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 های پیشرفتهفناوریهای مبتنی بر در شرکت فناوریپایش 
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 هاي علمي و صنعتي ايران. دانشيار سازمان پژوهش1

 هاي علمي و صنعتي ايرانمان پژوهشاستاديار ساز. 2

 ي کارآفريني، دانشگاه تهرانادانشجوي دکتر. 3

 

 چکيده 

 در رتغيي ،فناورانه تحوالت گرفتن سرعت: از نداعبارت كنوني، دنيای در فناوری پايش به توجه داليل ترينمهم

وری گيرد كه بتوان فنامنظور صورت مي به اين پايش فناوری .تجاری هایبلوك گيریشكل و رقابت در تغيير قلمرو،

كار رفته در ههای بفناورید و همچنين آن را با ديگر كر موردنظر را به خوبي شناخت، بررسي و تأثيرات آن را درك

ری اوهای مبتني بر فن. در واقع اين روش ابزاری است كه به سازمانهای مبتني بر فناوری پيشرفته مقايسه كردسازمان

شخيص ي ترو را به خوبها و تهديدهای پيشهای موجود را به خوبي بشناسند و فرصتریكند تا فناوپيشرفته كمک مي

شرفته پي فناوریهای مبتني بر ريزی كنند. در اين فرايند، به كمک مقايسه با ديگر سازمانها برنامهدهند و برای آن

 شود. ايجاد ميخاص  فناوریشود و تمركز بر مشكالت و مسائل ناشي از كاربرد يک مي نقاط قوت و ضعف نمايان

هدف آن شناسايي وضعيت موجود در  فناوری وجود دارد كهبه تغييرات  فناوری نگاهي هدفمندطور كلي در پايش به

 های مبتني بردر شركت فناوریادبيات موضوع پايش  توسعه آن است. در مقاله حاضر،و كمک به مديريت و  فناوری

مورفولوژی  و سپسشود پرداخته مي فناوریشناسي شود؛ به اين ترتيب كه ابتدا به مفهومبررسي ميه فناوری پيشرفت

نوآورانه  هایفناوریهای مبتني بر فناوری پيشرفته و فرايند مديريت اين در شركت فناورانهنوآوری  تشريح و فناوری

بندی گيری و جمعشود. در پايان نيز نتيجهررسي ميآن نيز بهای تبيين و مدل فناوریپس از آن پايش . شودمي بحث

 شود.ارائه مي

العات، فناوری اط های مبتني بر فناوری پيشرفته،، شركتهای نوآورانه، پايش فناوریفناوری مديريت واژگان کليدي:

 . فناوری پيشرفته
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 مقدمه -1

ه گويي بعامل اصلي ايجاد تغييرات، پاسخ فناوری،

ت اس رقبا له با تهديدهاینيازهای موجود، رقابت و مقاب

و ها فناوری در تمامي عرصهامروزه، با پيشرفت  [.1]

مدرن، های فناوری گيری ازبهرههمچنين ضرورت 

مديريت و پايش  راهبردیشاهد استفاده از فرايند 

 رایبعنوان ابزاری قدرتمند بيشتر صنايع، بهدر  فناوری

ها های موجود و توسعه آنفناوریمديريت بهينه 

  [.2هستيم ]

د چرا كه رون ،ی بسيار حياتي استامر فناوریپايش 

فناوری از طريق آن بررسي و پيمايش توسعه يک 

اری پيرامون رشد و توسعه ذگشود. هر گونه سياستمي

ه پيشرفتهای های مبتني بر فناوریسازمان در شركت

ت. فناوری اسمستلزم آگاهي و پايش دقيق روند توسعه 

ری ام اوریفنرو آشنايي با بحث پايش و مديريت از اين

های های مبتني بر فناوریضروری برای شركت

 (.Rip, 2015پيشرفته است )

ری فناونگاهي هدفدار به تغييرات  فناوریدر پايش 

نظر است و هدف آن شناسايي وضعيت موجود در مد

مقاله  [.3] و كمک به مديريت و توسعه آن است فناوری

ن حاضر از طريق مرور ادبيات موضوع به بحث پيرامو

 های مبتني بر فناوری پيشرفتهدر شركت فناوریپايش 

 فناوریشناسي رو، ابتدا به مفهومپردازد. از اينمي

تشريح و  فناوریشود. سپس مورفولوژی مي پرداخته

های در شركت فناورانهپس از آن پيرامون نوآوری 

مبتني بر فناوری پيشرفته و فرايند مديريت اين 

شود. سپس جايگاه مي ثنوآورانه بحهای فناوری

های مبتني بر در شركت فناوریمديريت  راهبردی

و  تبيين فناوریپايش  و فناوری پيشرفته توصيف

ايان نيز . در پشودرسي ميبرهای آن نيز مدل

بندی از مباحث عنوان شده ارائه گيری و جمعنتيجه

 شود.مي

 فناوريشناسي سيري در مفهوم -2

 ها،دستگاه ابزارها، كاربردنبه و شگردها فناوری
است  انسان هایدشواری گشایگره فرايندها، و هاماده

 از رو،همين از و است انساني فعاليتي [. فناوری4]
 «فناوری»كلمه . [5است ] ترديرينه مهندسي و دانش
 Logic و Techne واژه دو از و دارد يوناني ایريشه

 و مهارت هنر، معنای به Techne. است شده تشكيل
 در و است انسان دست آفريده كه است چيزی آن

 يا Logie است. خدا آفريده معنای به Arche مقابل
Logic كار به خرد و دانش معني به قديم يونان در 

 به یفناور كه گفت توانمي ترتيب اين به. است رفته
 انسان. است دانش با مهارت و هنر آميزه معنای

 دست آن عام قوانين به طبيعت با تعامل در خردمند
 انشد و علم توسط قوانين اين بازآفريني با و يابدمي
 خود نظر مورد كاربردهای دلخواه شرايط و محيط در
 طتوس متعددی تعاريف تاريخ طول در. كندمي ايجاد را

. است شده ارائه فناوری مفهوم مورد در نظرانصاحب
 انسان بقای حفظ برای ابزاری عام، معنای در فناوری

 بشر دست در ابزاری فناوری ديگر، عبارت به. است
به طور  .(Daft, 2015است ) محيط بر تسلط برای

 و دانشتوان به مجموعه فناوری را مي خالصه،
ها و زارهايي كه بشر برای فائق آمدن بر ضعفاب

های جسمي و محيطي خود استفاده محدوديت
بر مجموعه فناوری اصطالح  تعبير كرد. ،كندمي

 و ملزومات ساختن برای دسترس قابل «دانش»
 هایمهارت و هاحرفه به پرداختن نوع، هر از مصنوعات

 آوری انواع مواد داللت داردو استخراج يا جمع دستي
 ،ر حال صنعتي شدنديا  صنعتي در مورد جوامع[. 6]

اين اصطالح داللت دارد بر همه يا بخش منظمي از 
اصول علمي  كه مربوط است به« دانش»آن مجموعه 
فرايندهای صنعتي موجود و پيشين، و  و اكتشافات

های انتقال و ارتباط، كه تصور و روش منابع نيرو و مواد
شود به توليد يا بهبود كاالها و خدمات مربوط مي

مفهوم فناوری به دانش ساخت  .(Daft, 2015) باشند
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دانش استفاده ن همچنيل و يابزار و وسا گيریكارهو ب
نظام »(. Olhoff, 2015شود )گفته مياز مواد خام 

كه « ای از دانشابزار مادی و مجموعه»يعني « فناورانه
واژه  .در اختيار افراد سهيم در يک اقتصاد قرار دارد»

ابزارهايي اشاره دارد كه  ها و نواغلب به نوآوری فناوری
. ندگيرمي بهره دانشييافته از اصول و فرايندهای تازه

 مواجهه بدو در است فناوری ممكن مقوله رواين از
های نوآوری حتي. نيست چنين اما كند، جلوه عجيب

هايي از فناوری به هم نمونهچرخ بسيار كهن مانند 
همان تسلط و تبحر انجام كار  فناوریروند. شمار مي

توانايي انجام كار در تمامي سطوح و  فناوری .است
يعني طراحي، ساخت، استفاده، تعمير  ؛استها زمينه
امروزه است. تحقيق و توسعه و غيره  ،داریو نگه

به دست  پژوهش ها در نتيجهبسياری از فناوری
زيادی در سراسر  فناوری هایپژوهشگاه آيند ومي

است. فناوری به معنای اصلي حداكثر  جهان بر پا شده
 به ناوریف. استاستفاده از كمترين امكانات موجود 

 هایی كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهيامعن
ا ر فناوری يافته برای انجام وظايف علمي است.نظام
 و هاروش ابزارها، فرايندها، ها،دانشتوان كليه مي

 ارائه و محصوالت ساخت در رفته كار به هایسيستم
كاربرد عملي دانش  [. فناوری3كرد ] تعريف خدمات

 فناوری و ابزاری برای كمک به تالش انسان است.
 تازگي در بازارشود كه بهگفته مي فناوریه ب 1نوآورد

 كند.ارائه ميرا ای نوين و نوآورانه هایتواناييآمده و 
ا و هكاربرد علوم در صنايع با استفاده از رويه فناوری

 هاشيوه ارها،ابزمطالعه است. فناوری، مطالعات منظم 
 هاحوزه در استفاده مورد و انتظار مورد هایروش و

(. Bozeman et al., 2015است ) صنعت گوناگون
ها، فنون، ابزار، ای از فرايندها، روشمجموعه فناوری

هايي است كه توسط آالت و مهارتتجهيزات، ماشين
 .شودميها كااليي ساخته شده يا خدمتي ارائه آن

ت است از كاربرد علوم در صنايع با عبار فناوری
[. 1ر ]داها و مطالعات منظم و جهتاستفاده از رويه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cutting-Edge 

 و طبيعي رفتارهای بررسي به طبيعتعلم با مطالعه 
 در است، هاپديده كشف دنبال به و پرداخته فيزيكي

 دستاوردهای و هاايده كارگيری به با فناوری كهحالي
 كند.ارائه مي را بشر نياز مورد كاالی و خدمات علمي،
عامل تبديل منابع طبيعي، سرمايه و نيروی  فناوری

انساني به كاال و خدمات است كه عناصر متشكله و يا 
افزار يا افزار، انساناركان آن عبارت است از: سخت

نيروی انساني متخصص، فناوری متبلور در اسناد و 
ی به فناور ها يا نهادافزار.مدارك يا اطالعات، سازمان

 هایمعنای كاربرد منظم معلومات علمي و ديگر آگاهي
يافته برای انجام وظايف عملي است. به بيان نظام
تر، فناوری كاربرد عملي دانش و ابزاری برای ساده

عه سزايي بر توسهكمک به تالش انسان است و تأثير ب
در  .(Jiaohui & Hong, 2014) جوامع بشری دارد

ناوری جديد از سوی نيروی بحث فناوری، پذيرش ف
[. فناوری، مديريت مناسب 7انساني بسيار مهم است ]

دانش، سرمايه و منابع موجود است كه سبب تغييراتي 
كند و رضايت كاربران شود، ارزش افزوده ايجاد ميمي

 [.1شود ]را موجب مي

  فناوريمورفولوژي  -3

شناسي به عاريت گرفته واژه مورفولوژی كه از زيست
شناسي است و در معنای شده در معنای لغوی ريخت

علمي شناخت اركان و اجزای يک پديده به نحوی كه از 
شناخت اركان بتوان به ماهيت كلي پديده پي برد است 

[. فناوری دارای سطوح و اجزای مختلفي است كه 8]
توجهي به اين سطوح و اجزا، ارتباط بين اجزا، ارتباط بي

توجهي به فاكتورهای اری و نيز بياين اجزا با محيط ك
محيطي، اجتماعي، اقتصادی و سياسي از كارايي و 

 [.9گيری از فناوری خواهد كاست ]راندمان بهره
داری سه جزء متمايز از يكديگر و دارای  فناوریهر 

 :[10است ] اهميتي يكسان است. اين اجزا به شرح زير
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قي استقرار منط افزار: ساختار فيزيكي وسخت. 1

آالت كه برای انجام دادن وظايف تجهيزات يا ماشين

 روند.مي به كار

 انجام دادن برایافزار افزار: دانش استفاده از سختنرم. 2

 وظايف.

در مسيری  فناوریافزار: داليل استفاده از مغز. 3

 مشخص يا به عبارتي ديگر دانش چرايي.

نظر از سطوح مذكور بايد به سطح دانش صرف

های فني مرتبط با چگونگي كسب شده و مهارت)دانش 

 كارها( نيز توجه كرد. درستانجام دادن 

 :ردكتوان به چهار سطح كلي تقسيم مي را فناوری

 افزارآالت يا ابزار توليد يا فن. ماشين1

 افزارهای توليدی يا انسانمهارت و تجربه. 2

 افزار. اطالعات و دانش فني يا اطالعات3

 افزاري و مديريت يا سازمان. سازمانده4

فناوری نشان داده شده اين چهار جزء  (1) در شكل

 :است

 
 [10مورفولوژي فناوري ] -1 شکل

هاي مبتني بر در شرکت فناورانهنوآوري  -4

 پيشرفته فناوري

عنوان يک فناوری بهمهم های ورودیيكي از 

است كه با هدف بهبود تحليل  فناورانه، نوآوری سيستم

نوان ع و به هتوسعه پيدا كرد ،های نوآوریسبک سيستم

تری به نام رويكرد بخشي از مكتب نظری گسترده

. ايده اصلي اين [11ه است ]سيستم نوآوری معرفي شد

ه كنندعامل تعيين است.آن  فناوریدر پايش رويكرد 

ات سسؤهای فردی يا متغييرات فناورانه فقط در شركت

شود، بلكه در يک ساختار اجتماعي پژوهشي يافت نمي

ها و مؤسسات دانشي تعبيه گسترده كه در آن شركت

 فناورانهسيستم نوآوری  [.3] اند، وجود داردشده

ای پويا از تعامل عوامل در حوزه عنوان شبكهتواند بهمي

صنعتي خاص تحت زيرساخت نهادی خاص  - اقتصادی

ريف تع فناوری،كارگيری انتشار و بهو دخيل در توليد، 

تي عنوان موجوديبه فناورانهدر اين تعريف سيستم . شود

جديد را های فناوریزمان طور همد كه بهشومعرفي مي

موجود حمايت و های فناوریآورد و از وجود ميبه

امكان  هفناورانمفهوم سيستم نوآوری . كندپشتيباني مي

آورد، زيرا مي نيز فراهم تجزيه و تحليل فرامرزی را

ها محدود به مرزهای مرزهای اين نوع سيستم

 عنوان يكي از و اين امر به ندجغرافيايي خاصي نيست

ست. اها وجوه تمايز اين سيستم با ديگر انواع سيستم

 توان از اين نوع سيستم نوآوری بهبه همين دليل مي

 گيریيند نوآوری و شكلامنظور تجزيه و تحليل فر

 [. 11] كرد بسيارینايع نوظهور استفاده ص

 يفناورهاي مبتني بر در شرکت فناوريپايش  -5

 پيشرفته

های كه سازمانپايش فناوری به اين مفهوم است 

د را به موجوهای فناوری بايدمبتني بر فناوری پيشرفته 

رو را ها و تهديدهای پيشخوبي بشناسند و فرصت

د. كننريزی ها برنامهخوبي تشخيص دهند و برای آنبه

 گيرد كه بتوانمي به اين منظور صورت فناوریپايش 

 ررسي و تأثيراترا به خوبي شناخت، ب فناوری موردنظر

های فناوریو همچنين آن را با ديگر  آن را درك كرد

ه فناوری پيشرفتهای مبتني بر كار رفته در سازمانهب

ا قايسه بدر اين فرايند، به كمک م. ديگر مقايسه كرد

اط قوت نق ،پيشرفته فناوریهای مبتني بر ديگر سازمان

شود و تمركز بر مشكالت و مسائل مي و ضعف نمايان

  شودايجاد ميخاص  فناوریناشي از كاربرد يک 

(Rip, 2015.) 

در اصل اين رويه مبتني بر نقاط قوتي است كه بايد 

ها تكيه كرد و در رفع نقاط ضعف كوشيد. به طور به آن
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ناوری فنگاهي هدفدار به تغييرات  فناوریكلي در پايش 

شناسايي وضعيت موجود در نظر است و هدف آن مد

 [.3] فناوری و كمک به مديريت و توسعه آن است

 الگوشناسي پايش فناوري -6

 پايش فناوري مورين مدل -6-1

 حال عين در و نتريقديمي از يكي مدل، اين

پايش  در مورد كه است هاييمدل ترينشدهشناخته

 زير فعاليت چهار مدل، اين در. است شده ارائه فناوری

 شده مطرح پايش فناوری در اصلي گام چهار عنوان به

 :[14است ]

 كه هاييفناوری بخش اين در: هافناوری شناسايي. 1

 يشرفتهپسازمان مبتني بر فناوری  فعاليت با مرتبط

 نسازما فناورانه نيازهای يا شده هستند، شناسايي

 .شودمي شناخته

 شناخته هایفناوری گام اين در: هافناوری ارزيابي. 2

 و هافناوری بينيپيش. شوندمي ارزيابي شده

 صورت مرحله اين در نيز هاآن عمر دوره شناسايي

 .گيردمي

 انتخاب فناوری گام اين در: فناوری توسعه و بهبود. 3

 درون در آن بهبود و توسعه و شودمي كسب شده،

  .گيردمي انجام سازمان

 اي بهبود يافته فناوری از گام اين در: بهينه استفاده. 4

 استفاده ،شده سازگار سازمان با ديگرعبارت به 

  .شودمي بهينه

  پايش فناوري گريگوري مدل -6-2

فناوری  پايش مدل پايش فناوری، ادبيات در

 هایفعاليت و گرفته قرار بسياری مورد توجه گريگوری

 .است شده انجام فرايندی چارچوب اين حول بسياری

 پايش فناوری فرايند مورد در 1995 در سال گريگوری

 زا اندعبارت كه كرد ارائه را ایمرحله پنج و عام فرايند

[15:]  

 دارای وكاركسب برای كه هاييفناوری شناسايي. 1

 .باشند توانندمي يا هستند اهميت

 سازمان توسط بايد كه هاييفناوری انتخاب. 2

 شوند. پشتيباني

 اند. شده انتخاب كه هاييفناوری جذب. 3

 منفعت توليد برای هافناوری از برداریبهره. 4

 و محصوالت در كه خبرگي و دانش از محافظت. 5

 دارد.  وجود توليدی سيستم

 همکاران و فال فناوريپايش  مدل -6-3

 استفاده گريگوری مدل از وی، همكاران و فال

. ادندد بسط را آن ديگر، مفهوم دو به توسل با و اندكرده

 : از اندعبارت مفهوم دو اين

 فهوظي بسياری: فناوری راهكار و بنگاه راهكار تفاوت. 1

 ميان ايجاد يكپارچگي را فناوریپايش  اصلي

 ساير و بنگاه محوریقابليت حالت راهكارهای

 ریواگذا يا فعاليت يک انجام مانند بنگاه راهكارهای

 هابنگاه از بسياری در. دانندمي پيمانكاران به آن

 پشتيباني تا شودمي باعثراهكارها  اين تفكيک

 در منظور، اينبه .يابد كاهش راهكارها از اثربخش

 مطرح فناورانه و تجاری دورنمای نوع دو ،فال مدل

 با فناوریپايش  فرايند طريق از كه است شده

 .يابندمي ارتباط يكديگر

 جای سطح سه در توانمي را فناوریپايش  فرايند. 2

 :از نداعبارت كه داد

 و كلي دورنمای به سطح اين: راهكار سطح -الف

 بر منطبق بيشتر و دارد اختصاص بنگاه تجاری

 اين در فناوری شناسايي. است بنگاه راهكار

 از محافظت و انتخاب گرچه دارد جای سطح

 كلي راهكار اين با مرتبط حدی تا نيز فناوری

 .است

 راهكار سطح دو مابين سطح اين: نوآوری سطح -ب

 محافظت و انتخاب هایگام و است عملياتي و

 .دشومي مطرح سطح اين در بيشتر فناوری از
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 هایفعاليت ميان در هاشركت از بسياری در

 محافظت و انتخاب هایگام نوعي به نوآورانه،

 .شودمي مشاهده

 کي هایفعاليت از سطح اين در: عملياتي سطح -پ

 و فناورانه دورنمای برمبنای بيشتر كه بنگاه

 شود،مي طراحي فناورانه عوامل تأثيرتحت

 پذيرد.مي انجام هافناوری از برداریبهره و جذب

 اين از فال: فناوری فشار مقابل در تقاضا كشش. 3

 خود فرايندی چارچوب تقويت منظوربه نيز مفهوم

 كشش چارچوب، اين مطابق. ه استگرفت بهره

 رب آيد،مي دستبه تجاری دورنمای از كه تقاضايي

 ترتيباينبه. گذاردمي تأثير فناورانه دورنمای

. گيردمي قرار تقاضا تأثيرتحت بنگاه فناوری راهكار

 تا شودمي باعث راهكار و فناوری ديگر سويي از

 و گيرد تأثير فناوری دورنمای از تجاری دورنمای

  .شود ايجاد فناوری فشار ترتيباينبه

 تواندمي خوبيهب همكاران و فال مدل در مجموع،

. ندك تصوير بنگاه در را فناوریپايش  فرايند چارچوب

 عوامل ميان تعامل و وگوگفت بر مدل، اين مطابق

 ورمنظبه  وكاركسب يک در فناورانه عوامل و بازرگاني

 .ودشمي تأكيد فناوریپايش  از اثربخش پشتيباني

 دانش جريان ايجاد مستلزم درست فناوریپايش 

 رمنظوبه شركت در فناورانه و بازرگاني منظر دو ميان

 نهفناورا فشار و بازار كشش ميان تعامل به دستيابي

 فتبا به وابسته هم دانش، هایجريان اين طبيعت. است

 برای مثال، ،است خارجي بافت به وابسته هم و داخلي

 فرهنگ و بازار پويايي وكار،كسب اهداف به توانمي

 .كرد اشاره زمينه اين در سازماني

 ديگر هايمدل -6-4

 طرحم فناوریپايش  درباره كه فرايندهايي ساير

 .كنيممي مرور مختصر صورتبه  نيز را اندشده

 فرايندی را فناوریپايش  فرايند ،و همكاران وانگ

 [:17] دانندمي زير چهار مرحله بر مشتمل

 ایهتوانمندی توسعه منظوربه گام اين: ريزیبرنامه. 1

 .پذيردمي انجام سازمان فناوری

 نگاهب برای كليدی هایفناوری گام اين در: شناسايي. 2

 .شوندمي شناسايي توسعه با مرتبط هایحوزه و

 مشخص گام اين در: شده شناسايي فناوری كسب. 3

 چگونه دوم گام در شده شناخته فناوری كه شودمي

 خريد طريق از تواندمي فناوری كسب. شود كسب

ی هابنگاه با همكاری برایآن  ساخت يا فناوری

 .پذيرد انجام ديگر

 ودشمي تالش گام اين در: فناورانه توانمندی توسعه. 4

 و دهيجهت برای مناسبي نهادی مكانيزم تا

 اندازیراه فناورانه هایتوانمندی توسعه هماهنگي

 اين كنترل و سنجش هایسياست همچنين. شود

 .شودمي طراحي توانمندی توسعه

 صوصخ اين در را زير ایمرحله پنج مدل ،سزاجنا

 [: 18داده است ] ارائه

 سازمان برای مهم هایفناوری از آگاهي. 1

 فناوری جذب. 2

 سازمان با سازگاری. 3

 هافناوری ارتقای. 4

 دل هاآن از سازمان بايد كه هاييفناوری رهاسازی. 5

 بكند

 ناوریفپايش  از را زير ایمرحله پنج فرايند نيز ژولي

 [: 19ه است ]ساخت مطرح

 تصويرسازی. 1

 رشد. 2

 نمايش. 3

 ارتقا. 4

 دارینگه. 5

 عهتوس فرايند و نوآوری با ارتباط در غالباً هامدل اين

 رد كرويكشنک و اسكيلبک. اندشده طراحي محصول،

 تجاری هایفعاليت با را گريگوری مدل1997سال 

 [.20]ساختند  مرتبط
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 سازماني سطح سه هاآن يافتهبسط مدل در

 هاآن در فناوریپايش  سطح سه كه شد شناسايي

 :از نداعبارت سطح سه اين كه شودمي اعمال

 توانمي چگونه(: ایشبكه ديدگاه) شركتي سطح. 1

 كرد؟ مديريت مختلف هایبخش در را فناوری

 توان بامي چگونه(: بيروني ديدگاه) تجاری سطح. 2

 كرد؟ كسب را رقابتي مزيت فناوری،

توان مي چگونه(: دروني ديدگاه) عملياتي سطح. 3

 رساند.  بهينه حالت به را فناوری از استفاده

 گيريبندي و نتيجهجمع -7

 برای هايشانتالش در را مديران ،فناوری پايش

 جايگاه تقويت و اثربخشي افزايش وری،بهره بهبود

 يشترب ملي سطح در فرايند اين. كندمي هدايت رقابتي

 یفناور و علم پيشبرد در عمومي هایسياست نقش بر

 ويژههب و جامعه بر فناوری كلي تأثيرات و است متمركز

 قرار بحث مورد را پايدار اقتصادی توسعه در آن نقش

 همچون مقوالتي ملي، سطح در فناوری پايش. دهدمي

 پيامدهای و ايمني و سالمتي بر فناوری تأثير

 رد فناوری هایسياست .گيردبرمي در را محيطيزيست

 استفاده برای چارچوبي درواقع سازمان، و دولت سطح

 كاركنان و جامعه منافع جهت در فناورانه تغييرات از

 [. 10]هستند  سازمان

 دنيای در فناوری پايش به توجه داليل ترينمهم

 ،فناورانه تحوالت گيریسرعت: از نداعبارت كنوني،

 هایلوكب گيریشكل و رقابت در تغيير قلمرو، در تغيير

 مناسب، آموزشي فناوری از استفاده نتيجه در. تجاری

 ابزار و مديريتيهای بازی آموزشي، كارگاه موردكاوی،

 آموزشي هایبرنامه در مورد استفاده هایروش و

 افزايش و بيشتر جذابيت ايجاد برای مديريت سازمان

 رد مؤثری بسيار ابزار فوق، موارد. است توسعه ضريب

 حين رد هاآن كارگيریبه برای تمريني و مفاهيم تثبيت

 تسرع و است تغيير حال در دنيا .دنشومي تلقي عمل

 دیجدي هایفناوری. شودمي بيشتر روزروزبه تغيير اين

. زنندمي برهم را بازرگاني معامالت و كنندمي ظهور

 ييراتتغ اين با بتوانند بايد نيز مديريت هایسيستم

 [3]بيايند  كنار

 دنيای تفاوت ترينمهم فناورانه تحوالت سرعت

 تغيير با موضوع اين. است شده معرفي ديروز با امروز

 جهاني رقابت. است همراه فناوری كارگيریبه قلمرو در

 و 1980 هایدهه در. است جديدی مقوله تقريباً  نيز

 الملل،بين صحنه در جديد كشورهايي ظهور با ،1990

 قدرت موازنه ،پس از آن. گرفت شدت جهاني رقابت

 اكنونهم. است تغيير حال در طور دائمبه اقتصادی

 تجربه را جهاني آزاد تجارت جهان، كشورهای بيشتر

 زا يكي به تجاری، هایبلوك گيریشكل و كنندمي

است  شده تبديل حاضر عصر بارز هایويژگي

(Pursell, 2007). 

 ترينمهم كه گفت توانمي بندیجمع عنوانبه

 های مبتني برشركت در فناوری پايش به توجه داليل

 :از نداعبارت پيشرفته فناوری

 فناورانه تحوالت گرفتن سرعت -

 طابقم سازیانبوه به انبوه توليد از) قلمرو در تغيير -

 (سفارش با

 در جديد كشورهای حضور) رقابت در تغيير -

 (رقابت قوانين تغيير و رقابت صحنه

 تجاری هایبلوك گيریشكل -
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Abstract 

Technology is a set of information, tools and techniques that are derived from science and practical 

experience used in the design, development, manufacture and deployment of products, processes, 

systems and services. Nowadays the main reasons for considering technology monitoring include: 

accelerating technological developments, changes in domain, changes in competition and the formation 

of trade blocs. Technology monitoring is applied to know the used technology and, examine its effects 

and also compare with other technologies used in other high-technology companies. In fact, this method 

is a tool for high-technology companies to identify existing technologies and the opportunities and 

threats ahead as well to recognize and plan for them. In this process, by comparison with other high-

technology companies strengths and weaknesses are appeared and by focusing on the problems, the use 

of a specific technology is concerned. Basically this procedure is based on the improvement of strengths 

and elimination of weaknesses. In general, the aim of technology monitoring is to consider the changes 

in technology purposefully and to identify the status quo in technology and help to its management and 

development. This article discusses technology monitoring in high technology companies through 

literature review analysis. Hence in this paper the concept of technology is discussed first. Then the 

morphology of technology is discussed and later the technological innovation in high-technology 

companies, advanced technology and the management process of these innovative technologies are 

discussed. Then technology monitoring is explained and its models are also discussed. At the end the 

conclusion is drawn from the discussions. 

Keywords: Innovative technologies management, Technology monitoring, High-technology companies, 

Information technology, High-technology 
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