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تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین

  طالعه مورديم

  هوائی ي توسعه تکنولوژي در یکی از صنایعگامهاي تدوین استراتژ

  و تحلیل دستاوردهاي حاصل از آن 

  

امیر هوشنگ کریمیان
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چکیده

صنایع مختلف مورد / بعنوان یکی از حیاتی ترین نیازهاي بنگاهها  تکنولوژيتوسعه  استراتژي تبییندر دو دهه اخیر ،

یهاي اسـتراتژ توجه ویژه قرار گرفته و بسیاري از صاحبنظران این حوزه ، بـه لحـاظ تأثیرگـذاري عمیـق آن بـر سـایر       

 استراتژيهدف از تدوین . ه اند هاي عملیاتی طبقه بندي نموداستراتژیعملیاتی بنگاه ، آن را در سطحی باالتر از سایر 

یکی وبلند تکنولوژبنگاه ، روش کسب موقعیت برتر رقابتی و چگونگی تحقق اهداف / در یک سازمان  تکنولوژيتوسعه 

مدت آن است که این امر از طریق تعیین اولویتهاي سرمایه گذاري و نیز روش کسب و توسعه تکنولوژیهـاي منتخـب   

در سـطح  ( تکنولـوژي  اسـتراتژي سعی گردیده تا بـا معرفـی اهمیـت و جایگـاه      ]1[ قیقتحدر این . صورت می پذیرد 

هـوائی   مر ، در سطح یکـی از صـنایع  ، مراحل و تجزیه و تحلیل گامهاي تدوین و اجراي یک نمونه عملی این ا) بنگاه 

  . گیرد کشور مورد بررسی قرار گرفته و نتایج و دستاوردهاي حاصل از آن مورد بحث و کنکاش قرار 

  

  توانمندي-ماتریس جذابیت ،موتورهاي توربینی سبک هوایی ،استراتژي تکنولوژي :واژه هاي کلیدي 

  

  

مقدمه -1

  : هدف اصلی تحقیق  -1-1

                                                
  کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژي -1
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٢

در یکی از صنایع هوائی و با تمرکز بر یکی از حوزه هاي کسب  هدف اصلی این تحقیق تدوین استراتژي توسعه تکنولوژي

 است که به طور کلی نتیجه آن دستیابی به اولویتهاي سرمایه گذاري در زمینه )  توربینی سبک هواییموتورهاي  (و کار آن 

   .بوده استدر این حوزه توسعه تکنولوژي و یافتن روش مناسب جهت تأمین ، توسعه و بهره برداري از تکنولوژیهاي منتخب 

  : ضرورت و اهمیت تحقیق  -2-1

  : بطور کلی می توان دالیل ضرورت و اهمیت این تحقیق را به شرح ذیل خالصه و عنوان نمود 

 یک و حیـاتی در  اسـتراتژ با ویژگی و اهمیتی  تکنولوژيدر ایجاد مزیت رقابتی باعث گردیده که  تکنولوژيدر حال حاضر نقش

  .رح شده و مورد توجه واقع گرددصنعت مط/ سطح یک سازمان 

 برخی به نوعی  .قرار گرفته است  توجهبه عنوان یکی از اصلی ترین نیازهاي بنگاهها و صنایع مورد  تکنولوژي استراتژيامروزه

گاه طبقه بندي یهاي عملیاتی یک بناستراتژرا در سطحی باالتر از سایر  استراتژي، این ٢ دانیالاز جمله  این حوزهاز صاحبنظران 

  . ]8و2[و منظور نموده اند

 بوده که این امر موجب تعیین روش کسب  تکنولوژيکالن سازمان در حوزه  استراتژي تفسیر، تکنولوژي استراتژياز آنجائیکه

  .] 4و3[یک می باشد استراتژلذا تدوین آن امري حیاتی و  ،موقعیت برتر رقابتی و بقاء آن میگردد

در حال توسعه ، به چالش ودغدغه اي اساسـی بـراي مـدیران     محدودیت روز افزون در منابع سازمانها ، باالخص در کشورهاي

  .  یها را حائز اهمیت ویژه و خاصی نموده است تکنولوژتبدیل شده و لذا اولویت گذاري در زمینه برنامه ریزي و توسعه 

  صنعت مورد مطالعهتاریخچه و آشنائی اجمالی با -3-1

یکی در حوزه موتورهاي توربینی هوائی و صنعتی را در سطح  تکنولوژي، مسئولیت و مرکزیت توسعه  صنعت مورد مطالعه

. بر عهده داشته و از این نظر داراي موقعیتی ویژه و جایگاهی منحصر بفرد در کشور می باشد از سازمانهاي صنعتی هوائی کشور

/ نی بـا کمـک مراکـز تحقیقـاتی    ي تـوربی ضرورت گسترش و تعمیق فعالیتهاي مرتبط با طراحی ، ساخت و تولید انواع موتورهـا 

صنعتی داخل و خارج از کشور ، انتقال فناوري از سایر کشورها در زمینه هاي مورد نیاز براي رفع تنگناهـاي طراحـی ، تولیـد و    

توسعه درونـزا در ایـن   ) هدفمند ( ارتقاء دانش فنی در کشور و نیز ایجاد زیر ساختها و بسترهاي الزم به منظور رشد و گسترش

  . نه ، از انتظارات اساسی مورد نظر از این صنعت می باشد زمی

  : تکنولوژي استراتژيمفهوم و ابعاد  -4-1

عبارتست از تعیین اولویتهاي سرمایه گذاري در زمینه توسـعه   تکنولوژي استراتژيبر مبناي عقیده برخی از صاحبنظران ، 

   صـورت ) و یا فاکتورهـاي کلیـدي موفقیـت در بـازار     ( هاي کالن واهداف بلند مدت سازمان  اتژيراستکه با توجه به  تکنولوژي

را وسیعتر دانسـته و آن را عبـارت از    تکنولوژي استراتژيبرخی دیگر از محققین چهارچوب تصمیمات مرتبط با . ]5[گیرد  می

محصول و فرآیند خود اتخاذ مـی نمایـد ،    تکنولوژياز تصمیمی که سازمان در ارتباط با سرمایه گذاري ، توسعه و بهره برداري 

اشاره نمود که بر اسـاس آن ، عـالوه بـر تعیـین اولویتهـاي سـرمایه        ٣در این راستا میتوان به نظریه کالرك. منظور می نمایند 

ده را نیـز معـین   هاي انتخاب شـ تکنولوژیبایستی چگونگی و روش مناسب توسعه و بهره برداري از  تکنولوژي استراتژيگذاري ، 

یهاي مختلف ، بـا سـرعتی شـگرف در حـال توسـعه بـوده       تکنولوژدر سالهاي اخیر که کاربردهاي وسیع و گسترده از . ]6[نماید

یکی در پیشرفت و یا عقب ماندگی سازمانها نقش به سـزائی ایفـاد مـی    تکنولوژوتنوع ، پیچیدگی ، و سرعت تغییرات و تحوالت 

در ، ٤مطابق بـا نظریـه چیـزا   . در محیط هاي پویا به امري حیاتی مبدل گشته است  تکنولوژي تراتژياسنماید ، توجه به تدوین 

یهـا مـی   تکنولوژ، شامل انتخاب ، زمان و روش اکتساب تکنولوژي استراتژيکلیه ابعاد و مقوله هاي تصمیم گیري در این زمینه 

                                                
2-Danila  

  

3 -Clark   

4- Chiesa 
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در ایـن  . که این تصمیمات مجبورند تا در ارتباط با هم در نظر گرفته شده و بر یکدیگر نیز تأثیرات متقابلی را می گذارنـد  باشد 

  .  ]7[یکی سازمان می باشدتکنولوژ، تعیین خط مشی بلند مدت تکنولوژي استراتژيدیدگاه خروجی 

  

  : تکنولوژي استراتژينگرشها و مدلهاي تدوین  -2

، می تـوان  تکنولوژي استراتژيبررسی علمی نقطه نظرات اندیشمندان و صاحبنظران مختلف در زمینه تدوین و فرموله کردن با 

 "٦نگرشـهاي مبتنـی برمنـابع    "و  "٥نگرشهاي مبتنی بـر موقعیـت یـابی   "شامل ،و نظریات را به دو دسته بندي کلی این مدلها

   : تقسیم نمود

  : مدلها و نگرشهاي مبتنی بر موقعیت یابی ویژگیها و اصول حاکم بر  -1-2

، نظریه ٧نظریات ارائه شده از سوي صاحبنظران نگرش مبتنی بر موقعیت یابی می توان به چهارچوب پورتر اهم مدلها و زا

 پلـت ایـن زمینـه از قبیـل متـدلوژي چ     ر، و برخـی دیگـر از نظریـات تجربـی د     ٩موغن –، مدل تلفیقی پورتر  ٨هکس و ماژلف

روي بـر   هااین نگرش. ، اشاره نمود١٣، و متدولوژي مک کینزي١٢؛ متدولوژي بوزآلن و همیلتون١١، متدولوژي لیتل١٠وتوویستیگا

از . باشـند مـی   تمرکزم) که بنگاه تمایل به حضور در آن را دارد ( در درون یک حوزه صنعتی  بنگاه ساختار بازار و موقعیت یابی

ت نهائی و بازارهاي مرتبط با آنها معطوف می باشـد و عرصـه هـاي رقابـت بعنـوان عـواملی       منظر رقابت، توجه ویژه به محصوال

بین اهداف سـازمانی و منـابع سـازمانی نـوعی     همچنین . گیرند تحت تأثیر قرار می هامنظور می شوند که به ندرت توسط بنگاه

 معطـوف مـی   بنگاهمحصوالت اصلی و  هاقابلیت تکنولوژي در راستاي توسعه استراتژي در نظر گرفته شده و ١٤تجانس و مطابقت

ویژگیهاي عملکردي خـاص و نیـز    باکه در آنها محصوالت معینی ها براي تعداد محدودي از صنایع و محیط  این نگرشها .گردد

ارادایم پـ  و نیز تغییرات بنیادین درمحیط رقابت با نرخ نوآوري نه چندان قابل مالحظه و پویا  وجود دارند مناسب است وقیمت 

. ]7[ مورد توجه قرار می گیرددر بلند مدت ت هاي محصوال

  : ویژگیها و اصول حاکم بر مدلها و نگرشهاي مبتنی بر منابع  -2-2

همل و پراهاالد ١٥از مهم ترین مدلها و نظریات ارائه شده از سوي اندیشمندان این نگرش می توان به نظریه قابلیت اصلی
١٦
که متمرکـز  (  ١٩زا، و مدل چیتکنولوژيو  استراتژيدر تقابل بین  ١٨، بررسی ایتامی و ناماگامی١٧آونیي ، نظریه فرارقابتی د 

 20این دیدگاهها متمرکز بر توسعه قابلیتها . اشاره نمود) در محیط هاي بسیار پویا می باشد  تکنولوژي استراتژيبر فرمول بندي 

   ) مـی گیرنـد    م بر اساس مهارتها و دانش تبلـور یافتـه در سـازمانها شـکل    که نتیجه انباشت فرآیند توسعه منابع بوده که آن ه(

بمنظور دستیابی به منافع رقابتی بلند مدت و پایدار مـدنظر   هاویژگیهاي منحصر بفرد بنگاه را این عواملبه نوعی که  ،می باشد

                                                
٥- positioning approach 
٦-Resource Base approach 
٧-Porter 
٨-Hax & Majlufe 
٩-Porter –Morin   
١٠-chaplete & Tovistiga   
١١-A.D.Little
١٢-Booz-Allen & Hamilton  
١٣-Mc Kinsey  
١٤-Fit 
١٥-Core competency
١٦-Prahalad & Hamel  
١٧-D’A Veni  
١٨-I Tami & Numagami    
١٩- Chiesa   
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که اغلب قادرند شکل رقابت  نظر گرفته می شونددر موفق  ییهابنگاه تغییرات سریع بازارها همچنین با توجه به. دهند قرار می

توانـائی  بنابراین در این نگرشها بر رقابت بلند مدت از طریـق دسـتیابی بـه     .مرزهاي صنایع موجود را تغیر دهندو را تغییر داده 

نـا مشـهود   ) لیاصلی و غیر اصـ (به قابلیتهاي  ،به جاي محصوالت نهایی. متمرکز می گردد رقابت ذاتی یک بنگاه در شکل دهی

از مهـم  ) و نـه موجـود  ( منابع و قابلیتهاي مـورد انتظـار    ،بین اهداف سازمانی 20توسعه آنها توجه شده و عدم تجانس بنگاهها و

در این دیدگاهها نرخ نوآوري زیاد و محیط رقابت بسیار . ترین عواملی است که باعث تحریک و تهییج در سطح بنگاهها می شود

به نوعی که پارادایمهاي محصوالت در کوتاه مدت منسوخ گردیده و فرصتهاي نوآوري نـه تنهـا در محصـوالت     ،مدنظر بوده پویا

   .]7[جاري بلکه در محصوالت آتی نیز جستجو می شوند

  : صنعت مورد مطالعه تکنولوژيتوسعه  استراتژيویژگیهاي مورد انتظار در مدل تدوین  -3-2

متـاثر از  ) نی سبک هوایییدر حوزه موتورهاي تورب( استراتژي صنعت مورد مطالعه انتخاب نهایی مدل تدوینبدیهی است 

برگرفتـه از  ( و نیز ویژگیهاي آن صـنعت ) پس از بررسی نقاط ضعف و قوت آنها(تدوین استراتژي تکنولوژي مدلانتخاب مناسب 

اهمیت نگرش فرآیندي و بکـارگیري عمیـق آن در   با توجه  ،می باشد...) ساختار کنونی، نوع مالکیت، اهداف، ضعف ها و قوتها و

اسـتراتژي هـاي    همسـویی  بـوده و همچنـین  ، مدل مورد نظر بایستی مبتنی بر نگرش فرآیندي به صـنعت  صنعت مورد مطالعه

باید نه تنها تکنولـوژي هـاي موجـود بلکـه تکنولـوژي هـاي        این مدل .نمایدن صنعت تأمین آتکنولوژي را با اهداف استراتژیک 

ننـد،  کمـک ک  )سـاله آن  10با توجه به افق زمانی (قوه اي که می توانند این صنعت را در دستیابی به اهداف فعلی و آتی خودبال

سـطح توانمنـدي    ارزیـابی و مناسـبی بـراي سـنجش جـذابیت      هـاي معیار قادر باشد تـا  بایدهمچنین  .شناسایی و ارزیابی کند

بروز تالطم و  ،مطالعات انجام شده در افق زمانی و حوزه کسب و کار مورد نظر اساس از آنجائیکه بر. ]8[نماید ارائهتکنولوژي ها 

   ،محسـوس نمـی باشـد    و نیز ایجاد تغییرات اساسی در پارادایمهاي محصوالت ذیـربط تغییرات بسیار سریع در بازارهاي مرتبط 

شـکل دهـی مجـدد بـازار و تغییـر      نبـوده و  حظـه  قابل مال نرخ نوآوري داراي پویایی ومی توان استنتاج نمود که محیط رقابت 

  .بنظر می رسددور از ذهن  ،در این زمینه یع و حوزه هاي رقابتمرزهاي صنا

   صنعت مورد مطالعه تکنولوژيتوسعه  استراتژيانتخاب مدل مناسب براي تدوین  -3

و "مبتنی بـر منـابع   "و "مبتنی بر موقعیت یابی "شناسائی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت هر یک از مدلها و نگرشهاي  با

بـراي ایـن     تکنولـوژي  اسـتراتژي ، بعنوان مـدل مناسـب تـدوین    ) 1(نیز ویژگیهاي مورد انتظار از مدل ، مدلی مطابق با شکل 

مـدلهاي  که یکی از مهم تـرین   ]9[ بوده ٢١ریشه این مدل مبتنی بر مدل ارائه شده توسط هکس و نو. صنعت ، انتخاب گردید 

مطروحه در نگرشهاي مبتنی بر موقعیت یابی می باشد ، لیکن با در نظر گرفتن ضرورت و اهمیت نگرش فرآینـدي در سـالهاي   

توسـعه   استراتژي، مدل مذکور با اندکی تغییر بمنظور تدوین ]10[تکنولوژي استراتژياخیر ، و تأثیر آن بر روي مدلهاي تدوین 

  . یده است این صنعت انتخاب گرد تکنولوژي

  : صنعت  استراتژي کالنتبیین  -1-3

 نیـز امر و  این شفافیت صنعت مد نظر نبوده ، لیکن بدلیل عدم  تعیین استراتژي کالنعلیرغم آنکه در انجام این تحقیق ، 

تـا  در گامهاي بعـدي مـدل انتخـاب شـده ، ضـروري بـود        تأثیر گذاري عمیق آن بر روي عوامل اجرائی و تصمیمات استراتژیک

این گام ، تدوین مأموریت و چشم انـداز صـنعت بـوده کـه     از  بطور کلی هدف. نخست نسبت به تبیین این استراتژي اقدام نمود

  .  گردید  مینهایتاً منتج به انتخاب استراتژي کالن آن 

  :صنعتماموریت ) الف

                                                
٢٠-Misfit 
٢١-Hax & No   
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دالیل وجودي صنعت ، محدوده بازار و نیـز  مأموریت یک صنعت در واقع بیانگر فلسفه وجودي آن می باشد که بطورکلی بیانگر 

و برخـی   براساس مجموعه پاسخ هائی کـه از مـدیریت صـنعت   . نوع محصوالت و خدماتی است که توسط صنعت ارائه می شود 

  :  به شرح ذیل تبیین شد صنعت مورد مطالعهگردید ، مأموریت  مدیران ارشد و صاحب نظر آن در این زمینه اخذ

  "ایجاد،رشد و توسعه قابلیت طراحی ، ساخت و تولید انواع  موتورهاي توربینی درسطح کشور وخارج از کشور "

  :صنعت چشم انداز )ب

ساله تعیین گردیده است کـه مشـخص کننـده     10، در چهارچوب مأموریت آن وبراي یک افق  صنعت مورد مطالعهچشم انداز 

نداز بیانگر ایده آل هاي این صنعت بوده و بر اساس نقطه نظرات مدیریت صـنعت  این چشم ا. جهت گیري این صنعت می باشد 

  : در این زمینه به شرح ذیل تدوین شده است 

   "پیشرو در طراحی ، ساخت و تولید انواع موتورهاي توربینی در ایران و رقیب در سطح کشورهاي در حال توسعه "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )درحوزه موتورهاي توربینی سبک هوایی ( تکنولوژي صنعت مورد مطالعه  استراتژيفرآیند تدوین   -1شکل

  

تدوین استراتژي تجاري -2-3
22
و برنامه هاي عملیاتی 

23
  :مرتبط با آن  

صنعت در افق زمانی مورد نظر ، ضروري است تا نسـبت بـه    یت ، چشم انداز بر اساس مدل انتخابی ، پس از تدوین مأمور

در این مرحله مطالعه و بررسی انـواع اسـتراتژیهاي تجـاري و    . تدوین استراتژي تجاري و برنامه هاي عملیاتی صنعت اقدام نمود

لوژي ، مبتنی بر محصول ، و مبتنی بـر رابطـه   ، مبتنی بر تکنوویژگیهاي هر یک از آنها ، اعم از استراتژي تجاري مبتنی بر بازار 

 و تالشـهاي اسـتراتژیک آن   ،، چالشهاي کلی برنامه ریزي م چنین بر اساس جهت گیریهاي کالنه. با مشتریان صورت پذیرفت

بر این مبنا ، اسـتراتژي تجـاري مبتنـی بـر تکنولـوژي  بعنـوان       . نسبت به تبیین استراتژي تجاري مناسب آن اقدام شدصنعت 

در این زمینه فعالیتهاي گسترده اي به منظور پـیش بینـی حجـم بـازار،     . گزینه براي صنعت شناسائی گردیده است مطلوبترین

                                                
٢٢-Business Strategy
٢٣-Business Plan

یک صنعت تژااسترتعیین اهداف   شناسائی فرآیند هاي داخلی صنعت

ارزیابی فرآیند ها و انتخاب فرآیند هاي کلیدي

  یکراتژتاسشناسائی تکنولوژي هاي 

ارزیابی جذابیت تکنولوژي  ها ارزیابی توانمندي تکنولوژیکی صنعت 

ي توسعه تکنولوژي استراتژتدوین 

تعیین استراتژي کالن صنعت 

  تدوین استراتژي تجاري صنعت
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... و  ، فاکتورهاي کلیدي موفقیت در بازارو استراتژیهاي رقابتی، تحلیل رقبا ، مزیتها ) به صورت کمی ( پیش بینی سهم از بازار 

درافق زمانی مورد نظر ، مـورد  ) محصوالت هر حوزه / و حتی به تفکیک محصول ( ار صنعت در هر یک از حوزه هاي کسب و ک

  . ند دگردی مطالعه عمیق قرار گرفته و تبیین

  : یک صنعت استراتژتبیین اهداف  -3-3

ایـن  . یک و بلند مدت صـنعت اقـدام گردیـد   استراتژنسبت به تعیین اهداف کالن و ،استراتژي کالن  شدن پس از مشخص

از آنجائیکه این اهداف . اهداف در سطحی باالتر از اهداف عملیاتی صنعت ، ولی پائین تر از مأموریت و چشم انداز آن قرار دارند 

ف هـم چنـین از سـوي دیگـر، اهـدا     . نشئت گرفته از مأموریت و چشم انداز صنعت می باشند ، لذا در تحقق این اهداف مؤثرند 

سـال مـد نظـر     10که براي این صنعت ( ناسب با افق زمانی در تبیین مأموریت و چشم انداز بایستی منطبق و متمورد نظر می 

بر  و ضریب اهمیت هر یک از آنها یک این صنعتاستراتژبا عنایت به موارد فوق الذکر ، اهداف .  وین می گردیدنددت) بوده است 

  )2(شکل : ن گردیدند عییبه شرح ذیل تاساس نقطه نظرات مدیریت صنعت و نیز مدیران ارشد آن 

  

  

                 

  اهمیت هر یک از آنهاضریب و  اهداف استراتژیک صنعت مورد مطالعه - )2(شکل شماره 

  

  : شناسائی فرآیندهاي داخلی صنعت  -4-3

از  (  که با بررسی طبقه بندیهاي مختلف در ایـن زمینـه   بود صنعت مورد مطالعهگام بعدي شناسائی فرآیند هاي داخلی  

و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها، نهایتـاً  زویکرد توصیف فرآیندهاي سازمان  و نیز)  SAP, PALL , APQCقبیل 

بـوده  صنعت با تلفیقی از رویکرد توصیف فرآیندهاي سازمان، که سازگار با شرایط حاکم بر  APQCد تا از مدل تصیم گرفته ش

 احصـاء و  گانه ذیل 20در این راستا فرآیندهاي . ]١٢[و به ایجاد و تعمیق نگرش فرآیندي در آن کمک می نمود، استفاده شود

و پشـتیبانی تقسـیم بنـدي    به دو دسته اصلی فرآینـدهاي عملیـاتی ، و فرآینـدهاي مـدیریتی      صنعت مورد مطالعهفرآیند هاي 

   )1شماره  جدول.(گردیدند

  

  احصاء فرآیندها در صنعت مورد مطالعه -1جدول شماره 

  فرآیندهاي مدیریتی و پشتیبانی   فرآیندهاي عملیاتی 

1P:- 12  تحقیقات بازارP - پروژه ها/ برنامه ریزي و کنترل تولیدات  

2P:- 13  فنی / مشارکت و همکاري هاي علمیP -  یآموزش) هدفمند ( برنامه ریزي  

3P:- 14  طراحی و نمونه سازيP -  جذب، استخدام و( امور اداري( ...  

4P:- 15  مهندسی فرآیندهاP - برنامه ریزي توسعه و بهبود  

5P -  16  )داخل و خارج کشور( کارگاه هاي ساختP -  سیستم هاي اطالعاتی وIT  

       ۴٠%                          ۶٢٧                        %٢٠                           %٢٠                          %٢٠                                 %١٣                               %٠%  

و رقابت پذیري                                                 مزیتهاي اقتصادي توسعهو رشد نوآوري زارتوسعه با

O1 : توسعه و ارتقاء

قابلیت تحقیقات و 

محصوالتطراحی 

O2 : افزایش قابلیت

ساخت و تولید انواع 

محصوالت

O3 : ارتقاء ارزش

/ افزوده در محصوالت 

خدمات

O4 : گسترش و توسعه

/ شبکه همکاران علمی 

صنعتی

O5 :ساختهاي  توسعه زیر

مناسب براي افزایش 

قدرت رقابت پذیري

O6 : توسعه و گسترش

بالقوه ( بازارهاي جدید 

)و بالفعل

O7 : رشد و ارتقاء

  /نوآوري در محصوالت
خدمات

 ٢۵%                                                                                                                                              ٧۵%

اهداف استراتژیک صنعت
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6P - 17  کنترل مرغوبیت و کیفیتP - بودجه بندي  مدیریت منابع مالی و  

7P - 18  مونتاژ و دمونتاژP -  تأمین مواد اولیه، قراردادها و( بازرگانی( ...  

8P -  19  عملکردي محصوالت) نهایی ( تستP - مدیریت دانش  

9P - 20  بسته بندي و انبارP - ارزیابی و انگیزش منابع انسانی  

10P - نگهداري تعمیرات    

11P - خدمات پس از فروش و پشتیبانی از مشتریان    

  

  :ارزیابی فرآیندها و انتخاب فرآیندهاي کلیدي  -5-3

امري بسـیار مشـکل ، زمـان بـر و      یک صنعتاستراتژیها در تحقق اهداف تکنولوژاز آنجائیکه ارزیابی اثر و اهمیت تک تک 

با عنایت بـه ایـن کـه    . که یک غربال اولیه انجام گردد  ها ،ضروري بود تکنولوژيهزینه زا می باشد ، لذا براي کاهش تعداد این 

ایـن غربـال   یک و مهم آن مستتر مـی باشـند ، انجـام    استراتژیک یک بنگاه در فرآیندهاي استراتژهاي حیاتی و  تکنولوژيالباً غ

، اثـر فرآینـدهاي   صـنعت به منظـور انتخـاب فرآینـدهاي کلیـدي     . دی، امري کامالً منطقی بنظر می رساولیه در سطح فرآیندها

بـراي  . دنـد  گانه تبیین شده مورد ارزیابی قرار گرفته و مؤثرترین آنها انتخاب گردی 7یک استراتژشناسائی شده در تحقق اهداف 

   اهـداف   –، ابتـدا بـا تشـکیل مـاتریس فرآینـدها      صنعت  یک و انتخاب فرآیندهاي کلیدياستراتژارزیابی اثر فرآیندها بر اهداف 

)P-O (24   به نحوه ارتباط میان فرآیندها و اهداف پی برده شد، سپس اندازه گیري اثر مستقیم فرآیندها بر اهداف مد نظر قـرار

نهایتاٌ از طریق انـدازه گیـري    .فرآیند کلیدي صنعت معین گردیدند 5که از این روش ) ش وزن دهی ساده از طریق رو( گرفت 

چنـین   نهایتـاً .فرآینـد کلیـدي شناسـائی گردیـد    ، یک فرآیند دیگر نیز بعنوان )یک استراتژبر اهداف ( اثر غیرمستقیم فرآیندها 

فرآینـد بـوده کـه از نظـر ارزش و      شـش مشـتمل بـر    مورد مطالعهصنعت که فرآیندهاي کلیدي شناسائی شده  استنتاج گردید

  . )2جدول شماره (درصد از ارزش کل فرآیندهاي این صنعت را در بر می گیرند  5/71اهمیت  ،در حدود 

  

  فرآیندهاي کلیدي استخراج شده  -2جدول شماره 

شماره   نام فرایند کلیدي  ردیف

  فرآیند

 ارزش واهمیت 

  )درصد(فرآیند

  شناساییروش 

  استراتژیکگیري اثر مستقیم فرآیند بر اهداف اندازه  -  1P  31/9  رتحقیقات بازا-  1

  "  2P  67/17  فنی/ مشارکت و همکاري هاي علمی -  2

  "  3P  68/16  طراحی و نمونه سازي -  3

  "  4P  99/11  مهندسی فرآیندها  -  4

  "  5P  04/11  کارگاه هاي ساخت  -  5

  اندازه گیري اثر غیر مستقیم فرآیند بر اهداف استراتژیک -  6P50/4  و کیفیتکنترل مرغوبیت  -  6

    4/71  جمع

  

  : یک و استخراج لیست نهائی آنها استراتژهاي تکنولوژیشناسائی  -6-3

یک ، اسـتراتژ هـاي  تکنولوژی. یک آغاز می گردد استراتژهاي تکنولوژپس از شناسائی فرآیندهاي کلیدي ، مرحله شناسائی 

هائی هستند که بالفعل در فرآیندهاي کلیدي مورد استفاده واقع شده و یا بالقوه امکان استفاده از آنهـا درفرآینـدهاي    تکنولوژي

هاي مرتبط با فرآیندهاي کلیـدي ،  تکنولوژیژیک به تبدیهی است  محدود کردن تکنولوژیهاي استرا. کلیدي منتخب وجود دارد 

                                                
٢٤-Processes-Objectives 
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، بـراي تعیـین   در ایـن تحقیـق  . یهـا میگـردد  تکنولوژایـن   یده و باعـث تسـهیل در امـر شناسـائ    بعنوان غربال ثانویه مد نظر بو

  : برداشته شد  گامهاي زیر یک در هر فرآینداستراتژیهاي تکنولوژ

  یک مرتبط و شاخص هاي ارزیابی فعالیت ها به ازاي هر فرآیند کلیدي استراتژتعیین اهداف  ●

  ) در هر فرآیند کلیدي ( هر یک از شاخص هاي ارزیابی فعالیت ها ) وزن ( تعیین اهمیت  ●

  براي هر یک از فرآیندهاي کلیدي  ٢٥نقشه فرآیند ترسیم●

  شاخص هاي ارزیابی فعالیت ها به ازاي هر فرآیند کلیدي  –تشکیل ماتریس فعالیت ها ●

  بدست آمده ) کلیدي ( هاي مهم یک به ازاي فعالیت استراتژتعیین تکنولوژي هاي  ●

  یکاستراتژاستخراج لیست نهایی تکنولوژي هاي  ●

. خالصه نمود)  3( شماره مذکور را به شرح جدول يبا توجه به مفاد فوق الذکر می توان نتایج حاصل از طی نمودن گامها

به عنوان فرآیندهاي کلیـدي شناسـائی    دفرآین 6، تعداد صنعت فرآیند موجود در  20همان گونه که مشاهده می شود، از میان 

سائی گردید که از میان آنها فعالیت شنا 109با ترسیم فعالیت هاي داخلی هر یک از فرآیندهاي کلیدي مذکور، جمعاً . گردیدند

. یدنـد الیت به عنوان فعالیت هاي مهم انتخاب و تکنولوژي هاي مرتبط با آنها به تفکیک هر فرآیند شناسایی و لیست گردفع 39

تکنولوژي در فرآیند هاي مختلف مشابه  13تکنولوژي است که  99یک لیست شده جمعاٌ مشتمل بر استراتژکل تکنولوژي هاي 

در حـوزه مـورد   ( صـنعت  یک استراتژتکنولوژي در لیست نهایی تکنولوژي هاي  86بوده و لذا می توان استنتاج نمود که جمعاً 

  . د شناسائی و استخراج گردیده ان)  نظر

  

  خالصه تعداد تکنولوژي هاي استراتژیک در فرآیندهاي کلیدي  -3جدول شماره 

اد تعد  توضیحات

تکنولوژي هاي 

با  تکراري 

تکنولوژي هاي 

  مراحل قبل

تعداد 

تکنولوژي 

هاي 

  یکاستراتژ

تعداد 

فعالیتهاي 

در  مهم

  فرآیند

تعداد کل 

فعالیت ها 

  درفرآیند

  ردیف  فرآیندهاي کلیدي

  1  تحقیقات بازار  14  6  6  -  

مشارکت و همکاري   21  7  7  -  

  فنی/ هاي علمی

2  

طراحی و نمونه   18  7  39  -  

  سازي

3  

  T36با  T607مشابهت تکنولوژي   -

  T34با T610مشابهت تکنولوژي   -

  4  مهندسی فرآیندها  13  4  10  2

  T432با  T701مشابهت تکنولوژي   -

  T608با  T702مشابهت تکنولوژي   -

  T430با  T716مشابهت تکنولوژي   -

  T431با  T717مشابهت تکنولوژي   -

(T36) و T607با  T718مشابهت تکنولوژي  -

  5  کارگاههاي ساخت   29  10  18  5

   (T430)و  T716با  T901مشابهت تکنولوژي -

   (T430)و  T717با  T902مشابهت تکنولوژي -

  T436با  T912مشابهت تکنولوژي  -

کنترل مرغوبیت و   14  5  19  6

  کیفیت

  

6  

                                                
٢٥-Process Map   
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  تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین  

٩

  T425با  T913مشابهت تکنولوژي  -

  T435با  T907مشابهت تکنولوژي -

  T710با  T919مشابهت تکنولوژي  -

  جمع    109  39  99  13  

  

  : یک شناسائی شده استراتژیهاي تکنولوژارزیابی توانمندي  -7-3

از آنجائیکـه توانمنـدي   . یک منتخـب مـد نظـر مـی باشـد     استراتژیهاي تکنولوژارزیابی سطح توانمندي هریک از  ،دراین مرحله

یکی یک عامل درونی است که اوالً به عواملی بستگی دارد که غالباً در کنترل صنعت هستند و ثانیاً سطح آن در مقایسه تکنولوژ

بـراي ارزیـابی سـطح توانمنـدي هـر یـک از        لـذا  ،قابل اندازه گیري است ) ایده آل ( با صنایع دیگر و یا یک سطح مورد انتظار 

ي ، نسـبت بـه ارزیـابی سـطح     تکنولـوژ است تا عالوه بر تعریف سطح مورد انتظار از تسلط به هـر   الزمیک استراتژتکنولوژیهاي 

هم چنین در نهایت ضروري است تا دالیل ضعف و قوت تکنولـوژیکی ، در مـورد هـر     . داقدام نمو نیز تسلط فعلی آن در صنعت

 18بر مبناي موارد ذکر شده ، پرسشنامه اي بـا  . ]8[از تکنولوژیهاي استراتژیک منتخب شناسائی و مورد ارزیابی قرار گیرد یک

مـودار  ن .استخراج شدند کمی که نتایجگردید کارشناسان مرتبط ارجاع  و نفر از مدیران ، صاحبنظران 40سؤال تدوین جمعاً به 

بــه تفکیــک (یک منتخــب رااســتراتژیهــاي تکنولوژ، نمــودار رادار مربــوط بــه اعــداد حاصــل از ارزیــابی توانمنــدي ) 3(شــماره 

و خارجی ترین دایـره نیـز   ) 1باعدد(یکی تکنولوژنشان میدهد که داخلی ترین دایره بیانگر حداقل سطح توانمندي )تکنولوژيهر

  . یک شناسائی شده میباشد استراتژ تکنولوژيي هر برا) 5عدد (یکیتکنولوژنشانگر حداکثر سطح توانمندي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یک شناسائی شدهاستراتژیهاي تکنولوژنمودار رادار مربوط به اعداد حاصل از ارزیابی توانمندي ) 3(نمودار 

  

: یک شناسائی شده استراتژهاي  تکنولوژيارزیابی جذابیت  -8-3

ایـن معیارهـا اکثـراً بوسـیله     . یهاي شناسائی شده مد نظر اسـت  تکنولوژتعیین معیارهاي ارزیابی جذابیت در این مرحله ، 

بنـابر   .بنگاه نبوده و معموالً فرصتها یا تهدیدهائی را براي آن به همراه دارند /صنعت  لفاکتورهائی تعیین می گردند که در کنتر

شده در استفاده بهتر از فرصتها و یـا   ییک شناسائاستراتژیهاي تکنولوژاین هدف از تدوین این معیارها ، ارزیابی نقش هر یک از 

تا به معیارهائی از قبیل ارزیابی اثر هـر   یها ضروري بودهتکنولوژبه منظور ارزیابی جدابیت . پیرامونی است اجتناب از تهدیدهاي 

بر عملکرد فرآیندهائی که به آن تعلق داشته یا بالقوه می تواند تعلق داشته باشد ، ارزیابی معیارهاي مرتبط با اهـداف   تکنولوژي

و نهایتاً معیارهائی کـه  ) مثالً در سطح فراسازمانی و ملی ( نظر در سطوح باالتر از ان یک صنعت و نیز اهداف کالن مورد استراتژ
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  تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین  

١٠

، توجـه   مـی باشـند   ... )و  تکنولـوژي ، امکـان کپـی بـرداري از    تکنولـوژي مانند چرخه عمر(  تکنولوژيبیانگر خصوصیات ذاتی 

نفـر از مـدیران ، صـاحبنظران     40بـه   وسؤال تـدوین   22در این زمینه نیز بر اساس موارد ذکر شده پرسشنامه اي با  .]8[نمود

یهاي شناسائی شده اظهـار نظـر   تکنولوژیکی هر یک از تکنولوژرتبط که در مرحله قبل در مورد ارزیابی توانمندي مکارشناسان و

یهـاي  تکنولوژاعداد حاصـل از ارزیـابی جـدابیت     )4شماره نمودار ( نمودار رادار .آن استخراج گردیدکه نتایج  ، نموده بودند ارائه

بـا عـدد   ( نشان میدهد که داخلی ترین دایره ، بیانگر حـداقل جـدابیت   ) تکنولوژيبه تفکیک هر ( ه را دشیک شناسائی استراتژ

  .یک مورد نظر می باشداستراتژ تکنولوژيبراي هر ) 5عدد ( وخارجی ترین دایره نشانگر حداکثر جدابیت )  1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  یک شناسائی شدهاستراتژیهاي تکنولوژنمودار رادار مربوط به اعداد حاصل از ارزیابی جذابیت ) 4(نمودار .

  تدوین استراتژي توسعه تکنولوژي -4

یک اسـتراتژ هـاي   تکنولـوژي ، الزم است تا موقعیـت هـر یـک از    تکنولوژيتوسعه  استراتژيقبل از ورود به مبحث تدوین 

 ٢٦" توانمندي–جذابیت "منتخب در ماتریس 
بر اساس نتایج حاصله از گامهـاي برداشـته شـده در    در این راستا ، . تعیین گردد

توان چنین استنتاج نمود که اعداد کمی حاصله از ارزیـابی سـطح توانمنـدي و جـذابیت هـر یـک از        می،  3-8و  3-7بندهاي 

را در مـاتریس دو   تکنولـوژي گانه مورد نظر ، زوج مرتبی را تشکیل دهند که بـه ازاي آن بتـوان موقعیـت هـر      86یهاي تکنولوژ

بنابراین هر یک از این تکنولوژیها ممکن است در یکی از نواحی چهارگانـه مـاتریس   .تعیین نمود  "توانمندي –جذابیت "بعدي 

  .صیات خاص و منحصربفرد خود میباشدي ویژگیها و خصوکه هر ناحیه دارا) 5شکل شماره ( قرار گیرند 

  

  

  توانمندي                                                                                                   

  ]13[منبع  - "توانمندي  –جذابیت  "نواحی مختلف ماتریس  - ) 5شماره (شکل

                                                
٢۶ -Attractiveness-capability matrix

  )3( ناحیه 

  توانمندي کم/جذابیت زیاد

  )1(ناحیه 

  توانمندي زیاد/جذابیت زیاد

  )4( ناحیه 

  توانمندي کم/جذابیت کم

  )2(ناحیه 

  توانمندي زیاد/جذابیت کم

ت 
جذابی
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  تکنولوژي ایرانلی مدیریت مکنفرانس  چهارمین  

١١

صنعت مورد نظر پرداخته و انواع تحلیل  تکنولوژيتوسعه  استراتژيبا توجه به توضیحات فوق ، اینک می توان به مبحث تدوین 

  :  استتحلیلهاي زیر در سطوح مختلف انجام پذیرفته  ،در این تحقیق . یک الزم را در سطوح مختلف ارائه نمودتکنولوژهاي 

  یها در سطح کل ماتریستکنولوژتحلیل موقعیت مجموعه ●

  ) در سطح هریک از مناطق چهارگانه ماتریس ( یها در ماتریس تکنولوژتحلیل موقعیت هر دسته از ●

  یک شناسائی شده استراتژیهاي تکنولوژتحلیل در سطح هر یک از ●

  :یها در سطح کل ماتریستکنولوژتحلیل موقعیت مجموعه -1-4

اعـداد  ( به کمک یـک زوج مرتـب    "توانمندي  –جذابیت  "در ماتریس می تواند تکنولوژيهمانطوریکه قبالً ذکر شد، هر 

ابـري کـه مجموعـه ایـن نقـاط را در بـر میگیـرد        .  شـود و با یک نقطه نمایش داده )  صل از ارزیابی جذابیت و توانمندي آنحا

در حوزه ( یک مرتبط با فرآیندهاي کلیدي این صنعت استراتژیهاي تکنولوژابر تشکیل شده از . نامیده می شود 27 "پورتفولیو "

نشان داده شده است که    )6(د در شکل شماره نمی باش تکنولوژي 86که مجموعاًمشتمل بر )  توربینی سبک هواییهاي موتور

  :می توان موارد ذیل را از آن استنتاج نمود

  .]8[منبع - استراتژیک شناسائی شدهابر حاصل از موقعیت مجموعه تکنولوژیهاي -)6(شکل شماره 

  

قـرار   "توانمنـدي   –جـذابیت  "مـاتریس    3درصد از تکنولوژي هاي شناخته شده در ناحیـه   58.1از آن جایی که در حدود ●

، صنعتی نسبتاً جوان می باشـد بـه نـوعی    ) در حوزه مورد نظر( نظر تکنولوژي نمود که این صنعت از  گرفته اند می توان اذعان

یک در ماتریس، ضـعیف یـا متوسـط مـی     استراتژدرصد از توان این صنعت در ارتباط با کلیه تکنولوژي هاي  58.1که در حدود 

ع این تکنولوژي ها که داراي جذابیت باالیی نیز می باشند، می توانند با ریشه یابی علل ضـعف تکنولـوژیکی آنهـا و مرتفـ    . باشد

  . گردندصنعت نمودن آن، به تکنولوژي هایی مبدل گردند که متضمن رشد و ارتقاء قابلیت هاي کلیدي 

قرار گرفته اند، می تـوان   "توانمندي  –جذابیت "ماتریس  1درصد از تکنولوژي ها در ناحیه  7/33با توجه به اینکه در حدود ●

تاً جوان می باشد، لیکن به دلیل داشتن تجارب بسیار مهم، باالخص چنین اذعان نمود که علیرغم آنکه این صنعت، صنعتی نسب

کـه در  ) از طریق مهندسی معکوس و نه از طریق طراحـی آنهـا   ( مشابه  توربینی سبک هواییهاي تجاربی که از ساخت موتور 

هاي مرتبط با این حوزه در  ساله اخیر کسب نموده است، توانسته تا توانمندي خود را در تعداد قابل توجهی از تکنولوژي 7طی 

  سطح نسبتاً باالیی تقویت و کسب نماید

تمایـل دارد  صنعت ماتریس قرار گرفته است، می توان نتیجه گیري نمود که  4از آن جایی که قسمتی از ابر حاصله در ناحیه ●

قابـل دسـتیابی از طریـق     ه ودآن دسته از تکنولوژي هایی که متضمن ارتقاء و رشد قابلیت هاي کلیدي صـنعت نبـو  در مورد تا 

   .منابع خارج از صنعت می باشند، سرمایه گذاري ننماید

                                                
٢٧-Port folio 
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١٢

  :) مناطق چهارگانه ماتریس ( یها در ماتریس تکنولوژتحلیل موقعیت هر دسته از -2-4

در از نواحی چهارگانه مـاتریس ، اسـتراتژي صـنعت     یها در هر یکتکنولوژدر این مرحله ضروریست تا متناسب با موقعیت 

تعـداد و موقعیـت هـر یـک از تکنولوژیهـاي منتخـب در نـواحی        ) 7(شکل شماره . یها تدوین گرددتکنولوژ رابطه با آن دسته از

  .چهارگانه ماتریس مذکور را نشان میدهد 

  ) : 1( ناحیه 

 ي می باشد کـه در حـدود   تکنولوژ 29یک صنعت که در این ناحیه قرار گرفته اند مشتمل بر استراتژژیهاي تکنولوبه طور کلی

یها داراي جذابیت و توانمندي باالئی براي صنعت بوده تکنولوژاین . یک را در بر میگیرد استراتژیهاي تکنولوژدرصد از کل  7/33

  . می نمایند یک صنعت ایفا استراتژونقش بسیار مهمی را در تحقق اهداف 

 یکی و تحوالت بالقوه و بالفعلتکنولوژبت به شناخت پیشرفتهاي یها ، صنعت  بایستی نستکنولوژبه لحاظ اهمیت ویژه این  

  
  ابر حاصل از تکنولوژیهاي استراتژیک شناسائی شده و موقعیت هر یک از آنها -)7(شکل شماره 

ایجـاد  . رصـد نمایـد  یهائی که دراین ناحیه قـرار گرفتـه انـد ، بسـیار حسـاس بـوده و آنهـا را بصـورت هوشـنمندانه اي          تکنولوژ

   .ی خطیر می باشدمورد نظر ، واقعیتیکی الزم در صنعت به منظور امکان همسوئی با پیشرفتها و تحوالت تکنولوژ زیرساختهاي

 اعمال گردد ، قادر خواهد بود تـا  کن است توسط سایر رقباي که مم یهاي جایگزینتکنولوژیهاي نوین ویا تکنولوژعدم توجه به

  . )آینده پژوهی این تکنولوژیها ضروري است(مبانی رقابت پذیري صنعت را دچار مخاطره نماید 

موضوعی مهـم اسـت کـه     و نیز ارزیابی پیشرفت و عملکرد آنها یهاتکنولوژقیق و توسعه در حوزه این توجه به نوآوري و امر تح

  .اتیک مورد توجه صنعت باشدسیستمبایستی به صورت مستمر و

 صـنعت نرسـیده انـد   یهائی که در این ناحیه قرار گرفته اند ، از نظر توانمندي هنوز به سطح ایـده آل  تکنولوژاز آنجائیکه اکثر 

  .شد الزم بایستی مد نظر صنعت با یها و ایجاد زیرساختهايتکنولوژ لذا تسلط بیشتر این) د نمی باش 4 تا 3بین اعداد (

 یکی در سایر حوزه هـاي کسـب و کـار و    تکنولوژیها ، بایستی به صورت سرریزهاي تکنولوژاز سوي دیگر ، تسلط نسبی به این

   .گرددمحقق صنعت یکی تکنولوژنیز زمینه هاي 
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 یکی از دالیل این امر را مـی تـوان در جـوان    . یک شناسائی شده در این ناحیه قرار نگرفته اند استراتژهاي تکنولوژیهیچیک از

یکی تکنولـوژ دانست باالخص که بنظر میرسد تمـامی سـرمایه گـذاریهاي    ) در حدود یک دهه ( بودن سن سازمانی این صنعت 

  . یکی مرتبط با آنها بوده است تکنولوژتوأم با هوشیاري و مالحظات خاص نظر ورد انجام شده در حوزه م

  از بـدو تأسـیس   ( یک صنعت مورد نظر استراتژعدم بروز تغییر جهت اساسی در اهداف  مهم ترین دالیل این امراز یکی دیگر

تـوربینی  یکی در حوزه کسب و کار موتورهاي ژتکنولونرخ تحوالت  چنین می توان استنتاج نمود کههم. ستبوده ا) آن تا بحال 

  . صورت پذیرفته است  ٢٩، و نه به شکل تحوالت بنیادین٢٨، در سالهاي اخیر به صورت تحوالت تدریجی سبک هوایی

  ) : 3( ناحیه 

یک منتخب استراتژیهاي تکنولوژدرصد از کل  1/58ي بوده که در حدود تکنولوژ 50یک این ناحیه شامل استراتژیهاي تکنولوژ

  .ی نمی باشدیها داراي جذابیت باالئی براي صنعت بوده لیکن توانمندي آنها در سطح مطلوبتکنولوژاین . را در بر میگیرد 

  یهـاي  تکنولوژاصـلح اسـت کـه برخـی از      منابع مالی صنعت گذاریهاي الزم و نیز محدودیتبا توجه به حجم گسترده سرمایه

یکی تکنولوژو سرمایه گذاري بمنظور ارتقاء سطح توانمندي ، ناي معیارهاي ارزشمند صنعت انتخاب بیک این ناحیه بر ماستراتژ

یکی که استراتژیهاي تکنولوژدر رابطه با هریک از صنعت ریشه یابی و شناسائی عوامل ضعف و قوت همچنین  آنها صورت پذیرد

  . یکی آنها تأثیر گذار باشد تکنولوژدر این ناحیه قرار گرفته اند ، می تواند در انتخاب روش ارتقاء سطح توانمندي 

 و تحـت   تکنولـوژي از قبیل آینـده پژوهـی   ( یهاي این ناحیه واطالع از روند توسعه آنها در آینده تکنولوژشناخت کامل ودقیق

  . بایستی مورد توجه قرار گیرد ) یها تکنولوژالفعل سایر رقبا در زمینه این نظر داشتن فعالیتهاي بالقوه وب

تهیه برنامه هـاي   یها مهم بوده وتکنولوژ این زمینه، بمنظور ایجاد و توسعه زنجیره هاي نوآوري ، در انجام برنامه ریزیهاي الزم

  .ضروري استتی سطح توانمندي آنها ارتقاء یابد ، هائی که بایس تکنولوژيبراي ...تدریجی براي توانا سازي علمی وفنی و 

 به خوبی مورد توجه قرار گیرند ار مهم بوده و بایستییهاي این ناحیه بسیتکنولوژتصمیم گیري در مورد روش کسب.  

  ):4(ناحیه 

درصـد از کـل    3/9بـوده کـه در حـدود     تکنولـوژي  7یکی که در این ناحیه قرار گرفته اند ، مشـتمل بـر   استراتژیهاي تکنولوژ

  . می باشند  صنعتیها داراي جذابیت و توانمندي اندکی در تکنولوژاین . را دربرمیگیرد  یکاستراتژیهاي تکنولوژ

انجام هر گونـه سـرمایه گـذاري جدیـد در      بوده ویها ، تأمین این نیازها از خارج صنعت تکنولوژي صنعت در مورد این استراتژ

یهائی که نهفته در قابلیتهـاي اصـلی   تکنولوژیها ، در زمره تکنولوژاین . یهاي این ناحیه از سوي صنعت منتفی استلوژتکنومورد 

بمنظـور  .هـا و تولیـدات آن فـراهم نمـی نمایـد     صنعت می باشند ، نبوده و تأمین آنها از خارج صنعت ، تهدیـدي را بـراي فعالیت  

صـنایع کشـور و یـا طرفهـاي     ) در صورت امکـان بـالقوه    و(اخت توانائیهاي بالفعل استفاده از توانمندیهاي خارج از صنعت ، شن

  . خارجی امري ضروري می باشد 

 ی گردند ، در داخل صـنعت بایسـتی بـه نحـو مطلـوبی وجـود       م٣٠برون سپاريتوانائی در تعریف صحیح و فنی فعالیتهائی که

  . ت مثبت متقابل در دراز مدت متصور نخواهد بوددر غیر اینصورت تضمین همکاریها و تعامال. داشته باشد  

 طبقـه بنـدي و ارزیـابی     ایـن تکنولوژیهـا   هم چنین توانائی در بازرسی و تحویل گیري صحیح سفارشات از تأمین کننـدگان ،

   .طریق صنعت ضروري است، از  در زمینه این تکنولوژیها مستمر آنها ، و نیز توسعه استانداردهاي فراگیر در آنها

                                                
٢٨- incremental 
٢٩- Radical  
٣٠ - out source  
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 از نظر اعطاي تسهیالت مالی ، کمک در ارتقاء سطح دانش فنی آنها ، هـدایت کـردن و مشـارکت    ( حمایت از تأمین کنندگان

یهـا از  تکنولوژکه در نظـر اسـت تـا ایـن     صنعت فعالیتهاي جدید / هاي مرتبط با توسعه محصوالت تکنولوژیدادن آنها در زمینه 

  . آنها را فراهم آورد  یکی تکنولوژمی تواند زمینه همکاریهاي بلند مدت ... )  طریق منابع خارج از صنعت تأمین گردند و

  :یک منتخب استراتژیهاي تکنولوژتحلیل در سطح هر یک از  -3-4

یهاي منتخب ، بایستی معیارهایی تـدوین واسـتخراج   تکنولوژهمانگونه که قبالً اشاره شد به منظورارزیابی سطح توانمندي 

ي ، درجـه  تکنولـوژ به عنوان مثال معیارهائی از قبیل سطح تسلط بـه  . رزیابی کمی آنها نیز وجود داشته باشد گردند که امکان ا

، میـزان دانـش و آگـاهی    تکنولـوژي ، وضعیت سخت افـزاري  تکنولوژيدر صنعت ، توانائی سازمان در رابطه با  تکنولوژيانتشار 

معیارهاي مورد نظر در این تحقیق ، بـه منظـور ارزیـابی     )8(نمودار شماره. دراین زمره جاي می گیرند ... و  تکنولوژينسبت به 

علیرغم آنکه این معیارها براي ارزیابی سـطح  . یک شناسائی شده را ارائه میدهد استراتژیهاي تکنولوژسطح توانمندي هر یک از 

 T 431 تکنولـوژي مرتبط با  نمودار رادار تحلیل در این سطح ،یک ثابت میباشد لیکن براي استراتژیهاي تکنولوژتوانمندي کلیه 

:به شرح ذیل مورد بحث قرار می گیردبعنوان نمونه انتخاب و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  T431نمودار راداري تحلیل و ارزیابی معیارهاي توانمندي در تکنولوژي  -)8(نمودار شماره

  

 صنعت در رابطه با چگـونگی عملکـرد آن ، بمنظـور ارتقـاء سـطح      ) یا قوت ( از تحلیل در این سطح ، می توان به نقاط ضعف

به عبارت دیگر تحلیل معیارها وشاخصهاي مورد نظر در زمینه ارزیابی سـطح  . یک استفاده نمود استراتژژي تکنولوتوانمندي هر 

. یز امکان تحلیل منفرد هر یک از این معیارها ، تنهـا در ایـن سـطح میسـرخواهد بـود      یک ، و ناستراتژ تکنولوژيتوانمندي هر 

یکی در یـک  تکنولـوژ بدیهی است در صورت غفلت صنعت از ارتقاء موزون وهماهنگ کلیه معیارهاي ارزیـابی سـطح توانمنـدي    

وشمندانه اي در ایجاد هماهنگی و توازن و صنعت قادر خواهد بود که به صورت ه مشهود گردیدهي، این امر به خوبی از تکنولوژ

  . الزم در این زمینه گام بردارد 

 یک صنعت ، نـه تنهـا ضـرورت رسـیدن بـه حـداکثر       در یک وسیاستهاي کالن مورد نظر استراتژگاهی اوقات بر اساس اهداف

بلکه صرف هر گونـه منـابع و یـا     وجود ندارد ،یکی تکنولوژتوانمندي در یکی از معیارهاي مورد نظر در ارزیابی سطح توانمندي 

بنـابراین ،علیـرغم آنکـه تحلیـل معیارهـاي سـطح       . انرژي در این زمینه ، مغایر با نگرشها واصول راهبردي صنعت خواهـد بـود   

لیکن بدلیل وجود  ، یک ، ممکن است بیانگر وجود ضعف در وضعیت سخت افزاري آن باشداستراتژي تکنولوژتوانمندي در یک 

1

2

3

4

5

سطح تسلط بھ تکنولوژي

درجھ انتشار تکنولوژي در سازمان

توانایي سازمان در رابطھ با تکنولوژي

وجود سیستم مدیریت

منابع سازمان براي سرمایھ گذاري

وضعیت سخت افزاري

وضعیت اطالعات و دانش فني

وضعیت نیروي انساني براي انتقال تکنولوژي

وضعیت نیروي انساني براي تحقیق و توسعھ

رفتار کارکنان در رابطھ با تکنولوژي

میزان دانش و آگاھي نسبت بھ تکنولوژي

وضعیت سیستم موثر ردیابي تکنولوژي
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، هر گونه تقویت توانمنـدي و سـرمایه گـذاري در     )...و  اصلی غیر يفعالیتها بخشی از پیمان سپارياز جمله (ن سیاستهاي کال

  .این زمینه ، فاقد اولویت در صنعت خواهد بود 

  نتیجه گیري-6

محـدودیت روز   و به لحاظ نقش تکنولوژي در ایجاد مزیت رقـابتی  ،امروزه توجه بر تبیین استراتژي توسعه تکنولوژي در بنگاهها

بـه امـري مهـم و حیـاتی تبـدیل       ،افزون در منابع سازمانها و تاثیرگذاري این استراتژي بر سایر استراتژیهاي عملیاتی یک بنگاه

نـد مـدت   نتایج حاصل از تدوین استراتژي توسعه تکنولوژي در یک بنگاه را می تـوان در نحـوه تحقـق اهـداف بل    . گردیده است

که این امر از طریق تعیین اولویتهاي سرمایه گذاري و روش کسب تکنولوژیهاي منتخـب حاصـل    ،نمودتکنولوژیکی آن خالصه 

صـنعت و توجـه بـه ویژگیهـاي خـاص و      /انتخاب مدل مناسب جهت تدوین استراتژي تکنولوژي در سطح یـک بنگـاه  . می شود

در فرآینـد تـدوین اسـتراتژي توسـعه     . دندملحوظ نظر واقع گر عملکردي آن صنعت از نکات مهمی هستند که بایستی به خوبی

زمینـه هـاي    ،انواع تحلیلهاي تکنولوژیک مورد نیاز در سطوح مختلف قابل ابتیاع بوده و در صورت تدوین مطلوب آن ،تکنولوژي

در یک افق زمانی بلند مدت فراهم  صنعت/تکنولوژي و اهمیت آن در سطح یک بنگاه ایجاد وفاق و نگرش مشترك به استراتژي

امري حائز اهمیت بـوده کـه   ) حداقل در فواصل زمانی یکساله( همچنین توجه به استمرار و به روز رسانی این فرآیند. می گردد

  .متضمن اعمال بموقع تغییرات و بازنگریهاي مورد نیاز در استراتژي تکنولوژي تدوین شده خواهد بود ،در صورت تحقق
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