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الگوی دیدبانی فناوری :فرایند و ساختاری برای رصد تحولهای فناورانه
 
*1

فرزانهمیرشاهوالیتی

فرهادنظریزاده


2

چکیده
دنیایفناوریامروزهچناندرحالتغییراستکهاطالعازاینتغییرها،هماهنگیوپاسخمناسب
وبهموقعبهآنها،یکیازمهمتریندغدغههایسازمانهایمختلفشدهاست.درراستایحلاین
هانیازمنددیدبانیورصدتحولهایفناورانهواقداممقتضیبرایمواجههبااین

چالش،سازمان
تحولهاهستند.ازاینرو،هدفاینپژوهش،ارائهالگویعمومیدیدبانیشاملفرایند (گامها)و

ساختار(عناصر،اجزاءوروابطبینآنها)است.دراینراستا،پسازبررسیالگوهایمختلفپویش،
آگاهی ،رصد و دیدبانی فناوری ،با تلفیق الگوهای موجود ،به روش فرا ترکیب ،الگوی عمومی
دیدبانیفناوریمشتملبرعناصر،روابطوفرایندهایاصلیطراحیگردید.درواقع،ازآنجاکه
هایفناورانه،هریکبهجنبهایازبحثموردنظر


هایموجودمرتبطباموضوعاطالعازتحول
الگو
گیریازنقاطقوتهرالگووارایهیچارچوباولیهای

پرداختهاند،ارزشافزودهیاینتحقیق،بهره
بهنسبتکاملبالحاظتمامعناصر،روابطوگامهااست.ازجملهنقاطقوتاینالگواولیهمیتوان
به تقسیم فرایند دیدبانی به سه مرحلهی پیشین ،اصلی و پسین و تعیین عناصر ،اهداف ،زیر
ساختهایاصلیدیدبانیاشارهکرد .
واژههای کلیدی:
دیدبانی فناوری ،پویش محیط ،آگاهی فناوری ،رصد فناوری.

.1استادیارپژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی 
.2دکتریآیندهپژوهی،دانشگاهصنعتیمالکاشتر 
*نویسندهمسئولEmail:f.shahvelayati@gmail.com:
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مقدمه
یکی از حوزههای مهم تأثیر گذار بر عملکرد سازمانها ،تحولهای شگرف در حوزه فناوری
هاونیزادغامحوزههایمختلففناوریبا


عمرفناوری
است.جهانیشدن،کوتاهشدنچرخه
هایفعالدرحوزهیفناوریهایبرتررادرمنبع

یکدیگر،کارشرکتهابهطوراعموشرکت

یابی و توسعهی تمامی فناوریهای مرتبط در داخل مرزهای سازمانی با مشکل مواجه کرده
است و اینجاست که نایبرگ و پالمگرین )2011(1اعالم میکنند شرکت هوشمند به جای
منتظرماندنتااینکهتغییرهادرمحیطفناوریاتفاقبیفتد،بایدفعاالنهضمندیدبانی،از
نوآوری ها و محیط متغیر ،برای خود مزیت رقابتی بیافریند .محیط فناورانه بخش مهمی از

محیطکالنهرسازماناستکهباسایربخشهایاینمحیطدرارتباطاست.نظربهاهمیت
محیطفناورانه،درسازمانها،مدیریتفناوریبهعنوانیکیازمدیریتهایعالیمطرحبودهو
یکی از وظایف مدیریت فناوری ،کسب آگاهی نسبت به تحولهای محیطی است .هر چند
موضوع اطالع از روندهای محیطی به طور کلی و روندهای فناورانه به طور خاص یکی از
هایمهممدیریتفناوریاست،بحثزماناطالعازتحولهادراینرابطهنکتهایبسیار


موضوع
یدیگر،توجهبهگسستهای فناورانهاست.درواقع ،درحالیکهرقبابا

کلیدیاست.نکته
بهبوددرمحصولونوآوریدرفرایندتولیدمیکوشندرقابتپذیریخودراافزایشدهند،گاه

یابندکههیچچیزراجعبهانقالبفناوریپیشرونمیدانند.بهاینترتیب،رصدنظام


درمی
مندمحیطفناورانهبیرونییکیازوظایفمهممدیریتفناوریاستوبهمنظورهرچهاثر
بخشترنمودناینمهم،سازمانهااحتیاجبهساختاروفرایندیبرایرصدودیدبانیمحیط
دارند .
در رابطه با ضرورت دیدبانی فناوری ،شاهمیری و امنپور ( ،)1392یکی از دشوارترین
چالش های پیش روی مدیران امروز را مدیریت نوآوری فناورانه و دیدبانی میدانند .صابرفرد

( ) 1392به نقل از منطقی و شیخلری در رابطه با ضرورت دیدبانی به سرعت فزاینده
وفناوری؛جهانیسازیعلموفناوری؛همگراییحوزههایمختلفعلمیو

پیشرفتهایعلم 

هایمعروفبهبینرشتهایدرمراکزعلمیوتحقیقاتی؛تأثیروسرعتانتشار


راهاندازیرشته
فناوریهای نوین تجاری و افزایش قابلیتهای بالقوه تهدید فناورانه توسط بازیگران

رسمی(دولتی)وغیررسمیوانتقالآنبهسایررقبااشارهمیکند .

1

. Nyberg & Palmgren

الگویدیدبانیفناوری:فرایندوساختاریبرای ...

 43

در پژوهشی ،رضوانی و همکاران ( )1387در فرایند کارآفرینی سازمانی فناورانه ،مقوله
اصلی ،یعنی کشف و خلق فرصت را ناشی از شرایط علّی ،شامل دیدبانی ،انتخاب فناوری و
تحلیل روند میدانند و نظر به اهمیت نقش دیدبانی فناوری در کشف و خلق فرصتهای
فناورانه و شناسایی چالشها و فرصت های آتی ،آن را عنصری ضروری در فرایند کارآفرینی
کنند.بنابرمطالبمذکور،برخیازمهمتریندالیلضرورتدیدبانی

سازمانیفناورانهقلمدادمی
فناوریرامیشودچنینخالصهکرد:

ازمانها ،که روز به روز به فناوری وابستهتر
 ضرورت نوآوری برای بقا ،رقابت و رشد س میشود 

هایعلموفناوریطیدهههایاخیر


شدتتغییروتحول
 ارتقاینقشوتأثیرفناوریدرهمهشئونزندگیبشروبهخصوصدرکسبوکارها تولید،اشاعهودسترسپذیریروزافزوناطالعاتمربوطبهفناوریها 

 افزایشتعدادبازیگرانعرصهتولیدوتوسعهعلموفناوری همچنینمهمترینمزایایدیدبانیفناوریعبارتنداز:

کشفسریعفناوریهاینوظهور 

.1
رویکردیپابرجادرمواجههبافناوریهایدرحالتغییر

.2
غنایاطالعاتیدررابطهبافناوریهاینوظهور

.3
 .4کمکبهاستفادهازمنابعفناوریبیرونی(.)Monteiro, 2008
بهنظرمیرسدفراینددیدبانیفناوریشاملگامهاییاستکههمبهجستجویراهحلهای
بیرونیوهمالزاماتداخلیبرایتسهیلانتقالفناوریهایبیرونیونیزتفسیروتطبیقآنها
بامالحظاتداخلسازمانیمیپردازد (.)Matschy, 2010بااینحال،دیدبانیفناوریامری

نیستکهبهراحتیبهانجامبرسد.تحققوانجامدیدبانیفناوری،مستلزمالگومناسبیاست
کهاقتضائاتوشرایطحاکمرالحاظنمودهوباامکاناتونیازمندیهامنطبقباشد.درضمنبا

هاییکهبهاینموضوعپرداختهاند،الگوفرایندیوساختاریجامعینیازاستکهبه

وجودالگو
موضوعدیدبانیفناوریاززوایایمختلفبنگرد .
بررسیالگوهایمختلفمرتبطباموضوعدیدبانیورصدفناورینشانمیدهدکه :
 .1الگو هایموجودیابدونپرداختنبهجزئیاتوظرایفکار،دچارکلینگریواشاره
صرف به گامها در فرایند شدهاند و به عبارتی در تمام آنها ،کما بیش گامهای
جستجو،جمعآوری،ارزیابیواطالعرسانیگنجاندهشدهاست.اینفرایندکلیبوده،
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نمیتواندبهتنهاییبهسازمانوتصمیمگیرانبگویدکهباکدامساختار،ازچهطریق،
بامشارکتکدامافرادوچهفنونیبهچهخروجیهایمشخصیبرسند.
 .2یاتنهاب رخیابعادقضیهراموردالتفاطقراردادهوازجامعیتالزمبرخوردارنیستند .
بنابراین،اینتحقیقباهدفاصلی«:طراحیالگوعمومیسااختاریوفراینادیازدیادبانی
فناوری»،ازطریقمطالعهالگوهایمهمموجود،بررسینقاطکورهریک،تعییننقااطقاوتو
ضعفهرالگو،بهاحصایعناصرکلیدیدیدبانیمیپردازد .

مبانی نظری و پیشینههای پژوهش
بهعقیدهبسیاریازمحققان،انتظارمیرودآثارفناوریدرآیندهجهانحداقلبرایچنددهه

بهشدتبارزوقابلتوجهباشدودرنتیجه،درجهانیچنینپویا،فناورینقشبارزی،همدر
هاوهمدرمواجههباآنهادارد.بنابراین،یکیازمسایلمهموحیاتیبرای

ایجادتغییرو 
تحول
ایاستکهآثارحیاتیبرفعالیتهای

هایامروز،اطالعازتغییروتحولهایفناورانه


سازمان
1
آنها دارد .پاسخ این نیاز ذیل موضوعهایی چون پیش بینی فناوری ،پویش فناوری  ،پایش
فناوری ،2آگاهی فناوری 3و دیدبانی فناوری 4مطرح شدهاست .در ارتباط با این واژهها و
اصطالحها،مدنیوخرمایی)2013( 5ضمنبررسیسیرتکاملتاریخی (مطابقجدول)1این
اصطالحاتمعتقدندجستجویفناوریبیرونی6ازدههی1970بابشد.اولینارجاعاتدراین
رابطه،تحتعنوان«پیشبینیفناوری»بارویکردجمعآوریاطالعاتجهتبرآوردروندها
بود.درادامه،باپیشرفتهایمفهومیوروشی،عنوانجدید«آیندهنگاریفناوری»معرفی
شد.ویژگیبرجستهآیندهنگاریتوجهبهکاربردنظریهشبکهسازیدرجستجو،جمعآوری،

بههمربطدادنوتفسیراطالعاتبود.نسلسوم،کهدردهه1990کلیدخوردوتااواسطدهه
 2000ادامه یافت ،شرکتها اقدام به استقرار فرایندهای سازمانی نظاممند برای پشتیبانی
تصمیم گیری در تدوین راهبرد نمودند که ویژگی کلیدی آن ،شبکه سازی داخلی و خارجی
است.درکناراینتحول،دردیدبانیتالششدفعالیتهایآگاهیبینبرنامههایتحقیقاتی،
کسبوکاریوکلسازمانپیوندبرقرارسازد.بهطوریکهازبررسیهایمطالعهیفوقبر
میآید،دیدبانینسخهکاملشدهیاصطالحهایقبلیاست .
1

. Environmental Scanning
. Technology Monitoring
3
. Technology Intelligence
4
. Technology Scouting
5
. Madani & Khormaei
6
. External Technology Search
2

 45

الگویدیدبانیفناوری:فرایندوساختاریبرای ...

جدول ( )1اصطالحهای جدید مورد استفاده برای جستجوی فناوری بیرونی ( Madani & Khormaei,

)2013
آگاهی فنی /فناوری

پیش بینی فناوری

آینده نگاری فناوری

دوره

دهه1970؛نسلاول 

دههی1980؛نسلدوم  دهه1990؛نسلسوم  دهه2000؛نسلچهارم 

سطح

سازمانی؛منطقهای؛
ملی؛بینالمللی 


سازمانی؛منطقهای؛
ملی؛بینالمللی 


سازمانی 

حوزه

برآوردآینده 

 ---

 ---

ویژگی-

استفادهازدادههای
مربوطبهگذشته 

استفادهازشبکهسازی 


فرایندهاوساختار
تحقیق 

ها

دیدبانی فناوری

سازمانی 
شناسایی،ارزیابی،جمع
آوری،استفادهازمنابع
اطالعاتیرسمیو
غیررسمی 
رویکردنظاممند،

استفادهازکارکنان
سازمانیابهکارگیری
مشاورانبیرونی 


به هر جهت ،بنا به گواه شواهد متعدد ،طی سالهای اخیر ،دیدبانی فناوری به شکل
روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال بیرکینشاو و مونتیرو )2007(1اشاره
می کنندکهبراساسمستنداتتجربی،دیدبانیدانشخارجازسازمانینهتنهابهشکلقابل

هایچندملیتیمیکوشندتابهنحویاثربخشدانش


ردهاست،بلکهشرکت
مالحظهایرشدک
خارجی پراکنده در مرزهای جغرافیایی و فناورانه را منبع یابی کنند .در مطالعهای دیگر،
معتقدبهضرورتدیدبانیمحیط

پیمایشمدیرانارشدشرکتهایبینالمللینشانداد%81
برایارتقایظرفیتموجودخودهستند( .)Day & Schoemaker, 2005


پیشینه پژوهش
شاید یکی از مرتبط ترین کارها در رابطه با این پژوهش را بتوان تحقیق روربک )2007(2در
آزمایشگاهمخابراتیدویچهتلکام 3ومقایسهآنباموردبریتیشتلکام 4قلمدادکردکهبراین
مبناهمراهبااتکابهمرورپیشینه،الگویکلیبرایدیدبانیفناوریهمراهبااشارهبهانگیزه
بازیگران این فرایند آمده است .هر چند این تحقیق ویژگیهای سازمانی را متغیر مهمی در
کند،امانمیگویدکهمتغیرسازمانیشاملچهعواملیاست .


فراینددیدبانیفناوریقلمدادمی
1

. Birkinshaw & Monteiro
. Rohrbeck
3
. Deutsche Telekom
4
. British Telecom
2
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2

رسالهدکتریمونتیرو ()2008درلندنبیزینساسکول یکیدیگرازمطالعاتیاستکهبه
تحلیلچالشهایمربوطبهفرایندمنبعیابیدانشخارجیوداخلیدرشرکتهایبزرگچند

ملیتیپرداختهاست.کانونتمرکزاینرسالهرویسازوکارهایشناختیورفتاریدرانتقال
فناوریبودهوبامطالعهکیفیدرصنعتارایهدهندهخدماتمخابرات،الگویجریاندانشبه
داخلونیزدرداخلسازمانبررسیشدهاست .
یکیدیگرازمطالعههایاینحوزهراسانگ)2000(3انجامدادهودرسندیتحتعنوان
ایرویسبکهایمنبع


رسانا:مطالعه
«رسیدنفناورانه کرهوتایواندرصنعتجهانینیمه 
یابیفناوری»4منتشرساختهاست.اینمطالعهباطرحاینسوالکه«آیاجابهجاییمهندسان
سریز دانش در سطح بینالمللی را تسهیل و به کشورهای تازه صنعتی شده در رسیدن به
بهایننتیجهمیرسدکهمهندسانیکهازآمریکابهکره

کشورهایتوسعهیافتهکمکمیکند»
وتایوانرفتهاند،براساسدانشیکهازشرکتهایقبلیخودبهدستآوردهاند،منشاءنوآوری
شده اند.اینتحقیق،جابجایینیرویانسانیراعاملمهمدراطالعازنوآوریهایفناورانهروز
بهواسطهیآندیدبانیاتفاقمیافتدرامدنظرندارد .
دنیامیداند،امافرایندنظاممندیکه 
در داخل کشور نیز ،یکی از تحقیقات مرتبط با این موضوع ،پروژهای با عنوان «الگوی
شناسایی،ارزیابیوانتخابفناوریدرصنایعدفاعی»است.نتایجاینپروژهدرکتابیتحت
عنوان« شناسایی،ارزیابیوانتخابفناوریدرسازمان»چاپشد.دیدبانیفناوریدربرخیاز
الگوهای مورد بحث قرار گرفته در این کتاب (از جمله الگو کیهزا) به عنوان ابزاری برای
(بوشهریونظریزاده.)1392،البتهبحثشناساییفناوری

شناساییفناوریمطرحشدهاست
بادیدبانیتفاوتهایینیزدارد.ارایهتعریفازدیدبانیفناوریوبررسیچندالگودررابطهبا

پایش فناوری از جمله نقاط قوت این تحقیق است .اما چون موضوع تمرکز آن ،بحثی جز
دیدبانیاست،امکاناستفادهازآنرامحدودمیکند .
تحقیقدیگردراینزمینه،پروژهایاستباعنوان«امکانسنجیطراحینرمافزاریبرای

شناساییفناوریدرصنعتدفاعی»کهاینتحقیقفراترازشناسایی،اشارههاییهمبهدیدبانی
فناوریدارد.بااینحالچونتمرکزآنبربحثنرمافزاربوده،مباحثنظریآنمختصرودر

حداشارهبهبرخیازمتونمربوطبودهاست.بهاینترتیبهیچیکازایندو،باهدفطراحی

1

. Monteiro
. London Business School
3
. Song
4
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الگویدیدبانیفناوری:فرایندوساختاریبرای ...

الگو تعریفوانجامنشدهاست،ولیپروژهاولدرتبیینوضعموجودوپروژهدومدرمبانی
نظریتحقیقراهگشااست .
روششناسی پژوهش
اینتحقیقبهدنبالارایهالگویمبتنیبرمطالعهوتلفیقالگوهایمختلفموجودبودهوازاین
جهتتحقیقیتوسعهایاست.از لحاظرویکرد،چوناینتحقیقبابررسیالگوهایمختلف
پویش،پایش،آگاهیودیدبانیفناوری،میکوشدچارچوباولیهیارایهدهد،ماهیتقیاسی
دارد .
ازسویی،تعهداتاصلیاینتحقیق،ارایهالگوفرایندیبهمعنایتجویزمجموعهگامهایی
بهصورتمتوالیبرایرسیدنبههدفیمشخص (لشکربلوکیو همکاران)1391،وتعهددیگر

آن،ارایهالگوساختاریاستکهزمینهوبستراینفرایندبودهوبهآنضربآهنگ،سرعت،
درسادهترینتعریف،

شکلوتشخصمیدهد(استراوسوکربین.)1394،ازآنجاییکه«الگو»
(نقرهکارو
یقوموضوعها  

دستگاهیبیانگرچگونگیفرایندتعاملمیانپدیدهها،مفاهیم،مصاد
همکاران)1389،بودهوالگوهایفرایندیبااهدافیچونفهم،برنامهریزییاتوصیهیروشی
برایپیگیری (هدفاینتحقیق)،ماهیتتجویزییاتوصیفی (دراینتحقیقتجویزی)دارند
( )Eckert & Stacey, 2010و نیز با توجه به این مهم و روش تحقیق بهکار رفته در
پژوهش هایی با هدف طراحی الگو فرایندی ،اکثراً کیفی با شمهی استدالل ذهنی (مطالعه

موردی،مرورانتقادیادبیاتونظریهدادهبنیاد)است (لشکربلوکیوهمکاران،)1391 ،این
1
،مبتنیبرادبیاتموجود،قصدمدلسازیمفهومیدارد.

تحقیقبااستفادهازروشفراترکیب
،فراینداجرایییاچارچوباجراییاینروشرانشانمیدهد .

شکل()1
.1تنظیمسوال
پژوهش

.2مرورادبیاتبه
شکلنظاممند


.7ارایهیافتهها

.3جستجوو
انتخابمتون
مناسب

.6کنترلکیفیت

.4استخراج
اطالعاتمتون

.5تحلیلو
ترکیبیافتههای
کیفی



شکل ( )1فراترکیب در هفت گام ()Sandelowski & Barros, 2007
1

. Meta-synthesis
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فصلنامه 

دررابطهبااعتبارسنجیپژوهش،پژوهشحاضرازروشاعتبارسنجیکیفایمثلاثبنادی
استفادهمیکندکهدرآنبابهرهگیریهدفمندازروشهاونظریههایمتعدد،سوگیریناشی
ازدیدگاههایفردگرایانهبهحداقلرسیدهواعتبارنتایجیافتاههاایتحقیاقافازایشماییاباد
(.)Greene, 2007دراینتحقیق،برایاعتبارسانجیپاژوهشازمثلاثبنادی(مارورادبیاات،
پرسشنامهومطالعهموردی)استفادهشد.

یافتههای پژوهش
براساسروشفراترکیب،فراینداینپژوهششاملهفتگامبهشرحزیراست :
 .1تنظیم سوال پژوهش« :الگوی عمومی (فرایندی و ساختاری) دیدبانی فناوری
چیست؟» 
واژههای
مرورادبیاتبهشکلنظاممند:برایپاسخبهسوالدراینبخش،ابتداکلید  

.2
مرتبط با موضوع شامل نوآوری باز ،دیدبانی فناوری ،پویش محیط ،پایش فناوری،
فناوری،فرصتهایفناورانه،آگاهیفناوری،آگاهیرقابتی،آگاهیکسب

آیندهنگاری
وکاری،پیشبینیفناوریشناساییوبرایناساس806،عنوانمقاله،کتابوسایت
بهزبانانگلیسیو18موردبهزبانفارسیشناساییشد .
 .3جستجو وانتخابمتونمناسب:دراینمرحله،مطابقشکل()2ازمجموعاین806
منبع 280 ،مورد در مرحله اول به دلیل ناهمخوانی عنوان منبع با موضوع مورد
بررسی،کنارگذاشتهشد.درادامه314مورددیگردرمرورچکیده،نامرتبطتشخیص
دادهشدهوبهاینترتیب212مقالهواردمرحلهیبررسیمحتواشدندکهازاینبین
  104مقاله به لحاظ محتوایی ،نامرتبط ،تکراری یا نامناسب بودند و در پایان 108
مقالهبهعنوانمتونمناسبانتخابشدند .
 .4استخراجاطالعاتمتون:دراینمرحله،باتوجهبهابهامموجوددرتعرفواژهیاصلی
تحقیق یعنی دیدبانی و همپوشانی آن با واژههای مجاوری چون پویش ،پایش و
منبعدررابطهبااینواژههابهارایهتعریف

دیدبانی،ازمجموع 108منبعنهایی 75،
پرداخته بودند .برای احصای الگو دیدبانی فناوری نیز  14الگو با کلیدواژههای
فوقالذکروجودداشتکه بهنوعیبهبخشیازتعریفموردنظراینتحقیقمربوط

میشد .

هایکیفی:بامطالعهی14الگو،یافتهها،نکاتکلیدی،

 .5تجزیهوتحلیلوترکیبیافته
نقاطقوتونکاتمبهمهر یکموردتحلیلقرارگرفتهوبه صورتتجمیعی،این
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هادرکنارهمقراردادهشد.کلیدواژهیمورداستفاده،عنصراصلیموردتأکیددر


الگو
دیدبانی ،خروجی الگو و نقاط قوت و ضعف در این تحلیل تجمعی گنجانده شد .با
جمعبندیایننکات،عناصراصلی (فناوری،سازمانومحیط)موثربرالگو دیدبانی
الگوهایفرایندیوساختاریخلق
الگوها،چارچوباولیه 
فناوریاحصاوباتلفیقاین 
شد.
 .6کنترل کیفیت :پس از توضیح الگو تلفیقی ،در این مرحله نوبت به بررسی اعتبار
چارچوب پیشنهادی میرسد .در این مرحله به منظور اعتبار سنجی از روش
مثلثبندی استفاده شد .مثلثبنادی باه معنای ترکیب دادهها یا روشها از نقطه

ودیدگاههایمتنوع،برایروشنشدنبایشتارموضوعتحقیقاست(مهرگانو

نظرها
زالی) 7:1385،دراینمرحلهازتحقیقبهمنظورکنترلکیفیتکارازمثلثبندی
شناسانهاستفادهمیشود.

روش
تعدادمنابعاولیهیافتهشده806:
تعدادمنابعردشدهبراساسعنوان:
280
کلچکیدهغربالشده526:

تعدادمنابعردشدهبراساسچکیده:
314
کلمحتوایبررسیشده212:
تعدادمنابعردشدهبراساسمحتوا:
104

تعدادمنابعنهایی108:

شکل ( )2فرایند جستجو و انتخاب متون مناسب

در این راستا عالوه بر استفاده از ادبیات موجود جهت ارایهی چارچوب مفهومی اولیه به
عنوانیکیازسهضلع،ازپرسشنامهومطالعهیموردیبهعنواندوضلعدیگراعتبارسنجی
استفادهشد.
بررسی الگوهای مختلف رصد تحولهای فناورانه

هاراارایهدادهاند.ضمنجستجودرمنابع،


شوندکهآن

هابهنامپژوهشگریمعرفیمی
اینالگو
مشخص شد که چهارده الگو (مطابق جدول  )2مهم در این ارتباط وجود دارد.پس از مرور
چهاردهالگوکههریکتاحدیمرتبطبامسالهاینتحقیقوقابلاستفادهدررسیدنبهالگو
موردنظراست،دراینقسمتبهموضوعیکلیدیپرداختهمیشود :
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احصایعناصراصلیالگوها،تامشخصشودهریکازالگوهابیشتربرچهموضوعی

تمرکز داشته ،چه ابعادی را تبیین کرده و نقاط قوت و ضعف هر یک از این الگوها
چیست؟
هابرایدیدبانی،با


هاوفنونمورداشارهدرالگو

هاوروش

ترالگو

تعمیقابعاداجرایی
استفادهازروشفراترکیب 
(قابلاستفاده)آنهاست.

ایازالگوهایبررسیشدههمراهبانقاطقوت

جدول(،)2خالصه
دستاوردمهماینجدولاحصایمهمترینعناصر (متغیرهای)مشترکدراینالگوهاست.به
طورخالصه،مهمترینعناصرموجوددرالگوهاکهبهنحویکانونتوجهالگوقرارگرفتهاست
عبارتند از :محیط ،سازمان و فناوری .بر اساس این سه عنصر ،مطابق جدول ( ،)3برخی از
الگوهامعیارهاییرابرایسنجشمعرفیکردهاند.درستونسومجدولنیزمعیارمورداستفاده

درالگواینتحقیقآمدهاست.درادامه،شکلهای()3و(،)4تالشیبرایتعیینجایگاههر
یکازاین14الگوموردبررسیدرفرایندعمومیدیدبانیاستکهالبتهبهروشنترشدنزوایا
وجزئیاتالگودیدبانیکمکمیکند.هرچنددراینتطبیقتالششدهتمامالگوهالحاظشود،
الزم به ذکر است که ضرورتاً تمام این الگوها به لحاظ میزان پرداختن به جزئیات ،همسطح
نیستند.برایناساس،چارچوباولیهیالگوپیشنهادی (فرایندیوساختاری)اینتحقیقدر
شکل ( ) 5با الهام از الگو زنجیره ارزش پورتر آمده است .با توجه به الگو فرایندی عمومی
دیدبانی (الگوهایی مثل روربک )1که صرفاً به جریان اصلی دیدبانی اشاره کرده بودند ،ضمن
مرور الگوهای فرایندی ،چنین مشخص شد که برخی الگوها (مثل الگو رواچ و سانتی) به
مقدماتالزمبرایدیدبانیاشارهکردهبودندوبرخیدیگر(مثلرومرووهمکاران)بهموضوع
اقداماتوجریاناتپسادیدبانی .
این نکته همراه با تداعی الگو فرایند آیندهنگاری (شامل سه مرحلهی پیش آیندهنگاری،
نگاریاصلیوپساآیندهنگاری)،سببشدتادرچارچوبپیشنهادیفراینددیدبانیبه


آینده
سهمرحله ی(پیشین،اصلیوپسین)تقسیمشود.درتوضیحاجزایاینالگوپیشنهادیباید
گفتکهالگوازدوبخشکلیتشکیلشدهاست.قسمتباالیالگو(عناصر،روابطوفعالیتهای
پشتیبان)،الگوساختاریاولیهاست.براساساینالگوتلفیقی،عناصردیدبانیعبارتنداز :
 سبک دیدبانی :بر اساس این الگو ،سازمان به یکی از دو سبک غالب یعنی پویش وهدفگیری،اقدامبهدیدبانیمیکند.

1

. Rohrbeck
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 oسبکپویشبرایبهدستآوردناطالعاتیاستفادهمیشودکهازقبلشناسایی
نشدهاند.

 oدر مقابل ،سبک هدفگیری فناوریهای جدید شناسایی شده را مورد ارزیابی
قرارمیدهد.سازمانبستهبهچرخهعمرفناوریونیزرویکردموجود(منفعلیا
فعال)،درقبالتوسعهفناوری هایبیرونی،یکیازایندوسبکدیدبانیرااتخاذ

میکند .
زیرساختهایدیدبانی:منظوراززیرساختها،ابزاروامکاناتیاستکهبهکمکآنها،
سازماندیدبانیراتسهیلمیکند.ازجملهمهمترینزیرساختهامیتوانبهرهنگاشتو
نمودارهایسازمانیبرایشناساییافرادیکهبهطوربالقوهذینفعوعالقمندبهاطالعات
جدیدهستند،اشارهکرد.
اهدافدیدبانی:برایدیدبانیدوهدفکلیمیتوانمتصوربود.
 oسبک پویش ،فراتر از ارزیابی فناوریهای موجود ،آگاهی از پیشرفتهای فناورانه
هایبالقوهبرایآیندهرانیزپوششمیدهد.


جدیدوگزینه
 oدر سبک هدفگیری ،رهگیری رقبا هدف است .در این حالت ،دیدبانی فناوری به
شناساییرقباییمیپردازدکهاحتمالداردموقعیتبهتریبرایانتفاعازتغییرهای

فناورانه(تدریجییابنیادی)داشتهباشند.
افقدیدبانی:دیدبانیدرسطحعملیاتیبهمسایلملموسوعاجلدرافقکوتاهتامیان
مدت(مثالًحجمفروشمحصوالتمختلفوبازارهایمنطقهای)ودرسطحمیانی (کسب
وکاری)وکالن(شرکتی)،نگاهبلندمدتدارد.
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جدول ( )2الگوهای مطالعه شده و موارد قابل استفاده از آنها
عنصر
نام الگو /سال

کلیدواژه

خروجی الگو

مورد

نقاط قوت

نقاط ضعف

بررسی
نارچال1و
همکاران1987/

پویش
محیطی

سناریویمحیطی

محیط

وجودساختارمشخصوتصریحدرتعیینوظایف،توجهبه
عالیمضعیف،تدوینسناریووخلقآیندههایبدیل

پیچیدگیوضرورتمداخلهبخشهایمختلفسازمانی 
نگاهکمیصِرف

چو2001/2

پویش
محیطی

تعیینسبکپویش
محیطسازمان

سازمان،
محیط

توجهبهابعادسهگانهشرایطمحیطی،راهبردهایسازمانیو
ویژگیهایمدیریتیبرایتعیینشرایطفعلیسازمان

نپرداختنبهاینموضوعکههریکازچهاروضعیتبرایکدام
شرایطمناسباست،نپرداختنبهفرایندیکهدرادامهباید
برایاصالحوضعیتنامناسباتخاذکرد.

دیو
شومیکر2005/3

پویش
محیطی

تعیینمیزاننیازو
ظرفیتسازمانبرای
پویش

سازمان،
محیط

تعیینابعادنیازوظرفیتپویشبرایتبیینوضعموجود
پویشدرسازمان

سکوتدرموردفرایندهاوساختاردیدبانی

1

. Narchal
. Choo
3
. Dayand Schoemaker
2
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عنصر
نام الگو /سال

کلیدواژه

خروجی الگو

وکیاتوو
رودا2010/1

آیندهنگاری

مورد

نقاط قوت

نقاط ضعف

بررسی

تأثیرپیشرانتغییرروی
زنجیرهارزشوساختار
صنعت 
تعیینسبدتصمیم
برایپاسخ

فناوری،
سازمان،
محیط

نگاهبهبلندمدتبهصورتاقتضاییبرحسبصنعت 
اشارهبهانواعروشهایکمی-کیفیوهنجاری-اکتشافی 
اشارهبهساختارمتمرکزآیندهنگاریدرمقابلساختار
غیرمتمرکز 
اشارهبهطرحچندخریدارهدرانجامآیندهنگاری 
تمیزپیشرانگسسته(رویکردبرآوردی)ازپیشران
پیوسته(رویکردثبات) 
بررسیتأثیرپیشرانبرساختارصنعتوزنجیرهیارزش 
اینالگومناسبفناوریهاییاستکهازمرحلهنوزادی
گذشتهاند .
پیشنهادرویکردشرطبندیدرمقابلساختگزینههای
راهبردیکهبهنظرمیرسدباتوجهبهچرخهعمرفناوری
میتوانیکیراانتخابکرد.

اینمعمارانمیگشایدکهآیاامکانترکیبدرجاتمختلف
محورهابایکدیگروجودداردیابایدهمسطحیرعایتشود.به
طورمثالآیاامکانتحلیلآیندهنگاریفناوریدرافقزمانی
بلندمدتبابردتحلیلیکالنوجودداردیاخیر؟ 
پیشرانهایتغییریامعیارتمیز

عدماشارهبهنحوهاحصای
پیشرانگسستهازپیوسته

گومز-کاستورنا/2
2009

شناسایی
فرصت

تعیینکالنروندها 
برنامهتوسعهمحصول
برحسبکالنروندها

-

معرفیفرایندیبرایشناساییکالنروندهاونحوهیاحصای
آنها


عدماشارهبهمسئولانجامهرمرحلهوگام

رابینسون3و
همکاران2013/

پیشبینی

گزارشمسیرهای
نوآوری
ارایهیسیاستهای
ممکنوگزینههای
اقداممدیریتی

فناوری

اشارهبهفرایندوتکنیکهایمورداستفادهدرمراحلمختلف

ابهامکلیهمراهباهمپوشانیسیستمتحویلفناوریبهعنوان
مرحلهایازفرایندباکلفرایند

1

. Vecchiato & Roveda
. Güemes-Castorena
3
. Robinson
2
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عنصر
مورد

نام الگو /سال

کلیدواژه

خروجی الگو

رومرو1و
همکاران2012/

آیندهنگاری

سناریویفناوریهای
نوظهور 
رهنگاشتفناوریهای
نوظهور

محیط

مارتارا2و
همکاران2009/

آگاهیفناوری

لیشتنتالر 2007/3

آگاهیفناوری 

لیشتنتالر 2004/

معرفیفرایندآگاهی
فناوریبافرض
آگاهیفناوری 
تغییرهایشدیدفناورانه 

نقاط قوت

نقاط ضعف

بررسی

دوراند2010/4

آگاهیفناوری

پیشرانهایتغییر 

اشارهبه
احصایسناریوبراساسعدمقطعیتها

رویکردبسیارکیفیوقضاوتیاست.

تعیینسبکسیستمی
آگاهیفناوری
سازمانها


-

اشارهبهسهسطحچارچوبی،فرایندیومعماریسیستم 
اشارهبهمنابعاطالعاتی،نحوهذخیرهسازی ،
اشارهبهارتباطاتغیررسمیبرایکسباطالعات 
اشارهبهنرمافزارهایقابلاستفادهدرالگوهایمختلف

فرایندموردتوجهقرارنگرفتهاست.

شناساییانواعساختار
آگاهیفناوریدر
سازمان 

-

اشارهبهسهنوعساختاروفرایندآگاهیفناوری 
توجهبهبحثتغییرهایشدیدفناورانه 
اشارهبهمشکالت،نقاطقوتوضعفهرساختار 
توجهبهنوعنوآوریماحصل 

عدماشارهبهمنابعمورداستفاده 
طورنظاممند 

عدماشارهبهفرایندبه

-

معرفیفرایندوگامهایکلی 
تمیزبینمراحلپویشوپایش 
اشارهبهانواعپایشوپویشبراساسمعیارهایخاص 

عدمشفافیتدردستهبندیانواعآگاهیفناوری 

محیط

امکاناستفادهازجدولبررسیفناوریهادرمرحلهارزیابی 
بندیانواعفناوریباتوجهبهنوعکارکردآنهاوتحلیل

دسته
اطالعاتبهفراخورویژگیها 
اشارهبهمنابعاطالعاتیقابلاستفادهومشخصاتهریک 
پیشرانها 

اشارهبهتحلیلساختاریبرایاحصای
اشارهبهروشها،جعبهابزاروبازیگرانفرایند 
اشارهبهجایگاهساختاری

عدماشارهبهکیفیتانجامفرایند 
فقدانانسجامملموسبینروش،ابزاروبازیگرانمعرفیشده

-

1

. Romero
. Mortara
3
. Lichtenthaler
4
. Durand
2
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عنصر
نام الگو /سال

کلیدواژه

خروجی الگو

مورد

نقاط قوت

نقاط ضعف

بررسی
رواچو
سانتی2001/1

آگاهیرقابتی

فرایندتوسعهفرهنگو
فرایندآگاهیرقابتی

سازمان

استفادهازانواعرویکردبهعنوانورودیفرایند 
ارایهفرایندکلیسودمندبرایآغازبهکار

سکوتدربارهرابطهاندازهسازمانبانوعرویکرد 
سکوتدربارهجزئیاتفرایند

برنر1996/2

دیدبانی
فناوری

-

فناوری

یکواستفادهایکههر

اشارهبهانواعاطالعات،ویژگیهایهر
یکازایناطالعاتمطابقباچرخهعمرفناوریبرایسازمان
دارند 
ماتریسانواعاطالعاتوتعیینوجهتمایزدیدبانیازآگاهی

عدماشارهبهفرایند

روربک2007/

دیدبانی
فناوری

فراینددیدبانی 
نظاممشوقدیدبانان

-

اشارهبهاطالعاتیکهبایددرگزارشدیدبانیتهیهشود 
معرفیانواعدیدبانباتوجهبهنوعاطالعاتیکهبایدتهیه
کنند

سکوتدربارهماهیتواحداکتشافواینکهاینواحد
زیرمجموعهکدامقسمتاستوچهتخصصهاییمیطلبد


. Rouach & Santi
. Brenner

1
2
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جدول ( )3معیارهای معرفی شده برای عناصر الگو
عنصر

معیار الگوهای مورد بررسی

معیارهای مورد استفاده در الگو تحقیق

نارچالوهمکاران(:)1987صنعتی-رقابتی-عمومی 
چو(:)2001عدماطمینان 
محیط 

دیوشومیکر(:)2005عدماطمینان 
وکیاتوورودا(:)2010عدماطمینان 

عدماطمینان 
استیپ 

رومروهمکاران(:)2012استیپ 
چو(:)2001رویکردمنفعل-فعالدرقبالمحیط 
سازمان 

دیوشومیکر(:)2005استراتژی-ساختار-فرهنگ 

رویکردمنفعل-فعالدرقبالمحیط 
استراتژی-ساختار-فرهنگ 
زنجیرهارزش 

رابینسونوهمکاران:)2013سطحآمادگیفناوری 


چرخهعمرفناوری 
هایسهگانه 


فناوری

وکیاتوورودا(:)2010زنجیرهارزش 
رواچوسانتی(:)2001رویکردمنفعل-فعالدرقبال
محیط 
وکیاتوورودا(:)2010چرخهعمرفناوری 

فناوری 

):چرخهعمرفناوری،فناوریهای

دوراند(2010
سهگانه 

برنر(:)1996چرخهعمرفناوری 

-

-

هماهنگکننده:بستهبهسبکدیدبانی،عنصرهماهنگیمتفاوتاست:
 oدرسبکپویش،هماهنگکننده،فرد /افرادیبامهارتهایمدیریتفناوریوفنیبا
نقش تعیین دستورات مرتبط با دیدبانی فناوری و مدیریت همکاریها با طرف
سوم(منبعفناوریبیرونی)عنصرهماهنگکنندهاست.
 oدر سبک هدفگیری ،هماهنگکننده ،معموالً متخصص فنی دارای بینش سیاست
مدیریت فناوری ،با مسئولیت ،تعامل با تصمیمگیران برای شناسایی و بررسی
خالءهایفناوریاست.
رابطبامنابعخارجی:
 oدرسبکهدفگیریعناصررابطبامنابعخارجیدروازهبانانخارجی،یعنیافرادی
هستندکهشرکترابهمنابعاطالعاتخارجیوصلمیکنندومعموالًمتخصصدر
حوزهفناورانهخویشهستند.درضمنشبکهارتباطاتفردیاعمدانشکدهها،مراکز
پژوهشی ،کارگاهها و سمینارهای فنی ،همایشهای علمی و فنی ،نمایشگاهها و
نمایشهایتجاری،مشتریان،بدنه هایمشورتی،تامینکنندگانوهمصنفانوحتی
دیگر صنایعی که میتوان از فعالیتهای آنها ترازیابی کرد و شبکههای فناوری
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ارتباطات و اطالعات شامل بانک دادهها ،پایگاههای دادهی مقاالت دانشگاهی ،ثبت
ها،مجالتتخصصی،گزارشهای


اختراع،صفحهتارنما(صفحهاینترنتی)سایرشرکت
فنی،خدماتفنیبدنههایمشاورهای،صفحاتشخصییاکتابهاازجملهابزارارتباط

بامنابعخارجیدراینسبکاست.

شکل ( )3چارچوب اولیه تطبیق الگوهای ساختاری مطالعه شده
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شکل ( )4چارچوب اولیه تطبیق الگوهای فرایندی مطالعه شده

-

 oدرسبکپویش،مسیریابانرابطانیهستندکهمتعمدانهبرایجستجویعالیم
ضعیفانتخابمیشوندورویکردرسمیتریرادنبالمیکنند،امامسیریابانبه

سبکسرندیپیتیواراطالعاتراپیداکردهوایناطالعاترابهنیازهایشرکت
ربطمیدهند.بهعالوهدراینسبک،شبکههایاجتماعیودالالندانشیابزار
مهمی است که انتقال دانش بین گروهها را تسهیل میکنند .در ضمن سبک
شنودازپستشنودبامصداقمشخصمراکزتعالیتحقیقاتعلمیوصنعتییا
خوشههای نوآوری که توسط شرکتهای بینالمللی ایجاد میشوند ،به عنوان
ابزارمناسبیبرایارتباطبامنابعخارجیاستفادهکرد.
عناصرجستجو:
 oدرسبکپویشمتخصصانآشنابهچندحوزه،یاتحلیلگرانغیرحرفهایکه
دانشیسطحیازطیفوسیعیازموضوعهارادارندونیزافرادیباپیشزمینه
فنی عمومی برای ارزیابی و تحلیل اطالعات فنی  ،به عنوان عناصر جستجو
استفاده میشود .از جمله مصدایق ابزار مورد استفاده این عنصر میتوان به
فراخوان صفحات تارنما برای همکاری فناورانه ،فعالیتهای سرمایهگذاری
مخاطرهپذیر،انجامپیمایشواجرایمسابقاتطرحکسبوکاراشارهکرد.
 oدر سبک هدف گیری ،متخصصان فنی (حوزه) برخوردار از دانشی گسترده در
رابطهبا حوزهموردنظر،نقشیمحوریبازیمیکنند.همچنینسایرافرادکه
ارتباط مستقیمی با مشتریان و تامین کنندگان و بخش بازرگانی داشته و
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تحلیلگرانمتخصصفنی (کارکنانفنیباتوانمندیوپیشزمینهیخاصیکه
بتوانند اطالعات بسیار فنی را تحلیل و ارزیابی نمایند)؛ نیز از دیگر عناصر
جستجو دراینسبکهستند.زبانمشترکوعضویتدر سرویسهایخاص
ها،پایگاهدادههایفنیمجالت،ثبتاختراعو)...

حوزه(دریافتادواریخبرنامه
ازجملهمهمترینابزاربرایجستجودراینسبکاست.
امادرقسمتدوم(بخشپایینیشکل،)5فراینددیدبانیپیشنهادیاینتحقیقارایهشاده
است.درخصوصفرایندپیشنهادیبایدگفتکهاینفرایندازسهمرحلهیکلیباهشارحزیار
تشکیلشدهاست :
 مرحله پیشین :منظور از مرحلهی پیشین ،اقدامات و گامهایی است که الزم است
سازماندرراستایآمادگیبرایانجامفراینداصلیدیدبانیبهعملآورد.اینمرحله
شامل ارزیابی وضعیت محیط ،ارزیابی وضعیت سازمان و ارزیابی وضعیت فناوری و
تصمیمگیری در خصوص  تصمیمگیری نوع ساختار(اعم از سبک دیدبانی ،عناصر
هماهنگکننده)...،وتخصیصمنابعالزممیشود.
 مرحلهاصلی:گام هایاینمرحلهتطابقزیادیبافرایندهایمتعارفدیدبانیاعماز
جمعآوری،پاالیش،تحلیلوتفسیروارزیابیدارد.
 مرحلهپسین:درنهایتدراینمرحله،اطالعاتبهدستآمدهازمرحلهیاصلیضمن
ذخیرهسازیوانتشارمورداستفادهیتصمیمگیرانقرارمیگیرد .
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عناصر ،روابط و فعالیتهای پشتیبان

عناصر دیدبانی (هماهنگ کننده؛ رابط با منابع خارجی؛ جستجوکننده)
اهداف/افق دیدبانی(بررسی فناوریهای موجود و آتی؛ رهگیری رقبا) (/افق زمانی کوتاه و میان مدت ،حوزه تحلیل
خرد و میانی با دامنه اطالعاتی پیشرانهای تغییر بازار؛ افق زمانی میان و بلند مدت ،حوزه تحلیل میانی و کالن
تصمیمات

پشتیبانی از

با دامنه اطالعاتی تحلیل استیپ)
زیرساختار دیدبانی(توانمندسازها؛ شبکه ارتباطی؛ عضویتها)
سبک دیدبانی(سبک پویش؛ سبک هدفگیری)

راهبردی و عملیاتی

اقدام

استفاده و اقدام
استفاده و

انتشار و بازیابی

ذخیرهسازی نتایج

ارزیابی و تصمیمگیری

تحلیل و تفسیر دادهها

پاالیش دادهها

جمعآوری دادهها

مدیریت( کارشناسان؛ شبکهها؛ منبعیابی)

اشاعه؛ حساسیت)

تصمیمگیری( ساختار؛ موضوعهای کلیدی؛ نحوه

ارزیابی وضعیت سازمان

ارزیابی وضعیت فناوری

ارزیابی وضعیت محیط

فرایند دیدبانی

مرحله پسین

مرحله اصلی

مرحله پیشین

شکل ( )5الگو پیشنهادی پژوهش

مطالعات موردی الگو پیشنهادی

در مطالعهی موردی ،دو نمونهی عملی موفق مورد بررسی قرار گرفت .مورد اول ،شرکت
یونیلیورومورددوم،شرکتدویچهتلکامبود.همانطورکهاشارهشد،الگوروربک(یکیاز
الگوهایمبنایاینتحقیقکهقبالًموردبحثقرارگرفت)مبتنیبرمطالعهیموردیشرکت
دویچهتلکاماستکهاتفاقاًبهلحاظصنعت،باموردهایمطالعاتیاینپژوهشوجهاشتراک
دارد.ازسویی،شرکتیونیلیور1بنابهگزارشیکهلیچ)2010(2؛مدیروقتواحددیدبانیفناوری
قیتهایاینواحدارایهکردهاست،دراین
ونوآوریبازاینشرکتازوضعیتنوآوریبازوموف 
شرکت،دیدباناننوآوریبازبهعنوانجستجوکنندگانورابطانبامنابعخارجیسازمانایفای
نقش کرده و مدیران پروژه های تحقیقاتی ،نقش هماهنگ کننده را بر عهده دارند .در این
گیریفناوریهای آتیوایجادهمکاری،درافقزمانی

شرکت،برنامههایدیدبانیباهدفره
بلندمدتانجامشدهومهم ترینزیرساختاردراینراستا،وجودهفتمرکزتحقیقوتوسعه

1

. Uniliver
. Leech

2
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در شش کشور آمریکا ،انگلیس ،هلند ،چین و هند است .به عبارتی عناصر ساختاری این
شرکت،انطباققابلتوجهیباالگوساختاریسبکپویشپیشنهادشدهدراینتحقیقدارد .
اعتبار سنجی الگو

جامعه آماری مشتمل بر افراد آشنا با حوزه دیدبانی فناوری ،حدود  300نفر برآورد شده و
نمونهی مناسب بر اساس فرمول کوکران  54نفر بود .نظر به ترکیبی بودن پرسش نامه و
ضرورت اطمینان از روایی آن ،پیش از توزیع ،پرسش نامه به  10صاحبنظر رشتهی آینده
 پژوهیومدیریتفناوریارایهوازآناندررابطهبارواییاینابزارسوالشد.براساس ضریب
نسبیرواییمحتوا،1تمامیسوالهایپرسشنامهبیشاز%60شدهوبنابراین،پرسشنامهاز
رواییالزمبرخورداراست.در خصوصپایاییپرسشنامه،محاسبهآلفایکرونباخروشرایجو
)نشانمیدهدپرسشنامهپایایی

معتبریاست.مقادیرباالیآلفایمحاسبهشده(باالتراز0/7
قابلقبولیدارد.محاسبهصورتگرفتهبانرمافزاراس.پی.اس.اس(ویرایش،)16نشانمیدهد
پرسشنامهازپایاییالزمبرخورداربودهونگرانیازاینحیثوجودندارد .
برایجمعآوریاطالعاتالزم،تعداد 300پرسشنامه توزیعو 59پرسشنامه تکمیلشده
دریافتگردید.کلیتالگوباپرسشهایزیرموردبررسیقرارگرفت :
سوال.1آیامنطقتقسیمفراینددیدبانیبهسهمرحلهکلی(پیشدیدبانی،دیدبانیاصلی
وپسادیدبانی)مناسباست؟بافرضیههایآماری:
 فرضیهصفر:منطقتقسیمفراینددیدبانیبهسهمرحلهکلی(پیشدیدبانی،دیدبانیاصلیوپسادیدبانی)مناسبنیست.
  فرضیهیک:منطقتقسیمفراینددیدبانیبهسهمرحلهکلی(پیشدیدبانی،دیدبانیاصلیوپسادیدبانی)مناسباست.
هایبعدیمطرحمیشود:


وفرضیه
لوگامهایالگو،سوالها

بههمینترتیبومتناسببامراح
سوال  .2در مرحله ی پیشین ،گام بررسی وضعیت محیط(به لحاظ پیچیدگی و عدم
اطمینان)راتاچهحدضرویمیدانید؟ 

 فرضیهصفر:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتمحیط(بهلحاظپیچیدگیوعدماطمینان)ضروینیست.

1

. CVR
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 فرضیهیک:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتمحیط(بهلحاظپیچیدگیوعدماطمینان)ضرویاست.
سوال.3درمرحلهیپیشین،گامبررسیوضعیتسازمان(بهلحاظتواندیدبانی)راتاچه
حدضرویمیدانید؟
 فرضیهصفر:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتسازمان(بهلحاظتواندیدبانی)ضروینیست.
  فرضیه یک :در مرحله پیشین ،گام بررسی وضعیت سازمان(به لحاظ توان دیدبانی)ضرویاست.
سوال.4درمرحله یپیشین،گامبررسیوضعیتفناوری(بهلحاظمیزانجذابیت)...،راتا
چهحدضرویمیدانید؟ 
 فرضیهصفر:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتفناوری(بهلحاظ میزانجذابیت،)...ضروینیست.
  فرضیهیک:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتفناوری(بهلحاظمیزانجذابیت،)...ضرویاست.
موضوعهای کلیدی،

سوال.5درمرحلهیپیشین،گامتصمیمگیریدر خصوصساختار،
نحوهاشاعهو...راتاچهحدضرویمیدانید؟ 
 فرضیه صفر :در مرحله پیشین ،گام تصمیمگیری در خصوص ساختار ،موضوعهایکلیدی،نحوهاشاعهو...ضروینیست.
 فرضیه یک :در مرحله پیشین ،گام تصمیمگیری در خصوص ساختار ،موضوعهایکلیدی،نحوهاشاعهو...ضرویاست.
سوال.6درمرحلهیپیشین،گاممدیریت(منبعیابی،شبکهیابیو)...راتاچهحدضروری
میدانید؟ 

 فرضیهصفر:درمرحلهپیشین،گاممدیریت(منبعیابی،شبکهیابیو)...ضروینیست. فرضیهیک:درمرحلهپیشین،گاممدیریت(منبعیابی،شبکهیابیو)...ضرویاست.سوال.7آیامرحلهیاصلی،شاملگامهای«جمعآوری،پاالیش،تحلیلوتفسیروارزیابی
،فعالیتهایمهموعملیاتیدیدبانیرادرحدالزمپوششمیدهد؟ 

وتصمیمگیری»
 فرضیه صفر :در مرحله اصلی ،گامهای پیشنهادی «جمع آوری ،پاالیش ،تحلیل و،فعالیتهایمهموعملیاتیدیدبانیرادرحدالزم

تفسیروارزیابیوتصمیمگیری»
پوششنمیدهد.
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 فرضیه یک :در مرحله اصلی ،گامهای پیشنهادی «جمع آوری ،پاالیش ،تحلیل و،فعالیتهایمهموعملیاتیدیدبانیرادرحدالزم

تفسیروارزیابیوتصمیمگیری»
پوششمیدهد.
سوال  .8آیا مرحلهی پسین ،شامل فعالیتهای «ذخیره سازی نتایج ،انتشار و بازیابی و
استفادهواقدام»،بهاقداماتضروریاینمرحلهپوششمیدهد؟
 فرضیه صفر :در مرحله پسین ،فعالیتهای «ذخیره سازی نتایج ،انتشار و بازیابی و،اقداماتضروریاینمرحلهراپوششنمیدهد.

استفادهواقدام»
 فرضیه یک :در مرحله پیشین ،فعالیتهای «ذخیره سازی نتایج ،انتشار و بازیابی و،اقداماتضروریاینمرحلهراپوششمیدهد.

استفادهواقدام»
سوال.9آیادرخصوصفرایندکلی،نکتههاییضروریموردغفلتقرارگرفتهاست؟
 فرضیهصفر:درفرایندکلی،نکتههاییضروریموردغفلتقرارگرفتهاست.نکتهضروریموردغفلتقرارنگرفتهاست.

 فرضیهیک:درمرحلهپیشین،هیچبرای بررسی این فرضیهها ،باید مشخص شود میانگین نظرهای ارایه شده باالتر از حد
میانگینقرارداردیاخیر.چونحجمنمونه( 59مورد)بیشازحداقلنمونهتوصیهشدهدر
شرایط نرمال 1است( 30مورد) ،لذا میتوان آزمونهای مورد استفاده برای جامعه نرمال که
اسبترین آنها آزمون تی استیودنت 2است را بهکار برد .با این وجود ،برای
رایجترین و من 

3
اطمینانازامکاناستفادهازآزمونتیدراینپژوهش،ابتداازآزمونکلموگروف-اسمیرنوف 
استفادهشدتانشاندهدنمونهموردنظرازتوزیعنرمالتبعیتمیکندیاخیر.مطابقنتایج

آزمونمذکوراینتوزیعنرمالاست .
هایمطرحشدهبهکمکآزمونتی،ازآزمونتیتکنمونهای


دربررسیوضعیتفرضیه
استفادهشد.الزمبهذکراستارزیابیپاسخ هادرطیفلیکرت(خیلیزیاد،زیاد،تاحدی،کم،

خیلیکم)مشخصشدهاست.اگرگزینه«خیلیکمرامعادلعددی(»)1و«خیلیزیادرا

طورکهمشاهدهمیشود،میانگینهمهمتغیرها(سوالهای

معادلعددی(»)5بگیریم،همان 
مربوط به مراحل و گامهای الگو) باالتر از حد قبول ( )3است .تنها در خصوص سوال آخر

1

. Normal
. T Student
3
. kolmogorov smirnov test
2
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)میانگینکمترازحدقبولاستکهیعنینکتهایمغفولنمانده

(مغفولماندنمواردیدرالگو
است.درجدول(،)4آمارههایمربوطبهاینآزمونهاآمدهاست.
جدول ( )4آمارههای آزمون تک نمونهای 
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

سهمرحله

58

3/97

0/725

0/095

وضعمحیط

57

4/21

0/674

0/089

وضعسازمان

58

4/16

0/745

0/098

وضعفناوری

58

4/03

0/772

0/101

ساختا-موضوع

59

3/90

0/687

0/089

مدیریت

59

4/07

0/848

0/110

گامهایاصلی


59

4/12

./646

0/084

پسینی

59

4/03

0/586

0/076

مغفولمانده

58

1/74

0/807

0/106


نتایج آزمون تی برای هشت سوال اول نشان میدهد میانگین آماره آزمون باالتر از حد
پذیرش() 3بودهوحدباالوپایینهمعالمت(هردومثبت)ومیزانخطایمشاهدهشدهکم-
است.پسدراینهشتسوال،میانگینپاسخهاباالترازحدپذیرشبوده،فرضیه

تراز 0/05
صفر رد شده و فرضیه یک پذیرفته میشود .اما در مورد سوال آخر ،میانگین آماره آزمون
پایینترازحدپذیرش(،) 3حدباالوپایینهمعالمت(هردومنفی)ومیزانخطانیزکمتراز

میتوانادعاکردمیانگینکمترازحدپذیرش()3بوده،فرضیه
 0/05بودهوبااطمینان 95%
هاینهگانهموردنظردرجدول()5


نتایجفرضیه
ییدمیشود.خالصه 

صفرردوفرضیهیکتأ
ارایهشدهاست .
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جدول ( )5خالصه نتایج نهایی قابل حصول از آزمون تی در خصوص الگو فرایندی
نتیجه نهایی و مفهوم آزمون
شود:منطقتقسیمبندیفراینددیدبانیبهسهمرحلهکلی(پیش


فرضیهیکتأییدمی
دیدبانی،دیدبانیاصلیوپسادیدبانی)مناسباست .

نتیجه آزمون

متغیر

فرضیهصفررد  سهمرحله

فرضیهیکتأییدمیشود:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتمحیط(بهلحاظپیچیدگی فرضیهصفررد  وضعمحیط

وعدماطمینان)ضرویاست .
فرضیهیکتأییدمیشود:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتسازمان(بهلحاظتوان

دیدبانی)ضرویاست .

فرضیهصفررد  وضعسازمان

فرضیهیکتأییدمیشود:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتفناوری(بهلحاظمیزان

جذابیت)...،ضرویاست .

فرضیهصفررد  وضعفناوری

تصمیمگیری(درخصوصساختار،

فرضیهیکتأییدمیشود:درمرحلهپیشین،گام

موضوع هایکلیدی،نحوهاشاعهو)...ضرویاست .


فرضیهصفررد  ساختار-
موضوع

فرضیهیکتأییدمیشود:درمرحلهپیشین،گاممدیریت(منبعیابی،شبکهیابیو)...

ضرویاست .

فرضیهصفررد  مدیریت

گامهای

فرضیهیکتأییدمیشود:درمرحلهاصلی،گامهایپیشنهادی«جمعآوری،پاالیش،اعتبار فرضیهصفررد 

اصلی
،فعالیتهایمهموعملیاتیدیدبانیرا

سنجی،تحلیلوتفسیروارزیابیوتصمیمگیری»

درحدالزمپوششمیدهد .

شود:درمرحلهپیشین،فعالیتهای«ذخیرهسازینتایج،انتشارو


فرضیهیکتأییدمی
هایضروریاینمرحلهراپوششمیدهد .

بازیابیواستفادهواقدام»،اقدام

فرضیهصفررد  پسینی

شود:درمرحلهپیشین،نکتهضروریایموردغفلتقرارنگرفتهاست  .فرضیهصفررد  مغفولمانده


فرضیهیکتأییدمی

نتیجهگیری و پیشنهادها
رصههای مختلف زندگی بشر (از کسب و کارها و
با توجه به اهمیت راهبردی فناوری در ع 
اقتصادگرفتهتافرهنگ،امنیت،محیطزیستورفاهاجتماعیوغیره)،بدیهیاستکهتعقیب
هاوسازمانهایمختلفقرارگرفتهاست.


هاوشرکت

هایآندردستورکاردولت

تغییروتحول
به این ترتیب ،یکی از مسایل مهم نحوهی آگاهی و اشراف صنایع و سازمانها از تغییر و
هایفناوریموثربربرنامههایآنهاست.اینتحقیقبامرورمطالعاتمرتبطباموضوع


تحول
دیدبانیفناوری،بهصورت  تلفیقیباروشفراترکیببرایفراینددیدبانی(باسهمرحلهپیش
فرایند ،فرایند اصلی و پس فرایند) و ارایه عناصر ساختاری مرتبط با آن و نیز شناسایی
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متغیر هایاصلیموثربردیدبانیفناوری(محیط،سازمانوفناوری)انجامید.ساختاردیدبانی
فناوری بنابه اقتضای این سه متغیر ،میتواند از نوع پویش یا هدفگیری باشد .در گامهای
بعدی،پیادهسازیاینالگو  درصنایعمختلفوبررسینوعمناسبساختار(پویشیاهدف-
گیری)میتواندبهتکمیلواعتباربخشیبیشتراینالگوکمککند .
درپایانباتوجهبهتجربهیاینتحقیقودستاوردهایپژوهشیآن،پیشنهادهایعملیزیر
قابلتوصیهاست :
 .1تدوین سند راهبردی با چشم انداز مشخص جهت سمت و سو بخشی به فعالیتهای
دیدبانیورصد.
درنگرشونیازمشتری،رهگیری

 .2ایجادواحدمجزایدیدبانیبامأموریترصدتحولها 
رقبا،شرکاءوتأمین کنندگانوپی گیریرویدادهایفناورانهبااستفادهازنیرویبخش
فروش.
 .3ایجادرویهیرصدمنظمدرسازمانهمراهباانتشارگزارشهایمنظمدورهای.
 .4عضویتدرپایگاههایاطالعاتفنیمهم.
 .5تالشبرایعضویتدرائتالفهایبزرگصنعت.
منابع
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:1،نشریهعلمیپژوهشایانجمانعلمایمعمااریوشهرساازیایاران،رشتهای
 هایمیان
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