فناورانــهی ســازمان ارائــه گــردد.

 )2پیشینه تحقیق
در ايــن بخــش بــا مدنظــر قــرار دادن موضــوع تحقيــق،

ابتــدا و بــه اختصــار پيشــينه تحقيقــات در ســه بخــش
هوشــمندی فنــاوری ،یادگیــری فناورانــه ،و عملکــرد
فناورانــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در ادامــه ،مــدل

مفهومــي تحقيــق ارائــه ميشــود.
 )1-2هوشمندی فناوری

اگرچــه فعالیتهــای مرتبــط بــا هوشــمندی (یــا کســب
آگاهــی) دارای تاریخچـهای نســبتا طوالنــی هســتند ،لیکــن

پیادهســازی نظام منــد ایــن فعالیتهــا از ســابقه چنــدان
طوالنــی برخــوردار نبــوده و حــوزه علمــی تقریبــا نوپایــی
محســوب میشــود .اولیــن مطالعــه انجــام شــده در ایــن

زمینــه بــه دهــه  60میــادی بازمیگــردد ]6[.صنایــع
دفاعــی ،خدمــات اطالعاتــی ،و فعالیتهــای بازاریابــی

و راهبــردی از جملــه زمینههایــی هســتند کــه مفهــوم
هوشــمندی ،اولیــن بــار در آنهــا بــه کار گرفتــه شــده
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زمانبــر ،هزینهبــر و مســتقلی خواهــد بــود .بنابرايــن الزم

هوشــمندی فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه ،جهــت
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اهميــت خواهنــد بــود؛ عــاوه بــر ايــن نبايــد از مديريــت

گرفتــه اســت ]5[.بهطــور خالصــه مســئله اصلــی تحقیــق

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

فنــاوري ،بهعنــوان ســنگبناي ايــن فراينــد بســيار حایــز

نقــش مثبــت هوشــمندی فنــاوری در عملکــرد فناورانــه

اســت .در ســال  ،1971مارویــن ســترون و کریســتین رالــف

در محیــط فناورانــه بیــان میکنــد .در ایــن راســتا او فراینــد

فنــاوری بــه منظــور اختصــاص منابــع مالــی را تبییــن

جمــعآوری ،تجزیــه و تحلیــل ،و نشــر اطالعــات مرتبــط در

ضــرورت کســب آگاهــی بــرای شناســایی حوزههــای جــذاب
نمودنــد .آنهــا ایــن آگاهــی را مبنایــی بــرای تصمیمگیــری
قلمــداد نمــوده و پاســخ بــه موقــع بــه تغییــر و تحــوالت

محیطــی را اســاس موفقیــت ســازمان دانســتهاند ]7[.طــی
ســالیان اخیــر ،مفاهیــم و روشهــای مختلفــی در جهــت
فراهــم نمــودن اطالعــات جامــع بــرای تصمیمگیــران

حــوزه فنــاوری مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد کــه در ایــن
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بیــن ،فراینــد هوشــمندی فنــاوری بنابــر جامعیــت و تطابــق
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بــا نیازهــای مــورد نظــر از مزیتهــای بیشــتری برخــوردار

بــوده و هماکنــون بــه صورتهــای مختلــف در اغلــب
ســازمانها مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد]8[.

محققهــا و افــراد دانشــگاهی ،تعریفهــای متفاوتــی را

از هوشــمندی فنــاوری ارائــه دادهانــد .مطابــق بــا تعریــف
اشــتون و استیســی ،1هوشــمندی فنــاوری عبــارت اســت
از "اطالعــات پیرامــون رویدادهــا ،روندهــا ،فعالیتهــا و

مســائل حســاس و حیاتــی در محیــط فناورانــه مربــوط بــه
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کســب و کار مــورد نظــر کــه از ارزش رقابتــی کافــی نیــز

برخــوردار میباشــند ".ایــن اطالعــات زمینــه الزم بــرای
فعالیــت ،بــا لحــاظ کــردن تغییــر و تحــوالت محیطــی را

فراهــم میســازد ]9[.در دیگــر ســو ،پورتــر 2بیــان میکنــد

کــه هوشــمندی فنــاوری شــامل فراینــد "شناســایی و
جمــعآوری ،تجزیــه و تحلیــل و بکارگیــری مناســبترین

اطالعــات در زمینــه توســعه فنــاوری و تغییــر و تحــوالت

و روندهــا و رویدادهــای محیــط فناورانــه اســت ".طبــق
مطالعــات او ،هوشــمندی فنــاوری بــا اهــداف ایجــاد

آگاهــی بههنــگام نســبت بــه توســعههای صــورت گرفتــه
در محیــط فنــاوری ،شناســایی اقدامــات رقبــا ،شناســایی
فرصتهــای همــکاری جدیــد بــرای ســازمان ،و ادراک

نســبت بــه رویدادهــا و روندهــای محیــط فناورانــه و
محیــط رقابتــی صــورت میگیــرد ]10[.لیچنســالر 3پــس از
مطالعــات فــراوان در ایــن زمینه ،هــدف هوشــمندی فناوری

را بهرهگیــری از فرصتهــا و مقابلــه بــا تهدیدهــای محتمــل
4. designing
5. directing
6. developing

هوشــمندی فنــاوری را دربرگیرنــده فعالیتهــای مربــوط بــه
زمینــه روندهــای فناورانــه دانســته کــه نتایــج حاصــل از
آنهــا در نهایــت از تصمیمــات ســازمان در حــوزه مدیریــت

فنــاوری و حوزههــای کالنتــر پشــتیبانی میکنــد.

[ ]11اشــتون و همکارانــش بیــان میکننــد کــه فراینــد

خلــق هوشــمندی بایــد بــر مبنــای نیازهــای ذینفعــان
شــکل گرفتــه و از ایــن رو احصــای نیازهــای اطالعاتــی

آنــان را پیــش از آغــاز فراینــد ضــروری میداننــد .پــس
از تعییــن نیازهــای اطالعاتــی ،جمــعآوری و تجزیــه و
تحلیــل اطالعــات ،نشــر هوشــمندی و بکارگیــری آن در
تصمیمگیــری ،مراحــل بعــدی فراینــد هوشــمندی فنــاوری

طبــق مــدل اشــتون اســت]12[.

بهطــور کلــی فراینــد هوشــمندی فنــاوری را میتــوان یــک
فراینــد خلــق ارزش به شــمار آورد کــه در قالــب زنجیــره

ارزش پورتــر قابــل مشــاهده بــوده و نتایــج آن در بهبــود
تصميمهــاي مرتبــط بــا حــوزه فنــاوري تجلــي پیــدا

میکنــد .مطابــق بــا ایــن زنجیــره ،فراینــد مزبــور شــامل
مراحــل تعییــن نیازهــا ،جمــعآوری ،تجزیــه و تحلیــل،

نشــر و اشــاعه و بکارگیــری اطالعــات مناســب و مرتبــط
اســت کــه در نهایــت بــه ایجــاد ارزش میانجامــد؛ کــه

ایــن مراحــل را میتــوان بهعنــوان فعالیتهــای اصلــی
یــا مســتقیم در ایجــاد ارزش بهشــمار آورد ]3[.در ســوی

دیگــر ،فعالیتهــای غیرمســتقیم یــا پشــتیبان بهعنــوان
توانمندســازهای فعالیتهــای مســتقیم مطــرح هســتند.
(شــکل  )1بــرای یــک نظــام هوشــمندی فنــاوری ،ایــن

توانمندســازها عبارتنــد از:

•مدیریــت فعالیتهــای هوشــمندی فنــاوری شــامل
طراحــی  ،هدایــت و توســعه آن
4

5

6

•اهــداف و مأموریتهــای فراینــد هوشــمندی فنــاوری
کــه در تعامــل بــا ماموریتهــای کلــی کســب و کار
مشــخص میشــود

•ساختار پیادهسازی فرایند هوشمندی فناوری
1. Ashton and Stacey
2. Porter
3. Eckhard Lichtenthaler

توانمندســازهای ارتباطــی نظیــر فنــاوری اطالعــات)

•ابزارهــای هوشــمندی فنــاوری؛ کــه ایــن ابزارهــا

بــرای فراینــد هوشــمندی فنــاوری اســت.

شــامل روشهــای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات (ماننــد

تحلیــل ســناریوها )1و زیرســاختهای الزم (ماننــد

ساختار فعالیت های هوشمندی فناوری
ابزارهای هوشمندی فناوری (روش ها و زیر ساخت)

اطالعات اطالعات

تحلیل

آوری

نیازهای

اطالعات اطالعات اطالعاتی

فعالیت های مستقیم

بکارگیری

اشاعه

تجزیه و

جمع

شناسایی

شکل  .1فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم در فرایند هوشمندی فناوری []3

 )2-2یادگیری فناورانه

ســازمانی ،فراینــدی اســت کــه در آن ،افــراد ،گروههــا و یــا

یادگیــری فناورانــه فراینــدی اســت کــه طــی آن ،یــک

صریــح و ضمنــی خــود ،بــه خلــق ،بازنگــری و ارتقــای
توانمندیهــای مکنــون و مشــهود خــود میپــردازد .ایــن

مفهــوم دربرگیرنــده دانــش فنــی و مدیریتــی در زمینــه

فنــاوری اســت ]13[.مدیریــت توانمندیهــای فناورانــه

بــه دلیــل آنکــه تمرکــز داراییهــا و فرایندهــای دانشــی
ســازمان را بــه ســمت حوزههایــی کــه از ارزش راهبــردی

بیشــتری برخوردارنــد ،ســوق میدهــد ،اهمیــت بســزایی
بــرای ســازمانهای فناوریمحــور دارد .بیشــترین ارزش

هنگامــی حاصــل میشــود کــه مدیریــت راهبــردی
ی فناورانــه رخ دهــد؛ چــرا کــه ایــن امــر ،موجــب
یادگیــر 
بازنگــری در توانمندیهــا و داراییهــای فناورانــه شــده و

بــه خلــق مزیتهــای راهبــردی و دانشــی جدیــد منجــر
میگــردد]14[.

فراینــد یادگیــری فناورانــه بهعنــوان جزئــی از یادگیــری
3. tactical learning
4. strategic learning

مســائل فناورانــه را درونــی میســازند تــا از ایــن طریــق،

وضعیــت تصمیمگیریهــا و مدیریــت بــر پیچیدگیهــا
و عــدم قطعیتهــای محیطــی را ارتقــا بخشــند .در ایــن

دیــدگاه ،یادگیــری فناورانــه ،ســازمان را قــادر میســازد تــا

راهبردهــا و اقدامــات فنــاوری محــور بیشــتری را در درون
ســازمان پــی بگیــرد .از ســوی دیگــر ،مدیریــت اثربخــش

یادگیریهــای فناورانــه بــا گســترش افــق اقدامــات
راهبــردی مرتبــط بــا فنــاوری ،دســتیابی به مزیــت راهبردی

را بــرای ســازمان تســهیل میکنــد .مطالعــات مختلفــی کــه
در زمینــه مفهــوم یادگیــری فناورانــه انجــام گرفتهانــد بــه
معرفــی نظریـهای چنــد بُعــدی از ایــن مفهــوم منتهی شــده

کــه در زیــر بــه تشــریح آن پرداختــه میشــود .بهطــور

کلــی معمــاری مفهــوم یادگیــری فناورانــه بــر پایــه ســه
الیــه مفهومــی یادگیــری عملکــردی  ،یادگیــری تاکتیکــی ،
2

3

و یادگیــری راهبــردی 4شــکل گرفته اســت( ]15[.شــکل )2
در الیــه عملکــردی یادگیــری فناورانــه ،یادگیــری از طریــق
1. Scenario analysis
2. operational learning
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شــرکت فناوریمحــور بــر اســاس منابــع ســازمانی

کل ســازمان ،تجربیــات فنــی و مدیریتــی خــود پیرامــون
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بهبود فرایند تصمیم گیری در سازمان

مدیریت فعالیت های هوشمندی فناوری

انجــام فعالیتهــا و انباشــت تجربیــات روی میدهــد؛ در

شــده ،فــرا گرفتــه میشــوند .بهعبــارت دیگــر ،بــا اســتفاده

کــه نــگاه کوتــاه تــا میانمــدت بــه یادگیــری دارد ،بــر

جدیــد تصمیمگیــری ،مدلهــای احتمالــی تصمیمگیــری

واقــع ،دانســتههای جدیــد بدســت میآینــد .ایــن رویکــرد
ایجــاد توانمندیهــای جدیــد یــا توســعه توانمندیهــای
قبلــی بــا اســتفاده از فراگیــری محتــوا در ســازمان تأکیــد

دارد .یادگیــری عملکــردی ،نقــش عمــدهای در مدیریــت
توانمندیهــای محــوری ســازمان ،تخصیــص منابــع ،و

راهبردهــای مزیــتآور ایفــا میکنــد.

در الیــه تاکتیکــی یادگیــری فناورانــه ،تاکتیکهــا و

هوشمندی فناوری ،یادگیری و عملکرد فناورانه

روشهــای جدیــدی در زمینــه بکارگیــری تجربــۀ انباشــته
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S.O.F
FB
S.O.F

یادگیری
فناورانه راهبردی
FF

یادگیری
فناورانه تاکتیکی
FF

S.O.F

یادگیری
فناورانه عملکردی

از تغییــر قواعــد فعلــی تصمیمگیــری ،یــا ایجــاد قواعــد
جدیــدی در ســازمان ایجــاد میشــوند .ایــن رویکــرد کــه

نــگاه میــان تــا بلندمــدت بــه یادگیــری دارد بــه مهندســی
مجــدد فرایندهــای یادگیــری ختــم میشــود .یادگیــری

فناورانــه تاکتیکــی ،ســازمان را قــادر میســازد تــا هرچــه
اثربخشتــر و کارآتــر بــا فرصتهــای محیطــی مواجــه

شــده و از توانمندیهــای محــوری فعلــی خــود بــه طریقــی

اولــی جهــت دســتیابی بــه مزیــت راهبــردی بهــره گیــرد.

یکپارچه سازی دارایی ها
FB
توسعه و گسترش دارایی ها
FB

تجربه کردن و آموختن

شرح:
بازخورد خود سازمانده S.O.F
FB
حلقه بازخورد
FF
حلقه پیش خور

شکل  .2معماری سهالیهای مفهوم یادگیری فناورانه []15

در الیــه راهبــردی یادگیــری فناورانــه ،دیدگاههــای جدیــد

ســازمان دارد.

نســبت بــه نحــوه بکارگیــری تجربــۀ فناورانــه انباشــته

ســه الیــه مختلــف یادگیــری فناورانــه از طریــق تعــدادی

نهادینهســازی)؛ در واقــع افــراد ســازمان ،راهبردهــای

هســتند .بنابرایــن یادگیــری فناورانــه تجمعــی در الیههــای

و اصــول تصمیمگیــری فناورانــه در ســازمان بازتعریــف

باالیــی منتهــی شــود؛ درحالیکــه یادگیــری فناورانــه

یادگیــری دارد ،بــر شــکلدهی دوبــاره و تغییــر ســاختار

فرایندهــای یادگیــری در الیههــای پایینتــر ختــم گــردد.

شــده در شــرکت ،توســعه مییابنــد (درونیســازی و

حلقــه بازخــورد و پیشخــور بــا یکدیگــر در ارتبــاط

یادگیــری جدیــدی نســبت بــه مســائل فناورانــه ،آموختــه

پاییــن ممکــن اســت بــه یادگیــری مترقـیای در الیههــای

میشــوند .ایــن رویکــرد کــه نــگاه بســیار بلندمدتــی بــه

در الیههــای باالیــی میتوانــد بــه پیکربنــدی مجــدد

ابزارهــای ســازمانیای کــه تحــت مهندســی مجــدد قــرار

گرفتهانــد متمرکــز اســت .ســطح راهبــردی یادگیری شــامل
گســترش و تنظیــم دوبــاره پتانســیلها و محدودیتهــای
محیــط راهبــردی یــک ســازمان اســت .نتایــج حاصــل از

ایــن نــوع یادگیــری فناورانــه ،همــان اســت کــه برخــی
از مولفــان از آن بهعنــوان “تغییــر قاعــده بــازی” یــاد

میکننــد؛ چــرا کــه اثــری بنیادیــن بــر نگــرش فناورانــه

 )3-2عملکرد فناورانه

عملکــرد ســازماني همــواره تأثيــر بســزايي بــر نحــوه
فعاليــت شــرکتها داشــته اســت و متعاقبــاً روشهــا و

ابزارهــاي ارزيابــي دقيــق ايــن عملکــرد به عنــوان موضوعــي
حياتــي مــورد توجــه ســازمانها و افــراد دانشــگاهی بــوده

اســت .در واقــع طــي  15ســال اخيــر ،ارزيابــي عملکــرد

بــا نــرخ افزايشــي چشــمگيري توانســته ذهــن بســياري از

محققــان رشــتههاي مختلــف را بــه خــود جلــب نمايــد؛

کــه اواســط دهــه  90ميــادي را ميتــوان بــه مثابــه

نقطــه اوج ايــن امــر در نظــر گرفــت ]15[.به طــور کلــي
اثربخشــي يــک ســازمان متاثــر از عملکــرد مناســب آن

بــوده و عبــارت اســت از اينکــه ايــن ســازمان تــا چــه

بــر اســاس پیشــینه تحقیقاتــی کــه در زمینــه ارزیابــی
عملکــرد فناورانــه ســازمانها در دســترس میباشــند،
ایــن متغیــر را میتــوان بــه چهــار بعــد اصلــی ،کــه همانــا
زیــر فرایندهــای کســب عملکــرد موفــق در زمینــه فنــاوری
هســتند ،تقســیم نمــود]18[ .

فناوریمحــور نیــز از ابعــاد مختلفــی تشــکیل میشــود

•ادغــام فنــاوری ،3جایــی کــه فنــاوری کسبشــده در

اگرچــه در ابتــدا ،تشــخیص رابطــه میــان ابعــاد مختلــف

تــا از طریــق آن ،محصــوالت و خدمــات جدیــدی بــه

عملکــرد فناورانــه مشــکل بــه نظــر میرســد ،لیکــن بــا

•بهرهبــرداری از فنــاوری ،4کــه فنــاوری مــورد نظــر در

قابــل تشــریح اســت]15[ .

در نتیجــه ،ایــن فنــاوری را میتــوان بهعنــوان بخــش

خــود را حفــظ نمايــد .عملکــرد ســازمانی در ســازمانهای

کســب گــردد ،یــا ترکیبــی از ایــن دو روی دهــد.

کــه بُعــد فناورانــه آن مــورد توجــه زیــادی قــرار دارد]17[.

ســبد فناوریهــای ســازمان بــه تثبیــت میرســد

یادگیــری فناورانــه (عملکــردی ،تاکتیکــی ،راهبــردی) و

ذینفعــان ارائــه گــردد.

تصــور عــدم وجــود هــر یــک از ایــن ابعــاد ،رابطــه مزبــور

رویههــا و فرایندهــای ســازمان جاســازی میشــود.

•ســازمانهایی کــه قــادر بــه یادگیــری فناورانــه

ذاتــی محصــوالت تولیــد شــده یــا خدمــات ارائهشــده

نیســتند (فقــدان یادگیــری عملکــردی) ،بــه ســرعت

از عرصــۀ فعالیــت مثبــت و دســتیابی بــه مزیتهــای
چــرا کــه ضعــف مزبــور باعــث میشــود تــا ایــن
ســازمانها نتواننــد توانمندیهــای جدیــدی را کــه

بــا تغییــرات محیطــی ســازگار باشــند ،ایجــاد نماینــد.

•مدیریــت راهبــردی فنــاوری ،کــه ســبد فناوریهــای
ســازمان مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه تــا
اقدامــات مربــوط بــه توســعه و تجاریســازی فنــاوری

بــا راهبردهــای فنــاوری ســازمان همراســتا گــردد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه فعالیتهــای فناورانــه یک ســازمان،

•ســازمانهایی کــه از فقــدان یادگیــری تاکتیکــی

کــه از طرفــی منتــج از یادگیریهــای فناورانــه بــوده و در

عدیــدهای مواجــه نیســتند ،امــا در میانمــدت

هســتند و در قالــب فراینــد مزبــور بیــان مــی شــوند ،ممکــن

را آنچنــان کــه موجــب رشــد چشــمگیر در زمینــه

انجــام گیرنــد .ایــن شــاخصها در دو محــور اصلــی

•ســازمانهایی کــه در زمینــه یادگیــری راهبــردی

بــه محتــوای یــک فنــاوری اعــم از کاربردهــا ،مزایــای

بــه حفــظ نــرخ رشــد و ارتقــای فرایندهــای یادگیــری

بــا فنــاوری (یادگیــری نســبت بــه مدیریــت یــک فنــاوری

میماننــد.

دســتهبندی هســتند( .جــدول )1

رنــج میبرنــد ،اگرچــه در کوتاهمــدت بــا مشــکالت

طــرف دیگــر ،بــا عملکــرد نهایــی در زمینــه فنــاوری مرتبــط

قــادر نخواهنــد بــود تــا راهبردهــای یادگیــری خــود

اســت بهصــورت همزمــان و نــه یکــی پــس از دیگــری،

عملکــرد شــود ،تعریــف نماینــد.

“یادگیــری فنــی ”5مرتبــط بــا فنــاوری (یادگیــری نســبت

مشــکل دارنــد ،در درازمــدت بهدلیــل آنکــه قــادر

محتمــل و محدودیتهــا) و یادگیــری مدیریتــی 6مرتبــط

فناورانــه ســازمان نیســتند ،از رقبــای خــود بــاز

اعــم از توســعه ،بهرهبــرداری ،تجاریســازی و غیــره) قابــل

4. Technology exploitation
5. Technical learning
6. Administrative learning

1. Technology creation
2. Technology acquisition
3. Technology integration
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راهبــردی در صنعــت مربوطــه ،حــذف خواهنــد شــد.

توســط ســازمان در نظــر گرفــت.
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خــود نظيــر کارکنــان ،مشــتريان و همچنيــن منابــع مالــي

درونزا توســعه یابــد ،از تأمینکننــدگان بیرونــی

درآمــد مطلوبــي کســب نمــوده ،و داراييهــاي بــا ارزش

فنــاوری ممکــن اســت از طریــق تحقیــق و توســعه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حــد توانســته ماموريتهــاي خــود را بــه انجــام رســانده،

•خلــق 1یــا اکتســاب 2فنــاوری؛ جایــی کــه یــک

نوع شاخص

ابعاد شاخص
سطح مدیریت دانش

شاخصهای فنی
یادگیری فناورانه

شاخصهای ظرفیت و توانمندیها

شاخصهای مدیریتی
یادگیری فناورانه

دستاوردهای مرکز
سازماندهی و فرایندها

شاخصها
•میزان سرمایهگذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه بر اساس داراییهای دانشی سازمان
•تعداد پتنتها و مقاالت
•تعداد محصوالت و خدمات فناورانه
•سرمایهگذاری تحقیق و توسعه به ازای هر پرسنل
•نسبت تعداد پرسنل تحقیق و توسعه به کل پرسنل سازمان
•تعداد موافقتنامهها و قراردادهای فناوری
•تعداد قراردادهای همکاریهای راهبردی
•معرفی روشهای نوین مدیریت نوآوری مانند بهرهگیری از شبکهها
•ساختار و تجهیزات جدید تحقیق و توسعه در سازمان
•بکارگیری ساختارهای بسیار جدید نوآوری مانند تحقیق و توسعه جهانی
•برنامههای آموزشی جدید مانند همکاری با دانشگاهها
•تغییر در اقدامات مرتبط با جبران خدمات پرسنل ،بهخصوص برای پرسنل فنی و محققان

هوشمندی فناوری ،یادگیری و عملکرد فناورانه

جدول  .1شاخصهای ارزیابی عملکرد فناورانه در سازمان[]18

 )4-2مدل مفهومی تحقیق

محققــان مختلــف در مطالعــات خــود تاکیــد زیــادی بــه

نقــش کلیــدی یادگیــری فناورانــه در ارتقــای عملکــرد
فناورانــه ســازمان داشــته انــد ]19[.برخــی از ایــن مطالعــات
بــه ایــن نتیجــه رســیدهاســت کــه یادگیــری فناورانــه و

دانــش فناورانــه ،1مقدمـهای بــر نــوآوری فناورانــه میباشــد.
ایــن بیــان ،بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه یادگیــری

فناورانــه ،ســازمانها را قــادر میســازد تــا بــه ســرعت
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

عمــل و انعطافپذیــری الزم بــرای فراینــد نــوآوری دســت

پیــدا کننــد ]20[.یادگیــری فناورانــه مبنــای دســتیابی بــه
مزیــت راهبــردی پایــدار و مولفــهای حیاتــی در ارتقــای

عملکــرد فناورانــه یــک ســازمان اســت .ســازمانها و
شــرکتهایی کــه قــادر بــه یادگیــری بیشــتری هســتند،

امتیــاز خــود در درک روندهــا و عالئــم محیطــی را افزایــش
داده و بدینترتیــب ،از هوشــمندی باالتــری نیــز برخــوردار
خواهنــد بــود ]21[.وجــود رابطــه مثبــت و معنــادار میــان
یادگیــری فناورانــه و عملکــرد ســازمانی بهطــور مســتقیم

در برخــی مطالعــات بازگــو شــده اســت .در یکــی از ایــن
مطالعــات ،یادگیــری فناورانــه در ســه ســطح از ســاختار

ســازمانی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس تأثیــر آن

بــر عملکــرد فناورانــه ســنجیده شــده اســت و نتایــج ایــن
مطالعــه نیــز حاکــی از رابطــه مثبــت میــان یادگیــری و

عملکــرد فناورانــه بــوده اســت]22[ .

بــرای توجیــه اثرگــذاری فعالیتهــای رصــد محیطــی

بــر عملکــرد نوآورانــه و فناورانــه یــک ســازمان ،دالیــل
مختلفــی را میتــوان برشــمرد .بهعنــوان اولیــن

اســتدالل ،مطالعــه میلــر و همکارانــش نشــان داد کــه
2

فراینــد نــوآوری و دســتیابی بــه یــک محصــول یــا خدمــت

فناورانــه ،بهطــور خودبخــودی روی نمیدهــد؛ بلکــه
توســط چالشهــا و تهدیــدات محیطــی هدایــت میشــود

و طــی موفقیتآمیــز مســیر ایــن ایــن فراینــد ،نیازمنــد

دســتیابی بــه دانــش و اطالعــات آگاهیدهنــده بــرای
مدیــران اســت .فعالیتهایــی کــه در راســتای دســتیابی

بــه اطالعــات محیطــی صــورت میگیرنــد ،مدیــران و
تصمیمگیرنــدگان یــک ســازمان را از مزایــا و معایــب

محصــوالت و خدمــات فناورانــه ســازمان آگاه ســاخته و

بدین ترتیــب عملکــرد ســازمان را بــا نیازهــای ذینفعــان
و روندهــای محیطــی همراســتا میکننــد ]23[.عــاوه

بــر ایــن ،نیلــی و همکارانــش بــه ایــن نتیجــه رســیدند
3

کــه ســازمانهای نــوآور ،ارتباطــات نزدیکــی بــا ذینفعــان
و تامینکننــدگان خــود برقــرار نمــوده تــا از ایــن طریــق،
ایدههــای مختلــف را جمــعآوری نماینــد .بنابرایــن حتــی

هنگامــی کــه ایــده نوآورانــهای بــه مرحلــه تجاریســازی
رســید ،ســازمانهای نــوآور ،جمـعآوری و تجزیــه و تحلیــل

اطالعــات برونســازمانی را بــه جــد دنبــال مینماینــد.

[ ]24بــا توجــه بــه نتايــج مطالعــات مزبــور ،چارچــوب
مفهومــي ايــن تحقيــق بــه صــورت زیــر اســت:

1. Technological knowledge
2. Miller et al.
3. Neely et al.

• مدیریت فرایند
• ساختار و سازمانده ﻱ
• مﺄموریت و اهداﻑ

• سطﺢ مدیریت دانش

• ابزار و زیرساخت
• تعیین نیازهاﻱ اطالعاتﻱ
• جمعآورﻱ اطالعات

هوشمندﻱ فناورﻱ

عملکرد فناورانه

• سازماندهﻲ و فرایندها
• ﻇرفیت و توانمندﻱها
• دستاوردهاﻱ مرکز

• تجزیه و تحلیل اطالعات
• نشر و اشاعه هوشمندﻱ
• بکارگیرﻱ هوشمندﻱ

یادگیرﻱ فناورانه
یر وسیلهساز (یادگیرﻱ عملکردﻱ)
• تﺄﺙ

 )3روششناسی تحقیق

نیمهســاختاریافته بــه دلیــل آنکــه در زمــان بهینــه و بــا

دقتــی مطلــوب ،حداکثــر اطالعــات مــد نظــر را از یــک

 )1-3نوعشناسی تحقیق

از نظــر هــدف ،تحقيــق حاضــر از نــوع كاربــردي اســت

و هــدف تحقيقــات كاربــردي ،توســعه دانــش كاربــردي
در يــك زمينــه خــاص مــی باشــد .بهعبــارت ديگــر،

هدايــت ميشــوند .از لحــاظ روش گــردآوري دادههــا ،ایــن
تحقيــق از نــوع تحقيقــات توصيفــي و مطالعــه مــوردی
اســت .مطالعــه مــوردی به زبــان ســاده ،روشــی اســت

کــه از منابــع اطالعاتــی هرچــه بیشتــر بــرای بررســی
نظام منــد افــراد ،گروههــا ،ســازمانها یــا رویدادهــا
اســتفاده میکنــد .مطالعــات مــوردی ،هنگامــی انجــام

میشــوند کــه پژوهشگــر نیازمنــد فهــم یــا تبییــن یــک

پدیــده اســت]26[ .

شــد ]27[.به منظــور تاییــد روایــی و پایایــی ابــزار تحقیــق،
از مفهــوم ممیــزی پژوهشــی 2تبعیــت شــده اســت .مميــزي

پژوهشــي عبــارت اســت از فرآينــد بازبينــي ،تاييــد و حصول
اطمينــان نســبت بــه مراحــل انجــام پژوهــش و دســتيابي به
يقيــن نســبی در ایــن زمینــه .در پژوهــش كيفــي ،مميــزي

پژوهشــي اشــاره بــه ســازوكارهايي دارد كــه بــراي تضميــن
تدريجــي روايــي و پايايــي و در نتيجــه دقــت علمــي

يــك پژوهــش در طــي فرآينــد انجــام پژوهــش اســتفاده
ميشــود .ايــن ســازوكارها در هــر كــدام از مراحــل پژوهــش

تزريــق ميشــوند تــا بــا شناســايي و اصــاح خطاهــا ،قبــل
از نفــوذ در مــدل و قبــل از ايــن كــه تحليــل را مخــدوش

ســازند ،نوعــي يافتههــاي پژوهشــي معتبــر ايجــاد كننــد.

 )2-3روش گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن

بــه عبــارت ســادهتر میتــوان گفــت کــه ســنجش روایــی

در ايــن تحقيــق ،روش مصاحبــه نیمهســاختار یافته

1

به منظــور گــردآوری اطالعــات الزم از ســازمان مــورد نظــر

بــکار گرفتــه شــده اســت .در میــان روشهــای گــردآوری
اطالعــات در پژوهشهــای کیفــی اعــم از مصاحبــه،

گــروه کانــون و مشــاهده از نزدیــک ،روش مصاحبــه
3. investigator responsiveness
4. methodological coherence

و پایایــی در یــک تحقیــق کیفــی ماننــد تحقیــق حاضــر و

ارتقــای حداکثــری آنهــا ،از طریــق پیادهســازی ممیــزی

پژوهشــی قابــل تحقــق خواهــد بــود ]28[.بــراي اجــراي
مميــزي پژوهشــي ،اقدامــات مختلفــی نظیــر حساســيت

پژوهشگــر  ،انســجام روششناســي  ،متناســب بــودن
3

4

1. semi-structured interview
2. research auditing
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تحقيقــات كاربــردي بــه ســمت كاربــرد علمــي دانــش

فراینــد مــورد مطالعــه بــه همــراه خواهــد داشــت ،برگزیــده
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شکل  .3مدل مفهومي تحقيق

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

• تﺄثیر نوآورانه (یادگیرﻱ تاکتیکﻲ)

• تﺄثیر خالقانه (یادگیرﻱ راهبرد ﻱ)

نمونــه و گــردآوري و تحليــل همزمــان دادههــا پیشــنهاد
شــده کــه بــه نحــو مقتضــی در تحقیــق حاضــر لحــاظ

گســتردهترین و متداولتریــن رویکــرد در تجزیــه و تحلیــل

 )3-3جامعه و نمونه آماری

شــده از مصاحبــه) کــه همانــا شناســایی پاســخهای

شــد هاند.

اطالعــات کیفــی (پاسـخهای موجــود در متــن پیادهســازی

در ایــن تحقیــق ،یکــی از ســازمانهای فعــال در صنایــع

دفاعــی کشــور (بــه خواســته مســئوالن ســازمان مزبــور
و تعهــدات فیمابیــن ،از ذکــر نــام ســازمان خــودداری

میشــود) کــه در حــال حاضــر بهعنــوان یکــی از

پیشــروترین مجموعههــای ایــن صنعــت ،در حــال
راهانــدازی واحــد هوشــمندی فنــاوری بــوده و مراحلــی از
فراینــد آن را نیــز به  طــور آزمایشــی آغــاز نمــوده اســت،

به  عنــوان ســازمان مــورد مطالعــه برگزیــده شــده و افــراد

مرتبــط بــا مبحــث هوشــمندی فنــاوری در ایــن ســازمان

نیــز جامعــه آمــاری تحقیــق میباشــند؛که در نهایــت و

بــا جمعبنــدی صــورت گرفتــه 9 ،نفــر در ایــن زمینــه
شناســایی شــدند.

تعــداد نمونــه در تحقیقــات کیفــی بــه عوامــل مختلفــی

بــرای نمونهگیــری در تحقیقــات کیفــی متــداول هســتند
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 )4-3روش تجزیه و تحلیل اطالعات

مطالعــه بســتگی دارد .بهطــور کلــی ســه روش اصلــی

کــه در ایــن تحقیــق ،از دو روشهــای نمونهگیــری مبتنــی

بــر هــدف 1و نمونهگیــری گلول ـ ه برفــی 2بــا هــم اســتفاده
شــده اســت .در روش مبتنــی بــر هــدف ،اعضــای جامعــه
آمــاری بــر اســاس معیارهــای از پیــش تعیینشــده،

اولویتبنــدی شــده و بــر اســاس زمــان موجــود و

اطالعــات مــورد نیــاز ،مــورد مصاحبــه قــرار میگیرنــد .در
روش گلولــه برفــی یــا همــان ارجــاع زنجیــرهای ،از یــک
پرسششــونده مــورد اعتمــاد خواســته میشــود تــا یــک

یــا چنــد پرسششــونده دیگــر را نیــز معرفــی کــرده و

هنگامــی کــه بــه افــراد معرفیشــده مراجعــه شــد ،از آنهــا

نیــز خواســته میشــود تــا پرسششــوندههای دیگــری را
معرفــی کننــد ]29[.بــر ایــن اســاس 6 ،نفــر از پرســنل

محتمــل بــه ســواالت یــک پژوهــش کیفــی اســت ،آنالیــز
ت ِــم 3نــام دارد .همانگونــه کــه از عنــوان آن برمیآیــد،

آنالیــز ت ِــم روشــی اســت بــرای شناســایی موضوعــات،
مطالــب و الگوهــای مــورد نظــر موجــود در یــک متــن؛ کــه

در ایــن جــا منظــور از متــن ،همــان مصاحبــه مکتوبشــده

اســت .آنچــه کــه در ایــن زمینــه جالــب میباشــد ایــن

اســت کــه اگرچــه بســیاری از محققــان در مــورد روش

آنالیــز تِــم بــه ارائــه تجربیــات خــود پرداختهانــد ،امــا تنهــا
اندکــی از آنهــا قابلیــت انتقــال دانــش الزم در زمینــه نحوه

اســتخراج موضوعــات ،مطالــب و الگوهــای یــک متــن را در

پژوهــش کیفــی دارا هســتند .بنابرایــن میتــوان گفــت کــه
کســب دانــش و موفقیــت در ایــن زمینــه تــا حــدود زیــادی

بــه تجربیــات شــخصی بســتگی دارد]25[.

آنالیــز تِــم را میتــوان بــا اســتفاده از رایانــه یــا بهصــورت

دســتی انجــام داد .نکتــه حائــز اهمیــت در آنالیــز ت ِــم،

هــدف محقــق اســت کــه بایــد از پیــش مشــخص باشــد و
بــر اســاس آن ،اقدامــات الزم بــرای انجــام توســط محقــق
تعییــن میگــردد .بهعنــوان مثــال چنانچــه هــدف تحقیــق،
اکتشــافی و توصیفــی باشــد ،آنالیــز تِــم را بایــد بهمنظــور
شناســایی محتــوا و ایجــاد دســتهبندی از تِمهــا و تشــکیل

زیرمجموعههــای آنهــا اســتفاده کــرد .ایــن دســتهبندی،
تشــریح توصیفگونــهای از تجربیــات ســازمانی و فــردی

بــه همــراه دارد .در تحقیــق حاضــر ،تجربــه ســازمان مــورد
مطالعــه از اجــرای فراینــد هوشــمندی فنــاوری مــد نظــر

بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل ،آنالیــز ت ِــم بــا رویکــرد
شناســایی محتــوا ،جهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات

حاصــل از مصاحبــه مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .فراینــد

گام بــه گام آنالیــز تِــم در شــکل  4نشــان داده شــده اســت.

ســازمان مزبــور بهعنــوان نمونــه آمــاری تحقیــق حاضــر
مــورد مصاحبــه قــرار گرفتنــد.

3. theme analysis

1. purposive sampling
2. snowball sampling

تهیه فایل متنی و نسخه
نرم از متن مصاحبه با هر
پرسش شونده

حذف هرگونه جزییات
اضافی از این متن مانند
مکث و غیره

خواندن دقیق متن از روی
رایانه

بخش بندی متن در
دسته هایی که توصیف
کننده تم مشابه اند.

نام گذاری تم ها مطابق با
ماهیت و مفهوم آن ها

مرور لیست تم ها و تطبیق
آن با سواالت تحقیق و
ابعاد متغیرها

مرتب سازی و تلفیق تم ها
در صورت امکان

ایجاد ارتباط بین دسته
تم ها حین مرور چندباره
متن

انجام مراحل قبل برای هر
مصاحبه و تلفیق تم ها و
یافتن موارد مشترک

تعریف هر تم و تشریح
اجزای هریک

 )1-4اطالعات جمعیتشناختی نمونه آماری

پــس از انتخــاب جامعــه آمــاری تحقیــق کــه مشــتمل بــر
 9نفــر افــراد فعــال در بخشهایــی نظیــر مراکــز طراحــی

شــرکتهای زیرمجموعــه ســازمان مــورد نظــر ،شــرکت
ســرمایهگذاری وابســته بــه ســازمان مــورد مطالعــه،

شــرکت خدمــات فنــی وابســته بــه ســازمان ،معاونــت

اســت 7 ،نفــر بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری مبتنــی

بــر هــدف انتخــاب شــدند .پــس از برقــراری تماسهــای
اولیــه و ارســال متــن ســواالت بــرای ایــن  7نفــر3 ،

نفــر از آنهــا بــه دلیــل عــدم آشــنایی دقیــق بــا مباحــث
هوشــمندی فنــاوری و البتــه مالحظــات نشــر اطالعــات و
محدودیــت زمانــی ،از همــکاری بــا ایــن تحقیــق انصــراف

مصاحبه شــوندگان خــودداری میشــود).
 )2-4آنالیز تِم مصاحبهها

به منظــور ارائــه نتایــج حاصــل از تحقیــق ،ابتــدا ســؤاالت
تحقیــق کــه همانــا فرضيههــاي پژوهــش هســتند

بازگــو ،و ســپس نتايــج حاصــل از آنالیــز ت ِــم مصاحبههــا
به صــورت مجــزا ارائــه میشــوند .ســوال اصلــي تحقيــق

عبــارت اســت از ايــن کــه “فراینــد هوشــمندی فنــاوری در
ســازمان مــورد مطالعــه اجــرا گردیــده و نتایــج حاصــل از
ایــن فراینــد ،از طریــق ارتقــای ســطح یادگیــری فناورانــه
ســازمان ،بــه بهبــود عملکــرد ســازمانی در بعــد فنــاوری

منجــر گشــته اســت ”.ســواالت جانبــی نيــز بديــن صــورت

مطــرح ميباشــند:

داده و  4نفــر اعــام آمادگــی کردنــد .در حیــن انجــام

الــف .فراینــد هوشــمندی فنــاوری اعــم از مراحــل

گلولهبرفــی ،افــراد دیگــری شناســایی شــدند کــه  1نفــر از

اســت.

مصاحبــه بــود .بنابرایــن در نهایــت  5نفــر تشــکیلدهنده

ارتقــای یادگیــری فناورانــه منتهــی شــده اســت.

مــورد نظــر تــا حــد امــکان طــی  6جلســه از ایــن افــراد

ســازمان مــورد مطالعــه منجــر شــده اســت.

مــورد مطالعــه 17/6 ،ســال اســت .مــکان مصاحبــه در

مثبــت بــا عملکــرد داشــته و افزایــش یادگیــری فناورانــه،

مصاحبــه بــا ایــن افــراد نیــز از طریــق روش نمونهگیــری

تشــکیلدهنده آن ،در ســازمان مــورد مطالعــه جــاری

میــان ایــن افــراد جدیــد ،واجــد شــرایط و مایــل بــه انجــام

ب .هوشــمندی فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه ،بــه

مصاحبه شــوندگان ایــن تحقیــق بودنــد و اطالعــات

ج .هوشــمندی فناورانــه بــه ارتقــای عملکــرد فناورانــه

اســتخراج گردیــد .میانگیــن ســابقه ایــن افــراد در ســازمان

د .یادگیــری فناورانــه در ســازمان مــورد مطالعــه ،ارتباطــی

محــل فعالیــت افــراد بــوده و به صــورت جلســات رو در

بــه ارتقــای عملکــرد فناورانــه منجــر شــده اســت.
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فنــاوری ســازمان ،و معاونــت بازرگانــی ســازمان بــوده

مطالعــه در ایــن تحقیــق ،از ذکــر نــام و مشــخصات دقیــق
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رو برگــزار گردیــد( .بنابــر ماهیــت فعالیــت ســازمان مــورد
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شکل  .4فرایند گام به گام آنالیز تِم []25

حــال کــه ســواالت تحقیــق را از نظــر گذراندیــم ،بایــد

مصاحبــه تــا حــد امــکان بــا یکدیگــر تلفیــق گردیــده،

شــود .ایــن راهبــرد همانگونــه کــه در فصــل روش تحقیــق

مرتبســازی ،متــن مصاحبههــا بــه صــورت تِمهایــی

راهبــرد الزم جهــت پاســخ بــه ایــن ســواالت در نظــر گرفتــه

بیــان شــده اســت ،بهرهگیــری از روش آنالیــز ت ِــم در
تجزیــه و تحلیــل اطالعاتــی اســت کــه از مصاحبــه بــا افــراد

مطلــع ســازمان بدســت آمدهانــد .در ایــن راســتا  ،فراینــد

آنالیــز ت ِــم کــه شــرح تئوریــک آن پیشتــر ارائــه شــد،

بهصــورت مرحلــه بــه مرحلــه اجرایــی شــد .به عنــوان
اولیــن خروجــی مشــخص از انجــام آنالیــز ،جدولــی شــامل

هوشمندی فناوری ،یادگیری و عملکرد فناورانه

جمــات کلیــدی هــر مصاحبــه کــه قابلیــت مطــرح بــودن
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به عنــوان ت ِــم ضمنــی یــا آشــکار را دارا بودهانــد تهیــه
شــد .ســپس جمــات دارای ت ِــم مشــاب ه بــا عــدد واحــد
شــمارهگذاری شــده ،تِمهــای احصــا شــده از هــر

و مرتبســازی نهایــی انجــام گرفــت .پــس از تلفیــق و

درآمــده کــه نقــاط مشــترکی بــا یکدیگــر نداشــته و قابلیــت
مطــرح بــودن بهعنــوان یــک تِــم مســتقل را دارا میباشــند.

در ایــن مرحلــه ،تجزیــه و تحلیــل اطالعــات حاصــل از

مصاحبههــا بــه جایــی رســیده کــه میتــوان نتایــج آن

را بــا ابعــاد متغیرهــای تحقیــق انطبــاق داد و پاســخهای
احتمالــی بــرای ســؤاالت تحقیــق را اســتخراج نمــود .بــر

ایــن اســاس ،عنوانــی پیشفــرض بــرای هــر یــک از دســته
تِمهــا انتخــاب و بــا ابعــاد متغیرهــای تحقیــق انطبــاق داده

میشــوند .عناویــن برگزیــده شــده بــرای دســته تِمهــا در

جــدول  2ارائــه شــده اســت.

1

هدف از هوشمندی فناوری

10

اداره سیستم هوشمندی

2

شناسایی فناوری

11

سازماندهی هوشمندی

3

نیاز فناورانه

12

مدیریت فناوری

4

تشکیل تیم هوشمندی

13

منابع اطالعاتی برای کسب هوشمندی

5

اولویتبندی فناوری

14

یادگیری فناورانه

6

جمعآوری اطالعات

15

کمک به تصمیمگیری سازمان

7

تجزیه و تحلیل اطالعات

16

انتشار اطالعات فناورانه

8

عملکرد فناورانه

17

زیرساخت هوشمندی در سازمان

9

ماموریت و اهداف هوشمندی
جدول  .2عناوین دسته تِمهای استخراجشده از متن مصاحبهها

در مرحلــه نهایــی تجزیــه و تحلیــل اطالعــات ،از یــک طــرف جــدول بــاال ،کــه همــان عناویــن دســته تِمهــای استخراجشــده
اســت و در طــرف دیگــر ابعــاد متغیرهــای تحقیــق ،کــه پیشتــر در مــدل مفهومــی تحقیــق ارائــه شــدهاند ،مــورد بررســی

قــرار خواهنــد گرفــت تــا از انطبــاق آنهــا ،ســواالت تحقیــق پاســخ داده شــوند .همانگونــه کــه در شــکل  5نشــان داده شــده
اســت ،دســته تِمهــای استخراجشــده از متــن مصاحبههــا علیرغــم پوشــش اطالعاتــی نســبتاً مطلوبــی کــه بــه ابعــاد
مختلــف متغیــر هوشــمندی فنــاوری دادهانــد ،در زمینــه ابعــاد مختلــف متغیرهــای یادگیــری و عملکــرد فناورانــه قابلیــت

ناچیــزی بــرای پیونــد دارنــد.
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بنابرایــن نتایــج حاصــل از بررســی ســواالت تحقیــق بــه

همیــن دلیــل ،اطالعــات حاصــل از ایــن تحقیــق بــرای

•فرضیــه اصلــی و محــوری تحقیــق مبنــی بــر ایفــای

نبــوده و ســواالت تحقیــق در زمینــه ارتبــاط میــان

اختصــار بیــان شــده و در بخــش بعــدی تشــریح میشــوند:

نقــش میانجیگــری یادگیــری فناورانــه در رابطــه
میــان هوشــمندی فنــاوری و عملکــرد فناورانــه و
فرضیــه اول تحقیــق مبنــی بــر جــاری بــودن فراینــد

هوشــمندی فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه ،هــر
دو بهصــورت جزئــی تأییــد میگردنــد.

•بیشــتر تِمهــای مســتخرج از مصاحبههــا بــه ابعــاد
متغیــر هوشــمندی فنــاوری مرتبــط بــوده و اطالعــات
بســیار ناچیــزی از مصاحبههــا در زمینــه متغیرهــای

یادگیــری و عملکــرد فناورانــه بدســت آمــده اســت .بــه

ســنجش فرضیههــای ســوم و چهــارم تحقیــق کافــی

متغیرهــای هوشــمندی فنــاوری و یادگیــری فناورانــه

بــا عملکــرد فناورانــه قابــل بررســی نیســتند.

•فرضیــه دوم مبنــی بــر رابطــه مثبــت میان هوشــمندی
فنــاوری و یادگیــری فناورانــه تأییــد میگــردد .بــرای

یادگیــری عملکــردی ،بهبــود وضعیــت دســتیابی

بــه فناوریهــای مختلــف ایــن صنعــت و همچنیــن
ارتقــای تــوان داخلــی ســازمان جهــت انجــام

پروژههــای فناورانــه را میتــوان متذکــر شــد .ارتقــای
وضعیــت مدیریــت فنــاوری اعــم از مراحــل شناســایی

هوشمندی فناوری ،یادگیری و عملکرد فناورانه

شکل  . 5انطباق ابعاد متغیرهای تحقیق با دسته تِمهای استخراجشده از متن مصاحبهها

تــا اکتســاب فنــاوری ،نشــاندهنده پیشــرفت

نمیتــوان ســطح فعلــی دو متغیــر یادگیــری فناورانــه و

فناورانــه اســت کــه تغییــر در یادگیــری تاکتیکــی را

امــا از طرفــی دیگــر ،بــرآورد کیفــی محقــق نشــان میدهــد

ســازمان در زمینــه روشهــای بکارگیــری توانمنــدی
موجــب شــده اســت .بهرهگیــری از الگوهــای کاراتــر و
اثربخشتــر در تصمیمگیریهــای فناورانــه ســازمان،

نظیــر نقشـه راه محصــول و فنــاوری ،و مــدل شکســت
کار محصــوالت و پروژههــای فناورانــه ،ارتقــای ســطح

یادگیــری راهبــردی ســازمان را یــادآور میگــردد.

هوشمندی فناوری ،یادگیری و عملکرد فناورانه
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در ايــن تحقيــق عــاوه بــر ســوال اصلــي ،چهــار ســوال
فرعــي نيــز مطــرح گشــت .پاســخگویی بــه ایــن ســواالت

مســتلزم آن بــود تــا از یــک طــرف ،متغیرهــای تحقیــق

بــه ابعــاد قابــل ســنجش افــراز گردنــد و از طــرف دیگــر،
متــن مصاحبههــا بــه صورتــی کــه قابــل برقــراری ارتبــاط

بــا ابعــاد متغیرهــا باشــد ،تجزیــه و تحلیــل شــود .پــس از
بررســی ابعــاد متغیرهــا در بخــش پیشــینه پژوهــش ،در

عملکــرد فناورانــه ســازمان را بــه ایــن فراینــد نســبت داد.
کــه رونــد ســطح یادگیــری و همچنیــن شــاخصهایی کــه
مشــمول بُعــد فناورانــه عملکــرد ســازمان میشــوند ،طــی
مدتزمانــی کــه از پیادهســازی اولیــه فراینــد هوشــمندی

ســپری شــده ،ارتقــا یافتــه اســت .بهعنــوان نمونــه بــرای
یادگیــری فناورانــه میتــوان بــه ارتقــای دانــش ســازمان

در زمینــه فناوریهــای صنعــت مــورد نظــر بــه مثابــه
یادگیــری عملکــردی ،بهبــود وضعیــت مدیریــت فنــاوری

بــه مثابــه یادگیــری تاکتیکــی ،و همچنیــن افزایــش
تمایــل بــه بهرهگیــری از ابزارهــای مــدون و روزآمــد

نظیــر نقشــهراه فنــاوری بــه مثابــه یادگیــری راهبــردی
اشــاره کــرد .بــرای متغیــر عملکــرد فناورانــه هــم میتــوان

بهبــود شــاخصهایی نظیــر ارتبــاط مؤثــر بــا مشــتریان
و تامینکننــدگان ســازمان ،و وضعیــت ثبــت پتنــت را

میتــوان یــادآور شــد.

نهايــت  16بُعــد بــرای ســه متغیــر تحقیــق شناســايي شــد.

ســوال اول تحقیــق مبنــی بــر جــاری بــودن فراینــد

بهصورتــی کــه قابلیــت ایجــاد پیونــد بیــن اطالعــات منتــج

هماننــد ســوال قبلــی پاســخ داده شــده و فرضیــه حاکــی

وجــود داشــته باشــد ،روش آنالیــز تِــم مــورد اســتفاده قــرار

فعالیتهــای مختلــف فراینــد هوشــمندی فنــاوری در

پــس از ایجــاد انطبــاق بیــن ابعــاد متغیرهــای تحقیــق و

و اصلــی کــه در  9بعــد بیــان گردیدنــد ،در وضعیــت

شــکل شــماره  5حاصــل گردیــد کــه نشــاندهنده

ســازماندهی و جاریســازی کامــل فراینــد هوشــمندی،

اســت .بــر ایــن اســاس ،وضعیــت آزمــون ســواالت تحقیــق

فرضیههــای دوم ،ســوم و چهــارم تحقیــق کــه حاصــل

فرضیــه اصلــی مبنــی بــر اینکــه نتایــج حاصــل از

قابــل پاســخگویی نبــوده و بــرای ســه ارتبــاط دو بــه

در ســوی دیگــر و بــرای تجزیــه و تحلیــل مصاحبههــا،

هوشــمندی فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه هــم

از آنهــا و ابعــاد مختلــف متغیرهــای ســهگانه تحقیــق

از آن بهصــورت جزئــی تاییــد میگــردد .بدیــن معنــا کــه

گرفتــه و  17ت ِــم اصلــی شناســایی گردیــد .در نهایــت و

ســازمان مــورد مطالعــه ،اعــم از فعالیتهــای پشــتیبان

دســته تِمهــای شناساییشــده از متــن مصاحبههــا،

اجــرای آزمایشــی و پیادهســازی اولیــه قــرار داشــته و تــا

پاس ـخهای بالقــوه مصاحبهشــوندگان بــه ســواالت تحقیــق

زمــان نیــاز اســت .بــر ایــن اســاس و بــه همیــن دلیــل،

بدیــن شــرح ارائــه میگــردد.

ســواالت بعــدی تحقیــق بودنــد ،بهصــورت مشــخص

فعالیتهــای هوشــمندی فنــاوری توانســته بــا ارتقــای

عملکــرد فناورانــه ســازمان ،از طریــق افزایــش ســطح
یادگیــری فناورانــه منجــر شــود ،بهصــورت جزئــی تأییــد
میشــود .چــرا کــه بــه دلیــل عــدم اجــرای کامــل فراینــد

هوشــمندی فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه ،و عــدم
تعریــف شــاخصهای یادگیــری و عملکــرد بــر ایــن اســاس،

دویــی میــان متغیرهــای هوشــمندی فنــاوری و یادگیــری
فناورانــه ،هوشــمندی فنــاوری و عملکــرد فناورانــه ،و

یادگیــری فناورانــه و عملکــرد فناورانــه ،میتــوان تنهــا
بنــا بــر یافتههــای کیفــی محقــق بــه روندهــای مثبــت
ناشــی از هوشــمندی در برخــی شــاخصهای مربــوط

بــه یادگیــری و عملکــرد فناورانــه اشــاره کــرد .لــذا پاســخ

محقــق بــه ســواالت دوم تــا چهــارم بــر اســاس اطالعــات

تحقیقــات مربــوط بــه هوشــمندی فنــاوری ،بررســی فراینــد

در تحقیقهــای بعــدی و طــی مقاطــع زمانــی آتــی کــه

ایــن فراینــد بــا بکارگیــری رویکــردی متفــاوت در اســتفاده

مســتخرج و ممکــن از تحقیــق ،میســر نبــوده و نیــاز اســت
فراینــد هوشــمندی فنــاوری در ســازمان جــاری شــود،

بررســی شــوند .بــا توجــه بــه ايــن مــوارد ،فرضيههــاي

اصلــی ،اول و دوم تحقیــق بهصــورت جزئــی مــورد تاییــد
قــرار گرفتــه ،و فرضیههــای ســوم و چهــارم بــر اســاس

اطالعــات استخراجشــده در ایــن تحقیــق ،قابــل ســنجش

نخواهنــد بــود و ســؤاالت مربــوط بــه ایــن فرضیههــا بایــد

•انجــام طراحــی مشــخص بــرای کل فرایند هوشــمندی
شــامل تمــام مراحــل اصلــی ایــن فرایند

•تشــکیل شــبکههای هوشــمندی بــا رعایــت مالحظــه
عــدم نشــر اطالعــات در ایــن بخــش از صنعــت دفاعــی

•تدویــن برنامههــای اقــدام فعالیتهــای هوشــمندی
فنــاوری بــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیــر BSC

•اســتفاده از  ITو نرمافزارهــای متــنکاوی و دادهکاوی
در مراحــل جمـعآوری و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات

بــر اســاس نقشــه راه محصــوالت و پایــش مســتمر
فناوریهــای ایــن حوزههــا

•بهرهگیــری از طیــف گســتردهتر منابــع اطالعاتــی در
زمینــه جمـعآوری اطالعــات

•تدویــن نظــام ارزیابــی مــدون از عملکــرد مدیــران
واحدهــای مرتبــط بــا فنــاوری

•تعریــف شــفاف خروجیهــای مــورد انتظــار از
مرحلــه تجزیــه و تحلیــل اطالعــات وتعییــن روشهــا

و ابزارهــای مــورد نیــاز بــرای انجــام ایــن تجزیــه و
تحلیــل

•تفویــض اختیــار الزم از ســوی مدیــر ارشــد ســازمان
بــه مدیــران میانــی و مشــارکت دادن کارشناســان و
محققــان مراکــز طراحــی و توســعه فنــاوری در فراینــد

اخــذ تصمیمــات فناورانــه ســازمان

در زمینــه جنبههــای نــوآوری تحقیــق حاضــر میتــوان
بــه مــواردی همچــون بهرهگیــری از روش آنالیــز ت ِــم در

متغیرهــای تحقیــق حاضــر در ســایر ســازمانهای صنایــع
دفاعــی کشــور ،بررســی اثــر هوشــمندی فنــاوری بــر میــزان

نوآوریهــای فناورانــه و کســب توانمنــدی فناورانــه در یکــی
از ســازمانهای فعــال در صنایــع دفاعــی ،و بررســی رویکــرد
نــوآوری بــاز و ارتبــاط آن بــا هوشــمندی فنــاوری جهــت
دســتیابی بــه عملکــرد مطلــوب در بُعــد فناورانــه اختصــاص

داد.
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•شناســایی حوزههــای کلیــدی فنــاوری ســازمان

تحقیقــات آتــی در ایــن زمینــه را میتــوان بــه بررســی
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اجرایــی بــرای ســازمان مــورد مطالعــه از ایــن قــرار اســت:

از متغیرهــای یادگیــری و عملکــرد فناورانــه اشــاره کــرد.
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در تحقیقــات آتــی مــورد بررســی قــرار گیرنــد .راهکارهــای

هوشــمندی فنــاوری در صنعــت دفاعــی کشــور ،و ارزیابــی
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