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Abstract: 
Technology road mapping as a novel management tool with the future-oriented 
vision of technologies amend management decision-making while according to its 
nature and experts’ different worldviews can be classified as a messy problem, which 
needs to be structured. Today’s business era fluctuations and their turbulence make 
the organizations employ problem-structuring methods for survival. Therefore, 
Strategic Options Development and Analysis (SODA) as a problem-structuring 
method is employed in several studies with the aim of consensus and collaborative 
development of strategic choices. Hence, the present study aims to provide a 
technology roadmap of Mazare Novin Iranian Company using SODA potential in 
cognitive mapping, structuring and making consensus within the experts. 
Accordingly, SODA developed issue-based roadmaps for each concept, which lead 
to a combined strategic roadmap of the firm; it also performed central analysis, 
domain and potent analysis by the means of Decision Explorer software for shedding 
light on each concept role and the whole model causality. Findings emphasize 
Human resources with domain and central scores of 12 and 17.27 and R&D 
department with the domain and central score of 11 and 17.28, respectively as the 
most influencers of the firm’s technology development and introduce Research as the 
potent, which flourished in all interviewees cognitive map.  
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 کردیاز رو يریبا بهره گ ينقشه راه فناور میترس

: شرکت يراهبرد يها نهیگز لیتوسعه و تحل

 انیرانیا نیمزارع نو
    
    )29/10/98تاریخ پذیرش:    14/7/98(تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی         

  
 .ت مدرسدانشگاه تربیاستادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد،   محمود دهقان نیري

 .دانشگاه تربیت مدرسقتصاد، استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و ا عادل آذر
 .مدرسمدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت ارشد مدیریت فناوري، دانشکدهکارشناسی شایان جاویدمیالنی

 2چکیده
توسعه نقشه راه فناوري از جمله ابزارهاي نوین مدیریتی است که با رویکردي آینده نگر به فناوري، نقش مهمی 

هاي متعدد متخصصان، ترسیم درحالیکه باتوجه به ماهیت موضوع و دیدگاهکند، گیري مدیران ایفا میدر تصمیم
دهی است. امروز تغییرات فضاي کسب و کار و نقشه راه فناوري از نوع مسائل آشفته بوده و نیازمند ساخت

 دهی مسائل نموده است. رویکردها را ناگزیر به استفاده از رویکردهاي ساختآشفتگی مسائل مرتبط، سازمان
) از جمله رویکردهاي ساخت دهی است که در پژوهش هاي SODAتوسعه و تحلیل گزینه هاي راهبردي(

روي در متعددي به منظور ایجاد همگرایی و توسعه مشارکتی گزینه هاي راهبردي گسترش یافته است. از این
دهی و ایجاد تدر نگاشت شناختی، ساخ SODAپژوهش حاضر با هدف توسعه نقشه راه فناوري، از ظرفیت 

همگرایی بین خبرگان و متخصصان فناوري شرکت مزارع نوین ایرانیان استفاده شده است. لذا با ترسیم 
 Decision Explorerبا کمک نرم افزار اي و پتانسیلهاي مرکزي، دامنهنمودارهاي نگاشتی و اجراي تحلیل

درنهایت نقشه راهبردي فناوري شرکت فراهم  تري از شبکه علی و عوامل تأثیرگذار حاصل شده وشناخت عمیق
و  12ايشده است. نتایج پژوهش به ترتیب براهمیت تأمین منابع انسانی مناسب شرکت با امتیاز دامنه

تأکید و  17,28و مرکزیت  11 ايو همچنین توسعه دپارتمان تحقیق و توسعه با امتیاز دامنه 17,27مرکزي
به عنوان مفهوم پتانسیل که در نگاشت ذهنی تمامی خبرگان وجود داشته گزینه مطالعه و پژوهش فناوري را 

 است ارائه می نماید.
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 مقدمه -1
 مدیـریت، و فردي می باشد. در سطح ملی یا دولتی مدیریت فناوري داراي ابعاد ملی، سازمانی

مدیریت فناوري  در سطح سازمانی .باشدها سهیم میهاي عمومی دولتدهی سیاستشکل فناوري در
فردي آن، موجب افزایش  در سطح کند وهاي رقابتی ایفاي نقش میشرکت در ایجاد، ثبات و دوام

ها، عدم قطعیت بازارهاي پیچیدگی نظام. در این رابطه )Khalil, 2000(گرددمی ثروت فرد در جامعه
-هاي فناورانه، نیاز به همراستا سازي تفکر با عمل در نظام فناوري، همگی موجب شدهآینده، پیشرفت

ها و فرآیندهاي متعددي براي برانگیز بوده و تکنیکاند که مدیریت راهبردي فناوري، بسیار چالش
ریزي سناریو، گسترش ها عبارتند از: ارزیابی پرتفوي، برنامهپشتیبانی از آن توسعه یابد که برخی از آن

 ,Phaal, Farrukh, & Probert(راه فناوريکارکردهاي کیفیت، تحلیل زنجیره ارزش و توسعه نقشه 

2010( . 
هاي نوظهور داشتن برنامه کسب و کار کنونی و پیشرفت فناوريهاي فضاي با توجه به چالش

ها آید. نقشه راه فناوري به سازمانراهبردي فناوري براي هر سازمانی جزء جدانشدنی به حساب می
توانند هاي موجود، چگونه میبینی روند پیشرفت فناورينگاري و پیشکند با استفاده از آیندهکمک می

هاي بسیاري از نقشه راه فناوري براي مدیریت موج تغییرات نمایند. امروزه سازمانخود را همراه این 
-ها و محصوالت با هدف محافظت از مزیت رقابتی خود بهره میتحقیق و توسعه فناوري

. در سالهاي اخیر نقشه راه فناوري و مدلهاي توسعه آن موضوع عالقه )Groenveld, 2007(گیرند
. علی رغم این )de Alcantara & Martens, 2019(بسیاري از پژوهشگران در سراسر جهان بوده است

 يهاکیو تکن میقابل توجه از مفاه یو دربردارنده تنوع شتهمشخص ندا فیتعر کینقشه راه اقبال، 
 ). Kostoff, & Schaller. 2001است(متعدد 

نقشه راه فناوري بیانگر یک چشم انداز مورد اجماع بین تصمیم گیران در مورد آینده است. به 
عبارتی نقشه راه فناوري فراهم کننده شناسایی، ارزیابی و انتخاب گزینه هاي استراتژیکی است که می

نقشه راه فناوري نیازمند . لذا )Kostoff, & Schaller. 2001(توانند آینده هدف را ایجاد کنند
 گیري و طراحی سیستم در خصوص آینده فناوري پیش روي سازمان است. روشن است کهتصمیم

ها در شرایط بسیار پیچیده، ساخت نیافته و غیر قابل تصمیم گیري، حل مسائل و طراحی سیستم
توان ناشی از تنوع اجزا و ارتباطات گیرد. پیچیدگی موجود در این مسائل را میبینی شکل میپیش

. براساس این )Azar, khosravani, & Jalali, 1392(ها و افراد دانستگسترده و عمیق سازمان
اکثر  )Carvalho, Fleury, & Lopes, 2013(ی است که مطالعه کاروالهو و همکارانساخت نیافتگ

این  .داندهاي کیفی میمطالعات اجرا شده در خصوص نقشه راه فناوري را برگرفته از رویکردها و مدل
دهی به مهم بر ضرورت توسعه رویکردهاي ساخت دهی در این مسائل اشاره دارد. رویکردهاي ساخت

مسأله بر این باورند که مهمترین گام در حل مسائل، شناسایی آن است. بدین منظور در راستاي  
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سازي و غیرواقعی کردن مسأله شناسایی اجزاء مختلف، روابط آشکار و پنهان بین آنها و پرهیز از ساده
ی ساختار مسأله، گیرندگان، امکان شناسایدهی مسأله به تصمیماهتمام دارند. رویکردهاي ساخت

شناسایی نتایج و پیامدهاي احتمالی هر تصمیم و آگاهی از تعهدات و تبعات منتج از تصمیمات متوالی 
تر و واالتر از یافتن پاسخ بهینه را دنبال می دهی، اهدافی واقعیدهد. بنابراین رویکردهاي ساخترا می
در  . اگر مسائل را به لحاظ ساختاري در دو سر یک طیف در نظر بگیریم،)Azar et al., 1392(کنند

توان آنها را به صورت یک سر طیف مسائل سخت وجود دارند؛ یعنی مسائلی ساختاریافته هستند، می
خالصه فرموله نمود و راه حلی متناسب با آنها یافت، اما در سر دیگر طیف مسائلی وجود دارند که 

اند. رویکردهاي هشوند، این مسائل، مسائل نرم نام گرفتابعاد بیشتري داشته و به راحتی فرموله نمی
سازي مشارکتی هستند که هدف آنها کمک نمودن به کاهش هاي مدلدهی مسائل، روشساخت

هاي چندگانه، هاي پیچیده توسط بازیگران متعدد، دیدگاهزا است. موقعیتپیچیدگی موقعیت مسأله
 & Mingers(شوندهاي ناملموس و عدم قطعیت شناخته میمنافع متضاد و ناسازگار، حساسیت

Rosenhead, 2004(ترین جزء در پرداختن به چنین وضعیتترین و پرتوجه. به طور معمول سخت-
. در این راستا همانطور که )L. Ackoff, 1993(دهی و تعریف مسأله، بیان کردتوان شکلهایی را می

) اشاره شده است، توسعه نقشه راه فناوري همراه Fleischer, Decker, & Fiedeler, 2005توسط (
 باشد. گیران میسازي مشارکتی میان تصمیمهاي گسترده بوده و نیازمند مدلبا پیچیدگی

ها و چشم اندازهایشان و اخذ بازخورد نقشه راه نیازمند مباحثه و همفکري افراد در مورد برنامه
هاي آن است. فرایند تعاملی در نقشه راه، فکرکردن در مورد آینده نامطمئن را تقویت نموده و منجر 

 ,Fleischer, Deckerبه اخذ تصمیمات مشارکتی بهتر شده و به نوعی فرآیند یادگیري گروهی است(

& Fiedeler, 2005 هایی کیفی، منطقی و تفسیري هستند که با ). رویکردهاي نرم نیز درواقع روش
نفعان کلیدي دهی مسأله و ایجاد توافق میان ذيایجاد فضاي مذاکره میان افراد، سعی در ساخت

-و در مقابل رویکردهاي سخت که با استفاده از فرموله کردن و تکنیک )Daellenbach, 2001(دارند
. )Mehregan, Hosseinzadeh, & Kazemi, 2012(پردازند، قرار دارندمی به حل مسائل میهاي ک

شود یکی از یده مینام 3SODAهاي راهبردي که در اصطالح رویکرد تحلیل و توسعه گزینه
-کار میبندي و ساخت مسائل پیچیده و آشفته بهرویکردهاي سیستمی نرم بوده که براي چارچوب

یک متدولوژي ساخت دهی به  Colin Eden, 1989; C Eden & Ackermann, 1998( .SODA(رود
شود. در این هاي چالشی قبل از اتخاذ تصمیم میاست که منجر به شناخت بهتر موقعیت مسأله

-الوقوع که بر موضوع نهایی تصمیمهاي ممکنمتدولوژي با استفاده از ارتباطات علی سلسله استدالل
آوري با در نظر گرفتن تمامی جوانب موضوع و جمع SODAگردد. گیري تأثیرگذار هستند، ایجاد می
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دست آمده نموده و فرآیند افزایی نتایج بهها اقدام به همظرات خبرگان و همگرایی (اجماع) میان آنن
 نماید.گیري را براي رسیدن به گزینه مورد اجماع تسهیل میتصمیم

هاي مربوط به مدیریت راهبردي از آنجاکه نقشه راه فناوري نیازمند اجماع در مورد تمامی فعالیت
تواند به اجماع خبرگان سازمان براي ترسیم نقشه راه فناوري کمک قابل می SODAفناوري است، 

ها، مفاهیم اي و پتانسیلتوجهی نموده و با داشتن تحلیل هاي متعددي چون تحلیل مرکزي، دامنه
اي در تحقق اهداف مشترك را شناسایی نماید. براین اساس پژوهش حاضر با هدف زیربنایی و پایه

به عنوان متدولوژي توسعه نقشه راه فناوري، در شرکت مزارع نوین ایرانیان که از  SODAتوسعه 
باشد اجرا شده است. در نهایت هدف پژوهش حاضر توسعه نقشه راه هاي تابعه سازمان اتکا میشرکت
-و به کاربستن نقشه SODAآن با رویکرد مدلسازي مشارکتی  هايیدگیچیپرداختن به پو  فناوري

تی و تلفیق آنها است. در ادامه این مقاله ابتدا در بخش دوم به مرور ادبیات موضوع پرداخته هاي شناخ
نماید. بخش چهارم به شناسی در بخش سوم، روش دستیابی به نتایج را تشریح میشده و سپس روش

 پردازد.هاي پژوهش پرداخته و در نهایت بخش پنجم به تشریح نتایج وجمع بندي میارائه یافته

 و پیشینه پژوهش مبانی نظري -2
 نقشه راه فناوري  -1-2

ها بوده است که هر کدام ها و دولتنقشه راه تاکنون مورد استفاده تعداد زیادي از نهادها، بنگاه
هاي راه منتشر شده در ، مروري بر نقشه2005باشند. یک پژوهش در سال هاي خاصی میشامل بخش

هاي مختلف را شناسایی و معرفی نمود. از نقشه راه در حوزه 300از  ادبیات موضوع انجام داد و بیش
هاي علوم پایه، علوم زیستی، فناوري اطالعات و ارتباطات، صنعت و حتی توان به حوزهآن جمله می

راه  هاي راه مرتبط با حوزه صنعت و در قالب نقشهسیاست اشاره نمود. حدود نیمی از این نقشه
 .)Phaal, Farrukh, & Probert, 2005(ده قرار گرفته استفناوري مورد استفا

به  1970باشد که در اواخر دهه ابتدیی ترین نقشه راه ترسیم شده مربوط به شرکت موتوراال می
هاي و خیل عظیمی از سازمان کار گرفته شد. اما پس از آن استفاده از نقشه راه توسعه پیدا کرده

اند. براي مثال، لی و همکاران نقشه راه تحقیق و توسعه بزرگ و کوچک از این رویکرد استفاده نموده
. در )S. Lee, Kang, Park, & Park, 2007(ساخت قطعات و مواد در کره جنوبی را ترسیم کردند

هاي پژوهشی تهیه شد. ایاالت متحده آمریکا نیز نقشه راه صنعت فوالد به منظور تعیین اولویت
با استفاده از نقشه راه فناوري، سند راهبرد ملی توسعه  )Rezaee et al., 1387(همچنین در ایران 

هاي نو به انجام رساندند. عالوه برآن شرکت ملی گاز فناوري پیل سوختی کشور را براي سازمان انرژي
 1ترسیم نقشه راه فناوري نمود. جدول ) نیز براي دستیابی به فناوري گاز مایع اقدام به1391ایران(
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مروري بر مطالعات اجرا شده در خصوص نقشه راه فناوري را به همراه روش شناسی آن ارائه نموده 
 است.

 تاریخچه مطالعات انجام شده در حوزه نقشه راه: 1جدول
 نام پژوهش مجري روش شناسی

 رویکرد تحلیل عدم اطمینان
)C. Lee, Kim, & Lee, 

2016( 
 نقشه راه فناوري سیستم هاي امنیت خانگی

 سناریو محور مبتنی بر شبکه بیز
)C. Lee, Song, & Park, 

2015( 
 تیکنقشه راه سلول فن آوري فوتوول

 QFDمتن کاوي و 
)Jin, Jeong, & Yoon, 

2015( 
 نقشه راه فناوري نوردهی خورشیدي

 QFDرویکرد 
)Geum, Lee, Kang, & 

Park, 2011( 
 نقشه راه یکپارچه محصوالت خدماتی

 پژوهشی -میدانی
)Choomon & 

Leeprechanon, 2011( 
نقشه راه تکنولوژي براي انتقال دیتا از طریق خطوط 

 انتقال نیرو
 نقشه راه براي تولیدات پاك )Saritas & Aylen, 2010( سناریوسازي

 4نقشه راه یکپارچه سیستم هاي بدون سرنشین )2009وزارت دفاع آمریکا( پژوهشی -میدانی

 )S. Lee et al., 2007( پژوهشی -میدانی
کره نقشه راه تحقیق و توسعه ساخت قطعات و مواد در 

 جنوبی

 Miniو  LNGسند راهبرد ملی و نقشه توسعه فناوري  )1393موسسه مشاوره عمید( توانمندي -ارزیابی جذابیت
LNG 

 )1391سابا( پژوهشی -میدانی
تدوین استراتژي و نقشه راه بهینه سازي مصرف انرژي 

 صنعت فوالد و آهن

 )1390سابا( پژوهشی -میدانی
مصرف انرژي در صنعت تدوین نقشه راه بهینه سازي 
 سیمان

 )Rezaee et al., 1387( مدل تدوین استراتژي برایسون
عملیاتی سند راهبردي ملی توسعه فناوري پیل برنامه 

 سوختی
 نقشه راه صنعت افتا )1386شرکت مهندسی پیام( سناریوسازي

 
2-2- SODA و نگاشت شناختی 

) با 1989به مقاله مشترك کولین ادن، فران آکرمن (  SODAرویکردترین نظریات در ابتدایی
نیز بار دیگر در  1995گردد. همچنین در سال هاي راهبردي باز میعنوان تحلیل و توسعه گزینه

نیز آکرمن و ادن  2001اند. در سال اي با همین عنوان بر استفاده از این رویکرد تأکید داشتهمقاله

                                                      
4 Unmanned Systems Integrated Roadmap, 2009 
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. )Colin Eden & Ackermann, 2001(را تألیف نمودند SODAمقاله تحت عنوان اصول و پایه 
دهی مسائل خود یعنی ساخت است که این روش از هدف اولیهباعث شده SODAتوسعه رویکرد 

-اي سازمان در سطح مدیران عالی بدل میهپیچیده فراتر رفته و به رویکردي براي تدوین استراتژي
 . )C Eden & Ackermann, 1998(شود

هاي شناختی بر پایه نقشه SODAIاین روش مبتنی بر دو رویکرد اصلی قابل اجرا می باشد. 
کند. دیدگاه ادن این است که تحلیلگر باید با هاي پیچیده کمک میفردي است که به ما در وضعیت

مذاکره با اشخاص مصاحبه و بحث کند. همچنین در این رویکرد افراد شرکت کننده استفاده از روش 
گذارند و همکاري الزم را نیز دارند. همانطور که اشاره شد در این فرآیند به نظرات یکدیگر احترام می

کند. سپس تحلیلگر تحلیلگر با استفاده از روش مذاکره افراد را در موضوع دخیل می SODAIدر 
دهد. در نهایت با و نقشه شناختی هرشخص را نشان می کندیم مربوط به مصاحبه را استخراج میمفاه

شود هاي شناختی را که نقشه جامع نامیده میموافقت افراد درگیر در پروژه، تحلیلگر باید تمامی نقشه
زار نقشه شناختی تجزیه و تحلیل کرده و ارتباطات هرکدام از آنها را با موضوع مطرح شده به وسیله اب

ابتدا نقشه راهبردي را به طور همزمان با کمک افراد درگیر در پروژه  SODAIIتکمیل نماید. اما در 
. به طور کلی )Azar et al., 1392(شوددهیم و سپس تجزیه و تحلیل مذکور انجام میتشکیل می

SODAI آوري کرده و سپس نگاشت نفعان طرح را جمعبه وسیله مصاحبه و مذاکره نظرات ذي
نظرات افراد در یک جلسه گروهی با حضور  SODAIIدرکند. را ترسیم میشناختی حاصل از آن 

 شود. گر در یک نگاشت شناختی ترسیم مینفعان طرح توسط تحلیلتمامی ذي
همچنین در این پژوهش از ابزار نگاشت شناختی به منظور تسهیل ایجاد روابط ایجاد شده و 

ختی نمایشی از تفکر درباره یک مسأله است که تحلیل مناسب مفاهیم استفاده شده است. نگاشت شنا
ها به عنوان خطوط ارتباطی ها و پیکاناي از گرهها شبکهشود. نقشهاز فرآیند نگاشت حاصل می

هاي مبدا . گره)Harary, 1972(دهندرابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می هستند که جهت پیکان
ها باشند. عالمت مثبت (منفی) روي پیکانها میهاي مقصد مبین معلولها و گرهنشان دهنده علت

ها باشد. در اثر توسعه این روابط که توسط پیکانها میبیانگر افزایش (کاهش) معلول در اثر نغییر علت
 شناسی سیستمسازي توسط پویاییم رسید که در مدلیابند به نمودارهاي علی خواهینمایش می

. تمرکز بر مدیریت و کنترل، در )Ackermann, Eden, & Williams, 1997(گردداستفاده می
هاي شناختی پیرامون مطالعات عملیاتی، منجر به استفاده از این رویکرد براي ساختاربندي نگاشت

 . )Colin Eden, 2004(شودمسائل می
 یانشرکت مزارع نوین ایران -3-2

شرکت مزارع نوین ایرانیان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان زنجیره غذایی کشور در حوزه کشت 
در  یهزار هکتار اراض 230بالغ بر تیسال سابقه فعال 50از يبرخوردارو صنعت است. این شرکت با 
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و مجتمع کشت 10هم اکنون با داشتنرا در اختیار داشته و  رانیا یاسالم يسطح گستره جمهور
و  کشاورزي محصوالت تن هزار هاده دیبا تول ،يو فناور یمراکز علم زیو ن یشرکت تخصص 6صنعت و
-مجموعه نیبزرگتر از یکیبه عنوان  ،ربطیها و محصوالت ذو حضور در عرصه تجارت نهاده يدامپرور

انتخاب و  شیپاالمأموریت شرکت  رود.یبه شمار م انهیو خاورم رانیا يو دامپرور يکشاورز هاي
و  عیتجارت، صنا د،یتول قات،ی(تحق يو دامپرور يجذاب و پربازده در حوزه کشاورز يکسب و کارها

 گاهیدر جابوده و متعاقباً قرار گرفتن  کشور ییغذا تیو امن ییبر خودکفا ياثرگذارو خدمات مرتبط) 
را در چشم انداز خود  رانیا يِو دامپرور يمحور حوزه کشاورز تیمحصوالت مز دیسه شرکت بزرگ تول

-قرار داده است. در این راستا پس از توسعه برنامه راهبردي، به دلیل اهمیت یافتن روزافزون فناوري
هاي حوزه کشاورزي و دامپروري و لزوم توسعه فناورانه، و همچنین وجود نقاط ضعف در حوزه فناوري 

هاي تیم مدیریت ي سرلوحه برنامهشرکت براساس مطالعات صورت پذیرفته، استراتژي توسعه فناور
شرکت قرار گرفته است. دستیابی به این مهم نیازمند یک نقشه راه فناوري است که در طول یک دوره 

ریزي شده زیرساخت و راهبردهاي فناوري شرکت را در راستاي اجماع تیم مدیریت زمانی برنامه
 شرکت توسعه دهد.

 شناسیروش -3
شناسی و مدلسازي نرم و از نوع مطالعات توصیفی مبتنی بر شناختپژوهش حاضر در قلمرو 

نگاري فضاي فناورانه شرکت مورد بررسی مبتنی بر نظرات خبرگان و اجماع ایشان در طول آینده
-باشد. بدین منظور پس از شناسایی خبرگان، مرحله ابتدایی این پژوهش با مصاحبهمسیر پژوهش می

نیاز بوده که در ادامه به آن کار مستلزم در نظر گرفتن چندین پیش شود. اینهاي فردي شروع می
پرداخته خواهد شد. اما به طور کلی انجام مصاحبه منوط به تعیین محدوده و موقعیت مسأله بوده که 

 شود. توسط پژوهشگر پیش از شروع مصاحبه براي خبرگان تشریح می
گان در باب مسأله تشکیل و سپس فرآیند هاي شناختی فردي هریک از خبربر این اساس نقشه

شود. در این فرایند پس از انجام هاي فردي آغاز و نقشه جامع شناختی مسأله تشکیل میتجمیع نقشه
اي و اصلی مورد نظر هاي شناختی اقدام به یافتن مفاهیم پایهها، با استفاده از منطق نقشهمصاحبه

ها در تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل شده از مصاحبهمصاحبه می شود که نیازمند تسلط خبرگان 
است. بر این اساس مفاهیمی که بیشترین ارتباطات و وابستگی موضوعی را دارا هستند به عنوان 

هاي شناختی مطرح و سایر روابط بر اساس آن تشکیل شده و در ادامه مفاهیم با یکدیگر موضوع نقشه
رکتی، اجماع نقشه هاي فردي در قالب یک نقشه جامع پیوند خورده و در قالب یک فرایند مشا

سازي پیاده 5DEافزار جامع شناختی بدست آمده در نرم گردد. در مرحله بعد نقشهشناختی فراهم می

                                                      
5 Decision Explorer 
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هاي انجام شده و میزان اهمیت عوامل و زیربنایی بودن عوامل نقشه راه و در نهایت براساس تحلیل
شود. لذا این پژوهش از حیث هدف کاربردي و براساس روش میفناوري شرکت مورد مطالعه حاصل 

 گیرد. شناسی کیفی قرار میبندي روشها در طبقههاي مورد استفاده و جنس داده
) 2016( 6به منظور بررسی و تضمین پایداري پژوهش با توجه به ماهیت کیفی آن، مطابق برایمن

اي نیمه ساخت یافته براي ثبت و تفسیر داده ها، از راهکارهاي همزمان شامل استفاده از مصاحبه ه
وجود دو پژوهشگر براي انجام مصاحبه به صورت موازي و مقایسه یافته ها، و ایجاد کمیته راهنما براي 
ارزیابی و اجراي برنامه مصاحبه و اجماع ایشان استفاده شد. همچنین به منظور قابلت اعتماد در این 

هاي کیفی است، از چهار عنصر اي روایی و پایایی در پژوهشپژوهش که معیاري جایگزین بر
). تضمین Clissett, 2008باورپذیري، انتقال پذیري، تصدیق پذیري و اطمینان پذیري استفاده شد(

باور پذیري از طریق حضور طوالنی در میدان پژوهش و مشاهده مداوم پدیده و برگزاري نشست و 
ز ابزارهاي متعدد آنالیز اطالعات شامل توسعه نقشه هاي فردي جلسات توجیهی و همچنین استفاده ا

، و انتقال پذیري که بیانگر امکان گسترش نتایج پژوهش DEتوسط پژوهشگران، تحلیل هاي چندگانه 
هاي آن توسط خبرگان به سایر مطالعات بوده و تصدیق پذیري از طریق بررسی فرایند پژوهش و یافته

ید نتایج به دست آمده حاصل گردید. در نهایت به منظور اطمینان پذیري و تیم مدیریت شرکت و تأی
نیز هریک از پژوهشگران در قالب حسابرسان پژوهش، فرایند مطالعه را بازبینی و داده هاي به دست 
آمده و نقشه هاي فردي و جامع را به طور جداگانه تحلیل نموده و پس از انطباق نتایج با یکدیگر از 

فرآیند اجرایی پژوهش را  ارائه  1ي آن معیار اطمینان پذیري را تضمین کردند. نمودار تناسب باال
 نموده است. 

 

 
 : فرآیند اجراي پژوهش1نمودار

 

                                                      
6Bryman, 2016 

شناخت شرکت و  
 جمع آوري اطالعات

 مرور ادبیات پژوهش

  نقشه هايتشکیل 
و جامع فردي  

انجام مصاحبه با  
 خبرگان

برنامه ریزي جهت  
انجام مراحل  

 
ترسیم نقشه راه  

 فناوري

  شناسایی چالش ها و
 شکاف فناوري

جمع آوري نتایج و  
 DEتحلیل

انتخاب متدولوژي  
 مناسب

 پایان

 آغاز
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 SODAگامهاي اجرایی  -3-1
هاي زیر به منظور تحقق فرآیند اجرایی پژوهش با قابلیت اعتماد، گام SODAمطابق با متدولوژي 

 نقشه جامع شناختی برنامه ریزي و با دقت اجرا شد.تا حصول 
 گام اول: تشکیل جلسه با مدیران ارشد شرکت و تعیین اهداف طرح

اي براي تعیین اهداف پژوهش با مدیران ارشد شرکت تشکیل و جزئیات در ابتداي پژوهش جلسه
 ژوهش تضمین گردید.مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تعهد مدیریت عالی در خصوص پشتیبانی پ

 شناسیگام دوم: تشکیل جلسه با خبرگان شرکت و تشریح روش
اي با حضور نمایندگان اصلی شرکت برگزار و مبانی علمی و اجرایی کار به در این گام جلسه

را با آوردن   SODAصورت کامل و شفاف ارائه شد. در این جلسه پژوهشگران اصول علمی رویکرد
ایی براي مخاطبین تشریح نمودند. هدف از این کار ایجاد اطمینان خاطر مدیران اجر چند نمونه مثال

هاي اجرایی و کارشناسان شرکت جهت همراهی و همکاري در طول اجراي پژوهش بود. در ادامه گام
بندي ارائه شد. همچنین در این مرحله پژوهشگر تعهد الزم جهت پژوهش تشریح و برنامه زمان

 و خبرگان سازمان را به دست آورد.  همراهی کارشناسان
 گام سوم: تعیین محدوده و مرز پژوهش

هاي فناوري در این گام با همکاري خبرگان و مدیران مجموعه، مرز و محدوده پژوهش و حوزه
شرکت تعیین شد. این کار با هدف مشخص شدن موضوعات کار و حیطه فعالیت پژوهشگران در 

 سازمان انجام گردید.
 SODAم: تعیین رویکرد مناسب گام چهار

در این گام رویکرد مناسب جهت انجام پژوهش تعیین شد. همانطور که اشاره شد، رویکرد 
SODA  داراي دو نوع عملیاتی است که با توجه به ماهیت سازمان و عدم امکان گردهمایی مدیران و

براي این  SODAIخبرگان در یک جلسه گروهی و همچنین وجود موانع عملیاتی در انجام این کار از 
پژوهشگران با هریک از خبرگان و کارشناسان سازمان به طور  SODAIپژوهش استفاده شد. در قالب 

-هاي فردي و موضوعی اخذ میمستقل مصاحبه به عمل آورده و اطالعات الزم را جهت تشکیل نقشه
 نمایند.

 گام پنجم: انجام مصاحبه با خبرگان
در ادامه پژوهشگران ضمن هماهنگی با سازمان، زمان مناسبی را جهت انجام مصاحبه با خبرگان 

ین اهمیت کیفیت اطالعات دریافتی، در این برنامه ریزي نمودند. با توجه به نوع مسأله و همچن
پژوهش از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. در این مصاحبه پژوهشگر سواالت مورد نظر خود 
را با توجه به جنس موضوع و فرد مصاحبه شونده، پیش از تشکیل جلسه تهیه نموده و همچنین قبل 
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هاي رفتاري ز قبیل، سن، میزان تحصیالت و ویژگیاز جلسه اطالعاتی در مورد فرد مصاحبه شونده ا
نفر از خبرگان  8وي از سازمان اخذ نمودند. با استفاده از روش نمونه گیري گلوله برفی در این گام 

سازمان به توصیه سایرخبرگان انتخاب شدند و زمانی که دیگر خبره جدیدي معرفی نشد، بلوغ حاصل 
ت که با توجه به پیچیدگی و گستردگی کار دو نفر از خبرگان گردید. دراین خصوص الزم به ذکر اس

 شرکت در دو جلسه مصاحبه شدند. 
 هاي شناختی فرديگام ششم: دسته بندي اطالعات و تشکیل نقشه

بندي بندي و طبقهسازي اطالعات دریافتی از خبرگان، اطالعات دستهبعد از انجام مصاحبه و پیاده
ها به صورت هاي شناختی، معموالَ نقشهپیشین انجام شده در حوزه نقشههاي شد. با توجه به پروژه

شدند. اما با توجه به جنس موضوع و همچنین اطالعات فردي و با توجه به مصاحبه هر فرد تشکیل می
هاي موضوع محور پرداخته شد. این دریافت شده از طرف خبرگان در این پژوهش، به توسعه نقشه

هاي شناختی گردید بلکه منجر به براینکه باعث مفهومی شدن هرچه بیشتر نقشهموضوع عالوه 
هاي نگاشت موضوعی یک نمونه از نقشه 2افزایش توانایی تجزیه و تحلیل پژوهشگران شد. در نمودار 

هاي تشکیل شده در ادامه این گام هریک از نقشه (فردي) مستخرج از مصاحبه نمایش داده شده است.
 و مقدمات تشکیل نقشه جامع شناختی فراهم گردید. بررسی شده

تعامل با مراکز علمی و تحقیقاتی

مقایسه وضعیت موجود با 
وضعیت مطلوب

شناسایی نقاط 
ضعف

شناسایی نقاط قوت

رفع نقاط ضعف
تقویت نقاط قوت

تدوین برنامه هاي راهبردي 
سطح کالن

تدوین برنامه هاي 
تامین مالی

ایجاد زیرساخت هاي 
سخت افزاري و نرم 

افزاري

انتقال فناوري هاي 
نوین

خرید تجهیزات به روز و 
جدید

بهبود سیستم هاي 
مدیریت عملیات

تامین منابع انسانی 
متخصص و دانشی

توسعه فضاي همکاري 
علمی و پژوهشی

ارتباط با دانشگاه 
ها

استفاده از 
نخبگان وظیفه

توسعه دانش فنی بومی 
شده

حل مشکالت و 
محدودیت هاي 
سیستم اداري

تدوین برنامه هاي 
اجرایی و عملیاتی

برطرف نمودن ضعف 
ها و محدودیت 

سازمان مادر

افزایش بهره وري

 : نمونه نقشه شناختی موضوعی (فردي)2نمودار
 هاي شناختیگام هفتم: ادغام نقشه
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هاي الزم هاي شناختی ادغام و تحلیلهاي موضوعی، نقشهها و تشکیل نقشهپس از انجام مصاحبه
ها رسیدن به خروجی مورد نظر از نقشه جامع شناختی بود که تحلیلصورت گرفت. هدف از این 

هاي مهم و موضوعات کلیدي است. این نقشه باید داراي جامعیت الزم جهت پوشش کلیه شامل گزینه
موارد مهم و کلیدي هدف پژوهش باشد تا بتوان خروجی الزم را براي انجام مراحل بعدي کار تهیه 

 کرد.

 ي پژوهشهایافته -4
حاصل گردید. این  3پس از طی گامهاي اشاره در نهایت نقشه جامع شناختی به شرح نمودار 

نقشه مدلی مشارکتی و جامع از تمامی مباحث مهم مطرح شده در مصاحبه با خبرگان است که با 
بندي شده و جهت حصول به نتایج تشکیل بندي و طبقهها دستهتوجه به میزان اهمیت و فوریت آن

حاصل شده یک روش  SODAت. نقشه جامع شناختی که با استفاده از منطق رویکردشده اس
-تواند با انعطافسازماندهی موضوعات مهم و کلیدي براي حل مسائل پیچیده سازمانی است که می

 پذیري الزم نظرات را زیر یک چتر واحد تجمیع نماید. 
) به عنوان TOزمان فناورانه(مشاهده می شود براي رسیدن به یک سا 3چنانکه در نمودار 

)، سیاست توسعه TSمحور انتخاب صحیح فناوري( 5هدف(در باالترین سطح نقشه) تکیه سازمان بر 
) و افزایش کیفیت C)، رقابت پذیري(IE)، تمرکز بر بهره وري(ETDفناوري و تجهیزات(

ل شده در الیه ) می باشد. دسترسی به هریک از این محورها از طریق عوامل تشکیQPIمحصوالت(
هاي پایینتر نقشه جامع شناختی امکان پذیر بوده و این مهم تا پایین ترین الیه قابل تسري می باشد. 

هاي مورد نیاز به منظور حرکت ) از ابتدایی ترین گامS&FDبه عنوان مثال توسعه زیرساخت فیزیکی(
الیه هاي باالتر را تأمین می نماید. به سوي سازمان فناورانه است که زیربناي بسیاري از ضرورت هاي 

از طرف دیگر تحقق هریک از عوامل ارائه شده نیازمند تحقق عوامل علی آن است که در نقشه با 
استفاده از روابط علی یکطرفه ارائه شده است. در نهایت می توان اشاره نمود که نقشه جامع شناختی 

ساختار علی ارائه شده بر اساس نظرات خبرگان مسیر حرکت سازمان در تحقق هدف نقشه را از طریق 
نماید. بدین ترتیب پیش نیازهاي هرگونه اقدام و به صورت مدلسازي مشارکتی سازمان فراهم می

فعالیتی شناسایی شده و می تواند به عنوان الگویی جهت ترسیم نقشه راه فناوري در شناسایی و 
می توان از  3باشد. به منظور شرح بیشتر نقشه نمودار  زمانبندي گامهاي مورد نیاز بسیار تعیین کننده

 استفاده نمود.   2کدهاي ارائه شده در جدول 
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 :  نقشه جامع شناختی3نمودار

 
در ادامه نقشه جامع شناختی که حاصل تجمیع نظرات خبرگان به صورت واحد در یک ساختار 

تار شبکه این نقشه به تحلیل هاي وارد شده و براساس ساخ DEسلسله مراتبی است به نرم افزار 
ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از و پتانسیل 7اي و مرکزيهاي دامنهگسترده تري شامل تحلیل

مهم در تشکیل نقشه راه  هاينهیو گزاجراي این تحلیل ها منجر به شناخت بهتر عوامل کلیدي 
 فناوري می شود.

 ساختار شبکه نقشه جامع شناختی تحلیل -4-1

  تحلیل پیچیدگی ارتباطات
در راستاي شناسایی ارتباطات میان مفاهیم، ساختار شبکه و نقش  8تحلیل پیچیدگی ارتباطات

گردد. به منظور انجام تحلیل پیچیدگی ارتباطات در هر یک از مفاهیم در مدل شبکه استفاده می
هاي قبل توضیح همانطور که در بخش شود.استفاده می 9مرکزياي و متدولوژي سودا از تحلیل دامنه

توان بر آن اساس دهد که میاي و مرکزي را به پژوهشگر میامکان تحلیل دامنه DEافزار داده شد، نرم
مفاهیم کلیدي را در تحقق هدف شبکه شناسایی نمود. با توجه به نقشه وارد شده در نرم افزار جدول 

                                                      
7 Central Analysis 
8 Complexity of linking 
9 Domain and Central analysis 
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اي به بررسی میزان خروجی و ورودي دست آمد. تحلیل دامنهخروجی تحلیل نقشه به) به عنوان 2(
ها به هر گره (مفهوم) پرداخته و تحلیل مرکزي به بررسی موقعیت و نقش هر مفهوم در ساختار کمان

اي و مرکزي نقش مفهوم پردازد. با افزایش امتیاز تحلیل دامنهکلی شبکه در میان سایر مفاهیم می
) و تحقیق 12شود مفاهیم منابع انسانی(شود. چنانکه مشاهده مینظر در تحقق اهداف بیشتر می مورد

 اند.اي و مرکزیت را از آن خود کرده) در این نقشه جامع به ترتیب بیشترین امتیاز دامنه11و توسعه(

 تحلیل مدل سلسله مراتبی
ه مراتبی موجود در شبکه از باال به بررسی ساختار سلسل 10به منظور تحلیل مدل سلسله مراتبی

-شود. بدین ترتیب هر مفهوم میبه پایین یعنی از هدف به سمت مفاهیم مهم و کلیدي پرداخته می
تواند در تعدادي از ساختارهاي سلسله مراتبی باال به پایین قرار بگیرد. از آنجا که مفاهیمی در تعداد 

کنند، توانند در تحقق اهداف موضوع پتانسیل بیشتري را ایجادگیرند، میبیشتري از ساختارها قرار می
خوانند. لذا در تحقق اهداف ساختار شبکه شناسایی اهداف با پتانسیل می 11این مفاهیم را پتانسیل

ارائه کننده میزان  2ریزي بهبود و تحقق اهداف تعیین کننده باشند. جدولتواند به منظور برنامهمی
باشد. به عنوان مثال مفهوم مطالعه و پژوهش فناوري اهیم به ترتیب اولویت میپتانسیل هریک از مف

)S&R  .باالترین درجه اولویت را به عنوان پتانسیل در شبکه دارد ( 
 : شرح عالئم به کار رفته در نقشه جامع شناختی2جدول

 نماد عنوان اصلی دامنه مرکزي نماد عنوان اصلی دامنه مرکزي

HR )19(* تأمین منابع انسانی C 27/17 12 )20( پذیريرقابت  5 24/13
S 

26/12 3 
دستیابی به دانش و فناوري 

 )27( روز
TKN

A 28/17 11 13( تحقیق و توسعه( R&
D 

 IG 25/16 9 )3( شناسایی شکاف فناوري 3 19/9
ایجاد دفتر مطالعات 

 TSI )9( فناوري

 S 27/15 8 )2( تعیین اولویت ها 3 19/9
 برنامه راهبرديتدوین 

)10( SP 

23/11 3 
بازمهندسی فرایندهاي 

 )15( سازمانی
REBP

M 25/14 7 
 بهبود ساختار مدیریتی

)18( 
MS
D 

 ES )14( تأمین منابع مالی IV 27/17 7 )7( تعیین افق زمانی 3 22/10

28/13 2 
 توسعه زیرساخت فیزیکی

)16( 
S&F

D 28/16 7 
 توسعه فناوري و تجهیزات

)11( 
ET
D 

 EG تشکیل کارگروه تخصصی DOB 23/12 6 حذف موانع و بوروکراسی 2 18/7

                                                      
10 Hierarchical Model 
11 Potent 
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 نماد عنوان اصلی دامنه مرکزي نماد عنوان اصلی دامنه مرکزي
)17( )5( 

12/5 2 
 مطالعه و پژوهش فناوري

)1( S&R 24/13 6 
 تدوین برنامه بازاریابی

)23( BP 

20/8 2 
توسعه همکاري داخلی و 

 ND 26/13 6 )4خارجی (
همکاري با مراکز 

 )6( دانشگاهی
SU
C 

22/9 1 
 دانشگاه و نخبگاناستفاده از 

)26( UEC 27/15 6 
افزایش کیفیت 

 QPI )21(محصوالت

17/7 1 
 شناسایی فضاي کسب و کار

)25( IBA 25/16 6 انتقال فناوري )8( TT 

17/7 1 
 تبلیغات و حضور در بازار

)24( ABM 26/13 5 سازمان فناورانه )28( TO 

 TS )29(فناوريانتخاب  TQM 27/14 5 )22( مدیریت کیفیت جامع 1 20/7
اعداد داخل پرانتز نشان دهنده رتبه پتانسیل آن مفهوم می  *

 باشد.
 IE )12( افزایش بهره وري 5 27/14

  
که نشان دهنده تعداد  12اي ) با امتیاز دامنهHRSاشاره شد که مفهوم تأمین منابع انسانی (

که نشان دهنده امتیاز  27/17باشد و همچنین تحلیل مرکزي ارتباطات ورودي و خروجی آن می
باشد در این ساختار شبکه بیشترین اهمیت را در مفهوم مرتبط با آن می 27از بین  17مرکزیت 

توان میزان اهمیت را تحقق هدف از آن خود کرده است. همچنین در مورد سایر مفاهیم اشاره شده می
 اي و مرکزي تعیین نمود. بر اساس تحلیل دامنه

دست آمده روشن است که در این مطالعه دستیابی به سازمانی نقشه جامع شناختی بهبا توجه به 
هاي راهبردي این هاي مهم یا مولفهفناورانه به عنوان هدف سازمان درنظرگرفته شده است. گزینه

پذیري، انتخاب فناوري و وري، افزایش رقابتنقشه شامل توسعه فناوري و تجهیزات، افزایش بهره
باشند. همچنین تحقیق و توسعه، تأمین ها و در نهایت افزایش کیفیت محصوالت مییازمنديتعیین ن

منابع انسانی متخصص و دانشی، تأمین منابع مالی، تدوین برنامه راهبردي و عملیاتی و ایجاد دفتر 
 مطالعات فناوري به عنوان موضوعات کلیدي تعیین شدند.

نطقی براي ترسیم نقشه راه فناوري انجام شده و نکات در این مرحله الزم است تا تفسیرهاي م
هاي ها و نقشهمورد نظر از این مفاهیم استخراج گردد. لذا با استفاده از مباحث مطرح شده در مصاحبه

-گردد. بنابراین استراتژيهاي نقشه راه فناوري تعیین میدست آمده اطالعات الزم براي تشکیل الیهبه
 باشد:رسیم نقشه راه فناوري به شرح زیر میهاي مورد نظر براي ت
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هاي مرتبط با فناوري و پشتیبانی و حمایت از واحد تحقیق و توسعه جهت انجام فعالیت •
 نوآوري

 هاي الزم یک سازمان فناورانه تأمین منابع انسانی مورد نیاز با ویژگی •
 هاي فناورانهتأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت •
 هاي فناورانه راهبردي و عملیاتی جهت حمایت و اجرایی شدن فعالیت هايتدوین برنامه •
 هاي فناورانهریزي فعالیتایجاد یک بخش مجزا جهت سازماندهی و برنامه •
 همکاري با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی •
 هاي سازمانیبهبود ساختار مدیریتی و رفع موانع و محدودیت •
 بازرگانی هاي بازاریابی وتدوین برنامه •

هاي مناسب ها و تاکتیکهاي نقشه راه را تکمیل و استراتژيتوان الیهبا استفاده از این نتایج می
براي دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه و جهت رسیدن به هدف بلند مدت یعنی دستیابی به 

با جزئیات بیشتر تشریح  5بخش سازمانی فناورانه و پویا را ارائه داد. الزم به ذکر است که این نتایج در 
 اند. شده و در نقشه راه تدوین شده

 گیريبحث و نتیجه -5
هاي مشخص ، در این بخش به تشریح استراتژيSODAدست آمده از رویکرد با توجه به نتایج به

هاي مرتبط با فناوري و شده با عنوان پشتیبانی و حمایت از واحد تحقیق و توسعه جهت انجام فعالیت
هاي یک سازمان فناورانه در اختیار ترین و بارزترین ویژگینوآوري، خواهیم پرداخت. یکی از اصلی

اي گذاري ویژههاي فناورانه سرمایهداشتن یک واحد تحقیق و توسعه فعال و پویا است. معموالَ سازمان
ن واحد را پشتیبانی هاي ایهاي مادي و معنوي رشد و پیشرفت فعالیتدر این واحد داشته و با حمایت

نمایند. شرکت مورد بررسی نیز با در نظر گرفتن هدف تعیین شده خود یعنی دستیابی به سازمانی می
گونه هاي منحصربفردي از واحد تحقیق و توسعه انجام نماید. همانفناورانه و پویا، الزم است تا حمایت

اي و مرکزي این گره مقدار قابل نه ) مشخص شد، امتیاز دام3که در نگاشت جامع شناختی (نمودار
توجهی بوده که خود حاکی از میزان اهمیت و نقش این موضوع را در رسیدن به اهداف شرکت دارد. 

هاي اصلی نقشه راه فناوري این پژوهش خواهد بود که بنابراین موضوع تحقیق و توسعه یکی از الیه
توجه به درگیر بودن نقش تحقیق و توسعه در  شود. باهایی در نظر گرفته میبراي آن نیز فعالیت

-توان جایگاه قابل قبولی را در نقشه به خود اختصاص دهد. فعالیتبیشتر موضوعات جانبی شرکت می
 باشد: هاي مهم مورد نظر در این بخش به شرح زیر میها و استراتژي
 هاگذاري فعالیتریزي و هدفبرنامه •
 نوینهاي ایجاد واحد مطالعات فناوري •
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 هاي نوآورانه درون سازمانیحمایت از فعالیت •
 هاي سخت افزاري و نرم افزاريتوسعه زیرساخت •
 توسعه شبکه همکاري درون سازمانی و برون سازمانی •
 هاي نوین مورد نیاز شرکتدستیابی به دانش فنی و فناوري •
 ها و تجهیزاتهاي آزمایشی از فناوريطراحی و ساخت نمونه •

 هاي الزم یک سازمان فناورانه انسانی مورد نیاز با ویژگیتأمین منابع 
اي هاي در حال حاضر شرکت نداشتن نیروي انسانی متخصص و حرفهترین چالشیکی از اصلی

ریزي مدون در این است. با توجه به وجود ساختارهاي تفکر سنتی مدیریتی و همچنین نداشتن برنامه
منابع انسانی به طور مشخص در سازمان تعریف شده در ادامه  حوزه خاص الزم است تا ابتدا جایگاه

اي و کار استراتژي منابع انسانی مناسبی براي شرکت طراحی گردد. این موضوع در تحلیل دامنه
مرکزي نقشه جامع شناختی نیز مورد تأکید قرار گرفت(باالترین امتیاز). به طور کلی، هدف استراتژي 

ها و سازماندهی منابع انسانی در راهبردهایی براي تدوین و اجراي برنامه منابع انسانی، فراهم آوردن
جهت نیل به اهداف عالیه سازمان است. با توجه به موارد مذکور استراتژي پیشنهادي در این بخش 

 شامل موارد زیر خواهد بود: 
 ریزي، تعیین اهداف، تعریف شرح شغل و ترسیم ساختار سازمانیبرنامه •
هاي تحقیق و توسعه و دام نیروي متخصص و دانشی جهت انجام فعالیتجذب و استخ •

 نوآورانه
پیاده سازي سیستم مدیریت دانش در جهت کسب، توسعه و حفظ دانش در سازمان و  •

 ارتقاء دانش فنی سازمان
 توسعه منابع انسانی و غنی سازي شغلی •
 ارزیابی عملکرد منابع انسانی •
 افزایی منابع انسانی هاي آموزشی و دانشتدوین برنامه •

 هاي فناورانهتأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت
باشد. بنابراین شرکت ها میپشتوانه هر اقدام در سازمان تأمین منابع مالی مورد نیاز براي انجام آن

اي خود را مشخص کند و میزان بودجه هاي راهبردي خود منابع درآمدي و هزینهباید در تدوین برنامه
ها تعریف نماید. همچنین شرکت الزم است تا منابع بخش را با توجه به میزان اهمیت و عملکرد آنهر 

درآمدي مجزایی را براي هزینه در بخش فناوري و نوآوري انجام دهد. این مفهوم در تحلیل هاي 
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یان سایر اي و مرکزي نیز امتیاز قابل توجهی را به خود تخصیص داده تا آنجاکه رتبه ششم در مدامنه
 عوامل را از آن خود نموده است.

 هاي فناورانه هاي راهبردي و عملیاتی جهت حمایت و اجرایی شدن فعالیتتدوین برنامه
باشد اما به دلیل میزان ترسیم نقشه راه فناوري خود یکی از بندهاي برنامه راهبردي شرکت می

-هاي کسب و کار داراي برنامهمامی حوزههاي راهبردي الزم است تا شرکت در تاهمیت و نقش برنامه
هاي عملیاتی در راستاي حصول اهداف ریزي بوده و طبق آن عمل نماید. همچنین تدوین برنامه

باشد. بنابراین الزم است تا موضوعاتی مندرج در برنامه راهبردي یکی از وظایف اصلی شرکت می
وري و نوآوري و بازرگانی در سند راهبردي همچون تحقیق و توسعه، منابع انسانی، منابع مالی، فنا

شرکت آورده شود. این عامل رتبه چهارم را از نظر شاخص تحلیل مرکزیت به دست آورده و بدین 
 ترتیب در اولویت برنامه هاي فناورانه شرکت قرار گرفته است. 

 هاي فناورانهریزي فعالیتایجاد یک بخش مجزا جهت سازماندهی و برنامه
ه در بخش تحقیق و توسعه اشاره شد یکی از اقداماتی که الزم است در نظر گرفته همانطور ک

شود ایجاد یک بخش مجزا با عنوان دفتر مطالعات فناوري و نوآوري است. این بخش ملزم به تهیه 
باشد و در این راستا نیز باید اقدامات هاي فناورانه و نوآورانه میریزي و سازماندهی فعالیتبرنامه

لیاتی را انجام دهد. این مفهوم نه تنها امتیاز دامنه اي و مرکزي باالیی در نقشه راهبردي دارد که عم
ترین مفاهیم با نشان دهنده اهمیت قابل توجه آن در تحقق هدف سازمان می باشد بلکه اساسی

-د قرار میپتانسیل در شبکه چون مطالعه و پژوهش فناوري و تعیین اولویت هاي آن نیز در این راهبر
 گیرند.

 همکاري با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
یکی دیگر از فعالیت راهبردیی که الزم است در نقشه راه تأکید شود همکاري با مراکز علمی و 
پژوهشی داخلی و خارجی است. به دلیل گستردگی و تخصصی بودن مسائل ارتباطات خارجی جهت 

) مشاهده شد این مفهوم به 2رسد. چنانکه در جدول (نظر میتعامل و تبادالت علمی ضروري به 
هاي در نظر گرفته عنوان پتانسیل چهارم در تحقق اهداف نقشه راهبردي قرار گرفته است. استراتژي

هاي هاي علمی، انیستیتوها، انجمنهاي مشترك با دانشگاهشده براي این بحث شامل برگزاري دوره
قرارداد همکاري مشترك با مراکز علمی، بورس منابع انسانی جهت دانش تخصصی و مراکز علمی، عقد 

ها و سایر مراکز هاي علمی و پژوهشی با دانشگاهافزایی در مراکز دانشگاهی و علمی و تدوین پروژه
 باشد. علمی می
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 هاي سازمانیبهبود ساختار مدیریتی و رفع موانع و محدودیت
هایی است که از طرف سازمان سازمان موانع و محدودیتیکی از معضالت جدي در حال حاضر 

مشاهده می شود عامل بهبود  2گردد. چنانکه در جدول هاي زیرمجموعه تحمیل میمادر به شرکت
ساختار مدیریتی از نظر تحلیل مرکزیت و پراکندگی رتبه پنجم را براساس نقشه جامع شناختی 

م است تیم مدیریتی شرکت از بعد خارجی با همکاري و حاصل از خبرگان به دست آورده است. لذا الز
ها و موانع اجرایی کار را برطرف نموده و از بعد داخلی نیز اقدام به زنی با سازمان مادر محدودیتچانه

تواند با تغییر رویکردهاي مدیریتی ها و موانع عملیاتی نماید. تمامی این موارد میرفع بوروکراسی
از حیث فرایندهاي اجرایی چابک نماید. همچنین استراتژي مهم در نظر  برطرف شده و شرکت را

تواند کمک شایان توجهی به گرفته شده در این موضوع بازمهندسی فرایندهاي شرکت است که می
 تسریع و تسهیل امور جاري نماید. 

 هاي بازاریابی و بازرگانیتدوین برنامه
باشد شه راه فناوري الیه بازار و محصوالت تولیدي میهاي نقترین بخشدر پایان نیز یکی از مهم

اي و رتبه هاي صحیح و همه جانبه است. این عامل رتبه ششم تحلیل دامنهکه نیازمند اخذ سیاست
العاده در توسعه نقش راه هشتم تحلیل مرکزیت را از آن خود نموده و بدین ترتیب از اهمیت فوق

هاي جدید فعال در شدید در بازار و ورود شرکت توجه به رقابت فناوري شرکت برخوردار می باشد. با
هاي مناسبی براي این بخش تنظیم و اجرایی گردند. رسد که استراتژيها، ضروري به نظر میاین حوزه
هاي راهبردي بازاریابی و بازرگانی، هاي در نظر گرفته شده در این بخش شامل تدوین برنامهاستراتژي

و رقباي موجود، شناسایی نقاط شکاف بازار، حضور در بازارهاي مختلف، تبلیغات موثر و  شناسایی بازار
 باشد. گسترده و ارتقاء محصوالت تولیدي می

 ترسیم نقشه راه فناوري
دست آمده از نگاشت جامع شناختی مبتنی بر با توجه به مباحث مطرح شده و خروجی به

SODA هاي انجام شده راه فناوري شده است. با توجه به بررسی، در این بخش اقدام به ترسیم نقشه
ارائه شده است. همچنین الزم به ذکر است که در این پژوهش دو نقشه راه  4مدل نقشه راه در نمودار 

شامل راهبردهاي سطح کالن شرکت و همچنین اقدامات عملیاتی و اجرایی که با جزئیات بیشتر تا 
وسعه داده شد. در این نقشه راه سعی شده است تا تمامی مسیرهاي رسیدن به افق زمانی مورد نظر ت

 هاي مورد نیاز شرکت در افق مدنظر ترسیم شود.الزم براي دستیابی به فناوري
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بررسی شده در ادبیات در نهایت چنانکه اشاره شد توسعه نقشه راه فناري مطابق رویکردهاي 
-موضوع عمدتاً کیفی بوده و مبتنی بر قضاوت ها و نظرات مدیران و خبرگان سازمانی صورت می

تواند ، لیکن متدولوژي ارائه شده در این پژوهش می)Carvalho, Fleury, & Lopes, 2013(پذیرد
 همزمان با توسعه نقشه راه فناوري شرکت مزایایی را به شرح ذیل حاصل نماید.

 در یک نقشه راهبردي با استفاده از نگاشت شناختی ها و نظرات خبرگان ادغام دیدگاه
 نماید.که همزمان با اجراي فرایند اجماع نظرات ایشان را حاصل می

 دهی تفسیر هریک از خبرگان در طول اجراي توسعه مفاهیم مشترك در ساخت
متدولوژي که منجر به تحقق یادگیري در عمل و ایجاد همبستگی بین مدیران و 

 اهد شد.خبرگان شرکت خو
  تحقق تعهد خبرگان و تصمیم گیران به نقشه راهبردي حاصل شده با توجه به مشارکت

 ایشان(یادگیري مشارکتی) در طول تگاشت شناختی و توسعه نقشه راهبردي.
 هاي کمی بر مفاهیم توسعه یافته در نقشه جامع امکان پذیر نمودن اجراي تحلیل

نه هاي راهبردي و نقش هریک از آن ها شناختی که منجر به شناسایی مهمترین گزی
 در تحقق اهداف فناورانه شرکت می شود. 

که از جمله رویکردهاي پارادایم تفسیرگرایی است نسبت به رویکردهاي   SODAلذا متدولوژي
تواند به طور همزمان اجماع نظرات بین خبرگان و تصمیم گیران شرکت را با ایجاد تعهد در رایج می

هاي راهبردي حاصل نموده و با امکان پذیر نمودن رویکردهاي تحلیلی اعم از تحلیل اجراي گزینه
هاي ذهنی هاي راهبردي را براساس تفسیر، نظرات و مدلاي، مرکزي و پتانسیل، انتخاب گزینهدامنه

 خبرگان شرکت در راستاي تحقق اهداف فناورانه تسهیل نماید.
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