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مقدمه
دیدهبانیتکنولوژیاخذ ،تجزیهوتحلیلوطبقهبندیاطالعاتبرایرصدورشدسازمانهایا
دیدهبانیبایدبرایهرنوآوریفنییاعلمی ،خواهبهخلق
هایاقتصادیوتجاریمیباشد .

بنگاه
فرصتبیانجامدخواهتهدید ،انجامشود( .)Pere Escorsa, 2001خزایی ()1384رصدعلومو
تکنولوژیكهازآنبانام”رصد“و”پویشمحیﻄی“نیزیادمیشود،رامﻄالعه،بررسیوكنکاش
نظامیافتهایمیداند كهبهمنظوركشف علموتکنولوژیهایدرحالظهور،نوپیدا ومغفولی

انجاممیشودكهمیتوانندبیشترینتأثیررابرسیاستهاوسوگیریهاییكسازمان،نهادیا
ملتداشتهباشند .لیچنتالر ( )2004دالیلمختلفیبرایمرگونیستیشركتهادرمواجهبا
تغییراتتکنولوژیذكرمیكندكهدراغلبمواردنقصدرهوشمندیتکنولوژیبهعنواندلیل
اصلی برشمرده میشود .همچنین لی ( )2011اهمیت رصد تغییرات تکنولوژی را به دلیل
تحوالتسریعوشتابانوافزایشپیچیدگینوآوریتکنولوژیكموردتأكید قراردادهاست .از
سوی دیگر ساویز ( )2004فضای رقابتی شدید را باعث بهوجود آمدن مفاهیمی مانند
هوشمندیتکنولوژیرقابتی،هوشمندیرقبا،پویشمحیط،رصدتکنولوژی،رصد،هوشمندی
رقابتیوپیشبینیتکنولوژیمیداندومعتقداستایناطالعاتكاربردیدرمحیطكسبوكار
بیرونی یك مجموعه سازمانی كه بر جایگاه استراتژیك آن تأثیر دارد ،اشاره مینماید .رصد
میمگیرندگانوكارشناسانازتغییراتمحتمل
تکنولوژیبهعنوانفرایندیبرایآگاهسازیتص 
عملمینمایدكهاینتغییرات،ممکناستازجنستهدیداتیافرصتهایمحیﻄیباشندو
بهمنظور تعیین فرصت یا تهدید بودن یك مشاهده محیﻄی ،اطالعات جمعآوری شده مورد
تحلیلقرارگرفتهتادرنهایتیكپیشبینیتکنولوژیصورتگیرد.چالشعمدهدراین

تجزیهو
زمینه،كنترلگسترهاجراییوزمانامررصدمحیﻄیاست.محدودنمودنبیشازاندازهاین
فعالیتها،بهكاهشاحتمالشناساییفرصتها ونادیدهگرفتنبرخیتهدیدهامیانجامدواز
منتهیمیشود .

سویدیگر،رصدبیشازحدگسترده،بهاتالفمنابعمالیوانسانی
باتوجهبهتغییراتتکنولوژیوسرعتگرفتناینتغییراتدرسالهایاخیروباتوجهبه
این موضوع كه سازمان هوافضا از جمله سازمانهایی است كه بایستی از رصد تکنولوژیهای
پیشرفته برای تولید محصوالت خود استفاده نماید و یکی از سرمایههای اصلی این سازمان
میباشد ،برای جلوگیریاز
تکنولوژیهایپیشرفتهمورداستفادهدرتولیدمحصوالتپیچیده 
شکست و عقب ماندن در فضای بینالمللی ،آگاهی از تغییرات رقبا و خلق راهكارهای نوین
تأمین نیازمندیهای دفاعی و اهداف نظامی ،مراكز طراحی هوافضا به محصوالت با
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نتیجهجهتارتقاءمحصوالتمیبایستتحوالت

توجهویژهایدارند،در

تکنولوژیهایپیشرفته 

نظرمیرسد،شناساییو رتبهبندیعوامل

تکنولوژیرارصدنمایند.باتوجهبهاینمسائلبه
موثربررصدتکنولوژیهایپیشرفتهآیندهدرمركزطراحیباعثبهبوداینفرایندودرنتیجه
اثربخشیوكاراییباالترخواهدشد .لذااینپژوهشبابیاناینسوالكهعواملموثربررصد
تکنولوژیهایپیشرفتهآیندهدرمركزطراحیهوافضابارودیکردآیندهنگركدامند ،شکلگرفته
است .همچنینازآنجاكهتاكنونپژوهشیدرخصوصرصدتکنولوژیهایپیشرفتهوبهطور
خاص در هوافضا صورت نگرفته است ،لذا این پژوهش دارای نوآوری میباشد .بهرهگیری از
تحلیلعاملیبا معادالتساختاریجهتتأییدشاخصهاوعوامل،نوآوریدیگراینپژوهش
میباشد .



مبانی نظری و پیشینه پژوهش
لﻄفاهللزاده()1389معتقداستدرفضایابررقابتیحالحاضركهتغییراتسریعتکنولوژیکی
یکیازویژگیهایاصلیآناست،یکیازنگرانیهایمهمبنگاههاایناستكهدرهرلحظهاز
طرفرقبایخودغافلگیرشوند یعنیرقبا،تکنولوژیجدیدیواردبازاركنندكهباعثكاهش
سهمبازارآنهاشدهویاحتیپارادایمهایحاكمبرحوزهفعالیتراتغییردهد.گاهینهتنهایك
شركتبلکهیكصنعتوحتییككشوردرعرصهرقابتتکنولوژیكدچارغفلتمیشوند؛

زیرا به دلیل ارتباطات سازمانی محدود یا فضای ملی مشترک ،از تعدادی از تکنولوژیهای
اطالعبودهاند .بنگاههابرایمواجهه مناسببااینچالشبزرگ،سعی

كلیدیدرحالظهور،بی
میكنندعالوهبرمدیریتصحیحبرتکنولوژیهایخود،باایجادفرایندجمعآوریاطالعاتاز
آخرینپیشرفتهایتکنولوژیدرحوزهكسبوكارخودمﻄلعشوند .نجفیحقی ()1383نیز
اشارهداردكه امروزهسازمان هاییدرمحیطرقابتیبرندهخواهندبودكهازحوزهفعالیتخود
درک و ارزیابی عمیقتری داشته و برای خود مزیتهای رقابتی بیشتری فراهم سازند .بهمدد
افزایشهوشمندیرقابتیاستكهسازمانهابررقبایخودبرترییافتهو جایگاهویژهایدر
عرصه رقابت كسب میكنند .در عصر حاضر ،تنها تمركز بر وقایع و بررسی اطالعات گذشته
چندانكارسا زنیست،بلکهبررسیدقیقمحیطوكسباطالعاتازرخدادهایدرحالظهور
استكهحیاتسازمانرااستمرارمیبخشد.همچنیناسکورسا()2001اظهارمیكندكهرصد

تکنولوژی ،اخذ ،تجزیهو تحلیلو طبقهبندیاطالعاتبرایرصدورشدسازمانهایابنگاههای
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اقتصادیوتجاریمیباشد .دیدهبانیبایدبرایهرنوآوریفنییاعلمی ،خواهبهخلقفرصت
بیانجامدخواهتهدیدانجاممیشود .
صابرفرد ()1392در پژوهش خودعنوانمیكندآنچه كه بهعنوان شناسایی تکنولوژی و
نتیجه فعالیتهایرصدتکنولوژی،انجاممیشود،جزءجدانشدنیازاستراتژیتکنولوژیاست.
از دید وی ،فرآیند تدوین استراتژی تکنولوژی با آیندهنگاری بافت كسبوكار آغاز میشود.
منظور از آیندهنگاری بافت ،تحلیل بافتهای درونی و بیرونیبنگاهبرای شناسایی ویژگیهای
كلیدیرقابتدرآیندهاست .
فال و همکارانش ( )2000درمركز مدیریت تکنولوژی دانشگاه كمبریج در انگلستان،
راهنمایی برای مدیریت تکنولوژی ارائه كردهاند .از دید آنها ،فعالیتهای مربوط به مدیریت
تکنولوژی ،ازجمله شناسایی تکنولوژی رامیتوان در یك طیف از منظر رویکرد بیرونی و فعال
گرفته تا رویکرد انفعالی و درونی دستهبندی كرد .در این تقسیمبندی ،فعالیت شناسایی
تکنولوژی،نوعاًمتکیبهجمعآوریاطالعاتاستومیتواندامنهآنرابهشرحزیربیاننمود :
 پویشتکنولوژی :توسعهآگاهیماازتکنولوژی
حوزههایفنیخاص)مربوطبهحالیاآینده(
 پایشتکنولوژی :توسعهدرکمااز 
 خلقرویکردنوآورانه :شناختفرصتهابرایمحصوالتیافرآیندهایجدید
 ترازیابیفنی :توسعهآگاهیازظرفیتهایفنیرقبا 
جمعآوریدادههایخاص :پاسخگوییبهمﻄالباتجدیدمشتریهایموجودیابالقوه.


از سوی دیگر ونکورا و مونتینگناک ( )2013ارزیابی تکنولوژی و رصد تکنولوژی را در
نگاشتنقشهراهتکنولوژی موثردانستهاند.كاكینز ()2009نیزفرایندرصدوجذبتکنولوژی
رامﻄابقشکل()1درششمرحلهاساسیچنینمعرفیمیكند .

شکل ( )1مراحل اصلی فرایند جذب و رصد تکنولوژی ()Coknis, 2009
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كونشنكوهمکاران ( )2017درتحقیقخودمتغیرهاینقشهراهتکنولوژی وپیشبینی
تکنولوژی را در رصد تکنولوژی مهم دانستهاند .همچنین ویل ( )2017در پژوهش خود در
خصوصفعالیترصدتکنولوژیاتحادیهاروپا،متغیرهایآیندهنگاریومالکیتفکریرامدنظر
قراردادهاند.وبللیوپوپاتو()2016درتحقیقیتحتعنوانرصدتکنولوژیواستراتژیصنعتی،
متغیرهایینظیرآیندهنگاریتکنولوژی،استراتژیصنعتی رادررصدتکنولوژیموثرتشخیص
دادهاست.كیموهمکاران()2016درمﻄالعاتخودثبتاختراعومقرراتوقوانینرادررصد
تکنولوژیمهممعرفینمودهاند .
مؤمنی ( )2016در پژوهش خود به نقش تغییرات تکنولوژی و قوانین ،بازار ،آگاهی و
هوشمندیدررصدتکنولوژیاشارهنمودهاست.آپریداوهمکاران()2016نیزدرپژوهشخود
الگوریتمهایاستخراجمتن،آیندهنگاریتکنولوژی،دامنهدانشمتخصصان رادرپیشبینیو
شناساییتکنولوژیهایدرحالظهور مهمتلقینمودهاند.دیآلمیداوهمکاران ()2015در
پژوهشیدیگربهنقشصنایعنوظهوردررصدتکنولوژیاشارهنمودهاند.همچنینونگولینگ
( )2015در پژوهشی تحت عنوان مﻄالعه رصد تکنولوژی  با استفاده از رویکرد برنامهریزی
سناریو به نقش تکنولوژیهای محاسباتی در رصد تکنولوژی پرداختهاند .از سوی دیگر تایر
( )2014در پژوهش خود متغیرهای تفکر آیندهنگر ،مدیریت دانش و استراتژی را در ارائه
ساختاربهینهبرایرصدتکنولوژیموثردانستهاست .
پاتراسکاوزیمانسکا ()2014ارائه چارچوبسیستماتیكارزیابیوپیشبینیتکنولوژی را
در ارزیابی پروژههای آیندهنگاری تکنولوژی مهم تشخیص دادهاند .از سوی دیگر یونگیتا و
همکاران ()2011درپژوهشخوداستفادهازكلماتكلیدیمرتبطبامباحثتکنولوژی،ثبت
اختراعاتوایدههایجدیدبهوسیلهپایگاهدادههارادررصدتکنولوژیموثرقلمدادكردهاند.
نیبرگوپالمگرن()2011نیزدرمﻄالعهخودشاخصهایتکنولوژیکی،ارزیابی،رصدمحیطو
ارتباطات رادررصدتکنولوژیمهممعرفینمودهاند.لیوهمکاران ()2011درمﻄالعهایبه
این نتیجه رسیدند كه ثبت اختراع ،شبکهسازی ،هوشمندی و روند تغییرات در رصد مهم
میباشند .چوی و پارک ( )2009نیز توسعه ثبت اختراع را عاملی مهم در رصد تکنولوژی

برشمردهاند .همچنین طاووسی ( )1395در پژوهشی تهدیدات و فرصتهای محیﻄی را در
امیننژادوهمکاران
طراحیالگویسیستمرصدتکنولوژی مهمتشخیصدادهاست.همچنین 
()1394درپژوهشیتحتعنوانتدوینمتدولوژیرصدتکنولوژیدرحوزهصنایعهواییبا
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مﻄالعهتﻄبیقی شركت هایباتکنولوژیپیشرفتهوباتمركزبرصنایعهوایی،بهتأثیرعواملی
نظیرسﻄحتکنولوژی،رهبریومنابعانسانیدررصدتکنولوژیپیبردند .
دهقانی مدوار و همکاران ( )1394در مﻄالعات خود شناسایی تکنولوژیهای نوظهور با
تحلیل پتنت را در بررسی روند رشد تکنولوژی توربینهای بادی مؤثر تشخیص دادهاند .از
طرفی صابرفرد ( ،)1392فرصتها و تهدیدات محیﻄی ،قابلیتها و توانمندی تکنولوژیك،
استراتژیهاوبرنامههارادررصد،تحلیلوبرآوردقابلیتهاوتوانمندیتکنولوژیكمهمارزیابی

رضاییبیك ( ،)1391در پژوهش خود مسائل اجتماعی پیرامون شركت،

نمودهاند .همچنین 
تأثیرمسائلسیاسیمحیﻄی،حمایتازایدههایپرسنلوبسترسازیمناسبدرجهتارائه
ایدههاینوآورانه و توجهبهواحدتحقیقوتوسعهدرشركت رادرپایشتکنولوژیوهوشمندی
تکنولوژی،مؤثرتشخیصدادهاست .
یزاده ( )1391در مﻄالعات خود اطالعات ،فرایندها ،كاركنان،
میرشاه والیتی و نظر 
هوشمندی تکنولوژیك ،هوشمندی استراتژیك ،هوشمندی بازار و تجارت ،قوانین و مقررات،
مدیریتدانشواطالعات رادررصدتکنولوژیمهمدانستهاند.ازسویدیگرجهانپور ()1390
درپژوهشخودعواملینظیرمیزانتجهیزاتفنیوآزمایشگاهیالزمبرایرصدتکنولوژی،
وجودساختاروسازوكارهایسازمانیمرتبطرادررصدتکنولوژیمؤثردانستهاند .


روششناسی پژوهش
باتوجهبهاینکهنتایجاینپژوهشقابلیتاستفادهدرشركتهایتحقیقاتیوپژوهشمحورو
دارد،لذاپژوهشازحیثهدفكاربردیمیباشدوازآنجا

مراكزطراحیسازمانهایدفاعیرا
كهمحققینجهتگردآوریدادههاباابزارپرسشنامهومصاحبهدرشركتهایمربوطهحضور
یافتهاند،پژوهش ازنوعتوصیفیپیمایشیمحسوبمیگردد.برایتأییدشاخصهایبهدست
آمده از تحلیل عاملی تأییدی و معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار SMART PLS
استفادهشدهاست.دلیلاستفادهازایننرمافزاربهخاطرحجممحدود جامعهآماریونرمال

نبودن دادهها است؛ زیرا این نرمافزار به نرمال بودن دادهها حساس نیست .جامعه آماری
پژوهش 47نفرازمدیرانوكارشناسانمركزطراحیهوافضامیباشندكهبا توجهبهمحدود
شماریاستفادهشدهاست.درصدفراوانیگروههایتحصیلی


،ازروشتمام
بودنجامعهآماری
جامعه آماری شامل  14.89درصد دكتری 53.20 ،درصد كارشناسی ارشد و  31.91درصد
كارشناسیمیباشد .
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تجزیه و تحلیل یافتهها
دراینپژوهشابتدابامرورادبیات،تعـداد73شـاخصاولیـهمـوثربـررصـدتکنولـوژیهـای
پیشرفتهدرمركزطراحیهوافضامﻄابقجدول( )1شناساییگردیدوبااسـتفادهازپرسشـنامه
طیفلیکرتدراختیار9نفرازخبرگانقرارگرفتوپسازاخـذنظـرخبرگـانوغربـالگری
شاخصها،درنهایتتعداد46شاخص(جدول)1اصلیمؤثربررصدتکنولوژیهایپیشرفتهدر
مركزطراحیهوافضا درقالب2بعدو4مولفهشناساییگردید .باتوجهبـهتعـداد46شـاخص
شناساییشده،پرسشنامهاصلیپژوهشطراحیوبینجامعهآماریتوزیعوجمعآوریگردید
ونتایجبانرمافزارSMART PLSتحلیلگردیـد.شـکل()2مـدلمعـادالتسـاختاریاولیـه
همراهباضرایببارهایعاملیرانمایشمیدهد.همچنـیندرایـنپـژوهشعوامـلداخلـیو
خارجیمتغیرهایمستقلورصدتکنولوژیهایپیشرفتهمتغیروابستهفرضشدهاست .
جدول ( )1شاخصها و عوامل کلیدی موثر بر رصد تکنولوژیهای پیشرفته در مرکز طراحی هوافضا
بعد

مولفهها

خارجی

هوشمندیتکنولوژیك

شاخصها

کد
شاخص

بار عاملی

ضریب
تعیین

استراتژیك

هوشمندی

شناساییواولویتبندیروندتکنولوژیهایپیشرفته

aq01

0.8159

شناساییقابلیتهایبالقوه 

aq02

0.8857

اصالح
(0.6657
2
شده)
 r0.7845

شناساییمحدودیتهاوموانعدسترسیبهتکنولوژی

aq03

0.8970

0.8046

تعیینچارچوبزمانیبرایدسترسیبهتکنولوژی

aq04

0.3577

عدمتایید

تحلیلحوزهكاربردتکنولوژی

aq05

0.8866

0.7860

شناساییتغییراتتکنولوژی،نرختغییراتدانـشونـوآوری،
رخدادهایمرتبطبهحوزهتکنولوژی
حضور،مشاركتوهمچنینرصدفعالیتهایاتحادیههـای
تکنولوژیوپارکهایعلموتکنولوژی
فرایندهاوروشهایجدیدجذبتکنولوژی

aq06

0.7158

0.5124

aq07

0.8299

0.6888

aq08

0.3830

عدمتایید

رصدمقاالت،پتنتهاوحقاختراع

گزارش

aq09

0.7029

0.4941

aq10

0.5461

عدمتایید

aq11

0.7521

0.5657

bq01

0.5957

عدمتایید 

bq02

0.5592

عدمتایید

روشهایآیندهپژوهیوپیشبینیتکنولوژی(دلفی،سناریو
نویسی)...،درانجامفعالیتهایمرتبط
بررسیتکنولوژیهایفعلیوتحلیلهزینهوفایـدهآنوبـه

روزرسانیآنها
تحلیـلگرایشـاتفعلـیوآتـیبـازار/صـنعتدرطراحـیو
توسعهمحصوالت
تحلیلفرصتهاجهتورودبهبازارهایجدید
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میزانآگاهیازسیاستهایرقبانظیرسیاستهـایقیمـت-

گذاریوتوسعه
هاوهمکاریهایاستراتژیكرقبا

رصدوتحلیلمشاركت

bq03

0.7294

0.5321

bq04

0.7624

0.5812

بررسیوتحلیلاثربخشیاستراتژیهـایسـازماندرفراینـد
رصدتکنولوژی
توجهبهجمعآوریاطالعاترقباوتهیهبانكهـایاطالعـاتی
رقبا
تهدیداتوفرصتهـایمحیﻄـیبـرایآگـاهسـازیتصـمیم
گیرندگانوكارشناسانازتغییراتمحتمل
اهمیتبهتحلیلاسـتراتژیوسـاختاریرقبـاوالگـوبرداری
مداومازآنها
بررسیوتحلیلتغییراتدرشاخصهایاقتصادی

bq05

0.8160

0.6659

bq06

0.8884

0.7893

bq07

0.7297

0.5325

bq08

0.8198

0.6721

bq09

0.4922

عدمتایید

تحلیلریسكمرتبطباعدمپذیرشتکنولوژی

bq10

07632

0.5825

bq11

0.6269

عدمتایید

cq01

0.8065

0.6504

فرهنــگســازمانی(مشــتریمــداری،ارزشآفرینــی،اشــاعه
فرهنگهوشمندسازیسازمانوهمکاریكاركنان)
قدرتانﻄباقوانعﻄافپذیریهمهجانبهشركتباتغییـرات
ورخدادهایجدید(مدیریتتغییر)
داشتنرهبرانآیندهنگر

cq02

0.8674

0.7525

cq03

0.8320

0.6923

cq04

0.8402

0.7059

ساختارسازمانیدرراستایتحققاهدافاستراتژیكسازمان

cq05

0.3542

عقدقرارداداطالعاتیباكشـورثالـثدرراسـتایجاسوسـی
فناوریازكشورهدف

cq06

0.6271

ساختارمناسبسازمانیبرایاستقرارواحدرصدتکنولوژی

cq07

0.8434

0.7113

توجهبهواحدتحقیقوتوسعه

cq08

0.7825

0.6124

توجهواهمیتسازمانبهاستقرارنظاممدیریتدانش

cq09

0.8529

0.7275

cq10

0.5683

cq11

0.5466

dq01

0.7652

اطالعازتأثیرالزاماتقوانیندولتیبرشركتخودوتحلیل
آنها
ساختارتسهیلكنندهسازمان


داخلی

هوشمندیسازمانی

توجهبهمدیریتتکنولوژیوایجادواحدیبـهمنظـوررصـد
تکنولوژی
نقشرصدتکنولوژیدرشرایطكسبوكارناپایـداروبقـای
بلندمدتسازمان
انواعهمکاریباشركتهاوسازمانهایملیوبینالمللی

عدمتایید
عدمتایید

عدمتایید
عدمتایید

0.5856
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همکاریباموسساتتحقیقاتدولتیوعمومی

ارتباطاتوانتشاراطالعات

dq02

0.4350

عدمتایید

هاازوانجامپروژههایمشترکوحمایـت

همکاریبادانشگاه
نامههایدكتریوكارشناسیارشد
ازپایان 

ارتباطــاتالزمبــامشــتریانجهــتنظرخــواهیازمشــتریان
(عملکردكیفیت)
بستروكانالارتباطیمستقیموغیرمستقیم(ایمیل،ویدیو
كنفرانس،سالنهایجلساتدردسترس)...،

گروههایموضوعیوجلساتگروهی


dq03

0.7848

0.6160

dq04

0.7127

0.5080

dq05

0.9021

0.8139

dq06

0.3095

عدمتایید

مراتبیواطالعرسانیرسمی

گروههایسلسله


dq07

0.4704

عدمتایید

اطالعرسانیبهذینفعان(كاربران،مشتریان،تامینكنندگان)

ازطریقاینترانتوپورتال
درجاطالعاتدرخبرنامهها


dq08

0.4999

dq09

0.6437

عدمتایید

اطالعازتأثیرقوانین(خارجازشركت)

dq10

0.7895

0.6234

dq11

0.8733

0.7627

dq12

0.7997

0.6396

dq13

0.7255

0.5264

همکاریهایهدفمندباكارشناسانومتخصصـاندرخـارج

ازكشور
ســازوكارنظــاممنــدبــرایانتشــاراطالعــاتدرمــورد
تکنولوژیهایپایششده

هایدادهباایجاددسترسیهایالزم 


پایگاه

عدمتایید
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شکل( )2مدل اندازهگیری اولیه در حالت تخمین ضرایب استاندارد (بار عاملی)



روایی و صحت نتایج
 روایی و پایایی پرسشنامه

دراینپژوهشرواییپرسشنامههابااستفادهازقضاوتخبرگانموردتاییدقرارگرفتهاست.
همگرانیزبانرمافزار SMART PLSانجامگردید.برایسنجشپایایی

همچنینرواییواگراو 
پرسشنامهازآلفایكرونباخاستفادهشدهاستومقدارآلفایكرونباخمحاسبهشدهبرایتمامی
عواملباالتراز0/7حاصلشد،لذاپرسشنامهپایاییالزمرانیز داراست .
 اعتبارسنجی مدل (تحلیل مدل اندازهگیری انعکاسی)

براساس نتایج حاصل از پایایی ،روایی همگرا و كیفیت مدل ،مﻄابق جدول ( ،)2آزمونهای
اعتبارسنجیمدلاندازهگیریانعکاسیدرادامهآمدهاستكهباتوجهبهتوضیحاتیكهدرذیل
ییدمیباشند .

آمدهاستمشاهدهمیشودكههمگیدرمحدودهمجازوموردتأ

 139
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الف) آزمون همگن بودن و برازش مدلهای اندازهگیری

مالکمناسببودنمقادیربرایضرایببارهایعاملیدر0/7،SMART PLSوباالترمیباشد
درایننرمافزارهرچهبارعاملی 0/7وباالتر

)Hair et al, 2006؛  .(Gefen & Straub, 2005
درنظر گرفته شود دقت مدل را بیشتر نشان میدهد .مﻄابق شکل ( )2و جدول (،)1
 16شاخصكهدارایضرایب عاملیكمتراز 0/7بودند،حذفشدهو 30شاخص دیگركه
دارای ضریببارعاملیقابلقبولبودند موردتأییدواقعشدند،لذاهمگنبودنوبرازشمدل
اندازهگیریتأییدمیگردد .
ب) آزمون روایی همگرا و پایایی مدل اندازهگیری انعکاسی

معیارمناسببرایآلفایكرونباخبرایتمامیعواملباالی 0/7است(آذر.)1391،مﻄابقبا
یافتههایجدول ( )2پایاییتركیبیو ضریبآلفای كرونباخوپایاییاشتراكیبهدستآمده
برایمتغیرهانشانمیدهدكهسازگاریدرونیدرحدمﻄلوبقراردارد.همچنیندرخصوص
رواییهمگراباتوجهبهنتایجكلیهبارهایعاملیسؤاالت،بعدازبرازشمعنادارمیباشند.یعنی
 t-Valueاز قدر مﻄلق  1/96بزرگتر بوده و نیز كلیه بارهای عاملی بزرگتر از  0/7میباشند.
همچنینمیانگینواریانساستخراجشدهبزرگتراز0/5بودهونیزدرمقایسهپایاییتركیبیبا
میانگینواریانساستخراجشدهبرایهریكازعوامل CR>AVEمیباشد.لذامیتواننتیجه
گرفتكهمدلپژوهشازرواییهمگرایمناسبیبرخورداراست .
جدول ( )2نتایج پایایی ،روایی همگرا و کیفیت مدل
پایایی
متغیرهای مکنون

روایی همگرا

آلفای

پایایی اشتراکی

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس

کرونباخ

()Community

))CR

استخراجی ()AVE

CR>AVE

هوشمندیتکنولوژیك

0.77226

0.504901

0.825048

 0.504902

OK

هوشمندیاستراتژیك

0.90612

0.641669

0.925856

 0.641669

OK

هوشمندیسازمانی

0.92157

0.682703

0.937449

 0.682703

OK

ارتباطاتوانتشاراطالعات

0.86446

0.533807

0.895537

 0.533807

OK

ج) آزمونهای روایی واگرا مدل اندازهگیری انعکاسی

)بررسیبارتقاطعیشاخصها :بارتقاطعی،بارعاملیهریكازشاخصهارابرعاملخودو

1
دیگرعاملهانشانمیدهد.بارعاملیهرشاخصبرعاملخودبایدحداقل 0/1بیشترازبار
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عاملیآنبردیگرشاخصهاباشد) .(Fornell&Larcker, 1981دركلیهمواردخروجینرمافزار
میباشد .
نشاندهنده 0/1
)2تست فورنلوالكر :دراینتستبهبررسیهمبستگیمربوطبهمتغیرهایپنهانپرداخته
میشود و باید تمامی اعداد قﻄر اصلی از اعداد زیرستون خود بیشتر باشند كه نشاندهنده
همبستگی بین متغیرهای پنهان میباشد ) .(Fornell&Larcker, 1981خروجیهای نرمافزار
نشاندهندهتأییداینمﻄلباست .

 )3كیفیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری :اگر شاخص اعتبار اشتراک مدل اندازهگیری
شاندهندهایناستكه
 SSE/SS0یاهمان CV-COMبرایمتغیرهایپنهانمثبتباشد،ن 
مدلاندازهگیریكیفیتمناسبیدارد) .(Fornell & Larcker, 1981دراینپژوهشخروجی
نرمافزارنشاندهندهاعدادمثبتبودهوكیقیتمدلاندازهگیریوساختاریراتأییدمینماید .
 تحلیل مدل ساختاری

برآوردهایرواییوپایاییمدلاندازهگیریاجازهارزیابیمدلساختاریرامیسرمیسازد.شکل
( )3مدل ساختاری درحالت تخمین ضرایب مسیر میباشد كه نشاندهنده سهم هریك از
عاملهادرمدلبودهوشکل ( )4مدلساختاریدرحالتمعناداریضرایبمسیرمیباشدكه
نشاندهندهمعناداربودنرابﻄهبینمتغیرمستقلووابستهمیباشد .


شکل ( )3مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر
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شکل ( )4مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب مسیر




معیارهایارزیابیمدلساختاریدرادامهآمدهاست :
 ضرایب معناداری ( Zمقادیر  :)t-Valueمﻄابق شکل ( )4در كلیه موارد ضرایب
می باشد.برازشمدلساختاریبااستفادهازضرایبمعناداری
معناداریباالتراز 1/96
نمایانگرآناستكهاینضرایببایداز 1/96باالترباشندتابتواندرسﻄحاطمینان
 95درصد  معناداربودنآنهاراتاییدكردواینبدینمعناستكهمتغیرمستقلبا
متغیروابستهرابﻄهمعناداریدارد(آذر .)1391،
اینمعیارنشاندهندهضریبتعیینمسیرمیباشدكهنشان

 معیار  R2یا :R Squares
ازتأثیریكمتغیربرونزابریكمتغیردرونزاداردوسهمقدار 0/33،0/19و0/67
درنظرگرفتهمیشود

بهعنوان  مقدارمالکبرایمقادیرضعیف،متوسطوقوی R2

(آذر.)1391،نتایجحاصلازاینمعیاردرجدول()3آمدهاست .
یكهمقدار
 معیار  :Q2اینمعیارقدرتپیشبینیمدلرامشخصمیسازدودرصورت 
Q2درموردیكسازهدرونزاسهمقدار0/15،0/02و0/35راكسبنماید،بهترتیب
نشانازقدرتپیشبینیضعیف،متوسطوقویسازههایبرونزایمربوطبهآنرا
دارد) .(Fornell & Larcker, 1981; Henseler, 2011نتایجحاصلازاینمعیاردر
جدول()3نشاندادهشدهاست.
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2

جدول ( )3نتایج معیار  Rو  Qبرای سازه درونزا
متغیر مکنون درونزا

R2

هوشمندیتکنولوژیك

0.845730

مالک
R2
قوی

0.338665

هوشمندیاستراتژیك

0.928263

قوی

0.593871

قوی

هوشمندیسازمانی

0.912425

قوی

0.616729

قوی

ارتباطاتوانتشاراطالعات

0.914419

قوی

0.478684

قوی

خارجی 

0.861484

قوی

0.397919

قوی

داخلی 

0.904359

قوی

0.452225

قوی

Q2

مالک
Q2
متوسط

 برازش مدل کلی (معیار )GOF

برای بررسی برازش مدل كلی از معیار  GOFاستفاده میشود كه سه مقدار  0/25 ،0/01و
یشده است (Manuel.et al,
بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOFمعرف 
  0/36
) .2009; Vinz, et.al, 2010
نتایجنشاندهندهمقدار0.726برای GOF

اینمعیارازطریقفرمولزیرمحاسبهمیگردد.
میباشدكهنشانازبرازشبسیارمناسبمدلداردGOF  communalities  R 2 .
جدول ( )4میزان  R2و communality
متغیرمکنون برونزا

R2

communality

رصد تکنولوژیهای پیشرفته

0.894

0.590

 اولویتبندی عوامل مؤثر بر رصد تکنولوژیهای پیشرفته

برایالویتبندیعواملموثربررصدتکنولوژیهایپیشرفته درمركزطراحیهوافضا ازفرآیند
تحلیلشبکهایANPاستفادهنمودهایم.برایتشکیلساختاردرختANPمﻄابقشکل()5با

نظر خبرگان از تركیبی از شاخصهای جدول ( )1و اهداف مدنظر در رصد تکنولوژیهای
پیشرفته،استفادهنمودهایم.برایالویتبندیازنظر 9نفرازخبرگاناینحوزهاستفادهشده
پرسشنامههااز

استكهپسازتکمیلپرسشنامههایمقایساتزوجیتوسطآنهابرایتجمیع

میانگینهندسیاستفادهنمودهونتایجرادرنرمافزار Super Decisionsواردنمودیم.همچنین
رواییپرسشنامه هایمقایساتزوجیبااستفادهازقضاوتخبرگانتاییدگرفتهاستوباتوجه
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بهاینکهدركلیهمواردخروجینرمافزارضریبناسازگاریزیر0/1رانشانمیدهد،لذاپایایی
نیزبرقرارمیباشد .
با استفاده از مدل تحقیق و اهداف رصد تکنولوژیهای پیشرفته ،خوشههای اصلی مدل
تشکیلشدهودرونهرخوشهمجموعهایازشاخصهایمؤثربررصدتکنولوژیهایپیشرفته
درمركزطراحیهوافضاقرارگرفتهاند.شکل()5ساختارونوعرابﻄهمیانمؤلفههارادردرون
نرمافزارSuper Decisionsنمایشمیدهد .
سلسله مراتب كنترل ،ANPمجموعه معیارهایی هستند كه برای مقایسه تعاملهایی كه
ممکناستدرشبکهوجودداشتهباشد،استفادهمیشوند .همچنینازطریقمقایساتزوجی
میتوانمیزاننسبیمعیارهاوزیرمعیارهارامشخصكرد( .)Jabalamoli, Rezaifar, 2008
در این پژوهش وزندهی به معیارها و شاخصها براساس نتایج پرسشنامه خبره كه در
تحلیلهای شبکهای و تصمیمگیری چندمعیاره استفاده میشود ،انجام گرفته است .روش
وزندهیبهمعیارهادرمدلANPبراساسدامنهعددی1تا9میباشد.دراینروششبکهرا

هایكوچكترتقسیمكردهوتكتكعناصرهرشاخهمانند iرانسبتبهیكعنصر

بهشاخه
درشاخهjاممقایسهزوجیراتشکیلمیدهیم) .)Faraj, Badri, 2010
میشودو
براساسمقایسهزوجیكهدرمرحلهقبلانجامشد ،سوپرماتریسوزنیتشکیل 
وزنهرمعیاروشاخصبراساسسیستمبرداریتعریفشدهومشخصمیگردد.درواقعهر
ستونسوپرماتریسازچندبردارویژهتشکیلمیشودكهجمعبردارهاوزننسبیمعیارهاو
هارامشخصمینماید(عزیزیوهمکاران.)1392،درنهایتدرنمودار()1نتایجمربوط

شاخص
بهالویتبندیووزنعواملدرنرمافزار Super Decisionsبهدستآمدهاست .همچنینشکل
میباشد.سوپرماتریس،ماتریسیازروابطبیناجزای
()6نشانگربخشیازسوپرماتریس ANP
شبکه است ك ه از بردارهای ویژه این روابط بهدست میآید .سوپرماتریس را میتوان به
وکهای گوناگونی تقسیمبندی كرد كه هر بلوک نشاندهنده وزن بهدست آمده از مقایسه
بل 
زوجیسﻄرها(بهعنوانمثالشاخصها)باتوجهبهستونها(مثالًگزینههایاشاخصها)است .

در این پژوهش مشخص گردید كه عوامل موثر بر رصد تکنولوژیهای پیشرفته هم تابع
عواملداخلیكهتحتكنترلبنگاهمیباشند،وهمتابععواملخارجیكهتاحدزیادیتحت
كنترلبنگاهنیست،میباشند،لذاتوجهبههمهعوامل،مولفههاو30شاخصشناساییشدهدر
رصدتکنولوژیهایپیشرفتهمهممیباشد.باتوجهبهمدلساختاریمﻄابقشکل(،)3مشاهده
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میگرددسهمعواملداخلیوخارجیومولفههایآنتقریباً نزدیكبههمبوده وتقریباً سهم
یکسانیرادارامی باشندكهاینامرنشانگرلزومتوجهویژهومتعادلبههردواینعواملو
مولفههایآنمیباشد.میرشاهوالیتی و نظریزاده ()1391نیزدرمﻄالعاتخودهوشمندی
تکنولوژیكوهوشمندیاستراتژیكرادررصدهمهتکنولوژیهامهمدانستهاند .
در مولفه هوشمندی تکنولوژیك شاخص شناسایی محدودیت دسترسی به تکنولوژی
بیشترین ضریب تعیین را به خود اختصاص داده است كه به نتایج و یافتههای طاووسی
()1395بسیارنزدیكمیباشد.ازسویدیگردرمولفههوشمندیاستراتژیكشاخصتوجهبه
جمعآوریاطالعاترقباوتهیهبانكهایاطالعاتیرقبا بیشترینضریبتعیینراكسبنموده
اهللزاده ()1389همسومیباشد.همچنیندر
استكهاینامرباپژوهشساویز()2004ولﻄف 
مولفه هوشمندی سازمانی شاخص فرهنگ سازمانی (مشتری مداری ،ارزشآفرینی ،اشاعه
فرهنگهوشمندسازیسازمانوهمکاریكاركنان) بیشترینتاثیررادارا استكهاینیافتهبا
نتایج پژوهشهای امیننژاد و همکاران ( )1394و نیز میرشاه والیتی و نظریزاده ()1391
مﻄابقتدارد.درمولفهارتباطاتوانتشاراطالعاتنیزشاخصبستروكانالارتباطیمستقیم
و غیرمستقیم بیشترین تأثیر را دارا میباشد كه این یافته با یافتههای نیبرگ و پالمگرن
اهللزاده()1389همسومیباشد .
()2011ولﻄف 
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نمودار ( )1الویتبندی عوامل مؤثر بر رصد تکنولوژیهای پیشرفته در مرکز طراحی هوافضا با ANP

شکل ( )6نمونهای از سوپر ماتریس شبکه ANP

نتیجهگیری و پیشنهادها
روندهای آینده علم و تکنولوژی ،یکی از كلیدیترین روندها در عرصههای دفاعی میباشد.
قابلیتهاینوینیكهتوسعهعلموتکنولوژی عرضهكردهاست،میتوانـددرآیندهتوانمندیهای
شگرفیرادر زمینههاینظامیفراهمكند.دراینبین،اگرچههمهآنچه بهعنوان«وضعیت
آینده»ترسیممیشودقابلتحققنیست،امـادرقالب«رصدتکنولوژی»بایدموردمراقبـت
قـرارگیـرد؛چـراكـهاحتمالدارددربیناینروندهایمتعدد،فرصتهاوتهدیداتواقعیو
مصاحبههای صورتگرفتهازمدیرانمركزطراحی

مهمینهفتهباشد .باتوجهبهتحقیقاتو
هوافضابهایننتیجهدستیافتیمكهرصدتکنولوژیازایننظرحائزاهمیتاستكهباتغذیه
ایدههایپژوهشگران،نوآورانوطراحانقوهایدهپروریونوآوریسازمانرابهبودمیبخشدو
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سازمان را از موضع انفعال و شگفتزدگی در مقابل تحوالت تکنولوژیك خارج ساخته و در
موضعپیشدستیبرایساختنآیندهقرارمیدهد .
دراینپژوهشتعداد 30شاخصدرقالب 4بُعدیاعامل،مدلپژوهشراتشکیلدادهو
برازشمدلبامعادالتساختاریونرمافزارSMART PLSموردبرازشوتاییدقرارگرفت.در
هر یك از مولفههای چهارگانه شاخصهایی مؤثرتر از سایر شاخصها میباشد كه قدرت
بیشتریدرتبیینعاملخوددارد.ازاینروبرایارائهپیشنهادهایبهبود،بیشتربررویاین
شاخصهاتمركزشدهاست.درادامهبراساسهرعاملشناساییشده،پیشنهادهاارائهمیگردد:
 مولفهآگاهیتکنولوژیك 
ب اتوجهبهاینموضوعكهشاخصشناساییتغییراتتکنولوژی،نرختغییراتدانشونوآوری،
شاخصهایآگاهیتکنولوژیكمیباشد،

رخدادهایمرتبطبهحوزهتکنولوژییکیازمؤثرترین
لذابرایباالبردنسﻄحشاخصمذكورپیشنهادمیگرددازابزارهایهوشدفاعی()DIاستفاده
گردد كه در این خصوص میتوان از تکنیكهای پردازش تحلیلی برخط ) 1(OLAPبا هدف
جوهای كسبوكار و مدیریتی و پردازش
پشتیبانی از تصمیمگیری و پاسخگویی به پرسو 
2
درانجامكارهایتحقیقاتی روزانهمركزطراحیهوافضا استفادهكرد.

تراكنشبرخط)(OLTP
گوییسریعبهپرسشهای


منظورپاسخ
سرویسهاییكهازپایگاهدادهتحلیلیبه

ازسویدیگر
تحلیلی كاربران استفاده میكنند ،پردازش تحلیلی برخط ) (OLAPنامیده میشوندOLAP .
افزارهاكهبرایاكتشافوتحلیلسریعدادههایمبتنیبریك


ایازنرم

عبارتاستازمجموعه
شیوهچندبُعدیباچندینسﻄحازمجموعسازی 3استفادهمیشود،وتصمیمگیریراتسریعو
تسهیلمیكند.

بدوننیازبهیكزبانپرسوجوی

دلیلقابلیتهدایتتحلیلها

آسانشدنتصمیمگیریبه
سریعترشدنتصمیمگیرینیزاز
اصلییافهمساختارزیرینبانكاطالعاتیحاصلمیشود  .

هابرایدرخواستهایمتداولازپیشمحاسبهشدهاستوبه


اینجهتاستكهمجموعداده
شدهاند،بنابراینزمانمحاسبهكاهشیافتهوپاسخگوییبه
اصﻄالحدادهها Pre-Aggregate ،

پرسوجوهای پیچیده تحلیلی به سرعت امکانپذیر خواهد بود .پایگاه داده تحلیلی ) (DWو

هایتصمیمیاربهشمار


ازجملهعناصرضروریدرسیستم
پردازشتحلیلیبرخط )(OLAP
1

. Online Analytical Processing
. Online Transactional Processing
3
. Aggregation
2
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درسویدیگرپردازشهاییازنوعپردازشتراكنشیبرخط ) (OLTPقرار دارندكه

میآیند.

همانطور كه از نامشان پیدا است به دادههایی كه از تراكنشهای روزانه حاصل از عملیات
مختلفدرفرایندهایسازمان،حاصلمیشود،اطالقمیگردد .
پیشبینی تکنولوژی و شناسایی تکنولوژیهای آتی و جایگزین از مؤثرترین شاخصهای
مولفههوشمندی تکنولوژیمیباشند .لذابهمركزطراحیهوافضا پیشنهادمیگرددبااستفاده
ازخبرگاناینحوزهواستفادهازتکنیكهاوابزارهایپیشبینیدرتقویتاینشاخصگام
بردارند .در این راستا تأسیس واحد مدیریت تکنولوژی كه از افراد متخصص در این زمینه
تشکیلشدهباشندمیتواندكارگشاباشد.همچنینگسترشپیوندباشركتهایمﻄرحهوافضا
درشناساییتکنولوژیهایمورداستفادهدرصنعتروزدنیاوشناساییتکنولوژیهایجایگزین
بسیارمؤثرمیباشد .
 مولفههوشمندیاستراتژیك
باتوجهبهنتایجپژوهشعواملكسباطالعاترقبا(مستقیموغیرمستقیم)وهمچنینآگاهی
از سیاستهای رقبا دارای تاثیر باالیی در این مولفه هستند .لذا در این خصوص پیشنهاد
میگردد :

 مركزطراحیهوافضاباگسترشارتباطبارقباازجملهجلساتدرسﻄوحباالیمدیریتی
برگزاریسمینارهادرسﻄوحپایینتر 


ارسالدیدهبانهادرنمایشگاههاوفضایمجازی 


 اهمیتبهتحلیلاستراتژیوساختاریرقبا 
 الگوبرداریمداومازآنها 
مشاركتهاوهمکاریهایاستراتژیكرقبامانندتملكوادغام

اطالعاتخودرانسبتبه
افزایشدهد .
یکیدیگرازشاخصهایمؤثردراینمولفهشاخصدیدهبانیاینحوزهمیباشد .دراین
راستاپیشنهادمیگرددشركتكهبا ارسالافرادآموزشدیدهبهبیرونسازمان(بهصورتتمام
یاپارهوقت)باهدفجستجویمحیطسازمانبراییافتنایدههایجدیداقدامنماید.اینافراد
میبایستبهدنبالپیشرفتتکنولوژی ،بازارها
كهبهنامشکارچیایدههانیزشناختهمیشوند ،
یاتحوالتدرحالظهور،رفتاررقباوامثالآنهابودهولیتماماینافراددریكموضوعمشترک
هستندوآنجستجودرورایمرزسازمانیوسركشیدنبهمکانهایپیشبینینشدهمیباشد.
اینجستجوفقطمحدودبهصنعتهوافضا نبودهوبرعکس ،حاشیهصنعتیاحتیحوزههای
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كامالً نامرتبط نیز ممکن است مکانهایی جذاب برای جستجو باشد .همچنین برای افزایش
وسعتجستجویاینحوزهمیتوانازابزاراینترنتنیزاستفادهنمود.ازسویدیگرهمکاریبا
سازمانهایملیوبینالمللییکیازموارد مؤثردرمولفههوشمندیاستراتژیك میباشد .در
اینخصوص بهمركز پیشنهادمیگرددباگسترشقراردادهای ملیكهعالوهبرتأثیردرباال
رفتنشاخصمذكور،باعثارتقاسﻄحتکنولوژیکیوتجاریشركتنیزمیگردد،اقدامنماید.از
طریق جوینت ونچرها نیاز جوامع مختلف را فهمیده و با انعقاد قرارداد ،محصول بیشتری را
بهرهبرداریازمنابعموجودبهدست
تولیدودراختیارآنانقراردهیمیادانشفنیالزمرابرای 
آوریم؛بنابرایندستیابیبهتکنولوژیجدید،ورودبهبازارهایتازهتجاریمیباشد .
 مولفههوشمندیسازمانی
پذیریهمهجانبهبارخدادهایجدیدیکیازموثرترینشاخصمولفه

قدرتانﻄباقوانعﻄاف
هوشمندی سازمانی در این مدل از دید خبرگان میباشد .برای تقویت این موضوع پیشنهاد
میگرددازتکنیكهایمدیریتتغییروفرهنگسازیدراینزمینهاستفادهنمود.دراینراستا
میتوان به چابك نمودن سازمان با ایجاد احساس ضرورت جهت تغییر ،تشکیل ائتالفهای
قدرتمند برای مدیریت این فرایند ،برونسپاری فعالیتهای جانبی ،بهكارگیری پرسنل چند
مهارتی و  ...اشاره نمود .همچنین یکی از شاخصهای موثر در خصوص این مولفه ،كاركنان
ازمهمترینراهکارهایایجادوافزایشخالقیتدركاركنانكهباید

خالقوهوشیارمیباشد .
توسطمدیرانبهكاربستهشود،افزایشانگیزشدرمیانكاركناناست.انتصابمتناسبافراد
باتخصصآنها،عدماجبارشغلنامناسببهافراددیگر،ایجادهماهنگیمناسبباكاركنان،
دادنآزادیعملوتفویضاختیارازعواملافزایشانگیزشدرونیبهشمارمیروند.همچنین
در اختیار قرار دادن منابع مهمی چون زمان و تخصیص منابع مالی نیز انگیزش را در افراد
افزایشمیدهد.ایجادگروههایكاریوحمایتمتقابلاعضایگروهونیزتركیباندیشههای
متفاوتمیتوانداشتیاقافرادرابهكارودستیابیبههدفافزایشدادهودرنتیجهتجربیاتو
مهارتهایتفکرخالقراارتقامیبخشد،پاداشوتشویق،ارتقایشغلی،اعتناواعتماد،عدم
ارزیابیهایبیموردووقتگیروایجادفضایكاریآراموبدونترسوبیم،حمایتسازمانی،
تقویتهمکاری هایمتقابلواحساسهدفمشترکبینكاركنانومدیرانوایجادجذابیت
كاریبرایكاركنان،همهازجملهعواملیهستندكهدرافزایشقدرتخالقیتكاركنانمؤثر
است .
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 مولفهارتباطاتوانتشاراطالعات
از شاخصهای موثر در فرایند رصد كه براساس مدل استخراج شده میتوان به شاخص
شبکهسازی اشاره نمود .در این راستا به مركز طراحی پیشنهاد میگردد عالوه بر تقویت
زیرساختهای مربوطه (نرمافزاری و سختافزاری) ،باالبردن مهارت پرسنل این حوزه و با
استفادهازتکنیكمدیریتدانشدرجهتارتقااینشاخصگامبردارد.همچنینیکیدیگراز
عواملموثردراینمولفهتالشپرسنلدرجهتیادگیری ازیکدیگرمیباشدكهدراینراستا
شركت میتواند با استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی مانند شبکههای مجازی در افزایش
یادگیریپرسنلگامبردارد.همچنینباحمایت،تشویقوایجادفضاییبرایآموزشهایضمن
كارتوسطخودپرسنل()OJTدرجهتانگیزهبرایآموزشدهیوآموزشگیریقدمبردارد .
همچنیننتایجحاصلازاولویتبندیعواملموثربررصدتکنولوژیهایپیشرفتهدرمركز
طراحیهوافضابافرآیندتحلیلشبکهای،نشانگرآناستكههوشمندیتکنولوژیكبیشترین

الویترابینعواملچهارگانهدارا است.لذاتصمیمگیرانومدیرانارشدمركز طراحیهوافضا
بایستیبررویاینعاملوبهبودشاخصهایمرتبطبا آنتمركزبیشترینمایندومولفههای
مدیریتیكهباعثتقویتاینعاملمیباشدرابیشترتقویتنمودهوسیستمهایموردنیازآن
نظیرمدیریتدانش،مدیریتتکنولوژی،مدیریتنوآوریومدیریتاستراتژیكرامستقرنموده
ویاتقویتنمایند .
نوآوریاینپژوهشنسبتبهپژوهشهایانجامشدهرامیتواندرانجامپژوهشدرمركز
طراحی هوافضا كه با تکنولوژیهای پیشرفته در ارتباط هستند و نیز استخراج شاخصهای
بومیبرایرصدتکنولوژیاینمراكزونیزاستخراجمدلمعادالتساختاریموردبرازشقرار
گرفته،دانست.ازجملهمحدودیتهایاینپژوهشمیتوانبهتعدادكمجامعهآماریونیزعدم
بررسی نقش تعدیلگر و میانجی برخی متغیرهای مؤثر بر رصد تکنولوژی نظیر پیادهسازی
سیستمهایمدیریتتکنولوژی،مدیریتدانشومدیریتنوآوریرانامبردوبهپژوهشگران
توصیهمیگردددرپژوهشهایآتیهمنقشاینمتغیرها رامدنظرقراردادهوهمجامعه
آماریخودرابهمراكزمشابهكهباتکنولوژیهایپیشرفتهسروكاردارند،تعمیمدهند .
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