نشریه علمی  -پژوهشی

مدیریت نوآوری

سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 1395

مدیریت نوآوری

صفحه 135-162

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه
محصوالت جدید دفاعی (یافتههای تجربی)
کیارش فرتاش ،1مصطفی محسنیکیاسری ،*2علیاصغر سعدآبادی
3

تاریخ دریافت1395/04/27 :

تاریخ پذیرش1395/08/17 :

چکیده

هدف اصلي فرآيند توسعه محصوالت جدید در صنایع دفاعی ،تبديل ایدهها و نيازهاي مختلف به محصول يا سامانهاي
است كه اين نياز را رفع نمايد .فرآیند توسعه محصول جدید ،شامل  6مرحله اصلی است که عبارتند از :توسعه ایده ،توسعه
مفهوم ،تعریف مساله و برنامهریزی ،طراحی و توسعه مهندسی و تولید ،اعتبارسنجی ،پیشتجاریسازی و معرفی به بازار.
در اين مقاله ،نقش مديريت فناوري و توانمندیهای مرتبط با آن در فرآيند توسعه محصوالت جدید دفاعی مورد بررسی
قرار گرفته و در هر يك از مراحل ششگانه فرآيند یاد شده نقش مديريت فناوري تببین گردیده و همچنین ابزارهاي حوزه
مديريت فناوري مرتبط در هر يك از اين  6مرحله تشریح شده است .طی این پژوهش ،پس از مصاحبه با خبرگان در سطح
صنایع دفاعی ،ابتدا ابزارهای مورد استفاده مرتبط با مدیریت فناوری در هر فاز شناساییشد و در ادامه با توزیع پرسشنامه
 7مقیاسی فازی دادهها جمعآوری گردید و در ادامهبا کمک فن دلفی فازی تجزیهوتحلیل شد .بررسیهای انجامشده در
سطح صنایع دفاعی نشان میدهد ،مدیریت فناوری بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای فرآیند توسعه محصول جدید،
در فازهای اولیه توسعه بسیار پررنگ است و با حرکت به سمت فازهای پایانی ،این تأثیرگذاری کمرنگتر میگردد .در
پایان 14 ،فرآیند و  8ابزار مرتبط با مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصول جدید به کمک منطق فازی شناسایی و
تحلیل گردید.
واژگان کلیدی :فناوری ،توانمندی مديريت فناوری ،فرآیندهای توسعه محصول جدید دفاعی
 -1دانشجوی دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 -*2پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری و دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران /نویسنده مسوول مکاتبات
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 -3دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

فناوری ،همواره یک عامل کلیدی برای تﻐییر بهرهوری ملی و خلق ثروت و همراه با پیشرفت جامعه بوده
است .آرزوي انسان براي دستیابي به زندگي بهتر ،هر روز او را بیشازپیش به فناوری و آثار آن وابسته
ميکند .سرعت و دامنه تﻐییرات فناورانه بر تمام نهادهاي انساني تﺄثیرات عمیق ميگذارد .رونق اقتصادي
کشورها به فناوری و مدیریت مﺆثر آن وابسته است و فناوری همیشه نقشي مهم در خلق ثروت براي
کشورها و استانداردها و کیفیت زندگي در آنها داشته است (.)Lall, 1992
تبدیل ایدهها و نیازها به محصوالت و سامانههای جدید قابلاستفاده هدﻑ اصلی توسعه محصول جدید
در صنایع دفاعی است .در این فرآیند  10ابزار مدیریت فناوری اطالعات ،مدیریت کیفیت ،مدیریت
ارزش ،مدیریت فناوری ،مدیریت دانش ،مدیریت ریسک ،مدیریت هزینه ،مدیریت مهندسی سیستم،
مدیریت یکﭙارچه پروژه و مدیریت راهبردی اکتساب دخالت دارند .در مقاله حاضر ،هدﻑ اصلی بررسی
نقش و جایگاه توانمندی مدیریت فناوری در مرحلههای ششگانه فرآیند توسعه محصول جدید در
صنایع دفاعی است .همچنین این مقاله به دنبال درﻙ این موضوع است که چگونه میتوان به کمک
مدیریت فناوری ،فرآیند توسعه محصول جدید را اثربخشتر نمود .به دلیل ماهیت ماموریتگرای
حوزه دفاع ( ،)Foray, et al., 2012دستیابی به سامانههای دفاعی باید به طور مناسب مورد توجه قرار
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گیرد و فرآیند توسعه محصول جدید یکی از مقبولترین ابزارهای توسعه دادهشده برای مدیریت ،ارزیابی

با توجه به مشخص شدن مساله ،سوال اصلی در پژوهش حاضر این است که »ابزارها و فرآیندهای
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مدیریت فناوری در هر یک از مرحلههای فرآیند توسعه محصول جدید صنایع دفاعی چه نقشی میتوانند

و تخصیص منابع به این سامانههاست ( .)Mowery, 2012ابزارهای مختلفی برای تسهیل فرآیند توسعه
محصول جدید دفاعی ،مورد استفاده قرار میگیرد؛ در این میان ،مدیریت فناوری و توانمندی بکارگیری آن
در مراحل مختلف این فرآیند ،بسیار مهم و راهگشا است و باید نسبت به مهمترین این توانمندیها در فرآیند
توسعه محصوالت جدید ،توجه الزم مبذول شود (.)Phaal, et al., 2006)(Kerr, et al., 2013
با توجه به اینکه بستر مطالعه و تحلیل این مقاله(یعنی حوزه صنایع دفاع) ،الزامات خاﺹ خود را دارد ،بررسی
موضوع توسعه محصوالت جدید در آن ضروری است .بررسی متون علمی این حوزه ،بهویژه راهنماهای
تکوین و اکتساب سامانه جدید وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا که یکی از مراجع مطالعات نوآوری در
حوزه صنایع دفاعی است ،نشان میدهد که مفهوم توسعه محصوالت جدید در صنایع دفاعی عم ً
ال با مفهوم
دیگری با عنوان اکتساب سامانههای دفاعی 1شناخته میشود (.)U.S.DoD, 2013)(Corea, et al., 1998
بررسی و مقایسه ابعاد و مراحل معرفی شده برای این دو مفهوم با یکدیگر نیز مﺆید این موضوع است.

ایفا نمایند؟«
با توجه به تفاوت قابلتوجه فعالیتها و سازمانهای دفاعی و غیردفاعی که قاضیزادهفرد و اتابکی ()1391
به  17تفاوت عمده آنها اشاره نمودهاند (از جمله حساسیت ،دائمی بودن ،دولتی بودن ،قانونگرایی باالتر،
در اختیار داشتن ابزار و فناوریهای پیشرفته ،شبکه همکار گسترده و سطﺢ طبقهبندی فعالیتها) ،پاسخ
به سوال این پژوهش نگاه متفاوتی را طلب میکند .از طرﻑ دیگر ،در گزارش تﺄثیرگذار سال  1999دیوان
محاسبات آمریکا ،عملکرد سامانههای دفاعی به مدیریت فناوری آنها نسبت داده شد .در این گزارش،

ضمن بررسی  23سامانه عمدت ًا دفاعی ،دلیل اصلی عملکرد پایین برخی سامانهها و تﺄخیر و نوسانات
هزینهای ،مدیریت فناوری نامناسب در طی فرآیند اکتساب معرفی گردید .در مقابل اعالم شد که عملکرد
تکوین محصوالتی که در فرآیند توسعه خود ،مدیریت فناوری مناسبی را تجربه کردهاند ،به طرز معناداری
ارتقاء یافته است .این گزارش منجر به تﻐییرات زیادی در فرآیند دستیابی به سامانههای دفاعی جدید و
مدیریت فناوری آنها گردید ()U.S. GAO, 1999؛ بهطور مثال ،ابزار سطﺢ آمادگی فناوری نیز به دلیل
تجویز نویسندگان گزارش به وزارت دفاع و ارتش آمریکا ،در طی کمتر از یک دهه در تمام دنیا مطرح
و به رسمیت شناخته شد .بر اساس موارد یادشده و نیز اهمیت عملکرد سامانههای دفاعی و تفاوت آنها
با محصوالت غیردفاعی و نقش غیرقابلانکار مدیریت فناوری و ابزارهای آن در فرآیند دستیابی به این
سامانهها ،الزم است در مراحل مختلف فرآیند توسعه محصول جدید ،اهمیت و نقش مدیریت فناوری و
توانمندیهای مرتبط آن بررسی شود و مهمترین مصداﻕهای توانمندیها اعم از فرآیندها و ابزارها در هر
مرحله از فرآیند توسعه ،معرفی و ارزیابی گردد.

 -1-2توسعه محصول جدید
فرآیند توسعه محصول جدید ،ساختاري افقي است که به روشي نظاممند فعالیتها و اقدامات را براي
تبدیل وروديها به خروجيها پیوند ميدهد .این فرآیند ،مرحلهها و بازنگریهایي به همراه دارد
که منجر به اطمینان یافتن از پیشرفت همهجانبه اقدامات مرتبط با ایجاد محصوالت جدید میشود.
فرآیند توسعه محصول جدید ،جریانی منطقی است که از مرحله راهبردی آغاز میشود و پس از عبور
از مراحل توسعه ،با عرضه محصول جدید به بازار خاتمه مییابد ( .)Rainey, 2005فرآیند توسعه
محصول جدید شامل مرحلهها ،مراحل ،فعالیتها و بازنگريها است .مرحلهها ،حوزههاي وسیعي
شامل توصیف ،تحلیل و توسعه آیتمهاي عملي هستند و معموالً با بازنگري مدیریتی و تایید مرحلهها،

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

 -2پیشینه پژوهش
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فعالیتها از مرحلهای به مرحله بعد پیگیری میشوند (  .)Cooper, 1995مقاالت مروری متعددی
در حوزه توسعه محصول جدید وجود دارد
( .)Balachandra & Friar, 1997)(Brown & Eisenhardt, 1995بررسی متون علمی این حوزه نشان
میدهد که حداقل  5دیدگاه رایﺞ در مورد مدیریت فرآیند توسعه محصول جدید وجود دارد :بازاریابی،
سازماندهی ،طراحی مهندسی ،مدیریت عملیات و دیدگاه تصمیمگیری که غالبا در سطﺢ ساختار با هم،
تفاوتهای بزرگی دارند .این دیدگاهها ،نه تنها در روش مورد استفاده و فرضیههای ساختهشده ،بلکه در
چگونگی انجام فرآیند توسعه با یکدیگر متفاوت هستند.
متون علمی ،نشاندهنده فرآیندهای مختلفی در مورد توسعه محصول جدید است .فرآیند توسعه محصول
جدول ( :)1برخی از پژوهشهای موردی انجام شده در حوزه ادبیات توسعه محصول جدید
مرجع
()Rothwell, 1972
()Allen, 1971)(Allen, 1977
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()Cooper, 1979
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()Katz, 1982
()Katz & Allen, 1985
))Maidique & Zirger, 1984
()Maidique & Zirger, 1985
()Zirger & Maidique, 1990
))Imai, et al., 1985
((Takeuchi & Nonaka, 1986
))Clark & Fujimoto, 1991
))Clark, et al., 1987
()Hayes, et al., 1988

نمونه
 43موفقیت یا عدم موفقیت
SAPPHO

زمینه
شرکتهای شیمیایی و ابزار دقیق انگلستان

 345نفر از کارکنان حرفهای در 60
پروژه تحقیقوتوسعه
 102محصول جدید موفق و 93
محصول جدید شکست خورده
 50تیم پروژه تحقیقوتوسعه
 86تیم پروژه تحقیقوتوسعه

پروژه  Newprodدر  103شرکت صنعتی
کانادا
یک آزمایشگاه بزرگ تحقیقوتوسعه آمریکا
 9شرکتهای بزرگ مبتنی بر فناوری آمریکا

پروژه نوآوری استنفورد

 21مطالعات موردی در شرکتهای کالیفرنیا

 86جفت محصول
هفت پروژه توسعه محصول جدید
موفق

 100شرکت الکترونیک فورچون آمریکا

مطالعات  29پروژههای توسعه محصول
جدید خودروی دانشگاه هاروارد

()Iansiti, 1993

 27پروژه توسعه محصول جدید

()Subramaniam, et al., 1998

تیمهای پروژه ،فرآیندهای جهانی
توسعه محصول جدید

()Davila, 2000

 12واحد کسبوکار

()González & Palacios, 2002

 195شرکت

()Söderquist & Nellore, 2000

 3شرکت الکترونیکی

آزمایشگاههای بزرگ تحقیقوتوسعه آمریکا

 5شرکت ژاپنی
 20شرکت در صنعت اتومبیل آمریکا ،ژاپن
و اروپا
شرکتهای فعال در صنعت رایانههای
پردازنده مرکزی  -آمریکا ،اروپا ،ژاپن
 13شرکت چند ملیتی  7 -شرکت ژاپنی،
 3شرکت آمریکایی 2 ،شرکت اروپایی ،یک
سرمایهگذاری مشترﻙ ژاپن و آمریکا
 7شرکت  -اروپا ،ایاالت متحده آمریکا
 195شرکت در تجهیزات الکتریکی و
الکترونیکی ،و صنعت ساخت تجهیزات
حمل و نقل  -اسﭙانیا
بخش فناوری پیشرفته در فرانسه

جدید شامل مجموعهای از مراحل منطقی است که با غربالگری ایده شروع و پس از آزمونهای الزم،
با تجاریسازی محصول خاتمه مییابد .با این حال ،دستیابی به موفقیت در نوآوری ،شامل درجه بسیار
باالیی از عدم قطعیت فناورانه ،دنبالهای از خالقیت و نوآوری ،زمان طوالنی توسعه ()Lynn, et al., 1996

( ،)Morone, 1993عدم قطعیت به عنوان ابزار مناسب برای فناوریهای جدید ،فاصله زمانی بیشتر از بازار
و آشنایی مشتری با محصول جدید ( )Veryzer Jr., 1998میباشد .تحت تاثیر این عوامل نامشخص ،ممکن
است موفقیت فرآیند توسعه محصول جدید در دستیابی به محصوالت ،به شیوه شرح داده شده اتفاﻕ نیفتد،
به ویژه در نوآوریهای تدریجی که تمایلی به مدیریت بر طبق فرآیند توسعه محصول جدید وجود ندارد.
فرآیند توسعه محصوالت جدید از مرحلههای مختلفی تشکیل شده است .مطالعات متعددی در این زمینه
انجام شده که در جدول ( ،)1بخشی از آن مورد اشاره قرار گرفتهاند .مدلهای متعددی نیز در طی زمان
ارائه شده که هر کدام را میتوان معلول شرایط صنعت مربوﻁ و دوران تاریخی خود دانست .بسیاری
از محققان ،مدلهای هنجاری فرآیند توسعه محصول جدید را ارائه کردهاند .به طور سنتی ،این فرآیند
توسط مدلهایی با ماهیت ترتیبی نشان داده میشدند ،در حالی که با نزدیک شدن به سالهای اخیر ،بیشتر

مدلها تمایل دارند فرآیندهای توسعه محصو ِل همزمان ،تیمهای چندوظیفهای و حتی ادغام چندین واحد
کسبوکار در راستای توسعه محصوالت جدید را منعکس نمایند .همانطور که توضیﺢ داده شد موضوع
اساسی مبنای این تفاوتها ،رویکرد قدیمی توالی منطقی گام-تصمیم در برابر رویکردهای همزمان و
یکﭙارچه و شبکهای امروزی برای انجام مرحلههای توسعه محصول جدید است .این بدان معنا است که
مدلها در مرحلههای توسعه محصول اشتراﻙ دارند و تنها منطق ارتباطی آنها در این گامها متفاوت است.
جمعبندی این مرحلهها را میتوان در یکی از کاملترین مدلهای ارائه شده مشاهده نمود (شکل (.))1

مرحله صفر :منطق و مسير راهبردی
محيط کسبوکار
مشتريان

سهامداران

صنايع مرتبط
زيرساختها
رقبا

مرحله 1
خلق
ايده

اوليه

مرحله 2
توسعه
مفهوم

مرحله 3

تعريف مساله و
برنامهريزی

مرحله 4

طراحي و توسعه
مهندسي و توليد

مرحله 5

اعتبارسنجي

شکل ( :)1فرآیند توسعه محصول جدید ()Rainey, 2005

مرحله 6

پيشتجاریسازی
و عرضه به بازار

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

به طور عملی در انجام مرحلهها و فعالیتها ،تفاوت چندانی در مدلها مشاهده نمیشود و تقریبا تمامی

139

با توجه به بررسی ادبیات حوزههای توسعه محصول جدید و اکتساب سیستمهای دفاعی و انطباﻕ این
دو ،ميتوان فعالیتهای موردنیاز برای هر یک از مرحلههاي (مراحل) ششگانه توسعه محصول جدید
( )Rainey, 2005را با در نظر گرفتن ادبیات حوزه دفاعی ( )U.S. DoD, 2013به شرح جدول (،)2
مشخص نمود .این کار با این هدﻑ انجام میشود که در طراحی پرسشنامه برای کسب نظرات خبرگان،
ادبیات موضوع منطبق بر تخصص خبرگان دفاعی باشد.
در ادامه مقاله ،ابتدا به توضیﺢ مختصر نظام مدیریت فناوري پرداخته میشود .سﭙس هر یک از مرحلههاي
توسعه محصول مشخص شده در جدول ( )2و مراحل آن را به ترتیب مورد بحﺚ قرار میگیرد و نقش
مدیریت فناوري در آن مرحله و ابزارهاي سودمند مدیریت فناوري در آن مرحله بیان و تشریﺢ میگردد.
 -2-2مدیریت فناوری و فرآيندهاي آن
فناوری عبارت است از کلیه دانشها ،فرآیندها ،ابزارها ،روشها و سیستمهای بکار رفته در ساخت
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جدول ( :)2تطبیق فعاليتهای مرحلههاي ششگانه توسعه محصول جدید و فرآيند اكتساب سامانههای دفاعی
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عنوان مراحل بر طبق فرآیند
مراحل کلی
توسعه محصول جدید دفاعی
محصول
توسعه
مرحلهها
))Corea, et al., 1998
جدید
((U.S. DoD, 2013
()Rainey, 2005
خلق ایده

1

تبیین نیاز

توسعه مفهوم

2

توسعه مفهوم

تعریف مساله و
برنامهریزی

3

توسعه فناوري

طراحی و توسعه
مهندسی و تولید

4

توسعه مهندسي و ساخت

اعتبارسنجی

5

توسعه تولید ،فرآیند/
محصول

6

بهکارگیری و پشتیباني

7

جایگزیني یا از رده
خارﺝسازي

پیشتجاریسازی و
تجاریسازی

شرح فعالیتهاي هر مرحله
بررسي سیاستها و استاد باالدستي ،دکترین و راهبردها،
تحلیل محیطهاي عملیاتي و شناسایي تهدیدها ،نوآوري و
فناوريهاي جدید ،بررسي سناریوهاي عملیاتي ،تدوین سند
بیانه نیاز عملیاتي ،2ایدهپردازي (ارائه راهحل)
نیازسنجی اجتماعي ،عملیاتي ،اقتصادي ،اجرایي و فني،
طراحي مفهومي ،معرفي ساختار و معماري شکست طرح،
تدوین سند مطالبات سیستمي
طراحي اولیه ،تولید سند نیازهاي سیستمي ،تدوین سند
نیازهاي توسعه توانمندي ،طراحي تفصیلي (همراه با جزئیات)،
تدوین سند الزامات فني طرح (تمام مشخصات محصول)
طراحي نهایي محصول (سامانه محصولي) ،ساخت نمونه
آزمایشی ،ساخت نمونه مهندسي ،طراحي فرآیند تولید ،آزمون
عملکردي و ارائه (تحویل) به کاربر برای آزمون ابتدایی
ساخت نمونه اولیه تولید ،تکمیل فرآیند تولید ،تولید محدود
نمونه ،آزمون عملکردي و ارزیابي ،تولید انبوه
بهرهبرداری و آزمونهاي نگهداری
جایگزیني یا رهاسازي

محصوالت و ارائه خدمات (خلیل .)1389 ،در تعریفی دیگر ،فناوری عبارت است از دانش و مهارتهای
الزم براي تولید کاال و یا ارائه خدمات ،که نتیجه قدرت تفکر و شناخت انسان و ترکیب قانونهای موجود
در طبیعت است .در جایگاهي باالتر مدیریت فناوری مطرح میشود که عبارت است از فرآیند اثربخش
مدیریت فناوری در بنگاه .مدیریت فناوری ،موضوعی بینرشتهاي است که علوم و مهندسي را با مدیریت
پیوند ميزند (اثباتی و همکاران .)1387 ،از دیدگاه مدیریت فناوری ،فناوری اصليترین عامل تولید ثروت و
ثروت چیزي بیشتر از پول است که ميتواند عواملي مانند ارتقاء دانش ،سرمایه فکري ،استفاده مﺆثر از منابع
طبیعي و سایر عوامل مﺆثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگي را شامل شود (خلیل.)1389 ،
نظام مدیریت فناوری نیز عبارت است از مجموعهای از فرآیندهاي سازماني که در هماهنگي کامل با دیگر
فرآیندها ،بخشها ،اهداﻑ و راهبردهای سازماني قرار دارد و بهطور نظاممند و خودکار ،سطﺢ بهرهمندی
سازمان از فناوریها را برای دستیابي مطلوبتر به اهداﻑ سازمان ارتقاء ميدهد (.)Phaal, et al., 2004
شواری ملی تحقیقات ایاالت متحده آمریکا ،مدیریت فناوری در سطﺢ بنگاه را چنین تعریف کرده است:
»یک حوزه بین رشتهای که با طرحریزی ،توسعه و پیادهسازی توانمندیهای فناورانه برای شکل دادن و
تحقق اهداﻑ راهبردی و عملیاتی یک سازمان سرو کار دارد« (.)National Research Council, 1987
توانمندیهای نوآوری فناورانه به معنی برخورداری از تعدادی توانمندی محوری است که موجب عرضه
محصوالت و خدمات جدید ،انجام فعالیتهای ارزشافزا و ایجاد روابط جدید و سایر مزایای رقابتی پویا
میشود و تقلید یا پیشدستی در آنها برای رقبا ممکن نیست .مدیریت اثربخش این توانمندیهای محوری
(.)UNIDO, 1996
از معروﻑترین نظامهای مدیریت فناوری میتوان به مدل گریگوري ( ،)1995راش و همکاران (،)1997
ازگار ( ،)1999فال و همکاران ( )2004و فال و همکاران ( )2009اشاره کرد (طاهري .)1388 ،برای تبیین
اهمیت قابلتوجه نظام مدیریت فناوری (جهت بررسي نقش آن در فرآیند توسعه محصول جدید دفاعی،
مدلهای گریگوری ( )1995و فال و همکاران ( )2009در ادامه به اختصار تشریﺢ میشوند.
همانطور که در شکل ( )2دیده میشود ،مدیریت فناوری در این نظام دارای  5بخش اصلی شناسایي،
انتخاب ،اکتساب ،بهرهبرداري و حفاظت است ( .)Gregory, 1995در چارچوب مدیریت فناوری فال و
همکاران ( ،)2009همان  5بخش چارچوب گریگوری بهاضافه بخش یادگیری قرار دارد (شکل ( .))3فال
و همکاران ( )2009با توجه به تﻐییرات رو به رشد و عدم قطعیتهای فراوان و نیز برای توجه به توانمندي
پویاي فناوري ،بخش یادگیری را به چارچوب گریگوري افزودند (.)Cetindamar, et al., 2009

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

و نوآوریهای ناشی از آنها را مدیریت فناوری مینامند که خود یک توانمندی محوری به شمار میآید
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انتخاب

پيشبيني فناوری
الگوبرداری
معيار تصميم و فرايند
پايش /بهبود

اكتساب
تحقيق و توسعه داخلي
حق ليسانس و سرمايهگذاری مشترك
تغيير سازماني
مديريت پروژه و خريد فناوری

حفاظت
شناسايي گزينهها
ايجاد راهبرد
پايش كارايي

شناسايي
ارزيابي فناوری
چارچوب پيش انتخاب
رصد كردن فناوری /بازار

بهرهبرداري
شبكه مشتری و تأمينكننده
توسعه افزايشي ،مديريتتوليد
داراييهای مكمل

شکل ( :)2فرآيندهاي مدیریت فناوری ()Gregory, 1995

فعاليتهاي مديريت فناوري

انتخاب

فعاليتهاي پشتيبان

شناسايي

اكتساب

مديريت دانش

يادگيري

مديريت پروژه
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مديريت نوآوري
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بهرهبرداري
حفاظت

شکل ( :)3فرآيندها و فعاليتهاي اصلی و پشتیبان مدیریت فناوری ()Cetindamar, et al., 2009

در هریک از بخشهاي مدل گریگوري ،تعدادي فعالیت وجود دارد که به طور مستقیم ،با فعالیتها
و ابزارهاي مدیریت فناوري متناظر است .با توجه به مطالب یادشده در مورد فرآیند اکتساب و نظام

مدیریت فناوري ،در ادامه نقش هریک از بخشهاي نظام مدیریت فناوري در فرآیند اکتساب محصوالت
و سامانههای دفاعی بررسی میشود.

 -3روش پژوهش
 -1-3روش تجزیهوتحلیل دادهها
این پژوهش از لحاظ جهتگیری ،کاربردی و از لحاظ اهداﻑ ،توصیفی است .از نظر ماهیت پژوهش نیز از هر

جدول ( :)3ضریب پایایی پرسشنامه و ابعاد آن
ابعاد
فاز :1تبیین نیاز
فاز :2توسعه مفهوم
فاز :3توسعه فناوری
فاز :4توسعه مهندسی و ساخت
فاز :5توسعه تولید ،محصول /فرآیند
فاز  6و  :7بهکارگیری ،پشتیباني و جایگزیني و از رده خارﺝسازی
کل پرسشنامه

پایایی (ضریب آلفا)
0.8
0.79
0.807
0.85
0.83
0.81
0,81

دو رویکرد کیفی و ک ّمی برای دستیابی به نتایﺞ استفاده شده است .ابزار اصلی این پژوهش ،منابع کتابخانهای،

دادههای میدانی و روش دلفی فازی 3ایشیکاوا 4بودهاند .برای سنجش پایایی از روش محاسبه آلفای کرونباﺥ
استفاده شده است .مقادیر درﺝ شده در جدول ( ،)3نشاندهنده پایایی مناسب پرسشنامه میباشند .همچنین
برای بررسی روایی ،از نظر خبرگان (عمدت ًا خبرگان شاغل در صنایع دفاعی کشور) ،استفاده شده است.

این پژوهش بر مبنای مصاحبه با خبرگان طراحی گردیده و در طی آن سعی شده است تا با بهرهگیری از
نظر آنها ،ارتباﻁ بین مدیریت فناوری و ابزارهای آن و فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی مشخص
گردد .در مصاحبه »محقق طي برنامهاي مشخص و بهوسیله سﺆاالت مشخص ،در پي سنجش هدﻑهایی
کموبیش مشخص است« (رفیع پور .)1370،متخصصان و افراد صاحبنظر در مورد موضوعات تخصصی
اشخاﺹ در امر پژوهش داراي اهمیت است و میتواند در پیشبرد پژوهش مﺆثر باشد .پس در مصاحبه با
صاحبنظران »مصاحبهکننده ،دادهها را از اشخاصي جمعآوری میکند که دانش یا دیدگاه ویژهای دارند
و این دانش و دیدگاه از طریق دیگران قابل دستیابی نیست« (گال.)1386 ،
در این مطالعه ،گروه پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمهباز و یا نیمه استاندارد ،نظرات متخصصان را
جمعآوری کرد .در این نوع مصاحبه ،دست مصاحبهکننده بسته نیست و »درصورتیکه متن یک سﺆال
براي پاسخگو نامفهوم باشد ،میتواند متن آن را طوري تﻐییر دهد که قابلفهم شود؛ مشروﻁ بر اینکه،
متن جدید را باالي سﺆال مربوﻁ یادداشت نماید تا هنگام تصحیﺢ پرسشنامه یا تهیه پرسشنامه جدید و
دقیقتر بداند در چه مواردي در کدام محل پژوهش با چه نوع پاسخگویاني ،چه سﺆاالتي نامفهوم بوده و با
چه جملهبندي بهتری قابلفهم است« (رفیع پور .)1370 ،سﭙس با تحلیل مصاحبهها ،پرسشنامه دلفی فازی
طراحی و بین کارشناسان مرتبط در صنعت توزیع گردید .در این پژوهش ،از روش دلفی فازی پیشنهادشده

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

خود ،اطالعاتي دارند که امکان کسب آنها از اشخاﺹ دیگر وجود ندارد ،به همین جهت مصاحبه با این
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بهوسیله ایشیکاوا (( )1993رایﺞترین روش مورد استفاده در سطﺢ بینالمللی) ،استفاده شده است.
 -1-1-3روش دلفي فازی
روش دلفي به عنوان یک ابزار کارا براي تعیین موضوعات مهم و اولویتبندي توصیفی عوامل در تصمیمهای
مدیریتي شناخته میشود .این روش ،حاصل مطالعاتي است که شرکت راند 5در دهه  1950با هدﻑ خلق
روشي براي کسب اجماع بین متخصصان گروه انجام داد ( .)Okoli & Pawlowski, 2004روش سنتي دلفي،
همیشه با دالیلی مانند همگرایي پایین نظرات متخصصان ،هزینه اجرایی باال و احتمال حذﻑ نظرات برخي از
خبرگان ،با انتقاد روبرو بوده است .در فن دلفی برای سنجش دیدگاه پاسخدهندگان از عبارات کالمی استفاده
میشود .عبارات کالمی برای انعکاس کامل مکنونات ذهنی فرد پاسخدهنده محدودیتهایی دارد .به عنوان مثال
عبارت »زیاد« ،برای یک فرد سختگیر با یک فرد معمولی متفاوت است .اگر برای کمی کردن دیدگاه هر دو
فرد ،از یک عدد قطعی استفاده شود ،نتایﺞ دارای انحراﻑ خواهد شد .با توسعه طیف فازی مناسب ،میتوان
بر این مشکل غلبه کرد (حبیبی و همکاران .)1393 ،موري 6و همکاران در سال  ،1985با هدﻑ بهبود روش
دلفي سنتي ،موضوع یکﭙارچهسازي آن با تئوري فازي را مطرح کردند ( .)Hsu & Yang, 2000ایشیکاوا و
همکاران ،کاربرد تئوري فازي را در روش دلفي بیشتر معرفي نمودند و الگوریتم یکﭙارچهسازي فازي را
توسعه دادند ( .)Kuo & Chen, 2008پس از آنها سو و یانگ عدد فازي مثلثي را براي دربرگرفتن نظرات
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متخصصان و ایجاد روش دلفي فازي به کار بردند (.)Hsu & Yang, 2000
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در این پژوهش ،از روش دلفی فازی پیشنهاد شده بوسیله ایشیکاوا (( )1993رایﺞترین دلفی فازیهای
مورد استفاده در سطﺢ بینالمللی) استفاده شده و نظرات  50خبره در پژوهش لحاظ گردیده است.
الگوریتم اجراي روش دلفي فازي در شکل ( )4نمایش داده شده است.
 -2-1-3فرآیند روش دلفي فازي
 -1جمعآوری نظرات گروه تصمیم( 7خبرگان) :بدین منظور ،از یک طیف هفتگزینهای متﻐیرهای
زبانشناختی 8استفاده شد .این طیف از گزینه کامال نامناسب تا گزینه کامال مناسب ردهبندی گردید.
 -2تبدیل متﻐیرهای کالمی به اعداد فازی مثلثی :9برای تبدیل متﻐیرهای کالمی به اعداد فازی مثلثی از
روش سو و یانگ ( ،)2000استفاده شد.
از آنجاکه ویژگیهای متفاوت افراد بر تعبیر ذهني آنها از متﻐیرهاي کیفي اثرگذار است ،با تعریف دامنه
متﻐیرهاي کیفي تالش شد تا خبرگان با ذهنیت یکسان به سوالها پاسخ دهند .شکل ( )5بیانگر مقیاس
عدد فازی مثلثی است .جدول ( ،)4نشان دهنده متﻐیرهای کالمی و عدد فازی مثلثی نظیر آن است.
 -3خلق عدد فازي مثلثي Tijبراي هر خبره؛ در هر معیار Tij ،انعکاسدهنده خبره مورد نظر به شرح زیر است:

انتخاب خبرگان و تشریح مسایل
تهیه پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان
دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آنها
(محاسبات فازی)

طبقهبندی پاسخها و اعالم توافقات
خیر

آیا اجماع به خوبی صورت

انتخ

گرفته است؟
بله

تهیه گزارش از فرآیند دلفی و تحلیل آن

شکل ( :)4الگوريتم اجراي روش دلفي فازي
1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

0

1

0

که در آن

) Tij = (Lij , M ij ,U ij
Lij = Min {Lij } ∀j

U ij = Max {U ij } ∀j
n

ij

∏M
i =1

M ij = n

اندیس  iبه خبره  iو اندیس  jبه معیار  jام اشاره دارد به طوری که:

 X ijمقدار ارزیابی ،خبره iام در معیار  jام است (.)i =1, 2,..., n, j =1, 2,...,m

میانگین هندسي  M ijدر عدد فازي مثلثي ،براي اشاره به اجماع گروه متخصصان در مورد هر معیار

به کار رفته است .مقادیر حداکثر و حداقل نظرهاي کارشناسي به عنوان دو نقطه پایاني اعداد فازي مثلثي
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شکل ( :)5مقیاس اعداد فازی
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جدول ( :)4اعداد فازي مثلثي متغيرهاي كالمي
عدد فازی مثلثی متناظر
()9،10،10
()7،9،10
()5،7،9
()3،5،7
()1،3،5
()0،1،3
()0،0،0

متﻐیر کالمی
کام ً
ال مناسب
مناسب
تا حدودي مناسب
بیتﺄثیر
تا حدودي نامناسب
نامناسب
کام ً
ال نامناسب

استفاده ميشود ( .)Chang, 1998مقادیر حداکثر و حداقل نظرات خبرگان ،نماینده مناسبی برای کل دامنه

تﻐیرات نیستند ( )Mikhailov, 2003و دقت محاسبات را کاهش میدهند .برای رفع این نقیصه در تجمیع
نظر خبرگان ،از میانگین هندسی مقادیر ابتدایی و انتهایی استفاده شد (.)Davies, 1994

n

∏L

Lij = n

∏U

U ij = n

ij

i =1
n

ij

i =1

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

 -4فازی زدایی کردن :10از فرمول نقطه ثقل مرکزی ساده 11برای فازی زدایی کردن استفاده شد.

هستند که در حیطه پژوهش ،صاحبرﺃی و صاحبنظرند .برای انتخاب آنها ،از روش گلوله برفی 12استفاده
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شد .گلوله برفی ،روشی سودمند برای مطالعات کیفی و اکتشافی است .در این روش ،نفر اول ،شخص دوم

Lij + 4M j + U ij
 -5یک مقدار آستانه α 18به منظور غربال نمودن عوامل نامناسب انتخاب گردید.

6

= S ij

الف) عامل تاثیر گذار پذیرفته میشود اگر:

S ij ≥ α

ب) عامل تاثیرگذار پذیرفته نمیشود اگر:

S ij < α

اساسا ،مقدار آستانه با استنباﻁ ذهني تصمیم گیرنده معین ميشود و مستقیما بر عواملي که غربال ميشوند،
تاثیر خواهد گذاشت .هیﭻ راه ساده یا قانون کلي براي تعیین مقدار این آستانه وجود ندارد.
 -2-3مشارکت کنندگان در پژوهش
مشارکتکنندگان این پژوهش ،کارشناسان و متخصصان صنایع دفاعی(عمدت ًا از بخش هوافضا و الکترونیک)،

را به پژوهشگر معرفی میکند و نفر بعدی نیز همینطور و این روند ادامه پیدا میکند.
از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی ،مشارکتکنندگان شامل  50نفر در بازه سنی بین  32تا  56سال و حداقل
سابقه کاری  10سال در حوزه اکتساب و توسعه محصول جدید دفاعی بودند .ترکیب جمعیتی مدرﻙ
تحصیلی بین آقایان و خانمها در جدول ( )5درﺝ شده است.
جدول ( :)5ترکیب مشارکتکنندگان به تفکیک مدرک تحصیلی و جنسیت
نوع مدرﻙ
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
جمع

مرد
5
9
3
17

زن
29
4
33

جمع
34
13
3
50

 -4جايگاه مديريت فناوري در فرآيند توسعه محصول جدید دفاعی

در این بخش تالش میشود با تشریﺢ جداگانه مرحلههای هفتگانه فرآیند توسعه محصول جدید ،ارتباﻁ
هر فاز را با مدیریت فناوری و توانمندیهای مرتبط و ابزارهای آن بیان گردد .هدﻑ اصلی هر فاز ،فراهم
کردن زمینه الزم برای رسیدن به فاز بعدی است ،و هر فاز تعدادی فرآیند اصلی و تعدادی فرآیند پشتیبان
دارد که بهتدریﺞ در توضیحات هر فاز تشریﺢ میشود.
هدﻑ اصلي این مرحله ،شناسایي توانمندیهای 13مطلوب و بهدنبال آن احصاء نیاز مشخص مشتریان است.
بهطورکلی بیشتر فعالیتهای مرحله تبیین نیاز از جنس مطالعه روند و آیندهپژوهی است .فعالیتهای اصلی
این مرحله عبارتند از :بررسي و تحلیل اسناد باالدستي (راهبردها و سیاستهاي سازمان) ،تحلیل محیط
عملیاتي و شناسایي تهدیدها (اعم از فناوريهاي جدید و جایگزین) ،مدیریت نیاز و انتظارات مشخص
مشتریان سازمان ،بررسي و تحلیل طرحها و سناریوهاي سازمانی و عملیاتي ،بررسي و تحلیل فناوريهاي
حیاتي ،جدید و نوظهور ،بررسي و تحلیل سامانهها و فناوريهاي موجود ،تولید سند نیازمندي ،مدیریت
ایده و در نهایت تصدیق ،صحهگذاری ،تائید و تصویب و ابالﻍ.
فعالیتهای پشتیبان این فاز نیز عبارتند از :طرحریزی ،برنامهریزی و بودجهبندی پروژه توسعه محصول
جدید ،پایش و نظارت ،کنترل و ارزیابي ،پشتیبانی ،تدارکات و پشتیبانی ،توسعه شبکه همکاران اعم از
دانشگاه و صنعت ،تﺄمین منابع مالی مورد نیاز ،آموزش و قابلیتسازی ،توسعه زیرساختها.
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 -1-4مرحله  :1تبيين نياز
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خروجی این مرحله ،سند بیانیه نیاز عملیاتی است که به دلیل زیربنایی بودن ،اهمیت بهسزایی دارد و هر چه
با دقت و جزئیات بیشتری تدوین گردد ،مرحلههای بعدی با سهولت بیشتری اجرا میشود.
برای تهیه سند بیانیه نیاز ،باید سمتوسوي روندهاي جهاني (اعم از فعلي و آینده) بررسي گردد .نقش
مدیریت فناوری در این مرحله بیشتر از نوع ابزارهای آیندهپژوهی و آیندهنگاری فناوری است که در ادامه
به چند مورد از مهمترین این ابزارها اشاره میشود (بنیاد توسعه فردا.)1384 ،
 روش دلفی :این روش ،برای برقراري ارتباﻁ صحیﺢ بین نظرات واقعي افراد در گروه طراحي شده است.دلفي ،از جمعآوری نظرات کارشناسان در دفعات متعدد با استفاده متوالي از پرسشنامهها به دست ميآید و
براي نمایاندن همگرایي نظرات و تشخیص اختالﻑ عقیدهها یا واگرایي نظرات به کار ميرود .در روش دلفي،
با بیاثر کردن توان سخنوري اشخاﺹ ،همه نظرات غیرمتعارﻑ براي تحلیل بعدي بهطور یکسان به اعضاي
گروه بازگردانده ميشود (بنیاد توسعه فردا .)1384 ،در تمامي مواردي که نیاز به اجماع کارشناسان باشد ،این

روش مﺆثر خواهد بود (مث ً
ال مدیریت نیاز و انتظارات مشخص مشتریان و مدیریت ایده).

 روش سناریوسازی :سناریو ،ابزاري براي بررسی و تجزیهوتحلیل سیاستها و شناخت شرایط،تهدیدها ،فرصتها و نیازهای آینده است .سناریو ،توصیفی داستاني از آینده است که بر فرآیندهاي علت و
معلولي مﺆثر بر امر تصمیمگیری تمرکز دارد .وقوع سناریو ،نهتنها حتمي نیست ،بلکه احتمال آن نیز در بیشتر
موارد کم است ،به همین دلیل ،دقت باال از ویژگيهاي یک سناریوي خوب به شمار نميرود .یک سناریوي
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

خوب باید داراي توجیه عقلي ،سازگاري دروني ،توصیف روابط علت و معلولي ،اشاره به چالشهای

روش براي مواقعي مناسب است که نیاز است درﻙ دقیقي از شرایط محیط پیرامون سازمان (اعم از
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تجاري ،فناوري ،عملیاتي و  )...به وجود آید .بررسي و تحلیل اسناد باالدستي ،تحلیل محیط عملیاتي و

آینده و امثال اینها باشد (بنیاد توسعه فردا .)1384 ،سناریو ،در مواردي مناسب است که احتماالت وقوع
اتفاﻕهای گوناگون در آینده متﻐیر باشد ،مانند تحلیل محیط عملیاتي و شناسایي تهدیدها ،بررسي و تحلیل
طرحها و سناریوهاي سازمانی و عملیاتي ،بررسي و تحلیل فناوريهاي حیاتي و جدید و نوظهور.
 روش پیمایش محیطی :سازمانها بهمنظور درﻙ نیروهاي خارجيِ عامل تﻐییرات ،محیط را پیمایشميکنند تا در صورت لزوم ،واکنشي کارا و زودهنگام نسبت به تﻐییرات از خود نشان دهند اهداﻑ
پیمایش محیطي عبارتند از فهم شرایط و اوضاعواحوال سازمان ،سازگاري با تﻐییرات سریع محیط،
به وجود آوردن یک محیط مطلوب در آینده ،تسهیل ارزیابي عملکرد مدیریت .تشکیل گروهي از
کارشناسان ،مرور نوشتارهاي منتشرشده و درخواست از کارشناسان براي تدوین نوشته درباره موضوعها
و مسائل مهم موردنظر ،از روشهای اثربخش پیمایش محیطی هستند (بنیاد توسعه فردا .)1384 ،این

شناسایي تهدیدها (اعم از فناوريهاي جدید و جایگزین) از این دسته هستند.
 روش تحلیل ثبت اختراع :بررسي روند تحقیقات و ثبت اختراعات و سمتوسوي این تحقیقات درحوزهای مشخص ،جهتگیري واقعي مطالعات در یک حوزه را آشکار میکند (بنیاد توسعه فردا.)1384 ،
این روش ،براي تعیین روندهاي فعلي فناوري و نیز شناسایي و بررسی و تحلیل فناوريهاي نوظهور
بسیار مناسب است.
 روش درخت وابستگی :هدﻑ درخت وابستگي ،تشخیص نیازها یا اهداﻑ آینده است .این روشبرای تشخیص شرایط مورد نیاز جهت رسیدن به اهداﻑ طراحي شده است .همچنین ،این روش براي
نمایش تﺄثیرات احتمالي فناوري به کار ميرود (بنیاد توسعه فردا .)1384 ،در روش درخت وابستگي ،یک
فناوری به شکل صعودي به زیر مطالب کوچکتر تقسیم ميشود .این روش ،در مواردی که هدﻑ خرد
کردن یک موضوع یا تصمیم به موارد ریزتر برای بررسی تمامی ابعاد تصمیم باشد ،مناسب است (بهطور
مثال بررسي و تحلیل اسناد باالدستي و بررسي و تحلیل سامانهها و فناوريهاي موجود)
 روش تحلیل ریختشناسی :این روش به عنوان روش مکمل درخت وابستگي براي تشخیص وتعیین فرصتهای جدید به کار میرود و چشماندازي جامع از پاسخهاي ممکن ارائه ميدهد .این روش
به کمک اسناد موجود و با استفاده از علم ریاضي ،چشماندازي جامع از جوابهای موجود و گزینههاي
ممکن کاربردهاي آینده را ارائه میکند (بنیاد توسعه فردا .)1384 ،به دلیل شباهت این روش با روش
درخت وابستگی ،موارد مناسب برای استفاده از این روش مانند روش قبلی است.
 -روش تﻐییرات متقابل :این روش ،روشي براي تحلیل احتمال وقوع یک موضوع در یک حوزه است.
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این روش همانند روش تﻐییرات متقابل ،برای موارد با عدم قطعیت نسبت ًا زیاد مناسب است.الزم به ذکر است
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احتماالت ،ميتواند با نظراتی درباره قابلیت بالقوه تﺄثیر متقابل میان حوزههای مورد پیشبینی تنظیم شود.
این روش برای موارد دارای عدم قطعیت زیاد مناسب است (بررسي و تحلیل طرحها و سناریوهاي
سازمانی و عملیاتي ،بررسي و تحلیل فناوريهاي حیاتي ،جدید و نوظهور).
 روش چرخه آینده :روشي براي سازماندهی افکار و پرسشها پیرامون آینده و درواقع ،یک طوفانفکری سازمانیافته است .فرآیند بر وسط یک برگه کاغذ و منطبق با مرکز دایره فرضي کوچکي نوشته
ميشود .از مرکز این دایره ،خطوطی به محیط فرضي آن وصل ميشود .هریک از نقاﻁ تقاطع ،یکي از
تﺄثیرات و نتایﺞ ابتدایي را نشان ميدهد .تﺄثیرات دوم هر یک از تﺄثیرات ابتدایي ،دومین دایره را به وجود
میآورند (بنیاد توسعه فردا .)1384 ،ترسیم این تﺄثیرات یک تصویر کلي از فرآیند و وقایع آینده ارائه میکند.

در مرحله تبیین نیاز ،عالوه بر روندیابی و روشهای آیندهپژوهی ،از ترازیابی نیز میتوان بهره گرفت؛ به این
صورت که جایگاه فعلی و آینده سازمان در محصول مورد نظر با رقبا مقایسه میشود .اگرچه این ابزار ،ابزار
کاملی بهحساب نمیآید ولی استفاده از آن بهصورت مکمل روشهای دیگر توصیه میشود.
 -2-4مرحله  :2توسعه مفهوم
هدﻑ اصلی این مرحله ،تبیین مفاهیم (طراحی مفهومی) و تهیه یک راهبرد تﺄمین و توسعه فناوري است.
این مرحله عموم ًا شامل مطالعات مفهومی کوتاه و میانمدت و موازي بر اساس سند بیانیه نیاز عملیاتی
تهیهشده در مرحله اول است .در این مرحله ،براي رسیدن به بهترین راهحل ممکن ،بر نوآوري تﺄکید میشود.
خروجی این مرحله بیانیه نیازسنجی طراحی مفهومی است .از فنون کاربردی این مرحله میتوان به مدیریت
پروژه ،مهندسي سیستم ،مدیریت دانش ،مدیریت فناوري ،مدیریت ریسک ،مدیریت کیفیت ،مدیریت ارزش
و مدیریت منابع انساني اشاره کرد .فعالیتهای پشتیبان این مرحله مانند مرحله تبیین نیاز است.
در این مرحله باید تمامی امکانسنجیهای الزم صورت پذیرد .چهار امکانسنجی اول از نوع اجتماعی
(بررسي مشتریان و تقاضاي آنها ،عملیاتی (تطبیق ایده با نیاز ،اهمیت و کارآیی ایده و بررسی علل
نیاز)) ،اقتصادی (سرمایهگذاری موردنیاز ،قیمت تمامشده محصول و صرفه اقتصادی محصول) ،اجرایی
(مسائل مربوﻁ به گروه پروژه ،استانداردها و الزامات موردنیاز) هستند .امکانسنجی فنی ،عبارت است
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

از شناسایی مشخصات فني و عملیاتي پیشنهادي پروژه و انتظاري که از نمونه مورد مطالعه وجود دارد،

در طراحی مفهومی باید تمام الزامات و مستندات الزم برای مرحلههای بعد فراهم شود .یکی از مهمترین
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فعالیتهای طراحی مفهومی فنی ،ارزیابي بلوﻍ و ریسک فناوري است .برای تحقق این مهم ،از ابزارهای

سابقه طرح یا پروژههاي مشابه و نتایﺞ حاصل از این پروژهها ،بررسي اینکه براي دستیابي به محصول
پروژه چرا از تحقیقات استفادهشده ،چگونگي نحوه دسترسي به منابع علمي و اطالعات مرتبط با پروژه
در مسیر تحقیق (همکاري مشترﻙ ،مهندسي معکوس و  ،)...جنبههاي تحقیقاتي پروژه و دستاوردهاي
علمي و فني حاصل از اجراي پروژه ،شناسایي راهحلهاي ممکن در مورد دستیابي به اهداﻑ پروژه،
برآورد فعالیتهاي آزمایشگاهي( نوع و تعداد آزمایشها و استانداردهای الزم و ،)....شناسایي ریسکهای
پروژه ،معرفي شبکه همکار در مرحله طراحي مفهومي ،تهیه طرح مرحله امکانپذیری و امکانسنجی.
در این مرحله بیانیه نیازهای بهدستآمده در مرحله اول از طریق تعدادی طرح ،ایده و یا پروژههای
تعریفشده و از طریق امکانسنجی و طراحی مفهومی به توسعه مفهوم میانجامد .شرح فعالیتهای این
مرحله در شکل ( )6نشان دادهشده است.

امکانسنجی اجتماعی
امکانسنجی عملیاتی
امکانسنجی

امکانسنجی اقتصادی
امکانسنجی اجرایی

توسعه مفهوم

امکانسنجی فنی
طراحی مفهومی عملیاتی
طراحی مفهومی

طراحی مفهومی اجرایی،اقتصادی
طراحی مفهومی فنی

شکل ( :)6فعالیتهای عمده فاز توسعه مفهوم
مدیریت فناوری میتوان روشهای ارزیابی توانمندی و از همه مهمتر سطوح آمادگی فناوری 14را نام برد.
سطوح آمادگي فناوري ،معیاري است که بهمنظور ارزیابي آمادگي فناوري در سازمانها مورد استفاده قرار
ميگیرد .اطالع از سطﺢ آمادگی فناوري ،عالوه بر آنکه استفاده درست یک فناوري در کنار سایر فناوريها
درون یک سیستم را میسر میکند ،دید درستي در مورد ریسک استفاده از فناوري به صاحبان فرآیند ميدهد.
 -3-4مرحله  :3توسعه فناوري
هدﻑ این مرحله ،کاهش ریسک فناوري و تعیین فناوريهاي مناسب براي استفاده در محصول است .این
محصول وجود دارد و نیازهای کاربر و فناوريها به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار میگیرند .در این مرحله،

احتمال مواجه شدن با وضعیتهاي مختلف وجود دارد که عبارتند از الف -فناوري کام ً
ال جدید است و
براي اولین بار در دنیا توسعه مییابد (عدم قطعیت بسیار باال) ،ب -فناوري جدید است و در دنیا وجود
دارد ،اما عدم قطعیت آن (عدم دسترسی به آن) باال است ،15ﺝ -فناوري در دنیا وجود دارد و عدم قطعیت
آن (عدم دسترسی به آن) متوسط است .دسترسی به آن راحت نیست اما امکانپذیر است ،د -فناوري در
دنیا جدید نیست و عدم قطعیت آن (عدم دسترسی به آن) پایین است (صالحي()1389 ،شریف)1376 ،
ابزارها و فعالیتهای اصلی و پشتیبان این مرحله مانند مرحله توسعه مفهوم است .این مرحله هنگامی به
پایان میرسد که فناوريهاي مناسب ،کسب و باهم ترکیب شده باشند و نمونه اولیه محصول ،که حاصل
این تلفیق است ،در تستهاي محیطی و میدانی خوب عمل نماید .در این حالت گفته میشود که عملکرد
مطلوب فناوريهاي توسعه دادهشده یا بکار گرفته شده اثبات گردیده است .توسعه فناوری بیشتر توسط

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

مرحله ،فرآیند پیوسته کشف و توسعه فناوري است که در آن ارتباطی نزدیک بین کاربر و توسعهدهنده
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دو عامل فشار فناوری و کشش بازار یا ترکیب این دو ایجاد میشود (شکل (.))7
در این مرحله ،سه فعالیت عمده طراحی مقدماتی ،تفضیلی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مطرح است.
هدﻑ مرحله طراحی مقدماتی عبارت است از تولید سند مطالبات سیستمي ،16ارزیابي ریسک ،کاهش
ریسکپذیري تا سطﺢ قابلقبول ،کاهش ریسک زیرسامانهها ،شناسایي راهحلهای مختلف و مقرونبهصرفه،
فرمولبندی اصول راهنماي برنامه اکتساب ،تهیه راهبرد کالن اکتساب ،آزمون و ارزیابي سامانه ،کامل نمودن
طرح جامع آزمون و ارزیابي ،آماده نمودن سند مطالبات توسعه توانمندي ،تخمین هزینه چرخه عمر ،تهیه
معماري سیستم ،تهیه پیشنویس مشخصههای عملکردي محصول ،بررسي ،تجزیهوتحلیل زمان ،هزینه و
عملکرد با توجه به محدودیتهای مطرحشده در مرحله امکانسنجی ،تکمیل نقشههای مقدماتي براي هر
زیرسامانه ،بررسي مجدد مهندسي و طرحهای فني ،تدوین دفترچه محاسبات و شبیهسازی ،تدوین دفترچه
طراحي محصول /سامانه ،قطعي نمودن زمان ،هزینه و عملکرد .در مرحله طراحی تفضیلی ،مراحل طراحی
مقدماتی با جزئیات بیشتر و با اهداﻑ تدوین سند شرایط فني طرح ،17تعیین مﺆلفههای تعامل انسان و
سامانه ،مشخص نمودن ریسکهای مﺆلفهها ،تدوین دستورالعملهاي مراحل ساخت (مثل جوشکاري،
لحیمکاری و ،).....تدوین برنامه و روشهای آزمون (آزمونهاي الزم براي سطﺢ آمادگي فني طرح) ،تدوین
جداول مقایسهای امکانهای مختلف از ابعاد ویژگي عملیاتي ،تاکتیکي ،فني و اقتصادي ،تهیه فهرست
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

نهایي اقالم پشتیبانی ،تهیه فهرست نهایي اجزاء ساختی .در مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی با ساخت
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نمونه یا نمونههاي آزمایشي بهمنظور کاهش ریسک ،اثبات کارآیي ،تصدیق و صحهگذاری و از طریق
سرهمبندی ،یکﭙارچه کردن و آزمون مﺆلفهها و مجموعهها و تعیین مشخصههاي محصول ،مولفههاي کیفیت
و آزمونهای تحویلگیری نهایی حاصل میگردد .ساخت مﺆلفههاي سختافزاری ،پیادهسازی مﺆلفههای
نرمافزاري ،یکﭙارچهسازی و آزمون مﺆلفهها ،بهروزرسانی تمام ویژگيها و مشخصههاي محصول ،بررسي

شکل ( :)7اثر فشار فناوري و کشش بازار بر توسعه فناوری (خلیل)1389 ،

مجدد مهندسي و طرحهاي فني براي تولید از دیگر فعالیتهای مهم مرحله ساخت نمونه آزمایشگاهی
است .ابزار سطوح آمادگی فناوری در این مرحله بسیار تﺄثیرگذار است و باید در هر بخش از این مرحله،
به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
خروجی نهایی این مرحله ،عبارت است از روش یا روشهای توسعه فناوری .توسعه فناوری یا بهصورت
درونزا و یا بهصورت برونزا صورت میگیرد .مهمترین این روشها عبارتاند از تحقیقوتوسعه ،خرید
و فروش متقابل ،مهندسی معکوس ،مشاوره خارجی ،لیسانس ،خرید تجهیزات و ماشینآالت ،کلید
در دست ،جهش و همپایی فناورانه ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،ادغام و اکتساب ،خرید شرکت،
اخذ بیواسطه و سرمایهگذاری مشترﻙ (اشتریان و امامی میبدی .)1389 ،در جدول ( )6عوامل مﺆثر
بر تصمیمات مربوﻁ به روش دستیابی به فناوری مورد نیاز بیان شده است .در مورد بهکارگیری
فناوریهای از پیش احصاء شده (براي بهبود ،ارتقاء و تﻐییر) و عوامل مﺆثر بر آن نیز باید مالحظاتی در
نظر گرفته شود (جدول (.))7
 -4-4مرحله  :4توسعه مهندسي 18و ساخت
مرحله توسعه مهندسی و ساخت ،عبارت است از توسعه یک سامانه ،کاهش ریسک ساخت و تولید،
طراحی براي ساخت و تولید ،و نمایش یکﭙارچگی سامانه .وارد شدن به این مرحله ،به بلوﻍ فناوريها،
نیازهای برآورده شده و نیز سرمایهگذاری بستگی دارد .در این میان ،معموالً بلوﻍ فناوريها مسیر حرکت

را نشان خواهد داد .در این مرحله ،نیاز مشتري با تکیه بر فناوريهاي موجود و در دسترس (عموم ًا

محصولی جدید در زمان مقرر ،با هزینه معقول و عملکرد مطلوب و با قابلیتهاي موردنیاز کاربر است
که در آن از فناوريهاي موجود استفاده میشود .فعالیت اصلی این مرحله ساخت ،آزمون و ارزیابی
جدول ( :)6عوامل مؤثر بر تصمیمات مربوط به روش دستیابی به فناوریهاي جديد ()Ford, 1988
عوامل مﺆثر وضعیت نسبی سازمان فوریت دستیابی نیاز به فناوری /وضعیت چرخه دستهبندی و
سرمایه الزم حیات فناوری انواع فناوری
به فناوری
در ارتباﻁ با فناوری
روش دستیابی
تحقیقوتوسعه درونزا
همکاری مشترﻙ
برونسﭙاریتحقیقوتوسعه
خرید فناوری
عدم دستیابی به فناوری

باال
نسبت ًا باال
متوسط
نسبت ًا پایین
پایین

پایینترین
پایینتر
پایین
باال
باال

باالترین
باال
پایین
پایینترین
-

سریعترین
سریع
سریع
آهسته
-

حیاتی
پایه
پایه
پایه
بیرونی

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

بالﻎ) برآورده میشود .میتوان گفت این فرآیند یک فرآیند مهندسی است .هدﻑ از توسعه سامانه ،تولید
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جدول ( :)7عوامل مؤثر بر تصمیمات مربوط به روش ارتقاء فناوریهاي از پیش احصاء شده ()Ford, 1988
نیاز به
وضعیت چرخه دستهبندی
عوامل مﺆثر وضعیت فوریت استفاده نیاز به حمایت
سرمایهگذاری
حیات فناوری فناوری
از فناوری
نسبی سازمان از فناوری
روش دستیابی
فناوری
استفاده از فناوری در
حیاتی محدودترین
سریعترین
باالترین
پایینترین
پایینترین پایینترین
محصوالت سازمان

کاربرد بالقوه

برونسﭙاری تولید به
پیمانکار خارﺝ سازمان

پایینتر

باال

باال

باال

سریع

پایه

محدود

همکاری مشترﻙ

باال

پایین

باال

پایین

سریع

پایه

گسترده

اعطای مجوز استفاده
از فناوری

باال

باالترین

پایین

پایینترین

آهسته

فرعی

گستردهترین

نمونه مهندسی است.
نهایي کردن طراحيهاي حاصل از مرحله توسعه فناوری،ساخت نمونه یا نمونههاي مهندسي بهمنظور کاهش
ریسک ،اثبات کارآیي ،تصدیق و صحهگذاری و سرهمبندی ،یکﭙارچه کردن و آزمون مﺆلفهها و مجموعهها
خروجی این مرحله است .تدوین چرخه عمر فرآیند که باید نسخه نهایی آن در این مرحله فراهم گردد،
بهوسیله مدیریت فناوری و چرخه عمر فناوری پشتیبانی میشود .چرخه عمر (حیات) فناوری ،عبارت است
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال پنجم ،شماره دوم ،تابستان 1395

از سه مرحله پیشرفت الف -دوره نوآوری جدید ،که به نام مرحله جنینی نیز شناخته میشود .ب -دوره بهبود

آزمون و ارزیابی عملیاتی ،اثربخشی و بقاپذیري سامانه را تعیین خواهد کرد .در این مرحله ،تولید اولیه
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با حجم کم و سﭙس انبوه شروع میشود .دو فعالیت اصلی مرحله توسعه تولید عبارتند از ساخت نمونه

فناوری ،که به نام مرحله رشد نیز معروﻑ است و ﺝ -دوره بلوﻍ فناوری .وقتی فناوری جدید یا بهتری ظاهر
میشود ،فناوری موجود ممکن است از رده خارﺝ گردد یا جای خود را به آن فناوری جدید بدهد (خلیل،
 .)1389مدیریت یکﭙارچه چرخه عمر فناوری و فرآیند ،جزء وظایف اساسی مدیریت فناوری است.
همانطور که بیان شد ،در این مرحله باید مدیریت چرخه عمر فناوری بهدرستی انجام شود و در نمودار
حیات فناوری (منحنی  Sشکل) ،شرایط الزم برای جهش فناورانه فراهم گردد .مطابق شکل ( ،)9در
مرحله بلوﻍ فناوری و قبل ورود فناوری به مرحله افول ،باید جهش فناوری صورت گیرد (شریف)1376 ،
(مرتضوی و فرتاش .)1390 ،انواع مختلف جهش فناوری در شکل ( )9نمایش دادهشده است.
 -5-4مرحله  :5توسعه توليد ،فرآيند /محصول
هدﻑ این مرحله ،دستیابی به یک سامانه (محصول) عملیاتی است که نیازهاي مشتری را برآورده سازد.

نوسازی (تجدید ساختار)
فناوری

جهش

منحنی فعلی

تنزل

بلوغ

تنزل

جهش

رشد

بلوغ

بازار

معرفی

رشد
معرفی

جهش

افزایش

جهش

ارزش

منحنی بعدی

جهش

نوسازی (تجدید ساختار)
صنعتی

افزایش محتوای فناوری

شکل ( :)9جهش فناوری و صنعتی (شریف)1376 ،
عملیاتي با تولید در مقیاس محدود و تولید انبوه.
هدﻑ فعالیت ساخت نمونه عملیاتی با تولید در مقیاس محدود ،تدوین سند دستیابي به نمونه (معیار)
تولید ،ساخت نمونه (معیار) به تعداد محدود با قطعات و بخشهای در دسترس ،آزمون نمونه صنعتي و
در نهایت استانداردسازی محصول بر اساس استاندارد موجود و آزمون آن است .هدﻑ فعالیت تولید انبوه
عبارت است از تدوین روش تولید صنعتي محصول ،راهاندازي خط تولید محصوالت و استمرار تولید،
پذیرش تولید و ساخت در مقیاس مشخص در محدوده زماني و هزینهاي معین ،تطبیق عملکرد و سطﺢ
با توجه به ماهیت عملیاتی بودن این مرحله ،مدیریت فناوری بیشتر به شکل یکﭙارچگی سیستمی و
ارزیابی سطﺢ آمادگی (بلوﻍ) فناوری تﺄثیرگذار خواهد بود.
 -6-4مرحله  6و  :7بهکارگیری ،پشتيباني و جايگزيني و از رده خارجسازي
این دو مرحله به خدمات پس از فروش و از رده خارﺝسازی و جایگزینی محصول و یا ارتقاء محصول مربوﻁ
است .فعالیتهای بهکارگیری و پشتیبانی عبارتند از بهینهسازي خطوﻁ تولید جهت ارتقاء کمیت و کیفیت
محصوالت ،بهکارگیری محصول توسط کاربر ،ارزیابی کیفیت عملکرد عملیاتي سامانه ،تدوین اسناد کیفیت
محصول ،نظارت و مدیریت بر کیفیت محصول ،ارائه خدمات پس از فروش و سرویس و نگهداري سامانه.
هدﻑ از جایگزینی و از رده خارﺝسازی بهبود و ارتقاء سامانه و یا جایگزیني و در پایان انهدام آن است.
در مورد فروش فناوری نیز باید معیارها و شاخصهای دقیقی برای ارزشگذاری فناوری وجود داشته

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

سیستم نهایيشده با نیاز مشتری و صحهگذاری آن ،آزمون و ارزیابي عملیاتي محصول.
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باشد تا بتوان فرآیند فروش فناوری را بهصورت کارآمد مدیریت نمود .مهمترین روشهای ارزشگذاری
فناوری عبارتاند از :روش هزینهمحور ،بازارمحور ،قواعد سرانگشتی ،درآمدمحور ،مبتنی بر مفهوم

اختیار معامله واقعی ،شبیهسازی مونتکارلو ،مقایسه چند معیاره ،مزایده ،سرمایهگذاری خطرپذیر ،فِرست
شیکاگو ،متناظر قطعی و مبتنی بر اختیار واقعی (طباطبائیان و غریبی .)1388 ،در مورد از رده خارﺝسازی
نیز باید معیارهای دقیق و مشخصی وجود داشته باشد تا از رده خارﺝسازی بر اساس آنها صورت پذیرد.

 -5تحلیل دادهها

پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها ،دادههای بهدستآمده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .همانطور
که در بخش قبل تشریﺢ گردید ،هیﭻ راه ساده یا قانون کلي براي تعیین مقدار آستانه وجود ندارد .با
توجه به اینکه چن و وانگ ،عدد  7را بهعنوان حد آستانه در نظر گرفتند و همچنین بر اساس نظر خبرگان
در پژوهش حاضر ،این مقدار برابر عدد  7در نظر گرفته شد .این موضوع یعنی اینکه ،اعداد بهدستآمده
از پرسشنامهها با نرمافزار مناسب فازیزدایی گردیده است و چنانچه عدد بهدستآمده بیشتر از عدد 7
باشد ،ارتباﻁ موجود تائید خواهد شد.
جدول ( )8نشان میدهد که تمامی اعداد فازیزدایی شده بیشتر از  7هستند ،بنابراین ارتباﻁ بین تمامی
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فرآیندها و ابزارهای شناساییشده در مرحله قبلی ،مورد تائید قرار میگیرد.

شناسایی ،انتخاب ،اکتساب ،بهرهبرداری و حفاظت بهاضافه یادگیری (جهت اعمال پویایی به فرآیندهای
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مدیریت فناوری) ،بهعنوان چارچوبهای مبنا استفاده شد .در ادامه ارتباﻁ هر یک مرحلههای فرآیند توسعه

 -6نتیجهگیری

در این مقاله ،نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند محصوالت جدید دفاعی بررسی شد .در ابتدا فرآیند
توسعه محصول جدید و مرحلههای آن بر اساس تعاریف مختلف مورد بررسی قرار گرفت .از جمعبندی
فرآیندهای توسعه جدید در صنایع دفاع آمریکا ( )Corea, et al., 1998و فرآیند اکتساب دفاعی آمریکا
( ،)U.S. DoD, 2013فرآیند توسعه محصول جدید دفاعی این پژوهش (که در سازمانهای مختلف دفاعی
و صنعتی در ایران مورداستفاده قرار میگیرد) و مرحلههای هفتگانه آن تدوین گردید .برای مدیریت
فناوری نیز بیش از  10چارچوب فرآیندی و نیز نظام مدیریت فناوری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
و از چارچوب فرآیندهای مدیریت فناوری گریگوری ( )1995و فال و همکاران ( )2009با  5فرآیند

جدول ( :)8نتایج ارزیابی فرآیندها و ابزارهای مرتبط مدیریت فناوری با فازهای فرآیند توسعه
محصول جدید به روش فازی
مدیریت فناوری
فرآیند توسعه
محصول جدید

فرآیندها و ابزارهای مرتبط
مدیریت فناوری با فرآیند
اکتساب
فرآیند

فاز :1تبیین نیاز
ابزار

فاز :2توسعه مفهوم

فرآیند
ابزار

روندیابی

7,312336

8,798423

9,437482

8,657251

ترازیابی

0

8,792025

9,430614

7,433119

آیندهنگاری فناوری

0

8,733149

9,469091

7,400281

دلفی

0

8,591313

9,433054

7,299717

سناریوسازی

7,310255

8,83947

9,534555

8,700448

تحلیل ثبت اختراع

0

8,880552

9,397408

7,486602

درخت وابستگی

0

8,827567

9,543283

7,475592

امکانسنجی فنی

0

8,845428

9,472797

7,475752

طراحی مفهومی

0

8,808371

9,501056

7,455756

مدل سطوح آمادگی
فناوری

7,037242

8,704975

9,542022

8,566527

تحقیقوتوسعه،

0

8,751557

9,521965

7,421366

بیع متقابل

0

8,700919

9,505208

7,384814

مهندسی معکوس

7,139032

8,71306

9,443777

8,572508

لیسانس

0

8,694641

9,309388

7,347992

کلید در دست

0

8,910848

9,416068

7,50991

0

8,86032

9,409831

7,475185

7,678804

9,070883

9,548829

8,918527

0

8,422824

9,367213

7,176418

0

8,237345

9,278394

7,037962

7,630589

9,017684

9,512079

8,868901

0

8,263309

9,248709

7,050324

0

9,036611

9,548642

7,615847

6,838281

8,541841

9,45856

8,410701

0

8,760107

9,427509

7,411323

خرید شرکت
سرمایهگذاری
مشترﻙ
مدل سطوح آمادگی
ابزار
فناوری
مدیریت چرخه عمر
فناوری
فاز :4توسعه مهندسی
فرآیند
و ساخت
جهش(همپایی)
فناوری
فاز :5توسعه تولید،
محصول/فرآیند
فاز  6و  :7استفاده،
پشتیباني و جایگزیني
و از ردهخارﺝسازی

فرآیند یکﭙارچگی سیستمی
ابزار

مدل سطوح آمادگی
فناوری

فرآیند

حفاظت از فناوری

ابزار

ارزشگذاری فناوری

نقش توانمندی مدیریت فناوری در فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

فاز :3توسعه فناوری

فرآیند

عدد
میانگین هندسی میانگین هندسی میانگین هندسی
حد پایین عدد حد وسط عدد حد باال عدد فازیزدایی
شده
مثلثی فازی
مثلثی فازی
مثلثی فازی
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محصول جدید (مرحلههای هفتگانه) با مدیریت فناوری و توانمندیهای مرتبط ،مشخص و تشریﺢ
گردید .مهمترین ابزارهای مورد استفاده در فرآیند توسعه محصول جدید در مرحلههای ابتدایی ،عبارتند از
ابزارهای آیندهنگاری و آیندهپژوهی فناوری ،ارزیابی سطوح آمادگی فناوری و روشهای ارزیابی توانمندی
فناوری .در مرحلههای بعدی (مرحله  3و  4به بعد) نقش مدیریت فناوری ،بیشتر از نوع راهبری و مدیریتی

است و نه اجرایی .مجددا ً تﺄکید میشود ،نقش مدیریت فناوری یکی از موضوعات مهم در حوزه فرآیند
توسعه محصول جدید است و پیشنهاد میشود با دقت و نیز در نظر گرفتن مقتضیات سازمانی نسبت به
تجزیهوتحلیل ارتباﻁ بین فرآیند توسعه محصول جدید و مدیریت فناوری اقدام شود .در پایان ارتباﻁ بین
مدیریت فناوری و فرآیند توسعه محصول جدید بهصورت خالصه در جدول ( )9نمایش دادهشده است.
درصورتیکه سازمانی ،دارای نظام مدیریت فناوری باشد ،در نظام سازمان باید  5بخش اصلی مدیریت
فناوری (شناسایی ،انتخاب ،دستیابی ،بهرهبرداری و محافظت) بهاضافه یادگیری (برای در نظر گرفتن
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مدیریت فناوری
فرآیند توسعه محصول جدید

فرآیندها و ابزارهای مرتبط مدیریت فناوری با فرآیند توسعه محصوالت جدید دفاعی

مرحله  :1تبیین نیاز

در این مرحله ،فعالیتها بیشتر از نوع روندیابی ،ترازیابی و آیندهنگاری فناوری است .از
شاخصترین ابزارهای مدیریت فناوری در این مرحله میتوان به روش دلفی ،سناریوسازی،
تحلیل ثبت اختراع و درخت وابستگی اشاره کرد.

مرحله :2توسعه مفهوم

در این مرحله امکانسنجیهای مورد نیاز به همراه طراحی مفهومی صورت میپذیرد و سطوح
آمادگی فناوری ،بهعنوان مهمترین ابزار مدیریت فناوری در فرآیند اکتساب در شناسایی
ریسکها و نیز وضعیت فعلی فناوریهای موجود در زیرسامانهها مورد استفاده قرار میگیرد.

مرحله :3توسعه فناوری
مرحله :4توسعه مهندسی و
ساخت
مرحله :5توسعه تولید،
محصول/فرآیند
مرحله 6و  :7استفاده،
پشتیباني و جایگزیني و از
ردهخارﺝسازی

در این مرحله ،بر اساس معیارهاي عنوان شده ،روشهای توسعه فناوری (اعم از جدید و
ارتقاء) مشخص ميگردد .مهمترین این روشها عبارتند از تحقیقوتوسعه ،خرید و فروش
متقابل ،مهندسی معکوس ،لیسانس ،کلید در دست ،جهش و همپایی فناورانه ،خرید شرکت،
اخذ بیواسطه و سرمایهگذاری مشترﻙ .در این مرحله نیز سطوح آمادگی فناوری ابزاری
تﺄثیرگذار است.

در این مرحله نمونه مهندسی ساخته و سﭙس آزمون قرار میشود .مدیریت چرخه عمر فناوری
و جهش (همپایی) فناوری ،از مهمترین فرآیندهاي مدیریت فناوری در این مرحله هستند.

در این مرحله نمونه عملیاتی ساخته میشود و به جهت کام ً
ال عملیاتی بودن این مرحله،
نقش مدیریت فناوری در آن از تمامی مراحل قبلی کمرنگتر است و این نقش بیشتر از
نوع مدیریتی و نظارتی (یکﭙارچگی سیستمی) و نیز سطوح آمادگی فناوری برای اطمینان
از حصول شرایط الزم برای تولید انبوه است.
در این فاز تولید انبوه ،پشتیبانی و در نهایت از ردهخارﺝسازی صورت میپذیرد .در این روش
باید برای فروش ،ارزش فناوری را با استفاده از روشهای ارزشگذاری فناوری مشخص
نمود .و برای از ردهخارﺝسازی نیز ،باید فرآیندها و شرایط آن از پیش در قالب نظام مدیریت
فناوری تدوینشده باشد.

 در. تعریف و رویههای جامعی برای هریک از آنها تدوین گردد،)Kim, 1997( توانمندی پویای فناوری
این صورت ارتباﻁ بین فرآیند اکتساب و مدیریت فناوری بسیار شفاﻑتر میشود و توصیف این ارتباﻁ نیز
 در پایان باز هم به نقش کلیدی سطوح آمادگی فناوری بهعنوان.با سهولت قابلتوجهی همراه خواهد بود
 استفاده از سطوح آمادگی فناوری در هر.یکی از ابزارهای مدیریت فناوری در فرآیند اکتساب اشاره میشود
 دستیابی به نتایﺞ مورد انتظار در هر مرحله را به سهولت مورد،) به بعد2 مرحله فرآیند اکتساب (مرحله
.سنجش قرار میدهد
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1. Defence System & Product Acquisition
2. Operational Requirement Document
3. Fuzzy Delphi
4. Ishikawa
5. Rand
6. Mouri
7. Decision Group
8. Linguistic variables
9. Triangular fuzzy numbers
10. Defuzzification
11. Simple Center of Gravity
12. Threshold Value
13. Snowball Sampling
عبارتست از توانایي مقابله با یک تهدید و دستیابي به یک اثر مطلوب در یک محیط و زمان مشخص و حفﻆ آن براي یک بازه زماني
معین .توانمندي به واسطه سیستمهایي متشکل از انسانها ،سازمان ،راهبردها ،آموزش جمعي ،تجهیزات ،امکانات ،پشتیباني ،و مدیریت
حاصل ميشود.
)15. TRL (Technology Readiness Level
یا تحریمی است و دسترسی به آن امکانپذیر نمیباشد ،یا سطﺢ دانش و فنی آنقدر کافی نیست که بتوان به آسانی به آن دست یافت
(این موضوع در صنایع دفاعی بسیار حائز اهمیت است).
)17. SRD (System Reference Document
تمام مشخصات محصول را در بر ميگیرد.
بکارگیري نظاممند دانش به منظور توسعه تجهیزات ،روشها ،ابزار و سیستمها است .توسعه داراي مراحل مختلفي از قبیل طراحي،
ساخت نمونه اولیه و آزمون ،مهندسي ،نصب ،نگهداري و تعمیر ،و خدمات پس از فروش است.

