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با رویکرد  حوزه فناوری اطالعاتهای کارآفرینی در  چوب شناسایی فرصتچار

 های سالمت دیجیتال در نیروهای نظامی(  : فناوریمطالعه )مورد نگاری آینده
         

 1*علی مبینی دهکردی 

 2جهانگیر یدالهی فارسی

 3ابوالقاسم عربیون

 4ترککشاورزمصطفی 
 

 چکیده
بدا  های آیندده   ایی فرصت. شناخت مراحل شناسشود یمفرآیند کارآفرینی با شناسایی فرصت شروع 

فعال در حوزه فناوری اطالعات دارای اهمیت خاصدی اسدت.    یوکارها کسبنگاری برای  کمک آینده

بخدش اول پدژوهش بدا    . کیفی( صورت گرفدت -)کمیمتوالی به روش آمیخته اکتشافی این پژوهش 

و مصداحبه بدا خبرگدان کدارآفرینی و      هدا  فرصدت مرور سیستماتیک مقداتت مدرتبب بدا شناسدایی     

روش در سده بعدد    17 شدامل  ها فرصتشناسایی  یها گام، جام شد و مشخص گردیدان پژوهی آینده

ی هدا  پرسشدنامه و تحلیدل   SPSS24 افداار  نرم . سپس با استفاده ازباشد یم، بسب ینیب شیپادراک، 

نتایج تحلیل عداملی مشدخص کدرد کده     کمی قرار گرفت.  دیتائابعاد چارچوب مورد  شده یآور جمع

ر بخدش  دخروجی(، با مراحل شناسایی فرصت همتراز هستند.  -تحلیل-دیورو) ینگار ندهیآ مراحل

ی هدا  گداارش  بامطالعده چارچوب )تحلیل محیطی( ابتددا    اول مرحله یساز ادهیپ باهدف دوم تحقیق

بدا   ها آن نیتر یاصل ودرباره روندهای فناوری حوزه سالمت دیجیتال برای نیروهای نظامی شناسایی 

مدیسدین،   ی شددند کده مشدخص شدد، سده روندد فنداوری تلده        بند رتبه آزمون فریدمن یریکارگ به

 سال آینده خواهند بود. 5روندها در طی  نیتر مهمی پوشیدنی ها یفناوری بیمار محور و ها مراقبت

 کلیدی: های واژه
 فناوری اطالعات، نیروهای نظامی. ،سالمت دیجیتال، ینگار ندهیآ ،های کارآفرینی شناسایی فرصت
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 مقدمه

ی هدا  مهدارت  نیتدر  مهدم  ازجملده  هدا  فرصدت ی کارآفرینی، توانایی شناسایی ها فرصتدر ادبیات 

همین امدر باعدش شدده اسدت شناسدایی       ؛ که(Ardichvile et al, 2003کارآفرینان موفق است )

( بحش 2001) 2و کاتا 1موضوعی مهم در تحقیقات کارآفرینی باشد. برای مثال؛ گالیگو ها فرصت

حدوزه کدارآفرینی را بده     سدااتت  نیتر یاصلدرک فرآیند شناسایی فرصت یکی از »که  کنند یم

هدا   ی فناورانده و اقتصدادی آن فرصدت   هدا  تیقابلی فناورانه، ها فرصتدر شناسایی «. همراه دارد

 هدا  شرکتی استراتژی فناوری در ایر برنامه. این فرآیند عاملی مهم در ردیگ یمی قرار موردبررس

(. Nieto & Queredo, 2005است )ی شرکت ضروری ها تیظرفو  ها تیقابلاست و برای افاایش 

پتانسیل یا احتماتت پیشرفت فناورانه در یدک حدوزه    عنوان بهی فناورانه ها فرصتبا این تعریف 

شناسایی فرصت همانندد مده    (.Yang, Huang & Su, 2018است ) شده فیتعراص عمومی یا خ

و  کنندد  یمد احساس ناراحتی  آلود مهجدید است. بیشتر افراد در فضای  وکار کسبای در توسعه 

راه برای خروج از آن هستند و بسیاری از افراد فقب در حال حرکدت کدردن    نیتر عیسر به دنبال

ظرفیتدی   هستند در حالیکه درک شرایب اضطراری مهم است و ویژگی تحمدل ابهدام کدارآفرین   

 ,Gatewood) کندد  است که کارآفرینان سریالی و مدیران اجرایی موفق را با دیگران متمایا مدی 

2003.) 

 پاسدخ  و همداهنگی  تغییرها، این از اطالع که است تغییر حال در انچن امروزه فناوری دنیای

 اسدت  شدده  مختلدف  یهدا  سدازمان  هدای  دغدغده  نیتدر  مهدم  از یکدی  ،ها آن به موقع به و مناسب

درک روندهای آینده مبتنی بر نیازهای جامعه و فناوری و  (.1398وتیتی و نظری زاده،  میرشاه)

( بحدش  2005) 3همکداران (. فیندک و  Kameoka et al, 2004) ی اسدت ضرور ها آنی ریکارگ به

را در  هدا  آنو تهدیددهای آیندده را شناسدایی کنندد و      ها فرصتباید زودتر  ها سازمانکردند که 

. برای آینده باید آماده شد یا برای شکل دادن فعدال آن تدالش   رندیکارگ بهی خودشان ها راهبرد

ی جدایگاین تفکدر   هدا  نهیگاهده کرد یا در مورد برخی از را از قبل مشا ها شرفتیپکرد تا بتوان 

ی بدرای  نگار ندهیآ(. اهمیت Cuhls, 2003, p.93ی است )نگار ندهیآی برای ا نهیزم شیپکرد. این 

در موفقیددت « عنصددر غیرقابددل منازعدده»ی نگددار ندددهیآاسددت.  شددده شددناختهشناسددایی فرصددت 

عامدل موفقیدت    نیتدر  مهدم ی نگدار  ندده یآ(؛ Whitehead, 1967; p.88-89) سازی اسدت  تجاری

                                                           
1
. Gaglio 

2
. Katz 

3
. Fink 
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(؛ Courteny, 2001) اسدت  هدا  زمدان ی در همده  رید گ میتصدم ی استراتژیک و فرآیندد  ایر برنامه

ی آن در آیندده در جهدت   سداز  یتجدار ی تکنولوژی و ریپذ امکانی ابااری برای بررسی نگار ندهیآ

ی روشدی کدارا   نگار ندهیآ. ارائه محصول یا خدمات آینده مبتنی بر نیازهای آینده مشتریان است

دچدار فقددان    وکارهدا  کسدب (؛ Castorena, 2013) اسدت  وکدار  کسدب ی ها فرصتبرای شناسایی 

(؛ Davidsson et al, 2018) ی کامل هستند، بنابراین رویکردی ناقص از واقعیت دارندد نگار ندهیآ

به  تواند یمده ی و بینش آیننیب شیپ بر اساسطراحی سیستمی برای نظارت بر تغییرات فناورانه 

نگداری شدرکتی از    آیندده  .(Mortara e al, 2009) هدای فناورانده کمدک کندد     شناسایی فرصدت 

ری، در مدیریت نوآو جهیدرنت. کند یمحمایت  ها سکیرو  ها فرصتشناسایی و ارزیابی زودهنگام 

 .(Ruff, 2006; p.282) گذاری مشارکت دارد و سرمایه وکار کسبراهبرهای 

. دارندد  محددودیت شناسایی فرصت  یندهایفرآو  ها چارچوبدر حوزه  موجود مطالعات اکثر

 ی فناورانده هدا  فرصدت کشدف   متددولوژی  توسدعه  بر عمدتا  ها آن از بسیاری که دلیل این به اوت ،

 ی کدارآفرینی فناورانده  ها فرصتشناسایی  عملکرد درک از ها آن که رسد یم نظر به دارند، تمرکا

 و اختراعدات  مانندد  فنّاورانده  یهدا  داده از اغلدب  هدا  روش ایدن  ایدن،  بر عالوه. اند ناتوان ها شرکت

 فعلدی  یهدا  وهیشد  بندابراین  کنندد،  شناسدایی  را ی فناوریها فرصت تا کنند یم استفاده نشریات

 جلب خود به را کمتری توجه فنّاورانه یها داده از غیر چیاهایی از استفاده با ها فرصتشناسایی 

 یهدا  چدارچوب  تجربدی،  رویکردهدای  بدر  مبتنی مطالعات از محدودی تعداد که یدرحال. اند کرده

 صدنایع  در خداص  یهدا  بنگداه  بدرای  فعالیدت  فرایندهای یا ی فناورانهها فرصتشناسایی  فعالیت

کاربسدت   تندوع  یسدخت  به موجود مطالعات (. ثانیا ،Park & Yoon, 2018) دادند توسعه را خاص

 هدای فناورانده   کشدف فرصدت   ،فنّاورانده  دیدگاه از. کند یم منعکس را ی فناورانهها فرصتکشف 

 بازار یها فرصت کشف و فناوری جدید یها فرصت شناسایی باهدف که است ییها تیفعال شامل

 van) کنندد  یمد  اسدتفاده  بدازار  دیددگاه  اسداس  بر افتهیبهبود و موجود یها یفناور از که جدید

Wyk, 2010).  هدای فناورانده محددود     هدای شناسدایی فرصدت    در مطالعات گذشته کاربست ثالثا

مطالعدات   بدر اسداس   (.Cho & et al, 2014) اندد  نشدده ی بازتداب  خدوب  به ها مدلو تنوع  اند بوده

ی کشور از نبود چارچوبی جهدت هددایت   ها شرکت، هنوز ها فرصتدر حوزه شناسایی  شده انجام

 هدا  فرصدت ی بازار برای پاسخ به نیازهای آینده این نیروها جهت شناسدایی و توسدعه   ها لیپتانس

چده   هدا  شدرکت . با توجه به اهمیتی که شرح داده شد مسئله موجود این اسدت کده   دنبر یمرنج 

هدف  نیبنابرای طی کنند؟ نگار ندهیآی کارآفرینی با رویکرد ها فرصتمراحلی را برای شناسایی 

ارائده چدارچوب شناسدایی فرصدت در حدوزه فنداوری اطالعدات بدا رویکدرد          اصلی این پژوهش، 
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ی از این فرآیند خاص در بخش سالمت دیجیتال برای ا مرحلهدر ادامه با طی  ی است.نگار ندهیآ

 است. شده پرداختهنیروهای نظامی 

 

 ی پژوهشها نهیشیپمبانی نظری و 

 کارآفرینی یها فرصت شناسایی

سدازه مهدم در    عندوان  بده کدارآفرینی   یها فرصتمشاهده کرد که تشخیص  توان یم، یطورکل به

فعدالیتی کده    عندوان  بده کدارآفرینی  کده   شود یمادبیات مشاهده در  مطالعات کارآفرینی هستند.

برای معرفدی محصدوتت و خددمات جدیدد کده       ها فرصتاز  یبردار بهرهشامل کشف، ارزیابی و 

 (.Hitt & et al. 2001; Shane, 2003) شود یموجود نداشتند تعریف  تر قبل

کشف و تعادل سازی کرزنری کده   کردی( رو1در نگاه به فرصت دو رویکرد اصلی وجود دارد. 

 ,Loasby, 2007) که منتظر کشف شددن در بدازار هسدتند    داند یمرا از پیش موجود  ها فرصت

P.1092 .)اشتباهات کارآفرینانه قبلدی   لهیوس بهسودآور از قبل در بازار وجود دارند و  یها فرصت

. اینجاسدت کده کدارآفرین    شوند یم شناساییکه حاصل نقص در منابع یا تخصیص اشتباه منابع 

( رویکدرد  2(.Kirzner, 1997, P.70) کندد  یمد هوشیار جراتمندانده اشدتباهات را زودتدر کشدف     

کارآفریندان  ذهنیت گرایی و عدم تعادل شومپیتری کده در مقابدل رویکدرد کرزندری قدرار دارد.      

 ;Baumol, 1993) کننددد یمددتعددادل موجددود بددازار را در طددول ایددن فرآینددد خددال  تخریددب 

Sarasvathy, 2004.) «لهیوسد  بده خلدق ارزش   منظدور  بده در فرآیندد تخریدب خدال      هدا  فرصت 

 & Agarwal, Audretsch) شدوند  یمد خلدق  « در محصدوتت یدا خددمات جدیدد     ییها ینوآور

Sarkar, P.265  تفسدیرگرایانه را در   کدرد یرو(. کرزنر و شومپیتر به ترتیب رویکرد پوزیتویسدم و

 (.Chell, 2000) اند کردهاتخاذ  ها فرصتمورد 

ی را بدر اسداس ایدن مفهدوم     ا مرحله(، یک مدل فرآیندی چهار 1984) 2و مک موتن 1تنگ

ی بدرای  رید گ میتصدم و  هدا  فرصدت ، توسعه انداز چشم، انداز چشم شیپکه مراحل  پیشنهاد دادند

( مدلی مبتنی بر این فدر   2001و همکاران ) 3لومپکین را ارائه دادند. مدل ها فرصتشناسایی 

است که تشخیص فرصت نوعی خالقیت است. نویسندگان مدل خود را در قالب مراحل کشف و 

است تا  مرحله کشف شامل سه گام )آمادگی، دوره نهفتگی و بینش( ؛ کهاند دادهی ارائه ده شکل

                                                           
1
. Long 

2
. McMullan 

3. Lumpkin 
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( ابتدا  به تفداوت بدین ایدده و فرصدت     2017) 1وگل )بسب و ارزیابی شود(. یده شکلدر مرحله 

را برای مراحدل اولیده فرآیندد     آزمودنپرداخته است. این پژوهش چارچوبی ناب، تجربی و قابل 

جدید را ارائه داده است. این فرآیند شناسایی فرصدت وگدل، بدا مندابع فرصدت       وکار کسبایجاد 

را بده سده دسدته )از روی عمدد،      ها دهیا، سپس ها کننده شروع)فشار منبع، کشش بازار، عالیق و 

 شدده  لیتبد وکار کسبایده به مفهوم  تیدرنهاکرد تا  یبند دستهکشف اتفاقی و به ارث رسیده( 

کده   دهندد  یمد ( نشان 2003و همکاران ) 2آردیچیولی قرار گیرد. یبردار بهره تا در گام بعد مورد

( ادراک )حس کردن یا درک کردن نیازهدای  1تشخیص فرصت شامل سه فرایند متفاوت است: 

بدین نیازهدای بدازار و مندابع     « تناسدب »( کشف )شناختن 2نشده(؛  بکار گرفتهبازار و / یا منابع 

(. این فرایندهای فرعی با ارزیدابی مدداوم همدراه    وکار کسبمفهوم  ( ایجاد )ایجاد یک3موجود(؛ 

ی قدرار  موردبررسد و فرصت را در مراحل مختلف فرایندد   کند یماست که در آن کارآفرین ساال 

 وکدار  کسدب یک مدل فرآینددی ایجداد    کهگفت  توان یم( 1994) 3در مورد مدل بیهاو .دهد یم

ی داخلدی در  هدا  محدرک در « 4جادکنندده یاعلل » کند یمکارآفرینانه است که بیان  ایآم مخاطره

ی مختلف برای رسیدن بده فرصدت )تصدمیم بدرای     ها راه متفاوت است و .مقابل تحرک خارجی

 موردبحشاجرا را هم  ازجملهمراحل بعدی،  تیدرنهاو  دهد یمنیاز( را نمایش شروع و شناسایی 

( یک مدل از اقدامات کارآفرینی را توسدعه دادندد کده    2006) 5. مک مولن و شپارددهد یمقرار 

چگونه فردی یک فرصت شخص ثالش )فرصتی برای همه( را به یدک فرصدت اول    دهد یمنشان 

ی و سدنج  امکدان . در این مدل مرحله ارزیابی شامل ارزیدابی  دهد یم)فرصت برای من( را توسعه 

مشدخص:   یهدا  توسعه فرصدت  ندیچهار فرآ (،2003مدل چندلر و همکاران ) .باشد یممطلوبیت 

( خلق فرصدت  4و ) ی( کشف تصادف3مسئله محور، ) ی( جستجو2، )دستانه شیپ ی( جستجو1)

ی رویدداد متفرقده خوشدایند    ساز مفهوم(، نوع شناسی برای 2009) 6مدل دیو .کند یم یرا معرف

( 1چهدار مسدیر متمدایا: )   اسدت؛ کده    ترکیبی از جستجو، داندش پیشدین و احتمداتت    عنوان به

 دررویداد متفرقده خوشدایند    (4کشف، -( پیش3، )زمان هم( تشخیص 2اکتشاف سیستماتیک، )

 اید آم مخداطره  وکدار  کسبی ها دهیاو  . توجهی به زمان در مدل شده استشود یمرا شامل  مرکا

مترقبده  »ی بدر  مبتند  2* 2( کده سدنخ شناسدی    2011) 7مددل مدورفی   .بخشی از مدل نیست

                                                           
1. Vogel 
2
. Ardichvile 

3
. Bhave 

4
. Triggers 

5
. Shepherd 

6
. Dew 

7
. Murphy 
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بده ترتیدب کشدف     ها فرصتبرای شناسایی  چهارراهاست و « هدف واز روی قصد »و  «ایندخوش

. وابسدتگی بده زمدان در    کنند یممترقبه خوشایند، یورکا، میراث و جستجوی هدفمند را معرفی 

 ماثردر بررسی زمینه  .بخشی از مدل نیست ایآم مخاطره وکار کسبی ها دهیامدل وجود ندارد و 

( رونددهای محیطدی کده منجدر بده شناسدایی       2008همکداران )  و 1بر شناسایی فرصت، بارینگر

توسب آنان سه رویکرد کلی برای شناسایی  شده ارائهرا مطرح کردند. در مدل  شوند یم ها فرصت

 2دسدون یوید .یک فرصت وجود دارد: مشداهده رونددها، حدل مشدکل و یدافتن شدکاف در بدازار       

هدا و   فرصدت، درک فرصدت   بیفرصدت: شدرا   ییشناسدا  ندیفرآ فیتوص ی(، سه سازه برا2012)

فرصدت   بی( شدرا 1که ) کند یم انی؛ و بآورد یرا در مدل خود م ایآم وکار مخاطره کسب یها دهیا

وکدار   کسدب  یها دهیا یها یژگی( و2. )گذارد یم ریها تأث درک فرصت یبر رو یفرد یها یژگیو و

 یهدا  یژگد ی( و3؛ و )گذارندد  یمد  ریتدأث  ینیکارآفر یها تیلفرد بر فعا اتیو خصوص ایآم مخاطره

 .گدذارد  یمد  ریتدأث  جیبدر نتدا   ینیکارآفر یها تیو فعال یفرد یها یژگیو ا،یآم وکار مخاطره کسب

هدا   در مدورد شناسدایی فرصدت    ، تحقیدق شود یمبات مشاهده  یها مدلکه در تشریح  طور همان

 هدا  فرصتهیچ چارچوب نظری متحد برای فهم یا توضیح ماهیت شناسایی  .بسیار ناهمگن است

 .(Baron, 2004) قرار نگرفته است موردتوافقو نقش آن در فرآیند کارآفرینی هنوز 

 وکار کسبدر  نگاری آینده

اسدت. بررسدی     قرارگرفتده و مطالعه  مورداستفادهنگاری عمدتا  در دو سطح ملی و سازمانی  آینده

، 3نگداری راهبدردی   هایی همچون آیندده  وکار در قالب عبارات و کلیدواژه قلمروی کسبآینده در 

 ,Becker, 2002; Ruff)، رشدد یافتده اسدت    5نگداری سدازمانی   و یا آیندده  4نگاری شرکتی آینده

شفافی از یکدیگر متمایا کرد چراکه محتوای مشدترک   طور به توان ینمها را  همه آن ؛ که(2006

. (Rohrbeck, Battistella & Huizingh ,2015, p. 1; Kundt ,2014, p. 109)باشدند  یمرا دارا 

بینی وقایع پیش از وقوع و کمک به بنگاه بدرای   توانایی پیش عنوان بهنگاری سازمانی اغلب  آینده

نگاری راهبدردی   . آینده(Andriopoulos & Gotsi, 2006, p.52) است شده فیتعرمواجهه با آن 

نگداری   . آیندده (Tsoukas & Shepherd ,2004, p. 137) نصر راهبرد متمرکدا اسدت  بیشتر بر ع

وکار شدرکت و کسدب بیدنش عمیدق از      شرکتی ادراک از محیب را از طریق پویش محیب کسب

                                                           
1
. Barringer 

2
. Davidsson 

3
.
 
Strategic foresight 

4
. Corporate foresight 

5
. Organizational foresight 
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 ,Rohrbeck & Schwartz) دهدد تغییرات محیطی و توانایی کاهش عدم قطعیدت افداایش مدی   

وکدار   راتژی و اقتصاد کسدب نگاری شرکتی در حوزه است برخی از دانشمندان، آینده ازنظر (.2013

، این حوزه 1975در سال  1گسترده آنسوف یها یبررس. (Amsteus, 2011, p,51)گیرد  قرار می

. اما با کاهش چشدمگیر تحقیقدات    (Ansoff ,1975; Ansoff ,1980) از تحقیق را گسترش داد

نگاری شرکتی به  در این حوزه، مجددا  برای چند سالی است که آینده 1990 ی دهه یها سالدر 

نگداری   . پرداخت دقیدق بده آیندده   (Maertins, 2016, p. 223) تبدیل شد یا موردعالقه ی حوزه

شددرکتی در مدددیریت اسددتراتژیک توسددب نویسددندگان متعددددی صددورت گرفتدده اسددت. برخددی 

 عندوان  بده اسدتراتژیک و برخدی    یاید ر برنامده از  یسدتم یرسیز عندوان  بده نگاری شرکتی را  آینده

 مقالده در ایدن   .(Nick ,2008, p. 25; Liebl ,1996, p. 18) رندیگ یمسیستمی مستقل در نظر 

شرکتی عملی است کده شدامل    ینگار ندهیآ» شرکتی بر تعاریفی همچون ینگار ندهیآدر تعریف 

 نید ااسدت کده در غیدر     ییهدا  تیمحددود و  هدا  فرصتاز  یبردار بهرهشناسایی خال ، اکتشاف و 

زودهنگدام   یابید و ارز ییشناسدا (. Sarpong, 2018) «کنندد  یمد  یبدردار  بهدره رقبا از آن  صورت

 آمداده شددن   یابداار انتخداب بدرا    عندوان  بده (؛ Ruff, 2006ی )بانیهدا و خطدرات را پشدت    فرصت

شدرکتی از   ینگدار  ندده یآ شدود.  مدی  دید تأک .(Daheim & Uerz, 2008) ندده یآ یوکار برا کسب

در مدیریت نوآوری،  جهیدرنت. کند یمحمایت  ها سکیرو  ها فرصتشناسایی و ارزیابی زودهنگام 

 (.1396ترک و همکاران،  کشاورز) مشارکت دارد یگذار هیسرماو  وکار کسبهای دراهبر

ادبیدات  تدوان در   می وکار کسبنگاری را در ارتباط با  ها و رویکردهای مختلف آینده چارچوب

 دهنده توسعه بعضا  حتی و اند قرارگرفته تکامل مورد یکدیگر توسب ها مدل این از بسیارییافت. 

 یهدا  مددل (. 1398)امیندی و عداملی،    است نموده جدید های مدل ارائه و ویرایش به اقدام آن،

 ،نگاری که در ادبیات موجود است بیشتر مبتنی بر مدل فرآیند عمومی هورتون فرآیندهای آینده

مرحلده   -بده سده مرحله)مرحلده ورودی    تواندد  یمد نگداری   ( است. فرآیندد اصدلی آیندده   1999)

بنابر عقیدده هورتدون در انتهدای هدر مرحلده ارزش       .دمرحله خروجی( تقسیم شو -نگاری آینده

و نتایج هر مرحله در قالب یک زنجیره ارزش اطالعات،  جادشدهیابیشتری نسبت به مرحله قبل 

در چدارچوب   .(Nick, 2008, p. 20; Kundt, 2014, p. 87) .شدوند  از اطالعات تا خرد کامل می

 (.Voros, 2003) است شده هاضافچهارمین مرحله  عنوان بهوروس مرحله راهبردها 

 

 

                                                           
1
. Ansoff 
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 ینگار ندهیآو های کارآفرینی  شناسایی فرصت

 شیکده بدا افداا    شدود  یمد شدناخته   انده نیکارآفر یاریهوشد  عنوان به اتیفرصت در ادب ییشناسا

و  1یرا(. Ray & Cardozo, 1996) ابدد ی یمد افداایش   ی موجوددانش شناخت کمبود ایاطالعات 

 ی، مبتنانهنیکارآفر یاریهوش ایفرصت  ییکه هر نوع شناسا کنند یم( استدتل 1996) 2کاردوزو

را  ینیکدارآفر  یاریهوشد  گانسدند ینوایدن   .شدود  یمد  تید است که با اطالعات تقو یاریبر هوش

 بیدر محد  یرفتدار  یو الگوها دادهایبه اطالعات مربوط به اهداف، رو تیتوجه و حساس عنوان به

 یاریکده هوشد   کنندد  یمد  دید ( تأک2001) 4وید گرگور یو د 3تی، اسمحال نیباا .کنند یمتعریف 

 عنوان به ها آناستفاده از  یدانش در بازار و چگونگ رینواقص فراگ صیتشخ ییبر توانا انهنیکارآفر

توجده بده مشدکالت     تمرکدا اصدلی هوشدیاری    متمرکدا اسدت.   دید جد وکدار  کسدب  یها فرصت

مندابع   دید جد بید و ترک هدا  آن یبرآورده نشدده فعلد   یازهای، ن کنندگان مصرفو  دکنندگانیتول

 یاریهوشد  شیاظهار داشتند که افاا نی( همچن1996و کاردوزو ) یر. شود یم قرارگرفتهموجود 

( 2016) 6و خددودامی 5. وقددونیدهددد یمدد شیرا افدداا هددا فرصددت ییاحتمددال شناسددا ینیکددارآفر

 حیصدح  یند یب شیپ ییو توانا انهنیکارآفر یاریهوش کننده نییتع عنوان بهرا  راهبردی ینگار ندهیآ

حرکدات   نیموجود در بازار و همچند  یها فرصتو  داتی، بازار ، تهد وکار کسب یها بیمحبودن 

 .کنند یم یمخرب بالقوه رقبا معرف

 تید فعال یسداز  مفهدوم هماهندگ در   صدورت  بده  یتجار یها فرصتشامل کشف  ینگار ندهیآ

مربوط بده   رایمهم است ز اریبس ینیاقدامات کارآفر یبرا ینگار ندهیآ،  نیعالوه بر ا است. یرقابت

 اسدت  یرقدابت  یهدا  تید فعال بدرای  بدازار  یها فرصتو  واقصاز ن سازیریو تصو ینیب شیپ ییتوانا

(Christensen, 1997). یشخصد  اندداز  چشدم  قید خدود را از طر راهبردی  ینگار ندهیآ ها شرکت 

 برابدر  دری سازمان خود در مورد اقدامات خالقانه و رقدابت  یاریو هوش اتیتجرباز قبیل ،  رانیمد

 یرا بدرا  یسدازمان  یهدا  نیروتد ( نقش 2015) 8و سارپونگ 7آپییا و .دهند یمخود توسعه  یرقبا

 نید گرفتند کده ا  جهیو نت قراردادند یموردبررسراهبردی  ینگار ندهیآ یکپارچگیدر  یرگذاریتأث

                                                           
1
. Ray 

2
. Cardozo 

3
. Smith 

4
. DiGregorio 

5
. Vagnoni 

6
. Khoddami 

7
. Appiah 

8
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درک بدرای   ها شرکت، آشوبناک بیمح کیدر . استراهبردی  ینگار ندهیآ یبرا ندیاز فرا یبخش

 ینگدار  ندده یآ ییتواندا  دید با دسدتانه  شیپد  اندداز  چشمبازار با  یها فرصتو تغییر  یسو کمعالئم 

کنندده  جادیا یهدا  لیپتانسد ( 2012) 1(. روهربدک Battistella, 2014) را داشته باشدند راهبردی 

، 2هدا  پاسدخ  کی: تحرکند یممشخص  یسه دسته کلشرکت را در  ینگار ندهیآبرای  دیارزش جد

از  تید و حما ییو شناسدا  کیاسدتراتژ  ریید تغایجداد   یبدرا  کیاستراتژ یها بحش لیشروع و تسه

موجدود در ادبیدات در    یهدا  مددل از  یبند جمعدر ادامه  .ازیموردن کیبه منابع استراتژ یابیدست

 ( آورده شده است:1جدول )

 )منبع: نویسندگان( ها فرصتبرای شناسایی  ینگار ندهیآ یها مدل یبند جمع( 1جدول )

 فرآیند( یها گاممراحل ) نویسنده

Mekid et 

al (2007) ایده اولیه 
توسعه 

 محصول
و  یانداز راه

 ارزیابی
    

Saritas 

(2013) 

جستجوی 

برای  ولیها

شناسایی 

موضوعات 

 راهبردی

روند 

پژوهی در 

تولید 

 یها دهیا

 نوآورانه

ارزیابی 

 انداز چشم

 یها دهیا

 نوآورانه

اکتشاف و 

توسعه 

 وکار کسب

 جدید

توزیع 

عملکردی 

متقاطع 

موضوعات و 

 مسائل آینده

  

Romero, 

& 

Güemes-

Castorena, 

(2013) 

 تحلیل روند
شناسایی 

ها شرانیپ

 تغییر ی
 تولید سناریو دلفی

شناسایی 

 یها حوزه

 مطالعه

پورتفولیوی 

 یها پروژه

در 

 یها فرصت

 وکار کسب

نقشه 

 راه

Milshina, 

Y. & 

Vishnevsk

iy, K. 

(2018) 

شناسایی 

 پروژه

 یده شکل

پایگاه داده 

 اولیه

پیوند با نقشه 

 راه

تحقیق و 

توسعه 

، ها یفناور

بازار و 

 محصول

مسیرهای 

جایگاین و 

 بحش

مدل نقشه 

 راه
 

Apreda et 

al (2018) 
مالقات با 

 خبرگان
 یآور جمع

 داده

تعریف 

 یها یفناور

 کلیدی
 راه نقشه

 یگذار اشتراک

 با ذینفعان
  

Park & 

Yoon 

(2018) 

و  یآور جمع

پردازش 

 ها داده

ایجاد 

شبکه 

جریان 

ایجاد شبکه 

جریان دانش 

 بالقوهفناوری 

انواع تغییر 

در جریان 

دانش 

   

                                                           
1
 Rohrbeck 

2
 trigger responses 
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 فرآیند( یها گاممراحل ) نویسنده

دانش 

فناوری 

 بالقوه

 فناوری برای همگرایی

Pherson 

 تولید سناریو (2018)

توسعه 

 ها شاخص

برای هر 

یک از 

 سناریو

ارزیابی 

تشخیصی 

 ها شاخص

شناسایی 

 یها شرانیپ

 کلیدی

توسعه 

برای  ها برنامه

به  یده شکل

 آینده

  

 

از قبیدل   با یک ورودی )داده یا اطالعات( ینگار ندهیآکه  ددارندیتأکبر این نکته  ها مدل اکثر

شدروع   (یموضوعات راهبرد ییشناسا یبرا دیجد یوکارها کسب یها بیدر مح هیاول یجستجو)

ساختار، معنا و ارتبداط   ها یورودتا به این  سازد یممدیران را قادر  ینگار ندهیآو فرآیند  شود یم

شدامل پیدام    یخروج وبدهند  از قبیل )دلفی، نقشه راه و سناریو( ییها روشرا با کمک  با آینده

 است. (وکار کسب یها در فرصت یها پروژه یویپورتفولاز قبیل ) درباره آینده یا جملهیا 

 

 ی پژوهششناس روش

 صدورت  بده ابتددا   ها دادهباشد که  کاربردی و از نوع اکتشافی می-این مطالعه، تحقیقی توسعه ای

بخدش   . جامعده آمداری  اند شده یآور جمع( اکتشافی متوالی کمی )آمیخته یها دادهکیفی سپس 

 پژوهی، مدیریت ندوآوری  ی اطالعات، آیندهرفناو کارآفرینی، خبرگان و متخصصان حوزهتحقیق، 

در نظر گرفته شد. در ابتدا برای شناسایی ابعاد چارچوب شناسایی فرصت، بدا  مدیریت فناوری و 

بده روش   2019تدا   2000 یهدا  سدال طول  پایگاه داده اسکوپوس در منتشرشدهبررسی مقاتت 

بخش مهمی از ابعاد در ادبیدات  مقاله مورد تحلیل قرار گرفت و  86 تیدرنهامرور سیستماتیک، 

صدورت گرفتده از خبرگدان و متخصصدان و مددیران       یهدا  مصاحبهاین با  آمد. عالوه بر به دست

پیرامون ابعاد و مراحل شناسدایی   یسااتتمرتبب که تجربه و تخصص باتیی داشتند،  یها حوزه

 13نهایت با انجدام  به روش گلوله برفی انتخاب شدند و در شوندگان مصاحبهفرصت پرسیده شد. 

هدا   ها، به اشباع نظری رسیدیم. نتایج این دو مرحله )کدگذاری مصاحبه مصاحبه و کدگذاری آن

بخدش کیفدی از مقبولیدت خدوبی      یها دادهآورده شد. ( 4قالب جدول )و مرور سیستماتیک( در 

شددامل متخصصددان و خبرگددان در  شددوندگان مصدداحبهبرخددوردار اسددت، چراکدده جامعدده آمدداری 

مدرتبب، مددیر    یهدا  طدرح ، مجدری  یعلمد  ئتیهکه )عضو  وکار کسبو  یپژوه ندهیآآفرینی، کار
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معرفی دیگدر   واسطه بهساله سابقه در این حوزه داشته و  3( انتخاب شدند که حداقل وکار کسب

مدورد   1روش تحلیدل محتدوا   بدا  هدا  مصداحبه خبرگان شناسایی و در جریان مطالعه قرار گرفتند. 

طی مراحل کدگذاری باز )انتخاب گااره کالمی(، محوری )شناسدایی   رو نیازاتحلیل قرار گرفتند 

 ابعاد( مورد تحلیل قرار گرفت.

بکدار  از مرحلده کیفدی، پرسشدنامه     شدده  اسدتخراج در ادامه تحقیق برای سنجش کمی ابعاد 

در مرحله کیفی مورد پدایش قدرار گرفدت. روایدی پرسشدنامه از       شده ییشناساابعاد و  شد گرفته

توسدب   معمدوت  قدرار گرفدت. اعتبدار محتدوای ابداار آزمدون        یموردبررسد طریق اعتبدار محتدوا   

(. بندابراین پرسشدنامه   1391، و همکاران)سرمد  شود یمتعیین  موردمطالعهمتخصصین موضوع 

شدکده کدارآفرینی دانشدگاه تهدران و اعضداء      دان یعلمد  ئتیهنفر از اعضاء  7تحقیق حاضر برای 

امام خمینی )ره( ارسال شدد و پدس از انجدام     یالملل نیبدانشگاه  یپژوه ندهیآگروه  یعلم ئتیه

 شد. دیتائموارد ضروری روایی محتوایی 

اسدت.   ازیموردننفر نمونه  92نفری  120طبق جدول کرجسی و مورگان برای جامعه آماری 

شدد. بدرای    یآور جمدع پرسشنامه  62از خبرگان ارسال شد و تعداد  93پرسشنامه برای  رو نیازا

بعد اصدلی را از میدان    3بررسی پایایی نتایج، در بخش دوم پرسشنامه از خبرگان خواسته شد تا 

 منظدور  بده ( از ایدن روش  1985ابعاد شناسایی فرصت انتخاب کنندد. مدک مدیالن و همکداران )    

و نتدایج   دار تیاولوکه همبستگی بات میان معیارهای  کنند یمه کرد و بیان بررسی پایایی استفاد

بخش اول پرسشنامه نشانگر پایایی پرسشنامه خواهد بود. پایایی پرسشنامه این تحقیق نیدا بده   

 0،7که باتتر از  0،782قرار گرفت. همچنین آلفای کرونباخ این تحقیق  دیتائهمین روش مورد 

جمعیدت   یهدا  یژگد یوشدد. توصدیف    دید تائپایایی ابداار   رو نیازاحاسبه شد ( م1951)کرونباخ، 

 آورده شد.( 2کمی در جدول )کیفی و  یها بخششناختی نمونه تحقیق در 

 

 ها داده لیوتحل هیتجزو  ها افتهی

شناسایی مدل  یها سازهاست که  شده پرداختهدر این بخش در ابتدا به بیان نتایج تحلیل کیفی 

 تحلیدل عداملی  شدود کده بده     را فراهم کرده است. سپس به بخدش کمدی پرداختده مدی    فرصت 

ی هدا  فرصدت شناسدایی  پردازد، نتایج ایدن تحلیدل در ادامده مسدیر دسدتیابی بده چدارچوب         می

 .شده است قرارگرفته مورداستفاده ینگار ندهیآکارآفرینی با رویکرد 

 

                                                           
1
. Content analysis 
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 ابعاد شناسایی فرصت

ی ها دادهی اقدام به کدگذاری نگار ندهیآی کارآفرینی با رویکرد ها فرصتشناسایی ابعاد  منظور به

ی مرتبب با شناسایی از مقاتت پژوهشی استخراج گردید و کدگذاری ها گاارهکیفی گردید. ابتدا 

صدورت   هدا  مصداحبه باز، بسته و محوری انجام شد. در مرحله بعد کدگدذاری و تحلیدل بدر روی    

 هدا  آن( تمدامی  3در جددول ) آمد کده   به دستام این مراحل کد بسته با انج 17تعداد پذیرفت. 

. سدپس بدا   اندد  شدده  دادهنشدان   هدا  مصداحبه و سپس مبتندی بدر    ادبیات پژوهش مبتنی بر ابتدا 

شدکل  شددند ) ی و توسعه )بسب( فرصت شناسدایی  نیب شیپکدگذاری محوری سه دسته ادراک، 

ی حاصل مورد تحلیل قرار گرفت و بخشی از ها داده ها آن(. پس از طراحی پرسشنامه و توزیع 1

 ( آورده شدند.3میانگین و انحراف استاندارد نیا در جدول ) صورت بهنتایج تحلیل 
 جمعیت شناختی یها یژگیو (2)جدول 

 خبرگان پرسشنامه خبرگان مصاحبه ویژگی خبرگان

 فراوانی تعداد فراوانی تعداد گروه ویژگی

 سن

 % 49 30 %23 3 سال 30تا  20

 %34 21 %46 6 40تا  31

 %17 10 %31 4 40باتتر از 

 تحصیالت

 %20 12 % 0 0 کارشناسی

 %51 31 %46 6 کارشناسی ارشد

 %29 19 %64 7 دکتری

تجربه توسعه 

 محصول

 %20 12 %0 0 هیچ محصولی

 %46 28 %64 7 محصول 1

 %13 8 %31 4 محصول 2

 %21 13 % 15 2 محصول 2بیش از 

 یها تیفعالسابقه 

 یپژوه ندهیآ

 %52 32 %46 6 سال 5تا  0

 %28 17 %39 5 سال 10تا  5

 %20 12 %15 2 سال 10بیش از 
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 ی نگار ندهیآبا رویکرد  ها فرصت( ابعاد شناسایی 3جدول )
 پرسشنامه کد در ادبیات مآخذ 
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 0.70 4.31  *          *  * * * 13-8-6-5-4-2-1 روند پژوهی

 0.42 2.32              *  * 7-4-3 یبان دهید

 0.59 4.02            *  *   12-11-9-8-7-2 کلیدی یها شرانیپشناسایی 

 0.49 2.84            *  *   12-11-10 تغییر یسو کمعالئم 

 0.81 2.96            *  *   11-5-7-3 مخرب یها ینوآور

یپ
نیب ش

 ی

 0.76 3.67             *    12-9-7-6-5 بارگ یها داده

 0.75 3.54            *   *  6-4-3 دلفی

 0.64 3.29            *     9-8-2-1 انداز چشم

 0.69 3.71            *   * * 13-12-11 سناریو

 0.89 4.81       *      *    12-10-7-6-5-4-3-2-1 شناسایی نیازهای مشتری

ت
ص

فر
ط( 

س
 )ب

عه
وس

ت
 

 0.55 2.35    *             13-4 مفسران خارجی یریکارگ به

 0.70 3.37                 10-9-7-6-5-3 نفعان یذمشارکت 

 0.92 3.67      *           10-8-7 ماتریس کاربرد فناوری

 0.32 2.38 *                4-3 یرسان خدماتتغییر ماهیت 

 0.35 2.94        *         7-5 اصلی وکار کسببازتعریف 

 0.54 2.81         *        10-8-7-2-1 بازسازی زنجیره مشتری

 بر بخش در حال رشدتمرکا 

 بازار
3-6-9-11             *    3.08 0.67 
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 ینگار ندهیآها با رویکرد  ( ابعاد شناسایی فرصت1شکل )

کده مشدخص    طدور  همدان است،  و مقاتت( ها مصاحبههای دو منبع ) شکل بات از تحلیل داده

 .باشد یم ها مصاحبهاست ابعاد شکل کدهای محوری نهایی مستخرج شده از کدگذاری 

 :اند شده انیبدر جدول ذیل معرفی و  شده ارائهمراحل چارچوب 

 تحلیل عاملی ابعاد شناسایی فرصت

 پرسشدنامه انجدام شدد.    یها پاسخرسیدن به ابعاد اصلی شناسایی فرصت تحلیل عاملی  منظور به

انجام  پژوهش یها دادهبر روی مجموع  یا نمونهتک  tمعیارهای آزمون  نیتر مهمبرای تمرکا بر 

است،  2باتتر از عدد  0.7به میاان  یا نمونهتک  tاینکه کل امتیازات در آزمون  لیبه دلگرفت. 

بودند از فرآیند تحلیل عداملی   (2.7بنابراین تمامی متغیرهایی که امتیازشان از میانگین جامعه )

 ابعاد بماند. نیتر مهمحذف گردید تا تمرکا روی  یبند خوشهو 
 ای تک نمونه tنتایج آزمون  (4جدول )

 2مقدار آزمون=  

t میانگیناختالف  درجه آزادی 

 0.6891 83 31.346 کل امتیازات

انجام گرفت. در ابتدا معیار مقدار  SPSS24 افاار نرمتحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از  

 81.685دارند که  تر بارگویژه برای تعیین تعداد عوامل محاسبه شد. سه عامل مقدار ویژه 

تایج تحلیل عاملی پس از چرخش واریماکس در . ناند کردهواریانس کل را تعیین درصد از 

 آورده شده است. (5)جدول 
 ینگار ندهیآبا رویکرد  ها فرصت( تحلیل عاملی ابعاد شناسایی 5جدول )

 عامل سوم عامل دوم عامل اول شاخص شناسایی

 0.370 0.766 0.119 روند پژوهی

 -0.741 -0.009 -0.417 شناسایی نیازهای مشتری

 0.049 0.961 -0.082 تغییر یسو کمعالئم 

 ادراک

بسب فرصت  ینیبشیپ

)توسعه(

 شناسایی فرصت
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 عامل سوم عامل دوم عامل اول شاخص شناسایی

 0.629 0.633 0.232 مخرب یها ینوآور

 0.888 -0.270 0.043 بارگ یها داده

 0.005 0.857 -0.226 کلیدی یها شرانیپشناسایی 

 0.498 0.238 0.792 انداز چشم

 0.947 0.182 0.038 سناریو

 0.777 0.205 0.099 دلفی

 0.441 0.716 0.495 نفعان یذمشارکت 

 0.225 -0.055 0.901 ماتریس کاربرد فناوری

 -0.145 0.508 -0.785 یرسان خدماتتغییر ماهیت 

 0.528 0.269 0.617 بازسازی زنجیره مشتری

تمرکا بر بخش بازار در حال 

 رشد
0.553 0.479 

0.214 

 

 ینیب شیپ تحلیل محیطی فرصت یده شکل 

 

 (5)قدر مطلق مقدار در هریک از سطرهای جدول  نیتر بارگشناسایی عوامل  منظور به

تفسیر سه عوامل حاصل از تحلیل  منظور بهمشخص شد و در کنار هم قرار داده شد. سپس 

قرار گرفت. پژوهش  موردتوجه ینگار ندهیآدر خصوص مراحل  یپژوه ندهیآاکتشافی، نظریات 

نگاری( و خروجی )راهبرد(  )آیندهدی )تحلیل محیطی( و تحلیل ( سه مرحله ورو2016) 1کواسا

فرصت  یده شکلمعرفی کرده است که در اینجا راهبرد را به  ها شرکت ینگار ندهیآرا برای 

 .شود یمارتباط داده 

 

 موردمطالعه

در حوزه سالمت  ها فرصتبه  دهنده شکلجستجوی عوامل فناورانه  موردمطالعهدر این 

 است. شده دادهتوسعه  چارچوبدیجیتال برای نیروهای نظامی با استفاده از گام اول 

 تحلیل محیطی -گام اول

این گام، شناسایی روندهای فناورانه که تغییرات زیادی بر بخش سالمت  یساز ادهیپبرای 

 ،انتشارات علمیتحلیل  بادیجیتال برای نیروهای نظامی دارند صورت گرفت. بدین منظور 

زیر جدول و مقاتت معتبر استخراج شد که به شرح  ها گاارشروندهای فناوری این حوزه در 

 است:

                                                           
1
. Kousa 
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 در حوزه سالمت دیجیتال برای نیروهای نظامی ها آن کاربردو شناسایی روندهای فناورانه ( 6جدول )

ف
دی

ر
 

 تعریف روند فناورانه روند
نیروهای کاربرد در حوزه سالمت دیجیتال برای 

 نظامی

1 
تله 

 1مدیسین

انواع خدمات مشاوره از طریق ویدیو  ازجمله

ی کاربردی و روش ذخیره ها برنامهکنفرانس، 

و ارسال است که انتقال اطالعات پاشکی از 

، تصاویر تشخیصی، اسناد و ها عکس قبیل

برای تشخیص و  شده ضببی از قبل وهایدیو

ارزیابی را ممکن ساخته است. این خدمات 

 دو طرفبرای به دو صورت که در مدل اول 

خدمات هستند و در مدل دیگر  کننده ارائه

 کننده ارائهیک سمت بیمار و سمت دیگر 

 Office of the underاست )خدمات 

Secretary of Defence, 2017.) 

ینترنت باشد برای در هر نقطه که دسترسی به ا رو نیازا

با  تواند یماو  هم نوردمثال میدان نبرد سرباز مجروح یا 

استفاده از یک موبایل یا دیگر اباار با تیم پاشکی 

ارتباط برقرار کند تا سرباز مجروح تا دریافت پاشکی 

از سوختی یا  تواند یمپیشرفته به ثباتی برسد. سرباز 

و  بیقسمت مجروح شده عکس بگیرد تا برای ارزیا

گرفتن نکات پاشکی بفرستد تا اینکه از زیر آتش جنگ 

برگردد برای دریافت تشخیص پاشکی به عقب 

(Military Health System, 2018.) 

2 
واقعیت 

 2افاوده

عناصر تعاملی که توسب کامپیوتر 

را به محیطی که کاربر در آن  اند دشدهیتول

. واقعیت افاوده کند یمحضور دارد اضافه 

است و کاربر را از محیب  جانبه همه

، این عناصر تولیدی کند یم تر خودآگاه

، شنیده شدن و لمس کردن مشاهده قابل

 (.Cowper & Buerger, 2013)باشند یم

واقعیت افاوده در ارتش برای آموزش بکار گرفته 

در  2022میلیارد دتری تا سال  11و بودجه  شود یم

 شده ینیب شیپارتش آمریکا برای آن 

(. پاشکان قادر خواهند بود Fedscoop, 2017است)

یی که صدا و تصویر ها نکیعسربازان زخمی را از طریق 

جراحی  کند یممنتقل  دهید آموزشرا برای جراحان 

 (.Callaham. J, 2016کنند)

3 
پرینت 

 یبعد سه

ی ها هیتقرار دادن  هم یروی با بعد سهپرینت 

ی بعد سه. پرینت سازد یممواد یک شی را 

، پوست )برای مجروحان 3پروتا تواند یم

یی )از ها مپلنتیاسوختگی(، اعضای بدن، 

( برای سربازان مصدوم در ها دندانقبیل 

 جنگ بسازد.

ی در مرکا پاشکی بعد سهمرکا کاربردهای پاشکی 

در آمریکا پروتاهای برای مجروحان  4نظامی والتر رید

ست و قابلیت اجرای ا تر سبکساخته است که بسیار 

تمام حرکات طبیعی آن عضو را محقق کرده و 

 USی سنسور را ممکن ساخته است)بازخوردها

Department of Defense, 2017.) 

4 
جراحی 

 روباتیک

جراح ابااری  که یطور بهفرآیندی مینیاتوری 

که به استفاده از کامپیوتر  کند یمرا کنترل 

ی اخیر بسیار دقیق ها سالنیازمند است. در 

 اند شده یجراحشده و بیمارانی که با این اباار 

ی بعدی دچار ها عفونتبسیار کمتر به 

سرباز در جنگ مجروح شد، یک پهباد  نکهیبعدازا

. از هم آنجا کند یمماهیت و محل جراحت را شناسایی 

رسانده تا به بیمار را به وضعیت پایدار  تواند یمپاشک 

هر گام از فرآیند  که یطور بهواحدهای پاشکی برسد، 

پایدارسازی را از طریق دوربین مشاهده 

                                                           
1
 Telemedicine 

2
 AR 

3
 prosthetic limb 

4
 Walter Reed 
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ف
دی

ر
 

 تعریف روند فناورانه روند
نیروهای کاربرد در حوزه سالمت دیجیتال برای 

 نظامی

 (Garcia et al., 2018.)کند یم (.UCLA Health, 2018) اند شده

5 
ی ها مراقبت

 بیمار محور

که بیماران  دهد یماین سیستم اجازه 

اطالعات پاشکی شخصی خود را در اختیار 

 داشته باشند.

بسیاری از کارمندان نظامی در طول خدمت خود به 

. همراه داشتن این کنند یم مکان نقلشهرهای مختلفی 

کاربردی موبایل  افاار نرماطالعات توسب بیمار در قالب 

ی اعضای نیروهای نظامی را ها دادهی انتقال ها نهیها

بیماران درک بهتری از  شود یمو باعش  دهد یمکاهش 

ی سالمتی ها دادهسالمتی خود داشته باشند و با رصد 

ی را در طول زمان تر مناسبخود رفتارهای بهداشتی 

 (.Turvey. C, et al 2014خواهند داشت)

 ها یدنیپوش 6

ی فرد را بدون وقفه و ها تیفعال ها یدنیپوش

 نیتر شده شناخته. کند یممحدودیت رصد 

هستند، اما  بندها مچیا  ها عتسا ها یدنیپوش

ی هوشمند، اباارهای کمکی ها لباسشامل 

پیشرفته در گوش، لناهای چشم و پچ های 

رصد دیجیتال هستند. در ارتش از 

برای شناسایی سربازان مجروح  ها یدنیپوش

 US Department of.)شود یماستفاده 

Defense, 2009) 

وزارت دفاع انگلستان رصد فیایولوژکی را از طریق اباار 

اینکه گوش به  لیبه دلدر گوش را فراهم کرده است. 

دمای مرکای بدن و ضربان  تواند یممغا نادیک است 

، مداوم و با سرعت بهقلب و دیگر اطالعات حیاتی را 

سربازی به  که یزمانو  .کند یمی ریگ اندازهدقت عالی 

 شود یمپاشکی نیاز داشت به او کمک ی ها ییراهنما

را در طول زمان رصد  ها دادهاین وسیله  نیچن هم

و فرمانده زمان اوج عملکرد و استراحت و  کند یم

تصمیمات آگاهانه در  تواند یمبازیابی فرد مطلع است و 

 (Marsh. L, 2018میدان نبرد اتخاذ کند. )

7 
هوشمندی 

 1افاوده

که وظایفی را  شود یمی گفته ها یفناوربه 

که در غیر این صورت این  دهد یمانجام 

ی شناختی ها تیظرف لهیوس بهوظایف باید 

انسان انجام شود. برای کاهش هاینه و وقت 

همچنین قادرند وظایف  شوند یم بکار گرفته

را  مانده پاسخ یبپیچیده که توسب نیروی کار 

انجام دهند. برای مثال یک نیروی نظامی با 

 PTSDی مثل افسردگی، مشکالت

 Psychological.)کند یمنرم  وپنجه دست

Health Center of Excellence, 2018) 

هوشمندی افاوده این امکان را فراهم ساخته است که 

ی ارائه ا حرفهتوسب درمانگران  نیازا شیپخدماتی که 

ی محققان ها افتهماشین انجام شود. ی لهیوس به شد یم

 2جنوبی و دانشگاه ملون کارینگردانشگاه کالیفرنیای 

که سربازان تحت مراقبت صحبت درباره  دهد یمنشان 

با انسان مجازی به نام  PTSDعالئم بیماری از قبیل 

 (Lucas M, et al, 2017یافتند ) تر را راحت (Eli) الی

 بالکچین 8

ی از تبادتت است. هر یک ا رهیزنجبالکچین 

به زنجیر از تبادتت قبل از اینکه ثبت و 

اضافه شوند توسب سیستم رماگذاری 

 ,.Kleinman J)شوند یماعتبارسنجی 

در صورت انتقال پاشکانی که در ارتش خدمت 

به پایگاه نظامی جدید نیاز است که اطالعات  کنند یم

انتقال پیدا کند با کمک فناوری  ها آنزیادی در مورد 

و با هاینه کمتر صورت  تر عیسربالکچین اطالعات 

                                                           
1
. Augmented Intelligence 

2
. Carnegie Mellon 
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 تعریف روند فناورانه روند
نیروهای کاربرد در حوزه سالمت دیجیتال برای 

 نظامی

(. اطالعات پاشکی و دیگر سوابق 2018

 از این فناوری بهره ببرند. توانند یمپاشکان 

 Chou D. & Wellman B., 2017; USA).ردیگ یم

Government Accountability Office, 2011) 

 

 شده ییشناسا روندهای فناوری یبند رتبه

نظر خبرگان در خصوص  شده ییشناساروندهای فناوری  یرگذاریتأث یبند رتبه و دیتائبرای 

با استفاده از پرسشنامه گردآوری و تحلیل شد. این افراد شامل  ذکرشدههریک از روندهای 

سال سابقه فعالیت در این حوزه را  5خبرگان و متخصصان حوزه سالمت و فناوری که حداقل 

عال در شرکت ف 14، تزم به ذکر است این خبرگان مشغول به فعالیت در داشتند انتخاب شدند

 26. پس از توزیع پرسشنامه حوزه سالمت دیجیتال در ایران هستند یها یفناورحوزه 

نفر از افراد  7بود.  استفاده قابلمورد  22 ها آنپرسشنامه بازگردانده شد که از میان 

 نفر کارشناسی ارشد بودند. 6نفر دکتری تخصصی و  9دارای مدرک پاشکی و  کننده مشارکت

استفاده شد.  SPSS24آماری  افاار نرماز آزمون فریدمن با استفاده از  ها داده یبند رتبه منظور به

 .شود یمکه نتایج آن در قالب جداول زیر ارائه 
 نتایج آزمون فریدمن روندهای سالمت دیجیتال (7جدول )

 یدار یمعنسطح  درجه آزادی مقدار مربع کای آزمون

 0.000 7 112.903 آزمون فریدمن

 ه سالمت دیجیتال بخش نظامیزحو یها فرصتبر  رگذاریتأثروندهای فناوری  یبند تیاولو (8)جدول

 اولویت رتبه انحراف معیار میانگین روندهای فناوری

 1 5.86 1.05 4.20 تله مدیسین

 2 5.30 1.01 3.95 بیمار محور یها مراقبت

 3 4.90 0.82 3.55 ها یدنیپوش

 4 4.83 1.12 4.01 جراحی روباتیک

 5 4.31 1.40 3.58 واقعیت افاوده

 6 4.12 1.10 3.61 یبعد سهپرینت 

 7 4.02 0.49 3.57 هوشمندی افاوده

 8 2.66 0.65 3.03 بالکچین

سال آینده فناوری تله مدیسین و  5خبرگان طی  ازنظرکه  دهد یماین نتایج نشان 

خاص سالمت دیجیتال های کارآفرینی در بخش  فرصت دهنده شکلبیمار محور  یها مراقبت

 .نیروهای نظامی خواهند بود
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 گیری نتیجه

 یهدا  مهدارت  نیتدر  مهدم  ازجملده  هدا  فرصدت کارآفرینی، توانایی شناسایی  یها فرصتدر ادبیات 

 عندوان  بده  اتید فرصدت در ادب  ییشناسدا (. Ardichvile et al, 2003کارآفریندان موفدق اسدت )   

 ی موجدود دانشد  شناخت کمبود ایاطالعات  شیکه با افاا شود یمشناخته  انهنیکارآفر یاریهوش

 راهبدردی  ینگار ندهیآ( 2016) 2و خودامی 1(. وقونیRay & Cardozo, 1996) ابدی یمافاایش 

در شناسدایی   ینگار ندهیآاهمیت  .کنند یم یمعرف انهنیکارآفر یاریهوش کننده نییتع عنوان بهرا 

تکنولددوژی و  یریپددذ امکددانابددااری بددرای بررسددی  ینگددار ندددهیآاسددت؛  شددده شددناختهفرصددت 

آن در آینده در جهت ارائه محصول یا خددمات آیندده مبتندی بدر نیازهدای آیندده        یساز یتجار

(، Castorena, 2013اسدت)  وکدار  کسدب  یهدا  فرصتمشتریان است و روشی کارا برای شناسایی 

کدارآفرینی بدا رویکدرد     یهدا  فرصتبنابراین پژوهش حاضر به دنبال شناخت چارچوب شناسایی 

حوزه فنداوری اطالعدات    یوکارها کسبکارآفرینی به  یها فرصتبود تا در تشخیص  ینگار ندهیآ

 کمک کند.

روش در سده   17از  هدا  فرصدت برای شناسدایی   وکارها کسبکه  دهد یمنتایج پژوهش نشان 

مسدتقل   صدورت  بده با یک بعد  فقب نه ها روش. این کنند یم، بسب استفاده ینیب شیپک، بعد ادرا

گدام   3بدر   هدا  فرصدت از سوی دیگر، شناسدایی   (.2 بلکه در تعامل با دو بعد دیگر هستند )شکل

( متمرکا است. این سده گدام   Kousa, 2016; Voros, 2003, Horton, 1999) ینگار ندهیآاصلی 

و  3اسدت. بدراون   شدده  یمعرفد  ها شرکتی نگار ندهیآرا برای  وخروجی( -تحلیل -شامل )ورودی

و بدا   کندد  یمنوآوری فراهم  باهدفاطالعات را  ینگار ندهیآکه  کنند یم( مطرح 2001همکاران)

تددا کسدب اطالعدات    . بر ایدن اسداس اب  ابندی یمبه مایت رقابتی دست  ها سازمانآن  یریکارگ به

 اندد  شدده است مرحله ورودی )تحلیل محیطی(، اطالعاتی که توسدب افدراد تفسدیر     ینگار ندهیآ

دربداره پدیش فرضدیات آیندده را نمدایش       هدا  دادهنگاری( و ارتباطات بدین   مرحله تحلیل )آینده

شدامل کشدف    ینگدار  ندده یآ(. Portaleoni, 2013مرحلده خروجدی )راهبدرد(  اسدت)     دهندد  یم

، نید عدالوه بدر ا   اسدت.  یرقدابت  تید فعال یسداز  مفهدوم هماهنگ در  صورت به یتجار یها فرصت

و  یند یب شیپد  ییمربدوط بده تواندا    راید مهدم اسدت ز   اریبس ینیاقدامات کارآفر یبرا نگاری آینده

 .(Christensen, 1997) است یرقابت یها تیفعال برای بازار یها فرصتو  واقصاز ن سازیریتصو
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( را در 2ی )شدکل  نگدار  ندده یآها بدا رویکدرد    بنابراین پژوهش حاضر چارچوب شناسایی فرصت

تا با آگاهی در این مسیر گدام برداشدته و بده     دهد یماختیار فعاتن حوزه فناوری اطالعات قرار 

 .نتایج مطلوبی دست یابند

 یهدا  گنالیسد  عیسریی شناسا پویش یها تیفعال در مرحله اول چارچوب )ادراک( به دنبال

 اولیده  فیضع یها گنالیس عیسریی شناسا پویش یها تیفعال یاصل هدف. باشد یماولیه  فیضع

در  یبعدد  هدای  گدام  یبدرا  یا هیپا عنوان بهها را  است و آن یسازمان بیبالقوه در مح راتییاز تغ

 یهدا  گنالیسد  ییشناسدا  باهددف  پدویش  یها تیکند. فعال یم تجمیع ها آنتوسعه  هیمراحل اول

 پاداشدی را جامع در نظر گرفته شدود و   کردیرو کی عنوان بهتواند  یم یسازمان بیدر مح فیضع

 ;Andreassen et al. 2015)الگدو قدرار دهدد   و شناخت  یرسمریتوجه غ ،یدر مورد شهود فرد

Lyles, 1987). موجدود باشدد، بلکده     مشداهدات  یها محدود به حوزه دینبا پویش ن،یعالوه بر ا

 ,Camillus, Datta)شود بکار گرفته نیا نشده فیتعرهنوز و موارد  یادغام موارد اضاف یبرا دیبا

 .شوند یمتزم برای مرحله تحلیل چارچوب فراهم  یها یورود در مرحله جهیدرنت. (1991

مددنظر   ینگار ندهیآ یها تیقابلاباارهای و  یریکارگ بهبینی(  پیشدر مرحله دوم چارچوب )

بدا   توانندد  یمد دارندد کده    ازی، به اطالعات و منابع نشناسایی فرصت ندیدر فرآ نانیکارآفراست. 

 & Shane and Venkataraman 2000; Alvarezد )نبه دست آور یاجتماع هیاستفاده از سرما

Busenitz, 2001 Ardichvile et al. 2003; Baron 2006; García-Cabrera García-Soto 

از  توانندد  یمد  کنند یممختلف ارتباط برقرار  شرایبو  ها نهیزم بابا افراد  ی کهنانی(. کارآفر2009

 نه خیلدی مطلدوب   یها تیموقعرا در  ها فرصتاستفاده کنند تا  یطیمح دیو د یالگو صیتشخ

توجه به  شده ارائهدر مدل  رو نیازا (.Baron & Markman 2000; Tang 2010) شناسایی کنند

 یهدا  روش سدازی  آمداده  چراکده شدده اسدت؛    دید تأکو مفسدران خدارجی    نفعدان  یذمشتریان، 

نفعدان   گیران، رهبدران و ذی  پروژه سناریو نیازمند توجه دقیق به تصمیم خصوص بهنگاری  آینده

 باهددف نگداری اطالعدات را    ندد کده آیندده   کن ( مطرح می2001) و همکاران 1پروژه است. براون

. برای درک ابندی یمبه مایت رقابتی دست  ها سازمانآن  یریکارگ بهو با  کند یمنوآوری فراهم 

اسدت کده    شدده  مطدرح  اتیدر ادبه باید به این نکته توجه کنیم ک ینگار ندهیآاهمیت اطالعات 

 & Melkas) شدوند  یمد اسدتخراج   هدا  آنها، مواد خامی هستند کده اطالعدات و داندش از     داده

Uotila, 2007 اطالعاتی هستند که توسدب افدراد تفسدیر    یرنگا ندهیآ(. بر این اساس اطالعات ،

                                                           
1
. Brown 
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 ,Portaleoni)دهندد  یمد درباره پیش فرضیات آینده را نمدایش   ها دادهبین  و ارتباطات اند شده

 .ردیگ یمحله نخست )ورودی( صورت رم یها دادهدر این مرحله تحلیل  جهیدرنت(. 2013

بسدب   هدا  فرصدت  اندد  شده یمعرفکه  ییها روشدر مرحله سوم چارچوب )توسعه( به کمک 

هدای شددیدتر و اتفاقدات     توانند آغازگر و برانگیااننده گدرایش  . رویدادهایی که میشوند یمداده 

. صرف وقت برای اندیشیدن به چیاهدایی کده   اند شده ییشناسا  خاص برای تغییر در نظر گرفت،

بدود تدا در    خواهدد  نیآفدر  رتیبصد نشانگر تغییرات عمده در محیب بیرونی است، ارزشدمند و  

(؛ Kuratko, et al, 2011مداتریس کداربرد فنداوری )    جملده  من ییها روشمرحله بسب با کمک 

موجدود   وکدار  کسدب ( بازتعریف مفهوم اصلی Chesbrough, 2007) یرسان خدمتتغییر ماهیت 

(Lynch et al, 2015 ( ؛ بازسازی زنجیره مشدتری)McGarth & Mac Millan, 2005  ؛ تمرکدا)

 بپردازند. ها فرصت( به توسعه Viguerie et al. 2008ال رشد بازار )بر بخش در ح

 
 ینگار ندهیآها با رویکرد  چارچوب شناسایی فرصت (2شکل )
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 ینگار ندهیآبا رویکرد  ها فرصتشناسایی های  تعریف گام (9)جدول 
مراحل فرایند 

 شناسایی فرصت
 تعریف

و  تغییراتشناسایی 

)پویش  روندها

 محیطی(

اگرچه  شوند یمروند شناخته  عنوان به کنند یمکه به جهتی یکسان حرکت  ها ینوآوریک سری از 

در  ها آنند اما شناخت شو یا مخالفت با آن نمی درروندمنجر به مشارکت  ما یمستق وکارها کسب

 .(Kunnas, 2009)است رگذاریتأث ها آنپرتفولیوی 

آهنگان  در قالب پیشمحیطی های غیررسمی پویش  به فعالیت کوچک و متوسب یوکارها کسب

به هر یک از کارکنان و انگیاه  شدت بهها  سنسورهای نوآوری متکی هستند. آن اصطالح بهنوآوری یا 

 ها متکی هستند. ذاتی آن

شناسایی عالئم 

هشداردهنده و 

 های ضعیف سیگنال

پایش منابع و پویش عالوه بر  و ساختارها ها سازی اطالعات داخلی، منابع، شبکه هماهنگباید 

 شدن لیتبدتوجه به مسائل داخلی باعش  چراکه. (Schoemaker et al., 2013) انجام شود خارجی

 یآور جمعمسائل خارجی از طریق پویش و پایش شود.  می وکار کسببه مسائل راهبردی  ها آن

ت بازار یا مسائل مربوط به های رقبا، تحوت شوند که شامل موارد زیر است: فعالیت می

 .(Dutton, Ottensmeyer, 1987)فناوری

جامع  انداز چشمکسب 

 محیطی

برای  تواند یمهای ضعیف در محیب سازمانی  سیگنالروندها و  شناسایی باهدفهای پویش  فعالیت 

جامع در نظر گرفته شود و پاداشی را در مورد شهود فردی، توجه  انداز چشمیک  رسیدن به

 .(Andreassen et al. 2015; Lyles, 1987)غیررسمی و شناخت الگو قرار دهد

ماتریس کاربرد 

 فناوری

 یها یفناورروشی با شناسایی  عنوان به( با معرفی ماتریس کاربرد فناوری آن را 1978) 1فوزفیلد

 یها بخشجدید موجود و کاربرد محصوتت موجود برای شناسایی کاربرد محصوتت احتمالی در 

حضور نداشته است. آن را  ها آندر شرکت در  حال تابهاز بازار که  ییها بخشموجود بازار یا حتی 

 (.Kuratko, et al, 2011کارآفرینی مطرح کرد) یها فرصتروش شناسایی  عنوان به

تغییر ماهیت 

 یرسان خدمت

کلیدی  یها شاخص که یطور به یرسان خدمت( روش دیگری برای تغییر ماهیت 2014) 2آفوا

تغییر محصول به خدمت  توان یمکه در آن  را توسعه داده است صنعت بهبود یابند، 3عملکرد

(Chesbrough, 2007( ؛ تغییر خرید محصول به اجاره یا حق عضویت)Girotra & Nestessine, 

برجسته  یها یژگیو: ارائه رایگان بخشی از خدمت برای مشتریان و 4مدل حق عضویت ارائه(؛ 2012

 ( را نام برد.Kumar, 2014با حق عضویت )

 وکار کسب فیبازتعر

 اصلی

(. Lynch et al, 2015)دانند یمموجود  وکار کسبر در درک مفهوم اصلی  ها فرصتشناسایی  یا عده

اصلی بسیار  وکار کسباطالعات درباره مشتریان برای بازتعریف  یرآو جمعدر این روش شناسایی 

 (.Govindarajan & Trimble, 2012مهم است )

                                                           
1
 Fusfeld 

2
 Afuah 

3
 KPIs 

4
 Freemium 
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مراحل فرایند 

 شناسایی فرصت
 تعریف

 یریکارگ به

 یها داده یها تیقابل

 بارگ

1پارمر
بارگ تشریح کردند. آنان شناسایی  یها داده( شناسایی فرصت را از طریق 2014و همکاران ) 

حاصل از استفاده  یها دادهشناسایی نقاط پیوند با ارزیابی  تیدرنهاو  ها داده، تحلیل  ها داده

موجود، ترکیب منابع داخلی و خارجی داده، بازاریابی  یها مهارتمحصول، دیجیتالی کردن منابع و 

 ها فرصترا برای شناسایی ها  شرکتشرکت به دیگر  یها دادهخدمات دیجیتالی، توزیع  یها تیقابل

 بارگ ضروری دانستند. یها دادهبا کمک 

شناسایی روندهای 

 جهانی

2اوفک و وایتو
 .دانند یمرا حاصل توجه به شناسایی روندها  ها فرصت( شناسایی 2010) 

بازسازی زنجیره 

 مشتری

با توجه به بازسازی زنجیره  ها فرصت( فرآیند شناسایی 2005) 3بر اساس مک گراس و مک میالن

مهمی را کشف  یها فرصت توانند یمیک از پیوندها در این زنجیره . چراکه هر شود یممشتری ممکن 

 کنند.

شناسایی نیازهای 

 پنهان مشتری

 ها فرصت( شناسایی نیازهای پنهان مشتریان را روشی برای شناسایی 1997) 4و رایپورت لئونارد

فعلی و آینده مشتری را در طول این فرآیند مهم  یازهاین یبان دهید رو نیازا؛ کند یممعرفی 

 .اند دانسته

تمرکا بر بخش بازار 

 در حال رشد

 ها فرصت(، تمرکا بر بخش در حال رشد بازار را راهی برای شناسایی 2008) 5ویگویری و همکاران

 .دانند یم

مخرب  یها ینوآور

 (گسل زا)

مخرب  یها ینوآوردر بستر  ها فرصتی کنند که شناسای بحش می( 2008)و همکاران  6آنتونی

 از طریق ترسیم نقشه نوآوری صورت گیرد. تواند یم

 یها نقصتمرکا بر 

 بازار

به آن ارج خواهد نهاد  بالقوهکارآفرینان برای کاهش نقص در بازار ناکامل با قصد اینکه مشتری 

 (.Timmons, 1999)کنند یمرا شناسایی  ها فرصت

توجه به مفسران 

 شرکتخارج 

برای  خصوص بهخارجی مطرح است که  7توجه به مفسران ها فرصتروش بعدی برای شناسایی 

از محصول یا خدمات  یا دستهدر  ها آنبخش توسعه محصول و دپارتمان بازاریابی  که ییها شرکت

باعش شده که نتوانند فراتر از چیای که وجود دارد نگاه  ها آن یها تجربهو دانش و  اند افتاده ریگ

 & Birkinshawو الاامات برای توسعه محصوتت یا خدمات آتی را بشناسند) ها یازمندینکنند و 

Gibson, 2004.) 

سالمت با اتخاذ اولین مرحله چارچوب )تحلیل محیطی( برای مطالعه حوزه در انتها، 

سال  5خبرگان طی  ازنظرکه  دهد یمنشان این مرحله نتایج  برای نیروهای نظامی،دیجیتال 

                                                           
1
. Parmar 

2
. Ofek and wathieu 

3
. McGarth and MacMillan 

4. Leonard & RayPort 

5 . Viguerie et al, 2008 

6. Anthoney 

7. Interpreter 
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