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چکیده
آن  تغییرات  رصد  و  شناسایی  که  شده  تبدیل  مهم  پدیده ای  به  سازمان ها  و  جوامع  برای  فناوری  اخیر،  دهه های  در 
امری ضروری است. همچنین افزایش دسترسی به اطالعات و فناوری های گوناگون باعث تغییر فضای کسب وکارها 
بقا هستند  به  قادر  سازمان هایی  فقط  رقابتی،  پیچیدۀ  محیط  این  در  است.  رقابت شده  دنیای  روزافزون  پیچیدگی  و 
که توانایی ها و ظرفیت های فناورانۀ خود را بهبود بخشند و رویکردهای هوشمندی فناوری را در سازمان خود به کار 
گیرند. موضوع هوشمندی فناوری طی سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. بررسی ادبیات 
موجود در این حوزه، سهم بسزایی در فهم بهتر هوشمندی فناوری خواهد داشت و به بهبود فرایندهای برنامه ریزی و 
تصمیم گیری سازمانی در حوزۀ فناوری منجر  خواهد شد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی مبانی نظری و پیشینۀ 
تعاریف، جایگاه، اهداف و چالش های  این پژوهش  با روش کتابخانه ای است. در  فناوری  پژوهش های هوشمندی 
هوشمندی فناوری از دیدگاه محققان متعدد به تفصیل بررسی می شوند و کاربردها و نمونه های پیاده سازی هوشمندی 

فناوری نیز در داخل کشور و در چندین صنعت ارائه می شود. 
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مقدمه

که  پیچیده اند  و  ناپایدار  محیطی  تجربۀ  درحال  بنگاه ها  امروزه 
اجتماعی  تغییرات  فناوری،  سریع  پیشرفت  جهانی شدن،  به سبب 
به طور  محصوالت  عمر  چرخۀ  کوتاه شدن  همچنین  و  اقتصادی  و 
فزاینده ای رقابتی بوده است )Mutua and Ngugi, 2012؛ امینی، 

1396(. در این محیط رقابتی، سازمان ها بیش از هر زمان دیگری 
مانند  سنتی  رقابتی  اهرم های  به  اعتماد  و  تکیه   

ً
صرفا که  دریافته اند 

افزایش کیفیت، کاهش هزینه و تمایز در ارائۀ محصوالت و خدمات 
در  انعطاف پذیری  و  مثل سرعت  مفاهیمی  و درعوض  نیست  کافی 
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رقابت نمود درخور  توجهی پیدا کرده اند )ناظمی وادقانی، 1391(. 
پیش بینی روندها و تغییرات آتی در توسعۀ فناوری، شایستگی محوری 
است الزم  محیطی  چنین  در  سازمان ها  رشد  و  بقا  برای  که   است 

.)Alzubi et al., 2019( 
به منظور  که  است  ابزاری  فناوری  امروز،  کسب وکار  دنیای  در 
در  می شود.  مطرح  رقابتی  مزیت  کسب  و  افزوده  ارزش  خلق 
که  بقاست  به  قادر  سازمانی  رقابتی،  پیچیدۀ  محیط های  این 
رقابت پذیر باقی  ماَند و عملکرد خود را در توانمندی های فناورانه 
داده ها  از  استفاده  مستلزم  توانمندی ها  این  تقویت  کند.  تقویت 
ضرورت  مسئله  این  است؛  فناوری  حوزۀ  در  جدید  اطالعات  و 
کاربرد هوشمندی فناوری در سازمان ها را توجیه می کند؛ بنابراین 
هوشمندی در حوزۀ مهمی چون فناوری می تواند شرایط سازمان ها 
را در توانمندی های نوآوری فناورانه و رقابت پذیری بهبود بخشد 

)بنیادی نائینی و همکاران، 1395(.
به منظور  که  است  فرایندی  تکنیکی  یا  فناوری  هوشمندی 
راه  از  خالقیت  با  همراه  راهبردی  فناوری  توسعۀ  عملکرد  بهبود 
احتمال  کاهش  و  جدید  راهبردهای  بالقوۀ  گزینه های  شناسایی 
است  شده  معرفی  راهبردی  ناپیوستگی های  درصورت  شکست 
 Manzini and Nasullaev, بنیادی نائینی و همکاران، 1395؛(
2017(. به عبارت دیگر، هدف از هوشمندی فناوری، بهره برداری 
محیط  بالقوۀ  تهدیدهای  مقابل  در  دفاع  و  بالقوه  فرصت های  از 
شرکت است که از راه انتقال سریع اطالعات مرتبط با روند فناوری 
می پذیرد  صورت  شرکت  تصمیم گیرندگان  به  سازمان  محیط  در 

.)Lichtenthaler, 2003(
در بسیاری از فعالیت های سازمانی مانند برنامه ریزی راهبردی، 
جذب،  ظرفیت  فناوری،  تغییرات  مدیریت  منابع،  از  بهره برداری 
و  محصول  توسعۀ  تولید،  و  ساخت  یادگیری،  توسعه،  و  تحقیق 
نوآوری  توانمندی های  یا  پویا  قابلیت های  و  بازاریابی  فرایند، 
از  پشتیبانی  در  حیاتی  تأثیری  فناوری  هوشمندی  فناورانه، 
اشتون  تعریف  براساس   .)Fleisher, 2006( دارد  تصمیم گیری 
و  جمع آوری  فرایند  فناوری،  هوشمندی   )1995( استیسی  و 
برای  را  الزم  گاهی  آ که  است  فناورانه  دانش  و  اطالعات  تحلیل 
اخذ تصمیم در حوزۀ فناوری فراهم کرده، به قدرت رقابت پذیری 

شرکت ها کمک می کند. 
حوزۀ  در  پیشین  پژوهش های  دستاوردهای  و  یافته ها  با  آشنایی 
هوشمندی فناوری  برای پژوهشگران حوزۀ مدیریت فناوری و مدیران 
سازمان ها و شرکت های فناوری محور مفید است )صفدری رنجبر 
و همکاران، 1396(. ازاین رو در این پژوهش، که با روش مطالعۀ 
کاربردهای  و  مفاهیم  شده  تالش  است،  شده  ارائه  کتابخانه ای 
هوشمندی فناوری به صورت جامع بررسی شود. همچنین با بررسی 
شده  مشخص  ایران  در  فناوری  هوشمندی  پیاده سازی  نمونه های 
توانمندی های  کارایی  افزایش  به  فناوری  به کارگیری هوشمندی  که 

بنابراین  شده؛  منجر  شرکت ها  این  رقابت پذیری  قدرت  و  فناورانه 
نوآوری  توانمندی های  کارایی  افزایش  در  فناوری  هوشمندی  تأثیر 

فناورانه و رقابت پذیری به اثبات رسیده است.

1. هوشمندی فناوری

پیش از پرداختن به تعریف هوشمندی فناوری الزم است معنای چهار 
واژۀ اصلی در این حوزه، یعنی داده، اطالعات، دانش و هوشمندی 
یکدیگر  با  نزدیکی  ارتباط  واژه ،  چهار  این  شوند.  بررسی  به تفصیل 
دارند و اغلب در توالی با هم بیان می شوند. در اکثر موارد، اطالعات 
 ادغام اطالعات با تجربه و هوشمندی از داده ها به دست می آید. دانش
در  داده  است.  تصمیم گیری  الگوی های  و  دانش  اطالعات،  ادغام 
آماره ها(  و  اندازه ها  واقعیت های شکل نایافته )حقایق،  به منزلۀ  لغت 
تعریف می شود که درحکم پایه ای برای استدالل، بحث و محاسبات 
وجود  معنی  چندین  اطالعات  برای  درحالی که  می رود؛  به کار 
اطالعات   )1395( نی ریزی  پژوهِش  در   .)1395 )نی ریزی،  دارد 
تکه هایی از دانش تعریف می شود که قابلیت انتقال، کدبندی، ذخیره 
و بازیابی دارند و دانش به مثابۀ حالت یا وضعیت دانستن چیزی از 
راه تجربه و درک حقیقت یا واقعیت از راه استدالل و شهود تعریف 
می شود. دانش اطالعاتی را سازمان دهی می کند که کاربرش جذب 
کرده و به رفتارش ملحق شده است. درنهایت هوشمندی نیز به منزلۀ 

توانایی فهم و به کارگیری دانش تعریف می شود.
فاقد  کاری  را  مفاهیم  این  میان  تمایز  ایجاد  محققان،  از  برخی 
منفعت می دانند؛ برای مثال می توان به آرای پن و پنیکس )2017( 
و مس )1982( اشاره کرد که بیان می کنند داده ها، لغات و هر چیز 
آن ها  بین  تمایزی  و هیچ  قرار می گیرند  اطالعات  دستۀ  دیگر جزو 
با  که   ،)2018( الیت  و  کاستا  و   )1979( فارادین  نظر  یا  نیست، 
یا  از دانش است  فیزیکی  نمایش   

ً
این استدالل که اطالعات صرفا

بازنمایی آن به شمار می آید، وجود تمایز میان اطالعات و دانش را رد 
می کنند. با وجود این، در بسیاری از پژوهش های پیشین بر تفاوت 

کید شده است. میان داده، اطالعات، دانش و هوشمندی تأ
خلق  به  داده ها  سازمان دهی   ،)2000( میلر  و  میلر  باور  به 
اطالعات و تحلیل اطالعاتی منجر می شود که هوشمندی را ایجاد 
و  و خام  را درحکم حقایق ساده  داده   )2002( ویلسون  می کند. 
تعریف  گرفته  قرار  چارچوب  در  داده های  به منزلۀ  را  اطالعات 
ذرات  به منزلۀ  را  داده   )2016( بولجر  و   )1995( فالد  می کند. 
پراکندۀ دانش تعریف می کنند. ترکیب این قطعات دانشی و افزودن 
تحلیل  با  می کند.  خلق  را  اطالعات  داده ها،  به  محتوایی  معنای 
اطالعات، می توان هوشمندی را خلق کرد که به نوبۀ خود به افزایش 
قدرت تصمیم  گیری منجر می شود. فالد )1995( در پژوهش خود 
دانش را تعریف نمی کند. چو )2002( و چاتزیپاناگیوتو1 )2017( 

1. Chatzipanagiotou
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اطالعات و دانش را به منزلۀ خروجی های کار بشری )تالش های 
تجمع   .)1394 فراهانی،  )فرمهینی  می کنند  توصیف  شناختی( 
داده اطالعات را ارائه خواهد کرد و تراکم تجارب دانش را نتیجه 
می توان  را  هوشمندی   ،)2002( چو  نظر  براساس  داد.  خواهد 
خلق و تسلط بر دانش تفسیر کرد که تعیین کنندۀ رفتار سازگار و 
این تعریف، سازمان هوشمند سازمانی است  بنابر  پایدار است؛ 
که چگونگی خلق و استفاده از دانش به منظور نوآوری، سازگاری 

و پایداری را می داند. 
داده را می توان رشته ای از نمادهای اولیه مانند اعداد و حروف 
تعریف کرد و اطالعات با استنباط معنی از این داده های سودمند، 
 Meadow et al., 1992;( می شود  خلق  ارزیابی شده  و  معتبر 
از طرف دیگر،   .)Nair, 2015; Malhotra and Nair, 2015
دانش از لحاظ اعتبار و قطعیت درجۀ باالتری به نسبت اطالعات 
دارد و ویژگی اطالعات به اشتراک گذاشته شده و مورد توافِق یک 
اجتماع را دارد )فرمهینی فراهانی، 1394(. جدول 1 دیدگاه های 

گوناگون دربارۀ تعاریف ارائه شده را به اختصار نشان می دهد.
فناوری  هوشمندی  اصطالح  برای  را  گوناگونی  تفاسیر  پژوهشگران 
مطرح کرده اند. برخی اصطالحات مانند پیش بینی فناوری و هوشمندی 
برده  به کار  فناوری  هوشمندی  به جای  یا  مشابه  نیز  رقابتی  تکنیکی 
هدایت شده  فناوری  هوشمندی  میان  محققان  اکثر  به عالوه،  شده اند. 
 Eilers et( شده اند  قائل  تفاوت  هدایت نشده  فناوری  هوشمندی  و 
هوشمندی   )2003( لیختن تالر1   .)al., 2017; Ehls et al., 2016
به  که  روشی  از  که  می داند  وظیفه ای  عملکردی  به صورت  را  فناوری 
یا  فناوری  هوشمندی  دیگر،  تعریفی  در  است.  مستقل  درمی آید  اجرا 
تکنیکی فرایندی است که به منظور بهبود عملکرد توسعۀ راهبردی همراه 

1. Lichtenthaler

با خالقیت از راه شناسایی گزینه های بالقوه، راهبرد های جدید و کاهش 
احتمال شکست درصورت ناپیوستگی های راهبردی معرفی شده است. 
راهبردی  ارزیابی  راهبردی،  پایش  فناوری  هوشمندی  تعریف،  این  با 
 Manzini and Nasullaev,( می شود  را شامل  راهبردی  پیش بینی  و 
راهبردی  هوشمندی  به نوعی  فناوری  هوشمندی  بدین ترتیب  2017(؛ 

به شمار می رود.
متخصصان  مبتنی بر  رهیافت  قیاس  با  در  راهبردی  هوشمندی 
در مدیریت راهبردی مزایای متعددی دارد )Yoon, 2008(. در 
قابلیت  اطالعات  از  عظیمی  حجم  راهبردی،  هوشمندی  فرایند 
آن  پردازش  به  قادر  به تنهایی  انسان  که  اطالعاتی  دارند،  پردازش 
نیست. ابزارهای این فرایند نیز حجم بسیاری از اطالعات را تولید 
مدیریت  توانایی  راهبردی  هوشمندی  دیگر،  طرف  از  می کنند. 
می تواند  که  به نحوی  دارد؛  را  اینترنت(  مثل   ( روزآمد  اطالعات 

نیازمندی های  اطالعاتی کاربران را به سرعت برآورده سازد.
از مهم ترین آثاری که تاکنون پیرامون موضوع هوشمندی راهبردی 
دو  به  نوشته شده است، می توان  دنیای مدرن(  بافت  )با درنظرگرفتن 
شتون )1997(، کوُبرن )1999( و بولجر )2016( اشاره کرد 

َ
ا کتاب 

که هریك به گونه ای هوشمندی راهبردی را تعریف می کنند. در کتاب 
اشتون، هوشمندی فناوری این گونه تعریف می شود: اطالعات تجاری 
فناورانۀ  یا  توسعه های علمی  یا  و  تهدیدها، فرصت ها  دربارۀ  حساس 
دارند  را  شرکت  رقابتی  موقعیت  در  اثرگذاری  پتانسیل  که  خارجی 
)Ashton and Klavans, 1997(. کوبرن نیز هوشمندی فناوری را 
پراکندۀ  فناورانۀ  داده های  که  تحلیلی  فرایند  می کند:  تعریف  این گونه 
رقبا را به نوعی به دانش فناورانه قابل استفاده و مناسب دربارۀ موقعیت، 

.)Coburn, 1999( میزان تالش ها و روندهای رقبا تبدیل می کند
هوشمندی  از  بخشی  فناوری  هوشمندی  دیگر،  تعریفی  بنابر 
سرمایه گذاری های  درمورد  تصمیم گیری  پشتیبان  که  است  رقابتی 

یف داده، اطالعات و هوشمندی جدول 1: خالصۀ تعار

پژوهشگران

یف تعار

Miller and 
Miller, 2000

Wilson, 2002
Fuld, 1995

Bulger, 2016
Choo, 2002; Chatzi-

panagiotou, 2017

Meadow, Boyce, and 
Kraft, 1992
Nair, 2015

Malhotra and Nair, 2015

حقایق ساده و خام-تعریف داده
تکه ها و ذرات پراکندۀ 

دانش
-

رشته ای از نمادهای اولیه مانند 
اعداد و حروف

تعریف 
اطالعات

دادۀ  
سازمان دهی شده

داده های در 
چارچوب قرارگرفته

ترکیب قطعات دانشی 
همراه با افزودن معنای 

محتوایی

خروجی های کار بشری 
)تالش های شناختی(

معنی استنباط شدۀ داده های 
سودمند، معتبر و ارزیابی شده

---تعریف دانش
خروجی های کار بشری 

)تراکم تجارب(
داشتن ویژگی اطالعاتی

تعریف 
هوشمندی

اطالعات 
تحلیل شده

-
پایش اطالعات  
به  وسیلۀ تحلیل

-خلق و تسلط بر دانش
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علمی و راهبردی است و به تصمیم گیرندگان در محاسبه و ارزیابی 
 Hohhoff,( می کند  کمك  سازمان ها  سایر  راهبردی  نسبی  توانایی 
کید هوشمندی فناوری بر کارکرد تحقیق و توسعۀ سازمان  1997(. تأ
اکتساب  و  برنامه ریزی  نظیر  راهبردی  فعالیت های  دیگر  اما  است، 
می شود.  شامل  نیز  را  تجهیزات  سرمایه گذاری  فرایند  و  راهبردی 
رقابتی  هوشمندی  از  زیرمجموعه ای  فناوری  هوشمندی  ازآنجاکه 
است، بسیاری از تحقیقاتی که به هوشمندی رقابتی مربوط می شوند، 
 .)Taghva et al., 2014( هوشمندی فناوری را هم پوشش می دهند
فعالیت ها  از  دسته ای  به منزلۀ  فناوری  هوشمندی  پژوهش،  این  در 
تعریف شده است که به پشتیبانی تصمیم گیری های مدیریت عمومی 
و راهبردی سازمان مربوط می شوند. این امر از راه آماده سازی به موقع 
سازمان  محیط  راهبردی  واقعیت های  و  روندها  با  مرتبط  اطالعات 
)تهدید ها و فرصت ها( و با استفاده از ابزارهای جمع آوری، تحلیل و 

انتشار اطالعات حاصل می شود.
چندین  داده اند  ارائه   )ibid( همکاران  و  تقوا  که  تعریفی  در 

مفهوم حائز اهمیت بیان شده است:

عمومی  مدیریت  تصمیم گیری های  از  فناوری  هوشمندی   )1
به  نه فقط  تصمیم گیری  می کند.  پشتیبان  سازمان  راهبردی  و 
اطالعات موثق بلکه به بینش، سن، منابع و غیره نیز بستگی دارد؛ 
بنابراین هوشمندی فناوری عملی پشتیبانی  کننده است که می تواند 
به صورت رسمی یا غیررسمی صورت پذیرد. ازآنجاکه تصمیمات 
نشان  شوند،  اجرا  خودبه خود  یا  برنامه ریزی  فرایند  با  می توانند 
واکنشی  ویژگی های  دربردارندۀ  فناوری  هوشمندی  که  می دهند 

همۀ  در  است  ممکن  راهبردی  روند های  است.  پیش کنشی  و 
توانش های )پتانسیل های( هر سازمان تأثیر داشته باشند؛ بنابراین 
راهبردی  و  عمومی  مدیریتی  جنبۀ  دو  هر  در  فناوری  هوشمندی 

تأثیر می  گذارد؛

2( مفهوم روندها و واقعیت های راهبردی )فرصت ها و تهدیدها( 
یک  واقعیت ها  است.  تعریف  این  در  توجه  درخور  موضوع  نیز 
وضعیت را بیان می کنند، درحالی که روندها بیان کنندۀ تکامل این 
وضعیت اند؛ اما در تحقیقات اخیر به نظر می رسد این تمایز اساسی 
بین روندها و واقعیت ها در حوزۀ هوشمندی از میان رفته است. 
از سیگنال های  فناورانه، ممکن است  و روندهای  واقعیت ها  این 
ضعیفی از آینده ایجاد شوند و محدودۀ زمانی طوالنی مدتی داشته 
برای  بالغی  راهبرد های  است  ممکن  دیگر،  سویی  از  اما  باشند. 
بنابراین هوشمندی فناوری  حل مسائل فعلی وجود داشته باشد؛ 
هم با مسائل راهبردی و هم با مسائل عملیاتی )خواه واقعیت ها و 
روندها، خواه فرصت ها یا تهدیدها( سروکار دارد. درهرصورت، 

باید دیدگاهی یکپارچه شامل فناوری و بازار مدنظر قرار گیرد؛

است.  مرتبط  اطالعات  به موقع  آماده سازی  مفهوم،  سومین   )3
اطالعات فعلی ممکن است در آینده ارزش دیگری داشته باشند؛ زیرا 
پیش زمینۀ سازمان درحال تغییر است؛ بنابراین نه فقط داشتن اطالعاِت 
نیز مهم است؛  این اطالعات  به موقع، بلکه »هرچه سریع تر« داشتن 
در غیر این صورت ممکن است بار اضافی اطالعاتی به وجود آید که 
)ibid(. جدول 2  است  منابع همراه  تضییع  و  با مخاطرۀ سوءتفسیر 

تعاریف متعدد هوشمندی فناوری را به اختصار نشان می دهد.

یف هوشمندی فناوری مفهوم اصلیپژوهشگرانتعر

عملکرد وظیفه ای مستقل)Lichtenthaler )2003هوشمندی فناوری عملکردی وظیفه ای مستقل از روش اجراست.

هوشمندی فناوری فرایند توسعۀ راهبردی همراه با خالقیت به منظور بهبود 

عملکرد از راه شناسایی گزینه های بالقوه، راهبرد های جدید و کاهش 

احتمال شکست درصورت ناپیوستگی های راهبردی است.

Manzini and Nasullaev 

)2017(

توسعۀ راهبردی به منظور بهبود 

عملکرد

اطالعات تجاری حساس دربارۀ تهدیدها، فرصت ها یا توسعه های علمی 

خارجی یا فناورانه که پتانسیل اثرگذاری در موقعیت رقابتی شرکت را 

دارند.

Ashton )1997(
استفاده از اطالعات مربوط به 

تهدیدها و فرصت ها به منظور رقابت

فرایند تحلیلی که داده های فناوری پراکندۀ رقیب را به  نوعی دانش فناورانۀ 

قابل استفاده و مرتبط دربارۀ موقعیت، میزان تالش ها و روندهای رقبا 

تبدیل می کند.

Coburn )1999(
تحلیل داده های فناوری رقیب و تبدیل 

آن ها به دانش قابل استفاده 

بخشی از هوشمندی رقابتی که پشتیبان تصمیم گیری درمورد 

سرمایه گذاری های علمی و راهبردی است و به تصمیم گیرندگان در 

محاسبۀ توانایی نسبی راهبردی سایر سازمان ها کمك می کند.

Hohhoff )1997(
نوعی هوشمندی رقابتی و پشتیبان 

تصمیم گیری

هوشمندی فناوری، دسته ای از فعالیت هاست که به پشتیبانی تصمیم گیرِی 

مدیریت عمومی و فناوری سازمان مربوط می شوند.
Taghva et al. )2014(پشتیبان تصمیم گیری

یف هوشمندی فناوری جدول 2: خالصۀ تعار
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فناوری،  هوشمندی  است  گفتنی  ارائه شده،  تعاریف  به  توجه  با 
فعالیت ها  به  بیشتر  که  است  تصمیم گیری  پشتیبان  رویکرد 
راه  از  و  است  مربوط  سازمان  راهبردی  سرمایه گذاری های  و 
هوشمندانه تر،  تصمیم های  اتخاذ  به  کمک  و  راهبردها  بهبود 
و  تالش ها  از  را  مدیریت  و  کرده  کمک  سازمان  رقابت پذیری  به 

گاه می سازد. روندهای فناورانۀ رقبا آ

2. جایگاه هوشمندی فناوری

با توجه به انواع متعدد هوشمندی، که در سال های اخیر گسترش 
یافته اند، ضروری است نخست جایگاه هوشمندی فناوری به نسبت  
سایر انواع هوشمندی تبیین شود. هوشمندی رقبا نزدیک ترین نوع 
هوشمندی به  هوشمندی فناوری است. در این رویکرد، اطالعات 
می شود.  جمع آوری  رقبا  حقیقی  و  آتی  فعالیت های  به  مربوط 
هوشمندی  مشابه  تاحدی  کارکرد  حیث  از  رقابتی  هوشمندی 
و  می گیرد  دربر  را  گسترده تری  حوزۀ  که  تفاوت  این  با  رقباست، 
 Porter, 1985; Zhang( است  پورتر  رقابتی  نیروی  پنج  شامل 
et al., 2016(. هوشمندی رقبا به سبب بررسی مداوم و نظام مند 
به صنعت،  و جایگزین  معرفی محصوالت جدید  و  رقبا  ساختار 
)سیاه سرانی  می کند  ارزیابی  را  رقبا  رقابتی  راهبردی  تکامل 
و  رفتار  هوشمندی،  از  گونه  این   .)1396 همکاران،  و  کجوری 
 قابلیت های رقبا را نیز با هدف توسعۀ مزیت رقابتی ارزیابی می کند 
هوشمندی  هوشمندی،  دیگر  نوع   .)Adidam et al., 2009(
محیط  کنترل  از  است  عبارت  که  است  کسب وکار  یا  تجاری 
خارجی به طور قطعی برای کسب اطالعاتی که مربوط به مرحلۀ 
تصمیم گیری در شرکت )Gilad and Gilad, 1985(. بنابراین، 
امکان پذیری  دیدگاه های  مطالعۀ  با  کسب وکار  هوشمندی 
نوع  این  است.  ارتباط  در  آینده  در  سازمان  رقابتی  محیط های 
و  فراگیری  به  که  است  محیطی  دقیق  بررسی  مشابه  هوشمندی، 
به وقایع، روندها و روابط در محیط  از اطالعات مربوط  استفاده 
مسیر  برنامه ریزی  در  اطالعات  این  می پردازد.  سازمان  خارجی 
آتی فعالیت  سازمان به کار می رود )Auster and Choo, 1994؛ 

فرمهینی فراهانی، 1394(. 
و  فعلی  روند  درمورد  جمع آوری شده  اطالعات  کیفیت 
فناوری  مدیریت  اثربخشی  در  اساسی  شکلی  به  فناوری  آیندۀ 
 Cooper and Schendel, 1976; Ansoff,( می گذارد  تأثیر 
;1975; Aguilar, 1967; Tschirky, 1994; Iansiti, 2000 
این  از  فناوری  هوشمندی  بنابراین   .)Gerybadze, 1994
می پردازد،  فناورانه  روندهای  ارزیابی  و  مشاهده  به  که  دیدگاه 
 Tschirky,( است  فناوری  مدیریت  محوری  فرایندهای  از  یکی 
1994(؛ هرچند برخی از گزارش ها در گذشته، نشان می دهند که 
رهیافت های مبتنی بر هوشمندی فناوری در شرکت ها، به شکست 

 Lichtenthaler, 2003; Ransley, 1996;( شده اند  منجر 
.) Quinn, 1985; Balachandra, 1980; Currill, 1972

عامل  چهار  میان  در  را  فناوری  هوشمندی  جایگاه   1 شکل 
مدیریت  دانش،  مدیریت  راهبردی،  مدیریت  یعنی  مدیریتی 
 .)Savioz, 2004( می دهد  نشان  فناوری  مدیریت  و  نوآوری 
مدیریت راهبردی هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیم های 
وظیفه ای چندگانه ای است که سازمان را قادر می سازد به اهداف 
به زعم   .)1394 فراهانی،  )فرمهینی  یابد  دست  خود  راهبردی 
ویلن و هانگر، مدیریت راهبردی مجموعۀ تصمیم ها و اقدامات 
تعیین می کند.  بلندمدت شرکت ها را  مدیریتی است که عملکرد 
بررسی  مرحلۀ  چهار  شامل  راهبردی  مدیریت  پژوهش،  این  در 
 Wheelen( محیطی، تدوین راهبرد، اجرا و کنترل و ارزیابی است
and Hunger, 2004(. مرحلۀ اول، یعنی بررسی محیطی شامل 
محیط  و  ملی،  محیط  صنعت،  )مانند  خارجی  محیط  بررسی 
فراملی( و بررسی محیط داخلی سازمان )مانند ساختار، فرهنگ و 
منابع سازمان( است. در مرحلۀ تدوین راهبرد، نخست مأموریت 
سازمان تدوین می شود و بعد از تعیین اهداف عملیاتی و آرمان ها، 
باید به تدوین راهبردها پرداخت و درنهایت آخرین گام در تعیین 
حلقۀ  سیاست ها  است.  سازمان  سیاست های  تعیین  راهبردها، 
اجرا، سازمان  در مرحلۀ  اجرا هستند.  و  تدوین  بین مرحلۀ  رابط 
برنامه ها، بودجه ها و رویه ها را تعیین می کند. مرحلۀ نهایی کنترل 

و ارزیابی این راهبردهاست. 
انتخاب،  کشف،  نظام مند  فرایند  شامل  دانش  مدیریت 
که  به گونه ای  است؛  اطالعات  ارائۀ  و  تلخیص  سازمان د  هی، 
می بخشد  بهبود  خود  عالقۀ   مورد  حوزۀ  در  را  افراد  شناخت 
)نی ریزی، 1395(. سازمان به کمک مدیریت دانش و با استفاده 
از تجارب خود به شناخت و بینش می رسد و با تمرکز بر اکتساب، 
ذخیره سازی و استفاده از دانش، مسائل گوناگون را حل کرده، در 
برنامه ریزی و تصمیم گیری راهبردی از این دانش استفاده می کند. 
مدیریت دانش با بهره گیری از سرمایه های فکری سازمان، عالوه 
نیز  دارایی ها  این  افزایش  به  آن ها،  نادیده گرفتن  از  پیش گیری  بر 
تمامی  را می توان شامل  دانش  منجر می شود. همچنین مدیریت 
روش هایی دانست که سازمان به کمک آن ها، دارایی های دانشی 
خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، 
 and von( دانش است به روزرسانی و خلق  به کارگیری،  انتقال، 

.)Lubitz, 2007 Wickramasinghe
پایه های  مدل  نام  به  مدلی   )2000( همکاران  و  پروبست 
ساختمان مدیریت دانش را ارائه کرده اند که در آن، مدیریت دانش 
به شکل چرخۀ پویایی دیده می شود که شامل دو چرخۀ درونی و 
بیرونی و هشت جزء است. اجزای هشت گانۀ مدل مذکور، شامل 
نگه داری،  تسهیم،  توسعه،  کسب،  شناسایی،  دانشی،  هدف های 
استفاده، و ارزیابی است )افرازه، 1384(. در این مدل، شناسایی 
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دنیای  در  ماندن  به منظور  رقابتی  راهبردهای  از  پشتیبانی  دانِش 
برای  ساخت یافته  تالشی  دانش  شناسایی  است.  ضروری  رقابت 
)نوروزبخش،  است  شرکت  هر  دانشی  نواقص  و  خألها  تعیین 
به  که  است  دانش  کسب  الگو،  این  دیگر  مهم  جزو   .)1394
منجر  دانش  شناسایی  مرحلۀ  در  یافت شده  خألهای  ازبین رفتن 
می شود. این دانش از افراد، گروه ها یا منابع درون و برون سازمانی 

حاصل می شود. 
نوآوری  فرایند  هماهنگی  یا  سازمان دهی  به  نوآوری  مدیریت 
فرایندی   

ً
لزوما فرایند  این   .)Hauschildt, 1993( است  مرتبط 

درمورد  را  متفاوتی  دیدگاه های  پژوهش،  ادبیات  نیست.  رسمی 
چگونگی و مراحل فرایند نوآوری نشان می دهد. در این دیدگاه ها، 
این موضوع مشترک است که در آغاز فرایند، چیزی مشابه با دیدگاه 
وجود دارد و در پایان نوعی واقعی سازی یا تجاری سازی دیدگاه رخ 
می دهد. هوشمندی فناوری در گام های آغازین این فرایند کاربرد 
دارد؛ زیرا می تواند باعث خلق نظریه شده یا درحکم ورودی برای 

.)Savioz, 2004( خلق آن عمل کند
راهبرد ها  اداره کردن  اصلی  هدف  راهبردی،  مدیریت  در 
پژوهشگران  متمادی،  دهه های  برای  است.  گاهانه  آ به صورت 
کرده اند.  مطرح  راهبردی  مدیریت  برای  را  متفاوتی  دیدگاه های 
دیدگاه چیرکی )1998( در مورد »مدیریت یکپارچۀ راهبردی« به 
ورود راهبرد به درون مدیریت منجر می شود. براساس این دیدگاه، 
مدیریت  کارکردهای  با  انحصاری  به طور  راهبردی  موضوعات 
فناوری، ازجمله تحقیق و توسعه و مدیریت تولید ارتباط ندارند، 

بلکه به منزلۀ عاملی مهم باید در همۀ سطوح مدیریتی مدنظر قرار 
.)Tschirky, 2000( گیرند

چیرکی )1998( در پژوهش خود، نقش فناوری را در سه سطح 
در  معین  مسئولیت  پایه،  سطح  در  می کند.  بررسی  مدیریت  از 
قبال اهمیت راهبردی باید به منزلۀ موردی حیاتی در سیاست های 
گاهی دادن  آ آن،  با  لحاظ شود. همزمان  فناوری بنیان  شرکت های 
انتشار  سطوح  تمامی  در  شرکت  فرهنگ  در  باید  راهبرد  درمورد 
به  شرکت  سیاست های  تغییر  درحقیقت  راهبردی  سطح  یابد. 
راهبردهای قابل فهم است. در این سطح، اصول اثربخشی غالب 
سطح  این  در  راهبردی  تصمیم های  پیرامون  پرسش  سه  است. 

مطرح است که عبارت اند از:

1( چه راهی برای طی کردن وجود دارد؟

2( تولید یا خرید؟

3( نگه داری یا فروش؟

منابع،  تأمین  و  بازاریابی  مانند  مدیریت  جنبه های  دیگر  البته 
سطح  در  درنهایت  دارند.  بستگی  تصمیمات  این  به  به شدت 
عملیاتی یا اجرایی، راهبرد ها به اجرا درمی آید و اهداف کوتاه مدت 
تعیین می شود. برای مثال، تعیین اهداف کوتاه مدت در پروژه های 
از  رسمی  اطالعات  جریان  و  منابع  تخصیص  توسعه،  و  تحقیق 

فعالیت های این سطح است.
ممکن  راهبردی  مدیریت   ،)1998( چیرکی  دیدگاه  براساس 
 
ً
است وظایفی از مدیریت کلی را شامل شود. این وظایف مستقیما

)Savioz, 2004( یت شکل 1: جایگاه هوشمندی فناوری در میان سایر حوزه های مدیر
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بالقوۀ  توانایی های  اجرایی  و  راهبردی  پایه،  مدیریت  سمت  به 
 
ً
معموال فناوری  هوشمندی  می گیرند.  جهت  سازمان  در  نوآوری 
درمورد سطوح اجرایی و راهبردی مدیریت مطرح است. این مورد، 
همان گونه که درمورد توسعۀ شرکت صحت دارد، تا اندازه ای برای 

یکپارچه سازی تغییرات اجتماعی و راهبردی نیز صحیح است. 
به تدریج که اقتصاد صنعتی به سمت جهانی شدن پیش می رود، 
دسترسی به اطالعات جدید و استفاده از آن ها از راه منابع جهانی 
نیز حساس تر به نظر می رسد )Albagli et al., 1996(. اهمیت 
هوشمندی فناوری به شکل گسترده ای در تئوری و عمل پذیرفته 
شده است؛ اگرچه تحقیقات موجود در چگونگی هماهنگی این 
فرایند، نظر عکس دارند )Lichtenthaler, 2004(. هوشمندی 
برای  را  توجهی  درخور  فرصت های  که  است  هدفی  راهبردی 
باید  مهم،  این  به  رسیدن  برای  می کند.  فراهم  سرمایه گذاری 
تالش ها در این حوزه سازمان دهی شده باشند، از منابع پیچیده ای 
به  استفاده شود، هوشمندی  اطالعات  تحلیل  و  برای جمع آوری 
افرادی که می توانند و می خواهند از این راه عمل کنند منتقل شود 
و درنهایت باید بتوان افراد باتجربه و ماهر و مناسب را نیز استخدام 

 .)Norling et al., 2000( کرد
در  گسترده ای  شکل  به   راهبردی  هوشمندی  اهداف  و  محدوده 
مستندات مدیریت فناوری و نیز در صنایع بحث و بررسی شده است 
 Hauptmann and Pope,1992; Ashton, 1997; Gerybadze,(
Porter, 1991 ;1994(. به باور روربک، هوشمندی راهبردی تدارك 
شرکت  در  آن ها  تأثیرات  ارزیابی  و  راهبردها  به  مربوط  اطالعات 
است. این اطالعات از طرفی برای تصمیم گیری در تحقیق و توسعه 
گاهی واحدهای  و راهبردهای شرکت و از طرف دیگر برای افزایش آ
به  نزدیك  آینده ای  در  که  تهدیداتی  و  فرصت ها  پیرامون  اجرایی 
وقوع می پیوندند استفاده می شود. این فرایند، جمع آوری ارزیابی ها 
می شود  شامل  را  تهدیدها  و  فرصت ها  میان  فناورانه  ارتباطات  و 

.)Rohrbeck et al., 2006(
از  بسیاری  در  راهبردی  هوشمندی  فعالیت های  اگرچه 
با  فعالیت ها  این  و شدت  روش ها  اما  می شود،  انجام  سازمان ها 
 Blind et al., 1999; Kuwahara,( است  متفاوت  یکدیگر 
تهدیدها  مشخص شدن  از  پس  حتی  موضوع  این  البته   .)1999
به گفتۀ  اثربخش بستگی دارد که  به طراحی روشی  و فرصت ها، 

ویسنت و پالوپ1 )1996( آسان به دست نمی آید.
که  شرکت هایی  راهبردی،  نوآوری های  در  سرعت  عصر  در 
برنمی دارند  قدم  راهبردی  و  علمی  نوین  پیشرفت های  با  همراه 
هوشیارند  محیط  صنعتی  تغییر  هر  بر  که  شرکت هایی  به نسبت 
دارند. درنتیجه رواج  از فرصت ها  بهره گیری  برای  شانس کمتری 
متعدد  کسب وکارهای  برای  فناوری  هوشمندی  به  رغبت  دوبارۀ 

1. Vicente and Palop

از  در شرکت ها در سرتاسر جهان به وقوع پیوسته است. بسیاری 
رسمی  برنامه های  فناوری  هوشمندی  برای  هم اکنون  شرکت ها 
جمع آوری،  را  فناوری  و  علم  اطالعات  آن ها  کمک  به  که  دارند 
نظر  تحت  را  خود  رقبای  راه  این  از  و  می کنند  استفاده  و  تحلیل 
گرفته، فعالیت های توسعۀ راهبردی ضروری را پیگیری و تغییرات 
شایان توجه فناوری بنیان را در بازارهای اصلی پیش بینی می کنند. 
اثر  در کسب وکار  که  فناوری،  با  مرتبط  اطالعات  دقیق  مدیریت 
باشد  داشته  منافع شرکت  در  حیاتی  تأثیری  می تواند  می گذارند، 

.)Ashton, 1997(
به منظور بررسی چگونگی تغییر دیدگاه های هوشمندی فناوری 
در 30 سال گذشته، 26 شرکت پیشرو در آمریکای شمالی و اروپا 
در صنعت دارویی، تجهیزات مخابراتی و صنعت اتومبیل بررسی 
شدند. مطالعۀ موردی این شرکت ها نشان می دهد که دیدگاه های 
تحقیق  سازمان دهی  تغییرات  متمرکز،  به طور  فناوری  هوشمندی 
پیگیری  را  راهبردی  برنامه ریزی  چالو  طرح  انتخاب  توسعه،  و 
می کنند )Lichtenthaler, 2004(. علل بسیاری برای شکست 
ارائه شده  با تغییرات راهبردی اساسی  شرکت ها در هنگام مقابله 
فناوری  هوشمندی  فرایند  نامناسب بودن  از  آن ها  بیشتر  که  است 
نحوۀ  با  ادبیات  در  موجود  تحقیقات  اگرچه  است؛  شده  ناشی 

سازمان دهی این فرایند مخالف بودند.
ف و اسمیت )2010( در پژوهش خود، به بررسی جایگاه 

ُ
کال

و  را تحت عنوان هوشمندی راهبردی  آن  فناوری )که  هوشمندی 
دولتی  سیاست گذاری  در  کرده اند(  مطرح  فناوری  آینده نگاری 
سیستمی  نیاز  به  است  پاسخی  فناوری  هوشمندی  پرداخته اند. 
و مأموریت های  میان دستورها  تعیین مرزها و سازگاری  به منظور 
باعث  فناوری  هوشمندی  دیگر،  سوی  از  بخشی.  پیچیدۀ 
هماهنگی درونی، ارتباطات منظم و توانمندی ارزیابی فرضیه ها و 
گزینه های سیاستی در برابر دامنۀ وسیعی از رخدادها و روندهای 
پیشران می شود. عالوه براین، شبیه سازی به کارگیری سیاست ها در 
در  سیاست ها  تأثیر  پیچیدگی  آزمایِش  با  پارامترها  تنظیم  و  آینده 
امکان پذیر شده است.  نیز  فناوری  از هوشمندی  با استفاده  آینده 
ف و اسمیت )ibid( براساس موارد فوق، نتیجه گیری کردند که 

ُ
کال

هوشمندی فناوری باید به میزان گسترده تری درحکم ابزار ارزیابی 
سال  سه  از  بیش  زمانی  افق های  در  سیاستی  گزینه های  اجرای 

به کار گرفته شود.
در پژوهش کالف و اسمیت )ibid(، جایگاه هوشمندی فناوری 
در آینده نگاری فناوری تبیین شد. براساس یافته های این پژوهش، 
برای مشکالت  آمادگی  و  تطابق  نیازمند  که  سازمان های چابکی 
هوشمندی  یکپارچه سازی  طریق  از  می توانند  دارند  را  آینده 
است(  مرتبط  کسب وکار  نیازهای  با   

ً
معموال )که  رقابتی  تکنیکی 

اولویت بندی  برای   
ً
معموال )که  فناوری  راهبردی  آینده نگاری  و 

سرمایه گذاری های دولتی در حوزۀ فناوری و سیاست گذاری های 
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فناوری  چرخه های  قطعیت  عدم  به  می رود(،  به کار  نوآوری 
واکنش های مناسبی نشان دهند.

آینده نگاری فناوری در عین اینکه منبعی برای هوشمندی فناوری 
ادبیات  دیدگاه  از  هست.  نیز  آن  به کارگیری  برای  ابزاری  است، 
علمی  مجالت  در  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  مدارکی  موجود، 
مهم مرتبط، میان مباحث هوشمندی تکنیکی رقابتی و آینده نگاری 
کید کرده اند که  فناوری همگرایی نسبی وجود دارد. پژوهشگران تأ
درحال حاضر این همگرایی به علت وجود شواهدی است که نشان 
می دهد فرایندها و ابزارهای هر دو حوزه برای پیشبرد اهداف مدیران 
بخش دولتی و خصوصی ـ به منظور کاهش و بهبود موقعیت آنان 

در تصمیم گیری ـ در عدم قطعیت های مشابه است. 
 
ً
)مثال حوزه  دو  هر  آیندۀ  کاربردهای  می رسد  نظر  به  همچنین 

 مشابه است. گفتنی 
ً
در تصمیم گیری های تحقیق و توسعه( کامال

بهتر  فهم  به  کمک  برای  رهیافت هایی  حوزه،  دو  هر  که  است 
برای  تکنیک هایی  ورودی  به منزلۀ  دو  هر  هستند.  فناوری  محیط 
تکنیک  )مانند  می شوند  استفاده  بزرگ تر  محیطی  بررسی های 
PEST که با دیدگاهی وسیع به بررسی محیطی سیاسی، اقتصادی، 
به  بیشتر  رهیافت  دو  این  تفاوت  می پردازد(.  فناوری  و  اجتماعی 
مخاطبانشان مربوط است. تمرکز آینده نگاری فناوری بر دولت و 
پژوهشگران،  نظر  از  بر شرکت هاست.  فناوری  تمرکز هوشمندی 
این تفاوت موضوع کم اهمیتی است و باید بر یکپارچگی این دو 
کید کرد تا در حوزه های اصلی راهبرد و سیاست گذاری و  حوزه تأ

نیز مدیریت و برنامه ریزی تحقیق و توسعه استفاده شوند.
در پایان ضروری است جایگاه هوشمندی فناوری به نسبت رهیافت 
از  استفاده کردن  معنای  به  باز  نوآوری  شود.  تبیین  نیز  باز  نوآوری 
دیدگاه ها و فناوری های توسعه یافتۀ خارج از سازمان در داخل سازمان 
است. این رهیافت درحکم روشی برای مقابله با مسائلی نظیر کاهش 
عمر محصوالت، چرخۀ عمر سریع تر فناوری و رقابت فزایندۀ جهانی 
کاربرد دارد )Chesbrough, 2003(. رشد سریع اینترنت به افزایش 
حجم عظیمی از منابع اطالعاتی برای هوشمندی فناوری منجر شده 
است. اجرا و استفادۀ مناسب از ابزارهای هوشمندی فناوری به منظور 
جمع آوری و تحلیل این داده ها و اطالعات، اهمیتی اساسی در خلق 
و  دیدگاه ها  بخواهد  سازمانی  اگر  دارد.  عملیاتی  فناوری  هوشمندی 
داخلی  توانمندی های  با  را  خود  بیرون  محیط  از  نشئت گرفته  دانش 
خود تطبیق دهد، راهبرد بهینه سازی سرمایه گذاری ها در فناوری های 
مشخص اهمیت بسیاری می یابد. این راهبرد با برقراری ارتباط میان 
سازمان  رقابتِی  مزیت  کسب  به  باز،  نوآوری  و  فناوری  هوشمندی 
کمک می کند. راه اندازی فرایند هوشمندی فناوری با هدف شناسایی، 
از  در خارج  باال  توانش  با  فناوری های  از  بهره گیری  و  اولویت بندی 
سازمان از راه استدالل، گزینه های واقعی نوآوری باز و تصمیم گیری 
راهبردی را تسهیل می کند و به مزیت رقابتی سازمان منجر می شود 

.)Veugelers et al., 2010(

3. مزایا و دشواری های هوشمندی فناوری

هوشمندی فناوری به منزلۀ رویکرد پشتیبان تصمیم گیری و خلق کنندۀ 
از  هدف  دارد.  سازمان ها  برای  متعددی  مزایای  رقابتی،  مزیت 
هوشمندی فناوری، کمک به تصمیم گیرندگان برای تصمیم گیری های 
از  استفاده  و  توزیع  تحلیل،  جمع آوری،  راه  از  مناسب  فناورانۀ 
 .)Nilforoushan and Rahmani, 2019( اطالعات مربوطه است
گاهی و یادگیری سازمانی  هوشمندی فناوری موجب افزایش سطح آ
نیز می شود. طی پژوهش ارائه شده در سال 1981 دربارۀ 700 شرکت 
عامل  اصلی ترین  فناوری  هوشمندی  که  شد  مشخص  آمریکایی، 
و  )خمسه  است  جدید  خدمات  یا  محصول  ارائۀ  برای  انگیزه بخش 
همکاران، 1398(. در پژوهشی که کارشناس و مالئک  )1392( ارائه 
داده اند هوشمندی فناوری به منزلۀ رویکردی نوین در افزایش قدرت 
و  متخصصان  کارشناسان،  سرمایه گذاران،  مدیران،  تصمیم گیری 
به طور کلی تمامی افرادی که در یک حوزۀ فناورانه درحال فعالیت اند 
معرفی شد. پورتر )2005( نیز بیان می کند پیاده سازی و استقرار نظام 
و  صحیح  تصمیم گیری  قدرت  افزایش  موجب  فناوری  هوشمندی 
با استفاده  از طرف دیگر،  فناوری خواهد شد.  به موقع در حوزه های 
از هوشمندی فناوری می توان پیشرفت های فناوری را در زمان مناسب 
شناسایی کرد و برای پاسخ به نیازهای بازار و مشتریان با استفاده از 
هوشمندی  مزیت  مهم ترین  بنابراین  برد؛  به کار  فناورانه  نوآوری های 

فناوری، افزایش قدرت تصمیم گیری صحیح و به موقع است.
پیاده سازی  پیرامون  نیز  متعددی  مشکالت  این،  وجود  با 
و  مورترا  دارد.  وجود  فناوری  هوشمندی  نظام های  کاربرد  و 
همکاران )2009( در پژوهش خود مشکالت موجود در نظام های 
هوشمندی فناوری را مشخص کردند. این مشکالت عبارت اند از: 
هماهنگ کردن بازار، هوشمندی فناوری و رقابتی و برقراری ارتباط 
پیش بینی ناپذیر،  فناوری های  برای  پایش  راه اندازی  آن ها،  میان 
از  استفاده  برای  کارآمد  دانش  مدیریت  نظام  سازمان دهی 
اطالعات داخل و خارج سازمان، به رسمیت شناختن فعالیت های 
هوشمندی بدون کاهش انعطاف پذیری و قابلیت آن ها و ارزیابی 
کارایی نظام های هوشمندی فناوری که مدت زمان طوالنی برای 

درک عملکرد آن الزم است.
ناکامی شرکت ها در مواجهه  و  به شکست  این مشکالت  وجود 
بنیادین فناوری منجر می شود. دالیل متعددی برای این  با تغییرات 
یادگیری  قابلیت های  از:  عبارت اند  که  است  شده  ارائه  شکست ها 
شایستگی  فقدان  فناورانه،  روندهای  از  ناکافی  اطالعات  محدود، 
مدیریتی )Tushman and Rosenkopf, 1992(، فرایند ضعیف و 
ناقص هوشمندی فناوری )Lichtenthaler, 2004( و عکس العمل 

ضعیف و ناقص شرکت ها در مقابل تغییرات فناورانه.
فناورانۀ  تغییرات  با  سازگاری  و  مشکالت  این  بر  غلبه  برای 
حاصل از هوشمندی فناوری، ضروری است توانایی های مدیریت 
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ارشد و کارکنان سازمان باال رود. از سوی دیگر، خلق سازوکارهای 
این  افزایش  به منظور  دانش  مدیریت  و  سازمانی  یادگیری 
فرایند  و  کسب وکار  مدل  اتخاذ  باشد.  مفید  می تواند  توانمندی ها 
موفقیت سازمان ها  در  بسزایی  تأثیر  نیز  فناوری جامع  هوشمندی 
دارد. درواقع، فناوری دارای تأثیرهای محیطی و اجتماعی بسیاری 
در  بلندمدت  تأثیرهای  این  اولیۀ  بررسی  دارد.  کسب وکارها  در 
فرایندهای  در  باید  کسب وکارها  اجتماعی  و  محیطی  جنبه های 
توسعۀ فناوری نوین ادغام شود تا شرکت ها بتوانند به شکلی مؤثر 

.)Farrukh and Holgado, 2020( برنامه ریزی و عمل کنند

4. عوامل پشتیبان هوشمندی فناوری

نظام  استقرار  در سازمان، مستلزم  فناوری  پیاده سازی هوشمندی 
هوشمندی فناوری است. این نظام در طول خطوط زنجیرۀ ارزش 
پورتر )1985( قرار می گیرد و به خلق ارزش منجر می شود؛ بنابراین 
فعالیت های نظام هوشمندی فناوری می توانند به منزلۀ فعالیت های 
فعالیت های  کنار  در  شوند.  تعبیر  ارزش  خلق  اصلی  یا  مستقیم 
اصلی )چرخۀ هوشمندی فناوری(، عوامل غیرمستقیم یا پشتیبانی 
عوامل  این  می سازند.  توانمند  را  فعالیت ها  این  که  دارند  وجود 
هوشمندی  مدیریت  عمومی  فرایندهای  از:  عبارت اند  پشتیبان 
ساختار های  فناوری،  هوشمندی  مأموریت  و  اهداف  فناوری، 

هوشمندی فناوری و ابزارهای هوشمندی فناوری.
نظام هایی  مدیریت  اساسی  عملکردهای   عمومی فرایندهای 
توسعه  را  آن  و  می کنند  هدایت  و  طراحی  را  سیستم  که  هستند 
که  است  نظری  الگویی  خلق  طراحی،  از  منظور  می دهند. 
و  شود  ایجاد  واقعیت  در  باید  که  است  چیزی  آن  نشان دهندۀ 
 Ulrich and( فرایندی است که به نحو برجسته ای خالقانه است
نظام   

ً
دائما که  است  برخط  فرایندی   هدایت  .)Probst, 1988

آن  مأموریت  و  اهداف  تکمیل  به منظور  را  فناوری  هوشمندی 
گاهانه  راهنمایی می کند. درنهایت، توسعۀ سیستم شامل تغییرات آ

به منظور مقابله با تغییرات اجتماعی و راهبردی است.
مأموریت و اهداف هوشمندی فناوری، مقاصد و برون داد نظام 
مأموریت  و  اهداف  تعیین  می کنند.  تعیین  را  فناوری  هوشمندی 
هوشمندی فناوری با نیازهای اطالعاتی در تعامل است، اما ارتباط 
مستقیمی با مأموریت و راهبرد کسب وکار سازمان نیز دارد. اشتون 
هوشمندی  نظام  اهداف  خود،  پژوهش  در   )1997( کالوانز  و 
فناوری را تشریح کرده اند. این اهداف عبارت اند از: فراهم ساختن 
هشدارهای اولیه از توسعۀ راهبردی خارجی و تحرکات سازمان ها، 
ارزیابی فرایندها، محصوالت و مشارکت های جدید که ناشی از 
درک  و  پیش بینی  است،  سازمانی  خارج  راهبردی  فعالیت های 
به منظور  رقابتی  محیطی  در  راهبرد  و  علم  روندهای  و  تغییرات 

برنامه ریزی سازمانی.
ارتباط،  نحوۀ  توصیف کنندۀ  فناوری،  هوشمندی  ساختارهای 

ترتیب قرارگیری و هماهنگی اجزا و فرایندهای هوشمندی فناوری 
می دهد  نشان  موجود  ادبیات  بررسی  هستند.  آن  درگیر  افراد  و 
که سه نوع ساختار هماهنگی اصلی وجود دارد که عبارت اند از 
غیررسمی. عالوه براین،  و  پروژه محور  سازمان دهی ساخت یافته، 
ساخت یافته،  هماهنگی  نوع  سه  بین   )2000( لیختن تالر 
تمایز  فناوری  هوشمندی  فعالیت های  غیررسمی  و  پروژه محور 
تمامی  که  رسید  نتیجه  این  به  خود  مطالعۀ  در  او  می شود.  قائل 
این هماهنگی ها به موازات در اکثر شرکت ها انجام می شوند. هر 
فعالیت های  که  باشد  واقعیت  این  از  ناشی  است  ممکن  مسئله 

رسمی و غیررسمی گاهی در تضاد با هم اند.
روش های  شامل  فناوری  هوشمندی  ابزارهای  درنهایت 
جمع آوری و تحلیل داده )مثل تحلیل سناریو( و زیرساخت  های فنی 
)مثل زیرساخت فناوری اطالعات( می شوند. مهم ترین روش های 
هوشمندی فناوری عبارت اند از: برون یابی روند، تحلیل انحصاری، 
ره نگاشت،  متقاطع،  تأثیرات  تحلیل  سناریوسازی،  کتاب شناسی، 
دلفی و درخت های رابطه ای )Lichtenthaler, 2000(. زیرساخت 
و  رقابتی  اطالعاتی  سیستم های  موفقیت آمیز  اجرای  کلید  فنی 
هوشمندی  اطالعات  نظام مند  توزیع  و  جمع آوری  تسهیل کنندۀ 
که  دارد  گوناگونی  حمایتی  نقش های  اطالعات  فناوری  است. 
عبارت اند از: فراهم ساختن دسترسی به اطالعات ثانویه برای تحلیل  
سیستم ها و کاربران هوشمندی، شناسایی و پخش اطالعات اصلی، 
سازمان دهی اطالعات با هدف بازنگری و فراهم ساختن دسترسی به 
سایر منابع اطالعاتی داخلی، تسهیل فرایندهای تحلیل هوشمندی 

و توزیع محصوالت هوشمند در میان کاربران گروه.

5. حوزه های کاربردی هوشمندی فناوری

کارکردهای متعددی برای هوشمندی فناوری در سازمان ها وجود 
فعالیت  پانزده  به  خود  پژوهش  در   )2004( کورسالت  دارد. 
فناوری  هوشمندی  اطالعات  از  که  است  کرده  اشاره  سازمانی 
استفاده  ورودی  درحکم  اطالعات  این  از  یا  می پذیرند  تأثیر 
راهبردی،  برنامه ریزی  از:  عبارت اند  فعالیت ها  این  می کنند. 
ارزیابی فرصت ها و نیازهای راهبردی، امنیت اطالعات راهبردی 
و حقوق مالکیت معنوی، اکتساب راهبردی، برنامه ریزی اکتساب 
راهبردی، گزینه های همکاری راهبردی، اجرای اکتساب فناوری، 
مربوط  تصمیم گیری های  توسعه،  و  تحقیق  برنامه های  مدیریت 
توسعه،  راهبرد های  توسعه،  و  تحقیق  سرمایه گذاری  سبد،  به 
سرمایه گذاری های  تحقیقات،  و  محصول  فرایند،  راهبرد های 

گسترش راهبردی و سازوکارهای انتقال راهبردی.
در پژوهش کرول و همکاران )Krol et al., 1997(، حوزه های 
متعددی که سازمان ها می توانند از هوشمندی فناوری بهره گیرند 
مشخص شده است. واحد هوشمندی فناوری ضمن همکاری با 
پانزده  تا  نیازهای پنج  به منظور پیش بینی  بازاریابی می تواند  واحد 
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سال آینده  یا حتی دورتر، فناوری های درحال توسعه را با نیازهای 
قادر  فناوری  هوشمندی  واحد  همچنین  دهد.  تطابق  بازار  فعلی 
به منظور  سازمان  راهبردی  مدیران  برای  مشاوری  درحکم  است 
فناوری ها  زمانی ظهور  پیرامون چارچوب  آنان  در  ذهنیتی  ایجاد 
با  فناوری  هوشمندی  واحد  همکاری  عالوه براین،  کند.  عمل 
شناسایی  و  آینده  سناریوهای  بهتر  توسعۀ  به  سازمان  راهبران 
هوشمندی  می کند.  کمک  محصوالت  توسعۀ  بهتر  روش های 

فناوری، تأثیر مهمی در پیش بینی آیندۀ تحقیق و توسعه دارد.
سازمان های  سطح  در  فناوری  هوشمندی  کاربرد  بر  عالوه 
رویکرد  این  از  می توان  نیز  بین المللی  و  فراملیتی  سطح  در  ملی، 
بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  در  اخیر،  سال های  در  جست.  بهره 
دیده  نظام مند  فناوری  هوشمندی  به  فراوانی  تمایل  راهبردمحور، 
می شود )Lichtenthaler, 2003(. محرک های بسیاری برای این 
راهبردی  پیشرفت های  دارند. نخست جهانی شدن  پیشرفت وجود 
دومین  است.  راهبردی  هوشمندی  به  جهانی  رویکردی  نیازمند 
محرک، افزایش رقابت است که باعث تشدید فشار بر روی تحقیق 
افزایش  سوم،  محرک  می شود.  اثربخشی  بهبود  به منظور  توسعه  و 
موضوع ،  این  است.  سازمان  از  خارج  راهبردی  منابع  از  استفاده 
تبدیل  ضروری  امری  به  را  خارجی  راهبردی  منابع  رصد  نظام مند 
به  راهبردی  پیشرفت های  پیچیده ترشدن  چهارم،  است.  کرده 
شکل  به  این  از  پیش  که  می شود  منجر  راهبردهایی  ترکیب شدن 
مستقل وجود داشتند و این خود نیازمند رویکردی نظام مندتر برای 
 
ً
هوشمندی فناوری است. پنجم، کاهش تحقیقات بلندمدت غالبا

باعث کاهش توانایی تشخیص روند های مرتبط علمی می شود.
در دهه های 1960 و 1970، بسیاری از شرکت ها از روش های 
شرکت ها،  بیشتر  در  بوده اند.  بهره مند  راهبردی  هوشمندی 
و  داشته  قدیمی تر  پیشینه ای  فناوری  هوشمندی  رویکردهای 
روش های  به منزلۀ  شرکت  فعالیت  درحال  واحدهای  میان  در 
هوشمند به کار می رفته است؛ هرچند در تعداد کمی از شرکت ها 
شده اند.  گرفته  به کار    

ً
دائما راهبردی  هوشمندی  رویکردهای 

همچنین رویکردهای هوشمندی فناوری به علل گوناگون ازجمله 
مدیریت  در  تغییرات  یا  شرکت ها  ادغام  مجدد،   سازمان دهی 
برای زمان های طوالنی تعلیق شده  یا  تغییر کرده   راهبردی اغلب 
پیوند  قطع  همچنین  درآمده اند.  متفاوتی  شکل های  به  سپس  و 
مدیران اجرایی با فرایندهای هوشمندی راهبردی، به پایان یافتن یا 

کاهش حیطۀ این فرایندها منجر شده است.
فناوری در عوامل ویژۀ  بر کاربردهای بسیار هوشمندی  عالوه 
سازمانی، کاربرد این رویکرد در صنایع گوناگون نیز پدیدار شده 
است. هوشمندی فناوری راهبردی در پیشرفت صنایع داروسازی،  
به شدت  ماشینی  و  تولیدی خودرو  و صنایع  ارتباطاتی  تجهیزات 

تاثیرگذار بوده است.
در شرکت های داروسازی، ردیابی جدی پیشرفت های راهبردی 

همیشه درحکم بخشی از فعالیت های تحقیقاتی بوده است؛ زیرا 
طبیعت پیرو علم این رشته، این گونه ایجاب می کند. از اواسط دهۀ 
داروهای  به  رسیدن  دشواری  و  چشمگیر  موفقیت  فقدان   1980
به  داروسازی  بازار  مخارج  از  گاهی  آ افزایش  همچنین  و  جدید 
شرکت های  مشابه  )محصوالتی  سود  بدون  محصوالتی  تولید 
رقیب( منجر شد که این موضوع باعث افزایش فشارها برای رسیدن 
به اثربخشی بیشتر شد. لزوم جایگزینی موفقیت های چشمگیر در 
 »In-licensing« به اصطالح  واحدهای  تأسیس  به  کوتاه مدت 
نظام مند  روش های  شد.  منجر  فناوری  اکتساب  هوشمندی  و 
روش ها،  این  از  برگرفته  چه  و  مستقل  به صورت  چه  بسیاری، 
به منظور پایش رقابت در سال های آینده رشد یافتند تا مانع تولید 
محصوالت مشابه شرکت های رقیب شوند. عالوه برآن، پیشرفت 
حاصله در راهبردی های فرایند در دهۀ 1990، برنامه ریزی دقیق 
راهبردها و محصوالت را امکان پذیر ساخت و انگیزه ای مضاعف 

برای هوشمندی فناوری راهبردی ایجاد کرد.
 ،1970 دهۀ  اوایل  از  ارتباطاتی  تجهیزات  شرکت های  در 
 1980 دهۀ  در  همچنین  شد.  آغاز  فناوری  هوشمندی  فعالیت های 
آزادسازی بازار ارتباطات باعث تشدید رقابت میان تولیدکنندگان لوازم 
گاهی از افزایش هزینه های شرکت های  ارتباطی شد و این به علت آ
سرویس دهندۀ ارتباطی بود. این موضوع با افزایش چشمگیر پویایی 
بیشتر  هرچه  طبقه بندی  باعث  تغییرات  این  بود.  همراه  نیز  بازار 

فعالیت های هوشمندی فناوری در این شرکت ها شد.
در حوزۀ فعالیت های هوشمندی فناوری، بزرگ ترین تفاوت ها 
در میان شرکت های تولیدی خودرو دیده می شود. انگیزۀ برپایی 
اغلب  فناوری،  هوشمندی  نظام مند  فرایندهای  بیشتر  هرچه 
وقوع  یا  توسعه  و  تحقیق  در  کارایی  برای  فشار  افزایش  علت  به 
ناپیوستگی ها به شکل راهبرد های جدید یا غافل گیرانه از سمت 
رقبا بوده است. برای مثال شرکت دایملر ـ بنز به سبب مطالعه ای 
شد  غافل گیر  بود،  داده  انجام   MIT خودروسازی  صنایع  که 
گزارش،  این  براساس   .)Womack and Jones,1990(
ژاپنی  رقبای  به نسبت  اروپا  خودروسازی  صنعت  رقابت پذیری 
در سراسر  بنز  ـ  دایملر  که  باعث شد  موضوع  این  بود.  ضعیف 
و  برپا  شنود  پایگاه های  از  شبکه ای  ژاپن(  در  )ازجمله  جهان 
رویکردهای هوشمندی فناوری خود را نظام مندتر کند. شکل 2 
کاربردهای گوناگون هوشمندی فناوری در سازمان و صنعت را 

نشان می دهد.

6. نمونه های پیاده سازی هوشمندی فناوری در ایران
ارائه دهندۀ خدمات  ایران، طی سال های اخیر کسب وکارهای  در 
یا  سازمان ها  اینکه  برای  شدند.  راه اندازی  فناوری  هوشمندی 
شرایط  باید  کنند،  استفاده  فناوری  هوشمندی  از  بتوانند  صنایع 

خاصی داشته باشند.
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 این شرایط عبارت اند از:

سرعت  که  جایی  کنند،  کار  فناورانه  پویای  صنایع  محیط  در   )1
تغییر سریع و احتمال معرفی فناوری های جدید باالست؛

فناوری  که  جایی  باشند،  داشته  فناورانه  به شدت  محصوالت   )2
به  ورود  زمان  و  نرخ معرفی محصول سریع  متمایزکننده،  عاملی 

بازار مهم است؛

3( بخش درخور توجهی از فعالیت های آن ها را تحقیق و توسعه 
تشکیل  دهد؛

4( سهم باالیی از رشد درآمد تجاری خود را از محصوالت جدید 
انتظار داشته باشند )کارشناس و مالئک، 1392(.

بااین حال  نیست؛  بزرگ  شرکت های  مختِص  فناوری  هوشمندی 
اغلب  فنی  و  مهارتی  زمانی،  مالی،  محدودیت های  علت  به 
 Nasullaev( شرکت های کوچک و متوسط آن ها را نادیده می گیرند
نخستین بار  را  فناوری  تحوالت  پایش  ایران،  در   .)et al., 2020
ایده پردازان جوان در سال های  فناوری رصد مرکز  گروه مطالعات 
ضرورت  و  آغاز  نفت  صنعت  پژوهشگاه  در   1980 دهۀ  نخست 
و  )خدایاری  کرد  پیگیری  را  آن  و  مطرح  را  بدان  صنعت  نیاز  و 
همکاران، 1398(. برخی شرکت ها  نیز برای ارائۀ خدمات در این 
پارک های  در  شرکت هایی  همچنین  و  کرده اند  تالش هایی  حوزه 
به شرکت های  را  این خدمات  که  فعالیت می کنند  فناوری  و  علم 
دانش بنیان ارائه می دهند، اما در فروش خدمات هوشمندی فناوری 

به سایر بنگاه ها موفق نیستند )صدرایی، 1389(.
در مطالعه ای که کارشناس و مالئک )1392( ارائه داده اند پس 
ساختار  آن،  اصلی  کارکرد  و  فناوری  هوشمندی  نظام  معرفی  از 
کارکردهای نظام هوشمندی فناوری به منظور استقرار آن در سطح 
فناوری  استخراج شد.  پیل سوختی  پیشرفته  فناوری های  در  ملی 

پیل سوختی یکی از منابع رشد آینده است و برای کشور اهمیت 
راهبردی دارد. در این مطالعه، پس از مصاحبه با ذی نفعان اصلی 
و بررسی نیازهای آن ها با استفاده از مطالعۀ کتابخانه ای و تطبیقی، 
تفکیک  گروه  پنج  به  تصمیم گیری  حوزۀ  برپایۀ  اصلی  ذی نفعان 
شدند. همچنین شش کارکرد اصلی به منظور برآورده کردن کارکرد 
اصلی نظام، یعنی افزایش قدرت تصمیم گیری شناسایی شد. این 
یا فقدان این کارکردها و  نتیجه رسیدند که نقص  این  به  محققان 
فناوری  هوشمندی  نظام  ناپایداری  باعث  آن ها،  میان  تعامالت 

خواهد شد.
کارایی  بهبود   ،)1395( همکاران  و  نائینی  بنیادی  مطالعۀ  در 
داروسازی  شرکت های  رقابت پذیری  و  فناورانه  توانمندی های  در 
داروسازی  بررسی شد. شرکت های  فناوری  اعمال هوشمندی  با 
ماهیتی  که  می رود  به شمار  کشوری  هر  راهبردی  صنایع  از  یکی 
رقابت پذیر داشته است. مسئلۀ رقابت پذیری در چنین شرکت هایی 
توجهی  شایان  تأثیر  که  است  حیاتی  موضوعی  حاضر  عصر  در 
پیاده سازی  پژوهش،  این  در  داشت.  خواهد  کشورها  اقتصاد  در 
داروسازی  صنعت  در  فعال  شرکت   55 در  فناوری  هوشمندی 
شدند.  تحلیل  پوششی  تحلیل  از  استفاده  با  داده ها  و  بررسی 
درنهایت مشخص شد که به کارگیری هوشمندی فناوری به افزایش 
کارایی توانمندی های فناورانه و قدرت رقابت پذیری این شرکت ها 

منجر شده است.
امینی )1396( دربارۀ تأثیر هوشمندی رقابتی در مزیت رقابتی 
بنگاه، پژوهشی انجام داده و مورد مطالعه، همانند پژوهش قبل، 
شرکت های دارویی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش، متشکل 
از 193 شرکت  ایرانی در دومین نمایشگاه ایران فارما در تهران در 
سال 1395 است. یافته های این پژوهش نشان داد که هوشمندی 
فناوری تأثیر مثبتی در مزیت رقابتی شرکت های داروسازی دارد؛ 

کاربردهای 
هوشمندی فناوری

صنایع

داروسازی

یابی بازار

تجهیزات ارتباطی

تحقیق و توسعه

تولید خودرو

یزی و  برنامه ر
یت راهبردی مدیر

واحدهای سازمانی

شکل 2: کاربردهای هوشمندی فناوری
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بنابراین با بهره گیری از هوشمندی فناوری می توان شاهد کسب، 
بهبود و ارتقای مزیت رقابتی در سازمان بود.

در مطالعه ای که صمدی و همکاران )1397( ارائه داده اند رابطۀ 
فناوری و نوآوری راهبردی در شرکت های مستقر  میان هوشمندی 
پژوهش،  این  در  مطالعه  مورد  شد.  بررسی  فناوری  پارک های  در 
پارک فناوری پردیس بود که به منزلۀ یکی از مهم ترین و بزرگ ترین 
دستاوردهای  تجاری سازی  هدف  با  کشور  فناوری  پارک های 
توسعۀ  و  فناوری  رشد  برای  مناسبی  بستر  فراهم کردن  و  فناوران 
آماری  تحلیل  شد.  تأسیس  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های  بازار 
50 شرکت بررسی شده نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری میان 
آن  تقویت  و  دارد  وجود  راهبردی  نوآوری  و  فناوری  هوشمندی 

موجب افزایش سطح نوآوری راهبردی در سازمان می شود.
فرایند طراحی و الگو سازی هوشمندی فناوری فعالیتی پیچیده 
بسیاری  حجم  تفسیر  و  انتقال  کسب،  قابلیت  نیازمند  که  است 
بازار  و روندهای  فنی، اطالعات  مالی،  داده های  و  از اطالعات 
و دیگر اطالعات و داده های موجود داخلی و خارجی است که 
مجموعۀ این اطالعات برای توسعۀ دیدگاه ها، نظریات و ارزیابی 
امکان سنجی اقتصادی، قابلیت تولید و غیره به کار گرفته می شود 
 ،)1398( همکاران  و  خمسه  پژوهش  در   .)1392 )عباسی، 
عوامل اثرگذار در هوشمندی فناوری ارزیابی شد. مورد مطالعه 
در این پژوهش، شرکت احداث و توسعۀ نیروگاهی مپنا توسعه 1 
بود. این شرکت، سازمانی دانش محور، چابک و یادگیرنده است 
وفاداری  و  رضایت  سطح  ارتقای  بازار،  گسترش  بر  همواره  که 
که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  )همان(.  دارد  کید  تأ مشتریان 
مدیریت راهبردی اولین عامل اثرگذار در هوشمندی فناوری است 
و پیش از مدیریت نوآوری، مدیریت دانش و مدیریت فناوری قرار 
می گیرد. جدول 3 نمونه های پیاده سازی شدۀ هوشمندی فناوری 
در صنایع گوناگون داخل کشور را به همراه مزایای هریک از آن ها 

به اختصار نشان می دهد.

در سال های اخیر، کسب وکارهای هوشمندی فناوری در ایران 
در صنایع متعددی به کار گرفته شده اند که اغلب موجب افزایش 
این،  با وجود  این صنایع شده اند.  رقابت پذیری  و  نوآوری  سطح 
بسیاری از این کسب وکارها نیز در فروش خدمات خود و کسب 
سود از این راه موفق نبوده اند و ناکام مانده اند )صدرایی، 1389(. 
و  نیازها  جامع  بررسی  و  فناوری  هوشمندی  ملی  نظام  استقرار 
این  شکست  از  پیش گیری  در  می تواند  کشور  فناورانۀ  روندهای 

کسب وکارها تأثیر مؤثری داشته باشد. 

نتیجه گیری

در سال های اخیر، ظهور فناوری های جدید و فرصت های فناورانۀ 
به منظور  است.  شده  منجر  صنعت  در  اساسی  تغییر  به  متعدد، 
کنارآمدن  به  ناگزیر  پیشرفت ها، شرکت ها  این  با  حفظ همگامی 
افزایش  فناوری ها و روندهای جدید شده اند. درعین حال،  این  با 
و  ارزیابی  شناسایی،  بالقوه،  و  موجود  اطالعات  میزان  تدریجی 
 Schuh and König,( تفسیر فناوری های جدید را دشوار می کند
برای  راهبردی  ابزاری  درحکم  فناوری  هوشمندی   .)2017
نویدبخش  روندهای  شناسایی  هدف  با  باز  نوآوری  از  پشتیبانی 
بازارها و مشتریان  بالقوه،  فناوری، فرصت ها و تهدیدها، شرکای 

 .)Nasullaev et al., 2020( آتی در نظر گرفته می شود
عملکرد  در  اثرگذاری  بر  عالوه  فناوری،  در  سرمایه گذاری 
شرکت ها، در زنجیره های تأمین آن ها، محیط و جامعه نیز به شکل 
از   .)Farrukh and Holgado, 2020( تأثیر می گذارد گسترده  
سوی دیگر، با توجه به تأثیر هوشمندی فناوری در کسب مزیت 
رقابتِی سازمان ها، به ترویج این مفهوم نیز بسیار توجه شده است 
)خدایاری و همکاران، 1398(. ازاین رو، در این پژوهش مفهوم 
بیان  که  همان طور  شد.  بررسی  به تفصیل  فناوری  هوشمندی 
شد، هوشمندی فناوری یک رویکرد پشتیبان تصمیم گیری است 
سازمان  راهبردی  سرمایه گذاری های  و  فعالیت ها  به  بیشتر  که 

مزایانویسنده)گان( و سال انتشارنمونۀ پیاده سازی

کارشناس و مالئک )1392(فناوری پیل سوختی
طراحی نظام هوشمندی فناوری در سطح ملی و 

شناسایی کارکردهای اثرگذار در پایداری آن

بنیادی نائینی و همکاران )1395(55 شرکت فعال در صنعت داروسازی
افزایش توانمندی های نوآوری فناورانه و 

رقابت پذیری

ارتقای مزیت رقابتی امینی )1396(شرکت های دارویی حاضر در نمایشگاه ایران فارما

افزایش سطح نوآوری راهبردیصمدی و همکاران )1397(شرکت های فعال در پارک فناوری پردیس

پایش تحوالت فناوریخدایاری و همکاران )1398(پژوهشگاه صنعت نفت 

خمسه و همکاران )1398(شرکت احداث و توسعۀ نیروگاهی مپنا توسعه 1
تقویت هوشمندی فناوری در صنایع نیروگاهی 

و نیز سایر شرکت های گروه مپنا

جدول 3: خالصۀ نمونه های پیاده سازی هوشمندی فناوری در ایران
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مربوط است و از راه بهبود راهبردها و کمک به اتخاذ تصمیم های 
هوشمندانه تر، به رقابت پذیری سازمان کمک می کند و مدیریت را 

گاه می سازد. از تالش ها و روندهای فناورانۀ رقبا آ
پس از تبیین مفهوم هوشمندی فناوری، جایگاه فناوری به نسبت 
کارکرد  حیث  از  فناوری  هوشمندی  شد.  تبیین  هوشمندی  انواع 
تاحدی مشابه هوشمندی رقباست؛ با این تفاوت که هوشمندی رقبا 
پورتر  رقابتی  نیروی  پنج  شامل  و  گرفته  دربر  را  گسترده تری  حوزۀ 
است، اما هوشمندی فناوری بیشتر مربوط به تصمیم گیری و اهداف 
راهبردی سازمان است که در خلق مزیت رقابتی تأثیر دارد. بررسی 
یعنی  مدیریتی،  عامل  چهار  میان  در  فناوری  هوشمندی  جایگاه 
مدیریت  و  نوآوری  مدیریت  دانش،  مدیریت  راهبردی،  مدیریت 
فناوری نیز نشان داد که هوشمندی فناوری، نقطۀ اشتراک این چهار 

عامل با یکدیگر است و مفاهیمی از هر حوزه را دربر می گیرد.
مهم ترین مزیت هوشمندی فناوری، افزایش قدرت تصمیم گیری 
و  مزیت  این  از  بهره گیری  این،  وجود  با  است.  به موقع  و  صحیح 
با  همواره  سازمان  در  فناوری  هوشمندی  نظام  موفق  پیاده سازی 
مشکالتی روبه رو بوده است. مهم ترین مشکل پیش روی سازمان ها، 
هماهنگ کردن  و  فناوری  روندهای  به موقع  ارزیابی  و  تفسیر 
فعالیت های سازمان به منظور هوشمندی فناوری است. برای غلبه 
از هوشمندی  فناورانۀ حاصل  تغییرات  با  بر مشکالت و سازگاری 
فناوری، ضروری است سازوکارهای یادگیری سازمانی و مدیریت 
دانش خلق شده و توانمندی های مدیریت ارشد و کارکنان سازمان 

تقویت شود.
فناوری  هوشمندی  پیاده سازی  نمونه های  و  کاربردها  بررسی 
برای  متعددی  کارکردهای  می دهد  نشان  گوناگون  صنایع  در 
هوشمندی فناوری در سازمان ها وجود دارد. استفاده از هوشمندی 
مدیریت  و  اطالعات  امنیت  راهبردی،  برنامه ریزی  در  فناوری 
چشم  به  سازمان ها  از  بسیاری  در  توسعه  و  تحقیق  برنامه های 
می خورد. پیاده سازی موفق هوشمندی فناوری در صنایع تولیدی، 
دارویی، نظامی و دانش بنیان، بیانگر این مهم است که هوشمندی 
افزایش داده و به خلق مزیت رقابتی  فناوری، کارایی سازمانی را 
در  رویکرد  این  موفق  پیاده سازی  این،  وجود  با  می شود.  منجر 
ایران مستلزم فراهم کردن زیرساخت های الزم و نظام هوشمندی 
ملی است که بتواند با شرایط محیطی و اجتماعی کشور سازگار 
بررسی  با  پژوهش  این  کند.  مقابله  موجود  مشکالت  با  و  شده 
جامع مفاهیم هوشمندی و نمونه های پیاده سازی این رویکرد در 
کشور کمک می کند تا سازمان ها و مدیران با فضای کسب وکاری 

گاهانه در این مسیر گام بردارند. هوشمندی فناوری آشنا شده و آ
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Abstract 
Technology has evolved into a significant and critical phenomenon for societies and organizations 
over the last few decades, and it is critical to identify and monitor its changes. Increased access 
to information and various technologies has also resulted in a shift in the business environment 
and increased complexity in the world of competition. Only organizations that can enhance their 
technological capabilities and abilities and implement technologically intelligent approaches 
within their organization will survive in this complex competitive environment. In recent 
years, numerous researchers have examined the issue of technology intelligence. A review of 
the available literature in this field contributes significantly to our understanding of technology 
intelligence and can result in enhanced organizational planning and decision-making processes 
in the field of technology. The purpose of this paper is to examine the theoretical underpinnings 
and historical context of technology intelligence researches using the library method. The 
definitions, position, goals, and challenges of technology intelligence are discussed in detail 
from the perspectives of various researchers, as well as applications and examples of technology 
intelligence implementation in Iran and across a variety of industries.
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