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هوشمندي فناوري، یادگیری و عملکرد فناورانه؛
مطالعه موردي یك سازمان صنعتی دفاعي 

سّید کمال طبائیان
 بابك قسیم  

چکیده:
تاریخ دریافت: 92/4/8

تاریخ پذیرش: 92/6/13 

صنایــع نظامــی و دفاعــی بــه شــدت فناوری محــور بــوده و ضــرورت توجــه بــه فراینــد اثربخــش مدیریــت فنــاوری در آن هــا 
مشــهود اســت. از ســوی دیگــر، ســرعت بــاالي تغییــر و تحــوالت در محیــط فناورانــه، توانایــي برنامه ریــزي و تصمیم گیــري در 

ایــن حــوزه را بــدون درك شایســته از موقعیــت حــال و آینــده فنــاوری، ناممکــن ســاخته اســت. در ایــن راســتا، بکارگیــری ابزارهــای 
کارآمــد مدیریــت و سیاســت گذاری فنــاوری، الزامــی اجتناب ناپذیــر بــرای ســازمان های فعــال در صنایــع دفاعــی می باشــد. 
ــای  ــت نیازه ــکل از دریاف ــه متش ــد و یکپارچ ــدی نظام  من ــا، فراین ــن ابزاره ــن ای ــی از مهمتری ــوان یک ــاوری به  عن ــمندی فن هوش
فناورانــه ســازمان، جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات پیرامــون ایــن نیازهــا، و اشــاعه و بکارگیــری آگاهــی منتــج از ایــن چرخــه 
ــد،  ــره گرفته ان ــاوری به ــد هوشــمندی فن ــه از فراین ــی ک ــازمان های مختلف ــی س ــات عمل ــات نظــری و تجربی ــی اســت. ادبی اطالعات
حاکــی از ارتقــای ســطح یادگیــری فناورانــه پرســنل و بهبــود عملکــرد ســازمانی بــه خصــوص در بُعــد فناورانــه اســت. در واقــع ایــن 
ــی نتایــج حاصــل از پیاده ســازی فراینــد هوشــمندی فنــاوری در یــک ســازمان هســتند. از ایــن رو تحقیــق  دو کارکــرد، محــل تجلّ
حاضــر به صــورت کیفــی و بــا هــدف بررســی وضعیــت فراینــد هوشــمندی فنــاوری و تأثیــر آن بــر متغیرهــای یادگیــری فناورانــه و 
عملکــرد فناورانــه انجــام می شــود تــا بــا آسیب شناســی فعالیت هــای مرتبــط بــا ایــن فراینــد، گامــی مؤثــر جهــت ارتقــای یادگیــری 
ــت  ــع دفاعــی کشــور کــه مأموری ــال در صنای ــزرگ فع ــن راســتا، یکــی از ســازمان های ب ــه برداشــته باشــد. در ای و عملکــرد فناوران
ــه  ــوان مطالع ــت، به  عن ــت را دارا اس ــن صنع ــی ای ــای حیات ــی از بخش ه ــی در یک ــات فن ــه خدم ــول و ارائ ــعه محص ــوری توس مح
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 تـِـم اســتخراج شــد نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر، فراینــد هوشــمندی 
فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه گام هــای 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 
نُه گانــه فراینــد هوشــمندی فنــاوری ارائــه شــده کــه الزم اســت توســط متولیــان راه انــدازی مرکــز هوشــمندی فنــاوری در ســازمان 

مزبــور مــورد توجــه باشــند. عــالوه 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 تِم

1( مقدمه

اَشــتون کارتــر1 اســتاد دانشــگاه هــاروارد آمریــکا در بررســی 
ــف  ــل های مختل ــی نس ــای دفاع ــر روی فناوری ه ــود ب خ
ــاوری و  ــت فن ــذار در ماهی ــه گ ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب

ــای  ــه فناوری ه ــتیابی ب ــی، دس ــت دفاع ــوآوری در صنع ن
ــر انجــام تحقیــق  ــا تکیــه ب ــاً ب ــاال، صرف ــا ارزش افــزوده ب ب
ــج  ــق نتای و توســعه درون زا را ناممکــن ســاخته اســت. طب
ایــن تحقیــق، اگرچــه تهیــه لیســت فناوری هایــی کــه طــی 

1. Ashton Carter
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ــی  ــع دفاع ــاال در صنای ــت ب ــده از درجــه اهمی ســالیان آین
برخــوردار خواهنــد بــود نســبتاً آســان اســت، ولــی تعییــن 
دشــمنان  کــه  سرنوشت ســاز  فنــاوری  حوزه هــای  آن 
امنیــت ملّــی کشــور، آن هــا را در اختیــار داشــته یــا 
ــر،  خواهنــد داشــت، بســیار پیچیــده اســت و مســئله حادت
تصــور و تشــخیص نوآوری هایــی اســت کــه ایــن دشــمنان 
ــود، در  ــع خ ــر صنای ــای دیگ ــری از توانمندی ه ــا بهره گی ب
ــل  ــن، مراح ــن بی ــتند.]1[ در ای ــا هس ــتنتاج آنه ــال اس ح
ــي  ــاوری، شــامل شناســایي و ارزیاب ــت فن نخســتین مدیری
ــز  ــیار حای ــد بس ــن فراین ــوان ســنگ بناي ای ــاوري، به عن فن
ــت  ــد از مدیری ــن نبای ــر ای ــود؛ عــالوه ب ــد ب اهمیــت خواهن
کارا و مؤثــر در زمینــه انتقــال و اشــاعه ی فنــاوري نیــز غافل 
شــد. در ایــن راســتا، ابتــدا الزم اســت اطالعــات مربــوط بــه 
ایــن فناوري هــا بــه صــورت مــداوم و منســجم جمــع آوري 
شــده و همچنیــن ارزیابي هــاي یکپارچــه اي از تاثیــر آن هــا 
ــر عوامــل اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگــي و غیــره انجــام  ب
ــه  ــا، ب ــای بج ــاوری، تصمیم گیری ه ــای فن ــرد. در فض گی
ــق  ــع و دقی ــه  موق ــی ب ــد اطالعات ــح نیازمن ــع و صحی موق
ــای  ــوع فعالیت ه ــود موض ــا خ ــن آن ه ــه گاه یافت ــت ک اس
ــن الزم  ــود. بنابرای ــد ب ــر و مســتقلی خواه ــر، هزینه ب زمان ب
ــل،  ــد در جهــت جمــع آوري، تحلی ــي نظام  من اســت اقدامات
ارزیابــي و تبــادل ایــن اطالعــات صــورت گیــرد.]2[ از 
ایــن اقدامــات در ادبیــات مدیریــت فنــاوري تحــت عنــوان 

ــود. ــاد می ش ــاوری ی ــمندی فن ــد هوش فراین

یادگیــری  بــرای  الزم  بســتر  ایجــاد  دیگــر،  ســوی  از 
ــه، به  عنــوان  ــه و در نتیجــه ارتقــای عملکــرد فناوران فناوران
ــرح  ــاوری مط ــمندی فن ــد هوش ــداف فراین ــن اه عمده تری
هســتند.]3[ یادگیــری فناورانــه کــه یکــی از اجــزای اصلــی 
ــه  ــر ب ــی اخی ــی دوره زمان ــت، ط ــازمانی اس ــری س یادگی
ــه  ــورد توج ــازمانی م ــری س ــزء یادگی ــن ج ــه مهمتری مثاب
ــری  ــف، یادگی ــه تعری ــا ب ــت. بن ــه اس ــرار گرفت ــیار ق بس
ــه فراینــدی اســت کــه از طریــق آن، یــک ســازمان  فناوران
ــای  ــق، بازنگــری، و ارتق ــه خل ــا شــرکت فناوری محــور، ب ی
توانمندی هــای ضمنــی و اجرایــی خــود در زمینــه فنــاوری 
ــری  ــه یادگی ــر دو جنب ــوم ه ــن مفه ــی ورزد. ای ــادرت م مب
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــی را شــامل می شــود.]4[ ع ــی و مدیریت فن

بهبــود تصمیمــات ســازمان در زمینــه فنــاوری و بــه عبــارت 
دیگــر، بهبــود فراینــد مدیریــت فنــاوری، کــه نشــان دهنده 
ــه  ــرد فناوران ــاوری در عملک ــمندی فن ــت هوش ــش مثب نق
ســازمان اســت، طــی تحقیقــات متعــدد مــورد اشــاره قــرار 
گرفتــه اســت.]5[ به طــور خالصــه مســئله اصلــی تحقیــق 
فراینــد  یکپارچــه  و  نظام  منــد  اجــرای  لــزوم  حاضــر، 
ــت  ــه، جه ــورد مطالع ــازمان م ــاوری در س ــمندی فن هوش
ارتقــای مســتمر وضعیــت متغیرهــای یادگیــری و عملکــرد 
ــق  ــن تحقی ــی ای ــدل مفهوم ــن رو، م ــت. از ای ــه اس فناوران
ــر اســاس رابطــه میــان متغیرهــای هوشــمندی فنــاوری،  ب
یادگیــری فناورانــه و عملکــرد فناورانــه شــکل گرفتــه اســت. 
ــب از وضعیــت  هــدف اصلــي ایــن تحقیــق، درك مناس
ــاوری در ســازمان  ــه هوشــمندی فن ــوط ب فعالیت هــای مرب
ــود  ــت موج ــان وضعی ــکاف می ــن ش ــه و تعیی ــورد مطالع م
ــن  ــل ای ــا تحلی ــا ب ــت ت ــوب اس ــت مطل ــازمان و وضعی س
ــمندی  ــد هوش ــود فراین ــت بهب ــی جه ــکاف، راهکارهای ش
ــان  ــاط می ــراری ارتب ــی برق ــراه چگونگ ــه هم ــاوری، ب فن
نتایــج حاصــل از هوشــمندی در ارتقــای وضعیــت یادگیــری 

ــردد. ــه گ ــازمان ارائ ــه ی س ــرد فناوران و عملک

2( پیشینه تحقیق

ــق،  ــوع تحقی ــرار دادن موض ــر ق ــا مدنظ ــش ب ــن بخ در ای
ــش  ــه بخ ــات در س ــینه تحقیق ــار پیش ــه اختص ــدا  و ب ابت
عملکــرد  و  فناورانــه،  یادگیــری  فنــاوری،  هوشــمندی 
ــدل  ــه، م ــه و در ادام ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــه م فناوران

مفهومــي تحقیــق ارائــه مي شــود.

2-1( هوشمندی فناوری

ــب  ــا کس ــمندی )ی ــا هوش ــط ب ــای مرتب ــه فعالیت ه اگرچ
آگاهــی( دارای تاریخچــه ای نســبتا طوالنــی هســتند، لیکــن 
ــدان  ــابقه چن ــا از س ــن فعالیت ه ــد ای ــازی نظام  من پیاده س
ــی  ــا نوپای ــوده و حــوزه علمــی تقریب ــی برخــوردار نب طوالن
ــن  ــده در ای ــام ش ــه انج ــن مطالع ــود. اولی ــوب می ش محس
زمینــه بــه دهــه 60 میــالدی بازمی گــردد.]6[ صنایــع 
دفاعــی، خدمــات اطالعاتــی، و فعالیت هــای بازاریابــی 
ــوم  ــه مفه ــتند ک ــی هس ــه زمینه های ــردی از جمل و راهب
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــار در آن ه ــن ب ــمندی،  اولی هوش
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اســت. در ســال 1971، مارویــن ســترون و کریســتین رالــف 
ضــرورت کســب آگاهــی بــرای شناســایی حوزه هــای جــذاب 
ــن  ــی را تبیی ــع مال ــاص مناب ــور اختص ــه  منظ ــاوری ب فن
نمودنــد. آن هــا ایــن آگاهــی را مبنایــی بــرای تصمیم گیــری 
ــر و تحــوالت  ــه تغیی ــع ب ــه موق ــوده و پاســخ ب ــداد نم قلم
محیطــی را اســاس موفقیــت ســازمان دانســته اند.]7[ طــی 
ــت  ــی در جه ــای مختلف ــم و روش ه ــر، مفاهی ــالیان اخی س
فراهــم نمــودن اطالعــات جامــع بــرای تصمیم گیــران 
حــوزه فنــاوری مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد کــه در ایــن 
بیــن، فراینــد هوشــمندی فنــاوری بنابــر جامعیــت و تطابــق 
ــا نیازهــای مــورد نظــر از مزیت هــای بیشــتری برخــوردار  ب
بــوده و هم اکنــون بــه صورت هــای مختلــف در اغلــب 

ــرد.]8[ ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــازمان ها م س

محقق هــا و افــراد دانشــگاهی، تعریف هــای متفاوتــی را 
ــف  ــا تعری ــق ب ــد. مطاب ــه داده ان ــاوری ارائ از هوشــمندی فن
ــت  ــارت اس ــاوری عب ــمندی فن ــی1، هوش ــتون و استیس اش
از "اطالعــات پیرامــون رویدادهــا، روندهــا، فعالیت هــا و 
مســائل حســاس و حیاتــی در محیــط فناورانــه مربــوط بــه 
ــز  ــی نی ــورد نظــر کــه از ارزش رقابتــی کاف کســب و کار م
ــرای  ــه الزم ب ــات زمین ــن اطالع ــند." ای ــوردار می باش برخ
ــر و تحــوالت محیطــی را  ــردن تغیی ــا لحــاظ ک ــت، ب فعالی
فراهــم می ســازد.]9[ در دیگــر ســو، پورتــر2 بیــان می کنــد 
کــه هوشــمندی فنــاوری شــامل فراینــد "شناســایی و 
ــب ترین  ــری مناس ــل و بکارگی ــه و تحلی ــع آوری، تجزی جم
ــر و تحــوالت  ــاوری و تغیی ــعه فن ــه توس ــات در زمین اطالع
ــق  ــت." طب ــه اس ــط فناوران ــای محی ــا و رویداده و رونده
ایجــاد  بــا اهــداف  او، هوشــمندی فنــاوری  مطالعــات 
ــه  ــه توســعه های صــورت گرفت ــگام نســبت ب ــی به هن آگاه
ــایی  ــا، شناس ــات رقب ــایی اقدام ــاوری، شناس ــط فن در محی
فرصت هــای همــکاری جدیــد بــرای ســازمان، و ادراك 
نســبت بــه رویدادهــا و روندهــای محیــط فناورانــه و 
محیــط رقابتــی صــورت می گیــرد.]10[ لیچنســالر3 پــس از 
مطالعــات فــراوان در ایــن زمینه، هــدف هوشــمندی فناوری 
را بهره گیــری از فرصت هــا و مقابلــه بــا تهدیدهــای محتمــل 

در محیــط فناورانــه بیــان می کنــد. در ایــن راســتا او فراینــد 
هوشــمندی فنــاوری را دربرگیرنــده فعالیت هــای مربــوط بــه 
جمــع  آوری، تجزیــه و تحلیــل، و نشــر اطالعــات مرتبــط در 
ــل از  ــج حاص ــه نتای ــته ک ــه دانس ــای فناوران ــه رونده زمین
آن هــا در نهایــت از تصمیمــات ســازمان در حــوزه مدیریــت 
می کنــد. پشــتیبانی  کالن تــر  حوزه هــای  و  فنــاوری 

ــد  ــه فراین ــد ک ــان می کنن ــش بی ــتون و همکاران ]11[ اش
ــان  ــای ذی نفع ــای نیازه ــر مبن ــد ب ــمندی بای ــق هوش خل
ــی  ــای اطالعات ــای نیازه ــن رو احص ــه و از ای ــکل گرفت ش
ــس  ــد. پ ــروری می دانن ــد ض ــاز فراین ــش از آغ ــان را پی آن
از تعییــن نیازهــای اطالعاتــی، جمــع آوری و تجزیــه و 
ــری آن در  ــمندی و بکارگی ــر هوش ــات، نش ــل اطالع تحلی
تصمیم گیــری، مراحــل بعــدی فراینــد هوشــمندی فنــاوری 

ــدل اشــتون اســت.]12[ ــق م طب

به طــور کلــی فراینــد هوشــمندی فنــاوری را می تــوان یــک 
ــره  ــب زنجی ــه در قال ــمار آورد ک ــق ارزش به ش ــد خل فراین
ــود  ــج آن در بهب ــوده و نتای ــاهده ب ــل مش ــر قاب ارزش پورت
تصمیم هــاي مرتبــط بــا حــوزه فنــاوري تجلــي پیــدا 
ــور شــامل  ــد مزب ــره، فراین ــن زنجی ــا ای ــق ب ــد. مطاب می کن
ــل،  ــه و تحلی ــع آوری، تجزی ــا، جم ــن نیازه ــل تعیی مراح
ــط  ــب و مرتب ــات مناس ــری اطالع ــاعه و بکارگی ــر و اش نش
ــه  ــد؛ ک ــاد ارزش می انجام ــه ایج ــت ب ــه در نهای ــت ک اس
ایــن مراحــل را می تــوان به عنــوان فعالیت هــای اصلــی 
ــوی  ــمار آورد.]3[ در س ــاد ارزش به ش ــتقیم در ایج ــا مس ی
ــوان  ــتیبان به عن ــا پش ــتقیم ی ــای غیرمس ــر، فعالیت ه دیگ
ــتند.  ــرح هس ــتقیم مط ــای مس ــازهای فعالیت ه توانمندس
ــن  ــاوری، ای ــمندی فن ــام هوش ــک نظ ــرای ی ــکل 1( ب )ش

ــد از: ــازها عبارتن توانمندس
ــامل 	  ــاوری ش ــمندی فن ــای هوش ــت فعالیت ه مدیری

ــعه6 آن ــت5 و توس ــی4، هدای طراح
ــاوری 	  ــد هوشــمندی فن اهــداف و مأموریت هــای فراین

ــب و کار  ــی کس ــای کل ــا ماموریت ه ــل ب ــه در تعام ک
ــود ــخص می ش مش

ساختار پیاده سازی فرایند هوشمندی فناوری	 

1. Ashton and Stacey
2. Porter
3. Eckhard Lichtenthaler

4. designing
5. directing
6. developing
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ابزارهــای هوشــمندی فنــاوری؛ کــه ایــن ابزارهــا  
شــامل روش هــای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات )ماننــد 
تحلیــل ســناریوها1( و زیرســاخت های الزم )ماننــد 

ــات(  ــاوری اطالع ــر فن ــی نظی ــازهای ارتباط توانمندس
ــت. ــاوری اس ــمندی فن ــد هوش ــرای فراین ب

مدیریت فعالیت های هوشمندی فناوری

اهداف/ماموریت های هوشمندی فناوری

ساختار فعالیت های هوشمندی فناوری

ابزارهای هوشمندی فناوری )روش ها و زیر ساخت(

مراحل هوشمندی فناوری

شناسایی 
نیازهای 
اطالعاتی

جمع 
آوری 
اطالعات

تجزیه و 
تحلیل 
اطالعات

اشاعه 
اطالعات

بکارگیری 
اطالعات

یم
ستق

ر م
 غی

ای
ت ه

الی
فع

یم
ستق

ی م
 ها

ت
الی

فع
بهبود فرایند تصمیم گیری در سازمان

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

2-2( یادگیری فناورانه

ــک  ــی آن، ی ــه ط ــت ک ــدی اس ــه فراین ــری فناوران یادگی
ســازمانی  منابــع  اســاس  بــر  فناوری محــور  شــرکت 
ــای  ــری و ارتق ــق، بازنگ ــه خل ــود، ب ــی خ ــح و ضمن صری
ــن  ــردازد. ای ــود می پ ــهود خ ــون و مش ــای مکن توانمندی ه
ــه  ــی در زمین ــی و مدیریت ــش فن ــده دان ــوم دربرگیرن مفه
فنــاوری اســت.]13[ مدیریــت توانمندی هــای فناورانــه 
ــی  ــای دانش ــا و فراینده ــز دارایی ه ــه تمرک ــل آنک ــه دلی ب
ــردی  ــه از ارزش راهب ــی ک ــه ســمت حوزه های ســازمان را ب
ــزایی  ــت بس ــد، اهمی ــوق می ده ــد، س ــتری برخوردارن بیش
بــرای ســازمان های فناوری محــور دارد. بیشــترین ارزش 
راهبــردی  مدیریــت  کــه  می شــود  حاصــل  هنگامــی 
ــه رخ دهــد؛ چــرا کــه ایــن امــر، موجــب  یادگیــری  فناوران
ــده و  ــه ش ــای فناوران ــا و دارایی ه ــری در توانمندی ه بازنگ
ــر  ــد منج ــی جدی ــردی و دانش ــای راهب ــق مزیت ه ــه خل ب

می گــردد.]14[

ــری  ــی از یادگی ــوان جزئ ــه به عن ــری فناوران ــد یادگی فراین

ســازمانی، فراینــدی اســت کــه در آن، افــراد، گروه هــا و یــا 
ــون  ــود پیرام ــی خ ــی و مدیریت ــات فن ــازمان، تجربی کل س
ــق،  ــن طری ــا از ای ــازند ت ــی می س ــه را درون ــائل فناوران مس
وضعیــت تصمیم گیری هــا و مدیریــت بــر پیچیدگی هــا 
ــن  ــند. در ای ــا بخش ــی را ارتق ــای محیط ــدم قطعیت ه و ع
دیــدگاه، یادگیــری فناورانــه، ســازمان را قــادر می ســازد تــا 
راهبردهــا و اقدامــات فنــاوری محــور بیشــتری را در درون 
ــت اثربخــش  ــر، مدیری ــرد. از ســوی دیگ ــی بگی ســازمان پ
اقدامــات  افــق   گســترش  بــا  فناورانــه  یادگیری هــای 
راهبــردی مرتبــط بــا فنــاوری، دســتیابی به مزیــت راهبردی 
را بــرای ســازمان تســهیل می کنــد. مطالعــات مختلفــی کــه 
ــه  ــه انجــام گرفته انــد ب در زمینــه مفهــوم یادگیــری فناوران
معرفــی نظریــه ای چنــد بُعــدی از ایــن مفهــوم منتهی شــده 
ــور  ــود. به ط ــه می ش ــریح آن پرداخت ــه تش ــر ب ــه در زی ک
ــه  ــه س ــر پای ــه ب ــری فناوران ــوم یادگی ــاری مفه ــی معم کل
الیــه مفهومــی یادگیــری عملکــردی2، یادگیــری تاکتیکــی3،  
و یادگیــری راهبــردی4 شــکل گرفته اســت.]15[ )شــکل 2(

در الیــه عملکــردی یادگیــری فناورانــه، یادگیــری از طریــق 

1. Scenario analysis
2. operational learning

3. tactical learning
4. strategic learning
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ــد؛ در  ــات روی می ده ــت تجربی ــا و انباش ــام فعالیت ه انج
واقــع، دانســته های جدیــد بدســت می آینــد. ایــن رویکــرد 
ــر  ــری دارد، ب ــه یادگی ــدت ب ــا میان م ــاه ت ــگاه کوت ــه ن ک
ــای  ــعه توانمندی ه ــا توس ــد ی ــای جدی ــاد توانمندی ه ایج
ــا اســتفاده از فراگیــری محتــوا در ســازمان تأکیــد  قبلــی ب
ــت  ــده ای در مدیری ــش عم ــردی، نق ــری عملک دارد. یادگی
توانمندی هــای محــوری ســازمان، تخصیــص منابــع، و 

ــد.  ــا می کن ــت آور ایف ــای مزی راهبرده

و  تاکتیک هــا  فناورانــه،  یادگیــری  تاکتیکــی  الیــه  در 
روش هــای جدیــدی در زمینــه بکارگیــری تجربــۀ انباشــته 

شــده، فــرا گرفتــه می شــوند. به عبــارت دیگــر، بــا اســتفاده 
ــد  ــاد قواع ــا ایج ــری، ی ــی تصمیم گی ــد فعل ــر قواع از تغیی
ــری  ــی تصمیم گی ــای احتمال ــری، مدل ه ــد تصمیم گی جدی
ــه  ــرد ک ــن رویک ــدی در ســازمان ایجــاد می شــوند. ای جدی
نــگاه میــان تــا بلندمــدت بــه یادگیــری دارد بــه مهندســی 
ــری  ــود. یادگی ــم می ش ــری خت ــای یادگی ــدد فراینده مج
ــا هرچــه  ــادر می ســازد ت ــه تاکتیکــی، ســازمان را ق فناوران
اثربخش تــر و کارآتــر بــا فرصت هــای محیطــی مواجــه 
شــده و از توانمندی هــای محــوری فعلــی خــود بــه طریقــی 
ــه مزیــت راهبــردی بهــره گیــرد. اولــی جهــت دســتیابی ب

شرح:
S.O.F    بازخورد خود سازمانده
FB                حلقه بازخورد

 FF              حلقه پیش خور

یکپارچه سازی دارایی ها

توسعه و گسترش دارایی ها

تجربه کردن و آموختن

FB

FB

یادگیری 
فناورانه راهبردی

FF

FF

یادگیری 
فناورانه تاکتیکی

یادگیری 
فناورانه عملکردی

S.O.F

FB

S.O.F

S.O.F

شکل 2. معماری سه الیه ای مفهوم یادگیری فناورانه ]15[ 

در الیــه راهبــردی یادگیــری فناورانــه، دیدگاه هــای جدیــد 
ــته  ــه انباش ــۀ فناوران ــری تجرب ــوه بکارگی ــه نح ــبت ب نس
و  )درونی ســازی  می یابنــد  توســعه  شــرکت،  در  شــده 
افــراد ســازمان، راهبردهــای  نهادینه ســازی(؛ در واقــع 
ــه، آموختــه  ــه مســائل فناوران یادگیــری جدیــدی نســبت ب
و اصــول تصمیم گیــری فناورانــه در ســازمان بازتعریــف 
ــه  ــی ب ــیار بلندمدت ــگاه بس ــه ن ــرد ک ــن رویک ــوند. ای می ش
ــاختار  ــر س ــاره و تغیی ــکل دهی دوب ــر ش ــری دارد، ب یادگی
ــرار  ــه تحــت مهندســی مجــدد ق ــازمانی ای ک ــای س ابزاره
گرفته انــد متمرکــز اســت. ســطح راهبــردی یادگیری شــامل 
ــای  ــیل ها و محدودیت ه ــاره پتانس ــم دوب ــترش و تنظی گس
ــج حاصــل از  ــازمان اســت. نتای ــک س ــردی ی ــط راهب محی
ــی  ــه برخ ــت ک ــان اس ــه، هم ــری فناوران ــوع یادگی ــن ن ای
از مولفــان از آن به عنــوان “تغییــر قاعــده بــازی” یــاد 
ــه  ــرش فناوران ــر نگ ــن ب ــری بنیادی ــه اث ــرا ک ــد؛ چ می کنن

ــازمان دارد.   س

ــق تعــدادی  ــه از طری ــری فناوران ــف یادگی ــه مختل ســه الی
ارتبــاط  بــا یکدیگــر در  حلقــه بازخــورد و پیش خــور 
هســتند. بنابرایــن یادگیــری فناورانــه تجمعــی در الیه هــای 
پاییــن ممکــن اســت بــه یادگیــری مترقــی ای در الیه هــای 
باالیــی منتهــی شــود؛ درحالیکــه یادگیــری فناورانــه 
در الیه هــای باالیــی می توانــد بــه پیکربنــدی مجــدد 
ــم گــردد. ــر خت ــری در الیه هــای پایین ت فرایندهــای یادگی

2-3( عملکرد فناورانه

عملکــرد ســازماني همــواره تأثیــر بســزایي بــر نحــوه 
فعالیــت شــرکت ها داشــته اســت و متعاقبــاً روش هــا و 
ابزارهــاي ارزیابــي دقیــق ایــن عملکــرد به عنــوان موضوعــي 
ــوده  ــراد دانشــگاهی ب حیاتــي مــورد توجــه ســازمان ها و اف
ــرد  ــي عملک ــر، ارزیاب ــال اخی ــي 15 س ــع ط ــت. در واق اس
ــرخ افزایشــي چشــمگیري توانســته ذهــن بســیاري از  ــا ن ب
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ــد؛  ــب نمای ــود جل ــه خ ــف را ب ــته هاي مختل ــان رش محقق
کــه اواســط دهــه 90 میــالدي را مي تــوان بــه مثابــه 
ــي  ــور کل ــت.]15[ به ط ــر گرف ــر در نظ ــن ام ــه اوج ای نقط
ــب آن  ــرد مناس ــر از عملک ــازمان متاث ــک س ــي ی اثربخش
ــه  ــا چ ــازمان ت ــن س ــه ای ــت از اینک ــارت اس ــوده و عب ب
ــانده،  ــام رس ــه انج ــود را ب ــاي خ ــته ماموریت ه ــد توانس ح
ــا ارزش  ــاي ب ــوده، و دارایي ه ــب نم ــي کس ــد مطلوب درآم
خــود نظیــر کارکنــان، مشــتریان و همچنیــن منابــع مالــي 
ــد. عملکــرد ســازمانی در ســازمان های  خــود را حفــظ نمای
ــود  ــکیل می ش ــی تش ــاد مختلف ــز از ابع ــور نی فناوری مح
کــه بُعــد فناورانــه آن مــورد توجــه زیــادی قــرار دارد.]17[

ــف  ــاد مختل ــان ابع ــه می ــخیص رابط ــدا، تش ــه در ابت اگرچ
ــردی( و  ــی، راهب ــردی، تاکتیک ــه )عملک ــری فناوران یادگی
ــا  ــن ب ــد، لیک ــر می رس ــه نظ ــکل ب ــه مش ــرد فناوران عملک
ــور  تصــور عــدم وجــود هــر یــک از ایــن ابعــاد، رابطــه مزب

ــت. ]15[ ــریح اس ــل تش قاب

فناورانــه   یادگیــری  بــه  قــادر  کــه  ســازمان هایی 
ــه ســرعت  ــری عملکــردی(، ب ــدان یادگی نیســتند )فق
ــه مزیت هــای  از عرصــۀ فعالیــت مثبــت و دســتیابی ب
راهبــردی در صنعــت مربوطــه، حــذف خواهنــد شــد. 
ــن  ــا ای ــود ت ــث می ش ــور باع ــف مزب ــه ضع ــرا ک چ
ــه  ــدی را ک ــای جدی ــد توانمندی ه ــازمان ها نتوانن س
ــد. ــاد نماین ــند، ایج ــازگار باش ــی س ــرات محیط ــا تغیی ب

ســازمان هایی کــه از فقــدان یادگیــری تاکتیکــی  
ــکالت  ــا مش ــدت ب ــه در کوتاه م ــد، اگرچ ــج می برن رن
میان مــدت  در  امــا  نیســتند،  مواجــه  عدیــده ای 
ــری خــود  ــای یادگی ــا راهبرده ــود ت ــد ب ــادر نخواهن ق
ــه  ــمگیر در زمین ــد چش ــب رش ــه موج ــان ک را آنچن

ــد. ــف نماین ــود، تعری ــرد ش عملک
ســازمان هایی کــه در زمینــه یادگیــری راهبــردی  

ــادر  ــه ق ــل آنک ــدت به دلی ــد، در درازم ــکل دارن مش
بــه حفــظ نــرخ رشــد و ارتقــای فرایندهــای یادگیــری 
فناورانــه ســازمان نیســتند، از رقبــای خــود بــاز 

ننــد. می ما

ــی  ــه ارزیاب ــه در زمین ــی ک ــینه تحقیقات ــاس پیش ــر اس ب
عملکــرد فناورانــه ســازمان ها در دســترس می باشــند، 
ایــن متغیــر را می تــوان بــه چهــار بعــد اصلــی، کــه همانــا 
زیــر فرایندهــای کســب عملکــرد موفــق در زمینــه فنــاوری 

ــود. ]18[ ــیم نم ــتند، تقس هس

خلــق1 یــا اکتســاب2 فنــاوری؛ جایــی کــه یــک  
ــعه  ــق و توس ــق تحقی ــت از طری ــن اس ــاوری ممک فن
بیرونــی  تأمین کننــدگان  از  یابــد،  توســعه  درون زا 
کســب گــردد، یــا ترکیبــی از ایــن دو روی دهــد.

ــده در   ــاوری کسب ش ــه فن ــی ک ــاوری3، جای ــام فن ادغ
ســبد فناوری هــای ســازمان بــه تثبیــت می رســد 
ــه  ــا از طریــق آن، محصــوالت و خدمــات جدیــدی ب ت

ــردد. ــه گ ــان ارائ ذی نفع
ــرداری از فنــاوری4، کــه فنــاوری مــورد نظــر در   بهره ب

ــود.  ــازی می ش ــازمان جاس ــای س ــا و فراینده رویه ه
در نتیجــه، ایــن فنــاوری را می تــوان به عنــوان بخــش 
ذاتــی محصــوالت تولیــد شــده یــا خدمــات ارائه شــده 

توســط ســازمان در نظــر گرفــت.
ــاوری، کــه ســبد فناوری هــای   ــردی فن ــت راهب مدیری

ــا  ــه ت ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی ــازمان م س
اقدامــات مربــوط بــه توســعه و تجاری ســازی فنــاوری 

ــردد. ــاوری ســازمان همراســتا گ ــای فن ــا راهبرده ب

الزم بــه ذکــر اســت کــه فعالیت هــای فناورانــه یک ســازمان، 
ــوده و در  ــه ب ــی منتــج از یادگیری هــای فناوران کــه از طرف
طــرف دیگــر، بــا عملکــرد نهایــی در زمینــه فنــاوری مرتبــط 
هســتند و در قالــب فراینــد مزبــور بیــان مــی شــوند، ممکــن 
ــری،  ــس از دیگ ــی پ ــه یک ــان و ن ــورت همزم ــت به ص اس
اصلــی  محــور  دو  در  شــاخص ها  ایــن  گیرنــد.  انجــام 
“یادگیــری فنــی5” مرتبــط بــا فنــاوری )یادگیــری نســبت 
ــای  ــا، مزای ــم از کاربرده ــاوری اع ــک فن ــوای ی ــه محت ب
ــط  ــی6 مرتب ــری مدیریت ــا( و یادگی ــل و محدودیت ه محتم
بــا فنــاوری )یادگیــری نســبت بــه مدیریــت یــک فنــاوری 
اعــم از توســعه، بهره بــرداری، تجاری ســازی و غیــره( قابــل 

ــدول 1( ــتند. )ج ــته بندی هس دس

1. Technology creation
2. Technology acquisition
3. Technology integration

4. Technology exploitation
5. Technical learning
6. Administrative learning
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شاخص هاابعاد شاخصنوع شاخص

شاخص های فنی 
یادگیری فناورانه

سطح مدیریت دانش
میزان سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه بر اساس دارایی های دانشی سازمان	 
تعداد پتنت ها و مقاالت 	 
تعداد محصوالت و خدمات فناورانه	 

شاخص های ظرفیت و توانمندی ها
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه به ازای هر پرسنل	 
نسبت تعداد پرسنل تحقیق و توسعه به کل پرسنل سازمان	 
تعداد موافقت نامه ها و  قراردادهای فناوری	 
تعداد قراردادهای همکاری های راهبردی	 

شاخص های مدیریتی 
یادگیری فناورانه

دستاوردهای مرکز
معرفی روش های نوین مدیریت نوآوری مانند بهره گیری از شبکه ها	 
ساختار و تجهیزات جدید تحقیق و توسعه در سازمان	 
بکارگیری ساختارهای بسیار جدید نوآوری مانند تحقیق و توسعه جهانی	 

برنامه های آموزشی جدید مانند همکاری با دانشگاه ها	 سازمان دهی و فرایندها
تغییر در اقدامات مرتبط با جبران خدمات پرسنل، به خصوص برای پرسنل فنی و محققان 	 

جدول 1. شاخص های ارزیابی عملکرد فناورانه در سازمان]18[

2-4( مدل مفهومی تحقیق

ــه  ــادی ب ــد زی ــود تاکی ــات خ ــف در مطالع ــان مختل محقق
ــرد  ــای عملک ــه در ارتق ــری فناوران ــدی یادگی ــش کلی نق
فناورانــه ســازمان داشــته انــد.]19[ برخــی از ایــن مطالعــات 
ــه و  ــری فناوران ــه یادگی ــیده  اســت ک ــن نتیجــه رس ــه ای ب
دانــش فناورانــه1، مقدمــه ای بــر نــوآوری فناورانــه می باشــد. 
ــری  ــه یادگی ــتوار اســت ک ــرض اس ــن ف ــر ای ــان، ب ــن بی ای
ــرعت  ــه س ــا ب ــازد ت ــادر می س ــازمان ها را ق ــه، س فناوران
ــوآوری دســت  ــرای فراینــد ن عمــل و انعطاف پذیــری الزم ب
پیــدا کننــد.]20[ یادگیــری فناورانــه مبنــای دســتیابی بــه 
ــای  ــی در ارتق ــه ای حیات ــدار و مولف ــردی پای ــت راهب مزی
عملکــرد فناورانــه یــک ســازمان اســت. ســازمان ها و 
ــتند،  ــتری هس ــری بیش ــه یادگی ــادر ب ــه ق ــرکت هایی ک ش
امتیــاز خــود در درك روندهــا و عالئــم محیطــی را افزایــش 
داده و بدین ترتیــب، از هوشــمندی باالتــری نیــز برخــوردار 
خواهنــد بــود.]21[ وجــود رابطــه مثبــت و معنــادار میــان 
ــور مســتقیم  ــازمانی به ط ــرد س ــه و عملک ــری فناوران یادگی
ــن  ــی از ای ــو شــده اســت. در یک ــات بازگ در برخــی مطالع
ــاختار  ــطح از س ــه س ــه در س ــری فناوران ــات، یادگی مطالع
ــر آن  ــه و ســپس تأثی ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــازمانی م س
ــر عملکــرد فناورانــه ســنجیده شــده اســت و نتایــج ایــن  ب
ــری و  ــان یادگی ــت می ــه مثب ــی از رابط ــز حاک ــه نی مطالع

ــوده اســت. ]22[  ــه ب ــرد فناوران عملک

بــرای توجیــه اثرگــذاری فعالیت هــای رصــد محیطــی 
ــل  ــازمان، دالی ــک س ــه ی ــه و فناوران ــرد نوآوران ــر عملک ب
اولیــن  به عنــوان  برشــمرد.  می تــوان  را  مختلفــی 
ــه  ــان داد ک ــش2 نش ــر و همکاران ــه میل ــتدالل، مطالع اس
فراینــد نــوآوری و دســتیابی بــه یــک محصــول یــا خدمــت 
بلکــه  نمی دهــد؛  روی  خودبخــودی  به طــور  فناورانــه، 
ــود  ــت می ش ــی هدای ــدات محیط ــا و تهدی ــط چالش ه توس
ــد  ــد، نیازمن ــن فراین ــن ای ــیر ای ــز مس ــی موفقیت آمی و ط
دســتیابی بــه دانــش و اطالعــات آگاهی دهنــده بــرای 
ــتیابی  ــتای دس ــه در راس ــی ک ــت. فعالیت های ــران اس مدی
بــه اطالعــات محیطــی صــورت می گیرنــد، مدیــران و 
تصمیم گیرنــدگان یــک ســازمان را از مزایــا و معایــب 
ــاخته و  ــازمان آگاه س ــه س ــات فناوران ــوالت و خدم محص
ــان  ــای ذی نفع ــا نیازه ــازمان را ب ــرد س ــب عملک بدین  ترتی
و روندهــای محیطــی همراســتا می کننــد.]23[ عــالوه 
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــش3 ب ــی و همکاران ــن، نیل ــر ای ب
ــا ذی نفعــان  کــه ســازمان های نــوآور، ارتباطــات نزدیکــی ب
ــق،  ــن طری ــا از ای ــرار نمــوده ت ــدگان خــود برق و تامین کنن
ــی  ــن حت ــد. بنابرای ــع آوری نماین ــف را جم ــای مختل ایده ه
ــازی  ــه تجاری س ــه مرحل ــه ای ب ــده نوآوران ــه ای ــی ک هنگام
رســید، ســازمان های نــوآور، جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل 
اطالعــات برون ســازمانی را بــه جــد دنبــال می نماینــد.

ــوب  ــور، چارچ ــات مزب ــج مطالع ــه نتای ــه ب ــا توج ]24[ ب
ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص ــق ب ــن تحقی ــي ای مفهوم

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

 

ي فناوريهوشمند  

  دانشیریتسطح مد •

 یندها و فراسازمان دهي •

 ي ها و توانمندظرفیت •

  مرکزدستاوردهاي •

 فرایند یریتمد •

 ي و سازمان دهساختار •

  و اهدافمأموریت •

 یرساخت و زابزار •

 ي اطالعاتیازهاي نتعیین •

  اطالعاتجمع آوري •

  اطالعاتیل و تحلتجزیه •

 ي و اشاعه هوشمندنشر •

 ي هوشمندبکارگیري •

 (ي عملکردیادگیري )یله ساز وسیرتأث •

 (یکي تاکتیادگیري نوآورانه )تأثیر •

 (ي راهبردیادگیري خالقانه )تأثیر •

 یادگیري فناورانه

 

شکل 3. مدل مفهومي تحقیق

3( روش شناسی تحقیق

3-1( نوع شناسی تحقیق

ــت  ــردي اس ــوع کارب ــر از ن ــق حاض ــدف، تحقی ــر ه از نظ
ــردي  ــش کارب ــعه دان ــردي، توس ــات کارب ــدف تحقیق و ه
در یــک زمینــه خــاص مــی باشــد. به عبــارت دیگــر، 
ــش  ــي دان ــرد علم ــمت کارب ــه س ــردي ب ــات کارب تحقیق
هدایــت مي شــوند. از لحــاظ روش گــردآوري داده هــا، ایــن 
ــوردی  ــه م ــي و مطالع ــات توصیف ــوع تحقیق ــق از ن تحقی
اســت. مطالعــه مــوردی به  زبــان ســاده، روشــی اســت 
ــی  ــرای بررس ــر ب ــه بیش ت ــی هرچ ــع اطالعات ــه از مناب ک
رویداد هــا  یــا  ســازمان ها  گروه هــا،  افــراد،  نظام  منــد 
اســتفاده می کنــد. مطالعــات مــوردی، هنگامــی انجــام 
ــک  ــن ی ــا تبیی ــم ی ــد فه ــر نیازمن ــه پژوهش گ می شــوند ک

ــت. ]26[ ــده اس پدی

3-2( روش گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن

نیمه ســاختار یافته1   مصاحبــه  روش  تحقیــق،  ایــن  در 
به  منظــور گــردآوری اطالعــات الزم از ســازمان مــورد نظــر 
ــان روش هــای گــردآوری  ــه شــده اســت. در می ــکار گرفت ب
مصاحبــه،  از  اعــم  کیفــی  پژوهش هــای  در  اطالعــات 
مصاحبــه  روش  نزدیــک،  از  مشــاهده  و  کانــون  گــروه 

ــا  ــه و ب ــان بهین ــه در زم ــل آنک ــه دلی ــاختاریافته ب نیمه س
ــک  ــر را از ی ــد نظ ــات م ــر اطالع ــوب، حداکث ــی مطل دقت
فراینــد مــورد مطالعــه بــه همــراه خواهــد داشــت، برگزیــده 
شــد.]27[ به  منظــور تاییــد روایــی و پایایــی ابــزار تحقیــق، 
از مفهــوم ممیــزی پژوهشــی2 تبعیــت شــده اســت. ممیــزي 
پژوهشــي عبــارت اســت از فرآینــد بازبینــي، تاییــد و حصول 
اطمینــان نســبت بــه مراحــل انجــام پژوهــش و دســتیابي به 
یقیــن نســبی در ایــن زمینــه. در پژوهــش کیفــي، ممیــزي 
پژوهشــي اشــاره بــه ســازوکارهایي دارد کــه بــراي تضمیــن 
تدریجــي روایــي و پایایــي و در نتیجــه دقــت علمــي 
ــتفاده  ــش اس ــام پژوه ــد انج ــي فرآین ــش در ط ــک پژوه ی
مي شــود. ایــن ســازوکارها در هــر کــدام از مراحــل پژوهــش 
تزریــق مي شــوند تــا بــا شناســایي و اصــالح خطاهــا، قبــل 
ــن کــه تحلیــل را مخــدوش  از نفــوذ در مــدل و قبــل از ای
ــد.  ــر ایجــاد کنن ــاي پژوهشــي معتب ــي یافته ه ســازند، نوع
ــی  ــوان گفــت کــه ســنجش روای ــارت ســاده تر می ت ــه عب ب
و پایایــی در یــک تحقیــق کیفــی ماننــد تحقیــق حاضــر و 
ــزی  ــق پیاده ســازی ممی ــا، از طری ــری آن ه ــای حداکث ارتق
ــراي  ــراي اج ــود.]28[ ب ــد ب ــق خواه ــل تحق ــی قاب پژوهش
ــیت  ــر حساس ــی نظی ــات مختلف ــي، اقدام ــزي پژوهش ممی
پژوهش گــر3، انســجام روش شناســي4، متناســب بــودن 

1. semi-structured interview
2. research auditing

3. investigator responsiveness 
4. methodological coherence
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ــنهاد  ــا پیش ــان داده ه ــل همزم ــردآوري و تحلی ــه و گ نمون
ــاظ  ــر لح ــق حاض ــی در تحقی ــو مقتض ــه نح ــه ب ــده ک ش

شــده اند. 

3-3( جامعه و نمونه آماری 

ــع  ــال در صنای ــازمان های فع ــی از س ــق، یک ــن تحقی در ای
ــور  ــازمان مزب ــئوالن س ــته مس ــه  خواس ــور )ب ــی کش دفاع
و تعهــدات فی مابیــن، از ذکــر نــام ســازمان خــودداری 
از  یکــی  به عنــوان  حاضــر  حــال  در  کــه  می شــود( 
حــال  در  صنعــت،  ایــن  مجموعه هــای  پیشــروترین 
ــی از  ــوده و مراحل ــاوری ب ــدازی واحــد هوشــمندی فن راه ان
ــت،  ــوده اس ــاز نم ــی آغ ــور آزمایش ــز به   ط ــد آن را نی فراین
ــراد  ــده شــده و اف ــه برگزی ــورد مطالع ــوان ســازمان م به   عن
ــن ســازمان  ــاوری در ای ــا مبحــث هوشــمندی فن مرتبــط ب
ــت و  ــند؛که در نهای ــق می باش ــاری تحقی ــه آم ــز جامع نی
ــه  ــن زمین ــر در ای ــه، 9 نف ــورت گرفت ــدی ص ــا جمع بن ب

ــدند.  ــایی ش شناس

ــی  ــل مختلف ــه عوام ــی ب ــات کیف ــه در تحقیق ــداد نمون تع
ــورد  ــه م ــات جامع ــق و خصوصی ــداف تحقی ــه اه از جمل
مطالعــه بســتگی دارد. به طــور کلــی ســه روش اصلــی 
ــداول هســتند  ــی مت ــات کیف ــری در تحقیق ــرای نمونه گی ب
کــه در ایــن تحقیــق، از دو روش هــای نمونه گیــری مبتنــی 
ــا هــم اســتفاده  ــه  برفــی2 ب ــر هــدف1 و نمونه گیــری گلول ب
ــه  ــر هــدف، اعضــای جامع ــی ب شــده اســت. در روش مبتن
تعیین شــده ،  پیــش  از  معیارهــای  اســاس  بــر  آمــاری 
و  موجــود  زمــان  اســاس  بــر  و  شــده  اولویت بنــدی 
ــد. در  اطالعــات مــورد نیــاز، مــورد مصاحبــه قــرار می گیرن
ــک  ــره ای، از ی ــاع زنجی ــان ارج ــا هم ــی ی ــه برف روش گلول
ــک  ــا ی ــود ت ــته می ش ــاد خواس ــورد اعتم ــونده م پرسش ش
ــرده و  ــی ک ــز معرف ــر را نی ــونده دیگ ــد پرسش ش ــا چن ی
هنگامــی کــه بــه افــراد معرفی شــده مراجعــه شــد، از آن هــا 
ــری را  ــونده های دیگ ــا پرسش ش ــود ت ــته می ش ــز خواس نی
ــنل  ــر از پرس ــاس، 6 نف ــن اس ــر ای ــد.]29[ ب ــی کنن معرف
ــر  ــق حاض ــاری تحقی ــه آم ــوان نمون ــور به عن ــازمان مزب س

ــد. ــرار گرفتن ــه ق ــورد مصاحب م

3-4( روش تجزیه و تحلیل اطالعات

گســترده ترین و متداول تریــن رویکــرد در تجزیــه و تحلیــل 
اطالعــات کیفــی )پاســخ های موجــود در متــن پیاده ســازی 
پاســخ های  از مصاحبــه( کــه همانــا شناســایی  شــده 
ــه ســواالت یــک پژوهــش کیفــی اســت، آنالیــز  محتمــل ب
تِــم3 نــام دارد. همانگونــه کــه از عنــوان آن برمی آیــد، 
ــات،  ــایی موضوع ــرای شناس ــت ب ــی اس ــم روش ــز تِ آنالی
مطالــب و الگوهــای مــورد نظــر موجــود در یــک متــن؛ کــه 
در ایــن جــا منظــور از متــن، همــان مصاحبــه مکتوب شــده 
ــن  ــد ای ــب می باش ــه جال ــن زمین ــه در ای ــه ک ــت. آنچ اس
ــورد روش  ــان در م ــیاری از محقق ــه بس ــه اگرچ ــت ک اس
آنالیــز تـِـم بــه ارائــه تجربیــات خــود پرداخته انــد، امــا تنهــا 
اندکــی از آن هــا قابلیــت انتقــال دانــش الزم در زمینــه نحوه 
اســتخراج موضوعــات، مطالــب و الگوهــای یــک متــن را در 
پژوهــش کیفــی دارا هســتند. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه 
کســب دانــش و موفقیــت در ایــن زمینــه تــا حــدود زیــادی 

ــات شــخصی بســتگی دارد.]25[ ــه تجربی ب

ــا به صــورت  ــه ی ــا اســتفاده از رایان ــوان ب ــم را می ت ــز تِ آنالی
ــم،  ــز تِ ــت در آنالی ــز اهمی ــه حائ ــام داد. نکت ــتی انج دس
هــدف محقــق اســت کــه بایــد از پیــش مشــخص باشــد و 
ــرای انجــام توســط محقــق  ــر اســاس آن، اقدامــات الزم ب ب
تعییــن می گــردد. به عنــوان مثــال چنانچــه هــدف تحقیــق، 
ــد به منظــور  ــم را بای ــز تِ اکتشــافی و توصیفــی باشــد، آنالی
شناســایی محتــوا و ایجــاد دســته بندی از تِم هــا و تشــکیل 
ــته بندی،  ــن دس ــرد. ای ــتفاده ک ــا اس ــای آن ه زیرمجموعه ه
ــردی  ــازمانی و ف ــات س ــه ای از تجربی ــریح توصیف گون تش
بــه همــراه دارد. در تحقیــق حاضــر، تجربــه ســازمان مــورد 
ــد نظــر  ــاوری م ــد هوشــمندی فن ــه از اجــرای فراین مطالع
ــرد  ــا رویک ــم ب ــز تِ ــل، آنالی ــن دلی ــه همی ــت و ب ــوده اس ب
شناســایی محتــوا، جهــت تجزیــه و تحلیــل اطالعــات 
حاصــل از مصاحبــه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. فراینــد 
گام بــه گام آنالیــز تـِـم در شــکل 4 نشــان داده شــده اســت.

1. purposive sampling
2. snowball sampling

3. theme analysis
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بخش بندی متن در 
دسته هایی که توصیف 

کننده تم مشابه اند.

ایجاد ارتباط بین دسته 
تم ها حین مرور چندباره 

متن

خواندن دقیق متن از روی 
رایانه

مرتب سازی و تلفیق تم ها 
در صورت امکان

حذف هرگونه جزییات 
اضافی از این متن مانند 

مکث و غیره

مرور لیست تم ها و تطبیق 
آن با سواالت تحقیق و 

ابعاد متغیرها

تعریف هر تم و تشریح 
اجزای هریك

تهیه فایل متنی و نسخه 
نرم از متن مصاحبه با هر 

پرسش شونده

نام گذاری تم ها مطابق با 
ماهیت و مفهوم آن ها

انجام مراحل قبل برای هر 
مصاحبه و تلفیق تم ها و 

یافتن موارد مشترك

شکل 4. فرایند گام به گام آنالیز تِم ]25[

4( تجزیه و تحلیل اطالعات

4-1( اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری

پــس از انتخــاب جامعــه آمــاری تحقیــق کــه مشــتمل بــر 
ــز طراحــی  ــر مراک ــی نظی ــال در بخش های ــراد فع ــر اف 9 نف
ــرکت  ــر، ش ــورد نظ ــازمان م ــه س ــرکت های زیرمجموع ش
مطالعــه،  مــورد  ســازمان  بــه  وابســته  ســرمایه گذاری 
ــت  ــازمان، معاون ــه س ــته ب ــی وابس ــات فن ــرکت خدم ش
فنــاوری ســازمان، و معاونــت بازرگانــی ســازمان بــوده 
ــی  ــری مبتن ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــر ب ــت، 7 نف اس
ــای  ــراری تماس ه ــس از برق ــدند. پ ــاب ش ــدف انتخ ــر ه ب
اولیــه و ارســال متــن ســواالت بــرای ایــن 7 نفــر، 3 
ــا مباحــث  ــق ب ــدم آشــنایی دقی ــل ع ــه دلی ــا ب ــر از آنه نف
ــات و  ــه مالحظــات نشــر اطالع ــاوری و البت هوشــمندی فن
ــن تحقیــق انصــراف  ــا ای ــی، از همــکاری ب ــت زمان محدودی
داده و 4 نفــر اعــالم آمادگــی کردنــد. در حیــن انجــام 
ــری  ــق روش نمونه گی ــز از طری ــراد نی ــن اف ــا ای ــه ب مصاحب
گلوله برفــی، افــراد دیگــری شناســایی شــدند کــه 1 نفــر از 
میــان ایــن افــراد جدیــد، واجــد شــرایط و مایــل بــه انجــام 
ــر تشــکیل دهنده  ــت 5 نف ــن در نهای ــود. بنابرای ــه ب مصاحب
اطالعــات  و  بودنــد  تحقیــق  ایــن  مصاحبه  شــوندگان 
ــراد  ــن اف ــکان طــی 6 جلســه از ای ــا حــد ام ــورد نظــر ت م
اســتخراج گردیــد. میانگیــن ســابقه ایــن افــراد در ســازمان 
مــورد مطالعــه، 17/6 ســال اســت. مــکان مصاحبــه در 
ــات رو در  ــورت جلس ــوده و به  ص ــراد ب ــت اف ــل فعالی مح

رو برگــزار گردیــد. )بنابــر ماهیــت فعالیــت ســازمان مــورد 
مطالعــه در ایــن تحقیــق، از ذکــر نــام و مشــخصات دقیــق 

می شــود(.  خــودداری  مصاحبه  شــوندگان 

4-2( آنالیز تِم مصاحبه ها

ــدا ســؤاالت  ــق، ابت ــج حاصــل از تحقی ــه نتای به  منظــور ارائ
هســتند  پژوهــش  فرضیه هــاي  همانــا  کــه  تحقیــق 
ــا  ــم مصاحبه ه ــز تِ ــج حاصــل از آنالی ــو، و ســپس نتای بازگ
ــق  ــي تحقی ــوال اصل ــوند. س ــه می ش ــزا ارائ ــورت مج به  ص
عبــارت اســت از ایــن کــه “فراینــد هوشــمندی فنــاوری در 
ــج حاصــل از  ــده و نتای ســازمان مــورد مطالعــه اجــرا گردی
ــه  ایــن فراینــد، از طریــق ارتقــای ســطح یادگیــری فناوران
ــاوری  ــد فن ــازمانی در بع ــرد س ــود عملک ــه بهب ــازمان، ب س
منجــر گشــته اســت.” ســواالت جانبــی نیــز بدیــن صــورت 

مطــرح مي باشــند:

مراحــل  از  اعــم  فنــاوری  هوشــمندی  فراینــد  الــف. 
تشــکیل دهنده آن، در ســازمان مــورد مطالعــه جــاری 

ــت. اس
ــه  ــه، ب ــورد مطالع ــازمان م ــاوری در س ــمندی فن  ب. هوش

ــت. ــده اس ــی ش ــه منته ــری فناوران ــای یادگی ارتق
 ج. هوشــمندی فناورانــه بــه ارتقــای عملکــرد فناورانــه 

ــت. ــده اس ــر ش ــه منج ــورد مطالع ــازمان م س
 د. یادگیــری فناورانــه در ســازمان مــورد مطالعــه، ارتباطــی 
ــه،  ــا عملکــرد داشــته و افزایــش یادگیــری فناوران مثبــت ب

بــه ارتقــای عملکــرد فناورانــه منجــر شــده اســت.
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ــد  ــم، بای ــر گذراندی ــق را از نظ ــواالت تحقی ــه س ــال ک ح
راهبــرد الزم جهــت پاســخ بــه ایــن ســواالت در نظــر گرفتــه 
شــود. ایــن راهبــرد همانگونــه کــه در فصــل روش تحقیــق 
بیــان شــده اســت، بهره گیــری از روش آنالیــز تِــم در 
تجزیــه و تحلیــل اطالعاتــی اســت کــه از مصاحبــه بــا افــراد 
ــد. در ایــن راســتا ، فراینــد  مطلــع ســازمان بدســت آمده ان
ــد،  ــه ش ــر ارائ ــک آن پیش ت ــرح تئوری ــه ش ــم ک ــز تِ آنالی
به صــورت مرحلــه بــه مرحلــه اجرایــی شــد. به  عنــوان 
اولیــن خروجــی مشــخص از انجــام آنالیــز، جدولــی شــامل 
جمــالت کلیــدی هــر مصاحبــه کــه قابلیــت مطــرح بــودن 
ــه  ــد تهی ــکار را دارا بوده ان ــا آش ــی ی ــم ضمن ــوان تِ به  عن
ــد  ــدد واح ــا ع ــابه  ب ــم مش ــالت دارای تِ ــپس جم ــد. س ش
هــر  از  شــده  احصــا  تِم هــای  شــده،  شــماره گذاری 

ــده،  ــق گردی ــر تلفی ــا یکدیگ ــکان ب ــد ام ــا ح ــه ت مصاحب
و مرتب ســازی نهایــی انجــام گرفــت. پــس از تلفیــق و 
مرتب ســازی، متــن مصاحبه هــا بــه صــورت تِم هایــی 
درآمــده کــه نقــاط مشــترکی بــا یکدیگــر نداشــته و قابلیــت 
مطــرح بــودن به عنــوان یــک تـِـم مســتقل را دارا می باشــند. 
ــل از  ــات حاص ــل اطالع ــه و تحلی ــه، تجزی ــن مرحل در ای
ــج آن  ــوان نتای ــه می ت ــیده ک ــی رس ــه جای ــا ب مصاحبه ه
ــخ های  ــاق داد و پاس ــق انطب ــای تحقی ــاد متغیره ــا ابع را ب
ــر  ــود. ب ــتخراج نم ــق را اس ــؤاالت تحقی ــرای س ــی ب احتمال
ایــن اســاس، عنوانــی پیش فــرض بــرای هــر یــک از دســته 
تِم هــا انتخــاب و بــا ابعــاد متغیرهــای تحقیــق انطبــاق داده 
ــا در  ــرای دســته تِم ه ــده شــده ب ــن برگزی می شــوند. عناوی

ــه شــده اســت.  جــدول 2 ارائ

اداره سیستم هوشمندی10هدف از هوشمندی فناوری1

سازمان دهی هوشمندی11شناسایی فناوری2

مدیریت فناوری12نیاز فناورانه3

منابع اطالعاتی برای کسب هوشمندی13تشکیل تیم هوشمندی4

یادگیری فناورانه14اولویت بندی فناوری5

کمک به تصمیم گیری سازمان15جمع آوری اطالعات6

انتشار اطالعات فناورانه16تجزیه و تحلیل اطالعات7

زیرساخت هوشمندی در سازمان17عملکرد فناورانه8

ماموریت و اهداف هوشمندی9

جدول 2. عناوین دسته تِم های استخراج شده از متن مصاحبه ها

در مرحلــه نهایــی تجزیــه و تحلیــل اطالعــات، از یــک طــرف جــدول بــاال، کــه همــان عناویــن دســته تِم هــای استخراج شــده 
ــه شــده اند، مــورد بررســی  ــر در مــدل مفهومــی تحقیــق ارائ اســت و در طــرف دیگــر ابعــاد متغیرهــای تحقیــق، کــه پیش ت
قــرار خواهنــد گرفــت تــا از انطبــاق آن هــا، ســواالت تحقیــق پاســخ داده شــوند. همانگونــه کــه در شــکل 5 نشــان داده شــده 
ــاد  ــه ابع ــه ب ــی ک ــبتاً مطلوب ــی نس ــش اطالعات ــم پوش ــا علی رغ ــن مصاحبه ه ــده از مت ــای استخراج ش ــته تِم ه ــت، دس اس
ــت  ــه قابلی ــری و عملکــرد فناوران ــای یادگی ــف متغیره ــاد مختل ــه ابع ــد، در زمین ــاوری داده ان ــر هوشــمندی فن ــف متغی مختل

ناچیــزی بــرای پیونــد دارنــد.
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شکل 5 . انطباق ابعاد متغیرهای تحقیق با دسته تِم های استخراج شده از متن مصاحبه ها

ــه  ــق ب ــواالت تحقی ــی س ــل از بررس ــج حاص ــن نتای بنابرای
اختصــار بیــان شــده و در بخــش بعــدی تشــریح می شــوند:

ــای 	  ــر ایف ــی ب ــق مبن ــی و محــوری تحقی ــه اصل فرضی
نقــش میانجی گــری 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 به صــورت جزئــی تأییــد می گردنــد. 
ــاد 	  ــه ابع ــا ب ــتخرج از مصاحبه ه ــای مس ــتر تِم ه بیش

متغیــر هوشــمندی فنــاوری مرتبــط بــوده و اطالعــات 
ــای  ــه متغیره ــا در زمین ــزی از مصاحبه ه ــیار ناچی بس
یادگیــری و عملکــرد فناورانــه بدســت آمــده اســت. بــه 

همیــن دلیــل، اطالعــات حاصــل از ایــن تحقیــق بــرای 
ســنجش فرضیه هــای ســوم و چهــارم تحقیــق کافــی 
ــان  ــاط می ــه ارتب ــق در زمین ــواالت تحقی ــوده و س نب
متغیرهــای هوشــمندی فنــاوری و یادگیــری فناورانــه 

بــا عملکــرد فناورانــه قابــل بررســی نیســتند.
فرضیــه دوم مبنــی بــر رابطــه مثبــت میان هوشــمندی 	 

ــرای  ــه تأییــد می گــردد. ب فنــاوری و یادگیــری فناوران
یادگیــری عملکــردی، بهبــود وضعیــت دســتیابی 
ــن  ــت و همچنی ــن صنع ــف ای ــای مختل ــه فناوری ه ب
انجــام  جهــت  ســازمان  داخلــی  تــوان  ارتقــای 
ــه را می تــوان متذکــر شــد. ارتقــای  پروژه هــای فناوران
وضعیــت مدیریــت فنــاوری اعــم از مراحــل شناســایی 
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پیشــرفت  نشــان دهنده  فنــاوری،  اکتســاب  تــا 
ــدی  ــری توانمن ــای بکارگی ــه روش ه ــازمان در زمین س
ــری تاکتیکــی را  ــر در یادگی ــه تغیی ــه اســت ک فناوران
موجــب شــده اســت. بهره گیــری از الگوهــای کاراتــر و 
ــازمان،  ــه س ــای فناوران ــر در تصمیم گیری ه اثربخش ت
نظیــر نقشــه  راه محصــول و فنــاوری، و مــدل شکســت 
ــه، ارتقــای ســطح  کار محصــوالت و پروژه هــای فناوران

ــردد. ــادآور می گ ــازمان را ی ــردی س ــری راهب یادگی

5( بحث و نتیجه گیری

ــوال  ــار س ــي، چه ــوال اصل ــر س ــالوه ب ــق ع ــن تحقی در ای
ــن ســواالت  ــه ای فرعــي نیــز مطــرح گشــت. پاســخگویی ب
ــق  ــای تحقی ــرف، متغیره ــک ط ــا از ی ــود ت ــتلزم آن ب مس
ــد و از طــرف دیگــر،  ــراز گردن ــل ســنجش اف ــاد قاب ــه ابع ب
متــن مصاحبه هــا بــه صورتــی کــه قابــل برقــراری ارتبــاط 
ــا ابعــاد متغیرهــا باشــد، تجزیــه و تحلیــل شــود. پــس از  ب
ــش، در  ــینه پژوه ــش پیش ــا در بخ ــاد متغیره ــی ابع بررس
نهایــت 16 بُعــد بــرای ســه متغیــر تحقیــق شناســایي شــد. 
ــا،  ــل مصاحبه ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــر و ب ــوی دیگ در س
به صورتــی کــه قابلیــت ایجــاد پیونــد بیــن اطالعــات منتــج 
ــق  ــه گانه تحقی ــای س ــف متغیره ــاد مختل ــا و ابع از آن ه
وجــود داشــته باشــد، روش آنالیــز تـِـم مــورد اســتفاده قــرار 
ــت و  ــد. در نهای ــایی گردی ــی شناس ــم اصل ــه و 17 تِ گرفت
ــق و  ــای تحقی ــاد متغیره ــن ابع ــاق بی ــاد انطب ــس از ایج پ
مصاحبه هــا،  متــن  از  شناسایی شــده  تِم هــای  دســته 
نشــان دهنده  کــه  گردیــد  حاصــل   5 شــماره  شــکل 
ــه ســواالت تحقیــق  پاســخ های بالقــوه مصاحبه شــوندگان ب
اســت. بــر ایــن اســاس، وضعیــت آزمــون ســواالت تحقیــق 

ــردد. ــه می گ ــرح ارائ ــن ش بدی

از  حاصــل  نتایــج  اینکــه  بــر  مبنــی  اصلــی  فرضیــه 
فعالیت هــای هوشــمندی فنــاوری توانســته بــا ارتقــای 
عملکــرد فناورانــه ســازمان، از طریــق افزایــش ســطح 
ــد  ــی تأیی ــه منجــر شــود، به صــورت جزئ ــری فناوران یادگی
می شــود. چــرا کــه بــه دلیــل عــدم اجــرای کامــل فراینــد 
ــدم  ــه، و ع ــورد مطالع ــازمان م ــاوری در س ــمندی فن هوش
تعریــف شــاخص های یادگیــری و عملکــرد بــر ایــن اســاس، 

ــه و  ــری فناوران ــر یادگی ــی دو متغی ــطح فعل ــوان س نمی ت
ــه ایــن فراینــد نســبت داد.  ــه ســازمان را ب عملکــرد فناوران
امــا از طرفــی دیگــر، بــرآورد کیفــی محقــق نشــان می دهــد 
کــه رونــد ســطح یادگیــری و همچنیــن شــاخص هایی کــه 
ــه عملکــرد ســازمان می شــوند، طــی  ــد فناوران مشــمول بُع
ــد هوشــمندی  ــه فراین ــه از پیاده ســازی اولی ــی ک مدت زمان
ــرای  ــه ب ــوان نمون ــه اســت. به عن ــا یافت ســپری شــده، ارتق
ــازمان  ــش س ــای دان ــه ارتق ــوان ب ــه می ت ــری فناوران یادگی
ــه  ــه مثاب ــر ب ــورد نظ ــت م ــای صنع ــه فناوری ه در زمین
ــاوری  ــت فن ــت مدیری ــود وضعی ــردی، بهب ــری عملک یادگی
بــه مثابــه یادگیــری تاکتیکــی، و همچنیــن افزایــش 
تمایــل بــه بهره گیــری از ابزارهــای مــدون و روزآمــد 
ــردی  ــری راهب ــه یادگی ــه مثاب ــاوری ب ــه راه فن ــر نقش نظی
اشــاره کــرد. بــرای متغیــر عملکــرد فناورانــه هــم می تــوان 
ــتریان  ــا مش ــر ب ــاط مؤث ــر ارتب ــاخص هایی نظی ــود ش بهب
و تامین کننــدگان ســازمان، و وضعیــت ثبــت پتنــت را 

ــد. ــادآور ش ــوان ی می ت

ســوال اول تحقیــق مبنــی بــر جــاری بــودن فراینــد 
هوشــمندی فنــاوری در ســازمان مــورد مطالعــه هــم 
ــه حاکــی  ــی پاســخ داده شــده و فرضی ــد ســوال قبل همانن
ــه  ــا ک ــن معن ــردد. بدی ــد می گ ــی تایی از آن به صــورت جزئ
فعالیت هــای مختلــف فراینــد هوشــمندی فنــاوری در 
ــتیبان  ــای پش ــم از فعالیت ه ــه، اع ــورد مطالع ــازمان م س
و اصلــی کــه در 9 بعــد بیــان گردیدنــد، در وضعیــت 
ــا  ــته و ت ــرار داش ــه ق ــازی اولی ــرای آزمایشــی و پیاده س اج
ــمندی،  ــد هوش ــل فراین ــازی کام ــازمان دهی و جاری س س
ــل،  ــن دلی ــه همی ــاس و ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــاز اس ــان نی زم
ــق کــه حاصــل  فرضیه هــای دوم، ســوم و چهــارم تحقی
ســواالت بعــدی تحقیــق بودنــد، به صــورت مشــخص 
قابــل پاســخگویی نبــوده و بــرای ســه ارتبــاط دو بــه 
دویــی میــان متغیرهــای هوشــمندی فنــاوری و یادگیــری 
فناورانــه، هوشــمندی فنــاوری و عملکــرد فناورانــه، و 
ــا  ــوان تنه ــه، می ت ــرد فناوران ــه و عملک ــری فناوران یادگی
ــت  ــای مثب ــه رونده ــق ب ــی محق ــای کیف ــر یافته ه ــا ب بن
ناشــی از هوشــمندی در برخــی شــاخص های مربــوط 
بــه یادگیــری و عملکــرد فناورانــه اشــاره کــرد. لــذا پاســخ 
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ــر اســاس اطالعــات  ــا چهــارم ب ــه ســواالت دوم ت محقــق ب
مســتخرج و ممکــن از تحقیــق، میســر نبــوده و نیــاز اســت 
ــه  ــی ک ــی آت ــع زمان ــی مقاط ــدی و ط ــای بع در تحقیق ه
ــود،  ــاری ش ــازمان ج ــاوری در س ــمندی فن ــد هوش فراین
ــاي  ــوارد، فرضیه ه ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ــوند. ب ــی ش بررس
ــد  ــورد تایی ــی م ــق به صــورت جزئ ــی، اول و دوم تحقی اصل
ــاس  ــر اس ــارم ب ــوم و چه ــای س ــه، و فرضیه ه ــرار گرفت ق
ــل ســنجش  ــق، قاب ــن تحقی ــات استخراج شــده در ای اطالع
نخواهنــد بــود و ســؤاالت مربــوط بــه ایــن فرضیه هــا بایــد 
در تحقیقــات آتــی مــورد بررســی قــرار گیرنــد. راهکارهــای 
اجرایــی بــرای ســازمان مــورد مطالعــه از ایــن قــرار اســت:

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

ــا رعایــت مالحظــه 	  تشــکیل شــبکه های هوشــمندی ب
عــدم نشــر اطالعــات در ایــن بخــش از صنعــت دفاعــی

ــمندی 	  ــای هوش ــدام فعالیت ه ــای اق ــن برنامه ه تدوی
 BSC ــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیــر فنــاوری ب

ــن کاوی و داده کاوی 	  ــای مت اســتفاده از IT و نرم افزاره
در مراحــل جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات

ســازمان 	  فنــاوری  کلیــدی  حوزه هــای  شناســایی 
ــتمر  ــش مس ــوالت و پای ــه  راه محص ــاس نقش ــر اس ب

حوزه هــا ایــن  فناوری هــای 
ــی در 	  ــع اطالعات ــف گســترده تر مناب ــری از طی بهره گی

زمینــه جمــع آوری اطالعــات
ــران 	  ــرد مدی ــدون از عملک ــی م ــام ارزیاب ــن نظ تدوی

ــاوری ــا فن ــط ب ــای مرتب واحده
از 	  انتظــار  مــورد  خروجی هــای  شــفاف  تعریــف 

مرحلــه تجزیــه و تحلیــل اطالعــات وتعییــن روش هــا 
ــه و  ــن تجزی ــام ای ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــای م و ابزاره

ــل تحلی
ــر ارشــد ســازمان 	  ــار الزم از ســوی مدی ــض اختی تفوی

ــان و  ــارکت دادن کارشناس ــی و مش ــران میان ــه مدی ب
محققــان مراکــز طراحــی و توســعه فنــاوری در فراینــد 

ــه ســازمان اخــذ تصمیمــات فناوران

ــوان  ــر می ت ــق حاض ــوآوری تحقی ــای ن ــه جنبه ه در زمین
ــم در  ــز تِ ــری از روش آنالی ــون بهره گی ــواردی همچ ــه م ب

تحقیقــات مربــوط بــه هوشــمندی فنــاوری، بررســی فراینــد 
هوشــمندی فنــاوری در صنعــت دفاعــی کشــور، و ارزیابــی 
ایــن فراینــد بــا بکارگیــری رویکــردی متفــاوت در اســتفاده 
ــرد.  ــاره ک ــه اش ــرد فناوران ــری و عملک ــای یادگی از متغیره
ــی  ــه بررس ــوان ب ــه را می ت ــن زمین ــی در ای ــات آت تحقیق
ــع  متغیرهــای تحقیــق حاضــر در ســایر ســازمان های صنای
دفاعــی کشــور، بررســی اثــر هوشــمندی فنــاوری بــر میــزان 
نوآوری هــای فناورانــه و کســب توانمنــدی فناورانــه در یکــی 
از ســازمان های فعــال در صنایــع دفاعــی، و بررســی رویکــرد 
ــاوری جهــت  ــا هوشــمندی فن ــاط آن ب ــاز و ارتب ــوآوری ب ن
دســتیابی بــه عملکــرد مطلــوب در بُعــد فناورانــه اختصــاص 

داد.
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