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 رات،ییتحوالت و تغ نیاز ا یآگاه نیبنابرا ؛است یدر حال دگرگون وستهیطور پ به یکنون یفناور یایدن

 نی. جهت رفع اآید شمار می بهها  اکثر سازمان یها دغدغه نیتر یدیآنها از کل انیم یپاسخ مناسب و هماهنگ

 ازی  تح والت فناوران ه ن   نی  با ا ییارویجهت رو یاقدامات مقتض یساز ادهیو پ یدبانیها به د چالش، سازمان

ب ا اس تداده از    انی  بن دانش یها در سازمان یفناور یدبانید یحاضر ارائه الگو قیحقهدف ت ،رو نیدارند. از ا

عوام   م و ر از ملالع ات     همچن ین، ب رای اس تجرا    اس ت.   ارهی  چند مع یریگ میتصم دیجد یها کیتکن

 گریخبرگ ان عوام   مش ابه ب ا هم د      براس ا  نر رات  س س   ای و پرسشنامه استداده شده اس ت.   کتابجانه

و  «س وآرا  » کی  ه ا از تکن  وزن ش اخص  نی ی جه ت تع  ن،یان د. همچن    شده عام  مشجص 22و  شده ادغام

 یدی  عوام   کل  ییبعد از اس تجرا  و شناس ا   شده است. استداده «سا واس» کیاز تکن ها نهیگز یبند تیاولو

ش اخص  نش ان داد   قیتحق جینتا .شده است ی تحقیقاقدام به ارائه الگو ،ندر از خبرگان 03براسا  نررات 

و مق ررات ح اکم،    نیق وان  یه ا  رتبه اول، سس  شاخص 131/3 تیاهم بیتوانمندساز با ضر یها یفناور

 .اند دوم و سوم را به خود اختصاص داده یها رتبه بیدر سازمان به ترت یسازمان یهاراهبرد نیتدو

 
 .واسپاس کيسوآراء، تکن کيتکن ان،يبن دانش يها سازمان ،يفناور يدبانيد :  ها واژه کليد
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مقدمه

توجه به تح والت   ه با انق ب جهانی فناوری است؛ در نتیجه، تمرکز وهدنیا در حال مواج

ه ا اس ت. ع  وه ب ر ای ن،       های مهم  اکثر س ازمان  عنوان یکی از اولویت به یفناور راتییو تغ

گر،  های متداوت فن اوری ب ا هم دی    ، جهانی شدن، ادغام حوزه کوتاه شدن چرخه عمر فناوری

ی ابی و توس عه تم ام     ه ا برت ر را در خص وص منب ع     های فعال در حوزه فن اوری  کار سازمان

. (2311و همک اران،   گی  )نابر های مرتبط در داخ  سازمان را با مشک تی مواجه کرده است فناوری

و  ه ا  سازمانیک پدیده کلیدی و مهم برای اکثر  عنوان بهرو، شاخص دیدبانی فناوری  این زا

 انک ار  رقاب   یغرص د تغیی رات و شناس ایی آن ض رورتی      ک ه  ینح و  ب ه  ش ده   یتبدع جوام

ی فناوری بیش از گذشته ب رای  دبانیدرو، موضوع  از این .(2311کر، ؛ 2337ت و همکاران، ی)وااست

و توج ه   مورداس تداده ی مرتبط ب ا ای ن موض وع بس یار     ها تیفعالاهمیت یافته و  ها سازمان

قت، در دنیای رقابتی کنونی به کمک فناوری اط ع ات و تب ادالت   است. در حقی قرارگرفته

دانشی گسترده، گام برداشتن در مسیر موفقیت و پیشرفت بدون پ ایش و کس ب آگ اهی از    

 .(2312)آرورا و همکاران،  نیست ریپذ امکانتحوالت و تغییرات جهانی فناوری و علم 

ب رداری و   م  گردآوری، تحلی ، به ره ها که شا ای از فعالیت ی فناوری به مجموعهدبانید

برآورد اط عات فناوری از محیط خار  است، جهت اطمینان از تداوم رشد سازمان اط     

ه ای بیرون ی و الزام ات     ی جستجوی راه ح    دیدبانی در برگیرنده فرایندمی شود. در ک  

حر ات درون  ، تدسیر و تلبیق آنها با م  منرور کمک در کسب فناورهای خارجی داخلی به

ه ای   سازمان است. در جهانی که با اختراعات فزاین ده، تح والت کس ب و ک ار، پیش رفت     

ایم، انجام دیدبانی فناوری ام ری الزم و ض روری اس ت. در برخ ی از      فناوری علمی مواجه

ملالعات نشان داده شده است که نوآوری و مدیریت فناوری متکی ب ه دی دبانی ب ا مده وم     

ب و همک اران،   ، 2323و همک اران،   دونبسور)آتی هستند  یها ی فناورانه و پیشرفتشناسایی رخ دادها

ت وان ب ه    ی میفناور یبان دید یایمزا نیتر مهماز  نها،یع وه بر ا .(2323، آدجومو و همکاران، 2323

از من ابع   یمن د  و نوظهور، کمک ب ه به ره   دیجد یها یفناور عی  کشف سرمواردی از قبی 

پابرج ا در   ک رد یوج ود رو  ن،ینو ییها یدر رابله با فناور یاط عات یغنا ،یخارج یفناور

 .(2331، ری)موونت ، اشاره کردرییدر حال تغ ییها یبرخورد با فناور



  1031پاییز ، 20، شمارة ششم، سال فصلنامه علمی ملالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی  


 

ی در دف اع  انی  بن دان ش ه ای   های مهم س ازمان  شواهد موجود، یکی از دغدغه اسا  بر

ی صحیح آن است. اولین ق دم،  ساز رابله با موضوع دیدبانی فناوری، چگونگی اجرا و پیاده

شناخت عوام  مو ر و کلی دی و نی ز طراح ی الگ وی مناس ب اس ت. در طراح ی الگ وی         

ی، عواملی وجود دارند که نس بت ب ه س ایر    دفاع انیبن دانش یها سازماندیدبانی فناوری در 

ی برخوردارند. شناسایی این عوام  مو ر منجر به جلوگیری تر مهمعوام  از اهمیت و نقش 

ه ا و اخ ذ تص میمات درس ت در س ازمان       مش ی  س ازی موف ق خ ط    از ات ف منابع و پیاده

شوند. در این پژوهش مس  له اص لی ای ن اس ت ک ه ب اوجود ملالع ات زی ادی ک ه در           می

های کوچک و متوس ط انج ام و    خصوص شناخت عوام  مو ر بر دیدبانی فناوری در بنگاه

تاکنون تحقیق و کار منسجمی با این عن وان و  های مجتلدی نیز ارائه شده است، اما  شاخص

بنیان دف اعی انج ام نش ده اس ت؛ پ   ضروریس ت ب ه         های دانش به این شک  در سازمان

ها پرداخت ه ش ود. بن ابراین  ه دف      شناسایی عوام  مو ر بر دیدبانی فناوری در این سازمان

زم در خص وص  و دان ش ال  یکس ب آگ اه   ، یو علم یاط عات فن یآور جمعها از  سازمان

 ین وآور  ،یا ش بکه  نینو یساختارهاایجاد  ی،از شناخت فناور یناش داتیها و تهد فرصت

وی ژه   ه ا ب ه   خ اطر س ازمان   هم ین  ، نس بت ب ه رقباس ت. ب ه    و عل م  یباز فناور یها و الگو

دفاعی که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور به عهده دارند، باید  انیبن دانشی ها سازمان

 ی فناوری خود نیز توجه بیشتری داشته باشند.  دبانیدبه موضوع 

در نتیجه، وجود یک الگوی پژوهشی منسجم برای دیدبانی فناوری ضروری است؛ زیرا 

مند بهتر قاب  توصیف اس ت. در   های پویای آن در قالب یک چهارچوب فکری نرام ویژگی

در داخ   کش ور    رابله با این موضوع ملالعاتی در خ ار  کش ور انج ام ش ده اس ت؛ ام ا      

بنی ان ص ورت گرفت ه اس ت.      ه ای دان ش   تحقیقات اندکی درباره دیدبانی فناوری و سازمان

خاطر، این تحقیق در پی رفع این خ   و در پی نشان دادن ت ا یر عوام   م و ر ب ر      همین به

های مذکور است. این تحقیق درک بهتری از دیدبانی  های سازمان بهبود عملکردها و فعالیت

ی بن د  تیاولوری برای محققان در این زمینه فراهم کرده است. از طرفی نیز شناسایی و فناو

 ه ا  س ازمان  گ ذاران  اس ت یسکمک شایانی ب ه م دیران و    تواند یمدر این خصوص  ها مؤلده

، ه ا  اس ت یسو تعی ین   ه ا  راهب رد ب ه ت دوین    ها مؤلدهزیرا آگاهی از هر یک از این  ؛بنماید
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. دکن   یم  و رسیدن به اهداف سازمان کمک بس یاری   ها تیفعالتقدم و  ریتأخی، بند تیاولو

 یافتن پاسجی برای سوال زیر است  دنبال بهگدت که تحقیق حاضر  توان یم رو نیازا

دفاعی جمهوری  انیبن دانشی ها سازمانی فناوری در دبانیدمهم ترین عوام  مو ر بر   -

 ؟کدمنداس می ایران 

 

 سي تحقيقمباني نظری و پيشينه شنا

ی از ا مجموع ه ی فناوری را شام  دبانید (2337) رویو مونت نشاویرکیب: 1ي فناوريدبانيد

ی از اط ع ات فن اوری   بردار بهره  گردآوری اط عات، بررسی و تحلی ، ازجمله، ها تیفعال

و  نش او یرکیب ازنر ر دان د.   خار  از محیط، جهت حصول اطمینان از بقا  و رشد سازمان می

و شناس ایی   ه ا  فرص ت ی فناوری باید مستعد هر نوع نوآوری برای خل ق  دبانید همکارش،

ی فن اوری ارائ ه   دبانی  دتهدیدات باشد. ع وه براین سایر محققان نیز تع اریف مجتلد ی از   

  اس ت  ش ده   یتش ک ی فناوری از پ نج مرحل ه   دبانید (2337شاردا و ساجا ) ازنرر. اند کرده

 معتقد( 2331) نوس  ی.ریادگیو  بی، تصویزیر ، برنامهانعکا  هوشمندانه ،پایش )پویش(

، کسب آگاهی و ارتقا  هوش مندی  ها دادهی گردآوری  رندهیدربرگی فناوری دبانیداست که 

ی مه م م دیریت فن اوری    ها بجشی و جز  پژوه ندهیآی اساسی ها تیفعال عنوان بهاست که 

ی فرایند یفناور دیدبانی فرایندد که هستن( معتقد 2330. ماتشی و همکاران )آید شمار می به

انتق ال    یتس ه  جه ت  یالزام ات داخل   بررسی و  یرونیب یها ح  راه یکه به جستجو است

پ ردازد. ع  وه ب ر     ، میداخ  سازمان درآنها  همچنین تلبیق و تدسیر خارجی، یها یفناور

تص میمات  جه ت اخ ذ    آنهای اط عات مرتبط و بررسی آور جمعی فناوری بر دبانیداین، 

 .استدر ارتباط  بادانش خار  از سازمانی هم نیز نوع بهدارد.  دیتأک

پ ایش   گدت ک ه  توان یمی فناوری با پایش فناوری دبانیداما در رابله با بررسی مدهوم  

رون د توس عه ی ک فن اوری از طری ق آن       چراک ه  ؛حیاتی است مهم و امری بسیار 3فناوری

مس تلزم   ها سازمان رشدو  توسعهپیرامون  یگذار استیس هرگونه. دشو یم و بررسی پیمایش


1
. Technology Scouting 

2
. Technology Monitoring
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 آشنایی با بحث مدیریت فن اوری  رو نیااز  .استدقیق روند توسعه فناوری  آگاهیو  پایش

در پایش فن اوری نگ اهی    چراکه؛ (1،2331)نوس    است ها سازمانامری ضروری برای  و پایش

یی وضعیت موجود در فن اوری  و هدف آن شناسا است مدنرربه تغییرات فناوری  دار هدف

اس ت ک ه    معن ا پ ایش فن اوری ب ه ای ن      . همچن ین، و کمک به مدیریت و توسعه آن است

رو را  پ یش  یه ا  فرص ت و  تهدیدها ،بشناسند یخوب بهموجود را  یها یفناورباید  ها سازمان

 توجه ب ه پ ایش   دلی  نیتر مهم کنند. یزیر برنامه آنهابرای سس  تشجیص دهند و  یخوب به

فناورانه، تغییر در قلمرو، تغیی ر   تحوالت  سرعت گرفتن از عبارتندفناوری در دنیای کنونی، 

یی اس ت  ه ا  گامی فناوری شام  بان دیداما  ؛است تجاری یها بلوک یریگ شک در رقابت و 

ی ه ا  یفن اور  انتقالی بیرونی و هم الزامات داخلی جهت تسهی  ها ح  راهی جستجوکه به 

 .(2313، 3مستچی)پردازد  با م حرات در داخ  سازمان می آنهاو تلبیق بیرونی، تدسیر 

ی عملکرده ای   دهن ده  نش ان ی فن اوری،  ب ان  دی  دابعاد مجتل ف  ي فناوري: دبانيدابعاد 

ی از فناوری و اط عات در سازمان است. در ک  در ادبیات پژوهش حاضر مند بهرهمجتلف 

 ح زیر استداده شده است.فناوری، سازمان و محیط به شر مؤلدهاز سه 

ها و ابزاره ا در   ، روشها ستمیسشام  کند که فناوری  ( ملرح می2331وایت )  يفناور

 یابزار عنوان به یفناور دیگر به عبارت است؛ساخت و خلق کاالها و ارائه خدمات  یراستا

، اف زار  از س ه ج ز  ن رم    یاس ت. فن اور   یدر هر س ازمان  شده نییبه اهداف تع دنیرس یبرا

( عنصر فناوری نق ش مهم ی   2330ویلون ) ازنرر. است شده  یافزار و مغز افزار تشک سجت

ی ک پدی ده کلی دی ب رای      عن وان  ب ه ، فن اوری  رو نی  ازادارد.  ها سازمان در پیشرفت سریع

. م اروین و  پ ردازد  یم  شناسایی و رصد تحوالت و تغییرات  رابهیزشود؛  تلقی می ها سازمان

ی ج ذاب فن اوری در   ه ا  ح وزه که کسب آگاهی جه ت شناس ایی    معتقدند( 1771رالف )

 نیاز است. موردشدت  ی بهگذار هیسرماراستای 

کس ب اط ع ات    به طیتعام  با مح ی جهتهر سازمان( 1012)رضاییان  ازنرر :سازمان

باید در راستای کسب موفقیت  ها سازمانهمچنین،  نیاز دارد. بقا، رقابت و رشد حدظ جهت


1
. Nosella 

2
. Matschy
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 اط عاتش ان ای مواجهه با تغییرات و تحوالت محیلی به ارتقا  سلح آگ اهی و  در آینده بر

را داش ته   ه ا  تی  قلعی اق دامات متناس ب ب ا ع دم     س از  ادهیپبسردازند تا توانایی طراحی و 

از ارتباطات  مندساختار یفرایند دارد که سازمان ( اظهار می2332کاپلنان ) .(1073 نز،ی)رابباشند

 نی  ا یو بررس    ی  به اهداف مش جص اس ت. جه ت تحل    دنیجهت رس ،افراد انیمتقاب  م

 ریس ا  ایمشترک  یها ها و ارزش مهارت ،یانسان یرویها، سبک، ن شاخص از ساختارها، نرام

اس تداده   یزی  مکن  مدل هد ت ا  یبر مبنا ی،سلح نوآور و مانند اندازه، سهم بازار ارهایمع

 .شود می

مشتم  از عوام  مجتلف ازجمل ه   ند که محیط( معتقد1771نارچال و همکاران ) :طيمح

 ریقادر اس ت ب ر عملک رد س ازمان ت أ       ندهیاست که در آ رهیو غ یاقتصاد ،یاسیس ،یقانون

ه ا در   س ازمان  یها و برنامه ها یمش خط نیبه تدو طیو ملالعه مح یبررس ن،یبگذارد. همچن

راه مناس ب   ،طیمح  از  ی. درک درستدکن یکمک م رهیو غ یقانون یها تیمواجهه با محدود

 .ده د  روی مدیران قرار م ی  پیشراهبردها  نیشده و تدو خلق یها از فرصت یمند را به بهره

جهت را  مسیردرک درست از محیط، ( در تحقیقی اذعان داشتند که 2310و همکاران ) شوه

مح یط س ازمان در ت دوین راهبرده ای      بررس ی ؛ س ازد  یمهای مناسب هموار  فرصت خلق

از ای ن نر ر   مح یط   اهمی ت  بسیار یاری رسانند.رقابتی  یها تیموقعتقویت  تجهمناسب 

 قادرن د ک ه در آین ده    اس ت  عوام    س ایر شام  عوام  سیاسی، اقتصادی، ق انونی و  است 

 و طراح ی  ی مح یط ب ه ت دوین    ملالع ه  نه ا یاع وه بر د. نقرار ده ریتأ را تحت  ها سازمان

 .دکن یمها کمک  سیاست

ی ه ا  س ازمان ( اذع ان کردن د ک ه    2310) همک اران اندروزد و : انيبن شداني ها سازمان

و نتیج ه ک ار    ده د  یهستند که محور فعالیت آنها را فناورى تشکی  م ییها بنگاه انیبن دانش

ها نرخ تغیی ر فن اورى باالس ت و     آنها محصوالت مجتلف نرامى است. معموالً در این بنگاه

در تحقیق دیگری ت اری و  صنعت، نوآورى فناورانه است. دلی ، ابزار رقابت در این  همین به

علم و  روت،  ییافزا هم در راستای انیبن دانشی ها سازمان( اشاره دارند که 1070همکاران )

)شام  گسترش و کاربرد اختراع  یو اقتصاد یمحور، تحقق اهداف علم توسعه اقتصاد دانش

ک اال و خ دمات( در    دی  و تول یراح  و توس عه )ط  قیتحق جینتا یساز ی( و تجاریو نوآور
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ها جه ت   هستند؛ این سازمان رسان یاربسیار ی باال،برتر و باارزش افزوده  یها یحوزه فناور

سازی، نش ر، تولی د و    آوری، ذخیره رسیدن به اهداف دفاعی و برتری نسبت به رقبا به جمع

دارن د ت ا ب ه ش ک       ، تاکتیکی و راهب ردی نی از   استداده از دانش دفاعی در سلوح عملیاتی

 تری عم  کنند. مللوب

 

 پيشينه تحقيق  

در  انی  بن دان ش  یه ا  ش رکت ی فن اوری در  دبانی  دب ر   مؤ رعوام  در این بجش به بررسی  

و ملالعات مرتبط در این حوزه پرداخته شده است و نتایج آن در جدول زی ر ارائ ه ش ده     هاالگو

 است.
 باني فناوري عوامل موثر بر ديد نتايج مطالعات تجربي در رابطه با .1جدول 

 ي فناوریدبانیبا دنتایج مطالعات در رابطه  محققان

 ی سازمانانواع اط عات، اط عات بر اسا  چرخه عمر فناورفناوری، شام  ماتری  و  (1772) 1برنر

 (1717) 2نارچال
 فیب ه ع ئ م ض ع    توجه، فیوظا نییدر تع واضحو  معینوجود ساختار پویش محیلی، 

  یبدهای  ندهیخلق آ ،ویسنار نیتدوساخت و 
 فرایند ورودیعنوان  به کردهایرومجتلف از انواع  یمند بهرهسازمان،  (2331) 0یسانترواچ و 

 (2331) 0چو
و  یس ازمان  یراهبرده ا  ،یلیمح طشرایازجمله  گانه سه بعدهایتوجه به محیط، سازمان، 

 سازمان یفعل عیتوض نییتع جهت یتیریمد (های یژگیها )و مشجصه
 ی، ساختاری، ترکیبی(فرایند)بانی فناوری  دیده (2330) 2جانسنگ

 در سازمان فعلیوضع  نییتب جهت شیپو ،ازیموردن ابعاد نییتع سازمان، ط،یمح (2332همکاران )دی و 
 ، تغییرات شدید در رابله با مشک ت، نوآوری است. فناوری شام  ساختارآگاهی (2337) 2لیشتنتالر

 (2337) 7روربک
، گزارشات، انواع دیدبان ب ر مبن ای   دبانانیمشو  د نرامی، دبانید فراینددیدبانی فناوری، 

 و اط عات ها دادهنوع 
 ی، نوآوریگذار هیو توسعه، سرما قیتحق ی،دانش خارج ی، بررسیفناور یدیدبان (2331) 1رویمونت
 رقابت پذیری ی،ناورعلم و ف ی،فناور دیدبانی (2331همکاران )و  7نوس 
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 ي فناوریدبانیبا دنتایج مطالعات در رابطه  محققان

 و همکاران 1مارتارا
(2337) 

ی، چارچوبی و معماری سیستم است که دربر گیرنده منابع فرایندفناوری شام  سه سلح 
 اط عاتی، نحوه ذخیره سازی، ارتباطات غیر رسمی است.

 ها   ها، تعیین روند برنامه شناسایی فرصت (2337و همکاران) 2گومز

 (2313) 0دوراند
ان واع  ی بن د  طبق ه ی، ابی  در مرحل ه ارز  ها یفناور یامکان استداده از جدول بررس، طیمح

ه ا و من ابع    مشجص ه ها بر اسا   داده  یتحل ، بررسی وبر اسا  نوع کارکردشان یفناور
 یساختار گاهیجا، ابزار جعبهو  فراینداط عاتی، تحلی  ساختارها، بازیگران 

 (2313) 0تویچیو
 ا توج ه ب ه ن وع   ب   اقتض ایی  ش ک   نگاه به بلندمدت ب ه ، داشتن طیمح، سازمانی، فناور
 رمتمرک ز یغی، س اختار متمرک ز و   اکتش اف ی و هنج ار  یدیک ی،کمهای  متدانواع ، صنعت

 ارزش ی رهیساختار صنعت و زنجپیشران پیوسته و گسسته،  آینده نگار،
 ها تیقلع عدم برمبنای ویسنار یاحصا رییتغ یها شرانیپمحیط، وجود  (2313همکاران ) رومرو و

 نیو پالمگر2 برگینا
(2311) 

آن  یب را  یفن اور  یرون دها  بیو تعق ها یژگیو نییتع یمند برا نرام یروش یفناور شیپا
 .شده هستند سازمان شناخته یاکنون برا است که هم ییها یدسته از فناور

 ها است. اریو بر مبنای عدم قلعیتهای تغییر احصای سن محیط شام  اشاره به محرک (2312و همکاران) 2رومر
 ف دارد.های مورداستداده در مراح  مجتل و تکنیک فراینداشاره به ی، فناور (2310همکاران ) و نسونیراب

 (2312) تیدو تو

 دی دبانی  فراین د انج ام   و یاط ع ات راهب رد   یمنرور گردآور به یلیمح کاربرد دیدبانی
، افت ه ی و اط عات موجود فراوان، سازمان هستند  یدر آن دخ زیادی یرهایمتغ رایاست؛ ز
 دی  به آنها با یراهبرد ماتیوجود دارند که در اخذ تصم یارینشده بس واپایشتکه و  تکه

 .شودتوجه 

 (2317همکاران )و  7شو
 یس از  آگاه ی،خارج یها یانتقال فناور یبرا ییها فرصت یوجو جستبانی فناوری،  دیده
 ها فرصتبه خلق نسبت  نسازماداخ   یواحدها گرید

همکاران و  1وانگ
(2317) 

 و داد که بین دیدبانی فناوری خارجی و نوآوری ارتباط نزدیک ی وج ود دارد   نشان جینتا
 واپ ایش بسزایی ب ر   ریآنها تأ تعام  ؛ هستندمهم  اریبس سازمان عملکردهر دو برای میزان 

 .دارد ینوآور دیدر تول را یخارج یفناور ینیب شیجذب و پ تی، ظرفیت طم فناور
 ی، بازار و پیچیدگی، فناوری، نوآوری بازخارج یها یفناور یوجو جستی، دیدبانی فناور (2317همکاران )و  7نیتاجود

 ی، پایش فناوری، دیدبانی محیلی، هوش فناوریدیدبانی فناور (2317همکاران )شاه والیتی و 
 نوآوری باز، پویش و پایش محیط بیرونی، یفناور ینگر ندهیآی، دیدبانی فناور (2317) و همکاران 13کوجاوا
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 ي فناوریدبانیبا دنتایج مطالعات در رابطه  محققان

 نوآوری ی،علم و فناور ی،دیدبانی فناور (2317همکاران )و  1فلور

 (2311همکاران )وانگ و 
 یفن اور  دی دبانی ک ه  دیدبانی فناوری با شاخص نوآوری در ارتباط است نتایج نشان داد 

را  ین وآور  دی  ، تولیجص فن اور نامش   یفض ا  کی  ج ذب در   تیبا بهبود قابل یخارج
 دهد. یم شیافزا

 ی، تحقیق و توسعه، قوانین و مقررات،دیدبانی فناور (2323) 2رادیکیکی
عابدی و همکاران 

(1077) 
 یدبانی  د ب  ر رگ  ذاریتأ بس  یار فن  اوری و ن  وع پیچی  دگی فن  اوری دو عام    ی رون  دها
 .اند یفناور

 ی سوآرا و واسسا  است.ها کیتکنه با مدل شایستگی با استداده از این تحقیق در رابل (1077همکاران )دهویی و 
 ی سوآرا و واسسا  است.ها کیتکناین تحقیق در رابله با ارزیابی عملکرد با استداده از  (1077صدری و همکاران )

 
 

همکاران پور و  ینرام
(1072) 

داشتند ک ه   انیپرداختند و بپژوهی  عنوان ابزار آینده بانی فناوری به دیدی ارهایمع یمعرفبه 
 راتیی  و رص د تغ  ب ه دی دبانی   اریه ای م ت طم بس     طیها جهت حدظ بقا  در مح سازمان

است که بر ابعاد مجتل ف   یلیمح یرهایمتغ نیتر مهماز  یکیعنوان  به یو فناور ازمندندین
از  ک ه  ییها سازمان ن،ی؛ بنابرارگذارستیتا  یتیو امن یاقتصاد عدخصوص ب بشر به یزندگ
 دارند. ازیبانی فناوری ن دید به یبه طور جد کنند یاستداده م یفناور

 یو نرر یتیوال رشاهیم
 (1072زاده )

 تی  سازمان ملرح داشتند که ب اوجود اهم  یرونیب طیبانی و رصد مح )دید یلیمح شیپو
 ؛ند اس ت مو س اختار  قیدق یها یزیر فاقد برنامه های دیدبانی تیفعال شتریب یلیمح شیپو

 در آنها غالب است. یررسمیچراکه بعد غ

 یو نرر یتیوال رشاهیم
 (1072زاده )

دن د ک ه در   کراظه ار  ی، ک او  بانی فن اوری و ف ن   دید ،یفناور یآگاهضمن تاکید بر تا یر 
بش ر   یدر زن دگ  یت وجه  و ندوذ قاب  عیها توسعه سر در تمام جنبه یفنّاور ریهای اخ سال

 .  کند یم دا یامع ارا در جو یداشته است و نقش مهم

زاده  یو نرر یبوشهر
(1071) 

می زان   ص نایع دف اعی، ب ه    ازجمل ه  ه ا  سازمانبیشتر  کهدر رابله با فناوری اذعان داشتند 
یک پیشران اصلی  عنوان بهزیادی به فناوری متکی هستند. ع وه بر این، شاخص فناوری 

در هنگ ام مواج ه ب ا     ه ا  مانس از نیازه ای   نیتأمی نوآوری، خلق  روت و ساز ادهیپبرای 
 آیند. شمار می و تحوالت محیلی، به تغییرات

 (1073) ارشیک

جه ت   یک او  ، م تن یک او  م تن، داده  یاط عات ازجمله فن ک او  یاستداده از ابزار فناور
ب انی   دی ده انج ام   فراین د  .دن د یمد اریبس   جتهیگس منسجم و ازهم ریاط عات غ ییشناسا
ی و فن اور  راتیی  تغ یری  گ سرعت و جهت، اجرای نوآوری، تتکام  اختراعابه  فناوری

 .دکن یمرقابت کمک 

 

بدیهی است که تدوین الگو به ساخت و روابط بین عناصر یک واقعیت و ایجاد نرم در 

در رابله با ملالعات مرتبط کند. بر همین اسا ، الگوی تحقیق بعد از بررسی  آنها کمک می
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بنیان دفاعی و نررات خبرگان به صورت زی ر ت دوین    دانشهای  دیدبانی فناوری در سازمان

 شده است.

 
 حاضر قيتحق يشنهاديپ ي. الگو1شکل 

، کوجاوا و همکاران؛  2317، وانگ و همکاران ؛2313، و رودا چتویو؛  2310، و همکاران نسونیاب؛  2313، دوراند)منبع  

 (2323، یکیکیراد؛  2317، و همکاران یتیشاه وال؛ 2317

 

 شناسي پژوهش وشر

رویکرد کلی تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و تکنیک این تحقی ق کم ی اس ت. جه ت     

دف اعی   انی  بن دانشی ها سازمانخبرگان آگاه به موضوع و همچنین آشنا به  از ،ها دادهی آور جمع

جامع ه   اس ت.  ش ده  اس تداده  (A1)  نیگ  ، (A2) ، اصدهان(A3کر  )، (A4تهران )شاغ  در 
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صاحب نر ر هس تند.    کارکنانو  دانشگاهی ، خبرگانمدیران عالیندر از  03شام   قیتحق یآمار

و جه ت گ ردآوری اط ع ات در تحقی ق حاض ر، م دارک و        است بوده پرسشنامه تحقیقابزار 

اسناد، نشریات و مقاالت تجصصی و نیز کتب تجصصی مورد استداده قرار گرفت ه اس ت؛ ب دین    

ی و روش س از  م دل ی ه ا  کی  تکنی در حوزه موضوع تحقیق، ا تابجانهکبه بررسی  ابتدامعنی که 

ه ای   کی  ه ا از تکن  داده  ی  وتحل هی  تجزاس ت و در ادام ه، جه ت     ش ده  پرداخت ه ی ریگ میتصم

ش ده   استداده دفاعی انیبن دانش یها در سازمان اسسا ازجمله سوآرا  و ه اریمعی چند ریگ میتصم

 است. شده ارائه 2در جدول شماره  اندهندگ پاسخنتایج بررسی اط عات است. 
 

 توزيع فراواني و درصد نمونه آماري .3جدول 
 درصد يفراوان سابقه کاری درصد يفراوان سطح تحصيالت

 12 10 13تا  2 02 03 کارشناسی

 02 01 12تا  13 20 21 کارشناسی ارشد

 03 07 23تا  12 11 13 دکترا

 7 1 به باال 23   

 23 144  23 144 

 

 متخصصان . مشخصات 2جدول 

 تعداد مشخصات متخصصان

 2 گذاری علم و فناوری خبرگان دانشگاهی سیاست

 7 یپژوه ندهیآخبرگان دانشگاهی 

 7 مدیران عالی در واحد فناوری و مرتبط

 1 و مرتبط  یکارکنان در واحد فناور

 24 کل

 

ب ر  دف اعی   انی  بن دانشی ها سازماندر  یفناور یبان دید ارائه الگویحاضر  قیهدف تحق

 نیت ر  از مع روف  یکیعنوان  روش سوآرا  بهاز . استسوآرا  و واسسا   یها کیاسا  تکن

 کی  شده اس ت و س س  ب ا اس تداده از تکن     ها استداده محاسبه اوزان شاخصبرای  ها کیتکن

 شدند. یبند رتبه ها نهیواسسا  گز
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 قيتحق ياجرا فرايند. 3شکل 

 

 طری ق  از 2313 سال در که است جدید های تکنیک از یکی سوآرا روش :سوآرا تکنيک

 گزینش، توانایی روش، این بر مبتنی ،رندگانیگ میتصم است. شده ارائه همکاران و کرسولین

 ه ای  تکنی ک  س ایر  ب ا  مقایس ه  در روش این حسن .دارند را ها مؤلده وزن تعیین و ارزیابی

 یه ا  مؤلد ه  وزن تعی ین  و دقی ق  ارزی ابی  رد بیش تری  توان ایی  خبرگان که است این مشابه

 تکنی ک  ک اربرد  .(2313 ،1نیولی  )کرز دارن د  را رویک رد  ای ن  از استداده فرایند در شده استجرا 

 بس یار  و باال سلح تصمیمات اخذ در جمعی یریگ میتصم های روش از یکی عنوان به سوآرا

 و س اده  بس یار  تکنی ک  این .ردیگ یم صورت متجصصان میان جمعی توافق زیرا است؛ مهم

 یه ا  روش مانن د  یه ا  روش ب ه  نس بت  آن زوج ی  مقایس ات  تع داد  زیرا ؛است درک قاب 

اص لی    ی  دالاز  همچن ین  .(2312 ،2کی)اس تانوج  اس ت  کمت ر  یا شبکه تحلی  و مراتب سلسله

، توان آن در ارزی ابی دق ت نر ر خبرگ ان در م ورد      فنوننسبت به سایر  انتجاب این روش

ی و عدم نی از ب ه حج م    ساز ادهیپروش، سهولت  فراینددر طی  شده داده ی وزنها شاخص

. ع  وه ب ر ای ن، خبرگ ان قادرن د ب ا هم دیگر        (2313کرسولین و همکاران، )مقایسات باال است 

ی چن د  ری  گ میتص م  فن ون مشورت کنند و این اجماع نرر، نتایج حاصله را نسبت به س ایر  

. ض من اینک ه، در بس یاری از ملالع ات دیگ ر      (2312ران، دهنوی و همکا) دکن یم تر قیدقه اریمع

. در کنار این مزایا س هولت  اند دهدهی استداده کر از این تکنیک جهت وزن آنهاکه  شده اشاره


1
. Keršuliene 

2
. Stanujkic 
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روش سلس له   ازجمل ه ده ی   ی وزنها روشبودن این روش نسبت به سایر  فهم قاب اجرا و 

از  ت ر  یک اربرد و م دیران   رن دگان یگ میتصمی واقعی برای ها طیمحمراتبی، باعث شد تا در 

 ی مشابه باشد. بر همین اسا  در این مقاله از روش سوآرا استداده شده است.ها روش

 زاواداسکا )است زیر شرح به سوآرا فن مبنای بر ها مؤلده وزن تعیین جهت اصلی مراح 

  (2313 همکاران، و

 ها مؤلده یساز مرتب .1 گام

 (jS) مؤلده هر بینس اهمیت کردن مشجص .2 گام

 ب ا  را مؤلد ه  ه ر  نس بی  اهمیت مقدار که است تابعی) jK ضریب کردن محاسبه .0 گام

 (.دکن یم محاسبه 2 فرمول از استداده

(2) kj=Sj1؛ 

 رابل ه  این در .دشو یم محاسبه 0 فرمول طریق از که مؤلده هر اولیه وزن  محاسبه .0 گام

 باشد. یک با معادل که است مهم اول مؤلده وزن که داشت نرر در باید
1j

j

j

q
q

k


  (0)  

 نه ایی  وزن روش، ای ن  از ق دم  نیآخ ر  در) نه ایی  نرم ال  وزن ک ردن  محاسبه .2 گام

 (.شود یم استداده 0 فرمول از شود، می تلقی شده نرمال وزن عنوان به که ها مؤلده

(0) j

j

j

q
W

q



       

 هاری  مع چند یها یریگ میتصم از جدید های روش از یکی روش این : واسپاس تکنيک

 دو تلدی ق  یبن ا  ب رم  روش این است. شده ارائه 2312 سال در زاواداسکا  توسط که است

 این برخوردارند. پیچیده مسائ  ح  در باالی کارایی از که آمده دست به WPS و WSM مدل

 ش ام   ک ه  دارد یس از  ن ه یبه و ندگان ه چ مس ائ   ح  در یفرد منحصربه توانایی از تکنیک

 ب ه  را آن توان یم و است کاربردی کام ً حقیقی دنیای در که است ساده و صحیح ریاضیات

  .(2310 ،1یچاکرابورت) قرارداد مورداستداده موضوعات این با رابله در یزیآم تیموفق شک 


1
. Chakraborty 
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 چن ین هم و عین ی  ه ای  روش اس ا   ب ر  ک ه  اس ت  حس ا   و دقیق بسیار تکنیک این

 عوام    ای ن  اس ت.  شده ریزی پایه عینی های داده جدیدترین مبنای بر گیری تصمیم ماتری 

 ع  وه  باش د.  ت ر  دقی ق  یگی ر  تصمیم ها تکنیک سایر به نسبت تکنیک این تا گردیده سبب

 دو ترکیب از زیرا ؛آید می شمار به آن مزایایی ازجمله روش این دقت میزان بودن باال براین،

 از ف ن  ای ن  حتی است. شده  یتشک (وزنی تولید مدل) WPS و وزنی( جمع لمد)WSM فن

 توج ه  قاب    بس یار  ک ه  اس ت  برخ وردار  یریگ میتصم پیچیده مسائ  ح  در باالیی کارایی

 .است مجتلف یها حوزه در محققان

 است  زیر شرح به واسسا  روش اصلی مراح 

 س لرها  تع داد  بی انگر  m که m×n شک  به آن ابعاد که تصمیم ماتری  ترسیم .1 گام

 ش ده  داده نشان 2 شماره رابله در آن شک  که است معیارها() ها ستون تعداد n و (ها نهی)گز

 است.

01 0 0

1

...

...

j n

m mj mn

x x x

x

x x x

 
 

  
 
 

 0, ;    j=1,ni m       (2)  

Xij  بیانگر این است که عملکردi-در معیار  آمj-است. آم Xoj   مقدار بهینه را ب رای j-

( مقداری برای 2شک  ) صورت بهنامشجص باشد،  آم-jاگر مقدار بهینه  که دهد یمنشان  آم

 کنیم. یمآن مشجص 

 (2)    0

0

max                      ,if max    preferable

min                      ,if min    preferable

j ij ij
i i

j ij ij
i i

X x x is

X x x is




 

  شود یمی مثبت از فرمول زیر استداده ها مؤلدهی ساز نرمالبرای 

(7) 
max

ij

ij

i ij

x
X

x
 

  دشو یمز فرمول زیر استداده ی مندی اها مؤلدهی ساز نرمالبرای 

(1) 
min

*

i ij

ij

ij

x
X

x
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مل ابق ب ا    WSMی نرم ال ش ده ب رای م دل     ری  گ میتص م ماتری   محاسبه . الف.0گام 

  7ی ا رابله

(7) 
,  i=1, ;ij ij jX X W m j

 
01 0 0

1

...

...

j n

q

m mj mn

x x x

X

x x x

 
 

  
 
 

 

مل ابق ب ا    WPMی نرم ال ش ده ب رای م دل     ری  گ میتصم. محاسبه ماتری  ب .0گام 

  13ی ا رابله

01 0 0

1

...

...

j n

p

m mj mn

x x x

x

x x x

 
 

  
 
 
 

, 1, ;  1,
Wj

ijX Xij i m j n  
    (13)  

 . محاسبه کردن مقدار تابع بهینه 0گام 

  11ی ا رابله بر اسا برای هر گزینه،  WSMالف. بر مبنای مدل 

(11)  1 , 1,n

i j ijQ X i m   

  12ی ا رابله بر اسا برای هر گزینه،  WPM  ب. بر مبنای مدل

(12)    
1

,i=1,
n

i

i

P Xij m


 

  10 رابلهی برمبنای ها نهیگزی بند تیاولونهایی جهت ارزیابی و   محاسبه .2گام 

(10)  
1 10.5 0.5m m

i j i j iWPS Q P     
 

 

 ها وتحليل داده و تجزیه ها افتهی

ی ی و اس  نادا کتابجان  هدر ای  ن تحقی  ق جه  ت ارائ  ه الگ  وی تحقی  ق از روش بررس  ی 

مؤلد ه   22، و متعدد در این حوزه و بررسی مقاالت مرتبط باملالعهاست. سس   شده استداده

ملابق با بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق طب ق ج دول    در ادامه، نیز. شد ییاستجرا  و شناسا

نرر خبرگان ب ا   دییتأنیز مورد  زمان هم طور و به اند شده یگردآوری تحقیق حاضر ها مؤلده 1

 مشاهده است. قاب  0آن در جدول  جینتا. اند قرارگرفتهه از پرسشنامه استداد
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 ي فناوريدبانيدي اصلي و فرعي ها مؤلفه -0جدول
 منبع کد زیر معيارها معيارهای اصلي

 

 

 

 

ماهیت )محیط 

راهبردی، 

پیچیدگی، 

 (C1)ناپایداری( 

 ؛2317؛ کوجاوا، 2317؛ تاجودیم، 2317وانگ، C11 تمرکز بر نوآوری

 2313،تویچیو C12 ساختار بازار

 1071،زاده یو نرر یبوشهر C13 یتوانمندسازهای  فناوری

 2317شو و همکاران، C14 ها فرصترشد 

ی تغیی رات  ریگ جهتسرعت و 

 فناوری
C15 ؛1072؛ شاوه والیتی، 1073،ارشیک 

 2323ی،کیکیراد ؛2332؛ دی، 2331چو، C16 حاکم مقرراتقوانین و 

 ؛2332؛ دی، 2331چو، C17 به بازارهای مالی وابستگی

 ؛2317کوجاوا،  C18 پایش و پویش محیلی

 2331رواچ و سانتی، C19 ها کانالقدرت مشتریان و 

و  کنن  دگان نیت  أمفت  ار رقب  ا، ر

 شرکای اصلی
C110 ،1072شاوه والیتی، ؛ 2313دوراند 

 

 

 

فناوری )بازار، 

 (C2)رقابت، فنی( 

 C21 رقابت مس لهفناوری بر  ریتأ 

؛ 1073کی  ارش،؛ 1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

 C22 انسهامدارتعداد 

؛ 1073کی  ارش،؛ 1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

ه ای   تهدیدات ناشی از فناوری

 نیگزیجا
C23 

؛ 1073،ارشی  ک ؛1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

 C24 مجاطرات اجتماعی

؛ 1073،ارشی  ک ؛1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331 ، ؛ نوس2310

 C25 جایگاه فناوری در چرخه عمر

؛ 1073کی  ارش،؛ 1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

 C26 سلح درگیر شدن رقبا

؛ 1073کی  ارش،؛ 1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

بینس ون،  ؛ را2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310
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 منبع کد زیر معيارها معيارهای اصلي

 C27 محدوده کاربردهای فناوری

؛ 1073کی  ارش،؛ 1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

حساسیت بازار ب ه ابع اد فن ی    

 فناوری
C28 

؛ 1073کی  ارش،؛ 1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072ی پ ور،  نرام

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

 C29 حساسیت رقابتی فناوری

؛ 1073کی  ارش،؛ 1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

 C30 یبردار گرتهموانع تقلید و 

؛ 1073،ارشی  ک ؛1071،زاده یو نر  ر یبوش  هر

؛ رابینس ون،  2317؛ ت اجودین، 1072نرامی پ ور،  

 1772؛ برنر، 2331؛ نوس ، 2310

 

 (C3) سازمان

 

 

، ه  ا )ارزش یس  ازمان فرهن  گ

 باورها و رفتارها(
C31 

؛ 2332؛ دی، 2331چ   و، ؛2331رواچ و س   انتی،

 ؛2313ویچیتو، 

و  ه ا  )مش و   یسازمانترکیب 

 ساختارها(
C32 

؛ 2332؛ دی، 2331چ   و، ؛2331رواچ و س   انتی،

 ؛2313ویچیتو، 

 C33 تدوین راهبرد سازمان
؛ 2332؛ دی، 2331چ   و، ؛2331رواچ و س   انتی،

 ؛2313ویچیتو، 

ی م  دیریت دان  ش ه  ا دس  تگاه

 سازمان
C34 

؛ 2332؛ دی، 2331چ   و، ؛2331رواچ و س   انتی،

 ؛2313ویچیتو، 

 C35 های رهبری سازمان گرایش
؛ 2332؛ دی، 2331چ   و، ؛2331رواچ و س   انتی،

 ؛2313ویچیتو، 

 C36 ساختار سازمان
؛ 2332؛ دی، 2331چ   و، ؛2331رواچ و س   انتی،

 ؛2313ویچیتو، 

 

 ها داده ليو تحل هیتجز جینتا

موجوود بوا اسوتفاده از روش     يها شاخص ياوزان نسب نييحاصل از تع جينتا الف.

 سوآرا
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ب ه   رانی  بنی ان ا  دان ش  یه ا  ماندر ساز یفناور یبان دیعوام  مؤ ر د ییوزن نها  محاسبه

 شده است. نشان داده 2جدول  یبند تیاولو نیکه ا شدهمرتب  یشک  نزول
 يفناور يبان دي. محاسبه اوزان عوامل مؤثر د1 جدول

نام 

 مؤلفه

کد 

 مؤلفه

مقدار متوسط 

 اهميت نسبي
محاسبه ضریب 

Kj 

محاسبه وزن 

 مؤلفهاوليه هر 

محاسبه وزن 

 نرمال نهایي

 تیاولو

 یدبن 

 C1 1 1 333/1 222/3 1 یفناور

 C2 21/3 21/1 223/3 072/3 2 محیط

 C3 20/3 20/1 201/3 022/3 0 سازمان

 سوآرا کيبا تکن يعوامل مؤثر فرع کيهر از  يي. محاسبه وزن نها6جدول 

 مؤلفهکد 
 و وزن

کد 

 مؤلفه
 فرعي

وزن 
 شده محاسبه

وزن 
 نهایي

 رتبه

کد 

و  مؤلفه
 وزن

کد 

 مؤلفه
 فرعي

ن وز
 شده محاسبه

وزن 
 نهایي

 رتبه

 
 
 
 
C1 

(202/3) 
 

C11 377/3 303/3 22 

 
 
 
C2 

(012/3) 
 

 

C21 373/3 327/3 20 

C12 101/3 327/3 10 C22 120/3 377/3 7 

C13 172/3 131/3 1 C23 107/3 317/3 0 

C14 370/3 307/3 17 C24 102/3 317/3 2 

C15 170/3 327/3 7 C25 377/3 322/3 12 

C16 173/3 132/3 2 C26 130/3 320/3 11 

C17 137/3 300/3 17 C27 122/3 307/3 12 

C18 102/3 320/3 12 C28 100/3 372/3 0 

C19 312/3 300/3 23 C29 102/3 311/3 7 

C110 132/3 302/3 11 C210 312/3 322/3 12 

 
 
 

(C3) 

(012/3)  

C31 371/3 301/3 21      

C32 122/3 313/3 1      

C33 101/3 371/3 0      

C34 100/3 311/3 2      

C35 371/3 321/3 10      

C36 132/3 322/3 13      

، (C13) توانمندس از  یه ا  یفن اور  یفرع   یه ا  ش اخص  انیدر م 2جدول  جینتا یبرمبنا

راهب رد   نی، ت دو (C28) یفناور یبازار به ابعاد فن تی، حساس(C16)و مقررات حاکم  نیقوان

برخوردارن د. در ادام ه جه ت     یباالتر تیها از اولو شاخص رینسبت به سا (C33) یسازمان



  1031پاییز ، 20، شمارة ششم، سال فصلنامه علمی ملالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی  


 

شده اس ت   واسسا  استداده کی( از تکنانیبن دانش یها )سازمان ها نهیگز تجابو ان یبند رتبه

 اند. آورده شده 7آن در جدول  جیکه نتا

 

 واسپاس کيازتکن يمند ها با بهره داده ليحاصل از تحل جينتا ب.

 یها از گام انیبن دانش یها در سازمان یفناور یدبانیعوام  مؤ ر بر د ییو شناسا انتجاب

ش ده   ب ا موض وع انتج اب    شده ییشناسا یها شاخص به هر میزان که. ملالعه است نیمهم ا

 حاصله از آن بهتر خواهد بود. جینتا ،داشته باشند یشتریب قیتلب
 نظرات خبرگان نيانگيم سي. ماتر7 جدول

C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 مؤلفه 
 نوع مؤلده ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
302/3  300/3  131/3  300/3  132/3  327/3  307/3  320/3  327/3  303/3  وزن مؤلده 
7 0 2 2 2 0 2 2 7 2 A1 

1 2 2 7 2 2 2 2 2 7 A2 
7 0 2 2 2 2 2 2 2 7 A3 
2 2 7 1 0 2 2 7 1 7 A4 

C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 مؤلفه 
 نوع مؤلده ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
322/3  311/3  371/3  307/3  320/3  322/3  317/3  317/3  377/3  327/3  وزن مؤلده 
0 7 1 2 2 2 2 2 2 2 A1 

7 2 7 1 7 2 2 7 7 1 A2 
2 7 7 7 1 7 1 7 2 7 A3 
2 7 2 2 7 7 7 0 2 7 A4 

    C26 C25 C24 C23 C22 C21 مؤلفه 

 نوع مؤلده ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛    
 وزن مؤلده 7 2 2 2 0 7    
    1 2 2 7 2 1 A1 

    7 0 2 2 2 7 A2 

    2 2 7 1 0 2 A3 

    7 0 2 2 2 7 A4 

 شده يساز نرمال يريگ ميتصم سي. ماتر2جدول 

C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 مؤلفه 

 نوع مؤلده ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

 وزن مؤلده 303/3 327/3 320/3 307/3 327/3 132/3 300/3 131/3 300/3 302/3
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37172 372 37222 37222 3772 372 3772 37222 37172 3772 A1 

1 37222 37222 37172 37222 3772 37222 37222 3772 37172 A2 
37172 372 3772 3772 37222 37222 3772 3772 37222 37172 A3 
3772 3772 37172 1 372 3772 3772 37172 1 37172 A4 

C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 C12 C11 مؤلفه 

 ؤلدهنوع م ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

 وزن مؤلده 327/3 377/3 317/3 317/3 322/3 320/3 307/3 371/3 311/3 322/3

372 37172 1 3772 3772 3772 3772 3772 3772 3772 A1 

37172 3772 37172 1 37172 3772 3772 37172 37172 1 A2 
3772 37172 37172 37172 1 37172 1 37172 3772 37172 A3 
3772 37172 3772 3772 37172 37172 37172 372 37222 37172 A4 

    C26 C25 C24 C23 C22 C21 مؤلفه 

 نوع مؤلده ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛    

 وزن مؤلده 302/3 132/3 300/3 131/3 300/3 302/3    

    37172 372 37222 37222 3772 37172 A1 

    1 37222 37222 37172 37222 1 A2 

    37172 372 3772 3772 37222 37172 A3 

    3772 3772 37172 1 372 3772 A4 

 
 ها نهيگز يبند و رتبه WPSi. محاسبه 2جدول 

 ها نهیگز WPSi Pi Qi یبند رتبه

0 272172/3 221720/3 71122/3 A1 
0 302120/3 302722/3 20171/13 A2 
2 307120/3 302120/3 27111/11 A3 
1 323020/3 317020/3 73010/12 A4 

 

 گيری و پيشنهاد هنتيج

 الف. نتيجه گيري
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 ب ا  ه ا  س ازمان  نیازه ای  به مناسب پاسخ جهت است علمی ت ش حاضر تحقیق الگوی

 و فناوران ه  تغیی رات  از موق ع  ب ه  و مناس ب  اط ع ات  کس ب  جهت فناوری دیدبانی عنوان

 ب ا  که کشور دفاعی انیبن دانش یها سازمان برای ط یی یها فرصت رفتن هدر از جلوگیری

 از اس تداده  ب ا  ش ده  س عی  حاض ر  تحقیق در .اند مواجه پیوسته طور به یها دغدغه و چالش

 ب ا  انیبن دانش یها سازمان خاص شرایط به توجه با حیله این در ملالعات و علمی تجارب

 حال نیدرع شود. ارائه یمنسجم الگو معیاره، چند جدید یریگ میتصم های تکنیک از استداده

 فن اوری  دی دبانی  بر مؤ ر عوام  یبند تیاولو و شناسایی به خبرگان نررات از یمند بهره با

 راه ی  نقش ه  عن وان  ب ه  تواند می تحقیق نتایج است. شده پرداخته انیبن دانش یها سازمان در

 موجود و تجربی تحقیقات خ   رفع در دفاعی های سازمان در بنیان دانش های سازمان برای

 زیرساختارهای نمودن فراهم مرتبط، راهبردهای تدوین و آتی های برنامه ریزی طرح ، علمی

 از موض وعات  ای ن  ب ه  توجه عدم باشد. اساسی نقش  منابع و امکانات تجصیص و مناسب

 کش ورهای  اف زون  روز فش ارهای  و ه ا  تح ریم  ، علمی و فناوری های پیشرفت فرایند جمله

 ط ور  ب ه  بای د  ه ا  س ازمان  تیج ه ن در شود. می دفاعی نیروی اقتدار کاهش باعث استعمارگر

 کس ب  طریق از تغییرات با شکلی به را خودشان دائما و بسردازند فناوری دیدبانی به مستمر

 س عی  تحقی ق  ای ن  در دهند. انلبا  پیچیده مدیریت و مسائ  ح  جهت اط عات و دانش

 مناس ب  ش ک   ب ه  فن اوری  دی دبانی  مه م  ابعاد تمام بررسی به ممکن حد تا که است شده

 دی دبانی  موضوع بیشتر چه هر تکمی  به نیز آتی ملالعات که است امید نیز و شود پرداخته

  ازجمل ه  مجتل ف  های لهیح در فناوری باالی اهمیت به توجه با ،رو نیازا بسردازند. فناوری

 تح والت  تعقی ب  که است بدیهی غیره و امنیت فرهنگ، اجتماعی، رفاه ،وکار کسب اقتصاد،

 بن ابراین،  ؛دارد ق رار  ه ا  دول ت  و مجتل ف  یها سازمان کار دستور و ها برنامه در تغییرات و

 م ؤ ر  فناوری تغییرات و تحوالت وقوع از ها سازمان آگاهی کسب مهم، موضوعات از یکی

 از یان داز  چش م  ایج اد  تحقی ق  ای ن  اه داف  از یک ی  .است شانیها برنامه و ها یمش خط بر

 است. حیله نای در ها سازمان برای آینده توسعه

 مؤلد ه  س ه  ش ام   انی  بن دانش یها سازمان در فناوری دیدبانی که داد نشان تحقیق نتایج

 ده دارای خ ود  مح یط  ش اخص  اس ت.  س ازمان  و فن اوری  محیط، شاخص ازجمله اصلی
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 ه ای  یفن اور  ی،ن وآور  ب ر  تمرک ز  از  عبارتن د  آنه ا  از برخ ی  ک ه  اس ت  فرع ی  شاخص

 یه ا  مؤلده همچنین، .است غیره و محیلی پویش و یمال یابازاره به یوابستگ ،توانمندساز

 اش اره  موارد این به توان می آنها ینتر مهم از که هستند فرعی شاخص ده دارای نیز فناوری

 تیحساس   ،نیگزیج ا  ه ای  یفن اور  از یناش   داتیتهد ،رقابت مس له بر یفناور ریتأ  کرد 

 ش ش  شام  سازمان شاخص همچنین، ی.بردار یکس و دیتقل موانع ی،فناور یفن ابعاد به بازار

 ه ای راهبرد نیت دو  ،رفتاره ا(  و باوره ا  ها، )ارزش یسازمان فرهنگ ازجمله فرعی شاخص

 است. 0 جدول با ملابق غیره و سازمان ساختار ی،سازمان

 ه ای  شاخص انیم در ( 2 جدول جینتا اسا  بر) ها مؤلده یبند تیاولو از حاص  نتایج 

 و اس ت  برخ وردار  انی  بن دان ش  های سازمان در اهمیت نیتر شیب از فناوری شاخص اصلی

 اریبس   نکت ه  ای ن  ب ه  توجه ضمناً دارند. قرار بعدی مراتب در سازمان و محیط های شاخص

 مق ررات  و نیق وان  و (C13) توانمندس از  یه ا  یفناور یفرع شاخص که است اهمیت حائز

 ای ن  ک ه  گدت توان یم جهیدرنت و بوده ربرخوردا اهمیت و اولویت باالترین از (C16) حاکم

 عیس ر  کش ف  و اط ع ات  کس ب  ط،یمح   با سازمان تعام  در مهمی نقش و ریتأ  ها مؤلده

 ب ا  مواج ه  در انی  بن دان ش  یه ا  سازمان رشد و رقابت بقا، حدظ جهت نوظهور یها یفناور

 دارند. یلیمح تحوالت و رییتغ

 ب ا  تحقی ق  موض وع  ب ا  راب ط  رد ش اخص  تم ام  ک ه  داد نش ان  حاض ر  تحقیق نتایج 

 ب ه  بن ابراین  ش د.  خواهن د  ش کوفا  س ازمان  در مناس ب  بستر و الزم شرایط یساز فراهم

 مجموع ه  و داش ته  خاص ی  توجه ها مؤلده این به که دشو یم پیشنهاد مدیران و ها سازمان

 جه ت  را مضاعدی ت ش مدیران که دشو یم توصیه همچنین کنند. اتجاذ را الزم اقدامات

 ب ا  رابل ه  در یآگ اه  ارتق ا   ه ا،  یفن اور  زودهنگ ام  ییشناس ا  همچ ون  یعوامل کاشکن

 در کنن د.  ص رف  ین وآور  و یخ ارج  یه ا  یفن اور  من ابع  یابیارز دها،یتهد و ها فرصت

 ارتق ا   و رش د  ب ر  فن اوری  یدبانی  د ش اخص  رگ ذار یتأ  نق ش  ب ر  نیز پیشین تحقیقات

 .(2317،همکاران و شو)است شده فراوانی دیتأک سازمان عملکردهای

 گرفت ه  ص ورت  انی  بن دانش یها سازمان در فناوری دیدبانی حیله در متعددی ملالعات

 (1772) رن  بر ده د.  می قرار تایید مورد را تحقیق این های یافته آنها تحقیقات نتایج که است
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 ازجمله موضوع نیا با مرتبط عوام  ییشناسا و یفناور یدبانید و یفناور یآگاه ملالعه به

 چرخ ه  در یفناور گاهیجا ،یلیمح شیپو و شیپا ،ها کانال و انیمشتر قدرت فرصت، خلق

 شیپ و  ی س امانه  یرو ب ر  خود پژوهش در (1717) همکاران و نارچال است. پرداخته عمر

 یه ا  کنن ده  فیتوص   ییشناسا ازجمله بعد چند به بلندمدت یزیر برنامه یراستا در یلیمح

 جه ت  راداره ا  اختارس   یطراح   ،یاط عات یها گاهیپا نیتدو ،یزیر برنامه محتم ، یلیمح

 عن وان  ب ا  اش ملالع ه  در (2331) چو اند. داشته اشاره یوسازیسنار ف،یضع ع ئم ییشناسا

 عوام    ییشناس ا  ب ه  یس ازمان  یریادگی   و اط ع ات  یبررس   ابزار عنوان به یلیمح شیپو

 ،یل  یمح راتیی  تغ و س رعت  ،یگدیچیپ ،یرونیب طیمح نانیاطم عدم درک ازجمله یتیموقع

 است. پرداخته انسهامدار تعداد و یراهبرد یزیر برنامه ،یسازمان یراهبردها

 ابع اد  ان د.  پرداخت ه  یرام ون یپ شیپ و  یبررس   ب ه  (2332) کریشوم و ید گر،ید یقیتحق در 

 دان ش،  تیریم د  س ازمان،  یرهب ر  نان،یاطم عدم و یدگیچیپ زانیم شام  یلیمح یها مشجصه

 ب ه  (2313) رودا و اتویوک نها،یا بر ع وه است. انسازم فرهنگ و ساختار ب،یترک ،یساز دراهبر

 س اختار  ب ه  را س ازمان  ابعاد نیز ؛اند پرداخته یشرکت یها سازمان در یراهبرد ینگار ندهیآ یابیارز

 و ه ا  تی  قلع ع دم  ارزش، رهی  زنج ص نعت،  س اختار  رقب ا،  توس عه،  و قی  تحق ،یابیبازار بازار،

 همک اران  و مارت ارا  ن،یهمچن   ان د.  دهک ر  یبن د  میتقس نیگزیجا یها یفناور از یناش داتیتهد

 یه ا  تی  فعال یهم اهنگ  مج ازن،  یوج و  جست ها، داده ارتباط اط عات، یساز رهیذخ (2337)

 یفن اور  یدبانی  د یه ا  مؤلد ه  عنوان به را یفناور یفن ابعاد و یاجتماع مجاطرات ،یفناور یآگاه

 یبررس   اس ت.  پرداخت ه  یفناور و ینوآور تیریمد یبررس به (2313) دوراند .اند گرفته نرر در

 عن وان  ب ه  یداخل   یهافراین د  ب ازار،  یازهاین به پاسخ نو، یها دهیا خلق راهبرد، نیتدو ،یفناور

 است. گرفته نرر در توانمندساز یها یفناور ،یفناور یباندید یها مؤلده

 از اس تداده  ب ا  (انیبن دانش یها )سازمان ها نهیگز انتجاب و یبند رتبه به ادامه در ،بنابراین

 رتبه (A3) اول، رتبه (A4) 7 جدول جینتا اسا  بر که است شده پرداخته واسسا  کیتکن

   اند. کرده کسب گرفته صورت یها  یتحل با ملابق چهارم رتبه (A1) سوم، رتبه (A2) دوم،

 تحقيق پيشنهادهاي

 محقق ان  ب ه  راه ادام ه  جه ت  ییه ا  ش نهاد یپ فن اوری،  یدبانید باالی اهمیت به توجه با
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 از  عبارتند که است شده فناوری یدبانید حوزه در پژوهش به مند ع قه

 (یداخل ،یرونی)ب دیجد و مهم یرهایمتغ ریسا بر فناوری یدبانید یرگذاریتأ  بررسی -

 نتایج حاصله از تحقیق حاضر با سایر نتایج ملالعات پیشین سهیمقا -

رصد تغیی رات و تح والت در    باهدفبررسی امکان ایجاد واحدهای مجزای دیدبانی  -

 شرکارابله با رقبا، مشتریان و 

 رص د ی دی دبانی و  ه ا  تی  فعالملالعه پیرامون ت دوین س ند راهب ردی ب رای انج ام       -

   انداز چشم

 حوزهی بزرگ در این ها ائت فی اط عاتی مهم و ها گاهیپاامکان سنجی عضویت در  -

ها سازمانی با ایجاد رصد منرم در ا دورهی منرم ها گزارشبررسی چگونگی نشر  -
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