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  چکیده

بینی دقیق و ســـریع نیازهاي آینده و اي بر اهمیت و ضـــرورت پایش و پیشدر ادبیات علمی مدیریت فناوري، توافق قابل مالحظه

ــرفت ــدن بازار و رقابت، افزایش   روند پیش ــریع فناوري، جهانی ش ــامل تغییر و تحوالت س هاي فناورانه وجود دارد. دالیل این امر ش

ست.  ها هاي فناورانه و کاهش چرخه عمر فناورينوآوري سازمان     ا سطوح مختلف  شمندي فناوري در  منظور کمک به ها بهلذا، هو

وضوع   شود. م نین محیط متغیري، پیشنهاد می یک چهاي فناورانه در گیريورانه و بهبود تصمیم هاي فناشناسایی تهدیدها و فرصت   

سال   شمندي فناوري طی  شگران زیادي قرار گرفته و از جنبه  هو شته مورد توجه پژوه شده   هاي گذ سی واقع  هاي مختلف مورد برر

شنایی با یافته    ست. آ شگران می   ا ستاوردهاي این پژوه سهم ها و د شمندي         تواند  ضوع هو شتر و بهتر مو سزایی در درک و فهم بی ب

گیري در حوزه فناوري و ارتقاي سطح یادگیري ریزي و تصمیمتوان به بهبود فرآیندهاي برنامهفناوري داشته باشد، که از آثار آن می

موضوع هوشمندي فناوري است     فناورانه سازمان اشاره نمود. لذا هدف از نگارش این مقاله بررسی مبانی نظري و پیشینه پژوهشی      

ساختار، فرآیند، بازیگران، روش    شامل تعاریف،  شمندي فناوري  که  ست ها و ابزارهاي هو شنهادهاي   . در پایان مقاله نیزا برخی پی

  مدیریتی و تحقیقاتی ارائه گردیده است.
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 مقدمه -1

فناوري در همه ابعاد پیشرفت سریع و نفوذ    هاي اخیردر دهه

ها داشــته و نقش مهمی در جوامع قابل توجهی در زندگی انســان

رو، فناوري به یک پدیده مهم و کرده اســت. از همین بشــري ایفا

 ،کلیدي براي جوامع تبدیل شده است و شناسایی و رصد تغییرات

ص       ست. در واقع، عر ساخته ا ضروري   هعلم و فناوري پهن هآن را 

گســترده و عمیقی اســت که به ســبب پویایی و ویژگی انباشــت  

به  ناي آن افزوده می دانش، روز ــود. روز بر حجم غ از این رو، شـ

تر از گذشــته براي دســتیابی به اطالعات رقابتی شــدید و پیچیده

هاي مختلف تجاري، دفاعی و امنیتی بوجود آمده اســت و اورينف

شد  ست     تتغییر و تحوالت فناوري به  سیا مورد توجه محققان و 

  ].1[قرار گرفته است مختلف صنعتیهاي ربط در حوزهگذاران ذي

ــگران به ــت و    از طرفی، پژوهش ــکس دالیل متعددي براي ش

اشـــاره فناوري  3ها در مواجه با تغییرات بنیادینناکامی شـــرکت

ــت   . اند کرده ــکسـ ــده براي این شـ  :ها عبارتند از   دالیل ارائه شـ

هاي یادگیري محدود، اطالعات ناکافی از روندهاي فناورانه قابلیت  

یکی از دالیل اصـــلی   .]4و  3، 2[و عدم شـــایســـتگی مدیریتی

  .]5[اسـت  فرآیند ضـعیف و ناقص هوشـمندي فناوري   ،ذکرشـده 

شان می  ضعیف  دهد عکسمطالعات زیادي وجود دارد که ن العمل 

ها در مقابل تغییرات فناورانه منجر به شکست آنها و ناقص شرکت

ــود[ می ــتر مدیران ادعا می .]8و  7، 6ش کنند که از طرفی، بیش

ام شان همگ تهاي حوزه تخصصی فعالی  هایشان با پیشرفت  شرکت 

مند براي به دام هستند، اما واقعیت این است که آنها روشی نظام   

انداختن و درک عناصــر اصــلی تغییر فناوري از اطالعات عمومی  

ــت را ندارند     ــان اسـ عالوه بر این، فرآیندهاي  .]9[که در اطرافشـ

شرکت      شتر  سنتی در بی صورت بدون  ها در حد زیادي بهپایش 

ــود. برخی مطالعات به    انجام می برنامه و خودجوش    طور کلی شـ

دهد که یک مجموعه محدود از ابزارها براي پشتیبانی از نشان می

مه    نا مان   بر ناوري در ســــاز به   ریزي راهبردي ف ته    ها  کار گرف

اي در جهان امروز، اینچنین فرآیندهاي بدون برنامه .]10شود[می

تدوین       ناوري و  پایش و رصـــد تغییر و تحوالت ف مه   براي  نا بر

3  Radical Changes 
Technological Forecasting and Social Change 

R&D Management 

International Journal of Technology Management 

International Journal of Technology Intelligence and Planning 

Journal of Engineering and Technology Management 

Technology Analysis and Strategic Management 

Technovation 

   ].11[راهبردي فناوري، ناکافی است

ــدي به رویکرد          ــته، عالقه رو به رش ــال گذش طی چند س

ــرکت        نظام  ــمندي فناوري در تعداد زیادي از شـ هاي  مند هوشـ

پژوهشــگران زیادي به  ،محور ایجاد شــده اســت. از طرفیفناوري

هاي مختلفی اند و جنبهمطالعه در رابطه با این موضـــوع پرداخته

ــی قرار دادها ند ز آن را مورد بررسـ با یافته     ]12[ا ــنایی  ها و   . آشـ

ستاوردهاي پژوهش  شمندي فناوري،    د شین در زمینه هو هاي پی

یت      می مدیر ــگران حوزه  ند براي پژوهشـ ناور توا مدیران   ف ي و 

ــازمان ــرکتس ــد. لذا هدف از  هاي فناوريها و ش محور مفید باش

ر هاي آنها دپیشــین و یافتهنگارش این مقاله، مروري بر مطالعات 

ــامل تعاریف،        ــت که شـ ــمندي فناوري اسـ ، مفاهیم حوزه هوشـ

شمندي فناوري  ساختار، فرآیند، بازیگران، روش  ها و ابزارهاي هو

  .است
   

 روش شناسی   -2

ــریات معتبر و      40مطالعه و مرور  در این مقاله به    مقاله از نشـ

ماعی    علمی نظیر پیش نه و تغییرات اجت ناورا یت    4بینی ف مدیر  ،

ــعه ــریه بین5تحقیق و توس ــریه 6المللی مدیریت فناوري، نش ، نش

شمندي و برنامه بین سی و    7ریزي فناوريالمللی هو شریه مهند ، ن

ناوري     یت ف یک        8مدیر ــتراتژ یت اسـ مدیر ناوري و  یل ف ، 9، تحل

شن  هاي مرتبط خارجی و  و برخی کتاب 11، آینده نگاري10تکنووی

ــت. براي     ــده اسـ ــی پرداخته شـ یافتن مقاالت خارجی از     فارسـ

ــکالر      پایگاه   ــاینس دایرکت 12هاي علمی مانند گوگل اسـ ، 13، سـ

  17و امرالد اینسایت  16، وایلی15، تیلور اند فرنسیس 14ایندرساینس 

  برداري شده است.بهره

ست که      شده ا ستفاده  براي انتخاب مقاالت از برخی معیارها ا

  عبارتند از:

تاب    � قاالت و ک ندي        م ــم یدواژه هوشـ که کل ناوري،  هایی  ف

هوشــمندي فنی یا هوشــمندي فناورانه در عناوین آنها ذکر  

 ؛شده باشد

Foresight 

 Google Scholar 

 Sciencedirect 

Inderscience 

Taylor and Francis 

Wiley 

Emerald Insight 
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طور غیرمســـتقیم به هوشـــمندي هایی که بهمقاالت و کتاب �

فاهیمی چون پیش      ها از م ناوري اشـــاره دارد و در آن بینی ف

یا             ناوري  ناوري، پویش ف پایش ف ناوري،  بانی ف ید ناوري، د ف

ها و روش  بت      هاي مرتبط نظیر فن ابزار یل ث کاوي و تحل

 ؛برداري شده استاختراعات بهره

شمندي فناوري به مقاالت و کتاب � عنوان هایی که از مفهوم هو

صلی اما به  ضمنی و تلویحی بهره   یک مفهوم ا برداري صورت 

 اند.کرده

عه عمیق     بعد از گردآوري مجموعه مقاالت و کتاب     ها و مطال

صورت گرفت و بر   بندي موضوعی بر روي مقاالت آنها، یک دسته 

شمندي    مبناي آن بخش شامل مفهوم هو هاي مختلف این مقاله 

یندها، بازیگران و  فناوري، نظام هوشمندي فناوري، ساختارها، فرآ  

  هاي هوشمندي فناوري شکل گرفت.ابزارها و روش
  

 مفهوم هوشمندي فناوري -3

ــته از              ــمندي فناوري بر رابطه بین دو دسـ ــفه هوشـ فلسـ

هاي واسطه"و  "18کاربران هوشمندي"هاي ی به نامنفعان اصلذي

شمندي  شمندي همان    "19هو سازمان تمرکز دارد. کاربران هو در 

ــمیم مه     تصـ نا گان و بر ند مان می  گیر ــاز ند. این    ریزان سـ ــ باشـ

هایی در دانش مرتبط با طور ناچار داراي شــکافگیران بهتصــمیم

شمندي به فناوري و نیازمندي عنوان ورودي  هایی در ارتباط با هو

ــمیم  ــتند گیري فرآیند تصـ ــطه " ،طرف دیگر در. هسـ هاي   واسـ

شمندي  شمندي   قرار دارند که فراهم "هو آورندگان اطالعات و هو

ــمیم    یاز براي فرایند تصـ کاربران و      موردن ــتند. میان  گیري هسـ

ــطه  ــمندي   واسـ و هم رابطه  20رابطه باال به پایین    هم هاي هوشـ

باال    عاریف      برا ]13[وجود دارد 21به  ناوري ت ندي ف ــم ي هوشـ

از سوي پژوهشگران ارائه شده است. در ادامه به چند تعریف مهم     

 و جامع از هوشمندي فناوري اشاره شده است:

یت        � عال ــت از ف ناوري عبارت اسـ ــمندي ف با     هوشـ که  هایی 

عات مرتبط و       جمع عه اطال یل و اشــــا یه و تحل آوري، تجز

به    ــی الزم و  ــب، بینشـ ــمناسـ ندها و      موقع را نسـ به رو بت 

ــت        واقعیت  نه(تهدیدها و فرصـ ها) محیط  هاي موجود فناورا

سازمان ایجاد نموده و بدین  سیله، از فرآیندهاي  بیرونی یک  و

 Intelligence Consumers 

 Intelligence Brokers 

Top-down 

Bottom-up 

Technology Scanning 

ــمیم نه و      گیري و برنامه  تصـ ئل فناورا ــا ریزي در زمینه مسـ

 .]14[نمایدهمچنین مدیریت کل سازمان پشتیبانی می

انتقال اطالعات هوشـمندي فناوري عبارت اسـت از کسـب و     �

عنوان بخشــی از فرآیندي که از طریق آن ســازمان فناورنه به

ــت        یدها و فرصـ هد گاهی از ت ــت       یک آ بدسـ نه  ناورا هاي ف

  .]13[آوردمی

یت          � عال ناتینگهام: یک مجموعه از ف گاه  ــ که   تعریف دانشـ ها 

ــرکت را قادر می ــازشـ ــرفتسـ اي که با هاي فناورانهد، پیشـ

ازارشــان در ارتباط اســت را  محصــوالت، مواد، فرآیندها و ب

ــرکــت را بــه گیري از منظور بهرهپــایش کرده و محیط شـ

یت  ه       مز نه(ت ناورا ته در تغییرات ف ــت)    هاي نهف یا فرصـ ید  د

 ].15[دبررسی و ارزیابی کن

ــتمی براي افزایش قــدرت   � ــیسـ ــمنــدي فنــاوري سـ هوشـ

ــمیم ــازمان تص ورود به در موضــوعات فناورانه نظیر گیري س

 گذاريدید، توسعه فناوري، انجام سرمایه  وکار جبازار یا کسب 

شرکاي   ست   راهبرديهاي کالن، انتخاب  و مواردي از این د

 .]16[باشدمی

ناوري      یات مدیریت ف فاهیم مختلفی وجود   واژه ،در ادب ها و م

و یا جزئی از   استدارد که با مفهوم هوشمندي فناوري در ارتباط 

ادامه به برخی از   دهد. درمفهوم هوشمندي فناوري را تشکیل می

  این مفاهیم اشاره شده است:

ــتجو و آگاهی یافتن از روندهاي      22پویش فناوري  - : فرآیند جسـ

  ]؛17[رانهجدید و ناشناخته فناو

ندهاي      23پایش فناوري   - ــتمر رو ظارت و پیگیري مسـ : فرآیند ن

شده به     سایی  شنا شف تغییر و تحوالت و   جدید فناورانه  منظور ک

 ]؛17[هاي فناوريگسستگی

ناوري پیش - هاي       24بینی ف یداد هده عالئم و رو : فراتر از مشـــا

شاهدات، تغییر و تحوالت محتمل      ساس این م فناورانه رفته و برا

 ]؛18[نمایدبینی میفناوري در آینده را پیش

: تخصیص تعدادي از افراد داخلی یا خارجی  25بانی فناوريهدید -

 والت و روندهاي علم و(دیدبانان فناوري) به شناسایی تغییر و تح  

 ]؛19[فناوري در محیط بیرونی سازمان

هاي متن   :26کاوي فن - عات      27کاوي کاربرد ابزار نه اطال در زمی

 ]؛20[منظور بهبود فرآیند نوآوري فناورانهعلوم و فناوري به

Technology Monitoring 

Technology Forecasting 

25 Technology Scouting 
26  Tech Mining 
27 Text mining 
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شمندي فنی رقابتی  - آوري، تجزیه و تحلیل و : فرآیند جمع28هو

شرفت    شار اطالعات مرتبط با پی و روندهاي علمی و فناورانه  هاانت

 .]21[در محیط رقابتی شرکت

مه      نا ندهاي بر ــمیماز طرفی، فرآی ند  گیري میریزي و تصـ توا

ــطوح مختلف ملی ــی29داراي س ــب 30، بخش ــد.  31وکارو کس باش

عالیت   بل        ف قا ــطوح مختلف  ــمندي فناوري نیز در سـ هاي هوشـ

مل شا  ترین این سطوح برداري است که مهم تعریف، کاربرد و بهره

سب     شرکت و ک صنعت یا بخش   سطح  سطح  سطح ملی   وکار،  و 

شماره  سطوح مختلف هوشمندي فناوري در شکل     .]22[باشد می

  نشان داده شده است. یک

  
 ]22[سطوح مختلف هوشمندي فناوري :1کل ش

  

  نظام هوشمندي فناوري -4

شمندي            صر مختلف نظام هو براي اینکه بتوان در رابطه با عنا

بایســت هوشــمندي فناوري را در قالب  بحث کرد، می 32فناوري

ــت از      در 33یک نظام   یک کل که    "نظرگرفت. یک نظام عبارتسـ

ــت      اجزاء با هم در ارتباط و تعامل اسـ و هر یک از اجزاء   در آن 

ست    صوص به خود ا شمندي  . ]23["داراي کارکرد مخ فرآیند هو

شامل برخی فعالیت  مانند تعیین نیازهاي  34هاي مستقیم فناوري 

شاعه و ب  اطالعاتی، جمع شر و ا  کارگیريهآوري، تجزیه و تحلیل، ن

ــب و مرتبط  ــتاطالعات فناورانه مناس که در نهایت از طریق   اس

ــمیم ــازمان بهبود فرآیند تص گیري، منجر به ایجاد ارزش براي س

ــود. برخی می یت   "شـ عال ــتقیم  ف به  "35هاي غیرمسـ عنوان نیز 

هاي مسـتقیم هوشـمندي فناوري مطرح   فعالیتتوانمندسـازهاي  

شمندي فناوري    ستند که عبارتند از: مدیریت هو ، ماموریت و  36ه

28  Competitive Technical Intelligence 
National 

Sectoral 

Business 

32  Technology Intelligence System 
33 System 

و ابزار  38، ساختار هوشمندي فناوري  37اهداف هوشمندي فناوري 

شمندي فناوري  شمندي فناوري مورد بحث،   .]14[39هو نظام هو

  نمایش داده شده است.شماره دو در شکل 

  
  ]13فناوري[: نظام هوشمندي 2شکل 
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ــت از تعیین نحوه   ــمندي فناوري عبارتس ــاختار نظام هوش س

ــیص فعالیت ــمندي فناوري به افراد و واحدهاي تخصـ هاي هوشـ

ندهی این افراد و تعریف ارتباطات و        ــازما مختلف و چگونگی سـ

ساختار مختلف براي      ]14[تعامالت بین آنها سه نوع  سالر  . لیچتن

عا  یت ف ناوري معرفی نموده اســـت      ل ندي ف ــم : ]24[هاي هوشـ

سازماندهی ساختارمند،        سبک  ساختارمند، ترکیبی و غیررسمی. 

اي هها را با یک نظم سلسله مراتبی به موقعیتوظایف و مسئولیت

کند. متخصصان تمام وقت   شغلی و واحدهاي سازمانی محول می  

سایی روندهاي جدید فناور     شنا شمندي فناوري، جهت  انه، در هو

پردازند. هاي نوپا میها و شرکت این واحدها به رصد رقبا، دانشگاه  

ــمندي فناوري از طریق پروژه   ــازماندهی ترکیبی هوش ــبک س س

سائل    شخص و محدود، که جهت تطابق با م هایی با دوره زمانی م

شوند، محقق می گردد. سبک      هوشمندي فناوري ویژه انجام می 

ناوري تالش می کند تا ســـازماندهی غیررســـمی هوشـــمندي ف

ــتقل و خودجوش را راهبري        رفتارهاي جمع آوري اطالعات مسـ

  کند.

صمیم   ا سبک ت سازمان بر  ز طرفی، دو عامل  گیري و فرهنگ 

هاي هوشـــمندي فناوري تاثیر ســـازي ســـاختار فعالیتیکپارچه

34 Direct Activities 
35 Indirect Activities 
36 Technology Intelligence Management 
37  Technology Intelligence Mission and Goals 
38 Technology Intelligence Structure 
39 Technology Intelligence Tools 
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ــمیم    می ــبک تصـ گیري غیرمتمرکزتر و فرهنگ گذارد. هرچه سـ

 ايسازمان به سمت رویکرد چندگره ،محورتر باشدسازمان نوآوري

ساختار می  براي یکپارچه صمیم  سازي  سبک ت گیري رود و هرچه 

محورتر باشــد، ســازمان به  متمرکزتر و فرهنگ ســازمان کنترل

ــمت رویکرد تک گره ــاختار فعالیتس  هاياي براي یکپارچگی س

ــمندي فناوري حرکت می    و   40ايکند. رویکردهاي تک گره   هوشـ

ــمندي فناوري می 41ايچند گره عنوان دو ســـر تواند بهبه هوشـ

  .]25[طیف درنظرگرفته شود

تک گره د ناوري جهت       ر رویکرد  ندي ف ــم ند هوشـ اي، فرآی

. گیري اســتپشــتیبانی از مدیریت ارشــد، موازي فرآیند تصــمیم

متخصــصــین هوشــمندي فناوري مســتقر در واحد هوشــمندي   

ناوري مرکزي  یت ارشـــد را تعیین          ،ف مدیر عاتی  هاي اطال یاز ن

وسیله متخصصین هوشمندي      هشده ب آوريکند. اطالعات جمعمی

شبک   سط  شتیبانی می ها و تیمهتو  گردد و اطالعات ازهاي پروژه پ

شد در میان        شمندي فناوري با مدیریت ار صین هو ص طریق متخ

ــته می   ــود. از نقاط قوت این رویکرد می گذاشـ یی توان به کارا  شـ

ساب اطالعات     باالي فعالیت سخت اکت سفت و  ها به دلیل کنترل 

ست که از فرآیندهاي       ضعف این رویکرد این ا شاره نمود. نقطه  ا

هوشمندي فناوري غیررسمی پایین به باال به اندازه کافی استفاده 

  .]25[شودنمی

ندگره  با         در رویکرد چ ناوري  ندي ف ــم هاي هوشـ ند اي فرآی

و مشــارکتی یکپارچه شــده اســت.    گیري غیرمتمرکز تصــمیم 

ــمندي فناوري متمرکز و غیرمتمرکز به      ــورت واحدهاي هوشـ صـ

ــمیم     ــطحی در فرآیندهاي تصـ ــرکت میچندسـ کند و گیري شـ

ســازد. نقاط قوت هاي هوشــمندي فناوري را هماهنگ میفعالیت

این رویکرد شامل جستجوهاي وسیع ولی متمرکز از سوي تعداد      

ــرطهاي الزم و طرحدلیل زیادي از کارکنان به هاي وجود پیش ش

که  اســت انگیزشــی و افزایش در حجم اطالعات اکتســاب شــده 

ــرکت            ــازمانی شـ  ها باعث افزایش قابلیت یادگیري فناورانه و سـ

توان به ریسـک از  می ،شـود. از جمله نقاط ضـعف این رویکرد  می

ــته برخی اطالعات راهبردي و فعالیت ــت دادن ناخواسـ هاي دسـ

دلیل افزایش اکتساب اطالعات اشاره فناوري ناکافی بههوشمندي 

  .]25[کرد
  

 Single- Node Approach 

Multi- Node Approach 
42  Jain 
43 Primitive Phase 
44 Situational Phase 
45 Reactive Phase 
46 Proactive Phase 
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پژوهشگران زیادي بر روي موضوع فرآیند هوشمندي فناوري     

اغلب تحقیقات پیشــین بر روي هوشــمندي   ].26[اندتمرکز کرده

هاي مختلف فرآیند هوشــمندي  فناوري، بر توصــیف مفهومی گام

ــت تهفناوري پرداخ ــامل گام اس ــاب، که غالبا ش هایی نظیر اکتس

شاعه اطالعات فناورانه می  سال   42جین .]27[شود ارزیابی و ا در 

ــان داد که فعالیت 1984 ــمندي فناوري چهار فاز نشـ هاي هوشـ

در  (هیچگونه تالش خاصــی43گردد: فاز اولیهمتمایز را شــامل می

ــمندي  ــتاي کســب هوش ــورت نمی راس   44گیرد)، فاز موقعیتیص

(آگاهی از نیاز جهت پویش وجود دارد ولی نظام رسمی براي این  

شده ریزيهاي غیربرنامه(فعالیت45منظور وجود ندارد)، فاز انفعالی

ساختارمند  هاي (فعالیت46فعال) و فاز پیششود ي انجام میو غیر

ــمندي انجام          ــب هوشـ ــتاي کسـ ــاختارمند در راسـ جدي و سـ

ــمندي از    .]28[)گیردمی ــب هوشـ ــتون و   فرآیند کسـ نظر اشـ

ــورت گام همکارانش، به   ــامل مراحل       به صـ گام انجام گرفته و شـ

ب      جمع عه و  یل، اشــــا یه و تحل عات    هآوري، تجز کارگیري اطال

ــت ــال   .]26[اسـ ــالر در سـ باره    2004لیختنسـ ــریح در به تشـ

فناوري پرداخت و     48و پایش  47هاي مهم و کلیدي پویش  فعالیت  

پایش،  براي هر یک از فعالیت    لت فعال    هاي پویش و  و   49دو حا

ــایی روندهاي       50منفعل  ــناسـ درنظرگرفت. از دید او پویش به شـ

پردازد و براي آن نیاز به دانش وسیع نسبت   فناورانه ناشناخته می 

ناوري   ظارت و مراقبت       درحالی  ؛ها وجود دارد به ف به ن پایش  که 

شده گفته می       سایی  شنا سبت به روندهاي فناورانه  ود ش مستمر ن

  .]17[ها استش عمیق نسبت به فناوريکه نیازمند دان

کارانش   نگ و هم که     51نورلی ند  قد ــمندي      معت ند هوشـ فرآی

آوري اطالعات، ریزي و ســـازماندهی، جمعفناوري شـــامل برنامه

ــاعه نتایج و یافته        ها براي اقداماتی مانند       تحلیل اطالعات و اشـ

ــمیم ناوري   تصـ نه ف ــت[گیري در زمی گاه کر و    ]32اسـ ید . از د

کارانش،   خه           هم یک چر لب  قا ناوري در  ندي ف ــم ند هوشـ فرآی

عملیاتی است که از شش مرحله تشکیل شده است. شش مرحله       

موجود در این چرخــه عملیــاتی وجود دارد کــه عبــارتنــد از: 

47 Scanning 
48 Monitoring 
49 Active 
50 Passive 
51 Norling et al. 
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ــتجو52هماهنگی ــازي 55، تحلیل54، فیلتر53، جس ــتندس و  56، مس

هاي فرآیند هوشــمندي   . از دیدگاه ســاویوز، گام ]13[57اشــاعه 

ــامل تعیی    یازهاي اطالعاتی، جمع   فناوري شـ آوري اطالعات،  ن ن

شاعه و ب    شر و ا شمندي   هتجزیه و تحلیل اطالعات، ن کارگیري هو

نمایش  شماره سه   . فرآیند هوشمندي فناوري در شکل  ]14[است 

  داده شده است.

سال         سالر در  سبک  2007لیختن هاي هماهنگی فرآیند  بر 

ــت ــمندي فناوري تمرکز کرده اسـ ــبک . هوشـ ــه سـ براي او سـ

عالیت    ــمندي فناوري معرفی می    هماهنگی ف کند که   هاي هوشـ

و سـبک   59، سـبک ترکیبی 58سـبک سـلسـله مراتبی    :عبارتند از

ور ط. در فرآیند هوشمندي فناوري سلسله مراتبی به    60مشارکتی 

 گیري تغییرات فناورانهکلی تصمیمات صحیحی در رابطه با جهت  

صــورت کم و ورانه بهگذاري روندهاي فناشــود. اما ارزشاتخاذ می

ها گذاري روي فناوريزیاد اســت و تخمین زمان و اندازه ســرمایه

ــارکت مدیریت میانی در          ــت و دلیل آن عدم مشـ ــعیف اسـ ضـ

یابی  به        ارز ــمندي فناوري ترکیبی منجر  ند هوشـ ــت. فرآی هاسـ

شــود و دلیل آن تعریف تصــمیمات نســبتا ســریع و بهینه می  

ــفاف ارتباطی و فرآیند ارویه ــت که  هاي ش ــارکتی اس رزیابی مش

شــود و  وســیله متخصــصــین هوشــمندي فناوري هماهنگ میهب

ــارکت مدیران میانی نیز   ــامل مش ــتش ــمندي اس . فرآیند هوش

ــارکتی منجر به بحث و گفتگو درباره روندها در میان  فناوري مش

 شوددرستی مدیریت نمیها بهاما بحث ؛شودهاي مختلف میگروه

ا هاي ارتباطی بشود. نبود رویهشدید میو اغلب ختم به تعارضات 

ــمی به نوآوري  ــد و فرآیند تخصــیص منابع رس هاي مدیریت ارش

   .]5[دشوگیري هاي کند و غیربهینه میبنیادین منجر به تصمیم
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هاي مختلف که در سطوح مختلفی از سازمان  فراد با تخصص ا

ند، نقش تعیین        ــت یت هسـ عال حال ف نده در  یت  کن اي در موفق

سازمان    شمندي فناوري در  شغول  دارند. این افراد می هو توانند م

یت    عال له جمع   ف یل و     هاي متنوعی از جم عات، تحل آوري اطال

ضوع        شند. به دلیل اهمیت مو سازمان با شاعه آن در   ،ارزیابی و ا

ــگران متعددي در دهاي هوشــمنبازیگران نظام ي فناوري، پژهش

ــوع  پژوهش   ــانــان ههــاي متنوعی چون دیــدهــاي خود، موضـ ب

ــطه  62کاربران  ]،19[61فناوري  ــمندي   و واسـ ، ]13[63هاي هوشـ

ــت  ــفیران فناوري، پس ــنیداريس و   65، خبرگان خارجی64هاي ش

ــمندي فناوري   ــین هوش ــی قرار  ]30[66متخصــص را مورد بررس

ــگران هم بر          داده همیــت افراد و     اانــد. برخی دیگر از پژوهشـ

  .]31[اندتسلطشان بر پایش تغییرات فناورانه تاکید کرده

ــال مورتارا و همکارانش  در قالب ارائه یک جعبه  2009در س

52  Coordination 
53  Search 
54 Filter 
55 Analysis 
56  Documentation 
57  Dissemination 
58  Hierarchical 
59  Hybrid 

 Participatory 

Technlogy Scouter 

Intelligence User 

هاي مختلف براي هوشـــمندي فناوري و بررســـی ســـبک 67ابزار

گیري و  ســیســتم هوشــمندي فناوري یعنی کاوش، صــید، هدف 

اند، ها پرداختهپویش به معرفی برخی بازیگران فعال در این سبک

  ]:32[شودکه در ادامه به آنها اشاره می

ــتجوگران      � کاوش، جسـ بک  ــ عات می در سـ که    اطال ند  دان

ست و می       شده ا سازمان کسب  دانند که در اطالعات توسط 

ــبک از اهمیت باالیی         ــت. آنچه در این سـ کجا موجود اسـ

هاي مدیریت دانش است.  ها و مهارتبرخوردار است، فعالیت 

مدیران دانش         ــبک عبارتند از  بازیگران مهم این سـ ، 68لذا 

  ؛ 70و تحلیلگران دانش 69خبرگان

صی    � سبک  شمندي از منابع      در  سب هو ستجو براي ک د، ج

ــکار ســـازماندهی داخلی در مواقعی که اطالعات به طور آشـ

نشــده اســت و در حافظه افراد ذخیره شــده اســت، صــورت 

منظور کســب منابع پنهان دانش گیرد. از این ســبک بهمی

Intelligence Broker 

Lictening Posts 

External Experts 

Technology Intelligence Specialist 

Toolbox 

 Knowledge Managers 

Experts 

 Knowledge Analysor 

تعیین نیازهاي 

 اطالعاتی 

تجزیه و تحلیل 

 اطالعات

کارگیري به

 هوشمندي
 نشر هوشمندي آوري اطالعاتجمع
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ستفاده می   کارگیريهشود. این نوع دانش معموال از طریق ب ا

شب پیوندهاي بین فردي ست  71هاي اجتماعی داخلیکه( ) بد

ــطه       می ــبک عبارتند از: واسـ هاي  آید. بازیگران مهم این سـ

شبکه    73بانان داخلی، دروازه72دانش ضاي  هاي اجتماعی  و اع

 ؛ داخلی

هدف    � بک  ــ فاق می  سـ مانی ات ناوري      گیري ز یک ف که  تد  اف

شرکت مورد تحقیق و        شده در خارج از مرزهاي  سایی  شنا

در این سبک بیشتر به افرادي با دانش   گیرد. بررسی قرار می 

ــت.      عمیق در زمینه فناوري   ــده نیاز اسـ ــناخته شـ هاي شـ

بارتند      بک ع ــ هاي   کننده : هماهنگ  ازبازیگران مهم این سـ

یت    عال هدف   ف خارجی    گیري، دروازههاي  نان  گان  74با ، خبر

 ؛متخصص فنی تحلیلگرانو  75فنی

منظور کســب اطالعات خارجی در رابطه با ســبک پویش، به �

ــایی نشــده فناوري ــناس ــت که از قبل ش اند. در این  هایی اس

سیع در      ست که داراي دانش و شتر به افرادي نیاز ا  سبک بی

 هاي فناوري باشند. بازیگران مهم این سبک عبارتند از:حوزه

، 76بانان خارجی  هاي پویش، دروازه کنندگان فعالیت    هماهنگ  

ــبکه  ــاي ش ــت اعض ــاي پس هاي هاي اجتماعی خارجی، اعض

 و  افراد غیرمتخصص. 77نیداري فناوريش

شکل            شمندي فناوري در  سبک مختلف هو شماره  چهار 

  نمایش داده شده است. چهار
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عالوه بر افراد و ســاختار ســازمانی نظام هوشــمندي فناوري، 

ــبرد  روش ــی حیاتی در پیش هاي موردنیاز براي این نظام نیز نقش

ها و ابزارهاي مناسب و کارا در حوزه فرآیند اجرایی آن دارد. روش

سط    شمندي فناوري، نظیر آنچه تو سال   هو سالر در    2005لیختن

ــت تا بتوان با تهدیدهاي فناورانه  پ ــت، نیاز اس ــده اس ــنهاد ش یش

ــت  ــتمقابله کرد و از فرصـ در این  ]. 33[هاي فناورانه بهره جسـ

از طریق ارائه یک مفهوم  ،2002در سال  79و بلوم 78رابطه ساویوز

ــت  جدید به نام     نه مرتبط را       80دورنماي فرصـ که اطالعات فناورا

شان دادن عکس هاي آیندبینی پیشرفت منظور پیشبه لعمل  اه و ن

Internal Social Network

 Knowledge Brokeres 

 Internal Gatekeeper 

 External Gatekeeper 

 Technical Experts 

External Gate Keepers 

 Technology Listening Posts 

Savioz 

 Blum 

صمیم     سترس ت سب به آنها، در د دهد به توسعه  گیران قرار میمنا

. عالوه بر این، ]34[اندهاي هوشـــمندي فناوري کمک کردهروش

ــهاب ــال  82و پروبرت 81الدینش به بازنگري ابزارهاي  2004در س

که ممکن اســت اند پرداختهمدیریت فناوري جاري و فرآیندهایی 

ــمندي   ــتیبانی کنند   هوشـ ــوي دیگر]35[فناوري را پشـ  ،. از سـ

مانند   TRIZهاي هوشــمندي فناوري مبتنی بر کارگیري روشبه

، نظریه سـیسـتمی، درخت   83شـناسـی  روش دلفی، تحلیل ریخت

سط ارتباطات و پیش سچو  بینی اثر فناوري تو در  85و گراواتچ 84ا

هاي هوشمندي  . برخی روش]36[پیشنهاد شده است 2003سال 

ــارات: ]33[ي عبارتند ازفناور تحلیل ارجاع ، 86تحلیل تناوب انتش

Opportunity Landscape 

 Shehabuddeen 

Probert 

Morphology Analysis 

Schuh   

Grawatsch 

Publication Frequency Analysis 
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تحلیل تناوب ، 88هاکنفرانس تحلیل کمی، 87به منابع در انتشارات

مطالعات   ، S91 تحلیل منحنی ، 90تحلیل ارجاع به پتنت    ، 89پتنت 

پنــل  ، 94مطــالعــات دلفی، 93تحلیــل پورتفولیو، 92کــاويبهینــه

ــاحبه، 95خبرگان ــه راه ، 96پذیر به خبرگاننعطافا يهامصـ نقشـ

، 99نقشــه راه محصــول، 98نقشــه راه فناوري محصــول، 97فناوري

یادگیري  ــبیه ، 100منحنی  ــازيشـ ناریو   ، 101سـ ــ  و 102تحلیل سـ

QFD103.
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طـــی ســـالیان اخیـــر، کاربردهـــاي فنـــاوري اطالعـــات و  

طــرز چشــمگیري ارتباطــات در فرآینــد هوشــمندي فنــاوري بــه

اطالعـات قـادر اسـت در مراحــل    افـزایش یافتـه اسـت. فنــاوري    

ــات،    ــع آوري اطالع ــل جم ــاوري از قبی ــمندي فن ــف هوش مختل

تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و نشــر هوشــمندي فنــاوري نقــش   

موثري را ایفـا کنـد، امـا بایـد بـه خـاطر داشـت کـه جـایگزین          

ــاوت  ــر و قض ــد  تفک ــد ش ــانی نخواه ــاي انس ــاي ]. 14[ه ابزاره

ــت  ــاوري مزیـ ــمندي فنـ ــبت  هوشـ ــددي نسـ ــاي متعـ ــه هـ بـ

  :]37[محور دارد که عبارتند ازرویکردهاي خبره

توانــایی تحلیــل مقــدار زیــادي اطالعــات کــه تحلیــل آنهــا   �

  ؛توسط افراد دشوار است

توانایی تولیـد حجـم بـاالیی از اطالعـات مفیـد کـه افـراد از         �

تواننـد روابـط   تولید آن عاجز هستند. بـراي مثـال، آنهـا مـی    

-کشـیده و ویژگـی  هـا را بـه تصـویر    بین فنـاوري و شـرکت  

 بررسـی هـاي آمـاري   هاي فنـاوري را بـا اسـتفاده از تحلیـل    

 ؛نمایند

ــمیم  � ــدهاي تصـ ــتیبانی از فرآینـ ــایی پشـ ــا توانـ ــري بـ گیـ

  . بینی فناورياطالعات مرتبط شامل ارزیابی و پیش

فرآینـــد منظـــور توانمندســازي و تســهیل   بــه ، از طرفــی 

ــت   ــاوري و تقوی ــمندي فن ــاز هوش ــوآوري ب ــطه104ن ــاي ، واس ه

ماننــد مراکــز انتقــال فنــاوري اینترنتــی کــه  و فنــاوري آورينــو

ــاوري ــوز را      فن ــد مج ــا خری ــا ی ــراي اعط ــترس ب ــاي در دس ه

-حـل عنـوان راه هـاي جدیـد را بـه   نـوآوري  اکنند، یـ فهرست می

ــازمان   ــه س ــائل فناوران ــاي مس ــی ه ــت م ــا درخواس ــد، ه نماین

ــه ــی روزب ــور م ــال ظه ــد.روز در ح ــداد   باش ــایی تع ــراي شناس ب

Publication Citation Analysis 

Quantitative Conference Analysis 

Patent Frequency Analysis 

Patent Citation Analysis 

S Curve Analysis 

Benchmarking Studies 

Portfolio Analysis 

Delphi Studies 

Experts Panel 

Flexible Experts Interview 

ــادي  ــهزی ــوآوري از گزین ــان ن ــه ممکــن از می ــاي فناوران ــا و ه ه

هـا و  هـاي خـارجی، الزم اسـت تـا حجـم زیـادي از داده      فناوري

د. فنـاوري اطالعـات   اطالعات فناورانـه مـورد تحلیـل قـرار گیـر     

ــی ــات م ــت  و ارتباط ــن فعالی ــام ای ــازمان را در انج ــد س ــا توان ه

ــاند  ــاري رس ــا   ]38[ی ــتفاده از ابزاره ــور اس ــن منظ ــراي ای و  . ب

هـاي  تحلیـل ارتباطـات،  هاي مناسـب فنـاوري اطالعـات و    روش

  .کاوي گسترده موردنیاز استکاوي و متنداده

افزارهــایی کــه بــراي هوشــمندي فنــاوري بــر نــرمعــالوه    

ــده ا  ــاد شـ ــتایجـ ــاه دادهسـ ــر  ، پایگـ ــوعی نظیـ ــاي متنـ هـ

Thomson-ISI   ــوط بــــه ــات مربــ ــه اطالعــ وجــــود دارد کــ

ــات  ــگاهیتحقیقـ ــع دانشـ ــار  آوري را جمـ کـــرده و در اختیـ

هـاي فناورانـه   ایـن نـوآوري   بـر . عـالوه دهـد پژوهشگران قرار می

و   USPTO ،WIPO ،JPO هـــاي پتنـــت نظیـــردر پایگـــاه داده

EPO ضـمن ابزارهـاي متعـددي چـون    در اسـت. ابل دسـتیابی  ق 

Google Alerts ،Dialog ،LexisNexis  وTwitter Alerts 

ـ  براي ردگیـري پیشـرفت   هـا در دسـترس   ه شـرکت هـاي فناوران

   ]. 39است[
  

ــاي     -10 ــا کارکرده ــاوري ب ــمندي فن ــه هوش رابط

  مدیریت فناوري

ــاوري شــامل برنامــه  ــزي، هــدایت، کنتــرل و مــدیریت فن ری

هـــاي کـــارگیري توانمنـــديههمـــاهنگی بـــراي توســـعه و بـــ

ــه ــکل  105فناورانـ ــتاي شـ ــداف  در راسـ ــق اهـ ــري و تحقـ گیـ

ایـن تعریـف تـالش     ].40[هـا اسـت  راهبردي و عملیاتی شـرکت 

کند تا جنبـه سـخت فنـاوري(علوم و مهندسـی) را بـا ابعـاد       می

ــرم آن ــاوري را     (ن ــوثر فن ــاربرد م ــه ک ــدهایی ک ــل فرآین از قبی

Technology Roadmap 

Product Technology Roadmap 

Product Roadmap 

Learning Curve 

Simulation 

Scenario Analysis 

Quality Function Deployment 

Open Innovation 

 Technological Capabilities 
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  .]41[سازد) ترکیب نمایدممکن می

ــت    ــاوري براســاس شــش فعالی ــدیریت فن ــومی م ــدل عم م

ــه اســت  و  44، 43، 42[عمــومی مــدیریت فنــاوري شــکل گرفت

45[:  

ــایی .1 ــام   : 106شناس ــامی گ ــاوري در تم ــایی فن ــاي شناس ه

توسعه محصول و چرخـه عمـر بـازار موردنیـاز اسـت. ایـن       

ــعه   ــین توس ــازار و همچن ــرات ب ــامل تغیی ــد ش ــاي فرآین ه

فناورانــه اســت. شناســایی شــامل جســتجو، ممیــزي،       

ــع ــات از  جمــ ــب اطالعــ ــدهاي کســ آوري داده و فرآینــ

 .استها و بازارها فناوري

ت فناورانـــه شـــرکت : انتخـــاب بـــا موضـــوعا107انتخــاب  .2

مـرتبط اسـت و بنـابراین نیازمنـد آگـاهی کامـل از اهــداف       

ــت وکارهــاي شــرکت در کســب  هــاي راهبــردي و اولوی

 . استمختلف 

: اکتســاب بــه معنــی چگــونگی دســتیابی     108اکتســاب .3

. اسـت وکـار  هـاي ارزشـمند بـراي کسـب    شرکت به فناوري

گیــري پیرامــون خریــد، همکــاري و    ماکتســاب تصــمی 

-وري را مــیافنـ  ،عبـارت دیگــر اسـت. بــه  سـاخت فنــاوري 

-توان بـا توسـعه داخلـی، همکـاري و یـا خریـد از توسـعه       

  دهندگان خارجی تامین نمود.

ــره .4 ــره  109بــرداريبه ــد به ــر چن ــاوري  بــرداري از: ه فن

ــهتجــاري ــه  ســازي را ب ــرا ي رســیدن ب ــراه دارد، امــا ب هم

ــار ــاده ،منـــافع موردانتظـ ــازي، جـــذب و نیازمنـــد پیـ سـ

هــا از . فنــاورياســتعملیــاتی کــردن فنــاوري در شــرکت 

واحــد تحقیــق و توســعه بــه واحــد ســاخت و یــا از خــارج  

شرکت و یـا از شـرکاي شـرکت بـه داخـل شـرکت انتقـال        

ــ یمــی ــدهاي ب ــد. فرآین ــامل توســعه هاب ــاي کــارگیري ش ه

  تدریجی، بهبودهاي فرآیندي و بازاریابی است.

ــت .5 ــم 110محافظ ــدهاي رس ــت   : فرآین ــد ثب ــون فرآین ی چ

ــه     ــی ب ــانی دانش ــروي انس ــظ نی ــات و حف ــور اختراع منظ

هـاي فکـري شـرکت همچـون دانـش و      از دارایـی  حمایـت 

 .استتخصص نهفته در نظام تولید و ساخت 

ــادگیري .6 ــه   111ی ــت فناوران ــاتی قابلی ــش حی ــادگیري بخ : ی

هـاي فنـاوري   است که شـامل بـازخورد فرآینـدها و پـروژه    

ــام شــده شــرکت در درون یــ    . اســتا بیــرون از آن انج

 Identification 

 Selection 

 Acquisition 

ــدیریت      ــوزه م ــد و ح ــن فرآین ــین ای ــاتنگی ب ــاط تنگ ارتب

 دانش وجود دارد.

ــت     ــازوکار جه ــک س ــه اول ی ــاوري در درج ــمندي فن هوش

-هـا، بازارهـا و بـه   انجام هر چه بهتر کـارکرد شناسـایی فنـاوري   

توانـد بـراي   طور کلی وقایع و رونـدهاي فناورانـه اسـت کـه مـی     

د. از طرفـی، کارکردهـاي   تهدیـد باشـ  زمان منشاء فرصـت یـا   سا

-بـرداري و محافظـت از فنـاوري را مـی    انتخاب، اکتسـاب، بهـره  

ــه ــوان مجموع ــه  اي از تصــمیمت ــردي فناوران ــاي راهب ــري ه گی

توانــد بــر اثربخشــی درنظرگرفــت کــه هوشــمندي فنــاوري مــی

هــا بیافزایــد. در رابطـه بــا یــادگیري  گیـري بیشـتر ایــن تصــمیم 

ه هوشــمندي فنــاوري از طریــق ایجــاد فناورانــه، بایــد گفــت کــ

آگـاهی از تجـارب موفـق و نـاموفق درونـی و بیرونـی در زمینـه        

ــادگیري هرچــه بیشــتر    ــراي ی ــه، زمینــه را ب موضــوعات فناوران

  کند.فراهم می
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ــه،     ــرات فناوران ــریع تغیی ــرخ س ــاوري و ن ــدن فن ــانی ش جه

محـور بـا   اوريهـاي فنـ  هـایی کـه ممکـن اسـت شـرکت     ریسک

-کنـد. بـراي رسـیدن بـه تصـمیم     آنها روبرو شود را تشدید مـی 

بایسـت در رابطـه   هاي کـارا و اثـربخش در حـوزه فنـاوري، مـی     

هـاي مـرتبط بـا    با تغییرات محصول، مـواد، فرآینـدها و فنـاوري   

هـاي فناورانـه و   وکار آگـاه بـود. پاسـخگویی بـه پیشـرفت     کسب

توانـد بـه انـدازه زیـادي از     هاي مرتبط بـا آن مـی  کاهش ریسک

 کــارگرفتن یــک نظــام هوشــمندي فنــاوري اثــربخشطریــق بــه

ــرد   ــام گی ــد و    انج ــالم نمای ــریعا اع ــدارهاي الزم را س ــه هش ک

ــد پتانســیل پیشــرفت ــابی نمای ــه جدیــد را ارزی در . هــاي فناوران

هـاي پیشـین در   این مقاله از طریـق مـرور مطالعـات و پـژوهش    

هـــاي صـــاحبنظران تـــهزمینــه هوشـــمندي فنـــاوري بـــه یاف 

  متعددي اشاره گردید.

تـوان بـه دو دسـته از پیشـنهادها اشـاره نمـود.       در پایان می

ــدیران     ــر م ــتر ب ــه بیش ــدیریتی ک ــنهادهاي م ــته پیش ــک دس ی

محــور تمرکــز دارد کــه در هــاي فنــاوريهــا و شــرکتســازمان

ــت     ــال فعالی ــاوري در ح ــاالي فن ــرات ب ــرخ تغیی ــا ن ــنایعی ب ص

موقــع رونــدهاي طریــق شناســایی بــههســتند و قصــد دارنــد از 

هــاي محیطــی در  فناورانــه و آگــاهی از تهدیــدها و فرصــت   

 Exploitation 

 Protection 

 Learning 
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ــزي و تصــمیمزمینــه فنــاوري، فرآینــدهاي برنامــه ــري در ری گی

ــوزه ــنهادات،   ح ــته دوم پیش ــد. دس ــا دهن ــاوري را ارتق ــاي فن ه

ــر پژوهشــگران و عالقــه منــدان بــه پــژوهش در حــوزه بیشــتر ب

عنـوان خطـوط راهنمـایی    و بـه هوشمندي فنـاوري تمرکـز دارد   

هـاي آتـی در ایـن حـوزه اسـت. از جملـه       بـراي انجـام پـژوهش   

  توان به موارد زیر اشاره نمود:پیشنهادهاي مدیریتی می

ــا در � ــهنظرگــرفتن فلســفه هوشــمندي فنــاوري ب هــا و ، روی

ســازوکارهاي موردنیــاز بــراي برقــراري ارتبــاط میــان      

ــطه  ــاربران و واس ــف   ک ــمندي را تعری ــاي هوش ــد. ه نماین

ــاي اطالعــاتی از ســوي       همچنــین تعیــین دقیــق نیازه

ــوش در    ــاي خودج ــت رفتاره ــمندي و تقوی ــاربران هوش ک

ــطه   ــط واسـ ــه توسـ ــدهاي فناورانـ ــایی رونـ ــاي شناسـ هـ

 هوشمندي را تسهیل نمایند.

ــبک  � ــان س ــومی   می ــدل مفه ــتم در م ــف سیس ــاي مختل ه

ــدفگیري و    ــید، ه ــاوش، ص ــامل ک ــاوري ش ــمندي فن هوش

ــه درســتی تمــای  ــراد  پــویش ب ــل شــوند و ابزارهــا و اف ز قائ

  .کار گیرندها را بهمناسب براي هر یک از سبک

هـــا و اهـــداف نظـــام هوشـــمندي فنـــاوري در ماموریـــت �

زیـرا هـر یـک     ؛سازمان خود را بـه دقـت مشـخص نماینـد    

، گیــري در حــوزه فنــاوريبهبــود تصــمیماز اهــداف ماننــد 

، تســهیل و  هــاي فناورانــه  اســایی تهدیــد و فرصــت  شن

ویت نـوآوري بـاز و ارتقـاي یـادگیري فناورانـه، نیـاز بـه        تق

ــاص و بــ    ــات خ ــی الزام ــت برخ ــی  هرعای ــارگیري برخ ک

 سازوکارها است.

ــاختار     � ــر س ــذار ب ــدد تاثیرگ ــل متع ــرفتن عوام ــا درنظرگ ب

ــرکت، دروه    ــگ ش ــر فرهن ــاوري نظی ــمندي فن ــام هوش نظ

ــرکت،   ــاختار اصــلی ش ــاوري، س ــردعمــر فن ــوآوري  راهب ن

و  ري و نــوع صــنعت مــوردنظرگیــتصــمیم شــرکت، ســبک

هـــاي هـــا، نقـــاط قـــوت و ضـــعف ســـبکدرک ویژگـــی

امل ســاختارمند، ســازماندهی هوشــمندي فنــاوري کــه شــ

ــی ترکیبــی و غیررســمی ــراي  م باشــد، ســاختار مناســب ب

ــاب     ــود را انتخ ــرکت خ ــاوري در ش ــمندي فن ــام هوش نظ

 نمایند.

ــورتی � ــام  درصـ ــا انجـ ــنعت و فعالیـــت آنهـ ــوع صـ ــه نـ کـ

المللـی را ضـروري سـاخته اسـت،     نهوشمندي فنـاوري بـی  

از ســازوکارهاي پیشــنهاد شــده بــراي هوشــمندي فنــاوري 

المللـی،  المللی نظیر واحـدهاي تحقیـق و توسـعه بـین    بین

هـاي شـنیداري و اعـزام افـراد بـه      سـفیران فنـاوري، پسـت   

 استفاده نمایند. المللیهاي بینها و نمایشگاهنسکنفرا

ــه شــده از    � ــه نظــرات ارائ ــا توجــه ب  ســوي پژوهشــگرانیب

ــارانش چــــون ســــاویوز  و کــــر و  ،نورلینــــگ و همکــ

ــمندي    ــد هوش ــه تشــریح فرآین ــی ب ــه همگ ــارانش ک همک

انــد، جهــت عملیــاتی هــاي آن پرداختــهفنــاوري و فعالیــت

ــرکت   ــاوري در ش ــمندي فن ــازي هوش ــک از  س ــر ی ــا، ه ه

ــت ــکاف فعالی ــین ش ــاي تعی ــاتی،  ه ــاي اطالع ــا و نیازه ه

ــع ــ جم ــاعه و ب ــل، اش ــات را  هآوري، تحلی ــارگیري اطالع ک

 نحو مطلوب در شرکت به اجرا درآورند.به

ــه  � ــف روی ــق تعری ــراوده در  از طری ــت م ــاطی جه ــاي ارتب ه

ــاوري در شــرکت، مشــارکت دادن    ــدهاي فن ــا رون رابطــه ب

ــه ــمیم  الی ــابی و تص ــر ارزی ــازمان در ام ــف س ــاي مختل -ه

ــراد،      ــان اف ــی در می ــازوکارهاي انگیزش ــاد س ــري، ایج گی

ــر  ــب اف ــویق و ترغی ــت تش ــه حرک ــوش و  اد ب ــاي خودج ه

غیررســمی در راســتاي شناســایی رونــدهاي فنــاوري و     

، بـه تسـهیل   گیـري غیرمتمرکـز  ارگیري سبک تصـمیم کهب

 فرآیند هوشمندي فناوري کمک نمایند.

ــراد    � ــاوري از اف ــد هوشــمندي فن در مراحــل مختلــف فرآین

ــا دانــش، مهــارت و قابلیــت هــاي مناســب بهــره مناســب ب

در پـویش فنـاوري بیشـتر بـه افـرادي       ،بگیرند. براي مثـال 

ــا دانــش وســیع در رابطــه  ــاز اســت، هــاي فنــاوريب هــا نی

که در پایش فنـاوري بـه افـرادي بـا دانـش عمیـق       درحالی

 .ها نیاز استدر رابطه با فناوري

هــا، میــزان بــا توجــه بــه کارکردهــاي موردانتظــار از روش �

ــنعت و       ــوردنظر، نــوع ص ــانی م ــق زم ــدم قطعیــت، اف ع

گیــري، یـر و تحــوالت فنـاوري، ســبک تصـمیم   سـرعت تغی 

هـاي زمـانی، مـالی و انسـانی     حـدودیت فرهنگ شرکت و م

آوري و تحلیـل  هـاي مناسـب بـراي جمـع    به انتخـاب روش 

 اطالعات بپردازند.

هــا بـا درنظرگـرفتن نقـش کلیــدي و چشـمگیر زیرسـاخت      �

و ابزارهاي فناوري اطالعـات و ارتباطـات کـه مـورد تاکیـد      

ـ     ،باشـد نیـز مـی  برخی پژوهشـگران   -هاقـدام بـه ایجـاد و ب

ــارگیري از زیرســــاخت ــت) و کــ ــت و اینترانــ ها(اینترنــ

  هاي داده) نمایند.افزارها و پایگاهابزارها(نرم

ــراي پــژوهش  ــی در همچنــین برخــی پیشــنهادها ب هــاي آت

ــا     ــه آنه ــه ب ــه در ادام ــود دارد ک ــاوري وج ــمند فن ــه هوش زمین

  شود:اشاره می

یار مهـــم در زمینـــه یکـــی از موضـــوعات پژوهشـــی بســـ �

ــده اســت،   هوشــمندي فنــاوري کــه تــا حــدي مغفــول مان

ــوغ نظــام    ــراي ســنجش ســطح بل ــدلی ب ــی م ــاي طراح ه
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هـاي مختلـف   هـا و سـازمان  هوشمندي فناوري در شـرکت 

هــاي آتــی عنــوان موضــوعی بــراي پــژوهشاســت، کــه بــه

  گردد.پیشنهاد می

شـــده در زمینـــه هوشـــمندي بیشـــتر مطالعـــات انجـــام �

-هــاي تولیــدي فنــاوريهــا و ســازمانرکتفنــاوري، در شــ

ــده اســت  ــام ش ــه. محــور انج ــیب ــر م ــه و نظ ــد مطالع رس

ــازمان     ــی فرآینــد هوشــمندي فنــاوري در س ــا و بررس ه

ــاالیی برخــوردار   شــرکت ــت ب ــز از اهمی ــدماتی نی ــاي خ ه

 باشد و حقایق مهمی را در این زمینه آشکار سازد.

ــا ســبک  � ــاي ســازماندهی نظــام هوشــمندي  در رابطــه ب ه

ــاب ســاختار       ــا هــدف انتخ ــام پژوهشــی ب ــاوري، انج فن

مناسـب بـراي نظــام هوشـمندي فنــاوري براسـاس عوامــل     

 گردد.موثر بر آن  پیشنهاد می

ــراي پــژوهش بــه � ــی، پیشــنهاد عنــوان موضــوعی ب هــاي آت

هـا و موانـع   بنـدي چـالش  شود بـه شناسـایی و اولویـت   می

ــاده  ــی و پیـ ــر راه طراحـ ــر سـ ــود بـ ــام موجـ ــازي نظـ سـ

هــا پرداختــه هـا و ســازمان نــاوري در شــرکتهوشـمندي ف 

 شود.

ــده در زمینه روش     هاي قابل    علیرغم پژوهش هاي انجام شـ

شمندي فناوري، به بهره شخص  گیري در فرآیند هو طور دقیق و م

ــت که کدام روش   ی تعیین نگرد ها در کدام مراحل فرآیند     ده اسـ

شوند. لذا تعیین دقیق محل     شمندي فناوري باید بکار گرفته  هو

ــمندي فناوري به     کاربرد این روش  عنوان ها در طول فرآیند هوشـ

  گردد.هاي آتی پیشنهاد میموضوعی براي پژوهش
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