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 چکیده

  ی ها  یازمندین  ییو منافع آن، مسرتلزم شرناسرا  یارضر   تیو تمام  رانیا  یاسرالم  یحراسرت از نظام مقدس جمهور

  ن یعوامل در ا  نیموارد اسرررت. از جملره مهمتر  نیبه منظور احصررراء ا  یجهراد  تیر ریو مد  ندهیآ  یخاص جنرگ ها

هش،  پژو  نی. هدف از انزام ااشردب  یآن م  یریبکارگ  یبرا  یانسران  هیرمافناورانه سر   یو توانمندسراز  یفناور  ر،یمسر 

  یها در دانشررگاه   یانسرران  هیفناورانه سرررما  یتوانمندسرراز  یامدهایو پ  ندهایشررایها، پمولفه نییو تب  یمفهوم پرداز

آن،    یریگو جهت  ی)ع(( اسرت. پژوهش از نظر هدف، اکتشرافیامام عل  یبخش دفاع )مورد مطالعه دانشرگاه افسرر

براسراس   یفی( اسرت. در فاز کیو کم  یفی)ک یبیو نحوه انزام آن، ترک  ییراپژوهش، اسرتق  کردیاسرت. رو  یادیبن

با ابزار   یفیحاصررل از فاز ک  یهاافتهیرابطه اسررتخراج شررد.    نیتوجه در او ابعاد قابل    نیمضررام  اد،یبنداده  یتئور

مورد    دمنیفر  یدو رتبه بن  رسونیپ  یهمبستگ لیتحل  ،یلعام لیو با استفاده از آزمون تحل  یپرسشنامه در فاز کم

  ؛ی انسرران   هیفناورانه سرررما  یکه به منظور توانمندسرراز  دهندیها نشرران م افتهیقرار گرفته اسررت.    دییو تا  یابیارز

و    یروابط کار  ،یفرهنگ سرازمان  ،یسرازمان  یهارسراختیشرامل ز  یانسران  هیفناورانه سررما  یتوانمندسراز  یندهایشرایپ

و    یابیو توسررعه، ارز  قیشررامل تحق  یانسرران  هیفناورانه سرررما  یسررازتوانمند  یاهمولفه  ؛یسررازمان  تیو حماتعهد  

  یامردهرا یر و پ  یخرارج ونردیو پ یجرذب فنراور ،یریادگیر   ،یو نوآور تیر خالق ،یفنراور  یریبکرارگ ،یاکتسررراب فنراور

  ت یخلق مز  ،یوربهره  ،یسرازمانرشرد و توسرعه    ،یشرامل رشرد و توسرعه فرد  یانسران  هیفناورانه سررما  یتوانمندسراز

  د یبا  یمشررارکت  تیریو مد ییاطالعات، تمرکز زدا  تیامن  تیریمد ر،ییتغ  تیریکارکنان، مد  یسرراز، توانمندیرقابت

 .رندیمورد توجه قرار گ

  ،ی و اکتسراب فناور   یابیبخش دفاع، ارز  یدانشرگاه ها  نده،یآ  یفناورانه، جنگ ها  یتوانمندسراز  :کلیدی  هایهواژ

 .ادیداده بن  یتئور

 

آموخته مدیریت منابع انسرانی دانشرگاه آزاد اسرالمی واحد تهران شرمال و مدرس دانشرگاه افسرری امام  دانش    .1

 .mohsenh912@yahoo.com  (نده مسئولسنوی)علی)ع(

مدیریت منابع انسرررانی دانشرررگاه آزاد اسرررالمی واحد قزوین و مدرس  -دکترای مدیریت دولتیدانش آموخته    .2

 علی)ع(دانشگاه افسری امام  



 1398 تابستان، 2، شمارۀ نوزدهمسال یریت نظامی، مد ۀفصلنام / 118

 

 مقدمه

 از مناسررب ابزارهای خلق با شررده و تلقی انسرران هایتوانایی افزاینده عنوان به همواره ،فناوری

 توسرعه روند افزایش با امروزه اسرت. شرتافته انسران یاری به رسراناها ابر سراخت تا چرخ اختراع

و   تولید حوزه در ایردهفشر  رقابت جغرافیایی، مرزهای رفتن از بین و فناورانه و اقتصرادی صرنعتی،

 در مدیران حیاتی راهبردی اهداف از یکی ،فناوری رشرد و اسرت آمده وجود به خدمات عرضره

سرازمان   یک  در اقتصرادی توسرعه با فناوری توسرعه و پیشررفت ی کهیآنزا از اسرت. شرده ها سرازمان

  اقتدار از ییهاننشرا را سرازمانیک  فناوری توسرعه میزان و سرطح توانمی، دارد مسرتقیمی ارتباط

 .(2: 1393خمسه و قضاتی، دانست) آن

تمدن داشررته   یهاشرررفتیاو و پ یبر زندگ قیعم یریتأث یبشررر، فناور یدر سرررتاسررر زندگ

  تیر را مورد هزوم خود قرار داده اسرررت. فعرال یبشرررر یزنردگ یهراتمرام جنبره ،یاسرررت. فنراور

. با ورود به قرن  اسرت وابسرته شرده یها و تک تک افراد جامعه به شردت به فناورها، دولتشررکت

  افتهی شیجوامع به آن، به شرردت افزا یو وابسررتگ یفناور یهاشرررفتیپ زانیم کمیو  سررتیب

 (.98: 1394)آقایی و باسیرو، است

سرررهم برازار تالش  شیحفظ و احتمراالً افزا یهرا برااسرررت و بنگراه دیر کره رقرابرت شرررد یزمران

  هرا،تیر گونره موقع نی. در اکنردیم فرایا یسررر و تکرامرل آن نقش اسرررا یسرررطح فنر ور کننرد،یم

که سرررطح   ییبالقوه نسررربت به آنها تیمز ک ی توانندیم یفن ور یبا سرررطح باال یهاشررررکت

 ییتوانا (.191:  2018،  1تلوگمارافراکاسرو و  سرالک،یآورند)زاو دارند، بدسرت یاز فناور یترنییپا

  یعامل اسراسر  ک ی ع،یسرر رییحال تغ در یفناور ک یو انطباق با  یبرداردرک، بهره یشررکت برا

  کندیو بهتر به شررکت کمک م دیمحصروالت جد دیاسرت. تول یفن ور قیدر بهبود عملکرد از طر

  یعملکرد کل شیرا کراهش دهرد و منزر بره افزا دیر تول نرهیدهرد، هز شیترا سرررهم برازار خود را افزا

 (.46: 2019، 2ابو باکر نتویو جول سویگردد)سال شرکت

محصروالت  دیتول یکه شررکت برا ییهاهیها، دانش، تزربه و رومهارتانشرگاهی در ادبیات د

فراکاسو و   سالک،ی)زاونامیده شده است فن ورانه  یدارد، توانمند ازیخدمات( ن ای)کاالها و  دیجد

 

1. Zawislak, Fracasso and Tello-Gamarra 

2. Salisu, Julienti Abu Bakar 
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  فرایا یرقرابت تیر بره مز یابیر را در  دسرررت یفنر ورانره نقش مهم منردی(. توان193: 2018تلوگمرارا ، 

،  1)احمد و همکارانشررودیکشررورها م یو حت عیها، صررناشرررکت ییکارا شیث افزاو باع کندیم

های تزاری در شررایط  موفقیت بنگاه برورانه در تاثیر گذاری فن  توانمندیاهمیت  (.432:  2019

ادبیرات  هم در عمرل و  هم دردر حرال تغییر و تحول محیط کسرررب و کرار، بره طور گسرررترده 

 (.3: 2018لیسو و جولینتو ابو باکر، )سا دانشگاهی شناخته شده است

و  یسررازمانده یهاتیمنابع، قابل صیتخصرر  ،یسررازمان یریادگیفناورانه  یتوسررعه توانمند

بسریاری   (.46:  2019ابو باکر ،  نتویو جول سروی)سرالبخشردیشررکت را بهبود م یدیتول یهاتیقابل

ن تراکیرد دارنرد)ریچرد و  از پژوهشرررگران بر رابطره بین توانمنردی فنراورانره و موفقیرت سرررازمرا

 (.21: 2014، 2زاویسالک

 و هامشرر خط در ریشرره که اسررت مسررتمرى هاىفعالیت انزام نیازمند فناورى توسررعه

 فناورى، توانمندى شرود. م  یاد فناورى توانمندى عنوان تحت آن از و دارد فرآیندهاى سرازمان 

 هماهنگ  و سررازى چهیکپار سرربب که اسررت سررازمان  هاىروش و جنس فرآیندها از خود

 به .شرودمی سرازمان در فناورى توسرعه اهداف به جهت دسرتیاب  سرازمان  فناورانه هاىدارای 

 انعطاف و یکپارچگ  نوع  ایزاد لزوم فناورى، و محیط  سرریع تحوالت به توجه با طورکل 

سروس و  ، گنیات)ارنسرترسردم  نظر به ضررورى امرى اقتصرادى هاىبنگاه هاىفعالیت در پذیرى

 (.1998 ،3مایتلکا

هرا و محصررروالت دفراعی  نیرازمنرد سرررامرانرههرای دفراعی هرا و توانمنردیبخش زیرادی از ظرفیرت

گردد.  سرازی اسرت که جز با توسرعه فناوری و نوآوری و اکتسراب دانش فناورانه حاصرل نمیقابلیت

اعی خود را به سرمت  ها و صرنایع دف بنابراین حاکمان و سریاسرتگذاران با تاکید بر این امر، سرازمان

(. 156: 1395فرد و سررعدآبادی، دهند)محمدی، منطقی، الیاسرری، صررابر احصررای آن سرروق می

های نظامی به منظور پیشربرد اهداف کشرور در راسرتای حفظ تمامیت ارضری و دفاع از  دانشرگاه

ای کشررور در برابر تزاوز دشررمنان یکی از ارکان کشررور برای طراحی ابزارها و تزهیزات الزم بر

از مهمترین و  مقرابلره برا این تهردیردات هسرررتنرد و در بسررریراری از کشرررورهرا بره عنوان یکی 

 

    1. Ahmad et al. 

2. Fernanda Maciel Reichert, Paulo Antônio Zawislak 

3. Ernst, Ganiatsos and Mytelka 
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های به شدت در حال تغییر مورد نیاز برای ترین منابع به منظور به روز کردن فناوریاسرتراتژیک 

. در هر صرورت یکی از عوامل اصرلی در عدم موفقیت به کارگیری فناوری  نبردهای آتی هسرتند

های  مزیت رقابتی در صررنایع دفاعی کشررور، عدم آگاهی و شررناخت سررطح قابلیتبرای کسررب 

 فناورانه و استفاده از آن جهت کسب مزیت رقابتی می باشد.

های بخش دفاع نیازمند بررسری ابعاد مختلفی  دانشرگاه در 1فناورانهمفهوم پردازی توانمندی 

در عصرر حاضرر رشرد و   باشرد.می آیندهی هااین ابعاد بررسری جنگ  باشرد. یکی از مهمترینمی

روابط اجتمایی و سریاسری به طور   تغییر الگوهای پیشررفت شرگرف فناوری و سریر صرعودی آن،

دنیا را دگرگون کرده اسرت. از این رو باید   ها،ها و دولتکلی فضرای حاکم بر تعامالت میان ملت

های  نیز مانند سرایر پدیدهتغییر خواهد کرد. جنگ  پذیرفت که قواعد بازی به طور کلی در آینده

)حیدری و  سراسری خواهد شرداهای عمیق و دگرگونی دچار ل،اجتماعی در این فضرای پر از تحو

هایی  فناوری روند،های آینده به کدام سرمت و سرو میاین که جنگ بررسری . (44:  1391عبدی، 

های  در جنگ های تکنولوژیکی گیرد و پیشرررفتهای آینده مورد اسررتفاده قرار میکه در جنگ 

 ، از مباحث ضروری است.آینده به چه نحوی می باشد

های به کار رفته در جنگ سرررنوشررت باشررد و فناوریفناوری می هایجنگ های آینده جنگ 

هرای نظرامی نقش بسررریرار مهمی را از لحراظ  آن را تعیین خواهرد کرد و در این میران دانشرررگراه

ها  بررسررریخواهند کرد. علیرغم اهمیت موضررروع،  ها ایفا های فناورانه در آینده جنگ توانمندی

پردازی چندانی  های صرورت گرفته در زمینه توانمندی فناورانه، مفهومژوهشدهد که پنشران می

های موجود اکتفا نموده ها تنها به نتایج حاصل از مدلدر این زمینه صورت نداده و اکثر پژوهش

 اند.  را تبیین کردههای موجود در زمینه توانمندی فناورانه و مدل

هرای آینرده و نیرازهرای نیروهرای نظرامی  جنرگ اهیرت مر از این رو این پژوهش برا در نظر گرفتن 

که الزمه   های احتمالی آتیهای مدرن مورد اسرتفاده در جنگ کشرور به در اختیار داشرتن فناوری

سررمایه  فناورانه  سرازی، به بررسری مفهوم توانمنداصرلی آن نیروی انسرانی زبده و کارآمد می باشرد

دانشررگاه های بخش دفاع با تمرکز به دانشررگاه افسررری امام علی )ع( با  اسررتفاده از  انسررانی در 

های  ها و شرراخصمنظور از مفهوم پردازی، تبیین ابعاد، مولفه پرداخته اسررت.رویکرد اسررتقرایی 

 

1. Technological capability 
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 اده شده است.شناسی توضیح دباشد که در بخش روشمفهوم مورد نظر )توانمندی فناورانه( می

 شهای پژوهسوال

  نشرگاه افسرری امام علی )ع(ی فناورانه سررمایه انسرانی در داسرازمفهوم توانمند اصیلی:  سیوال

 چیست؟  

 فرعی: هایسوال

 ست؟یچ یانسان هیفناورانه سرما یدهنده توانمندساز لیتشک یهامولفه. 1

 )ع( کدامند؟ یامام عل یه افسردر دانشگا یانسان هیفناورانه سرما یتوانمندساز یندهایشایپ. 2

 )ع( کدامند؟ یامام عل یدر دانشگاه افسر یانسان هیفناورانه سرما یتوانمندساز یامدهایپ. 3

 ادبیات تحقیق

 بشرری  دانش  رشرد  با  همواره  توسرعه،  و  اسراسری تولید  عناصرر  ترین  مهم  از  یکی  سران  به  دیرباز  از  فناوری 

 و  تولید  فرایند  در  درگیر  عناصرر  سرایر  کارایی  میزان  بر  ری های فناو اسرت. پیشررفت  بوده  تغییر  حال  در 

از   ( 98: 1394 رو، ی و باسر  یی )آقا اسرت  نموده  تر  پررنگ  فرایند  این  در  را  نقش خود  و  داشرته  تأثیر  توسرعه 

و   نوروزی  های مدیران در عصرر حاضرر اسرت)اللیان پور، توانمندسرازی کارکنان یکی از چالش طرفی 

. توانمنردسرررازی یرک حرکرت دائمی اسرررت و اهمیرت آن روز بره روز در حرال  ( 579: 1391، بديعي  

افزایش اسرت. چرا که اسراس توسرعه در کسرب و کارهای معاصرر، با تغییرات سرریع محیطی، تکنولوژی  

ها نیازمند افرادی هستند که بتوانند محصوالت  رایط، سازمان قابت همراه است و در این ش و افزایش ر 

 . ( 29:  2000، 1و خدمات خود را بهبود بخشند )اسمیت 

توان همه منابع غیر از نیروی انسرررانی توانمند را در مواقع الزم می 2گفته چارلز هندی قطب

ه بهینه از منابع دیگر  راحتی با پول تهیه کرد، اما بدون نیروی انسررانی توانمند امکان اسررتفادبه

های زیادی برای تدارک بسترها و شرایط الزم برای توانمندسازی  وجود ندارد. در این میان تالش

افزاری نظیر  های سرررختای از تالشها طیف گسرررتردهده و این مسررراعدتکارکنان انزام شررر 

 

1. Jans Smith 

2. Charles Handi 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=604&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=604&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=604&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=604&Appendix=0
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 (.233: 1391، پور، تیرگرکرمیگیرد)شاهمی تزهیزات، تکنولوژی و فن وری اطالعات را دربر

توانمندی فناورانه شرامل بیش از یک فناوری مورد نیاز برای صرورت گرفته  هایپژوهشطبق 

باشد. اصطالح توانمندی فناورانه  برخی ملزومات ویژه می  رتوسعه یک محصول است که منطبق ب

منظور ایزاد   ها را قادر به انتخاب و اسرتفاده از فناوری بههایی دارد که سرازماناشراره به فعالیت

توانمندی فناورانه ظرفیتی برای بدسرت آوردن یک نمای کلی از اجزای  مزیت رقابتی می سرازد.

هرا،  براشرررد. توانمنردی فنراورانره یرک مزموعره خراص از تزهیزات، مهرارتمی در سرررازمران فنر وری

غییر و  کردن، درک کردن، ت که به سرازمان توانایی فعالیت باشردها میدانش، اسرتعدادها، و نگرش

محور اصرررلی ادبیرات  و  (2004، 1)مرارسرررلکنردایزراد فراینردهرای تولیرد و محصرررول را اعطرا می

هرای مختلف این توانمنردی بر توسرررعره و اهمیرت توانمنردی در  توانمنردی فنراورانره عمردتراً بر نقش

 (.193: 2014، 2رشد صنعتی تاکید دارد)احمد، عثمان و الزیم

  فناورانه هاى توانمندىانواع 

وسریع و روشرن از انواع توانمندی فناورانه)شرامل توانمندی  یک چارچوب بسریار 3الل زایاسران

گذاری، توانمندی تولید و توانمندی ارتباطی( و سررطوح توانمندی فناورانه)شررامل؛ پایه،  سرررمایه

 (.193: 2014، 4دهد)احمد، عثمان و الزیممتوسط و پیشرفته( را ارئه می

هایی که برای شرناسرایی،  گذاری شرامل مهارتوانمندی سررمایهت :5گذارى سیرمایه توانمندى

سررازی و بدسررت آوردن فناوری برای طراحی، سرراخت و تزهیز کارکنان و ایزاد یا توسررعه آماده

  ،هااسیپروژه، تناسررب مق  گذاری درهیسرررمای ها نهیآنها هزتسررهیالت جدید مورد نیاز اسررت. 

به  هیاول یهایعامل فن آور یهاشررکت ی که ازکدرو  زاتیو تزه ی، تکنولوژتمحصروال بیترک

 (.  170: 1992کنند)الل، را تعیین میگذارد  یم ریتاث یبه نوبه خود بر بهره وردست آمده و 

 ترا نگهردارى و تولیرد کیفیرت، کنترل مراننرد اى سررراده هراىمهرارت از :6تولییدى توانمنیدى

 

1. Marcelle 

2. Nurazwa Ahmad, Siti Norezam Othman, Halim Mad Lazim 

3. Sanjaya Lall 

4. Nurazwa Ahmad, Siti Norezam Othman, Halim Mad Lazim 

5. Investment capability 

6. Production Capability 

https://econpapers.repec.org/RAS/pla170.htm
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 را نوآورى و طراح  تحقیقات، هاىخواسرتدر تا...و توسرعه تطبیق، مانند ترپیچیده  هاىفعالیت

 (.132: 1391زاده،  یزاده و نق  یحنف  ،یمنطق  ان،یزاده، طباطبائ یشود)نق م  شامل

 هاآن دریافت و فناورانه هاىمهارت اطالعات، انتقال جهت که های مهارت :1ارتباطى  توانمندى

  کارای  براى تنها نه ارتباطات این. اسررت الزم ..و کاران مقاطعه مشرراوران، کنندگان، تامین از

 (.132: 1391)نقی زاده و همکاران، است مفید هم فناورى اشاعه براى که تولید

  فعالیت عمده و اصلی سازمانها در ارزیابی توانمندی فناورانه

ها را در ارزیابی توانمندی فناورانه بشرررح ذیل  های عمده و اصررلی سررازمانجهانی فعالیت بانک 

 کند:بیان می

 فن آوری نیاز به بهبود آگاهی از. 1

   خارجی و فرصت های تهدیدات در رابطه با جست و جو توانایی.2 

 ایزاد توانمندی های درونی مشخص. 3

   کسب و کار برای حمایت از استراتژی تکنولوژی توسعه یک . 4

  های فنی مناسب راه حل انتخاب ارزیابی و توانایی. 5

  فن آوری و جذب کسب. 6

 فن آوری ها. استفاده موثر از و پیاده سازی. 7

 یادگیری از متخصصین به منظور بهبود و توسعه فناوری توانایی. 8

و سرازمان   پژوهشرگران تامین کنندگان، با شربکه ای ازی و بهره برداری ارتباط تشرکیل توانایی .9

 .(2001، 2بانک جهانی )همکاری کننده های

 های آینده ماهیت جنگ 

های آینده و ماهیت  گیرد بررسی جنگ اینکه این پژوهش با محوریت بخش دفاع صورت می   با توجه به 

های مختلفی در مورد  آن در بررسی توانمندی فناورانه از اهمیت به سزایی برخوردار است. پژوهش 

 

1. Linkage Capability 

2. World Bank 
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ده دارای  های آین جنگ   1از دیدگاه رابرت اچ اسکیلز ها صورت گرفته است.  های آینده و ماهیت آن جنگ 

 ها زیر می باشد:  یژگی و 

 .های آینده است ثباتی جزئی از روند جنگ بی   . 1

 های راهبردی و تاکتیکی منطبق بر هم بوده و مرزهای متداخل دارند.مولفه .2

 کند.ای را ایفا میفناوری نظامی نقش برجسته .3

رعت و شرتاب  شرود و رزمایش)مانور( برتر شرامل تحرک، سر ابعاد زمان و مکان در هم تنیده می .4

 از مصادیق این موضوع است.

 بازد.ها به ویژه در مفهوم شکست و پیروزی به سرعت رنگ میپارادایم .5

 برداری فراوانی از الگوهای ناهمگون خواهد شد.بهره .6

 واهند کرد.طرفین برای کسب برتری تالش خ .7

 های بدیع در حین جنگ خلق خواهد شد.تاکتیک  .8

: 1392یابد)محمدی و پرتوی، ماهیت جنگ از متعارف به نامتعارف افزایش میاحتمال تغییر  .9

125-124 .) 

 پژوهش  ی پیشینه 

های اطالعاتی مختلف نشررران داد که  پژوهشرررگران در منرابع چاپی و الکترونیکی و پایگاه  جسرررتزوی 

ی  هایی در مورد توانمنرد پژوهش مززایی درباره موضررروع پژوهش صرررورت نگرفتره اسرررت اما پژوهش 

 فناورانه در صنایع مختلف کشور صورت پذیرفته که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. 

( پژوهشی را با عنوان:  1391) پوراندخت و  نطقی، حنفی زاده، نقی زاده، نیرومند م  طباطباییان، 

 ه پای  بر  پلیس   الکترونیک   تزهیزات   کننده تامین  بنیان  دانش  هاى بنگاه  در  فناورانه  توانمندى  بهبود  الگوى " 

  دارى  که - باالتر  پویاى  توانمندى  با  های  گیرند که بنگاه انزام داده و نتیزه می  " پویا  توانمندى  الگوى 

  نیز  باالترى  فناورى  توانمندى  سطح  از  - باشند  پذیرى باالترى  انعطاف  و  توانای   ، محیط   درک  توانای  

  از  جامع  اى مزموعه  برگیرنده  در که  فناورى  توانمندى  باالى  سطوح  به  هستند. دستیاب   برخوردار 

 

1. Robert H Scales 
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  ویژه  به  است.  تحقیقات   و  مهندس   ، فن   معمول  توانای   از  بیش  چیزى  است نیازمند  ها توانای  

  توانمندى  نیازمند  پلیس  الکترونیک   تزهیزات  همچون  برتر  فناورى  با  هاى بخش  در  فعال  هاى شرکت 

  سازمان   محورى   هاى شایستگ    و   نموده   رای  بازآ   و   اصالح   را   خود   پیوسته   و   مستمر   طور   به   است که   پویای  

 . بازتولید کند   و   اصالح   را 

توسط خمسه و  دفاعی سطوح توانمندی تکنولوژیک صنایع ارزیابی پژوهشی با موضوع:

( انزام شده است. این پژوهش توانمندی تکنولوژیک یک شرکت مرتبط با صنایع 1391دری)

کار برای کاهش شکاف تکنولوژی شرکت مورد  دفاعی را ارزیابی می کند. هدف پژوهش ارائه راه

حوزه   9ای در  باشد. بدین منظور نیاز به تکنولوژی این شرکت با استفاده از پرسشنامهمطالعه می

سوال موردارزیابی قرار گرفت. ابعاد توانمندی تکنولوژیک در این مدل  آگاهی،  24و بوسیله 

لوژی، ارزیابی و گزینش تکنولوژی، اکتساب جستزو، ایزاد یک شایستگی محوری، استراتژی تکنو

 هاتکنولوژی، بکارگیری و جذب تکنولوژی، یادگیری، بهره برداری از پیوندهای خارجی و مشوق

 باشد. می

های فناورانه صنایع تزهیزات سنگین سنزش و تحلیل توانمندی" پژوهشی با عنوان:

از   حاصل  نتایج  انزام شده است.(  1392توسط خمسه و قضایی)  ")تحقیق موردی: شرکت هپکو(

 ی نمنداتو فرعی بعد دیهبررا یهاینمنداصلی توا بعددر  که ستآن ا ههنددننشا هشواین پژ

 صددر  45/75  با  مهندسیو    حیاطر  یدرنمناتو  فرعی  بعدو    ترینپایین  صددر  59/73  ارب  ترخالقی

 تولید ینمندابعد فرعی توفنی  یهاینمنداتو صلیا بعددر  همچنین ست.را دارا زمتیاا باالترین

و در رده دوم  صدرد 66/79با  وشفر ویابی زاربا ینمنداتو فرعی بعد وباالترین  صددر 16/74با 

در  یگرد  یسواز ست.  را دارا  زمتیاا  ترینپایین  صددر  38/66  با  سانیرتخدما  ینمنداتو  همچنین

 بعد و باالترین صددر 60/65 اررب فرعی توانمندی پشتیبانی بعد ،مکمل یهاینمنداصلی توا بعد

 دبعاا نتایج یبندست. جمعرا دارا زمتیااترین صد پاییندر 24/74 با یهبررا ینمندافرعی تو

 نمندتریناتو  صددر  69/74با    دیهبررا  یهاینمنداتو  هرک  ستآن ا  ههنددنشان  نهورانمندی فنااتو

ت. محققین نتیزه رسرا دارا  ینمنداتو  حد  صد کمتریندر  97/64  ارب  لرمکم  یارهینمنداتو  وبعد  

 انهبرر الذدارد،  دجوو فشکا بمطلو ضعو و دموجو ضعو ینرب حسطو کلیهدر گیرند که می

 فشکا فعربه  نسبت د،بهبو یهاوژهپر تعریف ومناسب  ییزربرنامه با بایستمی د شرکترشار

 نمایند. امقدا دنه موجوورافنا
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بندی توانمندی فناورانه در کشورهای عضو  رتبه " ع: را با موضو  پژوهشی( 1394آقایی و باسیرو، ) 

اند. این پژوهش  انزام داده   "گیری چند معیاره های اقتصادی و توسعه با رویکرد تصمیم سازمان همکاری 

ت و کتب  اال ای، مروری بر مق در گام نخست با استفاده از روش کتابخانه  در دو گام انزام گرفته است. 

ها و معیارهای ارزیابی توانمندی فناورانه در سطح ملی  رحله مهمترین مدل مرتبط انزام شد. در این م 

گیری مورد بررسی قرار  عنوان معیارهای تصمیم   شاخص به   14نهایت    مورد بررسی قرار گرفته شد و در 

کشورهای    گیری مزموع ساده موزون، تاپسیس و الکتره های تصمیم سپس با بکارگیری تکنیک .  گرفت 

  اند. در ادامه به بندی شده های اقتصادی و توسعه از حیث توانمندی فناورانه رتبه اری عضو سازمان همک 

پژوهش آمریکا،  این  های  هر تکنیک، از روش کپلند استفاده شده است. بر اساس یافته   منظور ادغام نتایج 

های  عنوان پیشگامان توانمندی فناورانه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری  ژاپن و آلمان به 

 . شوند اقتصادی و توسعه قلمداد می 

.  اند عملکرد شرکت انزام داده ( پژوهشی با عنوان: توانمندی فناورانه و 2014) زاویسالکریچرد و 

های برزیلی است. در  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین توانمندی فناورانه و عملکرد اقتصادی شرکت 

نشان    ج ی نتا های کلیدی  مورد تحلیل قرار گرفتند.  خص شرکت برزیلی با استفاده از شا   133این تحقیق  

  ی گذار ه ی به سرما  ی از ی ن  ی برخوردارند و تر ن یی پا  ی وجود دارد که از شدت تکنولوژ  ی ع ی دهد که صنا ی م 

ی هستند که از ثبات  ع ی برتر ندارد. آنها صنا  ی به عملکرد اقتصاد  ی اب ی دست  ی برا  توانمندی فناورانه در 

تمرکز  وری عملیاتی، ارائه تولیداتی با کیفیت و با کمترین هزینه ممکن م هره باالیی برخوردارند، بر ب 

مانند پتروبراس، واله و  هایی  از آن شرکت   که درآمد باالتر محققین نتیزه گرفتند    ن، ی عالوه بر ا   هستند. 

 است که دارای فناوری پایین و یا متوسطی هستند.   1آمبو 

های  با عنوان: تاثیر توانمندی فناورانه بر عملکرد شرکت ( پژوهشی  2013) 2دورنبرگرجیرایوث، نبی و  

  ر ی تأث   جذب   توانمندی و  ی  ن ی کارآفر   ی ر ی گ که جهت گیرند  کوچک و متوسط تایلند انزام داده و نتیزه می 

فقط  توانمندی جذب دارد.  ی ک ی تکنولوژ توانمندی فناوری در سطوح پیشرفت و اجرای  بر  ی قابل توجه 

سطوح مختلف   ن، ی است. عالوه بر ا  ی تکنولوژ  بدست آوردن در سطح ه انمندی فناوران تو  مربوط به 

ها نشان  افته ی  ن ی . ا دارد با شدت صادرات و رشد صادرات ارتباط   ی به طور قابل توجه توانمندی فناورانه  

در  های کوچک و متوسط شرکت  ت ی تواند موفق ی محصول م  ی نوآورانه و نوآور  ی ندها ی دهد فرا ی م 

 

1. Petrobras, Vale and Ambev. 

2. Chantanaphant, Jirayuth; Md. Noor Un Nabi; and Utz Dornberger 
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در حال توسعه    ی در کشورها های کوچک و متوسط  شرکت   ن، ی . بنابرا رد ی ا در بر گ ر   ی الملل ن ی ب   ی بازارها 

  شان دارند تا عملکرد   ی فن آور   ز ی سطح متما   زاد ی و ا   ی و خارج   ی از منابع داخل   ی دانش فن   ی آور به جمع   از ی ن 

 بهبود بخشند.   ی را در اقتصاد جهان 

 وهش روش شناسی پژ 

کمی( و از نظر هدف، اکتشافی و با رویکرد استقرایی   انزام، ترکیبی )کیفی و  نحوه این پژوهش از نظر 

باشد. در بخش کیفی سعی بر آن است تا با توجه به ماهیت پژوهش از دو روش تحلیل محتوا و  می 

ها را از  برخی از مولفه سازی بنیادی استفاده شود، زیرا پیش بینی بر آن است که بتوان تئوری مفهوم 

در جامعه هدف استخراج نمود و برخی دیگر را از طریق موضوعی و    طریق مصاحبه اکتشافی با خبرگان 

شود، به شیوه تئوری مفهوم سازی بنیادی تبیین نمود. با  تشریح و تفسیری که از این مبحث مطرح می 

رانه و ضرورت شناخت ابعاد آن و تبیین  توجه به خالء مبانی نظری در رابطه با مفهوم توانمندی فناو 

وثر آن، این مطالعه از نظر هدف، اکتشافی و راهبرد آن، تئوری مفهوم سازی بنیادی  های م عمیق مولفه 

 باشد. می 

ها و منابع معتبر و  ، پس از بررسی اسناد و مدارک موجود و همچنین پژوهش اول بنابراین در مرحله  

ه از مصاحبه  در رابطه با توانمندی فناورانه در سطح کلی، با استفاد   بر اساس شناسایی موارد مطرح شده 

ارشد،   کارشناسی  معیار انتخاب خبرگان، تحصیالت دانشگاهی حداقل ها پرداخته شد. به تبیین مولفه 

نشگاه افسری  در دا   مدیریتی   و   فعالیت در حوزه مطالعاتی و پژوهشی در دانشگاه و داشتن سابقه اجرایی 

ی مصاحبه شوندگان با موضوع مورد  ها و آشنای بوده است. با توجه به روند پیشرفت مصاحبه (  امام علی )ع 

در یک یا چند جلسه انزام شده است و بر اساس    ، نیاز   به   بررسی، مصاحبه با هر یک از خبرگان با توجه 

انتخاب   شوندگان نسبت به ای اولیه و راهنمایی به عمل آمده توسط مصاحبه ه نتایج حاصل از مصاحبه 

ت اول به صورت مصاحبه باز بوده و در جلسات بعدی  ا در جلسا ه سایر خبرگان اقدام شده است. مصاحبه 

در مرحله   است.  یافته  یافته ادامه  ساخت  صورت نیمه  به ها مصاحبه و با مشخص شدن موارد مرتبط، 

های شناسایی  مبنای آن مولفه دوم، با توجه به کدهای استخراج شده از مرحله اول و طراحی پرسشنامه بر  

 شده از نظر کمی بررسی شد.  

اساس اصل حداکثرسازی منابع داده ای به منظور ارتقاء هرجه بیشتر روایی درونی در تئوری داده  بر  

 بنیاد از منابع مختلف شامل موارد زیر استفاده شده است: 
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 برنامه   شامل تدابیر مقام معظم رهبری، اسناد فرادستی)نقشه جامع علمی کشور،   اسناد و مدارک: .  1

هبردی نظام جامع فناوری اطالعات کشور(، انتشارات بین المللی و  و سند را  توسعه  پنزم  پنزساله 

 های داخلی مرتبط با موضوع پژوهش. نامه ها و مقاالت و همچنین پایان داخلی شامل کتاب 

های اولیه صورت گرفته در رابطه با توانمندی فناورانه و  بررسی  س بر اسا  مصاحبه با خبرگان:  . 2

نظر در دسترس بر اساس معیارهای  ی بحث، خبرگان صاحب محورهای اولیه و کل مشخص شدن 

های اولیه  شدند. بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه   انتخاب برآمده از اهداف پژوهش به شیوه قضاوتی  

و اسناد و مدارک بررسی شده و راهنمایی به عمل آمده توسط مصاحبه شوندگان، نسبت به انتخاب  

رسد. کفایت  گیری قضاوتی یا نظری با کفایت نظری به پایان می ام شده است. نمونه سایر خبرگان اقد 

آوری هرگونه داده، کمکی به افزایش مفاهیم در یک مقوله یا  نظری زمانی حاصل می شود که جمع 

 . ( 2007،  1ای جدید نکند )استراوس،کوربین تولید مقوله 

 گیری و حجم نمونه جامعه آماری، روش نمونه 

مصاحبه    20 مکانی و خبرگان آشنا به حوزه پژوهش،  قلمرو  بودن  محدود  و  ع موضو  بودن  به خاص  توجه  با 

 است  داده  رخ  حقیقت آنچه  در  که  نمود  عنوان  توان می  ترتیب  این  . به گرفت   صورت دانشگاه  با خبرگان  

صصان در  در مرحله دوم، جامعه آماری شامل همه خبرگان و متخ   ی. گیر نمونه  تا  است  نوعی سرشماری 

که با روش نمونه   هستند نفر  134شامل  نشگاه افسری امام علی )ع( دا در  ط با موضوع ای مرتب ه حوزه 

نفر شد. بر این   99گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه موردنیاز برابر با 

   دند. قابل استفاده بو پرسشنامه تکمیل و    95پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد،    99اساس، تعداد  

 داده ها   تحلیل تجزیه و  

کیفی  ها در بخش  داده   ل ی ( تحل 1که عبارتند از:    رد ی گ ی مورد کنکاش قرار م   ی بخش اصل   دو ها در  داده   ل ی تحل 

  ی ها از بخش   ک ی هر    ی . در ادامه به بررس ش ی ما ی ها در بخش پ داده   ل ی (تحل 2  ؛ گراندد تئوری روش  و استفاده از  

 پرداخت.   م ی موصوف خواه 

 

 

 

1. Strauss&Corbin 
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 گراندد تئوری روش    فاز کیفی: ها در  داده   ل ی تحل 

آوری  های جمع های کیفی به کدگذاری محتوای مصاحبه از پژوهش، محققین برای تحلیل داده   بخش در این  

اند. این کدگذاری در سه بخش کدگذاری اولیه، کدگذاری محوری و همچنین کدگذاری  شده پرداخته 

از ارایه صرف نظر می شود. نتایج حاصل از   گزینشی صورت گرفت که به دلیل محدودیت حزم مقاله، 

 اری در قالب نگاره شماره یک قابل مشاهده است: کدگذ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشایندها         
 نرم رساختیز

 سخت زیرساخت

 یسازمان تیحما
 یاگاه
 زشیانگ

 یسازمان تعهد
 یسازتوانمند
 کارکنان روابط

 نگرش

 بهبود

 یبرون سازمان تعامالت
 یمشارکت تیریمد

 راهه کار

 یساالر ستهیشا
 یسازمان فرهنگ

 هامولفه
 جستزو

 یاکتساب فناور
 یریادگی

 یابیارز
 یفناور یریکارگ به
 یمحور ستهیشا

 یفناور راهبرد
 یاگاه

 یخارج وندیپ
 یمحور پژوهش
 یمحور آموزش
 ینوآور
 یهمکار
 یسنزامکان

 رشد

 سخت رساختیز

 نرم رساختیز

 یسازمان تیحما
 یسازمان عدالت
 زشیانگ

 یسازمان فرهنگ
 شرنگ

 رفاه

 یریپذانطباق
 یسازمان تعهد
 یسازمان یرهبر
 یریگمیصمت

 تیخالق
 ییزدا تمرکز

 پیامدها
 سطح آموزش

 یتوان رزم
 ییجوصرفه

 یشغل تیرضا
 ییکارا

 یاثربخش
 مسئله حل

 یریگمیتصم
 با معنا کار

 ارزش خلق

 اطالعات تیامن تیریمد

 زشیانگ

 یوابستگ
 یچابک
 روش بهبود

 یدگیچیپ
 داده تیریمد

 رییتغ تیریمد
 عملکرد ارتقاء

 یرقابت تیمز
 یمیت کار
 ییزدامرکزت

 و توسعه رشد

 منابع اتالف

 یسازتوانمد
 یسازمان تعهد
 یشغل تیامن
 یتیریمد یهاستمیس

 پذیریانطباق

 رفتار فرانقشی

 یسازمان هوش
 جذب

 نا متقارن رشد

 ییجاجابه

 : مدل اولیه پژوهش1شکل 
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 شیمایپ کمی: یهاداده لیتحل 

 پرسشنامه پایایی تعیین 

اعتبار پرسشنامه با توجه به گویه بود.  80مشتمل بر ای آوری اطالعات، پرسشنامهابزار جمع

گزارش گردید. از آنزا که این  961/0، عدد 20-4کرونباخ و برابر جدول شماره  ضریب آلفای

 .است برخوردار باالییپرسشنامه از پایایی  بنابراینبزرگتر است  9/0مقدار از 

 آزمون پایایی پرسشنامه : 1جدول 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

961/0  80 

 وزیع نمونه آماریبررسی نرمال بودن ت

پیشایندهای  با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف نرمال بودن توزیع نمونه آماری

. چون مقادیر بدست آمده برای گرفتمورد بررسی قرار  توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی،

ژوهش از گیریم که متغیرهای پنتیزه می به دست آمده است، لذا 05/0از  بزرگتر Zهای آماره

های پارامتریک ها از آزمونتوان جهت تحلیل و استنباط دادهکنند، لذا میتوزیع نرمال پیروی می

 استفاده نمود.

 هاتحلیل عاملی گویه

 های استخراج شده در قسمت گراندد تئوریقسمت از پژوهش برای بررسی وضعیت مقوله  ایندر  

 شد.  استفاده   از تحلیل عاملی

 ی انسان هیسرما فناورانه یانمندسازتو یندهایشایپ

ابتدا از آزمون بارتلت، برای تایید معنا داری تحلیل عاملی استفاده شد و برای تعیین کفایت نمونه 

عدد  و  7/0( بیشتر از  (KMO عدد به توجه بااسستفاده شد.   نیو اوکل ریم زر،یکا از آزمون
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ها ت و دادهسالزم برخوردار ا  تینمونه از کفاگفت    توانیم (05/0Sig)  آزمون بارتلت  یمعنادار

 مناسب هستند. یعامل لیتحل یبرا

 ی انسان   ه ی سرما   فناورانه   ی توانمندساز   ی ندها ی شا ی پ   برای   بارتلت و    ن ی و اوکل   ر ی م   زر، ی آزمون کا :  2جدول  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
821/0 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 565/437 

Df 105 

Sig. 000/0 

 یندهایشایپماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی در خصوص  3در جدول شماره 

 ی ارایه گردیده است.انسان هیسرما فناورانه یتوانمندساز

 ی انسان هیسرما  فناورانه  یتوانمندساز یندهایشایپ : ماتریس چرخش یافته 3جدول 

Rotated Component Matrixa 

Component  

4 3 2 1  

 9سوال 021/0 158/0 074/0 822/0

 8سوال 248/0 050/0 278/0 705/0

 14سوال 276/0 303/0 -161/0 626/0

 12سوال 743/0 004/0 085/0 150/0

 13سوال 737/0 291/0 103/0 076/0

 11سوال 620/0 155/0 220/0 058/0

 15سوال 299/0 704/0 012/0 055/0

 7سوال 348/0 587/0 374/0 231/0

 10سوال 151/0 613/0 191/0 405/0

 1سوال 236/0 024/0 741/0 102/0

 2سوال 376/0 -045/0 746/0 -052/0
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 3سوال 549/0 131/0 236/0 257/0

 4سوال 120/0 456/0 621/0 089/0

 6سوال 030/0 706/0 030/0 102/0

 5سوال -132/0 441/0 545/0 276/0

  ی ندها ی شا ی در خصوص پ ها نتیزه نهایی تحلیل عاملی گویه  3های جدول به داده  با توجه 

 است.   ده ی گرد   ه ی ارا   2و شکل شماره    4ی در قالب جدول  انسان   ه ی فناورانه سرما   ی توانمندساز 

 ی انسان   ه ی فناورانه سرما   ی توانمندساز   ی ندها ی شا ی پ :  4جدول  

 هاگویه عنوان  ردیف

 13-12-11-3 فرهنگ سازمانی 1

 15-10-7-6 روابط کاری 2

 5-4-2-1 یسازمان یهارساخت یز 3

 14-9-8 تعهد و حمایت سازمانی 4

 15 هاتعداد کل گویه

 

 

 

 

 

 

 

 

 فناورانه  یتوانمندساز  ی ندهایشایپ: 2شکل 

پیشایندهای
توانمندسازی

فناورانه

فرهنگ 
سازمانی

روابط کاری

تعهد و حمایت 
سازمانی

زیرساخت های 
سازمانی
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 ی انسان هیسرما های توانمندسازی فناورانهمولفه

  ستفاده شد و برای تعیین کفایت نمونه از آزمون ابتدا از آزمون بارتلت، برای تایید معنا داری تحلیل عاملی ا 

آزمون   ی عدد معنادار  و  0/ 7( بیشتر از  (KMO عدد  به  توجه  با اسستفاده شد.   ن ی و اوکل  ر ی م  زر، ی کا 

مناسب    ی عامل   ل ی تحل   ی ها برا ت و داده س الزم برخوردار ا   ت ی گفت نمونه از کفا   توان ی م  ( 0Sig/ 05)   بارتلت 

 هستند. 

   نیو اوکل  ر یم  ر،ز یآزمون کا: 5جدول 

 ی انسان هی سرما  های توانمندسازی فناورانهبرای مولفه   بارتلتو 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 833/0  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 270/1379  

Df 435 

Sig. 000/0  

ف نظر از جداول مربوط به ماتریس چرخش یافته  با توجه به محدودیت حزم مقاله در ادامه با صر 

های مربوط  گردد. با توجه به داده ها ارایه می گویه های استخراجی از هر گروه از  تحلیل عاملی، صرفا مولفه 

ارایه گردیده    3و شکل    6ی به شرح جدول  انسان   ه ی سرما   های توانمندسازی فناورانه مولفه به ماترس چرخش،  

 است. 

 ی انسان هیسرما   های توانمندسازی فناورانهمولفه: 6جدول 

 هاگویه عنوان ردیف

 23-22-21-20-17-16 ارزیابی و اکتساب فناوری 1

 44-43-42-41-35-18 و توسعه قیتحق 2

 45-40-39-37-25 و نوآوری تیخالق 3

 38-29-26-24-19 یفناور یریبکارگ 4

 28-27 یجذب فناور 5

 34-33-32-30 یریادگی 6

 36-31 یخارج دون یپ 7

 30 هاتعداد کل گویه
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 ی انسان ه یفناورانه سرما  یتوانمندساز  های: مولفه3شکل 

 

 

 ی انسان هیفناورانه سرما یتوانمندساز یامدهایپ

بارتلت، برای تایید معنا داری تحلیل عاملی استفاده شد و برای تعیین کفایت نمونه از   آزمون ابتدا از 

  ی عدد معنادار  و  0/ 7( بیشتر از   (KMO عدد  به  توجه  با اسستفاده شد.   ن ی و اوکل   ر ی م  زر، ی کا  آزمون 

  ل ی تحل  ی ها برا داده ت و س الزم برخوردار ا  ت ی گفت نمونه از کفا  توان ی م  ( 0Sig/ 05)  آزمون بارتلت 

 مناسب هستند.   ی عامل 

 

 

 

مولفه های 
توانمندسازی

فناورانه

ارزیابی

و اکتساب 
فناوری

بکارگیری 
فناوری

خالقیت و 
نوآوری

تحقیق و 
توسعه

جذب فناوری

پیوند خارجی

یادگیری
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  ه یفناورانه سرما  یازتوانمندس یامدهایپ برای بارتلتو  نیو اوکل  ریم  زر،ی آزمون کا: 7جدول 

 ی انسان

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 862 /0 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 904 /1779 

Df 595 

Sig. 000 /0 

 

ی  انسران هیسررما های مربوط به ماترس چرخش، پیامدهای توانمندسرازی فناورانهبا توجه به داده

 ارایه گردیده است. 4و شکل  8جدول  به شرح

 
 ی انسان هیسرما   پیامدهای توانمندسازی فناورانه: 8جدول 

 
 هاگویه عنوان  ردیف
 57-56-55-54-53-52-50-49-48 ی فرد   رشد و توسعه 1
 70-69-68-67-66-65-64 سازمانی   رشد و توسعه 2
 63-62-61-60-59 وری بهره  3
 80-76-74-72-58 ی رقابت  تیمزخلق   4
 75-47-46 ی کارکنان ساز توانمند  5
 78-77 اطالعات   تیامن  تیریمد 6
 73-71 رییتغ  تیریمد 7
 51 یمشارکت  تیریمد 8
 79 ییتمرکز زدا 9

 35 هاتعداد کل گویه
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 ی انسان ه یفناورانه سرما  یتوانمندساز  یامدهایپ: 4شکل 

 

 مدل نهایی پژوهش

آزمون مدل بدست آمده از مرحله کیفی ایج حاصله از تحلیل گراندد و بندی نتپس از جمع

مدل نهایی پژوهش که مختص به پژوهش در مرحله پیمایش و با استفاده از داده های کمی 

   ارائه گردید. 5در شکل باشد، نشگاه افسری امام علی )ع( میدا

 

 

 

پیامدهای 
توانمندسازی

فناورانه

رشد و توسعه 
فردی

رشد و توسعه 
سازمانی

بهره وری

خلق مزیت 
رقابتی

توانمند سازی 
کارکنان

مدیریت امنیت
اطالعات

رمدیریت تغیی

تمرکز زدایی

مدیریت 
مشارکتی
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 پژوهش  نهاییمدل : 5شکل 

 گیری نتیجه

 در فناورانه  هاى عملیات که کند ایزاد سازمان در را اطمینان این تواندم  انهفناور دىتوانمن

. دانشگاه های بخش دفاع وظیفه پرورش نیروی انسانی یابدم  جریان مورد انتظار مسیر یک قالب

کارآمد و همچنین تولید علم برای موفقیت در مخاطرات و جنگ های آینده را بر عهده دارند لذا 

های آن بسیار حائز اهمیت ررسی مفهوم توانمندی فناورانه در آن ها و همچنین شناسایی مولفهب

ها انزام شد. نتایج می باشد نظر به اهمیت موضوع پژوهش حاضر با هدف شناسایی این مولفه

 به بندی مولفه های شناسایی شده در دانشگاه افسری امام علی)ع( حاکی از آن است که:رت

ی؛ سازمان  یهارساختیزپیشایندهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی، به ترتیب    لهدر مقو  .1

ی دارای بیشترین میانگین سازمان تیو حما تعهدی و در نهایت کار روابطی؛ فرهنگ سازمان

 بودند.امتیازی 

 پیشایندها

 

 ی فرهنگ سازمان

 ی کار   روابط

 یسازمان  یهارساخت یز

 ی سازمان  تیماو ح  تعهد

 هامولفه

 

 ی و اکتساب فناور   یابیارز

 و توسعه  قیتحق

 ی و نوآور   تیخالق

 ی فناور   یر یبکارگ

 ی فناور   جذب

 ی ریادگی

 ی خارج  وندیپ

 پیامدها

 

 ی رشد و توسعه فرد 

 ی و توسعه سازمان  رشد

 ی ور بهره 

 ی رقابت  تیمز  خلق

 کارکنان   یساز نمند توا

 اطالعات   تیامن  تیریمد

 رییتغ  تیریمد

 یمشارکت  تیریمد

 ییزدا  تمرکز
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و  یابیارز  ؛و توسعه  قیتحقهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی به ترتیب  در مقوله مولفه  .2

ی خارج  وندیپی؛  فناور  جذبی؛  ریادگ؛ یو نوآوری  تیخالق ی؛  فناور  یریبکارگی؛  اکتساب فناور

 دارای بیشترین میانگین امتیازی بودند.

 رشدی؛ رشد و توسعه فردپیامدهای توانمندسازی فناورانه سرمایه انسانی به ترتیب  مقولهدر  .3

 تیریمد؛  رییتغ  تیریمد؛  کارکنان  یسازتوانمندی؛  ابترق  تیمز  خلقی؛  وربهرهی؛  و توسعه سازمان

 ی دارای بیشترین میانگین امتیازی  بودند.مشارکت تیریمدیی؛ زدا تمرکز ؛اطالعات تیامن

 پیشنهادات 

 شود:ای پژوهش، پیشنهاد میهبر اساس یافته

اولویت برنامه  درنشگاه افسری امام علی )ع( بنیان و فناوری محور در داتوسعه تولیدات دانش .1

 آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.

 تدوین و اجرا شود.نشگاه افسری امام علی )ع( برنامه راهبردی پرورش نیروی انسانی در دا .2

نشگاه افسری امام علی های انسانی علم و فناوری در دابرنامه مدونی جهت توسعه زیرساخت .3

 تدوین و عملیاتی شود. )ع(

های موفق خارج کشور، دانشگاه فرهنگ سازمانی و الگوبرداری از ضمن مطالعه تطبیقی .4

 سازی آنها مورد توجه قرار گیرد.تزاریها و کاربردی نمودن پژوهش

نشگاه افسری امام ها فناورانه و استفاده از آنها برای کسب مزیت رقابتی در داسطح توانمندی .5

برنامه مشخصی برای بهبود آن وجود به صورت مستمر شناسایی و ارزیابی شده و  علی )ع(

 داشته باشد.

های افزایی در پژوهشکمیت نیروی انسانی، لزوم همضمن تمرکز به کیفیت آموزشی به جای   .6

 مورد توجه قرار گیرد. نشگاه افسری امام علی )ع(نظامی در دا

انسانی  های تخصصی طراحی و ساخت تزهیزات و ادوات نظامی و پرورش نیرویایزاد رشته .7

 مورد توجه قرار گیرد. نشگاه افسری امام علی )ع(مورد نیاز در دا

ها و وظایف محوله به کارکنان، مشارکت کارکنان در امور مختلف و سازی نقشضمن شفاف .8

 به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. نشگاه افسری امام علی )ع(در دا اهتصمیم گیری
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