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Abstract: 

The purpose of this study was to provide a technology driven strategy model 

with an interpretive structure approach in the Petrochemical Research and 

Technology Company. The present study is descriptive, survey in terms of 

the nature of the research and applied in terms of purpose. By reviewing the 

research literature and expert opinion polls, 10 effective factors were 

identified along with the following factors and then an interpretive structural 

model based on research factors and roadmap was presented. The factors of 

management, finance, policy-making, technical knowledge, human capital, 

information technology, operations, production, commercialization and 

market were at different levels. The model was then examined and validated 

through quantitative and qualitative validation. Finally, based on seven 

levels of technology-oriented strategy model, which means the use of 

technology in the organization's strategy to strengthen and maintain its 

position and appropriate role in market changes, some suggestions were 

made. The results showed that for the implementation of technology-based 

strategy in the organization, management and financial factors, then policy 

and technical knowledge as key factors and in the third step, human 

resources as a factor of change, a special look should be applied. 
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  سال چهاردهم  55شماره  1401 زمستان   60تا  39صفحات  

در سازمان راهبرد مبتنی بر فناوری  الگوی

 پژوهش و فناوری
 

 4سهرابی طهمورث ـ 3رضا رادفر ـ 2انیرضائ علی ـ 1یفرهود دیام

 چكیده

 یهدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی راهبرد مبتنی بر فناوری با رویکرد ساختار
 ماهیتاز منظر  مطالعهتفسیری در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بود. 

 ادبیات مرور باتوصیفی، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بوده و ، پژوهش
 سپس زیر عوامل شناسایی و همراه به مؤثرعامل  10خبرگان،  نظرسنجی و تحقیق
عوامل  .دش ارائه ،راه نقشه و تحقیق عوامل اساس بر تفسیری ساختاری الگوی

، دانش فنی، سرمایه انسانی، فناوری اطالعات، گذاری سیاستمالی،  ،مدیریت
 از الگو سپس .گرفتند قرار مختلف سطوح در بازارو  سازی تجاریعملیات، تولید، 

 تأیید مورد تشخیص و اعتبار حائزی و کیفی مورد بررسی و کمّ اعتباریابی طریق
به معنای  که محورفناوری  راهبرد الگوبر اساس هفت سطح  درنهایت .گرفت قرار

نقش و و حفظ جایگاه تقویت در جهت  سازمان استفاده از فناوری در راهبرد
نتایج د. شمطرح  هایی پیشنهاد، است بازار های دگرگونیدر  آن مناسب

راهبرد مبتنی بر فناوری در سازمان  سازی پیادهنشان داد که برای  آمده دست به
و دانش فنی  گذاری سیاستعوامل مدیریت و مالی زیربنایی و سپس  ،مذکور

عامل تحول، نگاه  عنوان بهعوامل کلیدی و در گام سوم منابع انسانی  عنوان به
 .شوداعمال  ای ویژه

 رویکرد ساختار تفسیری، پژوهش و فناوری ،بر فناوری مبتنی راهبرد واژگان كليدي:
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 مقدمه

بر  مؤثرفراگیرترین عامل  عنوان به ،1فناورانه های ینوآور وافزون  روز تحولو  رییتغ

 برایرا با شرایط پیچیده  ها سازمان عامل ایجاد مزیت رقابتی، ترین یاصلزندگی انسان و 

 .استنموده  رو روبه شاناهدافتحقق  در راستای و مناسب پایدار هایراهبرد اتخاذ

 رییسرعت تغبرای رویارویی با  آینده یها سازمان (1400و همکاران، خداداد حسینی)

 ها آنتأثیرپذیری از این تحوالت، بر  تا عالوه بر بدیعی مهیا یها پاسخباید ، 2یورافن

فناورانه در فرایندهای راهبردی و راهبری سازمان  های ینوآورایجاد  با . لذایرگذارندتأث

یندهای جدید، اخلق ایده و فربا  توانند یم ،یندهااردر سایه تغییر و تحول و بازسازی ف

فناوری نو،  ،دیگر یانب به ،را با محیط، منطبق کرده و به مزیتی رقابتی دست یابند خود

برای پیروزی سریع در  یضروری و نقش مهم ها سازمانهمیشه برای بقا و رشد 

 (Marcinkowski & Gawin, 2019) .کند یمبازی  سازمانبازار، در آیندة  های یدگرگون

برطرف کردن  ایف اهدابه  دنیرس یبرامنابع  یصابزار تخص عنوان به راهبرد

 ةدیپد کی عنوان به وبه اهداف پا را فراتر گذاشته  بعدی یک ستنیاز نگر ،ها یتمحدود

 هادیو تهد ها فرصترا با  ها ضعفو  ها قوت ،سازمان انیو جر ریچسبنده و موافق با مس

 تیریمد ندیافر کیمستقل در  یا مقوله راهبرد (1394، بخش الهام) .استداده  قیتطب

 سازمان آغاز یتمأموراز  ،تر یعوسمفهوم  کیکه در  ستی امنطق یوستاریپبلکه . ستین

 مثابه به با آن همسو شده و کارکنان های یتفعالترجمه شود که  یبه نحو بایست یمو 

 )2008Norton & Kaplan ,( یرد.برگرفتار کل سازمان را در و  یبانیآن را پشت یک الگو،

و  یطیمح یها جنبه رییتغ ای قیتطب منظور بهدر سازمان  راهبرد یریکارگ به یگونگچ

 بوده وسازمان  راهبردی یریگ جهتنوع  انگریبساختار و ایجاد مزیت رقابتی  یده شکل

راهنمای  ،ها خواستهو  ها یزهانگ، ها یلتما، ها یآمادگمدیریتی خاص،  درک عنوان به

لذا رویکرد  (Morgan & strong, 2003) .استگردیده ، تعریف هوشمند راهبرد ۀتوسع

پژوهش و  شرکتبرای در شرایط کنونی، و مبتنی بر فناوری پایدار  ،مناسب یراهبرد

نیازمند  یقتحق مورد و این سازمان نبوده مستثنانیز از این قاعده  ،3فناوری پتروشیمی

شرایط و  تناسب بهکه کارهایی برای نشان دادن سازی واقعیت  ساده، همان الگو یطراح

 .است آید، به دستتا نتیجه مطلوب  پذیرد یم انجام مقتضیات
                                                                        

1. Technological innovation 
2. Technological turbulent 

2. Petrochemical Research and Technology Company (PRTC) 
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شرایط مشتری، رقیب و عناصر  ازجمله 1عوامل شدت رقابت ند،نشان داد ها پژوهش

انطباق  راهبردی مناسب، گیری جهتسازمان، که  2فناورانه راتییسرعت تغو  گسترده بازار

 یپاسخ عنوان بهی را توسط فناور شده ارائه های فرصتنوظهور و اقدام در مورد  های فناوری

 ،بازار اثرگذار یرویدو ن عنوان به ،(Ogbeibu et al, 2020) نماید می، ارائه تالطماین به 

 بوده یشگیبر محصوالت و خدمات فناورانه هم ها شرکتو تمرکز  یابند می شیهمواره افزا

 یورآو نو فناوری از متأثراز بازار باشند  متأثر کهنیاز ا شیب یتجار یبازارها دیو شا

 3آیا راهبرد مبتنی بر بازارکه  نمایند میلذا محققان مطرح  (Gurjeet et al, 2019) هستند.

، یا نمایدمزیت رقابتی پایدار و عملکرد برتر را فراهم  ها شرکتبرای  تواند یم ییتنها به

از  دیگری نوعخصوص  یندر ا. راهبرد مکمل دیگری ضرورت دارد یریکارگ به

بر بازارگرایی و بازارسازی و همچنین رشد نوآوری و  تواند یمکه راهبردی  های یریگ جهت

4فناوریمبتنی بر راهبرد باشد؛  مؤثرفناوری 
نوعی قابلیت راهبرد استفاده از این  که است 

 .شود می سازمان ایجاد مزیت رقابتی که سبب بهبود در عملکرد و کند میایجاد راهبردی 
(Marcinkowski & Gawin, 2019; Hao & Song, 2016; Huang et al, 2017)  

شرکت، از  یراهبردها ریبا سا راستا همو  کپارچهی یکردیفناوری با رو ةتوجه به حوز

 ،مکمل حال درعین و زیمتما یراهبرد گیری جهتدو و  بوده وکاری کسبهر  های ضرورت

 بازار( و فناور محور )معطوف یکل طیرقبا و شرا ان،یبازار محور )معطوف به مشتر

 توسعۀ محصوالت را بر اساس اند توانسته( یبازارساز و توسعه و قیتحق ،یبه نوآور

 موجود و ورود به یرا در حفظ بازارها ها سازمان و یطراح دیجد های فناوری

 .دنده کاهش نیز را بازاربه  دنیزمان رسهمچنین و  نموده تیهدا دیجدهای بازار
(Hao & Song, 2016) 

پژوهش و  سازمانفناوری محور در  از راهبرد گیری بهرهحاضر به دنبال  مطالعه 

در راستای و ضرورت،  یریفراگ لیبه دلاستفاده از فناوری  به معنی ،پتروشیمی یفناور

متولی پژوهش و تولید فناوری در تمامی  و محور دانشسازمان  اهداف راهبردی

 های سازمان انجمنهمچنین . بوده است ،کشور های مورد نیاز صنعت پتروشیمی زمینه

مستقل،  ،سازمان عمومی عموماً» را: 6یپژوهش و فناور سازمان 5پژوهش و فناوری اروپا

                                                                        

1. Competitive intensity 
2. Technological turbulent 

3. Market driven strategy 

4. Technology driven strategy 
5. The European Association of Research and Technology Organizations ( EARTO) 

6. Research and Technology Organizations (RTOs) 
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فناوری و در  و توسعه قیتحقخدمات  دهنده ارائه و محور مأموریت ،مکمل دانشگاه

 (Liang, Han Hsieh, 2006) .استنموده  تعریف« نوآوری به مشتریان

محنور در   یفنناور  راهبنرد  الگنوی عبنارت اسنت از   اینن مطالعنه    یاصل سؤاللذا  

فرعنی نینز بنه     سؤاالتبر این اساس  سازمان پژوهش و فناوری پتروشیمی چگونه است؟

در این  محور یفناور راهبرد( ها مؤلفه) یفرع یندهایافر .1 :ده استششرح ادامه تدوین 

 محنور  یفنناور  ی راهبنرد فرع یندهایافر از هرکداماولویت و اهمیت  .2؟ اند کدمسازمان 

 ی محنور چگوننه  فنناور  ی راهبنرد فرعن  ینندها یافر ارتباط و توالی بنین  .3؟ است چگونه

 ؟است

تاکنون پژوهشی با رویکرد ارائه راهبرد  ،دهند مینشان  تیم تحقیق های بررسی 

 مؤثرعوامل  ساختاردهیکه به شناسایی و  پتروشیمی فناوری در حوزةمبتنی بر 

 نماید، گیری تصمیمپرداخته باشد و بر اساس یک الگو، در خصوص راهبرد سازمان 

در است.  شدهپرداخته به این موضوع  ضرورت برحسبمطالعه در این که  ،یافته نشد

که همه ابعاد  یعوامل نیاستخراج و تدو ،فرعی اول سؤالپاسخ به  برای حاضرهش پژو

و  با مرور جامع ادبیات تحقیق؛و  دشوار بود اریبس دهد قراررا مورد سنجش  یفناور

که در تدوین  هایی مؤلفهابتدا  ،فراوان فناوری و درک ماهیت آنرده و تگستوجه به ابعاد 

بودند، بدون در نظر گرفتن اولویت و  مؤثرراهبرد مبتنی بر فناوری در جامعه هدف 

با ذکر منابع  وری بهرهبا رویکرد انسانی، مالی، ساختاری، عملکردی و ترتیب و توالی 

فرصت و تهدید،  ،ضعف ،تعیین نقاط قوت منظور بهعلمی و حفظ جامعیت و دقت؛ 

هر با  متناسب عواملبر این اساس زیر .دش آوری جمعی سازمان روندهای داخلی و خارج

سپس با . دشدر این پژوهش، پیشنهاد  هر عاملتعریف  ترین مناسب عنوان به، عامل

این پژوهش، با رویکرد طراحی الگوی بومی، موارد  بحث مورداز خبرگان  نظرسنجی

بر  مؤثر، عوامل درنهایتمعنایی بودند حذف و  های قرابتمشابه و عواملی که دارای 

حاصل  1ح جدول ی به شردر سازمان پژوهش و فناور تدوین راهبرد مبتنی بر فناوری

 .دش

دوم و سوم  های سؤالپاسخ به  منظور به، تیم تحقیق ذکرشدهبا عنایت به موارد  

 بر راهبرد مبتنی بر فناوری از مؤثرو ساختاردهی عوامل  بندی اولویتفرعی پژوهش به 

و الگوی مناسب را در شرکت پژوهش و فناوری رویکرد ساختاری تفسیری بهره گرفته 

 .دادندپتروشیمی ارائه 
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 فناوریمبتنی بر  راهبرددر تدوین  مؤثرعوامل  .1جدول 

 زیرعامل و منبع عامل ردیف

 مدیریت 1

 (1397)شمسی و همکاران،  پیشرو بودن در بازار منظور بهنوین  های فناوریاستفاده از  .1

 (Su &Vanhaverbeke,2019) صنعت از خارج و داخل در همکاران شبکه .2

 (Muda et al, 2019)توسعه  و تحقیق بر گذاری سرمایه اولویت .3

 (Koçyiğit & Akkaya, 2020) سازمانی ساختار پذیری انعطاف .4

 (Elsbach et al, 2018)  خوب ناشی از رویکرد مدیریت سازمانی فرهنگ .5

 بازار 2

 (1397و همکاران،  العابدینی زین یحاج) جزئی و کلی بازارهای شناخت مهارت .1

 & Rhou) یافته توسعه محصولعرضۀ  پشتیبانی و برای مناسب ارتباطات .2

Singal,2020) 

 (Sunarsi .2019,فروش خدمات و محصوالت شرکت ) ی فزایندهرشد   .3

 (VietNgo et al, 2019)مشتری  و بازار کردن حس قابلیت .4

 تولید 3

 (Oureilidis et al, 2020)آن ۀ ارائ و محصول جانبی خدمات طراحی .1

 (1398و همکاران،  انیاحمد) تولید یندهایفرا .2

 (Lim et al, 2020)آزمایشگاهی مقیاس در محصول فرایندهای سازی شبیه .3

 (1398فیض پور و همکاران، )تولید  تسهیالت .4

 عملیات 4

 (Ferreira et al, 2020) هزینه کمو  متفاوت و جدید های پروژه .1

 (Winslow et al, 2018) نتایج تست و محاسبه شناسایی، برای استاندارد فرایندهای .2

 (Tereso et al, 2020)شده  مشخص بندی زمان در پروژه تحویل .3

 (1393)رادفر و همکاران،ساخت  هایابزار و ها روش ،ها ماشین بودن روز به   .4

 (Tereso et al, 2020)تولید کارا  به رسیدن برای موردنیاز زمان   .5

 دانش فنی 5

 (Liu,Chih-Hsing, 2018) دانش افزایش و یادگیری برای سازمان بالقوه توانایی .1

 (Artto et al, 2019) نسازما در فراوان دانشی و ارزشی بار دارای و مفید های پروژه .2

 (1398، دهقانی و همکاران)نفعان  ذی با ارتباط و دانش مدیریت سیستم

و  لطفی) ها آن تحلیل و ثبت و موجود اطالعات از استفاده برای فرایندی وجود

 (1397همکاران، 

 گذاری سیاست 6

و کالئی ) فناوری توسعۀ جهت حوزه این به تخصیصی دولت بودجه هماهنگی   .1

 (1397همکاران، 

)کنعانی ممان،  فناوری توسعۀ در انرژی امنیت اصلی مالحظات گرفتن نظر در .2

1397) 

 (Kaklauskas et al, 2018) ها دانشگاه با مشارکت .3

 (1398،اتشین پنجهصنعت )محقر و  در فناورانه تغییرات بینی پیش توانایی .4

 (1397صنعت )قاضی نوری و همکاران، کالن های سیاست با هماهنگی .5

 فناوری اطالعات 7

 (1398ها )نوری و همکاران، فعالیت و وظایف ادغام در تسهیل برای سیستم

 (1397دانش ضمنی )صیادی و همکاران،  ایجاد در تسهیل سیستم برای

 Foerderer et al, 2018))افزارهای سازمانی  سازی نرم یکپارچه

 (1398 سازمان )احمدی و همکاران، مختلف میان واحدهای در اطالعات یکپارچگی
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 1جدول ادامه 

 زیرعامل و منبع عامل ردیف

 سازی تجاری 8

 (FilizKarabag, 2019) شده بومی فناوری مقابل در وارداتی فناوری قیمت .1

 ((Yu & Zhang, 2019 در صنایع خاص و حق نشر و مالکیت فکری فناورانهعتبار ا .2

 (Nyström et al, 2018) متنوع های زمینهبزرگ در  های پروژه در مشارکت .3

 (1395، عزیزیو  مقدم)ز مورد نیا های فناوری سازی بومیتوانایی  .4

و  یحافظ) و لزوم استفاده بهینه از آن در کشور پتروشیمینیاز به محصوالت 

 (1400، همکاران

9 
مالی و 

 گذاری سرمایه

 (Balakrishnan et al,2019) ها سرمایه مدیریت

 (Zhang et al,2019) صنعت در شده ارائه خدمات فروش از هزینه بازگشت

 Jang) ,(2019محور  فناوری های پروژه ۀصیص بودجه مناسب تحقیق و توسعمنبع تخ

 (Balakrishnan et al,2019)  شرکت مالی شفافیت

10 
 های سرمایه

 انسانی

 (Liu,Chih-Hsing, 2018) رشد و یادگیری ۀروحیه باالی افراد در زمین .1

، یابدال) ها آنحقوق و مزایای  موقع بهسیستم مناسب ارزیابی پرسنل و پرداخت 

1397) 

 (Purao, 2020) بتجار تسهیم به ها آن تمایل و کرده تحصیل و باتجربه نیروهای

 (Gonzalez et al,2018های آموزشی )نظام آموزش و دستورالعمل

 شناسی روش

عوامل مؤثر بر الگوی راهبردی  بندی اولویتهدف اصلی در این پژوهش، شناسایی و 
با رویکرد ساختاری تفسیری در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی  مبتنی بر فناوری

در این پژوهش بر اساس عملکرد و ارتقاء کارایی سازمان بوده است.  بهبود راستای در
 تحقیق حاضر از منظر فلسفۀ د.شحاصل  1به شرح جدول  مؤثرادبیات تحقیق عوامل 

 .استیک پژوهش توصیفی، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی، پژوهش، 

 میان روابط شناسایی پژوهش، این در 1تفسیری ساختاری روش از استفاده 
 و نظر اساس بر متغیرها از دشوار گروه از مشترک ساختار آوردن وجود به برای عوامل

 اثرگذاری سیستم یک در که عناصری همواره که ،است خبرگان از گروهی قضاوت
 از استفاده با که الگویی و بوده برخوردار باالتری اهمیت از دارند عناصر سایر بر بیشتری

 و سیستم یک یا و پیچیده موضوع یا مسئله یک از ساختاری ،آید می دست به روش این

تعداد خبرگان در انتخاب  ،است شده طراحی دقت به که دهد می نشان را مطالعاتی حوزة
در این   (Sharma et al, 2013) .استنفر  25تا  12 بینساختاری تفسیری  الگوسازی

سنجی کیفی امه ساختاری تفسیری و نیز اعتباربرای تکمیل پرسشن هخبر 12از مطالعه 
                                                                        

1. Interpretive Structural Model 



  45/  یفناور و پژوهش سازمان در یفناور بر یمبتن راهبرد یالگو

 

  همچهاردسال 55 شماره  1401زمستان 

و  1یئاز روش حداقل مربعات جز الگواعتبارسنجی کمی  منظور بهکمک گرفته شد.  ،الگو
نفر از مدیران و کارشناسان سازمان  40میان  ها پرسشنامه. این دشپرسشنامه استفاده 

سال و تحصیالت  10 ازکار بیشتر  اساس دو شرط سابقۀ هدفمند و بر صورت بهکه 
میان پرسنل  ازمطالعه، خبرگان  این در .دشحداقل کارشناسی انتخاب شدند، توزیع 

 سازیالگومقایسات زوجی  های پرسشنامهکه در خصوص تکمیل  اند شده انتخاب سازمان
، چهار معیار شونده مصاحبهانتخاب افراد برای  ،ساختاری تفسیری همکاری نمودند

 بودن دارا .2 سازمان پژوهش و فناوری در فعالیت سال 10 حداقل. 1: قرار گرفت مدنظر
دارا بودن  .4سازمان  فرایندهای با کامل آشنایی .3 کارشناسی ارشد مدرک حداقل

با توجه به شروط فوق، . پتروشیمیحداقل یک سمت مدیریت یا سرپرستی در صنعت 

آذر و ) دشزیر خالصه  های گاماین روش تحقیق در  .دشنفر  12تعداد خبرگان، 
 (:1392 همکاران،

که مالحظنه شند، اینن     طور همانشناسایی متغیرهای مرتبط با مسئله:  :گام اول
 مرحله با بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان حاصل شد.

 ،سیمناتر تشنکیل   بنرای  :2تشنکیل مناتریس خنود تعناملی سناختاری      :گام دوم

 بندین و  رفتنند گ قنرار  موردبررسنی  دو دوبه صورت به شده شناسایی عناصر تمام وابستگی
 (:2 جدول) شد استفاده زیر شرح به نماد چهار از منظور

V: عامل سطر به عامل ستون طرفه یک تأثیر دادن نشان یبرا A: دادن نشان برای 
 عامل ستون به عامل سطر طرفه یک تأثیر

 X: دوطرفه تأثیر دادن نشان برای O: برای نشان دادن عدم رابطه دو عامل 

 باید یابی دست ماتریس آوردن دست به برای: 3ایجاد ماتریس دستیابی اولیه :سوم
 موردنظر ماتریس به توان می زیر قواعد برحسب شوند. تبدیل یک و صفر به باال نمادهای

 کرد: پیدا دست
خانۀ  است، گرفته Vنماد  ساختاری خودتعاملی ماتریس در (i,j)خانۀ  اگر -
 عدد (j,i)خانۀ  یعنی خانۀ قرینۀ آن و گیرد می یک دستیابی عدد در ماتریس مربوطه

 گیرد. می صفر
خانۀ  است، گرفته Aنماد  ساختاری خودتعاملی ماتریس در (i,j)خانۀ  اگر -

 یک عدد (j,i)خانۀ  یعنی خانۀ قرینۀ آن و گیرد می صفر دستیابی در ماتریس مربوطه

 گیرد. می
                                                                        

1. Partial least squares Model 
2. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 
3. Reachability matrix 
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 (SSIM) ساختاریماتریس خود تعاملی  .2 جدول

 ردیف متغیر 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

 

A A A O V A A A O 1 بازار 

 
 

O A O V A V O O 2 سازی تجاری 

 
  

X O V A V V O 3 تولید 

 
   

O V X V V V 4 عملیات 

 
    

V O O O O 5 فناوری اطالعات 

 
     

A A A A 6 سرمایه انسانی 

 
      

V V V 7 دانش فنی 

 
       

O O 8 مدیریت 

       
 

 O 9 گذاری سیاست 

 10 مالی         

 

خانۀ  است، گرفته Xنماد  ساختاری خودتعاملی ماتریس در (i,j) خانۀ اگر -

 عدد هم (j,i) خانۀ یعنی آنخانۀ قرینۀ  و گیرد می یک دستیابی عدد در ماتریسمربوطه 

 .گیرد می یک

خانۀ  است، گرفته Oنماد  ساختاری خودتعاملی ماتریس در (i,j) خانۀ اگر -

 عدد هم (j,i) خانۀ یعنی آنخانۀ قرینۀ  و گیرد می صفر دستیابی عدد در ماتریس مربوطه

 .گیرد می صفر

 .شود میباشد، در ورودی ماتریس دسترسی یک قرار داده  i=j که درصورتی -

 دستیابی ماتریس آوردن دستبعد : 1ایجاد ماتریس دستیابی نهایی :گام چهارم

 (j,k) و دنباش باهم در ارتباط (j,i) چنانچه ،پذیری انتقال خاصیت گرفتن نظر در و اولیه

ماتریس دستیابی  و باهم در ارتباط هستند، (i,k)آنگاه  باشند؛ داشته رابطه باهم نیز

 .آید می دست بهنهایی 

 بنا  سطح، تعیین برای: ساختاری تفسیری الگوتعیین سطوح و تشکیل  :گام پنجم

 نیناز  پنیش  )خروجنی( و مجموعنۀ   دسنتیابی  قابنل  مجموعۀ دستیابی ماتریس از استفاده

 متغیرهنایی  شنامل  متغیر هر دستیابی قابل. مجموعه دش)ورودی( برای هر متغیر تعیین 

 شنامل  نیناز  پنیش  و مجموعنۀ  رسنید  هنا  آن بنه  توان می متغیر این طریق از که شود می

به جهت جلوگیری از  رسید. متغیر این به توان می ها آن طریق از که شود می متغیرهایی

                                                                        

1. Goal Achievement Matrix  
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در  بندی سطحبه هفت  طورکلی بهشده و  نظر صرفطوالنی شدن روش، از توضیح بیشتر 

 :شداشاره  3جدول 

 مؤثرتكرار در تعیین سطوح عوامل  هفت .3جدول 

 سطح اشتراك خروجی ورودی عوامل ردیف

 بازار 1
1-3-4-5-6-7-8-9-

10 
1-8  1-8  اول 

11-7-4-3-2 سازی تجاری 2  1-2-6-8-9  اول 2 

11-7-4-3 تولید 3  
1-2-3-4-6-7-8-

9-10-11  

3-4-7-

11 
 دوم

11-7-4-3 عملیات 4  
1-2-3-4-6-7-8-

9-10-11  

3-4-7-

11 
 سوم

5-6 5 فناوری اطالعات 5  چهارم 5 

 سرمایه انسانی 6
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11  
 پنجم 6 6

11-7-4-3 دانش فنی 7  
1-2-3-4-6-7-8-

9-10-11  

3-4-7-

11 
 ششم

11-8-7-4-3-2 مدیریت 8  6-1-8-9  هفتم 8 

11-9-8-7-4-3-2 گذاری سیاست 9  1-6-9  ششم 9 

11-10-7-4-3 مالی 10  6-10  هفتم 10 

 ها یافته

خبره مراجعه و  12به ترتیب به  ق،یتحق ییالگوی نها یفیک یسنجخصوص اعتباردر 

 ق،یتحق یآمار ۀجامع رییبا تغ ایآ .1کتبی از ایشان پرسیده شد:  صورت بهزیر  سؤاالت

 ها ارتباط ایآ .3وجود دارند؟  یواقع یایدر دن رهایتمام متغ ایآ .2هنوز مدل معتبر است؟ 

 ؟مانند میثابت  تقریباً رهایزمان، متغ باگذشت ایآ .4ند؟ هست رمعتب ،یمنطق ازلحاظ

بر  ای( آ6وجود دارد؟  ستمیبهبود س تیچارچوب، قابل نیا یرهایبر اساس متغ ایآ .5

پاسخ  د؟شمناسب  راهبردسبب تدوین  تواند می ییموجود، چارچوب نها فیاساس تعار

 .استاعتبار الگو  یبه معنا نیمثبت )موافقم( بود که افوق،  سؤاالتتمام به خبرگان 

 (1شکل )
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 الگوی نهایی تحقیق .1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشان داد که با توجه به سطوح هر یک از معیارها و همچنین ماتریس  جینتا 

 میترس ها پذیری انتقالگرفتن  نظر دراولیه ساختاری تفسیری با  یدستیابی نهایی، الگو

الزم به  .دش پذیر امکان ها پذیری انتقالو سپس الگوی نهایی ساختاری تفسیری با حذف 

 مختصربسیار  صورت به ی مدل فوق از برخی روابطذکر است، به جهت اعتبار سنجی کمّ

مورد آزمون قرار بگیرد.  افزار نرم. علت این است که الگو بتواند در شود می پوشی چشم

استفاده  1از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ها دادهسنجش نرمال بودن توزیع  منظور به

نیز در این  متغیرها 3معیار انحراف و 2میانگین اشاره شده است. 4شده که در جدول 

بوده، بنابراین  05/0همگی کمتر از  4داری معنیجدول وجود دارند. چون مقادیر سطوح 

 .یستندننرمال  ها دادهتوزیع 

( 1)جدول  ها کتاباز مقاالت و  سؤاالت که باوجودایندر مورد روایی پرسشنامه،  

قرار گرفتند.  تأییدمعرفی شدند نیز مورد  تر پیشاقتباس شده، ولی از نظر خبرگان که 

د شاستفاده  6و پایایی ترکیبی 5جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ
                                                                        

1. Kolmogorov Smirnov test(K–S test) 
2. Average value 

3. Standard deviation 

4. Significance level 
5. Cronbach's alpha 

6. Combined reliability 

سازیتجاری  بازار 

 عملیات

 تولید

اطالعاتفناوری   

انسانی ۀیسرما  

 دانش فنی

تیریمد  مالی 

گذاریسیاست  
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بودند، بنابراین، پایایی  7/0چون تمامی مقادیر باالی  آمده است. 5که نتایج در جدول 

 پرسشنامه در سطح قابل قبولی است.

 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق .4جدول 

 متغیر
 2تست نرمالیته 1شاخص پراکندگی

 نتیجه داری معنیسطح  انحراف معیار میانگین

 غیر نرمال 000/0 157/0 566/3 بازار

 غیر نرمال 000/0 436/0 500/3 سازی تجاری

 غیر نرمال 000/0 105/0 133/4 تولید

 غیر نرمال 000/0 014/0 733/3 عملیات

 غیر نرمال 000/0 279/0 666/3 فناوری اطالعات

 غیر نرمال 000/0 365/0 766/3 سرمایه انسانی

 غیر نرمال 000/0 254/0 466/3 دانش فنی

 غیر نرمال 000/0 212/0 833/3 مدیریت

 غیر نرمال 000/0 435/0 566/3 گذاری سیاست

 غیر نرمال 000/0 337/0 466/3 مالی

 پایایی پرسشنامه .5دول ج

 عامل
 آلفای

 کرونباخ

 پایایی

 ترکیبی
 عامل

 آلفای

 کرونباخ

 پایایی

 ترکیبی

 763/0 874/0 سرمایه انسانی 796/0 862/0 بازار 

 808/0 812/0 دانش فنی 832/0 844/0 سازی تجاری 

 704/0 860/0 مدیریت 846/0 821/0 تولید 

 838/0 873/0 گذاری سیاست 811/0 804/0 عملیات 

فناوری  

 اطالعات
 856/0 848/0 مالی 813/0 870/0

 صورت به ، الگوSmart PLS افزار نرمجزئی: با استفاده از  مربعات حداقل الگو

 :دشترسیم  2شکل 

                                                                        
1. Index of dispersion 

2. Normality Test 
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 اعتبار سنجی .2 شكل

 
 

و بارهای عاملی نیز  96/1از  تر بزرگکه تمام اعداد داخل پرانتز  شود میمالحظه  

GOF ها دادهاست. معیار برازش  4/0از  تر بزرگ
 36/0بوده که از  603/0نیز برابر  1

بنابراین مدل ساختاری ؛ (Aiken et al, 2008) شود می تأییدبوده و برازش مدل  بیشتر

 .شود می تأییدتفسیر از بعد کمی نیز 

 گیری نتیجهو  بحث

برای یک سازمان توسط  ،چگونگی رسیدن به آن آینده و نحوة سوی به گیری جهت

در  عموماًراهبرد با شناسایی یک فرصت که  درواقع. دشو میترسیم  راهبرد مناسب

صنعتی و با  عموماًسازمان پژوهش و فناوری از جنس فناوری است بر اساس یک چالش 

 .یابد می، تحقق قبول قابلبودجه  و مقررن چالش در زمان فناورانه مرتبط با آ وریآنو

و و منابع  یجار های دارایی دهد می نشان دیکل کی عنوان به گیری جهتاین  ییشناسا

بازارها و  بوده یته حتیاز نقاط  یمحدود و در برخبسیار  یکنون یاز بازارها وری بهره

 و ؛شوند می دیدناپ یکیگراف ژهیو های جلوهمثل  کننده مصرفروند  عنوان به سادگی به

 ن،یبنابرا ؛باشند میاین محدودیت موجود، متوجه  ینگاه فراتر از بازارها با هایی شرکت

 نیااما در حال حاضر ممکن است مطلوب به نظر برسد  یمشتر تیارائه رضا اگرچه

با نگاه و  پردازندب ندهیآ های قفلفراتر از زمان حال به باز کردن  بایست می ها شرکت

 .دهند قراررا اولویت خود  راهبردی های هدفاز  عیبه شناخت وس ازین تحقیق و توسعه

چون  ها سازماندر این  .یابد میضرورت بیشتری  توسعه درحالکشورهای  دراین موضوع 

 های زمانلذا با طراحی الگو راهبرد فناوری محور در  باشند می ها فرصتفناوری خالق 

                                                                        

1. Goodness of Fit 



  51/  یفناور و پژوهش سازمان در یفناور بر یمبتن راهبرد یالگو

 

  همچهاردسال 55 شماره  1401زمستان 

راهبردی برای  گیری جهترویارویی تا حدی مهیا است. چنین  نحوة، ها فرصتایجاد 

 تواند میآمده در سازمان  وجود به های فرصتفناوری عالوه بر اجرا و استفاده از 

 توانند میو تحلیل را نیز ایجاد نماید. راهکارهایی که  راهکاریابیفناورانه و  یابی فرصت

 های پارادایمباشند و حتی منجر به شکستن قواعد  ساز آیندهو  نگر آیندهآگاهانه، خالقانه، 

 ازجمله یراهبرد گیری جهت حاکم به محیط بوده و قوانین جدیدی را جایگزین نمایند.

 یبلکه تنها دارا شود نمیسازمان منجر  تیخودکار به موفق طور بهمحور  یراهبرد فناور

 یراهبرد انتخاب ریدر مس یلیتکم های قابلیت نماید می جابیارزش بالقوه بوده و ا کی

 های سازمانلذا چنین رویکردی در  ابندی شیبه عملکرد برتر شرکت آرا لیجهت ن

پژوهش و فناوری که برای ایفای رسالت خود، بایستی نسبت به تحوالت حساس بوده، 

مطالعه  ضرورت بهلذا با توجه . نماید میبسیار اثربخش و به پایداری سازمان کمک 

راهبرد فناوری محور با رویکرد ساختاری تفسیری در سازمان پژوهش لگوی ا ارائه باهدف

 جهت درچهارچوبی بومی با نظر مدیران و کارشناسان،  راستای درپتروشیمی  و فناوری

، یابی فرصتارتقاء کارایی و مشارکت بیشتر کارکنان سازمان در جهت  و عملکردبهبود 

که هماهنگی میان  نشان دادنتایج حاصل از این پژوهش  راهکاریابی انجام پذیرفت.

دارد بر عملکرد سازمان  توجهی قابلاثر  راهبرد کالن سازمان وفناوری محور  راهبردهای

در برابر  پژوهش و فناوریمناسبی به سازمان  پذیری انعطافاین رویکرد،  درواقع و

این الگو، شامل . دهد یمنفعان خود  تغییرات روزافزون و نیازهای مشتریان و ذی

بر راهبرد مذکور، به مدیران دید و نگرشی جامع در خصوص  مؤثرعوامل  بندی سطح

در خصوص  توانند میاساس  بر این که نماید میمیان این متغیرها را ارائه  های ارتباط

 .دشومناسب و کارا از فناوری  گیری بهرهسبب  ،در سازمانمربوط  های گذاری سیاست

و سپس  ییخبره شناسا 12از  نظرسنجی زیو ن اتیمرور ادب قیاز طر رها،یمتغ نیا

 .دش یاعتبارسنج یارائه و از بعد کم یریتفس یچارچوب ساختار

 تأثیردر این الگوی ساختاری تفسیری، از سطوح پایین به باال، میزان نفوذ و  

، سبب بهبود در تر پایینکاهش و وابستگی افزایش یافته و توجه بیشتر به عوامل سطوح 

زیربنای راهبرد « مدیریت»و « مالی»بنابراین، به ترتیب دو عامل  ؛شود میکل سیستم 

 سازی زمینهکه در خصوص عوامل سطوح باالتر،  شوند میمبتنی بر فناوری بوده و سبب 

وجود « دانش فنی»و « گذاری سیاست»بهتری صورت گیرد. در سطح دوم، دو عامل 

 تأثیرشده و بر روی عوامل سطوح باالتر  متأثر تر پایینوح دارد که از عوامل سط

. این وضعیت برای تمام سطوح برقرار است. با توجه به نتیجه تحقیق که گذارند می
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 ها آنهمچنین بر اساس اهمیت متغیرها و سطوح قرارگیری ، استنهایی  الگوی

 د:شپیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه 
 

 بر اساس سطح اول: ها پیشنهاد

   محنور از   فنناوری  های پروژه ۀتحقیق و توسع منظور بهمنبع تخصیص بودجه مناسب

روز،  هنای  فناوری ازدر جهت انجام تحقیق و توسعه در استفاده  :سری مدیریت کالن

 منابع مالی مناسب در نظر گرفته شود.

  در خدمات ارائنه   فایده به: به نسبت هزینه شده ارائه خدمات فروش از هزینه بازگشت

به هزینه وجود داشنته باشند، در    تشده توجه شود. که اگر بازگشت قابل قبولی نسب

 د.شومورد انجام پروژه اقدام 

  و جسنتجو از   هنا  شرکت: با استفاده از تجارب سایر شبکه همکاران در داخل و خارج

 چنه و  رمختلف سازمان چه در داخل کشنو  های پروژهطرق مختلف به متخصصان در 

 د.شودر خارج از کشور دسترسی داشته و در صورت نیاز از تجارب این افراد استفاده 

  مختلنف، مثنل انعطناف     های بخشوجود انعطاف در  ی:ساختار سازمان پذیری انعطاف

هنا،   چنارچوب در تجهیزات تولیدی، انعطاف در الگوهای کاری، انعطناف در قنوانین و   

 در استراتژی اهمیت داشته باشد. تواند میکاری متخصص و چندمنظوره،  های یمت

 

 دوم:بر اساس سطح  ها پیشنهاد

  بنودن آن: بنا    مفیند  و فنناوری  خروجی به مزایای نسبت دولت و صنعت کلی درک

منورد اسنتفاده، تنوازنی بنا اهنداف       هنای  فناوریتوجه به رویکردهای دولتی در مورد 

 سازمان ایجاد کرد.

  فنناوری:   توسنعۀ  جهنت  حنوزه  اینن  بنه  تخصیصی دولت بودجه با هماهنگی میزان

دولنت،   های چارچوبو  ها برنامه، راهبرد مرتبط در اجرای های فناوریود ببه منظور به

 بنه  شنوند  منی دقیق در نظر گرفته شود تا تضاد و تعارضی که سبب مشکالت بعندی  

 نیاورد. وجود

   سازمان(: در سازمان برخی افنراد کلیندی    ها سیستممنبع تخصص و تجربه فنی در(

ایشنان   ازنظنر مشاورهای متخصص وجود داشته باشند که در مواقع ضروری  عنوان به

 گرفته شود. بهره

  درنسنازما  در فنراوان  دانشنی  و ارزشنی  بنار  دارای و مفیند  بسیار های پروژه وجود : 



  53/  یفناور و پژوهش سازمان در یفناور بر یمبتن راهبرد یالگو

 

  همچهاردسال 55 شماره  1401زمستان 

کنه سنبب بهبنود عملکنرد      ها آن های آموختهو درس  ها پروژهصورت امکان، از سایر 

 رفت.گ، کمک شوند میآتی سازمان  های پروژه

 

 سوم:بر اساس سطح  ها پیشنهاد

  مناسنب نظینر    ابزارهنای با اسنتفاده از   :رشد و یادگیری ۀروحیه باالی افراد در زمین

دوسننتانه، مشننارکت نیروهننا در برخننی   هننای همکنناریپنناداش، محننیط مناسننب،  

 روحیه افراد را افزایش داد. توان می ها گیری تصمیم

   با ها آنحقوق و مزایای  موقع بهدارا بودن سیستم مناسب ارزیابی پرسنل و پرداخت :

مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان متناسب با نوع فعالیتی کنه بنر    های روشاستفاده از 

، نقاط ضعف و قوت ایشان شناسایی و در جهت رفع نقاط ضعف و ارتقنای  دارند  عهده

منوارد   احیانناً و  موقنع  بنه پرداخت حقنوق   منظور بهمالی  تأمیند. شوقاط قوت اقدام ن

 پاداش باید در نظر گرفته شود.

 

 چهارم:بر اساس سطح  ها پیشنهاد

  اطالعناتی و   هنای  سیسنتم هنا: از  فعالینت  و وظنایف  ادغنام  در تسهیل برای سیستم

مناسنب بنه جهنت سنرعت در انجنام وظنایف و در صنورت نیناز ادغنام           افزارهای نرم

 پرداخته شود. ها فعالیت

  منظنور  بنه اطالعناتی   هنای  سیسنتم دانش ضنمنی: از   ایجاد در تسهیل سیستم برای 

 د.شوایجاد، حفظ، تسهیم و کاربرد دانش و تجربه پرسنل سازمان استفاده 

 

 پنجم:بر اساس سطح  ها پیشنهاد

  وژه، پنر  هنای  هزیننه با بررسی دقینق   االمکان حتیهزینه:  کمترین با ها پروژه اجرای

 ها هزینهمشابه و ارزیابی  های پروژه رجوع به سوابق در مورد هزینۀ

  ها قابلیتبا اتکا بر امکانات و  االمکان حتیرقبا:  از متفاوت و جدید های پروژه اجرای، 

 توان مزیت رقابتی کسب کرد.جدید پرداخته شود تا ب های پروژهبه انجام 

 

 سطح ششم:بر اساس  ها پیشنهاد

  آن: بنر اسناس ننوع محصنول و اسنتفاده از       ارائنه  و محصول جانبی خدمات طراحی

 ، خدمات جانبی را تهیه و به مشتریان ارائه نمود.روزتر به های فناوری
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  روز بنه  هنای  دسنتگاه و  آالت ماشنین تولیند: از نینروی انسنانی متخصنص،      تسهیالت 

 تسهیل در فرایند تولید استفاده نمود. منظور به

 

 اساس سطح هفتم:بر  ها پیشنهاد

  از مشنتریان خواسنت کنه در     تنوان  منی  اخت مشتری و درک نیازهنای مشنتری:  شن

اجتمناعی بنه    هنای  شنبکه شرکت کنند و یا از طریق فضنای مجنازی و    ها نظرسنجی

قبلنی مشنتریان را بررسنی     هنا  سفارشمحصوالت و خدمات پرداخت.  تر دقیقمعرفی 

 نمود.

  بنا   وگنو  گفنت مشتریان: با ایجاد اطمینان و احتنرام و   بیشتر بلندمدت حفظ توانایی

 حفنظ  در تنوان  میمشتری، در صورت نیاز تحویل محصول بدون پرداخت و ضمانت، 

 مشتریان گام برداشت.

 مأموریتجه به را با تو فناوری محور تا راهبرد ه استنمود تالشاین مطالعه 

در  مؤثرراهبردی مکمل و  گیری جهت عنوان بهشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 

ارائه دهد از جنس تصمیم و انتخاب کنار سایر راهبردهای سازمان معرفی و الگوی بومی 

مقطع  کیپژوهش در محدودیت زمانی ) ازجمله هایی محدودیتمواجه با  شک بیکه 

 زیرو  ها مؤلفههمچنین محدودیت انتخاب  ( واست پذیرفتهانجام  دوساله یزمان

 راهبردمدل  نیتدو یهم برا یگرید یرهایو ممکن است متغ موردبررسی های مؤلفه

 یبررسآتی،  های پژوهشبرای  مؤلفانلذا پیشنهاد  .داشته باشد دوجو فناوریبر  یمبتن

 همچنین .استفناوری، بر  یمبتن راهبرد الگوی نیتدو در مؤثرو ممکن  یرهایمتغ ریسا

پژوهش  نیا جین با نتاآ جیانجام و نتا یمطالعه در مقاطع مختلف زمان دشو میپیشنهاد 

 د.شو سهیمقا

 نابعم

 یکردهاینرم )رو اتیدر عمل قیتحق ،(1392) رضا ،یجالل ؛فرزانه ،یآذر، عادل؛ خسروان
 .یصنعت تیریتهران: انتشارات سازمان مد ،مسئله( یساختارده

 تأثیر (1397) امیراشرفی،  ابدالی، علی؛ جوادیان، رضا؛ ضابط، محمدرضا؛ میری، علی؛

 ،53 شمارة ،زدهمیسال س، شریۀ علمی ترویجین ،کارکنان وری بهرهپرداخت بر  نظام

 .102ن75صص 

و  پذیری انعطاف تأثیر (،1398) محمد سیدزرگر،  احمدی، مریم؛ شیخ السالمی، نادر؛
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 ی،سازمان یبه نقش نوآور توجه بااطالعات بر عملکرد سازمان  یفناور یکپارچگی

 .و اقتصاد نیدانش، بالکچ تیریمد المللی بینکنفرانس  نیاول

 امیرمنصور، انیطهرانچ یی، میثم؛رخدایش ی، حسنعلی؛آقاجان؛ محمدمهدیاحمدیان، 

 داتیتول یساز یسنجش تجار یبرا نینو یکردیرو ،یاقتصاد یدگیچیپ ،(1398)

 .161ن124، صص 4 ة، شمار21 ةدور ،رسانی اطالعو  یو فناورانه، کتابدار یعلم

پژوهشگاه صنعت  کیتکنولوژ یسطح توانمند یابیارز ،(1394) دیالهام بخش، محمدسع

 .یو علوم کشاورز تیریاقتصاد مد المللی بینکنفرانس  ،نفت

فرد، حسن  ییدانا ؛دیحم دیس ،ینیخداداد حس ؛اسداهلل ج،یکردنائ ؛یطهرابند، عل یاضیب

فصلنامه علمی  ،کیتفکر استراتژ های پیشران پردازی مفهومو  ییشناسا ،(1400)
 .67ن43صص  ،2 ة، سال یازدهم، شماردانش راهبردی ای رشته بینمطالعات 

 لیتحل ،(1397) میمر ،یانصار ؛یمهد ،یرحمان ؛محسن ،ینیالعابد نیز یحاج

برنامه  یشنهادیپ یو ارائه الگو ایدن یدانشگاه یها کتابخانه یابیبازار یها برنامه

، 21 ةدور ،رسانی اطالعو  یکتابدار ،رانیا یدانشگاه یها خدمات کتابخانه یابیبازار

 .153ن132 صص، 1 شمارة

(، 1400) تیمور ی،محمد ؛رضایعل ی،قیدق ی؛محمد قل ی،وسفی ؛مهران ی،رگانیب یحافظ

، رانیا ای کارخانه عیدر صنا یدیتول تیبر استفاده از ظرف مؤثرعوامل  یبررس

 .266ن239، 54 ة، شمار15 ةدور، اقتصاد مالی فصلنامۀ

مدل  ارائه (،1398) زهرا فه،یوظ ؛رضایعل ،یموغل ؛نورمحمد ،یعقوبی ؛مسعود ،یدهقان

 تیرینو در مد یافتیره ،دانش تیریجامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مد

 .132ن109 صص ،37 ةشمار ی،آموزش

ضرورت پرداختن به ، (1393) سرافراز، داوود ،یسرافراز، عل ،عباس خمسه، ،رضا رادفر،

 ةشمار ،یرشد فناور ،در آن یو فناور R&D ،یو نقش نوآور دیمحصوالت جد ۀتوسع

 .10ن1 صص، 18

ها  ها و شاخص مدل نیتر مهم ییشناسا ،(2018) یحمزه عل ،ینورمحمد ،مهناز ،یشمس

 ،سنجی علم نامهپژوهش ،رانیا انیبن  دانش یها در شرکت یعلم و فناور یابیدر ارز

 .16ن1 صص، 8 ة، شمار4 ةدور

 ،انیبن دانش یها شرکت یخلق نوآور برای تغییر تیریمد ،(1397) مصطفی ،یادیص

 .36ن34 صص ،29 ،ریتدب تیریمد

بنگاه  اتیآن بر ح تأثیرمکان و  ،(2018) ی، هانیهپوشدوزباش ؛یعل محمد پور، ضیف
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اقتصاد و  های پژوهش ،(رانیدر ا یصنعت نساج الورود دیجد یها از بنگاه ی)تجارب
 .14 ةشمار ،دیجد ة، دور24سال ، ای منطقه ۀتوسع

و  یعلم، فناور یمل یابیارز یالگو ،(1397) هیمهد ش،یفرازک ؛سپهر ،ینور یقاض

 یمطالعات راهبرد ی،و سودمند یاثربخش ،ییکارا یها شاخص اساس بر ینوآور
 .27 شمارة، 8 دورة ،یعموم گذاری سیاست

شی مدل ابعاد آموزشی و پژوه ارائه (،1397) مریم ،تقوایی یزدی ؛رضا ،کالئی دارابی

 ةدور ،آموزشی ریزی برنامهمطالعات  ،ها دانشگاهپایدار  ۀمراکز رشد و تأثیر آن بر توسع

 .171ن146، صص 14 ةشمار ،7

 ۀعرض یها بر مدل یانرژ تیامن یها مؤلفه تأثیرچارچوب  ،(1397) یاسر ممان، یکنعان

مطالعات راهبردی  ی،تصادف یها و مدل ویسنار یقیروش تلف بر تکیهبا  یانرژ ۀنیبه
 .66ن49 صص ،27 ة، شمار8 دورة ،عمومی گذاری سیاست

استفاده  یفرهنگ فرد یبررس (،1397شریفی، سعید ) لطفی، مجید؛ پیکری، حمیدرضا؛

 یکنفرانس مل نیدوم ،کارکنان شرکت گاز اصفهان نیاطالعات در ب یاز فناور

 .و نقش آن در رشد صنعت داریاشتغال پا کردیو اقتصاد با رو تیریمدی، حسابدار

 ریفراگ تیفیک تیریاقدامات مد تأثیر یبررس (،1398) شایان، پنجه نیآتش ی؛عل ،محقر

، مدیریت نگیدر صنعت بانکر یسازمان یریادگی تیقابل ریاز مس یبر عملکرد نوآور

 .414ن403، صص 2 ة، شمار11 ةدور بازرگانی،

 ۀتوسع های پروژه تیریمد یبرا ییارائه الگو ،(1395) یمجتب ،یزیعز ؛عادله مقدم،

، صص 1 ةسال پنجم، شمار ی،نوآور تیریمد ،رانینفت و گاز ا صنعت در یفناور

 .128ن103

 ،(1398بابک ) ،نیعابد ی؛مهد ی،زنجان یشام ؛یمحمدعل ی،نیشاه حس ی، مژگان؛نور

مدیریت و  ی،رانیا یها در سازمان تالیجیتحول د یرهبر یچارچوب مفهوم یطراح

 .242ن221 صص ،2 ةشمار ،12 دورة ،آموزشی های نظامدر  ریزی برنامه
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