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منظور  نگاشت به  گرايی الگوهای تهیه ره ارزيابی میزان کل

 نگاشت حوزه کسب و کار مناسب برای رهانتخاب الگوی 

محمد احمدوند علی ،عباس خسروی

تاریخ دریافت: 9401/6/22  تاریخ پذیرش:9401/8/13   نوع مقاله: پژوهشی

 چکیده

گرایی ارزیابی  های شفافیت کل نگاشت با شاخص در این مقاله، رویكردهای مطرح تهیه ره

نگاشت در  تهیه رهبرای در نظر گرفتن نقش همه عناصر اصلی یک حوزه کسب و کار  اند. شده

. از این رو، شناخت رویكردهایی که بیشترین توجه موثر استنگاشت  های تهیه ره کاهش چالش

نگاشت مؤثر باشد.  تواند در انتخاب بهترین رویكرد تهیه ره گرایی دارند می را به شفافیت در کل

گرایی در گروه کانونی استخراج شد. این  های مناسب سنجش کل ور، ابتدا شاخصبرای این منظ

خبرگی به آزمون روایی گذاشته شد و تأیید شد. ساس با روش تحلیل  کارگروهها در  شاخص

نگاشت مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی نشان  محتوا و رویكرد تطبیقی سیزده روش تهیه ره

نگاشت همواره یک شاخص مغفول بوده  گذار در تهیه ره دهد شاخص شفافیت نقش سیاست می

گرایی  های کل درصدی شاخص79توسعه فناوری با شفافیت است. رویكرد کاپل و رویكرد بسته 

نگاشت حوزه کسب و کار هستند. رویكرد  شده برای ره ترین رویكردهای شناخته مناسب

نگاشت برای حوزه کسب و کار  کند و در تهیه ره % شفافیت ایجاد می27پلن تنها  بهبودیافته تی

نگاشت در حوزه  های تهیه ره ش چالشپلن که با هدف کاه مناسب نیست. رویكرد ایرانی ای

سازی نقش عناصر اصلی حوزه کسب و کار طراحی شده است،  کسب و کار و بر اساس شفاف

نگاشت  حال در تهیه ره  پلن تا به گرایی دارد. الگوی ای های کل ترین شفافیت را در شاخص کامل

ای  ت ترابری هوشمند جادهنگاش های گوناگون کسب و کار دفاعی و غیردفاعی از جمله: ره حوزه

 مورد استفاده قرار گرفته است و توانمندی خوبی از خود نشان داده است. 

پلن گرایی، ارزیابی، ای کسب و کار، کل نگاشت، ره: واژگان کلیدی


a133k@chmail.irیدفاع مل یدانشگاه عال یراهبرد تیریمد یدکتر یدانشجو .


کی استاد دانشگاه ایوان. 
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 بیان مسئله

تهر   پویهای بهزرگ   کنند بلكه بخشی از یک نظهام  تنهایی فعالیت نمی ها به گوید: سازمان رابرت فال می

کنندگان، و نهادهای دولتی تشكیل شهده   هایی چون مشتریان، رقبا، تأمین . این نظام از بخشهستند

دهند، بلكهه فنهاوری حاصهله در یهک      فعالیت خود ادامه نمی  تنهایی به  است. صنایع نیز در انزوا و به

ل تولیهد و ارائهه   دنبها   چناندهه یهک سهازمان بهه     ،ای بر صنایع دیگر دارد. بنابراین صنعت تأثیر بالقوه

یابی به موفقیت پایدار در کسهب و کهار اسهت، درک نظهام      محصوالت و خدمات خود در جهت دست

یابی به این  کند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دست تری که سازمان در آن فعالیت می بزرگ

صهنعتی، فناورانهه و    محیطهی،  های اجتماعی، اقتصادی، زیست مهم نیازمند اطالع از روندها و پیشران

عالوه عوامهل مهذکور بهرای      سیاسی بیرونی و همدنین آگاهی از نحوه تعامل و اثرگذاری آنهاست. به

گهذاری و   دنبهال سهرمایه    گذاری، و نهادههای دولتهی نیهز کهه بهه      های سرمایه گذاران، سازمان سرمایه

تهری   که الزم است دیدگاه وسهیع چرا  ؛از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ،اند گذاری بوده سیاست

فال در ایهن بیهان    ،(. در واقع25: 0297های خصوصی اتخاذ کنند )فال و همكاران،  نسبت به شرکت

 حهوزه  کنهد. فهال کهه از متقهدمین     نگاشهت اشهاره مهی    گرایی در تهیهه ره  موجز به لزوم توجه به کل

ها تجربه  فناوری است، پس از سال نگاشت ره زمینهای، و کاربردی در در  های بنیادی، توسعه پژوهش

دهنهده ایهن موضهوع     نگاشت نیهز نشهان   کند. اصالح الگوی اولیه او برای تهیه ره این نكته را اشاره می

کهارگیری رویكردههای    های توسهعه فنهاوری نیهز مسهتلزم بهه      نگاشت حتی در حوزه است که تهیه ره

گرایهی   ههای کهل   ته یا ناخواسته وارد تحلیلنگاشت خواس تمام رویكردهای تهیه ره گراست. تقریباُ کل

نگاشهت را پاسهخ دهنهد امها از آنجها کهه ایهن های راهبردی بهرای تهیهه ره   اند تا بتوانند پرسش شده

ههای   ها طراحی شده است نه بهر اسهاس روش   رویكردها عمدتا اقت ایی است و بر اساس نیاز سازمان

اسهتفاده از   ،ههم یكسهان نیسهت. از طهرف دیگهر      گرایهی  های کهل  تحلیلی، میزان توجه آنها به مؤلفه

پرسشهی کهه    ،نگاشت یک حوزه کسب و کار اسهت. بنهابراین   گرا جزو الزامات تهیه ره رویكردهای کل

نگاشزت را   گرايزی يزک رويکزرد تهیزه ره     توان میززان کزل   چگونه میآید این است که ] پیش می

ت در حوزه کسهب و کهار کهدام رویكردهها     نگاش ترین رویكردها برای تهیه ره [. اصوال مناسب؟سنجید

 نگاشت حوزه کسب و کار چیست؟ هستند؟ نقاط قوت و ضعف رویكردها برای کاربرد در تهیه ره

هها از یهک    این پژوهش است. در یک حوزه کسب و کهار نقهش  در  برخورد با مسئله این موقعیت

مسهتقل   گذار سه رکن محوری و نسبتاُ سیاست  و  کننده مشتری، تأمین .استقالل نسبی برخوردارند

(. اگهر در رویكهرد نقهش ایهن ارکهان      5: 0291یک حوزه کسب و کار هستند )خسروی و احمدونهد،  

نگاشت کمتر خواهد بود که در واقع اهمیت ایهن   های مرحله اجرای ره شفاف دیده شده باشد، چالش

زه کسب و کار در رویكرد شهفاف نباشهد،   پژوهش نیز در همین نكته نهفته است. اگر نقش عناصر حو
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نگاشت خواهد بود )خسروی و احمدوند،  های تهیه ره % از چالش02دهد منشأ حدود  تجربه نشان می

 دهد. ( که همین آمار ساده ضرورت انجام این پژوهش را نشان می92: 0202

 مبانی نظری

گرایی است تها بتهوان    های کل شاخصنگاشت با  به دنبال ارزیابی الگوهای مطرح تهیه ره ،این پژوهش

ههای اصهلی    مؤلفهه ، نگاشت در حوزه کسب و کهار را شهناخت. از ایهن رو    الگوی مناسب برای تهیه ره

که ابتدا بهه تعریهف ایهن دو واژه پرداختهه     « کسب و کار»و « نگاشت ره» :ند ازا عنوان پژوهش عبارت

 د.گیر های زمینه مورد بررسی قرار می شود و ساس پژوهش می

 . تعريف واژگان1

توسهعه و   یسازمان اسهت بهرا   کیزبان و سازه مشترک در  کیفال معتقد است که نقشه راه نگاشت:  ره

: دیه گو یتهر مه   جهامع   یفه یدر تعر و  گهر ید یی(. فال در جها 9: ص0292زمان راهبرد )فال،  گسترش هم

منهد مطهرح    نظهام  یستمیچارچوب س ای ایچارچوب کسب و کار پو یعنوان نوع  به توان یرهنگاشت را م

و از توسهعه و   کنهد  یمه  میقهرار داده و آن را ترسه   ینظهام را مهورد بررسه    کیه  یجیکرد که تكامل تدر

)فهال و همكهاران،    کنهد  یمه  تیسطوح حما یدر تمام نگسترش آ نیراهبرد و همدن ،ینوآور شرفتیپ

 کیه شهرکت موتهوروال،    ینقشهه راه فنهاور   نیو از عناصر فعال در اول رعاملیمد ن،یگالو. (0 -5: 0297

کهه متشهكل اسهت از     یقهات یحوزه تحق کی  ندهیبه آ عیوس ی: نگاهکند یم فیتعر طور  نیرا ا نگاشت ره

 (. 2: ص0295 ،یدر آن حهوزه )فهوالد   رییه تغ یهها  شهران یپ نیتهر  حیدر خصهوص صهر   لیه دانش و تخ

انهد:   نگاشهت ارائهه داده   خسروی و احمدوند با تحلیهل م همون ایهن تعهاریف، یهک تعریهف جهامع از ره       

 (.  02: 0202ریزی تحقق تدریجی یک راهبرد است )خسروی، احمدوند،  نگاشت ابزار یكاارچه برنامه ره

گوید: مفهوم مدل کسب و کار مفهومی نوین است که هنهوز در   ( می0292) 9دسوزاکسب و کار: 

محافل علمی برای ارائه تعریفی یكسان از آن بحث وجود دارد اما مدل کسب و کهار بهه زبهان سهاده     

 0(. ماسهانل و ریكهارت  05: 0292شود )دسهوزا،   دهد که یک کسب و کار چگونه انجام می توضیح می

کسب و کار به راهبرد وابسته اسهت امها بها آن تفهاوت دارد. یهک راهبهرد       ( معتقدند که مدل 0221)

کند. اقدامات الزم برای اجرای راهبرد انتخاب  طرحی اجرایی است که مدل کسب و کار را تعیین می

ههای کسهب و کهار را     ها، منابع، یا ساختارهای دولتی( که در واقع مواد خهام مهدل   شوند )سیاست می

های کسب و کار و یا بهازطراحی آنهها را بهه مجرایهی      راهبرد طراحی مدل ،برایندهند. بنا تشكیل می

ههای کسهب و کهار بازتهاب      به اهدافش دست یابد. مهدل  ،دهد کند که به سازمان اجازه می هدایت می

 

1. Austin D'souza 

2. Ramon Casadesus- Masanell and Joan Enric Ricart 
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ههای اجرایهی هسهتند.     هها نیهز ماننهد راهبهرد از جهنس طهرح       کهنش  راهبردهای اجرایی هستند. راه

ههای کسهب و کهار     وسیله مدل شده به قدامی هستند که در درون مرزهای ترسیمهای ا ها راه کنش راه

گونهه   ( مدل کسب و کهار را ایهن  0222) 9(. اوستروالدر91: 0221گیرند )ماسانل و ریكارت،  قرار می

ای از اجزا و روابط بینشان کهه   مجموعه :کار ابزاری مفهومی است شامل کند: مدل کسب و تعریف می

 (.  90: 0292، 0دهد )لوما باره منطق کسب و کار را در یک قالب ویژه میامكان بحث در 

 . پیشینه پژوهش5

گیری رویكردهای مختلهف تهیهه    تحلیل نسبتا جامعی از روند تاریخی شكل خواه مانیغفارزادگان و پ

اند. آنها از میان رویكردهای متعدد تهیه نقشه راه تنهها رویكردههایی را انتخهاب     نگاشت انجام داده ره

 اند.  اند که دارای نوآوری بوده کرده

(7: 5117خواه،  زادگان و پیماننگاشت در طول زمان )منبع: غفار : رويکردهای مطرح برای تهیه ره1شکل

یی؛ اجرا ندیفرا( 9 اند:  آنها برای ارزیابی نوآورانه بودن رویكرد، این سه شاخص را مالک قرار داده

 نیتهر  مههم  بر این اسهاس  .نگاشت ره یموضوع یمحتوا (5؛ و و ارائه اطالعات یآور چارچوب جمع (0

معرفهی   9ند، در طول زمان از نگاه آنها مانند شهكل ا که دارای نوآوری بوده نقشه راه هیته یكردهایرو

 (.5 -2: 0227 خواه، مانی)غفارزادگان و پ شده است

نگاشهت از یهک ف های دوبعهدی      برای ارزیابی و مقایسه رویكردهای تهیهه ره  خواه پیمانغفارزادگان و 

گیهرد؛ و بعهد دیگهر آن ههدف از تهیهه       اند. یک بعد این ف ا سطح تهیه نقشه راه را دربر مهی  استفاده کرده

اند. بندی کرده دسته 0نگاشت را مانند شكل نگاشت. آنها بر اساس این نگاشت، رویكردهای مهم تهیه ره ره

1. Osterwalder

2. Ossi Luoma



 نگاشت حوزه کسب و کار منظور انتخاب الگوی مناسب برای ره نگاشت به گرایی الگوهای تهیه ره ارزیابی میزان کل

71 

 (11: 5117خواه،  نگاشت )منبع: غفارزادگان و پیمان : ارزيابی کاربرد رويکردهای تهیه ره5شکل

 

کند )کاویهانی و همكهاران،    بندی می را به پن  نسل دسته نگاشت ره( فرایند تهیه 9112) 9راسول

ها الگونشان داده شده است. کاویانی و همكارانش معتقدند:  9 بندی در جدول (. این دسته22: 0290

 هها  الگوها و چارچوب نیاند اما ا ارائه شدهنگاشت فناوری  ره نیمختلفی در زمینه تدو یها و چارچوب

مختلهف محهدود    طیشهرا  در هستند که امكهان اسهتفاده از آنهها را    ییها فرض یشپها و  ژگییوی دارا

 شهان بهر   ژگهی یو و ماهیت یحس از تشررا پ مختلف های آنها در مقاله خود الگوها و چارچوبکند.  می

هها از سهه    شرو نیه ا سهه یاز مقااند و پهس   دادهقرار  سهیو مقا ابییمورد ارز ینظر كردیرو کی اساس

گونهه   ایهن  آنهان  انهد.  دادهمورد بررسهی قهرار   را قوت و ضعف آنها  طنقا و زمینه ،ندیفرآ ،منظر محتوا

ریهزی راهبهردی در نظهر     تهوان معهادل برنامهه    کنند که ماهیت نقشه راه فناوری را می بندی می جمع

 (.  27: 0290گرفت )کاویانی و همكاران، 
 

 (11: 5115 ،یاني)منبع: کاو یتوسعه فناور یندهايپنج نسل فرا: 1جدول

 زمان ها ويژگی های فرايند توسعه فناوری نسل

 فناورینسل اول: فشار 
 خطی و ترتیبی

 تأکید بر تحقیق و توسعه
 میالدی 22و اوایل دهه  22دهه 

 نسل دوم: کشش بازار
 خطی و ترتیبی

 تأکید بر بازاریابی

 72و اوایل دهه  22اواخر دهه 

 میالدی

 22و اوایل دهه  72اواسط دهه های  ترتیبی، اما دارای چرخه نسل سوم: مدل اتصالی

 

1. Roy Rathwell 
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زمانها ويژگیهای فرايند توسعه فناوری نسل

 بازخوردگیری

 ترکیبی از کشش بازار و فشار فناوری

توازن میان بازاریابی و تحقیق و توسعه

پارچگی میان تحقیق و  تأکید بر یک

 توسعه و بازار

میالدی

پارچه نسل چهارم: مدل یک

های توسعه  همراه تیم توسعه موازی به

 پارچه یک

کنندگان و مشتریان  ارتباط قوی با تأمین

 کلیدی

تحقیق و توسعه تأکید بر یكاارچگی میان 

 و تولید

 های توسعه ارتباط موازی در تیم

 12تا اوایل دهه  22اوایل دهه 

 میالدی

پارچگی سیستم و  نسل پنجم: یک

 ایجاد شبكه

 پارچه توسعه موازی کامال یک

 تمرکز نقاط قوت راهبرد بر مشتری

کنندگان اصلی ارتباط راهبردی با تأمین

 ارتباط موازی در تیم توسعه

پذیری بنگاه و سرعت  بر انعطافتأکید 

 توسعه

میالدی تا به  12اوایل دهه 

 امروز

 هیه مختلهف ته  یهها  و ظههور مهدل   اتیه ادب برآمهده از  کلی یها ( چالش0292) یو کاشان ییخزا

 هیه ته ینهدها یبهبهود فرا  یبهرا  زیه ن هیاند و ده توصه  برشمرده گونه نیا تیاهم بینگاشت را به ترت ره

(:22 -12: 0292 ،یو کاشان ییاند )خزا نگاشت ارائه کرده ره

 ندیفرا ییایو پو  ینتا یروزرسانه چالش ب. 9

 ،سازمان یو عوامل بوم یداخل طیبا مح قیچالش تطب .0

 ،یا نهیو عوامل زم یخارج طیبا مح قیچالش تطب .5

 .کارگاه یروش برگزار یها یاستک .2

نگاشهت   به ارتباط الگوی کسب و کار با ره شود که مستقیماُ یافت می منبعیدر میان منابع کمتر 

گرایهی   های متناسب بها کهل   یكی از ملزومات انجام این پژوهش تعریف شاخص پرداخته باشد. قاعدتاُ

نگاشت را  توان میزان توجه رویكردهای مطرح تهیه ره ها می است. با تعریف و اعتباردهای این شاخص

گرایهی   ها برای ههر رویكهرد، میهزان کهل     نجید. حاصل جمع جبری اندازه شاخصها س با این شاخص

حاصل جمع جبهری انهدازه ههر شهاخص در رویكردههای       ،رویكرد را نشان خواهد داد. از سوی دیگر
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چهارچوب مفههومی    ،مختلف میانگین توجه رویكردها به شاخص متناظر را نشان خواهد داد. بنابراین

   :نشان داد 5شكلتوان مانند  پژوهش را می

 

 
 : چارچوب مفهومی پژوهش9شکل

 

 شناسی  روش
این پژوهش از الگوی پیاز پژوهش سهاندرز اسهتفاده شهده اسهت. مقهوالت       شناسی روشبرای تشریح 

نگاشهت بها    الگوههای تهیهه ره   ،اند. در این پهژوهش  روشی پژوهش نیز بر مبنای این الگو تشریح شده
اند. از این جهت، این پژوهش از نظر هدف یک پهژوهش توصهیفی    گرایی ارزیابی شده های کل شاخص
های کیفی هستند که نخست بها روش   نگاشت( داده های این پژوهش )رویكردهای تهیه ره است. داده
و راهبهرد تحلیهل محتهوا، بها      اند و ساس با شیوه تحلیل اسهناد و مهدارک   ای گردآوری شده کتابخانه

ههای صهنعتی    شده و در گروه کانونی متشهكل از نماینهدگان سهازمان    های طراحی استفاده از شاخص
انهد کهه    تبدیل شده  های کمی های کیفی به داده داده ،اند. بدین ترتیب دفاعی مورد تحلیل قرار گرفته

ههای   شهود. روایهی شهاخص    پهژوهش یهک پهژوهش آمیختهه محسهوب مهی       ایهن هها،   از نظر نوع داده
نفهره از میهان    902خبرگهی متشهكل از یهک جامعهه      کهارگروه  شده در گروه کانونی در یک طراحی

های صنعتی مورد آزمون و تأیید قرار گرفت. بهرای   ریزی راهبردی سازمان کارشناسان و مدیران طرح
تفاده شهده اسهت.   نگاشت نیهز از رویكهرد تطبیقهی و تحلیهل م همون اسه       های تهیه ره ارزیابی روش

هها و همدنهین    ای اسهت. تحلیهل روایهی و پایهایی داده     گیهری توسهعه   گیری پژوهش نیز جهت جهت
ریهزی   خبرگی متشكل از کارشناسان و مدیران خبره طرح کارگروه شده، از اعتبارسنجی ارزیابی انجام

 های صنعتی استفاده شده است.  نگاشت سازمان راهبردی و تهیه ره
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 های تحقیق ها و يافته تحلیل دادهتجزيه و 
ههای مناسهب ارزیهابی اسهتخراج شهوند. پهس از        پژوهش، بایهد شهاخص   مفهومیمطابق با چارچوب 

 ها ارزیابی شوند. نگاشت با این شاخص ها باید رویكردهای تهیه ره گذاری شاخص صحه

 های ارزيابی متناسب با الگوی حوزه کسب و کار . تعیین شاخص1

ریهزی تحقهق تهدریجی یهک راهبهرد       نگاشت ابزار یكاارچه برنامه نگاشت گفته شد که ره در تعریف ره
تهوان نخسهتین شهاخص ارزیهابی      (. از این تعریف شهفاف مهی  02: 0202است )خسروی و احمدوند، 

نگاشت را استخراج کرد. رویكرد باید به اندازه کافی به شفافیت راهبهرد و ارتبهاط    رویكردهای تهیه ره
 ا راهبرد توجه داشته باشد.نگاشت ب ره

نگاشهت مربهوط بهه     های ره % از چالش22در یک پژوهش میدانی نشان داده شده است که حدود 
ههای پهیش از فراینهدهای ویهژه      نگاشت نیست بلكهه یها مربهوط بهه فعالیهت      فرایندهای ویژه تهیه ره

ههای مهدیریتی و    تو یها مربهوط بهه فعالیه     نگاشت، مانند تعیین مقصد و اسهتخراج راهبهرد اسهت    ره
نفعهان اسهت )خسهروی و     نگاشهت، ماننهد انسهجام ذی    گذاری مكمل فرایندهای ویژه تهیه ره سیاست
های ارزیابی رویكردها متناسهب بها کهاهش     منطقی است که شاخص ،(. بنابراین09: 0202احمدوند، 
 ها انتخاب یا طراحی شوند.  این چالش
و « هها  خواسهته »انهد از:   حوزه کسهب و کهار عبهارت    های راهبردی مؤثر در تعیین مقصد در داده 

و اصول حهوزه  « ها بایسته»های حوزه کسب و کار و  و ظرفیت« ها داشته»نیازهای حوزه کسب و کار؛ 
کسب و کار. در همین پژوهش، نشان داده شده است که ارکان راهبهردی یهک حهوزه کسهب و کهار      

در واقهع مهدیریت   « مشهتری »کهه نقهش   « گهذار  سیاست»و « کننده تأمین»، «مشتری»اند از:  عبارت
«هها  داشهته »مهدیریت تغییهرات داده   « کننهده  تأمین»نقش  ست؛«ها خواسته»ی  کردن تغییرات داده

کار با توجه بهه  هم راهبری حوزه کسب و « گذار سیاست»و  نقش  برای تأمین خواسته مشتری است
 های تهیه (. بنابراین، برای کاهش چالش2: 0291ها و تغییرات آنهاست )خسروی و احمدوند،  بایسته
ههای   نگاشت در حوزه کسب و کار، باید رویكردی را انتخاب کرد که اوال در تعیهین ههدف بهه داده    ره

به نقش ارکان محهوری حهوزه کسهب و کهار در      راهبردی محیط کسب و کار توجه داشته باشد؛ ثانیاُ
ریهزی تحقهق تهدریجی     نگاشهت در برنامهه   ه جایگاه رهب ها توجه داشته باشد؛ و ثالثاُ مدیریت این داده
هایی که برای ارزیهابی رویكردهها    یابی به هدف توجه داشته باشد. با این توصیف شاخص راهبرد دست
ها در گهروه کهانونی متشهكل از مهدیران      اند. این شاخص نشان داده شده 0 اند در جدول طراحی شده

خبرگی متشهكل   کارگروهانتخاب شدند اما روایی آنها در های صنعتی دفاعی  مراکز راهبردی سازمان
هها   به آزمون گذارده شد. میانگین روایی شهاخص  نگاشت  نفر از مدیران و کارشناسان تهیه ره 902از 

ها تناسب آنهها را   نشان داده شده است. میانگین نمره روایی شاخص 0 در طیف لیكرت نیز در جدول
 دهد. با هدف پژوهش نشان می
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 نگاشت در طیف لیکرت های ارزيابی رويکردهای تهیه ره : سنجش روايی شاخص5لجدو

 روايی شاخص رديف

 2.2 کند؟ ها را شفاف می آیا این رویكرد خواسته 9

 2.0 کند؟ ها توجه می گذاری در تعیین چارچوب خواسته آیا رویكرد به نقش سیاست 0

 2.2 کند؟ ها توجه می خواستهها در تعدیل  آیا رویكرد به نقش داشته 5

 2.2 کند؟ ها توجه می آیا رویكرد به نقش محوری مشتری در تعیین خواسته 2

 2.1 کند؟ ها توجه می کننده در برآورد داشته آیا رویكرد به نقش محوری تأمین 2

 2.2 کند؟ ها توجه می گذار در تعیین سیاست آیا رویكرد به نقش محوری سیاست 2

 2.1 کند؟ ریزی تحقق تدریجی راهبرد توجه می نگاشت در برنامه رویكرد به نقش رهآیا  7

 
 تحلیل رويکردها. 5

انتخهاب   ،شهده هسهتند   نگاشت، دوازده رویكرد که بیشتر شهناخته  از میان رویكردهای متعدد تهیه ره
 :شده است که توصیف کلی آنها در ادامه آورده شده است

 هیته كردیرو نیو پرکاربردتر نیتر شده ( شناخته9117)  یدانشگاه کمبر پلن یت كردیرو. 9
بازه  یو منابع را برا ،ی(، محصول، فناورازیبازار )ن :هیچهار ال كردیرو نیاست. ا ینگاشت فناور ره
 . هرتاس كردیرو یاصل یها هیاز ال یكی ازین هی. الدهد یو توجه قرار م یابینظر مورد ارز مد یزمان
 یارتباط راهبردها یدارد اما چندان به چگونگ دیتأک ازین تیبر شفاف كردیرو نینظر ا نیاز اچند 

 هی. در الکند یپلن موکول م اس كردیتوجه را به رو نیکالن با محصوالت اشاره ندارد. رابرت فال ا
سنجش  یبرا یو راهكار شفاف کند یاشاره م ها یفناور یبه بررس صرفاُ كردیرو نیا ها یفناور
 است. گذار استیو س یبه نقش مشتر یتوجه یب كردیرو نیندارد. ضعف بزرگ ا ها تیظرف
دگرگون کرد. فال در  خود را کامالُ پلن یمعروف ت كردیرو 0292فال از حدود سال  رابرت .0
نگاشت الزم  ره هیته یمهم اذعان کرد که برا ارینكته بس نیدر واقع به ا ، که منتشر کرد یا مقاله

 طاطالعات مرتب ریدانش، و سا ،یاساس یها پرسش كردها،یرو ها، دگاهیبر د یاست که عالوه بر فناور
نگاشت و  به نسبت ره شیاز پ شتریخود ب نینو یشود. فال در الگو ستهیبا حوزه کسب و کار هم نگر

 پلن یت یاز الگو شتریب اریفال بس نینو یدر الگو تیو جامع تی. هرچند شفافکند یراهبرد توجه م
 ندارد. یورود چندان گذار استیو س ینقش مشتر تیدر شفاف زیالگو ن نیاست اما ا
 ینگاشت فناور ره هیته یبرا ایسند شگاهیآزما كردیرو (؛9117) ایسند یمل شگاهیآزما كردیرو. 5

 نیاز آنجا که ا .(07: 9117 ا،یو گارس یگام جداگانه است )بر زدهیشامل سه مرحله عمده و س
دارد. روح حاکم بر  تیشفاف ازین نییمحصول تمرکز دارد، در تع کیبه  یابی دست ریبر مس كردیرو
 یهم به بررس ینظر توجه خاص نیاست و از ا ستمیس یمهندس كردیبه رو هیشب اریبس كردیرو نیا
در  كردیرو نی. همدندپرداز یها نم نقش تیچندان به شفاف كردیرو نیدارد. ا ها تیو ظرف ها نهیگز
 ندارد. یورود خاص زینگاشت ن نسبت راهبرد با ره نییتب
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نگاشت، یک رویكرد ترکیبی است از چهار  برای تهیه ره  9رویكرد کاپل؛ (9112کاپل ) كردیرو. 2
نگاشت  این رویكرد آناتومی ره«. معماری»، و «گیری تصمیم»، «نگری آینده»، «ریزی برنامه» :ابزار

کند: بازار، محصول، فناوری، و خالصه  فناوری را متشكل از چهار جزء اصلی معرفی می -محصول
جام نگاشت باید هر چهار جزء بخوبی ان کند که برای ترسیم ره برنامه اقدام. عالوه بر این اعالم می

بر  یمناسب دیتأک کند. شود و همدنین برای هریک از این بندها ابزارهای مربوطه را پیشنهاد می
ارتباط  کی نیهمدن كردیرو نیاصول( دارد. ا ها، تیظرف از،یگانه )ن سه یراهبرد یها داده تیشفاف
طبق این رویكرد اولین جزء عملیاتی  .کند یم جادینگاشت ا راهبرد و ره نیمناسب هم ب افتهیساختار
گذاری شده است. در این جزء با استفاده از ابزارهای تحلیل بازار و ارزیابی رقبا، محصوالت  نام« بازار»

شود. خروجی این جزء عملیاتی  جامعی در زمینه بازار انجام می های رقیب، مطالعه نسبتاُ و فناوری
های حوزه محصول  ریزی بر برنامه کسب و کار است که قویاُ جنس بازار یا :فهرستی از عناصر همدون

توان وارد جزء دوم فرایند با نام  یا فناوری اثرگذار خواهد بود. با دردست داشتن این فهرست می
کارگیری ابزارهای نامبرده در شكل، ملزومات پاسخگویی به  شد. در این جزء نیز با به« محصول»

شوند. در ادامه،  که متناسب با سازمان مربوطه است، استخراج میهای بازار و کسب و کار  محرک
شود. بدین ترتیب با  نگاشت فناوری ترسیم می ریزی از زاویه مالی و فناوری ادامه یافته و ره برنامه
شود. در  یک، برنامه اقدام با جزئیات استخراج می ها و تخمین ریسک هر دهی به برنامه اولویت

بدین معنا که پس  ؛صورت یک حلقه بسته معماری شده است  نگاشت به تهیه ره رویكرد کاپل فرایند
شود تا چرخه تكرار شود  از انجام گام سوم، از نتای  بازخورد گرفته شده و بازار دوباره تحلیل می

نگاشت  ره هیته یكردهایرو نیتر از جامع یكیکاپل  كردیرو (7 -2: 0227خواه،  )غفارزادگان و پیمان
 است. فیضع گذار استیو س یدر توجه به نقش مشتر مه كردیرو نیاما ا است
توسعه داده  یچارچوب در کشور کره جنوب نی(؛ ا9115)و توسعه  قیتحق یزیر برنامه یالگو. 2

تمرکزش بر  شتریاست که ب یبر شش فاز اصل یشده و مورد استفاده قرار گرفته است و مبتن
رو  نی(. از ا22: ص0290و همكاران،  یانی)کاو به آن است یابی و راه دست یشناخت و انتخاب فناور

اکتساب آن مالحظه  یها تیو ظرف ،یانتخاب فناور یها استیس از،ین نییرا در تع تیشفاف توان یم
 ندارد. یدر توجه به راهبرد و نقش ارکان محور یتیاما شفاف کرد
شرکت  کیول  راک ونی(؛ از آنجا که شرکت اتوماس9112) ول راک ونیشرکت اتوماس كردیرو. 2
مستقل  یکار یها نهیبا زم یراهبرد یسازمان یواحدها یدارا ،گرید یاست و از سو محور یفناور

 یراهبرد فناور نیکنند، تدو یرقابت تیمز جادیشرکت ا یبرا یا در حوزه توانند یم کی است که هر
کند،  جادیا یرقابت تیهمه آنها مز یشود و برا یردراهب یکه شامل تمام واحدها یا گونه به كاارچهی
 یبود که موضوع واحدها یشرکت نیاول ینوع  ول به شرکت راک کننده داشت. هماهن  یبه ابزار ازین

1. Tomas A. Kapple
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 ینگاشت برا شرکت از ابزار ره نیا نینگاشت کرد. همدن ره ( را وارد وی یکسب و کار )اس ب یراهبرد
. (2: 0227خواه،  )غفارزادگان و پیمان بهره گرفت یکردن راهبرد کسب و کار و راهبرد فناور سو هم
و  ازین نییتع نینگاشت و همدن بر ارتباط راهبرد و ره یول تمرکز مناسب شرکت راک كردیرو ،نیبنابرا
 نیهمدن و حوزه کسب و کار یها استیبه س یچندان توجه كردیفناورانه دارد. رو یها تیظرف
 ندارد. گران ینقش باز یفایا یچگونگ
های  نگاشت ( با مرور ره0292) 0و لی 9؛ چو(0229)  الیرو کیخدمات پست الكترون شرکت. 7
(. 9292: 0292کند )چو و لی،  نگاشت بخش خدمات را به پن  دسته تقسیم می سه شرکت، ره و نود

( 5نگاشت خدماتی بازارمحور؛  ( ره0پایه؛  محصولنگاشت خدماتی  ( ره9ند از: ا ها عبارت این دسته
 -نگاشت ترکیبی محصول ( ره2پایه؛  نگاشت خدماتی فناوری ( ره2خدمات؛  -نگاشت فناوری ره

اما پیش از کارهای چو و پس از انتشار رویكرد دانشگاه کمبری ، شرکت   (9292خدمات )همان: 
نگاشت برای مقاصد خدماتی استفاده  مفهوم ره برای نخستین بار از 5خدمات پست الكترونیک رویال

های  چرخه عمر فناوری ،های آن است. از این رو بودن فعالیت های این شرکت، فناور کرد. از ویژگی
سازد.  ریزی را نمایان می گیری و برنامه آن کوتاه است و همین موضوع، اهمیت چابكی در تصمیم

 الیرو كردیرو های خود برود. نگاشت برای فعالیت همین امر سبب شد تا شرکت به سمت تهیه ره
توجه  نیهمدن كردیرو نیمتمرکز است. ا یفناور رییبر اساس تغ ها تیظرف تیریبر مد شتریب لیم

 خبرگان دارد. یشنهادهایبه پ یخاص
 یروزرسان و به ،یاعتبارسنج ،یداور ،یآور (؛ بر جمع0222) و همكاران 2سیپرا یآقا كردیرو. 2
و  سیافزار نقشه راه متمرکز است. پرا نرم جادیاطالعات سازنده نقشه راه، و ضرورت ا وستهیپ

پروژه  کیاست و نه  ندیافر کیانگلستان معتقدند روش رهنگاشت  2همكارانش در دانشگاه لوقبروق
 (.70: 0222و همكاران،  سی)پرا کند یبانیو پشت یرا جار ندیافر نیسازمان ا دیاو ب
( 0222) 2جفری استراوس و مایكل رندور  ؛(0222) ویسنار هینگاشت بر پا ره میترس كردیرو. 1 

های متغیر با عدم  نگاشت در برخورد با محیط های رویكردهای متداول تهیه ره ضمن برشمردن ضعف
این رویكرد دارای اصول «. 7نگاشت بر پایه سناریو ره»قطعیت باال، رویكردی را معرفی کردند به نام 

نگاشت است و مستلزم توانایی سناریونویسی است.  ت که متفاوت از اصول معمول تهیه رهخاصی اس
تواند نتیجه کمبود  استراوس و رندور معتقدند عدم قطعیت محیطی و به تبع آن تغییر سیاست می

گیر از یک سو و رقابت سخت  تجربگی مدیران تصمیم اطالعات از نیازهای آینده مشتریان یا کم
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بنیان که اغلب دارای  های در حال توسعه و صنایع دانش سوی دیگر باشد. در محیطجهانی از 
ریزی  برای برنامه« ریزی بر پایه سناریو برنامه»های پویا و ناپایدار هستند، از ابزاری به نام  محیط

شود. در حقیقت وظیفه این ابزار بیان حاالت محتمل در آینده و تهیه یک  راهبردی استفاده می
یک از حاالت است تا با ارائه تصاویری از آینده بتوان برای شرکت تصمیم  تان بر اساس هرداس

ترتیب که ابتدا  شده در باال باشد. بدین دهنده محدودیت بیان تواند پوشش مناسب گرفت. این ابزار می
یک از  شوند، ساس برای هر سناریوهای مختلفی که احتمال وقوع باالتری دارند، نوشته می

های راه در یک قالب یكاارچه،  شود. برای نمایش این نقشه ناریوها، یک نقشه راه خاص ترسیم میس
نگاشت مربوط به آن به عنوان  انتخاب و ره« 9سناریوی مرکزی»عنوان   ترین سناریو به محتمل
قشه های راه مرتبط با دیگر سناریوها در ذیل ن شود. در مرحله بعد نقشه نگاشت اصلی کشیده می ره

شوند و در مقاطع زمانی حساس تشخیص داده  راه اصلی و در همان محور زمانی نمایش داده می
شود که آیا هنوز سناریوی مرکزی در حال وقوع است یا خیر. به بیان دیگر، بسته به اینكه در هر  می

های  مقطع زمانی چه سناریویی محقق شود، نقشه راه خاص آن سناریو به اجرا گذاشته و سیاست
 تیشفاف یبرا كردیرو نیتر چند مناسب هر(. 20 -27: 0222شوند )استراوس و رندور،  مرتبط اتخاذ می

 .کند ینم جادیا یمناسب تیها شفاف شاخص هیاما در بق هاست استیس تیشفاف نیو همدن ازین نییتع
گردسری و  از سوی 0توسعه فناوری بستهالگوی : (0222) یبسته توسعه فناور كردیرو. 92
نگاشت را به سطحی با  یابی به الگویی که بتواند ابزار تهیه ره ( با هدف دست0222) 5کوکاگلو
کند تا  هایی پویا، منعطف و عملیاتی برساند، ارائه شده است. این رویكرد به سازمان کمک می قابلیت
به (. الگوی توسعه فناوری 9: 0222روز نگه دارد )گردسری و کوکاگلو،  نگاشتش را زنده و به بتواند ره

کند. این الگو بر ترکیبی از  های منتخب با اهداف و راهبردهای سازمان کمک می انطباق فناوری
ها  استوار است. ابتدا با روش دلفی، نظر خبرگان در باره آینده فناوری AHPروش دلفی و روش 

ی بر اهداف راهبردی سازمان میزان تأثیر فناور AHPشود و ساس با استفاده از روش  سنجیده می
تر تجزیه  ساختار یک مسئله پیدیده در چند الیه به مسائل ساده ،شود. در این روش گیری می اندازه
های کمی تبدیل کنند. از آنجا  های کیفی خود را به داده توانند ق اوت سازان می شود و تصمیم می

آید،  دست می  اهبردهای کالن سازمان بههای راهبردی از ر که معیارهای تعیین و شناسایی فناوری
(. 22: 0290توان رویكرد این فرایند را به رویكرد راهبرد سازمان نسبت داد )کاویانی و همكاران،  می

 قیشده است تا لوازم تحق یطراح یا گونه به این الگو که بر مبنای کشش فناوری ترسیم شده است،
 یبرا یبه ابزار یابی دنبال دست  خاص فراهم آورد. به تیالفع ایطرح  کیانجام  یو توسعه الزم را برا

دارد.  دیمنتخب تأک یها یکالن با فناور یبر انطباق راهبردها و نگاشت است داشتن ره روز نگه  به

1. Central Scenario

2. Technology Development Envelope (TDE)

3. Nathasit Gerdsri, Dundar F. Kocaoglu
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کردن مسائل  دنبال ساده  . بهدهد یم یا ژهیو تیاست که به نظر خبرگان اهم یبر روش دلف ینمبت
است و به نقش ارکان  یمتمرکز بر فناور صرفاُ ،حال نیاست. با ا یبه مسائل ساده کمّ یفیک دهیدیپ

 ندارد. یکسب و کار توجه چندان یمحور
 تیریمد یراهبردها برا وستهیپ ی(؛ والن معتقد است بازنگر0227) 1والن یآقا كردیرو. 99
والن بر انطباق  یآقا كردی(. تمرکز رو9: 0227نگاشت است )والن،  ره هیته یها از چالش یكی یفناور

 است. ینگاشت فناور راهبرد و ره
کار که  (؛ بهرنت معتقد است عوامل مؤثر بر کسب و0227) و همكاران 0بهرنت یآقا كردیرو. 90

 بوده و به یو فن یتر از موضوعات صرفاً علم گسترده رند،یمدنظر قرار گ یدر نقشه راه فناور دیبا
، یمانند عوام اقتصاد یطیمح یها جنبه ریسا دیبلندمدت، با یزمان یها برنامه افق نیخصوص در تدو

. بهرنت رندیفناورانه مدنظر قرار گ یها محرک زیو ن یو فرهنگ یاجتماع ،یقانون ،یاسیس ،یرقابت
اقتصاد  یفن كردیتر نسبت به رو گسترده دینگاشت را با د ره نیعوامل، تدو نیمعتقد است استفاده از ا

 . هاست استیبهرنت بر راهبرد و س یآقا كردیوزن رو ،نی(. بنابرا7: 0227)بهرنت،  سازد یمواجه م
ای کهه از ههر شهاخص دریافهت      و میهزان نمهره   اسهت  صورت کلی توصیف شده  این رویكردها به

آورده شهده اسهت. بهرای اشهاره      5ل ودهی شده است که حاصل در جد در گروه کانونی نمره ،کند می
( در نظر گرفته شده اسهت کهه در جهدول بها     9مستقیم رویكرد به شاخص نمره کامل معادل واحد )

عالمت دایره توپر نشان داده شده است. برای اشاره غیرمستقیم رویكرد به شاخص نیهز نمهره نسهبی    
 لی نشان داده شده است.( در نظر گرفته شده است که در جدول با دایره توخا2.2معادل )
 

 گرايی رويکردها  . تحلیل میزان شفافیت کل9

شود. اگر رویكردی همه  ها محاسبه می امتیاز هر رویكرد با جمع جبری مقادیر متناظر با این شاخص
شهده بهه    را کسب خواهد کرد. نسبت امتیاز کسب 7امتیاز  ها را مدنظر قرار داده باشد، قاعدتاَ شاخص
رویكردههای   ،دهد. با این توصهیف  گرایی رویكرد را نشان می )امتیاز کامل( درصد شفافیت کل 7عدد 
تهرین رویكردههای    گرایهی شهفاف   % شفافیت کهل 79( با 0222( و بسته توسعه فناوری )9112کاپل )
( بها شهفافیت   0222ستند. رویكرد آزمایشگاه ملهی سهندیا )  نگاشت برای حوزه کسب و کار ه تهیه ره
ههای دوم و سهوم    % در رتبهه 27گرایهی   ( با شفافیت کهل 0292% و رویكرد رابرت فال )22گرایی  کل

% 22دههد   همدنهین نشهان مهی    ،گرایی برای حوزه کسهب و کهار هسهتند. ایهن جهدول      شفافیت کل
 % دارند.  22گرایی زیر  رویكردها میزان کل
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1993الگوی برنامه ریزی تحقیق و توسعه

این چارچوب به گونه ای طراحی شده است تا لوازم 

تحقیق و توسعه الزم را برای انجام یک طرح یا 

فعالیت خاص فراهم آورد

36

1995رویكرد شرکت اتوماسیون راکول

شرکت راک ول به نوعی اولین شرکتی بود که 

موضوع واحدهای راهبردی کسب و کار )اس بی یو( 

را وارد  ره نگاشت کرد. همدنین این شرکت از ابزار 

ره نگاشت برای هم سو کردن راهبرد کسب و کار و 

راهبرد فناوری بهره گرفت

50

1997تی. پلن )دانشگاه کمبری (

به عناوین الیه ها اشاره می کند و چگونگی تكمیل 

الیه ها را وارد نمی شود. برای هشت حوزه کاربردی 

تعریف شده است. هشت قالب پیشنهاد شده است.

50

1998رویكردکاپل

یک رویكرد ترکیبی است از چهار ابزار 

»برنامه ریزی«، »آینده نگری«، »تصمیم گیری«، و 

»معماری«.

71

2000الگوی آزمایشگاه ملی سندیا

این رویكرد به ره نگاشت فناوری های الزم برای 

اکتساب یک محصول اشاره می کند. رویكرد شباهت 

زیادی به مهندسی سیستم دارد.

64

2001رویال میل

توجه به عمر کوتاه محصوالت و خدمات و لزوم 

بازنگری، توجه به نظرات و پیشنهادهای شخصی 

خبرگان

43

2004پرایس و همكاران

بیشتر دغدغه این رویكرد در جمع آوری، داوری، 

اعتبارسنجی، و به روزرسانی پیوسته اطالعات 

سازنده نقشه راه، و ضرورت ایجاد نرم افزار نقشه راه 

است.

29

2005رویكرد ترسیم ره نگاشت بر پایه سناریو

بر مبنای عدم قطعیت برای سناریوهای چندگانه 

ره نگاشت های چندگانه تهیه می شود
50

2006الگوی بسته توسعه فناوری

این رویكرد بیشتر کاربرد مدیریت بسته فناوری 

دارد. به دنبال دست یابی به ابزاری با قابلیت های 

پویاف منعطف، و عملیاتی برای به روز نگه داشتن 

ره نگاشت است. بر انطباق راهبردها با فناوری های 

منتخب تمرکز دارد. از نظر خبرگان استفاده می کند.

71

2007والن

تلفیق فرایندهای ره نگاشت و راهبردی، دسته بندی 

راهبردها در سطوح الیه ای نقشه راه
36

2007بهرنت و همكاران

مالحظه عوامل دور محیطی، تلفیق رویكردهای 

پیش بینی و پس نگری در فرایند
43

2015رابرت فال 2015

رابرت فال از 2015 الگوی تی.پلن را بهبود داد و 

عناصر بیشتری را برای تهیه ره نگاشت مطرح کرد.
57

926392438063100 عمومیت شاخص )درصد(

نگاشت به نقش عناصر حوزه کسب و کار : ارزيابی میزان توجه رويکردهای تهیه ره9جدول
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فهرض از   صورت پهیش   های راه به نكته بسیار حائز اهمیت این است که در ایران بسیاری از نقشه

میهزان   5 کنند. در حالی کهه طبهق جهدول    رابرت فال( استفاده می 0292پلن )و نه الگوی  الگوی تی

% درصد است. بدیهی اسهت  22پلن برای حوزه کسب و کار  گرایی الگوی تی های کل شاخصشفافیت 

های حوزه کسب و کار شود و از اثربخشی نتای   نگاشت که این نقیصه منجر به بروز چالش در تهیه ره

 ها بكاهد. گونه پروژه این

 

 ها . تحلیل میزان عمومیت شاخص7

میزان میانگین  5 هم اشاره شد، آخرین ردیف در جدول گونه که در چارچوب مفهومی پژوهش همان

عنهوان بسهته     دهد. دوازده رویكهرد بهه   گرایی را نشان می های شفافیت کل توجه رویكردها به شاخص

ههای شهفافیت در تعیهین     % این رویكردها به شهاخص 10اند.  نگاشت انتخاب شده رویكردهای تهیه ره

 (. 2اند )شكل ها توجه کرده تعدیل خواستهها در  ها و شفافیت نقش داشته خواسته

 

 
 گرايی های کل نگاشت به شفافیت شاخص : میانگین توجه رويکردهای تهیه ره7شکل

 

نگاشت بها راهبهرد توجهه     ها، و شفافیت نسبت ره ها در تعیین خواسته % رویكردها به شفافیت نقش بایسته25

% رویكردهها بهه   2ها توجه دارند. تنها  کننده در برآورد داشته تأمین% رویكردها به شفافیت نقش 22دارند. کمتر از 

و نكته بسیار حائز اهمیت اینكه هیچ کدام از رویكردها بهه   ها توجه دارند شفافیت نقش مشتری در تعیین خواسته

 ها توجه ندارد.  گذار در تعیین سیاست شفافیت نقش سیاست

تهوجهی کامهل رویكردهها بهه      توجهه کامهل یها بهی    باید توجه کرد که ایهن برآوردهها بهه معنهای     

گرایهی در   نگاشت یک مقولهه برخواسهته از تفكهر کهل     چرا که اصوال ره ؛گرایی نیست های کل شاخص

گرایهی نشهان    ههای کهل   اما برآوردها میزان شفافیت رویكردها را نسبت بهه شهاخص   طول زمان است

 دهد.   می
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 زمانگرايی در گذر  . تحلیل توجه به شفافیت کل2

هها   هها و بنگهاه   صورت اقت ایی و متناسب با نیاز سهازمان   نگاشت به اشاره شد که رویكردهای تهیه ره

ههای دیگهر    در پهی پوشهش ضهعف    طراحی و ارائه شده است. طبیعی است که ایهن رویكردهها لزومهاَ   

 :نشان داده شده است 2 رویكردها نباشند. این گزاره در جدول

گرايی به شفافیت کل : تحلیل زمانی توجه7جدول

تها   0222؛ از 0222تها   0229مهیالدی، از   0222ناحیهه تها پهیش از     2زمان بهه   ،در این جدول
هها   در این بهازه  ،بندی شده است. رویكردهای مورد مطالعه این پژوهش دسته 0292و پس از  0292

 5اند. مجموع امتیازات میزان شفافیت ههر شهاخص بهرای ههر رویكهرد کهه در جهدول        مشخص شده
های زمانی محاسهبه شهده اسهت. بها تقسهیم امتیهازات بهه مجمهوع محاسبه شده بود، برای این بازه
 ین گرفتهه میهانگ  ،شهده اسهت )در واقهع    بعد تعداد رویكردها، بینسبت به رویكردهای هر بازه، امتیاز 
گونه که از جدول نیز پیداست، ههیچ   درج شده است. همان 2 های جدول شده است(. حاصل در خانه

های اول و  شود. شاخص گرایی رویكردها مشاهده نمی روند منطقی خاصی در بلوغ میزان شفافیت کل
انهد. شهاخص    اند و بعد دوبهاره بهه اوج برگشهته    مقدار حداکثر شروع شده، ساس کاهش یافتهاز  ،دوم

اند؛ ساس با نوسانی به حداکثر رسیده است. شاخص چهارم، از صفر  سوم، ابتدا در یک حد میانه بوده
همهواره   ،شاخص پنجم رسیده و ساس صفر شده است. 97شروع شده و در بازه سوم، زمانی به عدد 

 هایهت، در ناز یک حد میانی شهروع شهده و بهه صهفر رسهیده اسهت.        ،صفر بوده است. شاخص ششم
آخرین شاخص هم از یک حد میانی آغاز شده، به کمترین حد رسیده و ساس بهه اوج صهعود کهرده    

است.
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گونهه کهه اشهاره     شود و همان هیچ روند منطقی خاصی در این صعود و سقوط روندها مشاهده نمی
د، ایهن  انه  هها معمهاری شهده    صورت اقت ایی و متناسب با شرایط سازمان  شد، از آنجا که رویكردها به
 رسد. نتیجه منطقی به نظر می

 
 گرا . تحلیل يک رويکرد بومی کل1

نگاشت در حوزه کسب و کهار دفهاعی، دریافتنهد عهدم توجهه بهه        خسروی و احمدوند با تحلیل اسناد ره
گهذاری و تعیهین    شفافیت نقش عناصر اصلی حوزه کسب و کار و همدنین عدم شفافیت تأثیر سیاسهت 

نگاشهت اسهت )خسهروی و     ترین عوامل ایجاد چهالش در تهیهه ره   نگاشت یكی از مهم رهراهبرد در تهیه 
نگاشت عناصر اصلی یک حوزه کسب و کهار را شناسهایی    (. آنان  با رویكرد تهیه ره09: 0291احمدوند، 

 (.2: 0202اند )خسروی و احمدوند،  پلن را معماری کرده کرده و بر اساس آن الگوی بومی ای

 
 (7: 5111ای )منبع: خسروی و احمدوند: ريزی راهبردی اليه پلن برای طرح وی ای: الگ2شکل

 
گونه تعریف شهده اسهت    نشان داده شده است، این 2 پلن که نمای آن در شكل فرایند الگوی ای

 )همان(:
 ژهیه و  بهه  «ها ستهیبا»بر اساس  «رکن راهبر» توسطحوزه کسب و کار  یالزامات راهبر نییتع. 9
 ،حوزه کسب و کار «دکترین»

بهر اسهاس    «رکهن واکهنش  » توسط «یالزامات راهبر»تحقق  یبرا «ییمقدورات اجرا» نییعت. 0
 ،حوزه کسب و کار «یازهاین» لیتحل
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رکهن   دو)کالن( حوزه کسب و کهار توسهط    «یاهداف آرمان»و استخراج  «مسئله آرمان»حل . 5
،راهبر و واکنش

و بهر اسهاس    «ینرمها اههداف آ »متناسب با  «رکن واکنش»توسط  «الزامات واکنش»استخراج . 2
،«ازهاین» لیتحل
بر اساس  «بانیرکن پشت»توسط  «الزامات واکنش» برای تحقق «یبانیمقدورات پشت» نییتع. 2
،حوزه کسب و کار یها تیو ظرف «ها داشته»

واکهنش و   دو رکنحوزه کسب و کار توسط  «یاهداف محصول»و استخراج «مسئله آماد»حل . 2
،بانیپشت
بهر    و «یاههداف آمهاد  »متناسهب بها    «بانیرکن پشهت »توسط   «یبانیالزامات پشت» استخراج. 7

،ها رساختیز ژهیو ، به«ها داشته» لیاساس تحل
بهر اسهاس    «رکهن راهبهر  »توسهط   هها  رسهاخت یتوسهعه ز بهرای   «راهبهری مقهدورات  » نییتع. 2
،باالدست حوزه کسب و کار یكردهایو رو «ها ستهیبا»

( حهوزه کسهب و کهار    یرسهاخت ی)توسعه ز «یشیاهداف آما»و استخراج  «شیمسئله آما»حل . 1
،و راهبر بانیپشتدو رکن توسط 
 «.رکن راهبر»توسط  حلقه اهداف قیو تصد «یالزامات راهبر»با  «یشیاهداف آما» قیتطب. 92
 یالگهو  کیه نامیو د نهد یهمهان فرا  ،هم هستند، در واقع یحلقه بسته کنترل کیده گام که  نیا
حهل   شیآمهاد، و آمها   ،آرمهان گانهه   سهه  یهها  مسهئله  1، و 2، 5 یها . در گامدهند یرا نشان م پلن یا
گانهه حهوزه    . حل مسائل سهه شوند یگانه حوزه کسب و کار استخراج م سه یها هیو اهداف ال شوند یم

 نیه بهه ا  یابیه  دسهت  ی. بهرا شود یگانه حوزه کسب و کار م سهکسب و کار منجر به استخراج اهداف 
 كهرد یاز رو تهوان  یمه  ،راهبردهها  نیه تحقهق ا  یو بهرا  شهود  یمناسب استخراج مه  یراهبردها ،اهداف
ههای مختلهف کسهب و کهار دفهاعی و       نگاشت حوزه پلن تاکنون در تهیه ره . اینگاشت استفاده کرد ره

ای مهورد اسهتفاده قهرار گرفتهه اسهت کهه        هوشمند جهاده  غیردفاعی مانند حوزه کسب و کار ترابری
 .(2: 0202های خوبی از خود نشان داده است )خسروی و احمدوند،  خروجی

هها، بهرآورد    نگاشت با راهبرد شفاف شده است. چگونگی تعیین خواسهته  پلن نسبت ره در الگوی ای
مشهتری،   -گانهه محهوری   ن سهه ها و همدنین نقش ارکها  ها در تعیین خواسته ها، نقش بایسته داشته
هها بهه خهوبی شهفاف شهده اسهت. بنهابراین، در مدیریت تغییر این داده -گذار کننده و سیاست تأمین
گیرد. گرایی نمره حداکثری می های کل پلن در شفافیت شاخص ای

 گیری و پیشنهاد نتیجه
گرایی ارزیابی شد. هدف  میزان شفافیت کل  نگاشت با شاخص سیزده رویكرد تهیه ره ،در این پژوهش
نگاشهت   گرایی برای کهاربرد در تهیهه ره   شناخت رویكردهایی با بیشترین شفافیت کل ،از این ارزیابی

 حوزه کسب و کار بود.   
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 گیری نتیجه
های آنها نبوده  ن و پوشش ضعفنگاشت بر اساس توسعه رویكردهای پیشی توسعه رویكردهای تهیه ره

گرایی  توان گفت رویكردهای جدید نسبت به رویكردهای پیشین از کل نمی ،(. بنابراین2است )جدول
بیشتری برخوردار هستند. از میان دوازده رویكرد مطرح که مورد ارزیابی قرار گرفهت، رویكهرد کاپهل    

 ،گرایی دارند. بها ایهن حهال    ه را به کل( بیشترین توج0222( و رویكرد بسته توسعه فناوری )9112)
گذار در  دهد توجه به نقش سیاست گرایی کامل ندارند. همین ارزیابی نشان می این دو رویكرد نیز کل

نگاشهت   های حوزه کسب و کار یكی از مغفوالت در همهه رویكردههای مطهرح تهیهه ره     تعیین بایسته
% 22 ایران نیز بسیار جاافتهاده اسهت، حهدوداَ    ( که در9117پلن ) (. رویكرد متداول تی5است )جدول
( نیز که بهرخالف  0292کند. حتی رویكرد بهبودیافته رابرت فال ) گرایی را شفاف می های کل شاخص

رویكرد اولیه او هنوز چندان مورد شناسایی در ایهران قهرار نگرفتهه اسهت، بها غفلهت از شهفافیت در        
گهذار( تنهها بهه     کننده، و سیاسهت  )مشتری، تأمینمحوری حوزه کسب و کار  های نقش ارکان شاخص

پلهن کهه بهه منظهور کهاهش       رویكرد بومی ای ،% رسیده است. در مقابل27گرایی حدود  شفافیت کل
سازی نقش عناصر اصلی حوزه کسب و کار طراحی شده  نگاشت و بر اساس شفاف های تهیه ره چالش

تهوان گفهت    مهی  ،دهد. از ایهن رو  نشان میگرایی از خود  های کل % را در شاخص922است، شفافیت 
شهدن   پلن احتمهال شهفاف   نگاشت در یک حوزه کسب و کار، استفاده از الگوی بومی ای برای تهیه ره

نگاشهت   دقت و اثربخشی اسناد ره ،دهد، در نتیجه نقش عناصر اصلی حوزه کسب و کار را افزایش می
 دهد. را نیز افزایش می

 
 پیشنهاد 

 شود: نگاشت پیشنهاد می   این پژوهش، بندهای زیر برای بهبود فرایند تهیه رهبا توجه به نتای
گرایهی   های کسب و کار از رویكردهایی با شهفافیت بهاالی کهل    نگاشت در حوزه باید برای تهیه ره

 پلن استفاده کرد؛ مانند ای
(، از الگهوی  9117)پلهن   نگاشت فناوری، به جای اسهتفاده از الگهوی اولیهه تهی     باید برای تهیه ره

 گرایی آن بیشتر است؛ ( استفاده کرد که شفافیت کل0292بهبودیافته دانشگاه کمبری  )
ویهژه در حهوزه کسهب و کهار، از رویكردههای کارگهاهی بهه جهای          نگاشهت، بهه   باید برای تهیه ره
هها،   داده کاری و مدیریت متمرکز استفاده کرد. این تمهید عالوه بر شفافیت بیشتر رویكردهای پیمان

 .شود های اجرایی و هماهنگی در مراحل بعدی می موجب کاهش چالش
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