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چکیده:
ارزیابی فناوری به فرایندی اطالق میشود که در آن به شیوهای نظاممند تاثیرهای
بهدستآمده از معرفی ،توسعه ،تغییر ،و اصالح یک فناوری را در یک بنگاه اقتصادی یا
یک جامعه مورد بررسی و سنجش قرار میدهد .این پژوهش با هدف ارائه خوشهبندی
امکانی پروژههای فناورانه ،با در نظرگرفتن گذر از فناوریهای نوین صنعتی به فناوریهای
اکولوژیک ،به صورت مطالعه موردی در پروژههای فناورانه شرکت مخابرات انجام پذیرفت.
جامعة آماری این پژوهش شامل صاحبنظران و خبرگانی هستند که دستکم دارای مدرک
تحصیلی کارشناسی ارشد هستند و بیش از پنجسال تجربه کاری دارند ،که با استفاده از روش
نمونهگیری گلولهبرفی 10 ،نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند .برای دستیابی به چارچوب
نظری ،شناسایی متغیرها ،تهیه پیشینه پژوهش ،و ابزارهای اندازهگیری مانند مصاحبه و
پرسشنامه از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادهها از روش میدانی استفاده شده است.
برای سنجش روایی ابزار از تکنیک دلفی فازی استفاده شد 15 .شاخص نهایی با استفاده
از روش خوشهبندی فازی در پنج طبقه جداگانه دستهبندی میشوند .طبقه تجزیهوتحلیل
شامل اولویتبندی نیازها ،انتخاب راهحلهای فناورانه و تحلیل چالشها ،نیازها و فرصتها؛
طبقه شناسایی شامل باور کردن قابلیت ،تکمیل قابلیت ،نوسازی قابلیت ،و تعریف دقیق
مشخصات؛ طبقه حاکمیت مالی پروژه شامل سطح سرمایهگذاری و ارزیابی مالی؛ طبقه
طراحی و مهندسی شامل همگامی با بازار و آشنایی با فناوری؛ و طبقه توانمندسازی شامل
شناسایی عوامل موفقیت ،اکتساب فناوری ،الگوبرداری ،و ایجاد مزیت رقابتی است.

کلیدواژهها:نوآوری ،پروژههای فناورانه ،خوشهبندی ،نظریه فازی،
صنعت مخابرات.
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از ابتدای تاریخ بشر ،فناوری در حال توسعه است و بیوقفه به تکامل خود ادامه میدهد .در
دهه  ،2000فناوری به ساختاری تبدیل شده است که دارای مقادیر زیادی از اطالعات است .در
 100سال گذشته ،پیشرفتهای فناورانه با سرعت باورنکردنی نسبت به زمانهای پیشین افزایش
یافته است .روشها و مواد علمی برای دستیابی به یک هدف تجاری یا صنعتی و ایجاد نوآوری در
ماشینآالت تولید ،روشها و محصوالت تولیدی برای افزایش حجم تولید یا بهرهوری در راستای
کسب مزایای رقابتی و سود ،روزافزون افزایش مییابند .بنابراین ،تحول فناوری نقش مهمی در
رشد اقتصادی ایفا میکند ،زیرا پیشرفتهای فناورانه با استفاده درست یا غلط ممکن است که
اثر مثبت یا منفی قابلتوجهی بر یک شرکت ،بخش یا ملت خاص بگذارد .به همین دلیل ،فرض
بر این است که توسعه و اطالعات فناوری یک عامل خارجی هستند که شخصیت عمومی دارند.
فناوری ،تولید کاالهای خاص را با ورودی کمتر محقق میسازد .فناوری پیچیده نیست و میتوان
آن را بهراحتی درک کرد ،فروخت ،و خریداری کرد .بنابراین ،انتقال فناوری از یک بنگاه به بنگاهی
دیگر به تالش و هزینه زیادی نیاز ندارد ،و به همین ترتیب ،هیچ مشکلی در انتقال آن از یک کشور
به کشور دیگر بهوجود نمیآید .توسعه فناوری عامل مهمی در افزایش نرخ رشد اقتصاد در سطح
کالن ،سود و سهم بازار بنگاهها در سطح خرد است .توسعه اجتماعی در شرایطی رخ میدهد که
جامعه بتواند پیشرفتهای فناورانه داشته باشد و آنها را به زندگی اجتماعی و فرهنگی خود بازتاب
دهد .کشورهایی که میتوانند فناوری و اطالعات را بهطور موثر در همه مناطق جامعه پخش کنند،
میتوانند زمینههای جدید اشتغال را در کشورهای خود ایجاد کنند.
از سوی دیگر ،ارتباطات بخشی جداییناپذیر از زندگی انسان است ،زیرا انسانها بهطور طبیعی
تمایل به برقراری ارتباط دارند .به همین دلیل ،صنعت ارتباطات با راهحلهای ارتباطی خود همۀ
جنبههای زندگی انسان را لمس میکند .این امر بر نحوۀ برقراری ارتباط با یکدیگر ،نحوه کار و
تجارت تاثیر میگذارد .در گذشته ،تماسهای تلفنی ساده ایجادکننده اصلی درآمد برای صنعت
ارتباطات بود ،اما به دلیل پیشرفتهای فناوری ،امروزه شبکه مناطق مختلفی را دربرمیگیرد .عالوه
بر خدمات تلفنی سنتی و محلی از راه دور ،مناطق جدید امروزه خدمات مبتنی بر فناوری مانند
ارتباطات بیسیم ،رسانهها و شبکههای پروتکل اینترنت ،اینترنت ،ارتباطات نوری ،و ماهوارهها ارائه
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میشود .عالوه بر آن ،صنعت مخابرات همچنین در انواع مختلف سرگرمی ،از جمله سیستمهای
تلویزیون کابلی ،درگیر است (.)Plunkett, 2007
امروزه ،بیشتر فعاالن صنعت مخابرات باید در یک عرصه بینالمللی رقابت کنند .حتی شرکتهای
سنتی که در گذشته به فروش محلی متمرکز شده بودند ،در دو دهه گذشته نفوذ بینالمللی خود را افزایش
دادهاند ( .)Fan, 2006با توجه به تغییر الزامهای مورد نیاز اپراتورهای مخابراتی (که بخش مهمی از
تجارت را برای تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی نشان میدهند) ،رقابت بین تولیدکنندگان بر قیمت،
کیفیت خدمات ،و کمپینهای بازاریابی تاکید دارد ( .)Henten et al., 2004این صنعت با داشتن سرعت
1
باالیی در توسعه فناوری روشن میکند که این امر را میتوان با برقراری پیوندهایی بین تحقیق و توسعه
و ایجاد نوآوریهای متعدد توضیح داد ( .)Godoe, 2000برای حفظ مزیت رقابتی ،فعاالن صنعت
مخابرات باید با استفاده از بخشهای تحقیق و توسعه ،نوآوری کنند ()Ojanen & Vuola, 2005
و چنین نوآوریهایی باید بازار ،فناوری ،و مدیریت را در نظر بگیرند (.)Popadiuk & Choo, 2006
عالوه بر این ،منابع تحقیق و توسعه شرکتها باید به شکلی مولد مورد استفاده قرار گیرند تا
بتوانند محصوالت را پیش از رقابت ،با باالترین کیفیت و در عین حال کمترین هزینه ارائه دهند
( .)Karlsson et al., 2004با وجود این ،بخشهای عملکردی تحقیق و توسعه دارای چندین ویژگی
متفاوت هستند که آنها را از سایر حوزههای کاربردی تجارت جدا میکند ،مانند دشواری اداره کردن آن
( .)Ojanen & Vuola, 2005با توجه به میزان باالی تغییرپذیری و ابهام در ورودیها و خروجیها،
هرچه نوآوری رادیکالتر باشد ،وظیفه مدیریتی سختتر میشود .در گذشته ،تصور میشد كه تحقیق
و توسعه برای مدیریت و كنترل نظاممند تقریب ًا غیرممكن است ،فقط از مدیران تحقیق و توسعه انتظار
میرفت كه بهترین تالش را برای کسب بیشترین بازده در طوالنیمدت انجام دهند .با این حال،
بهتازگی این الگو تغییر کرده است و انتظار میرود که مدیران تحقیق و توسعه راهبردهای الزم را
برای مقابله با توسعه نوآوری اجرا کنند و تالشهای تحقیق و توسعه را بهطور منظم مدیریت کنند
( .)Bremser & Barsky, 2004برای انجام این کار ،آنها باید ضمن داشتن آگاهی از محیط خارجی،
دید کاملی نسبت به تجارت داشته باشند و بدانند چگونه با تولید و بازاریابی ارتباط برقرار کنند .محیط
نوآوری در دوره دیجیتالی گذشته بهطور اساسی تحول یافته و پر از آشفتگیهای مداوم است ،بهگونهای
که هر شرکتی میخواهد به برتری راهبردی دست یابد و رهبر نوآوری شود .برای انجام این کار ،آنها
باید تعامل بین محیط و راهبرد را درک کنند تا بتوانند دومی را بهتر تنظیم کنند .بنابراین ،مدیران باید
محیط فعلی را تجزیهوتحلیل کنند و الگوی راهبردی مناسب را برای آن صنعت درک کنند .اگر شرکت
1. Research & Development
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قادر به برتری راهبردی باشد ،میتواند با استفاده از الگوهای مختلف ناپیوستگی ،قوانین را برای دیگران
تعیین کند .شرکتهای دیگر فقط میتوانند آن قوانین را رعایت کنند و یاد بگیرند.
برای کمک به درک مدیریت نوآوری ،پژوهشگران تجزیهوتحلیلهای زیادی را در صنایع
مختلف انجام دادند تا فهرستی از عوامل موفقیت را ارائه دهند ،اما این عوامل بسیار گسترده
هستند و مرتبسازی آنهایی که کاربرد مستقیم دارند ،دشوار است .در صنعت تولید مخابرات،
مسئله لزوم تهیه چارچوبی است که مدیران بتوانند از آن برای مدیریت نوآوریها در بخش تحقیق
و توسعه سازمانهای مخابراتی استفاده کنند .چنین چارچوبی مستلزم مجموعه کاملی از عوامل
موفقیت است که مدیران میتوانند روی آنها تمرکز کنند .همچنین ،نیاز به این امر وجود دارد
که امکانسنجی پیادهسازی پروژههای موفقیت شناختهشده در سازمان بررسی شود .پس هدف
این پژوهش ،پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر پایداری پروژههای فناورانه در سازمان
مخابرات به چه صورت است و امکان پیادهسازی هر یک به چه میزان است؟
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مطابق با گفته کریستنسن ،)2003( 1دو نوآوری پایدار 2و مخرب 3وجود دارد .نوآوریهای پایدار
مواردی هستند که عملکرد محصوالت تثبیتشده را به شکلی که مشتریان اصلی در بازارهای
عمده انتظار دارند و ارزشمند میدانند ،بهبود میبخشند .در مقابل ،نوآوریهای مخرب ،محصوالت
کام ً
ال جدیدی را با ویژگیهای جدید ارائه میدهند که باعث ظهور بازارهای جدید نیز میشوند.
محصوالت مخرب بهطور معمول ارزانتر ،سادهتر ،و مناسبتر برای استفاده هستند .اورلی و

تاشمن )2004( 4میافزایند که شرکتها باید همیشه از محصوالت جدید خود بهرهبرداری کنند و
از این راه به دنبال نوآوریهای پایدارتر ،اثربخشتر ،و کارامدتری باشند .همچنین ،شرکتها باید
نوآوریهای معمارگونهای را انجام دهند و از اساس ،برخی از مولفهها یا عناصر تجارت فعلی خود را
تغییر دهند .اما با وجود این ،محصوالت کام ً
ال جدید کاالهایی هستند که اولین مزیت قابلتوجهی
را برای شرکتها به ارمغان میآورند .در مورد بازار ارتباطات ،نوآوریهای پایدار میتوانند شامل
پیشرفتهای عرضه فعلی با  ،telcosبهبود خدمات اصلی ارتباطات ،و بستهبندی آنها در بستههای
مختلف و جذابتر باشند .از طرف دیگر ،نوآوریهای مخرب آنهایی هستند که توسط شرکتهای
1. Christensen
2. Sustainable
3. Destructive
4. O'Reilly & Tushman
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کوچکتر به بازار عرضه میشوند ،مانند  ،WhatsApp ،Viberو  Skypeکه ارزانتر و مناسبتر
برای استفاده هستند و باعث ظهور بازار جدید میشوند .بهطور کلی ،نوآوریهای مخرب در بین
مشتریان رهبران بازار ،بهویژه در آغاز ،مورد قبول واقع نمیشوند .با وجود این ،آنها میتوانند در
نهایت بهطور کامل رقابتی شوند و در برابر محصوالت پایدار رقابت کنند (.)Christensen, 2003
نوآوری فناوری میتواند بر محصول ،خدمات یا فرایند انجام شود و به صورت تدریجی یا با
یک تحول بنیادین صورت گیرد ( .)Tidd & Bessant, 2018بنابراین ،نوآوری فناوری به مواردی
اشاره دارد که بخشی از عملکرد یک شرکت نیستند و باید توجیه اقتصادی آنها ارزیابی شود.
همیشه نیاز به تعریف متمایز پروژههای نوآوری و پروژههای منظم وجود دارد .برای پروژههای
منظم با فناوری شناختهشده ،مهمترین دانش معماری نمای کلی مولفههاست ،در حالی که وقتی
یک پروژه شامل فناوریهای جدید میشود ،مهم است که سازمان ،دانش باالیی از مولفۀ خاص
برای حل مشکالت مهندسی ناشناخته داشته باشد یا راهحلهایی را با استفاده از نوآوریهای
فناوری اطالعات بهدست آورد (.)Ireland & Hitt, 1999
الگر و هورت )2005( 1در مورد توسعه فناوری پروژه ،عوامل موفقیت این پروژه را در بخشهای
مختلف تدوین و رتبهبندی کردند .آنها شاخصهای موفقیت را شامل توانایی تشخیص آنچه مهم
است از آنچه نیست ،اعتقاد شدید به پروژه ،تمایل به آزمایش چیزهای جدید ،کنجکاوی ،صبر و
پشتکار ،نبود ترس و وحشت ،توانایی ارتباط با متخصص ،و دخالت نکردن عملیاتی زیاد در امور
3
تولید میدانند .داسیلوا و همکاران )2007( 2به شناسایی و تجزیهوتحلیل عوامل مهم موفقیت
( )CSFدر هنگام تولید محصوالت جدید در شرکتهای مبتنی بر فناوری )TBC( 4پرداختند .آنها
بیان میکنند که ویژگیهای بازار هدف ،کیفیت اجرای فعالیتهای توسعه فناوری و ادغام بین
5
مناطق درگیر در توسعه فناوری مهمترین شاخصهای موفقیت هستند .آیمراتاناکال و همکاران
( 14 ،)2014عامل «پیشران» و «وابسته» را شناسایی ،و آنها را به چهار دسته طبقهبندی میکنند:
پیوند ،استقالل ،وابسته ،و مستقل .نتایج آنها نشان میدهد که تراز راهبردی ،مهمترین عامل
مهم موفقیت است .سه عامل که از قدرت پیشرانی باالیی برخوردار بودند و کمتر به دیگران
وابسته بودند عبارتاند از ،پیگیری ،هماهنگی ،و روابط با مشتری .دنیسون )2014( 6بیان میکند
1. Lager & Hörte
2. da Silva et al
)3. Critical Success Factors (CSF
4. Technology-Based Companies
5. Iamratanakul et al
6. Dennison
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که شاخصهای موثر بر موفقیت پروژههای فناورانه شامل در دسترس بودن منابع و پشتیبانی
مالی؛ در دسترس بودن پشتیبانی فنی ماهر؛ در دسترس بودن فناوری/زیرساخت؛ راندمان هزینه؛
سهولت استفاده؛ تقویت آموزش و یادگیری؛ پشتیبانی از سطح اجرایی /اداری؛ مشوقها /جوایز/
زمان نوآوری؛ فرهنگ نوآورانه /محیط مشارکتی؛ ارزش درکشده /رسیدگی به نیاز؛ توسعه و
آموزش حرفهای؛ مدیریت پروژه؛ اثربخشی اثباتشده؛ کیفیت ،قابلیت اطمینان ،و انعطافپذیری
فناوری؛ سطح مهارت و تعهد دانشکده /دانشجویان؛ مشارکت ذینفعان؛ و برنامهریزی راهبردی
و حاکمیت است.
1
غنی و همکاران ( )2017به ارزیابی شاخصهای کلیدی موفقیت در حوزه فناوری اطالعات
میپردازند و نُه شاخص کلیدی را شناسایی میکنند .باالترین عوامل مهم موفقیت ( )CSFsپروژههای
فناوری اطالعات ،تعهد و انگیزه است و نظارت بر پروژه ،که کمترین نمره را توسط پاسخدهندگان
کسب کرده بود ،به خود اختصاص داد .غفاری و همکاران ،)2017( 2نشان میدهند که عوامل مرتبط
با بازیگران و شبکهها ،عوامل مرتبط با علم و فناوری ،و عوامل مرتبط با موسسهها ،مهمترین
عوامل موفقیت در توسعه نوآوری صنعت هواپیمایی هستند .عالوه بر این ،تعریف روشن از پروژهها
و نیازهای کاربر ،مستندسازی دانش و تجربه بهدستآمده در مورد پروژههای توسعه نوآوری گذشته
و دالیل موفق نشدن آنها ،وجود شبکههای تخصصی در سیستمهای دارای کنترل از راه دور،
حمایت دقیق و اختصاصی دولت از توسعه فناوری ،اجرای همکاری ،سازوکارهای شبکهسازی ،و
ایجاد کانالهای ارتباطی میان شرکتهای پژوهشی ،تامینکنندگان ،و کاربران بهترتیب مهمترین
شاخصهای موفقیت نام میگیرند.
روششناسی پژوهش
جامعه آماری و نمونه
پژوهش حاضر با بهرهگیری از نظریههای شخصی مدیران ارشد مخابرات درباره امکانپذیری
طراحی و اجرای پروژهها با شرط اکولوژیک و پایداری انجام پذیرفته است 10 .صاحبنظر از شرکت
مخابرات با مرتبه علمی کارشناسی ارشد به باال و رشته تحصیلی مرتبط با حوزههای فناوری،
دستکم با  10سال سابقه کار در حوزه پروژههای فناورانه ،و دستکم با  10سال سابقه مدیریت در
1. Gheni et al.
2. Ghaffari et al.
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حوزههای فناوری انتخاب شدند .دلیل انتخاب پروژههای مخابراتی ،سطح نوآوری و فناوری بهروز
آنهاست .قلمرو مکانی پژوهش شرکت مخابرات ایران است ،زیرا شرکت مخابرات ایران به عنوان
بنگاهی اقتصادی ،برای ورود به بازار رقابت ،به ارکان مهمی چون مشتریمداری و پاسخگویی نیاز
دارد .روش گردآوری اطالعات میدانی و ابزار گردآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه است.
چارچوب اجرای پژوهش

روش تحلیل دادهها
الف .تکنیک دلفی فازی :برای تایید عوامل موثر پرسشنامه ،پس از تنظیم آن باید در اختیار
خبرگان قرار گیرد .خبرگان با متغیرهای کالمی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،و خیلی زیاد ،موافقت
خود را با مناسب بودن عوامل برای رسیدن به هدف پژوهش اعالم میکنند .متغیرها به صورت اعداد
فازی مثلثی ( )l، m، uتعریف میشوند و میانگین هر عامل برای جمیع خبرگان بهدست میآید.
عوامل با میانگین زیر کنار میرود .پرسشنامه دوم تنظیم میشود و به همین ترتیب ،میانگین عوامل
برای خبرگان بهدست میآید .از مقایسه دو مرحله عوامل با اختالف زیر  0/1قبول و مابقی به مرحله
سوم میروند .در مرحله سوم ،عوامل دارای اختالف زیر  0/1قبول و مابقی کنار گذاشته میشوند.
ب .اندازه امکانپذیری و باور دمپسترـ شافر :بر اساس تابع امکان دمپسترـ شافر میتوان اندازه
باور و امکان را برای بیان اطالعات ناسازگار ،متناقض ،ناکافی ،و نامطمئن بهدست آورد.
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■ شناسایی شاخصهای موثر بر توسعه پایدار فناوری با استفاده از مرور ادبیات؛
■ تعیین شاخصهای موثر با استفاده از نظر خبرگان :ارائه  87عامل موثر در تحقق تولید پایدار به
خبرگان و اخذ نظر آنها برای بررسی قابلیت عوامل جهت استفاده در خوشهبندی پروژههای
فناورانه با رویکرد امکان .این مرحله در سه دور و به روش دلفی فازی انجام پذیرفت و 15
عامل موثر انتخاب شدند که دارای میانگین باالتر از  0/8و انحراف استاندارد زیر  0/1بودند.
■ انتخاب پروژههای فناورانه با توجه به شش عنصر جایگاه پروژه ،اهمیت پروژه ،وضعیت عمومی
پروژه ،وضعیت تخصصی پروژه ،وضعیت رقابتی ،و ایدهآل بودن پروژه .این انتخابها طبق نظر
 10خبره انجام پذیرفت و  15پروژه انتخاب شدند.
1
■ تعیین درجه امکانپذیری پروژهها بر اساس عوامل موثر طبق نظریه امکانپذیری دمپسترـ شافر .
■ خوشهبندی پروژهها بر اساس درجه امکانپذیری دمپسترـ شافر.

1. Dempster-Shafer
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یافتههای پژوهش
پرسش یکم :عوامل موثر بر موفقیت پروژههای فناورانه کداماند؟
مرحله یکم :شناسایی شاخصهای موثر بر توسعه پایدار فناوری با استفاده از مرور ادبیات
در این مرحله ،با مطالعه نظاممند متون و با مرور ادبیات پژوهش ،بررسی  11الگوی پایداری و
 135پژوهش علمی مرتبط و پایاننامههای دکتری و کارشناسی ارشد ،مدل معرفیشده حاوی 87
عامل موثر در تحقق پایداری و تولید پایدار به عنوان مبنای اولیه انتخاب شدند.
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مرحله دوم :تعیین شاخصهای موثر با استفاده از نظر خبرگان
در مرحله دوم ،روش دلفی فازی  15عامل به شرح زیر باقی ماندند که دارای میانگین باالتر از
 0/8و اختالف سه مرحله کمتر از  0/1بودند.
جدول  :1عوامل موثر بر خوشهبندی امکانی

مرحله اول

عامل
طراحی پایدار

1

0/899

1

3

0/898

3

آنالیز چرخه عمر

2

نوآوری

0/899

2

میانگین

رتبه

میانگین

0/898

2

0/900

0/899

0/897

1

2

0/902

0/900

کاهش عوامل زیانآور

4

0/896

1

0/899

2

0/900

مدیریت سالمت

6

0/880

2

0/898

2

0/900

پایش آلودگی

مدیریت عملیات

5

7

مدیریت کاهش آلودگی

8

مدیریت دانش
اقدامهای

R6

0/875

4

0/793

4

0/894

9

0/874

5

0/892

10

0/873

6

0/891

4

0/892

12

0/871

8

0/888

6

0/890

زنجیره تامین

13

آیندهنگری

0/880

6

0/891

5

0/892

4

پایش بازده زیستی

سرمایه اجتماعی

0/895

3

0/897

3

0/895

0/894

11

رفاه اجتماعی
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رتبه میانگین دی فازی رتبه

مرحله دوم

مرحله سوم

14

15

0/872

0/871

0/871

0/869

7

9

10

11

0/890

0/887

0/885

0/882

6

7

8

9

0/890

0/881

0/880

0/879
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مرحله سوم :انتخاب پروژههای فناورانه با توجه به شش عنصر جایگاه پروژه ،اهمیت پروژه،
وضعیت عمومی پروژه ،وضعیت تخصصی پروژه ،وضعیت رقابتی ،و ایدهآل بودن پروژه
برای انتخاب پروژهها از روش دلفی فازی استفاده شد .میانگین فازی مثلثی با استفاده از
فرمول محاسبه ،و سپس با استفاده از فرمول مینکوفسکی 1فازیزدایی میشود .میانگین قطعی
بهدستآمده نشاندهنده شدت موافقت خبرگان با هر کدام از شاخصهای مربیگری است .پس از
اخذ نظرهای مرحله اول و محاسبههای مربوطه ،مرحله دوم به اجرا گذاشته میشود .در این مرحله،
ضمن اعمال تغییرهای الزم ،پرسشنامه دوم تهیه میشود و همراه با نقطهنظر قبلی هر فرد و میزان
اختالف آنها با دیدگاه سایر خبرگان ،برای خبرگان ارسال میشود.
در مرحله دوم ،خبرگان با توجه به نقطهنظرهای دیگران و همچنین ،با توجه به تغییرهای
اعمالشده ،دوباره به پرسشهای ارائهشده پاسخ میدهند .با توجه به دیدگاههای ارائهشده در مرحله
اول ،و مقایسه آن با نتایج این مرحله ،در صورتی که اختالف بین دو مرحله کمتر از حد آستانه
خیلی کم  0/1باشد ،فرایند نظرسنجی متوقف میشود .در نهایت ،میزان اختالف بین مراحل اول و
دوم محاسبه شد .خبرگان درباره همه شاخصها بهجز شاخص شماره  14به وحدت نظر رسیدند و
میزان اختالف نظر در مراحل اول و دوم کمتر از حد آستانه خیلی کم  0/1بود ،از اینرو ،نظرسنجی
درباره این تعاملها متوقف شد.

1. Minkowski Formula
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جدول  :2میانگین دیدگاههای خبرگان درباره پروژهها (مرحله اول و دوم)
مرحله اول

مرحله دوم
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شماره

پروژه

1

NGN

()0/868 ،0/268 ،0/032

2

IMS

()0/868 ،0/268 ،0/032

0/81

3

FMS

()0/887 ،0/287 ،0/013

0/82

()0/924 ،0/174 ،0/076

4

IP20

()0/924 ،0/174 ،0/076

0/90

()0/968 ،0/268 ،0/032

0/91

5

DWDM

()0/868 ،0/268 ،0/032

0/81

()0/924 ،0/174 ،0/076

0/90

0/08

6

ADSL

()0/887 ،0/287 ،0/013

0/82

()0/924 ،0/174 ،0/076

0/90

0/08

)0/906 ،0/156 ،0/094( CRM-ADSL

0/89

()0/924 ،0/174 ،0/076

0/90

0/01

8

SERVER3G

()0/849 ،0/249 ،0/051

0/80

()0/868 ،0/268 ،0/032

0/81

0/01

9

RNC3G

()0/924 ،0/174 ،0/076

0/90

()0/968 ،0/268 ،0/032

0/91

0/01

10

GPRS

()0/868 ،0/268 ،0/032

0/81

()0/924 ،0/174 ،0/076

0/90

0/08

11

LTE

()0/868 ،0/268 ،0/032

0/81

()0/962 ،0/212 ،0/038

0/92

0/11

12

WIMAX

()0/868 ،0/268 ،0/032

0/81

()0/9365 ،0/05 ،0/2

0/90

0/09

13

FTTX

()0/887 ،0/287 ،0/013

0/82

()0/924 ،0/174 ،0/076

0/90

0/08

14

ROADM

()0/868 ،0/268 ،0/032

0/81

()0/849 ،0/249 ،0/051

0/80

0/19

7

MSC-

اختالف فازی

فازیزدایی
شده

اختالف

0/90

0/08
0/09

فازی

فازیزداییشده
0/809

()0/924 ،0/174 ،0/076
()0/9365 ،0/05 ،0/2

0/90
0/90

0/08
0/01

ETHERNET

15

SWITCH
& MEDIA

()0/906 ،0/156 ،0/094

0/89

()0/849 ،0/249 ،0/051

0/80

0/11

CONVERTER

در این مرحله ،به دلیل اینکه اختالف امتیاز همه پروژهها بهجز  ،14 ،11و  15زیر  0/1است،
نظرسنجی درباره آنها متوقف شد .تعاملهای  ،14 ،11و  15به مرحله بعد رفتند.
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جدول  :3میانگین دیدگاههای خبرگان درباره پروژهها (مرحله سوم)

شماره

اختالف

مرحله دوم

مرحله سوم

فازی

فازیزداییشده

فازی

فازیزداییشده

()0/962 ،0/212 ،0/038

0/9185

()0/8455 ،0/3 ،0

0/92

0/00

)0/849 ،0/249 ،0/051( ROADM

0/80

()0/6738 ،0/29 ،0/01

0/89

0/01

ETHERNET
SWITCH
15
()0/849 ،0/249 ،0/051
& MEDIA
CONVERTER

0/80

11
14

LTE

()0/888 ،0/14 ،0/11

0/90

0/00

پیوند وارد ،استفاده میشود .پروژهها به نحوی خوشهبندی شدند که درون هر خوشه ،پروژهها از
نظر امکانپذیری به یکدیگر نزدیک باشند ،در حالی که این مقادیر باید در بین خوشهها تفاوت
معناداری داشته باشند .خروجی این تحلیل شامل جداول و نمودارهای مختلف در محیط نرمافزار
 F-clusteringبود که برای جلوگیری از ابهام آورده نشده است .نتایج سه خوشه تشکیلشده و
میزان امکانپذیری تحقق پایداری با اجرای پروژههای دارای نزدیکی درون خوشه به شرح زیر
است :خوشه یک :پروژههای  ،12 ،4 ،3 ،1و14؛ خوشه دو ،10 ،7 ،5 ،2 ،15 :و 13؛ و خوشه سه:
 ،9 ،8 ،6و .11
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با توجه به اینکه اختالف امتیازها زیر  0/1است ،پروژهها تایید شدند.
پرسش دوم :درجه امکان تحقق پایداری با اجرای هر پروژه نوآورانه به چه اندازه است؟
پرسشنامهای تنظیم شد و در آن از هر خبره خواسته شد که درجه امکان تحقق پایداری را با
اجرای هر پروژه نوآورانه بر اساس  15عامل (معیار) ارزیابی کند .در این ارزیابی ،هر خبره با استناد
به شواهد ،تجربهها ،و نظرهای شخصی میتواند سه مقدار بدبینانهترین حالت تحقق پایداری را
بهازای اجرای پروژه ( ،)lحالت متوسط تحقق ( ،)mو خوشبینانهترین حالت تحقق ( )uبه صورت
اعداد امکانی مثلثی مشابه با اعداد فارسی مثلثی بیان کند .نتیجۀ اجماع خبرگان برای پانزده پروژه
بهازای  15عامل (معیار) در پیوست (الف) اشاره میشود است.
برای خوشهبندی پروژههای این پژوهش از تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی بر اساس روش
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ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار lustering

ﺮي از اﺑﻬﺎم آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪه و ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮي ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎ
ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :ﺧﻮﺷﻪ ﯾﮏ :ﭘﺮوژهﻫﺎي  ،12 ،4 ،3 ،1و14؛ ﺧﻮﺷﻪ دو ،10 ،7 ،5 ،2 ،15 :و 13؛ و ﺧﻮﺷﻪ ﺳ
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های
ﻗﻨﺪﯾﻠﯽ پروژه
صورت قندیلی
نمودار :1
فناورانهوراﻧﻪ
ﻫﺎي ﻓﻨﺎ
ﭘﺮوژه
ﺻﻮرت
ﻧﻤﻮدار :1
برای سنجش اینکه پروژهها به صورت اتفاقی در خوشه قرار گرفتهاند یا خیر ،پرسشنامهای
تنظیم شد و در اختیار خبرگان قرار گرفت که نتیجه آن با آزمون دوجملهای مورد بررسی قرار
ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺧﻮﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺒﺮﮔ
گرفت .برای تمامی موارد مقدار  Sigکمتر از  0/05است و این امر داللت میکند که پروژهها،
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار  Sigﮐﻢﺗﺮ از  0/05اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ د
ﻗﺮارنگرفتهاند.
ﺑﺮرﺳﯽ قرار
ﻣﻮرد در خوشه
آن ﺑﺎ آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪاي اتفاقی

ﻫﺎ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺧﻮﺷﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف ارائه خوشهبندی امکانی پروژههای فناورانه با در نظرگرفتن گذر از
و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي
فناوریهای نوین صنعتی به فناوریهای اکولوژیک برای تحقق پایداری ،به صورت مطالعه موردی
ﻧﻮﯾﻦ درﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎور
وﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي اﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬر از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
در پروژههای فناورانه شرکت مخابرات انجام پذیرفت .با توجه به نظریه دمپسترـ شافر شواهد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.برایﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
اﻧﺠﺎم
ﻣﺨﺎﺑﺮات
اين ﻓﻨﺎ
نااطمینانی،ﻫﺎي
بررسيدر ﭘﺮوژه
ﻣﻮردي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
شافر روشي
دمپسترـ
ﺷﺮﮐﺖاز نظريه
وراﻧﻪبا استفاده
پژوهش
موضوع
ﺤﻘﻖ ﭘﺎﯾﺪاري ،ﺑﻪ ﺻﻮرترابطه با
ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزه
پژوهشروﺷﯽ
کند.ﺷﺎﻓﺮ
دﻣﭙﺴﺘﺮـ
ﻧﻈﺮﯾﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﮋوﻫﺶ
نااطمینانی اﯾﻦ
ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ،
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ
دارای دو
پيشنهاد می
سيستمها
هايﺑﺎمتفاوت در
براي وضعيت
يافتن بازه
پردازیم.
یافته می
ترتیب .به آنها و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدکه به
پرسش است
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ دﺳﺖﯾﺎﻓ
ﭘﺮﺳﺶ
دستدو
نتایجاراي
ﭘﮋوﻫﺶ د
ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ
عوامل
ﻧﻮآوري،چرخه
تجزیهوتحلیل
وﺗﺤﻠﯿﻞطراحی
ﺗﺠﺰﯾﻪاست که
بیانگر آن
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ نتایج
ﭘﺎﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ،
کاهشآور،
نوآوری ،زﯾﺎن
عمر ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﮐﺎﻫﺶ
پایدار،ﻋﻤﺮ،
ﭼﺮﺧﻪ
ﭘﺎﯾﺪار،
زیانآور ،پایش آلودگی ،مدیریت سالمت ،مدیریت عملیات ،مدیریت کاهش آلودگی ،مدیریت
ﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ،اﻗﺪامﻫﺎي  ،R6ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎزده زﯾﺴﺘﯽ ،رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،زﻧﺠﯿﺮ
دانش ،اقدامهای  ،R6پایش بازده زیستی ،رفاه اجتماعی ،زنجیره تامین ،سرمایه اجتماعی ،و

ﻋﯽ ،و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﯾﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ف ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اول و دوم ﮐﻢﺗﺮ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ  0/1اﺳﺖ ،از اﯾﻦرو ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﻌﺎ
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آیندهنگری بهترتیب عوامل موثر در خوشهبندی مکانی پروژههای فناورانه برای تحقق پایداری
هستند .نتایج بیان میکند که اختالف نظر خبرگان در مراحل اول و دوم کمتر از حد آستانه خیلی
کم  0/1است ،از اینرو ،نظرسنجی درباره این تعاملها متوقف شد .پرسشنامهای تنظیم شد و در
آن از هر خبره خواسته شد که درجه امکان تحقق پایداری را با اجزای هر پروژه نوآورانه بر اساس
 15عامل (معیار) ارزیابی کند .در این ارزیابی ،هر خبره با استناد به شواهد ،تجربهها ،و نظرهای
شخصی خود میتواند سه مقدار بدبینانهترین حالت تحقق پایداری را بهازای اجرای پروژه ( ،)lحالت
متوسط تحقق ( ،)mو خوشبینانهترین حالت تحقق ( )uبه صورت اعداد امکانی مثلثی مشابه با
اعداد فارسی مثلثی بیان کند .نتایج پژوهش نشان میدهد که فاز تجزیهوتحلیل بسیار اهمیت دارد،
و خروجی این مرحله میتواند در تدوین درست راهبردهای توسعه تاثیرگذار باشد .متغیرهای این فاز
شامل اولویتبندی نیازها ،تحلیل چالش و نیازها ،و انتخاب راهحلهای فناورانه است.
با توجه به اهمیت این بخش توصیه میشود که افرادی در این فاز مشارکت نمایند که بهطور
کامل مشرف به فناوری اطالعات و دارای تحصیالت مرتبط باشند .بنابراین پیشنهاد میشود که در
فاز شناسایی متغیرهای تکمیل ،نوسازی ،و باور قابلیت ،تعریف دقیق مشخصات قرار گیرد .در این
فاز ،تعریف دقیق مشخصات باالترین امتیاز را به خود اختصاص داده است .در این بخش ،باید قابلیت
فناوری جدید بهدقت تشریح گردد تا بتوان تصمیم درستی اتخاذ نمود .در فاز حاکمیت مالی ،مشخص
میگردد که چه میزان سرمایه در اختیار است و برای توسعه فناوری چه میزان سرمایه الزم است.
کلیه تجزیهوتحلیلهای مالی در این مرحله صورت میگیرد .همانطور که مشاهده میشود ،ارزیابی
مالی در بین تمامی شاخصها بیشترین امتیاز را کسب کرده است و نشاندهنده باالترین اهمیت
است .در فاز طراحی و مهندسی ،شاخصهایی چون همگامی با بازار و آشنایی با فناوری قرار میگیرند.
زمانی که برای توسعه فناوری برنامهریزی میکنیم ،باید توجه داشت که با بازار روز دنیا همگام باشیم.
توانمندسازی شامل شاخصهای مهمی چون شناسایی عوامل موفقیت ،اکتساب فناوری ،الگوبرداری،
و ایجاد مزیت رقابتی است .در این فاز ،ایجاد مزیت رقابتی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده
است ،و بیانگر این موضوع است که تنها استقرار یک فناوری جدید باعث موفقیت سازمانها نمیگردد
و سازمانها باید از فناوری در راستای ایجاد مزیت رقابتی استفاده نمایند .همچنین ،پیشنهاد میشود
که برای پژوهشهای آینده وضعیت موجود کشور در رابطه با هر یک از ابعاد و مضامین با وضعیت و
تجربههای سایر کشورها ،بهویژه کشورهای موفق در عرصه توسعه فناوری ،مقایسه شود.
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Abstract
Technology evaluation is a process which systematically studies
and measures the impacts of introducing, developing, changing and
modifying technology in an economic institution or a society. Intending
to present a cluster of technological projects, while moving beyond
modern industrial technologies to touch ecological technologies, this
research is performed on the technological projects of the Iranian
Tele-Communication Company as a case-study. Experts who at least
held Master’s Degree with more than five-years experience comprised
the statistical population of the study. The sample consisted of 10
subjects who were selected through snowball sampling. In order to
reach a theoretical framework, identifying variables, preparing the
research literature and data collection tools such as interviews and
questionnaires, the survey method was applied. To compute the
validity of data-collection tools, the Fuzzy Delphi technique was used.
Based on Fuzzy clustering method, 15 indexes were finally identified
and were classified in five categories including: (a) analysis, including
prioritizing the needs, selecting technological solutions and analyzing
challenges, needs and opportunities; (b) identification, including
capability acceptance, capability completion and capability renovation;
(c) project financial ownership, including investment level and financial
appraisal; (d) designing and engineering, including concordance with
the market and knowledge of technology; (e). empowerment, including
identifying success factors, acquiring the technology, benchmarking
and creating competitive advantage.
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