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Managing The Future By Coming Technologies   

  ) مديريت برآينده با تكنولوژي فردا(
  :نگاه كلي 

  
مديران و كارآفرينان در سازمان ها و جامعه براي ماندگاري و موفقيت ، نياز به الگو و پيش بيني آينده 

  .است" تكنولوژي"بي شك مهمترين مولفه در موفقيت سازمان ها در حوزه اقتصادي درجهان امروز ، . دارند
تكنولوژي عامل برتري و پيشگامي . خوانده اند" موتور توسعه"گروهي از دانشمندان اقتصادي ، تكنولوژي را 

امروزه عالوه بر توليد سرانه كشورها ، . در رقابت شركت ها و كشورهاي صاحب آن شده است
استانداردهاي ديگري با نام توسعه يافتگي بويژه با محوريت تكنولوژي ، در گروه بندي كشورها نقش پيدا 

  .كرده اند
. در مقطع حاضر ، به عنوان يك مسئله در سطح كالن مطرح است" ولوژيالگوي تدوين استراتژي تكن" 

عامل ايجاد و توسعه آن است ، به جستجوي " انسان"اي است كه  كتاب حاضر از اين لحاظ كه تكنولوژي پديده
  .پاسخ اين مسئله مي پردازد

واقعيات محيطي  يك كار تحقيقي ، مباني تئوري همگام با بهدر اين كتاب سعي شده است ضمن كمك 
نويسنده . و درنهايت مدلي ارائه شود كه قابليت بهره برداري و استفاده عملياتي داشته باشديافته تطبيق 

ت استراتژيك است و به واسطه مطالعات و داشتن مسئوليت هايي با پديده كتاب كه خود داراي دكتراي مديري
ه گيري از منابع معتبر داخلي و خارجي ، آخرين نظريه ها ژي آشنايي نزديكي دارد تالش كرده است ، با بهروتكنول

  .پيرامون موضوع مورد بحث را دراختيار خوانندگان كتاب قرار دهد
 فصل تشكيل شده است ، بيشتر بر محور مطالعات استراتژي ، تكنولوژي و مديريت ٥كتاب كه از 

رها وجداول مختلف سعي كرده است مطالب و ها ، نمودا نويسنده نيز با استفاده از شكل. تكنولوژي قراردارد
آاليش عرضه كند تا اعتماد مناسبي براي حضور موفق فرداي مديران و  هاي كتاب را بازباني ساده و بي يافته

  .كارآفرينان سازمان ها و شركت ها درجامعه فراهم نمايد
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  : استراتژي –فصل اول 
  :مديريت استراتژيك 

. ده پاسخ مي دمختلفچندبعدي است كه نيازهاي سازمان را در محورهاي  يبزارامديريت استراتژيك ، 
در سال هاي اخير روش هاي بسياري براي پياده سازي تصميمات استراتژيك پيشنهاد شده است و بسياري از 
اين روش ها نيز براي تطبيق سازي در سازمان هاي دولتي به كار گرفته شده است كه با ملحوظ كردن 

  .م ، مشتريان و كاركنان را فراهم نمايدمردط رقابتي توانسته است درجه رضايت ذينفعان اعم از تاثيرات محي
مديريت استراتژيك متكي بر مشاركت هاي فكري ، مذاكره ، تجزيه و تحليل اهداف و اتخاذ راهكارهاي 

هاي مختلف استراتژي  نه از گزياي ارائهبه بيان ديگر . اثربخش در تعامل بين محيط بيرون و داخل سازمان است
  .است كه از تعامل شرايط داخلي و خارجي سازمان حاصل مي شود

  
  :تعاريف و مفاهيم استراتژي 

در كشورهاي غربي ، استراتژي به عنوان يك واژه كليدي براي مديران مطرح است و در واقع تلفيقي از 
ر عرصه كسب و كار ، مجموعه فعاليت استراتژي د. نگرش ، هدف ها ، سياست ها و راهكارهاي اجرايي است

تهديدها ، فرصت ها ، نقاط قوت (هايي را شامل مي شود كه اهداف سازمان را در برابر عوامل محيطي 
  :استراتژي بايستي پاسخگوي دو سوال اساسي باشد . تامين نمايد) وضعف
مشتريان تضمين چگونه عامل سودآوري و يا منافع خروجي به صورت دراز مدت براي ذينفعان يا  -١

  شود؟ 
  به چه نحو جايگاه و موقعيت در محيط ملي يا تخصصي حفظ شود ؟ -٢

مديران خالق و كارآفرين براي اثربخشي بيشتر ، نيازمندالگوهايي براي مهار عوامل تاثيرگذار و يا توسعه 
وظايف و تعامل با تصميم گيري و تهيه استراتژي از محوري ترين ابزارهاي مديريتي در انجام . آنها مي باشند

  . محسوب مي شودآنانبازيگران در محيط تخصصي 
شركت . استراتژي شامل كليه اقدامات رقابتي و رويكردهاي سازمان براي كسب توفيق در عملكرد مي شود

هاي كسب و كار و سازمان ها نيازمند استراتژي هاي متنوع در عوامل توليد و بازار مي باشند تا بتوانند هركدام از 
  .ايجاد كنند" مزيت"هاي انتخاب خود ،  طريق ابتكار و خالقيت هاي حاكم بر استراتژي

  
  :نياز استراتژي 

  سازمان را براي كنند استراتژي يكي از اصلي ترين محورهاي توجه مديران عصر حاضر است كه تالش مي
استراتژي در واقع . دنظر آماده نماين حركت در فضاي عدم اطمينان پيش روي خود و حصول اهداف مورد

ويژگي نائل شدن سازمان به تطبيق با محيط و مديريت فرصت ها و تهديدات محيط خارجي هماهنگ با 
  .قابليت هاي دروني سازمان است

نياز به تطبيق با محيط و اثربخشي است كه سازمان ها را مجبور مي كند براساس شرايط خاص خود ، 
از اين رو ميان مديران و انديشمندان علوم استراتژيك اين . ژيك نماينداقدام به انتخاب راهكارهاي استرات

پارامترهايي اند كه به عنوان معيارهاي سنجش " تطبيق پذيري"و " اثربخشي "  كه وجود دارد اتفاق نظر 
  .هستنداستراتژي مناسب قابل بهره گيري 
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  :تفكر استراتژيك 
هرسازمان براي . طه تفكر استراتژيك ، حاكم مي شودفضاي مديريت استراتژيك در سازمان ها به واس

  : يافتن جايگاه فعلي و آتي خود در بازار رقابت ، همواره بايد به اين سه سوال بنيادي فكر كند 
  دركجا هستيم ؟

  به كجا مي خواهيم برويم ؟
  چگونه مي خواهيم برويم ؟

  
  :مزاياي تفكر استراتژيك 

  .ي مي خواهد انجام شود و به چه چيزي دست يابدكندكه چه كار سازمان را هدايت مي 
  .سطح مقاومت مديريت را دربرابر تغيير كاهش مي دهد 
  .مبناي توجيه بودجه موردنياز را براي فعاليت هاي رقابتي ايجاد مي كند 
  .در تصميمات استراتژيك در سطوح مختلف سازمان ، يكپارچگي به وجود مي آورد 
  .ل ، يك فضاي فعال در سازمان ايجاد مي كنددر مقابل فضاي انفعالي متداو 
  .عملكرد بلندمدت سازمان را توسعه مي بخشد 

  
  :فرآيند تصميم گيري استراتژيك  

 كليه انديشمندان ، چهارمرحله آگاهي ، فرمول بندي ، توسعه راهكار و انتخاب راهكار اركان اصلي فرآيند از ديد
  . شوند كه به طور مشترك درتمام فرآيندها ديده ميتصميم گيري استراتژيك تشخيص داده شده اند 

  :آگاهي 
آگاهي نسبت به كاستي ها يا اشتباهات در وضعيت موجود ، درمقايسه با شرايط مطلوب و دلخواه است 

  .كه نياز به تقويت دارد و يا فرصت هايي كه بايد براي توسعه به وجود آيند
  :فرمول بندي 

انداز سازان  ت درباره وضعيت حال و بهنگام و فرمول بندي كردن چشماين مرحله شامل گردآوري اطالعا
  .براساس آن مي باشد

  :توسعه راهكار 
مديران موفق كساني اند . منظور از توسعه راهكار ، ايجاد و خلق راهكارهاي ممكن در مورد سازمان است

كمك گرفتن از ديگران براي كه اهل مذاكره ، چانه زني و بحث هاي انتفاعي براي جمع آوري اطالعات و 
  .دستيابي به راه حل ابتكاري مي باشند

  :انتخاب راهكار 
مديريت بايستي . هدف تعيين ابزار و امكاناتي است كه به وسيله آن ، تصميم گيري قابل اجراء مي شود

  .بهترين تصميم را استخراج و تبديل به تصميم نهايي كند
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  :تبيين ماموريت سازمان 
.  سال آينده سازمان مشخص مي شود١٠ تا ٥ا تفكر استراتژيك آغاز مي شود و آرمان هاي اين مرحله ب

در تبيين ماموريت . هدف از اين كار هدفمند كردن و جهت دادن به فعاليت هاي بلندمدت سازمان است
  :سازمان سعي مي شود به سه سوال پاسخ داده شود 

  وند؟چه كساني از فعاليت هاي سازمان بهره مند مي ش -١
  چه نيازهايي توسط سازمان تامين مي شوند؟ -٢
  تامين مي شوند؟) با چه تكنولوژي(نيازها چگونه  -٣
  

  :عوامل موثر بر تصميم گيري استراتژيك 
در نگاه سنتي مديريت ، محيط به مجموعه عواملي گفته مي شود كه تحت كنترل مديريت سازمان نبوده 

ورت عام ، استراتژي را وسيله سازگاري سازمان با محيط تعريف به ص. ، ولي برفعاليت سازمان اثر مي گذارد
  .كرده اند

  :محيط جهاني 
محيط جهاني به محيطي گفته مي شود كه عوامل موثر در آن براي سازمان و يا كشور به صورت مستقيم 

 سياسي ، عوامل جهاني ، سيستم اقتصادي ، عوامل: عوامل موثر محيط جهاني عبارتند از . قابل كنترل نيست
  . امنيتي –عوامل قانوني ، عوامل فنآوري و عوامل نظامي 

مي پذيرند ، بويژه عامل جهاني كه انعكاس مجموع " عوامل محيط جهاني" سازمان ها بيشترين تاثير را از 
  .ساير عوامل را در خود دارد

  :محيط ملي 
اما نكته مهم اين است كه . شدندعوامل محيط ملي ، مشابه عواملي اند كه در مورد محيط جهاني مطرح 

در تحليل عوامل ملي بايد گفت اصول . وزن و اولويت آنها در هريك از محيط هاي مورد اشاره متفاوت است
حاكم بر هريك از عوامل براساس منافع و اهداف ملي هر كشور بررسي مي شود و به همين لحاظ تعامل ، 

  .قابل تحليل استاولويت ها و ويژگي هاي هريك در اين قالب ، 
  :محيط اختصاصي 

شرايط اختصاصي براي محيط سازمان ها ، اگر چه مي تواند عوامل مشتركي را با عوامل ملي داشته باشد ، 
اما عوامل كليدي براي موفقيت سازمان ها شامل تامين كنندگان ، رقبا ، منابع انساني ، تكنولوژي ، و قوانين و 

  .شودمقررات مي 
 ياد شده ، تامين كنندگان ، نيروي انساني ، و فنآوري مورد نياز سازمان ، بيشترين تاثير را از ميان عوامل

  .روي فعاليت هاي سازمان دارند
  :محيط داخلي 

گيري استراتژيك در محيط داخلي سازمان با مسائلي چون سازماندهي ، برنامه ريزي ، كنترل و  تصميم
در اين مورد ساختار . يري ها حول اين محورها انجام مي گيرداثرگذاري در ارتباط است و اغلب تصميم گ

  .سازماني ، فرهنگ سازماني ، منابع ، اهداف ، فنآوري ، و سيستم هاي اطالعاتي سازمان قابل بررسي است
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اگر چه نگرش هاي مختلفي در مورد وزن و تاثيرگذاري عوامل محيط هاي جهاني ، ملي ، اختصاصي و داخلي 
 عدم موفقيت تصميم گيري استراتژيك وجود دارد ، اما بايستي به عوامل داخلي يعني منابع بر موفقيت يا

  .انساني به عنوان ذينفعان اصلي و پس از آن فنآوري و سيستم هاي اطالعاتي ، وزن قابل توجهي داد
  

  :تجزيه و تحليل استراتژي 
با تعيين و تطبيق نقاط قوت و " SWOTس ماتري"يكي از متداول ترين روش هاي تجزيه و تحليل استراتژي ، 

  .ضعف و فرصت و تهديد است
  :استراتژيست ها باتوجه به اين ماتريس ، چهارنوع استراتژي را مي توانند به اين شرح معرفي كنند

  ) :SO( فرصت –استراتژي قوت  -١
  .كه از نقاط قوت سازمان در بهره برداري از فرصت ها استفاده مي شود

  ) :WO(فرصت  –استراتژي ضعف  -٢
  .كه راهكارهاي غلبه بر نقاط ضعف جهت بهره برداري از فرصت ها پيشنهاد مي شوند

  ) :ST( تهديد –استراتژي قوت   -٣
  .كه از نقاط قوت سازمان براي غلبه بر تهديدها استفاده مي كند

  ) :WT( تهديد –استراتژي ضعف   -٤
  . تهديدها تالش مي كندكه در ارائه راهكارهايي براي كاهش نقاط ضعف و اجتناب از

  
  :ارزيابي استراتژي 

استراتژي از يك طرف بايد قابليت پركردن فاصله با رقباي پيش رو را داشته باشد و از سوي ديگر بين 
يك استراتژي مناسب ، در ارتقاي عملكرد و . سازمان و رقباي پشت سر ، فاصله بيشتري را ايجاد نمايد

  .كارآيي سازمان ، نقش موثري دارد
  .سازگاري و هماهنگي :  معيار قائل است ٢يكي از انديشمندان ، براي ارزيابي استراتژي 

  . استراتژي بايد عاري از هرگونه تضاد بين اهداف و سياست ها باشد:سازگاري 
  .استراتژي بايد در تطبيق با محيط بيرون و هرگونه تغييرات بحراني داراي هماهنگي باشد : هماهنگي

  
  :تكنولوژي  –فصل دوم 

بسياري از تعاريف ارائه شده از تكنولوژي ، مضمون حل مشكالت علمي ، حاكميت بر شرايط محيط و 
يكي از تعاريف ، تكنولوژي را عبارت از . توانايي تبديل منابع و مواد اوليه به كاالهاي قابل مصرف را دارند
اي توليد كاال و خدمات به كار گرفته مي دانش مربوط به محصول ، فرآيند و سازمان توليد مي داند كه بر

تكنولوژي بخشي از دانايي است كه براي خلق يك محصول ، . نيز ارتباط نزديك دارد" دانايي"تكنولوژي با . شود
 پيشرفت تكنولوژي در گرو. ارائه خدمات و يا توسعه بهره برداري از منابع محدود و گرانبها به كار مي رود

  .ارتقاي دانايي است
 كه عصر اطالعات ناميده مي شود ، تاثير فراواني بر تغييرات تكنولوژي ٢٠نفجار دانايي در اواخر قرن ا

  .داده است" انقالب تكنولوژيك" ، انقالب صنعتي جاي خود را به ٢١با ورود به قرن . داشته است
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  :تكنولوژي و صنعت 

  :نقش تكنولوژي در صنعت در سه سطح مطرح شده است 
مترين نقش ، توليد و فرآيند در كارخانه ها و صنايع است كه كيفيت محصول ، اولين و مه -١

همچنين . كند ينه توليد ، تجارت و تخصص مورد نياز ، هزينه مواد و ظرفيت توليد را مشخص ميهز
  .كند استاندارد بهداشتي و ايمني و مسايل محيطي را تعيين مي

تي است كه گرمايش ، سرمايش ، حمل و دومين تكنولوژي ، تكنولوژي زيرساخت و تاسيسا -٢
  .نقل ، ارتباطات ، اداري ، برق ، آب ، فاضالب و ساير را در بر مي گيرد

تكنولوژي محصول ، عمر يك خط توليد را . سومين تكنولوژي ، تكنولوژي محصول است -٣
  .مشخص مي كند

  
  :نگرش هاي تكنولوژي 

در ادبيات عصر .  ، معني خاصي را تداعي مي كندتكنولوژي امري نسبي است و براي هرگروه از متخصصان
. حاضر ، تعابيري كه از تكنولوژي ارائه مي شود ، اغلب ناشي از نقش جديد تكنولوژي در دو دهه اخير است

ا صحبت از تكنولوژي پيشرفته ، تكنولوژي جديد ، تكنولوژي نوظهور و تكنولوژي پيشگام مطرح مي شود جهمه 
  .ولوژي دارندكه اشاره به سطوح تكن

. در فرهنگ جوامع تكنولوژيك ، هريك از اين مفاهيم ، بيشتر تداعي كننده يك محصول يا صنعت است
هركجا نامي از تكنولوژي پيشرفته به ميان مي آيد ناخودآگاه صنايعي چون ميكروالكترونيك ، روبوتيك ، و 

ي جديد واژه هايي اند كه امروزه در مباحث تكنولوژي ، تكنولوژي پيشرفته و تكنولوژ. هوافضا به ذهن مي آيد
  .شود مديريت سيستمي از آن به كرات ياد مي

  
تكنولوژي مفهومي است كه : از دانشگاه هاروارد در مورد تكنولوژي مي گويند " ماريارتي و كاسنيك" 

رزش افزوده ، دانش ، مهارت و هنر و ذوق را در تعامل با يكديگر قرار مي دهد و هر سازماني براي ايجاد ا
  .تركيبي از آن را به كار مي گيرد

افزار ، نرم افزار  سخت: اجزاي اصلي تكنولوژي كه در ارتباط متقابل با يكديگر و مكمل يكديگرند عبارتند از 
  .، مغز افزار و شبكه پشتيباني 

  
  : تكنولوژي برتر 

.  سازمان شبكه پشتيباني ايجاد نمايداي از تكنولوژي اطالق مي شود كه تاثير زيادي در ساختار و به دسته
تكنولوژي برتر اين امكان را فراهم مي كند كه هم كارهاي جديدي انجام شوند و هم كارها با روش هاي 

  .جديد و متفاوت انجام گردند
  :اطلس تكنولوژي 

رائه اطلس تكنولوژي كه به وسيله مركز انتقال تكنولوژي آسيايي سازمان ملل نشسته شده است، مدعي ا
در اين مجموعه با اين ديدگاه كه تكنولوژي . مدل مناسبي براي ارزيابي و اندازه گيري سطح تكنولوژي است
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عامل تبديل كننده منابع طبيعي ، زمين ، سرمايه و نيروي انساني به كاالي ساخته شده است ، تكنولوژي به 
  :چهار جزء جداگانه تقسيم شده است 

  ،ماشين آالت و ابزار توليد  -
  مهارت ها و تجربيات توليدي ، -
   اطالعات و دانش فني توليد ، -
  سازماندهي و مديريت -
  

  :پارادايم هاي تكنولوژي 
رفته و از  تكنولوژي همواره ابزاري براي تامين نيازهاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و نظامي به شمار مي

  .هاي زندگي ، نقش مهمي را ايفا كرده استدير باز نيز در ايجاد ثروت براي ملل و ارتقاي سطح استاندارد
متناسب با ماهيت تكنولوژي در هر مرحله از توسعه ، اعصار مختلف شكل گرفته اند كه به ترتيب عصر 

  .سنگ ، برنز ، آهن ، بخار ، برق ، اتم ، الكترونيك ، فضا ، اطالعات و بيوتكنولوژي نام گرفته است 
 موج ٥ دوره تقسيم مي شود كه با نام ٥وران تحول تكنولوژي به ، د" فريمن و كالرك "براساس نظريه 

  : موج عبارتند از ٥اين . تحول تكنولوژيكي شناخته مي شوند
  )١٧٧٠ - ١٨٣٠(نساجي و قدرت بخار   -   موج اول
  )١٨٣٠ - ١٨٨٠( راه آهن و توليد فوالد -   موج دوم
  )١٨٨٠ - ١٩٤٠(برق ، موتور تركيبي و شيمي   -  موج سوم
  )١٩٤٠ - ١٩٨٠( دارويي ، پالستيك ، الكترونيك -موج چهارم
  )١٩٨٠(           ارتباطات ، ميكروالكترونيك ، كامپيوتر - موج پنجم

  
  :تحوالت تكنولوژي 

 سال گذشته تاثيرات ساختاري و محتوايي عميقي بر سازمان ها و ٥٠تكنولوژي جديد و يا تكنولوژي برتر در 
در دهه اخير نظام ها و ابزارهاي مديريتي براي اصالح ساختارها ، اهداف . ي داشته استمراكز توليد تكنولوژ

نگرش هايي مثل توليد بهنگام ، مهندسي مجدد كسب و كار ، طراحي مجدد . و استراتژي ها ارائه شده اند
راي همه كسب و كار ، بهبود مستمر كسب و كار ، مديريت كيفيت فراگير، كايزن و جذب منابع بيروني ب

آنچه در بيشتر اين مكتب ها مورد تاكيد قرار گرفته ، كسب و كار مبتني بر . سازمانها شناخته شده است
  .است" مشتري گرايي"

  
  :مسير تكامل تكنولوژي 

هاست كه  ويژگي هاي تكنولوژي برتر، انعطاف پذيري وسرعت باالي تغيرات آن است و همين ويژگي
 ويژگي هاي تكنولوژي و تكنولوژي ١در جدول . ي ساده يا موجود متمايز مي كندتكنولوژي برتر را از تكنولوژ

  .برتر در ابعاد وسيعتري بيان شده است
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   ويژگي هاي تكنولوژي و تكنولوژي برتر– ١جدول 

  
  :عمر تكنولوژي چرخه 

 پيروي مي كند كه به آن چرخه S-Curveپيدايش ، رشد و كاربرد تكنولوژي از يك منحني خاصي به نام 
از چرخه عمر تكنولوژي مي توان دو پيش بيني تكنولوژي و طرح ريزي استراتژيك . عمر تكنولوژي مي گويند

  .تكنولوژي بهره گرفتيك توسعه 
  

   :٢١ويژگي تكنولوژي در قرن 
عدم "و " عدم قطعيت در بازار"پويايي محيط و سرعت در رشد و تحوالت بازار و تكنولوژي در قالب 

به عنوان دو ويژگي براي تكنولوژي مطرح مي شود كه خود شاخص تمايز ميان " قطعيت در تكنولوژي
عدم قطعيت بازار ، ناشناخته بودن آن دسته از انتظارات و .  مي شودتكنولوژي برتر و تكنولوژي ساده تلقي

نيازهاي مشتريان است كه با تكنولوژي جديد قابل تامين است يا عدم قطعيت تكنولوژي در واقع عدم 
  .اطمينان به موفقيت و قابليت تكنولوژي در پاسخگويي به نياز مشتري است 

  
  :ارزيابي تكنولوژي 

اين معياري . است" شاخص گذاري رقابتي"كه در ارزيابي تكنولوژي مطرح مي شود ، يكي از روش هايي 
است كه شركت ها به واسطه آن مي توانند ابعاد توسعه موردنياز را براي حضور در بازارهاي رقابتي و يا 

  . استراتژيك تعيين كنند
ي ، جهاني و پيشگام در محور اصلي شاخص گذاري رقابتي برپايه كمپاني هاي مطرح در سطح منطقه أ

با اين حال بين وضع موجود و وضع مطلوب ، سطحي را به عنوان سطح قابل . تكنولوژي قرار مي گيرد

  تكنولوژي برتر  تكنولوژي
  اثربخشي  كارآيي

  تصوير و نگرش اقتصادي  اقتصاد اندازه
  دانش چرايي  دانش چگونگي

  دانايي و عقاليي  ه و اطالعاتداد
  بهبود مستمر   تعيين هدف–استاندارد 

  ابداع ، اختراع و تغيير  سيستم ها و وضعيت مشخص
  نگرش سيستمي و يكپارچه سازي  تخصصي گرايي

  طراحي سيستم هاي اپتيمم  اپتيمم كردن سيستم موجود
  فرآيند ديگريك فرآيند به روش ديگر يا يك   يك فرآيند ، يك روش ، اما بهتر

  كار هوشمندانه تر  كار سخت تر
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اين باالترين سطحي است كه توانايي هاي بالقوه يك شركت را مي توان بالفعل . دسترسي مي توان تعيين كرد
  .نمود

  
  : مديريت تكنولوژي –فصل سوم 

م طبيعي ، علوم اجتماعي ، تجارب صنعتي و و يك حوزه چندرشته أي از مهندسي ، علمديريت تكنولوژي
هايي است كه  منظور از مديريت تكنولوژي ، مديريت سيستم. تئوري هاي كسب و كار را شامل مي شود

بد تكنولوژي في نفسه مي تواند خوب و يا . بستر مناسبي براي خلق ، جذب و توسعه تكنولوژي فراهم مي كنند
  .آنچه كه سبب مي شود تكنولوژي مفيد و ارزشمند تلقي شود ، مديريت و كاربرد آن است. باشد

تكنولوژي است و اين امر " عالوه بر اين ، آنچه از نظر كسب ثروت از نظر تكنولوژي مهم است ، تجاري كردن 
  .يقي ايجاد كندوقتي محقق مي شود كه تكنولوژي با جامعه و نيازهاي مشتري ، اتصال عميق و حق

اگر چه تكنولوژي مهمترين عامل در ايجاد ثروت است ، اما نبايد از تاثير ساير عوامل مانند سرمايه ، نيروي 
مديريت تكنولوژي نيز در سه سطح ملي ، سازماني و . انساني ، منابع طبيعي و سياست هاي عمومي غافل شد

  .فردي قابل تعريف است
  

  :توسعه تكنولوژي 
مين رضايت و ات"و دوم در " عملكرد باالتر "اول در جهت : ير و توسعه تكنولوژي در دو جهت است روند تغي

عملكرد باالتر در تكنولوژي به معني سرعت باالتر ، ظرفيت سازي بيشتر ، توسعه ". نيازهاي عمومي جامعه
بيشتر و كاربري هاي مكانيزه اثربخشي هزينه ، كارآيي باالتر ، افزايش توانايي ، كاهش تالش انسان ، آرامش 

هرگونه تغيير در اقتصاد كشورهاي . دانند مي" زيربناي رشد اقتصادي"توسعه تكنولوژي را . بيشتر است
از اين رو توسعه تكنولوژي سبب مي شود تا . گذارد پيشرفته ، بر اقتصاد كشورهاي درحال توسعه تاثير مي

  .كشورها به هم نزديك شوند
تغييرات در تحوالت سياسي ، نظامي ، .  مستقيم با ساير عوامل محيطي قرار داردتكنولوژي در تعامل

اجتماعي ، اقتصادي ، سازمان و مديريت ، مشتريان ، رقبا و بازار همواره بر روند توسعه تكنولوژي تاثير 
ي گذاشته است و برعكس ، توسعه تكنولوژي نقش عظيمي در ارتقاي سطح زندگي و رشد اقتصادي ملت ها

  .جهان داشته است
  

  :تكنولوژي در محيط فرا ملي 
هاي يك سازمان  تغييرات فنآوري يكباره اتفاق مي افتد و مي تواند كل فعاليت ها ، استراتژي ها و سياست

هاي توسعه كشورها   سبب شد تا هسته٨٠را دچار تحول كند ، توسعه فنآوري هاي پيشرفته از اواسط دهه 
صحنه ملي يا جهاني شوند ، پيشرفت كامپيوتر و الكترونيك ، سازمان ها را قادر دچار تغييرات جديدي در 

ساخت تا روي مسايلي چون كارآيي ، رقابت ، اثربخشي ، سودآوري و سهم بازار نگرش جديدي را بوجود 
  .آورند
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 دهند ، تبادل فنآوري در سطح جهاني سبب شده است تا شركت هايي كه فعاليت هاي جهاني انجام مي
  .روي سياست ها و قانونمندي هاي كشورهاي ديگر تاثيرگذار باشند

  
  : عمومي –تكنولوژي در محيط ملي 

وجود مراكز . فنآوري در سطح ملي براساس ظرفيت هاي ايجاد شده و كاربرد آن اندازه گيري مي شود
اد به عنوان شاخص تحقيقاتي ، دانشگاهي ، آموزشي ، تعداد نخبگان ، هيئت علمي ، دانشجويان و سطح سو

هاي بالقوه شناسايي مي شوند و شاخص هايي چون حجم صادرات محصول توليدي ، سهم بازار جهاني ، تعداد 
  .محصوالت ، تنوع محصول ، سطح فنآوري و فرآيند محصول و خدمات از شاخص هاي بالفعل مي باشند

  
  : اختصاصي –تكنولوژي در محيط ملي 

شد و توسعه فنآوري در محيط قابل دسترس به وسيله همكاران و يا نوع و سطح فنآوري كه شامل ر
دسترسي به . رقابت برروي آن به وسيله رقبا مي باشند ، از موضوعات مطرح در محيط اختصاصي است

  .فنآوري موردنظر در صنعتي خاص سبب شكوفايي و خالقيت در آن محيط مي شود
عال براي توسعه فنآوري از عوامل موثر در رشد و وجود مراكز تحقيق و توسعه ، آموزشي و محيط ف

المللي فراهم  ضمن اينكه حضور مناسب تر و آماده اي را براي صحنه بين. شكوفايي يك واحد سازماني است
برعكس ، عدم وجود امكانات فنآوري و پشتيباني محلي ، سبب گران تمام شدن تكنولوژي مي . مي نمايد

 و درنتيجه محصول و خدمات ، سازمان را از رقابت در صحنه ملي باز مي افزايش هزينه تكنولوژي. گردد
  .دارد

  
  :تكنولوژي امروز 

رقابت . مهمترين تفاوت عصر حاضر با دوران گذشته در تغييرات سريع و تنوع زياد تكنولوژي نهفته است
ندهزار سال قبل تكنولوژي در چند دهه اخير بيش از مجموع رشد آن در چ. جهاني نيز موضوع جديد است

بوده است ، رقابت در سطح ملي و فراملي در گرو سيستم اقتصادي مناسب ، توانمندي هاي تكنولوژيكي و 
آنچه باعث تعجب بوده :  مي گويد ١٩٨٧رابرت سولو برنده جايزه نوبل . قدرت تجارت در محيط جهاني است

يكي از " دره سيليكون"و .  گذاري ها بوده استاين است كه شكوفايي تغييرات تكنولوژي خيلي بيشتر از سرمايه
  .آن نمونه هاست

  
  :دوره موج بلند 

بسياري از صاحبنظران معتقدند كه هر تكنولوژي جديد سبب توسعه اقتصادي مي شود كه در ادبيات 
  .يا دوره اقتصادي بلندمدت ناميده مي شود" نظريه موج بلند"اقتصاد ، 

 هر موج بلند ، تعامل بين تكنولوژي جديد ، فرصت هاي ناشي از آن و معتقد بود كه در پس) Betz(بتـز 
 كرده او براين اساس چرخه اين موج را برپايه اين هشت اصل بيان. افزايش سرمايه نقش آفريني مي كنند

 فرآيند اكتشاف در علوم ، نوآوري هاي تكنولوژيكي ، محصوالت جديد ، بازار و صنايع جديد ، نوآوري در محصول و: است 
  .، افزايش ظرفيت ، كاهش سود و شكست در كسب و كار ، ركود اقتصادي 
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  :فرآيند توسعه تكنولوژي 

به بازار  خلق و بهره گيري از تكنولوژي از زنجيره اي از فعاليت ها تشكيل مي شود كه از اختراع شروع و
  .ختم مي شود

  :اختراع 
جديد ، يك  مي شود كه ممكن است به خلق يك محصوليده يا يك تكنولوژي بديع گفته ااختراع به يك 

  .فرآيند جديد و يا يك سيستم ناشناخته منجر گردد
  : نوآوري 

ابتكار و نوآوري عبارت است از خلق يك محصول ، سرويس و يا فرآيندي كه براي يك سازمان جديد 
  .باشد و سبب حضور سازمان در بازار گردد

  
  
  
  
  

  :چرخه نوآوري 
م جدا از يكديگر رشد مي كنند مورد ترديد است ، لاحبنظران مبني بر اينكه تكنولوژي و عنظريه برخي ص

همچنانكه عبدالسالم معتقد است تكنولوژي پيامد علم است و . زيرا زمينه رشد تكنولوژي پديده علمي است
  .اگر كشوري صاحب علم نباشد ، صاحب تكنولوژي نيز نيست

مورد " بازار"شده و ابتكار و نوآوري نيز در " ابتكار"اختراع سبب پيدايش و " اختراع"موجب " اكتشاف علمي"
  .اين مولفه ها چرخه نوآوري را تشكيل مي دهند. استفاده قرار مي گيرد

  : يونيدو سه مرحله براي توسعه تكنولوژي معرفي كرده است 
  انتخاب و كسب تكنولوژي خارجي .١
  تطبيق و جذب تكنولوژي .٢
  ايجاد تكنولوژي جديد .٣

  
  :ادغام تكنولوژي 

كوداما براساس يك دوره مطالعات ده ساله در ژاپن ، سه اصل عمده را در مورد نگرش ادغام  .١
  :مطرح كرده است 

 يتعيين مي گردد ، نه براساس تكنولوژي" بازار"دستوركار مراكز تحقيق و توسعه ، فقط و فقط از طريق  .٢
  .كه يك محقق در آزمايشگاه توليد كرده است

ا نياز دارند از هرگونه ايده و اطالعات در مورد توسعه تكنولوژي در يك رشته صنعتي شركت ه .٣
اين مسئوليت كليه افراد سازمان است كه به عنوان يك عنصر فعال . آگاهي داشته باشند

  .درگردآوري اطالعات تالش نمايند
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و توسعه ، با امكانات صنايع زمينه ادغام تكنولوژي از تلفيق نتايج يك دوره درازمدت فعاليت هاي تحقيق 
هاي دوطرفه ، نمونه هايي  سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و مشاركت و همكاري. مختلف فراهم مي شود

  .از اين گونه به شمار مي روند
راتژي ادغام اين است كه مديرارشد سازمان سه اصل فوق را با هم تمهمترين عامل براي موفقيت اس

  .موجود شركت وارد كندهماهنگ و در استراتژي 
  

  :جمع آوري اطالعات 
. چيزي كه اكثر شركت ها به آن نياز دارند جمع آوري اطالعات از مجموعه رقباي مشهود و نامشهود است

درحالي كه رقباي نامشهود ، يا . منظور از رقباي مشهود ، آنهايي اند كه شناخت كافي از آنها وجود دارد
اين گروه هستند كه به عنوان " معموال. امل و دقيقي از آنها در دست نيستناشناخته اند و يا اطالعات ك

  .تهديدكنندگان اصلي در بازار مطرح مي شوند
  
  

  :آينده ادغام تكنولوژي 
به مرور كه كمپاني هاي بيشتري ، فرآيند ادغام را در استراتژي تكنولوژي خود قرار مي دهند ، نقش 

  . بيشتري برخوردار مي شودادغام در توسعه محصوالت از اهميت
در مقابل ، شركت هايي كه به تعميق تكنولوژي هاي جديد دروني اكتفا مي كنند ، آينده محدودي را پيش 

اين شركت ها . رو خواهند داشت و حتي اين امكان وجود دارد كه ديگر جايي براي ادامه و بقا نداشته باشند
ميان استراتژي هاي تعميق و ادغام بايد نحوه نگرش خود را به تكنولوژي تغيير دهند و به سمت ايجاد توازن 

  .پيش بروند
  

  :مولفه هاي مديريت تكنولوژي 
اي است كه مولفه هاي متعددي دارد هر مولفه نيازمند الگوي  مديريت تكنولوژي يك مبحث چند رشته

مجموعه اين عوامل به مدير استراتژيك در توسعه تكنولوژي ، امكان تسلط . دقيق براي پياده سازي است
  :شود ها در ذيل اشاره مي به مهمترين اين مولفه. دهد يط آن را ميبرمح

  :خالقيت و ابتكار 
محيط خالق به افراد اجازه مي . ابتكار درجهت ايجاد ارزش براي مشتري و يا تامين نياز او به وجود مي آيد

  .دهد كه در دنياي بزرگتري فعاليت كنند
  :عرصه ابتكار به بازار 

ي  بجا٩٥عرضه سريع ويندوز . رود به بازار ، يك سالح قوي در دست رقباستتنظيم زمان مناسب و
  .به بازار ، از ديد ساير رقبا ، يك واقعه غافلگيركننده در استراتژي ميكروسافت بود) DOS(س اد

  :عامل قيمت 
وابسته  استراتژي و آهنگ مناسب انتشار تكنولوژي به شدت. هر تكنولوژي داراي يك ارزش مادي است

  .به ارزش مادي فاصله دانش ميان سازمان و مشتري است
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  :عامل زمان 
توسعه . زمان توليد ، توسعه و انتقال تكنولوژي به بازار ، به وسيله سازمان يكي از عوامل كليدي است

  .مستمر روي محصول و فرآيند ، سبب سالمت و بقاي سازمان درطول زمان است
  :مديريت 

برمحيط كسب و كار ، مديريت برساختار سازماني ، مديريت بر پروژه و مديريت بر منابع ، مديريت 
  .رود مديريت برمنابع انساني از جمله مسئوليت هاي مديريت تكنولوژي به شمار مي

  
  :پارادايم هاي جديد مديريت تكنولوژي 

هاي  ماز اين رو مي بايست پاراداي. هزاره سوم با تغييرات عظيمي در محيط كسب و كار همراه است
  .است جدول زير، تحول درصنايع را درابعاد مختلف مطرح كرده. جديدي حاكم گردد

  
  

  روند تحوالت در صنعت
  جديد  سنتي  عوامل

  چرخه ميان كوتاه  چرخه حيات طوالني  چرخه حيات
  ابتكارات دائمي و مستمر  ابتكارات كم  ابتكار
  قيبرقابت زياد ، همكاري با ر  رقيب دشمن و نه همكاري  رقابت
  بازار غيرقطعي و جهاني  بازار محلي  بازار
  كيفيت در نقش آمرانه و دستوري  كيفيت موردنظر  كيفيت
توليد انبوه ، انبار بزرگ ، توليد   توليد

  ثابت
توليد سفارشي ، اندازه كوچك و كاهش 

  انبار
عمودي ، سازمان هاي   سازمان

  بوروكراتيك
طرح هاي كوچك ، استفاده از منابع 

  بيروني
   

  :اصول مديريت تكنولوژي در شركت هاي كسب و كار 
 ايجاد ارزش ،:  اصل استوار است ٨براساس نظريه هاي جديد ، مديريت سازمان هاي مدرن براين 

  .كيفيت ، مسئوليت پذيري ، چابكي ، خالقيت ، يكپارچگي ، تيم سازي ، عدالت
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   :٢١ويژگي هاي قرن 
 سرعت توسعه تكنولوژي ، افزايش پيچيدگي تكنولوژي ، سرويس و تغييرات سريع تكنولوژي ، افزايش

خدمات تكنولوژيكي برپايه كامپيوتر و جهان شدن رقابت و بازار از جمله ويژگي هاي اين قرن هستند ، در قرن 
  : ، مديريت با دو پديده روبروست ٢١

  زمان به عنوان يك منبع ارزشمند -١
  . محصولتيم هاي همكار چند رشته أي و تخصصي در -٢

در قرن حاضر ، چرخه عمر تكنولوژي نسبت به چرخه عمر كسب و كار ، كوتاهتر خواهد شد و اين امر 
  .سبب ارتباط نزديكتر بين استراتژي هاي تكنولوژي و كسب و كار مي گردد

نگ  ، سازمان ها به طرف توسعه ارتباطات ، يكپارچه سازي و مشاركت بيشتر پيش خواهند رفت و فره٢١در قرن 
  .بجاي توليد انبوه ، به سفارش هاي انبوه پرداخته خواهد شد. تكنولوژي پديد خواهد آمد

.  ، ارتباط بين تكنولوژي و بازار بيشتر مي شود و مديريت هاي سنتي منسوخ خواهد شد٢١درقرن 
يافت و همچنين ساختار سازمان ها دستخوش تغيير خواهد شد ، سازمان هاي مجازي و موقتي افزايش خواهد 

سازمان هاي عمودي و سلسله مراتبي به افقي و ماتريسي . از تعداد سازمان هاي دائمي كاسته خواهد شد
دانايي عامل محرك خالقيت در امور بازار ، توليد ، محصول و توزيع خواهد بود و در . تغيير خواهند يافت

  .د يافتنهايت تعداد سازمان هاي توزيع و توليدكننده اطالعات افزايش خواه
  

دهد و بايستي  در قرن حاضر ، آموزش ثابت و خشك دانشگاهي ، پاسخ نيازهاي محيط جهاني پويا را نمي
نظام جديد در آموزش ، نياز به طراحي جديد با . شرايط فكر كردن آزاد ، خالقيت ، ابتكار و ابداع را پديد آورد

  .عمر يادگيري زياد تر براي اطالعات و دانش وسيعتر دارد
  

  : استراتژي توسعه تكنولوژي –فصل چهارم 
  :استراتژي تكنولوژي و كسب و كار 

پديده هاي دو دهه اخير نشان مي دهد كه رقابت در كسب و كار ، ديگر در مقام انتخاب نيست ، بلكه 
 چالشي كه امروز در مقابل كشورهاي درحال توسعه قرار دارد اين است. يك اصل بقا در بازارهاي جهاني است

 كدام تكنولوژي و در كه تشخيص دهند در جهان امروز با توجه به محدوديت منابع و رقابت هاي شديد جهاني ،
  .چه سطحي از دسترسي مناسب تر است و راهكارهاي جذب آن كدام هستند 

در تغييرات جهاني ، تغيير در كسب و كار بسيار سريع شده و اين سبب كوتاه شدن عمر تكنولوژي " اصوال
همين امر باعث شده تا مديريت در كسب و كار متحول گردد و فشار بازار مديران تحقيق و . ه استشد

تغييرات . هاي پشتيباني دهنده بازار بكشاند توسعه را از آزمايشگاهها به همراهي با بازار و انتخاب تكنولوژي
  .و كار دگرگون كرده استسريع تكنولوژي در سطح جهاني ، قوانين فعاليت را دركليه زمينه هاي كسب 

مديريت : براساس يك تحقيق ، چهاروظيفه عمده برعهده مديريت تكنولوژي قرار داده شده است 
  .، مديريت نوآوري ، طرح ريزي تكنولوژي ، مديريت استراتژي تكنولوژي ) R&D(تحقيق و توسعه
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سپرده " دير ارشد تكنولوژيم"در آمريكا مسئوليت تكنولوژي به قائم مقام مديرعامل در قالب " اخيرا
شده است و مسئوليت هاي او در حوزه هاي پيش بيني ، نيازمندي ها ، ليسانس ، توسعه ، جذب و يا صادرات 

  .تكنولوژي تعريف شده است 
  

  :روند حاكم بر جهان امروز 
ها اكثر چالش با وجود تاثير زياد فعاليت هاي دروني سازمان . بازار صنايع و مشتريان ، امروز جهاني اند

فعاليت در . هاي آنها ناشي از روند حاكم بر محيط بيرون و سازمان و مبتني بر رقابت در سطح جهاني است
  : سطح جهاني سه ويژگي استراتژيك بسيار مهم دارد 

  اي هوشمند جهاني ، ارتباطات شبكه -١
  سيستم همكاري هاي هوشمند جهاني ، -٢
  .سيستم كنترل هوشمند جهاني  -٣

محصوالت  توانايي ارائه.  ورود سريعتربه بازار ، يكي ديگر از چالش هاي عصر حاضر است رقابت براي
ارزان و انعطاف پذير با سرعت باال ، فرصت استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژيكي را در محصوالت 

كسب و كار پيوند شركت هايي كه مي توانند به خوبي استراتژي تكنولوژي خود را به استراتژي . ايجاد مي كند
  .دهند از موضع رقابتي باالتر و بقاي بيشتري در بازار برخوردار مي گردند

  
فرآيند ورود يك فرد ، شركت يا كشور و خارج كردن فرد ، شركت و يا " رقابت"در يك تعريف خالصه ، 

و منابع محورهاي رقابتي يك شركت شامل تكنولوژي، محصول ، فرآيند . كشور ديگر و بردن بازي است
  .در زير نمونه محورهاي رقابتي چند شركت معرفي شده است . تكنولوژيكي است

  
  محورهاي رقابتي چند شركت بزرگ

  محور رقابتي  شركت
  شبكه انتقال  برق فلوريدا

  كوچك سازي  سوني
  موتور  هوندا
  تلفن بدون سيم  موتوروال
  هواپيماي بزرگ  بوئينگ

  
  :ويت تقسيم بندي تكنولوژي از نظر اول

  :تكنولوژي ها براساس اهميت آن براي سازمان به سه اليه تقسيم مي شوند 
  .كه محور و قدرت رقابتي يك شركت است:  تكنولوژي هاي برجسته –اليه اول  
  .كه از اهميت زيادي برخوردار است:  تكنولوژي پايه –اليه دوم 
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بيروني  هاي د و مي توان آن را از شركتكه از اهميت كمتري برخوردارن:  تكنولوژي بيروني –اليه سوم
  .تامين كرد

گيري در مورد نحوه جذب تكنولوژي براساس جايگاه و موقعيت تكنولوژي سازمان صورت مي  تصميم
  .گيرد

  
  :تامين تكنولوژي 

از داخل واحد كسب و كار ، از داخل واحد :  براي تامين تكنولوژي ، دردسترس است عبه طور كلي سه منب
چنانچه در يك سازمان امكان دسترسي به تكنولوژي .  توسعه سازماني و يا از ساير سازمان هاي بيرونيتحقيق و

در مجموع بازار و . در داخل نباشد به منزله ناتواني روي تكنولوژي كليدي است كه بايد از بيرون تامين نمايد
 توجه به فعاليت هاي مبتني بر بازار و يا .قرار گيرند" تعامل"تكنولوژي هر دو بايستي در استراتژي سازمان در 

به همين دليل . تمركز بر توسعه تكنولوژي ، به تنهايي نمي تواند سودآوري پايدار را براي سازمان فراهم كند
مديريت بايستي با يك چشم به اهداف و استراتژي بازار ، و با چشم ديگر به اهداف و استراتژي تكنولوژي 

  .توجه نمايد
  
  

  :ي تكنولوژي طرح ريز
در فرآيند . طرح ريزي تكنولوژي ، يكي از مولفه هاي اصلي از طرح ريزي كسب و كار يك سازمان است

  :گام هاي زير دنبال مي شوند" طرح ريزي معموال
  آزمايش همه نكات از منظر سازمان -
  تنظيم اهداف شفاف و واقعي سازمان -
  ترسيم مسيرهاي رسيدن به اهداف -
  پياده سازيتوافق براي اجرا و  -
  اجرا و پيگيري مطابق مسير طرح -

 ، روي استراتژي تكنولوژي ، گام هاي زير را مطرح كرده است كه در چارچوب ١٩٨٥مايكل پورتر در سال 
  :طرح ريزي كسب و كار انجام مي گيرد 

  .تعريف تكنولوژي هاي اصلي و كليدي و زيرتكنولوژي هاي آن در يك زنجيره ارزش -١
  .ي مرتبط در صنايع ديگر و درحال توسعه علميتعريف تكنولوژي ها -٢
  .مشخص كردن مسير تغيير تكنولوژي هاي كليدي -٣
  .مشخص كردن اينكه تغيير كدام تكنولوژي ، سبب مهمترين عزيمت رقابتي مي شود -٤
  .تعريف توانمندي هاي سازمان در تكنولوژي هاي كليدي و هزينه توسعه آنها -٥
ظر گرفتن كليه تكنولوژي هاي كليدي و لحاظ كردن انتخاب يك استراتژي تكنولوژي با درن -٦

  .استراتژي هاي رقابتي 
  .تركيب و هم گرايي استراتژي هاي تكنولوژي واحدها در سطح تكنولوژي سازمان -٧
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  :پيش بيني تكنولوژي 
اولين گام در طرح ريزي تكنولوژي ، پيش بيني تكنولوژي است كه با ايجاد يك دورنماي مناسب از آينده ، 

آنهايي كه قدرت پيش بيني درست داشته . مان را در مسير حركت در مقطع كنوني هدايت مي كندساز
باشند ، امكان شناسايي فرصت ها را در زمان مناسب به دست مي آورند و قادر خواهند بود از تغييرات آتي 

  .درجهت رشد مثبت بهره مند شوند
  :ورد زير است  م٥در يكي از " محورهاي پيش بيني تكنولوژي معموال

  رشد قابليت عملياتي  
  آهنگ جايگزيني تكنولوژي قديمي با تكنولوژي جديد 
  نفوذ به بازار 
  انتشار 
  احتمال وقوع تحول و انقالب تكنولوژيكي 

  
اتفاق " تغييرات ناپيوسته"در اين شرايط احتمال دارد . قدرت پيش بيني با رشد سريع تكنولوژي كاهش مي يابد

قدرت پيش بيني تغيير ، يكي از رمزهاي موفقيت و پايداري سازمان ها و . تغيير نمايد"  كالبيافتد و روند حركت
جايگزيني المپ ها با ترانزيستور ، جايگزيني آنالوگ با ديجيتال ، جايگزيني ماشين هاي . شركت ها به شمار مي آيد

با شبكه هاي اينترنت و اينترانت ، نمونه هايي هاي جزيره أي موجود  تايپ با كامپيوتر و يا جايگزيني درحال انجام شبكه
  .در تكنولوژي اند" تحوالت ناپيوسته"از 

مديريت اطالعات ، ابزار كارآمد مديران در پيش بيني روند تكنولوژي است و هر قدر سرعت تغييرات 
  .بيشتر باشد ، ارزش به روزكردن اطالعات بيشتر و فزونتر مي گردد

  :ش بيني مناسب قابل طرح مي باشند معيارهاي زير در تشخيص پي
  .از دقت و سادگي برخوردار باشد 
  .يك پايه اطالعاتي شفاف داشته باشد 
  .از روش و مدل هاي مشخص پيروي كند 
  .برپايه پيش فرض هاي دقيق و شفاف استوار باشد 
  .درصورت نياز ، به اطالعات كمي و آماري استناد داشته باشد 
  .عات پيش بيني وجود داشته باشديك سطح تعريف مناسب در اطال 

  
  :متدولوژي پيش بيني 
  :  متدولوژي را براي پيش بيني ارائه داده اند ٥پورتر و همكارانش ، 

  مطالعه محيط ، -١
  ،) دلفي(عقيده خبرگان  -٢
  تحليل روند ، -٣
  مدل سازي ، -٤
  .سناريو  -٥
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  .ا معرفي كرده است سه تحليل روند ، نظر خبرگان و مدل سازي را از موثرترين روش ه) Encel(انسل 
  :تحليل روند  -١

" روش تحليل روند عمدتا. اين روش متكي بر سير تاريخي و قرار دادن مصاديق روي يك منحني است
  .براساس اتفاقات قبلي است

  ) :دلفي(نظر خبرگان  -٢
دلفي بر دو اعتقاد استوار است ، اول ، متخصصان كه در يك . يكي از بهترين متدها براي پيش بيني است

دوم ، . حوزه خاص كار مي كنند يك نظر دقيق از موضع را داشته و نسبت به واقعيت نزديكتر مي باشند
  .عقيده اجماع كه از درجه اعتبار بيشتري نسبت به عقيده يك متخصص برخوردار است

  
  : مدل سازي  -٣

ل با هدف اين روش ، فرمول بندي متغيرهاي اصلي شناخته شده از طريق رياضي و شبيه سازي مد
  .استفاده از كامپيوتر در نزديكترين تطبيق با دنياي واقعي است

  
  :محورهاي رقابتي 

ترين سطح يك  يربناييزكليه فعاليت هاي درون سازمان ، مهارت ها ، تخصص ها و نظام هاي حاكم به عنوان 
 تاثير مستقيم در رقابت برخي از اين توانمندي ها از آن جهت كه. را تشكيل مي دهند" قابليت هاي اوليه"هرم ، 

كاهش هزينه ، ايجاد تمايز در محصول و سرويس . شوند نام برده مي" توانمندي هاي اساسي"سازمان دارد با عنوان 
در سطح كسب و كار مطرح مي " و افزايش سرعت ورود به بازار از جمله نتايج توانمندي هاي اساسي اند و عمدتا

اي از توانمندي هاي اساسي هستند كه به هم افزايي رسيده اند و سازمان را از  مجموعه" محوري هاي رقابتي. "شوند
  .متمايز مي سازند" سايرين كامال

  :در چند سرفصل به شرح زير تقسيم بندي مي شوند " قابليت ها اوليه"
ورهاي مح مانند فروش ، تبليغات ، مشاوره ، پيشنهاد به مشتري ، شناسايي: قابليت هاي مرتبط با بازار   

  .رضايت مشتري
  .و آموزش هاي داخلي) MIS(مانند سيستم هاي اطالعات مديريت : قابليت هاي زيرساختاري  
قابليت هاي علوم كاربردي مانند : كه خود به چند گروه تقسيم مي شوند  :قابليت هاي تكنولوژيكي   

 و CADاي، قابليت توسعه وطراحي مانند   ژنتيك و فيزيك هسته
 Q.Aهاي  وتوسعه نرم افزار ، قابليت ساخت مانند سيستمسازي  نمونه

  .نهايي كنترل و تست
بيشتر از نوع توانمندي هاي بازار يا تكنولوژيكي " توانمندي هاي اساسي"تجربه نشان داده است كه 

م يك از باتوجه به اينكه كدا. نيز برپايه همين دو توانمندي استوار هستند" محورهاي رقابتي" از اين رو . هستند
محورهاي رقابتي فني كه عمده  :شوند اين دو محور غالب باشند ، محورهاي رقابتي به دو دسته تقسيم مي

محورهاي رقابتي بازاريابي كه شامل فعاليت هاي مديريت محصول ، قيمت . محورهاي رقابتي از نوع فني مي باشند
  .گردد گذاري ، ارتباطات ، فروش و توزيع مي
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  :گوي استراتژي توسعه تكنولوژي ال: فصل پنجم 
  :استراتژي تكنولوژي و مدل تدوين آن 

در دنياي پرتحول امروز ، نه تنها حركت بدون هدف و استراتژي ميسر نيست ، بلكه كسب اطالعات كافي 
در بحث مدل سازي ، به سه روش " عموما. از محيط براي اتخاذ هدف و استراتژي مناسب ، امري الزامي است

  .الگوي كامل ، الگوي نيمه ساخته ، بدون الگو :  مي شود كه نام آنها گوياي ماهيت روش است اشاره 
انتخاب هريك از روش هاي مزبور به ميزان اطالعات ، درجه قطعيت و ثبات ، و يا ميزان پويايي و نوآوري 

ص را ضروري رويكردهاي مختلف به تدوين استراتژي سبب شده است كه برخي داشتن يك مدل مشخ. است
  .دانند اقتضايي مي" در مقابل گروهي قرار دارند كه تدوين استراتژي را كامال. بدانند

بين اين دو حد ، طيفي از روش هاي تدوين الگوي استراتژي قرار دارند ، اما مناسب ترين شيوه ، مدلي 
. الگوي نيمه ساخته استهدف اين كتاب نيز براساس يك . است كه از انعطاف پذيري بااليي برخوردار باشد

در اينجا سعي مي شود يك مدل تلفيقي در قالب الگوي تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي طراحي و گزينه هاي 
  .مختلف معرفي شوند

  
  :ويژگي هاي مدل 

در بخش بازار " محور رقابتي" در بخش دفاعي و نيز " محور تهديد" باتوجه به اينكه تكنولوژي به عنوان 
از اين رو پيش فرض هاي محيط در .  ، بايستي نيازهاي هر دو محيط را به بهترين نحو پاسخ دهدمطرح است

  .زمينه پيش بيني مرزهاي تكنولوژي ، امري مهم است 
  :پيش فرض هاي محيط 

  :نيازهاي محيط كه در قالب پيش فرض مطرح مي شوند عبارتند از 
  توانايي مقابله با رقابت هاي جهاني و منطقه 
  ليت مانور و پاسخگويي سريعقاب 
  قابليت توسعه و امكان حفظ توانايي متناسب با روند جهاني 
  تنظيم سرمايه گذاري متناسب با كاهش منابع و جذب نيازها از منابع بيروني 
  افزايش قدرت تكنولوژيكي و اثربخشي 
  قدرت حضور و رقابت در بازار جهاني ، منطقه و ملي 
  ابعافزايش سهم بازار و توسعه من 
  افزايش سودآوري و ماندگاري 

قابليت انعطاف ، سادگي فرآيند ، داشتن ابعاد : عالوه بر اين ، بايد از اين ويژگي ها برخوردار باشد 
محوري ، تطبيق با رويكرد سيستمي ، تاكيد برمحور سياستگذاري و هدفگذاري ، ايجاد پل ارتباطي بين 

  .ر فرصت ها ، يكپارچگي فرآيند از كل به جزء و برعكس استراتژيست ها و تكنولوژيست ها ، مديريت ب
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  :انواع استراتژي هاي توسعه 
  :استراتژي پولي  -١

  .كه برمحور قيمت ها ، تورم و اقتصاد كالن تاكيد دارد
  :استراتژي توسعه  -٢

  . استكه تاكيد آن برمحورهاي اقتصاد بازار ، نگاه به خارج ، تجارت خارجي و مقررات و رفع موانع خارجي
  

  :استراتژي صنعتي  -٣
  .كه بررشد صنعت ، تشكيل سرمايه ، تكنولوژي مدرن و عوامل سرمايه تاكيد دارد

  ) :انقالب سبز(استراتژي كشاورزي  -٤
  .كه تاكيد آن برمحورهاي رشد كشاورزي ، ترويج تحقيقات كشاورزي و توده مردم است

  :استراتژي توزيع مجدد  -٥
  .يع درآمد اضافي و امكان مشاركت مردم در توسعه تاكيد داردكه بر محورهاي اشتغال توده ، توز

  :استراتژي سوسياليتي  - ٦
مجموعه استراتژي . كه تاكيد برعدم شناسايي مالكيت خصوصي ، مالكيت عمومي ، كنترل و سهميه دارد

هاي مذكور ، دسته بندي كشورها را به جهان اول ، كشورهاي درحال توسعه و كشورهاي توسعه نيافته 
  .بب شده استس

از . مدلي است كه تطبيق نزديكتري با شرايط كشورمان دارد" استراتژي صنعتي"از بين مدل هاي مختلف ، 
همچنين توليد كاالهاي . ويژگي هاي اين استراتژي بلندمدت بودن آن است و دولت در آن نقش پررنگي دارد

  .شمار مي آينداي و تشويق به صادرات از اهداف محوري آن به  مصرفي و سرمايه
  

  :ساختار محيط 
مطمئن با ويژگي هاي ايستا ، " محيطي كه تاكنون دركشور حاكم بوده از نظر ساختار سازماني از شرايطي نسبتا

محيطي كه مشتري . رسمي ، متمركز ، با دواير سازماني محدود و برنامه ريزي مقطعي و جاري برخوردار بوده است
 وابستگي به مشتري از طريق تخصيص بدون دغدغه تامين مي شده و به همين انحصاري بوده ، منابع آن بدون

  .لحاظ موضوع كارآيي و اثربخشي ، كمتر مورد توجه محوري بوده است
فرهنگ عمومي سازمان براساس سلسله مراتب و دستورات مقام ارشد در سازمان قرار داشته و 

ديريت ارشد سازمان بوده است ، افزايش حجم منابع مسئوليت پاسخگويي در مقابل عملكرد ، در نهايت با م
مطمئن به " انساني و ماهيت عمودي ساختار سازماني سبب شده است كه محيط سازمان از يك محيط نسبتا

  .يك محيط بسيار نامطمئن تبديل گردد
 افقي حضور در يك بازار رقابتي ايجاب مي كند كه ساختار سازماني از يك ساختار عمودي به يك ساختار

روش هاي : ابزارهاي ديگري كه براي بهبود سازمان دراختيار مديريت قرار دارد عبارتند از . تبديل گردد
كوچك سازي ، استفاده از منابع بيروني ، تجديد ساختار ، تنوع ، ساختارهاي بدون كارخانه ، مراكز طراحي و 

  .تحقيق و توسعه بيروني و مونتاژ در بيرون 
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اين الگوها ، محورقرار گرفتن مشتري وقابليت پاسخگويي سريع به نياز مشتري است و از وجه مشترك تمام 
هايي برپايه شش بعد رقابتي  چنين سازمان. مطرح مي شوند" سازمان هاي واكنش سريع "اين رو تحت عنوان 

  .هزينه ، كيفيت ، قابليت اتكا ، انعطاف پذيري ، زمان و سرويس شكل مي گيرند
  

   :محيط صنايع
هاي دو دهه آخر قرن  پارادايم. نقش محوري تكنولوژي در محيط صنايع با تحوالت عصر حاضر بيشتر شده است

. ريزي به محيطي پويا با عدم قطعيت باال سوق داده است بيستم ، سازمان ها را از محيط ايستا ، با ثبات و قابل برنامه
حيط جديد است كه برصنايع حاكم شده است و مسئله محدوديت منابع ، زمان و اطالعات از شاخص هاي اين م

  .رقابت پذيري را به ريسك پذيري و درنهايت عدم امنيت تبديل كرده است
 -استراتژيست ها با توجه به ويژگي هاي محيط صنايع ، فرآيند مديريت استراتژيك را در سه فضاي ذهني

آرماني با شكل گيري -گام اول در فضاي ذهني. عملياتي ، و عملياتي به اجرا درمي آورند  -آرماني ، ذهني
 عملياتي شامل بررسي -گام دوم در فضاي ذهني. ماموريت ، ارزش ها و چشم انداز صنايع برداشته مي شود

در فضاي عملياتي ، سازماندهي و اصالح . هاست  ستراتژياگزينه هاي مناسب براي اهداف اجرايي ، سياست ها و 
  . بودجه ريزي و اجرا فعاليت هاي محوري اندساختار ، برنامه ريزي و

  
  :فرآيند تدوين استراتژي در سطح زمان 

سازمان ها درجهت پاسخگويي به نيازهاي استراتژيك كه بنا به شرايط محيطي در محورهاي رقابتي و اثربخشي 
تراتژي سطح سازمان به اس. دهند تمركز بيشتر مي يابد ، ابعاد مختلفي را در طراحي استراتژيك مورد نظر قرار مي

مسايلي چون تعيين مسير و جهت استراتژيك ، طرح ريزي استراتژيك سازماني ، انتخاب فعاليت هاي رقابتي ، انتخاب 
  .تاكتيك هاي تنوع و رشد و مديريت منابع و توانمندي هاي سازماني مي پردازد

  
  :ساختارهاي سطح سازماني 

عملكرد . حي شود كه از استراتژي موردنظر شركت حمايت كندساختار يك سازمان بايد به گونه أي طرا
توجه به موارد زير براي مديراني . يك سازمان هنگامي ارتقا مي يابد كه استراتژي با ساختار هماهنگ باشد

  :كه در صدد ساخت يك ساختار سازماني اند بسيار مهم است 
  .دف است ساختار ، يك غايت نيست ، بلكه وسيله أي براي رسيدن به ه -١
  .ساختار ايده آل هيچگاه وجود ندارد -٢
هاي  ناكارآيي هاي عملياتي ، ارائه خدمات نامناسب به مشتريان ، مشكالت ارتباطي و ناكامي -٣

 .كارمندان ، نشان دهنده عدم تطابق استراتژي با ساختار مي باشد
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  :طراحي استراتژي سطح سازمان 
  .تمركز ، ادغام عمودي، و تنوع : سطح سازمان عبارتند از رويكردهاي عمده در استراتژي توسعه در 

  
  :تمركز 

اغلب سازمانها ، فعاليت هاي خود را با يك گروه كوچك محصوالت و خدمات و يك بازار واحد شروع مي 
هنگامي كه شرايط صنايع ، جذاب باشند ، نقاط . اين نوع استراتژي در سطح سازماني ، تمركز نام دارد. كنند
  .ستراتژي تمركزي به وضوح قابل مشاهده استقوت ا

هاي  در نگاهي ديگر ، استراتژي تمركزي از ازدياد سطوح مديريتي و وظايف كارمنداني كه در شركت
  .غيرتمركزي مشغول هستند جلوگيري مي كنند

 بخصوص هنگامي كه شرايط. از سوي ديگر استراتژي هاي تمركزي ، ريسكهايي را به دنبال خواهد داشت 
منسوخ شدن محصول و توقف رشد صنايع ، ريسك هاي ديگري را براي . از ثبات كافي برخوردار نباشد

اين نوع استراتژي نيز به جريان نقدينگي و سودآوري . سازمان هاي تابع استراتژي تمركزي به وجود مي آورد
  .غيريكنواخت منجر مي گردد

 اشباع بازار و افزايش رقابت ، اين نوع استراتژي را رها تعداد بسيار زيادي از سازمان هاي موفق ، به دليل
از الگوهاي ادغام عمودي يا تنوع محصوالت ، " در عصر حاضر استراتژي توسعه سازماني ، عموما. كرده اند

  . بازارها و يا فرآيندهاي تغيير و تبديل منابع ، پيروي مي كنند
  :ادغام عمودي 

شركت تا چه اندازه در مراحل مختلف زنجيره عرضه صنايع حضور اين واژه نمايانگر اين است كه يك 
نيازمند مهارت ها و فنون مختلفي است كه برخي از شركت ها از اين فنون " ادغام عمودي ، اساسا. دارد

به سمت " به همين دليل بسياري شركت ها از ادغام عمودي خودداري مي كنند و مستقيما. برخوردار نيستند
  . تنوع روي مي آورندشكل هاي مختلف

  :تنــوع 
: تنوع را مي توان به دو مقوله تقسيم كرد . منظور از تنوع ، فعاليت در شاخه هاي مختلف صنعت است

تنوع همگن به فعاليت هايي گفته مي شود كه تا حدودي با حيطه فعاليت هاي . تنوع همگن و تنوع غيرهمگن
  .غيرهمگن به هيچ الگويي از وابستگي مرتبط نمي شودتنوع . سازماني يا با محور تجارت مرتبط باشد

درحال حاضر مديران براين باورند كه تنوع غيرهمگن به دليل افزايش پيچيدگي و تغييرات تكنولوژيكي در 
  .صنايع ، مشكالت زيادي را براي مديران اجرايي در سازمان هاي ايجاد كرده است

يان محصوالت ، خدمات ، بازارها و يا فرآيندهاي تبديل منابع تنوع همگن مبتني بر شباهت هايي است كه در م
  .در تجارت وجود دارد و به نظر مي رسد كه اين شباهت ها منجر به هم افزايي مي شوند

  
  :ع تنوروش هاي اجرايي استراتژي 

ز ، ادغام ا)با استفاده از توانمندي هاي داخلي سازمان(اين روش ها شامل پيمان هاي مشاركت داخلي 
تقسيم (، و هم پيماني استراتژيك و مشاركت خاص ) تلفيق دو شركت با خريد يكي توسط ديگري(طريق خريد 

  .است ) منابع و ورود به بازارهاي جديد 
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  :طراحي استراتژي سطح واحد كسب و كار 
 مديران سطح واحد كسب و كار براي تحقق رشد و اهداف سود اقتصادي ، دو نوع استراتژي را بسط مي

  .دهند، استراتژي رشد و استراتژي رقابتي 
  :استراتژي هاي رشد 

موضوع اساسي در برنامه ريزي استراتژي . به افزايش حجم و بازدهي كار در طول زمان مربوط مي شوند
  .رشد ، زمان بندي برنامه ها نسبت به رقباست

  :استراتژي هاي رقابتي 
. گيري نمايد زش دادن به مشتريان چگونه موضعبه اين موضوع مي پردازند كه شركت به منظور ار

هاي موفق رقابتي  استراتژي هاي رشد و رقابتي به يكديگر مرتبط مي باشند ، چرا كه تنها از طريق استراتژي
  .است كه يك سازمان به استراتژي رشد نائل مي شود

  
  :مديريت استراتژي هاي عملياتي 

 مدت، ميان مدت و  طح خود به تبيين اهداف عملياتي كوتاهفرآيند مديريت استراتژيك در پايين ترين س
استراتژي هاي عملياتي طرح هايي براي هماهنگ سازي مهارت ها ، منابع و . تدوين برنامه اجرايي مي پردازد

  .توانمندي هاي تجاري سازمان به شمار مي روند
 بواسطه بازاريابي ، توليد و مديريت استراتژي هاي عملياتي از مسئوليت ها و الگوهاي تصميماتي كه

عمليات ، تحقيق و توسعه ، سيستم هاي اطالعاتي ، منابع انساني و مالي در سازمان ها اتخاد مي شوند ، تشكيل 
  .مي گردد

  
  :كالم آخر 

آنچه كه دانشمندان و خبرگان بر آن اتفاق نظر دارند ، تكنولوژي و مديريت عقاليي است ، چرا كه تكنولوژي را 
 توسعه و عامل ايجاد ثروت مي دانند و مديريت عقاليي كه تصميم گيري در محيط پويا براي بقا و ماندگاري موتور

  . مي باشد٢١توام با موفقيت است ، تعبيري از مديريت استراتژيك در قرن 
ي مديريت استراتژيك ، استراتژي توسعه تكنولوژي و پيش بيني تكنولوژي هاي موثر و كليدي آينده ، تداع

كننده نوعي نياز به انسان هاي توانمند و آينده نگر براي اداره جامعه فردا و حضور در آينده براي ايفاي نقش 
  .مديريت اثربخش هستند

اصالح و بهبود مستمر برپايه . ايجاد گزينه هاي متعدد در هر سطح ، سبب پويايي و بهبود نظام مي شود
  .ي الگوهاي پايدار و تحول گر استشاخص هاي ارزيابي و كنترل ، از ويژگي ها

سرانجام اينكه مدل هاي پويا و سيستمي اين مزيت را ايجاد مي كنند كه مديريت از قرارگرفتن در 
سازي و  به اين ترتيب جريان تصميم. به پديده هاي موثر و مرتبط بپردازد" سرگرداني رهايي يابد و صرفا

  .تصميم گيري مديريت رواني مي شود
  


