
 

Journal of 
Improvement Management 

 

Vol. 10 No. 1, Spring 2016 (Serial 31) 
 

 
Implementing the Technology Management System in High 

Technology Organizations 
 

Peyman Hajizade
11

, Kamran Feizi
2
, Hossein Rahmanseresht

3
, Seyyed Habibollah 

Tabatabaiean
4
 

1- PhD candidate of Production and Operations Management, Faculty of Management and 

Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran. 

2- Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 

Iran. 

3- Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, 

Tehran, Iran. 

4- Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i 

University, Tehran, Iran. 
 

Abstract: 
Organizations have different subsystem which exchange the input of the organization 

through their process to valuable output. Technology management system is one of them that 

support organization's decisions about current and new technologies. Because, technology 

and technology management is very important in high technology organizations, we need to 

implement the Technology management system in the organization, so we must determine it's 

processes and find out necessary activities to do each of these processes. At the end, we use 

freedman nonparametric test to priorities organization's departments to doing the activities 

which was defined for each process of technology management. The result shows that different 

department has different priority in doing the activities. 
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  هاي با فناوري سطح باال استقرار نظام مدیریت فناوري در سازمان

  ) 18/03/1395: تاریخ پذیرش 01/09/94: تاریخ دریافت(  
  

   4طباطباییاناله  سیدحبیب  ،3سرشت حسین رحمان  ،2کامران فیضی  ،* 1زاده پیمان حاجی
  
 

  چکیده
هاي مختلف سازمان را طی فرایندهاي موجود در آن،  اند که با همکاري یکدیگر، ورودي هاي مختلفی تشکیل شده نظام ها از زیر سازمان

ها  نظام مدیریت فناوري، یکی از این زیرنظام. کنند پذیر می هاي با ارزش افزوده تبدیل و درنتیجه تداوم حیات سازمان را امکان خروجیبه 
تبـع   بنابراین، باتوجه به اهمیت فناوري و بـه . هاي موجود و جدید است هاي سازمان درباره فناوري است که مسئول پشتیبانی از تصمیم

به این منظور، باید فرایندهاي مربوط به مدیریت فناوري . سازي سیستم مدیریت فناوري در سازمان هستیم ي، نیازمند پیادهمدیریت فناور
، Spssافزار براي این پژوهش، با استفاده از نرم .هاي الزم جهت اجراي هرکدام از این فرایندها را مشخص کنیم را تعیین کرده و فعالیت
هاي تعریف شده براي هرکدام از فرایندهاي  دمن اجرا شد تا اولویت واحدهاي مختلف سازمان جهت انجام فعالیتآزمون ناپارامتریک فری

هـاي تعریـف شـده     نتایج آزمون فریدمن بیانگر اولویت متفاوت واحدهاي سازمانی جهت اجراي فعالیت. مدیریت فناوري مشخص شود
 . است

  :واژگان کلیدي
  .هاي مدیریت فناوري، آزمون ناپارامتریک فریدمن فرایندها و فعالیتنظام مدیریت فناوري، 
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  مقدمه - 1

همچنین، تغییرات . ]21[شود  عنوان محرك رشد و توسعه کشورها و صنایع محسوب می امروزه فناوري به
 .کنند هاي جدیدي براي توسعه محصول جدید و تنوع صنعتی ایجاد می ها و فرصت فناورانه، پیوسته چالش

چنین . ]9[اثربخش و پویا به ارزش تبدیل شوند  1ها باید اخذ شده و از طریق مدیریت فناوري این فرصت
کارگیري آنها در عمل است؛  هاي الزم براي شناسایی تغییرات فناوري و به اي مستلزم وجود زیرساخت مسأله

  .د هستندها نیازمند ارتقاي سطح قابلیت مدیریت فناوري خو منظور، سازمان این به
اندازي  ي، ارتقاي شفافیت و کارآیی توسعه فناوري، نیازمند راهبهبود اقتصاد دري رفناوبا وجود اهمیت 

اي  ؛ بنابراین، نحوه]14[هاي تحقیق و توسعه فناوري است  فرایندي کامل و پیوسته براي مدیریت تمام فعالیت
  .]16[کند  میشوند، رفاه آتی جامعه را تعیین  ها مدیریت می که فناوري

ریزي، هدایت، کنترل و هماهنگ کردن توسعه و  مدیریت فناوري، فرایندي است متشکل از برنامه
همچنین . ]20[هاي فناورانه جهت دستیابی به اهداف راهبردي و عملیاتی سازمان  کارگیري توانمندي به

اي تعریف کرد که به طور  هاي فناورانه برداري از توانمندي توان به عنوان توسعه و بهره مدیریت فناوري را می
یک مطالعه جدید، مدیریت فناوري را به عنوان توانایی استفاده اثربخش از دانش و . ]8[کنند  پیوسته، تغییر می

بهبود محصوالت و فرایندها بلکه براي بهبود فناوري موجود و فقط براي توسعه و  داند؛ نه هاي فنی می مهارت
  . ]9[هاي جدید در پاسخ به محیط رقابتی  ایجاد دانش و مهارت

دهد که متخصصان این حوزه درخصوص اهمیت و  بررسی ادبیات علمی حوزه مدیریت فناوري، نشان می
ات علمی بسیار محدودي درباره نحوه ایجاد ها اتفاق نظر دارند، اما ادبی ضرورت مدیریت فناوري در سازمان

سازي  هاي مدیریتی به طور عام و پیاده سازي نظام از طرفی، پیاده. نظام مدیریت فناوري در سازمان وجود دارد
بنابراین، طی پژوهش حاضر، تالش . نظام مدیریت فناوري به طور خاص، وابسته به بستر مورد مطالعه است

  .ملیاتی کردن مدیریت فناوري در سازمان هوافضا بررسی شودشود، چگونگی اجرا و ع می
، در وهله نخست باید »سازي نظام مدیریت فناوري در سازمان هوافضا نحوه پیاده«به منظور حل مسئله 

منظور اجراي هر کدام از این فرایندها،  در ادامه، به. فرایندهاي مربوط به مدیریت فناوري را شناسایی کنیم
ها، فرایند مربوط به آنها در  یف تعدادي فعالیت براي آنها هستیم تا پس از انجام این فعالیتنیازمند تعر

با این توصیف در این تحقیق ابتدا باید فرایندهاي مختلف نظام مدیریت فناوري را . سازمان، اجرایی شود
همچنین به . کنیمهاي ضروري جهت اجراي فرایندهاي مذکور را تعیین  مشخص کرده و در ادامه، فعالیت

هاي تعیین شده در سطح سازمان منتخب، باید مشخص کنیم که کدام واحد سازمانی از  منظور انجام فعالیت
  :اند از سؤاالت مورد نظر در این پژوهش، عبارت. اولویت برخوردار است

 ست؟آنها در سازمان هوافضا چگونه ا  اند؟ اولویت فرایندهاي مختلف نظام مدیریت فناوري کدام 
 هاي مورد نیاز براي اجراي هرکدام از فرایندهاي مدیریت فناوري چیست؟ فعالیت 

                                                        
١. Management of technology 



 57    هاي با فناوري سطح باال استقرار نظام مدیریت فناوري در سازمان

 

  
دانش 

علمی و 
 مهندسی

  
 مدیریت
 فناوري

  
 مدیریت
 عمومی

 هاي تعیین شده براي هرکدام از فرایندهاي  بندي واحد سازمانی جهت انجام فعالیت اولویت
 مدیریت فناوري چگونه است؟

  
 مفهوم مدیریت فناوري - 2

از شکافی است که بین مهندسی و علوم از  هاي تخصصی در زمینه مدیریت فناوري، ناشی ضرورت آموزش
توان به  از نتایج مدیریت فناوري می. ]3[وکار ازطرف دیگر، به وجود آمده است  یک طرف و مدیریت کسب

هاي با  مشخص شد که شرکت 2001طی تحقیقی در سال . ]29،16[ایجاد ارزش از طریق فناوري اشاره کرد 
مدیریت منابع انسانی، «اند از  هاي مدیریتی خاصی تمرکز دارند که عبارت عملکرد تولیدي زیاد، بر حوزه

توان گفت که  بنابراین می. ]26[هاي اطالعاتی، مدیریت فناوري و تولید بهنگام  مدیریت کیفیت جامع، نظام
  .منظور ارتقاي عملکرد سازمان، از اهمیت زیادي برخوردار است یریت فناوري بهداشتن توانمندي مد

مفهوم مدیریت فناوري نیز تعاریف  تبع براي طورکه براي فناوري تعاریف مختلفی وجود دارد، به همان
دسته اول . بندي کرد توان به دو دسته تقسیم تعاریف مربوط به مدیریت فناوري را می. مختلفی ارائه شده است

و دسته دوم ) گرا تعاریف غایت(گیري آن اشاره دارد  به ضرورت مدیریت فناوري و فلسفه وجودي شکل
تعاریف  کند که به آن، فرایندهایی که در مدیریت فناوري باید مورد نظر قرار گیرد را تشریح میوظایف و 

گیرد، مدیریت فناوري عبارت است  طور گسترده مورد استفاده قرار می در تعریفی که به. ]7[کارکردگرا گویند 
هاي فناورانه جهت دستیابی به  کارگیري قابلیت ریزي، هدایت، کنترل، هماهنگی، توسعه و به فرایند برنامه«از 

  .]9[» اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان
و رقابت محیطی فزاینده، برداشت از مدیریت فناوري تعدیل شده و  ا توجه به شرایط محیطی جدیدباز طرفی 

 مدیریتبا این توصیف، تعریف . محور تغییر یافته است هاي فناوري از مدیریت فناوري به مدیریت شرکت
به عبارتی مدیریت  ؛به مفهوم حلقه ارتباط بین علم و فناوري و مدیریت عمومی باید بازتعریف شود فناوري

، باید به عنوان بخشی باشدمدیریت عمومی حوزه گم شده و فعالیتی خارج از  اي جاي اینکه حلقهه فناوري ب
  .]20[نشان داده شده است  1مورد نظر قرار گیرد، که در شکل شماره مدیریت عمومی  اخلددر یکپارچه 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 مدیریت

 علمی دانش
و  فناوري

 مهندسی

 مدیریت عمومی

 ]20[عنوان بخشی یکپارچه از مدیریت عمومی  مدیریت فناوري به -1شکل 
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مند براي تفکر  ارائه شد، روشی نظام 1بلیچرتوسط  2004همچنین مفهوم مدیریت یکپارچه که در سال 

نشان داده شده است  2مدل مدیریت یکپارچه در شکل شماره . ]21[گیري فراهم آورد  مدیریت و تصمیم
با مورد نظر قرار دادن رویکرد مدیریت یکپارچه به مدیریت فناوري، نُه حوزه مدیریت فناوري مطرح  .]28[

در این جدول هرکدام از سطوح مدیریت فناوري با توجه . ]14[ست ارائه شده ا 1شود که در جدول شماره  می
طورکه در مقدمه بیان شد، هدف تحقیق جاري  همان. اند ، مشخص شده»هدف، ساختار و رفتار«به عناصر 

در ادامه فرایندهاي مختلف  . گانه مدیریت یکپارچه فناوري است تمرکز بر سطح عملیاتی از بین سطوح سه
  . شوند اوري تشریح مینظام مدیریت فن

 ]21[هاي مدیریت فناوري  حوزه -1جدول 
  رفتار  ساختار  هدف  

  سطح هنجاري

هاي اصلی و اهداف  گیري جهت
عمومی براي مدیریت عملیاتی و 

  .راهبردي
  انداز چشم

فرایندها و ساختارهایی که منجر 
به تصمیمات فناوري بدیع 

  .شوند می
  سیاست سازمان

به ها  نگاه بنیادي شرکت
  .اهداف فناوري و نوآوري

  فرهنگ سازمان

طراحی سازمان جهت تشخیص   ریزي فناوري بلندمدت برنامه  سطح راهبردي
  اهداف راهبردي

نگرش نیروها براي 
  اثربخشی استفاده از فناوري

  سطح عملیاتی
مدت،  ریزي فناوري کوتاه برنامه

براساس اهداف راهبردي و فعالیت 
  روزانه

ساختارهاي مدیریتی ها یا  نظام
  هاي جاري جهت هدایت پروژه

ها  رفتاري در جهت روش
  و ابزارهاي مدیریت فناوري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
١. Bleicher 
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  ]28[مدل مدیریت یکپارچه  -2شکل 
  
 

  یکپارچگی افقی  

دي
مو

ی ع
چگ

پار
یک

  

 

  

  فلسفه مدیریت
 بنگاه اقتصادياندازه چشم  

  رفتار  اهداف  ساختارها

  ها طرح
هاي مدیریت سیستم

  ساختارهاي سازمان

  

  رفتار حل مسئله

هاي هدایت سیستم
  فرایندهاي سازمانی

  

  وظایف
گرا و همکاري رفتار عمل

  مشترك

  

 اقدامات

  مدیریت عملی

  مدیریت استراتژیک

  هنجاريمدیریت 
  اقتصاديفرهنگ بنگاه   اندازچشم هايسیاست  ساختار بنگاه اقتصادي
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 مند به مدیریت فناوري در سازمان نگرش نظام - 3

طور خاص، سازماندهی  ها و مناسبات و به طور عام بیانگر روش سازماندهی پدیده در علوم و فناوري، نظام به
در مهندسی، نظامی ترکیبی از چند قطعه از تجهیزات است که براي انجام . ها در یک مجموعه است پدیده

هاي  هاي زیستی تا نظام د و از نظاماین واژه، کاربردهاي وسیعی دار. اند وظیفه یا وظایفی خاص، تجمع یافته
  :]6[ها در وجوه زیر مشترك هستند  همه نظام. گیرد فیزیکی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی را دربرمی

 با پیرامون خود در ارتباط و تأثیر متقابل هستند. 
 داراي هدف و مقصود خاص هستند. 
 کنند خود در جهت پایداري عمل میهاي فرعی  از طریق ارتباطات درونی اجزاء با نظام. 
 دهند در صورت بروز اختالل، خود را با موقعیت جدید تطبیق می. 

کارکردهاي مدیریت فناوري براي اثربخش بودن، نیازمند هماهنگی و ارتباط مؤثر از یک طرف با یکدیگر و 
اي را ایجاد  تنگ، تعامل دوسویهاین ارتباط تنگا. هاي سازمان هستند از طرفی دیگر با سایر فرایندها و فعالیت

تواند بر نتیجه حاصل از فرایندهاي  که هرگونه تغییر در یکی از فرایندهاي سازمان می طوري کند؛ به می
تواند بر  مدیریت فناوري اثرگذار باشد؛ برعکس، هر تغییري در یکی از فرایندهاي مدیریت فناوري هم می

توان  بنابراین می. نهایت باعث تغییر در خروجی کل سازمان شود فرایندهاي فرعی سازمان اثر گذاشته و در
اي از فرایندهاي سازمانی است که در هماهنگی کامل با دیگر فرایندها،  گفت، نظام مدیریت فناوري، مجموعه

مندي مؤثر  مند، سطح بهره طور خودکار و نظام این نظام به. ها، اهداف و راهبردهاي سازمان قرار دارد بخش
عبارتی، دغدغه اصلی  به. ]1[دهد  تر به اهداف، ارتقا می منظور دستیابی مطلوب ها را به زمان از فناوريسا

منظور، هماهنگی و پیوستگی بین   این مدیریت فناوري، کسب ثروت و مزیت رقابتی براي سازمان است و به
. هاي سازمان، کامالً ضروري است فرایندهاي مدیریت فناوري و همچنین بین مدیریت فناوري با دیگر فرایند

گیریم و  عنوان زیرنظامی از کل نظام سازمان در نظر می به همین دلیل در این تحقیق، مدیریت فناوري را به
دهد  این موضوع را نشان می 3شکل شماره . کنیم هاي اصلی نظامی کامل را براي آن لحاظ می تمام الزام

]2[.  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]2[هاي مختلف سازمان  ارتباط زیرنظام مدیریت فناوري با بخش  - 3شکل 

سازمانمحیط داخلی   

سازماننهرافناومحیط   

سازمانمحیط رقابتی   

سیستم مدیریت 
 سازمانفناوري

هاي دیگر فرایند
 سازمان
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 فرایندهاي اصلی مدیریت فناوري در سازمان -1 - 3

وظایف مختلفی براي مدیران فناوري تعریف شده دهد که  مطالعه ادبیات حوزه مدیریت فناوري نشان می
توان چهارچوب توانمندي فناورانه ارائه شده  منظور دستیابی به دیدگاهی مشترك از این وظایف، می به. است

 2جدول شماره . بندي کرد شده را دسته را مورد نظر قرار داد و به کمک آن وظایف تعریف 1توسط ستیندامار
ها در ادبیات  و وظایف مدیریت فناوري را که براي دستیابی به هرکدام از این توانمندي 2هاي فناوري توانمندي

 . ]9[دهد  اند، نشان می مدیریت فناوري ارائه شده
آورد که بدنه  دست هاي کلیدي به توان درکی جامع از فعالیت ، می2بندي جدول شماره  با درنظر گرفتن دسته

بندي فوق، آن را به عنوان مبناي تعیین  علت جامع بودن دسته  به. دهند مدیریت فناوري را شکل می
اند  ایم؛ با این توصیف، فرایندهاي نظام مدیریت فناوري، عبارت فرایندهاي نظام مدیریت فناوري، تلقی کرده

 طور در ادامه، هرکدام از این فرایندها به. برداري، حمایت و یادگیري از شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره
 .مختصر توضیح داده شده است

 
 شناسایی فناوري 

هاي موجود در بازار یا درحال ورود به بازار است که امکان  فعالیت شناسایی، شامل تهیه فهرستی از فناوري
زا به چند نوع ابزار براي تحلیل بافت  چیه. ]15[استفاده از آنها در محصوالت و فرایندهاي شرکت وجود دارد 

این ابزارها . کار بسته شوند توانند به عنوان ابزار شناسایی فناوري به کند که به طور عمده می بیرونی اشاره می
 :]10[اند از  عبارت

 بینی فناوري  پیش -
 آموزش -
 مهندسی معکوس -
 پایش کاربران پیشتاز و مشتریان کلیدي -
 3بانی فناوري دیده -
 پایش رقبا -
 کنندگان پایش تأمین -
 پایش منابع بیرونی فناوري -
 سازي شبکه -

  
  

                                                        
١. Cetindamar 

روز کردن تسهیالت تولیدي یک  کارگیري، بهبود و به ها و وظایف فنی که در به توانمندي فناورانه عبارت است از اجراي تمام فعالیت. 2
 .الزم هستندشرکت 

٣. Technology scouting 
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 انتخاب فناوري 

. ها همراه با افزایش تنوع و پیچیدگی آنها، وظیفه انتخاب فناوري را مشکل کرده است توسعه سریع فناوري
هایی است که باید در سازمان حمایت شده و  شامل انتخاب فناوري«کند که انتخاب فناوري  گرگوري بیان می

 . ]9[» ارتقا یابند
زا، نخستین تصمیم کلیدي در اتخاذ راهبرد فناوري، انتخاب فناوري است؛ این به معناي  از دیدگاه چیه
چنین گزینشی تحت تأثیر چند متغیر اصلی . گذاري شود هایی است که باید روي آنها سرمایه گزینش فناوري

  :]10[اند از  قرار دارد که عبارت
  )أموریت بنگاهبا کسب و کار یا م(فناوري  1مرتبط بودن -
 کارگیري فناوري موجود در توسعه و به) ریسک(مخاطره  -
 فناوري  2میزان اختصاصی بودن -
 ها هاي منتخب و سایر فناوري وابستگی متقابل بین فناوري -
 شوند هایی که توسط فناوري ایجاد می تعدد گزینه -

  :]30[دهند  ، معیارهاي زیر را براي ارزیابی ارائه می ها فناوري هاي  در زمینه ویژگی، یاپ و سودرهمچنین 
 احتمال موفقیت فنی -
 احتمال موفقیت تجاري -
 فناوري) گذاري در تاریخچه سرمایه(پیشینه  -
 منابع الزم براي توسعه فناوري -
 هاي سازمان تأثیر فناوري بر تحقق مأموریت -
 دجایگاه فناوري در چرخه عمر خو -

 
 اکتساب فناوري 

  :هاي مورد نیازشان را تأمین کنند توانند فناوري ها از دو طریق می سازمان
به فناوري مورد نظر دست  R&Dکه طی آن با استفاده از منابع داخلی و از طریق : زا توسعه درون -

 .یابند می
فناوري مورد نظر دست که با استفاده از منابع خارجی و خرید آن از خارج سازمان به : انتقال فناوري -

 .یابند می
زا یا انتقال فناوري، به عوامل مختلفی از جمله سطح توانمندي فناورانه  گیري درباره توسعه درون تصمیم

 .]2[سازمان گیرنده، سطح پیچیدگی فناوري و ضرورت دسترسی سریع به فناوري مورد نظر، بستگی دارد 

                                                        
١. relevance 
٢. appropriability 
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منظور  این زاي فناوري را نداشت یا شرایط زمانی و مکانی، به اگر سازمان، توانمندي الزم براي توسعه درون

در خصوص انتقال . هاي موردنیاز خود را از خارج سازمان تأمین کند تواند فناوري موجود نبود، سازمان می
 . دو تعریف اشاره شده استفناوري، تعاریف زیادي ارائه شده که در ادامه، از میان آنها، به 

کارگیري محصول  مند مرتبط با سازنده محصول، فن به انتقال فناوري عبارت است از انتقال دانش نظام -
 .]19[و عرضه خدمات 

یابد که این فناوري را براي انجام  فرایندي که در آن، فناوري از یک گروه یا بخش به جایی انتقال می -
 .]3[کند  کاري استفاده می

  ]9[هاي مدیریت فناوري در ادبیات  فعالیت -2جدول 
Levin 

and 
Barnard 

Rober
ts Cotec  Dogson  Sumanth  NCR  Rush et al  Gregory  

اصطالحات 
  علمی

  
شناسا

یی 
 فرصت

  ها
  آگاهی    پوییدن

شناسایی
 ،

  ارزشیابی
جستجو، 

  شناسایی  شناسایی  آگاهی

      راهبرد  تمرکز    
راهبرد، 
/ ارزیابی
  انتخاب

  انتخاب  انتخاب

تولید دانش 
و تبدیل به 

  مصنوعات

فرموله 
کردن 

ها،  ایده
حل 

مسئله، 
سا نمونه
زي 
حل  راه

  شده ارائه

یا منبع
  بی

 همکاري
 ها،

R&D ،
NPD 

اکتساب، 
 R&D  ارتقاء

اکتساب، 
ایجاد 
  ها قابلیت

  اکتساب  اکتساب

انطباق 
مصنوعات 

با نیازهاي 
  کاربر

توسعه 
تجاري، 

کارگ به
یري، 
  انتشار

کار به
  گیري

 تجاري
سازي،  

اداره 
  کردن

تعدیل، 
  رهاسازي

 یکپارچه
سازي، 

کارگیر به
ي، 

  رهاسازي

کارگیري،  به
  انتفاع

بردار بهره
  ي

برداري بهره
1  

حمایت 
  حمایت  حمایت              سازمانی

  یادگیري  یادگیري  یادگیري        یادگیري    
  
 

                                                        
١. Exploitation 
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 برداري از فناوري بهره 
طور  آل تعیین شده به دانند که ضمن آن اعضاي سازمان در جهت ایده میانتقالی   دوره«کارگیري را  به

عبارتی، درگاهی  ؛ به»گردند نمایند و متعهد می تدریجی، مهارت یافته و در استفاده از یک نوآوري مشارکت می
  گیري براي اتخاذ نوآوري و استفاده از نوآوري در سازمان است راهی بین تصمیم حیاتی یا شاه

همچنین . ]15[وسیله کاربران هدف  کارگیري، عبارت است از استفاده ماهرانه از نوآوري به اثربخشی به. ]17[
کارگیري فناوري  ریزي و مدیریت به عنوان روشی براي برنامه هاي یادگیري به توان از پتانسیل منحنی می

  .]24[استفاده کرد 
  
 حمایت از فناوري 

افظت از دانش و مهارتی که دارندگان فناوري را از دیگران متمایز حفاظت از فناوري عبارت است از مح
به عبارت دیگر، حفاظت از فناوري به معناي حفاظت از شالوده و پایه دانشی سازمان در مقابل انتقال . کند می

همچنین این فعالیت به . ریزي شده تمام یا بخشی از آن به خارج از سازمان است ناخواسته یا غیر برنامه
یافته و در نظر گرفتن مباحث  یافته یا انتقال هاي توسعه اي از اقدامات مرتبط با حفاظت از فناوري مجموعه

    .مرتبط با حفظ حقوق مالکیت فکري در سازمان اطالق می شود
  
 یادگیري  

د یادگیري، بخشی مهم از ایجا. هاي مدیریت فناوري وجود دارد فرایند یادگیري در دل هر کدام از فرایند
ها  منظور یادگیري از شکست ها و فرایندهاي فناوري شرکت را به هاي فناورانه را شکل داده و پروژه شایستگی
تواند آگاهانه و رسمی باشد تا منجر به  هاي پیشرو، فرایند یادگیري می در شرکت. کند ها، بررسی می و موفقیت

منظور یادگیري چگونگی مدیریت اجزا  سازمان به .سازي راهبرد شود بهبود پیوسته اثربخشی، کارآیی و فرموله
مند دانش از تجربیات خود و  هاي درونی جهت کسب نظام هاي فناورانه، نیازمند ایجاد روش و شایستگی

  .]27[فعالیت براساس این دانش براي دستیابی به توسعه فناورانه پایدار در بلندمدت است 
  

گانه مدیریت یکپارچه فناوري،  طورکه بیان شد، در پژوهش حاضر، سطح عملیاتی از بین سطوح سه همان
همچنین، جهت اجراي فرایندهاي مدیریت فناوري در سطح عملیاتی سازمان، نیازمند تعریف . مورد نظر است

رایندهاي مدیریت فناوري در به این منظور، با مطالعه ادبیات علمی، بررسی ف. هایی براي آنها هستیم فعالیت
 9تا  4هایی شناسایی و در جداول  هاي پیشرو و مصاحبه با متخصصان حوزه مدیریت فناوري، فعالیت سازمان

  . اند ارائه شده
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 ادبیات مربوط به ساختار نظام مدیریت فناوري  -2 - 3

  ]14[ 1آژانس فضایی اروپامدیریت فناوري در . الف
مذکور، تحت عنوان فرایند پیوسته آژانس فضایی اروپا نامیده شده که از برپاسازي  فرایند مدیریت فناوري

هدف فرایند مدیریت فناوري در این آژانس . گیرد راهبرد تا پایش و ارزشیابی نتایج تحقیق و توسعه را دربرمی
  :عبارت است از

 تعریف 
 کارگیري  به 
  پایش 
 هاي تحقیق و توسعه  ارزشیابی منسجم از تمام فعالیت)R&D (این فرایند تمایل به . در آژانس

  . سازي استفاده از منابع و ارائه وضوح کامل به تمام بازیگران دارد بهینه
. کارگیري است الزم به ذکر است که فرایند مدیریت فناوري در این آژانس، کاربرمحور بوده و مبتنی بر به

  :اند از ایند، دربردارنده تعامالت باال به پایین و برعکس است، همچنین عناصر کلیدي این فرایند عبارتاین فر
  برنامه بلندمدت و راهبرد فناوريESA 
 هاي فناوري فضایی  پایگاه نیازمندي)ESTER( بندي شده آژانس و پیشنهادهاي اقدام اولویت 
 هاي کاري فناوري  طرحESA 
 وريپایش و ارزشیابی فنا 

  .دهد ، فرایند مدیریت فناوري در این سازمان را نشان می4شکل شماره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]14[فرایند مدیریت فناوري در آژانس فضایی اروپا  - 4شکل 
                                                        

١. European Space Agency (ESA) 
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  ]23[فراگرد ارزیابی فرایندهاي مدیریت فناوري در یک نگاه  - 5شکل 

  نگاه راهبردي: سطح اول
ارچوبی براي مرتبط ساختن هچ

 .کند ه میئفناوري با اهداف بنگاه ارا

  نگاه فرایندي: سطح دوم
مدیریت فناوري در بنگاه  هاي فعالیت

 .کند را مشخص و ارزیابی می

  تحقیق در فرایند: سطح سوم
هاي خاص مدیریت فناوري را  فعالیت

فرایندها  مشخص و راهکارهاي بهبود
 .کند را شناسایی می

 بندي بخش

 تحلیل تأثیر

الزامات مدیریت 
 فناوري

ها و  فناوري
هاي انتخاب  حوزه

ترسیم نمودار 
 فعالیت

 تحلیل تأثیر

حوزه هاي انتخاب شده 

ترسیم نمودار 
 فرایند

 بهبود فرایند

 تهیه طرح اقدام براي بهبود



 67    هاي با فناوري سطح باال استقرار نظام مدیریت فناوري در سازمان

 
 ]23[ارزیابی فرایند مدیریت فناوري . ب

منظور ارزیابی فرایندهاي مدیریت فناوري،  شود، در این مقاله به مالحظه می 5طورکه در شکل شماره  همان
در این رویکرد سه سطحی، نویسنده . درفرآیند مورد نظر قرار گرفته است سه نگاه راهبردي، فرایندي و تحقیق

وکار را تعیین کند که در آنها تحوالت فناورانه از اهمیت زیادي  از کسبهایی  تالش دارد ابتدا بخش
برداري  شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره(گانه مدیریت فناوري  هاي پنج برخوردارند؛ سپس نحوه انجام فعالیت

ا انجام را در آنها ارزیابی کرده تا در صورت اجراي نامناسب فرایندهاي مذکور، اصالحات الزم ر) و محافظت
  .دهد
 
  سازمان صنایع هوافضا - 4

آمیز فرایندهاي مدیریت فناوري در ساختار سازمان هوافضا، نیازمند درکی درست از  منظور استقرار موفقیت به
شود، ساختار کلی سازمان هوافضا به  مالحظه می 4طورکه در شکل شماره  همان. فرایندهاي سازمان هستیم

گذاري و مدیریت نوآوري، مراکز توسعه محصول و مراکز توسعه  سیاستترتیب متشکل از سه سطح مرکز 
  . فناوري است

شوند؛ لذا باید  در سازمان هوافضا، فرایندهاي توسعه محصول در قالب مدیریت پروژه سازماندهی می
سطح ( TRL1همچنین باید . هاي مورد نیاز براي انجام پروژه توسعه محصول را شناسایی کنیم فناوري

که فناوري خاصی را نتوان در  درصورتی. کنیمنیاز را ارزیابی  هاي مورد هرکدام از فناوري) آمادگی فناوري
  .انجام دادتغییراتی در برنامه  بایداکتساب کرد،  ،زمانی تدوین شده  ارچوب برنامههچ

موعه سازمان هوافضا، ها و صنایع زیرمج هاي موجود در گروه منظور شناسایی مجموعه فناوري همچنین به
هاي سازمان از ابعاد مختلف  طی این پروژه، فناوري. اجرا شده است» هاي سازمان اطلس فناوري«پروژه تهیه 

یا پاسخ به افزار احصا شده و باید در فرایند شناسایی فناوري  افزار و سازمان افزار، انسان افزار، نرم سخت
نگرش اولیه در سازمان مورد نظر داشتن هر دو رویکرد فشار فناوري  از طرفی .استفاده شود ،تهدیدات فناورانه

همچنین داشتن توانایی مهندسی معکوس در سازمان، الزامی است؛ . و کشش بازار در عرضه محصوالت است
واسطه  عبارتی اگر امکان استفاده از فشار فناوري براي ارائه محصول جدید وجود نداشته باشد باید بتوان به به
. منظور تولید محصول مربوطه را شناسایی کرده و توسعه داد هاي الزم به معکوس، فناوري  ندسیمه

طورکه در بخش قبل بیان شد، هدف کلی استقرار نظام مدیریت فناوري، ارتقاي توانمندي فناورانه  همان
انتخاب آنها در بخش  که نحوه ،ساختاریافته با کارشناسان سازمان هوافضا هاي نیمه با انجام مصاحبه. است

 :در سازمان هوافضا، شناسایی شدند بعدي آورده شده، ابعاد زیر براي مفهوم توانمندي فناورانه
 باال بردن سرعت نوآوري در سازمان .1
 کاهش زمان چرخه ایده تا بازار محصوالت  .2
 هاي سازمان مدیریت بر سبد فناوري .3

                                                        
١. Technology Readiness Levels 
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  چابکی سازمان در حوزه فناوري  .4

هاي حاکم  آمیز نظام مدیریت فناوري در سازمان هوافضا، باید به سیاست منظور استقرار موفقیت همچنین، به
هاي  شود، سیاست مالحظه می 6طورکه در شکل شماره  همان. بر جریان فرایندهاي سازمان توجه کرد

تولید «، »NPD(1(جدید  محور در توسعه محصول نگاه پروژه«، »شبکه/ سیاست هسته«: اند از مربوطه عبارت
  . »سیاست استفاده از پلتفرم مشترك«و » COPS(2(محصوالت پیچیده 

  

  
  هاي حاکم بر جریان فرایندهاي سازمان سیاست  -6شکل 

  
 شناسی تحقیق روش - 5

هاي جدیدي براي توسعه محصول جدید و  ها و فرصت که بیان شد، تغییرات فناورانه پیوسته چالش طور همان
ها باید اخذ شده و از طریق مدیریت فناوري اثربخش و پویا به ارزش  کنند و این فرصت تنوع صنعتی ایجاد می

ایی تغییرات فناوري مذکور و هاي الزم براي شناس اي مستلزم وجود زیرساخت تبدیل شوند؛ چنین مسأله
بررسی حوزه مدیریت فناوري   طورکه در مقدمه بیان شد، همان  با این توصیف،. کارگیري آنها در عمل است به

سازي نظام مدیریت فناوري در سازمان  دهنده کمبود ادبیات علمی مرتبط درخصوص نحوه ایجاد و پیاده نشان

                                                        
١. New Product Development 
٢. Complex 
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، »سازي نظام مدیریت فناوري در سازمان هوافضا نحوه پیاده«ه منظور حل مسئل در همین راستا، به. است

  :درصدد پاسخ به سؤاالت زیر هستیم
 اند؟ ترتیب اولویت آنها در سازمان هوافضا چگونه است؟ فرایندهاي مختلف نظام مدیریت فناوري کدام. 1
 چیست؟هاي مورد نیاز براي اجراي هرکدام از فرایندهاي مدیریت فناوري  فعالیت. 2
هاي تعیین شده براي هرکدام از فرایندهاي مدیریت  بندي واحدهاي سازمانی جهت انجام فعالیت اولویت. 3

  فناوري چگونه است؟
منظور پاسخ به این سؤاالت از راهبرد پژوهش مطالعه موردي در سازمان هوافضا استفاده و با استفاده از دو  به

  .آوري شد انی، اطالعات الزم، جمعاي و بررسی مید رویکرد مطالعه کتابخانه
با استفاده از مطالعه ) هاي قبلی مالحظه شد طورکه در بخش همان(براي پاسخ به سؤال نخست پژوهش 

شناسایی فناوري، : اند از که عبارت  ترین فرایندهاي نظام مدیریت فناوري مشخص شدند، اي، اصلی کتابخانه
در ادامه، با استفاده از  .ري فناوري، حمایت از فناوري و یادگیريکارگی انتخاب فناوري، اکتساب فناوري، به

در بخش بعدي نتایج این بررسی ارائه . میزان اهمیت این فرایندها در سازمان هوافضا بررسی شد  نامه، پرسش
  .شده است

یع و توز منظور پاسخ به سؤاالت دوم و سوم پژوهش از رویکرد میدانی با دو روش مصاحبه  همچنین به
  .نتیجه این بررسی هم در بخش بعدي ارائه شده است. نامه استفاده شد پرسش

که از تجربیات کافی در  نظر قرار گرفتندورد مالزم به ذکر است که براي انجام مصاحبه، متخصصانی  
به علت نبود دسترسی به تمامی . ویژه مدیریت فناوري برخوردار بودند هاي مدیریتی به سازي نظام پیاده

گیري غیراحتمالی اتفاقی استفاده شد و با ده نفر از  اعضاي جامعه متخصصان مذکور، از رویکرد نمونه
هاي مذکور تالش شد،  در مصاحبه. ساختاریافته انجام شد هاي نیمه متخصصانی که در دسترس بودند، مصاحبه

فناوري در سازمان، تعیین سازي هرکدام از فرایندهاي مدیریت  هاي ضروري جهت انجام و نهادینه فعالیت
  .دهد سطح تحصیلی و تجربه متخصصان مذکور را نشان می 3جدول شماره . شوند

  شوندگان اطالعات علمی مصاحبه -3جدول 
  تجربه مرتبط  رشته علمی  مقطع تحصیلی  ردیف

  10  مدیریت فناوري  دکتري  1
  20  مدیریت فناوري  دکتري  2
  7  مدیریت فناوري دکتري  3
  15  مدیریت فناوري دکتري  4
  30  ها مدیریت سیستم دکتري  5
 MBA  14  کارشناسی ارشد  6
  20  مدیریت فناوري  دکتري  7
  17  مدیریت تولید و عملیات  دکتري  8
  9  برق  دکتري  9

  15  مکانیک  دکتري  10
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براي شوندگان از اهمیت زیادي  هایی که از نظر مصاحبه ها و تعیین فعالیت براي تحلیل محتواي مصاحبه

  .اجراي هرکدام از فرایندهاي مدیریت فناوري برخوردارند، از روش تحلیل محتواي آنتروپی شانون استفاده شد
در این . شود بندي می مقوله طبقه Nگو در  پاسخ Mنظرهاي  در روش تحلیل محتواي آنتروپی شانون، نقطه

گو در قالب فراوانی شمارش شود که نتیجه آن  ها و به تناسب هر پاسخ روش، ابتدا باید پیام برحسب مقوله
  ].4[ها خواهد شد  جدول کلی فراوانی

ت هاي مورد نیاز براي اجراي هر کدام از فرایندهاي مدیری اند از فعالیت ها عبارت در پژوهش حاضر، مقوله
شوندگان براي  هاي پیشنهادي مصاحبه ها بررسی و فعالیت ها، مصاحبه منظور تعیین این مقوله به. فناوري

ها در متن  در ادامه، فراوانی هرکدام از این فعالیت. اجراي هرکدام از فرایندهاي مدیریت فناوري، احصا شدند
براساس الگوریتم پیشنهادي روش آنتروپی در نهایت . ها شمارش شده و در جدول فراوانی قرار گرفت مصاحبه

هایی  فعالیت. هاي مربوط به هرکدام از فرآیندهاي مدیریت فناوري محاسبه شد شانون، ضریب اهمیت فعالیت
هاي نهایی براي اجراي فرایند مربوطه انتخاب  عنوان فعالیت که از ضریب اهمیت باالتري برخوردار بودند، به

  .  جزیه و تحلیل اطالعات ارائه خواهد شدشدند که نتیجه آن در بخش ت
منظور انجام هرکدام از  در ادامه، جهت کسب نظرات کارشناسان سازمان، درباره واحد سازمانی مناسب، به

به این منظور، . نامه استفاده شد هاي مدیریت فناوري، از پرسش هاي تعریف شده براي فرایند فعالیت
هاي مدیریتی برخوردار  کارگیري نظام به و اطالعات کافی در ارتباط با بهکارشناسانی انتخاب شدند که از تجر

به . مالك پژوهشگر براي تعیین کارشناسان مذکور، داشتن حداقل یک سال تجربه مرتبط بوده است. باشند
ا شماري براي تعیین آنه علت محدود بودن تعداد کارشناسان مذکور در سازمان صنایع هوافضا، از رویکرد تمام

 . استفاده شد
از کارشناسان سازمان نامه مذکور  شود، در پرسش مالحظه می 4طورکه در جدول شماره  به طور مثال، همان

  .خواسته شد که تعیین کنند موافق کدام واحد سازمانی براي انجام فعالیت تعیین شده هستند
  نامه اي از سؤاالت مورد نظر در پرسش نمونه -4جدول 

  
کمیته 

مدیریت 
  فناوري

معاونت 
  طراحی

معاونت 
  فناوري

معاونت 
  تحقیقات

معاونت 
طرح و 

  برنامه

معاونت 
تضمین 
  کیفیت

، تلفیق نیازهاي فناوري شناسایی شده
کنترل واضح و روشن بودن نیازهاي 

   مطرح شده و بیان اهمیت و اولویت آنها
            

  
ارتقاي روایی محتواي براي . آوري شد عدد از آنها جمع 35نامه توزیع و  پنجاه پرسشدر همین راستا، 

همچنین براي سنجش پایایی . حوزه مورد نظر قرار گرفتنامه، نظرات متخصصان و اساتید این  پرسش
بل قبولی است، که پایایی قا» 812.«نتیجه این بررسی بیانگر آلفاي . نامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد پرسش
  . رساند را می
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ها  ها، ابتدا نیازمند بررسی نرمال بودن یا نبودن داده نامه هاي پرسش از طرفی به منظور تجزیه و تحلیل داده

براي انجام این آزمون از . استفاده شده است K-Sاسمیرنف یا  -منظور از آزمون کولموگروف این به. هستیم
توزیع صفت مورد بررسی در (، فرض صفر »05.«کمتر از  Sigمقدار خاطر  به. استفاده شد Spssافزار  نرم

بندي فرایندها و  مورد قبول نبوده است؛ لذا به منظور اولویت) نمونه آماري از توزیع نرمال برخوردار است
با این توصیف در این . استفاده کرد که نوعی آزمون پارامتریک است» تحلیل واریانس«توان از  واحدها نمی

در آزمون . بندي استفاده شد که نوعی آزمون ناپارامتریک است براي اولویت» آزمون فریدمن«ق از تحقی
در این روش، عناصر هر ستون . متغیر با یکدیگر برابر است یا خیر Kشود که آیا میانگین  فریدمن بررسی می

شیم، از رتبه متوسط آنها بندي شده و چنانچه در یک ستون چند داده یکسان داشته با به صورت صعودي رتبه
رتبه  Xij(R(دهیم، اگر  نشان می Xijاُم را با  iاُمین عضو متغیر  jدر این روش، اندازه . شود استفاده می
ها را از رابطه زیر  توان مجموع رتبه اُم باشد، آنگاه براي هر سطر می iاُمین عضو متغیر  jمربوط به 

  .آورد دست به

R = R(Xij)
1

 

را مجموعه رتبه در هر آزمون بدانیم، آماره  Rرا تعداد نمونه و  nها،  را تعداد آزمودنی Kعبارت دیگر اگر   به
  :]5[آزمون عبارت است از 

X2 =
12

n(k)(K + 1)
(Rj)2 − 3n(K + 1)

1
 

  :دست آمده، پرداخت به X2توان به ارزیابی  به دو شیوه می
 استفاده از جدول احتمال قطعی فریدمن. 1
 X2استفاده از توزیع آماري . 2

  .استفاده شده است Spssافزار  منظور انجام آزمون فوق از نرم در این پژوهش به
  
  هاي پژوهش تجزیه و تحلیل یافته - 6

 هاي مورد نیاز براي فرایندهاي مدیریت فناوري تعیین فعالیت -1 - 6
شود، براي پاسخ به  مالحظه می) فناوريفرایندهاي اصلی مدیریت (که در بخش ادبیات پژوهش  طور همان

، )هاي مورد نیاز جهت اجراي هر کدام از فرایندهاي مدیریت فناوري تعیین فعالیت(سؤال دوم تحقیق 
طور مستقیم از ادبیات علمی حوزه مدیریت فناوري استفاده کرد؛ زیرا ادبیات علمی از بین سطوح  توان به نمی
توان  ، بر سطح راهبردي تأکید داشته و نمی)اري، راهبردي و عملیاتیسطوح هنج(گانه مدیریت فناوري  سه
هاي الزم براي انجام هر کدام از فرایندهاي مدیریت فناوري در سطح عملیاتی را احصا  طور مستقیم فعالیت به

  .کرد



 1395بهار ، 31مدیریت، شمارهبهبود      72

 
بیات علمی هاي الزم براي انجام فرایندهاي مدیریت فناوري، با توجه به اد بنابراین به منظور تعیین فعالیت

شوندگان خواسته شد تا بر  در این بخش، از مصاحبه. موجود، اقدام به مصاحبه با متخصصان این حوزه شد
اساس تجربیات خود مشخص کنند، براي اجراي هرکدام از فرایندهاي مدیریت فناوري در سازمان، چه 

  .هایی و با چه ترتیبی باید انجام پذیرند فعالیت
که از تأکید فراوانی براي اجراي هرکدام از فرایندهاي  هایی با استفاده از روش آنتروپی شانون، فعالیت

 .اند ارائه شده 5ها در جدول شماره  این فعالیت. برخوردار بودند، تعیین شد مدیریت فناوري

  هاي تعیین شده براي اجراي هر کدام از فرایندهاي مدیریت فناوري فعالیت -5جدول 

هاي مربوط  فعالیت
  به فرایند یادگیري

هاي  فعالیت
مربوط به فرایند 

  محافظت

  هاي فعالیت
مربوط به فرایند 

  برداري بهره

هاي  فعالیت
مربوط به فرایند 

  اکتساب

هاي  فعالیت
مربوط به فرایند 

  انتخاب

هاي  فعالیت
مربوط به فرایند 

  شناسایی

بندي  جمع
  هاي یادگیري گزارش

هاي  تعیین فناوري
بررسی اطلس   بردار تحویل به بهره  کلیدي

تلفیق نیازهاي   ارزیابی فنی  هاي فناور
  فناورانه

هاي  فناوري بخش 
سنجی توسعه  امکان برداري از فناوري بهره کلیدي

هاي  تعیین حوزه ارزیابی اقتصادي زا درون
 پایش

 
انتخاب روش 

ارزیابی انطباق با   ارزیابی اقتصادي  برداري نظارت بر بهره  محافظت
  تعیین روش پایش  راهبرد

تدوین برنامه  
  محافظت از فناوري

تعیین معیارهاي 
  ارزیابی

ارزیابی راهبردي 
سنجی توان  امکان  ارزیابی مالی  زا توسعه درون

  انجام پایش

ارزیابی برنامه  
  فناوريمحافظت از 

انجام ارزیابی 
  اثربخشی

انتخاب بین توسعه 
  زا و انتقال درون

ارزیابی نهایی و 
  انتخاب

واحد مجري پایش 
  در داخل

 
اجراي برنامه 

هاي  انجام فعالیت  تحلیل نتایج  محافظت از فناوري
  زا توسعه درون

تهیه گزارش 
  یادگیري

واحد مسئول 
سپاري فرایند  برون

  پایش

گزارش محافظت از  
فعالیت ایجاد   اقدامات اصالحی  فناوري

تهیه گزارش    فناوري در داخل
 شناسایی فناوري

انتخاب روش تأمین   کارگیري گزارش به  گزارش یادگیري 
  گزارش یادگیري   فناوري

اکتساب فناوري و   گزارش یادگیري  
     تهیه گزارش

   
تهیه گزارش 

     یادگیري
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 بندي فرایندهاي مختلف نظام مدیریت فناوري اولویت -2 - 6
که بیان شد، براي ارزیابی سطح اهمیت فرایندهاي نظام مدیریت فناوري در سازمان تحت بررسی،  طور همان

نتایج این بررسی در جدول . هاي معروف ناپارامتري است از آزمون فریدمن استفاده شد که یکی از آزمون
  .است نشان داده شده 4شماره 

  نتیجه آزمون فریدمن درباره فرایندهاي مختلف نظام مدیریت فناوري -6جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
فرض صفر مبنی بر » 05.«کمتر از  Sigعلت مقدار   شود، به طورکه در جدول فوق مالحظه می همان

شود؛ به عبارتی دیگر این  پذیرفته نمی» تساوي میانگین اهمیت تمامی فرایندهاي نظام مدیریت فناوري«
  .اولویت متفاوتی در سازمان مورد نظر برخوردارندفرایندها با یکدیگر متفاوت بوده و از اهمیت و 

ترین فرایند از سري  مهم »3,93«با میزان اهمیت » انتخاب فناوري«فرایند درواقع در سازمان تحت مطالعه، 
شناسایی «فرایند داراي بیشترین اهمیت بعدي فرایند . فرایندهاي نظام مدیریت فناوري شناخته شده است

با میزان » برداري از فناوري بهره«فرایند با سطح اهمیت سه، فرایند . است »3,92«یت با میزان اهم» فناوري
است با میزان اهمیت » یادگیري«بوده و همچنین فرایند با سطح اهمیت چهار، فرایند  »3,87«اهمیت 

بر اساس . رود شمار می به »3,10«با میزان اهمیت » اکتساب«فرایند با سطح اهمیت پنج، فرایند . »3,44«
  . »2,74«است با میزان اهمیت  »حمایت از فناوري«جدول شماره سه، آخرین فرایند داراي اهمیت، 

پس از . اي انجام شد یافته ساختار هاي نیمه منظور کنترل نتایج فوق، با مدیران سازمان مربوطه مصاحبه به
هاي مورد نیاز سازمان، از طریق توسعه  از فناوريها، مشخص شد که بخش چشمگیري  بررسی نتایج مصاحبه

فرایند انتخاب «بینی کرد که  توان پیش شود و نیازمند هزینه بسیار زیادي است؛ بنابراین می زا کسب می درون
ترین فرایند سازمان باشد که با نتایج حاصل از آزمون فریدمن  ، مهم»گذاري ترین فناوري جهت سرمایه مناسب

ترین،  منظور شناسایی مناسب ، به»هاي فناوري فرایند شناسایی گزینه«به همین ترتیب . ردنیز تطابق دا
  . ها جهت رفع نیاز فناوري مورد نظر، از اهمیت فراوانی برخوردار است ترین فناوري روزترین و رقابتی به
  
  

 متوسط رتبه
فرایندهاي 

  مدیریت فاوري
  شناسایی 3,92
  انتخاب 3,93
  تأمین 3,10
  کارگیري به 3,87
  حمایت 2,74
 یادگیري 3,44

Test Statisticsa 
N 69 

Chi-Square 29,101 
df 5 

Asymp. Sig. .000 
a. Friedman Test 
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  هاي تعیین شده بندي واحدهاي سازمان براي اجراي فعالیت اولویت - 3- 6
هاي قبلی بیان شد، در این تحقیق از بین سه سطح مدیریت یکپارچه فناوري، سطح  طورکه در بخش همان

بنابراین، عالوه بر تعیین . عملیاتی جهت استقرار نظام مدیریت فناوري در سازمان انتخاب شده است
ن فرایندها، باید هاي ضروري جهت اجراي هرکدام از ای فرایندهاي مختلف نظام مدیریت فناوري و فعالیت

  . ها در کدام واحد سازمانی انجام پذیرد تعیین کنیم که هرکدام از این فعالیت
هاي تعریف شده جهت اجراي هرکدام از این فرایندها را بررسی کرده و مشخص کنیم،  به عبارتی باید فعالیت

براي اجراي ) اند ص شدهواحدهاي سازمانی بر اساس ساختار سازمان تحت بررسی مشخ( کدام واحد سازمانی
هاي تعریف شده براي هرکدام از  ، فعالیت12تا  7منظور در جداول  این به. ها از اولویت برخوردارند این فعالیت
صورت افقی در باالي جدول آورده شده و در ستون اول جداول مذکور نیز واحدهاي سازمانی  فرایندها به

ترین واحد سازمانی  مچنین با استفاده از آزمون فریدمن، مناسبه. اند ها مشخص شده جهت انجام این فعالیت
  .شود صورت حاشورخورده در جدول دیده می اند که به ها، انتخاب شده براي اجراي هرکدام از فعالیت

  هاي مربوط به فرایند شناسایی بندي واحدها براي انجام فعالیت اولویت  -7جدول 
  هاي فعالیت  
  مربوطه   

  رایندف          
  شناسایی       

تلفیق 
نیازهاي 
  فناورانه

تعیین 
هاي  حوزه

 پایش

تعیین 
  روش پایش

سنجی  امکان
توان انجام 

  پایش

واحد 
مجري 

پایش در 
  داخل

واحد مسئول 
سپاري  برون

  فرایند پایش

تهیه 
گزارش 
شناسایی 
  فناوري

گزارش 
  یادگیري

کمیته مدیریت 
 فناوري

4,35 3,74 3,87 3,74 3,44 3,46 3,76 3,80 

 3,24 3,43 3,46 3,11 3,63 3,54 3,63 3,13 معاونت برنامه
 3,80 3,76 3,57 3,78 3,41 3,98 3,74 4,57 معاونت فناوري

 4,02 4,09 4,69 4,56 3,96 3,76 4,30 3,24 معاونت تحقیقات
 3,24 3,09 3,13 3,33 3,30 2,98 2,85 2,80 معاونت طراحی
 2,91 2,87 2,69 2,78 2,96 2,87 2,74 2,91 معاونت کیفیت

Sig .000 .000 .009 .125 .000 .000 .006 .009 

  
  هاي مربوط به فرایند انتخاب بندي واحدها براي انجام فعالیت اولویت -8جدول 

         هاي فعالیت
         مربوطه

  فرایند                
  انتخاب               

ارزیابی   ارزیابی فنی
 اقتصادي

ارزیابی انطباق 
ارزیابی نهایی   ارزیابی مالی  با راهبرد

  و انتخاب
تهیه گزارش 

  یادگیري

 3,67 4,50 4,06 3,94 3,70 3,52 کمیته مدیریت فناوري
 3,44 3,06 4,94 4,39 4,59 2,85 معاونت برنامه
 3,67 3,39 3,17 3,17 3,37 4,07 معاونت فناوري
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 4,22 4,28 3,06 3,83 3,70 4,63 معاونت تحقیقات
 3,22 2,94 2,94 2,94 2,81 3,19 معاونت طراحی
 2,78 2,83 2,83 2,72 2,81 2,74 معاونت کیفیت

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .004 

  
  هاي مربوط به فرایند تأمین بندي واحدها براي انجام فعالیت اولویت -9جدول 

      هاي فعالیت
        مربوطه

  فرایند         
  تأمین         

بررسی 
اطلس 
  ها فناوري

سنج امکان
ي توسعه 

 زا درون

ارزیابی 
  اقتصادي

ارزیابی 
راهبردي 
توسعه 

  زا درون

انتخاب 
بین 

توسعه 
زا و  درون

  انتقال

انجام 
هاي  فعالیت

توسعه 
  زا درون

فعالیت 
ایجاد 

فناوري 
  در داخل

انتخاب 
روش 
تأمین 
  فناوري

اکتساب 
فناوري و 

تهیه 
  گزارش

تهیه 
 گزارش
  یادگیري

کمیته مدیریت 
 فناوري

4,28 4,20 4,28 4,22 4,41 4,02 3,39 3,74 3,44 3,56 

 3,44 3,56 4,30 3,61 4,02 3,52 4,33 4,50 3,20 3,94 معاونت برنامه
 3,56 3,78 3,41 3,72 3,35 3,41 3,33 3,50 3,65 3,94 معاونت فناوري

 4,56 4,56 3,52 4,17 4,24 3,85 3,56 3,17 4,43 3,50 معاونت تحقیقات
 3,11 2,89 2,74 3,39 2,80 3,07 2,89 2,72 2,98 2,72 معاونت طراحی
 2,78 2,78 3,30 2,72 2,57 2,74 2,67 2,83 2,54 2,61 معاونت کیفیت

Sig .000 .000 .000 .000 .000 .000 .012 .005 .000 .000 

  
  برداري هاي مربوط به فرایند بهره فعالیتبندي واحدها براي انجام  اولویت -10جدول 

        هاي فعالیت
        مربوطه
  فرایند           
  برداري بهره      

تحویل 
به 

  بردار بهره
 برداري بهره

نظارت بر 
  برداري بهره

تعیین 
معیارهاي 

  ارزیابی

انجام 
ارزیابی 
  اثربخشی

تحلیل 
  نتایج

اقدامات 
  اصالحی

گزارش 
  کارگیري به

گزارش 
  یادگیري

کمیته مدیریت 
 فناوري

3,61 2,89 4,04 3,50 3,06 3,74 3,81 3,43 3,94 

 3,50 4,09 3,04 3,63 4,17 3,94 3,26 3,00 3,06 معاونت برنامه
 3,17 3,31 3,59 3,41 3,61 3,83 3,37 4,11 4,06 معاونت فناوري

 3,61 3,65 3,59 3,63 3,50 3,39 3,15 4,22 3,72 معاونت تحقیقات
 3,83 3,65 3,93 3,63 3,61 3,50 3,70 3,89 3,39 معاونت طراحی
 2,94 2,87 3,04 2,96 3,06 2,83 3,48 2,89 3,17 معاونت کیفیت

Sig .062 .000 .208 .063 .032 .344 .079 .059 .066 
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  هاي مربوط به فرایند محافظت بندي واحدها براي انجام فعالیت اولویت -11جدول 

         هاي فعالیت
         مربوطه

  فرایند   
  محافظت

تعیین 
هاي  فناوري

  کلیدي

فناوري 
هاي  بخش

 کلیدي

انتخاب 
روش 

  محافظت

تدوین 
برنامه 
  محافظت

ارزیابی 
برنامه 
  محافظت

اجراي 
برنامه 

  محافظت
گزارش 
  محافظت

گزارش 
  یادگیري

 3,59 3,70 3,63 3,41 3,54 3,65 3,96 3,78 کمیته مدیریت فناوري
 4,15 4,26 4,07 4,63 4,20 3,87 3,30 3,78 معاونت برنامه
 3,15 3,26 3,41 3,52 2,87 2,87 2,85 3,11 معاونت فناوري
 3,59 3,59 3,30 3,19 3,87 3,98 4,07 3,89 معاونت تحقیقات
 3,48 3,37 3,63 3,41 3,43 3,43 3,63 3,44 معاونت طراحی
 3,04 2,81 2,96 2,85 3,09 3,20 3,19 3,00 معاونت کیفیت

sig .123 .007 .040 .005 .000 .029 .004 .041 

  هاي مربوط به فرایند یادگیري بندي واحدها براي انجام فعالیت اولویت -12جدول 
                                        فعالیت مربوطه

  هاي یادگیري بندي گزارش جمع  فرایند یادگیري                                             
 3,85 کمیته مدیریت فناوري

 3,85 معاونت برنامه
 2,96 معاونت فناوري

 4,07 معاونت تحقیقات
 3,41 معاونت طراحی
 2,85 معاونت کیفیت

sig .003 

  
هاي مربوط به فرایند شناسایی فناوري، تنها  شود، براي انجام فعالیت مالحظه می 7  طورکه در جدول همان

بندي  قادر به اولویت» 05.«بیشتر از  Sigبه علت مقدار » سنجی توان انجام پایش امکان«ازاي فعالیت  به
ترین واحد نیستیم؛ بنابراین جهت انجام فعالیت مربوطه نیازمند به بررسی  واحدهاي سازمانی و انتخاب مناسب

قادر به انتخاب » 05.«کمتر از  Sigها به علت مقدار  تر نیاز داریم؛ اما در بقیه فعالیت بیشتر و دقیق
در جدول مربوطه، واحد سازمانی مناسب . هستیم  هاي مرتبط تترین واحد سازمانی جهت اجراي فعالی مناسب

  .  صورت حاشورزده مشخص شده است ها به براي انجام هر کدام از فعالیت
نشان  8طورکه در جدول شماره  هاي مربوط به فرایند انتخاب فناوري، همان همچنین به منظور انجام فعالیت

صورت  دارند؛ لذا واحد مناسب جهت انجام آنها به» 05.«از کمتر  Sigها مقدار  داده شده، تمام فعالیت
علت   به همین ترتیب در خصوص فرایند تأمین فناوري، به. حاشورزده در جدول مربوطه نشان داده شده است
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ها هستیم  ترین واحد سازمانی جهت انجام تمامی فعالیت ، قادر به انتخاب مناسب»05.«کمتر از  Sigمقدار 

  .صورت حاشورزده مشخص شده است به 9ماره که در جدول ش
، در »ارزیابی اثربخشی فناوري«و » برداري بهره«برداري از فناوري، به غیر از دو فعالیت  اما در فرایند بهره

تر جهت انتخاب  ها قادر به انتخاب واحد سازمانی مناسبی نیستیم و نیازمند بررسی دقیق خصوص بقیه فعالیت
  . مانی هستیمترین واحد ساز مناسب

هاي  تعیین فناوري»  ازاي فعالیت هاي مربوط به فرایند محافظت از فناوري، تنها به جهت انجام فعالیت
ترین  بندي واحدهاي سازمانی و انتخاب مناسب قادر به اولویت» 05.«بیشتر از  Sig، به علت مقدار »کلیدي

تر نیاز داریم؛ اما در بقیه  به بررسی بیشتر و دقیق واحد سازمانی نیستیم؛ بنابراین جهت انجام فعالیت مربوطه
طورکه  همان. ترین واحد سازمانی هستیم قادر به انتخاب مناسب» 05.«کمتر از  Sigها به علت مقدار  فعالیت

شود، واحد سازمانی مناسب جهت انجام هرکدام از  صورت حاشورزده مالحظه می به 11در جدول شماره 
  .ستها مشخص شده ا فعالیت

مربوط به فرایند یادگیري، بهتر است در  نشان داده شده، تنها فعالیت  12که در جدول شماره  در نهایت چنان
  . واحد معاونت تحقیقات انجام پذیرد

  
 گیري نتیجه - 7

طورکه بیان شد، به منظور ارتقاي عملکرد سازمان، نیازمند سطح قابل قبولی از توانمندي فناورانه  همان
فرایندهاي مدیریت فناورانه در سازمان   سازي هاي دستیابی به توانمندي فناورانه، پیاده یکی از راه. هستیم

به مدیریت فناوري، مفهوم مدیریت از طرفی، با مدنظر قرار دادن رویکرد نظریه مدیریت یکپارچه . است
در . هنجاري، راهبردي و عملیاتی: توان براي آن متصور شد شود که سه سطح می یکپارچه فناوري مطرح می

  . سازي فرایندهاي مدیریت فناوري در سطح عملیاتی، مورد نظر قرار گرفته است پژوهش حاضر، پیاده
. ستقرار نظام مدیریت فناوري در سازمان، شناسایی شدندمنظور، در ابتدا فرایندهاي الزم جهت ا این به

برداري،  شناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره«مالحظه شد، تعداد شش فرایند  2طورکه در جدول شماره  همان
بررسی میزان اهمیت همچنین، . سازي نظام مدیریت فناوري شناسایی شدند براي پیاده» محافظت و یادگیري

شناسایی و «دهد که دو فرایند  ، نشان می)6جدول شماره ( اوري در سازمان هوافضافرایندهاي مدیریت فن
به منظور بررسی علت این موضوع با مدیران . داراي بیشترین اهمیت در سازمان هستند» انتخاب فناوري

کمبود توان علت این موضوع را در  ها می بر اساس نتایج این مصاحبه. هایی انجام شد ارشد سازمان، مصاحبه
 . وجو کرد هاي اخیر جست منابع مالی در سال

ها یا مشتریان و  در گذشته به علت وجود منابع مالی کافی، صنایع سازمان بدون هماهنگی با گروهعبارتی،  به
ها و مسیرهاي توسعه در دنیا و در سطح کشورهاي پیشرو را در  با استفاده از منابع مالی مازاد خود، جریان

کردند که دنیا مسیرهاي فناوري  کردند؛ آنها از این طریق روشن می هاي مربوطه بررسی می حوزه فناوري
با مورد نظر قرار دادن (وسیله آن، به تشخیص نقشه راه توسعه فناوري خود  خاص را چگونه طی کرده و به
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، ساخت و پس از هاي پژوهشی، طراحی در همین راستا، پس از انجام فعالیت. پرداختند می) اصل فشار فناوري

هاي خود را به سطوح باالتر سازمان  هاي مربوطه، نتایج فعالیت دستیابی به سطح بلوغ قابل قبول در فناوري
نوبه خود باعث تداوم توسعه  شود که به جریان مذکور به دو دوره طالیی دوساله تقسیم می. کردند ابالغ می

هاي عماد و  در محصوالت موفقی چون موشکتوان مصداق نتایج آن را  می. فناورانه سازمان شد
هایی که در این جریان توسعه  مرغ و غیره مشاهده کرد؛ هرچند درصدي از فناوري برهاي سفیر، سی واره ماه

از لحاظ نظري، جریان مذکور را . شوند پیدا کردند، تجاري نشده و صرفاً به عنوان هزینه فرصت محسوب می
 .دانست 1هاي پویا دن قابلیتتوان از مصادیق عملیاتی کر می

حاضر به علت کمبود منابع مالی، تنها موضوعات مورد درخواست سطوح باالي سازمان، بررسی  البته درحال
راستا، اگر روندهاي جدیدي مورد نظر قرار گیرند، قبل از آغاز فرایندهاي تحقیق و توسعه،  درهمین. شوند می

هاي مذکور به محصول مورد نظر  پذیرد تا خروجی فعالیت انجام میبا سطوح باالي سازمان، هماهنگی الزم 
  .سازي کرد مشتري منتهی شده و بتوان نتایج آن را تجاري

عبارتی، به علت کمبود منابع مالی و غلبه  به. توان نتایج حاصل از پیمایش را توجیه کرد با این توصیف، می
هاي کارشناسی و تقویت نقش  کاسته شده و با بازگشت نگاه R&Dهاي  نگاه مدیریت هزینه، از تعداد پروژه

هاي مرتبط  تبع بر فعالیت پذیري در تصمیمات تقلیل یافته است؛ به میزان ریسککارشناسی در اخذ تصمیمات، 
ها بیش از پیش تأکید شد تا احتمال شناسایی یا انتخاب  ترین فناوري با شناسایی و انتخاب مناسب

ها  هاي ناشی از تصمیمات اشتباه درخصوص فناوري ین و نامناسب و از این طریق هزینههاي سطح پای فناوري
  .کاهش یابد

به علت اهمیت بسیار زیاد دستیابی به محصول نهایی و رفع » برداري از فناوري بهره«همچنین فرایند 
اي مدیریت فناوري نیازهاي مشتري، در سازمان تحت بررسی، جایگاه سوم را از نظر برتري در بین فراینده

هاي بعدي از نظر برتري  در جایگاه» ها فرایندهاي یادگیري، اکتساب و حمایت از فناوري«در نهایت . داراست
توجه ناکافی به مباحث یادگیري : تر این سه فرایند در سازمان عبارت است از علت اهمیت پایین. قرار دارند

نیروي انسانی صاحب دانش فنی که به نوبه خود باعث فناوري و حمایت از فناوري و همچنین حمایت از 
در ). هاي انجام شده با نیروي انسانی سازمان به گواه مصاحبه(افزایش نارضایتی در سازمان شده است 

خصوص فرایند اکتساب فناوري باید بیان داشت که به علت تبعیت سازمان از رویکردهاي قبلی تأمین فناوري 
 . اکتساب فناوري از اهمیت چندانی برخوردار نیستخود، انتخاب روش مناسب 

سازي نظام مدیریت فناوري در سازمان، با استفاده  از طرفی به منظور اجراي فرایندهاي تعیین شده براي پیاده
هایی براي هرکدام از فرایندها تعیین شد که در جدول شماره پنج ارائه  از مصاحبه با خبرگان این حوزه، فعالیت

شود، مانند دیگر فرایندهاي سازمانی، به منظور اجراي فرایندهاي  طورکه مالحظه می همان .شده است
هاي  نکته قابل توجه درباره فعالیت. هایی را به ترتیب اجرا کنیم مدیریت فناوري در سازمان باید فعالیت

                                                        
   ها و توانمندي بازآرایی برداري از فرصت بهرهتوانمندي ادراك محیط، توانمندي : اند از هاي پویا عبارت توانمندي. 1
)Teece & Pisan, ١٩٩٤(  



 79    هاي با فناوري سطح باال استقرار نظام مدیریت فناوري در سازمان

 
هر کدام از فرایندهاي مذکور، تأکید بر یادگیري و تهیه گزارش یادگیري به عنوان فعالیت نهایی جهت اجراي 

شود،  مدیریت فناوري است؛ با این توصیف هر بار که یکی از فرایندهاي مدیریت فناوري در سازمان اجرا می
  .هاي آن مستند شده تا بتوان در مراحل بعدي از آن استفاده کرد آموخته باید درس

ندهاي مدیریت فناوري، با استفاده از هاي تعریف شده براي هرکدام از فرای در نهایت به منظور انجام فعالیت
در ادامه، . اند ارائه شده 12تا  7ترین واحدهاي سازمانی تعیین شدند که در جداول  آزمون فریدمن، مناسب

  . شود هاي مربوط به فرایندهاي مختلف مدیریت فناوري تحلیل می نحوه توزیع فعالیت
 شود، مسئولیت اجراي اغلب  مالحظه می 7طورکه در جدول شماره  همان: فرایند شناسایی فناوري

به منظور بررسی . است» معاونت تحقیقات«هاي مربوط به فرایند شناسایی فناوري برعهده  فعالیت
توان گفت که مأموریت اصلی  ها می براساس نتایج مصاحبه. هایی انجام شد علت این موضوع، مصاحبه

هاي تعیین شده است؛ بنابراین یکی از  حوزهمعاونت تحقیقات بررسی مرزهاي دانش و فناوري در 
هاي اصلی اقدامات معاونت تحقیقات عبارت است از رصد تحوالت در مرزهاي علمی و  خروجی
الزم به ذکر است که معاونت مذکور پس از توسعه تفکر هسته و شبکه در بخش دفاع، . فناورانه

هاي تحقیقاتی آغاز کرد که درصد  پروژه هاي کشور در قالب هاي بسیار زیادي را با دانشگاه همکاري
توان  با این توصیف، می. هاي کسري خدمت انجام پذیرفتند صورت پروژه هاي مذکور به  زیادي از پروژه

ترین نهاد سازمانی محسوب کرد که از نظر شرح وظایف، توانایی اجراي  معاونت تحقیقات را مناسب
 .فناوري را دارد هاي تعریف شده براي فرایند شناسایی فعالیت

 طورکه در بخش ادبیات پژوهش مالحظه شد، به منظور انتخاب فناوري  همان: فرایند انتخاب فناوري
هاي موجود فناوري را از ابعاد مختلف فنی، اقتصادي و غیره مورد بررسی و ارزیابی  مناسب باید گزینه

معاونت طرح و برنامه از نظر  دهد که آوري نشان می هاي جمع نامه نتیجه تحلیل پرسش. قرار داد
هاي مربوط به فرایند انتخاب فناوري از اهمیت و اولویت  دهندگان براي انجام اغلب فعالیت پاسخ

توان انتخاب  هایی که در این معاونت در حال انجام است، می با توجه به نوع فعالیت. برخوردار است
 . مل قرار دادهاي مذکور را مبناي ع مذکور را منطقی دانست و یافته

 در این فرایند، سازمان باید در خصوص انتخاب روش اکتساب فناوري : فرایند اکتساب فناوري
یک از  عبارتی باید مشخص کند که در ارتباط با فناوري مورد نظر، کدام گیري کند؛ به تصمیم

توانمندي خصوص باید سطح  دراین. تر است زا، مناسب رویکردهاي انتقال فناوري یا توسعه درون
که در جدول  چنان. هاي اقتصادي و غیراقتصادي فناوري ارزیابی شوند فناورانه سازمان و مشخصه

هاي تعریف شده براي این فرایند برعهده دو معاونت  شود، مسئولیت انجام فعالیت مالحظه می 9شماره 
نی اعم از اجراي هاي ف عبارتی انجام فعالیت به. تحقیقات و طرح و برنامه قرار داده شده است

زاي فناوري و اکتساب فناوري منتقل شده و غیره، بر عهده معاونت تحقیقات  هاي توسعه درون فعالیت
همچنین اجراي . رسد هاي این معاونت منطقی به نظر می قرار داده شده که با توجه به ماهیت فعالیت
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برعهده معاونت طرح و برنامه قرار داده تر اعم از ارزیابی اقتصادي و ارزیابی راهبردي  هاي کالن فعالیت

 .شده است
 دهندگان بر  شود، در بین پاسخ مالحظه می 10که در جدول شماره  چنان: برداري از فناوري فرایند بهره

به عبارتی، . هاي تعریف شده براي این فرایند، اجماع وجود ندارد سر انتخاب نهاد مسئول اجراي فعالیت
ها را به عنوان مسئول  توان با اطمینان، یک یا تعدادي از معاونت دمن نمیبر اساس نتایج آزمون فری

هاي  خصوص، نیازمند بررسی گیري دراین تبع براي تصمیم هاي مذکور معرفی کرد و به اجراي فعالیت
 .تر هستیم هاي عمیق بیشتر و انجام مصاحبه

 شود، مسئولیت اجراي بخش  می مالحظه 11طورکه در جدول شماره  همان: فرایند محافظت از فناوري
. هاي تعریف شده براي این فرایند برعهده معاونت طرح و برنامه گذاشته شده است اعظم فعالیت

هاي  هاي کلیدي و انتخاب روش مناسب محافظت از فناوري هایی مانند تعیین فناوري مسئولیت فعالیت
دهد که  میدانی از سازمان نشان می  بررسی. مربوطه هم برعهده معاونت تحقیقات گذاشته شده است

هاي توسعه داده شده، ایجاد شده است؛ همچنین  هایی براي محافظت از فناوري حاضر زیرساخت درحال
در سطح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح نیز این موضوع به صورت فراگیر مورد نظر قرار گرفته 

 . گذار ایجاد شده است و حتی براي آن نهاد سیاست
 مدیریت فناوري، تجربیات و دانش ارزشمندي کسب   با هر بار اجراي فرایندهاي نظام: فرایند یادگیري

ها، که باید به  هاي توسعه فناوري ها و موفقیت هاي حاصل از شکست آموخته شده است؛ اعم از درس
تا  7ه در جداول ک چنان. هاي آتی مورد نظر قرار گیرد برداري در پروژه خوبی مستند شده و جهت بهره

هاي این فرایند خطیر در اغلب مواقع بر عهده معاونت تحقیقات  شود، مسئولیت فعالیت مالحظه می 12
 .رسد هاي معاونت تحقیقات منطقی و قابل قبول به نظر می گذاشته شده است که براساس مأموریت

ریت فناوري بر عهده معاونت هاي مدی دهد، مسئولیت اجراي اغلب فعالیت بررسی نتایج پیمایش نشان می
هاي تحقیقات و طراحی در  دهد که معاونت بررسی علت این موضوع نشان می. تحقیقات نهاده شده است

تبع  هاي تحقیقاتی در سازمان و به فرض پیشران بودن فعالیت اند؛ به دلیل پیش گذشته منفک از هم نبوده
  با این وجود،. اند دو معاونت مذکور از یکدیگر جدا شده هاي تحقیقاتی، جهت ارتقاي تمرکز سازمان بر فعالیت

و توانمند معاونت طراحی بودند و به   هاي قدیمی به علت اینکه نیروي انسانی معاونت تحقیقات همان نیروي
دهندگان پژوهش حاضر از توان علمی و فنی کارشناسان معاونت مذکور داشتند،  دلیل شناختی که پاسخ

اما امروزه به علت کمبود منابع . دانند هاي مدیریت فناوري را متوجه این معاونت می لیتمسئولیت اغلب فعا
آمد و منجر به طوالنی شدن  نظرهایی که بین متخصصان این دو معاونت در عمل به وجود می مالی و اختالف

 .هاي مذکور در حال یکپارچه شدن هستند معاونت  شد، ها می پروژه
هاي قبلی که رویکردي عملیاتی به حوزه  حاصل از این تحقیق با نتایج پژوهش همچنین، مقایسه نتایج

توان از آن به عنوان  تر بوده و می دهد که نتایج این تحقیق به اجرا نزدیک اند، نشان می مدیریت فناوري داشته
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جام شده در این هاي ان در ادامه، نتایج پژوهش حاضر با برخی از پژوهش. یک الگوي عملی اولیه استفاده کرد

  .شود حوزه مقایسه می
  20[مدیریت فناوري در آژانس فضایی اروپا[  

فرایند مدیریت فناوري مذکور، تحت عنوان فرایند پیوسته آژانس فضایی اروپا نامیده شده که از برپاسازي 
شود،  مالحظه می 4که در شکل شماره  چنان. گیرد می راهبرد تا پایش و ارزشیابی نتایج تحقیق و توسعه را دربر

فرایند مدیریت فناوري آژانس فضایی اروپا، سطح کالن را مورد نظر قرار داده و فرایندهاي کلی مدیریت 
با این توصیف، برخالف رویکرد مورد نظر در پژوهش حاضر، وارد سطح اجرا نشده و . شود فناوري را شامل می

  . اي فرایندهاي مربوطه را مشخص نکرده استهاي مورد نیاز جهت اجر فعالیت
به عنوان یک الگو   توان از آن تر بوده و در عمل می بنابراین رویکرد مورد نظر در این مقاله، به اجرا نزدیک

  .  سازي مدیریت فناوري در سازمان استفاده کرد براي پیاده
  21[ارزیابی فرایند مدیریت فناوري[ 
شود، در این مقاله به منظور ارزیابی فرایندهاي مدیریت  نج مالحظه میطورکه در شکل شماره پ همان

  . درفرآیند مورد نظر قرار گرفته است فناوري، سه نگاه راهبردي، فرایندي و تحقیق
حاضر فرایندهاي مدیریت فناوري را احصا کرده تا  در این رویکرد، فال و همکاران، تالش دارند اوضاع حال

توان  بنابراین، با مورد نظر قرار دادن این رویکرد، نمی. ت الزم را مشخص و اجرا کننددر صورت لزوم اصالحا
تبع، نتایج حاصل از مقاله محقق به عمل  هاي مدیریت فناوري را در عمل اجرا کرد و به فرایندها و فعالیت

  . توان به عنوان یک الگوي اولیه از آن استفاده کرد تر بوده و می نزدیک
آوري  توان به مشکالت موجود در مسیر جمع هاي پژوهش حاضر می همچنین، در خصوص محدودیت

توان با  عبارتی، به علت مسائل حفاظتی به سختی می به. اطالعات مورد نیاز در سازمان هوافضا اشاره کرد
  . کارشناسان سازمان تماس برقرار کرد
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