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  چکیده

ی آنها محسوب می شود، حفظ و توسعه این شایستگی بسیار اصلو سرمایه  محوري شایستگی ،هایی که فناوريدر سازمان

از همین رو . می دانند دانشانواع اصلی ، فناوري را یکی از دانشو محققین مدیریت  دانشاغلب مدیران . حیاتی است

نشان دهنده ي  دانشي مرسوم فرآیند مدیریت فناوري با کلیات چرخه هاي معرفی شده براي مدیریت ي چرخه قایسهم

مفاهیم هستی .است 1پایش فناوري ،یکی از فعالیتهاي مهم مدیریت فناوري .شباهت و نزدیکی بسیار زیاد بین آنها است

یک .ه مدیریت فناوري کمک خواهد کردشناسی در مدیریت دانش، به منظور تدوین اطلس فناوري هاي سازمان، ب

همچنین تکنیک هاي مدیریت  .می تواند براي پایش فناوري مفید باشد 2مبتنی بر هستی شناسیپایگاه دانش سیستم 

می  دانشمدیریت . اطلس فناوري، یکی از ابزارهاي موثر در مدیریت فناوري است در قالبمانند تهیه نقشه دانش،  دانش

اطالعات درست و حیاتی، از داخل و / اطالعات سازمان ارائه کند، که در کسب دانش/ دانشمی برايي رستواند ساختار

ایش وظایف در پیکی از (این موضوع می تواند در جستجو و گزینش اطالعات فنی . خارج سازمان موثر خواهد بود

در برخی مراحل مانند ذخیره، بازیابی و ش براي پشتیبانی از پایش فناوري، نقش آفرینی مدیریت دان .موثر باشد) فناوري

نگاشت اطالعات فناوري هاي یک سازمان یک عنصر حیاتی براي پایش فناوري . یافتن اطالعات فنی مرتبط ضروري است

  .از مدیریت فناوري تشریح می شود دانشدر این مقاله چگونگی پشتیبانی مدیریت .است

  

  پایش فناوري، دانایی،  مدیریتمدیریت فناوري، : هاي کلیدي واژه

  

مقدمه-1

درگیر در آن حوزه ودر  فعالیت می تواند به شناسایی ویژگیهاي فناوریهايداشتن تعریفی جامع ومانع از یک حوزه

فناوري ابزار اساسی براي نوآوري در تمام زمینه هاي توسعه .نهایت ارائه دیدي درست نسبت به آینده این فناوریها کمک کند

با پیشرفت در زمینه هایی همچون فناوري اطالعات و ارتباطات، بیوفناوري و نانوفناوري، سرعت نوآوري و . استبوده  جوامع

این پیشرفتها، چالشهاي متعددي را براي افراد، جامعه و سازمانها که . یافته استاي افزایش به صورت فزاینده 21تغییر در قرن 

ه با چگونگی تخصیص بهتر منابع محدود از لحاظ افزایش هزینه، پیچیدگی و در آن مدیران با سختی در تصمیمات در رابط

مدیریت فناوري، شناسایی، . ریسک سرمایه هاي فناوري، در برابر افزایش رقابت جهانی مواجه هستند، مطرح ساخته است

                                                
1 Technology Intelligence
2 Ontology
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ان محصوالت و خدمات به بازار را انتخاب، اکتساب، توسعه، بهره برداري و حفاظت موثر فناوریهاي مورد نیاز براي استمرار جری

همه جنبه هاي مربوط به ترکیب مسائل فنی و تصمیم گیري در خصوص کسب و کار را مورد بحث  همچنین .شامل می شود

جدید  قرار می دهد و به طور مستقیم با تعدادي از فرایندهاي کسب و کار شامل توسعه استراتژي، نوآوري، توسعه محصوالت

  .در ارتباط است

را ، فرایندها و زیرساختها نیز که کاربرد اثربخش آن)فناوري سخت( ا اینکه فناوري با علم و مهندسی در ارتباط استب

ها شامل توسعه محصول جدید و فرایندهاي نوآوري، به همراه ساختارهاي سازمانی و مثال. کنند، مهم هستندفراهم می

توجه به فناوري به عنوان نوعی از دانش مفید است و مفاهیم ). اوريجنبه هاي نرم فن(است هاي دانش هپشتیبانی شبک

. گیردبراي مثال، دانش فنی عموماً دانش صریح و ضمنی را دربر می. مدیریت دانش می تواند در این زمینه یاري کننده باشد

و یا ممکن است، به همراه ) براي مثال یک گزارش، رویه یا راهنماي کاربر( دانش فنی صریح به صورت واضح تشریح شده 

دانش فنی ضمنی به آسانی قابل تفکیک نیست و متکی بر مهارت و تجربه . شود گزارش) مانند تجهیزات(ظهور فیزیکی فناوري 

در ارتباط با مدیریت فناوري داشتن تصویري روشن از مفهوم دانش فنی، از ). مانند جوشکاري یا مهارت هاي طراحی( است 

بررسی این تعاریف تعدادي از عواملی را نشان می دهد که دانش فنی . اریف زیادي از دانش فنی وجود داردتع. ضروریات است

هرچند این دانش ممکن است در یک محصول فیزیکی ظاهر شود ( تواند به عنوان نوع خاصی از دانش مورد توجه قرار گیردمی

ش فنی که آن را از انواع دانش عمومی متمایز می سازد، این مشخصه کلیدي دان .)مانند یک ماشین، اجزاي سیستم یا کاال

هدف کلیدي مدیریت فناوري، این است که . بردي است و بر معلومات خاص و دانش فنی سازمان متمرکز استراست که کا

  .]1[اطمینان می دهد منابع فنی به طور موثر با نیازهاي کسب و کار در ارتباط است

 وسسه مدیریتاز نظر م از مدیریت فناوري براي ارائه یک تعریف قابل قبول.است اي فناورياین موضوع رویکرد مسیرنم

شناسایی، انتخاب، اکتساب، توسعه، بهره برداري و  ،مدیریت فناوري: توان این تعریف را درنظر داشت می)EITM( فناوري اروپا

جهت حفظ موقعیت بازار و عملکرد تجاري مطابق با اهداف  مورد نیاز) محصول، فرایند و زیرساختها( هاي حفاظت موثر فناوري

: نیازمند تعدادي از فرایندهاي مدیریت است و تعریف فوق شامل پنج فرایند است ،مدیریت فناوري موثر.استسازمان

ش نیز بخوبی این پنج فرایند ذکر شده در چرخه مدیریت دان.]1[برداري و حفاظت از فناوريشناسایی، انتخاب، اکتساب، بهره

شناسایی، اکتساب یا جذب دانش، نگهداري و  در چرخه هاي مختلف ارائه شده براي مدیریت دانش فرایندهاي. شود دیده می

لذا این پنج فرایند یادشده در مدیریت فناوري به مثابه . سازمان دیده شده است حفاظت از آن، اشتراك و کاربرد دانش

  :]1[پنج فرایند مدیریت فناوري به شرح ذیل است .است فرایندهاي موجود در مدیریت دانش

نیستند، اما ممکن است در آینده مهم باشند  سازمانهایی که در حال حاضر بخشی از پایه فناوري شناسایی فناوري*

ت هدایت تحقیقابه منظور هاي تجاريبا شرکت جلسات، علمی ها، خواندن مجالتبراي مثال از طریق حضور در کنفرانس(

  ).غیرصنعتی/صنعتی

  .هایی که شرکت براي محصوالت و فناوریهاي آتی خود نیاز خواهد داشتانتخاب فناوري* 

  )، حق لیسانس، خرید تجهیزاتبراي مثال از طریق تحقیق و توسعه(انتخاب شده هاي فناوري کسب دانش فنی * 

  ).طریق تولید محصوالت و ارائه خدمات و فروش امتیازبراي مثال از ( اند هایی که کسب شدهبهره برداري از فناوري* 

، قراردادها، عالئم تجاري، اتاختراعبراي مثال از طریق ابزارهاي قانونی مانند ثبت(سازمانهاي فنی حفاظت از دارائی* 

  ).حق چاپ به همراه سایر معیارهاي امنیتی و حفظ نیروي ستادي کلیدي

وکار، مجزا مدیریت بماً به عنوان فرایندهاي محوري کسمجزا انجام نشده و عموفرایندهاي مدیریت فناوري به صورت 

مادامی که یک جریان منطقی از شناسایی تا انتخاب، . تمام فرایندهاي مدیریت فناوري طبیعتاً خطی نیستند.شوندنمی

گانه مدیریت ر توالی فرایندهاي پنجد. ي نیازمند تکرار و بازخورد استاکتساب، بهره برداري و حفاظت وجود دارد، تا حدود

اطالعات به : براي مثال. فناوري، اطالعات و دانش تولید شده در طول هر فعالیت می تواند براي فرایندهاي پایینی مفید باشد
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وري، از طرف دیگر، شناسایی فنا. تواند یک ورودي و داده مفید به فرایند انتخاب باشددست آمده در طول شناسایی فناوري می

نیاز دارد  ،این به یک فرایند انتخاب. هاي درحال رشد استها و امکان تشخیص فناوريبراي هدایت تالش فیلترنیازمند تعدادي 

  .]1[تواند براي فرایندهاي دیگر ایجاد شوندمی یمشاهدات مشابه. تا در فرایند شناسایی مورد استفاده قرارگیرد

آننتخاب معیارهاي اچارچوب فرایند فناوري و - 2

  :شود پرداخته می1گانه ذکر شده در بخش ي پنجع به تشریح هر یک از فرایندهاودر ادامه به منظور شفافیت موض

  ).ها باید جامع باشدیعنی اینکه انتخاب فناوري( نگاري فناوري را پوشش دهند هاي منتخب باید کل فرایند آیندهفناوري-1

در حل مسائل پیچیده توسعه اقتصادي  بوده و، وجود آن براي توسعه صنعتی ضروري دقابلیت پیشرفت را دارا باشفناوري باید -2

  .باشدآن فناوري در بازار آینده  استفاده گستردهاحتمال  به عبارت دیگر .]4و2[و اجتماعی و حفاظت محیط زیست مفید واقع شود

  .]4و2[ول باشداز آن قابل حص و ایجاد صنایع جدیدنوآوري داشته  سازمانفناوري باید در -3

  .3قابل دستیابی باشد 1404سال فناوري تا قبل از-4

  .و به توسعه صنایع جدید کمک کند بودهاصلی سازمانفناوري باید منطبق با نیازهاي توسعه صنایع -5

  .ها لحاظ شودهاي مالی و مهارتی در انتخاب فناوريتوانایی-6

روش شناسایی کل به جزء، روش . نمود دنبالرا از سه روش مختلف  ها فناوري مرحله شناساییشروع توان  با این توضیحات می

الزم است که براي هر فناوري سئواالت ذیل پاسخ داده  ها براي شناسایی بهتر فناوري. شناسایی جزء به کل و روش شناسایی خود اظهاري

فرایند دلفی توسط تعداد زیادي از  ،دو دورطی ،هاي تخصصی مشخص شدها و پنلتوسط کمیته فناوري هااینکه موضوعات و پس از . شود

  :سئواالت مهم در این رابطه به شرح ذیل است).هاي هر سوال استگزینه ،موارد داخل پرانتز( دوکارشناسان هر حوزه تخصصی تکمیل ش

)باال، نسبتا باال، متوسط، نسبتا پایین، پایین( درجه تخصص یا مهارت-1

)خص، باال، متوسط، پایین، هیچ شا( سازماندرجه اهمیت براي  -2

)عقب سال 10سال عقب،  5پیشرفته، موازي، ( پیشرو  هاي سازمانو  سازمانفاصله بین -3

)خوب، تقریباً خوب، متوسط، ضعیف، بد( سازمانسطح تحقیق و توسعه در -4

  )دیگر، نوآوري مجدد، تقلید، معرفی هاي سازمانمستقل، در ارتباط با ( روش توسعه فناوري -5

  )بله ، نه( سال آینده  5قوق مالکیت معنوي در ح-6

  پیشرفتهاثر بر توسعه صنایع -7

  )باال، نسبتا باال، متوسط، نسبتا پایین، پایین( اثر بر محیط زیست و منابع -8

  )باال، نسبتا باال، متوسط، نسبتا پایین، پایین( چشم انداز تجاري سازي -9

  )تا باال، متوسط، نسبتا پایین، پایینباال، نسب( هاي بین المللی ثر در توسعه رقابتا-10

  )باال، نسبتا باال، متوسط، نسبتا پایین، پایین( هزینه تجاري سازي-11

  )آیندهسال 10سال آینده؛ 5( تجاري سازي زمان تحقق و یا زمان موردنیاز براي -12

اثر در امنیت ملی-13

اقدامات موثر سازمان در خصوص ارتباط صنعتی بین صنایع و دانشگاه ها-14

شرایط . بینی کندها را پیشن روش بر این فرض استوار است که یک متخصص در زمینه تخصصی خود بهتر می تواند پیشرفتای

چنانچه این شرایط . استیک گروه از متخصصان در زمینه مورد نظرنظرات کارشناسی، توانایی شناسایی و حضورالزم براي استفاده از

همچنین باید توجه داشت که مشورت با کارشناسان همواره تضمین کننده یک پیش بینی . مناسب باشدفراهم نباشد، این روش نمی تواند 

  :]3[روش نظرات متخصصان به دو گروه عمده تقسیم می شوند. موفق نیست

مصاحبه هاي ساختاریافته و پرسشنامه استیدلف روشهاي جمع آوري اطالعات از متخصصان که شامل روش ،.  

 و تحلیل ساختارروشهاي تجزیه.

                                                
به عنوان عاملده براي جمهوري اسالمی ایران است که تکنولوژي سال تحقق چشم اندازها و اهداف تدوین ش 1404منظور ا زسال 3

.]4[شودیشران توسعه تلقی مپی
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پایش به معناي تهیه تصویر از محیط با استفاده از اطالعات  .فناوري گام بعدي است پایشها، مرحله  در مرحله شناسایی فناوري

پایش را فرایند شناسایی نشانه هاي ممکن در بخشهاي علمی، . است که این اطالعات امکان دارد به تکنولوژي خاصی مربوط باشد

گذر در بحث . کنندی در تکنولوژي نیز شود، تعریف مییریتی، سیاسی یا نظامی که ممکن است منجر به پیشرفتهاي احتمالاقتصادي، مد

و روش مبتنی بر نظر هنجاري  ،اکتشافی هاي روش،مختلفی پیشنهاد شده است که از بین این دو هاي روشها مسیر آینده فناوري در

و  شوند نامیده می د و به اصطالح رو به بیروندار و رو به سوي آیندهزمان حال شروع  شافی ازروش اکتدر .]4[متخصصان وجود دارند

در .و بر اساس آن فناوري هاي حیاتی را مشخص نمایند دهدکنند که تحت شرایط مختلف، کشف کنند که کدام آینده رخ میتالش می

شود که آینده براساس رویدادها، روندها و الگوهاي ین روش فرض میبه عبارت دیگر در ا. کندآینده از گذشته تبعیت می این روش

و تغییرات گذشته در آینده ادامه خواهد  نداردتغییرات چشمگیري  ،این عوامل در آینده نزدیک. شودپیشرفت درگذشته سنجیده می

ت مطلوب در زمان آینده شروع و به زمان حال ند که این روشها از یک موقعیا هاي هنجاريروش استرو به درون که ه دیگراما دست. داشت

توان  بیان نمود که مراحل شروع تا پایان شناخت  میبر این اساس .شود میبررسی و چگونگی تحقق آن موقعیت مطلوب  رسیده

  .:]4[هاي سازمان به شرح ذیل است فناوري

دلفی، ها براي مطالعه در فرایندمعرفی فناوري  

 دو دور فرایند دلفیدر بردارنده اجراي(ها شناسایی فناوريبراي انتخاب کارشناسان( ،  

ايبرگزاري سمینارهاي مشاوره،  

حیاتی هاي فناوري انتخاب  

 براي آینده نگاري فناوري استانتشار نتایج  

ه ریز نمودن تواند باین روش می. آنها را رسم نمود ٤با استفاده از تکنیک درخت وقایع توانبعد از مشخص شدن فناوري ها می

ضوع اصلی در مو "در این روش  معموال. کلی فناوري سازمان رسم شود یک موضوع یا فناوري به اجزاي اصلی آن کمک کند تا بتوان نقشه

نمونه اي از شماتیک بخش هاي مختلف یک سازمان پروژه محور و  1در شکل. شودو یا از باال به موضوعات ریزتري تقسیم میسمت چپ

بهره  (٥COP)نها در تعیین شبکه هاي اجتماعی سازماننشان داده شده که می توان ازآنها بعد از مشخص شدن فناوري ها آارتباطات

  .گرفت

                                                
4 Issue trees
5 Community of  Practice
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.]6[هسته هاي دانشی در سازمان هاي پروژه محور -1شکل

  

هاي اجرایی سازمان، واحد معرف  Bمعرف پروژه هاي بزرگ،  LP، 3تا  1معرف شبکه اجتماعی تشکیل شده از  Ci، 1در شکل

P  توان شناسنامه دانشی براي هر می  ایان براي ایجاد بانک تخصصی در تهیه اطلس فناوري سازمانپدر .سازمان است پروژه هايمعرف

نمونه اي از این شناسنامه و ارتباط بین فناوري هاي شناسایی شده نشان داده  2در شکل  .یک از فناوري هاي شناسایی شده تهیه نمود

نشان داده  K7تا  K1به نوعی بیانگر دانش هاي سازمانی است که بصورت گره هاي فناوري این شکلچارچوب ارائه شده در .شده است

به عبارت  .تهیه شده است) فناوري(همچنین براي هر فناوري نیز شناسنامه دانشی .شده و ارتباط بین فناوري ها نیز مشخص شده است

فلش هاي بین گره  همچنین. به نوعی نشان دهنده فناوري هاي شناسایی شده در کل سازمان است K7تا K1گره هاي  2دیگر در شکل

  . ها بیانگر ارتباط بین فناوري ها را نشان میدهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.]7[مفهومی از نقشه فناوري سازمان چارچوبشماتیک -1شکل

  

  گیري نتیجه- 3

K1 K3
K5

K6  

K7  
K4K2  

  شناسنامه فناوري

  :عنوان

  :فرد خبره موضوع

  :توضیحات

  :مانهزیرسا/ سامانه 

  :زیر مجموعه/ مجموعه

  :نوع فناوري

...........................
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و اسـتفاده از تکنیـک    مـدیریت دانـش  با رویکرد فناوري  مدیریتدر بحث مورد تا چارچوب فعالیت هاي  در این مقاله سعی شده

در همـین   .ارائـه گـردد  فنـاوري  و پـایش  استفاده از آن در رسم و)نقشه فناوري(مانند تکنیک هاي رسم نقشه دانش هاي مدیریت دانش

شناسـایی، انتخـاب، اکتسـاب،    ي کـه در برگیرنـده مشخصـه هـایی همچـون      چرخه مـدیریت فنـاور  چرخه مدیریت دانش مطابق با راستا 

فناوري ها توضیح داده انتخاب  معیارهاي  است ارائه و تشریح آن با ارائه چارچوبی براي مدیریت فناوري و برداري و حفاظت از فناوريبهره

  .شود نها آشکار میبه این ترتیب نقش مدیریت دانش در پشتیبانی از مدیریت فناوري در سازما. شد
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