
 

 نگرانتخاب استراتژی تکنولوژی آینده اصلی الگوی نمایانگر معیارهای

  ع پیشرفته هوافضادر صنای 
 1محمدحسن احمدآبادی

 2*محمدعلی کرامتی 

 3طهمورث سهرابی 

 چکیده 
 گرودر ای جدید، آینده خود را هیری تکنولوژیگکارب برخورداری از قابلیت ضمن ،یع پیشرفتهصنا

جهت اثرگذاری  مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به اینند. نبیمیکنولوژی تمدیریت بر تغییرات سریع 

هدف از انجام این از اهمیت مضاعف برخوردار است. ، و امنیتی تکنولوژیکی ،در ابعاد مختلف اقتصادی

یشرفته هوافضا است، در صنایع پ نگرآینده انتخاب استراتژی تکنولوژی ارایه الگو و معیارهای ،تحقیق

 ،"بنیادسازی دادهنظریه" کیفیروش تحقیق  از دلیل ماهیت پژوهش، با رویکرد استقرایی و هب که

نفر از  18با  ،هدفمند، و رودررو  ساختار یافته،نیمه هایاز طریق مصاحبهها داده استفاده شده است.

 بندیو جمعآوری و سپس با سه مرحله کدگذاری، تحلیل جمعخبرگان این صنعت،  متخصصین و

رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی در نگاه کلی دهد که ها نشان مییافته گردیده است. 

قابلیت و توان فنی مشتریان،  تحریم، ،حاکمیتیگری همچنین مالحظه گردید، مطالبه .غالب است

 در مهم و اثرگذارای ه از معیار ،... و قابلیت و باور نفرات و متخصصینجایگاه سیستمی تکنولوژی، 

ای موجود متمایز هاز مدلدر این صنعت تخاب استراتژی تکنولوژی را که ان ،است بدست آمدهالگوی 

مشتریان در  مطالباتحضور و  ،باالدستیاسناد  ضرورت توجه به گیری تحقیق،در نتیجه کند.می

 های سازمانی،و مدیران، فراتر از نظامات و رویه قش متخصصینفرایند توسعه تکنولوژی، مراقبت از ن

متناسب با تحوالت و تهدیدات محیطی،  ،رسانی تکنولوژیزبرو انتخاب هوشمندانه محصول الگو و

از جمله  ،پیشرفت تکنولوژی هوافضایینیل به جهت  ،و... ثرگذاری تکنولوژیاهای مختلف توجه به الیه

 نتایج این تحقیق است. 

نظریه سازی آیند نگری، ، هوافضا پیشرفتهتکنولوژی، صنایع استراتژی تکنولوژی،  :های کلیدی واژه

 .داده بنیاد
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 مقدمه

یت کارهای گوناگون به مدیروامروزه افزایش برتری اقتصادی و امنیت کشورها، صنایع و کسب

های نوظهور منتظر چندان دور، تکنولوژیاثر بخش تکنولوژی بستگی دارد. در آینده نه

 ,Hughes & Evens) بهتر شدن، با بدتر شدن تند، برایاثرگذاری روی اهداف محلی ما هس

برداری بهره ، به نوعی که(1395)گرشاسبی و همکاران،  تکنولوژی خالق ارزش است(. 2018

ها در بازار است کار، که عامل بقای شرکتوپذیری کسبقویا بر رقابت ،اثربخش از تکنولوژی

ها برای نوآوری الزمه بنگاهدر این راستا . (1383کاشانی و سیداصفهانی، کریمی) گذاردتاثیر می

و پیشرفت تکنولوژی  ،توسعه و گذاری روی تحقیقسرمایهکسب موفقیت در بازار رقابتی است و 

 Tugsuz) آوردقابلیت نوآوری در مرز دانش را فراهم می نقش حیاتی در تقویت نوآوری داشته و

& Puventhiran, 2017). های نوآوری، تولید دانش است که جنبه اصلی فعالیت از طرفی

توان آشکارا می و لذا  .(Sliger, 2017) موجب ایجاد نوآوری در اقتصاد و رفاه عمومی است

بکارگیری صحیح تکنولوژی، کلیدی برای پیشرفت و  ،و فراتر از آن ،عنوان نمود که توسعه

علم در این راستا (. 7 :1394کسب موفقیت در اقتصاد رقابتی کنونی جهان است )سمیعی نصر، 

موجب تقویت تحقیقات و کنند و تکنولوژی نقش محوری در فرهنگ و تفکر دفاعی بازی میو 

 تفکر نوآورانه در ایجاد پیوند بین نیازهای استراتژیک حال و آینده دفاعی و امنیتی دارند

(Durrant Whyte, 2017 .)توسعه، ناشی از ل رشد و بهبود عملکرد نوآورانه در کشورهای در حا

و نتیجه تحقیق و توسعه گذاری مستقیم خارجی منبع سرمایهاز دو  اثرات سرریز تکنولوژی

توسعه داخلی در صنایع  و ای از تحقیقو بخش عمده، (Qin & DU, 2017) درونی است

 ب افزایشجمو کارها،وسر ریز این نتایج به سایر کسبگردد. که پیشرفته هوافضایی انجام می

حاصل چهار  ،هاپذیری بنگاهرقابت توان چرا که. گرددها میپذیری در سطح بنگاهتوان رقابت

و مدیریت  ،عامل، قابلیت تکنولوژی محوری، فرایندهای منابع انسانی، مدیریت عملیات تولید

 نقش کلیدی در ایجاد و حفظ این قابلیت را دارد ،این بین، تکنولوژی درتکنولوژی است، که 

(pinilla & etall, 2019 .) صنعت نسل همراه با  تغییرات تکنولوژیالزم است توجه گردد که

 ,kaziboni & etall) پذیری صنایع استیانگر فرصتی برای بازیابی و ارتقاء رقابتچهارم ب

توسعه،  و در حوزه تحقیق ،گذاری شرکتهاسرمایهو اتخاذ درست استراتژی تکنولوژی و  (،2019

عصاری ) ایجاد فرصت کسب تکنولوژی، خلق محصول جدید و ایجاد مزیت رقابتی استموجب 

ها یک نتگاهی نهگردد تا، فقدان استراتژی تکنولوژی مناسب، موجب می(. 1398 و همکاران،

ینده آبلکه یک صنعت و حتی یک کشور در عرصه رقابت تکنولوژی دچار غفلت شود و  ،شرکت
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گیری و ورود یک تکنولوژی جدید از طرف رقبا، نگرانی از غافلو لذا دهد، بخود را از دست 

که الزم است ، (1397)خمسه و بهروزی،  ها و صنایع پیشرفته استچالش بزرگی برای شرکت

های عمیق این حوزه مدیریت ها و چالشبیموقع استراتژی تکنولوژی، آسبا انتخاب درست و به

های مختلفی برای گیری راهبردی، مدله باالی این تصمیمبا توجه به اهمیت و جایگا گردد.

ها عمدتا با دو رویکرد، موقعیت رقابتی تدوین استراتژی تکنولوژی ارایه گردیده است. این مدل

 ،یابیرویکرد موقعیت اند.ارایه گردیدهو در برخی منابع بصورت ترکیبی یا رویکرد منبع محور 

راهکاری برای پاسخ به محیط و  ،دهد و استراتژی تکنولوژیاصالت را به بیرون از بنگاه می

های مدل .کندمیحمایت  هبنگا نکال یتژاسترا دستیابی به موقعیت رقابتی برتر است و از

از جمله این رویکرد از تدوین استراتژی تکنولوژی  ،...و 4، چیلت3، هکس و مازلوف2، لیتل1پورتر

 هبنگادرون  بهرا  لتاصا رمحو منبع دیکررو ،مقابلدر (. 1389)آراستی و پاک نیت،  هستند

 ها قابلیت تحلیلو  یابیارز ،تژیکاسترا ریزیبرنامه یندافر وعشر نقطة ،لیلد همین به ،هددمی

های مدلند. رومی رشما به تبلندمدو  ارپاید قابتیر مزیت صلیا منشأ که ،ستا هبنگا منابعو 

همان ) کننداز این رویکرد پیروی می ،9و نوگامی 8ایتامی، 7ونیآ، د6، چیه زا5پارهالد و همل

های موجود فارغ از جایگاه و سطح تکنولوژی رویکردها و مدلگردد، چنانکه مالحظه می منبع(.

بسته به اینکه محصوالتشان چه سطحی  ،هاصنایع و سازمان ،اند، در حالیکهبنگاه، ارایه گردیده

شوند )رادفر بندی میدسته ،گیرند و شدت تحقیق و توسعهکار میها را برای تولید باز تکنولوژی

پیشرفته، صنایع بندی شامل صنایع غیرپیشرفته، نیمهاین دسته(. 258 :1394خمسه،  و

بین  یتفاوت معنادار و عمیق گردد. در مطالعات انجام گرفته، پیشرو میصنایع پیشرفته و 

در  ،های تصمیم گیری متفاوتنیازمند اقدامات و مدلهای مختلف از جایگاه تکنولوژی، صنعت

 الگویکه رسد به بیان دیگر الزم بنظر می از صنایع است. یفهر ط در جهت توسعه تکنولوژی

یا اتخاذ استراتژی تکنولوژی در یک صنعت غیرپیشرفته و متوسط، مانند صنعت نساجی 

در صنعت پیشرفته  .ت باشدمانند صنعت هوافضا متفاو با یک صنعت پیشرفتهساختمان، 
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، 1پیشرفته، نانومیکروالکترونیک، مخابرات، کامپوزیتناوبری،  :هایی نظیرهوافضا، تکنولوژی

، 3دینامیکدینامیکی، آیروسازیشبیه ،2پیشرانش کنترل، الکترواوپتیک، فلوفورمینگ،

و در حال تغییر 6که همگی از تکنولوژی های پیشرفته و...5حلقهدر، سخت افزار4ایرواالستیسیته

دگی، نو بودن و نرخ تغییرات باالی یدلیل پیچه در صنایع پیشرفته ب ،گردداستفاده می ،هستند

ها گذاری روی تکنولوژیسرمایه گیری برای انتخاب، نحوه کسب وتکنولوژی، مدل تصمیم

قابل تاملی با صنایع غیر پیشرفته است. این های  ستراتژی تکنولوژی( دارای ابعاد و تفاوت)ا

و اقتصادی باال، و خصوص در صنعت پیشرفته هوافضا، که دارای اهمیت دفاعی ه ها بتفاوت

برابر بررسی و  دید و تحریم است، دارای حساسیت مضاعف و باالیی است.همواره مورد ته

هایی در بخشها وجود رویههای محسوس این صنعت، و مطالعات انجام گرفته، علیرغم پیشرفت

تخاب استراتژی تکنولوژی وجود از شیوه انو واحدهای مختلف، هیچ سند و الگویی یکپارچه 

موجب کند شدن و بعضا شکست برخی پروژه هاست.  ،ندارد، و این موضوع ضمن تحمیل هزینه

 :نی برسوال اصلی پژوهش مب پاسخ بهبرآوردن این خال تحقیقاتی، و این تحقیق در راستای 

، به دنبال چیست؟ در صنایع پیشرفته نگرآینده انتخاب استراتژی تکنولوژی معیارهای اصلی

برای صنایع پیشرفته  آینده نگر انتخاب استراتژی تکنولوژیو الگوی معیارهای اصلی  شناسایی

ضمن برخورداری این  هوافضا با رویکرد نظریه سازی داده بنیاد است. با انجام این تحقیق،

در جهت کاهش هزینه و ریسک  صنعت از یک الگوی مناسب انتخاب استراتژی تکنولوژی،

ارزشمند  تجربیاتو انتقال و انتشار 7برداریامکان الگو دستیابی و مدیریت بهتر تکنولوژی،

از جنبه موضوعی و روش  گردد. همچنینبرای سایر صنایع پیشرفته نیز فراهم می ،حاصله

های انتخاب استراتژی تکنولوژی موجود اضافه تحقیق، معیار ها و مدل مفهومی جدیدی به مدل

 .خواهد شد

 

 پژوهشهای  مبانی نظری و پیشینه

 و غیرپیشرفته از نگاه تکنولوژی 8بندی صنایع پیشرفتهتعریف و دسته
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ها را برای تولید بکار سطحی از تکنولوژیها بسته به اینکه محصوالتشان چه صنایع و سازمان

(. در این 258: 1394شوند )رادفر و خمسه، بندی میگیرند و شدت تحقیق و توسعه دستهمی

های تکنولوژی پایین(، صنایعی هستند که از تکنولوژی) بندی، صنایع غیرپیشرفتهدسته

تغییرات تکنولوژی آرام و نسبتا کنند. این دسته از صنایع با و سطح پایین استفاده می1معمولی

کنند، آنها با ثباتی مواجه هستند، از کارکنان با سطح آموزش و مهارت نسبتا پایین استفاده می

آنها زیر میانگین  ،2قیق و توسعهکنند، مخارج تحاز عملیات دستی یا نیمه خودکار استفاده می

کند، محصوالت تولیدی ن تغییر نمیبا ثبات و چندا ،صنعت است، پایه تکنولوژی مورد استفاده

مانند صنایع نساجی و پوشاک، ساختمان،  ،کنندآنها عمدتا نیازهای اساسی انسان را تامین می

پیشرفته )تکنولوژی بندی دیگر صنایع نیمه(. در دستهKhalil, 2000: 28) ...ها ونوشیدنی

که از سرعت تغییرات  ،سر و کار داشته 3های متوسطمتوسط(، صنایع هستند که با تکنولوژی

متوسط برخوردار بوده، عمر محصوالتشان نسبت به صنایع غیر پیشرفته کمتر است و نسبت 

(. مانند 258: 1394% است )رادفر و خمسه، 5% تا 1.5های تحقیق و توسعه حدود هزینه

 ی(، آن دسته از صنایعصنعت خودرو، لوازم تحریر و ... همچنین صنایع پیشرفته )تکنولوژی باال

های پیشرفته، که دارای عمری کوتاه، تغییرات زیاد و پیچیدگی باالیی هستند که از تکنولوژی

(. این صنایع از کارکنان با تحصیالت باال استفاده 443کنند )همان منبع: هستند، استفاده می

دهند، تکنولوژی ل میکنند، تعداد زیادی از کارکنان آنان را مهندسان و دانشمندان تشکیمی

کنند، آنها با سرعت بیشتر از سایر صنایع در حال تغییر است، با نوآوری تکنولوژی رقابت می

 10معادل  های تحقیق و توسعه به فروشبودجه تحقیق و توسعه آن باالست )نسبت هزینه

ع استفاده تواند از تکنولوژی برای رشد سریکه می و یا دو برابر میانگین صنعت است(،درصد 

 بیانی دیگر به(. Khalil, 2000: 27)گردد کند و با ظهور تکنولوژی رقیب، بقایش تهدید می

های تحقیق و صنایع پیشرفته صنایعی هستند که دارای دو ویژگی بارز باشند: سرانه هزینه

 "درصد درگیری نفرات با حوزه، و 4درصد صنعت مرتبط باشند  80شرکت، باالتر از  توسعه

"علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی
حداقل  درصد از متوسط سرانه کشوری بوده و 50بیش از  5

گیرند که صنعت جای می 50درصد کارکنان است. در امریکا با این تعریف حدود  21معدل 

در دسته چهارم، صنایع پیشرو  (.markmuro, 2015صنعت هوافضا از جمله آنها است )
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 دالر بود. 450بیش از  2015این عدد در سال . 4
5
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برای اولین  ،1های نوظهورسازی تکنولوژیاین صنایع با تجاری ،دارند)تکنولوژی نوظهور( قرار 

و ساختاری کامال منعطف و علمی از محیطی کامال متغیر و پر  ،بار در تولید محصوالت خود

یر قابل رقابت است. این ریسک برخوردارند. ارزش افزوده محصوالت این صنایع باال و غ

ند موجب تغییرات بزرگ در نهادهای اجتماعی و خود توانها و صنایع مرتبط میتکنولوژی

 : Khalil, 2000) …، اینترنت و4و ابر رسایی3، مهندسی ژنتیک2اجتماع شوند مانند صنعت نانو

27 .) 

 و معیارهای انتخاب آن استراتژی تکنولوژی 

 Peterبرای برآورده ساختن اهداف بشری ) ،ابزار، فرایند یا دستگاهی است ،تکنولوژی

kihara,2016: 3 ) . شامل یک استراتژی کالن و یک یا چند استراتژی کسب و 5بنگاهاستراتژی ،

های جاری با ابزاری مدیریتی است جهت هماهنگ کردن فعالیت 6کار است. استراتژی کالن

، استراتژی تکنولوژی .(lambaerts, 2017: 15)عملکرد بنگاه  محیط، به منظور حفظ و ارتقاء

سازمان در حوزه  توان آن را ترجمه و تفسیر استراتژی کالنعملیاتی است که می یک استراتژی

-استراتژی تکنولوژی، تعیین اولویتاز نگاه طارق خلیل . (dalnila, 1989: 5)تکنولوژی دانست 

 ,khalilکالن بنگاه است )های سرمایه گذاری در زمینه توسعه تکنولوژی با توجه به استراتژی 

تر، استراتژی تکنولوژی به عنوان پایه و اساس استراتژی کسب و در تعریفی کامل(. 322 :2000

ها، سوالتی نظیر: چه تکنولوژیبه کند برای پاسخ و کمک می ،کار و ایجاد مزیت رقابتی است

هایی باید مورد قابلیتها و رقابتهایی برای کسب مزیت رقابتی مورد نیاز است؟ چه تکنولوژی

گذاری برای توسعه تکنولوژی مورد نیاز است؟ ند؟ چه سطحی از سرمایهاستفاده قرار گیر

استراتژی ساخت یا خرید کدام است؟ چگونگی عرضه تکنولوژی برای نفوذ محصول در بازار و 

 ,bergelman & etalاینکه چگونه توسعه تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی سازماندهی گردد؟ )

گردد این است که دامنه و اهمیت استراتژی تکنولوژی،  (. نکته مهمی که باید توجه10 :2001

تکنولوژی مشخص و شفاف،  ها مشخص می گردد، ولی وجود یک استراتژیمعموال برای سازمان

با توجه  (.sahlman, 2010: 33ها، متغیر و متفاوت است، حتی برای صنایع پیشرفته )در بنگاه

های مختلفی جهت ر کسب و کارها ، مدلبه تعاریف مختلف از تکنولوژی و شرایط حاکم ب
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معیارهای تدوین و انتخاب استراتژی تکنولوژی ارایه گردیده است. برابر تحقیقات انجام گرفته، 

ارایه  1های معروف و موجود در جدول شماره اصلی و مهم انتخاب استراتژی تکنولوژی در مدل

و )طباطبائیان و فتح  (1999و آراستی،  1( و )ورنت1395)اثباتی و همکاران،  گردیده است.

( و )زندی، 1394و همکاران، و )کریم پور کلو  (1391و )اعرابی و همکاران،  (1387الهی، 

1393.) 
 های موجود( معیارهای اصلی  و مهم انتخاب استراتژی تکنولوژی در مدل1) جدول

 ردیف

 

زمان 

 ارایه مدل

مدل تدوین 

استراتژی 

 تکنولوژی

اصلی و مهم توصیه شده برای انتخاب استراتژی معیارهای 

 ولوژینتک

 زاچیه 2001 1
زمان معرفی تکنولوژی  -روش اکتساب تکنولوژی -نگاری محیطیآینده

 انتخاب و تعیین تکنولوژی های مناسب -

 پورتر 1980 2

 -تکنولوژی بالقوه -های موجودتکنولوژی -هازنجیره ارزش فعالیت

بینی روند پیش -جذابیت تکنولوژی -گذاریسرمایهتوانمندی بنگاه برای 

 تحوالت تکنولوژی

 موقن 1998 3
توانمندی بنگاه در  -جذابیت تکنولوژی جدید -تکنولوژی مهم بنگاه

 های شناسایی شدهتکنولوژی

4 1380 
 -تلفیقی موقن

 پورتر

های تکنولوژی -هازنجیره ارزش فعالیت -استراتژی و اهداف کالن بنگاه

 توانمندی بنگاه در هر تکنولوژی -جذابیت تکنولوژی ها -جدید

 هکس و مازلوف 1991 5

استراتژی   -نیازهای تکنولوژی-گیری کلی سازمانماموریت و جهت

 -جذابیت و روند تکنولوژی -واحدهای استراتژیک تکنولوژی -وکارکسب

 توان داخلی برای کسب تکنولوژی

 چیلت و توویستیکا 2001 6

های مهم تکنولوژی -فرایندهای کلیدی -1کلیدی موفقیت در بازارعوامل 

ارزیابی  -ارزیابی اثر رقابتی تکنولوژی -و مرتبط با فرایندهای کلیدی

 توانمندی بنگاه

 لیتل 1997 7

عوامل درونی  -عوامل کلیدی موفقیت در بازار -تحلیل وضع بازار

های ارزیابی تکنولوژیشناسایی و  -های مورد نیازتکنولوژی-1موفقیت

 مهم و استراتژیک

 بوزآلن و همیلتون 1981 8
موقعیت تکنولوژی  -ارزیابی اهمیت تکنولوژی -های مورد نیازتکنولوژی

 استراتژی کسب و کار -وابستگی تکنولوژی -بنگاه

 کنزیمک 1986 9

وری در پروژهبهره -های تحقیق و توسعهبرنامه -عملکرد فنی تکنولوژی

منحنی عمر  -ظرفیت بنگاه در توسعه تکنولوژی -تحقیق و توسعههای 

 تکنولوژی

 زمان معرفی یک نوآوری -دانش فنی -توانایی انجام نوآوری آونیدی 1994 10

                                                           
1
. Vernet 
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 ردیف

 

زمان 

 ارایه مدل

مدل تدوین 

استراتژی 

 تکنولوژی

اصلی و مهم توصیه شده برای انتخاب استراتژی معیارهای 

 ولوژینتک

 تکنولوژی آینده -استراتژی آینده -تکنولوژی جاری -استراتژی جاری ایتامی و ناماگامی 1992 11

 پراهالد و همل 1998 12
-قابلیت محوری بنگاه -چشم انداز تکامل صنعت -استراتژیکاهداف 

 سازماندهی مجدد -هاگذاری جذاب و کششی مبتنی بر قابلیتهدف

 برگلمن و همکاران 2001 13

 -محیط سازمانی -محیط صنعتی -شرایط داخلی -محیط خارجی

-های یکپارچهمکانیزم -روند تکامل تکنولوژی -های استراتژیکفعالیت

 های ایجاد خالقیتمکانیزم -سازی

 مورین 1992 14
جذابت های  -ی تکنولوژیک()ضعف و قوتها های تکنولوژی بنگاهقابلیت

 ) فرصت و تهدیدات تکنولوژیک( های جدیدتکنولوژ

15 1981 AD.L  تکنولوژی مورد نظر -موقعیت رقابتی –بلوغ صنعتی 

 ورنت و آراستی 1999 16
های قابلیت -راهبردی هایتکنولوژی –فعالیتهای کلیدی )راهبردی( 

 جذابیت تکنولوژی -داخلی

 فورد و سارن 1996 17
محیط  -محیط داخلی -برداری از تکنولوژیبهره -دستیابی به تکنولوژی

 خارجی

 

 پژوهش هایپیشینه

های تدوین بندی مدلهای ارزشمندی در حوزه دستهپژوهش برابر جستجو از منابع مختلف،

و الگو مشاهده شد؛ ولی پژوهش مشخصی در حوزه تبیین  موجود تکنولوژیاستراتژی 

معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی حاصل نگردید. این مهم با 

های قابل توجه تکنولوژیک در کشورهای غربی )امریکا و اروپا( و شرقی توجه به پیشرفت

یع پیشرفته هوافضایی، شاید به دلیل ماهیت حوزه و )روسیه، چین و هند( در حوزه صنا

این صنعت خاص بوده باشد. در ادامه  گری درهای تصمیمها و تکینکمحرمانگی انتشار روش

( طی 2005) 1اندریاس الرسن گردد:های انجام گرفته ارایه میای از نتایج پژوهشخالصه

در  ،در نتیجه این تحقیق است. 2با رویکرد منابع محور مدل اصالح شدهتحقیقی بدنبال ارایه 

های کلیدی گانه تدوین استراتژی تکنولوژی تمرکزها از موقعیت در بازار بر قابلیتمراحل چهار

نانکه چ .بیانگر نمونه اصلی مدل و مدل اصالح شده ایشان است (1) شکل کند.غییر میداخلی ت

تغییری ایجاد نشده، ولی در زیر معیارها  ،ی اصلیگردد در این تحقیق معیارهامالحظه می

های کلیدی داخلی به جای توجه صرف به تکنولوژی و همچنین نگاهی توجه و تمرکز بر قابلیت

                                                           
1
. Andreas Larsson 

2
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 بجای نگاهی استاتیک لحاظ گردیده است. ،دینامیک به اثرات تکنولوژی بر کسب و کار

های مختلف موجود در طراحی ( در پژوهشی با بررسی مدل2010) همکارانش مظلومی و 

با اضافه کردن دو معیار  تحلیل محیط   را (1شکل )استراتژی تکنولوژی، مدل اصالح شده 

 .ان خودرو ارایه کردندبرای صنعت ایر داخلی وخارجی
  

 ( مدل اصالح شده بوزآلن و همیلتون1شکل )
های نانو مدلی برای توسعه استراتژی تکنولوژی جهت شرکت"در پژوهشی با عنوان

ها از حوزه نانو کامپوزیت های مختلف موجود،  از آنجا که ،  با بررسی مدل"کامپوزیت ایران

گیرند و دامنه و نرخ تغییراتشان باالست، مدل های پیشرفته و بعضا نوظهور بهره میتکنولوژی

در ادامه با نظر خواهی از  .عنوان مدل پایه انتخاب شده استه دلیل دینامیک بودن به زا بچیه

با حفظ معیارهای اصلی،  ،زامعیار در مدل چیه 32شرکت مورد مطالعه، در نهایت از  10مدیران 

و نیت در تحقیقات پاک .(2010نوری، و فرازکیش، )قاضی اندزیر معیار دچار تغییر شده 22

 یک سساا برتکنولوژی تدوین استراتژی مختلف  یهامدلو  هابچورچا (1389) آراستی

در  1رویکرد عقالیی ،در بعد فرایندی. گرفته است ارقر مقایسهو  یابیارز ردمو ییندافر دیکررو

بررسی شده 4 محوردر مقابل منبع 3محورو همچنین رویکرد موقعیت 2مقابل رویکرد تکوینی

در تحقیق دیگری با اند. بندی شدهدسته های مختلف از نگاه فرایندیت مدلاست. در نهای
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آوری شرکت راهبرد فنبدون بررسی و تغییر در معیارها مدل  استفاده از مدل هکس و مازلف 

ای بر  1مراتبیادامه این تحقیق از روش تحلیل سلسلهدر آهن تدوین شده است. ملی ذوب

از مدل  هابرای تعیین توانمندی هر کدام تکنولوی و هاتکنولوژیبندی و تعیین جذابیت رتبه

قابلیت اقدام به تحلیل  ترسیم نمودار جذابیت/ نواز شریف استفاده شده است. محقق در انتها با

ریمی (. ک1392)خمسه و مفتح،  کلیدی شرکت کرده استتکنولوژی  5ی و تعیین راهبرد برا

ژی تکنولو توسعه یلگوا تبیینو  حیاطر"( در تحقیقی با عنوان 1381کاشانی و سید اصفهانی )

دنبال اثبات فرضیه اصلی خود مبنی بر ه ، ب"کید بر توسعه صادراتتأ با انیردر ا دروخو صنعت

 وجود رابطه معنادار بین تدوین مدل مناسب برای توسعه تکنولوژی و توسعه و بهبود صادرات

دنبال ارایه مدل یکپارچه تدوین استراتژی ه تحقیق دیگری بدر صنعت خودروسازی ایران است. 

طراحی  قیبا استفاده از روش تحق قیدر این تحق یابی است.ژی مبتنی بر رویکرد موقعیتتکنولو

برای تدوین )فرایند( و خروجی مدل،  شامل سه بخش ورودی، میانی پژوهی، مدلی یکپارچه

معیارهای مورد استفاده در  .شده استیابی ارائه تیاستراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقع

)آراستی و های موجود است معیارهای اصلی مدلمدل پیشنهادی این تحقیق، ترکیبی از 

وکار  به موضوع تنوع کسب( 1394یق دیگری آراستی و همکاران )در تحق .(1392همکاران، 

تام )مطالعه موردی شرکت  های بزرگنقش عوامل مؤثر در تنوع شرکت مبتنی بر تکنولوژی و

در این پژوهش از مدل هکس و پراهالد برای تحلیل عوامل موثر بر  .پردازدمی ایران خودرو(

ای در این مدل تیجه تحقیق به خالء عوامل زمینهکار بهره گرفته شده، در نوکسب تنوع

گیری اضافه گردیده است. در پژوهشی با ای به معیارهای تصمیمپرداخته و لذا عوامل زمینه

و بررسی تجربه شرکت  مطالعهی برای تدوین استراتژی تکنولوژی )ارایه یک مدل ترکیب" عنوان

های مختلف تدوین استراتژی تکنولوژی، مدلی ترکیبی معرفی بعد از بررسی مدل ،"قشم ولتاژ(

ها با استفاده از مفهوم واحدهای استراتژی شده است در این الگو شناسایی تکنولوژی

و تعیین روش اکتساب  ،توانمندی -ز طریق ماتریس جذابیتتکنولوژی ااب ، انتخ2تکنولوژی

رنجبر، صفدریصورت گرفته است ) 3گیری چند معیاره ها از طریق روش تصمیمتکنولوژی

 (. مدل پیشنهادی در این پژوهش به شرح زیر است:1396توکلی،  و الیاسی،

از جمله نکات  "تکنولوژی محصولترسیم درخت "گردد، معیار اصلیچنان که مالحظه می

 مهم این تحقیق است، که مورد استفاده واقع گردیده است.
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 مدل ترکیبی تدوین استراتژی تکنولوژی (2شکل )

 ،دهد که هیچکدام از مطالعاتمرور و بررسی مطالعات انجام گرفته در این حوزه نشان می

 و کاربردی دنبال شده و بیشتر بدنبال قیاسیبصورت ها نداشته و عموما پژوهش استقراییجنبه 

برای  های موجود،از میان مدل شناسایی مدل مناسب ها و بندی مدلدسته روشی برای ارایه

و خلق یک الگوی جدید. در همین راستا استفاده از  تبیینتا  ،تدوین استراتژی تکنولوژی بوده

مورد توجه  ،و روش جدید گرددکه منجر به خلق و ایجاد مدل  استقرایی و کیفیروش تحقیق 

بعنوان  )نانو کامپوزیت بنگاه جایگاه تکنولوژی بجز یک مورد که بههمچنین  واقع نشده است.

یک تکنولوژی پیشرفته( جهت انتخاب مدل پرداخته است، سایر مطالعات توجهی به این نکته 

زا را انتخاب کرده و مدل چیه ساده، هر چند که این پژوهش نیز با یک تحلیل نسبتا  اند.نداشته

و لذا در مطالعات انجام گرفته که  رده است.و زیر معیارها ک دهی معیارهابررسی و وزناقدام به 

استراتژی تحقیقاتی در حوزه تبیین و ارایه الگویی برای انتخاب  ءهای آن ارایه گردید خالنمونه

که امید است این تحقیق قادر به جبران  ،تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی حاصل شد

 این نقیصه باشد. 
 

 پژوهششناسی روش

شود، و استراتژی بندی میکمی، کیفی و ترکیبی دسته :اساسا روش تحقیق به سه دسته

و  شناختآن  فهد که های روش تحقیق کیفی استبنیاد یکی از استراتژیسازی دادهنظریه

از آنجا که در  (.1395)پور عابدی،  است صخا یبستردر  قایعو و هاادیداز رو ادفرا ربتجادرک 

ها، برای تدوین استراتژی تکنولوژی در صنایع های موجود، هیچکدام از مدلبررسی مدل
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 پیشرفته هوافضایی طراحی و تبیین نشده اند، و از طرفی توسعه تکنولوژی در صنایع پیشرفته

های ایجاد شده، ها و محدودیتدلیل تحریمه گذشته، بدهه  3)هوافضایی( کشور ایران طی 

ژی تکنولوژی گیری و اتخاذ استراتو به تبع آن، معیارهای تصمیمبستر و شرایط خاص دارای 

 سازی دادهروش تحقیق کیفی نظریهرویکردی استقرایی و لذا استفاده از نیز متمایز بوده است، 

انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع پیشرفته  گویو ال بنیاد، برای استخراج معیارهای اصلی

هوافضایی، مبتنی بر تجارب واقعی انتخاب گردید. نتایج این تحقیق از آنجا که در صنعت 

ها، یک تحقیق آوری و تحلیل دادهاشت، کاربردی، و از لحاظ روش جمعقابلیت کاربرد خواهد د

ها و پیشینه  از جمله: مصاحبه،  اسناد،از طرق مختلف  ،هاآوری دادهکیفی است. برای جمع

و ترکیبی از چند روش فوق کنندگان های شرکتهای پژوهشگر، یادداشتپیمایش ، یادداشت

ها در یک قالب مفهومی، از نسخه بندی مناسب دادهبه منظور جمع د.یاستفاده گرد

در این روش محقق از سازی داده بنیاد استفاده گردید، نظریه مند(نظام رهیافت)سیستماتیک 

ند. هر کبندی مقوالت جهت رسیدن به چارچوب نظری استفاده میمدل پارادایمی برای طبقه

 شوند(، شرایط میانجی شامل عواملی که سبب وقوع پدیده میطبقه با بررسی شرایط علی )

تعامالت عمل یا ذارند(، راهبردهای تعاملی )گ ز طریق عوامل علی بر پدیده اثر میشرایطی که ا)

از طریق راهبردهای  نتایج پدیده که) گیرند( و پیامدها مشخص که از پدیده مرکزی نشات می

تحلیل  ،(. در این روشStrauss&Corbin, 1990: 270) شوند. می بررسیحاصل می گردد( 

از سه مرحله و لذا  .(94:  1394فرد و همکاران، )دانایی گیردها طی سه مرحله انجام میداده

گیری روش نمونه های تحقیق استفاده گردید.کدگذاری باز، محوری و انتخابی برای تحلیل داده

 ،های کیفی مانند انواع دیگر پژوهش بنیادُپردازی داده نظریه کنندگان درو شرایط مشارکت

ها نیست و  ها و اصالت یافته پذیری داده متکی بر تصورات معرف بودن نمونة آماری، برای تعمیم

و لذا در  .(85: 1394دانایی فرد و همکاران، ) شوند انتخاب می ها به صورت هدفمند عموماً نمونه

. گردیداستفاده هدفمند بجای تصادفی( ) 1نظری گیری نمونهفرآیند  تحقیق ازطی فرآیند 

مشارکت بنیاد است. پردازی داده های اساسی نظریه گیری نظری در واقع یکی از ویژگی نمونه

 )انتخاب هدفمند( کنندگانی که بیشترین اطالع و تجربه را در خصوص موضوع تحقیق دارند

 (. 86)همان منبع : 

ها دادهآوری برای این تحقیق با چهار معیار مشخص نفرات مورد نظر برای مصاحبه و جمع

اوال نفراتی که خود حداقل یک تجربه اجرای پروژه تحقیقاتی منجر به نتیجه و  انتخاب شدند،

                                                           
1
. Theoretical sampling  
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سازی، از ایده تا محصول را داشته، ثانیا سابقه روشن در انتخاب، کسب و توسعه حداقل تولیدی

که  نوعیه های تخصصی مختلف باشند، باشته باشند. ثالثا نفرات از حوزهیک تکنولوژی را د

-سازی و تصمیمنفرات استراتژیست و مالی و کیفی هم که در تصمیم  ،هاتیسعالوه بر تکنولوژ

های مختلف، گیری دخیل هستند باشند، و معیار چهار اینکه سعی شد نفرات انتخابی از بخش

ها و ها باشند تا با کسب دیدگاههای خصوصی دانش بنیان و دانشگاهسازمان دولتی، شرکت

تجربیات مختلف در بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی، غنای الزم در کیفیت و تنوع 

ست که نفرات مورد هدف، محدود، و به نوعی نادر باشند. ا ها برقرار باشد. طبیعینظرات و داده

)ضرورت روش  و از طرف دیگر به جهت ضرورت تنظیم و اختصاص وقت حضوری برای مصاحبه

یرش نفرات نیز دچار محدودیت مضاعف بود. بدین منظور در قدم اول تحقیق( هماهنگی و پذ

سازمان دولتی،  نفر از 21های مختلف شناسایی گردیدند که از این تعداد نفر از بخش 33تعداد 

بنیان بودند. بعد از مذاکره و هماهنگی برای انجام نفر از شرکتهای دانش 7ها و نفر از دانشگاه 5

نفر آمادگی خود را برای مشارکت در تحقیق اعالم و برای  18عداد مصاحبه، در نهایت ت

 ارایه شده است:( 2) تحقیق در جدول اقدام گردید. اطالعات مشارکت کنندگانمصاحبه 
 پژوهش( جامعه آماری 2جدول )

 ردیف
نوع 

 سازمان
 تعداد

متوسط 

 سن

متوسط 

تجربه 

 مفید

 متوسط تحصیالت

زمان 

مصاحبه 

 )دقیقه(

کل زمان 

مصاحبه 

 )دقیقه(

1 
سازمان 

 دولتی
11 45 25 

 نفر دکتری تخصصی 7

 نفر فوق لیسانس 4
80 880 

2 
استاتید 

 ها دانشگاه
 136 34 دکتری تخصصی 23 47 4

3 

های  شرکت

دانش 

 بنیان

3 37 15 
 نفر دکتری تخصصی 1

 نفر فوق لیسانس 2
50 150 

 دقیقه1166 دقیقه 64.7  سال 21 سال 43 18 جمع کل

 

 ایرز ،ستا داـبنی داده دازیرـپ نظریهتحقیق در روش  پایایی ةکنند بیان ی،نظر عشباا نقطه

آن در روش   ایجـنتو  هاداده ارتکر یناو  دازدپرمی تحقیق یهاداده ارتکر به ینظر اشباعنقطة 

 18 حاضر هشوپژدر  (.1395) پور عابدی،  هدد می ننشارا  تحقیقروش  پایایی ،شناسی

 دجوو با، نیامد دستبه  اـهاز داده یدـجدی موـمفه ،دوازدهم احبةـمصاز  که، شد اجرامصاحبه 
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 به توجه با مددرآ ارـجا به نیز یگرد مصاحبةشش  نظری، عشباا لحصواز  نطمیناا ایبر ،ینا

 .شد حاصل ینظر عشباا ،دـنیام تـسده ب اـمصاحبهههای دادهاز  یجدید ممفهو هیچ ینکها

 

 ها دادهتجزیه و تحلیل 

تجربه در حوزه تحقیقات و توسعه نظر و صاحببعد از انتخاب نفرات صاحب ،در این مرحله

گردید.  1بصورت نیمه ساختار یافته ،و هماهنگی قبلی اقدام به مصاحبه حضوری ،تکنولوژی

به نظر شما در صنایع پیشرفته هوافضا چه عوامل و "سوال اصلی ما برای تحقیق این بود که 

معیارهایی مبنای انتخاب و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و توسعه یک تکنولوژی 

های مورد تاکید مصاحبه شونده روی و معیار هاسعی شد در حین مصاحبه سرفصل ."؟هستند

برداری گردد و برای اطمینان از تکمیل نظرات درانتهای هر مصاحبه، عناوین و  داشتکاغذ یاد

ها، برای ایشان قرائت و تاییدیه ایشان دریافت گردد. ضمنا ذکر معیارهای استخراجی از صحبت

های ها، دادهگردید که اگر موارد دیگری باقی مانده تکمیل کنند. بعداز تکمیل مصاحبه می

سوابق موجود با استفاده از تکنیک  ها، تجربیات، اسناد وسازی مصاحبهدهبدست آمده از پیا

 (3) در جدول .و کدهای باز ثبت گردیده است داده 128استخراج و در قالب  2تحلیل محتوی

 ها و کدهای استخراج شده ارایه گردیده است.نمونه هایی از متن مصاحبه

 استخراجی( نمونه های از مصاحبه ها و کدهای 3جدول )

کد مصاحبه 

 شونده
 متن مصاحبه

 ها اولیه کد

 استخراجی

Q1-1 
ها معموال  و خیلی وابسته به روحیات  و ماندگاری نفرات پروژه موفقیت

 های مدیریتی هم خیلی نقش داردهاست،  سلیقهپروژه
 باور نفرات و مدیران

Q1-2 
تکنولوژی در گیری نوع تکنولوژی و شیوه کسب مشتریان ما  برای  بکار

 کنند.حین تنظیم پیوست فنی قراردادها و پیگری پروژه چانه زنی می

زنی توان فنی و چانه

 مشتریان

Q2-1 
برای انتخاب مرجع تامین تکنولوژی باید اعتماد و اطمینان داشته باشیم. 

 تا ریسک تامین ما کم باشد

 -اعتماد و اطمینان

 ریسک تامین تکنولوژی

Q2-2 
سازی هستیم. تا خاطر تحریم، مجبور به بومیه ها را بلوژیما خیلی تکنو

 در مراحل تولید دچار مشکل نباشیم

سازی بومی –تحریم 

 تکنولوژی

Q4-1 
شاخص مالی معموال کم رنگ است بیشتر منافع ملی و مطالبه ای که 

 نهاد باال دستی دارند مبنای توسعه تکنولوژی است
 گری حاکمیتیمطالبه

Q3-2 
ه بر ساله توسعه محصول داریم ک 20سالهای قبل یک نقشه راه ما از 

 های مشتری بروز میکنیم.مبنای تحلیل تهدیدات و نیاز

نقشه راه توسعه 

تحلیل  -محصول

                                                           
1
. Semi constructive  

2
. Content analysis 
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کد مصاحبه 

 شونده
 متن مصاحبه

 ها اولیه کد

 استخراجی

 نیاز مشتری -تهدید

Q5-1 
مزیت تکنولوژی و اینکه آن تکنولوژِی در کدام حلقه سیستمی محصول 

 جا دارد مهم است.

جایگاه سیستمی 

مزیت  -تکنولوژی

 تکنولوژی

Q6-1 
معموال ساختار سازمانی و فرایندهای جاری در هر صنعت نقش مهمی در 

 ها دارندموفقیت پروژه

های اختار و فرایندس

 سازمانی

Q6-2 
ای پروژه، بستگی به سطح اثرکذاری تکنولوژی در سطح تگی هزینهوابس

 دارد.ملی یا سازمانی 

سطح اثرگذاری 

 تکنولوژی

Q 7-1 

در انتخاب تکنولوژی، ابعاد توسعه آینده تکنولوژی، میزان ژنریک بودن 

سازی تکنولوژِی  از تجاری تکنولوژی ، میزان ماژوالریتی و امکان فروش و

 جمله موارد مورد توجه است

 

 جذابیت تکنولوژی

 

مند نظامو پیروی از دیدگاه  "بنیادسازی دادهنظریه"ها برابر روش تحقیق تحلیل داده

 .در سه مرحله استفاده و اقدام گردید، استراوس و کوربین

 مدام فرایند تحلیلی نامگذاری مفاهیم، از طریق انجام دادن مقایسه ،کدگذاری باز کدگذاری باز:

ت و جایگاه مفاهیم کسب یکه پژوهشگر دیدگاه متفاوتی در خصوص اهم( است، 1)االکلنگی

ها، و سازی مصاحبهحاضر، بعد از پیاده در پژوهش (.Strauss & Corbin, 2008) کند

استخراج عناوین معیارهای مورد نظر مصاحبه شوندگان با استفاده از تکینک تحلیل محتوی و 

ها، ها و تفاوتمقایسه با یادداشتهای محقق در حین مصاحبه، و بررسی و مقایسه دقیق مشابهت

 های اولیه در قالب کدهای باز بهتحلیل داده مفاهیم مشترک و مقوالت استخراج گردید. نتایج

های متناسب استخراج گردید. مقولهفهوم پردازی، سپس با تفکیک ابعاد، ممناسب،   "مفاهیم"

ارایه مقوله اصلی  24کد باز، و  128ب گذاری باز در قالنتایج کدنمونه هایی از  (4)جدول در 

 گردد.می
 کدگذاری بازنتایج  هایی از نمونه (4جدول )

 مقوله ها زیر مفاهیم کد های باز
تعداد 

 کد باز
 مقوله ها

نیاز و نظر مشتری، نیاز مشتری ، مطالبه 

مشتریان و کاربران، نگاه مشتری به عنوان یک 

توجه به نیاز 

مشتری و 

  نیاز مشتری

6 

مطالبه و نیاز 

 مطاالبه و نظر مشتری مشتری

                                                           
1
. Flip- flop technique  
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 مقوله ها زیر مفاهیم کد های باز
تعداد 

 کد باز
 مقوله ها

مزیت رقابتی،  کشش بازار،  الزام بازار به ارایه 

 محصول جدید) تهدیدات(،

 بازار
 کشش تهدیدات

قوت تهدید در حوزه دفاع،  جایگاه برتر در تامین 

امنیت ملی،  نیاز به امنیت،  احساس مسئولیت 

 در تامین امنیت،

 امنیت ملی
  قوت تهدید

4 

تامین امنیت 

 امنیت ملی ملی

اعتقاد و بدنبال منزل دوم تکنولوژی بودن، 

یکپارچگی ملی در بومی سازی تکنولوژی 

 هوافضایی،  باور ثروت آفرینی از مسیر نوآوری،

خودکفایی  رقابت در بازار تکنولوژی، 

 تکنولوژیک، فشار تکنولوژی

ضرورت در 

اختیار 

داشتن 

 تکنولوژی

 بومی سازی

 

 

6 

خود کفایی 

تکنولوژی 

 هوافضایی

 ثروت آفرینی

 1شار تکنولوژیف

 رقابت تکنولوژیک

مطالبه گری حاکمیتی، باور ملی و مقدس برای 

خودکفایی،  الزامات نهاد های باال دستی، الزام 

 نهاد باالدستی

مطالبه و 

الزام نهاد باال 

 دستی

 الزام نهاد باالدستی
 

4 

مطالبه گری 

 حاکمیتی
برای باور ملی 

 خودکفایی

عامل،  تحریم فروش محصول،  پدافند غیر 

تمرکز ارزشی بر رفع گلوگاه ها و نیاز های 

 تکنولوژی،  باور ملی و مقدس برای خودکفایی

تحریم و 

تحریم 

 شکنی

 تحریم فروش محصول

 

4 

تحریم 

فروش 

 محصول

 رفع گلوگاه و نیاز

 پدافند غیر عامل

در مرحله کدگذاری هدف از این مرحله برقراری رابطه بین مقوالت تولید شده کدگذاری محوری: 

که عامل اصلی  2 شرایط علیمقوله های طبقه  بدین منظور (.1397)عبدی و نادری،  باز است

، از طریق بررسی و (98: 1394فر و همکاران،دانایی) دنباش رد مطالعهبوجود آورنده پدیده مو

 دلیل و انگیزهکه ، به استناد یادداشتها و تاکید خبرگان، هامحتوای مقوله مقایسه مفهومی و

به شرح مقوله  5شامل کنند، ورود به توسعه یک تکنولوژی را فراهم می اصلی این صنعت در

که از طریق شرایط  ،شرایط میانجیمقوله های طبقه شناسایی گردید. ( 5ردیف اول جدول )

(، به استناد تجربیات، strrauss & Corbin, 2008) گذاردعلی بر پدیده مورد نظر اثر می

ه یدارایه گرد (5) مقوله را شامل گردید که در ردیف دوم جدول 6ها، یادداشتها و متن مصاحبه

که  ،)بسترساز( 3گرای و مداخلهشرایط زمینههای طبقه است. به منظور شناسایی مقوله

: 1394دانایی فرد و همکاران،) گذاردشرایط خاص و عمومی که بر راهبردها تاثیر می شامل
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 پردازیحوزه استراتژی و خبره مسئولنفر از مصاحبه شوندگان که  3وتجربیات  نظراتاز (، 98

 3)ردیف  مقوله شناسایی گردید 6ها،  شامل بودند بهمراه بررسی روابط و پیامدها و اثرات مقوله

از سطح  هاهای مختلفی هستند این مقولهدر این صنعت دارای الیه ،راهبردها(. 5در جدول 

گردند و اثرات متقابل عمیقی بر توسعه تکنولوژی کالن نظام تا سطح عملیاتی را شامل می

شرایط پدیده  طبقه مقوله است. 4بندی این طبقه شامل هوافضایی دارند. نتایج بررسی و دسته

توسعه در این تحقیق،  ،(Strauss & Corbin, 2008) دثه یا اتفاق اصلی استحا که محوری

که در  محور و اساس تحقیق و پژوهش بودند مقوله شناسایی شده، 3که با  تکنولوژی هوافضایی

بندی این مرحله شامل جمع است. تمام مصاحبه ها و روند پژوهش مورد توجه اصلی بوده

ارایه گردیده است.  5شماره به شرح جدول گانه،  5در طبقات مقوله(  24) بندی مقوالتدسته

جهت  های این پژوهشمقوله حاصل از تحلیل محوری 1و پارادایمیمدل ترسیمی همچنین 

ارایه  5در شکل شماره دستیابی به پیامد توسعه تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی 

 گردیده است:
 اری محورینتایج کد گذ( 5) جدول

                                                           
1
. Paradigm model 

طبقه کدگذاری 

 محوری

 

 مقوله ها

تعداد 

 مقوله ها

تعداد 

 زیر

 مقوله ها

تعداد 

کدهای باز 

 مرتبط

 

 شرایط علی

مطالبه و نیاز مشتری، تامین امنیت ملی،  خودکفایی تکنولوژی 

 گری حاکمیتی، تحریم فروش محصولهوافضایی، مطالبه

 

5 

 

17 

 

24 

 میانجیشرایط 

هزینه دستیابی به تکنولوژی، سطح تکنولوژی، دسترس پذیری 

 قابلیت فنی مشتری، جذابیت سیستمی تکنولوژی، تکنولوژی، 

 قابلیت و توان مرجع تکنولوژی

 

6 

 

22 

 

43 

و  ایشرایط زمینه

 گرمداخله

نگرش و رویکردهای مدیران، ساختار و فرایندهای سازمانی، باور و 

های فردی، فرهنگ سازمانی، مالحظات و شرایط امنیتی و قابلیت

 ، پتانسیل جذب تکنولوژیسیاسی

 

6 

 

20 

 

34 

 شرایط راهبردها
استراتژی کالن نظام،  انحصارشکنی در توسعه تکنولوژی ، 

 استراتژی و برنامه های وزارت ، استراتژی کالن سازمان

 

4 

 

11 

 

14 

 پدیده محوری

 

الگوی محصول پایه، قابلیت مدیریت تکنولوژی، نقشه راه 

 محصول/ تکنولوژی

 ()توسعه تکنولوژی هوافضایی

3 13 13 

 128 84 24 جمع
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 انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی اصلی معیارهای الگوی نمایانگر( 3شکل )

 

)دانایی فر و  هاستسازی و بهبود مقولهفرایند یکپارچهاز تحقیق این مرحله  گذاری انتخابی:کد

انتخاب، روابط بین مقوله  های مراحل قبلی را گرفته، مقوله محوری رایافته که، (1386امامی، 

نتایج این  .(strauss & corbin, 1998) کندها را مشخص و تکمیل میمحوری و سایر مقوله

 ارایه گردید، (4) که در شکل ، الگوی کدگذاری بصریگرددممکن ارایه میمرحله به سه شکل 

الگوی بدست  creswell, 2005: 409)) روایی و شرح ) فرضیه ها( و داستان ای از قضایامجموعه

از مجموع تحقیقات  حاصل و نتایج برابر نظرات، تجربیات، بدین شرح قابل بیان است: که ،آمده

 نشان داد که معیارهای ،فضاهوارفته شپیبا خبرگان صنعت یافته  نیمه ساختار یهاو مصاحبه

و ضرورت  ،مطالبه گری حاکمیتی، مطالبه و نیاز مشتریان، ضرورت تامین امنیت ملی، تحریم

سرمنشا و آغازگر نیاز به توسعه یک ، اولین گامبعنوان  ،سازی تکنولوژی هوافضاییبومی

و کسب مجوز سازمانی،  به منظور رسمیت بخشیدن به این نیاز،، گام دوم، در است تکنولوژی

رویکردهای مدیریتی، ساختار و فرایندهای سازمانی، پتانسیل جذب تکنولوژی، باور و نگرش و 

های فردی، فرهنگ سازمانی، مالحظات و شرایط سیاسی و امنیتی، بعنوان معیارهای قابلیت

کسب مجوزهای الزم برای توسعه تکنولوژی مورد نظر تاثیر  پیگیری نیاز، و ای، جهتزمینه

برای انتخاب مرجع کسب تکنولوژی معیارهای: سطح تکنولوژی مورد  سومگام در گذار هستند، 

پذیری، قابلیت و توان مرجع تکنولوژی، نیاز، قابلیت فنی مشتری، هزینه دستیابی، دسترس

 انتخاب مرجع تامین تکنولوژی است، مبین منشوری برایبعنوان شرایط میانجی عمل کرده، و 
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، نقشه راه ی تکنولوژیبعنوان الگو ،نتخاب محصول پایهتوجه و دقت نظر در ا گام چهارمدر 

از جمله عوامل مهم جهت مذاکرات فنی و عقد  ،قابلیت مدیریت تکنولوژی ومحصول/ تکنولوژی 

جهت  ،برای کسب حمایت مالی و مدیریتی  ،گام پنجمدر  و قراردادهای تامین تکنولوژی است.

های الیه راهبردها درضرورت توجه جدی به شروع و اجرای موفق یک طرح توسعه تکنولوژی، 

دهنده و تسهیل کننده انتخاب استراتژی تکنولوژی جهت جهت الزامی، مختلف سازمانی،

 . رسیدن به پیامد مورد نظر و پیشرفت تکنولوژی هوافضایی است

روایی از آنجا که تحقیق کیفی، آزمون خاصی برای تایید اعتبار ندارد و  : پژوهشاعتبار سنجی 

لذا اعتبار مدل با استفاده از نظر  ،و پایایی تحقیق به مراحل و نتایج تحقیق وابسته است

در این  .(strauss & corbin, 2008) مشارکت کنندگان و بیش از دو  نفر کدگذار تعیین میگردد

سه انجام گردید. ( 2008) وصیه شده استراووس و کوربینمعیار ت 8نیز، اعتبار سنجی با  تحقیق

 شد استفاده فن کنترل مرسوم سه ، از طریقمفاهیم، و هاداشتیاد ،تحقیق تناسبشامل  معیار

(silverman, 2005). 1- شرکت از قسمت این در: اعضا توسطتناسب تحقیق  اعتباریابی-

که با   1صحت آن نظر دهند درباره و کرده ارزیابی را کلی هاییافته شد خواسته کنندگان

 -2 تایید گردیداصالح و  هایافتهنتایج و  ،%( از نفرات50نفر ) بیش از  12دریافت نظرات 

ها و مصاحبه ها،سوابق و یادداشت ،خام هایداده به روش این در:  2تحلیلی هایمقایسه

 استفاده -3 های خام مقایسه و ارزیابی شودداده با نتایج حاصله از تحلیل، تا شد رجوعتجربیات 

 : 3ممیزی فن از

نفر از مصاحبه شوندگان و یک نفر  2)شامل  متخصص سه ، از نظراتزمینه این در 

 و سازیمفهوم و کدگذاری مختلف مراحل در بنیادپردازی دادهنظریه حوزه در ،خارجی(

ر عالوه ب و سپس توسط اساتید راهنما و مشاور بررسی گردید. استفاده گردید مقوالت استخراج

به  دادنعمق از جمله  ،(2008)  معیارهای توصیه شده توسط استراوس و کوربین سایر ،این

مختلف تکنولوژی و انتخاب نفرات از سطوح عالی تا عملیاتی های در الیه مطالبکشف و تحلیل 

و پرهیز  منطقی بودن، کننده تکنولوژی() صنعت، دانشگاه، شرکتهای تامین های مختلفحوزهو 

-هداد در کشف خالقیت، ها و انجام کدگذاریدر حین مصاحبه و فردی صنفی سی،از نگاه احسا

یافته و سواالت  ساختارنسبت به انتخاب و انجام مصاحبه نیمه حساسیتو مفهوم پردازی،  ها

با  ،یافته هاالگو و  کاربردی بودنو  سازیزمینهها تا غنای تحقیق، و کشف دادهحین مصاحبه، 
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ایجاد زمینه و شرایط فهم و  جهت ،کاربردی در صنعت مورد مطالعه بیان نتایج به زبانی

، با ارایه نتایج تحقیق و نظرخواهی از گیری الگو در این صنعت و  سایر صنعت هابکار

  گردید.   کنندگان مورد تایید واقع مشارکت
 

 نتیجه گیری و پیشنهادها

انتخاب استراتژی تکنولوژی  و ارایه الگوی این تحقیق با هدف شناسایی معیارهای اصلی

انجام  بنیادسازی دادهریهبه کمک روش تحقیق نظ صنایع پیشرفته هوافضایی،نگر در  آینده

-نیمه نفر از خبرگان و مدیران صنعت هوافضا، اقدام به مصاحبه 18، با انتخاب هدفمند گرفت

 128 شامل گردآوری شدههای داده ،رودرو گردید و طی سه مرحله کدگذاری ساختار یافته و

مقوله بعنوان معیارهای اصلی انتخاب استراتژی تکنولوژی در  24داده در قالب کدهای باز، به 

دسته شامل: شرایط علی، شرایط  5صنایع پیشرفته هوافضایی حاصل گردید، این معیارها در 

ترسیمی و  صورت مدله ای، پدیده محوری و راهبردها دسته بندی و بمیانجی، شرایط زمینه

های صورت گرفته در این تحقیق ها و تحلیلارایه گردید. از مجموع داده (3) در شکل پارادایمی

گیری است: انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع نکات کلیدی به شرح زیر قابل نتیجه

گیری مو تصمیپیشرفته هوافضایی، دارای ابعاد و معیارهای گسترده و پیچیده است. مدیریت 

، از های سایر صنایعها و ظرافتساسیتجهت توسعه تکنولوژی در این صنعت، عالوه بر ح

مضاعف و چند وجهی به همه  لذا ضرورت دقت نظر اهمیت ملی و امنیتی برخوردار است. و

موضوعی ...( در این صنعت الزامیست.  داخلی، خارجی، فنی، امنیتی، سیاسی، سیستمی وابعاد )

که شاید بتوان  ،است ایران هوافضاییپیشرفته ای خاص و بغرنج در صنعت بنام تحریم، مسئله

ها و راهکارهای متمایز برای توسعه تکنولوژی در های اتخاد روشالب بر ضرورتگفت سایه غ

فارغ از فضای  است، که "گری حاکمیتی مطالبه"این صنعت دارد. موضوع قابل توجه دیگر 

سازی ، بدنبال بومیبخشی، همواره بصورت کششی عمل کردهسیاسی و بصورت فراسازمانی و فرا

آمادگی در  وها در جهت فراهم کردن امکان بازدارندگی تکنولوژی و کسب آخرین تکنولوژی

گردد تا گاهی پارادایم مقابل تهدیدات بروز است. سطح و قدرت کششی این جایگاه، موجب می

 ،در صنایع پیشرفته هوافضایی نفرات گردد.جایگزین مالحظات دیگر  "دستیابی به هر قیمتی"

ها و ... از )سازمان، گروه ها،  صنایع، دفاتر طراحی و...(، محققین، استراتژیست شامل مدیران

کنند و ها و رویه ها بازی مینقش مهمتری از سیستم ،هاها، و نگرشحیث سالیق، قابلیت

       دینامیک بودن  نقش کلیدی در توسعه تکنولوژی دارند. ،حقیقتا بعنوان سرمایه اصلی سازمانی
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ه مهم تنک است. صنعت هوافضایی در توسعه تکنولوژی و متمایز های مهم اثرگذاراز دیگر جنبه

های فنی و سیستمی زنیگری و چانههای فنی و میزان مطالبهقابلیتدیگر ضرورت توجه به 

نحوه و کیفیت  درند گانه و جامع( )چ و پیوست فنی انیه نیاز عملیاتیمشتریان در قالب بی

و تکنولوژی  های راه توسعه محصول/تکنولوژی است. این فرایند در تدوین نقشه و کسب انتخاب

دادهای طراحی و تولید محصول، بعنوان عامل اصلی کشش نیاز به توسعه تکنولوژی ردر قرا

گیری برای اتخاذ استراتژی تصمیمحضور پر رنگ مشتری در فرایند فرین است. نقش آ

 تا حد همکاری مشترک در توسعه تکنولوژی، و گاهی ،هاافرایی قابلیتگاهی با هم ،تکنولوژی

با رقابت غیرسازنده نیز همراه است.  ،)در صورت عدم تفاهم روی استراتژی توسعه تکنولوژی(

بودن توسعه تکنولوژی در  چند الیهکامال متمایز از دیگر صنعت هاست. این موضوع از نکات 

های عملکردی و عملیاتی این صنعت از دیگر نکات پیچیده و قابل توجه است، الیه قابلیت

ها، و الیه تکنولوژی در محصول الگو و مورد نیاز مشتری، الیه انتخاب تکنولوژی زیر سیستم

راهبردها و عوامل سپاری به شبکه تامین. در هر الیه  گیری برای توسعه درونی یا برونتصمیم

و سازی شبکهگذاری، سازی، سرمایهای، نقش متفاوت و مهمی دارند. قابلیتگر و زمینهمداخله

از راهبردهای توسعه تکنولوژی، و دانش بنیان(،  یهای تولید)شرکت تقویت بخش خصوصی

است. این  از دیگر نکات قابل توجه در این صنعت پیشرفته ،بعنوان یک بازوی هدفمند و توانمند

ولی  ،گرددمورد تحلیل واقع می)از حیث امنیتی و رقابتی(  شبکه هر چند گاهی بعنوان تهدید

 1تحلیل شباهت آفرین است.غالبا بعنوان یک فرصت بزرگ در توسعه تکنولوژی هوافضایی نقش

از طریق بررسی و مقایسه تطبیقی و ها و تحقیقات مشابه موجود، نتایج این تحقیق با مدل

با جمع معیار های  ،معیار( 24) ماتریس معیارهای اصلی استخراج شده در این تحقیق 2مفهومی

 14) % از معیار ها50معیار(، نشان میدهد: بیش از  56) 1های موجود برابر جدول شماره مدل

گری های موجود مورد توجه قرار نگرفته است. )مانند مطالبهکدام از مدلدر هیچ ،معیار( 24از 

های فنی مشتری، تامین امنیت اکمیتی، تحریم فروش محصول، خودکفایی تکنولوژی، قابلیتح

ملی، استراتژی نظام، شرایط سیاسی و امنیتی، نگرش و رویکردهای مدیران، باور و قابلیت 

های موجود، جامعیت الزم برای نفرات ومتخصصین، و...(، و به تبع آن، هیچکدام از مدل

تخاذ استراتژی تکنولوژی در این صنعت را ندارند. در این راستا نزدیکترین پاسخگویی به روش ا
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هستند که جامعیت این دو مدل در  "برگلمن و همکاران"و  "هکس و مازلف"های الگو، مدل

نوآوری این پژوهش، و وجه تمایز و  , % است. و لذا30پوشش معیارهای مورد نظر تحقیق، حدود

انتخاب استراتژی تکنولوژی  رایه الگویاو  عیارهای اصلیضرورت تحقیق جهت شناسایی م

   نگر در صنایع پیشرفته هوافضایی امری الزم و اثبات گردید.آینده

 را در و متخصصین ،)در سطوح مختلف سازمانی( نقش و جایگاه مدیران ،نتایج این تحقیق

های فنی، و چالش ها، مدیریت ریسکهای تامین تکنولوژیشیوه ،نحوه ارتباط با مشتریان

بیند، و لذا حفظ، تکنولوژی هوافضایی پررنگ می پیشرفتجهت  ها،سیستمی و مدیریتی پروژه

زدگی و ها، انگیزه و نشاط سازمانی، و پرهیز از سیاستپرورش و بروزرسانی دانش، قابلیت

در تقویت و پیشرفت بیش از پیش  مدیریتی ، از  جمله نکات کلیدیو صنفی های سنتیگرشن

با توجه به پیچیدگی، حساسیت و اهمیت انتخاب درست و  این صنعت پیشرفته است، همچنین

استقرار نظام مدیریت استراتژی ، گرددهای مورد نیاز این صنعت، پیشنهاد مینگام تکنولوژیهب

نتخاب و کسب بهنگام تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی در جهت پایش، بروزرسانی، و ا

علیرغم سابقه و آشنایی و تجربه عملی و  های مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد.تکنولوژی

تحقیق  ها و عدم غنای کاملهایی موجب کاستیطوالنی محقق در این صنعت، محدودیت

و مالحظات امنیتی، وقت و فرصت محدود نفرات وخبرگان مورد  هاگردید از جمله: معذوریت

های ناشی از نظر و منتخب، دسترسی به سوابق و اقدامات انجام گرفته، شرایط و محدودیت

این پژوهش  شاهد بلوغ کامل و تکمیل ،آتی هایویروس کرونا و... امید است با تکمیل پژوهش

پیشنهاد انجام پژوهش های زیر این تحقیق،  هاییافتهبه منظور تکمیل  باشیم. در این راستا و 

 گردد: می

 سی، و تبیین پیامدها و نتایج اتخاذ استراتژی تکنولوژی بهنگام در پیشرفت تکنولوژی برر

 .هوافضایی

   ثرات تحریم بر توسعه تکنولوژی صنایع پیشرفته سازی از ابرای فرصت الگوییطراحی

 .هوافضایی

  مدیران و متخصصین در توسعه تکنولوژی و ارایه الگوی نحوه حفظ و پرورش تبیین جایگاه

 .صنایع پیشرفته هوافضایی

  کنندگان صنایع پیشرفته هوافضاییتباط سازنده بین مشتریان و تولیدتبیین و ارایه مدل ار. 
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 منابع
 ( .1395اثباتی، حسین.، کریمیان، امیرهوشنگ. و آقا پور، حمید).  مبانی و الگوهای آشنایی با

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات آینده پژوه.تدوین استراتژی تکنولوژی

 صدقیانی، جمشید. و بوشهری، علیرضااعرابی، سید محمد.، بامدادصوفی، جهان یار.، صالح. 

فصلنامه علمی آوری و راهبرد بنگاه بر عملکرد بنگاه،  تاثیر هماهنگی میان راهبرد فن .(1391)
 .38-17(: 2) 1 ،ریت نوآوریپژوهشی مدی

 های تدوین استراتژی تکنولوژی  طبقه بندی مدل .(1389) .آراستی، محمدرضا. و پاک نیت، محمد

 . 15-1(: 1) 3، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست علم و فن آوریمبتنی بر رویکرد فرایندی، 

  ه و ارزیابی استراتژیک مقایس .(2007گفتار، حنیف. )آراستی، محمدرضا.، فتوحی، محمود. و راست

 یگیرتصمیم لمد یک ساخت سساا بر انیردر ا یزلیو د بینرتوومیکر هایجذابیت تکنولوژی

 ، تهران.بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، رهمعیاچند

 ( .1392آراستی، محمدرضا.، مختارزاده، نیما. و خانلری، نیما). یاستراتژ  تدوین  یکپارچه  مدل  ارائه  

 .209-158(: 9) 3، مجله چشم انداز مدیریت صنعتیبی، یا  تیموقع  رویکرد  بر  مبتنی ی تکنولوژ

 ( .1393آراستی، محمدرضا.، نوری، جواد. و ملکی فر، سیاوش).  بررسی عوامل مؤثر در تنوع سبد

مدیریت فصلنامه ، خودرو موردکاوی شرکت تام ایران کسب وکار مبتنی بر توانمندیهای تکنولوژیک
 .47-9(: 4) 1 توسعه فن آوری،

 نواع ا .(1397) .صالچی، مهدیآل حسینی، الهام.، جعفری، سید مهدی.، طاهری، سیما. و کاظمی

اولین کنفرانس ملی توسعه ، جهان یاستانداردها یآنها برمبنا یبندو طبقه شرفتهیپ یهایتکنولوژ
 استان گلستان.، گرگان، سازمان صمت صنایع  پیشرفته استان گلستان

 ( .1395پور عابدی، محمد رضا).  طراحی مدل چیره دستی در سازمانهای فن آورانه بر مبنای

 . 54-33(: 33) 8، مجله مدیریت دولتینظریه سازی  داده بنیاد) مطالعه مورد: جهاد دانشگاهی(، 

 مسعود، چاپ  ، چیتگرها،قدرت نوآوری استراتژی .(2003) بیت، ج. ای.، داگالسجاستون، رابرت

 اول، تهران، انتشارات یزدا.

 ثربخشا لنتقاا  جهت مناسب مدلی ئهارا .(1388) .جعفری، پریوش. و سمیعی نصر، محمود  

 .169-159(: 81) 2، مجله پژوهش های مدیریت، انیرا زیسادروخو صنایعدر وریفنا

 عوامل مؤثر  ییشناسا. (1394) .نوری، سیدسروش. و گودرزی، مهدیپویا، هانیه.، قاضیحسینیان

، فصلنامه مدیریت توسعه فن آوری، بیبا استفاده از روش فراترک یفناور یساز یتجار یبر استراتژ

3 (2 :  )97-63. 

 ( .2000خلیل، طارق .)ترجمه دکتر سید مدیریت تکنولوژی رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت ،

 های فرهنگی. وهشمحمد اعرابی، و داوود یزدی، چاپ دوم، تهران، دفتر پژ
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 ( .شناسایی و بررسی عوامل کلیدی موثر بر رصد 1397خمسه، عباس. و بهروزی علیرضا .)

، مجله علمی پژوهشی آینده پژوهی دفاعیتکنولوژی های پیشرفته آینده در مرز طراحی هوافضا، 

(7 :)129-152 

 ( .تدوین راهبرد فنآوری در صنابع1391خمسه، عباس. و مفتح، محمد صادق .)  فوالد ایران )مطالعه

 .71-61 (:20) 3. مجله علمی ترویجی توسعه تکنولوژیآهن(، موردی شرکت ملی ذوب

 ( .ارزیابی سطوح توانمندی تکنولوژی در صنایع 1391خمسه، عباس.، شیعه، عماد. و ثاقبی، مجید .)

 ، تهران.آوریالمللی مدیریت فندومین کنفرانس بیندارویی، 

 ( .استراتژی های پژوهش کیفی تاملی بر نظریه 1386دانایی فرد، حسن. و امامی، سید مجتبی .)

 .97-69(: 2) 1، مجله اندیشه مدیریتسازی داده بنیاد، 

 ( .1394دانایی فرد، حسن.، الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل .)شناسی پژوهش کیفی در  روش
 تشارات صفار.، چاپ سوم، تهران: انمدیریت: رویکردی جامع

 ( .1394رادفر، رضا. و خمسه، عباس .) مدیریت تکنولوژی نگرشی جامع بر تکنولوژی نوآوری و
 ، چاپ اول، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی.تجاری سازی

  ( .2015ریوز، مارتین.، هانیس، نات. و سنها، جانمجایا .) استراتژی رسیدن به استراتژی، ترجمه
 م، تهران، انتشارات آریانا قلم.، چاپ دوسید حسین جاللی

 ( .ارائه1393زندی، امید .) ی با استفاده از تحلیل سلسله ژتکنولو یاستراتژ یبند فرمول جهت مدلی

  ، تهران.المللی مهندسی صنایعپنجمین کنفرانس بینمراتبی، 

 استراتژی برای انتقال اثربخش تکنولوژی.مدیریت تکنولوژی(. 1394نصر، محمد. )سمیعی ، 

  ( .2008شیلینگ، ملیسا ا  .)ترجمه سید محمد اعرابی. و مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک ،

 مطلق، چاپ پنجم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.زادهتقی  تقی

 ( .لیاسی، مهدی. و توکلی، غالمرضا رایه یک 1393صفدری رنجبر، مصطفی.، ا (. ا

)مطالعه و بررسی تجربه شرکت قشم مدل ترکیبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی 

ولتاژ(، چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فنآوری، 

 آوری ایران.انجمن مدیریت فن

 (. راهبرد فن آوری و مدلهای مبتنی بر 1387اهلل. و فتح الهی، افسون. )طباطبائیان، سیدحبیب

 .22-10(: 15، )ها و مراکز رشد آوری پارک فصلنامه تخصصی رشد فنرویکرد موقعیت یابی، 

 ( .مالحظات سیاستی استقرار فرهنگ دفاعی آینده نگر در 1397عبدی، بهنام. و نادری، علیرضا .)

مجله علمی قوا، ایرانی پیشرفت بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل -راستای الگوی اسالمی
 .48-31(: 6) 2، پژوهشی آینده پژوهی دفاعی
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 (. شناسایی و 1398حمد حسین.، خمسه، عباس.، رادفر، رضا. و شادنوش، نصرت اهلل. ) عصاری، م

بررسی عوامل کلیدی موثر بر مدیریت پروژه های تحقیق توسعه اینده در صنایع با تکنولوژی 

 .141 -109(: 12) 4، ی دفاعیآینده پژوه مجله علمی پژوهشیپیشرفته هوافضا، 

  ،(. ارایه مدل 1395پور، منیژه. ) معصومه.، فرحبخش، کیومرث. و دانشفتحی، الهام.، اسماعیلی

فصلنامه علمی پژوهشی ازدواج رضایتمند در فرهنگ ایرانی: مطالعه نظریه سازی داده بنیاد، 
 .26-10(: 2) 10، پژوهش در سالمت روانشاختی

  ( .معیارهای ارزیابی و انتخاب1396فیاضی، عمار. و جوانمرد، حبیب اهلل .)  سطح تکنولوژی در

 16، مجله علمی پژوهشی مدیریت فردا، panda صنعت خودروسازی بر اساس رویکرد ترکیبی 

(3 :)165-178. 

 (. 1394زاده، مهدی. )جوکار، محمدرضا. و شیخپورکلو، احمد.، آراستی، محمدرضا.، اکبریکرم

مادر بر اساس طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فن آوریهای محصول در سطح یک بنگاه 

-53(: 1) 4، نوآوری فصلنامه علمی پژوهشی مدیریتهای فنآورانه شبکه زنجیره تامین، توانمندی

85. 

 توسعه یلگوا تبیینو  حیا(.  طر1384کاشانی، امیرحسین. و سیداصفهانی، امیرمهدی. )کریمی 

(: 2) 9، علوم انسانیفصلنامه مدرس کید بر توسعه صادرات، تأ با انیردر ا دروخو صنعتژی تکنولو

29-58. 

    توسعه (. 1395سادات. )گرشاسبی، محمد.، صلواتی، احمد.، طاهری، زهرا. و میرحسینی، طاهره

ششمین ییر، تغ تیریبر مد یدر سطح بنگاه مبتن ینقشه راه فناور نیتدو یبرا یمدل کاربرد
آوری انجمن مدیریت فن، تهران، کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فنآوری
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