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This research has been done with the aim of designing a technology 
intelligence model in technological businesses with a common value 
creation approach with a practical purpose and with a mixed-exploratory 
method. The statistical population in the qualitative section includes 14 
CEOs and members of the board of directors of technological businesses in 
Tehran by purposive sampling method and in the quantitative section 385 
technological business managers by simple random sampling method from 
January 2021 to July 2021 have been adopted. The data collection tool is 
semi-structured in the qualitative part of the interview and researcher-made 
in the quantitative part of the questionnaire. The face and content validity of 
the instruments were confirmed by experts and their structural validity was 
calculated with the mean variance extracted and the factor load, Cronbach's 
alpha and combined reliability were calculated and confirmed. Data were 
analyzed using Kolmogorov-Smirnov test, confirmatory factor analysis, 
Friedman ranking, Sobel and structural equations, and Samartpls3 and 
SPSS21 software. The results show 17 dimensions with 41 components for 
technology intelligence, 10 dimensions with 21 components for technology 
businesses, 12 dimensions with 28 components for joint value creation and 
showed that there is a significant and positive relationship between 
technology intelligence and technology businesses. This relationship of co-
creation of value has a positive and significant effect as a mediator. The 
proposed model has a suitable and relatively strong fit from the experts. 
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باهدف طراح نیا ناور یمدل هوشممممند  یپژوهش  با  یوکارهادر کسمممب یف نه  ناورا ف

شترک ارزش باهدف کاربرد کردیرو شاف - ختهیو با روش آم یخلق م ست. انجام  یاکت شده ا

مار عه آ م   یفیدر بخش ک یجام مد 14شمممما م  و اعضمممما رانینفر از   رهیمدئتیه یعا
نفر  385 یهدفمند و در بخش کم یریگنمونهفناورانه در شممهر تهران با روش  یوکارهاکسممب

تا مرداد  1399سمماده از بهمن   یتصممادف یریگفناورانه با روش نمونه یوکارهاکسممب رانیاز مد

و در  افتهیسماختار مهیمصماحهه ن یفیها در بخش کداده ی. ابزار گردآورانددهیاتخاذ گرد 1400

ابزارها توسط خهرگان  ییو محتوا یورص یی. رواباشدیمه محقق ساخته ماز پرسشنا یبخش کم

کرونهاخ و  یو آلفا یشده و بار عاملاستخراج انسیوار نیانگیها با مسازه آن ییشد و روا دیتائ

تائ یهیترک یایپا هه و مورد  حاسممم فت. برا دیم ها، از آزمون داده  یوتحلهیتجز یقرار گر

 یدمن، سوب  و معادالت ساختاریفر یبندرتهه ،یدییتأ یعامل  یتحل رنوف،یکولموگروف اسم
ستفاده SPSS21و  Samartpls3  یافزارهاو نرم بعد  17از  یحاص  حاک جیشده است. نتاا

شمند یمؤلفه برا 41با  سب یمؤلفه برا 21بعد با  10 ،یفناور یهو بعد  12فناورانه،  یوکارهاک

 نیب یو مثهت نادارو نشمممان داد که ارتهاع مع باشمممدیخلق مشمممترک ارزش م یمؤلفه برا 28با 

رابطه خلق مشممترک ارزش  نیفناورانه وجود دارد و در ا یوکارهاو کسممب یفناور یهوشمممند

برازش  یشمممده ازنمر متخصمممصمممان دارادارد. مدل ارائه یاثر مثهت و معنادار یانجیعنوان مبه

 .است یمناسب و نسهتاً قو
در  یفناور یمدل هوشمند یطراح(. 1401موحدی فر، محمد صادق؛ تقوایی یزدی، مریم و صالحی، محمد )استناد: 
 605-585(، 3)15، نشریه توسعه کارآفرینی، خلق مشترک ارزش یکردرو بافناورانه  یوکارهاکسب
 دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی  ناشر:
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 مقدمه
وکارهای های اخیر در حوزه فناوری اطالعات و کسمممببا توجه به تغییرات شمممگرف دهه

با استفاده از  ی چهارمصنعتانقالب که در آن  میهست یدیما شاهد عصر جد فناورانه و هوشمند،

کننده،  ینیبشیپ یلیتحلی هاسمممامانهها و ، تهادل فشمممرده دادهایاشممم نترنتیا نترنت،یا یفناور

شمندانه سب یک(. یParida et al., 2019) شودیتر مهو سائ  مهم در ک سرعتاز م  یباالوکار 

صم یزیربرنامه ییفناورانه بوده که توانا طیو تحوالت در مح راتییتغ حوزه  نیدر ا یریگمیو ت

شا و همکاران،  یضی. )فسازدمیناممکن  ،یفناور ندهیحال و آ تیاز موقع ستهیرا بدون درک 

و نشممر   یوتحلهیتجز ،یآورمرتهط با جمع یهاتیفعال رندهیدربرگ یفناور ی(. هوشمممند1392

 یاستراتژ ای یابیبازار یاز استراتژ یخلق مشترک، شکل .باشدیفناورانه م یهانهیاطالعات در زم

 دیتأک ان،یمشترک شرکت و مشتر یهامستمر ارزش صیو تشخ جادیوکار است که بر اکسب

 (.1395و همکاران،  این ینیدارد )حس

ی ریگبهرهی فناورانه فقدان مدلی جامع برای وکارهاکسمممبمشمممک  و معضممم  پیش روی 

ست و  سب، دقیق، در شمندی فناوری در  جابهمنا شدیمی فناورانه وکارهاکسباز هو با  لذا .با

ی وکارهاکسممبرت عدم توجه به این موضممو  توجه به روندهای رو به رشممد جهانی در صممو

مواجه خواهند گردید و گرفتن فاصممله با  شممانیهاسممازمانفناورانه با کندی در توسممعه و رشممد 

جدید تکنولوژی موجهات فرصت سوزی تجاری را در پی خواهد داشت و  شدهفیتعری هالهه

آثار  تواندیم موقعبهمیم ی را به جامعه و اقتصمماد وارد خواهد نمود. تصممریناپذجهرانصممدمات 

سریع  سهی  گری، ت مثهت و نتایج شگرفی را در چرخه اقتصاد کشور به وجود آورد. همچنین ت

ی از منافع آن خواهد بود که ضمممرورت و ریگمیتصممممامور و باال بردن دقت و کاهش خطای 

در جهان  . از طرفی یک از عوام  مهم که امروزهدینمایم دوچنداناولویت بررسی موضو  را 

ی در فضممای مجازی یا فیزیکی در جهت چندوجهی هاپلتفرمها و اسممتارتا  موردتوجهبسممیار 

ها، سممازمان نیمابیفایجاد یا خلق مشممترک ارزش  باشممدیمتولید ارزش و سممودآوری مطر  

سب ست.  وکارهاک شتریان ا سی و مطالعات  ذکرانیشاو م ست با برر  خألو وجود  شدهانجاما

با  ادشمدهمهانی نمری و فقدان پیشمینه مسمتدل و مسمتند در خصمور بررسمی سمه متغیر اصملی ی



 1401 پاییز، 3 شمارۀ ،15 ۀدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                                                           586

از طرف دیگر تغییرات و رشمممد سمممریع فناوری و تحول دیجیتال در زمان  و یطرفیکدیگر از 

ضرورت این پژوهش را مهرهن  ضر ایجاب و  ضو ، یمحا سازد. لذا با عنایت به بدیع بودن مو

ی فناورانه وکارهاکسبک مدل جامع در خصور هوشمندی فناوری در ارائه ی باهدفمحقق 

ی حوزه فناوری بتوانند با وکارهاکسمممبتا  با رویکرد خلق مشمممترک ارزش در تالش اسمممت

خود بپردازند و  وکارکسباستفاده از آن به ترسیم یک نقشه راه و استراتژی پلن درست برای 

ی آن جهت هامؤلفهی ابعاد و بندتیاولوایت و پیرو آن به اسمممتقرار هوشممممندی فناوری با رع

ی فناورانه و ایجاد خلق مشمممترک ارزش، اقدام نمایند. هدف از وکارهاکسمممبی در سمممازادهیپ

خلق  کردیفناورانه با رو یوکارهادر کسممب یفناوری هوشمممندپژوهش حاضممر طراحی مدل 

و مدل  هامؤلفه ریتأث ،هاآن یبندتیاولوباشممد. لذا باید به شممناسممایی ابعاد، میمشممترک ارزش 

 ساختاری نهایی به همراه درجه تناسب و برازش مدل پرداخت.

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
عهارت اسممت از کسممب و انتقال اطالعات فناورانه  یفناور یهوشمممندهوشمممندی فناوری: 

 یهاو فرصمممت دهایاز تهد یآگاه کیآن سمممازمان  قیکه از طر یندیاز فرآ یعنوان بخشمممبه

و در  یفناور یدر هوشممممند (.1396رنجهر و همکاران،  ی)صمممفدر آوردیم فناورانه به دسمممت

ساس بقا هیپا ی،اطالعات، نوآور یصنعت فناور ست. در م یو ا مختلف،  عیصنا انیسازمان ا

که الهته موضو   و تحول را داشته است رییو تغ ینوآور زانیم نیشتریاطالعات ب یصنعت فناور

در خصور  (.1400تهار و همکاران،  یمحمود انی)محمد باشدیمبحث اصلی این پژوهش نیز 

 3بانی فناوریو دیده 2بینی فناوری، پیش1تعاریف مربوع به هوشممممندی فناوری، پایش فناوری

همچنین کاربست هوش مصنوعی در هوشمندی  (.1397و همکاران،  ی)صمد شودنیز ارائه می

ما ناوری، نحوه سمممماز یت نوآوری را تغییر مینف مدیر هد )دهی و  (. Haefner et al., 2021د

یک ابزار هوشمممند برای  عنوانبهی نگارندهیآبینی آینده و تواند به پیشهوشمممندی فناوری می

                                                           
1 Technology Monitoring 

2 Technology Forcasting 

3 Technology Scouting 
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نامداریان و ) دینماراههردهای سیاسی و اجتماعی و تحقق اهداف استراتژیک نقش بسزایی ایفا 

 (.1393همکاران،

 ،یبه منابع مال یابیدسمممت زهیاغلب باانگ انهفناور یوکارهاکسمممبی فناورانه: وکارهاکسمممب

نال بازار و اخذ مشمممروع ع،یتوز یهاکا ماع تیدانش  به یهاو شمممرکت یاجت منمور بزرگ 

س ستر صص، دانش، ورود به بازارها یروهایبه ن ید  ینیفرهنگ کارآفر شیو افزا دیجد یمتخ

به همکار ناور یهایخود  نه مف ندیا  یوکارها(. در کسمممب1400اران،)فرتاش و همک پرداز

 ندینمایم تیفعال نینو یهایفناور یهاکه در حوزه انیبندانش یهاشمممرکت یفناورانه همکار

گردد این باعث  ینرخ توسمممعه فناور شیافزا ی را ایجاد کند و باعثادیز یهاتیمز تواندیم

سبشده تا  سب گاهیو جا اتیفظ حجهت ح وکارهاک ضا ک وکار نوآورانه و فناورانه خود به ف

ی هاشمرکتوکارهای فناورانه تعامالت بین در کسمب (.1399و همکاران،  ی)خالد آورندیرو

ناوری و  عه ف فا هاینوآوربزرگ برای توسممم مایمی نوین نقش بسمممزایی ای تاش و  .دین )فر

امر  طیار خهره و واجدالشممراک یهایرویفناورانه داشممتن ن یوکارهادر کسممب (.1400همکاران،

وکار فناورانه ارتهاطات، کسمممب ییهمسمممو یاز فاکتورها(. Thomas, 2020) باشمممدیم یمهم

 نیدر ا(. Mechman Slima et al., 2021) ذکر کرد توانیو مشارکت را م یستگیشا ت،یحاکم

 فناور نوین هایحوزه و ارتهاطات و اطالعات فناوری حوزه ی فناورانه دروکارهاکسبپژوهش 

 است. قرارگرفتهی موردبررسمحور 

م  تصمممم نیتردر خلق مشمممترک ارزش امروزه مهمخلق مشمممترک ارزش:   یریگمیعا

و  ی)رضمموانین اسممت مابیدر رابطه ف جادشممدهیارزش ا زانیها، مآن انیوکار و مشممترکسممب

: ردازندبپارزش مشممترک به خلق مشممترک  توانندیم قیها از سممه طرشممرکت (.1399همکاران، 

 یهاارزش، توسممعه خوشممه رهیدر زنج یوردوباره بهره فیدر محصمموالت و بازار، تعر ینیبازب

پنج عنصمممر، اهداف  یبراارزش مشمممترک خلق (. 1400و همکاران، ی)کجوری محل یصمممنعت

ارزش  جادیو ا یو سنجش، ساختار مناسب نوآور یریگاندازه ،یاجتماع ازیبرآورد ن ،یاجتماع

مشترک  (. خلقEl Manouar & El Hilali, 2020) است شدهفیتعر یخارج نفعانیمشترک با ذ

محصول  کیبا مشارکت و توسعه روند خدمات، ارزش  انیکه مشتر افتدیمزمانی اتفاق ارزش 
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به  یمشممتر یبرا ارزش رفتار خلق مشممترک(. Yen et al., 2020دهند )یم شیخدمات را افزا ای

 دیآیمبه وجود برند خار  ایشرکت و  کیاز  ایشان یآگاه ارزش درک شده و شیافزا  یدل

کاران،  یپور ازبر می)ابراه بازار (.1399و هم تدارکات، ا اتیعمل تیریمد ،یابیدر   جادیو 

در تجارت  یرقابت تیکسممب مز یبرا یعنوان عناصممر اصمملو جذب ارزش به مشممترک ارزش

که(Minerbo et al., 2021) شممموندیم دهی( دB2B) یوکارهاکسمممب ندیماین امر  ؛  در  توا

ی فناورانه با محوریت فناوری اطالعات و ارتهاطات به علت نو  ماهیتشان موجب وکارهاکسب

 یی و توسعه اقتصادی گردد.افزاهم

ند  به بررسمممی عوام  مؤثر( 1400ن )فرتاش و همکارا عدم ، های پیچیده اداریرویههمان

های فناور های بزرگ و شممرکتفناورانه بین شممرکتوکار بر همکاری آشممنایی با قواعد کسممب

شمممام  آشمممنایی با  ،های بزرگ در حوزه فناوری به تفکیک پیشمممرانشمممرکت .پرداخته اسمممت

کنندگان نهایی و به تفکیک چالش شممام  فناوری، تجمیع تقاضمما، دسممترسممی به بازار مصممرف

اعتمادی به ناوری، بیفرآیندهای غیر منعطف اداری، عدم اسمممتقهال از سمممطو  پایین آمادگی ف

ضعیف، بی سک عملکرد  های جایگزین، پیچیدگی فرآیند اطالعی از طر توانمندی داخ ، ری

شام  تسلط بر فناوری و  ،های فناور در حوزه فناوری به تفکیک پیشرانشرکت وگیری تصمیم

سب ،به تفکیک چالش شنایی با قواعد ک شواری تأمین مالی، عدم آ وکار، عدم توانایی شام  د

صول، بی سک مح صنعتی، ری شرکت بزرگ میتولید  شد.اعتمادی به  کجوری و همکاران  با

به1400) بانکی  یان  مدل خلق ارزش برای مشمممتر ئه الگوی  به بررسمممی و ارا یک  عنوان( 

سب سوخ کرده،وکارک شام  انگیزش  ی که حوزه فناوری در آن ر ست. نتایج مدل  پرداخته ا

مشتری، ارزش مشتری، عوام  سازمانی، تجربه مشتری، وفاداری مشتری و تصویر ذهنی مشتری 

اهداف اسممتراتژیک و  راسممتاییهای همبه بررسممی چالش (1400خالقی و همکاران ). باشممدیم

ایجاد امکانات برای عدم  و عواملی چونوکار و فناوری اطالعات پرداخته کسمممب عملکرد در

، عدم وجود واحدی مجزا برای رهیمدئتیحمایت و مشممارکت هها، عدمانجام رسمماندن فعالیت

سازمانی گسترده، عدم وجود مهارتبرنامه های مناسب فناوری اطالعات و ها و تخصصریزی 

ستفاده از فناوری اطال سازمان، عدم ا ستراتژی، عدم توجه به ارزیابی میزان آمادگی  عات برای ا
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ستراتژیک  سترا مطر  نمودهکسب مزیت رقابتی ا به بررسی ( 1400ران )صدرزاده و همکا .ا

سرماارزش ستفاده از  سرها با ا شان داده که اجتماعی باالی خود  هیهایی که اینفلوئن پرداخته و ن

، ایجاد ارزش مشترکباشد  راستاهمغالب و نمام ارزشی جامعه  بافرهنگهرچه محتوای ایشان 

حمدپور داریانی ا .افزایش خواهد یافتمطلوبیت و ضمممریب نفوذ در افراد جامعه تأثیرگذاری و 

سعه قابلیت( 1399ن )و همکارا سی و مطالعه فهم تو سببه برر در  وکارهای نوپاهای پویا در ک

ناوری م  ویژگی حوزه ف له اصممملی شمممما ته اسممممت. چهار مقو مدیر، ویژگیپرداخ های های 

مالی، بازار،  که در عملکردرا نام برده  های اسمممتراتژیک و عوام  زمینهوکار، گرایشکسمممب

به در مطالعه خود  (1398خدایاری و همکاران ). مؤثر استشرکت مشتری، فرآیندهای درونی 

فروش  وکار هوشمندی فناوری درهای کسبشناسی مدلآسیب و دنهال شناسایی دالی  ناکامی

وکارها، معیارهای اثربخشی کانال، یافتن مشتریان از کسبدر هریک  خدماتشان برآمده است.

ضعیفجدید به شتری در فرآیند خلق ارزش  شارکت م سته و م سایی طور پیو شنا ترین معیارها 

معیارهای ذکرشده در دو محور عرضه شام  ضعف در  وکار نیز درگردید. دالی  ضعف کسب

سازمانی و محور تقاضا شام  ضعف هنگبازاریابی، تخصص و مهارت، هزینه، رقها، محتوا، فر

بررسممی وضممعیت فرآیند  به (1392طهائیان و قسممیم ) در سممطک کالن و خرد شممناسممایی گردید.

. هوشمممندی فناوری و تأثیر آن بر متغیرهای یادگیری فناورانه و عملکرد فناورانه پرداخته اسممت

زی مرکز هوشممممندی فناوری در انداراهالزام به آموزش و یادگیری و التزام به  از ینتایج حاک

شد.سازمان می به ارزیابی چندین فناوری هوش مصنوعی،  (2021) 1مارتینز پالمِد و همکاران با

هوش  پردازد.میدر حوزه هوشمممندی فناوری ها بر روی سممطک آمادگی فناوری با نگاشممت آن

یادگیری، ارتهاطات، ادراک،  ،بازنمایی دانش و اسممتداللشممام  فاکتورهایی از قهی   مصممنوعی

شارکتی، یکپارچه، ریزی، تعام  بدنیبرنامه شد.سازی فناوری میهوش اجتماعی و م مِچمَن  با

به بررسممی شممکاف الگوهای هم ترازی اسممتراتژیک و تأثیر آن در  (2021) 2اسمملیما و همکاران
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ات، حاکمیت، نتایج حاکی از ارتهاع عوام  ارتهاط پرداخته وهای کوچک و متوسممط شممرکت

 1المانور و الهاللی دهد.وکارهای فناورانه را نشان میشایستگی و مشارکت در همسویی کسب

از طریق فناوری اطالعات را  ارزش مشمممترک خلقمراح  الزم برای  ،( در چهارچوبی2020)

از طریق فناوری اذعان دارد که سمممه روش برای ایجاد ارزش مشمممترک  وی .نموده اسمممتارائه 

وری در زنجیره بازتعریف بهره -2بازیابی مجدد محصوالت و بازارها  -1وجود دارد. ت اطالعا

ابعاد به ارائه مدلی با  (2020) 2بابو و همکاران های محلی.سممازی توسممعه خوشممهفعال -3ارزش 

یهارزش ناسممممایی و تجز هدف شممم با ماعی  به نوآوری اجت گاه  با ن ی  آفرینی مشمممترک  وتحل

 3ین و همکارانپرداخته است. تژیک پایدار در یک اکوسیستم خدماتی های اتحاد استرامحرک

شتری با رفتارهای خلق ارزش  (2020) شان داد که نوآوری و تعام  م شترک توسط ن شتری م م

 ارزش جادیتعام  مشمممتری واسمممطه ارتهاع نوآوری و رفتارهای اهمچنین رابطه مثهت دارد. 

در سممه سممطک  یک مدل مفهومی (2006) 4کِر و همکارانباشممد. میمشممتری  مشممترک توسممط

ستم ندیفرآو  ستمیس ،چهارچوب سی ستقرار  شمندی برای حمایت و ا شنهاد های هو فناوری پی

 نماید.می

ی هاپژوهشاز  کیچیه باشممدیمکه مهرهن و مشممهود  گونههمانبا مرور مهانی نمری فوق 

ی دقیق و ارتهاع منسجم متغیر هوشمندی فناوری در رابطه با متغیر هامؤلفهاالشاره به ابعاد و فوق

متغیر میانجی( نپرداخته و  عنوانارزش )بهی فناورانه و با رویکرد خلق مشمممترک وکارهاکسمممب

شی در این نقطه احساس  خألشکاف و  شین هیچ  .گرددیمدان پس از بررسی عمیق مطالعات پی

ص  شترکی  سرف شته و الذکرقفوی رهایمتغ نیمابیفم شتر با هاپژوهش وجود ندا شده بی ی یاد

اسممت و کماکان  قرارگرفته موردمطالعه بعضمماًی در صممنعت رهایمتغرویکرد تمرکز بر یکی از 

 تاً ینهای و گذاراسممتیسمممدلی جامعی جهت  گونهچیهی فناورانه وکارهاکسممبو  هاشممرکت

ی هاپژوهشاز  کدامچیهرفی در خود ندارند. از ط وکارکسممباسممتقرار هوشمممندی فناوری در 
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شترک ارزش  ریتأثبه بررسی  مطالعه مورد ی از هوشمندی فناوری در برداربهره نیمابیفخلق م

ابعادی همچون نیروی انسمممانی، عوام   ریتأثی فناورانه پرداخته نشمممده اسمممت و وکارهاکسمممب

مشارکت ذینفعان، قوانین و مقررات، نمام  ریتأثی، سیاسی، اقتصادی، نقش ابزار فناوری، فرهنگ

 بعضمماً اسممتعدادیابی و ... دیده نشممده اسممت. موضمموعات بیشممتر موردی و روی برخی از ابعاد یا 

 دیتائی این پژوهش صمممورت پذیرفته اسمممت که ضمممرورت این پژوهش را رهایمتغی هامؤلفه

 .دینمایم

 شناسیروش
شافی - ختهیروش آمی به پژوهش برحسب هدف، کاربرد نیا مهتنی بر دو بخش کیفی  اکت

 (1392و همکاران، ی)رضوباشد. پیمایشی می-به شیوه گراندد تئوری و کمی به شیوه توصیفی

با استفاده  هامؤلفهدر فاز کیفی جهت شناسایی مقوالت زیربنایی و در راستای استخراج ابعاد و 

ی و همگرا سممماز) باز یکدگذار یابه روش سمممه مرحلهخهرگان،  مصممماحهههای از تحلی  داده

؛ ها(که با یکدیگر ماهیت مشمممابه دارند جهت تشمممکی  زیرطهقه خام یهاو داده میمفاه ادغام

بندی زیرطهقات مرحله قه  برای دسممته اسممت مفهوم و مقوالت نیبی )محور یکدگذارسممپس 

 هیمقوله و نمر نیب) یانتخاب یکدگذار نهایتا ودهی طهقات جامع و مانع جدید( جهت شمممک 

ها را حول صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته و مفهوم اصلی که دادهاست و تمام مراح  به

 میمفاه نیب ییبر همگرا یروش مهتن نیا شود( استفاده شد.دهد شناسایی مییک محور قرار می

شها  در هر مرحله صاحهه تا برقراری نمریه ا ست رفتهیصورت پذ برای هر م طالعه کمی ؛ فاز ما

 در راستای طراحی و میزان برازش مدل صورت پذیرفته است.

هایی با مدیره شمممرکتجامعه آماری در بخش کیفی شمممام  مدیران عام  و اعضمممای هیئت

در بازه  در شهر تهران، وکارهای نوین فناور محورموضو  فناوری اطالعات و ارتهاطات، کسب

تدای  یان  1399 ماهبهمنزمانی اب پا با  هاآنکه انتخاب  باشمممدیمهمان سمممال  فندماهاسمممتا 

سن بیش از شاخص سال، حداق  میزان  10کاری بیش از  سابقه سال، 20های کلیدی همچون 

ی کارشممناسممی ارشممدِ مرتهط با حوزه فعالیت و جایگاه سممازمانی مدیریت دانشممگاهتحصممیالت 

گیری روش نمونه .است رفتهیصورت پذی فناورانه وکارهاکسب رهیمدئتیهعاملی یا عضویت 
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ند از نو   یت هدفم عا با ر پاسممم  هاشمممماخصبوده و  که  جایی  تا آن هه  ی فوق، مصمممماح

عهارتی نمریه اشممها  رخ دهد ادامه یافته اسممت.  و بهبا یکدیگر همگرا شممود  شمموندگانمصمماحهه

 به اشها  رسید. هامصاحههنفر نمونه، فحوای  14با  تاًینها

با توجه به سممطک پژوهش و هدف کاربردی بودن آن بایسممتی هم در باالترین سممطو  یعنی 

ستراتژیک،  سنجی  نیترنییپاتاکتیک و هم در  سطکهمسطک ا سطک عملیات نمر سطک یعنی 

ظرفیت  ی هوشمممندی فناوری در راههرد، تعریف و در الیه عملیاتسممازادهیپ صممورت پذیرد تا

همچون  جامعه آماری در بخش کمی شمام  مدیران الیه اوللذا  اجرایی شمدن را داشمته باشمد.

شممام  مدیران میانی،  دوممدیران الیه  و مدیران اسممتراتژیک؛ رهیمدئتیه اعضممای مدیرعام ،

ستق ؛ های در حوزه نیمتخصصشام  مدیران عملیاتی و  سوممدیران الیه  معاونین و مدیران م

سب ضو  فناوری ک های نوین فناور محور اطالعات و ارتهاطات و حوزهوکارهای فناورانه با مو

الی  1400 ماهههشتیارددر بازه زمانی اواسط  دولتی و خصوصی در شهر تهرانی هادر شرکت

 1در سایت ای سی تی کِی ی فناورانهوکارهاکسب. در حوزه اتخاذ گردید همان سال مردادماه

که تهعا، همین میزان  باشمممدیمهت شمممرکتِ فعال در صمممنعت فناوری اطالعات ث 2773بیش از 

 ،اطال  دقیق و بر اساس مطالعات پیشین عدمبا توجه به مدیران ارشد وجود خواهد داشت. لکن 

برآورد حجم نمونه با جامعه نامشمممخص برحسمممب انحراف معیار جامعه یا فرمول برآورد حجم 

ی تصممادفی سمماده گیربا روش نمونهنفر  385نمونه بدون جامعه آماری برحسممب نسممهت شممام  

 اتخاذ گردیده است.

جهت تائید  کهها در بخش کیفی مصممماحهه نیمه سممماختاریافته بوده ابزار گردآوری داده

ستفادهبا نمر خهرگان ای مرحلهدلفی فازی تک شناسیروشسؤاالت مصاحهه از  حهیهی ) د.ش ا

فازی 2015، 2و همکاران یازدهی و  (. پس از طراحی سمممواالت و اخذ نمر خهرگان جهت امت

سؤال تائید  8و انتخاب باشد می 7/0ارزش کریپس آن باالی ی که سؤاالتسازی عهارات زبانی، 

ها از پرسمممشمممنامه محقق سممماخته هوشممممندی گردید. در بخش کمی نیز جهت گردآوری داده
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سممؤال  28سممؤال و خلق مشممترک ارزش با  21اورانه با وکارهای فنسممؤال، کسممب 41فناوری با 

 استفاده شد.

صوری، شها  موردنفر از خهرگان  10جهت تعیین کیفی روایی  صاحهه  با رویکرد قاعده ا م

بررسمممی گردید. جهت حذف ها گویهمیزان تناسمممب و ابهام  ،و سمممطک دشمممواری دقرار گرفتن

(. برای 1390زاده و اصغری،ده شد )حاجیاستفا تأثیر گویه ینامناسب، از روش کم یهاعهارت

تعیین روایی محتوا به روش کمی، دو شممماخص نسمممهت روایی محتوا و شممماخص روایی محتوا 

(. برای بررسممی روایی سممازه، از دو معیار 1398)سممرمد و همکاران،  مورداسممتفاده قرار گرفت

. در باشممدمی معادالت سمماختاری طراحی مدلروایی همگرا و واگرا اسممتفاده شممد که مختص 

برای سممطک  5/0 حداق  مقدار باشممده قسمممت روایی همگرا، معیار میانگین واریانس اسممتخراج

ها با عام  مربوطه ها، حداق  بار عاملی گویه. برای بررسمممی بار عاملی گویهلحاظ گردیدقهولی 

قایسممه . برای بررسممی روایی واگرا، مگردیدمقادیر کمتر از آن حذف  و در نمر گرفته شممد 4/0

 ها انجام شد.شده هر سازه با مقادیر ضریب همهستگی بین سازهجذر میانگین واریانس استخراج

 از ابزار پایایی برای تعیین .استفاده شدالرکر -به نام ماتریس فورن  یماتریس منمور از این برای

یر هوشمممندی . برای متغشممداسممتفاده 7/0با مقادیر باالی کرونهاخ و پایایی ترکیهی  آلفای روش

 و نگریآینده سممازی تصمممیم سممازی، رقومی اطالعاتی، هایسممیسممتم و فناوری، ابعاد ابزارها

نده گاری،آی ی  و هاداده آوریجمع ن ناوری، فرهنگی، مالی، و اقتصممممادی اطالعات، تحل  ف

 اسممتعدادیابی، مشممتری، نوین، هایحوزه سممیاسممت، و حاکمیت آوری،تاب مدیریتی، رویکرد

سممازی؛ برای متغیر یکپارچه خهره، انسممانی منابع فناوری، هوشمممندی هایخصممیصممه دسممتاورد،

 وکارهایکسب اقتصادی و مالی نتایج روز، فناوری از گیریی فناورانه ابعاد بهرهوکارهاکسب

 سممیاسممتِ  انسممانی، نیروی مدیریت، محور،دانش نوآوری، بر مهتنی فناوری، دسممتاورد فناورانه،

ایده؛ برای متغیر خلق مشممترک ارزش ابعاد  خلق فناورانه، وکارکسممب هایخصممیصممه حمایت،

پا ،یمحور یمشمممتر ،یعملکرد/کارکرد فناور ،یتعامل یندهایفرآ ملزومات هم  دار،یارزش 

و  نیو قوان اسممتیسمم ،یارزش آموز ،یاقتصمماد ،یسمماز میخلق ارزش، فرهنگ، تصممم ،ینیآفر

و میانگین واریانس  7/0یایی ترکیهی باالی دارای مقدار آلفای کرونهاخ و پامقررات، فرصمممت 
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باالی اسمممتخراج یتأمورد  5/0شممممده  فت. بر دی یهقرار گر ی  دادهای تجز آزمون  و هاوتحل

تحلی  و برای آلفای کرونهاخ، پایایی ترکیهی،  SPSS21 افزارنرماز  کولموگروف اسممممیرنوف

هه یدی، رت تأی عادالت سممماختاریعاملی  ندی فریدمن، سممموب  و م  Smart PLS3 افزارنرمز ا ب

 شده است.استفاده

 هایافته
بررسی مشخصات جمعیتی خهرگان در بخش ف( توصیف جمعیت شناختی روش کیفی: ال

حوزه فناوری اطالعات در مدیره مدیران عام  و اعضای هیئتاز نفر  14شام   مصاحهه() یفیک

سیت ی نوین فناور محور وکارهاکسبو وکارهای فناورانه و کسب بیانگر آن بود که ازنمر جن

 3/14سال،  50الی  40درصد  85/42سال،  40الی  30درصد  85/42درصد مرد؛ ازنمر سن  100

درصممد  50درصممد کارشممناسممی ارشممد،  50سممال؛ ازلحاظ میان تحصممیالت  50درصممد بیش از 

سابقه خدمت  صد  85/42دکتری؛ ازنمر  صد  50سال،  20الی  10در  15/7، سال 30الی  20در

صد بیش از  شان ؛ ازنمر سال 30در سازمانی تحت امر شرکت خرد،  15/7ابعاد  صد   85/42در

 اند.بوده درصد شرکت بزرگ 50درصد شرکت کوچک، 

گویان در بررسممی مشممخصممات جمعیتی پاسمم ب( توصممیف جمعیت شممناختی روش کمی: 

وکارهای کسب هاینفر از مدیران الیه اول، دوم و سوم مشغول در حوزه 385بخش کمی شام  

ها، های نوین فناور محور در شممرکتفناورانه با موضممو  فناوری اطالعات و ارتهاطات و حوزه

 5/77مؤسممسممات دولتی و خصمموصممی در شممهر تهران بزرگ بیانگر آن بود که ازنمر جنسممیت 

دیپلم، درصد فوق 7/0درصد دیپلم،  2/0درصد زن؛ ازنمر مدرک تحصیلی  5/22درصد مرد، 

صد ک 27 سی، در شنا شد،  9/55ار سی ار شنا صد کار سن  2/16در صد دکتری؛ ازنمر   4/6در

صد کمتر از  صد  6/55سال،  30در صد  1/32سال،  40تا  30در صد  9/5سال،  50تا  40در در

سابقه خدمت  درصد  7/51سال،  10تا  5درصد  8/22سال،  5درصد کمتر از  9/4سال؛ ازنمر 

صد بیش از  6/20سال،  20تا  10 سازمانی س 20در سمت  صد مدیران الیه  8/22ال؛ ازنمر  در

 اند.درصد مدیران الیه سوم بوده 3/10درصد مدیران الیه دوم،  9/66یک، 
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ها بر اسممماس ی کیفی: در فاز کیفی پژوهش پس از تجزیه و تحلی  دادههاافتهج( تحلی  ی

 ه است.ارائه شد 1روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت پذیرفت که در جدول 

شده با کدگذاری باز، محوری و انتخابی پس از حذف های استخراجابعاد و مؤلفه. 1جدول 

 های نامناسبگویه

 )کدگذاری محوری( کدگذاری باز()
انتخایکدگذار)

 بی(

 متغیر هوشمندی فناوری

موبایلیتی، ، سیسروبرداری از سنسور، تاچ استفاده از تجهیزات هوشمند، ابزارهای دیجیتال، بهره
 افزاری و شهکهابزار و بسترهای سخت ارتهاطات

 های اطالعاتیابزارها و سیستم
معماری فناوری، سیستم مدیریت اطالعات و دانش، هوش  اینترنت، بالک چین، رایانش ابری، 

 کاوی، دیپ لرنینگ، هوش مصنوعیتجاری، داده
ابزارهای اطالعاتی و بسترهای 

 افزارینرم

 رقومی سازی مکانیزاسیوم و اتوماسیون وکارها، اتوماسیون سازی، اتوماتیک سازیمکانیزاسیوم، رقومی سازی کسب
 های تصمیمتکنولوژی ماشین های یادگیرنده، تکام ، سیستممیتصمهای پشتیهان سیستم

 تصمیم سازی
 نگارینگری و آیندهآینده

نحوی پردازش ، امتیازدهی،  ،کاویها، دادهخروجی دادهبینی، روابط معنادار، تحلی  اطالعات، پیش
 آمار و اطالعات، کشف روابط پنهان متغیرها 

های ها و کیفیت سیستمآنالیز داده
 پشتیهان تصمیم

 نگارینگری و آیندهآینده نگارینگری و ترسیم آینده و آیندهآینده
ی، محورها و اطالعات، داده سازی دادهیکپارچه آوری اطالعات، مهتنی بر داده، دیتا، تمرکز وجمع

 داده و اطالعات تجمیع اطالعات، ورود داده، حکمرانی دیتا
ها و تحلی  آوری دادهجمع

اهمیت ورودی، محرمانگی، پراکندگی  سازی، دیتای حجیم، دیتای موثق و مورد اعتماد،یکپارچه اطالعات
 هاهای دادهویژگی ها، دیتاهای به هنگام اطالعات، در دسترس بودن داده

اندازی و ی درآمدی جدید، راههاانیجرنگاه اقتصادی و مالی، اقتصاد، حاشیه سود باال، بودجه کم، 
 نگاه انتفاعی سازی گران، تولید و ایجاد ثروتپیاده

 اقتصادی و مالی
 گذارانسرمایه گذاری، فرشتگان سرمایهگذارهیسرماها، منابع، سازمان، دهندگان، سرمایه و داراییاعتهارات، شتاب

 خلق و کشف فرصت بررسی تهدیدات، فرصت سازی و شناسایی فرصت
 فرهنگی سازیفرهنگ سازی و فرهنگ جدید، سطو  بلوغفرهنگ

 های فناورانهاستراتژی زیستیدیجیتال، تطابق تکنولوژی با محیطایجاد  و ارتقای فناوری، تحول 

 فناوری
 محیط فناورانه بُعد ورود، زمان ورود، نو  و جنس صنعت

 تعریف جایگاه وکار دیده شود، امکاناتعنوان یک حرفه و کسباین حوزه باید به
 زیرساخت فناورانه فرهنگی، زیرساخت فنی و اجتماعیبستر دیجیتال. زیرساخت هوشمند، زیرساخت  شهکه و مخابرات،

گذاری، استراتژی و منافع همگانی،  ریزی، تحقیقات عملیات، تحقیق بازار، منابع مالی و سرمایهبرنامه
 ریزی و مدیریت منابعبرنامه نقاع قوت و ضعف

 رویکرد مدیریتی
 پارادایم نگاه سیستمی نگری.نگر، معماری خوب، آگاهانه، فرآیند نگاه سیستمی و آینده

 آوریتاب پذیریتحم  و تطهیق پذیریی، پایداری. مقدار امکان تطابق با تغییرات، تطهیقریپذتحم آوری، توسعه، تاب
 گذاری و مشروعیت بخشیقانون های قانونیگذاری، مشروعیت بخشی، مؤلفهگذاری و مجوزها، سیاستقانون

 حاکمیت و سیاست
 نقشه کالن میترس وکاربازیگران، سیاست، داشتن پالن یکپارچه و کالن. نقشه تجاری، بوم مدل کسبنقشه 

 اکوسیستم فناوری ، اینترنت رفتارایاشمهتنی بر انقالب صنعتی چهارم، تغییر و خلق اکوسیستم جدید، اینترنت 
 های نوینحوزه

 تجارت الکترونیکی وکار الکترونیکتوسعه کسبوکارهای نوین، جنس و نو  بیزینس، اندازی کسبراه
ی مخاطب و مشتری، رفتارشناسنقطه تماس مشتری،  هر کلیک، صدای مشتری،  مؤلفه تجربه،

 رفتارشناسی تجربیات کاربران

 مشتری

 بازاریابی های نوین بازاریابی، تطهیق نیاز مشتری با بازار، برندینگجذب مشتری، تهلیغات، استفاده از روش

 مطابقت محصول با بازار هدف، شناخت بازار، فشار بازار، بازار رقابت، نحو و زمان ورود به بازار،

 محیط و جریان بازار دامپینگ رقها و بازیگران، انحصار

مشتری مداری و رضایتمندی و وفاداری مشتری، کاهش زمان انتمار مشتری، ارتقا و بههود خدمات، 
 مشتری مداری محصول صدای مشتری،  فیدبک، تنو 

 مشارکت مشتری محور ی از مشتری، تمرکز بر مشتری، گستردگی ارائه خدماتریپذالهام
 استعدادیابی استعدادیابی سازی شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی و آموزش،ایجاد شهکه شناسایینخهگان، شهکه

پذیری، مهتنی برسرویس، پذیری، تحلی رقابتافزایی، کارآمدی، مهندسی مجدد فرآیندها، دقت، هم
 دستاورد دستاوردهای فنی سازی، عدم پیچیدگیچابکی، سهولت پیاده

 
 دستاوردهای مالی افزوده، هزینهجویی، قدرت مالی، ارزشایجاد شفافیت، کاهش و مدیریت هزینه، صرفه
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 )کدگذاری محوری( کدگذاری باز()
انتخایکدگذار)

 بی(

 زیستمسئولیت اجتماعی و محیط انرژی، مصرف سوختبوم. کاهش مصرف محیطی و زیستکاهش آلودگی هوا، منافع زیست
جریان هوشمندی، هوشمندی، هوش مصنوعی، نقشه راه هوشمند سازی، کارکنان هوشمند، شهروند 

 هوشمند، شهر هوشمند، محصوالت فناورانه
تعریف سازی حوزه هوشمندی 

 فناوری

 های هوشمندی فناوریخصیصه
 

 واسطه پذیری /تورینترمدیا هاهای مجازی، حذف واسطهواسطهاستفاده از اینترمدیتورها و 
 رصد پذیری کردن، خدمت مهتنی بر مصرف و پیمایش، رهگیری و ردگیری  رصد

 نوآوری و خالقیت ، رشد فکری و خالقیتبازها، تفکر، نوآوری گیری از عام نوآوری، بهره
 شاخص پذیری نرخ رفاه، ضریب نفوذ، میزان اثرگذاریشاخص کلید عملکرد و نتیجه، نرخ تورم، نرخ فروش، 

 جهری سازی / حوزه اجتماعی های دموکراسی، ساختارهای مقاومت، کم کردن اختیار انسانی، شفافیتکاهش مؤلفه
 متخصصین فناوری کارفرمای دانا، مجری ی نخهه،هاآدمی، ساالرستهیشای، کار کارشناسنیروی متخصص، 

 خهرهمنابع انسانی 
 خهرگان و مشاورین ، مطالعات زیاد، ایده، دغدغه ذهنی، پردازش و بلوغ ایده. مشاور متخصصسازهافعال، نخهگان

 سازییکپارچه جریان اطالعات بین سازمانی سازی و یکپارچگیمیان بخشی، یکپارچه ارتهاعها، برقراری جریان ارتهاع بین سازمان
 وکارهای فناورانهمتغیرکسب

 افزارینرم افزاری، بالک چین، رایانش ابریتوسعه نرم

فناوری محور، تحول دیجیتال، ترکیهی از فناوری  ،اطالعاتفناوری دیجیتال، مهتنی بر فناوری  گیری از فناوری روزبهره
 اطالعات، پلتفرم چندوجهی

 های فناورانهپلتفرم

 زیرساخت های اجتماعیزیربنا و زیرساخت، زیرساخت فنی یا پلتفرم فناوری اطالعات. ارتهاطات
منفعت اقتصادی، ارز آوری، خلق ثروت جدید، خلق پول، حاشیه سودآوری  درآمدزایی، سودآوری،

 باال
 خلق ثروت و پول

 نتایج مالی و اقتصادی

 گذاریسرمایههای مدل  یا طر  تجاری پلنگذاری، داشتن بیزینس گذاری اندک. مدل مدیریتی، قیمتسرمایه 
 شدن سریعجهانی صادرات، تجارت، لحاظ نمودن تقویم اقتصادی ایجاد ظرفیت صادرات و جهانی شدن،

 کیفیت زندگی راحتی، سهک زندگی افراد پایداری، ارتقا کیفیت زندگی،
 دستاورد فناوری

 
 تصمیم سازی های پیشنهاد دهنده، دارای مزیت، سیستمشنهادیپارائه 

 زیستمسئولیت اجتماعی و محیط زیست، مسئولیت اجتماعیزیست، دوستدار محیطبا محیطسازگاری 
 سازیبومی سازی، مقابله با تحریم، تطهیق، استخراجبومی

ی. ارشتهانیمای و رشتهکارگیری اپلیکیشن، تجارت الکترونیک، حوزه بیناینترنت، فین تک، به
 هوش مصنوعی و روباتیک

 مهتنی بر نوآوری های نوینحوزه
 

 نوآوری نوآوری، کار نوآورانه نوین، خالقانه
های نس  پنجم، ارتهاع بین صنعت و دانشگاه برقرار باشد، آزمایشگاه ،دانشگاههاخروجی دانشگاه

 محور
 محوردانش پایه علمی و دانشگاهی

 مدیریت مدیریت بازرگانی و بازاریابی برندینگ، تهلیغاتفرانشیز، الیسنس، استفاده از ساختارهای مختلف معامالتی، قیمت گذاری، 
 نیروی انسانی حفظ(نگهداشت )جذب و  ی نیروی انسانیبنددانهجذب و حفظ نیروی انسانی،  آدم متفکر، آدم هوشمند،

 وپرورشآموزش محوررشد و تعالی، نیروی انسانی دانش 
 سیاسِت حمایت حمایت مدیران ارشد تفکر سیستمی مدیران ارشد، نقش حمایت مدیران ارشد

 های باالدستیسیاست وکار، جریان مخربیک کسب و الزامات هاچهارچوبگذاری، نقش مهم بازیگرها، سیاست 
 های کمی و کیفیویژگی سرعت، دقت، کیفیت سرویس، ایجاد تغییر محسوس، مدیریت، چابکی، توانمندی

ی، چرخش استراتژیک، توسعه علم، در راستای اص  رویکردهای جهانی، تکنولوژتغییر سریع  وکار فناورانههای کسبخصیصه
 رویکرد چابک، پایداری، ماندگاری

 واکنش به تغییرات تکنولوژیک

 خلق ایده ایده آفرینی ی، خلق ایده، مدل نو، قابلیت درک فضاییسازیکپ
 متغیرخلق مشترک ارزش

کردن مشتری، سنجش نیاز، تولید نیاز، مطالهه  دارپولی مشتری، کم کردن دردسرها، هادغدغهرفع 
 و انتمارات مردم. گری

 نیازسنجی/نیاز سازی
 فرآیندهای تعاملی

 مشارکت و تولید ارزش مشترک آفرینی.ی از مشتری، ارزشریپذالهامخلق بین من و مشتری، پروفایلینگ، رفتار محوری،  
رضایتمندی مشتری، مدیریت مشتری مداری، شاد بودن مشتری، جذابیت، ایجاد مزیت، فیدبک، 

 یازدهیامتشاخص 
 میزان رضایت و شاخص پذیری

های حجیم، هوش ، دادهترمناسبها، ارائه ارزش ی، درک زودتر ارزشالحمهو  بالدرنگتصمیم 
 های هوش تجاریتجاری،سیستم

هوشمند/ برداری از ابزار بهره
 ابزارسازی

 عملکرد/کارکرد فناوری
ی بودن فناوری، ارشتهانیمنگاه فناورانه، نوآوری مهتنی بر فناوری، نوآوری، استفاده از فناوری، 

 خدمات نوین
 پارادایم/نگاه فناورانه

 مشتری محوری مشتری یبندبخشی، مشتر ازین ،یمشتر تیحمای خود برای دیگری، مشتری مداری، ئدهیپسندترویج 
 مهتنی بر سرویس APIهای مهتنی بر های اشتراکی، سرویس، سرویسرندهیگسیسروو  دهندهسیسروخلق ارزش بین 

 ارزش پایدار
افزایی و مهندسی ارزشی، فرآیند، جریان کاری، منافع مستمر، هم چگالی و تراکم همهستگی، 

 سینرژی، فعالیت مستمر.
 مهتنی بر فرآیندها مستمر
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 )کدگذاری محوری( کدگذاری باز()
انتخایکدگذار)

 بی(

، B2Cوکار، کمینه محصول پذیرفتنی، استارتا . استراتژی متمرکز بر مشتری و فناوری، مدل کسب
B2B 

 مهتنی بر مدل و استراتژی

 های اجتماعی و قانونیحوزه رسانیتمای  طرفین، امور اثرگذار در تصمیمات، مجوزها، اطال 
 ملزومات هم آفرینی

 
 زیرساخت اجتماعی، سرویس محور بودنزیرساخت فنی و غیر فنی، زیرساخت 

گذاری اطالعات، تهادل اطالعات، آوری اطالعات، کسمممب و جذب اطالعات. به اشمممتراکجمع
 گذاری دادهاشتراک

 جذب و اشتراک اطالعات

 گذاری /حاکمیتیسیاست گریی، تسهی گریتصدی، سپاربروناسناد باالدستی،  ،انحصار زدایی

 خلق ارزش
 

ها، کاربری، خلق تجربه جدید، خلق محصول جدید، جذابیت، جذب شدن، افزایش قابلیتتجربه 
 بههود فرآیندها

 تولید و جذب ارزش

 محرک داریی مالی، جایگاه اجتماعی، چسهندگی سازمانی، سهام آوری و سهامهازهیانگ
 اشتراک منافع مسئولیت اجتماعیموضو  مشترک، اهداف مشترک، اشتراک منافع، ایجاد ارزش مالی و غیرمالی، 

 فرهنگ متغیر فرهنگی یی، تعامالت و درک متقاب  طرفینپاسخگو پذیری،نگرش، اعتماد، تعهد، مسئولیت
 تصمیم سازی روزبرخط و به ساز شنهادیپسامانه  روز بودن، آنالین بودنتصمیمات معتهر، آپدیت و به پیشنهاد، هدف تصمیم سازی و

 مالی جوییصرفه های اقتصادی و مالی، استهالک کمتر،برداری بیشتر، مؤلفههزینه، بهره کاهش سود،
 اقتصادی
 بهینه مصرفی وریجویی، بههود شرایط اقتصادی، بهرهصرفه استهالک کمتر، 

 گذارانسرمایه گذاری، فرشتگان سرمایهگذارهیسرماها، دهندهحمایت و سرمایه گذرای، شتاب
های مادی، های معنوی، ارزشهای خانوادگی، ارزشهای جمعی، ارزشفردی، ارزش هایارزش
 های بهداشتیارزش

تعریف و آموزش کاربردی مفهوم 
 ارزش آموزی ارزش

 دانشگاه و آموزش عالی رسانی اقدامات نوین، دانشگاهاطال  
 پرورش نیروی انسانی خالق محور، خالقنیروی انسانی دانش

 حمایت از مالکیت فکری و معنوی، ثهت پتنت مالکیت فکریثهت 
 سیاست و قوانین و مقررات

 های حمایتی دولتسیاست احترام به نخهه و صاحب ایده، نقش حمایت حاکمیت
 برانگیختگی و ایده آفرینی ذهنی افراد افزایی، ایجاد جذابیتعوام  انگیزشی، هم

 فرصت
 فرصت سازی و خلق فرصت کشف های شغلی مشترک،ایجاد فرصت، ایده، خألهاها و رصد شکاف

 

های متغیر هوشممممندی گویه وحذف  5/1تر از معیار امتیاز تأثیرگویه، مقادیر پایین مطابق

متغیر خلق مشممترک ارزش از  و 27به  28وکارهای فناورانه از متغیر کسممب ،52به  55فناوری از 

نشمممان داد که مقادیر  محاسمممهه نسمممهت روایی محتواینتایج حاصممم  از  کاهش یافت. 34به  36

نابراین گویه1391حذف شمممدند)وکیلی و همکاران،  62/0های کمتر از گویه های متغیر (؛ ب

و متغیر خلق مشترک  24به  27وکارهای فناورانه از ، متغیر کسب44به  52هوشمندی فناوری از 

ز محاسممهه شمماخص روایی محتوای، بر اسمماس نتایج حاصمم  ا کاهش یافت. 30به  34ارزش از 

های متغیر هوشممممندی حذف شمممدند؛ بنابراین تعداد گویه 79/0تر از هایی با مقادیر پایینگویه

و متغیر خلق مشممترک ارزش از  21به  24وکارهای فناورانه از ، متغیر کسممب41به  44فناوری از 

ستخراج کاهش یافت. 28به  30 ص  از میانگین واریانس ا و  5/0مقدار باالتر از باشده نتایج حا

. قرارگرفتتأیید  مورد هابرای تمامی سمممازه 4/0بار عاملی باالی  بانتایج تحلی  عاملی تأییدی، 

ست پس  7/0باالی  ،همه ابعادبرای کرونهاخ و پایایی ترکیهی  پایایی آلفای حاکی ازهای یافته ا

، نفعانیذ، تالیجید یریپذانطهاقی هامؤلفهبرای متغیر هوشمممندی  جهیدرنت .باشممدمورد تأیید می
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ی، ریپذاسیمقی، ابیو بازار یبازرگان تیریمد، مقاومت، و اتمسمممفر جامعه کیدئولوژیعوام  ا

ی، دانش، آموزش، دسممتاوردهای سممازآگاهی، سمماز ازیو ن یازسممنج، نیارشممد رانیمد تیحما

وکارهای فناورانه رای متغیر کسبی؛ بارهیجز یهاسازمان و سامانهآفرینی ارزش، اجتماعی، هم

بر لهه  یمهتنی، مجاز یو ورود به فضمما سممازی، رقومیرسمماختیو ز یافزارسممختی هامؤلفه

ی، ظرفیت شممناسممی و نیآفرارزشی، شمماخص محوری، ابیو بازار یبازرگان تیریمدی، تکنولوژ

عان عد ذینف یازسمممنجی؛ برای متغیر خلق مشمممترک ارزش بُ فهو  ن و  یذهن یکپارچگی یهامؤل

قات ناختروان، تواف ماع یشممم نافعی، اجت نابع و م گارندهیو آ ینگرندهیآ، م  صممممهیخصمممی، ن

 تیدرنها ی حذف گردیدند. نگر شگامی/پ یآغازگر، تحلی  و آنالیز، فرهنگ برد برد/یفرهنگ

شمندی فناوری، 41و بعد  17 سبگویه برای  21بعد و  10گویه برای هو ی فناورانه و وکارهاک

نتایج آزمون  گردید. دیتائگویه برای متغیر خلق مشمممترک ارزش شمممناسمممایی و  28 بعد و 12

سم-کولموگروف ست که  رنوفیا کنند نرمال پیروی می ریها از توزیع غدادهحاکی از آن ا

 .های آماری ناپارامتریک مجاز استها، استفاده از آزمونداده وتحلی و جهت تجزیه

سؤال اول وکارهای فناورانه با رویکرد که ابعاد هوشمندی فناوری در کسب و دوم در پاس  به 

ست؟  شترک ارزش کدام ا ست؟ ابعاد  یبندتیاولوو خلق م ص  از آزمون چی با توجه نتایج حا

به ترتیب، بعد ) 17بندی فریدمن، برای هوشممممندی فناوری آزمون رتهه و تحلی  عاملی تأییدی

ی  اطالعات )ی دادهآور(، جمع61/11های اطالعاتی )ابزارها و سمممیسمممتم (، 56/10ها و تحل

(، اسمممتعدادیابی 35/9های نوین )(، حوزه04/10(، منابع انسمممانی خهره )31/10) سمممازیرقومی

(، مشممتری 24/9(، رویکرد مدیریتی )26/9نگاری )نگری و آینده(، تصمممیم سممازی آینده30/9)

(، حاکمیت و سیاست 67/8اوری )های هوشمندی فن(، خصیصه67/8سازی )(، یکپارچه79/8)

مالی )45/8(، فرهنگی )55/8) تاب30/8(، اقتصمممادی و  تاورد )30/8آوری )(،  (، 03/8(، دسممم

(، 7بعد )به ترتیب، نیروی انسمممانی ) 10فناورانه  یوکارهاگویه، کسمممب 41با  ((57/5فناوری )

وکار های کسبصه(، خصی63/5(، سیاستِ حمایت )78/5(، مهتنی بر نوآوری )62/6خلق ایده )

(، 98/4(، مدیریت )26/5وکارهای فناورانه )(، نتایج مالی و اقتصمممادی کسمممب60/5فناورانه )

گویه،  21با ( (63/4(، دسمممتاورد فناوری )63/4محور )(، دانش89/4گیری از فناوری روز )بهره
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زی (، ارزش آمو50/8بعد )به ترتیب، سممیاسممت و قوانین و مقررات ) 12خلق مشممترک ارزش 

(، تصمیم سازی 18/6(، فرهنگ )60/6(، خلق ارزش )97/6(، اقتصادی )79/7(، فرصت )23/8)

(، 45/5(، مشمممتری محوری )74/5(، ملزومممات هم آفرینی )79/5(، ارزش پممایممدار )88/5)

گویه را با بار عاملی باالتر  28(( با 43/5(، عملکرد/کارکرد فناوری )44/5فرآیندهای تعاملی )

و مدل سمماختاری نهایی  هامؤلفه ریدر خصممور سممؤال سمموم که تأث تائید قرارداد.مورد  4/0از 

شان می سوب  ن ساختاری و  ص  از معادالت  ست؟ نتایج حا شمندی فناوری به کدام ا دهد هو

شترک ارزش به میزان  6/54میزان  شترک ارزش، خلق م صد بر متغیر خلق م صد بر  4/36در در

نه و متغیر کسممممب ناورا های ف کار به میزان و ناوری  ندی ف درصممممد بر متغیر  3/51هوشمممم

سب ستقیم تأثیروکارهای فناورانه بهک ست. همچنین تأثیر متغیر  مثهت و معناداری طور م شته ا دا

وکارهای فناورانه در میانجی خلق مشممترک ارزش در رابطه میان هوشمممندی فناوری و کسممب

درصد از اثر هوشمندی فناوری بر  28ه کطوریدرصد مثهت و معنادار بوده به 99سطک اطمینان 

شترک ارزش تهیین گردید.کسب ستقیم و متغیر میانجی خلق م  وکارهای فناورانه از طریق غیرم

 ارائه گردید. 1مدل ساختاری به شک   تیدرنها

 
 استانداردشده بیبر اساس ضرا رهایبرآورد تأثیر متغ. 1شکل 

     

     

          

     

     

     

     

     
     

سیاست حمایت

کسب و کارهای 
فناورانه

نیروی انسانی
دانش محور

مبتنی بر نوآوری

دستاورد فنی

نتای  مالی و 
ا تصادی کسب 
وکارهای فناورانه

ب ره گیری از 
فناوری روز

خلق ایده

خصیصه های 
کسب کار فناورانه

مدیریت

     

     

     

     

          
     

     

     
     

     

          

     

     

     
          

ابزارهای سیستم 
های اطالعاتی

یک ارچه سازی
مناب  انسانی خبره

استعدادیابی

خصیصه های 
هوشمندی

حاکمیت و 
سیاست

مشتری

تا  آوری

دستاورد

ا تصادی و مالی

حوزه های نوی 

فناوری

فرهن ی

رویکرد مدیریتی
 م  آوری داده 

فرهن ها و اطالعات

تصمیم سازی 
آینده ن ری و 
آینده ن اری

دی یتالیزیش 

     

     

     

خلق مشترک 
ارزش

هوشمندی 
فناوری
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صور ستفا GOF اریمع برازش مدل نیز از در خ ( که مقدار Wetzels et al., 2009) شدهدها

 و مهین برازش مناسب و قوی مدل است. آمدهدستبه 345/0پژوهش  نیاآن در 

 یریگ هینتبحث و 
 یوکارهاکسممب ه،یگو 41بعد با  17 یفناور یهوشمممند یبرانتایج حاکی از آن اسممت که 

 گرفت. قرار دیمورد تائ هیگو 28با  بعد 12خلق مشترک ارزش  ه،یگو 21بعد با  10فناورانه 

و مشارکت  تیحماامکانات، عدم جادی( عدم ا1400و همکاران ) یدر مطالعه پژوهش خالق

 شدهییاطالعات شناسا یبا حوزه فناور مناسب، عدم وجود تخصص یزیرارشد، برنامه رانیمد

و این ( 1400کاران )پژوهش مطابقت دارد. در پژوهش صمممدرزاده و هم نیا یهاافتهیبود که با 

و افکار  ازهایبا ن یو همخوان یتمندیرضا زانیم شیفزاو ا یتعامل یندهایفرآ ،یازسنجین مطالعه،

( توجه به 1400فرتاش و همکاران ) قی. در تحقباشمممدیممشمممترک خلق ارزش  یبرا یمشمممتر

اسممت که با  ین و شممناخت بازار ازجمله مواردینو یهایبا فناور ییهمچون آشممنا ییهاشممرانیپ

 ی( ابعاد1400و همکاران ) یدر پژوهش کجور .باشممدیراسممتا مپژوهش حاضممر هم یهاافتهی

شتر یذهن ریهمچون تصو شتر ،یم شتر ،یارزش م شتر زشیو انگ یتجربه م  نیای هاافتهیبا  یم

( چهار مقوله شمممام  1399و همکاران ) یانی. در پژوهش احمدپور داردارد یخوانپژوهش هم

در عملکرد  یانهیو عوام  زم کیاستراتژ هاشیوکار، گراکسب یهایژگیو ر،یمد یهایژگیو

شتر ،یمال)شرکت  ست ی(بازار، م ستا مرو هم شیمطالعه پ یهاافتهی که با مؤثر ا شدیرا . در با

کانال،  یاثربخش یارهایوکارها، معاز کسب کیهر  ی( برا1398و همکاران ) یاریخدا قیتحق

سا ندیدر فرآ یرو مشارکت مشت وستهیطور پبه دیجد انیمشتر افتنی شنا  دیگرد ییخلق ارزش 

 ی( اسمممتقرار هوشممممند1392) میو قسممم انیدر مقاله طهائ دارد. یخوانرو هم شیبا پژوهش پکه 

 رگذاریو عملکرد در سممازمان تأث یریادگیصممورت کام  بر سممطک وکارها بهدر کسممب یفناور

ست سامانه یاندازرو راه شیو پ ری. در مطالعه اخا ستقرار  از الزامات  یفناور یهوشمند یهاو ا

 یافراد خهره و توسمممعه فرد از یریگبه بهره شمممتریپژوهش ب نی. در اباشمممدیم یبرداربهره هیاول

شاره شانیا شان قیدر تحق یشده ولا سطک  ای  نزیدر مقاله مارت .باشدیم یریادگیتمرکز بر ارتقا 

ازجمله موارد  یبا استفاده از هوش مصنوع ی( در خصور سطک فناور2021پالمِد و همکاران )
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( در 2021و همکاران ) مای. در مطالعه مِچمَن اسمملباشممدیم شممرویپژوهش پ یهاافتهیمشممترک با 

 یعواملبه  بر یکدیگر،فناورانه و اثر آن  یوکارهاکسمممب ییراسمممتاو هم ییخصمممور همسمممو

شارکت  و یستگیشا ت،یارتهاطات، حاکم همچون شاره نمودهم شترک دو  یهاافتهیکه از  ا م

اطالعات در خلق  یمثهت فناور ری( به تأث2020) ی. در پژوهش المانور و الهاللدنباشممیم قیتحق

 یگذاربه اشمتراک ،ییو کارا تیفیهمچون بههود ک یبه ابعاد وارزش مشمترک پرداخته اسمت 

هر دو  یهاافتهیدر  دتوافقاز موضوعات موردانش و اطالعات و بههود ارتهاطات اشاره دارد که 

ستراتژ2020بابو و همکاران ) قیدر تحق .باشدیپژوهش م  ستمیاکوس کیدر  کی( مدل اتحاد ا

 یهاینوآور شممود؛یم داریپا یاجتماع ینوآور قیاز طر ینیآفراسممت که باعث ارزش یخدمات

با یکدیگر پژوهش  دو یهاافتهی. دیجذب ارزش مشمممترک نائ  آ ای دیتولبه  تواندینوظهور م

 یرفتارها ،ینوآور یاصممل ری( به سممه متغ2020و همکاران ) نیدر پژوهش . باشممدیراسممتا مهم

شترک ا شتر جادیم شتر یارزش و تعام  با م صد رفتار م شاره یو ر ست ا  یهاافتهیبا  لذاشده ا

عد فرآ نیا ع یندهایپژوهش در ب له کِر و هم مطابقت دارد. یاملت م2006کاران )در مقا  دل(، 

س یهوش فناور یبرا یمفهوم سطک چهارچوب،  سه  ست.  شدهارائه ندیو فرآ ستمیدر  با  جینتاا

 .باشدیراستا ماطالعات هم  یوتحلهیع و تجزیتجم ورپژوهش حاضر در خص یهاافتهی

سوب   ساختاری و  ص  از معادالت  ستقیم نتایج حا شمندی  و معنادارحاکی از ارتهاع م هو

مدل باشممد. معنادار متغیر میانجی خلق مشممترک می ریتأثی فناورانه و وکارهاکسممبفناوری بر 

سهتاً قوی است.ارائه ی در هاتیمحدود ازجمله شده ازنمر متخصصان دارای برازش مناسب و ن

عدم  به محدود شمممدن به قلمرو مکانی و زمانی، توانیمی اجرا هاتیمحدودکنترل محقق و 

ی پژوهش هاافتههی و آشمممنایی با مفاهیم اولیه متغیرهای پژوهش اشممماره نمود. با توجه به یآگا

 یوکارهادر کسممب هایاسممتراتژو اهداف  ت،یانداز، مأمورچشممم نیدر تدوگردد: می شممنهادیپ

در سمممطو   ی و آموزشذهن میپارادا رییتغ. همچنین ددابعاد توجه گر یبندتیفناورانه به اولو

شود. برای تحقیقات آتیعالی  سطک  یگریعوام  د ریتأث توانیم سازمان جاری  و  تحولمانند 

 .قرارداد و... را مورد ارزیابی هادادهی حکمران ،هادر سازمان تالیجید بلوغ
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 مناب 
تأثیر رفتار "(. 1399وشمکائی نژاد، سمیده صمدف ) ؛اکهری، محسمن ؛ابراهیم پور ازبری، ابراهیم

 یهانشمممریه علمی کاوش ،"مشمممتری با ترجیک برند بر قصمممد خرید مجددخلق مشمممترک 
 .289-259: (24)12 ،مدیریت بازرگانی

یانی، محمود هه ؛احمدپور دار بادی، طی هدلی محمدآ مال ) ؛ع خدری، ک طراحی "(. 1399سممم

وکارهای وکارهای نوپا )مطالعه موردی: کسمممبهای پویا در کسمممبالگوی توسمممعه قابلیت

 .180-161: (2)13، توسعه کارآفرینی ،"اطالعات(حوزه فناوری 

به روش  یها یها و تحلروش(. 1390اصمممغری، محمد ) ؛، ابراهیمزادهیحاج گاه  با ن آماری 
سممازمان ، چا  یکم، تهران: (SPSSتحقیق در علوم زیسممتی و بهداشممتی به همراه راهنمای )

 دانشگاهی. دانتشارات جها

بررسی نقش خلق مشترک "(.1395) امیروستا، پ ؛رانی، احمدیعقوبی ف ؛نیحسحسینی نیا، غالم

های بررسمممی ،"های لهنی اسمممتان فارسارزش در توسمممعه محصممموالت جدید در شمممرکت
 .80-66(: 79)14، بازرگانی

عوام  ضممروری "(. 1399اسممدی فرد، رضمما ) ؛مجیدپور، مهدی ؛شممعهان، الهی ؛خالدی، آرمان

های بزرگ و کوچک در بخش نانو نامتقارن بین شمممرکتبرای موفقیت همکاری فناورانه 

 .168-139(: 1)9، پژوهشی مدیریت نوآوری-نشریه علمی ،"فناوری ایران

های بندی چالششمممناسمممایی و رتهه" (.1400) می، محمدابراهیمحمد پور زرند ؛خالقی، فرامرز

ک )مطالعه وکار و فناوری اطالعات: راهکاری برای همسمویی اسمتراتژیراسمتایی کسمبهم

 .260-242(:49)13 ،وکارفصلنامه مدیریت کسب ،"موردی: شرکت فوالد جنوب(

های شناسی مدلآسیب"(. 1398حاجی حیدری، نسترن ) ؛نی  فروشان، هادی ؛خدایاری، مریم

 .126-97: (4)7، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ،"وکار هوشمندی فناوری در ایرانکسب

شممناسممایی تأثیر بازاریابی کالمی "(. 1399میرزایی، بهنام ) ؛، نادریریام دیسمم ؛رضمموانی، مهران

که یک در شمممه عت الکترون عه: صمممن طال ماعی بر خلق ارزش مشمممترک )موردم های اجت



 603                  ی فناورانه با رویکرد خلق مشترک ارزشوکارهاکسبطراحی مدل هوشمندی فناوری در 

-211(: 23)15، پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران ،"های گردشگری(استارتا 

238. 

بازکاوی (. 1392زالی، محمدرضا ) ؛جعفرزاده، مرتضی ؛اکهری، مرتضی ؛رضوی، سید مصطفی
 انتشارات دانشگاه تهران.، تهران: چا  دوم ،روش تحقیق آمیخته

، چا  های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 1398حجازی، اله ) ؛عهاس، بازرگان ؛سمممرمد، زهره

 نشر آگه.، تهران: 35

یات، مونا ؛صمممدرزاده، مهدی یان، مر؛ ب به"(. 1400) میاخوان خراز کارگیری بررسمممی نحوه 

های مشمممترک جهت افزایش سمممرمایه اجتماعی افراد تأثیرگذار ها و توسمممعه ارزشارزش

 ،مدیریت سممرمایه اجتماعی ،")موردمطالعه: اینفلوئنسممرها در شممهکه اجتماعی اینسممتاگرام(

8(1) :151-179. 

ری بر مفهوم مرو"(. 1396توکلی، غالمرضممما ) ؛الیاسمممی، مهدی؛ صمممفدری رنجهر، مصمممطفی

دو فصلنامه  ،"ها و ابزارها(هوشمندی فناوری )تعاریف، ساختارها، فرآیند، بازیگران، روش
 .47-58(: 30)15، توسعه تکنولوژی صنعت

بررسمممی رابطه بین هوشممممندی "(. 1397عرفانی، فاطمه ) ؛سمممهرابی، رو  اله ؛صممممدی، عهاس

های فناوری )موردمطالعه: رکهای مسممتقر در پافناوری و نوآوری اسممتراتژیک در شممرکت

 .137-111(: 41)11، های مدیریت عمومیپژوهش ،"پارک فناوری پردیس(

هوشمممندی فناوری، یادگیری و عملکرد فناورانه؛ "(. 1392قسممیم، بابک ) ؛طهائیان، سممید کمال

ترویجی مدیریت استاندارد و  –فصلنامه علمی  ،"مطالعه موردی یک سازمان صنعتی دفاعی
 .71-56 (:9)3، کیفیت

اصغر یسعدآبادی، عل ؛مسما  خسروشاهی، الناز ؛محسنی کیاسری، مصطفی ؛فرتاش، کیارش

های فناور های بزرگ و شممرکتتحلی  عوام  مؤثر بر همکاری فناورانه شممرکت"(. 1400)

 .67-39: (1)15، مدیریت بههود ،"در حوزه فناوری زیستی و نانو
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ضی، کامران سید کمال ؛فی نقش رویکرد نوآوری باز بر "(. 1392) نیخسروپور، حس ؛طهائیان، 

(: 35)9 ،ها و مراکز رشدرشد فناوری فصلنامه تخصصی پارک ،"کسب هوشمندی فناوری

23-31. 

ارائه الگوی مدل خلق "(. 1400) نیصممفرزاده، حسمم؛ میرابی، وحید رضمما ؛کجوری، حمیدرضمما

ارزش برند )موردمطالعه: بانک ها در فرآیند خلق مشمممترک ارزش برای مشمممتریان بانک

 .226-202 (:49)13، وکارفصلنامه مدیریت کسب ،"شهر(

شناسایی عوام  "(. 1400بودالیی، حسن ) ؛ستوده نژاد، سحر ؛محمدیان محمودی تهار، محمود

 ،"های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطالعاتمؤثر بر بازاریابی نوآورانه در شرکت

 .98-81: (1)14، توسعه کارآفرینی

بر  ینگارندهیآ ریتأث یابیارز"(. 1393) یپور، مهد دیمج ؛رضممایزاده، علحسممن ؛الیل ان،ینامدار

ستیس شر ،"یو نوآور یعلم، فناور یگذارا ش یعلم هین (: 2)3 ،ینوآور تیریمد یپژوه
73-102. 
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مجله  ،"یت رابطان سالمت شهر زنجانعفردی در جم انیم یهای ارتهاطابزار سنجش مهارت
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