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چکیده
صنایع پیشرفته ،ضمن برخورداری از قابلیت بکارگیری تکنولوژیهای جدید ،آینده خود را در گرو
مدیریت بر تغییرات سریع تکنولوژی میبینند .این مهم در صنایع پیشرفته هوافضا به جهت اثرگذاری
در ابعاد مختلف اقتصادی ،تکنولوژیکی و امنیتی ،از اهمیت مضاعف برخوردار است .هدف از انجام این
تحقیق ،ارایه الگو و معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی آیندهنگر در صنایع پیشرفته هوافضا است،
که بهدلیل ماهیت پژوهش ،با رویکرد استقرایی و از روش تحقیق کیفی "نظریهسازی دادهبنیاد"،
استفاده شده است .دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختار یافته ،هدفمند ،و رودررو ،با  18نفر از
متخصصین و خبرگان این صنعت ،جمعآوری و سپس با سه مرحله کدگذاری ،تحلیل و جمعبندی
گردیده است .یافتهها نشان میدهد که در نگاه کلی رویکرد کشش بازار به رویکرد فشار تکنولوژی
غالب است .همچنین مالحظه گردید ،مطالبهگری حاکمیتی ،تحریم ،قابلیت و توان فنی مشتریان،
جایگاه سیستمی تکنولوژی ،قابلیت و باور نفرات و متخصصین و  ،...از معیار های مهم و اثرگذار در
الگوی بدست آمده است ،که انتخاب استراتژی تکنولوژی را در این صنعت از مدلهای موجود متمایز
میکند .در نتیجهگیری تحقیق ،ضرورت توجه به اسناد باالدستی ،حضور و مطالبات مشتریان در
فرایند توسعه تکنولوژی ،مراقبت از نقش متخصصین و مدیران ،فراتر از نظامات و رویههای سازمانی،
انتخاب هوشمندانه محصول الگو و بروزرسانی تکنولوژی ،متناسب با تحوالت و تهدیدات محیطی،
توجه به الیههای مختلف اثرگذاری تکنولوژی و ،...جهت نیل به پیشرفت تکنولوژی هوافضایی ،از جمله
نتایج این تحقیق است.
واژههای کلیدی :تکنولوژی ،استراتژی تکنولوژی ،صنایع پیشرفته هوافضا ،آیند نگری ،نظریه سازی
داده بنیاد.

 .1گروه مدیریت تکنولوژی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2گروه مدیریت تکنولوژی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3گروه مدیریت تکنولوژی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
Email: m.keramati@gmail.com
* نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه افزایش برتری اقتصادی و امنیت کشورها ،صنایع و کسبوکارهای گوناگون به مدیریت
اثر بخش تکنولوژی بستگی دارد .در آینده نهچندان دور ،تکنولوژیهای نوظهور منتظر
اثرگذاری روی اهداف محلی ما هستند ،برای بهتر شدن ،با بدتر شدن ( Hughes & Evens,
 .)2018تکنولوژی خالق ارزش است (گرشاسبی و همکاران ،)1395 ،به نوعی که بهرهبرداری
اثربخش از تکنولوژی ،قویا بر رقابتپذیری کسبوکار ،که عامل بقای شرکتها در بازار است
تاثیر میگذارد (کریمیکاشانی و سیداصفهانی .)1383 ،در این راستا نوآوری الزمه بنگاهها برای
کسب موفقیت در بازار رقابتی است و سرمایهگذاری روی تحقیق و توسعه ،و پیشرفت تکنولوژی
نقش حیاتی در تقویت نوآوری داشته و قابلیت نوآوری در مرز دانش را فراهم میآورد ( Tugsuz
 .)& Puventhiran, 2017از طرفی جنبه اصلی فعالیتهای نوآوری ،تولید دانش است که
موجب ایجاد نوآوری در اقتصاد و رفاه عمومی است ( .)Sliger, 2017و لذا آشکارا میتوان
عنوان نمود که توسعه ،و فراتر از آن ،بکارگیری صحیح تکنولوژی ،کلیدی برای پیشرفت و
کسب موفقیت در اقتصاد رقابتی کنونی جهان است (سمیعی نصر .)7 :1394 ،در این راستا علم
و تکنولوژی نقش محوری در فرهنگ و تفکر دفاعی بازی میکنند و موجب تقویت تحقیقات و
تفکر نوآورانه در ایجاد پیوند بین نیازهای استراتژیک حال و آینده دفاعی و امنیتی دارند
( .)Durrant Whyte, 2017رشد و بهبود عملکرد نوآورانه در کشورهای در حال توسعه ،ناشی از
اثرات سرریز تکنولوژی از دو منبع سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نتیجه تحقیق و توسعه
درونی است ( ،)Qin & DU, 2017و بخش عمدهای از تحقیق و توسعه داخلی در صنایع
پیشرفته هوافضایی انجام میگردد .که سر ریز این نتایج به سایر کسبوکارها ،موجب افزایش
توان رقابتپذیری در سطح بنگاهها میگردد .چرا که توان رقابتپذیری بنگاهها ،حاصل چهار
عامل ،قابلیت تکنولوژی محوری ،فرایندهای منابع انسانی ،مدیریت عملیات تولید ،و مدیریت
تکنولوژی است ،که در این بین ،تکنولوژی ،نقش کلیدی در ایجاد و حفظ این قابلیت را دارد
( .)pinilla & etall, 2019الزم است توجه گردد که تغییرات تکنولوژی همراه با صنعت نسل
چهارم بیانگر فرصتی برای بازیابی و ارتقاء رقابتپذیری صنایع است ( kaziboni & etall,
 ،)2019و اتخاذ درست استراتژی تکنولوژی و سرمایهگذاری شرکتها ،در حوزه تحقیق و توسعه،
موجب ایجاد فرصت کسب تکنولوژی ،خلق محصول جدید و ایجاد مزیت رقابتی است (عصاری
و همکاران .)1398 ،فقدان استراتژی تکنولوژی مناسب ،موجب میگردد تا ،گاهی نهتنها یک
شرکت ،بلکه یک صنعت و حتی یک کشور در عرصه رقابت تکنولوژی دچار غفلت شود و آینده
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خود را از دست بدهد ،و لذا نگرانی از غافلگیری و ورود یک تکنولوژی جدید از طرف رقبا،
چالش بزرگی برای شرکتها و صنایع پیشرفته است (خمسه و بهروزی ،)1397 ،که الزم است
با انتخاب درست و بهموقع استراتژی تکنولوژی ،آسیبها و چالشهای عمیق این حوزه مدیریت
گردد .با توجه به اهمیت و جایگاه باالی این تصمیمگیری راهبردی ،مدلهای مختلفی برای
تدوین استراتژی تکنولوژی ارایه گردیده است .این مدلها عمدتا با دو رویکرد ،موقعیت رقابتی
یا رویکرد منبع محور و در برخی منابع بصورت ترکیبی ارایه گردیدهاند .رویکرد موقعیتیابی،
اصالت را به بیرون از بنگاه میدهد و استراتژی تکنولوژی ،راهکاری برای پاسخ به محیط و
دستیابی به موقعیت رقابتی برتر است و از استراتژی کالن بنگاه حمایت میکند .مدلهای
پورتر ،1لیتل ،2هکس و مازلوف ،3چیلت 4و ،...از جمله این رویکرد از تدوین استراتژی تکنولوژی
هستند (آراستی و پاک نیت .)1389 ،در مقابل ،رویکرد منبع محور اصالت را به درون بنگاه
میدهد ،به همین دلیل ،نقطﺔ شروع فرایند برنامهریزی استراتژیک ،ارزیابی و تحلیل قابلیت ها
و منابع بنگاه است ،که منشﺄ اصلی مزیت رقابتی پایدار و بلندمدت به شمار میروند .مدلهای
پارهالد و همل ،5چیه زا ،6دآونی ،7ایتامی 8و نوگامی ،9از این رویکرد پیروی میکنند (همان
منبع) .چنانکه مالحظه میگردد ،رویکردها و مدلهای موجود فارغ از جایگاه و سطح تکنولوژی
بنگاه ،ارایه گردیدهاند ،در حالیکه ،صنایع و سازمانها ،بسته به اینکه محصوالتشان چه سطحی
از تکنولوژیها را برای تولید بکار میگیرند و شدت تحقیق و توسعه ،دستهبندی میشوند (رادفر
و خمسه .)258 :1394 ،این دستهبندی شامل صنایع غیرپیشرفته ،نیمهپیشرفته ،صنایع
پیشرفته و صنایع پیشرو میگردد .در مطالعات انجام گرفته ،تفاوت معنادار و عمیقی بین
صنعتهای مختلف از جایگاه تکنولوژی ،نیازمند اقدامات و مدلهای تصمیم گیری متفاوت ،در
جهت توسعه تکنولوژی در هر طیف از صنایع است .به بیان دیگر الزم بنظر میرسد که الگوی
اتخاذ استراتژی تکنولوژی در یک صنعت غیرپیشرفته و متوسط ،مانند صنعت نساجی یا
ساختمان ،با یک صنعت پیشرفته مانند صنعت هوافضا متفاوت باشد .در صنعت پیشرفته
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هوافضا ،تکنولوژیهایی نظیر :ناوبری ،میکروالکترونیک ،مخابرات ،کامپوزیتپیشرفته ،نانو،1
کنترل ،الکترواوپتیک ،فلوفورمینگ ،پیشرانش ،2شبیهسازیدینامیکی ،آیرودینامیک،3
ایرواالستیسیته ،4سخت افزاردرحلقه5و ...که همگی از تکنولوژی های پیشرفته6و در حال تغییر
هستند ،استفاده میگردد ،در صنایع پیشرفته به دلیل پیچیدگی ،نو بودن و نرخ تغییرات باالی
تکنولوژی ،مدل تصمیمگیری برای انتخاب ،نحوه کسب و سرمایهگذاری روی تکنولوژیها
(استراتژی تکنولوژی) دارای ابعاد و تفاوت های قابل تاملی با صنایع غیر پیشرفته است .این
تفاوتها به خصوص در صنعت پیشرفته هوافضا ،که دارای اهمیت دفاعی و اقتصادی باال ،و
همواره مورد ته دید و تحریم است ،دارای حساسیت مضاعف و باالیی است .برابر بررسی و
مطالعات انجام گرفته ،علیرغم پیشرفتهای محسوس این صنعت ،و وجود رویههایی در بخشها
و واحدهای مختلف ،هیچ سند و الگویی یکپارچه از شیوه انتخاب استراتژی تکنولوژی وجود
ندارد ،و این موضوع ضمن تحمیل هزینه ،موجب کند شدن و بعضا شکست برخی پروژه هاست.
این تحقیق در راستای برآوردن این خال تحقیقاتی ،و پاسخ به سوال اصلی پژوهش مبنی بر:
معیارهای اصلی انتخاب استراتژی تکنولوژی آیندهنگر در صنایع پیشرفته چیست؟ ،به دنبال
شناسایی معیارهای اصلی و الگوی انتخاب استراتژی تکنولوژی آینده نگر برای صنایع پیشرفته
هوافضا با رویکرد نظریه سازی داده بنیاد است .با انجام این تحقیق ،ضمن برخورداری این
صنعت از یک الگوی مناسب انتخاب استراتژی تکنولوژی ،در جهت کاهش هزینه و ریسک
دستیابی و مدیریت بهتر تکنولوژی ،امکان الگوبرداری7و انتشار و انتقال تجربیات ارزشمند
حاصله ،برای سایر صنایع پیشرفته نیز فراهم میگردد .همچنین از جنبه موضوعی و روش
تحقیق ،معیار ها و مدل مفهومی جدیدی به مدلهای انتخاب استراتژی تکنولوژی موجود اضافه
خواهد شد.
مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
تعریف و دستهبندی صنایع پیشرفته 8و غیرپیشرفته از نگاه تکنولوژی
1
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صنایع و سازمانها بسته به اینکه محصوالتشان چه سطحی از تکنولوژیها را برای تولید بکار
میگیرند و شدت تحقیق و توسعه دستهبندی میشوند (رادفر و خمسه .)258 :1394 ،در این
دستهبندی ،صنایع غیرپیشرفته ( تکنولوژی پایین) ،صنایعی هستند که از تکنولوژیهای
معمولی1و سطح پایین استفاده میکنند .این دسته از صنایع با تغییرات تکنولوژی آرام و نسبتا
با ثباتی مواجه هستند ،از کارکنان با سطح آموزش و مهارت نسبتا پایین استفاده میکنند ،آنها
از عملیات دستی یا نیمه خودکار استفاده میکنند ،مخارج تحقیق و توسعه ،2آنها زیر میانگین
صنعت است ،پایه تکنولوژی مورد استفاده ،با ثبات و چندان تغییر نمیکند ،محصوالت تولیدی
آنها عمدتا نیازهای اساسی انسان را تامین میکنند ،مانند صنایع نساجی و پوشاک ،ساختمان،
نوشیدنیها و .)Khalil, 2000: 28( ...در دستهبندی دیگر صنایع نیمهپیشرفته (تکنولوژی
متوسط) ،صنایع هستند که با تکنولوژیهای متوسط 3سر و کار داشته ،که از سرعت تغییرات
متوسط برخوردار بوده ،عمر محصوالتشان نسبت به صنایع غیر پیشرفته کمتر است و نسبت
هزینههای تحقیق و توسعه حدود  %1.5تا  %5است (رادفر و خمسه .)258 :1394 ،مانند
صنعت خودرو ،لوازم تحریر و  ...همچنین صنایع پیشرفته (تکنولوژی باال) ،آن دسته از صنایعی
هستند که از تکنولوژیهای پیشرفته ،که دارای عمری کوتاه ،تغییرات زیاد و پیچیدگی باالیی
هستند ،استفاده میکنند (همان منبع .)443 :این صنایع از کارکنان با تحصیالت باال استفاده
میکنند ،تعداد زیادی از کارکنان آنان را مهندسان و دانشمندان تشکیل میدهند ،تکنولوژی
آنها با سرعت بیشتر از سایر صنایع در حال تغییر است ،با نوآوری تکنولوژی رقابت میکنند،
بودجه تحقیق و توسعه آن باالست (نسبت هزینههای تحقیق و توسعه به فروش معادل 10
درصد و یا دو برابر میانگین صنعت است) ،که میتواند از تکنولوژی برای رشد سریع استفاده
کند و با ظهور تکنولوژی رقیب ،بقایش تهدید میگردد ( .)Khalil, 2000: 27به بیانی دیگر
صنایع پیشرفته صنایعی هستند که دارای دو ویژگی بارز باشند :سرانه هزینههای تحقیق و
توسعه شرکت ،باالتر از  80درصد صنعت مرتبط باشند  ،4و درصد درگیری نفرات با حوزه"
علم ،تکنولوژی ،مهندسی و ریاضی" 5بیش از  50درصد از متوسط سرانه کشوری بوده و حداقل
معدل  21درصد کارکنان است .در امریکا با این تعریف حدود  50صنعت جای میگیرند که
صنعت هوافضا از جمله آنها است ( .)markmuro, 2015در دسته چهارم ،صنایع پیشرو
1

. Low tech
. R&D
3
. Medium tech
2

 .4این عدد در سال  2015بیش از  450دالر بود.
5

. STEM: Science, Technology, Engineering, and Math

146

آیندهپژوهی دفاعی ،سال پنجم ،شماره  ،18پاییز 1399

(تکنولوژی نوظهور) قرار دارند ،این صنایع با تجاریسازی تکنولوژیهای نوظهور ،1برای اولین
بار در تولید محصوالت خود ،و ساختاری کامال منعطف و علمی از محیطی کامال متغیر و پر
ریسک برخوردارند .ارزش افزوده محصوالت این صنایع باال و غیر قابل رقابت است .این
تکنولوژیها و صنایع مرتبط میتوانند موجب تغییرات بزرگ در نهادهای اجتماعی و خود
4
3
2
اجتماع شوند مانند صنعت نانو  ،مهندسی ژنتیک و ابر رسایی  ،اینترنت و… ( Khalil, 2000 :
.)27
استراتژی تکنولوژی و معیارهای انتخاب آن
تکنولوژی ،ابزار ،فرایند یا دستگاهی است ،برای برآورده ساختن اهداف بشری ( Peter

 . )kihara,2016: 3استراتژی بنگاه ،5شامل یک استراتژی کالن و یک یا چند استراتژی کسب و
کار است .استراتژی کالن 6ابزاری مدیریتی است جهت هماهنگ کردن فعالیتهای جاری با
محیط ،به منظور حفظ و ارتقاء عملکرد بنگاه ( .)lambaerts, 2017: 15استراتژی تکنولوژی،
یک استراتژی عملیاتی است که میتوان آن را ترجمه و تفسیر استراتژی کالن سازمان در حوزه
تکنولوژی دانست ( .)dalnila, 1989: 5از نگاه طارق خلیل استراتژی تکنولوژی ،تعیین اولویت-
های سرمایه گذاری در زمینه توسعه تکنولوژی با توجه به استراتژی کالن بنگاه است ( khalil,
 .)2000: 322در تعریفی کامل تر ،استراتژی تکنولوژی به عنوان پایه و اساس استراتژی کسب و
کار و ایجاد مزیت رقابتی است ،و کمک میکند برای پاسخ به سوالتی نظیر :چه تکنولوژیها،
قابلیتها و رقابتهایی برای کسب مزیت رقابتی مورد نیاز است؟ چه تکنولوژیهایی باید مورد
استفاده قرار گیرند؟ چه سطحی از سرمایهگذاری برای توسعه تکنولوژی مورد نیاز است؟
استراتژی ساخت یا خرید کدام است؟ چگونگی عرضه تکنولوژی برای نفوذ محصول در بازار و
اینکه چگونه توسعه تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی سازماندهی گردد؟ ( bergelman & etal,
 .)2001: 10نکته مهمی که باید توجه گردد این است که دامنه و اهمیت استراتژی تکنولوژی،
معموال برای سازمانها مشخص می گردد ،ولی وجود یک استراتژی تکنولوژی مشخص و شفاف،
در بنگاهها ،متغیر و متفاوت است ،حتی برای صنایع پیشرفته ( .)sahlman, 2010: 33با توجه
به تعاریف مختلف از تکنولوژی و شرایط حاکم بر کسب و کارها  ،مدلهای مختلفی جهت
1

. Emerging tech
. Nanotechnology
3
. Genetic engineering
4
. Super conductivity
5
. Lambaerts
6
. Corporate strategy
2
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تدوین و انتخاب استراتژی تکنولوژی ارایه گردیده است .برابر تحقیقات انجام گرفته ،معیارهای
اصلی و مهم انتخاب استراتژی تکنولوژی در مدلهای معروف و موجود در جدول شماره  1ارایه
گردیده است( .اثباتی و همکاران )1395 ،و (ورنت 1و آراستی )1999 ،و (طباطبائیان و فتح
الهی )1387 ،و (اعرابی و همکاران )1391 ،و (کریم پور کلو و همکاران )1394 ،و (زندی،
.)1393
جدول ( )1معیارهای اصلی و مهم انتخاب استراتژی تکنولوژی در مدلهای موجود
ردیف

زمان
ارایه مدل

مدل تدوین
استراتژی
تکنولوژی

معیارهای اصلی و مهم توصیه شده برای انتخاب استراتژی
تکنولوژی

1

2001

چیهزا

آیندهنگاری محیطی -روش اکتساب تکنولوژی -زمان معرفی تکنولوژی
 -انتخاب و تعیین تکنولوژی های مناسب

2

1980

پورتر

زنجیره ارزش فعالیتها -تکنولوژیهای موجود -تکنولوژی بالقوه-
توانمندی بنگاه برای سرمایهگذاری -جذابیت تکنولوژی -پیشبینی روند
تحوالت تکنولوژی

3

1998

موقن

تکنولوژی مهم بنگاه -جذابیت تکنولوژی جدید -توانمندی بنگاه در
تکنولوژیهای شناسایی شده

4

1380

تلفیقی موقن-
پورتر

استراتژی و اهداف کالن بنگاه -زنجیره ارزش فعالیتها -تکنولوژیهای
جدید -جذابیت تکنولوژی ها -توانمندی بنگاه در هر تکنولوژی

5

1991

هکس و مازلوف

ماموریت و جهتگیری کلی سازمان-نیازهای تکنولوژی -استراتژی
کسبوکار -واحدهای استراتژیک تکنولوژی -جذابیت و روند تکنولوژی-
توان داخلی برای کسب تکنولوژی

6

2001

چیلت و توویستیکا

عوامل کلیدی موفقیت در بازار -1فرایندهای کلیدی -تکنولوژیهای مهم
و مرتبط با فرایندهای کلیدی -ارزیابی اثر رقابتی تکنولوژی -ارزیابی
توانمندی بنگاه

7

1997

لیتل

تحلیل وضع بازار -عوامل کلیدی موفقیت در بازار -عوامل درونی
موفقیت-1تکنولوژیهای مورد نیاز -شناسایی و ارزیابی تکنولوژیهای
مهم و استراتژیک

8

1981

بوزآلن و همیلتون

تکنولوژیهای مورد نیاز -ارزیابی اهمیت تکنولوژی -موقعیت تکنولوژی
بنگاه -وابستگی تکنولوژی -استراتژی کسب و کار

9

1986

مککنزی

عملکرد فنی تکنولوژی -برنامههای تحقیق و توسعه -بهرهوری در پروژه
های تحقیق و توسعه -ظرفیت بنگاه در توسعه تکنولوژی -منحنی عمر
تکنولوژی

10

1994

دیآونی

توانایی انجام نوآوری -دانش فنی -زمان معرفی یک نوآوری
1

. Vernet
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زمان
ارایه مدل

مدل تدوین
استراتژی
تکنولوژی

معیارهای اصلی و مهم توصیه شده برای انتخاب استراتژی
تکنولوژی

11

1992

ایتامی و ناماگامی

استراتژی جاری -تکنولوژی جاری -استراتژی آینده -تکنولوژی آینده

12

1998

پراهالد و همل

اهداف استراتژیک -چشم انداز تکامل صنعت -قابلیت محوری بنگاه-
هدفگذاری جذاب و کششی مبتنی بر قابلیتها -سازماندهی مجدد

13

2001

برگلمن و همکاران

محیط خارجی -شرایط داخلی -محیط صنعتی -محیط سازمانی-
فعالیتهای استراتژیک -روند تکامل تکنولوژی -مکانیزمهای یکپارچه-
سازی -مکانیزمهای ایجاد خالقیت

14

1992

مورین

قابلیتهای تکنولوژی بنگاه (ضعف و قوتهای تکنولوژیک) -جذابت های
تکنولوژهای جدید ( فرصت و تهدیدات تکنولوژیک)

15

1981

AD.L

بلوغ صنعتی – موقعیت رقابتی -تکنولوژی مورد نظر

16

1999

ورنت و آراستی

فعالیتهای کلیدی (راهبردی) – تکنولوژیهای راهبردی -قابلیتهای
داخلی -جذابیت تکنولوژی

17

1996

فورد و سارن

دستیابی به تکنولوژی -بهرهبرداری از تکنولوژی -محیط داخلی -محیط
خارجی

پیشینههای پژوهش

برابر جستجو از منابع مختلف ،پژوهشهای ارزشمندی در حوزه دستهبندی مدلهای تدوین
استراتژی تکنولوژی موجود مشاهده شد؛ ولی پژوهش مشخصی در حوزه تبیین الگو و
معیارهای انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی حاصل نگردید .این مهم با
توجه به پیشرفت های قابل توجه تکنولوژیک در کشورهای غربی (امریکا و اروپا) و شرقی
(روسیه ،چین و هند) در حوزه صنایع پیشرفته هوافضایی ،شاید به دلیل ماهیت حوزه و
محرمانگی انتشار روشها و تکینکهای تصمیمگری در این صنعت خاص بوده باشد .در ادامه
خالصهای از نتایج پژوهشهای انجام گرفته ارایه میگردد :اندریاس الرسن )2005( 1طی
تحقیقی بدنبال ارایه مدل اصالح شده با رویکرد منابع محور 2است .در نتیجه این تحقیق ،در
مراحل چهار گانه تدوین استراتژی تکنولوژی تمرکزها از موقعیت در بازار بر قابلیتهای کلیدی
داخلی تغییر میکند .شکل ( )1بیانگر نمونه اصلی مدل و مدل اصالح شده ایشان است .چنانکه
مالحظه میگردد در این تحقیق معیارهای اصلی ،تغییری ایجاد نشده ،ولی در زیر معیارها
توجه و تمرکز بر قابلیت های کلیدی داخلی به جای توجه صرف به تکنولوژی و همچنین نگاهی
1

. Andreas Larsson
. Resource base view

2
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دینامیک به اثرات تکنولوژی بر کسب و کار ،بجای نگاهی استاتیک لحاظ گردیده است.
مظلومی و همکارانش ( )2010در پژوهشی با بررسی مدلهای مختلف موجود در طراحی
استراتژی تکنولوژی ،مدل اصالح شده شکل ( )1را با اضافه کردن دو معیار تحلیل محیط
داخلی وخارجی برای صنعت ایران خودرو ارایه کردند.

شکل ( )1مدل اصالح شده بوزآلن و همیلتون

در پژوهشی با عنوان" مدلی برای توسعه استراتژی تکنولوژی جهت شرکتهای نانو
کامپوزیت ایران" ،با بررسی مدلهای مختلف موجود ،از آنجا که حوزه نانو کامپوزیتها از
تکنولوژیهای پیشرفته و بعضا نوظهور بهره میگیرند و دامنه و نرخ تغییراتشان باالست ،مدل
چیهزا به دلیل دینامیک بودن به عنوان مدل پایه انتخاب شده است .در ادامه با نظر خواهی از
مدیران  10شرکت مورد مطالعه ،در نهایت از  32معیار در مدل چیهزا ،با حفظ معیارهای اصلی،
 22زیر معیار دچار تغییر شدهاند (قاضینوری ،و فرازکیش .)2010 ،در تحقیقات پاکنیت و
آراستی ( )1389چارچوبها و مدلهای مختلف تدوین استراتژی تکنولوژی بر اساس یک
رویکرد فرایندی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است .در بعد فرایندی ،رویکرد عقالیی 1در
مقابل رویکرد تکوینی 2و همچنین رویکرد موقعیتمحور 3در مقابل منبعمحور 4بررسی شده
است .در نهایت مدلهای مختلف از نگاه فرایندی دستهبندی شدهاند .در تحقیق دیگری با
1

. Rational
. Incremental
3
. Positioning
4
. Resource- based
2
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استفاده از مدل هکس و مازلف بدون بررسی و تغییر در معیارها مدل راهبرد فنآوری شرکت
ملی ذوبآهن تدوین شده است .در ادامه این تحقیق از روش تحلیل سلسلهمراتبی 1برای
رتبهبندی و تعیین جذابیت تکنولوژیها و برای تعیین توانمندی هر کدام تکنولویها از مدل
نواز شریف استفاده شده است .محقق در انتها با ترسیم نمودار جذابیت /قابلیت اقدام به تحلیل
و تعیین راهبرد برای  5تکنولوژی کلیدی شرکت کرده است (خمسه و مفتح .)1392 ،کریمی
کاشانی و سید اصفهانی ( )1381در تحقیقی با عنوان "طراحی و تبیین الگوی توسعه تکنولوژی
صنعت خودرو در ایران با تﺄکید بر توسعه صادرات" ،به دنبال اثبات فرضیه اصلی خود مبنی بر
وجود رابطه معنادار بین تدوین مدل مناسب برای توسعه تکنولوژی و توسعه و بهبود صادرات
در صنعت خودروسازی ایران است .تحقیق دیگری به دنبال ارایه مدل یکپارچه تدوین استراتژی
تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیتیابی است .در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق طراحی
پژوهی ،مدلی یکپارچه شامل سه بخش ورودی ،میانی (فرایند) و خروجی مدل ،برای تدوین
استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیتیابی ارائه شده است .معیارهای مورد استفاده در
مدل پیشنهادی این تحقیق ،ترکیبی از معیارهای اصلی مدلهای موجود است (آراستی و
همکاران .)1392 ،در تحقیق دیگری آراستی و همکاران ( )1394به موضوع تنوع کسب وکار
مبتنی بر تکنولوژی و نقش عوامل مؤثر در تنوع شرکتهای بزرگ (مطالعه موردی شرکت تام
ایران خودرو) میپردازد .در این پژوهش از مدل هکس و پراهالد برای تحلیل عوامل موثر بر
تنوع کسبوکار بهره گرفته شده ،در نتیجه تحقیق به خالء عوامل زمینهای در این مدل
پرداخته و لذا عوامل زمینهای به معیارهای تصمیمگیری اضافه گردیده است .در پژوهشی با
عنوان "ارایه یک مدل ترکیبی برای تدوین استراتژی تکنولوژی (مطالعه و بررسی تجربه شرکت
قشم ولتاژ)" ،بعد از بررسی مدلهای مختلف تدوین استراتژی تکنولوژی ،مدلی ترکیبی معرفی
شده است در این الگو شناسایی تکنولوژیها با استفاده از مفهوم واحدهای استراتژی
تکنولوژی ،2انتخاب تکنولوژی از طریق ماتریس جذابیت -توانمندی ،و تعیین روش اکتساب
تکنولوژیها از طریق روش تصمیمگیری چند معیاره  3صورت گرفته است (صفدریرنجبر،
الیاسی ،و توکلی .)1396 ،مدل پیشنهادی در این پژوهش به شرح زیر است:
چنان که مالحظه میگردد ،معیار اصلی"ترسیم درخت تکنولوژی محصول" از جمله نکات
مهم این تحقیق است ،که مورد استفاده واقع گردیده است.
1

. AHP
. STU
3
. PROMETHEE
2
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شکل ( )2مدل ترکیبی تدوین استراتژی تکنولوژی

مرور و بررسی مطالعات انجام گرفته در این حوزه نشان میدهد که هیچکدام از مطالعات،
جنبه استقرایی نداشته و عموما پژوهشها بصورت قیاسی و کاربردی دنبال شده و بیشتر بدنبال
ارایه روشی برای دستهبندی مدلها و شناسایی مدل مناسب از میان مدلهای موجود ،برای
تدوین استراتژی تکنولوژی بوده ،تا تبیین و خلق یک الگوی جدید .در همین راستا استفاده از
روش تحقیق استقرایی و کیفی که منجر به خلق و ایجاد مدل و روش جدید گردد ،مورد توجه
واقع نشده است .همچنین بجز یک مورد که به جایگاه تکنولوژی بنگاه (نانو کامپوزیت بعنوان
یک تکنولوژی پیشرفته) جهت انتخاب مدل پرداخته است ،سایر مطالعات توجهی به این نکته
نداشتهاند .هر چند که این پژوهش نیز با یک تحلیل نسبتا ساده ،مدل چیهزا را انتخاب کرده و
اقدام به بررسی و وزندهی معیارها و زیر معیارها کرده است .و لذا در مطالعات انجام گرفته که
نمونههای آن ارایه گردید خالء تحقیقاتی در حوزه تبیین و ارایه الگویی برای انتخاب استراتژی
تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی حاصل شد ،که امید است این تحقیق قادر به جبران
این نقیصه باشد.
روششناسی پژوهش
اساسا روش تحقیق به سه دسته :کمی ،کیفی و ترکیبی دستهبندی میشود ،و استراتژی
نظریهسازی دادهبنیاد یکی از استراتژیهای روش تحقیق کیفی است که هدف آن شناخت و
درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع در بستری خاص است (پور عابدی .)1395 ،از آنجا که در
بررسی مدلهای موجود ،هیچکدام از مدلها ،برای تدوین استراتژی تکنولوژی در صنایع
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پیشرفته هوافضایی طراحی و تبیین نشده اند ،و از طرفی توسعه تکنولوژی در صنایع پیشرفته
(هوافضایی) کشور ایران طی  3دهه گذشته ،به دلیل تحریمها و محدودیتهای ایجاد شده،
دارای بستر و شرایط خاص و به تبع آن ،معیارهای تصمیمگیری و اتخاذ استراتژی تکنولوژی
نیز متمایز بوده است ،لذا استفاده از رویکردی استقرایی و روش تحقیق کیفی نظریهسازی داده
بنیاد ،برای استخراج معیارهای اصلی و الگوی انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع پیشرفته
هوافضایی ،مبتنی بر تجارب واقعی انتخاب گردید .نتایج این تحقیق از آنجا که در صنعت
قابلیت کاربرد خواهد داشت ،کاربردی ،و از لحاظ روش جمعآوری و تحلیل دادهها ،یک تحقیق
کیفی است .برای جمعآوری دادهها ،از طرق مختلف از جمله :مصاحبه ،اسناد ،پیشینهها و
پیمایش  ،یادداشتهای پژوهشگر ،یادداشتهای شرکتکنندگان و ترکیبی از چند روش فوق
استفاده گردید .به منظور جمعبندی مناسب دادهها در یک قالب مفهومی ،از نسخه
سیستماتیک (رهیافت نظاممند) نظریهسازی داده بنیاد استفاده گردید ،در این روش محقق از
مدل پارادایمی برای طبقه بندی مقوالت جهت رسیدن به چارچوب نظری استفاده میکند .هر
طبقه با بررسی شرایط علی (شامل عواملی که سبب وقوع پدیده می شوند) ،شرایط میانجی
(شرایطی که از طریق عوامل علی بر پدیده اثر می گذارند) ،راهبردهای تعاملی (عمل یا تعامالت
مشخص که از پدیده مرکزی نشات می گیرند) و پیامدها (نتایج پدیده که از طریق راهبردهای
حاصل می گردد) بررسی می شوند .)Strauss&Corbin, 1990: 270( .در این روش ،تحلیل
دادهها طی سه مرحله انجام میگیرد (داناییفرد و همکاران .)94 : 1394 ،و لذا از سه مرحله
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی برای تحلیل دادههای تحقیق استفاده گردید .روش نمونهگیری
و شرایط مشارکتکنندگان در نظریهپردازی دادهبنیادُ مانند انواع دیگر پژوهشهای کیفی،
متکی بر تصورات معرف بودن نمونﺔ آماری ،برای تعمیمپذیری دادهها و اصالت یافتهها نیست و
عموماً نمونهها به صورت هدفمند انتخاب میشوند (دانایی فرد و همکاران .)85 :1394 ،و لذا در
طی فرآیند تحقیق از فرآیند نمونهگیری نظری( 1هدفمند بجای تصادفی) استفاده گردید.
نمونهگیری نظری در واقع یکی از ویژگیهای اساسی نظریهپردازی دادهبنیاد است .مشارکت
کنندگانی که بیشترین اطالع و تجربه را در خصوص موضوع تحقیق دارند (انتخاب هدفمند)
(همان منبع .)86 :
برای این تحقیق با چهار معیار مشخص نفرات مورد نظر برای مصاحبه و جمعآوری دادهها
انتخاب شدند ،اوال نفراتی که خود حداقل یک تجربه اجرای پروژه تحقیقاتی منجر به نتیجه و
1

. Theoretical sampling
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تولیدی سازی ،از ایده تا محصول را داشته ،ثانیا سابقه روشن در انتخاب ،کسب و توسعه حداقل
یک تکنولوژی را داشته باشند .ثالثا نفرات از حوزههای تخصصی مختلف باشند ،به نوعی که
عالوه بر تکنولوژیستها ،نفرات استراتژیست و مالی و کیفی هم که در تصمیمسازی و تصمیم-
گیری دخیل هستند باشند ،و معیار چهار اینکه سعی شد نفرات انتخابی از بخشهای مختلف،
سازمان دولتی ،شرکتهای خصوصی دانش بنیان و دانشگاهها باشند تا با کسب دیدگاهها و
تجربیات مختلف در بخشهای دولتی ،خصوصی و دانشگاهی ،غنای الزم در کیفیت و تنوع
نظرات و دادهها برقرار باشد .طبیعی ا ست که نفرات مورد هدف ،محدود ،و به نوعی نادر باشند.
و از طرف دیگر به جهت ضرورت تنظیم و اختصاص وقت حضوری برای مصاحبه (ضرورت روش
تحقیق) هماهنگی و پذ یرش نفرات نیز دچار محدودیت مضاعف بود .بدین منظور در قدم اول
تعداد  33نفر از بخشهای مختلف شناسایی گردیدند که از این تعداد  21نفر از سازمان دولتی،
 5نفر از دانشگاهها و  7نفر از شرکتهای دانش بنیان بودند .بعد از مذاکره و هماهنگی برای انجام
مصاحبه ،در نهایت تعداد  18نفر آمادگی خود را برای مشارکت در تحقیق اعالم و برای
مصاحبه اقدام گردید .اطالعات مشارکت کنندگان تحقیق در جدول ( )2ارایه شده است:
جدول ( )2جامعه آماری پژوهش
زمان

کل زمان

مصاحبه

مصاحبه

(دقیقه)

(دقیقه)

1

سازمان
دولتی

11

45

25

 7نفر دکتری تخصصی
 4نفر فوق لیسانس

80

880

2

استاتید
دانشگاهها

4

47

23

دکتری تخصصی

34

136

3

شرکتهای
دانش
بنیان

3

 1نفر دکتری تخصصی
 2نفر فوق لیسانس

50

150

 64.7دقیقه

1166دقیقه

ردیف

نوع
سازمان

جمع کل

تعداد

18

متوسط
سن

37

متوسط
تجربه

متوسط تحصیالت

مفید

15

 43سال  21سال

نقطه اشباع نظری ،بیان کنندة پایایی روش تحقیق در نظریه پـردازی داده بنیـاد است ،زیرا
نقطﺔ اشباع نظری به تکرار دادههای تحقیق میپردازد و این تکرار دادهها و نتـایج آن در روش
شناسی ،پایایی روش تحقیق را نشان می دهد ( پور عابدی .)1395 ،در پژوهش حاضر 18
مصاحبه اجرا شد ،که از مصـاحبﺔ دوازدهم ،مفهـوم جدیـدی از دادههـا به دست نیامد ،با وجود
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این ،برای اطمینان از حصول اشباع نظری ،شش مصاحبﺔ دیگر نیز به اجـرا درآمد با توجه به
اینکه هیچ مفهوم جدیدی از دادههای مصاحبههـا به دسـت نیامـد ،اشباع نظری حاصل شد.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این مرحله ،بعد از انتخاب نفرات صاحبنظر و صاحبتجربه در حوزه تحقیقات و توسعه
تکنولوژی ،و هماهنگی قبلی اقدام به مصاحبه حضوری ،بصورت نیمه ساختار یافته 1گردید.
سوال اصلی ما برای تحقیق این بود که "به نظر شما در صنایع پیشرفته هوافضا چه عوامل و
معیارهایی مبنای انتخاب و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و توسعه یک تکنولوژی
هستند؟" .سعی شد در حین مصاحبه سرفصلها و معیارهای مورد تاکید مصاحبه شونده روی
کاغذ یادداشت برداری گردد و برای اطمینان از تکمیل نظرات درانتهای هر مصاحبه ،عناوین و
معیارهای استخراجی از صحبتها ،برای ایشان قرائت و تاییدیه ایشان دریافت گردد .ضمنا ذکر
می گردید که اگر موارد دیگری باقی مانده تکمیل کنند .بعداز تکمیل مصاحبهها ،دادههای
بدست آمده از پیادهسازی مصاحبهها ،تجربیات ،اسناد و سوابق موجود با استفاده از تکنیک
تحلیل محتوی 2استخراج و در قالب  128داده و کدهای باز ثبت گردیده است .در جدول ()3
نمونه هایی از متن مصاحبهها و کدهای استخراج شده ارایه گردیده است.
جدول ( )3نمونه های از مصاحبه ها و کدهای استخراجی
کد مصاحبه
شونده

متن مصاحبه

کدها اولیه
استخراجی

Q1-1

موفقیت پروژهها معموال و خیلی وابسته به روحیات و ماندگاری نفرات
پروژههاست ،سلیقههای مدیریتی هم خیلی نقش دارد

باور نفرات و مدیران

Q1-2

مشتریان ما برای بکارگیری نوع تکنولوژی و شیوه کسب تکنولوژی در
حین تنظیم پیوست فنی قراردادها و پیگری پروژه چانه زنی میکنند.

توان فنی و چانهزنی
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

ما خیلی تکنولوژیها را به خاطر تحریم ،مجبور به بومیسازی هستیم .تا
در مراحل تولید دچار مشکل نباشیم

تحریم – بومیسازی
تکنولوژی

Q4-1

شاخص مالی معموال کم رنگ است بیشتر منافع ملی و مطالبه ای که
نهاد باال دستی دارند مبنای توسعه تکنولوژی است

مطالبهگری حاکمیتی

Q3-2

ما از سالهای قبل یک نقشه راه  20ساله توسعه محصول داریم که بر
مبنای تحلیل تهدیدات و نیازهای مشتری بروز میکنیم.

نقشه راه توسعه
محصول -تحلیل
1

. Semi constructive
. Content analysis

2

الگوی نماینگر معیارهای اصلی انتخاب استراتژی ...
کد مصاحبه

155
کدها اولیه

متن مصاحبه

شونده

استخراجی
تهدید -نیاز مشتری

Q5-1

مزیت تکنولوژی و اینکه آن تکنولوژِی در کدام حلقه سیستمی محصول
جا دارد مهم است.

جایگاه سیستمی
تکنولوژی -مزیت
تکنولوژی

Q6-1

معموال ساختار سازمانی و فرایندهای جاری در هر صنعت نقش مهمی در
موفقیت پروژهها دارند

ساختار و فرایندهای
سازمانی

Q6-2

وابستگی هزینهای پروژه ،بستگی به سطح اثرکذاری تکنولوژی در سطح
ملی یا سازمانی دارد.

سطح اثرگذاری
تکنولوژی

Q 7-1

در انتخاب تکنولوژی ،ابعاد توسعه آینده تکنولوژی ،میزان ژنریک بودن
تکنولوژی  ،میزان ماژوالریتی و امکان فروش و تجاریسازی تکنولوژِی از
جمله موارد مورد توجه است

جذابیت تکنولوژی

تحلیل دادهها برابر روش تحقیق "نظریهسازی دادهبنیاد" و پیروی از دیدگاه نظاممند
استراوس و کوربین ،در سه مرحله استفاده و اقدام گردید.
کدگذاری باز :کدگذاری باز ،فرایند تحلیلی نامگذاری مفاهیم ،از طریق انجام دادن مقایسه مدام
(االکلنگی )1است ،که پژوهشگر دیدگاه متفاوتی در خصوص اهمیت و جایگاه مفاهیم کسب
کند ( .)Strauss & Corbin, 2008در پژوهش حاضر ،بعد از پیادهسازی مصاحبهها ،و
استخراج عناوین معیارهای مورد نظر مصاحبه شوندگان با استفاده از تکینک تحلیل محتوی و
مقایسه با یادداشتهای محقق در حین مصاحبه ،و بررسی و مقایسه دقیق مشابهتها و تفاوتها،
مفاهیم مشترک و مقوالت استخراج گردید .نتایج تحلیل دادههای اولیه در قالب کدهای باز به
"مفاهیم" مناسب ،مفهوم پردازی ،سپس با تفکیک ابعاد ،مقولههای متناسب استخراج گردید.
در جدول ( )4نمونه هایی از نتایج کدگذاری باز در قالب  128کد باز ،و  24مقوله اصلی ارایه
میگردد.
جدول ( )4نمونههایی از نتایج کدگذاری باز
کد های باز

مفاهیم

زیر مقوله ها

نیاز و نظر مشتری ،نیاز مشتری  ،مطالبه
مشتریان و کاربران ،نگاه مشتری به عنوان یک

توجه به نیاز
مشتری و

نیاز مشتری
مطاالبه و نظر مشتری

تعداد
کد باز

6

مقوله ها
مطالبه و نیاز
مشتری

1

. Flip- flop technique
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کد های باز

مفاهیم

مزیت رقابتی ،کشش بازار ،الزام بازار به ارایه
محصول جدید( تهدیدات)،

بازار

قوت تهدید در حوزه دفاع ،جایگاه برتر در تامین
امنیت ملی ،نیاز به امنیت ،احساس مسئولیت
در تامین امنیت،

امنیت ملی

بدنبال منزل دوم تکنولوژی بودن ،اعتقاد و
یکپارچگی ملی در بومی سازی تکنولوژی
هوافضایی ،باور ثروت آفرینی از مسیر نوآوری،
رقابت در بازار تکنولوژی ،خودکفایی
تکنولوژیک ،فشار تکنولوژی

ضرورت در
اختیار
داشتن
تکنولوژی

مطالبه گری حاکمیتی ،باور ملی و مقدس برای
خودکفایی ،الزامات نهاد های باال دستی ،الزام
نهاد باالدستی

مطالبه و
الزام نهاد باال
دستی

تحریم فروش محصول ،پدافند غیر عامل،
تمرکز ارزشی بر رفع گلوگاه ها و نیاز های
تکنولوژی ،باور ملی و مقدس برای خودکفایی

تحریم و
تحریم
شکنی

تعداد

زیر مقوله ها

کد باز

مقوله ها

کشش تهدیدات
قوت تهدید
4

امنیت ملی

تامین امنیت
ملی

بومی سازی
ثروت آفرینی
فشار تکنولوژی

1

6

خود کفایی
تکنولوژی
هوافضایی

رقابت تکنولوژیک
الزام نهاد باالدستی
باور ملی برای
خودکفایی

4

تحریم فروش محصول
رفع گلوگاه و نیاز
پدافند غیر عامل

4

مطالبه گری
حاکمیتی
تحریم
فروش
محصول

کدگذاری محوری :هدف از این مرحله برقراری رابطه بین مقوالت تولید شده در مرحله کدگذاری
باز است (عبدی و نادری .)1397 ،بدین منظور مقوله های طبقه شرایط علی  2که عامل اصلی
بوجود آورنده پدیده مورد مطالعه باشند (داناییفر و همکاران ،)98 :1394،از طریق بررسی و
مقایسه مفهومی و محتوای مقولهها ،به استناد یادداشتها و تاکید خبرگان ،که دلیل و انگیزه
اصلی این صنعت در ورود به توسعه یک تکنولوژی را فراهم میکنند ،شامل  5مقوله به شرح
ردیف اول جدول ( )5شناسایی گردید .مقوله های طبقه شرایط میانجی ،که از طریق شرایط
علی بر پدیده مورد نظر اثر میگذارد ( ،)strrauss & Corbin, 2008به استناد تجربیات،
یادداشتها و متن مصاحبهها 6 ،مقوله را شامل گردید که در ردیف دوم جدول ( )5ارایه گردیده
است .به منظور شناسایی مقولههای طبقه شرایط زمینهای و مداخلهگر( 3بسترساز) ،که
شامل شرایط خاص و عمومی که بر راهبردها تاثیر میگذارد (دانایی فرد و همکاران:1394،
1

. Technology push
. Causal condition
3
. Intervening condition
2
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 ،)98از نظرات وتجربیات  3نفر از مصاحبه شوندگان که مسئول و خبره حوزه استراتژیپردازی
بودند بهمراه بررسی روابط و پیامدها و اثرات مقولهها ،شامل  6مقوله شناسایی گردید (ردیف 3
در جدول  .)5راهبردها ،در این صنعت دارای الیههای مختلفی هستند این مقولهها از سطح
کالن نظام تا سطح عملیاتی را شامل میگردند و اثرات متقابل عمیقی بر توسعه تکنولوژی
هوافضایی دارند .نتایج بررسی و دستهبندی این طبقه شامل  4مقوله است .طبقه شرایط پدیده
محوری که حادثه یا اتفاق اصلی است ( ،)Strauss & Corbin, 2008در این تحقیق ،توسعه
تکنولوژی هوافضایی که با  3مقوله شناسایی شده ،محور و اساس تحقیق و پژوهش بودند که در
تمام مصاحبه ها و روند پژوهش مورد توجه اصلی بوده است .جمعبندی این مرحله شامل
دستهبندی مقوالت ( 24مقوله) در طبقات  5گانه ،به شرح جدول شماره  5ارایه گردیده است.
همچنین مدل ترسیمی و پارادایمی 1حاصل از تحلیل محوری مقولههای این پژوهش جهت
دستیابی به پیامد توسعه تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی در شکل شماره  5ارایه
گردیده است:
جدول ( )5نتایج کد گذاری محوری
تعداد

طبقه کدگذاری
محوری

مقوله ها

مقوله ها

شرایط علی

مطالبه و نیاز مشتری ،تامین امنیت ملی ،خودکفایی تکنولوژی
هوافضایی ،مطالبهگری حاکمیتی ،تحریم فروش محصول

5

شرایط میانجی

هزینه دستیابی به تکنولوژی ،سطح تکنولوژی ،دسترس پذیری
تکنولوژی ،قابلیت فنی مشتری ،جذابیت سیستمی تکنولوژی،
قابلیت و توان مرجع تکنولوژی

شرایط زمینهای و
مداخلهگر

نگرش و رویکردهای مدیران ،ساختار و فرایندهای سازمانی ،باور و
قابلیتهای فردی ،فرهنگ سازمانی ،مالحظات و شرایط امنیتی و
سیاسی ،پتانسیل جذب تکنولوژی

6

تعداد

تعداد

زیر

کدهای باز

مقوله ها

مرتبط

17

22

24

43

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

3

13

13

(توسعه تکنولوژی هوافضایی)
جمع

24

84

128

1
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شکل ( )3الگوی نمایانگر معیارهای اصلی انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی

کدگذاری انتخابی :این مرحله از تحقیق فرایند یکپارچهسازی و بهبود مقولههاست (دانایی فر و
امامی ،)1386 ،که یافتههای مراحل قبلی را گرفته ،مقوله محوری را انتخاب ،روابط بین مقوله
محوری و سایر مقولهها را مشخص و تکمیل میکند ( .)strauss & corbin, 1998نتایج این
مرحله به سه شکل ممکن ارایه میگردد ،الگوی کدگذاری بصری که در شکل ( )4ارایه گردید،
مجموعهای از قضایا ( فرضیه ها) و داستان و شرح روایی ( (creswell, 2005: 409الگوی بدست
آمده ،که بدین شرح قابل بیان است :برابر نظرات ،تجربیات ،و نتایج حاصل از مجموع تحقیقات
و مصاحبههای نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعت پیشرفته هوافضا ،نشان داد که معیارهای
مطالبه گری حاکمیتی ،مطالبه و نیاز مشتریان ،ضرورت تامین امنیت ملی ،تحریم ،و ضرورت
بومیسازی تکنولوژی هوافضایی ،بعنوان اولین گام ،سرمنشا و آغازگر نیاز به توسعه یک
تکنولوژی است ،در گام دوم ،به منظور رسمیت بخشیدن به این نیاز ،و کسب مجوز سازمانی،
نگرش و رویکردهای مدیریتی ،ساختار و فرایندهای سازمانی ،پتانسیل جذب تکنولوژی ،باور و
قابلیت های فردی ،فرهنگ سازمانی ،مالحظات و شرایط سیاسی و امنیتی ،بعنوان معیارهای
زمینهای ،جهت پیگیری نیاز ،و کسب مجوزهای الزم برای توسعه تکنولوژی مورد نظر تاثیر
گذار هستند ،در گام سوم برای انتخاب مرجع کسب تکنولوژی معیارهای :سطح تکنولوژی مورد
نیاز ،قابلیت فنی مشتری ،هزینه دستیابی ،دسترسپذیری ،قابلیت و توان مرجع تکنولوژی،
بعنوان شرایط میانجی عمل کرده ،و مبین منشوری برای انتخاب مرجع تامین تکنولوژی است،
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در گام چهارم توجه و دقت نظر در انتخاب محصول پایه ،بعنوان الگوی تکنولوژی ،نقشه راه
محصول /تکنولوژی و قابلیت مدیریت تکنولوژی ،از جمله عوامل مهم جهت مذاکرات فنی و عقد
قراردادهای تامین تکنولوژی است .و در گام پنجم ،برای کسب حمایت مالی و مدیریتی ،جهت
شروع و اجرای موفق یک طرح توسعه تکنولوژی ،ضرورت توجه جدی به راهبردها در الیههای
مختلف سازمانی ،الزامی ،جهتدهنده و تسهیل کننده انتخاب استراتژی تکنولوژی جهت
رسیدن به پیامد مورد نظر و پیشرفت تکنولوژی هوافضایی است.
اعتبار سنجی پژوهش :از آنجا که تحقیق کیفی ،آزمون خاصی برای تایید اعتبار ندارد و روایی
و پایایی تحقیق به مراحل و نتایج تحقیق وابسته است ،لذا اعتبار مدل با استفاده از نظر
مشارکت کنندگان و بیش از دو نفر کدگذار تعیین میگردد ( .)strauss & corbin, 2008در این
تحقیق نیز ،اعتبار سنجی با  8معیار توصیه شده استراووس و کوربین ( )2008انجام گردید .سه
معیار شامل تناسب تحقیق ،یادداشتها ،و مفاهیم ،از طریق سه فن کنترل مرسوم استفاده شد
( -1 .)silverman, 2005اعتباریابی تناسب تحقیق توسط اعضا :در این قسمت از شرکت-
کنندگان خواسته شد یافتههای کلی را ارزیابی کرده و درباره صحت آن نظر دهند 1که با
دریافت نظرات  12نفر ( بیش از  )%50از نفرات ،نتایج و یافتهها اصالح و تایید گردید -2
مقایسههای تحلیلی : 2در این روش به دادههای خام ،سوابق و یادداشتها ،مصاحبهها و
تجربیات رجوع شد تا نتایج حاصله از تحلیل ،با دادههای خام مقایسه و ارزیابی شود  -3استفاده
از فن ممیزی:3
در این زمینه ،از نظرات سه متخصص (شامل  2نفر از مصاحبه شوندگان و یک نفر
خارجی) ،در حوزه نظریهپردازی دادهبنیاد در مراحل مختلف کدگذاری و مفهومسازی و
استخراج مقوالت استفاده گردید و سپس توسط اساتید راهنما و مشاور بررسی گردید .عالوه بر
این ،سایر معیارهای توصیه شده توسط استراوس و کوربین (  ،)2008از جمله عمق دادن به
کشف و تحلیل مطالب در الیههای مختلف تکنولوژی و انتخاب نفرات از سطوح عالی تا عملیاتی
و حوزههای مختلف ( صنعت ،دانشگاه ،شرکتهای تامینکننده تکنولوژی) ،منطقی بودن و پرهیز
از نگاه احساسی ،صنفی و فردی در حین مصاحبهها و انجام کدگذاری ،خالقیت در کشف داده-
ها و مفهوم پردازی ،حساسیت نسبت به انتخاب و انجام مصاحبه نیمهساختار یافته و سواالت
حین مصاحبه ،و کشف دادهها تا غنای تحقیق ،زمینهسازی و کاربردی بودن الگو و یافته ها ،با
1
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بیان نتایج به زبانی کاربردی در صنعت مورد مطالعه ،جهت ایجاد زمینه و شرایط فهم و
بکارگیری الگو در این صنعت و سایر صنعت ها ،با ارایه نتایج تحقیق و نظرخواهی از
مشارکتکنندگان مورد تایید واقع گردید.
نتیجه گیری و پیشنهادها
این تحقیق با هدف شناسایی معیارهای اصلی و ارایه الگوی انتخاب استراتژی تکنولوژی
آیندهنگر در صنایع پیشرفته هوافضایی ،به کمک روش تحقیق نظریهسازی دادهبنیاد انجام
گرفت ،با انتخاب هدفمند  18نفر از خبرگان و مدیران صنعت هوافضا ،اقدام به مصاحبه نیمه-
ساختار یافته و رودرو گردید و طی سه مرحله کدگذاری ،دادههای گردآوری شده شامل 128
داده در قالب کدهای باز ،به  24مقوله بعنوان معیارهای اصلی انتخاب استراتژی تکنولوژی در
صنایع پیشرفته هوافضایی حاصل گردید ،این معیارها در  5دسته شامل :شرایط علی ،شرایط
میانجی ،شرایط زمینهای ،پدیده محوری و راهبردها دسته بندی و به صورت مدل ترسیمی و
پارادایمی در شکل ( )3ارایه گردید .از مجموع دادهها و تحلیلهای صورت گرفته در این تحقیق
نکات کلیدی به شرح زیر قابل نتیجهگیری است :انتخاب استراتژی تکنولوژی در صنایع
پیشرفته هوافضایی ،دارای ابعاد و معیارهای گسترده و پیچیده است .مدیریت و تصمیمگیری
جهت توسعه تکنولوژی در این صنعت ،عالوه بر حساسیتها و ظرافتهای سایر صنایع ،از
اهمیت ملی و امنیتی برخوردار است .و لذا ضرورت دقت نظر مضاعف و چند وجهی به همه
ابعاد (داخلی ،خارجی ،فنی ،امنیتی ،سیاسی ،سیستمی و  )...در این صنعت الزامیست .موضوعی
بنام تحریم ،مسئلهای خاص و بغرنج در صنعت پیشرفته هوافضایی ایران است ،که شاید بتوان
گفت سایه غالب بر ضرورتهای اتخاد روشها و راهکارهای متمایز برای توسعه تکنولوژی در
این صنعت دارد .موضوع قابل توجه دیگر "مطالبهگری حاکمیتی" است ،که فارغ از فضای
سیاسی و بصورت فراسازمانی و فرابخشی ،همواره بصورت کششی عمل کرده ،بدنبال بومیسازی
تکنولوژی و کسب آخرین تکنولوژیها در جهت فراهم کردن امکان بازدارندگی و آمادگی در
مقابل تهدیدات بروز است .سطح و قدرت کششی این جایگاه ،موجب میگردد تا گاهی پارادایم
"دستیابی به هر قیمتی" جایگزین مالحظات دیگر گردد .در صنایع پیشرفته هوافضایی نفرات،
شامل مدیران (سازمان ،گروه ها ،صنایع ،دفاتر طراحی و ،)...محققین ،استراتژیستها و  ...از
حیث سالیق ،قابلیتها ،و نگرشها ،نقش مهمتری از سیستمها و رویه ها بازی میکنند و
حقیقتا بعنوان سرمایه اصلی سازمانی ،نقش کلیدی در توسعه تکنولوژی دارند .دینامیک بودن
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از دیگر جنبههای مهم اثرگذار و متمایز در توسعه تکنولوژی صنعت هوافضایی است .نکته مهم
دیگر ضرورت توجه به قابلیتهای فنی و میزان مطالبهگری و چانهزنیهای فنی و سیستمی
مشتریان در قالب بیانیه نیاز عملیاتی و پیوست فنی (چند گانه و جامع) در نحوه و کیفیت
انتخاب و کسب تکنولوژی است .این فرایند در تدوین نقشههای راه توسعه محصول /تکنولوژی و
در قرار دادهای طراحی و تولید محصول ،بعنوان عامل اصلی کشش نیاز به توسعه تکنولوژی
نقش آفرین است .حضور پر رنگ مشتری در فرایند تصمیمگیری برای اتخاذ استراتژی
تکنولوژی ،گاهی با همافرایی قابلیتها ،تا حد همکاری مشترک در توسعه تکنولوژی ،و گاهی
(در صورت عدم تفاهم روی استراتژی توسعه تکنولوژی) ،با رقابت غیرسازنده نیز همراه است.
این موضوع از نکات کامال متمایز از دیگر صنعت هاست .چند الیه بودن توسعه تکنولوژی در
این صنعت از دیگر نکات پیچیده و قابل توجه است ،الیه قابلیتهای عملکردی و عملیاتی
تکنولوژی در محصول الگو و مورد نیاز مشتری ،الیه انتخاب تکنولوژی زیر سیستمها ،و الیه
تصمیمگیری برای توسعه درونی یا برونسپاری به شبکه تامین .در هر الیه راهبردها و عوامل
مداخلهگر و زمینهای ،نقش متفاوت و مهمی دارند .قابلیتسازی ،سرمایهگذاری ،شبکهسازی و
تقویت بخش خصوصی (شرکتهای تولیدی و دانش بنیان) ،از راهبردهای توسعه تکنولوژی،
بعنوان یک بازوی هدفمند و توانمند ،از دیگر نکات قابل توجه در این صنعت پیشرفته است .این
شبکه هر چند گاهی بعنوان تهدید (از حیث امنیتی و رقابتی) مورد تحلیل واقع میگردد ،ولی
1
غالبا بعنوان یک فرصت بزرگ در توسعه تکنولوژی هوافضایی نقشآفرین است .تحلیل شباهت
نتایج این تحقیق با مدلها و تحقیقات مشابه موجود ،از طریق بررسی و مقایسه تطبیقی و
مفهومی 2ماتریس معیارهای اصلی استخراج شده در این تحقیق ( 24معیار) ،با جمع معیار های
مدلهای موجود برابر جدول شماره  56( 1معیار) ،نشان میدهد :بیش از  %50از معیار ها (14
از  24معیار) ،در هیچکدام از مدلهای موجود مورد توجه قرار نگرفته است( .مانند مطالبهگری
حاکمیتی ،تحریم فروش محصول ،خودکفایی تکنولوژی ،قابلیتهای فنی مشتری ،تامین امنیت
ملی ،استراتژی نظام ،شرایط سیاسی و امنیتی ،نگرش و رویکردهای مدیران ،باور و قابلیت
نفرات ومتخصصین ،و ،)...و به تبع آن ،هیچکدام از مدلهای موجود ،جامعیت الزم برای
پاسخگویی به روش ا تخاذ استراتژی تکنولوژی در این صنعت را ندارند .در این راستا نزدیکترین
1
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الگو ،مدلهای "هکس و مازلف" و "برگلمن و همکاران" هستند که جامعیت این دو مدل در
پوشش معیارهای مورد نظر تحقیق ،حدود %30است .و لذا ,وجه تمایز و نوآوری این پژوهش ،و
ضرورت تحقیق جهت شناسایی معیارهای اصلی و ارایه الگوی انتخاب استراتژی تکنولوژی
آیندهنگر در صنایع پیشرفته هوافضایی امری الزم و اثبات گردید.
نتایج این تحقیق ،نقش و جایگاه مدیران (در سطوح مختلف سازمانی) ،و متخصصین را در
نحوه ارتباط با مشتریان ،شیوههای تامین تکنولوژی ،مدیریت ریسکها و چالشهای فنی،
سیستمی و مدیریتی پروژهها ،جهت پیشرفت تکنولوژی هوافضایی پررنگ میبیند ،و لذا حفظ،
پرورش و بروزرسانی دانش ،قابلیتها ،انگیزه و نشاط سازمانی ،و پرهیز از سیاستزدگی و
نگرشهای سنتی و صنفی ،از جمله نکات کلیدی مدیریتی در تقویت و پیشرفت بیش از پیش
این صنعت پیشرفته است ،همچنین با توجه به پیچیدگی ،حساسیت و اهمیت انتخاب درست و
بهنگام تکنولوژیهای مورد نیاز این صنعت ،پیشنهاد میگردد ،استقرار نظام مدیریت استراتژی
تکنولوژی در صنایع پیشرفته هوافضایی در جهت پایش ،بروزرسانی ،و انتخاب و کسب بهنگام
تکنولوژیهای مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد .علیرغم سابقه و آشنایی و تجربه عملی و
طوالنی محقق در این صنعت ،محدودیتهایی موجب کاستیها و عدم غنای کامل تحقیق
گردید از جمله :معذوریتها و مالحظات امنیتی ،وقت و فرصت محدود نفرات وخبرگان مورد
نظر و منتخب ،دسترسی به سوابق و اقدامات انجام گرفته ،شرایط و محدودیتهای ناشی از
ویروس کرونا و ...امید است با تکمیل پژوهشهای آتی ،شاهد بلوغ کامل و تکمیل این پژوهش
باشیم .در این راستا و به منظور تکمیل یافتههای این تحقیق ،انجام پژوهش های زیر پیشنهاد
میگردد:
 برر سی ،و تبیین پیامدها و نتایج اتخاذ استراتژی تکنولوژی بهنگام در پیشرفت تکنولوژی
هوافضایی.
 طراحی الگویی برای فرصتسازی از اثرات تحریم بر توسعه تکنولوژی صنایع پیشرفته
هوافضایی.
 تبیین جایگاه و ارایه الگوی نحوه حفظ و پرورش مدیران و متخصصین در توسعه تکنولوژی
صنایع پیشرفته هوافضایی.
 تبیین و ارایه مدل ارتباط سازنده بین مشتریان و تولیدکنندگان صنایع پیشرفته هوافضایی.
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