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 چکیده 

والت تكنولوژی حركت كنندد و الزمده ایدر حركدت داادتر اسدتراتوی تكنولدوژی        يای امروز صنایع باید همگام با تحدر دن      

مناسب است. انتخاب حوزه های جدید كسب و كار با توجه به توانمندی های صنایع، از تصميمات مهمي است كه بایدد توسد    

ندی هدای الزم جهدت توليدد    مدیریت كالن بنگاه ها اتخاذ اود. بدیر ترتيب بنگاه ضمر حفظ توانمندی های قبلي خود، توانم

تدامير بدرو وارائده    محصوالت و ارائه خدمات جدید را به دست مي آورد. صنعت مورد مطالعه كه یك صدنعت فعدال در زمينده    

خدود نيازمندد تددویر     تكنولوژیكي برای تعيير اولویت های سرمایه گذاری آتي خدمات به مشتركير ومتقاضيان برو مي بااد؛

ایر مقالده درراسدتای ساسده بده     تا به وسيله آن دامنه فعاليت های خود را در آیندده مشدخن نمایدد.    تتكنولوژی اساستراتوی 

ر توانمندی های تكنولوژیك ایر صنعت كدامند ؟ تكنولوژی های مورد نياز صنعت جهت ورود به بدازا سواالت ذیل انجام گرفت :

ود به بازار جدیدد كسدب و   ژی های مهم ایر صنعت جهت وربرنامه توسعه تكنولووكار در چه وضعيتي قرار دارند؟ كسب  جدید

الگوهای ارائه اده در مكتب موقعيت یابي بررسي اد و سس از تمركز بيشتر بر ایر الگوها با توجه بده  درایر مقاله ؟ كار چيست

صنعت مورد مطالعه، الگوی هكس به عنوان مبنا در نظر گرفته اد و با انجام تغييراتي در برخي از قسمت های آن،  یویوگي ها

 الگوی نهایي ارائه گردید.

 صنعت توزیع برو ,سرمایه گذاری تكنولوژیكي ,استراتوی تكنولوژیواژگان كلیدی: 
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 مقدمه   -1

گرچه ایر اركت سرمایه گذاری مناسبي درحوزه زیرساختهای تكنولوژیكي انجام مي دهداما به دليل فقدان یدك             

استراتوی تكتولوژیكي كه برگرفته از استراتوی كالن اركت بااد؛حسب نياز واحددهای ویيفده ای بده صدورت جزیدره ای      

ه سرمایه گذاری یا عددم سدرمایه گدذاری در تكنولدوژی     اقدام مي كند.لذا استراتوی مطلوبي به منظور تصميم گيری در بار

های خاص، كه نهایتًا به تعيير اولویت هدای سدرمایه گدذاری در زمينده تكنولدوژی خواهدد انجاميدد؛وجود نددارد. تددویر          

استراتوی تكنولوژی دراركت توزیع برو مي تواند ؛اولویتهای سرمایه گذاری تكنولوژیكي راباچالشدهای موجودادركت كده    

استراتوی كالن دیده اده است؛همسونماید. *حجم وسيع ابكه فرسدوده* سدایير بدودن هزینده دریدافتي بدرای نصدب        در

انشعاب در مقایسه با قيمت تمام اده آن* عدم ایجاد زیرساخت مناسب توسعه ابكه برو به هنگام توسعه اهری* رادد  

ب با بهينه سدازی و توسدعه ادبكه * عددم امكدان      نامتوازن اهری نااي از فروش تراكم * عدم تخصين اعتبارات متناس

احداث سست به دليل محدودیت فضا وقيمت باالی بهای زمير سست.همچنير اهداف اصلي سروژه را مدي تدوان ایدر گونده     

هدای  های تكنولوژی در اركت توزیع برو تهران بزرگ)تكنولوژی های كليددی  و تحليدل ادكاف   بيان كرد : تعيير اولویت

جود در اركت برای دستيابي به ایر اولویت ها * ارائه سيشنهادات و راهكارهای كاهش اكاف تكنولوژیك و تكنولوژیك مو

توزیع برو از طریق تعيير استراتوی های اكتساب تكنولوژی در سازمان و تعيير  های تكنولوژیك درصنعتایجاد توانمندی

 .چگونگي مواجهه با سبد تكنولوژی های سازمان

 

 روش تحقیق  -2
 سيمایشي است. ایر سووهش در نظر دارد ابتدا با استفاده از مطالعات كتابخانه ای ، مناسب –ماهيت روش تحقيق توصيفي    

سپس با طراحي سرسش نامه و  تكنولوژیكي برای صنعت توزیع برو را انتخاب كند. استراتوی سرمایه گذاری الگوی تریر

 ری برای از بير بردن فاصله ميان وضعيت موجود و مدل بپردازد. نظرسنجي از كاراناسان سازمان به ارائه راهكا

 آشنایی باصنعت مورد مطالعه -2-1

از اهم ویوگي های ایر صنعت مي توان به باال ماموریت اصلي ایر اركت تامير برو مطمئر وسایدار بارویكرد اقتصادی است.

اركت توزیع برو .بودن سطح فناوری، تحقيقات و طراحي، سازماندهي مبتني بر نگرش فرایندی، دانشور بودن نيروی انساني 

افت گيگاوات ساعت را از برو منطقه ای تهران دری 3000كيلوولت  انرژی الكتریكي) 31سست فوو توزیع ) 301تهران بزرگ از 

مگاولت  301300دستگاه سست فشار متوس  با قدرت  38933كيلوولت ، 00كيلومتر ابكه فشار متوس  ) 3101و از طریق 

ولت  ایر انرژی را جهت حدود چهارميليون مشترک در اهر تهران باوسعت 000كيلومتر ابكه فشار ضعيف ) 03308آمپر و 

  كيلومتر مربع توزیع مي نماید.3000
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 اسب الگوی من انتخاب -2-2

ویوگي های صنعت مورد مطالعه به ارح زیر بده دسدت آمدد : * داادتر محصدوالت و بازارهدای        با توجه به  بررسي انجام اده

* كند بودن نرخ تغييدر   با عملكردهای خاص * بخش های داخلي با مرزبندی نسبتاً مشخن و معير  خدماتي * ارائهمشخن 

الگوی استراتوی تكنولوژی، الگوهای ارائه اده در مكتب موقعيت یدابي بررسدي ادد و سدس از     در نهایت، برای انتخاب خدمات. 

تمركز بيشتر بر ایر الگوها با توجه به ویوگي ها صنعت مورد مطالعه، الگوی هكس به عنوان مبنا در نظر گرفته ادد و بدا انجدام    

ي از مالحظاتي كه در ایدر انتخداب مدد نظدر قدرار گرفدت،       تغييراتي در برخي از قسمت های آن، الگوی نهایي ارائه گردید. برخ

* تمركدز بدر اناسدایي واحددهای      عبارتند از : * توجه به استراتوی كالن و استراتوی كسب و كار بنگاه )توجه به اولویدت هدا   

ي توانمنددی و جدذابيت  * همخدواني    اب* اجرای فرآیند ارزیابي برای تكنولوژی های بنگداه )ارزید   استراتویك تكنولوژی صنعت

نمدایش داده ادده    3ساختار الگوی در نظر گرفته اده برای ایر سروژه، در اكل . بيشتر ایر الگو با فعاليت ها و ساختار صنعت 

است. سس از تعيير الگوی مناسب، وضعيت صنعت مورد مطالعه با توجه به قسمت های مختلف الگو بررسي اد. در ایر بررسي 

نها اااره مي اود. مدل استفاده اد كه در ادامه به آ بزارهای مناسب جهت گرد آوری اطالعات مورد نياز بخش های مختلفاز ا

ایر الگو بر مبنای الگوی ارائه اده توس  هكس و نو كه یكي از مهم تریر الگوهای مطرح در نگرش هدای مبتندي بدر موقعيدت     

   Hax,1992)اده است.یابي است، و البته با اندكي تغيير، طراحي 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  Hax, A., C, Majlu£, 1996 ). استراتوی تكنولوژی صنعت توزیع برو .فرآیند تدویر3اكل 

 تعيير واحدهای استراتویك 

 تدویر استراتوی كسب وكار صنعت

وژی ارزیابي توانمندی تكنول

 صنعت

ی هاارزیابي جذابيت تكنولوژ  

 

/جذابيتتشكيل ماتریس تعيير وضعيت توانمندی  

  

 تدویر استراتوِی تكنولوژِی
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 تبیین استراتژی كسب وكار صنعت -2-2-1

ر گذاری عميق آن مد نظر نبود، اما به دليل عدم افافيت ایر امر و نيز تاثيتوزیع در ایر تحقيق، تعيير استراتوی كالن صنعت 

 . استراتویگام های بعدی، نخست نسبت به تبيير ایر استراتوی اقدام اد درمات استراتویك بر روی عوامل اجرایي و تصمي
ار صنعت انتخاب مي اوند، عموماً در قالب یكي از چهچشم انداز، آرمان ها، ارزش ها در یك  های كالني كه براساس ماموریت،

بته هر یك از آنها رار مي گيرند كه النوع استراتوی كالن تعریف اده اامل استراتوی یكپارچگي، تمركز، جایگزیني و تدافعي ق

با توجه به ماموریت، چشم انداز و    3130،  غفاریان) نيز در سطوح داخلي خود به اقوو مختلفي تقسيم بندی مي اوند.

به عنوان  آرمان های مورد انتظار در صنعت مورد مطالعه، استراتوی كالن سازماني آن مبتني بر استراتوی تمركز بوده و ایر امر

تدویر  از براساس الگوی انتخابي، سس یكي از سارامترهای ورودی به منظور آغاز گام دوم الگوی انتخابي مدنظر قرار مي گيرد.

كسب و  ماموریت، چشم ا نداز و اهداف استراتویك صنعت در افق زماني مورد نظر، ضروری است تا نسبت به تدویر استراتوی

ر صنعت مورد مطالعه اهداف ذیل را به عنوان اهداف استراتویك خود ددرضمر  عملياتي صنعت اقدام اود. كار و برنامه های

 هوامند *كاهش قيمت تمام اده خدمات *تامير منابع مالي و مدیریت نقدینگي *: ارائه خدمات مد نظر قرار داده است

تامير و توزیع برو سایدار، منطقي و اقتصادی *مدیریت سروژه و قراردادها *سازی ابكه توزیع  

 تعیین واحدهای استراتژیك تکنولوژی -2-2-2

واحدهای استراتویك تكنولوژی ابزارهای برنامه ریزی هستند كه به منظور اكل دهي ساسه استراتویك به نيازهدای اسدتراتویك   

استفاده مي اوند. بنابرایر انتخاب صحيح ایر واحدها یكي از فعاليت های اصلي تدویر استراتوی تكنولوژی است. ویوگي هدای  

به اندازه كافي وسديع هسدتند تدا هدر     * Dubrin, 1989 ).ختصر به ارح ذیل است : واحدهای استراتویك تكنولوژی به طور م

گونه نو آوری را در بر گيرند و به اندازه كافي مشخن و معير هستند تا درک واضحي از موقعيت تكنولوژیك بنگاه ارائه دهندد.  

دارای مجموعده ای از توانمنددی   *تي هسدتند.  از لحاظ توليد و یا ارائه خدمات برای یك بنگاه حيا* دارای سيوستگي هستند.*

های فني متمایز هستند. با در نظر گرفر ایر ویوگي ها مي توان واحدهای استراتویك تكنولوژی بنگداه را تشدخين داد و بدير    

هكدس  آنها مرز بندی ایجاد نمود به طوری كه در مراحل بعدی قابل بررسي و تحليل بااند. یكي از ویوگي های مددل انتخدابي   

آن است كه بسته به درجه كالن نگری در فرآیندها و تكنولوژی های بنگاه مي توان از ایر الگو برای تدویر استراتوی تكنولوژی 

استفاده كرد. به عبارت دیگر با استفاده از ایر الگو مي توان استراتوی را براساس ارزیابي فرآیندهای كالن بنگاه تدویر نمود و یا 

تریر سطح فرآیندها، یعني تكنولوژی ها وارد جزئيات اد و تدویر استراتوی را براساس ارزیابي تكنولدوژی هدای   اینكه تا سایير 

در تدویر استراتوی تكنولوژی معموالً تمركز بر روی فرآیندهای كليدی بنگاه است و بده همدير دليدل بدرای      كليدی انجام داد.

های تشكيل دهنده فرآیند را با ااخن هایي كه بيانگر اهدداف و اسدتراتوی   تعيير فرآیندهای كليدی باید هر یك از زیر فرآیند

مستقيما بدا اهدداف اسدتراتویك    بدیر منظور هر یك از فرآیندها    3133طباطبائيان،  .) های صنعت است، مورد ارزیابي قرار داد.

، درجه اهميت )وزن  هر یك از ایدر  ارزیابي اد. سس از تعيير اهداف استراتویك در جلسه ای با حضور مدیریت صنعت صنعت

 درج اده است. 3اهداف تعيير اد كه نتایج ایر ارزیابي در جدول 
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درصد وزني هر یك از اهداف استراتویك.3جدول   

 كد اختصاری درصد وزني اهداف استراتویك ردیف

 G1 38 تامير منابع مالي و مدیریت نقدینگي 3

 G2 08 كاهش قيمت تمام اده خدمات  0

 G3 00 هوامند سازی ابكه توزیع 1

 G4 00 تامير و توزیع برو سایدار، منطقي و اقتصادی 0

ایر فرآیندها با اهدداف سدنجيده و سدپس درجده اهميدت آنهدا        ماتریس مرتب  سس از مشخن ادن درجه اهميت ایر اهداف،

 آمده است. 0تعيير مي اود. نتایج ایر تحليل در جدول 

 ها نسبت به اهداف.امتياز دهي فرآیند 0جدول

 ردیف

 G1 G2 G3 G4 اهداف

 وزن اهداف         

 رایندهاف

 نتيجه 40/0 20/0 25/0 38/0

رانهنگهداری و تعميرات سيشگي 3  8 08 00 08 12 

57/27 00 00 38 0 سایش وكنترل ابكه 0  

 21 38 30 30 30 مدیریت طراحي 1

0 ICT بهره برداری   8 30 30 8 17/5  

17/8 0 30 30 08 مدیریت منابع  8  

7/22 30 30 30 00 لوازم اندازه گيری 3  

 25 00 30 30 10 فروش انرژی وانشعاب 0

17/1 0 8 8 0 مدیریت مصرف 3  

 7 8 8 8 8 تحقيقات 9

 300 300 300 300 جمع
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سس از تعيير مرتب  بودن فرایندها نسبت به وزن دهي هر یك از بخش های مرتب  اقدام اد تا فرآیندهای اسدتراتویك نيدز از   

آمدده اسدت. در ایدر جددول     0جمع حاصل ضرب وزن های تعيير اده در ااخن ها تعيير اوند. نتایج ایر تحليل در جدول 

یك فرآیند غير مرتب  است.همان گونه كه در نتایج به دست آمده از جدول نيز خانه هایي كه در آن عدد صفر قرار دارد، بيانگر 

یعني فرآیند نگهداری و تعميرات سيشگيرانه دارای اهميت بيشتری است و از همدير رو تعيدير    3مشخن است، فرآیند اماره 

ا و فعاليت های فرآیند اصلي نگهداری واحدهای استراتویك تكنولوژی با تمركز بر روی ایر فرآیند آغاز اد و سپس زیر فرآینده

و تعميرات سيشگيرانه تعيير گردید. ، ایر الگو را مي توان تا جزئي تریر بخش های یك فرآیند كه همان تكنولوژی ها هسدتند،  

ایي اجرا نمود. لذا در ایر تحقيق، تكنولوژی های توليد را ارزیابي كدرده و واحددهای اسدتراتویك تكنولدوژی را از طریدق اناسد      

تكنولوژی های توليد تعيير مي كنيم. بدیر ترتيب سس از اناسایي تكنولوژی هدای اصدلي تشدكيل دهندده فرآینددهای فدوو،       

 تدددویر اسددتراتوی را براسدداس ایددر تكنولددوژی هددا ادامدده خددواهيم داد. تكنولددوژی هددای اصددلي اناسددایي اددده عبارتنددد از : 

 بانك،ترانسدددددفورماتور،كنتور،كلمپ،یاب فددددداز تسدددددتر،ارت ميله،كنسدددددول تسدددددمه،درجه90كنسدددددول،تيرسيماني

 ،كابل،كلمپ،كابلشو،مفصل،مقره،سركابل،المپ وسست كمپكتسيم،فيدر،فيوز،تابلو،كنتاكتور،خازن

 ارزیابی محیط خارجی )تعیین جذابیت تکنولوژی ها(  -2-2-3

تكنولوژی های بنگاه است. تعيدير فرصدت هدا و تهدیددات      از هدف از ایر فرآیند كسب دانش و تعيير ميزان جذابيت هر یك 

ایر تجزیه و تحليل بر مبنای واحددهای اسدتراتویك     3130.)غفاریان،  تكنولوژی های فعلي نيز از دیگر اهداف ایر فرآیند است.

ای است كه به كار گيدری  تكنولوژی انجام مي سذیرد كه در مراحل قبلي تعيير گردیده اند. تكنولوژی با جذابيت باال، تكنولوژی 

آن موقعيت رقابتي بنگاه را در حوزه تجاری، به ميزان قابل مالحظه ای افزایش داده و آن را سشتيباني مي كند. فق  فهم عميق 

ویوگي های كيفي تكنولوژی های مورد استفاده در بنگاه مي تواند تفكر استراتویكي ایجاد نماید كه براساس آن نيازهدای بنگداه   

 توسعه بلند مدت و كسب مزیت رقابتي به دقت اناسایي مي اود. برای 

  خارجي در ایر تحقيق بررسي ميزان جذابيت تكنولوژی هاست. بدیر منظور ااخن هایي كه بيانگر يمنظور از ارزیابي مح

نولوژی های منتخب اهداف استراتویك صنعت نيز هستند، تعيير اده و ميزان جذابيت تكنولوژی ها با در نظر گرفتر تاثير تك

بر روی ایر ااخن ها تعيير مي گردد. برای تعيير ميزان جذابيت تكنولوژی ها از روش مقایسه زوجي استفاده اد. در ایر 

روش كه یكي از ايوه های تصميم گيری است، با ارزیابي به روش مقایسه زوجي تكنولوژی ها نسبت به هر یك از ااخن های 

ر یك از تكنولوژی ها در رسيدن به اهداف استراتویك تعيير و سس از انجام محاسبات الزم ميزان تعيير اده، ميزان تاثير ه

ارا ئه و براساس وزن های تعيير اده  1اهداف استراتویك و وزن هر یك از آنها در جدول جذابيت تكنولوژی ها مشخن اد. 

گروهي از مدیران و كاراناسان مرتب  قرار گرفت و بر برای هر یك از اهداف استراتویك، سرسشنامه ای طراحي و در اختيار 

ساس آن تاثير هر یك از تكنولوژی ها در ااخن های تعيير اده به صورت دو به دو مورد سوال واقع اد. سس از جمع آوری ا

ثبت و سس از انجام محاسبات الزم ميزان جذابيت تكنولوژی ها به دست  Expert Choiceسرسشنامه اطالعات در نرم افزار 

برای هر یك از تكنولوژی ها ارزش گذاری اد  300آمد. الزم به توضيح است كه اعداد به دست آمده از محاسبه در فرم صفر تا 

  3130 آراستي، .)آمده است 1كه اطالعات آن در جدول 
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به صورت نزولي .فهرست جذابيت تكنولوژی ها1جدول   

 عدد جذابيت نام تكنولوژی اولویت

33/90 ترانسفورماتور 3  

8/03 سيم 0  

33/83 كابل 1  

03/80 فيدر 0  

88/83 كنتور 8  

30/03 مفصل 3  

33/11 مقره 0  

08/03 تابلو 3  

خازن بانك 9  80/03  

30/33 سست كمپكت 30  

10/33 فيوز 33  

یاب فاز تستر 30  00/31  

00/30 تيرسيماني 31  

درجه90كنسول 30  00/33  

08/30 كنتاكتور 38  

 

 ارزیابی توانمندی تکنولوژی  -2-2-4

ایر فرآیند به منظور ارزیابي توانمندی ها و نقاط ضعف تكنولوژیك بنگاه در مقایسه بدا رقبدای خدود انجدام مدي ادود و دارای       

ها آغاز مي ادود. توانمنددی هدای     STUرویكرد مبتني بر نظم است. ایر فرآیند از اناسایي عوامل كليدی موفقيت هر یك از 

برای تعيدير ميدزان توانمنددی     McDONALD, 2003 ).یق یادگيری كسب اوند. تكنولوژیك باید به صورت تدریجي و از طر

با استفاده از معيار ارائه اده توس  نواز اریف ميزان توانمندی تكنولوژیك صنعت مورد سنجش  مقالهتكنولوژیك بنگاه در ایر 
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تنظديم و در اختيدار مددیران و     قرار گرفت و نحوه سنجش بدیر ترتيب بود كه ااخن های ارائه اده درقالب یدك سرسشدنامه  

كاراناسان صنعت قرار گرفت و براسداس نتدایج حاصدل از آن، ميدزان توانمنددی تكنولوژیدك بنگداه در هدر یدك از واحددهای           

توانمندی های تكنولوژیيكي از دیدگاه نواز اریف به اش دسته تقسديم مدي ادو ندد كده       استراتویك تكنولوژی تعيير گردید.

سدس از  . تواندایي ایجداد   * تواندایي طراحدي    * توانایي تغييدر  * توانایي كسب * توانایي فروش ایي تبدیل * * توانعبارتند از : 

تعيير ميزان جذابيت تكنولوژی های مشخن اده، به منظور سنجش ميزان توانمندی بنگاه در ایر تكنولدوژی هدا، توانمنددی    

تعریف سطوح سيچيدگي )اش سطح  برای هر یك از تكنولوژی های تكنولوژیك بنگاه در حوزه مورد نظر ارزیابي اد. سپس با 

به همير منظر با ایجاد یك سانل متشكل از كاراناسان و مددیران   مورد بحث، ميزان توانمندی صنعت مورد سنجش قرار گرفت.

منددی صدنعت در   صنعت مورد مطالعه، و ارائه یك فرم جهت ثبت نظرات خود در زمينه توانمنددی تكنولدوژی هدا، ميدزان توان    

 آراسدتي،  .)ددرج گردید 0تكنولوژی های مورد نظر ارزیابي اد كه سس از جمع بندی آرا و ميدانگير گيدری نتدایج آن در جددول    

 .ميزان توانمندی صنعت در تكنولوژی ها به صورت نزولي0جدل                                     3130

 عدد جذابيت نام تكنولوژی اولویت

3/33 تابلو 3  

3/08 كنتور 0  

0/01 فيوز 1  

3/38 تيرسيماني 0  

8/31 كنتاكتور 8  

8/33 سيم 3  

 13 كابل 0

یاب فاز تستر 3  8/03  

3/00 مفصل 9  

 30 مقره 30

درجه90كنسول 33  9 

خازن بانك 30  0 

0/3 فيدر 31  

3/3 سست كمپكت 30  

9/8 ترانسفورماتور 38  
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  یافته ها -3

 تدوین استراتژی تکنولوژی -3-1 

به كمك یك زوج مرتب )اعداد حاصل از ارزیابي جذابيت و « تواتمندی –جذابيت »هر تكنولوژی مي تواند در ماتریس 

سبد »توانمندی تكنولوژی های استراتویك  و با یك نقطه نمایش داده اود. ابری كه مجموعه ایر نقاط را در بر مي گيرد 

  3130.)غفاریان،  توجه كنيد. 0به اكل مي اود. ناميده« تكنولوژی

 

               

ژیجذابيت تكنولو  

 

 

 

 توانمندی -.نواحي مختلف ماتریس جذابيت0اكل                                 توانمندی صنعت

  

در ایر مرحله ضروری است استراتوی صنعت متناسب با موقعيت تكنولوژی ها در هر یك از نواحي چهارگانده مداتریس تددویر    

استراتویك صنعت كه در ایر ناحيه قرار گرفته اندد، دارای جدذابيت و توانمنددی     به طور كلي تكنولوژی های:   3ناحيه ) .اود

بده لحداظ اهميدت ویدوه ایدر       اف استراتویك صنعت ایفا مي كنند.باالیي برای صنعت بوده و نقش بسيار مهمي را در تحقق اهد

بالفعل آنها بسيار حساس بدوده و ایدر   تكنولوژی ها، صنعت باید نسبت به اناخت سيشرفت های تكنولوژیك و تحوالت بالقوه و 

تحوالت را به صورت هوامندانه ای تحت نظر دااته بااد. در ایر راستا، ایجاد زمينه ها و بسترهای تكنولوژیك الزم در صنعت 

توجه به ندوآوری و تحقيدق و توسدعه در حدوزه ایدر       به منظور امكان همسویي با تحوالت مورد نظر، امری اجتناب ناسذیر است.

آینده سووهدي تكنولدوژی هدای     و نظام مند مورد توجه صنعت بااد.تكنولوژی ها موضوع مهمي است كه باید به صورت مستمر 

استراتویك ایر ناحيه، باید با ابعاد و ویوگي های خاص آن مدنظر قرار گيرد. اكثر تكنولوژی های ایر ناحيده، از نظدر توانمنددی    

است  لدذا   0تا  1صنعت نرسيده ا ند )سطح توانمندی اغلب تكنولوژی های ایر ناحيه بير هنوز به سطح ایده آل و مورد انتظار 

تسدل  نسدبي بده ایدر     ق ایر امدر بایدد مددنظر صدنعت بااد.    تسل  بيشتر بر ایر تكنولوژی ها و ایجاد بسترهای الزم برای تحق

(1ناحیه )  

 حفظ وتوسعه توانمندی وانتقال

 تكنولوژی به خارج صنعت

(3ناحیه )  

تامير نياز ازبيرون وانتقال   

 تكنولوژی به خارج ازصنعت

(2ناحیه )  

 توانمندسازی وایجادیرفيت درصنعت

 

(4ناحیه )  

 تامير نياز ازبيرون
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و در ارتقای سود آوری و ارزش افزوده در ایدر   تكنولوژی ها، باید باعث سر ریز تكنولوژیك در سایر حوزه های كسب و كار اده

   وزه ها به خوبي ایفای نقش نماید.ح

و در واقدع   بر نيازهای فعلدي و آتدي آن نبدوده      : عدم سرمایه گذاری صنعت در زمينه تكنولوژی هایي كه واقعاً مبتني0ناحيه )

باتوجده بده تغييدر جهدت     رعایت ادده اسدت.    یتاحدودجزو نيازمندی های تكنولوژیك )استراتویك  آن محسوب نمي او ند، 

 دراهداف استراتویك اركت درخصوص بكارگيری ازبسترمخابراتي توجيه سذیر بااد.

در  ایر تكنولوژی ها دارای جذابيت باالیي برای صنعت بوده، ولدي توانمنددی آنهدا در سدطح مطلدوبي قدرار نددارد.          :1ناحيه )
واجه نبااد، ارتقای سطح توانمندی تكنولوژیك كليه تكنولوژی هدایي كده در ایدر    صورتي كه صنعت با محدودیت منابع مالي م

ناحيه قرار گرفته اند، مدنظر خواهد بود. اما با توجه به حجم گسترده سرمایه گذاری های الزم و نيز محدودیتهای صنعت مدورد  

مبندای معيارهدای ارزادمند صدنعت انتخداب، و      نظر در ایر زمينه، بهتر است برخي از تكنولوژی های استراتویك ایر ناحيه بر 

سرمایه گذاری به منظور ارتقای سطح توانمندی تكنولوژیك آنها صورت سذیرد. برخي از معيارهای ارزامند در تصميم گيدری و  

ایدر  انتخاب تكنولوژی های مهمي كه باید از نظر سطح توانمندی ارتقا یابند را مدي تدوان در ميدزان جدذابيت بالفعدل و بدالقوه       

تكنولوژیها، مقدار منابع مالي الزم برای توسعه، تداثير تكنولدوژی در سدایر فعاليدت هدای مختلدف صدنعت، زمدان دسدتيابي بده           

جهت توسدعه در صدنعت جسدتجو    وجود بسترها و زمينه ها تكنولوژیك الزم  مورد نظرتكنولوژی، مرحله چرخه عمر تكنولوژی 

ایي عوامل ضعف و قوت صنعت در رابطه با هر یك از تكنولوژی های اسدتراتویك ایدر   عالوه بر ایر امر، ریشه یابي و اناسنمود.

ناحيه، مي تواند در انتخاب روش ارتقای سطح توانمندی تكنولوژیك آنها تاثير گذار بااد. بدیر صورت كه نخست عوامل ضدعف  

یا تركيبدي   و دانش فني الزم و اطالعات تكنولوژیك )نااي از ضعف در منابع انساني متخصن، كمبود عوامل سخت افزای، نبود

از آنها  را اناسایي و سپس با اقدامات و تمهيدات خاصي نسبت به مرتفع نمودن ایر نقداط ضدعف اقددام نمدود.  انجدام برنامده       

 ریزی های الزم از طریق صنعت، به منظور ایجاد و توسعه زنجيره های نوآوری، در زمينده تكنولدوژی هدایي از ایدر ناحيده كده      

ارتقای سطح توانمندی تكنولوژیك آنها مدنظر است، غير قابل اتكار و اجتناب ناسذیر است. همچنير تهيه برنامه هدای تددریجي   

برای تكنولوژی هایي كه باید سطح آنها ارتقا یابد، همواره باید مورد توجه صنعت قدرار  ش توانمندی های علمي و فني برای افزای

  گيرد.

استراتوی كلي صنعت در مورد ایر تكنولوژی ها، تامير ایر نيازها از خدارج صدنعت )بداالخن همكداران و ادركای         :0ناحيه )

صنعتي آن  است. بنابرایر انجام هر گونه سرمایه گذاری جدید در تكنولوژی های ایر ناحيده از سدوی صدنعت منتفدي      –علمي 

ایدر   نددارد.  1و  3ایر تكنولوژی های استراتویك و مهمدي ندواحي   است. باالخن كه ایر تكنولوژی ها، هيچگونه وابستگي به س

عت بوده و در واقع محدودیت تكنولوژیدك قبدال مالحظده در    نصگونه نگراني قابل تامير از خارج تكنولوژی ها بدون تقریباً هيچ

صدنعت، نبدوده و تدامير آنهدا از     مورد آنها وجود ندارد. به عبارت دیگر آنها در زمره تكنولوژی های نهفته در قابليت های اصدلي  

به منظور استفاده از توانمندی های خدارج از صدنعت،    ها و توليدات آن فراهم نمي نماید.خارج صنعت، تهدیدی را برای فعاليت 

اناخت توانایي های بالفعل )و در صورت امكان بالقوه  صنایع كشور و یا طرف های خارجي امری ضروری است كه مي تواند در 

فعاليت هایي كه برون سپاری مي اوند، در داخل صنعت باید بده   دگان خارجي برای صنعت موثر بااد.ب بهينه تامير كننانتخا
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ت مثبت متقابدل در دراز مددت وجدود    صورت صحيح و فني تعریف اوند. در غير ایر صورت تضميني برای همكاری ها و تعامال

يح سفاراات از تامير كنندگان ایر تكنولوژی ها، طبقه بنددی و ارزیدابي   توانایي در بازرسي و تحویل گيری صح نخواهد داات.

بده آن داادته   از اهدم ویدایفي اسدت كده بایدد صدنعت توجده خاصدي          تانداردهای فراگير مرتب  با آنهامستمر و نيز توسعه اس

ا،هدایت مشداركت آنهدا در   حمایت از تامير كنندگان )از نظر اعطای تسهيالت مالي، كمك در ارتقای سطح دانش فني آنهبااد.

ع خدارج از صدنعت   زمينه تكنولوژی های مرتب  با توسعه محصوالت / فعاليت های جدید صنعت كه در نظر است از طریق منداب 

بدا توجده بده اینكده تعددادی از تدامير كننددگان        ند مددت تكنولوژیدك را فدراهم آورد.   مي تواند زمينه همكاری بل تامير اوند؛

ه در خارج از كشور هستند، لذا توجه صنعت مورد مطالعه به اناسایي عوامل مهم در ایجاد تعامالت مثبت تكنولوژهای ایر ناحي

 دراز مدت و مراودات تكنولوژی بير المللي با همكاران خارجي امری ضروری است. 

 

  گیریبحث و نتیجه
استراتوی های ذیل را مي توان برای  :3ناحيه به ارح ذیل خالصه مي اود : *  استراتوی تكنولوژیاهم دستاوردهای حاصل از 

، ادناخت سيشدرفت هدای تكنولوژیدك      واقع در ایر ناحيده در نظدر گرفدت :   تكنولوژی ها و یا واحد های استراتویك تكنولوژی 

استفاده از سرریز  ، نوآوری مستمر  ، ارزیابي عملكرد سروژه های تحقيق و توسعه  ، مدیریت نوآوری )تحقيق و انتقال تكنولوژی 

در ایر ناحيه با توجه به سدایير بدودن توانمنددی     :0* ناحيه آینده نگاری تكنولوژی های حياتي  وتكنولوژی به خارج از صنعت 

تكنولوژیك صنعت و باال بودن جذابيت تكنولوژی ها، بنگاه باید توانمندی خود را افزایش دهد و در جهت تامير تكنولوژی های 

ام نماید. به همير منظر استراتوی هایي كه برای ایر ناحيه سيشنهاد مي اوند، عبارتند از :  اناخت كامل و دقيق مورد نظر اقد

برنامده ریدزی بدرای زنجيدره      ،اطالع از روند توسعه تكنولوژی های دارای جذابيت در آینده  ،بنگاه )اصول / فرآیندها  مورد نظر 

دویر برنامه هایي برای توانمندسازی علمي فني به صدورت تددریجي )ایجداد توانمنددی     ت، نوآوری در تكنولوژی های مورد نياز 

در ایر ناحيه به علت باال بودن توانمندی تكنولوژیك و  :1ناحيه * اصالح برنامه های فوو و نظارت بر اجرای آنها  وتكنولوژیك  

ج ود بده خدارج از صدنعت واگدذار ادده و تقاضدای       سایير بودن جذابيت تكنولوژی های مورد نظر بهتر است تكنولوژی های مدو 

مدیریت بر تقاضدا بده    تراتوی های ذیل سيشنهاد مي اود :صنعت در ایر زمينه از بيرون از بنگاه تامير اود. به همير دليل اس

ری در كمك به اكل گيری زنجيدره ندوآو  و بازاریابي تكنولوژی های موجود  ، منظور بهبود یرفيت های ساخت در داخل بنگاه 

در ایر ناحيه به خاطر سایير بودن جذابيت تكنولوژی ها، بهتر است تكنولوژی هدای مدورد نيداز از    : 0ناحيه * سازندگان داخلي 

تواندایي   ، بيرون تامير اوند. استراتوی های ذیل برای ایر ناحيه سيشنهاد مي اوند : اناخت توانمنددی هدای صدنایع كشدور     

مدیریت بر تقاضا به منظور  ، توانایي بازرسي و تحویل صحيح سفارش از سازنده ،  ش ساخت تعریف فني و صحيح مساله )سفار

طبقده بنددی    ، توسدعه اسدتانداردهای فراگيدر    ، استفاده از كمك طرف های خارجي  ،كمك به یرفيت های ساخت سازندگان 

 اعطای تسهيالت مالي و مانند آنها و سازندگان 

 

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

  منابع

 
، سدروژه تعيدير   "انتخاب مدل مناسب برای تدویر استراتوی های توسدعه تكنولدوژی صدنعت بدرو ایدران     "آراستي، محمد رضا، 

  3130استراتوی های توسعه تكنولوژی صنعت برو ایران، 

 3130غفاریان، وفا، دوره آانایي با مباني مدیریت استراتویك، سازمان مدیریت صنعتي، 

  3133دانشگاه امير كبير، ) –، كنفرانس مدیریت تكنولوژی «در صنایع مدیریت انتقال تكنولوژی»، طباطبائيان، سيد حبيب اهلل

Hax, A., C, Majlu£ N., S., "The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach", Prentice Hall, (1996) 

McDONALD, M., CHRITOPHER, M., "Marketing A Complete Guide", 2003 

Dubrin, A., Management & Organization. Cincinnati: South—Western Publishing Co, 1989 

 

 

 

 
 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

