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Abstract  

Different models have been proposed by scholars 
and practitioners for the formulation (or 
formation) of a technology strategy at the level of 
firm. But, companies may find it difficult to select 
and exploit the appropriate one which fits their 
context (internal and external ) contexts. This 
paper reviews the most familiar models and 
frameworks for a technology strategy elaboratied 
by Porter, McKinsey, Little, Ford and Saren, 
Chiesa, Burgelman et al. and Hax and Majluf; 
their characteristics, limits and applicability are 
discussed in order to facilitate this choice. These 
models are evaluated using a process-based 
approach and according to De Wit and Meyer’s 
point of view, on the basis of the process of 
strategy formulation or formation they propose 
and their expected outputs. Finally, a taxonomy of 
reviewed models is presented according to the 
school of thought they follow (positioning vs. 
resource-based and rational vs. incremental) as 
well as their understanding of  the  technology 
strategy concept. 
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  های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر یک رویکرد فرایندی بندی مدل طبقه
  

 2نیت محمد پاک ،*1محمدرضا آراستی

 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف -1

  دانشگاه صنعتی شریف MBAارشد  کارشناس -2

  چکیده
امـروزه تکنولـوژی نقشـی کلیـدی در     . پـردازد  ادبیات برای تدوین استراتژی تکنولـوژی در سـطح بنگـاه مـی    های ارائه شده در  این مقاله به مرور و تحلیل مدل

اولین و مهمترین گام در مدیریت اسـتراتژیک تکنولـوژی، تـدوین    . باید مبتنی بر یک نگاه استراتژیک مدیریت شود کند، بنابراین می ها ایفا می پذیری بنگاه رقابت
های مختلفی در این زمینـه   ها و چارچوب مدل. گذاری بنگاه در حوزه تکنولوژی را برای یک افق بلندمدت مشخص کند های سرمایه ویتیک برنامه است که اول

ه امکـان  هـایی هسـتند کـ    فرض ها و پیش ها دارای ویژگی ها و چارچوب ها را در زمینه تدوین استراتژی تکنولوژی یاری نمایند، اما این مدل اند تا بنگاه ارائه شده
متناسـب بـا   (ها را در انتخـاب مـدل مناسـب     ها ممکن است بنگاه فرض ها و پیش عدم توجه به این ویژگی. کند ها را در شرایط مختلف، محدود می استفاده از آن

نتیجـه  . گیرند ابی و مقایسه قرار میهای مختلف بر اساس یک رویکرد فرایندی مورد ارزی ها و چارچوب در این مقاله مدل. دچار اشتباه کند) شرایط خاص بنگاه
کند بر اساس اهداف و شرایط خود، مدل مناسب تدوین استراتژی تکنولوژی را انتخاب  ها کمک می ها است که به بنگاه بندی از مدل این ارزیابی، ارائۀ یک دسته

  .**کنند
 

  چارچوب نظری ادبیات، فرایندی، مرور تکنولوژی، انتخاب مدل مناسب، رویکرد های تدوین استراتژی مدل :ها کلیدواژه

  
  1 'ـ مقدمه1

ها ایفا  پذیری بنگاه امروزه تکنولوژی نقشی کلیدی در رقابت
باید مانند سایر منابع کلیدی مبتنی بر یک  بنابراین می ،کند می

ترین گام در  اولین و مهم. نگاه استراتژیک مدیریت شود
مه بلندمدت تدوین یک برنا ،مدیریت استراتژیک تکنولوژی

. گذاری بنگاه در آن تعیین شود های سرمایه است که اولویت
سؤاالت اصلی که . این برنامه، استراتژی تکنولوژی نام دارد

  :]1[دهد عبارتند از  ها پاسخ می استراتژی تکنولوژی به آن
هایی  مزیت رقابتی پایدار بنگاه بر پایه چه تکنولوژی •

 استوار است؟

                                                 
  arasti@sharif.edu: دار مکاتبات نویسنده عهده *
دار مکاتبات و به دعوت  این مقاله مروری، براساس جایگاه علمی نویسنده عهده ∗∗

و  "استراتژی"های  ضمناً استفاده از واژه. سردبیر فصلنامه تدوین شده است
نده های فارسی، به درخواست نویس در متن مقاله به جای معادل "تکنولوژی"

  .است

 ها در دسترس هستند؟ یآیا همه این تکنولوژ •

 ها کدامند؟ های مناسب دستیابی به این تکنولوژی راه •

ها و  توان بیشترین منافع را از دارایی چگونه می •
 ها تکنولوژیک بنگاه کسب کرد؟ قابلیت

ها را  اند تا بنگاه های مختلفی تدوین شده ها و چارچوب مدل
ها  اما همۀ مدل. در تدوین استراتژی تکنولوژی یاری دهند

ها در صنایع مختلف و  بنگاه. ها مناسب نیستند برای تمام بنگاه
این . های متفاوتی هستند مختلف، دارای ویژگی12های با اندازه
ها برای  کارگیری بعضی از مدل شود که به ها باعث می ویژگی

ها  مدیران و کارشناسان این بنگاه ذال. پذیر نباشد ها امکان آن
دلیل . ل مناسب دچار مشکل شوندممکن است در انتخاب مد

ها و تفاوت میان  این امر را باید در عدم آشنایی ایشان با مدل
ها منوط به مقایسۀ  درک تفاوت میان مدل. ها جستجو کرد آن

                                                 
1- Size  
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  های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر یک رویکرد فرایندی بندی مدل طبقه

٢  

ها و نیز اطالع از  ها و آگاهی از ضعف و قوت آن مدل
  .ها است آنهای کاربردی  ها و محدودیت فرض ها، پیش ویژگی

های  ها و چارچوب له ارزیابی و مقایسه مدلهدف این مقا
ای است که   ها به گونه بندی از آن و ارائۀ یک دسته 1مختلف

. امکان انتخاب مدل مناسب را در شرایط مختلف فراهم سازد
. برای این منظور از یک رویکرد فرایندی استفاده شده است
 رویکرد فرایندی یکی از رویکردهای اخیر به مدیریت و از آن

بر اساس رویکرد . رود جمله مدیریت استراتژیک به شمار می
 توان از سه منظر مورد بررسی قرار فرایندی، هر پدیده را می

بعد  ]2[ 3و میر 2دویت. ورودی، خروجی و اصل فرایند: داد
در این . نام دارد "4زمینه"کنند که  چهارمی را به آن اضافه می

ها از دو منظر ای مختلف تنه ها و چارچوب تحقیق مدل
گیرند، که دالیل آن  خروجی و فرایند مورد بررسی قرار می

  .متعاقباً تشریح خواهد شد
ی، در بخش بعد. مقالۀ حاضر به چهار بخش تقسیم شده است

های  کارگیری آن در ارزیابی مدل رویکرد فرایندی و نحوۀ به
بخش سوم مقاله به . شود تدوین استراتژی تکنولوژی ارائه می

بندی از  یک دسته هم در بخش پایانی. پردازد ها می ر مدلمرو
ریزی و خروجی مورد  ها بر اساس نوع فرایند برنامه مدل

  .انتظار از آن، ارائه خواهد شد
  
  چارچوب نظری - 2

های اصلی استراتژی  یا مؤلفه 5معتقدند ابعاد ]2[دویت و میر 
 ایندفر.  و زمینه) یا خروجی( 6اعبارتند از فرایند، محتو

 استراتژی اجرای و تدوین های گام یا مراحل دربرگیرندۀ
 نیز و اطالعات گردش ها، دستورالعمل ها، رویه همچنین. است

 استراتژی اجرای و تدوین در شود که را شامل می افرادی
 اقدامات و تصمیمات یا و استراتژی به امحتو .دارند نقش

 به که اماتیو اقد تصمیمات از اعم دارد؛ اشاره استراتژیک
تمام  شامل زمینه .شوند می مربوط استراتژی اجرای یا تدوین
 قدمت سازمان،( سازمان مشخصات به که شود می عواملی

                                                 
و  "مـدل "هـای   مـورد توجـه بـوده و واژه    "مـدل "در این مطالعه معنـای عـام    -1
  .اند به جای یکدیگر استفاده شده "چارچوب"

2- De wit 
3- Meyer 
4- Context 
5- Dimensions 
6- Content 

 که محیطی یا و...)  آن و مدیریت ارشد تفکر اندازه سازمان،
 رشد صنعت، نوع( است مشغول فعالیت به آن در سازمان
 یا نفوذ میزان ریان،مشت و کنندگان تأمین رقبا، قدرت بازار،

 روی هم تواند می زمینه .شوند می مربوط ،...) و دولت دخالت
  .باشد داشته تأثیر آن های خروجی روی هم و فرایند

به شمار  7ای اگرچه استراتژی تکنولوژی یک استراتژی وظیفه
فرایند، محتوی و (رود ولی بر اساس همین چارچوب  می

که بیشتر اشاره شد، هدف همانطور . قابل تحلیل است) زمینه
های مختلف تدوین استراتژی  این مقاله ارزیابی و مقایسه مدل
بررسی بعد زمینه دشوار است . 8از منظر فرایند و محتوی است

اند یا بصورت تلویحی  ها به آن توجهی نکرده و معموالً مدل
زیرا زمینه از یک کشور به کشور  ،اند آن را در نظر گرفته

نعت به صنعت دیگر و حتی از یک بنگاه به دیگر، از یک ص
بنگاه دیگر متفاوت است؛ و تجمیع تمام شرایط و حاالت 

ورودی هم در نظر .  پذیر نیست خاص در یک مدل امکان
 خروجی های ویژگی و نوع عمل زیرا در. شود گرفته نمی

مراحل  انجام ترتیب نیز و )فرایند البته محتوای و( مطلوب
. کنند می مشخص را نیاز مورد ورودی نوع ند،فرای در )ها  گام(

 فرایند مراحل و خروجی از مستقل به عبارت دیگر ورودی
 ]2[ورودی در مدل دویت و میر  دلیل همین شاید به. نیست

  .وارد نشده است

  بعد فرایند 2-1
فرایند تدوین استراتژی متأثر از رویکردی است که مدیران و 

در این . ستراتژیک دارندکارشناسان به استراتژی و مدیریت ا
در  9رویکرد عقالیی. بندی وجود دارد رابطه دو نوع تقسیم

در  11یابی و رویکرد موقعیت ]3[10مقابل رویکرد تکوینی
ها از منظر  بنابراین بررسی مدل. ]2[12حورم مقابل رویکرد منبع

  :فرایند نیازمند پاسخ به سؤاالت زیر است
زی استراتژیک ری ها بر اساس کدام مکتب برنامه مدل •

 ؟)محور یابی یا منبع موقعیت(اند  ارائه شده

                                                 
7- Functional 

ــابع خروجــی د -8 ــوی ) Results(ر بعضــی از من ر از یکــدیگ) Content(و محت
اند؛ ولی در این تحقیق ما این دو مفهوم را یکسان در نظر گرفتـه   مستقل دیده شده

  .ایم کار گرفته و به جای یکدیگر به
9- Rational 
10- Incremental 
11- Positioning 
12- Resource-based 
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٣  

ریزی استراتژیک را چگونه  ها فرایند برنامه مدل •
 ؟)فرایندی عقالیی یا تکوینی(بینند  می

  محور یابی در مقابل رویکرد منبع رویکرد موقعیت 2-1-1
ریزی  مختلفی در حوزۀ برنامه) یا رویکردهای(مکاتب 

ها رویکردهای  در میان آن. ]4[اند هاستراتژیک شناسایی شد
ترین مکاتب  محور مشهورترین و اجرایی یابی و منبع موقعیت
یابی اصالت را به محیط بیرونی بنگاه  رویکرد موقعیت. هستند

ریزی استراتژیک،  به این معنی که  نقطۀ شروع برنامه  ،دهد  می
کند یا رقابت  تحلیل محیطی است که بنگاه در آن رقابت می

راهکاری  عنیاستراتژی در این رویکرد به م. ]5[خواهد کرد
برای استفاده از منابع در جهت ارائۀ پاسخ مناسب به محیط 

برای تدوین استراتژی تکنولوژی بر مبنای رویکرد . است
یابی، الزم است که بدانیم تصمیمات کالن استراتژیک  موقعیت

به . زنند میچگونه تغییرات تکنولوژی در داخل بنگاه را رقم 
ریزی در زمینۀ اکتساب، توسعه و  عبارت دیگر برنامه

ها در یک بنگاه اقتصادی چگونه از  کارگیری تکنولوژی به
پذیرد یا چگونه یک برنامۀ  استراتژی کالن بنگاه اثر می

در . تواند از استراتژی کالن بنگاه حمایت کند تکنولوژی می
یی و استقرار در یک به معنی شناسا 1پذیری این رویکرد رقابت

با ثبات در یک فضای رقابتی است و تکنولوژی  "موقعیت"
  . شود یکی از حامیان استراتژی رقابتی بنگاه محسوب می

. دهد محور اصالت را به درون بنگاه می عدر مقابل، رویکرد منب
 ،ریزی استراتژیک به همین دلیل، نقطۀ شروع فرایند برنامه

ا و منابع بنگاه است که منشأ اصلی ه ارزیابی و تحلیل قابلیت
. ]7و6[روند مزیت رقابتی پایدار و بلندمدت به شمار می

کنند، معتقدند که  پژوهشگرانی که از این رویکرد حمایت می
. کنند های بنگاه تغییر می تر از قابلیت نیازهای بازار بسیار سریع

و های بنگاه شروع  بهتراست در تدوین استراتژی از قابلیت لذا
های جدید بازار  گیری از فرصت ها برای کشف و بهره از آن

البته در این رویکرد موضوع بازسازی و تکمیل . استفاده کرد
  .]8[ها نیز مغفول نمانده است قابلیت

های  های تکنولوژیک یکی از قابلیت تکنولوژی و توانمندی
های  نظر به اینکه معموالً توانمندی. دهد بنگاه را تشکیل می

نولوژیک در طول زمان و طی یک فرایند پیچیده یادگیری تک

                                                 
1- Competitiveness 

 2شوند و به همین دلیل ریشه در گذشتۀ بنگاه دارند کسب می
و در نتیجه به سختی قابل تقلید و کپی کردن هستند، بنابراین 

های ویژۀ بنگاه بوده و  تکنولوژیک از نوع قابلیت های قابلیت
  .دتوانند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنن می

محور، به معنی  تدوین استراتژی تکنولوژی در رویکرد منبع
های تکنولوژیک بنگاه، ارزیابی جذابیت این  شناسایی قابلیت

توانند در استفاده از  بر اساس نقشی که می(ها  قابلیت
و نیز تعیین راهکارهایی است ) های تجاری ایفا کنند فرصت

در . کنند ل میهای تجاری متص ها را به فرصت که این قابلیت
برداری  محور درک نحوۀ ایجاد، محافظت و بهره رویکرد منبع

فرد اهمیت بسیار دارد  های منحصر به ها و تکنولوژی از قابلیت
های منحصر  و استراتژی به نحوۀ ایجاد ارتباط میان قابلیت

به عبارت دیگر در . شود های بازار مربوط می فرد و فرصت به
استراتژی رقابتی ) و نه حامی(محور این رویکرد  تکنولوژی 

  .بنگاه است

  رویکرد عقالیی در مقابل  رویکرد تکوینی 2-1-2
تواند بر مبنای یک   از منظر فرایند، استراتژی تکنولوژی می

یک . رویکرد عقالیی یا یک رویکرد تکوینی تدوین شود
فرایند عقالیی شامل مراحل توصیف، درک و تحلیل محیط، 

ه عملیاتی در سایه درک ایجاد شده و اجرای تدوین یک برنام
این رویکرد به بنگاه اجازه . ]9[برنامه تدوین شده است

دهد از روندهای محیط رقابتی مطلع شده، برای آینده  می
ها  اطمینان  و از هماهنگی میان اهداف و برنامهخته ری برنامه

 ریزی هبرنام ،)تدوینی( عقالیی رویکرد. ]9[حاصل نماید
در  گام به گام و مشخص فرایند مثابه یک تژیک را بهاسترا

  . ]3[شود هدفمند انجام می و گیرد که آگاهانه نظر می
  ها استراتژی ولی در عمل، مواردی وجود دارند که در آن

 از پیش طراحی شده، فرایند و فارغ از خودجوش بصورت
ریزی  در چنین شرایطی، فرایند برنامه .]10[شود خلق می
. کند تبعیت می) 3تطوری(یک از رویکرد تکوینی استراتژ

خالقانه و تا حدودی شهودی به  رویکرد تکوینی نگاهی پویا،
ریزی استراتژیک دارد و برای محیطی با   استراتژی و برنامه

. بینی ارائه شده است تغییرات سریع، پیچیده و غیرقابل پیش

                                                 
) Path dependency(از آن تحت عنوان خاصیت وابستگی به مسـیر   منابعدر  -2

 .یاد شده است
3- Evolutionary 
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٤  

ی تشکیل ریزی استراتژیک تکوینی از سه گام اصل فرایند برنامه
، گام )تا حد امکان شفاف(تعیین یک هدف : شده است

گیری و ارزیابی نتایج  برداشتن در مسیر هدف مطلوب، اندازه
هر گام و انجام تغییرات بر اساس بازخورد دریافت شده از 

ها باعث اصالح و یا شفاف شدن تکوینی  تکرار این قدم. اجرا
  . شود هدف و نیز نزدیک شدن به آن می

  بعد محتوی  2-2
دیگر استراتژی ) مؤلفه(همانطور که پیشتر اشاره شد، بعد 

های  از منظر محتوی مدل. است) یا خروجی(محتوی 
استراتژی تکنولوژی  به کمک سؤاالت زیر قابل ارزیابی 

  :هستند
هر مدل چه تعبیری از استراتژی تکنولوژی دارد؟  •

ماهیت استراتژی تکنولوژی تعریف شده توسط هر (
 )چیست؟مدل 

 استراتژی تکنولوژی شامل چه تصمیماتی است؟ •

  ماهیت استراتژی تکنولوژی 2-2-1
مطالعات متعددی که در رابطه با استراتژی انجام  برخالف

 برای مشترک و جهان شمولی تعریف یک شده است، هنوز
اند که  نویسندگان مختلفی تالش کرده .ندارد وجود استراتژی

یک  ]10[1مینتزبرگ. ایندماهیت استراتژی را مشخص نم
بندی خود را   او دسته. بندی از تعاریف ارائه کرده است هدست

، 2)برنامه(است که عبارتند از طرح   معرفی کرده Pبا پنج 
  :6)تمهید(و ترفند  5)انداز چشم(، دورنما 4، موقعیت3الگو

از یک نفر بخواهید استراتژی را تعریف کند؛ به احتمال زیاد به " 
هد گفت استراتژی یک برنامه است یا چیزی معادل یک شما خوا

مسیر، یک راهنما یا برنامۀ عمل در آینده، مسیری برای رسیدن از 
  . ]10["...اینجا به آنجا

 :برخی ممکن است استراتژی را الگوی عمل بدانند
سال گذشته  5از فردی بخواهید استراتژی سازمان خود را ظرف " 

خواهید دید که ). بنا دارد انجام دهد نه آنچه سازمان(بیان کند 
به عنوان (بسیاری از افراد با خوشحالی رفتار گذشتۀ سازمانشان را 

  . ]10["دهند توضیح می) استراتژی

                                                 
1- Mintzberg 
2- Plan 
3- Pattern 
4- Position 
5- Perspective 
6- Ploy 

 :بعد موقعیت، بعد سوم است

برای برخی استراتژی به معنی کسب یک موقعیت است؛ به عبارت "
 یابی محصوالت مشخص در یک بازار بهتر یعنی موقعیت

  .]10["مشخص
 :بعد چهارم دورنما است 

بعد جایگاه به این نکته توجه دارد که در کجا محصول مشخصی "
در بعد دورنما توجه به درون . شود در بازاری مشخص وارد می
ها است؛ البته به دورنمای بزرگ  سازمان و ذهن استراتژیست

  . ]10["سازمان نیز توجه دارد
 :ادل ترفند استپنجمین برداشت از استراتژی مع

ترفند یک مانور مشخص است که برای حذف یک رقیب یا  "
  .]10["شود مخالف انجام می

برنامه، الگو : شود توجه می pاز پنج  pدر این مقاله تنها به سه 
گذرد  به آنچه درون ذهن افراد می "دورنما"زیرا . و موقعیت

ی فرد به رفتارهای ویژه و منحصر به "ترفند"توجه دارد و 
روشن . افتد ها اتفاق می ن بنگاهبیاشاره دارد که گاه در رقابت 

پذیر نیست؛ نه  است که بررسی این دو بعد به راحتی امکان
گذرد قابلیت آن را دارد که فرموله شود  آنچه در ذهن افراد می

  . و نه رفتارهای ویژه که معموالً خالقانه هستند
د تعریفی که هر توان مشخص کر ها، می از طریق بررسی مدل

دهد، با کدامیک  ها از استراتژی تکنولوژی ارائه می یک از آن
  .گانه مطابقت بیشتری دارد ها سه Pاز 

  تصمیمات مرتبط با استراتژی تکنولوژی 2-2-2
به همین دلیل پژوهشگران . استراتژی از جنس تصمیم است

زیادی در ادبیات استراتژی بعد محتوی را با تصمیماتی معادل 
. شوند ریزی استراتژیک اخذ می دانند که در فرایند برنامه یم

های تدوین استراتژی تکنولوژی تصمیمات  هر یک از مدل
اند و از این منظر نیز از  هخاصی را مورد توجه قرار داد

نظر به اینکه اخذ چه تصمیمی در . شوند یکدیگر متمایز می
. انتخاب کردتوان مدل مناسب آن را  بنگاه مورد نظر باشد، می

شوند و باید  ها تصریح نمی گاهی این تصمیمات در مدل
 ]5[7زا هکی. ها را از متن مدل استنتاج کرد مفهوم دقیق آن

تصمیمات حوزۀ استراتژی تکنولوژی را به سه دسته تقسیم 
هایی که باید کسب شوند،  تکنولوژی "انتخاب": کند می
 "بندی مانز"های منتخب و  به تکنولوژی "روش دستیابی"

                                                 
7- Chiesa 
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٥  

های  بندی البته طبقه. های جدید به بازار معرفی تکنولوژی
دیگری از تصمیمات مرتبط با استراتژی تکنولوژی وجود 

گانۀ فوق را  ولی ما در این مطالعه تنها تصمیمات سه. دارند
  . اکثر صاحبنظران است تأییددهیم که مورد  مبنا قرار می

  
  کنولوژیهای تدوین استراتژی ت بررسی مدل - 3

های مختلف تدوین  در این بخش به مرور و تحلیل مدل
شود که در ادبیات مدیریت  استراتژی تکنولوژی پرداخته می

هر مدل . اند تکنولوژی و مدیریت استراتژیک توسعه داده شده
  . شود بر اساس دو منظر فرایند و محتوی  ارزیابی می

  مدل پورتر  3-1
تواند از دو طریق در  یتکنولوژی م ]11[1بر اساس نظر پورتر

استراتژی کالن بنگاه موثر باشد؛ از طریق تأثیر بر محیط بنگاه 
و جذابیت صنعت و در نتیجه تغییر در استراتژی بنگاه و 

. ها آفرینی در اثربخشی و کارایی فعالیت دیگری از طریق نقش
 2پورتر اثر اول را به کمک مدل معروف پنج نیروی رقابتی

وی معتقد است که تکنولوژی . دهد میمورد بررسی قرار 
تواند هر یک از پنج نیروی رقابت را تحت تأثیر قرار دهد  می

تواند جذابیت صنعت  و بدین ترتیب  تحوالت تکنولوژی می
  . را افزایش یا کاهش دهد

. شود بررسی می 3اثر دوم از طریق مفهوم زنجیرۀ ارزش
بنگاه  های زنجیرۀ ارزش، مدلی است برای نمایش فعالیت

اقتصادی که هریک به تنهایی و نیز به صورت زنجیره برای 
در زنجیرۀ ارزش، تکنولوژی . کنند مشتری ارزش ایجاد می

این نقش از طریق . نقش اساسی در سودآوری بنگاه دارد
های زنجیرۀ ارزش  ارتقاء اثربخشی یا کارایی فعالیت

. پذیرد انجام می) های پشتیبانی های اصلی و  فعالیت فعالیت(
در واقع تکنولوژی از طریق اثری که در زنجیرۀ ارزش دارد، 

تواند در تحقق استراتژی کلی بنگاه مؤثر باشد که به عقیدۀ  می
پورتر از سه حالت رهبری قیمت، تمایز و تمرکز خارج 

 . نیست

  ارزیابی از منظر فرایند 3-1-1

                                                 
1- Porter 
2- Five competitive Forces 
3- Value Chain 

یر فرایند تدوین استراتژی را متشکل از مراحل ز ]11[پورتر 
  :داند می

 های زنجیرۀ ارزش ها و زیرتکنولوژی شناسایی تکنولوژی •

 های مرتبط در سایر صنایع شناسایی سایر تکنولوژی •

 تعریف مسیرهای احتمالی تغییرات تکنولوژیک •

پذیری و  های حیاتی برای رقابت شناسایی تکنولوژی •
 سازگار با ساختار صنعت

ذاری مورد نیاز گ های بنگاه و توان سرمایه ارزیابی قابلیت •
 برای توسعۀ تکنولوژی

تدوین استراتژی تکنولوژی برای تقویت جایگاه رقابتی  •
 بنگاه

ها در  شود پس از شناسایی تکنولوژی همانطور که مشاهده می
های مرتبط در سایر صنایع و نیز شناسایی  بنگاه و تکنولوژی

مسیرهای احتمالی تغییرات تکنولوژیک، گام بعدی به 
پذیری و سازگار با  های حیاتی برای رقابت نولوژیشناسایی تک

در واقع، شناسایی . ساختار صنعت اختصاص دارد
های تکنولوژیک آتی به این  ههای فعلی و یا گزین تکنولوژی

ها رقابت کنونی در صنعت  دلیل اهمیت دارد که این تکنولوژی
 های بعد، منابع بنگاه مدر گا. دهند فعلی را تحت تأثیر قرار می

گیرند تا روشن شود چه ترکیبی از  مورد ارزیابی قرار می
پذیر بوده و  های کلیدی اوالً امکان گذاری در تکنولوژی سرمایه

بنابراین . کند ثانیاً موقعیت رقابتی بنگاه را بیشتر تقویت می
شود تا  براساس نظریه پورتر، استراتژی تکنولوژی تدوین می

ضمناً این ). یابی موقعیت مکتب(از استراتژی کلی حمایت کند 
مدل، فرایندی گام به گام برای تدوین استراتژی تکنولوژی 

ای که ورودی هر گام را خروجی گام  دهد، به گونه پیشنهاد می
  ).مدل عقالیی(دهد  یماقبل آن تشکیل م

  ارزیابی از منظر محتوی  3-1-2
استراتژی تکنولوژی از سه عنصر اصلی  ]11[به عقیده پورتر 

  :یل شده استتشک
 انتخاب تکنولوژیهای جدید؛ •

گیری در مورد رهبر یا پیرو بودن در یک  تصمیم •
 تکنولوژی خاص؛

گیری در مورد فروش یا عدم فروش یک  تصمیم •
 .تکنولوژی خاص
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٦  

توان دو  تصمیم از سه  تصمیم  استراتژی تکنولوژی را در  می
اوت ؛ با این تف)بندی  انتخاب و زمان(مدل پورتر مشاهده کرد 

بندی معرفی تکنولوژی به بازار، در مدل پورتر در  که زمان
پورتر مؤلفه سومی را نیز . قالب رهبر یا پیرو بودن آمده است

گیری در مورد فروش یک  یرد و آن تصمیمگ  در نظر می
  .تکنولوژی خاص است

های  توان برای تکنولوژی دهد که چگونه می این مدل نشان می
کدامیک باید انتخاب شوند، (ن کرد تدوی "برنامه" ،بنگاه

 "موقعیت"این مدل در مورد ...). کدامیک باید واگذار شوند،
مورد نظر در هر تکنولوژی نیز پیشنهادهایی به بنگاه ارائه 

و نحوۀ تأثیر  ، سابقهاین مدل). رهبر یا پیرو بودن(کند  می
گیرد؛  تاریخ بنگاه بر استراتژی تکنولوژی را در نظر نمی

توان نتیجه گرفت که این مدل به بعد استراتژی به  این میبنابر
  .های گذشته توجه ندارد ی فعالیت"الگو"عنوان 

  مدل هکس و مجلوف 3-2
استراتژی تکنولوژی را یکی از  ]12[2و مجلوف 1هکس

اند که به بنگاه کمک  های عملیاتی تعریف کرده استراتژی
  . بپوشاندکند تا به استراتژی رقابتی خود جامه عمل  می

  ارزیابی از منظر فرایند 3-2-1
های کالن شرکت  بر اساس مدل هکس و مجلوف، استراتژی

های اصلی فرایند تدوین استراتژی تکنولوژی را  ورودی
های  های کالن نیازمندی استراتژی). 1شکل (دهند  تشکیل می

کنند و واحدهای استراتژیک  تکنولوژیک را تعیین می
های تکنولوژیک شناسایی  یازمندیبر اساس ن 3تکنولوژی

تحلیل درونی که به بررسی ). یابی رویکرد موقعیت(شوند  می
پردازد از یک سو و  های تکنولوژیک بنگاه می ها و قوت ضعف

ارزیابی جذابیت تکنولوژی از سوی دیگر  اطالعات مورد نیاز 
ترتیب . کنند برای تدوین استراتژی تکنولوژی را فراهم می

  .ها، نشان از یک فرایند عقالیی دارد گام قرار گرفتن
تنها تفاوت این مدل نسبت به مدل پورتر در ارزیابی همزمـان  

های استراتژیک و ارزیابی توانمندی بنگـاه   جذابیت تکنولوژی
در مدل پورتر ابتدا ارزیابی . ها است در ارتباط با این تکنولوی

هـای   یگیرد و سپس در ارتباط با تکنولوژ جذابیت صورت می

                                                 
1- Hax 
2- Majluf 
3- Strategic Technology Units (STUs) 

ولـی در  . شـود  ، توانمندی بنگاه ارزیـابی مـی  )منتخب(جذاب 
مورد هکس و مجلوف این دو ارزیـابی بطـور مـوازی انجـام     

به همین دلیل شاید بتـوان نتیجـه گرفـت کـه مـدل      . شوند می
هکس و مجلـوف نسـبت بـه مـدل پـورتر کمـی از رویکـرد        

   .گیرد یابی فاصله می موقعیت

  ا ارزیابی از منظر محتو 3-2-2
تصمیمات مرتبط با استراتژی  ]12[هکس و مجلوف

  :اند تکنولوژی را به  شرح  زیر برشمرده
ها  هایی که هدف از آن تالش: هوشمندی تکنولوژیک •

آوری اطالعات در مورد وضع موجود و آیندۀ  جمع
 توسعۀ تکنولوژی است؛

هایی که بنگاه در  انتخاب تکنولوژی  :انتخاب تکنولوژی •
ها در محصوالت و  هد یافت و از آنها تخصص خوا آن

 فرایندهای خود استفاده خواهد کرد؛ 

تصمیماتی که به : بندی معرفی تکنولوژی جدید زمان •
های مختلف مربوط  پیشرو یا پیرو بودن در تکنولوژی

 شوند؛ می

تصمیم در مورد توسعه : روش دستیابی به تکنولوژی •
توسعۀ  درونزای تکنولوژی، خرید آن از خارج از بنگاه،

 ؛... مشترک  و 

تصمیم در مورد : استراتژی تکنولوژی افقی •
افزایی میان کسب و کارهای  هایی که باعث هم  تکنولوژی

 شوند؛ مختلف بنگاه می

تخصیص : های تحقیق و توسعه  ارزیابی و انتخاب پروژه •
های  گیری در مورد پرتفوی پروژه منابع و کنترل تصمیم

ها برای  ابع به آنتوسعۀ تکنولوژی و تخصیص من
 حمایت از استراتژی کالن  بنگاه؛ 

: های مدیریتی سازماندهی تکنولوژی و زیرساخت •
گیری در مورد نوع سازماندهی برای توسعۀ  تصمیم

مواردی مانند تمرکز یا عدم تمرکز در  (تکنولوژی 
 ).تحقیق و توسعه

شـود، بـر اسـاس مـدل هکـس و       طور که مالحظـه مـی   همان
ژی تکنولـوژی نـه تنهـا سـه تصـمیم اصـلی       مجلوف، اسـترات 

شـود، بلکـه    را شامل می) بندی انتخاب، روش دستیابی، زمان(
برخی تصمیمات دیگـری را ماننـد هوشـمندی تکنولوژیـک،     

های  های توسعۀ تکنولوژی و سازماندهی فعالیت انتخاب پروژه
  .گیرد تحقیق و توسعه نیز در بر می
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 ]12[تکنولوژی فرایند تدوین استراتژی ) 1شکل 

  
برای توسعۀ  "برنامه"در این مدل استراتژی تکنولوژی یک 

گیری و  های تصمیم ند که در آن اولویتک تکنولوژی ارائه می
این برنامه . شود روش مناسب دستیابی به تکنولوژی تعیین می

 "موقعیت"کند که به بعد  بندی را مشخص می همچنین زمان
دل پورتر، این مدل نیز به بعد مشابه م. استراتژی توجه دارد

  . توجهی ندارد "الگو"

  کینزی مدل مک 3-3
یـک مـاتریس تحلیـل     1کینـزی  شرکت مشاورۀ مدیریت مـک 

برای تدوین استراتژی تکنولوژی پیشنهاد کرده است  2پرتفوی
دورنمــای افــزایش "ایــن مــاتریس بــر دو محــور ). 2شــکل (

بنـا   "4ذاریگـ  دورنمای افزایش بـازده سـرمایه  " و "3وری بهره
ها در مـاتریس،   بر اساس موقعیت تکنولوژی. ]13[شده است 

ای در نظر گرفته شده است کـه عبارتنـد از    گانه های سه گزینه
گـذاری بـا    ه، سـرمای "5تأکیـد بسـیار زیـاد   "گذاری بـا   هسرمای

                                                 
1- McKinsey 
2- Portfolio Analysis Matrix 
3- Prospects for Increased Productivity 
4- Prospects for Increased Yield 
5- Heavy Emphasis 

گذاری بـا رویکـرد    و سرمایه "6طلبانه توسعۀ فرصت"رویکرد 
  ."7حمایت دفاعی محدود"

  یابی از منظر فرایندارز 3-3-1
هـای تـدوین    متأسفانه منبعی وجود ندارد که به صراحت گـام 

. کینزی توضیح دهد استراتژی تکنولوژی را بر اساس مدل مک
گیری و مـاتریس فـوق کـه     ولی با توجه به پارامترهای تصمیم

تـوان نتیجـه    برای انتخاب استراتژی طراحی شـده اسـت، مـی   
  :گرفت که
قالیی به تـدوین اسـتراتژی   این مدل یک رویکرد ع •

 تکنولوژی دارد؛

ــت • ــر موقعی ــتراتژی   از تفک ــدوین اس ــرای ت ــابی ب ی
 برد؛ تکنولوژی بهره می

و نتـایج  ) نگـاه بـه درون سـازمان   (وری  تحلیل بهره •
دهد که جایگاه این  نشان می) نگاه به بیرون سازمان(

محـور مشـابه    یابی منبـع  مدل بر روی طیف موقعیت
 .تمدل هکس و مجلوف اس

  

                                                 
6- Opportunistic Development 
7- Limited defensive Support 

تدوين استراتژي تكنولوژي

ارزيابي تهديدها و فرصت هاي
تكنولوژيكناشي از تحوالت 

تعيين جذابيت تكنولوژي ها

سازماناستراتژي 

جهت گيري كلي سازمان 
كلي نياز تكنولوژيك سازمانزمينه هاي 

STUsشناسايي 

ارزيابي وضعيت دروني سازمان
در زمينه تكنولوژي 

سازمانتكنولوژيك تعيين توانمندي 
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  ]13[کینزی  مدل تدوین استراتژی تکنولوژی مک) 2شکل 

  
  ارزیابی از منظر محتوی  3-3-2

هــای  تردیــدی نیســت کــه ایــن مــدل بــرای تعیــین اولویــت 
برخـی  ). انتخاب تکنولوژی(گذاری توسعه یافته است  سرمایه

گذاری قرار  ایهشوند تا قویاً مورد سرم ها انتخاب می تکنولوژی
هـا توسـعه داده    گیرند و برخـی دیگـر بـا توجـه بـه فرصـت      

تـوان   های این دو دسته را می تفاوت میان تکنولوژی. شوند می
رسـد توسـعۀ    بـه نظـر مـی   . مشاهده کـرد  "نحوۀ دستیابی"در 

های دستۀ اول بیشـتر بـر مبنـای تحقیـق و توسـعۀ       تکنولوژی
گیـرد و   ت مـی هـای درونـزای بنگـاه صـور     داخلی و فعالیـت 

هایی که به منابع  های دستۀ دوم به روش دستیابی به تکنولوژی
) به عنوان مثال مشارکت یا خرید تکنولوژی(اند  بیرونی وابسته

  . شود انجام می
تکنولوژیــک بــرای ســازمان تعریــف  "موقعیــت"ایــن مــدل 

در ضمن . دهد توسعۀ تکنولوژی ارائه می "برنامۀ"کند، اما  نمی
  . در تدوین استراتژی توجهی ندارد "والگ"به بعد 

  مدل لیتل 3-4
نیـز یکـی دیگـر از     1شرکت مشاورۀ مدیریت آرتور دی لیتـل 

برای . های تدوین استراتژی تکنولوژی را ارائه کرده است مدل
تدوین استراتژی تکنولوژی در مدل لیتل چهار گام اصلی باید 

  :]5[طی شود

                                                 
1- Arthur D. Little 

کـار بـر اسـاس    ایـن  : های مورد نیـاز  شناسایی تکنولوژی •
و ) محصـول /های بازار شناسایی بخش(برنامۀ استراتژیک 

صــورت ل کلیــدی موفقیــت در هــر بخــش بــازار عوامــ
 گیرد؛ می

ــوژی   • ــتراتژیک تکنول ــت اس ــین اهمی ــا و انتخــاب  تعی ه
: های مهم برای تحقق عوامل کلیـدی موفقیـت   تکنولوژی

هـا بـه    ها با توجه به اثر رقـابتی آن  در این گام تکنولوژی
که برای بقا در کسـب  (شوند؛ پایه  هار دسته  تقسیم میچ

، در )دارای اثر رقابتی زیـاد (، کلیدی )و کار حیاتی هستند
که توسط برخی رقبا در حال آزمایش (حال ورود به بازار 

دارای اثر رقابتی ناشناخته، اما امیدوار (و نوظهور ) هستند
 ).کننده

وت بنگـاه را  نقـاط قـ  :  های بنگاه ها و قوت تعیین ضعف •
بندی کرد؛ رهبر مطلـق، قـوی،    توان در پنج سطح طبقه می

 .مطلوب، قابل دفاع و ضعیف

اسـتراتژی تکنولـوژی بـر    :  تدوین اسـتراتژی تکنولـوژی   •
های بنگاه از یـک   ها و قوت زمان ضعف اساس تحلیل هم

ها از طـرف دیگـر، تـدوین     طرف و اثر رقابتی تکنولوژی
 .شود می

  نظر فرایندارزیابی از م 3-4-1
لیتل شبیه به هکس و مجلوف یک فرایند گـام بـه گـام بـرای     

ــوژی پیشــنهاد مــی  ــدوین اســتراتژی تکنول رویکــرد (دهــد  ت

 تاکید بسیار زیاد

 طلبانه توسعه فرصت

 حمایت دفاعی محدود

 متوسط زیاد کم

 متوسط

 زیاد

 کم

وری دورنمای افزایش بهره  

گذاریمایهدورنمای افزایش بازده سر  
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در گام اول به شناسایی عوامـل کلیـدی موفقیـت و    ).  عقالیی
در نتیجه از مکتب . شود ها پرداخته می نحوۀ پاسخگویی به آن

ه بـا مـدل پـورتر     ولـی در مقایسـ  . کند یابی تبعیت می موقعیت
زیرا در مدل پـورتر  . توجه بیشتری به محیط بیرونی بنگاه دارد

بدیهی است . گیرند ها و تهدیدها مورد بررسی قرار می فرصت
ها و تهدیدها برای یک بنگاه بدون توجـه   که شناسایی فرصت

در مقابل، در مدل لیتـل  . 1پذیر نیست به محیط درون آن امکان
با شناسایی عوامـل کلیـدی     ی تکنولوژیفرایند تدوین استراتژ
عوامـل کلیـدی موفقیـت در یـک     . شـود  موفقیت شـروع مـی  

هـای فعـال در آن صـنعت یکسـان       صنعت، برای تمـام بنگـاه  
هـای   به عبارت دیگر عوامل کلیدی موفقیت به ویژگی. هستند

یا ارتباط کمـی  (بنگاه و نقاط قوت و ضعف آن ارتباطی ندارد 
امل کلیدی موفقیـت در تحلیـل، بـه معنـی     استفاده از ع). دارد

بنابراین مدل لیتـل در  . توجه کمتر به محیط درونی بنگاه است
محـور نسـبت بـه مـدل      یابی منبـع  طیف رویکردهای موقعیت

  . یابی تمایل دارد پورتر بیشتر سمت رویکرد موقعیت

  ارزیابی از منظر محتوی  3-4-2
توسعۀ تکنولـوژی   را در ارتباط با 2لیتل پنج استراتژی عمومی

ها متناسب با جذابیت  این استراتژی). 3شکل (کند  پیشنهاد می
ــین    ــوژی تعی ــاه در آن تکنول ــوژی و موقعیــت بنگ ــر تکنول ه

های نوظهـور   بدیهی است میزان جذابیت تکنولوژی. شوند می
های پایه بیشتر بـوده و بـه همـان تناسـب      نسبت به تکنولوژی

ها بیشتر خواهد  رای توسعه آنگذاری مورد نیاز ب میزان سرمایه
به عالوه، در شرایطی کـه شـکاف تکنولوژیـک بنگـاه بـا      . بود

بیشـتر باشـد، میـزان    ) آل یـا بـا حالـت ایـده    (رقبای اصلی آن 
گذاری مورد نیاز بیشتر است؛ تا جایی که بنگاه بایـد از   سرمایه

هایی که جـذاب هسـتند و در ضـمن شـکاف      میان تکنولوژی
ــاالیی  ــرای   در آنتکنولوژیــک ب هــا وجــود دارد، بعضــی را ب

 .گــذاری انتخــاب کــرده و مــابقی را رهــا کننــد      ســرمایه
ــه  3ذکــر شــده در شــکل هــای عمــومی  اســتراتژی اشــاره ب

. به تکنولوژی دارنـد  "نحوۀ دستیابی"و تا حدودی  "انتخاب"
                                                 

. فرصت جدی، فرصتی است که به یک نقطـه قـوت در سـازمان متصـل باشـد      -1
دی است که ضعفی در درون سازمان آن را تشـدید  بطور مشابه تهدید جدی، تهدی

به همین دلیل ممکـن  . کند یا قوتی برای مقابله با آن در سازمان وجود نداشته باشد
های دیگر  ای در محیط برای یک بنگاه فرصت محسوب شود ولی بنگاه است پدیده

  .از آن پدیده هیچ فرصتی را مشاهده نکنند
2- Generic Strategies 

برای توسـعۀ تکنولـوژی ارائـه     "ای برنامه"در ضمن این مدل 
تکنولـوژی   "موقعیـت "رسد که به  نظر می همچنین به. دهد می

  .پردازد نمی "الگو"توجه دارد ولی به بعد 
  

  
  ]5[مدل لیتل تدوین استراتژی تکنولوژی بر اساس ) 3شکل 

  مدل فورد و سارن 3-5
کنند که در  یک چارچوب نظری ارائه می ]14[4و سارن 3فورد

برداری از  بهره"و  "دستیابی به تکنولوژی"آن به دو تصمیم 
همانطور که در ). 4شکل (پرداخته شده است  "وژیتکنول

شود هر دو تصمیم که دو مؤلفه از  شکل مشاهده می
توانند  روند، می های استراتژی تکنولوژی به شمار می مؤلفه

در مورد دستیابی به . منشأ داخلی و یا بیرونی داشته باشند
تکنولوژی، منظور از منبع داخلی توسعه درونزای تکنولوژی و 

ظور از منبع خارجی اکتساب تکنولوژی از طریق انتقال و یا من
برداری از تکنولوژی  بطور مشابه بهره. همکاری مشترک است

برداری برای تولید  بهره(تواند در داخل سازمان  نیز می
فروش (و یا در خارج آن ) محصوالت یا ارائۀ خدمات

  .صورت گیرد) تکنولوژی یا حق امتیاز آن به دیگران
  

  
 ]14[تدوین استراتژی تکنولوژی بر اساس مدل فورد و سارن) 4کل ش

                                                 
3- Ford 
4- Saren 

قابل دفاع/ضعیف مطلوب  قوی/رهبر
بهبود توانمندی های 

تکنولوژیک حفظ وضع موجود حفظ وضع موجود پایه
بهبود توانمندی های 

تکنولوژیک
سرمایه گذاری برای توسعه  

تکنولوژی
سرمایه گذاری برای توسعه  

تکنولوژی کلیدی

سرمایه گذاری انتخابی سرمایه گذاری برای خلق 
تکنولوژی

سرمایه گذاری برای خلق 
تکنولوژی

در حال 
ورود

سرمایه گذاری انتخابی سرمایه گذاری برای خلق 
تکنولوژی

سرمایه گذاری برای خلق 
تکنولوژی نوظنور

دستیابی
مدیریت

برداریبهره

درونی بیرونی

درونیبيرونی
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  ارزیابی از منظر فرایند 3-5-1
فرایند روشنی را برای  ]14[رسد فورد و سارن  به نظر می

بنابراین، این مدل . کنند تدوین استراتژی تکنولوژی ارائه نمی
  . توان از منظر فرایند تدوین استراتژی تحلیل کرد را نمی

  ارزیابی از منظر محتوی  3-5-2
برداری به صراحت  در این مدل به روش دستیابی و روش بهره

اما باید منظور از مدیریت به عنوان بخشی از . اشاره شده است
آنان در مباحث . استراتژی را با دقت بیشتری بررسی کرد

اند که  های متعددی دانسته خود، مدیریت را شامل فعالیت
  :ند ازها عبارت بعضی از آن

 تدوین استراتژی بلندمدت تکنولوژی؛ •

 های تکنولوژیک واحدهای مختلف؛ هماهنگی فعالیت •

های موجود در شرکت و  سازی تکنولوژی یکپارچه •
های در دسترس برای پاسخ به نیاز  سایر تکنولوژی

 .مشتریان

) مدیریت(شود، در مورد این مؤلفه  همانطور که مشاهده می
عنوان مثال مدیریت تکنولوژی زیر  هب. هایی وجود دارد ابهام

استراتژی تکنولوژی آمده است و مجدداً تدوین استراتژی 
های مدیریت تکنولوژی  عنوان یکی از زیرفعالیت تکنولوژی به

توان نتیجه گرفت  بندی می به عنوان جمع. نام برده شده است
و هماهنگی میان برداری  نتخاب، روش دستیابی، بهرهکه ا

ی واحدهای مختلف کسب و کار، تصمیماتی ها تکنولوژی
هستند که در مدل فورد و سارن در رابطه با استراتژی 

  .ها اشاره شده است تکنولوژی به آن
برای توسعۀ تکنولوژی  "ای برنامه"این مدل نیز تالش دارد 

توجه ) موقعیت و الگو(اما به سایر موارد . شرکت ارائه نماید
  .زیادی ندارد

  زا مدل کیه 3-6
تالش کرده است مدلی دینامیکی برای توسعۀ  ]5[زا  کیه

  . تکنولوژی در سطح بنگاه ارائه نماید

  ارزیابی از منظر فرایند 3-6-1
زا برای انتخاب یک استراتژی تکنولوژی  براساس مدل کیه

را شناسایی ) فعلی و آتی(های مختلف  مناسب باید تکنولوژی
ها را در  موقعیت آن ها را مشخص نمود و کرد، کاربردهای آن

این ماتریس ). 5شکل (ماتریس تکنولوژی کاربرد تعیین کرد 
کند؛ تعمیق قابلیت، باروری   پنج استراتژی کلی را پیشنهاد می

. قابلیت، تکمیل قابلیت، تخریب قابلیت و نوسازی قابلیت
شود این فرایند با یک بار  همانطور که در شکل مشاهده می

این تکرار . بلکه بارها تکرار خواهد شدشود،  اجرا متوقف نمی
. آورد امکان تطبیق سازمان با یک محیط پویا را فراهم می

گیری و بهبود  زا یک مدل تصمیم توان ادعا کرد که مدل کیه می
  .مستمر است

  
  ]5[ماتریس تدوین استراتژی تکنولوژی ) 5شکل 

  
  ارزیابی از منظر محتوی  3-6-2

سه تصمیم اصلی مـرتبط بـا    زا   د، کیههمانطور که قبالً اشاره ش
بنـدی   استراتژی تکنولوژی را انتخاب، روش دستیابی و زمـان 

این سه مؤلفه  بـا یکـدیگر ارتباطـات متقابـل دارنـد      . داند می
تــدوین اســتراتژی تکنولــوژی همچنــین بــا      ). 6شــکل  (
نگـاری   آینـده . همراه اسـت  "نگاری فضای کسب و کار آینده"

هـای جدیـد نیـز     شـود کـه تکنولـوژی    کسب و کار باعث می
بـه عـالوه اهـداف    . شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گیرند
ها معیارهای ارزیـابی   آتی بنگاه مشخص شده و متناسب با آن

بندی عرضۀ تکنولوژی به  برای انتخاب، روش دستیابی و زمان
  .بازار، با یک نگاه رو به آینده تعیین شوند

ــدل   ــن م ــت"ای ــرکت  تکنولو "موقعی ــک ش ــاس  (ژی ــر اس ب
بــه چــه  (توســعۀ تکنولــوژی   "برنامــۀ"و ) بنــدی زمــان

را ارائـه  ) هایی در چـه زمـانی بایـد پرداختـه شـود      تکنولوژی
زا همچنین استراتژی تکنولوژی را نتیجۀ رفتارهای  کیه. کند می

در  "الگو"رسد به بعد  نظر می بنابراین به. داند گذشته بنگاه می
  .ه داردتدوین استراتژی نیز توج

تعمیق قابلیت بارور کردن 
قابلیت

تخریب قابلیت نوسازی قابلیت

تکمیل قابلیت

موجود

موجود

جدید

جدید

کاربرد

تکنولوژی تکمیل قابلیت
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  ]5[ارتباط میان اجزاء مختلف استراتژی تکنولوژی ) 6شکل 

  
  مدل برگلمن و همکاران 3-7

بر  مبنای یک فرایند تکاملی   ]15[و همکاران  1مدل برگلمن
  .)7شکل (استوار است ) یادگیری سازمانی(

  ارزیابی از منظر فرایند 3-7-1
کند ولی از  نمیفرایندی برای تدوین استراتژی ارائه  ن مدلای

توان چنین نتیجه  ، می7چارچوب نظری ارائه شده در شکل 
های بنگاه در تدوین استراتژی نقش  ، قابلیتدر آنگرفت که 

توان در  به همین دلیل، این مدل را می. کنند محوری ایفاء می
  .بندی کرد محور دسته های منبع زمرۀ مدل

  ارزیابی از منظر محتوی  3-7-2
اران معتقدند که استراتژی تکنولوژی باید به برگلمن و همک

  :سؤاالت زیر پاسخ دهد

های تکنولوژیک متمایزی برای ایجاد و  چه قابلیت •
 نگهداری مزیت رقابتی مورد نیازند؟

هایی باید مورد استفاده قرار گیرند و  چه تکنولوژی •
ها باید در محصوالت فرایندها  چگونه تکنولوژی(

 ) ؟مورد استفاده قرار گیرند

گذاری در هر تکنولوژی چه میزان باید  سطح سرمایه •
 باشد؟

ها را باید از داخل یا خارج از بنگاه  آیا تکنولوژی •
 تأمین کرد؟

چه زمانی و چگونه تکنولوژی را باید به بازار  •
 معرفی کرد؟

                                                 
1- Burgelman 

چگونه تکنولوژی و نوآوری باید سازماندهی و  •
 مدیریت شود؟

سؤاالت سوم و . ره داردتکنولوژی اشا "انتخاب"سؤال اول به 
پردازند و سؤال  به تکنولوژی می "نحوۀ دستیابی"چهارم به 
های جدید  مربوط  کسب تکنولوژی "بندی زمان"پنجم به 

استراتژی ) مؤلفه(بنابراین، این مدل تمام سه بُعد . شود می
  .گیرد تکنولوژی را در بر می

  

  ]15[ازمانی فرایند تدوین استراتژی بر مبنای یادگیری س) 7شکل 
  
تکنولوژیک  "موقعیت"رسد برگلمن و همکاران به  نظر می به
، و )ها استفاده کنیم؟ چه زمانی و چگونه از تکنولوژی(

اگرچه برای آن یک . توجه کافی دارند "برنامه"همچنین بُعد 
در ضمن، این مدل به محیط . کنند فرایند اجرایی ارائه نمی

ها با اقدامات استراتژیک  صنعت و محیط سازمان و ارتباط آن
رسد تأثیر  به همین دلیل به نظر می). 8شکل (توجه دارد 

گذشته را نیز در تدوین استراتژی تکنولوژی مورد  "الگوی"
  .دهد توجه قرار می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]15[دهندۀ استراتژی تکنولوژی  نیروهای شکل) 8شکل 
  
  گیری خالصه و نتیجه - 4

از آن جمله استراتژی تکنولوژی های تدوین استراتژی و  مدل
، )خروجی(از منظر محتوی . از سه منظر قابل بررسی هستند

های مورد  از منظر فرایند تدوین استراتژی و از منظر ورودی

استراتژی
 تکنولوژی

 آینده نگاری  کسب و کار

 دستیابی زمان بندی

 انتخاب

تجارب بنگاه استراتژی قابلیت

 محیط سازمانی اقدام استراتژیک

تکامل 
 تکنولوژی

محیط 
 صنعت

 استراتژی تکنولوژی

 محیط داخلی

 محیط بیرونی

مکانیزم
های یکچارچه کننده

 

یزم
کان

م
 

ولد
ی م

ها
 



  های تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر یک رویکرد فرایندی بندی مدل طبقه

١٢  

ها متناسب با  ورودی. نیاز برای فرایند تدوین استراتژی
خروجی مورد انتظار و نیز ترتیب مراحل در فرایند تدوین 

رسد مؤلفۀ  نظر می هبه همین دلیل ب. شوند میاستراتژی، تعیین 
منظر چهارمی نیز در ادبیات تحت عنوان . مستقلی نیستند

زمینۀ کسب و کار ارائه شده است که به دلیل پیچیدگی کمتر 
در این مطالعه . ها مورد توجه قرار گرفته است در مدل

کینزی، لیتل، فورد و  های پورتر، هکس و مجلوف، مک مدل
های تدوین  و برگلمن که از معتبرترین مدل زا هکیسارن، 

روند، از دو منظر فرایند و  استراتژی تکنولوژی به شمار می
  .اند محتوی مورد بررسی قرار گرفته

توان  های تدوین استراتژی تکنولوژی را می از منظر فرایند مدل
عقالیی یا تکوینی بودن و مبتنی بر : از دو بعد ارزیابی کرد

ها نشان  ارزیابی. محور  یابی یا رویکرد منبع عیترویکرد موق
های لیتل، پورتر و هکس و مجلوف بر مبنای  دهد که مدل می

اند و یک فرایند عقالیی را  یابی توسعه یافته رویکرد موقعیت
). 9شکل (کنند  برای تدوین استراتژی تکنولوژی پیشنهاد می

ها در  ه آندهندۀ جایگا ها در ماتریس، نشان موقعیت این مدل
های  در مقابل مدل. محور است یابی تا منبع طیف موقعیت

به عبارت دیگر . و برگلمن در سر دیگر طیف قرار دارند زا کیه
ها از یک رویکرد تکوینی تبعیت کرده و بر اساس  این مدل

  .اند یک نگاه منبع محور توسعه یافته
ناحیۀ هایی در  نکته قابل توجه در این رابطه، عدم وجود مدل

شاید . تکوینی است یابی عقالیی و ناحیۀ موقعیت محور منبع
یابی و  های رویکرد موقعیت بتوان دلیل آن را در ویژگی

یابی، اصالت با  در رویکرد موقعیت. محور دنبال کرد منبع
ها معموالً تحوالت محیط را  اگرچه بنگاه. محیط بنگاه است

لی تنها در صورت دهند، و طور مستمر مورد پایش قرار می به
پدید آمدن یک فرصت یا تهدید (بروز تحوالت اساسی 

برای این . کنند اقدام به بازنگری در استراتژی خود می) جدی
منظور یک فرایند عقالیی قدم به قدم جوابگو خواهد بود که 

شود و پس از آن با در نظر گرفتن  از تحلیل محیط آغاز می
. گردد تراتژی تدوین میهای درونی، اس ها و ضعف توانمندی

های مختلف، خاص و  ولی در رویکرد منبع محور، به علت راه
های  ها و قابلیت ای که برای استفاده از منابع، توانمندی خالقانه

بنگاه وجود دارد، معموالً روش یا مسیر از قبل تدوین و 
محور با یک  بنابراین رویکرد منبع. ای وجود ندارد شناخته شده
تر دلیل  بررسی دقیق. شود وینی و مستمر همراه میفرایند تک

تواند موضوع تحقیقات آتی را به خود  این امر می) دالیل(
 .اختصاص دهد

هایی چون فورد و  الزم به ذکر است که امکان جایابی مدل
زیرا . کینزی در این ماتریس وجود ندارد  سورن و مک

  .دهند نمی فرایندی را برای تدوین استراتژی تکنولوژی ارائه
برای این منظور دو سؤال زیر . منظر دوم، منظر خروجی است

  :مطرح شدند
های تدوین استراتژی تکنولوژی به  هر یک از مدل •

 کنند؟ اَخذ چه تصمیماتی کمک می

نوع خروجی بر اساس نظریه مینتزبرگ چه نگاهی  •
 به استراتژی دارد؟

رفت که در رابطه با سؤال اول نظریۀ مینتزبرگ مبنا قرار گ
استراتژی را به پنج دسته برنامه، الگو، ) محتوای(خروجی 

  .کند موقعیت، دورنما و ترفند تقسیم می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یابی موقعیت محورمنبع

 تکوینی

 عقالیی

هکس و
 مجلوف

 پورتر لیتل

  زا کیه
 برگلمن و همکاران

های تدوین استراتژی تکنولوژی از منظر فرایندیبندی مدلدسته)9شکل  
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ما به دالیلی که در متن مقاله توضیح داده شده است، تنها سه 
های تدوین  دسته اول را مورد توجه قرار دادیم و مدل

شکل (دی کردیم بن استراتژی تکنولوژی را بر این اساس طبقه
مبنا قرار گرفت که  زا کیهدر رابطه با سؤال دوم، نظریۀ ). 10

تصمیمات استراتژیک در زمینۀ تکنولوژی را به سه تصمیم 
انتخاب، روش اکتساب و زمانبندی عرضۀ تکنولوژی به بازار، 

های تدوین استراتژی تکنولوژی از این  مدل. کند تقسیم می
ها در ماتریس  رفت و موقعیت آنمنظر نیز مورد بررسی قرار گ

 ).10شکل (تعیین شد 

ها، به استراتژی از نگاه  دهد که اکثر مدل ها نشان می ارزیابی
و  زا کیههایی چون  تنها مدل. نگرند برنامه و موقعیت می

از زاویۀ . اند برگلمن ، دیدگاه الگو را نیز مدنظر قرار داده
های استراتژی  ؤلفهها یک یا چند مؤلفه از م دیگر، تمام مدل

های هکس و  از زاویۀ دیگر مدل. گیرند تکنولوژی را در برمی
و برگلمن ، هر سه مؤلفه انتخاب، روش  زا کیهمجلوف، 

اکتساب و زمانبندی، مدل پورتر دو مؤلفه دستیابی و انتخاب، 
کینزی دو مؤلفه انتخاب و زمانبندی و  های لیتل و مک مدل

دهند  زمانبندی را پوشش می مدل فورد و سارن فقط مؤلفه
  ).10شکل (

های تدوین استراتژی تکنولوژی  بندی ارائه شده از مدل دسته
کند که  های اقتصادی کمک می به مدیران و کارشناسان بنگاه

ها، قابلیت  فرض ها و پیش شناخت بیشتری نسبت به مدل
ها پیدا کرده است و مدل  های آن کاربرد و محدودیت

 .رای شرایط خاص بنگاه خود انتخاب کنندتری را ب  مناسب

  

  
های تدوین استراتژی تکنولوژی از منظر  بندی مدل دسته) 10شکل 

  محتوی
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