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 یحوزهدر که صنایع پیشرو در کشور بوده  ازبرق صنعت—چکیده 

انسانی حال در مباحث علومبا این .داردقبولی ای رشد قابلفنی و توسعه

فعالیتهای بسیار، رغم اجتماعی، علیازجمله مسائل مدیریتی و علوم

به است. لذا نیاز صنعت انجام شدهکمتری در این ی یافتهاقدامات ساختار

 که، استام پژوهش حاضر شدههای مدون در این زمینه منجر به انجبرنامه

 های، شامل آثار و بازتاببرقآن توجه به مسائل اجتماعی صنعتهدف

توجه به نیازهای مدیریتی این ، ای آناجتماعی فعالیتهای جاری و توسعه

اجتماعی در صنعتراه مباحث مدیریتی و علومتدوین نقشه» و صنعت

مدت راه مذکور برای فعالیتهای بلندنقشه به تدوینباتوجه .است« برق

، روازایند. شوتدوین آناست که برنامه استراتژیک ضروری؛ برقصنعت

با راه ، متدلوژی نقشهتدوین برنامه استراتژیک از بین مدلهای مختلف

محتوی  روش تحلیل ازو  هبرگزیدبرق تجربه استفاده موفق در صنعت

ابتدا  به این دو روش،با توجه است.شدهها استفادهبرای تحلیل داده یفیک

ضعف و راهکارهای اولیه ن مصاحبه با خبرگان چالشها، نقاطاساس متبر

ند. در گام اهگذاری شدصحه آنانسپس طی مصاحبه مجدد با  واستخراج 

 و های استراتژیک استخراجحوزه ها،بعد با تحلیل موضوعی مصاحبه

ای مربوط به هو پروژه بیانهر راهکار  برایسپس سرفصلهای تحقیقاتی 

عنوان یک به SAWروش استفاده از ند. درنهایت با اههریک تعریف شد

و نقشهبندی اولویت گیری چندمعیاره، سرفصلهای تحقیقاتیروش تصمیم

 .استهشدبرق، ترسیم احث مدیریتی و علوم اجتماعی صنعتراه مب

؛ Road Mappingمتدولوژی ؛ راهدوین نقشهت —های کلیدی هواژ

محتوا؛ برق؛ روش تحلیلصنعت؛ اجتماعیی مدیریت و علومحوزه

 .SAWرویکرد 

 مقدمه   .1

، برای توسعه اجتماعیضروری به زیرساخت برق اخیر در چند دهه 

، آنمیزان تولید که نحویبه ، تبدیل شده استکشورها اقتصادی و صنعتی 

آن  میزان مصرفو گیری رشد صنعتی و تولیدی زهشاخص مهمی برای اندا

شانگر ن، که شودمحسوب میجامعه  یکیكی از فاکتورهای رفاه اقتصادی 

یتی و انسانی، از جمله موضوعات مدیرارتباط نزدیک و دوسویه مسائل علوم

وان یكی از صنایع صنعت برق ایران به عن صنعت برق است. بااجتماعی علوم

الن و ای، طی سالهای اخیر در سطوح کای فناوری و توسعههپیشرو در زمینه

با راه پرداخته است. و نقشه های استراتژیکتدوین برنامه بخشها بهزیر

فعالیتهای رغم انجام اجتماعی علیوجود در زمینه مباحث مدیریت و علوماین

راه صورت ته کمتری انجام شده و تدوین نقشهیافساختار اقداماتبسیار، 

های مدونی برنامهتحقیق حاضر در پی احساس نیاز به وجود  رفته است.نگ

راه پنج برق و با هدف ارائه نقشهدر زمینه مسائل مدیریتی و اجتماعی صنعت

پذیر است که راه، روشی انعطافاست. تدوین نقشهانجام شده برای آنساله 

رود. این ر میریزی راهبردی و درازمدت به کادر صنایع مختلف برای برنامه

هایی شود و گامبینی توسعه آینده محسوب میروش ابزاری قوی برای پیش

دامنه تحقیق [1]کند.را که باید برای نیل به یک هدف برداشت، تعیین می

-1له اصلی شامل: و مسأ بوده صنعت برق کشوربا  رتبطکلیه بخشهای م
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صنعت، که این  اجتماعی درسایی مباحث ضروری مدیریتی و علومشنا

 -2و کنون به آنها پرداخته نشده و یا به صورت هدفمندی پرداخته نشده تا

های مدیریت و علومرد نیاز آینده صنعت برق در زمینهشناسایی مباحث مو

  .است اجتماعی

 نظریبانیم .2

راه، روش کشف و توصیف آینده مطلوب و تبیین راه رسیدن به آن نقشه

، استفاده از ساختار مبتنی آنویژگی اصلی که ت اسبا زبانی ساده و قابل فهم 

 توسط محققین بسیاریراه تدوین نقشه [1].بر زمان و معموال گرافیكی است

 300بیش از مرور به  2005عنوان مثال فال در سال . بهاستوجه بودهتمورد 

ارتباطات،  اطالعات وزیستی، فناوریپایه، علومعلوم یدر زمینهراه نقشه

های مختلفی برای مدلهمچنین  .[2] استپرداختهصنعت، و حتی سیاست 

 3راه استراتژینقشهفردآر. دیوید ، مثال برایاست. شدهتدوین آن تاکنون ارائه

تدوین یا بازخورد طراحی استراتژی،  -1شاملکند که ای را معرفی میمرحله

 1980اندرو در سال  .[3] استارزیابی استراتژی  -3اجرای استراتژی و  -2

تجزیه و  مرحله 4 شامل راه ارائه کرد. مدل اولدو مدل برای تدوین نقشه

صنعتی نیز دارای دو مدلت واستحلیل و تشخیص، انتخاب، اجرا و ارزیابی 

ای مرحله 6 یمدل 1994. رابینسون در سال [4] اجراست -2تدوین و -1بُعد 

انداز بررسی رسالت و چشم-1دهد که شامل: برای تدوین استراتژی ارائه می

تعیین -2ط دوردست، خارجی، صنعت و عملیاتی، چهار محی و شرکت

های اهداف ساالنه، استراتژیتعیین -3استراتژی کالن و اهداف بلندمدت، 

کنترل و ارزیابی -5، ها در سازماناستراتژی اجرای-4ها، عملیاتی و سیاست

ارائه  ایمرحله 5مدلی 1992رایت و ماهان در سال  .[5] است بازخورد-6و 

، اهدافتعیین -2سازمان، و بیرونی  بررسی محیط درونی-1که شامل:  کردند

 ی در سطح مدیریت،تدوین استراتژ -4 ،های سازمانیمأموریت تعریف-3

ساختار، رهبری و با مالحظات اجرای استراتژی  -5و وظیفه  فعالیت و

ریزی در نهایت از رویكردهای موفق در برنامه .[6]استفرهنگ سازمانی 

، توالی آناست که در  1راهتحقیقات و نوآوری تكنولوژی، متدولوژی نقشه

از استراتژی کل سازمان و تكنولوژی،  R&Dمنطقی رسیدن به استراتژی 

های تخصصی و اخذ شود. این روش بر مبنای تشكیل پانلتقریباٌ حفظ می

کاربرد موفق  باکه  [7]است برروی آنها استوار حلیلتنظر خبرگان و انجام 

برق ایران موفق در صنعتی استفاده گذاری وصحهدر صنعت برق آمریكا، 

تدوین "، "ایران برقاستراتژیک تحقیقات در صنعت برنامه"از جمله تدوین 

                                                           
1 Road Map 

این رویكرد  [9]و [8] "بلوچستانوای سیستانراه تحقیقات برق منطقهنقشه

 است.بودهراه در این تحقیق مبنای روش تدوین نقشه

 پژوهشروش .3

 راه نقشهانتخاب مدل تدوین .3.1

راه، تعیین هدف وموضوعی است که نقشهنكته حائز اهمیت در ترسیم 

راه برای نقشه ترسیمدر این تحقیق هدف،  .شودن تهیه میراه برای آنقشه

است.  اجتماعیمدیریت و علومی برق در حوزههای بلندمدت صنعتتفعالی

اجتماعی در برنامه استراتژیک مدیریت و علوم» تدوین ،رو موضوعازاین

ی یک متدولوژی است. مطابق مبانی است که نیازمند توسعه« برقصنعت

نهایت استراتژیک، در لف تدوین برنامههای مختبا بررسی مدل ،نظری

دلیل عمده مبنای توسعه قرار گرفت  4به « 1شكل»مطابق راه ژی نقشهمتدولو

کاربرد در -2های صنعت برق، در پروژه موفق استفاده تجربه-1که شامل: 

تر زمان اجرای کوتاه-3سطح فرابنگاهی با قابلیت بكارگیری در سطح بنگاه، 

ان وحجم ها به دلیل استفاده از جلسات فشرده با خبرگنسبت به سایر روش

خبرگان در تمامی  احتیاج به مشارکت فعال و گسترده-4کمتر مستندسازی و 

 مراحل است. 

 (Road Mappingراه)متدولوژی نقشه :1شکل 

مطابق شده با توجه به اهداف و نیاز پروژه درنهایت مدل توسعه داده

  شد.تعریف « 2شكل »

و  تحليل شكاف توانمندي تكنولوژيك

افي اساسي براي حذف شكتعيين نيازها  
 

زاهای محدودیتتعیین چالش  

 تعیین مقصد

ای سبد(تشكیل سبد تحقیقات ساالنه )همراه با تشریح اجز  

 

اتی(های تحقیقها)سرفصلتعیین عناوین کلی پروژه  

 

یک از ای و دیگر مسایل مربوط به هرتشریح کلیات، حد و مرز، افق زمانی، مشخصات هزینه

های تحقیقاتی(رفصلها )سپروژه  
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هاتشكیل سبد تكنولوژی  

 تعیین اهداف نوآورانه و نیازهای اساسی درهرحوزه
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اجتماعی ی تدوین برنامه استراتژیک مدیریت وعلوممتدولوژ :2شکل 

 برق ایرانصنعت

 محتواروش تحلیل .3.2

زم است تا از یک روش تحلیل ال فوقمتدولوژی  8تا  4های گام برای

)مصاحبه( استفاده شود. به این منظور  هابا توجه به جنس و نوع داده کیفی

پژوهشی » 2برلسونکه از دید برنارد  شدمحتوای کیفی انتخاب روش تحلیل

شود معرفی می« برای توصیف عینی، سیستماتیک و کمی محتوای آشكار پیام

 [11]دارد.بودن تأکید  «سیستماتیک »و «کمیت»، «عینیت»واژه  3بر که 

های تحقیق فرضیهتعریف هدف، مسأله و -1: شاملمراحل انجام این روش 

گرایی یا کثرتسوسازی روش سه) هاآوری دادهجمع-2صورت وجود، در

  تحلیل؛انتخاب واحد-3، (مصاحبه تطبیقی وباالدستی، مطالعاتاسنادبا مطالعه

تواند کلمه، موضوع، جمله و یا پاراگراف و غیره می تحقیقبه هدفکه بسته

اجتماعی، و علوم یبه استخراج موضوعات مدیریتباتوجه جا)دراین باشد.

دو روش  ها باها و زیرمقولهقولهعریف مت-4موضوع است(،  ،تحلیلواحد

 آوری شده و سپس مفاهیم کلیها جمعاستقرایی و قیاسی. در مورد اول داده

شوند. اما در روش اند، تعریف میهای مشابهبندی دادهکه جمع هاو مقوله

ها ها براساس نزدیكی به مقولههای اصلی تعریف و سپس دادهدوم ابتدا مقوله

 هاکدگذاری داده-5است.(، استقرایی روش جاد.)در اینشونبندی میدسته

)برای  از دو کدگذاری باز جاهای محتوا، )در اینبرای توصیف دقیق ویژگی

 ها( و کدگذاری محوریدادهها در شناسایی مفاهیم وابعاد مختلف مقوله

 شدهمقوله( استفادههر سازی کدهایی با مفاهیم مشابه در )برای یكپارچه

                                                           
2 Bernard Burleson 

دادن فعاالنه )گوش تفسیریروش رواییاز دو روایی و پایایی، -6(، است.

( و آنهاها برای رفع شوندهاز مصاحبهسؤاالت تصحیحی برای موارد ابهام و 

محورهای اصلی  تأییدبرای گرایی ابزار درونی)کثرتپذیرروایی تعمیم

تحقیق در پایایی برای ترغیب مخاطب به ارزش  است.شدهگرفتهتحقیق( بهره

. شدگذاری توسط آنها صحهو  برق ارائهصاحبنظران صنعت ، نتایج بهکیفی

حلیل هر مقوله برای یافتن ها شامل بررسی واحدهای تو تحلیل دادهتجزیه-7

ها ی ارزیابیگیری که شامل بیان خالصهخالصه و نتیجه -8است. و راهكار 

 [11و][10.]استقابل فهم ساده و به زبان 

3.3. MADM هابندی پروژهی اولویتبرا 

گزینهبندی رتبه برایهایی گیری چندمعیاره روشتصمیم هایتكنیک 

اساس  های مختلف بررا برای مقایسه گزینه یچارچوب که اندهای مختلف

این نیاز  راهمتدولوژی نقشه 9گام  درآورند. معیارهای ارزیابی فرآهم می

های و شاخصها وجه به محدودیتبا ت شدهی تعریفهاپروژه وجود دارد که

عنوان یک روش به SAWروش  از این رو بندی شوند.، اولویتموجود

 شدانتخاببه جهت تناسب با ابعاد مسأله و موضوع گیری چندمعیاره تصمیم

  [12].است« 3شكل »بندی آن به شرح که فرآیند اولویت

مدیریت و  یهای تحقیقاتی حوزهبندی سرفصلفرآیند اولویت :3شکل 

 MADMبرق با رویکرداجتماعی صنعتعلوم

 پژوهشهاییافته .4

 تعریف هدف و سؤال تحقیق .4.1

بررسی مسائل، مشكالت، نقاط» سؤال اساسیبه هدف پژوهش، باتوجه

ها های نیازمند توسعه در این حوزه و شناسایی مباحث، پروژهضعف و زمینه

  است.« خشبرق در این بی صنعتو اقدامات موردنیاز آینده

بررسی اسناد باالدستی-1  

مطالعات تطبیقی-2  

انداز و مأموریتتعریف چشم-3  

 

زاهای محدودیتتعیین چالش-5  

 

نقاط ضعف تعیین-4  

اتیهای تحقیقتعریف سرفصل و پروژه-8  

برق ایراناجتماعی صنعتی و علوممدیریتمباحث  راهترسیم نقشه-9  

تعیین راهكارهای اساسی-7  

های استراتژیکتعیین حوزه-6  
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 مطالعه اسناد باالدستی و مطالعات تطبیقی .4.1
-1شامل: برق سند باالدستی صنعت 5 ،پاسخگویی به سؤال تحقیق برای

برنامه -2، 1404نیرو تا افق انداز و برنامه استراتژیک وزارتسندچشم

برق، قوانین برنامه پنجم توسعه در زمینه انرژی-3نیرو، استراتژیک پژوهشگاه

های مجمع تشخیص سیاست-5ای کلی برنامه ششم توسعه و هسیاست-4

های مرتبط با بررسی اهداف و برنامه برایانرژی، نظام در زمینهمصلحت

های خانهساختار وزارت. سپس شدبررسی اجتماعی ی مدیریت و علومحوزه

اجتماعی کشور خارجی آمریكا و مالزی، نقش و جایگاه مدیریت و علوم 2

مرکز تحقیقاتی  10 همچنین .شداستخراج اصلی اقداماتورهایو محدر آنها 

 در کشورهای مالزی، فرانسه، آلمان، نروژ و ژاپن فعال در این حوزه خارجی

-1: شاملکه  شدندبررسی  ها، اهداف و برنامههاگیریجهت بهبا توجه

 تحقیقاتی پتروناس مؤسسه-3مالزی، TNB-2مالزی،  GreenTechمؤسسه 

(PRSS) فرانسه علمی مرکز ملی تحقیقات-4 مالزی،انرژیزارتو 

(CNRS ،)5-ومطالعاتشناسیمؤسسه انسان( اجتماعیINSHS ،)6-انجمن 

-8آلمان،  Helmholtzمؤسسه -7 ،(Max Planck)پالنک آلمان ماکس

 ژاپنبرقمؤسسه مرکزی تحقیقات صنعت-9 (،RCN) نروژشورای پژوهشی

(CRIEPI و )اجتماعی مالزی-یقات اقتصادیمرکز تحق-10 (SERC) .است

پژوهشكده -1بررسی شدند که شامل: نیز  داخلیی فعال پژوهشكده 6

پژوهشكده مطالعات -3انسانی، پژوهشكده مدیریت و منابع-2انرژی، اقتصاد

-4نفت جمهوری اسالمی ایران(، )هرسه وابسته به وزارت  راهبردی فناوری

اجتماعی و العاتانسانی و مطپژوهشگاه علوم-5، دانشگاهوپژوهشگاه حوزه

  اسالمی است.فرهنگوپژوهشگاه علوم-6

 یحوزهانداز و مأموریت تعریف چشم .4.2

 اجتماعیمدیریت و علوم

صاحبنظران با  جلساتیطی برگزاری  ،به مطالعات گام قیلبا توجه

انداز (چشم1.شدتدوین این حوزه انداز و مأموریت چشم، برقصنعت
در افق  ،ایران برقصنعت  اجتماعی:برق در زمینه مدیریت و علومنعتص

دانش و مطالعات  و بوده اجتماعی پیشروعلوم ی مباحثزمینهدرساله ده

ها و گذاریهای این صنعت را در سیاستشناسی متناسب با فعالیتجامعه

ر کاگر بهصورت اثرگذار و مداخلهای آن؛ بهتصمیمات جاری و توسعه

-1اجتماعی:برق در زمینه مدیریت و علوم(مأموریت صنعت2.بنددمی

مدیریت مطالعات  -2برق، فكر مباحث اجتماعی در صنعتایجاد اتاق

 کردنوساریجاری -3جامع و برق به طورهای صنعتفعالیت ابعاداجتماعی

 برق.های صنعتها و زیرمجموعهاجتماعی در تمام فعالیتمفاهیم علوم 

زا و های محدودیتین چالشتعی .4.3

 محتواضعف با روش تحلیلنقاط

های کشورهای خارجی و مراکز خانهاسنادباالدستی، وزارتبررسی از 

های اریافته و طرح پرسشساختنیمهاولیه برای مصاحبه  محورهایتحقیقاتی 

ها چالش برقاز خبرگان صنعتشد. سپس در مصاحبه با تعدادی باز مشخص

محتوا، رویكرد استقرایی تحلیل با ادامهدر. شدعنواناولیه  ضعفو نقاط

و  نهایی ضعف، نقاطی اساسیهاتعیین چالش با هدفها محتوای مصاحبه

به افراد  هبا مراجعه و شدخط تحلیل و کدگذاریبهخطهای اصلی مقوله

اخل روندهای موجود در د و ، شرایطچالشجا، در این. شدگذاریصحه

ثیر شدیدی بر عملكرد تواند تأکه میمحیط خارجی است  صنعت و یا

 -1که برای شناخت آن سه عامل  ،باشدآن داشتهتوانایی کنونی یا آینده و

ایجاد ضرورت  -2، اجراییرثیر بالفعل یا بالقوه در عملكرد صنعت از منظأت

بعاد ثیر بالفعل یا بالقوه در سایر اأت -3و  حلبرای انجام فعالیت یا یافتن راه

یی هاکمبودها و یا عدم توانایی ضعف،هنقطاست. همچنین مدنظرصنعت 

صنعت در مدیریت مواردی که  یا و شدهکه باعث پدیدآمدن چالش است

بین  جود فاصلهو-1: آنمعیارهای تشخیص شود. چالش با آن روبرو می

میان  جود فاصلهو-2، برق و حداقل وضعیت مطلوبوضعیت موجود صنعت

دم استفاده ع-3، نایع زیربناییصبرق درمقایسه با سایرموجود صنعتوضعیت 

منجر به پدیدآمدن هریک از موارد که دامه روند فعلی ا-4و بهینه از منابع

به لحاظ  گانی خبرگام بعدی جداول کدگذاری شدهدر .فوق در آینده باشد

ی کلیه تا در تحلیلاستخراج شد هاآن محوریموضوعی تحلیل و موضوعات 

در  وتجمیع  آنهاموضوعات محوری مشترک میان  ،همدرکنارها مصاحبه

که  ندشدتعریف  های اصلیی استراتژیک در قالب مقولهحوزه 9نهایت 

 رسانی و تعاملاطالع -2برق، صنعتاجتماعی در مطالعه -1از: عبارتند

-5انسانی، منابع-کارکنان-4مصرف،  فرهنگ-3، کنندگاناجتماعی با مصرف

-8برق، ساختار صنعت-7ریزی استراتژیک، برنامه-6انسانی، منابع -مدیران

 اساسی ادغام شدههای ادامه چالشدر  محیطی.زیست-9سازی و خصوصی

 است.شدهبیان« 1جدول»به شرح  به عنوان نمونه مقولهدو براساس 

 آنها یشدهاساسی ادغامهای وچالشاستراتژیک  حوزهدو : 1 جدول

 شناسایی شده برای هر مقوله زامحدودیت هایچالش ان مقولهعنو

-مدیران

 انسانیمنابع

 برقسیستم پرورش مدیران در صنعت -1

 برقاق فكر مدیریتی، اجتماعی در صنعتات -2

 برقمطالعات مدیریتی در صنعت -3
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 شناسایی شده برای هر مقوله زامحدودیت هایچالش ان مقولهعنو

 محیطیزیست

 رق ومحیطی حاصل از تولید، انتقال، توزیع و مصرف بآثار زیست -1

 مسئولیت اجتماعی در قبال آن

عهمحیطی مدیران در رفتار با جامدانش اجتماعی، حقوقی و زیست -2  

های و پروژه تعریف راهکارهای اساسی  .4.4

 تحقیقاتی

در راهكار  16، ضعفرفع نقاط برایراه متدولوژی نقشه 7گام به عنوان 

انداز ممأموریت و چش-1خبرگان و برمبنای نظر های اولیه با راهقالب 

ی در مراجعه وبیان های نهایی ضعف مرتبط با چالشنقاط -2شده وتعریف

های راهكارها طی بررسی سپس. شدندگذاری صحه مجدد با خبرگان

تأیید خبرگان اتی شكسته و به اجرایی و تحقیق پروژه 57کارشناسی به 

حقیقاتی راستا سرفصل تهای مشابه و همبرای دسته پروژه در نهایت. ندرسید

ه تفكیک ب شدهی تعریفراهكارهادرصد تعداد و در ادامه شد.تعریف 

نتایج اجرای تحلیل ای از همچنین نمونه است. «4شكل »به شرح  هامقوله

تحقیقاتی با  ای از سرفصلمحتوا از استخراج چالش تا تعریف پروژه و نمونه

 شد.بامی «3جدول »و  «2جدول »به شرح های زیرمجموعه پروژه

 
 ی استراتژیکحوزه 9تعداد و درصد راهکارها به تفکیک  :4شکل 

 از تعریف مقوله تا تعریف پروژهمحتوا تحلیلنتایج  ای از: نمونه2 جدول

-1مقوله
 مصرف  فرهنگ  

ش
چال

 ها

فرهنگ  -2، محیطی آنآیند تولیدبرق و اثرات زیستافزایش آگاهی مردم از فر -1

فرهنگ مصرف  -4 ،برقپژوهی مصرفآینده - 3،برقمصرف مشترکین صنعت

 -6، سبک زندگی و رفتار مصرفی انواع مشترکین - 5،تولیدات داخلی و کارآفرینی

 .برقای صنعتهای یارانهسیاستتبعات فرهنگی و اجتماعی 

نقاط
ف

ضع
 

عدم  -2، گوناگون کنندگانمصرف با متناسب برق مصرف نحوه فرهنگ نبود -1

ضعف -3، بودن برزمان گذاری،سرمایه نظیر تولیدبرق ا فرآیندآشنایی مردم ب

به  و رسانی صحیحاطالع برایبرق تعامالت اجتماعی و فرهنگ حاکم بر صنعت

مصرف مختلف اقشار به توجه عدم -4در خصوص محدودیت منابع،  موقع به مردم

، مصرف هب مربوط مسائل حل به فنی صرفا رویكردو  هاتعرفه طراحی در کنندگان

پژوهی و آینده مصرف بینیپیش و مشترکین مصرفی رفتار مطالعات بودن ناکافی -5

 و روز به هایحلراه ارائه عدم -6کنندگان، رفتاری مصرف مصرف در حوزه

 . مصرف حوزه در تكنولوژیک

راهکا
 در بین سطوح مختلف مشترکین برق سازی مصرففرهنگ -1 ر

 کنندگان با مطالعات مربوطهطح مصرفدر س توسعه مدیریت مصرف -2

5-
صل

سرف
 

تحقیقاتی و پروژه
 ها

 در انرژی مصرف فرهنگ ترویج و تعیین -1های)الف( فرهنگ مصرف شامل پروژه

صنعت و  و مردم بین صداقت سازیفرهنگ چگونگی مطالعات -2برق، صنعت

 انجام -4،برقمصرف یشیوه بر مشترکین زندگی سبک تاثیر بررسی -3ترویج آن، 

برق،  صنعت مشترکین مختلف اقشار مصرف نحوه خصوص در پیمایشی مطالعات

 (مصرف الگوی اصالح برای تشویقی و انگیزشی های مكانیزم طراحی -5

 تاثیر خصوص در بررسی انجام -1های) مصرف شامل پروژهتوسعه مدیریت ب(

 نیازسنجی مطالعات -2ملی،  اقتصاد در بهینه مصرف مدیریت الگوی رعایت

 (ایجاد) ترویج کار و ساز تدوین -3جانبه،  همه ابعاد در مصرف پژوهیآینده

برق، صنعت در مصرف به مربوط مسائل خصوص در اجتماعی– فرهنگی هایدیدگاه

 (کارآفرینی و داخلی تولیدات مصرف فرهنگ ترویج هایبررسی انجام -4

 های زیربخش آنهاژهتحقیقاتی و پروهایدو نمونه از سرفصل: 3 ولجد

سرفصل

 تحقیقاتی
 های زیربخشعنوان پروژه

ت اجتماع
مطالعا

-ی

فرهنگ
 ی

ت
در صنع

برق
 ،یمطالعات فرهنگ یاجرا یبرا یتیو حما یقانون یساز و کارها نیتدو-1 

 .برقدر صنعت یاجتماع

  برقدر صنعت یاجتماععلوم یهانهیفكر در زماتاق لیشكت -2

 .برقدر صنعت یاجتماع یفرهنگ یهاپژوهش ینجسازیانجام مطالعات ن-3

 .برقصنعت یهاتیفعال یاجتماع-یفرهنگ یشناسبیانجام مطالعات آس-4

ارتقاء سرمایه
 

تاجتماعی در 
صنع

برق
 

جلب  یبرق براصنعت یهاتحقق وعده یبرا ینظارت یساز و کارها یطراح-1

 ی.اجتماعهیسرما شیاعتماد و افزا

 كردیبرق با روبا صنعت نیمشترک یو تعامالت اجتماعارتباطات  یبررس-2

 ی.اجتماعهیبهبود سرما

رق و ارائه بدر صنعت یاجتماعهیسرما شیثر بر افزاؤعوامل م ییشناسا-3

 .بهبود آنها یراهكارها

 های تحقیقاتی بندی پروژهاولویت     .4.1

  هایها، برای زمانبندی اجرای آنها، سرفصلشدن پروژهپس از نهایی

کلیدی، شامل  شاخص 4رو بندی قرارگرفتند. از اینتحقیقاتی مبنای اولویت

قبلی، ادبیات  تمامی فاکتورهای شهودی و ذهنی خبرگان با توجه به تجربه

-1شد، که شامل: مغزی مشخصپژوهش، مصاحبه با خبرگان و طوفان
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وژه ضرورت پر-2های تأثیر(، اهمیت پروژه )از لحاظ استراتژیک و حوزه

فوریت پروژه -3به شرایط فعلی(، ضعف با توجه)اضطرار برای رفع نقاط

اثرگذاری نتایج  دامنه-4تر( و )التزام به انجام در زمان مشخص و سریع

ضعف و تهدیدات و ایجاد بهبود( است. در ادامه با دهی نقاط)حجم پوشش

اهمیت، بی =نسبتا1)تایی پنجها از طیف لیكرت توجه به کیفی بودن شاخص

=اهمیت بسیار زیاد( 9اهمیت زیادو -7=اهمیت متوسط، 5کم،  = اهمیت3

شانون و ارزیابی جهت تعیین وزن از آنتروپیها برای امتیازدهی به شاخص

این ارزیابی  ،اجرابه منظور  استفاده شد.ها ها در مقابل شاخصسرفصل

به صورت نرم ها خبره صورت گرفت. در نهایت ابتدا ارزیابی 30توسط 

های میانگین وزنی ساده( ارزیابی(SAWخطی نرمالیزه شده و با رویكرد 

نتایج ترتیب گیری شدند. ارزیابی میانگین 30موزون محاسبه و تمامی 

 باشد.می« 4جدول »به شرح های تحقیقاتی سرفصلاولویت 

های های تحقیقاتی به تفکیک حوزهبندی سرفصل: اولویت4 جدول

 و زمان، هزینه و پیشنیازی اجرای آنها استراتژیک

حوزه
 

 سرفصل تحقیقاتی

ت
اولوی

 

 ارزش

SAW 
 پیشنیازی

 - 0.086 1 های زیرساختیپروژه -

ت اجتماعی 
مطالعا

ت
در صنع

برق
 

 0.082 2 برقفرهنگی در صنعت-مطالعات اجتماعی
الف 

S1S2+3 

 S2S3+3 0.079 3 رقبدر صنعت یاجتماع هیارتقاء سرما

اطالع
ر

سانی و تعامل
اجتماعی با 

ف
صر

م
کنندگان

 

 یهاستمیس یشناسبیمطالعات آس

به  یرسانخدمت یریبازخوردگ ،ییپاسخگو

  نیمشترک

4 0.075 S3S4+3 

 یهاستمیس تعامالت، ارتباطات، یشناسبیآس

  نیو رفتار با مشترک یرسانامیپ
5 0.071 4-5S4F 

 یرسانو اطالع یآموزش یهاستمیس یطراح

 یانرژ نهیبا مصرف به  غاتیو تبل یمعمو
6 0.067 3+6S5S 

گ 
فرهن

ف
صر

م
 S5S7+6 0.064 7 مصرف یسازفرهنگ 

 8S6S+6 0.061 8 مصرف تیریتوسعه مد

کارکنان
 

 S8S9+3 0.058 9 برقدر صنعت یبه منابع انسان ینگاه راهبرد

مدیران
 S9S10+3 0.056 10 رقبدر صنعت یپرورنیجانش ستمیبهبود س 

 11S9S+6 0.053 11 برقصنعت تیریدانش در مد تیریتوسعه مد
 12S11S+3 0.048 12 برقدر صنعت یتیریتوسعه تفكر مد

حوزه
 

 سرفصل تحقیقاتی

ت
اولوی

 

 ارزش

SAW 
 پیشنیازی

برنامه
ی 

ریز

ک
استراتژی

 

در  یسازمان یهایبهبود مستمر استراتژ

 برقصنعت
13 0.045 

S10S13+1

F12S13+7 

ساختار 

ت
صنع

برق
 

 0.043 14 رقباصالح ساختار صنعت
S11F14+0

F13F14+0 

صوصی
خ

ی
ساز

 تیعوامل موثر بر موفق کیستماتیس یبررس 

 یسازیخصوص

 (44اصل  یهااستی)س

15 0.040 
F14F15+0

F12S15+3 

ت
زیس

محیطی
در  یرسانو اطالع تیشفاف جادیو ا یبررس 

 برق دیتول یطیمحستیخصوص مسائل ز
16 0.037 

F14S16+3 

F15F16+0 

 یطیمحستیو ز یشناسبیانجام مطالعات آس

 آن ایتوسعه یهابرق و تبعات طرحدر صنعت
17 0.034 

F15S17+6 

0+17F16F 

باشد. ماه تأخیر می 3شروع فعالیت دوم بعد از شروع فعالیت اول با  دهندهنشان 2S1S+3الف.

 باشد.منفی بوده و به معنای شروع با تعجیل می Lag دهندهعالمت منفی نشان

 5راه ترسیم نقشهی زمانبندی و تهیه برنامه .4.2

 اجتماعیحوزه مدیریت و علوم ساله

ها با بندی پروژهپس از اولویتراه، در گام آخر به منظور رسم نقشه

های پیشنیازیهر سرفصل تحقیقاتی،  بینی هزینهپیشزمان، به فاکتور توجه

و   این حوزه به یبودجه ساالنه تخصیص محدودیتالزم برای هرپروژه و 

به راه این حوزه ساله برای نقشه 5زمانبندی گان، در نهایت یک تأیید خبر

 بدست آمد.« 6شكل »شرح 

 گیرینتیجه .5

اجتماعی، ومراه مباحث مدیریت و علدر این پژوهش برای تدوین نقشه

راه با توجه آن، بررسی و در نهایت متدولوژی نقشههای مختلف ترسیمروش

 5. در ادامه شدسرعت اجرا انتخاب برق وی موفق اجرا در صنعتبه تجربه

های دو کشور آمریكا و خانهسند باالدستی به همراه مطالعات تطبیقی وزارت

مالزی و مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در این زمینه بررسی شدند تا 

ساختار یافته با خبرگان این صنعت ی نیمهای مهم برای انجام مصاحبهمحوره

مهم  انداز با توجه به محورهایو چشم شود. سپس مأموریتمشخص

تقرایی  ها با روش استحلیل محتوا نتایج مصاحبهمطالعات، تدوین و با رویكرد

ها از جمالت کلیدی، چالش گرفت. به این نحو که در آغازموردبررسی قرار

بندی محورهای آنها و یكپارچگی موارد ضعف استخراج و با دستهو نقاط



 محتوابرق ایران با رویكرد تحلیلاجتماعی در صنعتو علوم یمدیریتمباحث راه تدوین نقشه
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ضعف موجود، اطشد و برای نقراتژیک بحث مشخصهای استبه، حوزهمشا

 های تحقیقاتی شكستهبه پروژهشد که راهكارهایی با نظرخبرگان مطرح

. در شدهای تحقیقاتی تعریفی مشابه سرفصلهابرای پروژه همچنین شدند.

و استفاده از آنتروپی  MADMهای از روش SAWنهایت با رویكرد 

نفر از خبرگان،  30با مقیاس لیكرت توسط ها بندی پروژهشانون، اولویت

ساله برای  5راه ها، نقشهبررسی و با تعیین زمان، بودجه و پیشنیازی سرفصل

 .شدتدوینبرق صنعتاجتماعی و علوم یمدیریتمباحث 

 قدردانی

ها و مساعدت دانند که از حمایتنویسندگان این مقاله بر خود الزم می

نیرو و خبرگان اجتماعی پژوهشگاهو علوممدیریت  مدیران گروه پژوهشی

کمال تشكر و قدردانی را ها، برق به منظور انجام اثربخش مصاحبهصنعت

 بنمایند.

 برق ایرانصنعت اجتماعیو علوم یمدیریتمباحث ساله  5راه نقشه :6شکل 
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