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Abstract: 
Nowadays, timely monitoring and awareness of technological developments, rather than 

an opportunity window, is an inevitable necessity for organizations. Although there are 

general models and steps for technology scouting, due to the speed of the changes and the 

sensitivity of the information and communication industry to technological developments and, 

of course, Iran special conditions, such as heavy sanctions, technology scouting in this 

industry need special considerations in developing a monitoring model. This paper, has been 

done though qualitative method and content analysis based on interviews with this industry 

stakeholders and experts, by examining past and current approaches, and has studied and 

recognized the prevailing perspective and influential factors of observation in the Iranian 

telecom operators industry. According to the existing literature and theoretical models, there 

are three variables; "environment, organization and technology" that have the most important 

impact in determining the general model of technology scouting. At the same time, interviews 

show that along with these variables, the element of "information" is an important and 

influential variable that forms the real model of scouting in this industry. 

 

 

 

Keywords: Technology Scouting, Iranian Telecommunication Operator Industry, 

Environment, Technology, Organization 

                                                      
1.  Corresponding author: shahvelayati@gmail.com 
2.    f.nazarizadeh@yahoo.com  
 



 

73 

 
( 49 )پیاپی 3شماره  14 دوره

 1399پاییز 

 ها و عوامل موثر بر دیدبانی جستاری پیرامون چالش

 فناوری در صنعت اپراتورهای مخابراتی ایران
 

 (24/6/1399 تاریخ پذیرش:     11/4/1398)تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی

  
اقتصاد و مدیریت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  پژوهشکده، ادیاراست  1والیتی میرشاه فرزانه

 .ایران

استادیار گروه فناوری و راهبرد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی  2زاده نظری فرهاد

 .مالک اشتر، تهران، ایران

 چكیده
ی فرصت قابل انتخاب که ضرورتی غیرقابل اجتناب موقع از تحوالت فناورانه، امروزه نه پنجرهپایش و آگاهی به

ای کلی برای رصد و دیدبانی فناوری وجود دارد، ولی ههای عمومی و گامها است. هرچند مدلبرای سازمان

صنعت اطالعات و ارتباطات با توجه به سرعت تغییرات و حساسیت آن نسبت به تحوالت فناورانه و البته شرایط 

خاص ایران همچون تحریم، نیازمند مالحظاتی خاص در تدوین مدل دیدبانی فناوری است. این تحقیق، به روش 

کاران و خبرگان این صنعت، با بررسی رویکردهای گذشته و راندن به کمک مصاحبه با دستکیفی تحلیل مضمو

جاری، به بررسی و شناخت دیدگاه حاکم و عوامل تاثیرگذار دیدبانی در صنعت اپراتورهای مخابراتی ایران 

ترین عوامل  مهم« یسازمان و فناور یط،مح» یرسه متغ براساس ادبیات موجود و الگوهای نظری،. پرداخته است

دهد که در کنار سایر  ها نشان میی هستند، در عین حال مصاحبهفناور یدبانیدعمومی  کننده مدل تعیین

به عنوان یک متغیر مهم و تاثیرگذار، مدل واقعی دیدبانی را در این صنعت شکل  «اطالعات» متغیرها، عنصر

 دهد. می

 

  مخابراتی، محیط، سازمان، فناوریدیدبانی فناوری، صنعت اپراتور  :كلیدی واژگان
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 مقدمه -1

ای نیست. رصد و  دیدبانی فناوری، از  با وجود سادگی مفهوم دیدبانی فناوری، اجرای آن کار ساده

یک سو مستلزم مدل نظری مناسبی است که اقتضائات و شرایط حاکم را لحاظ نموده و با امکانات و 

ی ابعاد دیدبانی در خود این موضوع قابل حل و فصل  همهها منطبق باشد. از سوی دیگر  نیازمندی

ی شرایط و اقدامات دیدبانی فناوری نیز از قبل قابل طراحی نیست و باید  نیست، به همین سبب همه

به اقتضای ماهیت صنعت، نیاز و شرایط حاکم، باید راهکارهای مناسب در طی مسیر تدبیر شده و به 

 کار گرفته شود.

های عنوان یکی از ارکان عصر اطالعات، بستر ارتباطی را در تمامی حوزهبه صنعت مخابراتی

ارتقای ظرفیت  حال به وری فراهم آورده و درعیناقتصادی و اجتماعی برای انجام امور و ارتقای بهره

های  ی فناوری . این صنعت از نظر فناوری در دسته(Choo, 1993) کند پذیری کشورها کمک میرقابت

طور روز افـزون بـا به کهاست  یترین صنایعاز مهم و (OECD, 2011) ال و پیشرفته  قرار داردسطح با

 .(1391)حقیقی و همکاران،  شود میبیشتری انتقال اطالعات در آن سرعت و کیفیت  ،پیشـرفت فنـاوری

مهمی های  به همین سبب، دیدبانی فناوری در این صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است و شرکت

های خاصی برای آن در نظر فرآیندمات و sکام، هوآوی، زیمنس و غیره نظا همچون دویچه تلکام، ایتال

 اند. گرفته

که  موبایل است دستی میانمتعلق به صنعت  هانرخ رشد ترین یکی از سریعدر صنایع مخابراتی، 

در پایان سال  .(1388همکاران،  و ی)کرامت یابد روز به روز افزایش میافراد  ی هسهم آن در ارتباطات روزمر

)صرف نظر از افرادی که بیش از  فرد میلیارد مشترک تلفن همراه منحصربه 3.6میالدی بالغ بر  2014

یک شماره دارند(، در جهان وجود داشت )سرانه یک تلفن همراه برای دو نفر( و این درحالی است که 

 2017در سال  .(GSMA Association, 2015)نفر بود تر، سرانه یک تلفن همراه برای پنج  ده سال قبل

شود که آمار تلفن همراه در جهان  ( برآورد می2020) آمار مشترکین از پنج میلیارد گذشت و امروزه

موسسه آمار آرپیم، تعداد اشتراک تلفن همراه با رشد بینی  نزدیک به هفت میلیارد باشد. براساس پیش

 .(Areppim, 2012)رد برسد میلیا 9به  2024نمایی تا سال 

توان این گونه های این صنعت را می ترین مشخصههم در تراز جهانی و هم در کشور ما، کلیدی

 Amesse)   سازیعنوان کرد: حرکت از بخش دولتی به خصوصی، همگرایی فناورانه و صنعتی، و جهانی

et al., 2001) پذیری جوامع، با توجه به نرخ سریع  رقابت. براین اساس، در کنار جذابیت باال، تقویت

 اطمینان است های سریع فناوری، این صنعت دچار تغییرات سریع و عدم گسترش و پیشرفت

(Markulin & Kunstic, 2013) . 

عنوان های متعدد بهدلیل مرزشکنی و وجود فرصتکه بهصنعت اپراتور مخابراتی در عین این

(، ولی 1393)سراییان و همکاران،  های توسعه کشورها قلمداد شده انآتیه و یکی از پیشر صنعتی خوش
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لحاظ ماندگی بههای این صنعت در کشور عبارت است از: عقب ترین چالش فارغ از چالش نیست. مهم

ویژه ارایه فناوری جدید، تعدد نهادهای حاکمیتی متولی صنعت مخابرات، مشکالت مربوط به تحریم به

ها  های ارتباطی میان پژوهشکده گذاری در خارج کشور، فقدان حلقه رجی و سرمایهدر ورود سرمایه خا

ضعف تولیدکنندگان داخلی در تعقیب تغییرات  المللی و و مراکز تحقیقاتی این صنعت با همتایان بین

 .(1393)گروه علمی تحلیلی طیف،  ی این حوزه فناورانه

با این توضیحات باید گفت با توجه به نرخ باالی تغییرات فناوری و نوآوری در صنعت اپراتورهای 

های مربوطه از جمله مسایل حیاتی  های حاصله در فناوری مخابراتی،  کسب آگاهی به موقع از پیشرفت

بستگی به این صنعت در کشور است. اما با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور )از جمله تحریم، وا

 شود:سوال اصلی تحقیق چنین مطرح میفناوری خارجی و غیره(، 

مدل مناسب دیدبانی فناوری در اپراتورهای مخابراتی)نمونه موردی همراه اول و ایرانسل(  ایران »

 « چیست؟

 های فرعی: سوال

 ترین عوامل موثر بر مدل دیدبانی فناوری اپراتورهای مخابراتی ایران چیست؟ مهم -

 های مدل موجود دیدبانی فناوری اپراتورهای مخابراتی ایران چیست؟ رین چالشت مهم -

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

ی انقالب جهانی فناوری است و توجه و تمرکز بر تغییر و تحوالت فناوری،  جهان در حال تجربه

های مهم  از دغدغه هاست. با توجه به نقش اساسی فناوری، یکیهای کشورها و سازمان یکی از اولویت

های  توانند از تغییر و تحوالت فناوری، که تاثیرات حیاتی بر فعالیت این است که صنایع چگونه می

پذیری استفاده کنند؟ پاسخ این  ایشان دارد با خبر شوند؟ و چگونه از این آگاهی در پیشرفت و رقابت

 4، ردیابی3هی)هوشمندی( فناوری،  آگا2، پایش فناوری1سواالت، ذیل موضوعاتی چون پویش محیطی

بررسی   6مورد بحث قرار گرفته است که ما با دید کلی آن را تحت عنوان دیدبانی فناوری 5گیری و ره

 کنیم. می

های علمی، اختراعات فزاینده و تحوالت کسب و کار، دیدبانی امری الزم، بلکه  در دنیای پیشرفت

اند: مدیریت فناوری و نوآوری متکی به عنصر  داشته ها عنوان ضروری است به نحوی که برخی پژوهش

           ی آتی است دادهای فناورانه ها و رخ وجو )یا دیدبانی( به معنی شناسایی پیشرفت جست

                                                      
1
 Environmental Scanning  

2
 Technology Monitoring 

3
 Technology Intelligence 

4
 Tracing 

5
 Tracking 

6
 Technology Scouting 
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کارآفرینی سازمانی  فرآیند( طی پژوهشی در 1387) . رضوانی و همکاران(1392پور، میری و امن )شاه

فناورانه، مقوله اصلی، یعنی کشف و خلق فرصت را ناشی از شرایط علّی، شامل دیدبانی؛ عنصری 

های  گواه شواهد متعدد، طی سال کنند. به کارآفرینی سازمانی فناورانه قلمداد می فرآیندضروری در 

عنوان مثال  است. به ار گرفتهبانی فناوری به شکل روزافزونی مورد توجه و استقبال قر اخیر، دید

% مدیران ارشد 81کنند که براساس آن،  به نتایج پیمایشی اشاره می (2007) 1بیرکینشاو و مونتیرو

 بانی محیط برای ارتقای ظرفیت موجود خود هستند. المللی معتقد به ضرورت دیدهای بینشرکت

های بیرونی و حلهم به جستجوی راههایی است که دیدبانی فناوری شامل گام فرآیندطور کل،  به

ها با مالحظات  های بیرونی و نیز تفسیر و تطبیق آنهم الزامات داخلی برای تسهیل اکتساب فناوری

 (.Matschy, 2010) پردازد داخل سازمانی می

آوری،  جمعشامل  یفرآیندها در قالب  ای از فعالیت صورت مجموعه در عرصه مدیریت، دیدبانی به

برداری اطالعات فناوری از محیط خارج برای اطمینان از تداوم رشد بنگاه تعریف  برآورد و بهرهتحلیل، 

در  1عمومی به شکل  فرآیندتوان برای دیدبانی فناوری  . می(1396زاده،  والیتی و نظری )میرشاه شده است

 نظر گرفت.

 
 (Rohrbeck, 2007)بانی فناوری عمومی دیده فرآیند: 1شکل

 اپراتورهای مخابراتی ایرانصنعت 

صنعت مخابرات چند حوزه اعم از مخابرات »، تا( )بی2تیتیآیامروزه بنابه تعریف سایت سی

پی را ی آیسیم، سویچینگ، انتقال داده، فرکانس رادیویی و ارتباطات نوری، رسانه و شبکه کابلی، بی

زیربخش اصلی باالدستی)مثل سازندگان توان به سه صنعت عظیم مخابرات را می «.دهد پوشش می

ها( دستی)سازندگان ترمینالدستی)مثل اپراتورهای مخابراتی( و پایین تجهیزات مخابراتی(، میان

 .(Xiwen & Xianneng, 2008) تقسیم کرد

هجری  1236سال ایران و به در ای دارد.  اما صنعت و فناوری مخابرات، پیشینه طوالنی

وسیع گسترش  نوین راه افتاد؛ امامخابرات موج اول توسعه  نقاط جهانخی از ، به دنبال برخورشیدی

استفاده از  ریزموج  1343در سال آغاز گردید.  1320 بعد از اشغال کشور در سالایران  درشبکه تلفن 

اولین کارخانه مخابراتی ایران تأسیس  1345)مایکروویو( در مخابرات ایران آغاز و به دنبال آن در سال 

شرکت مخابرات  1350گذاری و در سال  مرکز تحقیقات مخابرات پایه 1349در سال . اولین بار شد

                                                      
1
 Birkinshaw & Monteiro 

2
 CITT site  
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اولین طرح آزمایش . ی مخابرات کشورگردید متولی توسعه و تجهیز شبکه ،ایران با ساختاری جدید

د های مخابراتی شهی کارخانه کابل 1364کابل نوری در مرکز تحقیقات مخابرات عملی شد و در سال 

 1370به دنبال این تحوالت در سال . به بهره برداری رسید 68قندی یزد تأسیس و در سال 

موافقت اصولی برای  1371ای اینمارست شروع شد. در سال  ماهواره کننده دریافتبرداری از اولین  بهره

و با  1372ید. ورود تلفن همراه به کشور در سال ایجاد دانشکده علمی و کاربردی مخابرات اخذ گرد

اندازی شبکه دیتا در اوایل  توان راه سال تاخیر نسبت به ظهور فناوری مربوطه صورت گرفت. می 20

 را مهمترین تحول این صنعت دانست.   80ی  دهه

، بازار تلفن همراه ایران انحصار کامل داشت، اما با ورود اپراتور دوم یعنی 1385تا قبل از سال 

و رقابتی در این بازار شکل گرفت که نتایج آن افزایش تنوع در سبد ایرانسل، انحصار شکسته شده 

       محصوالت، بهبود کیفیت شبکه، تالش در حفظ مشترکین و جذب سهم بیشتر از بازار بود

توان به انواع ترین محصوالت و خدمات این اپراتورها میازجمله مهم .(1392)موسوی حقیقی و همکاران، 

المللی، ردیابی گوشی گم اعتباری، اینترنت، وایمکس، رومینگ و مکالمات بینکارت دایمی و سیم

 1372تلفن همراه در ایران از سال  یهعرض»افزار اشاره کرد. گیر صوتی و نرمشده، انتقال اعتبار، پیام

 تاز اینسال یکه 12عنوان اولین اپراتور آغاز شد. شرکت مخابرات و توسط شرکت مخابرات ایران به

خدمات همراه در  هدهندهیکه با ورودشرکت تالیا به عنوان اولین شرکت خصوصی ارامیدان بود تا این

های اعتباری توسط این شرکت، انحصار دولتی در این بازار کارتاولین سری سیم هوعرض 1384خرداد 

-امایران بامشارکت شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه  1385پایان رسید. در شهریور  به

خدمات  هعرضر(آفریقا و خاورمیانه در حال حاضدر آفریقای جنوبی )بزرگترین اپراتور همراه 1انتی

بازار تلفن همراه ایران از نظر رقابتی به سه » در واقع، . (1388)کرامتی و همکاران،  «خود را آغاز کرد

-ر با انحصار کامل مواجه بود و با ورود تالیا به،  بازا1382شود. دوره اول، تا سالدوره زمانی تقسیم می

کارت اعتباری، این دوره به پایان رسید. در دوره عنوان پیمانکار شرکت مخابرات برای واگذاری سیم

عنوان اپراتور دوم تلفن همراه شروع شد، بازار با افزایش با ورود شرکت ایرانسل به 1385دوم، سا ل 

شروع شد، بازار  1388دمات مواجه شد و در دوره سوم که از سال تنوع محصول و بهبود کیفیت خ

های کاربردی تلفن همراه و پایداری جدیدی شامل عرضه خدمات اینترنت، موبایل باند وسیع، برنامه

 (.1392)موسوی حقیقی و همکاران،  «سهم بازار ایجاد شد

تعداد مشترکان ( و 2)شکل  های اخیر بسیار سریع بوده روند رشد صنعت مخابرات طی سال

ضریب نفوذ تلفن همراه تا بوده و   584هزار و  36میلیون و  93، 97اپراتورهای تلفن همراه در سال 

 (.26/03/1398، 2)ایران آنالین است درصد بوده 113.34، 97پایان سال 

                                                      
1
 MTN 

2
 Iran Online site  
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 1397تا  1385های  : رشد خطوط تلفن همراه و ثابت )فعال( در ایران طی سال2شکل 

که تعداد خطوط تلفن ثابت به  زم به ذکر است مطابق آمار )اتحادیه جهانی مخابرات(، در حالیال

ازای هر صد نفر در ده سال اخیر بدون تغییر باقی مانده، تعداد مشترکین تلفن همراه و خدمات پهنای 

شورهای گیری داشته است. متوسط سطح خدمات پهنای باند تلفن همراه در ک باند همراه، رشد چشم

یافته ده برابر بیشتریعنی در  مشترک و این رقم در کشورهای توسعه 4/5در حال توسعه در هر صد نفر 

در کنار تقاضای فراوان برای این  (.1392)موسوی حقیقی و همکاران،  مشترک است 1/51هر صد نفر 

همراه کار را با ارایه طوری که تلفن گیر است، به  ی آن نیز بسیار چشمخدمت، نرخ تحوالت فناورانه

های اجتماعی و  برداری و ویرایش فیلم، ایجاد شبکهمکالمه شروع کرد و تاکنون ارسال پیامک، عکس

 .(Amesse et al., 2001) )سمینار از طریق موبایل( به آن افزوده شده است موبینار

دهد در  می این مرور اجمالی درخصوص روند رشد صنعت و فناوری مخابرات در ایران، نشان

شود که  مقاطع مختلف تحوالت فناوری و صنعت، معموالً فاصله زمانی چندین ساله مشاهده می

تواند دالیل مختلفی داشته باشد. امروزه با توجه به رشد سریع و تحوالت روزافزون در عرصه  می

ی آن،  هی به آیندهتوج مخابرات،  تلفن همراه، اینترنت و غیره، تاخیر و غفلت از این محیط پویا و بی

 های باالیی را در آینده تحمیل نماید. تواند هزینه می

 شناسی روش -3

مند ادبیات و پیشینه تحقیق، ضمن بررسی الگوهای مختلف، به  در این پژوهش، ابتدا با مرور نظام

 فرآیند، 3شکل  کمک فراترکیب، مدل کلی و متغیرهای اصلی برای دیدبانی فناوری استخراج گردید.

 دهد. اجرایی این روش را نشان می
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 (Sandelowski & Barros, 2007:  فراترکیب در هفت گام)3شکل 

در این راستا، بندی استفاده شد.  منظور کنترل کیفیت و اعتباربخشی نتایج این مرحله، از مثلثبه

نیز نتایج حاصل در ی موردی و در نهایت مند ادبیات، دو شرکت در قالب مطالعه بر مطالعه نظام عالوه

 نفر از صاحبنظران مرتبط( بررسی شد. 5پانل خبرگان)شامل 

ی بعد به منظور بررسی موضوع و دستیابی به مدل مناسب این صنعت، تجارب و  در مرحله

بندی شد. در بخش مصاحبه،  ها به کمک مصاحبه استخراج شده و با روش تحلیل مضمون جمع دیدگاه

شونده، نفرات مرتبط  یکرد گلوله برفی استفاده شد )در این روش هر مصاحبهگیری نظری و رواز نمونه

 شوندگان شناسایی شد: مصاحبهی اصلی  بر این اساس، سه دستهکند(.  بعدی را  معرفی می

ی اپراتورهای مخابراتی و محیط این صنعت در سطح عملیاتی فعالیت داشته افرادی که در حوزه .1

های فنی بودند؛ های فعال و مرتبط در حوزه و کارشناسان شرکت و نوعاً شامل مدیران متخصص

هایی مثل ی شغل خود)پستاین افراد عمالً در صنعت اپراتور مخابراتی و صنایع مرتبط به واسطه

نوعی با موضوع دیدبانی درگیر و  مدیر تحقیق و توسعه، کارشناس واحد توسعه فناوری، ...( به

 آشنا بودند.

ی دیدبانی فناوری در صنعت اپراتور مخابراتی در سطح عالی مدیریتی فعالیت حوزهافرادی که با  .2

شدند. این افراد نوعاً مدیران ارشد و ها میداشته و نوعاً شامل مدیران ارشد و میانی این شرکت

ربط دخیل  ی سازمان ذیها بوده و در تعیین ساختارو راهبردهای فناورانهمشاوران عالی شرکت

 بودند.

افرادی که با حوزه دیدبانی فناوری و صنعت مخابرات آشنایی داشته، بعضاً مشاور توسعه فناوری  .3

های مشابه در دیگر کشورها را داشتند که شامل اساتید  ی شرکتها بوده و تجربه این شرکت

شود که همکاری و پژوهش مرتبط پژوهی می دانشگاهی و پژوهشگران مدیریت فناوری و آینده

 ع مخابراتی داشتند.در صنای

االمکان از زوایای مختلف به موضوع نگاه شود و  شونده، تالش شد حتیدر انتخاب افراد مصاحبه

ی اپراتورهای ی کار در حوزه های مکمل و مقابل از افرادی گرفته شود که به نوعی تجربهدیدگاه

 وقعیت مدیریتی با نگاه کارشناسیمخابراتی و صنایع مرتبط با آن را داشته و در این راستا، نگاه از م
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)فنون ارتباطات سیار و همراه اول(، دولتی و  )اریکسون و همراه اول(، شرکت کوچک با شرکت بزرگ

)اریکسون، همراه اول و ایرانسل(،  رورو و دنبالهخصوصی)زیرساخت و اریکسون(، موقعیت رقابتی پیش

)همراه اول و ایرانسل(  گار(، نگاه فنی با نگاه مدیریتین)همراه اول و آتی سازمانی سازمانی و برون درون

نفره از نامزدهای مصاحبه، شناسایی شد، ولی در عمل  30الزم به ذکر است ابتدا فهرست لحاظ شود. 

های تا  نفر گروه سوم(. مصاحبه 4نفر گروه دوم و  5نفر گروه اول،  7نفر عملی شد ) 16مصاحبه با  

شد مفاهیم مطرح شده به اشباع رسیده و نوعی همگرایی و تکرار  جایی ادامه یافت که مشخص

باشد )فهرست  ها می کننده در مصاحبه افراد مشارکت 1جدول شود.  می ها مشاهده  مضامین در مصاحبه

ای را که معرف ارتباط جایگاه فرد با تحقیق است، نشان  ترین مشخصه بدون نام بوده و تالش شده مهم

 دهد(. 
 خصات افراد مصاحبه شونده: مش1جدول 

 سابقه مرتبط مصاحبه شونده ردیف

 سال 30بیش از  ی شرکت ایرانسل عضو هیات مدیره 1

 سال 15بیش از  سازمان فناوری اطالعات ایران مدیر 2

 سال 25بیش از  عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت همراه اول 3

 سال 15بیش از  شرکت همراه اولی راهبردهای فناوری کارشناس اداره 4

 سال 15بیش از  ترونیک و مخابرات ایرانکراه صنایع النقشه یهژمدیر پرو 5

 سال 20بیش از  ی شرکت ارتباطات زیرساختمدیر واحد تحقیق و توسعه 6

 سال 10بیش از  ی شرکت ارتباطات زیرساختکارشناس واحد تحقیق و توسعه 7

 سال 25بیش از  ارتباطات شرکت ارتباطات زیرساختمعاون اداره کل  8

 سال 20بیش از  عضو هیات علمی )دانشگاه عالمه طباطبایی( 9

 سال 30بیش از  عضو هیات علمی )دانشگاه صنعتی مالک اشتر( 10

 سال 30بیش از  عضو هیات علمی )دانشگاه تهران( و مشاور معاون وزیر ارتباطات 11

 سال 20بیش از  فنون ارتباطات سیارمدیر عامل شرکت  12

 سال 10بیش از  کارشناس سابق شرکت تالیا 13

 سال 10بیش از  مدیر بازاریابی شرکت زیمنس )نمایندگی در ایران( 14

 سال 10بیش از  مدیر بازرگانی شرکت اریکسون )نمایندگی در ایران( 15

 سال 30بیش از  مدیر شرکت خدمات ارزش افزوده موبایل 16

سازی متن،  دقیقه بود. پس از پیاده 55دقیقه و میانگین  120تا  45مدت زمان مصاحبه بین 

ترشدن منظور و فهم بهتر دیدگاه مصاحبه   آغاز شد و در برخی موارد، به منظور روشن  بررسی و تحلیل

مربوط به افشای  شونده، به وی مراجعه مجدد صورت گرفت. الزم به ذکر است برخی مالحظات

برخی افراد تمایل کمتری به شرکت در مصاحبه داشته باشند. اطالعات سازمانی و غیره، موجب شد 

های  ها بر شناخت الگوی موجود و عوامل موثر بر دیدبانی در صنعت مخابرات، چالش تمرکز مصاحبه

 مربوط و همچنی الگوی پیشنهادی برای اجرای دیدبانی فناوری در آینده  بود.
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سازی مدل  ای تاثیرگذار برای بومیکمک روش تحلیل مضمون، متغیرهای زمینه بهدر ادامه، 

ن، پیشنهاد چارچوب کدگذاری و تهیه قالب مضامیشناسایی شد. با کدگذاری، سه کار اصلی یعنی 

صورت پذیرفت.  هاداده مهمهای  کدگذاری ویژگیر و باالخره تهای کوچکتفکیک متن به بخش

افزار پایایی و اعتبار کدگذاری از روش کدگذاری مستقل و برای کدگذاری از نرممنظور افزایش س به

و براساس ضریب هولستی، ضریب قابلیت با کمک کدگذاری دوگانه، استفاده شد.  1اِیکیودیمکس

 گیرد. ی معتبر این ضریب قرار می% محاسبه شده است که درمحدوده96اعتماد مطابق فرمول زیر 

POA =  
2𝑀

(𝑛1 + 𝑛2)
=  

2 ∗ 71

(84 + 63)
= 96% 

. بیرونی و ای سازه درونی، سه نوع روایی در نظر گرفته شد:برای به منظور اعتباربخشی به نتایج، 

شونده تشریح شد تا  موضوع و محتوای مصاحبه برای مصاحبه مصاحبه، انجام از قبل درونی، روایی در

مطالعات الزم انجام شد و مفاهیم  ای، در روایی سازه ابهامی درخصوص موضوع مصاحبه باقی نماند.

متناسب و متناظر با  سواالت بیرونی، در روایی ها باشد. کلیدی استخراج گردید تا مبنای مصاحبه

تا  همچنین،. شونده داشته باشد شونده بازنگری شد تا انطباق کافی با مصاحبه دانش و تخصص مصاحبه

به این . ها کمک گرفته شد مصاحبه تفسیر و تحلیل شوندگان و صاحبنظران در مصاحبه حد ممکن از

 های موردی و مصادیق در شکل روایت تاریخی مورد توجه قرار گرفت. منظور، مرور تجارب، نمونه

 ها یافته -4

پویش، پایش و دیدبانی و ... های  مدل با کلیدواژه 14برای احصای مدل عمومی دیدبانی فناوری 

 نکات کلیدی، نقاط قوت و نکات مبهم هریک آمده است. ها،، یافته2وجود داشت که  در جدول 

 ها های مربوط به دیدبانی و ابعاد کلیدی این مدل: مدل2جدول 

 نام مدل/سال

ژه
دوا

کلی
 

 خروجی مدل
عنصر مورد 

 بررسی
 نقاط ضعف نقاط قوت

نارچال و 
 1987همکاران/

ی
یط

مح
ش 

وی
پ

 

 محیط سناریوی محیطی

وجود ساختار مشخص و 
 تعیین وظایفتصریح در 

 توجه به عالیم ضعیف
تدوین سناریو و خلق 

 های بدیلآینده

پیچیدگی و ضرورت 
های مداخله بخش

 مختلف سازمانی
 نگاه کمی صِرف

                                                      
1
 Max QDA 
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 نام مدل/سال

ژه
دوا

کلی
 

 خروجی مدل
عنصر مورد 

 بررسی
 نقاط ضعف نقاط قوت

 2001چو/

ی
یط

مح
ش 

وی
پ

 

تعیین سبک پویش 
 محیط سازمان

 سازمان/
 محیط

گانه توجه به  ابعاد سه
شرایط محیطی، 
راهبردهای سازمانی و 

مدیریتی برای های ویژگی
تعیین شرایط فعلی 

 سازمان

نپرداختن به این 
موضوع که هریک از 
چهار وضعیت برای 

کدام شرایط مناسب 
 است.

ی فرآیندنپرداختن به 
که در ادامه باید برای 
اصالح وضعیت 

 .نامناسب اتخاذ کرد

دی و 
ش  2005شومیکر/

وی
پ

ی
یط

مح
 

تعیین میزان نیاز و 
ظرفیت سازمان 

 برای پویش

 سازمان/
 محیط

تعیین ابعاد نیاز و ظرفیت 
پویش برای تبیین وضع 

 موجود پویش در سازمان

سکوت درمورد 
ها و ساختار فرآیند

 دیدبانی

وکیاتو و 
 2010رودا/

ده
آین

ی
گار

ن
 

ران  تاثیر پیش
تغییر روی زنجیره 
ارزش و ساختار 

 صنعت
تعیین سبد تصمیم 

 برای پاسخ

 فناوری/
 سازمان/
 محیط

صورت بلندمدت بهنگاه به 
 اقتضایی برحسب صنعت

های اشاره به انواع روش
-کیفی و هنجاری-کمی

 اکتشافی
اشاره به ساختار متمرکز 

نگاری درمقابل آینده
 ساختار غیرمتمرکز

اشاره به طرح 
چندخریداره در انجام 

 نگاریآینده
ران تمیز پیش

گسسته)رویکرد برآوردی( 
ران از پیش
 پیوسته)رویکرد ثبات(

ران بر ررسی تاثیر پیشب
-ساختار صنعت و زنجیره

 ی ارزش
-این مدل مناسب فناوری

هایی است که از مرحله 
 اند.نوزادی گذشته

-پیشنهاد رویکرد شرط

بندی در مقابل ساخت 
های راهبردی که گزینه

رسد با توجه نظر میبه
براساس چرخه عمر 

توان یکی را فناوری می
 انتخاب کرد.

-این معما را نمی
گشاید که آیا امکان 

ترکیب درجات 
مختلف محورها 

بایکدیگر وجود دارد 
سطحی یا باید هم

طور  رعایت شود. به
مثال آیا امکان 

نگاری تحلیل آینده
فناوری در افق زمانی 

بلندمدت با برد 
تحلیلی کالن وجود 

 دارد یا خیر؟
عدم اشاره به نحوه 

های  رآناحصای پیش
تغییر یا معیار تمیز 

ران گسسته از پیش
 پیوسته
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 نام مدل/سال

ژه
دوا

کلی
 

 خروجی مدل
عنصر مورد 

 بررسی
 نقاط ضعف نقاط قوت

کاستورنا / -گومز
2009 

ی 
سای

شنا
ت

رص
ف

 

 تعیین کالن روندها
برنامه توسعه 
محصول برحسب 

 کالن روندها

 عمومی

ی برای فرآیندمعرفی 
روندها و شناسایی کالن

 ها ی احصای آننحوه

اشاره به مسئول عدم
انجام هر مرحله و 

 گام 

رابینسون و 
 2013همکاران/

ش
پی

ی
ین

ب
 

گزارش مسیرهای 
 نوآوری

های ی سیاستارایه
های ممکن و گزینه
 اقدام مدیریتی

 فناوری

-و تکنیک فرآینداشاره به 

های مورد استفاده در 
 مراحل مختلف

ابهام کلی همراه با 
پوشانی سیستم هم

تحویل فناوری به 
ای از عنوان مرحله

 فرآیندبا کل  فرآیند

رومرو و 
 2012همکاران/

ده
آین

ی
گار

ن
 

-سناریوی فناوری

 های نوظهور
-نگاشت فناوریره

 های نوظهور

 محیط

های  اشاره به پیشران
 تغییر

احصای سناریو براساس 
 هاقطعیتعدم

رویکرد بسیار کیفی 
 و قضاوتی است.

مارتارا و 
 2009همکاران/

ی
ور

فنا
ی 

اه
آگ

 
تعیین سبک 

سیستمی آگاهی 
 ها فناوری سازمان

 عمومی/
 فناوری

اشاره به سه سطح 
ی و فرآیندچارچوبی، 

 معماری سیستم
اشاره به منابع اطالعاتی، 

 سازی، نحوه ذخیره
اشاره به ارتباطات 

غیررسمی برای کسب 
 اطالعات

افزارهای قابل اشاره به نرم
های استفاده در مدل

 مختلف

مورد توجه  فرآیند
 قرار نگرفته است.

 2007لیشتنتالر/

ی
ور

فنا
ی 

اه
آگ

 

انواع  شناسایی
ساختار آگاهی 

 فناوری در سازمان
 فناوری

اشاره به سه نوع ساختار و 
 آگاهی فناوری فرآیند

توجه به بحث تغییرات 
 شدید فناورانه

اشاره به مشکالت، نقاط 
 قوت و ضعف هر ساختار

توجه به نوع نوآوری 
 ماحصل 

عدم اشاره به منابع 
 مورد استفاده
 فرآیندعدم اشاره به 

 ندم طور نظامبه

 2004لیشتنتالر/

ی
ور

فنا
ی 

اه
آگ

 

 فرآیندمعرفی 
آگاهی فناوری با 
فرض تغییرات 
 شدید فناورانه

 فناوری

های و گام فرآیندمعرفی  
 کلی

تمیز بین مراحل پویش و 
 پایش

اشاره به انواع پایش و 
پویش براساس معیارهای 

 خاص

عدم شفافیت در 
بندی انواع دسته

 آگاهی فناوری
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 نام مدل/سال

ژه
دوا

کلی
 

 خروجی مدل
عنصر مورد 

 بررسی
 نقاط ضعف نقاط قوت

 2010دوراند/

ی
ور

فنا
ی 

اه
آگ

 

 محیط -

امکان استفاده از جدول 
ها در بررسی فناوری
 مرحله ارزیابی

بندی انواع فناوری دسته
با توجه به نوع کارکرد 

ها و تحلیل اطالعات  آن
 هابه فراخور ویژگی

اشاره به منابع اطالعاتی 
قابل استفاده و مشخصات 

 هریک
اشاره به تحلیل ساختاری  

 ها برای احصای پیشران
ها، جعبه اشاره به روش

 فرآیندابزار و بازیگران 
 اشاره به جایگاه ساختاری

عدم اشاره به کیفیت 
 فرآیندانجام 

فقدان انسجام 
ملموس بین روش، 
ابزار و بازیگران 

 معرفی شده

رواچ و 
 2001سانتی/

ی
ابت

 رق
ی

اه
آگ

 

توسعه  فرآیند
 فرآیندفرهنگ و 

 آگاهی رقابتی

 سازمان

رویکرد استفاده از انواع 
 فرآیندعنوان ورودی به

کلی سودمند  فرآیندارایه 
 برای آغاز به کار

سکوت درباره رابطه 
اندازه سازمان با نوع 

 رویکرد
سکوت درباره 

  فرآیندجزئیات 

 1996برنر/

ی
ور

فنا
ی 

دبان
دی

 

 فناوری -

اشاره به انواع اطالعات، 
های هریک و ویژگی

ای که هریک از  استفاده
مطابق با این اطالعات 

چرخه عمر فناوری برای 
 سازمان دارند

ماتریس انواع اطالعات و 
تعیین وجه تمایز دیدبانی 

 از آگاهی

 فرآیندعدم اشاره به 

 

ی
ور

فنا
ی 

دبان
دی

 

 دیدبانی فرآیند
نظام مشوق 

 دیدبانان

 فناوری

اشاره به اطالعاتی که باید 
در گزارش دیدبانی تهیه 

 شود
معرفی انواع دیدبان با 

به نوع اطالعاتی که توجه 
 باید تهیه کنند

سکوت درباره ماهیت 
واحد اکتشاف و 

که این واحد  این
زیرمجموعه کدام 
قسمت است و چه 

هایی  تخصص
 طلبد می

نام پژوهشگر اصلی آن معرفی شده ها بهچهارده مدل مختلف شناسایی شده که هر یک از  مدل

 مواردی از این دست حاصل شد:های مذکور، به طور کلی  است. از بررسی مدل
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 های دیگر عجین بوده و بعضاً با معنی یا منظور  مفهوم اصلی دیدبانی فناوری، با کلیدواژه

ها  توان ابر واژگان و مفاهیم مرتبط را شامل این کلیدواژه رود. لذا می نسبتاً مشابه به کار می

بینی،  نگاری، پیش هدانست: دیدبانی، پویش محیطی، آگاهی )هوشمندی( فناوری، آیند

 شناسایی فرصت

 ها، دارای  توان یک مدل جامع  مانع در زمینه دیدبانی متصور شد و طبعاً هر یک از مدل نمی

 باشد.  نقاط قوت و ضعف خاص خود می

 کند، لذا خروجی مدل   هر مدل، عالوه بر چارچوب کلی دیدبانی، اهداف خاصی را نیز تعقیب می

 یدی موثر بر دیدبانی را به شکل خاص خود تعریف  کرده است. و عنصر محوری یا عامل کل

های مذکور بررسی و مقایسه شد تا معیارها و عوامل کلیدی مورد تاکید استخراج  در ادامه مدل

توان این طور نتیجه  ها می بندی کلی مدل ترین از جمعپیداست، مهم 2 طور که در جدولشود. همان

 دیدبانی محوریت دارد، عبات است از: محیط، سازمان و فناوری. گرفت که سه عنصر اصلی که در

(، در تبیین دیدبانی نقطه تمرکز دارند، مثالً برخی بر رقابت متمرکز 2ها )جدول  هر کدام از مدل

 3ها در جدول  اطمینان محیط توجه نموده اند. این نقاط توجه و تمرکز مدل شده و بعضی به عدم

توان در قالب سه  ها را می شده که مضامین اصلی مورد تاکید و توجه مدلمشخص شده و نشان داده 

گانه  موضوع محیط، سازمان و فناوری خالصه کرد. در کنار آن، برای تشریح و تحلیل ابعاد و عناصر سه

مشخص شده   3گیرند. این معیارها در جدول  ها وجوه یا معیارهایی را در نظر می فوق، هر یک از مدل

 است.

 : معیارهای معرفی شده برای عناصر مدل3ول جد

 های مورد بررسینقطه تمرکز مدل عنصر
معیار/معیارهای مورد استفاده در مدل 

 تحقیق

 محیط

 عمومی-رقابتی-(: صنعتی1987نارچال و همکاران)
عوامل مختلف  -عدم اطمینان محیط

 -فناورانه -محیطی: اجتماعی
 سیاسی -محیطی زیست-اقتصادی

 اطمینان(: عدم2001چو)
 اطمینان(: عدم2005دی و شومیکر)
 اطمینان(: عدم2010وکیاتو و رودا)

 (: استیپ2012رومر و همکاران)

 سازمان

 فعال در قبال محیط-(: رویکرد منفعل2001چو)
-فعال( -رویکرد سازمان )منفعل

-ساختار سازمان-راهبرد سازمان
 زنجیره ارزش  -فرهنگ سازمانی 

 فرهنگ-ساختار-(: استراتژی2005دی و شومیکر)
 (: زنجیره ارزش2010وکیاتو و رودا)

فعال در -(: رویکرد منفعل2001رواچ و سانتی)
 قبال محیط

 فناوری

 فناوری (: چرخه عمر2010وکیاتو و رودا)

های  فناوری -چرخه عمر فناوری
 گانه)پایین، متوسط، پیشرفته( سه

(: سطح آمادگی 2013رابینسون و همکاران)
 فناوری

های  (: چرخه عمر فناوری، فناوری2010دوراند)
 گانه سه

 (: چرخه عمر فناوری1996برنر)
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شامل شرکت یونیلیور و طور که در قسمت روش تحقیق اشاره شد، در مطالعات موردی  همان

 )نمونه تخصصی( بود.  )نمونه عمومی( و شرکت دویچه تلکام پالمولیو-کولگیت

، 2شرکت یونیلیور «واحد دیدبانی فناوری و نوآوری باز»(؛ مدیر وقت 2010)1لیچ بنابر گزارش

مدیران وجوکنندگان و رابطان با منابع خارجی سازمان ایفای نقش کرده و  عنوان جست دیدبانان به

های دیدبانی با هدف  کننده را بر عهده دارند. در این شرکت، برنامه های تحقیقاتی، نقش هماهنگ پروژه

ترین زیرساختار های آتی و ایجاد همکاری، در افق زمانی بلندمدت انجام شده و مهم گیری فناوریره

، هلند، چین و هند است. به کشور آمریکا، انگلیس 6مرکز تحقیق و توسعه در  7در این راستا، وجود 

عبارتی عناصر ساختاری این شرکت، انطباق قابل توجهی با مدل ساختاری سبک پویش پیشنهاد شده 

 در این تحقیق دارد.

تاسیس شد.  1806شرکتی آمریکایی است که در سال  3پالمولیو-شرکت کولگِیتطور مشابه  به

های بهداشتی، مراقبت  خانگی، مرقبت این شرکت متخصص در تولید، توزیع و تامین محصوالت

میلیارد دالر شد. این شرکت در  15.5، درآمد این شرکت 2018شخصی و دامپزشکی است. در سال 

% 72کشور فعالیت داشته،  86ای است که در بالغ بر  ی جهانی، نشان تجاری شناخته شده عرصه

ت خود را به فروش رسانده و در کشور محصوال 200فروش آن در خارج در آمریکای شمالی است، در 

نوآوری بسیار شناخته شده است. این شرکت، فعاالنه دیدبانی فناوری را در دستور کار داشته که 

شامل چهار قسمت اصلی خواستن، یافتن، گرفتن و منتشر کردن و مدیریت  4آن مطابق شکل  فرآیند

 شود. می

 
 پالمولیو-دیدبانی فناوری در شرکت کولگیت فرآیند: 4شکل 

، طی چهار 5مطابق شکل « 4رادار فناوری»بانی فناوری تحت عنوان  تلکام، دید در شرکت دویچه

بانی امکان دسترسی به  ی دید ی شناسایی با استفاده از یک شبکه شود. در مرحله مرحله انجام می

شود.در ادامه  ه در صنعت و دانشگاه فراهم میهای فناوران منابع اطالعاتی در رابطه با توسعه

رسد برای سازمان موضوعیت دارند در گزارشی خالصه شامل توصیف  هایی که به نظر می فناوری
                                                      
1
 Leech 

2
 Uniliver  

3
 Colgate-Palmolive 

4
 Technology Radar  
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بانی  شود. در دید ارسال می 1های کسب و کار،  به واحد اکتشاف فناوری، وضعیت پژوهشی و ظرفیت

ی انتخاب  شود. مرحله ران بیرونی استفاده میفناوری هم از کارشناسان درون سازمانی و هم مشاو

ها بر اساس میزان جدید بودن انتخاب  ی نخست، فناوری ی جداگانه است. در پرده شامل دو پرده

کنیم که این فناوری هنوز توسط شرکت پوشش داده  ی دوم اطمینان حاصل می شوند و در پرده می

ظرفیت تحقق »و « تأثیر در بازار»دو معیار  ها بر اساس ی ارزیابی فناوری نشده است.در مرحله

 شوند. بندی می رتبه« فناوری

 
 (Rohrbeck, 2007) رادار فناوری در شرکت دویچه تلکام فرآیند: 5شکل 

بانان فناوری مورد تحقیق قرار گرفته و در گزارش  طور کامل توسط دیدها به ی انتشار فناوری در مرحله

های کسب و کار را  ها، وضعیت تحقیقات و ظرفیت آخرین پیشرفتای ضمن توصیف فناوری،  خالصه

 2ی رادار ی نمایش موسوم به پرده ها، برنامه کنند. برای تسهیل در امر دسترسی به فناوری بیان می

شوند. در  بندی می ی کاری  و وضعیت توسعه تقسیم ها بر اساس حوزه درست شده که در آن فناوری

راهبرد نوآوری، مدیران ارشد فناوری و مدیران ارشد بازاریابی به صورت اسناد ها به واحد  ادامه یافته

 شود. ی نرم ارایه می چاپ شده و نسخه

 ها و متغیرهای اصلی در صنعت اپراتورهای مخابراتی ایران الگوی دیدبانی، چالش

های  های صورت گرفته، و تحلیل و تفسیر یافته شود بر اساس مصاحبه در این قسمت تالش می

کمک روش  در این راستا، بههای دیدبانی ارایه شود.  حاصل، الگوی غالب، متغیرهای کلیدی و چالش

سازی مدل شناسایی شد. در ادامه، نوبت به  ای تاثیرگذار برای بومیتحلیل مضمون، متغیرهای زمینه

حلیل آن است. ها رسید که شامل دو فعالیت اصلی ترسیم شبکه مضامین و ت بررسی و تفسیر مصاحبه

در رابطه (، شبکه مضامینی حاصل شد. 4دست آمده)جدول سازی کدهای بهبراساس ادغام و یکپارچه

 فرآیند، ابعاد حاصل از مرحله دوم پژوهش)تحلیل مضمون( با 6دیدبانی، مطابق شکل  فرآیندبا 

رابطه، گام ی اول پژوهش)فراترکیب( انطباق داده شده است. در این دیدبانی حاصل از مرحله

                                                      
1
 exploration unit  

2
 Radar Screen  
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دیدبانی فناوری افزوده شده است. به عبارتی، از دید  فرآیندی اصلی اعتبارسنجی اطالعات به مرحله

آید، دست میکنندگان و شرکاء بهکه بیشتر اطالعات از طرف تامینشوندگان، نظر به این مصاحبه

عنوان اعتبارسنجی دیدبانی فناوری مناسب برای اپراتورهای مخابراتی ایران گامی اضافی تحت فرآیند

 طلبد.اطالعات را می

 ها دست آمده از مصاحبه ی به: مجموعه کدهای پایه و سازمانده4جدول 
مضمون 

 پایه
مضمون 

 دهنده سازمان
مضمون  مضمون پایه

 دهنده سازمان
مضمون  مضمون پایه

 دهنده سازمان
مضمون 

 پایه
 دهنده مضمون سازمان

نیاز  
 مشتریان

منبع 
 زنجیره تامین اطالعات

منبع 
 انداز چشم اطالعات

شرایط 
 سازمانی

سند 
 شرایط سازمانی راهبردی

سطح 
 فناوری 

محیط 
 فناوری

ماهیت 
 سازمان

شرایط 
 سازمانی

تامین 
 کنندگان

منبع 
 اطالعات

جایگاه 
 رقابتی

 رقابتیمحیط 

 محیط رقابتی انحصار
فرهنگ 
 نوآوری

شرایط 
 سازمانی

 کاربر نهایی
منبع 

 اطالعات
نیروی 
 انسانی

 شرایط سازمانی

نیروی 
 انسانی

شرایط 
 سازمانی

شرایط  رصد  فرآیند
 سازمانی

منبع  ثبت اختراعات
 اطالعات

 شرایط سازمانی اندازچشم

حمایت 
دولت از 
تحقیق و 

 توسعه

محیط 
 سیاسی

 رصدسبک 
شرایط 
 سازمانی

 مقاالت
منبع 

 اطالعات

-شراکت

های 
 راهبردی

 منبع اطالعات

سرعت 
تغییر 
 فناوری

محیط 
 فناوری

خودانگیختگی 
 نیروی انسانی

شرایط 
 سازمانی

 رویداد فناوری
منبع 

 اطالعات
شفافیت 

 قوانین
 نظام اداری

اطالعات 
 بازار

منبع  
 اینترنت اطالعات

منبع 
 شراکت اطالعات

شرایط 
 نظام اداری قانونمندی سازمانی

 منابع مالی
شرایط 
 سازمانی

 همایش
منبع 

 اطالعات
 واحد رصد 

شرایط 
 سازمانی

کاربر 
 نهایی

 منبع اطالعات

حمایت 
دولت از 
تحقیق و 

 توسعه

محیط 
 سیاسی

فرهنگ 
 سازمانی

شرایط 
 شراکت  سازمانی

منبع 
 اطالعات

ساختار 
سازمانی 

 رصد
 شرایط سازمانی

روابط 
 فردی

محیط 
 اجتماعی 

فرهنگ 
 سازمانی

شرایط 
 سازمانی

 رصد فرآیند
شرایط 
 سازمانی

های بدیل
 فناوری

 فناوری

نظام 
 اداری

محیط 
 نظام تشویقی سیاسی

شرایط 
 واحد رصد سازمانی

شرایط 
 سازمانی

جایگاه 
 موقعیت رقابتی رقابتی

روابط 
 المللی بین

محیط 
 سیاسی

کنندگان  تامین
 فناوری

منبع 
 اطالعات

 بلوغ فناوری
ریسک 
 فناوری

شبکه 
 همکاری

 شرایط سازمانی

ی اندازه
 شرکت

شرایط 
 سازمانی

ساختار 
 سازمانی رصد

شرایط 
 سازمانی

شفافیت 
 قوانین

 نظام اداری
ائتالف 
 راهبردی

 شرایط سازمانی

مجامع 
اطالعاتی 

 المللی بین

منبع 
 اطالعات

رقبا و 
 مشتریان

منبع 
 اطالعات

سبک  نظام اداری ثبات
 رصد

 شرایط سازمانی

 متخصصان
منبع 

 اطالعات
 روندهای بازار

منبع 
 اطالعات

 نظام اداری قانونمندی
نگرش 
 مدیریتی

 شرایط سازمانی
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مضمون 
 پایه

مضمون 
 دهنده سازمان

مضمون  مضمون پایه
 دهنده سازمان

مضمون  مضمون پایه
 دهنده سازمان

مضمون 
 پایه

 دهنده مضمون سازمان

ساختار 
سازمانی 
 دیدبانی

شرایط 
 سازمانی

کاربران نهایی 
 زنجیره تامین

منبع 
 اطالعات

شرایط  واحد رصد
 سازمانی

ساختار 
سازمانی 

 رصد
 شرایط سازمانی

سبک 
 رصد

شرایط 
 سازمانی

ساختار 
 سازمانی رصد

شرایط 
 سازمانی

 کنندگان تامین
منبع 

 اطالعات
های شبکه

 مجازی
 منبع اطالعات

ارتباطات 
 فردی

منبع 
 اطالعات

مشتری 
 بالفصل

منبع 
 اطالعات

سطح سازمانی 
 رصد

شرایط 
 سازمانی

رویدادهای 
 منبع اطالعات المللی بین

های  پروژه
دانشگاه و 

 صنعت

منبع 
 اطالعات

 اندازه سازمان
شرایط 
 سازمانی

 سبک رصد
شرایط 
 سازمانی

افراد 
 کلیدی 

 شرایط سازمانی

مقاالت 
 علمی

منبع 
 اطالعات

 محیط رقابتی سهم بازار
ها و نمایشگاه
های  کنگره

 المللی بین

منبع 
 اطالعات

قوانین 
 شفاف

 نظام اداری

 فرآیند
 رصد

شرایط 
 سازمانی

نفوذ 
 المللی بین

شرایط 
 سازمانی

 مشاور بیرونی
منبع 

 اطالعاتی

های  پروژه
مشترک 
دانشگاه و 

 صنعت

 منبع اطالعات

چرخه 
عمر 
 فناوری

محیط 
 فناوری

 مشاور بیرونی محیط رقابتی جایگاه رقابتی
شرایط 
 سازمانی

  

که بیشترین کد پایه در ارتباط با کد ها، اینی قابل توجه در رابطه با تحلیل مصاحبهنکته

کد  16ی اطالعات )دهندهمورد( بوده و بعد از آن به ترتیب برای کد سازمان 21) ی سازمانسازمانده

مورد( وجود داشت. به عبارتی،  5)تنها  ی فناوریکد پایه( و برای کد سازمانده 10پایه(، برای محیط )

خابراتی ایران، عوامل آید که در صنعت اپراتورهای م ها چنین برمیبراساس تحلیل و کدگذاری مصاحبه

سازمانی بیشتر از سایر عوامل اهمیت داشته و بیشتر مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در کنار آن، 

شناسایی یا فقدان آگاهی نسبت به  این انگاره نیز قابل توجه است که مشکل اصلی صنعت، عدم

 و نمود. های جدید نیست، بلکه مشکل را باید در عناصر دیگر جستج فناوری

 
 آمده از فراترکیبدستدیدبانی به فرآیندهای کیفی با : انطباق ابعاد دیدبانی حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه6شکل 
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 الگوی موجود دیدبانی فناوری در اپراتورهای مخابراتی 

-به همین سبب، شرکت است. های مهم این صنعت، نرخ باالی تغییرات فناورانهیکی از مشخصه

اپراتور مخابراتی برای رصد تحوالت فناورانه بیش از هرجا به دو سوی زنجیره یعنی تحوالت های 

ی زیرساختارهای مخابراتی و در سوی مقابل دهندههای توسعهفناورانه در ابتدای زنجیره، در شرکت

ینی خدمات بنیازهای کاربران نگاه دارند. همچنین، در راستای پویش و دیدبانی فناوری و بازار و پیش

های آتی، روند فناوری، گزارش موسسات تحقیقاتی و بعضاً استاندارد، چرخه حیات فناوری،  یا سرویس

ها در فناوری مورد  گذاری آن راهبردی اپراتورها و تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و میزان سرمایه

ذیل وظایف ادارات بخش  گیرد و بعضاًبررسی قرار می گیرد.  این رصد به صورت دائمی انجام می

 گیرد. راهبردی، تحقیق و توسعه و طرح و توسعه شبکه قرار می

 نمونه اول)همراه اول(

های ی راهبردهای فناوری به امر رصد تحوالت فناوری در شرکتشرکت همراه اول در اداره

-ها و کنگرهاههای زیرساخت پرداخته و حضور مدیران ارشد و میانی در نمایشگی فناوریدهندهتوسعه

کارهای اصلی شرکت برای رصد فناوری است. در واقع، این المللی این صنعت، ازجمله راههای مهم بین

های بزرگ در صنایع باالدستی و نیز رقبا است. ی شرکتواحد مسئول اصلی رصد تحوالت فناورانه

ت فناوری این شرکت، نگاشای دیتاکن، آرتور و اورنج ضمن تدوین رههای مشاورههمچنین شرکت

 دهند.ها را در اختیار آنان قرار میاطالعات مرتبط با توسعه فناوری در سایر شرکت

 نمونه دوم )ایرانسل(

های مخابراتی، نگاه به ثبت ی زیرساختدهندههای توسعهدر رابطه با تحوالت فناورانه در شرکت

ان که تیها معطوف است. شرکت امهشگااختراعات، مقاالت منتشره و رویدادهای فناوری مثل نمای

-% از سهام شرکت ایرانسل را در اختیار دارد، در واحدی تحت عنوان مرکز رصد فناوری و آینده49

دهد. البته   نگاری این مهم را به انجام رسانده و اطالعات الزم را در اختیار شرکت ایرانسل نیز قرار می

گیری روندهای فناوری و بازار،  نتخاب فناوری با ماموریت رهدر شرکت ایرانسل نیز معاونت فنی و ا

 مسئول رصد تحوالت فناورانه است.

 نمونه سوم )شرکت زیرساخت(

های مختلف جهت  با توجه به نیاز، به منظور ارتقای دانش و هماهنگی شرکت، جلساتی با بخش

و جلساتی با دعوت از  ها شود. همچنین همایشهای جدید تشکیل می ها و فناوری معرفی سرویس

سازندگان تجهیزات نیز برگزار شده و به عبارتی، قبل از اکتساب فناوری تقریبا تمام شرکت با کلیات 

 فناوری موردنظر آشنا هستند. با این وجود، 

المللی و های بزرگ بینطور منظم با مدیران ایرانی شاغل در شرکتمعموالً مدیران ارشد راسا ًو به

های تراز اول آمریکایی در ارتباط بوده و نسبت تغییر و تحوالت استادان ایرانی شاغل در دانشگاهنیز 

 کنند.  اطالعات کسب می
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به این ترتیب، در رابطه با سوال اصلی، یعنی عوامل اصلی موثر بر مدل دیدبانی فناوری، باید گفت 

یدبانی فناوری این صنعت، اهمیت دهند که چهار عامل اصلی در دهای این قسمت نشان میتحلیل

دهد عالوه بر سه عامل اصلی منتج از مطالعات )یعنی محیط، سازمان و  ها نشان می یافتهدارد. 

گذاری  نام« اطالعات»شوندگان قرار گرفته است که آن را  فناوری(، بعد دیگری نیز مورد توجه مصاحبه

چهار عامل موثر و معیارهای مورد تاکید و توجه ایم. بنابراین، در صنعت اپراتورهای مخابراتی  کرده

 خواهد بود. 5ها، مطابق جدول  آن
 ها( بندی مصاحبه : عناصر اصلی و معیارهای کلیدی موثر بر دیدبانی )تحلیل و جمع5جدول 

 ردیف
نقطه تمرکز و عناصر 

 اصلی
 معیارهای کلیدی مورد تاکید

 سیاسی، اجتماعی و رقابتی محیط 1

 سازمان 2
های ماهیت، فرهنگ، مزیت رقابتی، اهداف راهبردی و ویژگی

 نظام رصد

 های فناوری مورد نظرسرعت تغییر، چرخه عمر، ریسک و بدیل فناوری 3

 ابزار و منابع اطالعات 4

 ها استخراج شده در الگوی موجود دیدبانی فناوری  موانع و چالش
کسب اطالع از تحوالت( با )میزان و نحوه نوع اطالعات به دست آمده در الگوی دیدبانی موجود، 

تواند به حفظ موقعیت کمک  وجود تالش بسیار، نهایتاً ضعیف بوده و این قبیل اطالعات حداکثر می

زرگ در ب چالش موانع سیاسیالمللی، با های بینها برای همکاری کند نه پیشرفت. در ایران، شرکت

-تراشی ایاالت متحده برای فعالیت شرکتباشند. از جمله موانع مهم، مانع الملل مواجه می عرصه بین

به  باشد. همچنین فعالیت در در سایر  کشورها با توجه  های برتر میی فناوریهای ایرانی در حوزه
 مشکل است.های ایرانی در برابر رقبا و شرکای بالقوه بسیار شرکت یکوچک بودن جثه

شکل خودجوش و عمدتاً از طریق  گاه خود افراد هستند که بهدر انجام دیدبانی فناوری، گه

-ها، ضمن آگاهی از تحوالت و احیاناً نوآوری)منابع آشکار( یا شرکت در همایش وجو در اینترنتجست

-اده از کارکنان بهالبته، درخصوص استفرسانند. های جدید فناورانه، موضوع را به اطالع مافوق می

مانع از امکان حضور کارکنان  مشکل مالیکه عنوان دیدبان فناوری، دو نکته مهم وجود دارد: اول این

های ی طراحی سیستمکه در حوزهتر آنی مهمالمللی و کسب اطالع شده و نکتهدر مجامع بین

افراد طراح سیستم در سطح )ماموریت این شرکت(، با توجه به انگشت شمار بودن تعداد  مخابراتی

 جهانی، ایشان اعتقادی به این که کارکنان منبع کسب اطالع هستند، نداشتند.

عالقگی مدیریت عالی های دولتی به موضوع مطالعه و نیز بیدلیل عدم توجه و عنایت سازمانبه

پیگیری ها و مباحث علمی در کنار فقدان سازوکاری مشخص برای هایی به نوآوری چنین سازمان

 گیری، رصد یا دیدبانی فناوری وجود ندارد. های فناورانه، در عمل نظام مشخصی برای رهپیشرفت
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ثمر به دلیل نبود نظام تعریف شده و نیز وجود فرهنگ بوروکراسی شدید، معموالً پیگیری و به

ی افراد )به عنوان های زیاد طلبیده و البته ماحصل و بهره اندکی برادلهایی، خون رساندن چنین ایده

 دیدبان فناوری( در پی دارد.

سوی پایش و نظارت بوده و بیشتر اطالعات مربوط به تحوالت فناوری،  ها، به حرکت شرکت

است. تجارب انتخاب فناوری در 1کنندگان و فروشندگان بزرگ فناوری انتخاب فناوری و غیره، از تامین

 این مجموعه چند مالحظه کلیدی دارد:

ای در تصمیمات  شود، تاثیر قابل مالحظه ت شخصی که با منافعی نیز همراه میارتباطا (1

 اب فناوری جدید دارد؛مربوط به معرفی و انتخ

ب و اغلب مالحظاتی بعضاً ناگزیر از نوع سیاسی یا اقتصادی وجود دارد که مانع از انتخا (2

 شود؛ گیری فناوری مناسب می ره

که افراد درون سازمان را به رصد فعال تحوالت  فضای غالب سازمان دولتی، بیش از آن (3

 دهد؛ گیری از چالش سوق می رهفناورانه تشویق کند، آنان را به سوی انفعال و کنا

شده با سطح نیاز درک شده توسط متخصصات و کاربران،  گاه، سطح بلوغ فناوری خریداری (4

 تواند هزینه باالیی بر سیستم تحمیل کند. متفاوت است و این می

 های الگوی آینده دیدبانی فناوری چارچوب و ویژگی

 و ساختار دیدبانی فناوری را در این موارد برشمردند: فرآیندترین نکات در مهم

کنندگان نهایی( )مصرف های مربوط به مشتریانلزوم توجه به نگرش فشار تقاضا و استفاده از داده (1

 ری شرکت اریکسون(؛به پژوهشگاه مشت)اشاره  در ساختار دیدبانی فناوری

های موازی در توسعه فناوری و نیز در های بدیل و راه های موازی برای بررسی گزینهنیاز به تیم (2

 ی بیرونی؛های مرتبط با تحوالت فناورانه آوری و تحلیل دادهجمع

 رو بودن(؛رو یا دنباله)پیش درنظر گرفتن جایگاه رقابتی شرکت (3

 سازی؛های فرادستی و شبکهرک با شرکتهای مشتتالش برای تعریف پروژه (4

هایی های جهانی را چنین ائتالفکه پروتکلهای بزرگ راهبردی با توجه اینعضویت در ائتالف (5

 زنند،رقم می

 ریزی راهبردی غلطان()برنامه بازسازی و تجدیدنظر مستمر اهداف با توجه به تحوالت فناورانه (6

)حل مشکل گرایش فنی  ی مدیریت ارشد سازمانیبدنههای مدیریت راهبردی در تقویت مهارت (7

 های راهبردی محیط(توجه به پویاییشدید مدیران ارشد سازمانی و عدم

طور که های دیدبانی اپراتورهای مخابراتی ایران، همانترین چالشبنابراین در ارتباط با سوال مهم

ترین چالش، یکی از منابع عامل اطالعات، مهمهای انجام شده، در رابطه با اشاره شد، براساس مصاحبه

                                                      
1 Vendors 
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)مصاحبه با عضو هیات مدیره شرکت همراه  اطالعاتی یعنی شرکاء است که طبق نظرات اعالم شده

لحاظ فناوری برای خود ندارند. در رابطه با عامل محیطی، های ایرانی شرکای تراز اول بهاول(، شرکت

توان به مواردی ها می ی آندر راه دیدبانی اعالم شد که ازجمله عنوان چالش عمده تقریباً تمام ابعاد به

چون فقدان سیاست حمایت دولت از تحقیق و توسعه اشاره کرد. در رابطه با عامل سازمانی نیز، بعد 

فرهنگی مشتمل بر نظام تشویقی، نگرش مدیریتی، فرهنگ نوآوری و خودانگیختگی کارکنان، ماهیت 

ی کوچک در مقایسه با رقبا، تعداد کم کارکنان دانشی و فقدان عت، جثههای این صندولتی شرکت

رصد  فرآیندهای نظام رصدی شامل سبک رصد و های بزرگ و باالخره بعد ویژگی حضور در ائتالف

 های رصد است.صورت نامنظم ازجمله اعم چالش به

شوندگان دیدبانی، مصاحبهترین نیازهای در رابطه با سوال فرعی دوم این تحقیق،یعنی مهم

)با اشاره به  ترین نیازهای دیدبانی فناوری در صنعت اپراتورهای مخابراتی ایران را ارزیابی محیط مهم

رو در اطمینان بسیار باالی محیط تجاری ایران(، ارزیابی وضعیت سازمان)با توجه به موقعیت دنبالهعدم

کنندگان بزرگ و تاثیرگذار این صنعت و نیز با تامینهای رقابت جهانی( و امکان مشارکت در ائتالف

 دانستند. بزرگ می

 گیری بحث و نتیجه -5

تالش علمی بود برای پاسخ به نیازی تحت عنوان دیدبانی فناوری برای اطالع مناسب این تحقیق 

ر دادن تواند در عین هد هایی که میکاریموقع نسبت به تحوالت فناورانه و ممانعت از دوباره و به

های اپراتور مخابراتی ایرانی را دچار لطمات مالی و اعتباری جبران ناپذیر  های طالیی، شرکتفرصت

های موجود، با گیری از تجارب علمی و عملی و مدلسازد. در این پژوهش کوشش شد، ضمن بهره

با کمک حال لحاظ شرایط خاص صنعت اپراتور مخابراتی ایران، مدلی بومی طراحی شود. درعین

نظرسنجی از خبرگان، ارتباطات و ضریب تاثیر عوامل و متغیرهای کلیدی مورد بررسی قرار گرفت. 

نقص برای تمام صنایع در ای بیتوان ادعا کرد این پژوهش نسخهها، نمیهرچند با توجه به محدودیت

شکل مناسب و مقتضی بهتمام شرایط است، اما تالش شد تا در حد امکان به تمام ابعاد و زوایای بحث، 

 . نگریسته شود و نیز امید است که در آینده تحقیقاتی در جهت تکمیل هرچه بیشتر آن صورت گیرد

ای های مختلف موجود، هریک به موضوع دیدبانی فناوری از جنبهاشاره شد، مدلطور که همان

کاری ی راهها و ارایهخاص پرداخته بود و این تحقیق تالشی بود برای تکمیل و تلفیق این مدل

ی نخست، این پژوهش کوشید تا با تلفیق این کاربردی به اپراتورهای مخابراتی ایران. در واقع، در وهله

ی دومی ها بیافزاید. نکتهمدل، نواقص هریک را به نوعی رفع و با نگاهی چند وجهی بر غنای آن 14

سازد، توجه آن نسبت به متغیرهای موثر بر ینوعی متمایز مکه این تحقیق را از تحقیقات پیشین به

طور صریح به متغیرهای های مورد بررسی بهیک از مدلدیدبانی فناوری است. در حالی که تقریباً هیچ

ها ها و متغیرهای اصلی این مدلفرضاصلی تاثیرگذار اشاره نداشتند، این تحقیق اوالً به احصای پیش
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تر، شناسایی عنصر ها یافت و از آن مهمو فناوری را در این مدل پرداخت و سه متغیر محیط، سازمان

عنوان متغیری مهم در دیدبانی فناوری است که در  چهارم یعنی ماهیت اطالعات اعم از منبع و ابزار به

 ها اشاره نشده بود.تحقیقات قبلی به آن

در ایران بر خالف روند  های قابل توجه و تامل و متفاوت این پژوهش، آن است که از جمله یافته

آوری اطالعات مورد های اجتماعی و اینترنت به عنوان ابزارهای جمع رشد جهانی، استفاده از شبکهروبه

محور رو به  ی فزاینده از این نوع ابزارهای برخط و شبکه تایید قرار نگرفت. در حالی که استفاده

نی به این ابزارهای جدید و رو به رشد گسترش است، جالب است که مصاحبه شوندگان اعتقاد چندا

 های آتی باشد.   تواند خود موضوعی برای پژوهش ندارند و این یافته قابل تامل می

شود  پژوهش حاضر به سبب نو بودن موضوع و قلمرویی که داشت، پژوهشی پیشگام محسوب می

داد، و از طرف  و توسعه میکه از یک سو باید مبانی نظری و ادبیات را به شکل اکتشافی معرفی کرده 

پرداخت. درصورتی که ادبیات آن برای مخاطبان مصاحبه و پرسشنامه  دیگر درباره آن به پژوهش می

کمتر شناخته شده بود و از طرف دیگر، اطالعات منسجم و مفصل در ارتباط با موضوع از قبل تولید 

 نشده بود.

ه اطالعات موثق و معتبر مواجه بود و هایی نظیر دسترسی ب همچنین این پژوهش با محدودیت

ای  حتی مواردی ساده–های مورد مطالعه در جهت ارایه اطالعات الزم  همکاری سازمانی شرکت

چندان رضایت بخش نبود. نکته مهم دیگر، این که وضعیت  -همچون مانند ساختار سازمان

به تعبیری با توجه به موثر های مورد مطالعه به لحاظ خصوصی یا دولتی بودن شفاف نبوده و  شرکت

ها  این گونه شرکت« خصولتی»ی یا به عبارتی ماهیت  بودن عامل سازمان در مدل، رفتار دوگانه

 ساخت. بررسی دقیق را با مشکل می

رسد به ارایه پیشنهادهایی عملی برای استفاده از دستاوردهای این در بخش پایانی کار نوبت می

ی راه. درخصوص پیشنهادات محقق عالقمند به موضوع دیدبانی برای ادامههایی برای تحقیق و توصیه

 ی این تحقیق و دستاوردهای پژوهشی قابل توصیه است:عملی موارد زیر با توجه به تجربه

 های رصدانداز مشخص جهت سمت و سو بخشی به فعالیتتدوین سند راهبردی با چشم (1

گیری رقبا، تحوالت در نگرش و نیاز مشتری، ره ایجاد واحد مجزای دیدبانی با ماموریت رصد (2

 های فروشگیری رویدادهای فناورانه با استفاده از نیروی تیمکنندگان  و پیشرکاء و تامین

 ایهای منظم دورهی رصد منظم در سازمان همراه با انتشار گزارشایجاد رویه (3

 های اطالعات فنی مهم عضویت در پایگاه (4

 های بزرگ این صنعتائتالفتالش برای عضویت در  (5
شک به دلیل هرچند این پژوهش کوشید تا به ابعاد مختلف مدل مناسب دیدبانی  بپردازد، بی

ی تحقیق باز است. در این راستا، های گریزناپذیر و نو بودن موضوع، همچنان راه برای ادامهمحدودیت
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شود موضوعات زیر را باشند، توصیه میی دیدبانی فناوری عالقمند به محققان ارجمندی که به حوزه

 ی پژوهش خویش قرار دهند:دستمایه

 بررسی عوامل موثر بر دیدبانی فناوری در سطح ملی (1
 بررسی میزان و وزن تاثیر هریک از متغیرهای شناسایی شده در این تحقیق بر دیدبانی (2
 ارزیابی تاثیر دیدبانی بر میزان نوآوری سازمانی (3
 بر عملکرد سازمانسنجش تاثیر دیدبانی  (4
 بررسی مدل مناسب دیدبانی فناوری در سایر صنایع ایران (5
های اجتماعی به عنوان  بررسی دالیل عدم تمایل به استفاده از ابزارهای اینترنت و شبکه (6

 ابزارهای مهم دیدبانی
ها )خصوصی، دولتی، ترکیبی( در نحوه پرداختن به دیدبانی  بررسی تاثیر ماهیت شرکت (7

 فناوری

نظر های مهم این صنعت در ایران، بهین حال با توجه به ماهیت نیمه دولتی بودن شرکتدرع

ی بین سازمانی، به تسهیل جریان توانند با ایجاد شبکهرسد این سیاستگذاران هستند که میمی

های جاری از ها کمک کنند. تالش برای تغییر سیاستافزایی بین آناطالعات فنی و دانشی و هم

های سیاستی و آگاهی بخشی از های پیشنهادی، گزارشهای صنفی و تدوین سیاستتشکلطریق 

تواند های دیدبانی و ترسیم دورنمای این حوزه توسط بازیگران عمده، میطریق انتشار گزارش

های توسعه ها با برنامهراستا سازی این سیاستها و همسیاستگذاران را به تجدید نظر در سیاست

 صنایع این حوزه مجاب کند.فناوری 
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