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  چکیده

دنیایفناوریامروزهچناندرحالتغییراستکهاطالعازاینتغییرها،هماهنگیوپاسخمناسب

هایمختلفشدهاست.درراستایحلاینهایسازمانتریندغدغهها،یکیازمهموبهموقعبهآن

 نیازمنددیدبانیورصدتحولسازمانچالش، اینها اقداممقتضیبرایمواجههبا هایفناورانهو

ازاینتحول اراهاهستند. ها(و)گامهالگویعمومیدیدبانیشاملفرایندئرو،هدفاینپژوهش،

لفپویش،هایمختها(است.دراینراستا،پسازبررسیالگو)عناصر،اجزاءوروابطبینآنساختار

الگو تلفیق با فناوری، دیدبانی و رصد عمومیآگاهی، الگوی ترکیب، روشفرا به موجود، های

دیدبانیفناوریمشتملبرعناصر،روابطوفرایندهایاصلیطراحیگردید.درواقع،ازآنجاکه

ازبحثموردنظرایهایفناورانه،هریکبهجنبههایموجودمرتبطباموضوعاطالعازتحولالگو

اییچارچوباولیهگیریازنقاطقوتهرالگووارایهیاینتحقیق،بهرهاند،ارزشافزودهپرداخته

توانهااست.ازجملهنقاطقوتاینالگواولیهمیبهنسبتکاملبالحاظتمامعناصر،روابطوگام

مرحله سه به دیدبانی فرایند تقسیم به و اصلی پیشین، زیری اهداف، عناصر، تعیین و پسین

هایاصلیدیدبانیاشارهکرد.ساخت
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  مقدمه

حوزه از سازمانیکی عملکرد بر گذار تأثیر تحولهایمهم فناوریها، حوزه هایشگرفدر

هایمختلففناوریباهاونیزادغامحوزهعمرفناوریشدن،کوتاهشدنچرخهاست.جهانی

کارشرکت درمنبعیفناوریهایفعالدرحوزههابهطوراعموشرکتیکدیگر، هایبرتررا

توسعه داخلمرزهایسازمانییتمامیفناورییابیو مشکلمواجهکردههایمرتبطدر با

این پالمگریناستو نایبرگو می(2011)1جاستکه جایاعالم به شرکتهوشمند کنند

از بایدفعاالنهضمندیدبانی، اینکهتغییرهادرمحیطفناوریاتفاقبیفتد، منتظرماندنتا

ازنوآوری بخشمهمی فناورانه محیط بیافریند. مزیترقابتی برایخود محیطمتغیر، و ها

رارتباطاست.نظربهاهمیتهایاینمحیطدمحیطکالنهرسازماناستکهباسایربخش

هایعالیمطرحبودهوها،مدیریتفناوریبهعنوانیکیازمدیریتمحیطفناورانه،درسازمان

تحول به نسبت آگاهی کسب فناوری، وظایفمدیریت از چندیکی هر است. محیطی های

خاص طور به فناورانه روندهای و کلی طور به محیطی روندهای از اطالع ازموضوع یکی

ایبسیارهادراینرابطهنکتههایمهممدیریتفناوریاست،بحثزماناطالعازتحولموضوع

نکته توجهبهگسستکلیدیاست. بایدیگر، حالیکهرقبا در واقع، در هایفناورانهاست.

،گاهکوشندرقابتپذیریخودراافزایشدهندبهبوددرمحصولونوآوریدرفرایندتولیدمی

دانند.بهاینترتیب،رصدنظامیابندکههیچچیزراجعبهانقالبفناوریپیشرونمیدرمی

بهمنظورهرچهاثر مندمحیطفناورانهبیرونییکیازوظایفمهممدیریتفناوریاستو

هااحتیاجبهساختاروفرایندیبرایرصدودیدبانیمحیطترنمودناینمهم،سازمانبخش

دارند.

شاه فناوری، دیدبانی ضرورت با رابطه امنپوردر و دشوارترین1392)میری از یکی ،)

دیدبانیمیچالش و مدیریتنوآوریفناورانه را امروز صابرفردهایپیشرویمدیران دانند.

فزاینده1392) سرعت به دیدبانی ضرورت با رابطه در شیخلری و منطقی از نقل به )

هایمختلفعلمیووفناوری؛جهانیسازیعلموفناوری؛همگراییحوزههایعلمپیشرفت

ایدرمراکزعلمیوتحقیقاتی؛تأثیروسرعتانتشارهایمعروفبهبینرشتهراهاندازیرشته

قابلیتفناوری افزایش و تجاری نوین بازیگرانهای توسط فناورانه تهدید بالقوه های

کند.انتقالآنبهسایررقبااشارهمیرسمی)دولتی(وغیررسمیو

                                                           
1
. Nyberg & Palmgren 
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همکاران و رضوانی پژوهشی، مقوله1387)در فناورانه، سازمانی کارآفرینی فرایند در )

انتخابفناوریو شاملدیدبانی، شرایطعلّی، ناشیاز خلقفرصترا یعنیکشفو اصلی،

می روند نقشدیدتحلیل اهمیت به نظر و کشدانند در فناوری فرصتبانی خلق و هایف

شناساییچالش و فرصتفناورانه و کارآفرینیها فرایند عنصریضروریدر آنرا هایآتی،

تریندالیلضرورتدیدبانیکنند.بنابرمطالبمذکور،برخیازمهمسازمانیفناورانهقلمدادمی

 شودچنینخالصهکرد:فناوریرامی

رشدس - رقابتو فناوریوابستهازمانضرورتنوآوریبرایبقا، به روز به روز که ترها،

شودمی

 هایاخیرهایعلموفناوریطیدههشدتتغییروتحول -

ارتقاینقشوتأثیرفناوریدرهمهشئونزندگیبشروبهخصوصدرکسبوکارها -

هاتولید،اشاعهودسترسپذیریروزافزوناطالعاتمربوطبهفناوری -

گرانعرصهتولیدوتوسعهعلموفناوریافزایشتعدادبازی -

 ترینمزایایدیدبانیفناوریعبارتنداز:همچنینمهم

هاینوظهورکشفسریعفناوری .1

 هایدرحالتغییررویکردیپابرجادرمواجههبافناوری .2

 هاینوظهورغنایاطالعاتیدررابطهبافناوری .3

 (.Monteiro, 2008)کمکبهاستفادهازمنابعفناوریبیرونی .4

هایحلهاییاستکههمبهجستجویراهرسدفراینددیدبانیفناوریشاملگامبهنظرمی

هاهایبیرونیونیزتفسیروتطبیقآنبیرونیوهمالزاماتداخلیبرایتسهیلانتقالفناوری

مالحظاتداخلسازمانیمی دیدبانیفناMatschy, 2010)پردازدبا اینحال، با وریامری(.

نیستکهبهراحتیبهانجامبرسد.تحققوانجامدیدبانیفناوری،مستلزمالگومناسبیاست

هامنطبقباشد.درضمنباکهاقتضائاتوشرایطحاکمرالحاظنمودهوباامکاناتونیازمندی

ازاستکهبهاند،الگوفرایندیوساختاریجامعینیهاییکهبهاینموضوعپرداختهوجودالگو

موضوعدیدبانیفناوریاززوایایمختلفبنگرد.

:دهدکههایمختلفمرتبطباموضوعدیدبانیورصدفناورینشانمیبررسیالگو

هایموجودیابدونپرداختنبهجزئیاتوظرایفکار،دچارکلینگریواشارهالگو .1

گام به شدهصرف فرایند در ها در عبارتی به و آناند کماتمام هایبیشگامها،

جستجو،جمعآوری،ارزیابیواطالعرسانیگنجاندهشدهاست.اینفرایندکلیبوده،
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گیرانبگویدکهباکدامساختار،ازچهطریق،تواندبهتنهاییبهسازمانوتصمیمنمی

 هایمشخصیبرسند.بامشارکتکدامافرادوچهفنونیبهچهخروجی

رخیابعادقضیهراموردالتفاطقراردادهوازجامعیتالزمبرخوردارنیستند.یاتنهاب .2

طراحیالگوعمومیسااختاریوفراینادیازدیادبانی»:بنابراین،اینتحقیقباهدفاصلی

ک،تعییننقااطقاوتویرهایمهمموجود،بررسینقاطکورهازطریقمطالعهالگو،«فناوری

پردازد.ایعناصرکلیدیدیدبانیمیاحصضعفهرالگو،به



 پژوهشهای  و پیشینهمبانی نظری 
رودآثارفناوریدرآیندهجهانحداقلبرایچنددههبهعقیدهبسیاریازمحققان،انتظارمی

بهشدتبارزوقابلتوجهباشدودرنتیجه،درجهانیچنینپویا،فناورینقشبارزی،همدر
هادارد.بنابراین،یکیازمسایلمهموحیاتیبرایهاوهمدرمواجههباآنتحولایجادتغییرو

تغییروتحولسازمان اطالعاز فعالیتهایفناورانههایامروز، هایایاستکهآثارحیاتیبر
ذیلموضوعآن پاسخایننیاز دارد. پویشفناوریها پایش1هاییچونپیشبینیفناوری، ،

2فناوری فناوری، فناوری3آگاهی دیدبانی شده4و واژهمطرح این با ارتباط در واست. ها
(این1)مطابقجدول(ضمنبررسیسیرتکاملتاریخی2013)5ها،مدنیوخرماییاصطالح

بابشد.اولینارجاعاتدراین1970یازدهه6اصطالحاتمعتقدندجستجویفناوریبیرونی
تحتعنوان رویکردجمعآوریاطالعاتجهتبرآوردروندها«بینیفناوریپیش»رابطه، با

پیشرفت با درادامه، عنوانجدیدبود. معرفی«آیندهنگاریفناوری»هایمفهومیوروشی،
ویژگیبرجستهآیندهنگاریتوجهبهکاربردنظریهشبکه سازیدرجستجو،جمعآوری،شد.

کلیدخوردوتااواسطدهه1990نسلسوم،کهدردهههمربطدادنوتفسیراطالعاتبود.به
شرکت2000 یافت، نظامادامه سازمانی فرایندهای استقرار به اقدام پشتیبانیها برای مند
خارجیتصمیم شبکهسازیداخلیو ویژگیکلیدیآن، نمودندکه تدوینراهبرد گیریدر

دردیدبانیتالششدفعال هایتحقیقاتی،هایآگاهیبینبرنامهیتاست.درکناراینتحول،
بهطوریکهازبررسی یفوقبرهایمطالعهکسبوکاریوکلسازمانپیوندبرقرارسازد.

هایقبلیاست.یاصطالحآید،دیدبانینسخهکاملشدهمی

                                                           
1
. Environmental Scanning  

2
. Technology Monitoring 

3
. Technology Intelligence 

4
. Technology Scouting 

5
. Madani & Khormaei 

6
. External Technology Search  
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 ,Madani & Khormaeiهای جدید مورد استفاده برای جستجوی فناوری بیرونی )اصطالح (1)جدول 

2013) 
 دیدبانی فناوری فناوری آگاهی فنی/ آینده نگاری فناوری پیش بینی فناوری 

؛نسلچهارم2000دهه؛نسلسوم1990دهه؛نسلدوم1980یدهه؛نسلاول1970دهه دوره

 سطح
ای؛سازمانی؛منطقه

المللیملی؛بین
ای؛سازمانی؛منطقه

المللیملی؛بین
سازمانیسازمانی

------برآوردآینده حوزه

شناسایی،ارزیابی،جمع
آوری،استفادهازمنابع
اطالعاتیرسمیو

غیررسمی

-ویژگی

 ها

هایاستفادهازداده
مربوطبهگذشته

سازیاستفادهازشبکه
فرایندهاوساختار

تحقیق

مند،رویکردنظام
استفادهازکارکنان

سازمانیابهکارگیری
مشاورانبیرونی


سالبه طی متعدد، شواهد گواه به بنا جهت، دیدهر اخیر، فناوهای شکلبانی به ری

 توجه مورد روزافزونی گرفته مونتیروقرار و بیرکینشاو مثال عنوان به اشاره2007)1است. )
کنندکهبراساسمستنداتتجربی،دیدبانیدانشخارجازسازمانینهتنهابهشکلقابلمی

کوشندتابهنحویاثربخشدانشهایچندملیتیمیردهاست،بلکهشرکتایرشدکمالحظه
مطالعه در کنند. یابی منبع را فناورانه و جغرافیایی مرزهای در پراکنده دیگر،خارجی ای

بانیمحیطمعتقدبهضرورتدید%81هایبینالمللینشاندادپیمایشمدیرانارشدشرکت
(.Day & Schoemaker, 2005)هستندبرایارتقایظرفیتموجودخود



 پیشینه پژوهش

مرتبط یکیاز بتوانتحقیقروربکشاید اینپژوهشرا با رابطه در در2007)2ترینکارها )

قلمدادکردکهبراین4ومقایسهآنباموردبریتیشتلکام3آزمایشگاهمخابراتیدویچهتلکام

اشارهبهانگیزه الگویکلیبرایدیدبانیفناوریهمراهبا بهمرورپیشینه، اتکا مبناهمراهبا

اینتحقیقویژگی چند هر است. مهمیدربازیگراناینفرایندآمده متغیر هایسازمانیرا

مانیشاملچهعواملیاست.گویدکهمتغیرسازکند،امانمیفراینددیدبانیفناوریقلمدادمی

                                                           
1
. Birkinshaw & Monteiro 

2
. Rohrbeck 

3
. Deutsche Telekom  

4
. British Telecom 
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یکیدیگرازمطالعاتیاستکهبه2(درلندنبیزینساسکول2008)1رسالهدکتریمونتیرو

هایبزرگچندهایمربوطبهفرایندمنبعیابیدانشخارجیوداخلیدرشرکتتحلیلچالش

ریدرانتقالملیتیپرداختهاست.کانونتمرکزاینرسالهرویسازوکارهایشناختیورفتا

فناوریبودهوبامطالعهکیفیدرصنعتارایهدهندهخدماتمخابرات،الگویجریاندانشبه

زدرداخلسازمانبررسیشدهاست.داخلونی

(انجامدادهودرسندیتحتعنوان2000)3هایاینحوزهراسانگیکیدیگرازمطالعه

تایواندرصنعتجها» و مطالعهنینیمهرسیدنفناورانهکره هایمنبعایرویسبکرسانا:

آیاجابهجاییمهندسان»منتشرساختهاست.اینمطالعهباطرحاینسوالکه4«یابیفناوری

بین سطح دانشدر بهسریز رسیدن در صنعتیشده تازه کشورهای به و تسهیل را المللی

دکهمهندسانیکهازآمریکابهکرهرسبهایننتیجهمی«کندکشورهایتوسعهیافتهکمکمی

اند،منشاءنوآوریدستآوردههایقبلیخودبهاند،براساسدانشیکهازشرکتوتایوانرفته

هایفناورانهروزاند.اینتحقیق،جابجایینیرویانسانیراعاملمهمدراطالعازنوآوریشده

افتدرامدنظرندارد.یآندیدبانیاتفاقمیواسطهبهمندیکهداند،امافرایندنظامدنیامی

پروژه موضوع، این با مرتبط تحقیقات از یکی نیز، کشور داخل در عنوان با الگوی»ای

انتخابفناوریدرصنایعدفاعی ارزیابیو کتابیتحت«شناسایی، نتایجاینپروژهدر است.

چاپشد.دیدبانیفناوریدربرخیاز«سازمانشناسایی،ارزیابیوانتخابفناوریدر»عنوان

کتابالگو این در گرفته قرار بحث مورد کیههای الگو جمله برای)از ابزاری عنوان به زا(

(.البتهبحثشناساییفناوری1392زاده،)بوشهریونظریشناساییفناوریمطرحشدهاست

ارایهتعریفازدبادیدبانیتفاوت یدبانیفناوریوبررسیچندالگودررابطهباهایینیزدارد.

جز بحثی آن، تمرکز موضوع چون اما است. تحقیق این قوت نقاط جمله از پایشفناوری

کند.دیدبانیاست،امکاناستفادهازآنرامحدودمی

امکانسنجیطراحینرمافزاریبرای»ایاستباعنوانتحقیقدیگردراینزمینه،پروژه

هاییهمبهدیدبانیکهاینتحقیقفراترازشناسایی،اشاره«یفناوریدرصنعتدفاعیشناسای

افزاربوده،مباحثنظریآنمختصرودرفناوریدارد.بااینحالچونتمرکزآنبربحثنرم

است.بهاینترتیبهیچیکازایندو،باهدفطراحیحداشارهبهبرخیازمتونمربوطبوده

                                                           
1
. Monteiro 

2
. London Business School 

3
. Song 

4
. Technological Catching-Up of Korea and Taiwanin the Global Semiconductor Industry: 

A Study of Modes of Technology Sourcing 
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ولیپروژهاولدرتبیینوضعموجودوپروژهدومدرمبانیالگو تعریفوانجامنشدهاست،

نظریتحقیقراهگشااست.
 

 شناسی پژوهش روش

هایمختلفموجودبودهوازایندنبالارایهالگویمبتنیبرمطالعهوتلفیقالگواینتحقیقبه

چونجهتتحقیقیتوسعه لحاظرویکرد، از بررسیالگوایاست. هایمختلفاینتحقیقبا

آگاهیودیدبانیفناوری،می پایش، ماهیتقیاسیکوشدچارچوباولیهپویش، یارایهدهد،

دارد.

هاییازسویی،تعهداتاصلیاینتحقیق،ارایهالگوفرایندیبهمعنایتجویزمجموعهگام

(وتعهددیگر1391همکاران،)لشکربلوکیوصورتمتوالیبرایرسیدنبههدفیمشخصبه

ارایهالگوساختاریاستکهزمینهوبستراینفرایندبودهوبهآنضرب آهنگ،سرعت،آن،

ترینتعریف،درساده«الگو»(.ازآنجاییکه1394)استراوسوکربین،دهدشکلوتشخصمی

کارو)نقرههایقوموضوعها،مفاهیم،مصادیندتعاملمیانپدیدهادستگاهیبیانگرچگونگیفر

یروشیریزییاتوصیه(بودهوالگوهایفرایندیبااهدافیچونفهم،برنامه1389همکاران،

)دراینتحقیقتجویزی(دارند)هدفاینتحقیق(،ماهیتتجویزییاتوصیفیگیریبرایپی

(Eckert & Stacey, 2010 نیز و به( تحقیق روش و مهم این به توجه دربا رفته کار

شمهپژوهش با کیفی اکثراً فرایندی، الگو طراحی هدف با ذهنیهایی استدالل )مطالعهی

است بنیاد( نظریهداده انتقادیادبیاتو مرور این1391)لشکربلوکیوهمکاران،موردی، ،)

دارد.سازیمفهومی،مبتنیبرادبیاتموجود،قصدمدل1تحقیقبااستفادهازروشفراترکیب

دهد.،فراینداجرایییاچارچوباجراییاینروشرانشانمی(1)شکل


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

                                                           
1
. Meta-synthesis 

ارایهیافتهها.7

کنترلکیفیت.6

تحلیلو.5
ترکیبیافتههای

کیفی

استخراج.4
اطالعاتمتون

جستجوو.3
انتخابمتون

مناسب

مرورادبیاتبه.2
مندشکلنظام

تنظیمسوال.1
پژوهش
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بنادیدررابطهبااعتبارسنجیپژوهش،پژوهشحاضرازروشاعتبارسنجیکیفایمثلاث

گیریناشیسو،هایمتعددهاونظریههدفمندازروشگیریبهرهبادرآنکهکنداستفادهمی

یابادهاایتحقیاقافازایشمایواعتبارنتایجیافتاههدیسرگرایانهبهحداقلهایفردازدیدگاه

(Greene, 2007دراینتحقیق،برایاعتبارسانجیپاژوهشازمثلاث.)مارورادبیاات،بنادی(

 نامهومطالعهموردی(استفادهشد.پرسش
 

 های پژوهش یافته

:اساسروشفراترکیب،فراینداینپژوهششاملهفتگامبهشرحزیراستبر

1.  پژوهش: سوال فناوریعمومیالگوی»تنظیم دیدبانی ساختاری( و )فرایندی

«چیست؟

هایواژهبرایپاسخبهسوالدراینبخش،ابتداکلیدمند:مرورادبیاتبهشکلنظام .2

پایشفناوری، پویشمحیط، فناوری، دیدبانی باز، نوآوری شامل موضوع مرتبطبا

ناوری،آگاهیرقابتی،آگاهیکسبهایفناورانه،آگاهیففناوری،فرصتآیندهنگاری

عنوانمقاله،کتابوسایت806ایناساس،فناوریشناساییوبرپیشبینیکاری،و

وردبهزبانفارسیشناساییشد.م18بهزبانانگلیسیو

806ازمجموعاین(2)وانتخابمتونمناسب:دراینمرحله،مطابقشکلجستجو .3

 به280منبع، اول مرحله در ناهممورد مورددلیل موضوع با منبع عنوان خوانی

ده،نامرتبطتشخیصمورددیگردرمرورچکی314بررسی،کنارگذاشتهشد.درادامه

یبررسیمحتواشدندکهازاینبینمقالهواردمرحله212اینترتیبدهوبهدادهش

پایان104 در و نامناسببودند تکرارییا نامرتبط، لحاظمحتوایی، به 108مقاله

عنوانمتونمناسبانتخابشدند.مقالهبه

یاصلیهاستخراجاطالعاتمتون:دراینمرحله،باتوجهبهابهامموجوددرتعرفواژ .4

هم و دیدبانی یعنی واژهتحقیق با آن وپوشانی پایش پویش، چون مجاوری های

هابهارایهتعریفمنبعدررابطهبااینواژه75منبعنهایی،108دیدبانی،ازمجموع

 احصای برای بودند. الگوپرداخته نیز فناوری کلیدواژهالگو14دیدبانی هایبا

بهنوعیبهبخشیازتعریفموردنظراینتحقیقمربوطوجودداشتکهالذکرفوق

شد.می

ها،نکاتکلیدی،،یافتهالگو14یهایکیفی:بامطالعهتجزیهوتحلیلوترکیبیافته .5

نکاتمبهمه بهیرنقاطقوتو اینکموردتحلیلقرارگرفتهو صورتتجمیعی،
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کیددرأرداستفاده،عنصراصلیموردتیموهادرکنارهمقراردادهشد.کلیدواژهالگو

خروجی الگودیدبانی، نقاطقوتو اینو باضعفدر شد. تحلیلتجمعیگنجانده

دیدبانیالگو)فناوری،سازمانومحیط(موثربربندیایننکات،عناصراصلیجمع

یخلقهایفرایندیوساختارالگوها،چارچوباولیهالگوفناوریاحصاوباتلفیقاین

 شد.

پس .6 کیفیت: کنترل از الگوتوضیح اعتبارتلفیقی، بررسی به نوبت مرحله این در

می پیشنهادی بهچارچوب مرحله این در اعتباررسد. روشمنظور از سنجی

مثلث شد. استفاده ترکیبدادهمثلثبندی معنای باه روشبنادی یا نقطهها از ها

)مهرگانوبرایروشنشدنبایشتارموضوعتحقیقاست،هایمتنوعودیدگاههانظر

بندی(دراینمرحلهازتحقیقبهمنظورکنترلکیفیتکارازمثلث1385:7زالی،

 شود.شناسانهاستفادهمیروش

 
 فرایند جستجو و انتخاب متون مناسب (2)شکل 

ادبیاتموجودجهتارایه از استفاده بر عالوه اینراستا بهدر یچارچوبمفهومیاولیه

سنجیعنواندوضلعدیگراعتباریموردیبهومطالعهپرسشنامهعنوانیکیازسهضلع،از

 استفادهشد.
 

 های فناورانه های مختلف رصد تحولبررسی الگو

اند.ضمنجستجودرمنابع،هاراارایهدادهشوندکهآنهابهنامپژوهشگریمعرفیمیاینالگو

الگو چهارده که مرور(2بقجدول)مطامشخصشد دارد.پساز اینارتباطوجود در مهم

چهاردهالگوکههریکتاحدیمرتبطبامسالهاینتحقیقوقابلاستفادهدررسیدنبهالگو

شود:موردنظراست،دراینقسمتبهموضوعیکلیدیپرداختهمی

 806تعدادمنابعاولیهیافتهشده:

 526کلچکیدهغربالشده:

 212کلمحتوایبررسیشده:

 108نهایی:تعدادمنابع

شدهبراساسچکیده:دتعدادمنابعر
314 

دهبراساسمحتوا:شدتعدادمنابعر
104 

دهبراساسعنوان:شدتعدادمنابعر
280 
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اصلیالگو - الگواحصایعناصر مشخصشودهریکاز تا بها، بیشتر رچهموضوعیها

الگو این یکاز ضعفهر نقاطقوتو و تبیینکرده ابعادیرا چه داشته، هاتمرکز

 ؟چیست

اجرایی - الگوتعمیقابعاد روشتر و الگوها در اشاره فنونمورد و برایدیدها باها بانی،

استفادهازروشفراترکیب

هاست.)قابلاستفاده(آننقاطقوتهایبررسیشدههمراهباایازالگو(،خالصه2جدول)

به)متغیرهای(مشترکدراینالگوترینعناصردستاوردمهماینجدولاحصایمهم هاست.

هاکهبهنحویکانونتوجهالگوقرارگرفتهاستترینعناصرموجوددرالگوطورخالصه،مهم

عنص اساساینسه بر فناوری. و سازمان محیط، از: مطعبارتند )ر، برخیاز3ابقجدول ،)

اند.درستونسومجدولنیزمعیارمورداستفادههامعیارهاییرابرایسنجشمعرفیکردهالگو

درادامه،شکل (،تالشیبرایتعیینجایگاههر4(و)3های)درالگواینتحقیقآمدهاست.

ترشدنزوایاتهبهروشنالگوموردبررسیدرفرایندعمومیدیدبانیاستکهالب14یکازاین

هالحاظشود،کند.هرچنددراینتطبیقتالششدهتمامالگووجزئیاتالگودیدبانیکمکمی

اینالگو تمام ضرورتاً استکه بهذکر همالزم لحاظمیزانپرداختنبهجزئیات، به سطحها

چارچوباولیه برایناساس، اینتحقیقدر)فرایندیوساخیالگوپیشنهادینیستند. تاری(

( عمومی5شکل فرایندی الگو به توجه با است. آمده ارزشپورتر زنجیره الگو از الهام با )

ضمن1هاییمثلروربکدیدبانی)الگو بودند، کرده بهجریاناصلیدیدبانیاشاره کهصرفاً )

الگو الگومرور برخی که مشخصشد چنین فرایندی، سهای و رواچ الگو )مثل بهها انتی(

مقدماتالزمبرایدیدبانیاشارهکردهبودندوبرخیدیگر)مثلرومرووهمکاران(بهموضوع

اقداماتوجریاناتپسادیدبانی.

آینده فرایند تداعیالگو با همراه مرحلهنگاریایننکته نگاری،یپیشآینده)شاملسه

آیندهآینده چارچوبپیشنهادیفراینددیدبانیبهنگاری(،سببشدتادرنگاریاصلیوپسا

ی)پیشین،اصلیوپسین(تقسیمشود.درتوضیحاجزایاینالگوپیشنهادیبایدسهمرحله

هایگفتکهالگوازدوبخشکلیتشکیلشدهاست.قسمتباالیالگو)عناصر،روابطوفعالیت

عناصردیدبانیعبارتنداز:پشتیبان(،الگوساختاریاولیهاست.براساساینالگوتلفیقی،

و - پویش یعنی غالب سبک دو از یکی به سازمان الگو، این اساس بر دیدبانی: سبک

 کند.گیری،اقدامبهدیدبانیمیهدف

                                                           
1
. Rohrbeck 
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o شودکهازقبلشناساییدستآوردناطالعاتیاستفادهمیسبکپویشبرایبه

 اند.نشده

o سبکهدف مقابل، ارزیابیهایجدیدگیریفناوریدر مورد را شناساییشده

دهد.سازمانبستهبهچرخهعمرفناوریونیزرویکردموجود)منفعلیاقرارمی

هایبیرونی،یکیازایندوسبکدیدبانیرااتخاذفعال(،درقبالتوسعهفناوری

کند.می
منظوراززیرساختزیرساخت - ابزاروامکاناتیاستکهبهکمهایدیدبانی: ها،کآنها،

نگاشتوتوانبهرههامیترینزیرساختکند.ازجملهمهمسازماندیدبانیراتسهیلمی

نفعوعالقمندبهاطالعاتنمودارهایسازمانیبرایشناساییافرادیکهبهطوربالقوهذی

 جدیدهستند،اشارهکرد.

 توانمتصوربود.اهدافدیدبانی:برایدیدبانیدوهدفکلیمی -

o فناوری ارزیابی از فراتر پویش، پیشرفتسبک از آگاهی موجود، فناورانههای های

 دهد.هایبالقوهبرایآیندهرانیزپوششمیجدیدوگزینه

o سبکهدف رهدر بهگیری، فناوری دیدبانی حالت، این در است. هدف رقبا گیری

ایانتفاعازتغییرهایپردازدکهاحتمالداردموقعیتبهتریبرشناساییرقباییمی

 فناورانه)تدریجییابنیادی(داشتهباشند.

افقدیدبانی:دیدبانیدرسطحعملیاتیبهمسایلملموسوعاجلدرافقکوتاهتامیان -

)کسبای(ودرسطحمیانیمدت)مثالًحجمفروشمحصوالتمختلفوبازارهایمنطقه

 )شرکتی(،نگاهبلندمدتدارد.وکاری(وکالن
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 ها های مطالعه شده و موارد قابل استفاده از آنالگو (2)جدول 

 خروجی الگو کلیدواژه سال نام الگو/

عنصر 

مورد 

 بررسی

 نقاط ضعف نقاط قوت

و1نارچال

 1987همکاران/

پویش

 محیطی
 محیط سناریویمحیطی

توجهبه،وظایفوجودساختارمشخصوتصریحدرتعیین

 هایبدیلتدوینسناریووخلقآینده،عالیمضعیف

هایمختلفسازمانیپیچیدگیوضرورتمداخلهبخش

 نگاهکمیصِرف

 2/2001چو
پویش

 محیطی

تعیینسبکپویش

 محیطسازمان

،سازمان

 محیط

گانهشرایطمحیطی،راهبردهایسازمانیوتوجهبهابعادسه

 برایتعیینشرایطفعلیسازمانهایمدیریتیویژگی

وضعیتبرایکدامیکازچهارنپرداختنبهاینموضوعکههر

نپرداختنبهفرایندیکهدرادامهبایدشرایطمناسباست،

 برایاصالحوضعیتنامناسباتخاذکرد.

دیو

 3/2005شومیکر

پویش

 محیطی

تعیینمیزاننیازو

ظرفیتسازمانبرای

 پویش

،سازمان

 محیط

تعیینابعادنیازوظرفیتپویشبرایتبیینوضعموجود

 پویشدرسازمان
 سکوتدرموردفرایندهاوساختاردیدبانی

                                                           
1
. Narchal 

2
. Choo 

3
. Dayand Schoemaker 
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 خروجی الگو کلیدواژه سال نام الگو/

عنصر 

مورد 

 بررسی

 نقاط ضعف نقاط قوت

وکیاتوو

 1/2010رودا
 آیندهنگاری

تأثیرپیشرانتغییرروی

زنجیرهارزشوساختار

صنعت

تعیینسبدتصمیم

 برایپاسخ

،فناوری

،سازمان

 محیط

صورتاقتضاییبرحسبصنعتبهبلندمدتنگاهبه

اکتشافی-کیفیوهنجاری-هایکمیاشارهبهانواعروش

درمقابلساختارآیندهنگاریاشارهبهساختارمتمرکز

غیرمتمرکز

آیندهنگاریاشارهبهطرحچندخریدارهدرانجام

پیشرانگسسته)رویکردبرآوردی(ازتمیزپیشران

پیوسته)رویکردثبات(

یارزشبرساختارصنعتوزنجیرهپیشرانربررسیتأثی

هاییاستکهازمرحلهنوزادیمناسبفناوریالگواین

اند.گذشته

هایبلساختگزینهبندیدرمقاپیشنهادرویکردشرط

چرخهعمرفناوریبهرسدباتوجهنظرمیراهبردیکهبه

 توانیکیراانتخابکرد.می

امکانترکیبدرجاتمختلفگشایدکهآیااینمعمارانمی

سطحیرعایتشود.بهدیابایدهممحورهابایکدیگروجوددار

فناوریدرافقزمانیآیندهنگاریطورمثالآیاامکانتحلیل

بابردتحلیلیکالنوجودداردیاخیر؟بلندمدت

هایتغییریامعیارتمیزپیشرانعدماشارهبهنحوهاحصای

 گسستهازپیوستهپیشران

/2کاستورنا-گومز

2009 

شناسایی

 فرصت

تعیینکالنروندها

برنامهتوسعهمحصول

 برحسبکالنروندها

- 
یاحصایروندهاونحوهمعرفیفرایندیبرایشناساییکالن

 هاآن
 اشارهبهمسئولانجامهرمرحلهوگامعدم

و3رابینسون

 2013همکاران/
 پیشبینی

مسیرهایگزارش

 نوآوری

هاییسیاستارایه

هایممکنوگزینه

 اقداممدیریتی

 هایمورداستفادهدرمراحلمختلفاشارهبهفرایندوتکنیک فناوری
پوشانیسیستمتحویلفناوریبهعنوانابهامکلیهمراهباهم

 دایازفرایندباکلفراینمرحله

                                                           
1
. Vecchiato & Roveda 

2
. Güemes-Castorena 

3
. Robinson 
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 خروجی الگو کلیدواژه سال نام الگو/

عنصر 

مورد 

 بررسی

 نقاط ضعف نقاط قوت

و1رومرو

 2012همکاران/
 آیندهنگاری

هایسناریویفناوری

نوظهور

هاینگاشتفناوریره

 نوظهور

 محیط
هایتغییرپیشراناشارهبه

 هاقطعیتعدمبراساساحصایسناریو
 رویکردبسیارکیفیوقضاوتیاست.

و2مارتارا

 2009همکاران/
 آگاهیفناوری

تعیینسبکسیستمی

آگاهیفناوری

 هاسازمان

- 

رایندیومعماریسیستماشارهبهسهسطحچارچوبی،ف

سازی،اشارهبهمنابعاطالعاتی،نحوهذخیره

اشارهبهارتباطاتغیررسمیبرایکسباطالعات

 هایمختلفالگوافزارهایقابلاستفادهدراشارهبهنرم

 فرایندموردتوجهقرارنگرفتهاست.

آگاهیفناوری3/2007لیشتنتالر

شناساییانواعساختار

فناوریدرآگاهی

سازمان

-

اشارهبهسهنوعساختاروفرایندآگاهیفناوری

توجهبهبحثتغییرهایشدیدفناورانه

اشارهبهمشکالت،نقاطقوتوضعفهرساختار

توجهبهنوعنوآوریماحصل

عدماشارهبهمنابعمورداستفاده

مندطورنظامعدماشارهبهفرایندبه

فناوریآگاهی2004لیشتنتالر/

معرفیفرایندآگاهی

فناوریبافرض

تغییرهایشدیدفناورانه

-

هایکلیمعرفیفرایندوگام

تمیزبینمراحلپویشوپایش

معیارهایخاصبراساساشارهبهانواعپایشوپویش

بندیانواعآگاهیفناوریعدمشفافیتدردسته

 محیط - آگاهیفناوری 4/2010دوراند

هادرمرحلهارزیابیاستفادهازجدولبررسیفناوریامکان

هاوتحلیلبندیانواعفناوریباتوجهبهنوعکارکردآندسته

هااطالعاتبهفراخورویژگی

یکاشارهبهمنابعاطالعاتیقابلاستفادهومشخصاتهر

هاپیشراناشارهبهتحلیلساختاریبرایاحصای

اروبازیگرانفرایندها،جعبهابزاشارهبهروش

 اشارهبهجایگاهساختاری

عدماشارهبهکیفیتانجامفرایند

 فقدانانسجامملموسبینروش،ابزاروبازیگرانمعرفیشده

                                                           
1
. Romero 

2
. Mortara 

3
. Lichtenthaler 

4
. Durand 
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 خروجی الگو کلیدواژه سال نام الگو/

عنصر 

مورد 

 بررسی

 نقاط ضعف نقاط قوت

رواچو

 1/2001سانتی
 آگاهیرقابتی

فرایندتوسعهفرهنگو

 فرایندآگاهیرقابتی
 سازمان

فرایندعنوانورودیاستفادهازانواعرویکردبه

 ارایهفرایندکلیسودمندبرایآغازبهکار

سکوتدربارهرابطهاندازهسازمانبانوعرویکرد

 سکوتدربارهجزئیاتفرایند

 2/1996برنر
دیدبانی

 فناوری
 فناوری -

ایکههریکواستفادههایهراشارهبهانواعاطالعات،ویژگی

فناوریبرایسازمانیکازایناطالعاتمطابقباچرخهعمر

دارند

 ماتریسانواعاطالعاتوتعیینوجهتمایزدیدبانیازآگاهی

 عدماشارهبهفرایند

 2007روربک/
دیدبانی

 فناوری

فراینددیدبانی

 نظاممشوقدیدبانان
- 

اشارهبهاطالعاتیکهبایددرگزارشدیدبانیتهیهشود

اطالعاتیکهبایدتهیهمعرفیانواعدیدبانباتوجهبهنوع

 کنند

کهاینواحدسکوتدربارهماهیتواحداکتشافواین

 طلبدهاییمیزیرمجموعهکدامقسمتاستوچهتخصص

                                                           
1
. Rouach & Santi 

2
. Brenner 
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 معیارهای معرفی شده برای عناصر الگو (3)جدول 

 معیارهای مورد استفاده در الگو تحقیق بررسیهای مورد معیار الگو عنصر

محیط

عمومی-رقابتی-(:صنعتی1987)نارچالوهمکاران

عدماطمینان

استیپ

(:عدماطمینان2001)چو

اطمینان(:عدم2005)دیوشومیکر

اطمینان(:عدم2010)وکیاتوورودا

(:استیپ2012)رومروهمکاران

سازمان

فعالدرقبالمحیط-(:رویکردمنفعل2001)چو

فعالدرقبالمحیط-رویکردمنفعل

فرهنگ-ساختار-استراتژی

زنجیرهارزش

فرهنگ-ساختار-(:استراتژی2005)دیوشومیکر

(:زنجیرهارزش2010)وکیاتوورودا

فعالدرقبال-(:رویکردمنفعل2001)رواچوسانتی

محیط

فناوری

(:چرخهعمرفناوری2010)وروداوکیاتو



چرخهعمرفناوری

گانههایسهفناوری

(:سطحآمادگیفناوری2013رابینسونوهمکاران

های(:چرخهعمرفناوری،فناوری2010)دوراند

گانهسه

(:چرخهعمرفناوری1996)برنر

 

 است:کننده:بستهبهسبکدیدبانی،عنصرهماهنگیمتفاوتهماهنگ -

o هایمدیریتفناوریوفنیباافرادیبامهارتکننده،فرد/درسبکپویش،هماهنگ

همکاری مدیریت و فناوری دیدبانی با مرتبط دستورات تعیین طرفنقش با ها

 کنندهاست.سوم)منبعفناوریبیرونی(عنصرهماهنگ

o سبکهدف هماهنگدر بینشگیری، دارای متخصصفنی معموالً سیاستکننده،

تصمیم با تعامل مسئولیت، با فناوری، بررسیمدیریت و شناسایی برای گیران

 خالءهایفناوریاست.

 رابطبامنابعخارجی: -

o منابعخارجیدروازهدرسبکهدف یعنیافرادیگیریعناصررابطبا بانانخارجی،

متخصصدرکنندومعموالًهستندکهشرکترابهمنابعاطالعاتخارجیوصلمی

درضمنشبکهارتباطاتفردیاعمدانشکده فناورانهخویشهستند. مراکزحوزه ها،

کارگاه همایشپژوهشی، فنی، سمینارهای و نمایشگاهها فنی، و علمی وهای ها

هایمشورتی،تامینکنندگانوهمصنفانوحتیهایتجاری،مشتریان،بدنهنمایش

می که صنایعی فعادیگر از آنلیتتوان شبکههای و کرد ترازیابی فناوریها های
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اطالعاتشاملبانکداده پایگاهارتباطاتو ثبتهایدادهها، یمقاالتدانشگاهی،

هایها،مجالتتخصصی،گزارشاختراع،صفحهتارنما)صفحهاینترنتی(سایرشرکت

هابزارارتباطهاازجملای،صفحاتشخصییاکتابهایمشاورهفنی،خدماتفنیبدنه

 بامنابعخارجیدراینسبکاست.

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

 

o درسبکپویش،مسیریابانرابطانیهستندکهمتعمدانهبرایجستجویعالیم

کنند،امامسیریابانبهتریرادنبالمیرویکردرسمیشوندوضعیفانتخابمی

سبکسرندیپیتیواراطالعاتراپیداکردهوایناطالعاترابهنیازهایشرکت

هایاجتماعیودالالندانشیابزاردهند.بهعالوهدراینسبک،شبکهربطمی

انتقالدانشبینگروه تسهیلمیمهمیاستکه را ضمنها در سبککنند.

علمیوصنعتییاشنودازپستشنودبامصداقمشخصمراکزتعالیتحقیقات

توسطشرکتخوشه نوآوریکه میهایبینهای ایجاد بهالمللی عنوانشوند،

 ابزارمناسبیبرایارتباطبامنابعخارجیاستفادهکرد.

 :جستجوعناصر -

o تحلیل یا بهچندحوزه، ایکهگرانغیرحرفهدرسبکپویشمتخصصانآشنا

هارادارندونیزافرادیباپیشزمینهدانشیسطحیازطیفوسیعیازموضوع

جستجو عناصر عنوان به  فنی، اطالعات تحلیل و ارزیابی برای عمومی فنی

می میاستفاده عنصر این استفاده مورد ابزار مصدایق جمله از بهشود. توان

همکار برای تارنما صفحات فعالیتفراخوان فناورانه، سرمایهی گذاریهای

 مخاطرهپذیر،انجامپیمایشواجرایمسابقاتطرحکسبوکاراشارهکرد.

o سبکهدف دردر دانشیگسترده از برخوردار فنی)حوزه( متخصصان گیری،

کنند.همچنینسایرافرادکهحوزهموردنظر،نقشیمحوریبازیمیرابطهبا

ار با مستقیمی تباط تامین و ومشتریان داشته بازرگانی بخش و کنندگان
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یخاصیکهزمینه)کارکنانفنیباتوانمندیوپیشگرانمتخصصفنیتحلیل

عناصر دیگر از نیز نمایند(؛ ارزیابی و تحلیل را فنی بسیار اطالعات بتوانند

سرویسجستجو زبانمشترکوعضویتدر اینسبکهستند. هایخاصدر

هایفنیمجالت،ثبتاختراعو...(ها،پایگاهدادهفتادواریخبرنامهحوزه)دریا

 ترینابزاربرایجستجودراینسبکاست.ازجملهمهم

(،فراینددیدبانیپیشنهادیاینتحقیقارایهشاده5)بخشپایینیشکلامادرقسمتدوم

یکلیباهشارحزیارمرحلهخصوصفرایندپیشنهادیبایدگفتکهاینفرایندازسهاست.در

تشکیلشدهاست:

 مرحله از منظور پیشین: گاممرحله و اقدامات پیشین، استی الزم استکه هایی

اینمرحلهسازماندرراستایآمادگیبرایانجامفراینداصلیدیدبانیبه عملآورد.

ارزیابیوضعیتفناوری و ارزیابیوضعیتسازمان وشاملارزیابیوضعیتمحیط،

درتصمیم گیری عناصرتصمیم خصوص دیدبانی، سبک از ساختار)اعم نوع گیری

 شود.کننده،...(وتخصیصمنابعالزممیهماهنگ

 گام فرایندهایمتعارفدیدبانیاعمازمرحلهاصلی: هایاینمرحلهتطابقزیادیبا

 وری،پاالیش،تحلیلوتفسیروارزیابیدارد.جمعآ

 یاصلیضمندستآمدهازمرحلهنهایتدراینمرحله،اطالعاتبهمرحلهپسین:در

گیرد.گیرانقرارمییتصمیمسازیوانتشارمورداستفادهذخیره
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 پژوهشالگو پیشنهادی  (5)شکل 

 

 مطالعات موردی الگو پیشنهادی 

مطالعه نمونهدر دو موردی، شرکتی اول، مورد گرفت. قرار بررسی مورد موفق عملی ی

الگوروربک)یکیاز همانطورکهاشارهشد، دویچهتلکامبود. یونیلیورومورددوم،شرکت

موردبحثالگو یموردیشرکتقرارگرفت(مبتنیبرمطالعههایمبنایاینتحقیقکهقبالً

موردهایمطالعاتیاینپژوهشوجهاشتراک با بهلحاظصنعت، دویچهتلکاماستکهاتفاقاً

(؛مدیروقتواحددیدبانیفناوری2010)2لیچبنابهگزارشیکه1دارد.ازسویی،شرکتیونیلیور

هایاینواحدارایهکردهاست،دراینقیتونوآوریبازاینشرکتازوضعیتنوآوریبازوموف

شرکت،دیدباناننوآوریبازبهعنوانجستجوکنندگانورابطانبامنابعخارجیسازمانایفای

پروژه مدیران و ایننقشکرده در دارند. عهده بر را نقشهماهنگکننده تحقیقاتی، های

برنامه هدفرهشرکت، افقزمانیهایگیریفناوریهایدیدبانیبا در ایجادهمکاری، آتیو

ترینزیرساختاردراینراستا،وجودهفتمرکزتحقیقوتوسعهبلندمدتانجامشدهومهم

                                                           
1. Uniliver  
2. Leech 
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 ()هماهنگ کننده؛ رابط با منابع خارجی؛ جستجوکننده عناصر دیدبانی

افق زمانی کوتاه و میان مدت، حوزه تحلیل  گیری رقبا(/)ره های موجود و آتی؛بررسی فناوریاهداف/افق دیدبانی)

ن افق زمانی میان و بلند مدت، حوزه تحلیل میانی و کالهای تغییر بازار؛  خرد و میانی با دامنه اطالعاتی پیشران

 با دامنه اطالعاتی تحلیل استیپ(

 (هازیرساختار دیدبانی)توانمندسازها؛ شبکه ارتباطی؛ عضویت

 (گیریسبک پویش؛ سبک هدف)سبک دیدبانی
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این ساختاری عناصر عبارتی به است. هند و چین هلند، انگلیس، آمریکا، ششکشور در

اینتحقیقدارد.شرکت،انطباققابلتوجهیباالگوساختاریسبکپویشپیشنهادشدهدر

 

 اعتبار سنجی الگو

اف آماریمشتملبر دیدبانیفناوریجامعه حوزه با آشنا راد حدود و300، شده برآورد نفر

نمونه مناسب اساسی بر کوکران 54فرمول بود. نفر بودن ترکیبی به وپرسشنامهنظر

 رواییآن، از ضرورتاطمینان توزیع، پرسشنامهپیشاز رشتهصاحب10به یآیندهنظر

ضریببراساسپژوهیومدیریتفناوریارایهوازآناندررابطهبارواییاینابزارسوالشد.

ازپرسشنامه%شدهوبنابراین،60بیشازپرسشنامههای،تمامیسوال1نسبیرواییمحتوا

کرونباخروشرایجو،محاسبهآلفایپرسشنامهخصوصپایاییرواییالزمبرخورداراست.در

پایاییپرسشنامهدهد(نشانمی7/0معتبریاست.مقادیرباالیآلفایمحاسبهشده)باالتراز

دهد(،نشانمی16قابلقبولیدارد.محاسبهصورتگرفتهبانرمافزاراس.پی.اس.اس)ویرایش

رد.ازپایاییالزمبرخورداربودهونگرانیازاینحیثوجودنداپرسشنامه

تکمیلشدهپرسشنامه59توزیعوپرسشنامه300برایجمعآوریاطالعاتالزم،تعداد

هایزیرموردبررسیقرارگرفت:باپرسشالگودریافتگردید.کلیت

فراینددیدبانیبهسهمرحلهکلی)پیشدیدبانی،دیدبانیاصلی.آیامنطقتقسیم1سوال

 هایآماری:ضیهوپسادیدبانی(مناسباست؟بافر

فرضیهصفر:منطقتقسیمفراینددیدبانیبهسهمرحلهکلی)پیشدیدبانی،دیدبانی -

 اصلیوپسادیدبانی(مناسبنیست.

فرضیهیک:منطقتقسیمفراینددیدبانیبهسهمرحلهکلی)پیشدیدبانی،دیدبانی -

 اصلیوپسادیدبانی(مناسباست.

 شود:هایبعدیمطرحمیوفرضیههاالگو،سوالهایلوگامبههمینترتیبومتناسببامراح

 مرحله2سوال در عدم. و پیچیدگی لحاظ محیط)به وضعیت بررسی گام پیشین، ی

دانید؟اطمینان(راتاچهحدضرویمی

فرضیهصفر:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتمحیط)بهلحاظپیچیدگیوعدم -

 اطمینان(ضروینیست.

                                                           
1. CVR 
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فرضیهیک:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتمحیط)بهلحاظپیچیدگیوعدم -

 اطمینان(ضرویاست.

یپیشین،گامبررسیوضعیتسازمان)بهلحاظتواندیدبانی(راتاچه.درمرحله3سوال

 حدضرویمیدانید؟

گامبررسیوضعیتسازمان)بهلحاظتواندیدبان - درمرحلهپیشین، ی(فرضیهصفر:

 ضروینیست.

لحاظتواندیدبانی( - بررسیوضعیتسازمان)به گام پیشین، مرحله در فرضیهیک:

 ضرویاست.

یپیشین،گامبررسیوضعیتفناوری)بهلحاظمیزانجذابیت،...(راتا.درمرحله4سوال

دانید؟چهحدضرویمی

میزانجذابیت،فرضیهصفر:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتفناوری)بهلحاظ -

 ...(ضروینیست.

گامبررسیوضعیتفناوری)بهلحاظمیزانجذابیت، - درمرحلهپیشین، فرضیهیک:

 ...(ضرویاست.

درمرحله5سوال گامتصمیم. کلیدی،هایموضوعخصوصساختار،گیریدریپیشین،

نحوهاشاعهو...راتاچهحدضرویمیدانید؟

-  مرحله در صفر: تصمیمفرضیه گام درپیشین، موضوعگیری هایخصوصساختار،

 کلیدی،نحوهاشاعهو...ضروینیست.

تصمیم - گام پیشین، مرحله در یک: درفرضیه موضوعگیری هایخصوصساختار،

 کلیدی،نحوهاشاعهو...ضرویاست.

چهحدضرورییابیو...(راتایابی،شبکهیپیشین،گاممدیریت)منبع.درمرحله6سوال

دانید؟می

 یابیو...(ضروینیست.یابی،شبکهفرضیهصفر:درمرحلهپیشین،گاممدیریت)منبع -

 یابیو...(ضرویاست.یابی،شبکهفرضیهیک:درمرحلهپیشین،گاممدیریت)منبع -

ارزیابیوری،پاالیش،تحلیلوتفسیروجمعآ»هاییاصلی،شاملگام.آیامرحله7سوال

دهد؟هایمهموعملیاتیدیدبانیرادرحدالزمپوششمی،فعالیت«گیریوتصمیم

گام - اصلی، مرحله در صفر: فرضیه پیشنهادی آ»های وجمع تحلیل پاالیش، وری،

هایمهموعملیاتیدیدبانیرادرحدالزم،فعالیت«گیریتفسیروارزیابیوتصمیم

 دهد.پوششنمی
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-  یک: گامفرضیه اصلی، مرحله در پیشنهادی آ»های وجمع تحلیل پاالیش، وری،

هایمهموعملیاتیدیدبانیرادرحدالزم،فعالیت«گیریتفسیروارزیابیوتصمیم

 دهد.پوششمی

مرحله8سوال آیا شاملفعالیت. بازیابیوذخیره»هاییپسین، و انتشار سازینتایج،

 دهد؟اتضروریاینمرحلهپوششمی،بهاقدام«استفادهواقدام

فعالیت - پسین، مرحله در صفر: بازیابیوذخیره»هایفرضیه و انتشار سازینتایج،

 دهد.،اقداماتضروریاینمرحلهراپوششنمی«استفادهواقدام

فعالیت - پیشین، مرحله در بازیابیوذخیره»هایفرضیهیک: و انتشار سازینتایج،

 دهد.،اقداماتضروریاینمرحلهراپوششمی«ماستفادهواقدا

 موردغفلتقرارگرفتهاست؟هاییضروریخصوصفرایندکلی،نکته.آیادر9سوال

 ضروریموردغفلتقرارگرفتهاست.هایییندکلی،نکتهافرضیهصفر:درفر -

 موردغفلتقرارنگرفتهاست.نکتهضروریهیچفرضیهیک:درمرحلهپیشین، -

فرضیه این بررسی نظربرای میانگین مشخصشود باید حدهایها، از باالتر شده ارایه

مورد(بیشازحداقلنمونهتوصیهشدهدر59میانگینقرارداردیاخیر.چونحجمنمونه)

نرمال می30است)1شرایط لذا آزمونمورد(، کهتوان نرمال برایجامعه استفاده مورد های

منرایج و آناسبترین استیودنتترین تی آزمون به2ها را برایاست وجود، این با برد. کار

3اسمیرنوف-اطمینانازامکاناستفادهازآزمونتیدراینپژوهش،ابتداازآزمونکلموگروف

کندیاخیر.مطابقنتایجاستفادهشدتانشاندهدنمونهموردنظرازتوزیعنرمالتبعیتمی

نتوزیعنرمالاست.زمونمذکورایآ

ازآزمونتیتکنمونهدربررسیوضعیتفرضیه ایهایمطرحشدهبهکمکآزمونتی،

هادرطیفلیکرت)خیلیزیاد،زیاد،تاحدی،کم،استفادهشد.الزمبهذکراستارزیابیپاسخ

اگرگزینهکمخیلی معادلعددیخیلی»(مشخصشدهاست. راخیلی»و(«1)کمرا زیاد

همان«(5)معادلعددی میانگینهمهمتغیرها)سوالطورکهمشاهدهمیبگیریم، هایشود،

گام مراحلو قبولالگوهایمربوطبه حد از باالتر آخر3)( خصوصسوال در تنها است. )

                                                           
1
. Normal  

2
. T Student  

3
. kolmogorov smirnov test 
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ایمغفولنمانده(میانگینکمترازحدقبولاستکهیعنینکتهالگو)مغفولماندنمواردیدر

 هاآمدهاست.هایمربوطبهاینآزمون،آماره(4)ت.درجدولاس

ای های آزمون تک نمونه آماره (4)جدول 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 095/0 725/0 97/3 58 مرحلهسه

 089/0 674/0 21/4 57 وضعمحیط

 098/0 745/0 16/4 58 وضعسازمان

 101/0 772/0 03/4 58 وضعفناوری

 089/0 687/0 90/3 59 موضوع-ساختا

 110/0 848/0 07/4 59 مدیریت

 084/0 /.646 12/4 59 هایاصلیگام

 076/0 586/0 03/4 59 پسینی

 106/0 807/0 74/1 58 مغفولمانده



تیبرای آزمون نشانمینتایج اول حدهشتسوال از باالتر آزمون میانگینآماره دهد

-(بودهوحدباالوپایینهمعالمت)هردومثبت(ومیزانخطایمشاهدهشدهکم3پذیرش)

هاباالترازحدپذیرشبوده،فرضیهاست.پسدراینهشتسوال،میانگینپاسخ05/0تراز

می یکپذیرفته فرضیه و شده رد آزمونصفر آماره میانگین آخر، سوال مورد در اما شود.

تراز(،حدباالوپایینهمعالمت)هردومنفی(ومیزانخطانیزکم3ترازحدپذیرش)پایین

(بوده،فرضیه3توانادعاکردمیانگینکمترازحدپذیرش)می95بودهوبااطمینان05/0%

(5)گانهموردنظردرجدولهاینهنتایجفرضیهشود.خالصهییدمیأصفرردوفرضیهیکت

ارایهشدهاست.
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 خالصه نتایج نهایی قابل حصول از آزمون تی در خصوص الگو فرایندی  (5)جدول 

 نتیجه نهایی و مفهوم آزمون نتیجه آزمون متغیر 

فرضیهصفررد سهمرحله دیدبانیبهسهمرحلهکلی)پیشبندیفرایندشود:منطقتقسیمفرضیهیکتأییدمی

دیدبانی،دیدبانیاصلیوپسادیدبانی(مناسباست.

فرضیهصفررد وضعمحیط شود:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتمحیط)بهلحاظپیچیدگیفرضیهیکتأییدمی

وعدماطمینان(ضرویاست.

فرضیهصفررد وضعسازمان پیشین،گامبررسیوضعیتسازمان)بهلحاظتوانشود:درمرحلهفرضیهیکتأییدمی

دیدبانی(ضرویاست.

فرضیهصفررد وضعفناوری شود:درمرحلهپیشین،گامبررسیوضعیتفناوری)بهلحاظمیزانفرضیهیکتأییدمی

جذابیت،...(ضرویاست.

-ساختار

 موضوع

فرضیهصفررد گیری)درخصوصساختار،تصمیمشود:درمرحلهپیشین،گامفرضیهیکتأییدمی

هایکلیدی،نحوهاشاعهو...(ضرویاست.موضوع

فرضیهصفررد مدیریت یابی،شبکهیابیو...(شود:درمرحلهپیشین،گاممدیریت)منبعفرضیهیکتأییدمی

ضرویاست.

هایگام

 اصلی

فرضیهصفررد جمعآوری،پاالیش،اعتبار»پیشنهادیهایشود:درمرحلهاصلی،گامفرضیهیکتأییدمی

هایمهموعملیاتیدیدبانیرا،فعالیت«گیریسنجی،تحلیلوتفسیروارزیابیوتصمیم

دهد.درحدالزمپوششمی

فرضیهصفررد پسینی ذخیرهسازینتایج،انتشارو»هایشود:درمرحلهپیشین،فعالیتفرضیهیکتأییدمی

دهد.هایضروریاینمرحلهراپوششمی،اقدام«واقدامبازیابیواستفاده

فرضیهصفررد مغفولمانده ایموردغفلتقرارنگرفتهاست.شود:درمرحلهپیشین،نکتهضروریفرضیهیکتأییدمی

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

ع فناوریدر اهمیتراهبردی به توجه کسبرصهبا )از بشر ووهایمختلفزندگی کارها

اقتصادگرفتهتافرهنگ،امنیت،محیطزیستورفاهاجتماعیوغیره(،بدیهیاستکهتعقیب

هایمختلفقرارگرفتهاست.هاوسازمانهاوشرکتهایآندردستورکاردولتتغییروتحول

نحوه مهم مسایل از یکی ترتیب، این سازمانبه و اشرافصنایع و آگاهی ی تغییر از وها

اینتحقیقبامرورمطالعاتمرتبطباموضوعهاست.هایآنهایفناوریموثربربرنامهتحول

به تلفیقیباروشفراترکیببرایفراینددیدبانی)باسهمرحلهپیشصورتدیدبانیفناوری،

شناسایی نیز و آن با مرتبط ساختاری عناصر ارایه و فرایند( پس و اصلی فرایند فرایند،
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هایاصلیموثربردیدبانیفناوری)محیط،سازمانوفناوری(انجامید.ساختاردیدبانیمتغیر

می متغیر، اقتضایاینسه هدففناوریبنابه پویشیا نوع از تواند گامگیریباشد. هایدر

پیاده هدفالگوسازیاینبعدی، بررسینوعمناسبساختار)پویشیا -درصنایعمختلفو

کمککند.الگوبهتکمیلواعتباربخشیبیشتراینتواندگیری(می

عملیزیرهایپیشنهادآن،یاینتحقیقودستاوردهایپژوهشیباتوجهبهتجربهدرپایان

قابلتوصیهاست:

چشم .1 با راهبردی سند فعالیتتدوین به بخشی سو مشخصجهتسمتو هایانداز

 .دیدبانیورصد

2.  گیریدرنگرشونیازمشتری،رههاترصدتحولموریأمایجادواحدمجزایدیدبانیبا

بخشگیریرویدادهایفناورانهبااستفادهازنیرویکنندگانوپیمینأرقبا،شرکاءوت

 .فروش

 .ایهایمنظمدورهیرصدمنظمدرسازمانهمراهباانتشارگزارشایجادرویه .3

 هایاطالعاتفنیمهم.عضویتدرپایگاه .4

 .هایبزرگصنعتعضویتدرائتالفتالشبرای .5
 

 منابع
 (.1394استراوس،انسلم.وکربین،جولیت.)یمبانیپژوهشکیفی:فنونومراحالتولیادنظریاه

 ،ترجمهابراهیمافشار،تهران:نشرنی.ایزمینه

 بااشناسایی،ارزیابیوانتخابفنااوریدرساازمان:(.1392زاده،فرهاد.)بوشهری،علیرضا.ونظری
،تهاران:انتشااراتموسساهآموزشایوتحقیقااتیصانایعکنهاینوظهوروبنیانتاکیدبرفناوری

 .دفاعی

 (.طراحایمادلمفهاومی1387کاار،مهادی.)رضوانی،مهران.،یدالهیفارسی،جهانگیر.ووحدت

اریهایهوشمندحمالونقالساازمانشاهردکارآفرینیسازمانیفناوران:مطالعهموردیسیستم

 .64-87(:14)4،نامهاقتصادوتجارتنوینفصلتهران،

 ارایهیکچارچوبمفهومیبهمنظورشناسااییابزارهاای.(1392).میری،فرهادوامنپور،ناصرشاه

گیاریهاایتصامیمهااوروشساازیقابلیاتکمکیکپارچهمناسببرایتدوینراهبردنوآوریبه

 .62-69(:36)9،اومراکزرشد:رشدفناوریهنامهتخصصیپارکفصلنوآوری،

 رصد،تحلیل،بارآورداطالعااتوهوشامندیعلاموفنااوری:ضارورتی.(1392).صابرفرد،علیرضا

امنیتیدانشگاهجامعامامحسین-هایحفاظتیفصلنامهپژوهشراهبردیدرجامعهاطالعاتین.م،
69-92(:5)2،)ع(
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 زاده،حمیدرضاحمیدی.،حسینی،سیدمحمود.،خدادادحسینی،سیدحمید.،لشکربلوکی،مجتبی.

-فصالنامهعلمایطراحیمدلفرایندیراهباردپابرجااباااساتفادهازرویکاردترکیبای،.(1391)
.121-151(:2)6،پژوهشیاندیشهمدیریتراهبردی

 هاایروایایدرپاژوهشوجویفنونتعیایندرجست.(1385).وزالی،محمد.مهرگان،محمدرضا

 .5-26(:14)4،یفرهنگمدیریتنامهفصلمدیریتی،

 ساازی:روشایمفیادبارایمادل.(1389).کار،سلماننقره.ومظفر،فرهنگ.،کار،عبدالحمیدنقره

:1،نشریهعلمیپژوهشایانجمانعلمایمعمااریوشهرساازیایارانای،رشتههایمیانپژوهش

138-129. 

 

 Birkinshaw, J. M., & Monteiro, F. (2007). External knowledge sourcing: Un-

covering the technology scouting process. AIM Research.  

 Brenner, M. S. (1996). Technology intelligence and technology scout-

ing. Competitive Intelligence Review, 7(3), 20-27.  

 Choo, C. W. (2003). The art of scanning the environment. Reframing Environ-

mental Scanning, 7.  

 Da Camara Monteiro Junior, L. F. (2008). Connecting the dots: Uncovering the 

technology scouting process (Doctoral dissertation, London Business School 

(University of London)).  

 Day, G. S., & Schoemaker, P. J. (2005). Scanning the periphery. Harvard busi-

ness review, 83(11), 135.  

 Durand, T. (2010). Technology Intelligence, In: V.K Narayanan, & G, 

O’Connor (eds.) Encyclopedia of Technology & Innovation Management, edit-

ed by, Wiley-Blackwell. 

 Eckert, C. M., & Stacey, M. K. (2010). What is a process model? Reflections on 

the epistemology of design process models. In Modelling and Management of 

Engineering Processes (pp. 3-14). Springer, London.  

 Greene, J. C. (2007). Mixed methods in social inquiry (Vol. 9). John Wiley & 

Sons.  

 Guemes-Castorena, D. (2009, August). Megatrend methodology to identify de-

velopment opportunities. In PICMET'09-2009 Portland International Confer-

ence on Management of Engineering & Technology (pp. 2391-2396). IEEE.  

 Leech, Roger (2010) Open innovation and technology 

ing,  http://www.fdin.org.uk/output/Open%20Innovation%20Innovation%2020

10/Unilever%20%20Open%20Innovation%20&%20Technology%20Scouting.p

ps, last visited: 31/05/2016. 

 Lichtenthaler, E. (2007). Managing technology intelligence processes in situa-

tions of radical technological change. Technological Forecasting and Social 

Change, 74(8), 1109-1136. 

http://www.fdin.org.uk/output/Open%20Innovation%20Innovation%202010/Unilever%20%20Open%20Innovation%20&%20Technology%20Scouting.pps
http://www.fdin.org.uk/output/Open%20Innovation%20Innovation%202010/Unilever%20%20Open%20Innovation%20&%20Technology%20Scouting.pps
http://www.fdin.org.uk/output/Open%20Innovation%20Innovation%202010/Unilever%20%20Open%20Innovation%20&%20Technology%20Scouting.pps


1398تابستان،13شماره،چهارمسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه68

 Lichtenthaler, E. (2007). Managing technology intelligence processes in situa-

tions of radical technological change. Technological Forecasting and Social 

Change, 74(8), 1109-1136. 

 Madani, F., & Khormaei, R. (2013, July). Overview of evolution in study of 

external technology search. In 2013 Proceedings of PICMET'13: Technology 

Management in the IT-Driven Services (PICMET) (pp. 2058-2060). IEEE.   

 Matschy, A., & Meng, L. (2010). Using Chinese universities as a source of 

Technology Scouting in China.  

 Mortara, L., Kerr, C. I., Phaal, R., & Probert, D. (2009). A toolbox of elements 

to build technology intelligence systems. International Journal of Technology 

Management, 47, 322-345.  

 Narchal, R. M., Kittappa, K., & Bhattacharya, P. (1987). An environmental 

scanning system for business planning. Long Range Planning, 20(6), 96-105.  

 Nyberg, A., & Palmgren, S. (2011). Using Indicators for Technology Monitor-

ing. Steps toward a proposed framework.  

 Paap, J. (2008). Accelerating Growth Through ‘Open Innovation’: Structuring 

and Managing Industrial Innovation, ANPEI Open Innovation Workshop, 20
th
 

May. 

 Robinson, D. K., Huang, L., Guo, Y., & Porter, A. L. (2013). Forecasting Inno-

vation Pathways (FIP) for new and emerging science and technolo-

gies. Technological Forecasting and Social Change, 80(2), 267-285.  

 Rohrbeck, R. (2007). Technology Scouting-a case study on the Deutsche Tele-

kom Laboratories. In ISPIM-Asia Conference.  

 Romero, G., Güemes-Castorena, D., & Villarreal, A. (2012, July). Technologi-

cal foresight model for the identification of business opportunities (TEFMIBO). 

In 2012 Proceedings of PICMET'12: Technology Management for Emerging 

Technologies (pp. 1299-1313). IEEE.  

 Rouach, D., & Santi, P. (2001). Competitive intelligence adds value:: Five intel-

ligence attitudes. European management journal, 19(5), 552-559.  

 Song, J. (2000). Technological Catching-up of Korea and Taiwan in the Global 

Semiconductor Industry: A Study of Modes of Technology Sourcing. APEC 

Study Center, Columbia University, Discussion Paper Series (December).  

 Vecchiato, R., & Roveda, C. (2010). Strategic foresight in corporate organiza-

tions: Handling the effect and response uncertainty of technology and social 

drivers of change. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1527-

1539.  

 

 


