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پیشرفته های  تکنولوژی ثر بر رصدؤامل کلیدی مؤشناسایی و بررسی ع 

 در مراکز طراحی هوافضا آینده
 

1*عباسخمسه

 2علیرضابهروزی

 چکیده 
یكبهعنوانرصدتکنولوژیازیافتهتوسعـــهیسساتموفقدركشورهاؤحاضراكثرمدرحال

برا قدرتمند بیشترآگاهیكسبیابزار محیطاز میاستفاده اینكنند. طراحیاز مركز در رو

می نیز، بهعنوانعتوانرصدتکنولوژیهوافضا آفرینیثربرهمؤاملنوآورانهمؤهایپیشرفتهرا

رتبه و شناسایی به نسبت حاضر، پژوهش در دانست. بررصدمحصوالت موثر عوامل بندی

دراینراستاباتوجهبهمرورهایپیشرفتهدرمركزطراحیهوافضاپرداختهشدهاست.تکنولوژی

آورینظراتخبرگانحوزهتکنولوژیدرمركزطراحیهوافضاازطریقابزارادبیاتپژوهشوگرد

پرسشنامهو افزار مدلسازیمعادالتساختاریتوسطنرم از استفاده با و -SMARTمصاحبه

PLS،ثربررصدتکنولوژیمحصوالتدردوعاملداخلیكهدارایدوؤهایمعواملوشاخص

باشدونیزعاملخارجیكهدارایدوندیاستراتژیكمیمولفههوشمندیتکنولوژیكوهوشم

باشد،شناساییگردید.نتایجحاصلازمولفههوشمندیسازمانی،ارتباطاتوانتشاراطالعاتمی

آن معادالتساختاریحاكیاز مركزهایپیششاخصبررصدتکنولوژی30استكه رفتهدر

هادردوعاملوچهاربندیاینشاخصبادستهگذاراستومدلپژوهشطراحیهوافضاتاثیر

دهندهآناستنشانANPییدقرارگرفت.همچنیننتایجحاصلازأمولفه،بابرازشقویموردت

 .باشدهایدیگرمیلفهؤدراولویتباالترینسبتبهمكههوشمندیتکنولوژیك


 واژگان کلیدی:
 .ANP ,Smart Plsرصد تکنولوژی، تکنولوژی پیشرفته، مرکز طراحی هوافضا، 

                                                           
واحدكرجدانشگاهآزاداسالمی،گروهمدیریتصنعتی.استادیار1
واحدعلوموتحقیقاتدانشگاهآزاداسالمی،گروهمدیریتتکنولوژیدانشجویكارشناسیارشد،.2
 Email: Abbas.khamseh@kiau.ac.ir                                                نویسندهمسئول:*

 
 

 



1396زمستان،7شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه130



  مقدمه

هایایاطالعاتبرایرصدورشدسازمانبندتجزیهوتحلیلوطبقه بانیتکنولوژیاخذ،دیده

خواهبهخلق بانیبایدبرایهرنوآوریفنییاعلمی،دیدهباشد.هایاقتصادیوتجاریمیبنگاه

موعلورصد(1384)خزایی.(Pere Escorsa, 2001انجامشود)،بیانجامدخواهتهدیدفرصت

مطالعه،بررسیوكنکاشراد،شومیدیانیز”پویشمحیطی“و“رصد”مباناازآنكهتکنولوژی

یافته تکنولوژیكهبهداندمیاینظام مغفولیهایدرمنظوركشفعلمو و نوپیدا حالظهور،

برسیاستأتوانندبیشترینتشودكهمیمیانجام هاییكسازمان،نهادیاهاوسوگیریثیررا

هادرمواجهبادالیلمختلفیبرایمرگونیستیشركت(2004)لیچنتالر.ملتداشتهباشند

كهدراغلبمواردنقصدرهوشمندیتکنولوژیبهعنواندلیلكندذكرمیتغییراتتکنولوژی

برشم میاصلی رده (2011)لیهمچنینشود. تکنولوژی تغییرات رصد اهمیت دلیلرا به

ازقراردادهاست.تحوالتسریعوشتابانوافزایشپیچیدگینوآوریتکنولوژیكموردتأكید

 دیگر 2004)ساویزسوی ) شدید رقابتی فضای بهرا مانندباعث مفاهیمی آمدن وجود

لوژی،رصد،هوشمندییرقبا،پویشمحیط،رصدتکنوهوشمندیتکنولوژیرقابتی،هوشمند

وكارایناطالعاتكاربردیدرمحیطكسبمعتقداستوداندمیبینیتکنولوژیرقابتیوپیش

 جایگاه بر كه سازمانی یكمجموعه دارداستراتژیكبیرونی تأثیر می،آن رصداشاره نماید.

گیرندگانوكارشناسانازتغییراتمحتملمیمسازیتصتکنولوژیبهعنوانفرایندیبرایآگاه

هایمحیطیباشندونمایدكهاینتغییرات،ممکناستازجنستهدیداتیافرصتعملمی

بوبه تهدید تعیینفرصتیا اطالعاتجمعمنظور محیطی، یكمشاهده مورددن آوریشده

چالشعمدهدراین.صورتگیردبینیتکنولوژیتحلیلقرارگرفتهتادرنهایتیكپیشتجزیهو

زمینه،كنترلگسترهاجراییوزمانامررصدمحیطیاست.محدودنمودنبیشازاندازهاین

انجامدوازونادیدهگرفتنبرخیتهدیدهامیهاها،بهكاهشاحتمالشناساییفرصتفعالیت

.شودمنتهیمیحدگسترده،بهاتالفمنابعمالیوانسانیسویدیگر،رصدبیشاز

هایاخیروباتوجهبهباتوجهبهتغییراتتکنولوژیوسرعتگرفتناینتغییراتدرسال

جملهسازمان از اینموضوعكهسازمانهوافضا بایستیهاییاستكه هایرصدتکنولوژیاز

 محصوالتخود تولید برای سرمایهپیشرفته از یکی و نماید استفاده اصلی های نسازمااین

تولیدمحصوالتهایپیشرفتهتکنولوژی در استفاده مورد برایجلوگیریاز،باشدمیپیچیده

فضایبین در عقبماندن تغییراتشکستو از آگاهی راهالمللی، خلق و نوینرقبا كارهای

نیازمندیأت مین و دفاعی اهدافهای طراحی مراكز نظامی، محصوالتهوافضا بابه
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بایستتحوالتنتیجهجهتارتقاءمحصوالتمیدرایدارند،توجهویژهپیشرفتههایتکنولوژی

ر صتکنولوژیرا توجهبهاینمسائلبهدنمایند. شنظرمیبا رتبهرسد، بندیعواملناساییو

نتیجهراحیباعثبهبوداینفرایندودردرمركزطهایپیشرفتهآیندهتکنولوژیموثربررصد

پژوهشبابیاناینسوالكهعواملموثربررصدلذااینراییباالترخواهدشد.اثربخشیوكا

شکلگرفته،كدامندنگرآیندههایپیشرفتهآیندهدرمركزطراحیهوافضابارودیکردتکنولوژی

طورههایپیشرفتهوبنونپژوهشیدرخصوصرصدتکنولوژیهمچنینازآنجاكهتاكاست.

صور هوافضا نوآوریمیخاصدر پژوهشدارای این لذا است، نگرفته بهرهت ازباشد. گیری

نوآوریدیگراینپژوهشییدشاخصأمعادالتساختاریجهتتتحلیلعاملیبا وعوامل، ها

باشد.می


 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تکنولوژیکیاتسریعدرفضایابررقابتیحالحاضركهتغییر(معتقداست1389)زادهاهلللطف

هاایناستكهدرهرلحظهازهایمهمبنگاههایاصلیآناست،یکیازنگرانییکیازویژگی

یعنیرقبا،تکنولوژیجدیدیواردبازاركنندكهباعثكاهشطرفرقبایخودغافلگیرشوند

گاهینهتنهایكحوزهفعالیتراتغییردهد.هایحاكمبرازارآنهاشدهویاحتیپارادایمسهمب

عرصهرقابتتکنولوژیكدچارغفلتمی در ؛شوندشركتبلکهیكصنعتوحتییككشور

مشت ملی فضای یا محدود سازمانی ارتباطات دلیل به تکنولوژیزیرا از تعدادی از هایرک،

عیمناسببااینچالشبزرگ،سهابرایمواجههبنگاه.انداطالعبودهحالظهور،بیكلیدیدر

آوریاطالعاتازهایخود،باایجادفرایندجمعالوهبرمدیریتصحیحبرتکنولوژیكنندعمی

نیز1383)نجفیحقی.كارخودمطلعشوندوهایتکنولوژیدرحوزهكسبآخرینپیشرفت )

هاییدرمحیطرقابتیبرندهخواهندبودكهازحوزهفعالیتخودامروزهسازماناشارهداردكه

ارزیابیعمیقد مزیترکو برایخود و مددبههایرقابتیبیشتریفراهمسازند.تریداشته

بررقبایخودبرترییافتهوافزایشهوشمندیرقابتیاستكهسازمان ویژهها ایدرجایگاه

رقابتكسبمی بررسیاطالعاتگذشتهكنند.عرصه و وقایع بر تمركز تنها حاضر، عصر در

بلکهبررسیدقیقمحیطوكسباطالعاتازرخدادهایدرحالظهورچندانكارسا نیست، ز

كهرصدكند(اظهارمی2001).همچنیناسکورسابخشداستكهحیاتسازمانرااستمرارمی

هایهایابنگاهیاطالعاتبرایرصدورشدسازمانبندطبقهتحلیلوتجزیهواخذ،،تکنولوژی
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صتخواهبهخلقفربانیبایدبرایهرنوآوریفنییاعلمی،دیدهباشد.اقتصادیوتجاریمی

.شودبیانجامدخواهتهدیدانجاممی

پژوهشخودعنوانمی1392)فردصابر در وتکنولوژیشناساییعنوانبهكهآنچهكند(

ت.استکنولوژیاستراتژیازنشدنیجداجزءشود،میانجامتکنولوژی،رصدهایفعالیتنتیجه

 .شودمیآغازوكاركسببافتنگاریآیندهباتکنولوژیاستراتژیتدوینفرآیندوی،دیداز

برایودرونیهایبافتتحلیلبافت،نگاریآیندهازمنظور هایویژگیشناساییبیرونیبنگاه

.استدرآیندهرقابتكلیدی

انگلستان،دركمبریجدانشگاهتکنولوژیمدیریتدرمركز(2000)همکارانشوفال

اندكردههئاراتکنولوژیمدیریتبرایراهنمایی مدیریتبهمربوطهایفعالیتآنها،دیداز.

فعالوبیرونیرویکردمنظرازطیفیكدرتوانرامیتکنولوژیشناساییازجملهتکنولوژی،

تقسیم.كردبندیدستهدرونیوانفعالیرویکردتاگرفته این شناساییفعالیتبندی،در

شرحزیربیاننمود:هبراآندامنهتوانمیواستاطالعاتآوریجمعبهمتکینوعاًتکنولوژی،

 تکنولوژیازماآگاهیتوسعه ی:تکنولوژپویش 

 آیندهیاحالبهمربوط(خاصفنیهایحوزهازمادرکتوسعه ی:تکنولوژپایش( 

 جدیدفرآیندهاییامحصوالتبرایهافرصتشناخت ه:نوآورانرویکردخلق 

 رقبافنیهایظرفیتازآگاهیتوسعه ی:فنترازیابی

 بالقوهیاموجودهایمشتریجدیدمطالباتبهپاسخگویی ص:خاهایدادهآوریجمع. 

 دیگر سوی در2013)مونتینگناکوونکورااز را تکنولوژی رصد و تکنولوژی ارزیابی )

فرایندرصدوجذبتکنولوژی(نیز2009)كاكینزاند.موثردانستهراهتکنولوژیهنگاشتنقش

كند.درششمرحلهاساسیچنینمعرفیمی(1)شکلرامطابق

 
 (Coknis, 2009) احل اصلی فرایند جذب و رصد تکنولوژی( مر1) شکل
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همکاران پیش2017)كونشنكو تکنولوژیو تحقیقخودمتغیرهاینقشهراه در بینی(

دانستهتکنولوژ تکنولوژیمهم رصد در همچنینویلیرا در2017)اند. پژوهشخود در )

نظرنگاریومالکیتفکریرامد،متغیرهایآیندهفعالیترصدتکنولوژیاتحادیهاروپاخصوص

،رصدتکنولوژیواستراتژیصنعتی(درتحقیقیتحتعنوان2016)وبللیوپوپاتواند.قرارداده

رادررصدتکنولوژیموثرتشخیصنگاریتکنولوژی،استراتژیصنعتیآیندهایینظیرمتغیره

دررصدرامقرراتوقوانینوبتاختراع(درمطالعاتخودث2016)كیموهمکاراندادهاست.

اند.تکنولوژیمهممعرفینموده

نقش2016)مؤمنی به پژوهشخود در بازار( قوانین، و تکنولوژی وتغییرات آگاهی ،

(نیزدرپژوهشخود2016)آپریداوهمکاراندررصدتکنولوژیاشارهنمودهاست.هوشمندی

آیندهالگوریتم درپیشنگاریتکنولوژی،دامنهدانشمتخصصانهایاستخراجمتن، بینیورا

وهمکاراناند.مهمتلقینمودهحالظهورهایدرشناساییتکنولوژی (در2015)دیآلمیدا

ونگولینگاند.همچنیندررصدتکنولوژیاشارهنمودهصنایعنوظهورپژوهشیدیگربهنقش

(2015 پژوهشیتحتعنوان در برنامه( رویکرد از استفاده با  تکنولوژی رصد ریزیمطالعه

نقشتکنولوژیسناریو محبه پرداختههای تکنولوژی رصد در اسباتی دیگر سوی از تایراند.

د2014) آینده( تفکر متغیرهای پژوهشخود ر در را استراتژی دانشو مدیریت ارائهنگر،

موثردانستهاست.ساختاربهینهبرایرصدتکنولوژی

رابینیتکنولوژیچارچوبسیستماتیكارزیابیوپیشارائه(2014)پاتراسکاوزیمانسکا

 پروژهدر آیندهارزیابی تکنولوژیهای نگاری تشخیصدادهمهم دیگر سوی از واند. یونگیتا

ثتکنولوژی،ثبت(درپژوهشخوداستفادهازكلماتكلیدیمرتبطبامباح2011)همکاران

ایده دوسیلهپایگاهدادهههایجدیدباختراعاتو را اند.ررصدتکنولوژیموثرقلمدادكردهها

و،ارزیابی،رصدمحیطکیهایتکنولوژیشاخص(نیزدرمطالعهخود2011)پالمگرنونیبرگ

ارتباطات دررصدتکنولوژیمهممعرفینمودهرا ایبه(درمطالعه2011)لیوهمکاراناند.

 كه رسیدند نتیجه شبکهاین اختراع، هوشمندیثبت مهمتغییراتروندوسازی، رصد در

می چویباشند. عا2009)پارکو را ثبتاختراع توسعه نیز ) تکنولوژیملی رصد در مهم

طاووسیبرشمرده همچنین 1395)اند. پژوهشی در فرصت( و محیطیتهدیدات درهای را

نژادوهمکارانامینمهمتشخیصدادهاست.همچنینطراحیالگویسیستمرصدتکنولوژی

درپژوهشیتحتعنوان1394) تدوینمتدولوژیرصدتکنولوژیدرحوزهصنایعهواییبا(
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ثیرعواملیأهایباتکنولوژیپیشرفتهوباتمركزبرصنایعهوایی،بهتشركتهتطبیقیمطالع

نظیرسطحتکنولوژی،رهبریومنابعانسانیدررصدتکنولوژیپیبردند.

همکاران و مدوار 1394)دهقانی تکنولوژی( شناسایی خود مطالعات بادر نوظهور های

 در پتنترا تحلیل رشد روند توربینبررسی بادیتکنولوژی تشخیصدادهؤمهای ازثر اند.

 1392)صابرفردطرفی قابلیفرصت(، محیطی، تهدیدات و تکنولوژیك،تها توانمندی و ها

مهمارزیابیهاوتوانمندیتکنولوژیكتحلیلوبرآوردقابلیترصد،رادرهاوبرنامههااستراتژی

نموده همچنین 1391)بیكرضاییاند. در(، شركت،پژوهشخود پیرامون اجتماعی مسائل

حمایتازایدهثیرمأت هئسازیمناسبدرجهتاراهایپرسنلوبسترسائلسیاسیمحیطی،

پایشتکنولوژیوهوشمندیرادرتوسعهدرشركتوتوجهبهواحدتحقیقوهاینوآورانهایده

ثرتشخیصدادهاست.ؤ،متکنولوژی

والیتی 1391)هدزاینظرومیرشاه خود مطالعات در كاركنان،( فرایندها، اطالعات،

مقررات، و قوانین تجارت، و بازار هوشمندی هوشمندیاستراتژیك، هوشمندیتکنولوژیك،

(1390)اند.ازسویدیگرجهانپوررادررصدتکنولوژیمهمدانستهمدیریتدانشواطالعات

آزمایشگاهیالزمبرایمیزانتجهیزادرپژوهشخودعواملینظیر رصدتکنولوژی،تفنیو

اند.ثردانستهؤرادررصدتکنولوژیمارهایسازمانیمرتبطكووجودساختاروساز


 شناسی پژوهشروش

محوروهایتحقیقاتیوپژوهشینپژوهشقابلیتاستفادهدرشركتباتوجهبهاینکهنتایجا

آنجاباشدوازدارد،لذاپژوهشازحیثهدفكاربردیمیهایدفاعیرامراكزطراحیسازمان

هایمربوطهحضورابزارپرسشنامهومصاحبهدرشركتهاباكهمحققینجهتگردآوریداده

پژوهشیافته برایتازنوعتوصیفیپیمایشیمحسوبمیاند، دستههایبییدشاخصأگردد.

ت عاملی تحلیل از ساختأآمده معادالت و ییدی افزار نرم از استفاده با SMART PLSاری

دلیلاستفادهازایننرم جامعهآماریونرمالخاطرحجممحدودهافزارباستفادهشدهاست.

داده ا؛ستاهانبودن نرمزیرا دادهین بودن نرمال به آماریافزار جامعه نیست. حساس ها

توجهبهمحدودباشندكهباضامیكزطراحیهوافنفرازمدیرانوكارشناسانمر47پژوهش

هایتحصیلیشماریاستفادهشدهاست.درصدفراوانیگروه،ازروشتمامبودنجامعهآماری

آماریشامل 14.89جامعه دكتری، كارشناس53.20درصد درصد و درصد31.91یارشد

باشد.كارشناسیمی
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 هاتجزیه و تحلیل یافته

هـایرصـدتکنولـوژیاولیـهمـوثربـرشـاخص73بامرورادبیات،تعـداددراینپژوهشابتدا

شناساییگردیدوبااسـتفادهازپرسشـنامه (1)مطابقجدولدرمركزطراحیهوافضاپیشرفته

اخـذنظـرخبرگـانوغربـالگرینفرازخبرگانقرارگرفتوپساز9طیفلیکرتدراختیار

درهایپیشرفتهرصدتکنولوژیثربرؤ(اصلیم1ص)جدولشاخ46نهایتتعداددرها،شاخص

شـاخص46باتوجهبـهتعـداد مولفهشناساییگردید.4بعدو2درقالب مركزطراحیهوافضا

شناساییشده،پرسشنامهاصلیپژوهشطراحیوبینجامعهآماریتوزیعوجمعآوریگردید

تسـاختاریاولیـهمـدلمعـادال(2)تحلیلگردیـد.شـکلSMART PLSونتایجبانرمافزار

دهد.همچنـیندرایـنپـژوهشعوامـلداخلـیوهمراهباضرایببارهایعاملیرانمایشمی

هایپیشرفتهمتغیروابستهفرضشدهاست.یمتغیرهایمستقلورصدتکنولوژیخارج
 

 ی پیشرفته در مرکز طراحی هوافضاهارصد تکنولوژیها و عوامل کلیدی موثر بر  ( شاخص1) جدول

 هاشاخص هامولفه بعد
 کد

 شاخص
 بار عاملی

 ضریب

 تعیین

 اصالح) 

r( شده
2 

ی
رج
خا

 

ك
وژی
نول
تک
ی
ند
شم

هو
 

 aq01 0.8159 0.6657 پیشرفتههایبندیروندتکنولوژیشناساییواولویت

aq02 0.8857 0.7845هایبالقوهشناساییقابلیت

 aq03 0.8970 0.8046 دسترسیبهتکنولوژیهاوموانعشناساییمحدودیت

 تاییدعدم aq04 0.3577 تعیینچارچوبزمانیبرایدسترسیبهتکنولوژی

 aq05 0.8866 0.7860 تحلیلحوزهكاربردتکنولوژی

شناساییتغییراتتکنولوژی،نرختغییراتدانـشونـوآوری،

 رخدادهایمرتبطبهحوزهتکنولوژی
aq06 0.7158 0.5124 

هـایاتحادیههای،مشاركتوهمچنینرصدفعالیتحضور

 تکنولوژیهایعلموتکنولوژیوپارک
aq07 0.8299 0.6888 

 تاییدعدم aq08 0.3830 هایجدیدجذبتکنولوژیفرایندهاوروش

 aq09 0.7029 0.4941 هاوحقاختراعرصدمقاالت،پتنتگزارش

ریوبینیتکنولوژی)دلفی،سناپژوهیوپیشهایآیندهروش

 هایمرتبطنویسی،...(درانجامفعالیت
aq10 0.5461 تاییدعدم 

هایفعلیوتحلیلهزینهوفایـدهآنوبـهبررسیتکنولوژی

 روزرسانیآنها
aq11 0.7521 0.5657 

ی
ند
شم

هو

ك
ژی
رات
ست
ا

 

صـنعتدرطراحـیوتحلیـلگرایشـاتفعلـیوآتـیبـازار/

 توسعهمحصوالت
bq01 0.5957 تاییدعدم

 تاییدعدم bq02 0.5592 هاجهتورودبهبازارهایجدیدتحلیلفرصت
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-هـایقیمـتهایرقبانظیرسیاستمیزانآگاهیازسیاست

 گذاریوتوسعه
bq03 0.7294 0.5321 

 bq04 0.7624 0.5812 هایاستراتژیكرقباهاوهمکاریرصدوتحلیلمشاركت

هـایسـازماندرفراینـدیوتحلیلاثربخشیاستراتژیبررس

 رصدتکنولوژی
bq05 0.8160 0.6659 

هـایاطالعـاتیآوریاطالعاترقباوتهیهبانكتوجهبهجمع

 رقبا
bq06 0.8884 0.7893 

سـازیتصـمیمهـایمحیطـیبـرایآگـاهتهدیداتوفرصت

 كارشناسانازتغییراتمحتملگیرندگانو
bq07 0.7297 0.5325 

اهمیتبهتحلیلاسـتراتژیوسـاختاریرقبـاوالگـوبرداری

 مداومازآنها
bq08 0.8198 0.6721 

 تاییدعدم bq09 0.4922 هایاقتصادیبررسیوتحلیلتغییراتدرشاخص

 bq10 07632 0.5825 تحلیلریسكمرتبطباعدمپذیرشتکنولوژی

اطالعازتأثیرالزاماتقوانیندولتیبرشركتخودوتحلیل

 آنها
bq11 0.6269 تاییدعدم 

ی
خل
دا

 

ی
مان
ساز

ی
ند
شم

هو
 

 cq01 0.8065 0.6504 كنندهسازمانساختارتسهیل

آفرینــی،اشــاعهمــداری،ارزشفرهنــگســازمانی)مشــتری

 فرهنگهوشمندسازیسازمانوهمکاریكاركنان(
cq02 0.8674 0.7525 

هجانبهشركتباتغییـراتپذیریهمنعطافقدرتانطباقوا

 هایجدید)مدیریتتغییر(ورخداد
cq03 0.8320 0.6923 

 cq04 0.8402 0.7059 نگرداشتنرهبرانآینده

 cq05 0.3542 ساختارسازمانیدرراستایتحققاهدافاستراتژیكسازمان
 تاییدعدم

قرارداداطالعاتیباكشـورثالـثدرراسـتایجاسوسـیعقد

 فناوریازكشورهدف
cq06 0.6271 

 تاییدعدم

 cq07 0.8434 0.7113 ساختارمناسبسازمانیبرایاستقرارواحدرصدتکنولوژی

 cq08 0.7825 0.6124 توجهبهواحدتحقیقوتوسعه

 cq09 0.8529 0.7275 دانشتوجهواهمیتسازمانبهاستقرارنظاممدیریت

توجهبهمدیریتتکنولوژیوایجادواحدیبـهمنظـوررصـد

 تکنولوژی
cq10 0.5683 

 تاییدعدم

نقشرصدتکنولوژیدرشرایطكسبوكارناپایـداروبقـای

 بلندمدتسازمان
cq11 0.5466 

 تاییدعدم

 dq01 0.7652 0.5856 سازمانهایملیوبینالمللیوهاهمکاریباشركتانواع
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ت
عا
طال

را
شا
انت
و
ت
طا
تبا
ار

 

 تاییدعدم dq02 0.4350 همکاریباموسساتتحقیقاتدولتیوعمومی

هایمشترکوحمایـتهاازوانجامپروژههمکاریبادانشگاه

 هایدكتریوكارشناسیارشدنامهازپایان
dq03 0.7848 0.6160 

مشــتریانجهــتنظرخــواهیازمشــتریانارتباطــاتالزمبــا

 )عملکردكیفیت(
dq04 0.7127 0.5080 

وغیرمستقیم)ایمیل،ویدیوبستروكانالارتباطیمستقیم

 هایجلساتدردسترس،...(كنفرانس،سالن
dq05 0.9021 0.8139 

 تاییدعدم dq06 0.3095 هایموضوعیوجلساتگروهیگروه

 تاییدعدم dq07 0.4704 رسانیرسمیمراتبیواطالعهایسلسلهگروه

)كاربران،مشتریان،تامینكنندگان(رسانیبهذینفعاناطالع

 ازطریقاینترانتوپورتال
dq08 0.4999 

 تاییدعدم

 تاییدعدم dq09 0.6437 هادرجاطالعاتدرخبرنامه

 dq10 0.7895 0.6234 شركت(ازاطالعازتأثیرقوانین)خارج

هایهدفمندباكارشناسانومتخصصـاندرخـارجهمکاری

 ازكشور
dq11 0.8733 0.7627 

منــدبــرایانتشــاراطالعــاتدرمــوردســازوكارنظــام

 هایپایششدهتکنولوژی
dq12 0.7997 0.6396 

 dq13 0.7255 0.5264هایالزمهایدادهباایجاددسترسیپایگاه
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 )بار عاملی(  ب استانداردگیری اولیه در حالت تخمین ضرای زهمدل اندا (2شکل)

 

 روایی و صحت نتایج
 روایی و پایایی پرسشنامه 

بااستفادهازقضاوتخبرگانموردتاییدقرارگرفتهاست.دراینپژوهشرواییپرسشنامه ها

ردید.برایسنجشپایاییانجامگSMART PLS افزارهمگرانیزبانرمهمچنینرواییواگراو

اخمحاسبهشدهبرایتمامیپرسشنامهازآلفایكرونباخاستفادهشدهاستومقدارآلفایكرونب

داراست. حاصلشد،لذاپرسشنامهپایاییالزمرانیز7/0باالترازعوامل
 گیری انعکاسی(اعتبارسنجی مدل )تحلیل مدل اندازه 

روا پایایی، از حاصل براساسنتایج همگرا جدولیی مطابق كیفیتمدل، آزمون(2)و های،

تیكهدرذیلگیریانعکاسیدرادامهآمدهاستكهباتوجهبهتوضیحاسنجیمدلاندازهاعتبار

باشند.ییدمیأشودكههمگیدرمحدودهمجازوموردتآمدهاستمشاهدهمی
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 گیریهای اندازهالف( آزمون همگن بودن و برازش مدل

باشدوباالترمیSMART PLS،7/0برایضرایببارهایعاملیدرمقادیرمالکمناسببودن

Hair et al, 2006)؛ (Gefen & Straub, 2005.ایننرم باالتر7/0رهرچهبارعاملیافزادر و

گرفدر مینظر نشان بیشتر را مدل دقت شود ته شکل مطابق (2)دهد. جدول ،(1)و

16 از 7/0شاخصكهدارایضرایبعاملیكمتر و حذفشده شاخصدیگركه30بودند،

نبودنوبرازشمدلییدواقعشدند،لذاهمگأموردتضریببارعاملیقابلقبولبودنددارای

گردد.ییدمیأگیریتاندازه
 انعکاسیگیری ب( آزمون روایی همگرا و پایایی مدل اندازه

مطابقبا1391است)آذر،7/0معیارمناسببرایآلفایكرونباخبرایتمامیعواملباالی .)

پایاییاشتراكیب(2)هایجدولیافته ضریبآلفایكرونباخو دستآمدههپایاییتركیبیو

خصوصرحدمطلوبقراردارد.همچنیندردهدكهسازگاریدرونیدهانشانمیبرایمتغیر

باشند.یعنیدارمیاالت،بعدازبرازشمعناؤعاملیسرواییهمگراباتوجهبهنتایجكلیهبارهای

t-Value مطلق قدر كلیه96/1از نیز و بوده بزرگتر از باشند.می7/0بارهایعاملیبزرگتر

مقایسهپایاییتركیبیبابودهونیزدر5/0همچنینمیانگینواریانساستخراجشدهبزرگتراز

تواننتیجهباشد.لذامیمیCR>AVEمیانگینواریانساستخراجشدهبرایهریكازعوامل

گرفتكهمدلپژوهشازرواییهمگرایمناسبیبرخورداراست.
 (  نتایج پایایی، روایی همگرا و کیفیت مدل2) جدول

 پایایی روایی همگرا
 متغیرهای مکنون

CR>AVE 
 میانگین واریانس 

 (AVE) استخراجی

 پایایی ترکیبی
CR)) 

 پایایی اشتراکی
(Community) 

آلفای 

 کرونباخ

OK 0.504902  هوشمندیتکنولوژیك 0.77226 0.504901 0.825048

OK 0.641669  هوشمندیاستراتژیك 0.90612 0.641669 0.925856

OK 0.682703  سازمانیهوشمندی 0.92157 0.682703 0.937449

OK 0.533807  وانتشاراطالعاتارتباطات 0.86446 0.533807 0.895537

 گیری انعکاسیهای روایی واگرا مدل اندازه ج( آزمون

هارابرعاملخودوبارتقاطعی،بارعاملیهریكازشاخص:ها(بررسیبارتقاطعیشاخص1

بارعاملیهرشاخصبرهانشانمیدیگرعامل ترازباربیش1/0عاملخودبایدحداقلدهد.
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افزاردركلیهمواردخروجینرم. (Fornell&Larcker, 1981)هاباشدعاملیآنبردیگرشاخص

باشد.می1/0دهندهنشان

وطبهمتغیرهایپنهانپرداختهدراینتستبهبررسیهمبستگیمرب:فورنلوالكر(تست2

اصلیشمی قطر تمامیاعداد باید و ود اعداد نشاناز كه باشند بیشتر دهدهنزیرستونخود

رهایپنهانمییهمبستگیبینمتغ افزارهاینرمخروجی.(Fornell&Larcker, 1981)باشد

ییداینمطلباست.أدهندهتنشان

اندازه3 كیفیتمدل اگ( ساختاری: مدل و اشتراکمدلگیری شاخصاعتبار گیریاندازهر

SSE/SS0همان نبرایمتغیرCV-COMیا ایناستكهشانهایپنهانمثبتباشد، دهنده

دراینپژوهشخروجی.(Fornell & Larcker, 1981)گیریكیفیتمناسبیداردمدلاندازه

ید.نماییدمیأگیریوساختاریراتادمثبتبودهوكیقیتمدلاندازهافزارنشاندهندهاعدنرم

 تحلیل مدل ساختاری 

سازد.شکلارزیابیمدلساختاریرامیسرمیگیریاجازهردهایرواییوپایاییمدلاندازهبرآو

ساخ(3) میمدل مسیر ضرایب تخمین درحالت نشانباشدتاری ازكه هریك سهم دهنده

باشدكهیدرحالتمعناداریضرایبمسیرمیمدلساختار(4)هادرمدلبودهوشکلعامل

باشد.بطهبینمتغیرمستقلووابستهمیدهندهمعناداربودنرانشان

 
 ب مسیرمدل ساختاری در حالت تخمین ضرای (3) شکل
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 ب مسیردل ساختاری در حالت معناداری ضرایم (4) شکل



است:ساختاریدرادامهآمدهمعیارهایارزیابیمدل

  ضرایب معناداریZ  مقادیر(t-Value:) شکل ضرایب(4)مطابق موارد كلیه در

باشد.برازشمدلساختاریبااستفادهازضرایبمعناداریمی96/1معناداریباالتراز

باالترباشندتابتواندرسطحاطمینان96/1نمایانگرآناستكهاینضرایببایداز

اینبدینمعناستكهمتغیرمستقلبادرصد95 تاییدكردو را بودنآنها معنادار

(.1391متغیروابستهرابطهمعناداریدارد)آذر،

  معیارR
باشدكهنشاندهندهضریبتعیینمسیرمیاینمعیارنشان :R Squaresیا  2

67/0و19/0،33/0زاداردوسهمقدارزابریكمتغیردرونازتأثیریكمتغیربرون

متوسطوقویعنوانبه Rمقدارمالکبرایمقادیرضعیف،
شوددرنظرگرفتهمی2

آمدهاست.(3)(.نتایجحاصلازاینمعیاردرجدول1391)آذر،

  معیارQ
كهمقداریدرصورتسازدوبینیمدلرامشخصمیاینمعیارقدرتپیش :2

Q
راكسبنماید،بهترتیب35/0و02/0،15/0زاسهمقداردرموردیكسازهدرون2

زایمربوطبهآنراهایبرونبینیضعیف،متوسطوقویسازهنشانازقدرتپیش

نتایجحاصلازاینمعیاردر. (Fornell & Larcker, 1981; Henseler, 2011)دارد

 نشاندادهشدهاست.(3)جدول
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Rنتایج معیار  (3) جدول
Qو  2

 زادرون برای سازه 2

R زامکنون درون متغیر
2 

مالک 
R

2
 

Q
2

 
 مالک
Q

2 

 متوسط 0.338665 قوی 0.845730 هوشمندیتکنولوژیك

 قوی 0.593871 قوی 0.928263 هوشمندیاستراتژیك

 قوی 0.616729 قوی 0.912425 هوشمندیسازمانی

 قوی 0.478684 قوی 0.914419 ارتباطاتوانتشاراطالعات

 قوی 0.397919 قوی 0.861484خارجی

 قوی 0.452225 قوی 0.904359داخلی

 

  معیار(  برازش مدل کلیGOF) 

 معیار میGOFبرایبررسیبرازشمدلكلیاز استفاده مقدار سه كه 01/0شود و25/0،

عنوانبه36/0 قوی و متوسط ضعیف، استیمعرفGOFیبرامقادیر  ,Manuel.et al)شده

2009; Vinz, et.al, 2010).
  GOFبرای0.726دهندهمقدارنتایجنشان.گردداینمعیارازطریقفرمولزیرمحاسبهمی

 باشدكهنشانازبرازشبسیارمناسبمدلدارد.می

Rمیزان  (4) جدول
 communalityو  2

 R2 communality زامتغیرمکنون برون

 0.590 0.894 های پیشرفتهرصد تکنولوژی

 های پیشرفتهرصد تکنولوژی ثر برؤعوامل مبندی اولویت 

ازفرآینددرمركزطراحیهوافضاهایپیشرفتهرصدتکنولوژیبندیعواملموثربربرایالویت

با(5)مطابقشکلANPایم.برایتشکیلساختاردرختاستفادهنمودهANPایتحلیلشبکه

تركیب از خبرگان شاخصنظر از ی جدول مد(1)های اهداف و رصد در هایتکنولوژینظر

استفادهنموده برایالویتپیشرفته، نفرازخبرگاناینحوزهاستفادهشده9بندیازنظرایم.

هاازپرسشنامههایمقایساتزوجیتوسطآنهابرایتجمیعاستكهپسازتکمیلپرسشنامه

دنمودیم.همچنینوار Super Decisionsافزاراستفادهنمودهونتایجرادرنرممیانگینهندسی

هایمقایساتزوجیبااستفادهازقضاوتخبرگانتاییدگرفتهاستوباتوجهرواییپرسشنامه

2RiescommunalitGOF 
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دهد،لذاپایاییرانشانمی1/0افزارضریبناسازگاریزیرهاینکهدركلیهمواردخروجینرمب

باشد.نیزبرقرارمی

از استفاده تحقیقبا تکنولوژیمدل اهدافرصد خوشهو هایاصلیمدلهایپیشرفته،

هایپیشرفتهرصدتکنولوژیثربرؤهایمایازشاخصجموعهتشکیلشدهودرونهرخوشهم

هارادردرونساختارونوعرابطهمیانمؤلفه(5)اند.شکلقرارگرفتهدرمركزطراحیهوافضا

دهد.نمایشمیSuper Decisionsافزارنرم

مراتبكنترل معیارANPسلسله مجموعه تعامل، مقایسه برای كه هستند كههایی هایی

همچنینازطریقمقایساتزوجیشوند.بکهوجودداشتهباشد،استفادهمیممکناستدرش

(. ,Jabalamoli, Rezaifar 2008 )توانمیزاننسبیمعیارهاوزیرمعیارهارامشخصكردمی

پژوهش این شاخصوزندر و معیارها به بردهی دراساسها كه خبره پرسشنامه نتایج

شبکهتحلیل تصمیماهای و چندی میگیری استفاده روشمعیاره است. گرفته انجام شود،

اشد.دراینروششبکهرابمی9تا1براساسدامنهعددیANPدهیبهمعیارهادرمدلوزن

رانسبتبهیكعنصرiتكعناصرهرشاخهمانندكردهوتكترتقسیمهایكوچكبهشاخه

(.(Faraj, Badri, 2010دهیمکیلمیاممقایسهزوجیراتشjدرشاخه

شودومیسوپرماتریسوزنیتشکیل،اساسمقایسهزوجیكهدرمرحلهقبلانجامشدبر

گردد.درواقعهریستمبرداریتعریفشدهومشخصمیاساسسوزنهرمعیاروشاخصبر

رهاوشودكهجمعبردارهاوزننسبیمعیاستونسوپرماتریسازچندبردارویژهتشکیلمی

نتایجمربوط(1)درنمودارنهایتدر(.1392عزیزیوهمکاران،)نمایدهارامشخصمیشاخص

همچنینشکلدستآمدهاست.بهSuper Decisionsافزاربندیووزنعواملدرنرمبهالویت

سوپرماتریس،ماتریسیازروابطبیناجزایباشد.میANPنشانگربخشیازسوپرماتریس(6)

ك است بهشبکه روابط این ویژه بردارهای از میه میدست را سوپرماتریس بهآید. توان

بلوکنشانبندیكردهایگوناگونیتقسیموکبل هر وزنبكه مقایسهدستهدهنده از آمده

ها(است.هایاشاخصها)مثالًگزینهها(باتوجهبهستونعنوانمثالشاخصوجیسطرها)بهز



اینپژوهشمشخصگردی تکنولوژیدر رصد بر عواملموثر تابعدكه هم هایپیشرفته

زیادیتحتباشند،وهمتابععواملخارجیكهتاحداملداخلیكهتحتكنترلبنگاهمیعو

شاخصشناساییشدهدر30هاوند،لذاتوجهبههمهعوامل،مولفهباشكنترلبنگاهنیست،می

،مشاهده(3)لساختاریمطابقشکلباشد.باتوجهبهمدهایپیشرفتهمهممیرصدتکنولوژی



1396زمستان،7شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه144



سهمیباًوتقرنزدیكبههمبودههایآنتقریباًسهمعواملداخلیوخارجیومولفهگرددمی

می دارا باشندكهاینامرنشانگرلزومتوجهویژهومتعادلبههردواینعواملویکسانیرا

هایآنمیمولفه نیزدرمطالعاتخود1391)هدزانظریوشاهوالیتیمیرباشد. هوشمندی(

اند.هامهمدانستهرادررصدهمهتکنولوژیهوشمندیاستراتژیكوتکنولوژیك

 شاخص تکنولوژیك هوشمندی مولفه تکنولوژیدر به دسترسی محدودیت شناسایی

یافته و نتایج به كه است داده اختصاص خود به را تعیین ضریب طاووسیبیشترین های

توجهبهباشد.ازسویدیگردرمولفههوشمندیاستراتژیكشاخص(بسیارنزدیكمی1395)

بیشترینضریبتعیینراكسبنمودههایاطالعاتیرقباآوریاطالعاترقباوتهیهبانكجمع

باشد.همچنیندرهمسومی(1389)زادهاهلللطفو(2004)استكهاینامرباپژوهشساویز

 شاخص سازمانی هوشمندی مداریمولفه )مشتری سازمانی ارزشفرهنگ اشاعه، آفرینی،

استكهاینیافتهبابیشترینتاثیررادارا(مندسازیسازمانوهمکاریكاركنانفرهنگهوش

پژوهش نتایج همکارانامینهای و 1394)نژاد نیز و والیتیمیر( (1391)هدزانظریوشاه

تروكانالارتباطیمستقیمبسمطابقتدارد.درمولفهارتباطاتوانتشاراطالعاتنیزشاخص

غیر و تمستقیم میأبیشترین دارا را كثیر یافتهباشد با یافته این ه پالمگرنونیبرگهای

باشد.(همسومی1389)زادهاهلللطف(و2011)
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 در مرکز طراحی هوافضا های آیندهثر بر رصد تکنولوژیؤمعوامل بندی الویت ANPشبکه ( 5) شکل
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 ANPبا در مرکز طراحی هوافضا  های پیشرفتهثر بر رصد تکنولوژیؤعوامل مبندی الویت( 1نمودار )

 

 
  ANP شبکهای از سوپر ماتریس  ( نمونه6) شکل

 و پیشنهادها گیری نتیجه

ندهارو ی آینده علم تکنولوژیو ، یکی ریتیكلیداز رون ندها فیدهاعرصهدر باشد.میاعی

یاهینمنداتوهینددرآدـنامیتو،ستدهاعرضهكرتکنولوژیونوینیكهتوسعهعلمیقابلیتها

زشگرفی در انظامیفریمینههارا اهمكند. اینبیندر ، ضعیتو»انبهعنونچهآگرچههمه

اقابلتحققنیستدترسیممیشو«هیندآ ـم، تـقبامرردبایدمو«رصدتکنولوژی»قالبدرا

وقعیاتواتهدیدوفرصتهاد،متعدیاندهرونیابینلدارددرحتمااهـكارـچد؛رـگیاررـق

مركزطراحیصورتگرفتهازمدیرانهایمصاحبهباتوجهبهتحقیقاتومهمینهفتهباشد.

حائزاهمیتاستكهباتغذیههوافضابهایننتیجهدستیافتیمكهرصدتکنولوژیازایننظر

بخشدووآوریسازمانرابهبودمیوریونپرگران،نوآورانوطراحانقوهایدههایپژوهشایده
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شگفت و انفعال موضع از را مقابلتحوالتتکنسازمان درزدگیدر و ولوژیكخارجساخته

دهد.دستیبرایساختنآیندهقرارمیموضعپیش

عدیاعامل،مدلپژوهشراتشکیلدادهوب4ُشاخصدرقالب30دراینپژوهشتعداد

یدقرارگرفت.درموردبرازشوتایSMART PLSبرازشمدلبامعادالتساختاریونرمافزار

مولفه از یك چهارگانهر شاخصهای مه شاخصؤهایی سایر از میثرتر قدرتها كه باشد

ازای بیشتربررویاینادروبرایارائهپیشنهنبیشتریدرتبیینعاملخوددارد. هایبهبود،

 گردد:یارائهمهاشنهادیپشناساییشده،اساسهرعاملبرهاتمركزشدهاست.درادامهشاخص

 تکنولوژیكمولفهآگاهی

اتوجهبهاینموضوعكهشاخصشناساییتغییراتتکنولوژی،نرختغییراتدانشونوآوری،ب

،باشدمیتکنولوژیكآگاهیهایشاخصثرترینؤازمرخدادهایمرتبطبهحوزهتکنولوژییکی

استفاده(DI)دفاعیگرددازابزارهایهوشبردنسطحشاخصمذكورپیشنهادمیلذابرایباال

ك اینخصوصمیگردد در تکنیكتوانه 1هایپردازشتحلیلیبرخطاز
(OLAP)هدف با

تصمیم از پاسخپشتیبانی و پرسگیری به جووگویی پردازشوكسبهای و مدیریتی و كار

(OLTP)تراكنشبرخط
استفادهكرد.مركزطراحیهوافضاروزانهتحقیقاتیهایدرانجامكار2

هایگوییسریعبهپرسشمنظورپاسخاییكهازپایگاهدادهتحلیلیبههسرویسازسویدیگر

می استفاده پردازشتحلیلیبرخطتحلیلیكاربران مینا (OLAP) كنند، شوندمیده .OLAP

هایمبتنیبریكافزارهاكهبرایاكتشافوتحلیلسریعدادهایازنرمعبارتاستازمجموعه

گیریراتسریعوشود،وتصمیماستفادهمی3 سازیشیوهچندبُعدیباچندینسطحازمجموع

 .كندتسهیلمی

جویوبدوننیازبهیكزبانپرسهادلیلقابلیتهدایتتحلیلگیریبهآسانشدنتصمیم

فهمساختارزیرینبانكاطالعاتیحاصلمی گیرینیزازترشدنتصمیمسریع.شوداصلییا

هایمتداولازپیشمحاسبهشدهاستوبههابرایدرخواستاینجهتاستكهمجموعداده

گوییبهكاهشیافتهوپاسخاند،بنابراینزمانمحاسبهشده Pre-Aggregate ها،اصطالحداده

سرعتامکانپرس تحلیلیبه بود.وجوهایپیچیده خواهد تحلیلیپذیر داده و (DW) پایگاه

یاربهشمارهایتصمیمازجملهعناصرضروریدرسیستم (OLAP) پردازشتحلیلیبرخط

                                                           
1
. Online Analytical Processing 

2
. Online Transactional Processing 

3
. Aggregation 
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نوعپردازشتراكنشیبرخطدرسویدیگرپردازش .آیندمی دارندكهقرار (OLTP) هاییاز

پیداهمان نامشان از كه دادهاطور تراكنشستبه از عملیاتهاییكه حاصلاز هایروزانه

گردد.شود،اطالقمیلفدرفرایندهایسازمان،حاصلمیمخت

تکنولوژیپیش شناسایی تکنولوژیو مبینی از جایگزین و هایثرترینشاخصؤهایآتی

گرددبااستفادهپیشنهادمیمركزطراحیهوافضالذابه.باشندیمیتکنولوژهوشمندیمولفه

وابزارهایپیشازخبرگاناینحوزهواستفادهازتکنیك بینیدرتقویتاینشاخصگامها

ت.بردارند راستا این متخصصأدر افراد از كه مدیریتتکنولوژی زمینهسیسواحد این در

هوافضاهایمطرحگسترشپیوندباشركتچنینهم.باشدتواندكارگشاتشکیلشدهباشندمی

هایجایگزیناستفادهدرصنعتروزدنیاوشناساییتکنولوژیهایمورددرشناساییتکنولوژی

باشد.ثرمیؤبسیارم

 هوشمندیاستراتژیكمولفه 

مستقیم(وهمچنینآگاهی)مستقیموغیرباتوجهبهنتایجپژوهشعواملكسباطالعاترقبا

 هسیاستاز مولفه این در باالیی تاثیر دارای رقبا خصوصپیشنهاد.ستندهای این در لذا

:گرددمی

 ریتییجلساتدرسطوحباالیمدجملهباگسترشارتباطبارقباازمركزطراحیهوافضا 

 تربرگزاریسمینارهادرسطوحپایین

 مجازیفضایهاودرنمایشگاههابانارسالدیده

 اهمیتبهتحلیلاستراتژیوساختاریرقبا

 ازآنهامداومالگوبرداری

نسبت هایاستراتژیكرقبامانندتملكوادغامهاوهمکاریمشاركتبهاطالعاتخودرا

.افزایشدهد

دراین.باشدبانیاینحوزهمیمولفهشاخصدیدهاینثردرؤهایمیکیدیگرازشاخص

صورتتمامهدیدهبهبیرونسازمان)بارسالافرادآموزشگرددشركتكهباراستاپیشنهادمی

اینافرادهایجدیداقدامنماید.جویمحیطسازمانبراییافتنایدهوقت(باهدفجستیاپاره

بازارهابایستبهدنبالپیشرفتتکنولوژی،می،شوندهانیزشناختهمینامشکارچیایدههكهب

بودهولیتماماینافراددریكموضوعمشترکهارفتاررقباوامثالآنحالظهور،یاتحوالتدر

باشد.بینینشدهمیهایپیشكشیدنبهمکانجستجودرورایمرزسازمانیوسرهستندوآن

هایحاشیهصنعتیاحتیحوزه،نبودهوبرعکسهوافضااینجستجوفقطمحدودبهصنعت
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ممکناستمکانكامالً باشد.نامرتبطنیز افزایشهمچنینبرایهاییجذاببرایجستجو

همکاریباازسویدیگرتوانازابزاراینترنتنیزاستفادهنمود.وسعتجستجویاینحوزهمی

در.باشدمیهوشمندیاستراتژیكثردرمولفهؤممواردالمللییکیازهایملیوبینسازمان

گسترشقرپیشنهادمیمركزبهاینخصوص ثیردرباالأملیكهعالوهبرتدادهایارگرددبا

اقدامنماید.ازگردد،تکنولوژیکیوتجاریشركتنیزمیباعثارتقاسطحرفتنشاخصمذكور،

محصولبیشتریرا قرارداد، انعقاد با و فهمیده جوامعمختلفرا نیاز طریقجوینتونچرها

دستبرداریازمنابعموجودبهبهرهیارآنانقراردهیمیادانشفنیالزمرابرایتولیدودراخت

باشد.تجاریمیآوریم؛بنابرایندستیابیبهتکنولوژیجدید،ورودبهبازارهایتازه

 مولفههوشمندیسازمانی 

 رخدادپذیریهمهانعطافقدرتانطباقو هایجدیدیکیازموثرترینشاخصمولفهجانبهبا

دیدخبرگانهوشمندیسازمانی از اینمدل پیشنهادباشد.میدر برایتقویتاینموضوع

دراینراستاسازیدراینزمینهاستفادهنمود.هایمدیریتتغییروفرهنگگرددازتکنیكمی

احساسضرورتجهتمی ایجاد با سازمان چابكنمودن به ائتالفتغییر،توان هایتشکیل

برون فرایند، مدیریتاین برای فعالیتقدرتمند جانبی،سپاری چندهبهای پرسنل كارگیری

یمهارت نمود. اشاره ... شاخصهمچنینو خصوصیکیاز در كاركنان،مولفهاینهایموثر

كاركنانكهبایدترینراهکارهایایجادوافزایشخالقیتدرازمهم.باشدخالقوهوشیارمی

انتصابمتناسبافراد.زایشانگیزشدرمیانكاركناناستتوسطمدیرانبهكاربستهشود،اف

كاركنان، ایجادهماهنگیمناسببا عدماجبارشغلنامناسببهافراددیگر، تخصصآنها، با

د.همچنینروندادنآزادیعملوتفویضاختیارازعواملافزایشانگیزشدرونیبهشمارمی

ا در انگیزشرا تخصیصمنابعمالینیز دادنمنابعمهمیچونزمانو قرار اختیار فراددر

هایلاعضایگروهونیزتركیباندیشههایكاریوحمایتمتقابدهد.ایجادگروهافزایشمی

تجربیاتونتیجهیابیبههدفافزایشدادهودرنداشتیاقافرادرابهكارودستتوامتفاوتمی

ارتقامیمهارت ماد،عدمبخشد،پاداشوتشویق،ارتقایشغلی،اعتناواعتهایتفکرخالقرا

یم،حمایتسازمانی،گیروایجادفضایكاریآراموبدونترسوبموردووقتهایبیارزیابی

بیتهایمتقابلواحساسهدفمشترکبینكاركنانومدیرانوایجادجذاتقویتهمکاری

ثرؤكاریبرایكاركنان،همهازجملهعواملیهستندكهدرافزایشقدرتخالقیتكاركنانم

است.
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 مولفهارتباطاتوانتشاراطالعات 

شاخص از فرایند در موثر های میرصد شده استخراج مدل براساس شاخصكه به توان

نمودشبکه اشاره .سازی به راستا این طراحیدر میمركز تقویتپیشنهاد بر عالوه گردد

مربوطهساختزیر سخت)نرمهای و و،افزاری(افزاری حوزه این پرسنل مهارت باباالبردن

یکیدیگرازهمچنینجهتارتقااینشاخصگامبردارد.استفادهازتکنیكمدیریتدانشدر

باشدكهدراینراستاازیکدیگرمیسنلدرجهتیادگیریمولفهتالشپراینعواملموثردر

 تکنولوژیمیشركت از استفاده با شبکهتواند مانند ارتباطی افزایشهای در مجازی های

هایضمنتشویقوایجادفضاییبرایآموزشهمچنینباحمایت،یادگیریپرسنلگامبردارد.

گیریقدمبردارد.آموزشدهیودرجهتانگیزهبرایآموزش(OJT)كارتوسطخودپرسنل

هایپیشرفتهدرمركزبندیعواملموثربررصدتکنولوژیهمچنیننتایجحاصلازاولویت

ای،نشانگرآناستكههوشمندیتکنولوژیكبیشترینطراحیهوافضابافرآیندتحلیلشبکه

طراحیهوافضاگیرانومدیرانارشدمركزاست.لذاتصمیمالویترابینعواملچهارگانهدارا

هایآنتمركزبیشترینمایندومولفههایمرتبطباتیبررویاینعاملوبهبودشاخصبایس

هایموردنیازآنشدرابیشترتقویتنمودهوسیستمبااینعاملمیعثتقویتمدیریتیكهبا

تقرنمودهنظیرمدیریتدانش،مدیریتتکنولوژی،مدیریتنوآوریومدیریتاستراتژیكرامس

ویاتقویتنمایند.

تواندرانجامپژوهشدرمركزهایانجامشدهرامینوآوریاینپژوهشنسبتبهپژوهش

تکنولوژیطراحیهوافض با كه ا در پیشرفته شاخصهای استخراج نیز و هایارتباطهستند

رموردبرازشقرابومیبرایرصدتکنولوژیاینمراكزونیزاستخراجمدلمعادالتساختاری

آماریونیزعدمتوانبهتعدادكمجامعههایاینپژوهشمیگرفته،دانست.ازجملهمحدودیت

برخیمتغیرهایبررسینقشتعدیل میانجی و پیادهؤمگر تکنولوژینظیر رصد بر سازیثر

سیستم مدیریتدانشومدیریتنوآوریرا شگراننامبردوبهپژوههایمدیریتتکنولوژی،

وهمجامعههایآتیهمنقشاینمتغیرهاگردددرپژوهشتوصیهمی مدنظرقرارداده را

هایپیشرفتهسروكاردارند،تعمیمدهند.تکنولوژیآماریخودرابهمراكزمشابهكهبا
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