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 چكيده
نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش حاضر که با وتوسعه تحقیقمدیریتی است که در افزایش کارکرد  ترین فعالیتهوشمندی فناوری مهم

ندی وکار هوشمهای کسبانجام شده است، شناسایی و ارزیابی ارزش پیشنهادی در مدلرویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای قیاسی 
ن تریعنوان مدل مفهومی انتخاب و مهموکار استروالدر به. با توجه به پیشینه پژوهش، مدل کسباستهای منتخب فناوری در شرکت

وکارهای هوشمندی فناوری مصاحبه شد. صاحبان کسبجزء آن یعنی ارزش پیشنهادی مبنای سوالات مصاحبه قرار گرفت و سپس با 
افزار جهت تحلیل محتوای انجام شد. این نرم Maxqdaافزار کیفی گیری از نرمتحلیل هر مصاحبه از طریق بررسی خط به خط و با بهره

کار شناسایی وپیشنهادی هر کسبهای کند. براساس نتایج تحلیل محتوای کیفی، ارزشها کمک میکیفی بوده و صرفا به ساماندهی یافته
که مورد تایید خبرگان هوشمندی استفاده شد  وکار از معیار استروالدرهای کسبمنظور ارزیابی ارزش پیشنهادی مدلشد. سپس به 
، "یپاسخگویی به نیاز مشتر"، "نرخ افزایش ارزش برای مشتریان"معیارهای ارزیابی شوندگان، براساس نظرات مصاحبه .فناوری است

گر اند که بیانامتیازهای کم یا متوسط را دریافت کرده "سازیسفارشی"و  "مشارکت مشتری در فرایند خلق ارزش"،"رضایت مشتری"
 و درست تحلیل ها، عدمفناوری توسط بنگاه هوشمندی خدمات ضرورت و مفهوم درک کشور، عدم در وتوسعهتحقیق بودن اهمیت کم

 هوشمندی خدمات بودن نوپا و آینده، ناشناخته به هابنگاه کمتر دهندگان خدمات، توجهتوسط ارائه فناوری هوشمندی نتایج مناسب
  فناوری است.
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 مقدمه -1
ا عنوان هوشلللمندی جلدیدی بمفهوم  8911در اوایلل دهله 

های خصللوف فناوریدسللت آوردن اطلاعاتی درفناوری با هدف ب

موجود و نوظهور، اخذ تصللمیماتی بهینه در حوزه فناوری، آگاهی 

قیق و سلللریی نیازهای بینی دهلا، پیشاز رونلد تیییرات فنلاوری

توان اذعان [، کله به طور یقین می88بوجود آملد  فنلاورانله آتی

ترین حیللاتیترین و مهمی فنللاوری یکی از کلرد  هوشلللمنللد

اهمیت هوشللمندی  فرایندهای مدیریت فناوری اسللت. با توجه به

ها که در گسلللترش نوآوری و فناوری برای ادامه حیات سلللازمان

همچنین افزایش مزیت رقابتی آنها نقش بسلللزایی دارد، ترویج و 

وان باشد. شاید بته میتوسعه این پدیده نوظهور بسیار شایان توج

های ترویج هوشلللمندی فناوری، نگاه به گفت: یکی از بهترین راه

تر از آن وکار و مهممفهوم هوشلمندی فناوری به ماابه یک کسب

چراکه انتخاب نادرست مدل   وکار موفق استارائه یک مدل کسب

ها اروکوکار منجر به شکست بسیاری از این نوع کسبیک کسلب

وکار (، مدل کسللب8181)از نظر اسللتروالدر و پینورشللده اسللت. 

منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را نشان 

هدف  توان گفت کهوکار مییک مدل کسلللب دهد. با توجه بهمی

و زمانی این سود کسب  استوکاری کسلب سود نهایی هر کسلب

خواهد شد که سازمان بتواند ارزشی را به نهادهای دیگر ارائه دهد 

ه اسلللت که تمام شلللدو در نتیجله براسلللاس همین ارزش ارائه 

هادها گیرد و همکاری با دیگر نهای شلللرکت شلللکل میفعلالیت

ترین و یکی از مهم ،[. از همین منظر81پللذیرد صلللورت ملی

 آن "ارزش پیشنهادی"وکار یک مدل کسبدارترین اجزای اولویت

وکار از اجزای مدل کسبکه ارزش پیشنهادی به سایر اسلت  چرا

های کلیدی، تامین کنندگان ها، فعالیتجملله مشلللتریلان، کانال

و بدون آن، سلایر اجزا وجود نخواهند داشت یا  بخشلدمفهوم می

یده [. بنا بر عق81 هلا نخواهد بوددسلللت کم دلیلی برای وجود آن

الات ارزش ومسللتقیم از سللطور به(، عناصللری که 8111لمبرت)

عنوان عناصر پایه و اصلی مدل شوند، بهپیشلنهادی اسلتخرام می

[. نکته دیگری که در مورد ارزش 81شوند وکار محسوب میکسب

این است که این ارزش به چه  ،باشلدپیشلنهادی حائز اهمیت می

[ 81دهد ارزش در خلاء رخ نمیشود؟ چراکه ارائه کسانی ارائه می

همان محصولات و  ارزش و بنابر تعریف ارزش پیشنهادی، در واقی

شلللود. در نتیجه هدف نهایی خدماتی اسلللت که به بازار ارائه می

هستند که شامل نهاد یا نهادهایی  "مشتریان"ارزش پیشلنهادی 

شللود. یک سللازمان به منظور هسللتند که ارزش به آنها ارائه می
 

2 Radical changes 

ش فروش خود و در نهایت کسب سود، لازم است تا در جذب افزای

و حفظ مشلتریان خود بکوشد، از این رو لازم است تا ارتباطاتی را 

توان در مفهومی با مشلللتریان خود ایجاد کند که این روابط را می

[. کانال، مفهومی اسلللت که از 99جسلللتجو کرد  "کانال"به نام 

باط برقرار کرده و با ارائه طریق آن سللازمان با مشللتریان خود ارت

ارزش به آنها، به منافی حاصللل از ارائه محصللولات و خدمات خود 

به آن   در همین راستا همانطوری که قبلا .[81و  6 یابددست می

وکار از اهمیت بسیار زیادی اشلاره گردید، انتخاب مدل یک کسب

ها را در تواند شلللرکتبرخوردار اسلللت و انتخلاب نادرسلللت می

فناوری با چالش و شللکسللت مواجه  2رویی با تیییرات بنیادینرویا

ها شللرکتتوان برای شللکسللت این سللازد. از جمله دلایلی که می

هلای یادگیری محدود، اطلاعات قلابلیلتعنوان کرد عبلارتنلد از  

و  81، 88 ناکافی از روندهای فناورانه و عدم شلایستگی مدیریتی

العمل [، عکس81وری ، فرایند ضعیف و ناقص هوشمندی فنا[98

. [91و  9 ها در مقابل تیییرات فناورانهضلللعیف و ناقص شلللرکت

ن هایشاکنند که شرکتهمچنین بیشتر مدیران راهبردی ادعا می

شلان همگام هستند، اما های حوزه تخصلصلی فعالیتبا پیشلرفت

مند برای به دام انداختن و درک عناصللر اصلللی آنها روشللی نظام

که در اطرافشلللان اسلللت را  اطللاعلات عمومیتیییر فنلاوری از 

ها از نظر [. یکی دیگر از دلایل مهم شلللکسلللت شلللرکت1ندارند 

اسلتروالدر وجود مشکل در سه بعد ارزش پیشنهادی، مشتریان و 

تر چراکه از نظر وی این سه جزء از سایر اجزا مهم  باشدمی کانال

. با شودکه باعث خلق ارزش میاستو همچنین این سه جز  اسلت

توجله بله مطلالب گفته شلللده و اهمیت ارزش پیشلللنهادی در 

وکارهای موردمطالعه این پژوهش در کسللب، وکارهای کسللبمدل

صلللنعت نفت و گاز، مرکز  -شلللاملل مرکز رصلللدخلانله فناوری

سلللازان صلللنایی معدنی، ایده -هوشلللمندی و رصلللدخانه فناوری

ام )عام((، انج -)عام(، اندیشللکده صللنعت و فناوری -عصللرآفتاب

عنوان مراکز مورد وکارها بهشلده است. از دلایل انتخاب این کسب

ارها، وککسب ینا یرصد فناور یتسلابقه فعالتوان به بررسلی می

 برمیاز من یی و صنا ینا یدیکل هاییتدر فعال یفناور یسهم بالا

اشلاره کرد. لازم به ذکر است که  ی در این صلناییبه رصلد فناور

ترین جز مدل مهم وهش، شناسایی و ارزیابیهدف از انجام این پژ

 وکار یعنی ارزش پیشنهادی است.کسب
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 ادبيات تحقيق  -2

 هوشمندی فناوری -2-1

که منجر به معرفی گردید  عنوان روشیهوشمندی فناوری به

افزایش عملکرد توسلللعه فناوری از طریق خلاقیت، شلللناسلللایی 

در مواجهه های جدید جایگزین و کاهش احتمال شکست فناوری

 [.98 شودمیهای فناورانه با ناپیوستگی

وکار از منظور موفقیت در کسلللبدرک تیییرات فنلاورانله به

هایی که در از این رو، شللرکت راهبردی حائز اهمیت اسللت لحاظ 

جریلان جلدیلدترین اطلاعات فناورانه هسلللتند، معمولا نوآورتر و 

هوشللمند منتظر های سللازمان". [91و  86، 9 تر هسللتندرقابتی

طور فعال به پایش تیییرات محیطی، بلکله بله ،ملاننلدتیییر نمی

 [.  6 "پردازندمیبرداری از آنها های جدید و بهرهنوآوری
ها و حمایت از کارگرفتن فرصللتههدف هوشللمندی فناوری، ب

هلا در مقابل تهدید از طریق دریافت سلللریی اطلاعات سلللازملان

ازمان اسللت. در فرآیند هوشللمندی فناورانه مربوط به محیط سلل

وتحلیل و تبادل اطلاعات مربوط به تجزیلهآوری، جمیفنلاوری بلا 

می و فناورانه داخل سازمان فرایندهای فناورانه، از تصمیمات عمو

گردد. براسلاس این تعریف، هوشلمندی فناوری شامل می حمایت

[. 89واردان اسلللت ها و تازهشلللگاهتحلیل رقبا، دانوتجزیهپایش و 

عنوان (، هوشلللمندی فناوری را به8991اشلللتون و اسلللتیسلللی)

ها و مسللائل حیاتی در اطلاعاتی درباره رویدادها، فرایندها، فعالیت

کنند که دارای میکار تعریف وکسلللبمحیط فنلاورانه مربوط به 

ارزش رقابتی کافی اسللت. همچنین هوشللمندی فناوری بوسللیله 

وتحلیل و تجزیهآوری، جمیعنوان فرایند شلللناسلللایی، رتر بلهپو

کارگیری اطلاعات مناسللب مربوط به توسللعه فناوری و تیییرات هب

فناورانه و فرایندها و رویدادهایی در محیط فناورانه، تعریف شللده 

 .[81است 

 وکارمدل کسب -2- 2

 نظرانتوسط صاحبوکار، تعاریف ارائه شلده در ادبیات کسلب

بندی کرد. این سه سطم توان در سله سلطم مختلف دستهرا می

 :[89  عبارتند از
 وکار یک مدل کسب سطم معرفی اجزای 

 وکار سطم معرفی انواع مدل کسب 

 وکارای واقعی از یک مدل کسبسطم معرفی نمونه 

( ابزاری 8111وکار از نظر اسلللتروالدر و دیگران)مدل کسلللب

ای از اجزا و روابط بین آنها تشکیل که از مجموعهمفهومی اسلت 

کند. همچنین شلده اسلت و منطق درآمدزایی شرکت را بیان می

توصیفی از ارزش ارائه شده سازمان به مشتریان موردنظر، معماری 

سللازمان و شللرکای آن برای خلق، بازاریابی و انتقال این ارزش و 

ی سللودده و پایدار های درآمدسللرمایه مربوط برای ایجاد جریان

 است.

 "استروالدر"وکار از دیدگاه مدل کسب -2-3

وکار شللناسللایی بلوک سللازنده مدل کسللب 9در این دیدگاه، 

“  9وکاربومِ مدل کسب” شلده است که اجزای این مدل که با نام 

 [:81شود میشود شامل موارد زیر میشناخته 

 

 
 وکار استروالدرمدل کسب :1شكل 

 
3 Business Model Canvas 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmNremcPVAhVpCcAKHRQ-CbUQFghcMAk&url=http%3A%2F%2Fmodir.tv%2Fwhat-is-business-model-canvas%2F&usg=AFQjCNHfLfrTs3SQ4hOv2T_6wHeW85g9kA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmNremcPVAhVpCcAKHRQ-CbUQFghcMAk&url=http%3A%2F%2Fmodir.tv%2Fwhat-is-business-model-canvas%2F&usg=AFQjCNHfLfrTs3SQ4hOv2T_6wHeW85g9kA
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هلای مشلللتری: هر سلللازمان به یک یا چند بخش از بخش .8

  کندمیمشتریان خدمت 

دنبال حل مشلللکلات  سلللازمان بههای پیشلللنهادی: رزشا .8

های پیشنهادی و از طریق ارزشمشتری و برآوردن نیازهای ا

 است 

های ارتباطی، های پیشللنهادی از طریق کانالها: ارزشکانال .9

 شود میفروش به مشتریان ارائه  توزیی و

های مشللتریان روابطی ارتباط با مشللتری: با هریک از بخش .1

 شود می د شده و این روابط حفظایجا

ای های پیشلللنهادی که به گونههای درآمدی: ارزشجریلان .1

 هاید، منجر به جریانشومیآمیز به مشلتریان ارائه موفقیت

  دگردمیدرآمدی 

ائه نیاز برای ارهلای موردیلدی: عبلارتنلد از داراییمنلابی کل .6

 تر توصیف شد اجزایی که پیش

ی مورد نیاز برای هاهای کلیدی: عبارتند از فعالیتفعلالیلت .1

 تر توصیف شد ائه اجزایی که پیشار

د گردمیسپاری برونها های کلیدی: برخی فعالیتمشلارکت .1

 شود میز خارم از سازمان کسب و برخی منابی ا

به ایجاد ساختار کار منجر وکسبساختار هزینه: عناصر مدل  .9

 .شودمیهزینه 

نظران مختلف، بوکار صللاحهای کسللبپس از بررسللی مدل

 هایمنظور شناسایی و ارزیابی مدلوکار اسلتروالدر بهمدل کسلب

وکار هوشلمندی فناوری انتخاب شلده است که با توجه به کسلب

کارگیری این مدل به شللر  مطالعات انجام شللده، دلایل اصلللی به

 ذیل است:

های وکار را براسللاس تجارب و مدلروزترین مدل کسللببه .8

    نموده استپیشین ارائه 

رچوب نظری شلللفافیت، وضلللو ، جامعیت، بلوج و توجه چا .8

  )پویایی( بازارها و محیطاستروالدر به دینامیسم

عنوان یلک شلللاهلد عینی بر مرجعیت مدل یا چارچوب بله .9

توان به این واقعیت اشلللاره نمود که نظری اسلللترواللدر می

هللای ترین مقللاللله یللا رفرنس نظری پیرامون مللدلپرارجللاع

     کار متعلق به مدل استروالدر استوکسب

وکار هوشلللمندی های کسلللباین ملدل، ابزار ارزیابی مدل .1

 دهد. فناوری را در اختیار ما قرار می

 

 
4Jesper C. Sort and Christian Nielsen 

5Raimundo Diaz-Diaz et al 
6Alexandre Joyce & Raymond L.Paquin 

 پيشينه تحقيق -3

وکار، پژوهشللی اسللت که در های کسللبارزیابی و تحلیل مدل

ادبیات سللابقه طولانی داشللته که در ادامه به برخی از آنها اشللاره 

( نشان داد که بوم 8181)1سورت و نیلسننتایج پژوهش  .گرددمی

های میان کارآفرینان و وکلار بلاعلث کاهش چالشملدل کسلللب

( 8181)1شود. در مطالعه ریماندو وهمکارانوکار میحامیان کسب

شللهری  وکار خدمات عمومیوتحلیل مدل کسللباز طریق تجزیه

فناوری ها آن ای که به درسلللتی دردریلافتنلد که خدمات عمومی

های شهری و تعبیه شلده است، باعث کاهش هزینهاینترنت اشلیا 

کللاهش مصلللرف انرای، کللاهش اسرات زیسلللت محیطی و  یره 

( سلله لایه 8186)6شللود. همچنین در پژوهش جویس و پاکانمی

)زیست محیطی و اجتماعی( معرفی شد که نشان وکارمدل کسلب

کند. را ارائه می هاداد، چگونه یک سللازمان انواع مختلفی از ارزش

( به تعریف و بررسلللی تمامی 8181)7مطلالعه اسلللتفان و ریچارد

وکار واقعی در اسلللواکی شللامل مشللتریان، های مدل کسللبمولفه

ها و درآمد پرداخته است. در ها، هزینهتوزیی، ارزش، منابی، فعالیت

یکی از مطالعاتی که در داخل کشللور درخصللوف تجزیه و تحلیل 

( انجام 8996)وکار توسلللط کهریزی و بندریانکسلللب ارکان مدل

به این نتیجه رسللیدند که برای گسللترش این ارکان  ،شللده اسللت

 .هستندنیازمند توسعه دانش و انگیزه کارکنان 

سلللازی هوشلللمندی فناوری و یافتن در زمینه چگونگی پیاده

سلللازی هوشلللمندی فناوری نیز منظور پیادههای موجود بهچالش

 .گرددها اشاره میته اسلت که در ادامه به آنورت گرفمطالعاتی صل

های موجود در (، چالش8119)8نتلایج مطلالعله مرترا و همکلاران

کند که عبارتند از: های هوشللمندی فناوری را بیان میسللیسللتم

هملاهنلک کردن بلازار، فناوری و هوشلللمندی رقابتی و برقراری 

 یرقلابل هلای انلدازی پلایش برای فنلاوریارتبلاط بین آنهلا، راه

بینی، سللازماندهی یک سللیسللتم مدیریت دانش کارآمد برای پیش

اسلتفاده از اطلاعات داخل و خارم سلازمان، به رسلمیت شناختن 

پذیری و قابلیت آنها های هوشلللمندی بدون کاهش انعطاففعالیت

های هوشللمندی فناوری که مدت زمان و ارزیابی کارایی سلیسللتم

نیللاز اسللللت. همچنین طلولللانلی برای درک عملکرد آن مورد

کند که در یک سازمان با ( در مطالعه خود بیان می8116)9سلاویز

  است.سیستم هوشمندی فناوری دو بخش حائز اهمیت 

عناصللر این سللیسللتم که شللامل سللاختار، قوانین، روندها،  .8

ها، منابی اطلاعاتی و عوامل پرنفوذی اسللت که بایستی روش

7 Slávik Štefan, Bednár Richard 

8 Mortara et al 

9 Pascal Savioz 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616307442#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652616307442#!
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تم، درک و شناخته ا و اصول سیسعنوان محتودر سازمان به

 د. شو

های کوچک، نیاز واقعی برای اندازه سللازمان که در سللازمان .8

هوشمندی فناوری وجود دارد و معمولا آگاهانه یا ناخودآگاه، 

 شود. های هوشمندی فناوری اجرا میفعالیت

( در پژوهش خود که در 8996)مچنین صللفدری و همکارانه

به این نتیجه رسیدند که  ،اندزمینه هوشمندی فناوری انجام داده

هلوشلللمنللدی فنللاوری نقش مهمی در افزایش بهبود فراینللد 

 شود.د و موجب سطم یادگیری میگیری دارصمیمت

تحقیقات متعددی درخصللوف مفاهیم هوشللمندی فناوری و 

وکار در ایران صللورت گرفته اسللت که تعدادی از های کسللبمدل

ت که تقریبا در هلا موردمطالعه قرار گرفته اسلللترین پژوهشمهم

های تملامی این تحقیقلات مفلاهیم هوشلللمنلدی فناوری و مدل

 اما درخصوف  اندطور مجزا و به تفکیک بررسی شدهوکار بکسب

وکار های کسللبشللناسللی مدلاین پژوهش، با موضللوع آسللیب

نهایت منجر به شناسایی عوامل درهوشمندی فناوری در ایران که 

بررسی، پژوهش ان شده است، طی ها در کشور ایرناکامی این مدل

چراکه در این پژوهش این دو مفهوم باهم  قابل توجهی یافت نشد 

های مدل"یلک مفهوم اصللللی و واحد با عنوان  ترکیلب شلللده و

وکار ایجاد شده و بوم مدل کسب "وکار هوشلمندی فناوریکسلب

هوشمندی فناوری در محور ارزش پیشنهادی در هر یک از موارد 

منظور رسلللم گردید و همچنین معیارهایی که به مطلالعه شلللده

وکار هوشللمندی فناوری در این پژوهش های کسللبارزیابی مدل

. تاس در مطالعات پیشین بررسی نشده مورد اسلتفاده قرار گرفت

های بنلابراین پژوهش حلاضلللر بلا مطلالعاتی که از قبل در حوزه

تفاوت ، استوکار انجام شدههای کسبو مدلهوشلمندی فناوری 

دارد. ضللمن اینکه صللنایعی که در این پژوهش موردبررسللی قرار 

 اند. اند در مطالعات پیشین مورد بررسی قرار نگرفتهگرفته
 

 روش تحقيق -4
وکارهای هوشمندی فناوری در ایران در فروش خدمات کسب

خود وکسللب سللود از این طریق موفق نبوده و با توجه به ماهیت 

 محتوای کیفی با رویکرد قیاسلللی بهرهموضلللوع، از روش تحلیل 

ابتدا از روش مرور سلللاختاریافته  منظورگرفتله شلللد. برای این 

ارزشیابی  سازی،خلاصه نظام سلاختاریافته، گردید. مروراسلتفاده 

است.  پژوهشی مستندات شده ریزیبرنامه و روشلن بندیجمی و

 معیارهای و یافتهنظام هایرویه از ایمجموعه مرور، نوع این در

 متون از گیرینتیجه و سلللازیخلاصللله انتخلاب، برای معین

سازی و بر این اساس با مرور، خلاصه .[86 رودمی کاربه پژوهشلی

بندی مطالعات پیشلللین، مدل مفهومی پژوهش اسلللتخرام جمی

کار وگردید. در این راسلتا با توجه به پیشینه پژوهش، مدل کسب

پژوهش انتخاب و اجزای این عنوان مدل مفهومی اسلللترواللدر به

نیمه سللاختاریافته  نمودن سللوالات مصللاحبهمنظور فراهم مدل به

ی امورد اسلتفاده قرار گرفت. مصاحبه نیمه ساختاریافته، مصاحبه

اسلت که در آن، سلوالات مصلاحبه از قبل مشخص می شود و از 

شود  اما آنها های مشابه پرسیده میدهندگان، پرسلشتمام پاسلخ

خواهند پاسلللخ آزادنلد کله پاسلللخ خود را به هر طریقی که می

. سلپس با مشلورت اساتید خبره در این حوزه، محدوده [8 دهند

های مورد بررسلی مشلخص شد. در ادامه، فرآیند تحقیق و زمینه

 گرفت.  گام صورت 9پژوهش در 

های ارزش پیشللنهادی مدل منظور شللناسللاییگام اول به در -

وشلللمندی فناوری با مالکان و خبرگان وکلار موجود هکسلللب

های فردی و گروهی نیمه وکارهای منتخب مصلللاحبهکسلللب

سللاختارمند صللورت گرفت و براسللاس نتایج تحلیل محتوای 

هلای موردمطالعه کیفی، ارزش پیشلللنهلادی هریلک از نمونله

   استخرام شد

در گام دوم و در طی مصاحبه از مصاحبه شوندگان خواسته شد  -

اساس طیف وکارشان برهای کسلبرهای ارزیابی مدلتا به معیا

)بهترین نمره( 1ترین نمره( تللا )ضلللعیف8لیکرت نمره ای از 

   بدهند 

صوف مطالعه درخهای افراد مورددر گام سلوم، نظرات و دیدگاه -

دللایلل عملکرد ضلللعیف در برخی از معیارها  از طریق تحلیل 

 محتوا بیان شد.

های حاصل از مصاحبه یافته منظور تحلیلدر طول پژوهش به

بهره گرفته  Maxqda کیفی افزارتحلیلل محتوای کیفی و نرم از

افزار جهت تحلیل محتوای کیفی بوده و شللد. اسللتفاده از این نرم

منظور کند. بههای مسللتخرم کمک میصللرفا به سللاماندهی یافته

ا هابتدا با استفاده از کدگذاری باز متن مصاحبه ،هاتحلیل مصاحبه

طور کامل و با شر  جزئیات مورد بررسی قرار گرفته، جملات و به

عبارات کلیدی اسلتخرام شلدند و با توجه به محتوای آشکار و یا 

پنهلان هر مفهوم، مفلاهیم در قلاللب یلک یا چند زیر مقوله قرار 

گرفتند. سللپس با کاربرد کدگذاری محوری و رویکرد قیاسللی زیر 

)گام بندی شللدندیشللنهادی طبقهور ارزش پمقولات در قالب  مح

 اول و سوم(.

مرکز  ،8در جدول شلللماره  وکلارهلای موردمطلالعلهکسلللب

گاز، مرکز هوشلللمندی و  صلللنعت نفت و -رصلللدخلانه فناوری

سازان عصر آفتاب، صنایی معدنی، شرکت ایده -رصلدخانه فناوری

متخصص  6ها جمعا با . مصاحبهاستاندیشلکده صنعت و فناوری 
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برای انتخاب افراد مصللاحبه شللونده از روش انجام شللده اسللت. 

)افراد متخصص و هدفمند از نوع موارد شللناخته شده گیرینمونه

ها تا زمان رسیدن به مطلعین کلیدی( استفاده شد. گردآوری داده

اشلللبلاع داده صلللورت گرفت. بدین معنی که اظهارنظر پیرامون 

 د.یامهای جدید بدست نموضوع به حالت یکنواختی رسیده و داده
 های مورد مطالعهنمونه :1 جدول

 )صنعت نفت( -. مرکز رصدخانه فناوری1وکار کسب

ن پردازاپایش تحولات فناوری را نخسللتین بار گروه مطالعات فناوری رصللد مرکز ایده
در پژوهشگاه صنعت نفت آ از نموده و ضرورت و  11های نخست دهه جوان در سلال

اسلت. با توجه به این که صلنعت نفت جزء صنایعی نیاز صلنعت را بدان مطر  نموده 
ای در این تواند ارزش افزودهاست که سهم فناوری در آن بالا است و رصد فناوری می

 صنعت داشته باشد.

 )عام( -. اندیشكده صنعت و فناوری2وکار کسب

و ابتدا با عنوان  8911اندیشلکده صلنعت و فناوری یک کانون تفکر است که در بهار 
تأسلیس شلده اسلت. اندیشللکده صنعت و فناوری  "گروه مهندسلان مشلاور هوایی"

های مختلف دولتی، های مطالعاتی گوناگونی را به سلللفارش سلللازمانتلاکنون پرواه
ت این شرکانجام داده است. با توجه به اینکه  ه سازمان صنایی هوایی وزارت دفاعویژبه

 عنوان یک نمونه انتخاب شده است. در کشور سابقه فعالیت رصد فناوری داشته به

 )صنایع معدنی( -. مرکز هوشمندی و رصدخانه فناوری3وکار کسب

مرکز هوشلمندی و رصلدخانه فناوری و نوآوری صلنایی معدنی بین دانشلگاه صنعتی 
ماموریت این مرکز آینده نگری و رصد فناوری و نوآوری برای  شریف و ایمیدرو است.

است. صنایی معدنی از جمله صنایی مادر در کشور است بخش صلنایی معدنی کشلور 
های کلیدی این به علت سللهم بالای فناوری در فعالیتکه بسللیار مورد توجه اسللت و 

 صنایی، نیاز به رصد فناوری در آن بسیار جدی است. 

 )عام( -.شرکت ایده سازان عصر آفتاب4وکار کسب

گیرد. یکی برمیاین شللرکت را درای از خدمات تردهخدمات مالکیت فکری طیف گسلل
تحلیل پتنت، نقشه جامعی را های این خدمات، تحلیل پتنت است. ترین بخشاز مهم

به  با توجه کشد.از روند یک فناوری و همچنین نیازهای فنی مشلتریان به تصویر می
عنوان نمونه در این حوزه تحلیل پتنت و رصلللد فناوری بهخلدمات این شلللرکت در 

 مطالعه قرار گرفته است. پژوهش مورد

-ها و تعداد و مدت زمان مصاحبهدر جدول زیر مصاحبه شونده

 ها بیان شده است:
 هااطلاعات مصاحبه :2 جدول

 سمت هانام شرکت

تعداد 

-مصاحبه

 شوندگان

مدت زمان 

مصاحبه 

 )دقيقه(

مرکز رصدخانه فناوری 
 صنعت نفت

کارشناس و خبره 
 هوشمندی فناوری

8 881 

 91 8 مدیرعامل اندیشکده صنعت و فناوری

مرکز هوشمندی فناوری 
 صنایی معدنی

کارشناس و خبره 
 هوشمندی فناوری

8 881 

شرکت ایده سازان عصر 
 آفتاب

 61 8 موسس شرکت

- 
خبره و متخصص 

فناوری در مدیریت
 پیشرفتهصنایی

8 61 

 
10 Lincoln & Guba 

11 Creadibility  

12 Confirmability  

 ها، از چهار معیار موسقجهت اطمینان از صحت و پایایی داده

، 88، تللاییللد پللذیری88اعتبللار   81(8999بودن گللابللا و لینکولن)

بدین . [81 اسلللتفاده گردید 81و انتقال پذیری  89پذیریاطمینان

د داشتن های تحقیق ارتباط طولانی مدتمنظور پژوهشگر با محل

محیط  که به جلب اعتماد مصلاحبه شوندگان و همچنین به درک

مصلاحبه شلوندگان مورد مطالعه کمک کرد. همچنین از بازنگری 

ها و کدها اسلتفاده شد، به این صورت نیز برای تایید صلحت داده

 شوندگان بازگرداندهکه بعد از کدگذاری، متن مصاحبه به مصاحبه

شلد تا از صلحت کدها و تفاسیر اطمینان حاصل گردد و کدهایی 

که از نظر مصلللاحبه شلللوندگان بیانگر دیدگاه آنان نبود، اصللللا  

 گردید.
 

 هایافته -5

و تحلیل محتوای کیفی،  های مصلللاحبهبعد از گرد آوری داده

 د. گردهای کیفی برای هر مورد بیان میدر ادامه نتایج تحلیل داده

های مدل "ارزش پيشننندادی"فاز اول: شننناسننایی  -5-1

وکارهای وکار موجود هوشننمندی فناوری در کسبکسنب

 منتخب 

ای هنمونه برگرفته از مصللاحبهی که یهای تحلیل محتوایافته

پژوهش حاضللر بودند، نشللان داد که در بخش ارزش پیشللنهادی 

وکار هوشللمندی فناوری، محصللولات و خدمات ارائه مدل کسللب

 . است 9 شماره وکارها مطابق جدولشده توسط کسب
 وکارهایارزش پيشندادی شناسایی شده  در هر یک از کسب :1جدول

 هوشمندی فناوری

 عنوان شرکت
 ارزش پيشندادی

 خدمات محصولات

مرکز رصدخانه 
)صنعت  -فناوری

 نفت(

کتاب رصد 
 هاپتنت

پژوهی هوشلللمنللدی فنللاوری، آینللده
فناوری، سلیاستگذاری علم و فناوری، 

 ریزیترسللیم نقشلله راه فناوری، برنامه
 استراتژیک فناوری

اندیشکده صنعت و 
 )عام( -فناوری

ارائه نتایج 
رصد در قالب 

CD هفته ،
نامه، ماهنامه، 

مجله 
تخصصی، 
رصدنامه یا 
 پایش نامه

های رصلللد، تحلیل و ترجمه ویدئویی
خلبری، اسلللتخرام آخرین اخبللار و 

 اطلاعات دنیا روز

مرکز هوشمندی و 
 -رصدخانه فناوری
 )صنایی معدنی(

های گزارش
 مکتوب

های فناورانه، آینلده پژوهی، نقلد طر 
د فللنللاوری، حللل مسللللائللل رصللل

راهبردی)مسلائل پیچیده، مسائل بالا(، 

13 Dependability or Consistency  

14 Transferability 
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 نگری فناوریتوسعه فناوری، آینده

شرکت ایده سازان 
 )عام( -عصر آفتاب

گزارش در 
های فایل قالب

اکسل و 
 پاورپوینت

 

های سبت اختراع، بررسی پیگیری
نوآوری، نگارش متن اختراعات، 
خدمات بررسی قابلیت سبت اختراع، 

های نقض در تهیه گزارش مشاوره
پتنت، سبت اختراعات در خارم از 

 کشور، تحلیل پتنت و رصد فناوری: 
ارکان تحلیل پتنت: نیازسنجی، 

 جستجو،  ربالگری، کشیدن نمودارها
های برای توسعه ارائه زیرسلاخت

 فناوری تجاری سازی فناوری

ارزش پیشنهادی 
ارائه شده توسط یکی 

از خبرگان و 
ات مشاوران خدم

مدیریت فناوری در 
 صنایی پیشرفته

 کتاب
 

رصد فناوری: استفاده از نظرات 
آوری مطالعات پایش و خبرگان، جمی

-بینی، تحلیل چرخه عمر، دادهپیش

کاوی، تحلیل روند، تحلیل کاوی، متن
 بینی فناوریپتنت، پیش

 

در  "ارزش پيشننندنادی"فناز دوم: ارزینابی جز  -5-2

وکارهای هوشمندی فناوری در کسبوکار های کسنبمدل

 منتخب

وکار مدل کسللب "ارزش پیشللنهادی"معیارهای ارزیابی جزء

وکار استروالدر هوشمندی فناوری از معیارهای ارزیابی مدل کسب

وکار . معیارهای مسلتخرم، مرتبط با کسباسلتاسلتخرام شلده 

هوشلمندی فناوری توسلط خبرگان مورد تایید واقی شللده است. 

س این معیارها سوالات طراحی شده و طی مصاحبه سلپس براسلا

شللوندگان خواسللته شللد تا براسللاس طیف لیکرت به از مصللاحبه

ترین( )ضلللعیف1ترین نمره( تللا )ضلللعیف8ای از معیللارهللا نمره

 قابل ملاحظه است. 1شماره  بدهندکه در جدول
وشمندی وکار همدل کسب "ارزش پيشندادی"ارزیابی  :2جدول

 وکارهای مورد مطالعهفناوری در کسب

 معيارها 
-کسب

 *1وکار 

-کسب

 2وکار 

-کسب

 3وکار 

کسب

 4وکار

ی
شنداد

ش پي
ارز

 

تللازگللی محصلللولللات و 
 خدمات

1 1 1 1 

نلرخ افزایش ارزش برای 
 مشتریان

8 1 1 1 

 1 8 1 1 سازیسفارشی

در دسللللتللرس بللودن 
 محصولات و خدمات

1 1 1 1 

از خدمات سهولت استفاده 
 و محصولات

1 1 1 1 

 1 1 1 8 پاسخگویی به نیاز مشتری

وجود هم افزایی قوی بین 
 محصولات و خدمات

1 1 1 1 

 1 1 9 8 رضایت مشتری

مشارکت مشتری در 
 فرایند خلق ارزش

9 9 1 8 

وکار اول با دو نفر از خبرگان مصاحبه صورت گرفته است از آنجایی که در کسب*

 میانگین نمرات در جدول آورده شده است.لذا 

 

های حاصل از تحلیل محتوا و یافته 1شماره با توجه به جدول 

، )صنعت نفت( -وکار اول، مرکز رصدخانه فناوریباید گفت: کسب

 پاسخگویی به نیاز"، "نرخ افزایش ارزش برای مشتریان"در معیار 

نین در نمره کم را دارا است. همچ "رضلایت مشتری"، "مشلتری

نمره متوسط را  "مشلارکت مشلتری در فرایند خلق ارزش"معیار 

وکار دوم، شلللرکت اندیشلللکده صلللنعت و فناوری، دارد. کسلللب

مشارکت مشتری در فرایند خلق "، "رضلایت مشتری"معیارهای 

وکار سللوم، مرکز نمره متوسللط را دارا هسللتند. کسللب "ارزش

سفارشی "ار )صنایی معدنی( معی -هوشلمندی و رصدخانه فناوری

کمترین نمره را به خود اختصاف داده است. نتایج ارزیابی  "سازی

)عام(،  -وکار چهارم، شللرکت ایده سللازان عصللر آفتابدر  کسللب

 "رایند خلق ارزشمشارکت مشتری در ف"نشلان داد که در معیار 

 . نمره کم را داراست
 

 گيریبحث و نتيجه -6
شناسایی و ارزیابی ارزش پیشنهادی در  ،هدف از این پژوهش

وکار هوشللمندی فناوری صللنایی منتخب اسللت. های کسللبمدل

همانطور که در ادبیات نظری و پیشللینه پژوهش بررسللی گردید، 

ار وکمنظور موفقیت در کسباهمیت این مسئله در آن است که به

، درک تیییرات فناورانه، امری ضروری است. در راهبردیاز لحاظ 

ر حاضللر و به دلیل تیییرات شللدید محیط بیرونی و درونی عصلل

ها نیز به تناوب دچار تیییر در اهمیت ها، اطلاعات و آگاهیسازمان

شلود. بنابراین دستیابی به اطلاعات مرتبط و به موقی، و ارزش می

سازمان با پدیده فوران  ،بسلیار حیاتی اسلت. در  یر این صللورت

ادراک از اطلاعات و اتلاف منابی  اطلاعات مواجه شللده که به سللوء

گردد. در راستای هدف این پژوهش و به مالی و انسانی منتهی می

وکار شللناسایی شده، از معیارهای های کسلبمنظور ارزیابی مدل

وکار اسللتروالدر که مورد تایید خبرگان حوزه کسللب ارزیابی مدل

 هشهای پژوهوشمندی فناوری است، استفاده شد. براساس یافته

وکارهای در بخش ارزیلابی ارزش پیشلللنهلادی در ملدل کسلللب

 هوشمند باید اذعان کرد  

 صنعت نفت(، در  -وکار اول(: مرکز رصلدخانه فناوری)کسلب(

پاسللخگویی به "، "نرخ افزایش ارزش برای مشللتریان"معیار 

نمره کم را دارا اسللت. از  "رضللایت مشللتری"، "نیاز مشللتری

ری در صنعت نفت، خدمات را آنجایی که مرکز رصدخانه فناو

های صلللنعتی در قالب عناوین و وااگان دانشلللگاهی به بنگاه

کردند یعنی در بخش بازاریابی خود نقص داشللتند، معرفی می
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این موضلللوع باعث عدم درک مفهوم و ضلللرورت دریافت این 

های شللد و لذا بنگاههای صللنعتی میخدمات از سللوی بنگاه

طور شفاف فت این خدمات بهصنعتی از مفهوم و ضرورت دریا

آگلاهی پیلدا نکرده و جلذب این خدمات نشلللدند که همین 

موضوع عدم مشارکت مشتری در فرایند خلق ارزش را در پی 

این صللنعت بایسللتی خدمت هوش فناوری  از نظر خبره دارد.

شد و با توجه به تری به مشتریان معرفی میدر عناوین جذاب

وکاری هدف نهایی هر کسللب موارد مطر  شللده از آنجایی که

کسب سود است، ارزش پیشنهادی مرکز رصدخانه فناوری در 

صللنعت نفت نتوانسللته مشللتری را قانی به خرید این خدمات 

طور مناسلللبی عمل ریابی و جذب مشلللتری بهکنلد و در بازا

از  ،نکرده و عمللا در فروش خلدمات خود ناکام ماند. از طرفی

محور در کشور متقاضی توسعهوهای تحقیقآنجایی که سازمان

اصلللی این خدمات هسللتند و بدون دریافت این خدمات عملا 

نیستند و در نتیجه کوچک و کم وتوسعه تحقیققادر به انجام 

ها اهمیت بسیار هسلتند. در کشلور به این واحدها و سلازمان

طور کلی متقلاضلللیان خدمات هللذا بل  شلللودکمی داده می

 هستند.  کم هوشمندی فناوری در کشور

 وکار دوم(: در اندیشلکده صللنعت و فناوری، معیارهای )کسلب

 "ند خلق ارزشمشارکت مشتری در فرای"، "رضایت مشتری"

سلت. با توجه به نظرات مصاحبه شونده، نمره متوسلط را دارا

سلللری اطلاعات  ها صلللرفا به دنبال دریافت یکامروزه بنگاه

 ها نیسللت اهی دادن درخصللوف فناوریآگ "صللرفا"منظور به

های هوشللمندی فناوری در حال حاضللر منجر به لذا گزارش

ها نسللبت به اهمیت و بنگاه ،شللود. از طرفیرضلایت آنان نمی

د و بنابراین فناوری آگاهی و درک لازم را ندارنضلرورت رصد 

وکلارهلای ارائه دهنده خدمات هوشلللمندی فناوری کسلللب

الات تواننلد مشلللتریان جدیدی جذب کنند. فروختن مقنمی

ها برای خرید این خدمات رصلللد فنلاوری و قانی کردن بنگاه

رخ چ"های ایرانی تمایل دارند چراکه بنگاه  بسیار دشوار است

هلا تمایل به بنگلاه. بله این منظور کله "را از نو اختراع کننلد

هللا و اسلللتفللاده از تجربیللات و دریللافللت اطلللاعللات از بنگللاه

به این خدمات بی های مشللابه خود ندارند و نسللبت سللازمان

تفاوت هسلتند. تمامی این موضوعات باعث کاهش متقاضیان 

وکارهای خلدمات شلللده و عملا ارزش پیشلللنهادی کسلللب

 ای قوی نخواهد داشت. هوشمندی فناوری تاسیرات شبکه

 مرکز هوشمندی و رصدخانه درخصلوف وکار سلوم(: )کسلب

صلللنلایی معلدنی، بلایلد گفلت این مرکز به تازگی  -فنلاوری

اندازی شللده اسللت و تصللمیم دارد با ارتقاء سللواد فناورانه، راه

مفهوم و ضرورت و اهمیت دریافت خدمات هوشمندی فناوری 

رسلانی کند. همچنین قصد دارد که صنایی ها اطلاعرا به بنگاه

های آنان جهت ببخشد روز نگه داشته و به فعالیتمعدنی را به

سلللت، در نتیجه به و از آنجایی که این مرکز یک نهاد دولتی ا

منظور آگاهی بخشی، هشداردهی های دولتی بهتمامی سازمان

دهد. اما و ترویج هوشللمندی فناوری، خدمات خود را ارائه می

اگر مشللتریانی با مسللائل راهبردی با سللطم پیچیدگی بالا و 

تواند این مرکز می ،دارای ابهلام زیلاد به این مرکز رجوع کند

این مشتریان ارائه کند. ارشی به صلورت سفخدمات خود را به

کند و ممکن در آینده این مرکز را تهدید می هلایی کلهآفلت

اسلللت در آینلده منجر بله ناکامی این مرکز در ارائه خدمات 

 :، عبارتند ازهوشمندی فناوری گردد

 ایبه خدمت نگرفتن نیروهای بین رشته 

 سیاسی کاری 

 فرهنک حاکم بر مرکز 

  مرکزورود مسائل ضعیف به 

 عام(، در  -سازان عصر آفتابوکار چهارم(: شرکت ایده)کسب(

نمره کم را  "مشللارکت مشللتری در فرایند خلق ارزش"معیار 

 وکار، بهدارا است. با توجه به نظرات خبره و صاحب این کسب

دلیل نوپا و ناشللناخته بودن خدمات تحلیل پتنت، ضللرورت و 

 ،است. از طرفی ها درک نشدهاهمیت این خدمت توسط بنگاه

تی از خدمات تحلیل پتنت وتوسلللعه بایسلللواحدهای تحقیق

ا هد و با توجه به اینکه به این واحدها در بنگاهاسلللتفلاده کنن

بنابراین میزان تقاضلللا برای  ،شلللوداهمیلت زیادی داده نمی

دریافت این نوع خدمات بسیار پایین است. یکی دیگر از دلایل 

خلق ارزش و در پی آن عدم عدم مشارکت مشتری در فرایند 

توانلایی در جلذب مشلللتریان جدید، این اسلللت که سلللایر 

عملکرد ضلللعیفی  ،هلایی که ادعای تحلیل پتنت دارندبنگلاه

گیرد و این کار داشلته و توسلط افراد  یرتخصصی صورت می

بنابراین  .باعث زدگی افراد نسللبت به این خدمت شللده اسللت

دد ایجاد گردد. از اعتماد مج بایسللتی نسللبت به این خدمات

این خدمات وابسللته به بودجه دولت بوده و با توجه به طرفی، 

وکارها نیز متاسر بوده و در حال شلرایط فعلی کشور این کسب

 شوند. وکارها نمیحاضر مشتریان جدیدی جذب این کسب

های یکی از خبرگان و مشلللاوران با توجه به نظرات و دیدگاه

هایتک(، معیارهای خدمات مدیریت فناوری در صلنایی پیشرفته )

 "رضلایت مشتری"و  "مشلارکت مشلتری در فرایند خلق ارزش"

دارای نمره متوسلط هستند. با توجه به تحلیل محتوای مصاحبه، 

دانند و در حال ها این نوع خدمات را الزام نمیآنجایی که بنگاه از
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حاضر درک مناسبی از مفهوم هوشمندی فناوری ندارند، مشتریان 

ای هوتوسعه در بنگاهبسیار محدود و کم هستند. واحدهای تحقیق

وتوسلللعه در ایران کم اهمیلت بوده و کلارهایی که از نوع تحقیق

شود و ا لب سازی ختم میه تجاریدهد به ندرت بکشلور رخ می

دهنده این است که این خورند که این موضوع نشانشلکسلت می

هلا نیز بله آینده توجه مفهوم هنوز در کشلللور نوپلا بوده و بنگلاه

اند. دهند و ضرورت رصد فناوری را درک نکردهکمتری نشلان می

 هایی که با این مفهوم آشلنایی داشلته و ضرورت آن راا لب بنگاه

های بسیار پیشرفته های پیشلرو با فناوریکنند، شلرکتدرک می

  ها نیز در ایران بسللیار اندک هستندهسلتند که این نوع شلرکت

های اروپایی بدون انجام رصلللد فناوری به که در شلللرکتدرحالی

پردازند و به شللدت به هوشللمندی فناوری وتوسللعه نمیتحقیق

 وکار به معنای فروشموفقیت یک کسب، وابسته هستند. از طرفی

و ارائه خدمات و کسب سود است، از آنجایی که مشتریان جدیدی 

شلللوند و بنابر توضلللیحات فوی، وقتی جلذب این خلدملات نمی

مشلتریان اندک باشلند و نخواهند از این خدمات استفاده کننده، 

این موضلللوع نشلللان دهنده این اسلللت که ارزش پیشلللنهادی 

دکی داشلللته اسلللت. از دلایل ای انوکار، تاسیرات شلللبکهکسلللب

ها این نوع خدمات را نارضلللایتی مشلللتریان، این اسلللت که بنگاه

خاطر عدم درک اهمیت و ضرورت هصلورت رایگان خواسلته و بهب

این خدمات، نسلبت به هزینه بالای خدمات ناراضی بوده و تمایل 

ای برای دریلافلت خلدمات پرداخت نکنند که البته دارنلد هزینله

ای هد هزینه بالای این خدمات به علت کیفیت گزارشناگفته نمان

ناوری است.فهوشمندی 
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