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  مدیریت بر آینده با الگوي تدوین استراتژي تکنولوژي
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2

علیرضا ارسالن،  ،
3

 tahery.jd@gmail.com  دانشگاهی استان یزد، جهاد اي، مؤسسه آموزش عالی جنب برق منطقه ، بلوار دانشجو،یزد 

taherireyhaneh@yahoo.com  تحصیالت تکمیلی واحد تهران جنوب،-دانشگاه آزاد اسالمی-تهران 

ar.arsalan@gmail.com  ،جهاد دانشگاهی استان یزد اي، مؤسسه آموزش عالی جنب برق منطقه ، بلوار دانشجو،یزد 

:چکیده

شـک   بی. بینی آینده دارند ها و جامعه براي ماندگاري و موفقیت، نیاز به الگو و پیش مدیران و کارآفرینان در سازمان

تکنولوژي عامل برتري و پیشگامی در رقابت . ها در جهان امروز، تکنولوژي است مهمترین مؤلفه در موفقیت سازمان

ک مسـئله در سـطح کـالن    در مقطع حاضر بـه عنـوان یـ   » الگوي تدوین استراتژي تکنولوژي«. ها شده است  سازمان

عامل ایجـاد و توسـعه آن اسـت بـه     » انسان«مقاله حاضر از این لحاظ که تکنولوژي پدیده اي است که . مطرح است

ضـمن تأکیـد بـر محـور مطالعـات اسـتراتژي،       در این مقاله سعی شده اسـت  . پردازد جستجوي پاسخ این مسئله می

م با واقعیات محیطی تطبیق یافته و در نهایت مدلی ارائه شود که مبانی تئوري همگاتکنولوژي و مدیریت تکنولوژي، 

  .برداري و استفاده عملیاتی را داشته باشد قابلیت بهره

  

  مدیریت تکنولوژي ،مطالعات استراتژي، تکنولوژي :واژه هاي کلیدي

  

  

  مقدمه -1

هاي  گیري امروزه آنرا مؤلفه اصلی در تصمیم. نماید ها را تشریح می تکنولوژي یکی از عوامل کلیدي است که اجتماعات یا تمدن

تدوین استراتژي تکنولوژي تا حد زیادي از  گرچه. اند کنند و برخی از محققین تکنولوژي را ثروت ملل نامیده استراتژیک قلمداد می

اي  نیز با مسایل ویژه ي تکنولوژي، تدوین استراتژي آن کند، اما به دلیل ماهیت ویژه ها پیروي می منطق تدوین دیگر استراتژي

در هر ) اي وظیفه(هاي کارکردي  ترین استراتژي طور کلی در این معنا تردید نیست که استراتژي تکنولوژي یکی از مهم به. روست روبه

[1] .سازمان باشد) مادر(هاي استراتژي بزرگ  ي هدف کننده است و باید پشتیبانی سازمان

  

                                                
0351- 5224765، 09131580104، مسئول قسمت حسابداري جهاد دانشگاهی استان یزد :نویسنده مسئول -*1

09132516530، مهندسی برق، عضو گروه تحقیقدانشجوي کارشناسی ارشد  2

  09131511298، جهاد دانشگاهی استان یزدریزي و توسعه  مسئول برنامه ومشاور اجرایی  ٣
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مدیریت تکنولوژي - 2

هاي  تکنولوژي. انسان همواره از تکنولوژي استفاده و آن را مدیریت کرده است. یریت آن، پدیده جدیدي نیستتکنولوژي و مد

مدیریت تکنولوژي به عنوان . کید بر اثربخشی، ارزش افزایی و سرعت، اقتصاد جهانی را به شدت دگرگون ساخته استأپیشرفته با ت

مدیریت تکنولوژي، هنر و علم خلق . ی ضروري استسازمانبقا و رشد هر  شایستگی محوري محسوب شده و به گونه عملی براي

شرکتهایی که بتوانند در فضاي امروزي به حیات خود ادامه دهند و . ارزش با استفاده از تکنولوژي در کنار سایر منابع سازمان است

مدیران تکنولوژي با موضوعهاي متنوعی سر و . ارندموفق باشند، توان رویارویی با انواع چالشها از جنس سرعت، هزینه و کیفیت را د

مسئولیت اجتماعی و اخالق تجاري، از ابعاد مهم مدیریت . اي و استراتژیک است کار دارند که نیازمند مهارتهاي تجاري، فرا رشته

ز ارزیابی و پیش بینی صنعتی نیست که بدون مدیریت تکنولوژي، و درنتیجه بدون نوعی ا سازمانهیچ سازمان و  .تکنولوژي هستند

[2]. تکنولوژي، بتواند به حیات روزمره خود ادامه دهد

  

  تعریف مدیریت تکنولوژي - 1-2

سازد و شامل  مدیریت تکنولوژي، در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب، و بکارگیري تکنولوژي را ممکن می

[5] .دهد برآورده ساختن نیازهاي مشتري قرار میها را در راستاي خدمت به بشر و  ولیتی است که این فعالیتئمس

  

از دیدگاه مدیریت . زند هم پیوند می اي است که علوم، مهندسی، و مدیریت را به رشته تکنولوژي یک مبحث بیندیریت م

ي فکري،  تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه ترین عامل تولید ثروت است که می تکنولوژي، تکنولوژي اصلی

شکل .اندارد و کیفیت زندگی را شامل شودي موثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل موثر در ارتقاء است تفادهاس

[3].دهد اي مدیریت تکنولوژي را نمایش می طبیعت بین رشته) 1(

  

  
  )1(شکل 

  

ارزیابی تکنولوژي - 3

 البته .تا بتوانند همگام با تغییرات تکنولوژي جلو بروند دارندي استراتژي تکنولوژنیاز به یک گرا و رقابت جو  هاي آیندهسازمان

.است سازماننیازمند پیش بینی و ارزیابی تکنولوژي از منظر نیز تدوین این استراتژي 
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  ضرورت مدیریت تکنولوژي -4

 :کنونی عبارتند ازمهمترین دالیل توجه به مدیریت تکنولوژي در دنیاي

وژیکسرعت گرفتن تحوالت تکنول

 سازي طبق سفارش از تولید انبوه به انبوه(تغییر در قلمرو

 ي رقابت و تغییر قوانین رقابت حضور کشورهاي جدید در صحنه(تغییر در رقابت

مدیریت تکنولوژي اجزاي مختلف عملیاتی سازمان همچون تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی، پرسنل و اطالعات را تحت 

  [1])2شکل ( .شود هاي عملیاتی و استراتژیک سازمان را شامل می داده و فعالیتتأثیر قرار 

  

  
  2شکل 

  

  روند تغییرات تکنولوژي - 5

  )3شکل . (با توجه به نرخ شدید تغییرات تکنولوژي، مدیران موفق آنهایی هستند که از تغییرات به نفع سازمانشان استفاده کنند

  

  
  3شکل 

  

  پیشرفت تکنولوژي -6

بـا توجـه بـه    ) yمحور (هنگامی که شاخص عملکرد تکنولوژي . کند تبعیت می sد عملکرد تکنولوژي از نموداري به شکل بهبو

  .گویند می sشود که به آن نمودار  حاصل می sشکلی شبیه . ترسیم شود) xمحور(محور زمان 
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  4شکل 

  

تعریف استراتژي  -7

دراز مدت بواسطه آندر جهت تحقق اهداف و برنامه ریزي  سازمان یندهآشناخت : استراتژي.

شدبامی ا رقببرابر در  سازمان برنامه و طرح الزم براي پیروزيشامل  هوم تجاريفاستراتژي در م.  

 ید کرده و سپس آنچه را که سازمان می تواند انجام دهد، یأعالیت هاي سازمان را تفاستراتژي در گام اول باید محور اصلی

این امر به آنها کمک می کند تا بهتر رقابت کرده، و . برنامه ریزي استراتژیک را نهادینه نمایدهاي یت عالفو  ودهتدوین نم

  .موقعیت خود را در بازار تقویت کنند

  

مدیریت استراتژیک -8

 ، رایندي است که از سه بخش مهم و مرتبط به هم تشکیل شده استفمدیریت استراتژیک:

رنامه ریزي استراتژیکب:  

ن دورنماي استراتژیک و تدوین استراتژيتعیی  

  

پیاده سازي استراتژیک:  

تعیین و گماردن واحدهاي عملیاتی مناسب براي  ،عالیت هایی که باید صورت گیرندفهرست تمام ف

  پیاده سازي اقدامات اجرایی 

  

ارزیابی استراتژیک:  

 گیري سازمانی که امکان رایند یادفشامل معیارهاي عملکرد، سازو کارهاي بازخور، بهبود مستمر

.کند اهم میفررا ي سازمان پاالیش استراتژي و اصالح طرحها و برنامه ها

  

. رصت هاي موجود در محیط بستگی داردفقیت آمیز استراتژي، به سازگار کردن منابع در دسترس سازمان و فتدوین مو

تشکیل ماتریس . رایند تدوین استراتژي استفی در رصت ها و تهدیدهاي خارجی، گام مهمفو قوت داخلی و  فشناسایی نقاط ضع

گران می توانند عوامل مشخص  و قوت، فرصت ها و تهدیدها، ابزار بسیار مفیدي براي این کار به شمار می رود که تحلیل فنقاط ضع

.را بازنگري کرده و چهار نوع استراتژي متفاوت تدوین نمایندSWOTشده در ماتریس
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:فرصت –تراتژي نقاط قوت اس.1

سازمان با بهره گیري از نقاط قوت خود می کوشد تا از فرصت هاي خارجی نهایت استفاده را ببرد.  

  

  :فرصت ها–استراتژي هاي نقاط ضعف.2

می کند تا با استفاده از فرصتهاي موجود، بر نقاط ضعف خود غلبه کند شسازمان تال.  

  

  :استراتژي هاي نقاط قوت و تهدیدها.3

وت خود بهره می گیرد تا تهدیدهاي خارجی را دفع کرده و از آنها دوري گزیندسازمان از نقاط ق.  

  

  :تهدیدها –استراتژي نقاط ضعف .4

 سازمان رویکردهاي مناسبی اتخاذ می کند تا نقاط ضعف خود را کاهش داده و از تهدید هاي خارجی

دوري نماید

  

که سازمان می تواند مناسب ترین استراتژي را انتخاب مبین استراتژي هایی است WT , ST, WT, SOسلول هاي ماتریس

اده از فدر این میان می توان شاخص ها و معیارهاي مطلوب را با است. کرده و براي خود استراتژي مناسبی را ارزیابی و تدوین کند

میانگین امتیازهاي . تیاز دادو بر اساس آن مقیاس، به آنها ام هدر آور، به صورت کمی انجام د)همچون مقیاس لیکرت(مقیاس وزنی 

[5] .اده قرار گیردفهر استراتژي می تواند به عنوان راهنما در انتخاب گزینه بهینه مورد است

  

  استراتژي تکنولوژي - 9

مهار و . هدف از استراتژي تکنولوژي، دستیابی به مزیت تکنولوژیکی پایداري است که مزیت رقابتی مشخصی را به دنبال دارد

.هایی باشد که به دقت و به خوبی طراحی شده باشند هاي شرکت بایستی مطابق با برنامه ري تکنولوژيبه کارگی

 است سازمانبکارگیري، توسعه و نگهداري کلیت دانش و توانایی  :استراتژي تکنولوژيتعریف.

  

 ي  کالن سازمان در حوزه توان آن را ترجمان استراتژي یک استراتژي عملیاتی است که می :استراتژي تکنولوژيتعریف

هاي بلندمدت سازمان را از طریق  طوري که روش کسب موقعیت برتر رقابتی یا روش تحقق هدف تکنولوژي دانست، به

  )حسین اثباتی، امیرهوشنگ کریمیان، حمیدرضا آقاپور(کند تکنولوژي تعیین می

  

ر و استراتژي تکنولوژي، ارتباطی مناسب برقرار مدیریت تکنولوژي زمانی موفق خواهد بود که میان استراتژي کسب و کا

  . مالی و نیروي انسانی در راستاي تحقق اهداف تعیین شده است یکپارچه سازي نوآوري تکنولوژي با تولید، بازاریابی، .شود

  

  و مدل تدوین آن تدوین استراتژي تکنولوژي -10

میسر نیست، بلکه کسب اطالعات کافی از محیط براي اتخاذ در دنیاي پرتحول امروز، نه تنها حرکت بدون هدف و استراتژي 

شود که نام آنها گویاي ماهیت روش  در بحث مدلسازي، به سه روش اشاره می  عموماً. هدف و استراتژي مناسب، امري الزامی است

  .الگوي کامل، الگوي نیمه ساخته، بدون الگو: است
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. بستگی داردو یا میزان پویایی و نوآوري ات، درجه قطعیت و ثبات هاي مزبور به میزان اطالع انتخاب هر یک از روش

در مقابل گروهی قرار . رویکردهاي مختلف به تدوین استراتژي سبب شده است که برخی داشتن یک مدل مشخص را ضروري بدانند

ین الگوي استراتژي قرار دارند، اما هاي تدو بین این دو حد، طیفی از روش. دانند دارند که تدوین استراتژي را کامالً اقتضایی می

. هدف این مقاله نیز بر اساس یک الگوي نیمه ساخته است. شد پذیري باالیی برخوردار با فترین شیوه، مدلی است که از انعطا مناسب

هاي مختلف معرفی  شود یک مدل تلفیقی در قالب الگوي تدوین استراتژي توسعه تکنولوژي طراحی و گزینه در اینجا سعی می

  .شوند

  

  هاي محیط فرض پیش - 10- 1

  :شوند عبارتند از می نیازهاي محیط که در قالب پیش فرض مطرح

هاي جهانی و منطقه توانایی مقابله با رقابت

قابلیت مانور و پاسخگویی سریع

قابلیت توسعه و امکان حفظ توانایی متناسب با روند جهانی

گذاري متناسب با کاهش منابع و جذب نیازها از منابع بیرونی تنظیم سرمایه

افزایش قدرت تکنولوژیکی و اثربخشی

ر و رقابت در بازار جهانی، منطقه و ملیقدرت حضو

افزایش سهم بازار و توسعه منابع

افزایش سودآوري و ماندگاري

  

سادگی فرآیند، داشتن ابعاد محوري، تطبیق با رویکرد   قابلیت انعطاف،: ها برخوردار باشد عالوه بر این باید از این ویژگی

ها،  ها، مدیریت بر فرصت ها و تکنولوژیست ایجاد پل ارتباطی بین استراتژیستتأکید بر محور سیاستگذاري و هدفگذاري،   سیستمی،

  .یکپارچگی فرایند از کل به جزء و بالعکس

  

  ساختار محیط - 2-10

. کند که ساختار سازمانی از یک ساختار عمودي به یک ساختار افقی تبدیل گردد حضور در یک بازار رقابتی ایجاب می

سازي، استفاده از منابع بیرونی،  هاي کوچک روش:بهبود سازمان در اختیار مدیریت قرار دارد عبارتند ازابزارهاي دیگري که براي 

وجه مشترك تمام این . تجدید ساختار، تنوع، ساختارهاي بدون کارخانه، مراکز طراحی و تحقیق و توسعه بیرونی و مونتاژ در بیرون

هاي واکنش  سازمان«ویی سریع به نیاز مشتري است و از این رو تحت عنوان الگوها، محور قرار گرفتن مشتري و قابلیت پاسخگ

پذیري، زمان و سرویس  انعطاف  هایی بر پایه شش بعد رقابتی هزینه، کیفیت، قابلیت اتکا، چنین سازمان. شوند مطرح می» سریع

  .گیرند شکل می

  

  محیط صنایع -10- 3

هاي دو دهه آخر قرن بیستم،  پارادایم. عصر حاضر بیشتر شده استنقش محوري تکنولوژي در محیط صنایع با تحوالت 

زمان و   محدودیت منابع،. به محیطی پویا با عدم قطعیت باال سوق داده استریزي  ها را از محیط ایستا، باثبات و قابل برنامه سازمان

پذیري و در نهایت  پذیري را به ریسک بتهاي این محیط جدید است که بر صنایع حاکم شده است و مسئله رقا اطالعات از شاخص
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هاي محیط صنایع، فرآیند مدیریت استراتژیک را در سه فضاي  ها با توجه به ویژگی استراتژیست. عدم امنیت تبدیل کرده است

ها و  ت، ارزشگیري مأموری گام اول در فضاي ذهنی ـ آرمانی با شکل. آروند ذهنی ـ آرمانی، ذهنی ـ عملیاتی و عملیاتی به اجرا درمی

هاي مناسب براي اهداف اجرایی،  دوم در فضاي ذهنی ـ عملیاتی شامل بررسی گزینهگام . شود انداز صنایع برداشته می چشم

هاي  ریزي و اجرا فعالیت ریزي و بودجه در فضاي عملیاتی، سازماندهی و اصالح ساختار، برنامه. هاست ها و استراتژي سیاست

  . اند محوري

  

  یند تدوین استراتژي در سطح زمانفرآ - 10- 4

ها در جهت پاسخگویی به نیازهاي استراتژیک که بنا به شرایط محیطی در محورهاي رقابتی و اثربخشی تمرکز بیشتر  سازمان

استراتژي سطح سازمانی به مسایلی چون تعیین مسیر و . دهند یابد، ابعاد مختلفی را در طراحی استراتژیک مورد نظر قرار می می

هاي تنوع و رشد و مدیریت منابع و   هاي رقابتی، انتخاب تاکتیک ریزي استراتژیک سازمانی، انتخاب فعالیت هت استراتژیک، طرحج

  .پردازد هاي سازمانی می توانمندي

  

  ساختارهاي سطح سازمانی - 5-10

عملکرد یک سازمان هنگامی . داي طراحی شود که از استراتژي مورد نظر شرکت حمایت کن ساختار یک سازمان باید به گونه

  :اند بسیار مهم است یابد که استراتژي با ساختار سازمانی ارتقا می

.اي براي رسیدن به هدف است ساختار، یک غایت نیست، بلکه وسیله.1

.آل هیچگاه وجود ندارد ساختار ایده.2

هاي کارمندان، نشان دهنده عدم  کامیهاي عملیاتی، ارائه خدمات نامناسب به مشتریان، مشکالت ارتباطی و نا تاکارآیی.3

.باشد تطابق استراتژي با ساختار می

  

  :طراحی استراتژي سطح سازمان -10- 6

هاي  اغلب سازمانها، فعالیت تمرکز، ادغام عمودي و تنوع: رویکردهاي عمده در استراتژي توسعه در سطح سازمان عبارتند از

این نوع استراتژي در سطح سازمانی، تمرکز نام . کنند بازار واحد شروع می خود را با یک گروه کوچک محصوالت و خدمات و یک

استراتژي در نگاهی دیگر، . نقاط قوت استراتژي تمرکزي به وضوح قابل مشاهده است  هنگامی که شرایط صنایع، جذاب باشند،. دارد

  .کنند ي مشغول هستند جلوگیري میهاي غیرتمرکز تمرکزي از ازدیاد سطوح مدیریتی و وظایف کارمندانی که در شرکت

بخصوص هنگامی که شرایط از ثبات کافی برخوردار . هایی را به دنبال خواهد داشت هاي تمرکزي، ریسک از سوي دیگر استراتژي

. آورد هاي تابع استراتژي تمرکزي به وجود می هاي دیگري را براي سازمان منسوخ شدن محصول و توقف رشد صنایع، ریسک. نباشد

هاي موفق، به دلیل  تعداد بسیار زیادي از سازمان. گردد ین نوع استراتژي نیز به جریان نقدینگی و سودآوري غیر یکنواخت منجر میا

در عصر حاضر استراتژي توسعه سازمانی، عموماً از الگوهاي ادغام . اند اشباع بازار و افزایش رقابت، این نوع استراتژي را رها کرده

  .کنند حصوالت، بازارها و یا فرآیندهاي تغییر و تبدیل منابع، پیروي میعمودي یا تنوع م
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  ادغام عمودي -10- 7

ادغام عمودي، . زنجیره عرضه صنایع حضور دارداین واژه نمایانگر این است که یک شرکت تا چه اندازه در مراحل مختلف 

ها  به همین دلیل بسیاري شرکت. از این فنون برخوردار نیستند ها ها و فنون مختلفی است که برخی از شرکت اساساً نیازمند مهارت

  .آورند هاي مختلف تنوع روي می به سمت شکل  کنند و مستقیماً از ادغام عمودي خودداري می

  

  تنوع -8-10

وع همگن و تنتنوع : توان به دو مقوله تقسیم کرد تنوع را می. هاي مختلف صنعت است منظور از تنوع، فعالیت در شاخه

. هاي سازمانی یا با محور تجارت مرتبط باشد شود که تا حدودي با حیطه فعالیت هایی گفته می تنوع همگن به فعالیت. غیرهمگن

در خال حاضر مدیران بر این باورند که تنوع غیرهمگن به دلیل افزایش . شود تنوع غیرهمگن به هیچ الگویی از وابستگی مرتبط نمی

تنوع همگن . هاي ایجاد کرده است مشکالت زیادي را براي مدیران اجرایی در سازمان  لوژیکی در صنایع،پیچیدگی و تغییرات تکنو

هایی است که در میان محصوالت، خدمات، بازارها و یا فرایندهاي تبدیل منابع در تجارت وجود دارد و به نظر  بر شباهتمبتنی 

  .شوند افزایی می رسد که این شباهت منجر به هم می

  

  هاي اجرایی استراتژي تنوع روش - 9-10

تلفیق دو (، ادغام از طریق خرید )هاي داخلی سازمان با استفاده از توانمندي(هاي مشارکت داخلی  ها شامل پیمان این روش

. است) تقسیم منابع و ورود به بازارهاي جدید(، و هم پیمانی استراتژیک و مشارکت خاص )شرکت با خرید یکی توسط دیگري

  

یک تکنولوژيمسیر حرکت استراتژ -11

تدوین استراتژي با جهت گیري مشخص.1

  بکارگیري قابلیت هاي تکنولوژیک.2

  رسیدن به سطح باالیی از بهره وري .3

  . انجام فعالیت هاي تهاجمی و پیگیر در بازاریابی.4

  

قیت هر سازمانفجهت گیري استراتژیک، امري حیاتی براي مو -12

هوم فم. نیازهاي مشتریان و عوامل محیطی، بستگی دارد سازمان، ه تغییرات تکنولوژيتنظیم و مشخص کردن جهت، ب

.است“ قابلیت محوري”اساسی و زیر بنایی در تدوین استراتژي تکنولوژي، همان 

  

قابلیت : مانند. ردي داشته باشدفارزش منحصر  می باشد که ساخت محصول یا خدمتی که براي مشتریان: قابلیت محوري

مهارت کارکنان ، دانش مدیریت ، دکنراهم می ف که زمینه مؤثر و کارآمد مدیریت عملیات راهایی زیر ساخت، حورينی مف

  سازمان

 قابلیت هاي محوري هر سازمان به محصوالتی محوري تبدیل می شوند که می توانند در قالب یک یا چند محصول نهایی

 .یان متصل می کنداین محصوالت نهایی سازمان را به مشتر. ظاهر شوند
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 استراتژي تکنولوژي کسب و کار را حول این  را به مثابه مزیت خاص بداند و سازمانمدیریت باید قابلیت هاي محوري

  .قابلیت تدوین کند

گیري نتیجه -13

عه و عامل ایجاد دانشمندان بر آن اتفاق نظر دارند تکنولوژي و مدیریت عقالیی است، چرا که تکنولوژي را موتور توسآنچه که 

، تعبیري از مدیریت با موفقیت استگیري در محیط پویا براي بقا و ماندگاري توام  دانند و مدیریت عقالیی که تصمیم ثروت می

هاي مؤثر و کلیدي آینده،  بینی تکنولوژي مدیریت استراتژیک، استراتژي توسعه تکنولوژي و پیش. باشد می 21استراتژیک در قرن 

نگر براي اداره جامعه فردا و حضور در آینده براي ایفاي نقش مدیریت اثربخش  هاي توانمند و آینده نوعی نیاز به انسان تداعی کننده

هاي ارزیابی  اصالح و بهبود مستمر بر پایه شاخص. شود هاي متعدد در هر سطح، سبب پویایی و بهبود نظام می ایجاد گزینه. هستند

کنند که  هاي پویا و سیستمی این مزیت را ایجاد می سرانجام اینکه مدل. گر است ي پایدار و تحولهاي الگوها و کنترل، از ویژگی

سازي و  به این ترتیب جریان تصمیم. هاي مؤثر و مرتبط بپردازد به پدیده  مدیریت از قرار گرفتن در سرگردانی رهایی یابد و صرفاًً

  .شود گیري مدیریت روانی می تصمیم
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