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  بررسی فرایند انتقال تکنولوژي مدرن در سازمان هواشناسی کشور
  2هاشم حسینی، 1احمدرضا احمدي

  ر کل نوسازي و تحول سازمان هواشناسی کشوریمد

  از دانشگاه تهران پردیس قم) گرایش استراتژیک(فوق لیسانس مدیریت اجرایی

  استان همدان یاداره کل هواشناس یس اداره فنییر

com.yahoo@Hhossani 

  

 :چکیده

در این مقاله ابتدا تکنولوژي و انواع آن آورده شده است و پس از آن تکنولوژي مناسب ،پیش بینی تکنولـوژي، طبقـه بنـدي    

ه عنوان یک فرایند اصلی تکنولوژي، طول عمر تکنولوژي و مسیر یابی تکنولوژي شرح داده شده است و همچنین انتقال تکنولوژي ب

در نهایت مسایل و نکاتی که در انتقال تکنولوژي باید مد نظر قـرار گیـرد شـرح داده شـده     .سازمان  مورد بررسی قرار گرفته است

  .وپیشنهادهاي الزم براي بهبود فرایند انتقال تکنولوژي در سازمان هواشناسی کشور ارائه گردیده است

  :کلمات کلیدي
  بینی تکنولوژي، طبقه بندي تکنولوژي، طول عمر تکنولوژي،مسیر یابی تکنولوژي، انتقال تکنولوژي تکنولوژي، پیش
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  مقدمه
ات یـ قـادر بـه ادامـه ح    یکـه بـدون آن هواشناسـ    ير قرار داده است به طوریر علوم تحت تاثیز مانند سایرا ن یمدرن علم هواشناس يتکنولوژ

کشورها افـزوده   یهواشناس يش انتظارات مردم از سازمانهایبر افزا یهواشناس يبه داده های و تخصصی عمومروز افزون  يازهاینخواهد بود چراکه ن

  از طرفی تمامی کشورها توانایی تولید و ساخت کلیه تجهیزات مدرن هواشناسی را ندارند و به ناچار باید تجهیزات الزم را خریداري نماینداست  

ساخته می شود ولی الزم است بعضی از تجهیزات نیز از کشـورهاي دیگـر خریـداري شـود کـه ایـن        در کشور ما هرچند تعدادي از تجهیزات

خریدها الزم است بر اساس یک فرایند هدفمند صورت پذیرد که هرچند اخیرا این مهم مورد بررسی و توجه قرار گرفته ولـی در ایـن مقالـه سـعی     

رایند انتقال تکنولوژي صورت پذیرد بطوري که تحت این فرایند انتقال تکنولوژي با توجه شده است پیشنهادهایی در جهت بهبود آنها تحت عنوان ف

  .به تمام جوانب صورت پذیرد

  تکنولوژي
آن را ندارند درپی به دسـت     نهایی که  کسانی که آن را دارند نگران از دست دادن آن هستند و آ. اي همانند زیبایی است  واژه تکنولوژي ، واژه

تکنولوژي به عنوان هسته مرکزي رشد اقتصادي و ایجاد مشاغل ، پایه و بهبود بهداشت ، افزایش محور بهبـود کیفیـت زنـدگی    . ن هستند آوردن آ

  .شناخته شده است 

ل اي از چهار عنصر به شـرح ذیـ   نواز شریف و همکارانش در چارچوب مطالعات مربوط به پروژه اطلس تکنولوژي ، تکنولوژي را ترکیب پیچیده

  :کند  بیان می

  .االت است اي از وسایل و تجهیزات فیزیکی ، ابزارها ، وسایل و ماشین سخت افزار مجموعه-1

  ها هاي فنی ، روشها و دستورالعمل ها ، فعایت اي از تکنیک مجموعه: نرم افزار -2

  شوند یهایی که به موجب آن سخت افزار و نرم افزار به کار گرفته م توانایی: نیروي انسانی -3

   .افتند مکانیزم و ترتیبات اقتصادي و اجتماعی که در چار چوب آنها سایر اجزاء به کار می: سازماندهی و مدیریت -4

  نقش تکنولوژي در سازمانها
ه و کند ، که تغییـر در تکنولـوژي موجـب تغییـر قـوانین شـد       هاي جدیدي را براي سازمانها فراهم می تکنولوژي پیشرفته ، تهدیدها و فرصت

  .سازد  تحول میمهاي سازمانی و اجتماعی را  سیستم

) Twiss & Goodridge 1990 ,PP . 76 – 79(  
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اي است که مدیریت و هم کارکنان را با هدف نهایی نواوري ، طراحی ، توسعه، تولید ، انتقال ، معرفی  مدیریت تکنولوژي فرایند به هم پیوسته

 .کنـد  عـه و بهبـود کیفیـت زنـدگی و شـرایط کـاري درگیـر مـی        موري و ایجاد برتري در جا براي بهبود بهرهو کاربرد انواع تکنولوژي در محیط کار 

Edmosomwan , PP. 35  37)  (  

  چرخه زندگی تکنولوژي

  
ست ، بلکه فرایندي مسـتمر اسـت   باشد که بر اساس آن مدیریت تکنولوژي یک امر موقت نی می ) 2-3(چرخه زندگی تکنولوژي مطابق شکل 

 :که داراي مراحل زیر است 

  آگاهی نسبت به تکنولوژي 

 تحصیل تکنولوژي

 تطبیق و سازگار نمودن آن با مقتضیات جامعه و سازمان

 تکامل و پیشرفت تکنولوژي

 )11ص  ،1378، جعفر نژاد( مدیریت سنجیده و خارج شدن از تکنولوژي

ǵƘūƋǼ ƹƗ  
  ǰǝ
ƷǷƋǻ 

ƷǷƋ ǰǝ ƶƱƗǻ 

 ǰǝ ǟƘƜǎǱƗ
ƷǷƋǻ  Ƙƛ
ǱǾƘǵƹƘǻ ǖǭǾǰ 

 ƹƗ ǓƘǢơƷƗ
ƸǍǽ Ǡ
ƷǷƋǸǱǻ 

 Ƿ ǧǸǝƗ
ǧȆƮǮǉƗ 

ƩǸơǾǴ ǱǾƹƘ 

ǧǷƺǱ 

ƊƘǢơƷƗ 

ƚǆǱ 

 

ǨŨǁ)Ď-č : (ūƴǱƹ ǴƱƸšǼ ţǸǩǸǲŨơǻ
  

ŤǱ ƸǞǖƩƳƗ Û ƴǮƭƗ)ČĎĒē(Û ƴǭǽƸǽţǸǩǸǲŨơ Ơǻ ǯƷƴǭ Û ǳƘŬǂǱƗƳ ŗƘš Ƿ ƟƗƷƘǂƢǱƗ ǴƾƽǸǭ ƸǁƘǱ

Ʈǭ ǨǭƗǸǕǾǎǼ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

 

٤ 
 

  طبقه بندي تکنولوژي 
  :باشند باشد که بعضی از آنها به شرح زیر می ولوژي داراي تنوع نسبتا قابل توجهی میانواع تکن

   تکنولوژي جدید

  تکنولوژي بالقوه 

   تکنولوژي پیشرفته یا باال

  تکنولوژي پایین

  تکنولوژي متوسط

  تکنولوژي مناسب

   تکنولوژي مستند در برابر تکنولوژي نهفته

  )15، ص 1385، ياحمد( 

  کنولوژي و فرایند توسعه آنپیش بینی ت
روند توسعه و نوآوري تکنولوژي جهـت شناسـایی    نظارت مستمر بر: در آینده و نحوه  توسعه و گسترش آن عبارتست از پیش بینی تکنولوژي 

م هالت و نیازهاي آینده را فرابینی زمینه الزم براي احتما بدین ترتیب پیش. پتانسیل هاي آینده که احتمال موفقیت یا کاربرد آنها نسبتا زیاد باشد 

بدین ترتیب فرایند پـیش بینـی   . شود که که امروز چه کاري باید انجام شود تا در آینده با مشکل روبرو نشود  در این صورت مشخص می. سازد  می

  :تواند شامل مراحل زیر باشد  می

 جااندازي ، تایید ، شناسایی

  بینی تکنولوژي روش هاي پیش
  :شود که بعضی از آنها به شرح زیر است بینی آینده تکنولوژي استفاده می تژي از روشهاي مختلفی براي پیشدر تعیین استرا

در این روش تکنولوژي در حال توسعه ابتدا شناسایی شده ورئند رشـد آن مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه یـا تخمـین زده        :  بینی تکنولوژي پیش

  .باشد لیل روند زمانی میمتدولوژي ارزیابی آن براساس تح. شود  می

گویی  دار توسط افراد صاحب نظر حدس زده و نوعی پیش در این روش آینده تحوالت تکنولوژیکی جدید و پتانسیل:تصویر برداري از تکنولوژي

 .آید هاي مختلف بعمل می براي حاالت یا گزینه

شـود کـه بـا ترکیـب      ید ترسیم شده و بدین ترتیب مشـخص مـی  هاي قدیمی و جد در این روش ارتباط بین تکنولوژي:  يژمسیر یابی تکنولو

: از قبیـل  (اي  هـاي چنـد رشـته    بسیاري از تکنولـوژي . هاي جدیدي در آینده ظهور خواهد نمود هاي مختلف ، احتماال چه نوع تکنولوژي تکنولوژي

 .اند از این طریق کشف یا شناسایی شده) بیومکانیک و غیره بیوشیمی ، بیو مهندسی،
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این روش که تا حدودي شبیه روش مسیر یابی تکنولوژي است ، از کنار هم گذاشتن اختراعات ثبت شده در جـداول  :  بتیثل اختراعات جدو

  .متعدد ، جایگاه آنها تعیین شده و خالءهاي تکنولوژیکی نیز مشخص میگردد

طی جدول باهم مقایسه شده و عوامـل وابسـطه بـه هـم     شود ،احتماالت مشترك چند تکنولوژي  در این روش سعی می: تحلیل تاثیر متقابل 

  .گردد شناسایی می

روش دلفی
 

بیشترین و پرکاربردترین روش بوده و از طریق گردآوري نظرات صاحب نظـران در دفعـات مکـرر و فیـدبک دادن بـه آنهـا اجـرا        : 

 .شود می

  منحنی چرخه عمر تکنولوژي
گـردد و روزي نیـز پـس از     روزي ظاهر شده ، بـه بـازار معرفـی مـی    . باشد  ر محدودي میتکنولوژي همانند هر پدیده مادي ، داراي طول عم

ترنـد و   منتهی هر تکنولوژي دوره زمانی خود را داراد ، بعضی کوتاه. شود  گسترش و عمومیت یافتن رو به عفول گذاشته و سرانجام کنار گذاشته می

  .بعضی بلندتر

 یش داده شده است منحنی عمر تکنولوژي نما ) 2-4(در شکل 

:  
گذاري الزم براي بهبود و توسعه تکنولوژي و بخصوص تجاري سازي آن باید انجام شود تا هرچـه سـریع    در این مرحله سرمایه: مرحله معرفی 

  . تر به بازار وارد شده و معرفی گردد

باشد ، چرا که تا ایـن زمـان تمـامی     وژي در این مرحله بیشتر از هر مرحله دیگر میسرعت بهبود و توسعه و گسترش بازار تکنول: مرحله رشد 

 .اند هاي مقابله را در پیش گرفته رقبا از وجود آن مطلع شده و اقدامات یا استراتژي

 Time/Investment   زمان

  يمعرف
Emryonic 

  رشد
Growth 

  بلوغ
Mature 

  افول
Ageing 

عملکرد   
Perform

ance
 

ǨŨǁ)ď-č : (ǲƮǲǭǼ ţǸǩǸǲŨơ ƸǮǕ ǴƱƸšǻ  

ƴǮƭƗǻ ÛƾƭǾ ǰ)ČĎēĐ(ƴǭ ÛǽƸǽţǸǩǸǲŨơ Ơǻ ǴǖƽǸơ Ƿ ÛǢƮơ Ƿ ƿƹǸǭƋ ƺŧƸǭ ƟƗƷƘǂƢǱƗǾƢǖǲǅ ƟƘǢǼ Ɨǽ ÛǯƗƸ

 ǃ ÛǧǷƗ ŗƘšđċ 
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در ایـن حالـت   . رسیده است  هاي جدید فرا بازار به بلوغ تکنولوژي مورد نظر رسیده و اشباع شده و زمان براي معرفی تکنولوژي: مرحله بلوغ 

 . هاي انجام شده به ثمر برسد و برگردد گذاري امکان از طریق تولید و فروش بیشتر و یا انتقال تکنولوژي ، سرمایه میباید حتی

هـان سـوم یـا    هاي آن انتقال تکنولوژي به کشـورهاي ج  باشد که یکی از راه گذاري می در این مرحله معموال استراتژي اصلی کنار: مرحله افول

 )59-60، ص 1385، ياحمد( .در این روش که باعث عقب افتادگی بیشتر اینگونه کشورها میگردد. باشد توسعه نیافته می

  عوامل موثر در توسعه تکنولوژي 
همتـرین عوامـل   باشند و در شرایط مختلف تاثیراتشان یکسـان نمـی باشـد ، از م    عواملی که در فرایند توسعه تکنولوژي موثرند ، گوناگون می

  :توان موارد زیر را ذکر کرد  می

 وجود دانش علمی

   سطح بلوغ علمی

  موقعیت تکنولوژي و چرخه عمر آن 

  گذاري سطح سرمایه 

  سطح تعهد مدیریتی و سیاسی 

  استراتژي تکنولوژي 
 .هاي جدیدي را به ارمغان خواهد آورد گیشود که براي سازمان ویژ استراتژي تکنولوژي موفق منجر به انتخاب تکنولوژي مناسبی در آینده می

  )73، ص 1385، ياحمد(

  گزینش و توسعه تکنولوژي جدید
  .توان تصمیم گیري مناسبی داشت توسعه تکنولوژي جدید همواره هزینه بر بوده و بدون داشتن تخمین اولیه در مورد آن نمی

  :در تخمین هزینه الزم است موارد زیر را مد نظر داشت 

  لیهسرمایه او

 نیروي انسانی

 مواد اولیه مورد نیاز

 ماشین االت ، ابزار االت ، نرم افزارها و مواردي از این دست
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  ارزیابی تکنولوژي 
  :ارزیابی تکنولوژي معموال به نتایج زیر منجر می شود 

  .توانمندي هاي محوري سازمان در رابطه با تکنولوژي مورد شناسایی قرار می گیرد -

  شکاف تکنولوژي میان سازمان ورقبا مشخص می شود  -

  .جذابیت تکنولوژي مشخص میگردد  -

  .هماهنگی و تناسب بین تکنولوژي و تحقیق و توسعه سازمان مشخص می گردد  -

  .دستورالعمل هاي الزم براي انتقال تکنولوژي معلوم و معین می گردد -

  .ی گیرد در استراتژي توسعه و تحقیق باز نگري صورت م -

  )شاخص هاي انتخاب تکنولوژي هاي جدید (

  .د نمی شو در نظر گرفتهبراي انتخاب بهترین و مناسبترین تکنولوژي معموال شاخص ها در پنج دسته به شرح زیر 

  .وضعیت صنعتی و اقتصادي 

 .تاثیرات زیست محیطی 

 .نیازهاي اجتماعی 

 .امنیت ملی و فرا ملی 

 )92، ص 1385، ياحمد(. پویایی تکنولوژي 

  انتقال تکنولوژي
  . انتقال تکنولوژي اصطالحا به فرایندي گفته می شود که طی آن جریان تکنولوژي از یک منبع به منبع دیگر جاري می شود  

  عوامل مؤثر در مؤفقیت امیز بودن انتقال تکنولوژي 
از . م شـود  اآمیـزي انجـ   باشند تا انتقال تکنولوژي بصورت موفقیتبایستی داراي شرایط الزم و کافی تکنولوژي  منتقل کننده و دریافت کننده

  :توانند نقش مهمی داشته باشند  عبارتند از  جمله عواملی که در این راستا می

  میزان تجربه و دانش هر یک از عناصر

 میزان هماهنگی بین عناصر

 ي تبادل اطالعات  زبانی بین عناصر و موثر بودن مکانیزمها میزان هم

 زان تجربه ، مهارت و دانش مدیریت انتقال تکنولوژي در هریک از عناصر بخصوص دریافت کننده می
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 میزان مهارت ، دانش و هماهنگی اعضاي تیم انتقال تکنولوژي 

 ي ارزیابی فرایند انتقال تکنولوژي  ها تعیین شاخص

 میزان آمادگی براي پذیرش تکنولوژي در سازمان دریافت کننده

 یی و استخدام متقابل پرسنل بین انتقال دهنده و دریافت کنندهامکان جابجا

  سطح توسعه یافتگی تکنولوژیکی کشور دریافت کننده 

  تکنولوژي انتقالبررسی امکان سنجی 
و امکـان   به عبارتی دیگر مفید بـودن . رد یگقرار بررسی و تحقیق  مورد الزم است امکان سنجی کلیه مراحل يانتقال تکنولوژقبل از اقدام به 

هاي ممکن از ابعاد فنـی ، اقتصـادي و مـالی ، اجتمـاعی و      بدین منظور باید تمامی پیشنهادها و راه. پذیر بودن آن باید کامال معلوم و مسجل گردد

  .پردازیم سیاسی مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد که در زیر به شرح انها می

  : بررسی وسایل فنی مورد نیاز   
ی از لوازم و تجهیزات مورذ نیاز ، نیروي انسانی متخصص ونیمه متخصص ، برق ، آب ، زمین و سایر ملزومات را تهیه مـی  بدین منظور فهرست

  .   پردازیم کنیم و سپس به تخمین هزینه آنها بر اساس پول رایج می

متکی بود و همچنین نباید ایـن مهـم را بـه     براي تهیه فهرست لوازم و تجهیزات مورد نیاز نباید به یک و یا چند مهندس خارجی و یا داخلی

گیرند سپرد و همچنین باید از توجه به فروشندگانی که فقط فروش چند قلم کاالي خود را  اي تجهیزات را در نظر می اشخاصی که فقط بعد  هزینه

  . در نظر دارند پرهیز کرد

تواند  اند می شورت و الگو برداري از کسانی که این کار را انجام دادهانجام این مهم تنها به وسیله مهندسین مجرب و متخصص و با همکاري، م

  .امکان پذیر باشد

  :تجزیه ، تحلیل و بررسی از نظر فنی
امکانات، هزینه، کیفیت، میزان دسترسی به کاالها و خدمات مورد نیاز، وسایل و تجهیزات برق، آب، زمین، :در این بررسی تمامی عوامل شامل 

  . گیرد ، ساختمان و غیره مورد مطالعه قرار مینیروي انسانی

از واگذاري امر تجزیه و تحلیل فنی به متخصصین خارجی باید پرهیز کرد زیرا آنها از وضعیت نیـروي انسـانی و آموزشـهاي الزم و تجهیـزات     

  .گیرند ور خودشان در نظر میزیربنایی همچون برق، تلفن، جاده و سایر موارد در کشور ما آشنایی ندارند و شرایط را همانند کش
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  :تجزیه و تحلیل وبررسی از نظر اقتصادي 
  : گیرد تجزیه و تحلیل اقتصادي معموال از دو منظر صورت می

  : از بعد هزینه - 1
بود و این گردد که چه مقدار هزینه در بر خواهد  گیرند و مشخص می ها به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می در این بررسی هزینه

  .ها کدامند  هزینه چگونه تامین خواهد شد و یا به عبارتی منابع تامین کننده هزینه

  :از بعد عواید -2
گردد  مسـلما در بخـش دولتـی، مخصوصـا در مـواردي کـه مسـایل و         با بررسی عواید و تجزیه و تحلیل آن سود حاصل مشخص و معلوم می

گردد مبحث عواید بین دو بخش خصوصی و دولتی کـامال از یکـدیگر    ی و امنیتی و سیاسی مطرح میالمنفعه و همچنین مسایل مل موضوعات عامل

  .مثال ممکن است در بخش دولتی تحول در یک صنعت زیر بنایی موجب دسترسی به سود و عواید کالنی در صنایع دیگر گردد. گردد متفاوت می

  :تجزیه و تحلیل از بعد اجتماعی و فرهنگی
توانـد جامعـه    تکنولوژیکی که در نظر است انجام گیرد باید در جهت خواسـتهاي جامعـه باشـد کـه ایـن جامعـه مـی        انتقالاشت  باید توجه د

  .کارکنان، جامعه مدیران، جامعه مشتریان و یا سایر جوامع باشد و همچنین باید با فرهنگ حاکم بر آنها مغایرتی نداشته باشد 

  :یتی تجزیه و تحلیل از بعد سیاسی و امن
است این بخش از تجزیه و تحلیل بسـیار حـائز اهمیـت جلـوه      در دنیاي امروز که هیچ چیز بدون تاثیر از مسایل سیاسی و امنیتی باقی نمانده

یـک  تصور کنید اگر براي انجـام  . گیرد ماند و یا اینکه به سرعت انجام می به خاطر مسایل سیاسی و امنیتی معطل می عملطوري که یک  کند به می

تکنولوژي الزم باشد تجهیزاتی خریداري شود که تنها در کشوري موجود است که با کشور ما رابطه سیاسی خوبی ندارد، چه اتفـاقی خواهـد    انتقال

  .افتاد

ه بـا صـرف هزینـ     اي از مسایل سیاسی و امنیتی حتی بعضی از تحوالت که صرفه اقتصـادي ندارنـد ،   گردد به خاطر پاره همچنین مشاهده می

  )147-200، ص 1354، انپوریک( .باالیی صورت پذیرد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

 

١٠ 
 

  نتیجه گیري 
  :گردد یر ارائه میز يشنهادهایج و پیانجام شده نتا يها یبا توجه به مطالب ذکر شده بررس

 .جاد گرددیمدرن ا يند انتقال تکنولوژیم فراتیک یکشور  یدر سازمان هواشناس - 1

 .ادارات باشد یاس از تمامک نفرکارشنیر و یک نفر مدیم مرکب از ین تیا - 2

 .م مشارکت داشته باشندین تیحداقل پنج استان در ا - 3

 .یک تیم فنی تحت عنوان پیش بین تکنولوژي تشکیل گردد - 4

 .از شرکت هاي وارد کننده و تولید کنندگان براي شرکت در تیم دعوت شود - 5

 .هر گونه خرید در سایه انتقال تکنولوژي صورت گیرد -6

 .اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی بررسی و مورد توجه قرار گیرد فنی ،اقتصادي ،  در تمامی موارد عوامل - 7

 همواره با توجه به کلیه عوامل مناسب ترین تکنولوژي انتخاب شود نه باالترین تکنولوژي - 8

 . توانایی هاي کارشناسان داخلی اعم از کارشناسان داخل و خارج سازمان مورد توجه قرار گیرد - 9

 .نشودآموزش هرگز فراموش  -10

 .تولیدکنندگان داخلی مورد حمایت قرار گیرد -11

 .قراردادها کامل و با باالترین وجه ها منعقد و اجرا گردد -12
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