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 -1عضو هيئت علمي دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
 -2كارشناسارشد  MBAدانشگاه صنعتي شريف

چكيده
اين مقاله به مرور و تحليل مدلهای ارائه شده در ادبيات برای تدوين استتراتیی تكنولتو ی در ستبن بنگتاه متيپتردادد امتروده تكنولتو ی نقشتي كليتدی در
رقابتپذيری بنگاهها ايفا ميكند ،بنابراين مي بايد مبتني بر يک نگاه استراتیيک مديريت شود اولين و مهمترين گام در متديريت استتراتیيک تكنولتو ی ،تتدوين
يک برنامه است كه اولويتهای سرمايهگذاری بنگاه در حوده تكنولو ی را برای يک افق بلندمدت مشخص كند مدلها و چارچوبهای مختلفي در ايتن دمينته
ارائه شدهاند تا بنگاه ها را در دمينه تدوين استراتیی تكنولو ی ياری نمايند ،اما اين مدلها و چارچوبها دارای ويیگيها و پيشفتر
استفاده اد آ ها را در شرايط مختلف ،محدود ميكند عدم توجه به اين ويیگيها و پيشفر

هتايي هتتتند كته امكتا

ها ممكن است بنگاههتا را در انتختاب متدل مناستت امتناستت بتا

شرايط خاص بنگاه) دچار اشتباه كند در اين مقاله مدلها و چارچوبهای مختلف بر اساس يک رويكرد فرايندی مورد ارديابي و مقايته قرار متيگيرنتد نتيهته
اين ارديابي ،ارائة يک دستهبندی اد مدلها است كه به بنگاهها كمک ميكند بر اساس اهداف و شرايط خود ،مدل مناست تدوين استراتیی تكنولتو ی را انتختاب
كنند**

کليدواژهها :مدلهای تدوين استراتیی تكنولو ی ،انتخاب مدل مناست ،رويكرد فرايندی ،مرور ادبيات ،چارچوب نظری

1ـ مقدمه

'1

امروده تكنولو ی نقشي كليدی در رقابتپذيری بنگاهها ايفا



آيا همه اين تكنولو یها در دسترس هتتند؟



راههای مناست دستيابي به اين تكنولو یها كدامند؟



ميكند ،بنابراين ميبايد مانند ساير منابع كليدی مبتني بر يک

چگونه ميتوا بيشترين منافع را اد داراييها و
قابليتها تكنولو يک بنگاه كتت كرد؟

نگاه استراتیيک مديريت شود اولين و مهمترين گام در
مديريت استراتیيک تكنولو ی ،تدوين يک برنامه بلندمدت

مدلها و چارچوبهای مختلفي تدوين شدهاند تا بنگاهها را

است كه اولويتهای سرمايهگذاری بنگاه در آ تعيين شود

در تدوين استراتیی تكنولو ی ياری دهند اما همة مدلها

اين برنامه ،استراتیی تكنولو ی نام دارد سؤاالت اصلي كه

برای تمام بنگاهها مناست نيتتند بنگاهها در صنايع مختلف و
21

با اندادههای مختلف ،دارای ويیگيهای متفاوتي هتتند اين

استراتیی تكنولو ی به آ ها پاسخ ميدهد عبارتند اد ]:[1


مزيت رقابتي پايدار بنگاه بر پايه چه تكنولو یهايي

ويیگيها باعث ميشود كه بهكارگيری بعضي اد مدلها برای

استوار است؟

آ ها امكا پذير نباشد لذا مديرا و كارشناسا اين بنگاهها
ممكن است در انتخاب مدل مناست دچار مشكل شوند دليل
اين امر را بايد در عدم آشنايي ايشا با مدلها و تفاوت ميا

* نويتنده عهدهدار مكاتباتarasti@sharif.edu :

آ ها جتتهو كرد درک تفاوت ميا مدلها منوط به مقايتة

 اين مقاله مروری ،براساس جايگاه علمي نويتنده عهدهدار مكاتبات و به دعوت
سردبير فصلنامه تدوين شده است ضمناً استفاده اد وا ههای "استراتیی" و

"تكنولو ی" در متن مقاله به جای معادلهای فارسي ،به درخواست نويتنده
است

1- Size

1
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مدلها و آگاهي اد ضعف و قوت آ ها و نيز اطالع اد

سادما در آ به فعاليت مشغول است انوع صنعت ،رشد

ها و محدوديتهای كاربردی آ ها است

بادار ،قدرت رقبا ،تأمينكنندگا و مشتريا  ،ميزا نفوذ يا

هدف اين مقاله ارديابي و مقايته مدلها و چارچوبهای

دخالت دولت و ) ،مربوط ميشوند .دمينه ميتواند هم روی

مختلف 1و ارائة يک دستهبندی اد آ ها به گونهای است كه

فرايند و هم روی خروجيهای آ تأثير داشته باشد.

امكا انتخاب مدل مناست را در شرايط مختلف فراهم سادد

اگرچه استراتیی تكنولو ی يک استراتیی وظيفهای 7به شمار

برای اين منظور اد يک رويكرد فرايندی استفاده شده است

ميرود ولي بر اساس همين چارچوب افرايند ،محتوی و

رويكرد فرايندی يكي اد رويكردهای اخير به مديريت و اد آ

دمينه) قابل تحليل است همانبور كه بيشتر اشاره شد ،هدف

جمله مديريت استراتیيک به شمار ميرود بر اساس رويكرد

اين مقاله ارديابي و مقايته مدلهای مختلف تدوين استراتیی

فرايندی ،هر پديده را ميتوا اد سه منظر مورد بررسي قرار

اد منظر فرايند و محتوی است 8بررسي بعد دمينه دشوار است

داد :ورودی ،خروجي و اصل فرايند دويت 2و مير [2] 3بعد

و معموالً مدلها به آ توجهي نكردهاند يا بصورت تلويحي

چهارمي را به آ اضافه ميكنند كه "دمينه "4نام دارد در اين

آ را در نظر گرفتهاند ،ديرا دمينه اد يک كشور به كشور

تحقيق مدلها و چارچوبهای مختلف تنها اد دو منظر

ديگر ،اد يک صنعت به صنعت ديگر و حتي اد يک بنگاه به

خروجي و فرايند مورد بررسي قرار ميگيرند ،كه داليل آ

بنگاه ديگر متفاوت است؛ و تهميع تمام شرايط و حاالت

متعاقباً تشرين خواهد شد

خاص در يک مدل امكا پذير نيتت ورودی هم در نظر

مقالة حاضر به چهار بخش تقتيم شده است در بخش بعدی،

گرفته نميشود ديرا در عمل نوع و ويیگيهای خروجي

رويكرد فرايندی و نحوة بهكارگيری آ در ارديابي مدلهای

مبلوب او البته محتوای فرايند) و نيز ترتيت انهام مراحل

تدوين استراتیی تكنولو ی ارائه ميشود بخش سوم مقاله به

اگامها) در فرايند ،نوع ورودی مورد نياد را مشخص ميكنند

مرور مدلها ميپردادد در بخش پاياني هم يک دستهبندی اد

به عبارت ديگر ورودی متتقل اد خروجي و مراحل فرايند

مدلها بر اساس نوع فرايند برنامهريزی و خروجي مورد

نيتت شايد به همين دليل ورودی در مدل دويت و مير ][2

انتظار اد آ  ،ارائه خواهد شد

وارد نشده است

ويیگيها ،پيشفر

 1-2بعد فرایند

 -2چارچوب نظري
دويت و مير ] [2معتقدند ابعاد 5يا مؤلفههای اصلي استراتیی
عبارتند اد فرايند ،محتوا 6ايا خروجي) و دمينه

فرايند

دربرگيرندة مراحل يا گامهای تدوين و اجرای استراتیی
است همچنين رويهها ،دستورالعملها ،گردش اطالعات و نيز
افرادی را شامل ميشود كه در تدوين و اجرای استراتیی
نقش دارند .محتوا به استراتیی و يا تصميمات و اقدامات

فرايند تدوين استراتیی متأثر اد رويكردی است كه مديرا و
كارشناسا به استراتیی و مديريت استراتیيک دارند در اين
راببه دو نوع تقتيمبندی وجود دارد رويكرد عقاليي 9در
مقابل رويكرد تكويني [3]10و رويكرد موقعيتيابي

مقابل رويكرد منبعمحور [2]12بنابراين بررسي مدلها اد منظر
فرايند نيادمند پاسخ به سؤاالت دير است:


استراتیيک اشاره دارد؛ اعم اد تصميمات و اقداماتي كه به
تدوين يا اجرای استراتیی مربوط ميشوند دمينه شامل تمام
عواملي ميشود كه به مشخصات سادما اقدمت سادما ،
انداده سادما  ،تفكر مديريت ارشد آ و ) و يا محيبي كه
 -1در اين مبالعه معنتای عتام "متدل" متورد توجته بتوده و وا ههتای "متدل" و
"چارچوب" به جای يكديگر استفاده شدهاند
2- De wit
3- Meyer
4- Context
5- Dimensions
6- Content
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در

مدلها بر اساس كدام مكتت برنامهريزی استراتیيک
ارائه شدهاند اموقعيتيابي يا منبعمحور)؟



مدلها فرايند برنامهريزی استراتیيک را چگونه
ميبينند افرايندی عقاليي يا تكويني)؟

7- Functional
 -8در بعضتي اد منتابع خروجتي ا )Resultsو محتتوی ا )Contentاد يكتديگر

متتقل ديده شده اند؛ ولي در اين تحقيق ما اين دو مفهوم را يكتا در نظر گرفتته
و به جای يكديگر بهكار گرفتهايم
9- Rational
10- Incremental
11- Positioning
12- Resource-based
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 1-1-2رویكرد موقعيتیابي در مقابل رویكرد منبعمحور

قابليتهای تكنولو يک اد نوع قابليتهای ويیة بنگاه بوده و

مكاتت ايا رويكردهای) مختلفي در حودة برنامهريزی

ميتوانند مزيت رقابتي پايدار ايهاد كنند

استراتیيک شناسايي شدهاند] [4در ميا آ ها رويكردهای

تدوين استراتیی تكنولو ی در رويكرد منبع محور ،به معني

موقعيتيابي و منبعمحور مشهورترين و اجراييترين مكاتت

شناسايي قابليتهای تكنولو يک بنگاه ،ارديابي جذابيت اين

هتتند رويكرد موقعيتيابي اصالت را به محيط بيروني بنگاه

قابليتها ابر اساس نقشي كه ميتوانند در استفاده اد

ميدهد ،به اين معني كه نقبة شروع برنامهريزی استراتیيک،

فرصتهای تهاری ايفا كنند) و نيز تعيين راهكارهايي است

تحليل محيبي است كه بنگاه در آ رقابت ميكند يا رقابت

كه اين قابليتها را به فرصتهای تهاری متصل ميكنند در

خواهد كرد] [5استراتیی در اين رويكرد به معني راهكاری

رويكرد منبعمحور درک نحوة ايهاد ،محافظت و بهرهبرداری

برای استفاده اد منابع در جهت ارائة پاسخ مناست به محيط

اد قابليتها و تكنولو یهای منحصر بهفرد اهميت بتيار دارد

است برای تدوين استراتیی تكنولو ی بر مبنای رويكرد

و استراتیی به نحوة ايهاد ارتباط ميا قابليتهای منحصر

موقعيتيابي ،الدم است كه بدانيم تصميمات كال استراتیيک

بهفرد و فرصتهای بادار مربوط ميشود به عبارت ديگر در

چگونه تغييرات تكنولو ی در داخل بنگاه را رقم ميدنند به

اين رويكرد تكنولو ی محور او نه حامي) استراتیی رقابتي

عبارت ديگر برنامهريزی در دمينة اكتتاب ،توسعه و

بنگاه است

بهكارگيری تكنولو یها در يک بنگاه اقتصادی چگونه اد
استراتیی كال

بنگاه اثر ميپذيرد يا چگونه يک برنامة

تكنولو ی مي تواند اد استراتیی كال بنگاه حمايت كند در
اين رويكرد رقابتپذيری 1به معني شناسايي و استقرار در يک
"موقعيت" با ثبات در يک فضای رقابتي است و تكنولو ی
يكي اد حاميا استراتیی رقابتي بنگاه محتوب ميشود
در مقابل ،رويكرد منبعمحور اصالت را به درو بنگاه ميدهد
به همين دليل ،نقبة شروع فرايند برنامهريزی استراتیيک،
ارديابي و تحليل قابليتها و منابع بنگاه است كه منشأ اصلي
مزيت رقابتي پايدار و بلندمدت به شمار ميروند]6و[7
پیوهشگراني كه اد اين رويكرد حمايت ميكنند ،معتقدند كه
نيادهای بادار بتيار سريعتر اد قابليتهای بنگاه تغيير ميكنند
لذا بهتراست در تدوين استراتیی اد قابليتهای بنگاه شروع و
اد آ ها برای كشف و بهرهگيری اد فرصتهای جديد بادار
استفاده كرد البته در اين رويكرد موضوع بادسادی و تكميل
قابليتها نيز مغفول نمانده است][8
تكنولو ی و توانمندیهای تكنولو يک يكي اد قابليتهای
بنگاه را تشكيل ميدهد نظر به اينكه معموالً توانمندیهای
تكنولو يک در طول دما و طي يک فرايند پيچيده يادگيری
كتت ميشوند و به همين دليل ريشه در گذشتة بنگاه دارند

2

و در نتيهه به سختي قابل تقليد و كپي كرد هتتند ،بنابراين
1- Competitiveness
 -2در منابع اد آ تحت عنوا خاصيت وابتتگي به متير ا)Path dependency

ياد شده است

 2-1-2رویكرد عقالیي در مقابل رویكرد تكویني

اد منظر فرايند ،استراتیی تكنولو ی ميتواند بر مبنای يک
رويكرد عقاليي يا يک رويكرد تكويني تدوين شود يک
فرايند عقاليي شامل مراحل توصيف ،درک و تحليل محيط،
تدوين يک برنامه عملياتي در سايه درک ايهاد شده و اجرای
برنامه تدوين شده است] [9اين رويكرد به بنگاه اجاده
ميدهد اد روندهای محيط رقابتي مبلع شده ،برای آينده
برنامهريخته و اد هماهنگي ميا اهداف و برنامهها اطمينا
حاصل نمايد] [9رويكرد عقاليي اتدويني) ،برنامهريزی
استراتیيک را به مثابه يک فرايند مشخص و گام به گام در
نظر ميگيرد كه آگاهانه و هدفمند انهام ميشود][3
ولي در عمل ،مواردی وجود دارند كه در آ ها استراتیی
بصورت خودجوش و فارغ اد فرايند اد پيش طراحي شده،
خلق ميشود] [10در چنين شرايبي ،فرايند برنامهريزی
استراتیيک اد رويكرد تكويني اتبوری )3تبعيت ميكند
رويكرد تكويني نگاهي پويا ،خالقانه و تا حدودی شهودی به
استراتیی و برنامهريزی استراتیيک دارد و برای محيبي با
تغييرات سريع ،پيچيده و غيرقابل پيشبيني ارائه شده است
فرايند برنامهريزی استراتیيک تكويني اد سه گام اصلي تشكيل
شده است :تعيين يک هدف اتا حد امكا شفاف) ،گام
برداشتن در متير هدف مبلوب ،اندادهگيری و ارديابي نتايج
هر گام و انهام تغييرات بر اساس بادخورد دريافت شده اد
3- Evolutionary
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اجرا تكرار اين قدمها باعث اصالح و يا شفاف شد تكويني

"بعد جايگاه به اين نكته توجه دارد كه در كها محصول مشخصي

هدف و نيز نزديک شد به آ ميشود

در باداری مشخص وارد ميشود در بعد دورنما توجه به درو
سادما و ذهن استراتیيتتها است؛ البته به دورنمای بزرگ

 2-2بعد محتوي

سادما نيز توجه دارد"][10

همانبور كه پيشتر اشاره شد ،بعد امؤلفه) ديگر استراتیی

پنهمين برداشت اد استراتیی معادل ترفند است:

محتوی ايا خروجي) است اد منظر محتوی مدلهای

" ترفند يک مانور مشخص است كه برای حذف يک رقيت يا

استراتیی تكنولو ی به كمک سؤاالت دير قابل ارديابي

مخالف انهام ميشود"][10

هتتند:

در اين مقاله تنها به سه  pاد پنج  pتوجه ميشود :برنامه ،الگو





هر مدل چه تعبيری اد استراتیی تكنولو ی دارد؟

و موقعيت ديرا "دورنما" به آنچه درو ذهن افراد ميگذرد

اماهيت استراتیی تكنولو ی تعريف شده توسط هر

توجه دارد و "ترفند" به رفتارهای ويیه و منحصر بهفردی

مدل چيتت؟)

اشاره دارد كه گاه در رقابت بين بنگاهها اتفاق ميافتد روشن

استراتیی تكنولو ی شامل چه تصميماتي است؟

است كه بررسي اين دو بعد به راحتي امكا پذير نيتت؛ نه
آنچه در ذهن افراد ميگذرد قابليت آ را دارد كه فرموله شود

 1-2-2ماهيت استراتژي تكنولوژي

برخالف مبالعات متعددی كه در راببه با استراتیی انهام
شده است ،هنود يک تعريف مشترک و جها شمولي برای
استراتیی وجود ندارد نويتندگا مختلفي تالش كردهاند كه
ماهيت استراتیی را مشخص نمايند مينتزبرگ [10]1يک
دستهبندی اد تعاريف ارائه كرده است او دستهبندی خود را
با پنج  Pمعرفي كرده است كه عبارتند اد طرح ابرنامه)،2
الگو ،3موقعيت ،4دورنما اچشمانداد) 5و ترفند اتمهيد):6

و نه رفتارهای ويیه كه معموالً خالقانه هتتند
اد طريق بررسي مدلها ،ميتوا مشخص كرد تعريفي كه هر
يک اد آ ها اد استراتیی تكنولو ی ارائه ميدهد ،با كداميک
اد  Pها سهگانه مبابقت بيشتری دارد
 2-2-2تصميمات مرتبط با استراتژي تكنولوژي

استراتیی اد جنس تصميم است به همين دليل پیوهشگرا
ديادی در ادبيات استراتیی بعد محتوی را با تصميماتي معادل

"اد يک نفر بخواهيد استراتیی را تعريف كند؛ به احتمال دياد به

ميدانند كه در فرايند برنامهريزی استراتیيک اخذ ميشوند

شما خواهد گفت استراتیی يک برنامه است يا چيزی معادل يک

هر يک اد مدلهای تدوين استراتیی تكنولو ی تصميمات

متير ،يک راهنما يا برنامة عمل در آينده ،متيری برای رسيد اد

اينها به آنها "][10
برخي ممكن است استراتیی را الگوی عمل بدانند:
"اد فردی بخواهيد استراتیی سادما خود را ظرف  5سال گذشته
بيا كند انه آنچه سادما بنا دارد انهام دهد) خواهيد ديد كه
بتياری اد افراد با خوشحالي رفتار گذشتة سادمانشا را ابه عنوا

استراتیی) توضين ميدهند"][10

خاصي را مورد توجه قرار دادهاند و اد اين منظر نيز اد
يكديگر متمايز ميشوند نظر به اينكه اخذ چه تصميمي در
بنگاه مورد نظر باشد ،ميتوا مدل مناست آ را انتخاب كرد
گاهي اين تصميمات در مدلها تصرين نميشوند و بايد
مفهوم دقيق آ ها را اد متن مدل استنتاج كرد كيهدا[5]7
تصميمات حودة استراتیی تكنولو ی را به سه دسته تقتيم
ميكند" :انتخاب" تكنولو یهايي كه بايد كتت شوند،

بعد موقعيت ،بعد سوم است:
"برای برخي استراتیی به معني كتت يک موقعيت است؛ به عبارت
بهتر يعني موقعيتيابي محصوالت مشخص در يک بادار

مشخص"][10

"روش دستيابي" به تكنولو یهای منتخت و "دما بندی"
معرفي تكنولو یهای جديد به بادار البته طبقهبندیهای
ديگری اد تصميمات مرتبط با استراتیی تكنولو ی وجود
دارند ولي ما در اين مبالعه تنها تصميمات سهگانة فوق را

بعد چهارم دورنما است:

مبنا قرار ميدهيم كه مورد تأييد اكثر صاحبنظرا است
1- Mintzberg
2- Plan
3- Pattern
4- Position
5- Perspective
6- Ploy

7- Chiesa
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 -8بررسي مدلهاي تدوین استراتژي تكنولوژي
در اين بخش به مرور و تحليل مدلهای مختلف تدوين
استراتیی تكنولو ی پرداخته ميشود كه در ادبيات مديريت
تكنولو ی و مديريت استراتیيک توسعه داده شدهاند هر مدل
بر اساس دو منظر فرايند و محتوی ارديابي ميشود

ارديابي قابليتهای بنگاه و توا سرمايهگذاری مورد نياد
برای توسعة تكنولو ی



تدوين استراتیی تكنولو ی برای تقويت جايگاه رقابتي
بنگاه

همانبور كه مشاهده ميشود پس اد شناسايي تكنولو یها در
بنگاه و تكنولو یهای مرتبط در ساير صنايع و نيز شناسايي

 1-8مدل پورتر

متيرهای احتمالي تغييرات تكنولو يک ،گام بعدی به

بر اساس نظر پورتر [11]1تكنولو ی ميتواند اد دو طريق در

شناسايي تكنولو یهای حياتي برای رقابتپذيری و سادگار با

استراتیی كال بنگاه موثر باشد؛ اد طريق تأثير بر محيط بنگاه

ساختار صنعت اختصاص دارد

در واقع ،شناسايي

و جذابيت صنعت و در نتيهه تغيير در استراتیی بنگاه و

تكنولو یهای فعلي و يا گزينههای تكنولو يک آتي به اين

ديگری اد طريق نقشآفريني در اثربخشي و كارايي فعاليتها
پورتر اثر اول را به كمک مدل معروف پنج نيروی رقابتي

2

دليل اهميت دارد كه اين تكنولو یها رقابت كنوني در صنعت
فعلي را تحت تأثير قرار ميدهند در گامهای بعد ،منابع بنگاه

مورد بررسي قرار ميدهد وی معتقد است كه تكنولو ی

مورد ارديابي قرار ميگيرند تا روشن شود چه تركيبي اد

ميتواند هر يک اد پنج نيروی رقابت را تحت تأثير قرار دهد

سرمايهگذاری در تكنولو یهای كليدی اوالً امكا پذير بوده و

و بدين ترتيت تحوالت تكنولو ی ميتواند جذابيت صنعت

ثانياً موقعيت رقابتي بنگاه را بيشتر تقويت ميكند بنابراين

را افزايش يا كاهش دهد

براساس نظريه پورتر ،استراتیی تكنولو ی تدوين ميشود تا
3

اثر دوم اد طريق مفهوم دنهيرة اردش بررسي ميشود

اد استراتیی كلي حمايت كند امكتت موقعيتيابي) ضمناً اين

دنهيرة اردش ،مدلي است برای نمايش فعاليتهای بنگاه

مدل ،فرايندی گام به گام برای تدوين استراتیی تكنولو ی

اقتصادی كه هريک به تنهايي و نيز به صورت دنهيره برای

پيشنهاد ميدهد ،به گونهای كه ورودی هر گام را خروجي گام

مشتری اردش ايهاد ميكنند در دنهيرة اردش ،تكنولو ی

ماقبل آ تشكيل ميدهد امدل عقاليي)

نقش اساسي در سودآوری بنگاه دارد اين نقش اد طريق
ارتقاء اثربخشي يا كارايي فعاليتهای دنهيرة اردش
افعاليتهای اصلي و فعاليتهای پشتيباني) انهام ميپذيرد
در واقع تكنولو ی اد طريق اثری كه در دنهيرة اردش دارد،
ميتواند در تحقق استراتیی كلي بنگاه مؤثر باشد كه به عقيدة
پورتر اد سه حالت رهبری قيمت ،تمايز و تمركز خارج
نيتت

 2-1-8ارزیابي از منظر محتوي

به عقيده پورتر ] [11استراتیی تكنولو ی اد سه عنصر اصلي
تشكيل شده است:




 1-1-8ارزیابي از منظر فرایند

انتخاب تكنولو يهای جديد؛
تصميمگيری در مورد رهبر يا پيرو بود در يک
تكنولو ی خاص؛
تصميمگيری در مورد فروش يا عدم فروش يک
تكنولو ی خاص

پورتر ] [11فرايند تدوين استراتیی را متشكل اد مراحل دير

ميتوا دو تصميم اد سه تصميم استراتیی تكنولو ی را در

ميداند:

مدل پورتر مشاهده كرد اانتخاب و دما بندی)؛ با اين تفاوت



شناسايي تكنولو یها و ديرتكنولو یهای دنهيرة اردش



كه دما بندی معرفي تكنولو ی به بادار ،در مدل پورتر در

شناسايي ساير تكنولو یهای مرتبط در ساير صنايع

قالت رهبر يا پيرو بود آمده است پورتر مؤلفه سومي را نيز

تعريف متيرهای احتمالي تغييرات تكنولو يک

در نظر ميگيرد و آ تصميمگيری در مورد فروش يک

شناسايي تكنولو یهای حياتي برای رقابتپذيری و

تكنولو ی خاص است

سادگار با ساختار صنعت

اين مدل نشا ميدهد كه چگونه ميتوا برای تكنولو یهای




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

بنگاه" ،برنامه" تدوين كرد اكداميک بايد انتخاب شوند،
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كداميک بايد واگذار شوند ) ،اين مدل در مورد "موقعيت"



هوشمندی تكنولو يک :تالشهايي كه هدف اد آ ها

مورد نظر در هر تكنولو ی نيز پيشنهادهايي به بنگاه ارائه

جمعآوری اطالعات در مورد وضع موجود و آيندة

ميكند ارهبر يا پيرو بود ) اين مدل ،سابقه و نحوة تأثير

توسعة تكنولو ی است؛

تاريخ بنگاه بر استراتیی تكنولو ی را در نظر نميگيرد؛



آ ها تخصص خواهد يافت و اد آ ها در محصوالت و

بنابراين ميتوا نتيهه گرفت كه اين مدل به بعد استراتیی به
عنوا "الگو"ی فعاليتهای گذشته توجه ندارد

انتخاب تكنولو ی :انتخاب تكنولو یهايي كه بنگاه در



فرايندهای خود استفاده خواهد كرد؛
دما بندی معرفي تكنولو ی جديد :تصميماتي كه به

 2-8مدل هكس و مجلوف

پيشرو يا پيرو بود در تكنولو یهای مختلف مربوط

هكس 1و مهلوف [12]2استراتیی تكنولو ی را يكي اد

ميشوند؛

استراتییهای عملياتي تعريف كردهاند كه به بنگاه كمک



درونزای تكنولو ی ،خريد آ اد خارج اد بنگاه ،توسعة

ميكند تا به استراتیی رقابتي خود جامه عمل بپوشاند
 1-2-8ارزیابي از منظر فرایند

روش دستيابي به تكنولو ی :تصميم در مورد توسعه



مشترک و
استراتیی

؛
تكنولو ی

افقي:

تصميم

در

مورد

بر اساس مدل هكس و مهلوف ،استراتییهای كال شركت

تكنولو یهايي كه باعث همافزايي ميا كتت و كارهای

ورودیهای اصلي فرايند تدوين استراتیی تكنولو ی را

مختلف بنگاه ميشوند؛

تشكيل ميدهند اشكل  )1استراتییهای كال نيادمندیهای



ارديابي و انتخاب پرو ههای تحقيق و توسعه :تخصيص

تكنولو يک را تعيين ميكنند و واحدهای استراتیيک

منابع و كنترل تصميمگيری در مورد پرتفوی پرو ههای

تكنولو ی 3بر اساس نيادمندیهای تكنولو يک شناسايي

توسعة تكنولو ی و تخصيص منابع به آ ها برای

ميشوند ارويكرد موقعيتيابي) تحليل دروني كه به بررسي

حمايت اد استراتیی كال بنگاه؛

ضعفها و قوتهای تكنولو يک بنگاه ميپردادد اد يک سو و
ارديابي جذابيت تكنولو ی اد سوی ديگر اطالعات مورد نياد
برای تدوين استراتیی تكنولو ی را فراهم ميكنند ترتيت
قرار گرفتن گامها ،نشا اد يک فرايند عقاليي دارد
تنها تفاوت اين مدل نتبت به مدل پورتر در ارديابي همزمتا
جذابيت تكنولو ی های استراتیيک و ارديابي توانمندی بنگتاه
در ارتباط با اين تكنولویها است در مدل پورتر ابتدا ارديابي
جذابيت صورت ميگيرد و سپس در ارتباط با تكنولو یهتای
جذاب امنتخت) ،توانمندی بنگاه ارديتابي متيشتود ولتي در
مورد هكس و مهلوف ايتن دو ارديتابي ببتور متوادی انهتام
مي شوند به همين دليل شايد بتتوا نتيهته گرفتت كته متدل
هكس و مهلتوف نتتبت بته متدل پتورتر كمتي اد رويكترد
موقعيتيابي فاصله ميگيرد
 2-2-8ارزیابي از منظر محتوا

هكس و مهلوف] [12تصميمات مرتبط با استراتیی
تكنولو ی را به شرح دير برشمردهاند:
1- Hax
2- Majluf
)3- Strategic Technology Units (STUs



سادماندهي تكنولو ی و ديرساختهای مديريتي:
تصميمگيری در مورد نوع سادماندهي برای توسعة
تكنولو ی امواردی مانند تمركز يا عدم تمركز در
تحقيق و توسعه)

هما طور كه مالحظته متيشتود ،بتر استاس متدل هكتس و
مهلوف ،استتراتیی تكنولتو ی نته تنهتا سته تصتميم اصتلي
اانتخاب ،روش دستيابي ،دما بندی) را شامل ميشتود ،بلكته
برخي تصميمات ديگتری را ماننتد هوشتمندی تكنولو يتک،
انتخاب پرو ههای توسعة تكنولو ی و سادماندهي فعاليتهای
تحقيق و توسعه نيز در بر ميگيرد
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STUs

شكل  )1فرایند تدوین استراتژي تكنولوژي ][12

در اين مدل استراتیی تكنولو ی يک "برنامه" برای توسعة
تكنولو ی ارائه ميكند كه در آ اولويتهای تصميمگيری و
روش مناست دستيابي به تكنولو ی تعيين ميشود اين برنامه
همچنين دما بندی را مشخص ميكند كه به بعد "موقعيت"
استراتیی توجه دارد مشابه مدل پورتر ،اين مدل نيز به بعد
"الگو" توجهي ندارد

 1-8-8ارزیابي از منظر فرایند

متأسفانه منبعي وجود ندارد كه به صراحت گتامهتای تتدوين
استراتیی تكنولو ی را بر اساس مدل مکكينزی توضين دهد
ولي با توجه به پارامترهای تصميمگيری و متاتريس فتوق كته
برای انتخاب استراتیی طراحي شتده استت ،متيتتوا نتيهته
گرفت كه:


 8-8مدل مککينزي
شركت مشاورة متديريت متکكينتزی 1يتک متاتريس تحليتل
پرتفوی 2برای تدوين استراتیی تكنولو ی پيشنهاد كرده استت
اشتتكل  )2ايتتن متتاتريس بتتر دو محتتور "دورنمتتای افتتزايش
بهرهوری "3و "دورنمای افزايش بتادده سترمايهگتذاری "4بنتا

اين مدل يک رويكرد عقاليي به تتدوين استتراتیی
تكنولو ی دارد؛




اد تفكتتر موقعيتتتيتتابي بتترای تتتدوين استتتراتیی
تكنولو ی بهره ميبرد؛
تحليل بهرهوری انگتاه بته درو ستادما ) و نتتايج

شده است ] [13بر اساس موقعيت تكنولو یها در متاتريس،

انگاه به بيرو سادما ) نشا ميدهد كه جايگاه اين

گزينههای سهگانهای در نظر گرفته شده استت كته عبارتنتد اد

مدل بر روی طيف موقعيتيابي منبتعمحتور مشتابه

سرمايهگتذاری بتا "تأكيتد بتتيار ديتاد ،"5سترمايهگتذاری بتا

مدل هكس و مهلوف است

رويكرد "توسعة فرصتطلبانه "6و سرمايهگذاری بتا رويكترد
"حمايت دفاعي محدود"7
1- McKinsey
2- Portfolio Analysis Matrix
3- Prospects for Increased Productivity
4- Prospects for Increased Yield
5- Heavy Emphasis
6- Opportunistic Development
7- Limited defensive Support
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دورنماي افزایش بهرهوري

دياد

تاكيد بتيار دياد
توسعه فرصتطلبانه

متوسط

حمايت دفاعي محدود

كم

دورنماي افزایش بازده سرمایهگذاري

متوسط

دياد

كم

شكل  )2مدل تدوین استراتژي تكنولوژي مککينزي ][18

 2-8-8ارزیابي از منظر محتوي

عوام تل كليتتدی موفقيتتت در هتتر بختتش بتتادار صتتورت

ترديتتدی نيتتتت كتته ايتتن متتدل بتترای تعيتتين اولويتتتهتتای

ميگيرد؛

سرمايهگذاری توسعه يافته است اانتخاب تكنولتو ی) برختي



تعيتتين اهميتتت استتتراتیيک تكنولتتو یهتتا و انتختتاب

تكنولو ی ها انتخاب ميشوند تا قوياً مورد سرمايهگذاری قرار

تكنولو ی های مهم برای تحقق عوامل كليتدی موفقيتت:

گيرند و برختي ديگتر بتا توجته بته فرصتتهتا توستعه داده

در اين گام تكنولو یها با توجه به اثتر رقتابتي آ هتا بته

مي شوند تفاوت ميا تكنولو یهای اين دو دسته را ميتتوا

چهار دسته تقتيم ميشوند؛ پايه اكه برای بقا در كتتت

در "نحوة دستيابي" مشاهده كترد بته نظتر متيرستد توستعة

و كار حياتي هتتند) ،كليدی ادارای اثر رقابتي ديتاد) ،در

تكنولو ی های دستة اول بيشتتر بتر مبنتای تحقيتق و توستعة

حال ورود به بادار اكه توسط برخي رقبا در حال آدمايش

داخلي و فعاليتت هتای درونتزای بنگتاه صتورت متيگيترد و

هتتند) و نوظهور ادارای اثر رقابتي ناشناخته ،اما اميدوار

دستيابي به تكنولو ی های دستة دوم به روشهايي كه به منابع

كننده)

بيروني وابتتهاند ابه عنوا مثال مشاركت يا خريد تكنولو ی)



تعيين ضعف ها و قوت های بنگاه :نقتاط قتوت بنگتاه را

انهام ميشود

ميتوا در پنج سبن طبقهبندی كرد؛ رهبر مبلتق ،قتوی،

ايتتن متتدل "موقعيتتت" تكنولو يتتک بتترای ستتادما تعريتتف

مبلوب ،قابل دفاع و ضعيف

نميكند ،اما "برنامة" توسعة تكنولو ی ارائه ميدهد در ضمن
به بعد "الگو" در تدوين استراتیی توجهي ندارد



تدوين استتراتیی تكنولتو ی :استتراتیی تكنولتو ی بتر
اساس تحليل همدما ضعفها و قوتهای بنگاه اد يتک
طرف و اثر رقابتي تكنولو ی ها اد طترف ديگتر ،تتدوين

 4-8مدل ليتل
شركت مشاورة مديريت آرتور دی ليتتل 1نيتز يكتي ديگتر اد

ميشود

مدل های تدوين استراتیی تكنولو ی را ارائه كرده است برای

 1-4-8ارزیابي از منظر فرایند

تدوين استراتیی تكنولو ی در مدل ليتل چهار گام اصلي بايد

ليتل شبيه به هكس و مهلوف يک فرايند گتام بته گتام بترای

طي شود]:[5

تتتدوين استتتراتیی تكنولتتو ی پيشتتنهاد متتيدهتتد ارويكتترد



شناسايي تكنولو یهای مورد نيتاد :ايتن كتار بتر استاس

عقاليي) در گام اول به شناسايي عوامتل كليتدی موفقيتت و

برنامة استراتیيک اشناسايي بخش های بادار/محصتول) و

نحوة پاسخگويي به آ ها پرداخته ميشود در نتيهه اد مكتتت
موقعيتيابي تبعيت ميكند ولتي در مقايتته بتا متدل پتورتر

1- Arthur D. Little
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توجه بيشتری به محيط بيروني بنگاه دارد ديرا در مدل پتورتر
فرصت ها و تهديدها مورد بررسي قرار ميگيرند بديهي است
كه شناسايي فرصت ها و تهديدها برای يک بنگاه بدو توجته
به محيط درو آ امكا پذير نيتت 1در مقابل ،در مدل ليتتل
فرايند تدوين استراتیی تكنولو ی با شناسايي عوامتل كليتدی
موفقيت شتروع متي شتود عوامتل كليتدی موفقيتت در يتک
صنعت ،برای تمتام بنگتاه هتای فعتال در آ صتنعت يكتتا
هتتند به عبارت ديگر عوامل كليدی موفقيت به ويیگيهتای
بنگاه و نقاط قوت و ضعف آ ارتباطي ندارد ايا ارتباط كمتي
دارد) استفاده اد عامل كليدی موفقيتت در تحليتل ،بته معنتي
توجه كمتر به محيط دروني بنگاه است بنابراين مدل ليتتل در
طيف رويكردهای موقعيتيتابي منبتعمحتور نتتبت بته متدل
پورتر بيشتر سمت رويكرد موقعيتيابي تمايل دارد
 2-4-8ارزیابي از منظر محتوي

پایه
کلیدی

قابل دفاع/ضعیف

قوی/رهبر

مطلوب

حفظ وضع موجود

حفظ وضع موجود

سرمایه گذاری برای توسعه سرمایه گذاری برای توسعه
تکنولوژی

تکنولوژی

بهبود توانمندی های
تکنولوژیک
بهبود توانمندی های
تکنولوژیک

در حال سرمایه گذاری برای خلق سرمایه گذاری برای خلق
تکنولوژی
تکنولوژی
ورود

سرمایه گذاری انتخابی

سرمایه گذاری برای خلق سرمایه گذاری برای خلق
نوظنور
تکنولوژی
تکنولوژی

سرمایه گذاری انتخابی

شكل  )8تدوین استراتژي تكنولوژي بر اساس مدل ليتل ][5

 5-8مدل فورد و سارن
فورد 3و سار  [14]4يک چارچوب نظری ارائه ميكنند كه در
آ به دو تصميم "دستيابي به تكنولو ی" و "بهرهبرداری اد
تكنولو ی" پرداخته شده است اشكل  )4همانبور كه در
شكل مشاهده ميشود هر دو تصميم كه دو مؤلفه اد

ليتل پنج استراتیی عمومي 2را در ارتباط با توسعة تكنولتو ی

مؤلفههای استراتیی تكنولو ی به شمار ميروند ،ميتوانند

پيشنهاد ميكند اشكل  )3اين استراتیی ها متناست با جذابيت

منشأ داخلي و يا بيروني داشته باشند در مورد دستيابي به

هتتر تكنولتتو ی و موقعيتتت بنگتتاه در آ تكنولتتو ی تعيتتين

تكنولو ی ،منظور اد منبع داخلي توسعه درونزای تكنولو ی و

ميشوند بديهي است ميزا جذابيت تكنولو یهتای نوظهتور

منظور اد منبع خارجي اكتتاب تكنولو ی اد طريق انتقال و يا

نتبت به تكنولو ی های پايه بيشتر بتوده و بته همتا تناستت

همكاری مشترک است ببور مشابه بهرهبرداری اد تكنولو ی

ميزا سرمايه گذاری مورد نياد برای توسعه آ ها بيشتر خواهد

نيز ميتواند در داخل سادما

ابهرهبرداری برای توليد

بود به عالوه ،در شرايبي كته شتكاف تكنولو يتک بنگتاه بتا

محصوالت يا ارائة خدمات) و يا در خارج آ افروش

رقبای اصلي آ ايتا بتا حالتت ايتده آل) بيشتتر باشتد ،ميتزا

تكنولو ی يا حق امتياد آ به ديگرا ) صورت گيرد

سرمايه گذاری مورد نياد بيشتر است؛ تا جايي كه بنگاه بايتد اد
ميا تكنولو ی هايي كه جتذاب هتتتند و در ضتمن شتكاف

ب رونی

تكنولو يتتک بتتااليي در آ هتتا وجتتود دارد ،بعضتتي را بتترای

د یاب

ستترمايهگتتذاری انتختتاب كتترده و متتابقي را رهتتا كننتتد
استتتراتییهتتای عمتتومي ذكتتر شتتده در شتتكل  3اشتتاره بتته
"انتخاب" و تا حدودی "نحوة دستيابي" به تكنولو ی دارنتد

درونی

مدیری
ب ر برد ری

در ضمن اين مدل "برنامهای" برای توستعة تكنولتو ی ارائته
ميدهد همچنين بهنظر ميرسد كه به "موقعيتت" تكنولتو ی
توجه دارد ولي به بعد "الگو" نميپردادد

شكل  )4تدوین استراتژي تكنولوژي بر اساس مدل فورد و سارن][14

 1-5-8ارزیابي از منظر فرایند

به نظر ميرسد فورد و سار ] [14فرايند روشني را برای
 -1فرصت جدی ،فرصتي است كه به يک نقبه قتوت در ستادما متصتل باشتد

تدوين استراتیی تكنولو ی ارائه نميكنند بنابراين ،اين مدل

ببور مشابه تهديد جدی ،تهديدی است كه ضعفي در درو سادما آ را تشتديد

را نميتوا اد منظر فرايند تدوين استراتیی تحليل كرد

كند يا قوتي برای مقابله با آ در سادما وجود نداشته باشد به همين دليل ممكتن
است پديدهای در محيط برای يک بنگاه فرصت محتوب شود ولي بنگاههای ديگر
اد آ پديده هيچ فرصتي را مشاهده نكنند

2- Generic Strategies

3- Ford
4- Saren
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 2-5-8ارزیابي از منظر محتوي

قابليت ،تكميل قابليت ،تخريت قابليت و نوسادی قابليت

در اين مدل به روش دستيابي و روش بهرهبرداری به صراحت

همانبور كه در شكل مشاهده ميشود اين فرايند با يک بار

اشاره شده است اما بايد منظور اد مديريت به عنوا بخشي اد

اجرا متوقف نميشود ،بلكه بارها تكرار خواهد شد اين تكرار

استراتیی را با دقت بيشتری بررسي كرد آنا در مباحث

امكا تببيق سادما با يک محيط پويا را فراهم ميآورد

خود ،مديريت را شامل فعاليتهای متعددی دانتتهاند كه

ميتوا ادعا كرد كه مدل كيهدا يک مدل تصميمگيری و بهبود

بعضي اد آ ها عبارتند اد:

متتمر است

 تدوين استراتیی بلندمدت تكنولو ی؛

 هماهنگي فعاليتهای تكنولو يک واحدهای مختلف؛
 يكپارچهسادی تكنولو یهای موجود در شركت و

کاربرد
جدید
بارور کرد
قابلی

موجود

ع ی قابلی
موجود

ساير تكنولو یهای در دسترس برای پاسخ به نياد
مشتريا

یل قابلی

نو و ی

یل قابلی

همانبور كه مشاهده ميشود ،در مورد اين مؤلفه امديريت)
ابهامهايي وجود دارد بهعنوا مثال مديريت تكنولو ی دير

نو ا ی قابلی

ری

قابلی

جدید

استراتیی تكنولو ی آمده است و مهدداً تدوين استراتیی
تكنولو ی بهعنوا يكي اد ديرفعاليتهای مديريت تكنولو ی
نام برده شده است به عنوا جمعبندی ميتوا نتيهه گرفت
كه انتخاب ،روش دستيابي ،بهرهبرداری و هماهنگي ميا
تكنولو یهای واحدهای مختلف كتت و كار ،تصميماتي
هتتند كه در مدل فورد و سار در راببه با استراتیی
تكنولو ی به آ ها اشاره شده است
اين مدل نيز تالش دارد "برنامهای" برای توسعة تكنولو ی
شركت ارائه نمايد اما به ساير موارد اموقعيت و الگو) توجه
ديادی ندارد

شكل  )5ماتریس تدوین استراتژي تكنولوژي ][5

 2-6-8ارزیابي از منظر محتوي

همانبور كه قبالً اشاره شد ،كيهدا سه تصميم اصلي مترتبط بتا
استراتیی تكنولو ی را انتخاب ،روش دستتيابي و دمتا بنتدی
مي داند اين سه مؤلفه بتا يكتديگر ارتباطتات متقابتل دارنتد
اشتتتكل  )6تتتتدوين استتتتراتیی تكنولتتتو ی همچنتتتين بتتتا
"آيندهنگاری فضای كتت و كار" همراه استت آينتدهنگتاری
كتت و كار باعث متيشتود كته تكنولتو یهتای جديتد نيتز

 6-8مدل کيهزا

شناسايي شده و مورد ارديابي قرار گيرنتد بته عتالوه اهتداف

كيهدا ] [5تالش كرده است مدلي ديناميكي برای توسعة

آتي بنگاه مشخص شده و متناست با آ ها معيارهتای ارديتابي

تكنولو ی در سبن بنگاه ارائه نمايد

برای انتخاب ،روش دستيابي و دما بندی عرضة تكنولو ی به

 1-6-8ارزیابي از منظر فرایند

براساس مدل كيهدا برای انتخاب يک استراتیی تكنولو ی
مناست بايد تكنولو یهای مختلف افعلي و آتي) را شناسايي
كرد ،كاربردهای آ ها را مشخص نمود و موقعيت آ ها را در
ماتريس تكنولو ی كاربرد تعيين كرد اشكل  )5اين ماتريس
پنج استراتیی كلي را پيشنهاد ميكند؛ تعميق قابليت ،باروری

بادار ،با يک نگاه رو به آينده تعيين شوند
ايتتن متتدل "موقعيتتت" تكنولو يتتک شتتركت ابتتر استتاس
دمتتا بنتتدی) و "برنامتتة" توستتعة تكنولتتو ی ابتته چتتته
تكنولو ی هايي در چته دمتاني بايتد پرداختته شتود) را ارائته
ميكند كيهدا همچنين استراتیی تكنولو ی را نتيهة رفتارهای
گذشته بنگاه مي داند بنابراين به نظر مي رسد به بعد "الگو" در
تدوين استراتیی نيز توجه دارد
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آيندهنگاری كتت و كار

چگونه تكنولو ی و نوآوری بايد سادماندهي و
مديريت شود؟

سؤال اول به "انتخاب" تكنولو ی اشاره دارد سؤاالت سوم و

انتخا

چهارم به "نحوة دستيابي" به تكنولو ی ميپردادند و سؤال
ر ی

پنهم به "دما بندی" كتت تكنولو یهای جديد مربوط

نو و ی

ميشود بنابراين ،اين مدل تمام سه بُعد امؤلفه) استراتیی

دستيابي

تكنولو ی را در بر ميگيرد

دما بندی

شكل  )6ارتباط ميان اجزاء مختلف استراتژي تكنولوژي ][5
تهارب بنگاه

 7-8مدل برگلمن و همكاران
مدل برگلمن 1و همكارا ] [15بر مبنای يک فرايند تكاملي

قابليت

استراتیی

شكل  )7فرایند تدوین استراتژي بر مبناي یادگيري سازماني ][15

ايادگيری سادماني) استوار است اشكل )7
 1-7-8ارزیابي از منظر فرایند

بهنظر ميرسد برگلمن و همكارا به "موقعيت" تكنولو يک

اين مدل فرايندی برای تدوين استراتیی ارائه نميكند ولي اد

اچه دماني و چگونه اد تكنولو یها استفاده كنيم؟) ،و

چارچوب نظری ارائه شده در شكل  ،7ميتوا چنين نتيهه

همچنين بُعد "برنامه" توجه كافي دارند اگرچه برای آ يک

گرفت كه در آ  ،قابليتهای بنگاه در تدوين استراتیی نقش

فرايند اجرايي ارائه نميكنند در ضمن ،اين مدل به محيط

محوری ايفاء ميكنند به همين دليل ،اين مدل را ميتوا در

صنعت و محيط سادما و ارتباط آ ها با اقدامات استراتیيک

دمرة مدلهای منبعمحور دستهبندی كرد

توجه دارد اشكل  )8به همين دليل به نظر ميرسد تأثير
"الگوی" گذشته را نيز در تدوين استراتیی تكنولو ی مورد

 2-7-8ارزیابي از منظر محتوي

توجه قرار ميدهد

برگلمن و همكارا معتقدند كه استراتیی تكنولو ی بايد به
سؤاالت دير پاسخ دهد:
چه قابليتهای تكنولو يک متمايزی برای ايهاد و
نگهداری مزيت رقابتي مورد نيادند؟


چه تكنولو یهايي بايد مورد استفاده قرار گيرند و
اچگونه تكنولو یها بايد در محصوالت فرايندها



مورد استفاده قرار گيرند؟)
سبن سرمايهگذاری در هر تكنولو ی چه ميزا بايد

اقدام استراتیيک

محيط سادماني

استراتیی تكنولو ی
محيط

تكامل

صنعت

تكنولو ی

باشد؟



مكانيزمهاي مولد

مكانيزمهاي یكچارچه کننده



محيط داخلي

محيط بيروني

آيا تكنولو یها را بايد اد داخل يا خارج اد بنگاه

شكل  )3نيروهاي شكلدهندة استراتژي تكنولوژي ][15

تأمين كرد؟
چه دماني و چگونه تكنولو ی را بايد به بادار

 -4خالصه و نتيجهگيري

معرفي كرد؟

مدلهای تدوين استراتیی و اد آ جمله استراتیی تكنولو ی
اد سه منظر قابل بررسي هتتند اد منظر محتوی اخروجي)،
1- Burgelman
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اد منظر فرايند تدوين استراتیی و اد منظر ورودیهای مورد

بهطور متتمر مورد پايش قرار ميدهند ،ولي تنها در صورت

نياد برای فرايند تدوين استراتیی ورودیها متناست با

برود تحوالت اساسي اپديد آمد يک فرصت يا تهديد

خروجي مورد انتظار و نيز ترتيت مراحل در فرايند تدوين

جدی) اقدام به بادنگری در استراتیی خود ميكنند برای اين

استراتیی ،تعيين ميشوند به همين دليل بهنظر ميرسد مؤلفة

منظور يک فرايند عقاليي قدم به قدم جوابگو خواهد بود كه

متتقلي نيتتند منظر چهارمي نيز در ادبيات تحت عنوا

اد تحليل محيط آغاد ميشود و پس اد آ با در نظر گرفتن

دمينة كتت و كار ارائه شده است كه به دليل پيچيدگي كمتر

توانمندیها و ضعفهای دروني ،استراتیی تدوين ميگردد

در مدلها مورد توجه قرار گرفته است در اين مبالعه

ولي در رويكرد منبع محور ،به علت راههای مختلف ،خاص و

مدلهای پورتر ،هكس و مهلوف ،مکكينزی ،ليتل ،فورد و

خالقانهای كه برای استفاده اد منابع ،توانمندیها و قابليتهای

سار  ،كيهدا و برگلمن كه اد معتبرترين مدلهای تدوين

بنگاه وجود دارد ،معموالً روش يا متير اد قبل تدوين و

استراتیی تكنولو ی به شمار ميروند ،اد دو منظر فرايند و

شناخته شدهای وجود ندارد بنابراين رويكرد منبعمحور با يک

محتوی مورد بررسي قرار گرفتهاند

فرايند تكويني و متتمر همراه ميشود بررسي دقيقتر دليل

اد منظر فرايند مدلهای تدوين استراتیی تكنولو ی را ميتوا

اداليل) اين امر ميتواند موضوع تحقيقات آتي را به خود

اد دو بعد ارديابي كرد :عقاليي يا تكويني بود و مبتني بر

اختصاص دهد

رويكرد موقعيتيابي يا رويكرد منبعمحور ارديابيها نشا

الدم به ذكر است كه امكا جايابي مدلهايي چو فورد و
و مک كينزی در اين ماتريس وجود ندارد ديرا

ميدهد كه مدلهای ليتل ،پورتر و هكس و مهلوف بر مبنای

سور

رويكرد موقعيتيابي توسعه يافتهاند و يک فرايند عقاليي را

فرايندی را برای تدوين استراتیی تكنولو ی ارائه نميدهند

برای تدوين استراتیی تكنولو ی پيشنهاد ميكنند اشكل )9

منظر دوم ،منظر خروجي است برای اين منظور دو سؤال دير

موقعيت اين مدلها در ماتريس ،نشا دهندة جايگاه آ ها در

مبرح شدند:


طيف موقعيتيابي تا منبعمحور است در مقابل مدلهای
كيهدا و برگلمن در سر ديگر طيف قرار دارند به عبارت ديگر

هر يک اد مدلهای تدوين استراتیی تكنولو ی به
اَخذ چه تصميماتي كمک مي كنند؟



اين مدلها اد يک رويكرد تكويني تبعيت كرده و بر اساس
يک نگاه منبع محور توسعه يافتهاند

نوع خروجي بر اساس نظريه مينتزبرگ چه نگاهي
به استراتیی دارد؟

نكته قابل توجه در اين راببه ،عدم وجود مدلهايي در ناحية

در راببه با سؤال اول نظرية مينتزبرگ مبنا قرار گرفت كه

منبعمحور عقاليي و ناحية موقعيتيابي تكويني است شايد

خروجي امحتوای) استراتیی را به پنج دسته برنامه ،الگو،

بتوا

دليل آ

را در ويیگيهای رويكرد موقعيتيابي و

موقعيت ،دورنما و ترفند تقتيم ميكند

منبعمحور دنبال كرد در رويكرد موقعيتيابي ،اصالت با
محيط بنگاه است اگرچه بنگاهها معموالً تحوالت محيط را
عقالیي
هكس و

پورتر

ليتل

مهلوف
موقعيتیابي

منبعمحور
كيهدا
برگلمن و همكارا

تكویني
شكل  )1دستهبندي مدلهاي تدوین استراتژي تكنولوژي از منظر فرایندي

1831  پایيز،1  شماره، سال سوم، فصلنامه سياست علم و فناوري، محمد پاكنيت،محمدرضا آراستي
) دستهبندي مدلهاي تدوین استراتژي تكنولوژي از منظر11 شكل

 تنها،ما به داليلي كه در متن مقاله توضين داده شده است

محتوي

سه دسته اول را مورد توجه قرار داديم و مدلهای تدوين

منابع

استراتیی تكنولو ی را بر اين اساس طبقهبندی كرديم
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گرفت كه تصميمات استراتیيک در دمينة تكنولو ی را به
 روش اكتتاب و دمانبندی عرضة،سه تصميم انتخاب
 تقتيم ميكند مدلهای تدوين،تكنولو ی به بادار
استراتیی تكنولو ی اد اين منظر نيز مورد بررسي قرار
)10 گرفت و موقعيت آ ها در ماتريس تعيين شد اشكل
 به استراتیی اد،ارديابيها نشا ميدهد كه اكثر مدلها
نگاه برنامه و موقعيت مينگرند تنها مدلهايي چو كيهدا
 ديدگاه الگو را نيز مدنظر قرار دادهاند اد، و برگلمن
 تمام مدلها يک يا چند مؤلفه اد مؤلفههای،داوية ديگر
استراتیی تكنولو ی را در برميگيرند اد داوية ديگر
 هر سه،  كيهدا و برگلمن،مدلهای هكس و مهلوف
 مدل پورتر دو، روش اكتتاب و دمانبندی،مؤلفه انتخاب
 مدلهای ليتل و مکكينزی دو،مؤلفه دستيابي و انتخاب
مؤلفه انتخاب و دمانبندی و مدل فورد و سار فقط مؤلفه
)10 دمانبندی را پوشش ميدهند اشكل
دستهبندی ارائه شده اد مدلهای تدوين استراتیی
تكنولو ی به مديرا و كارشناسا بنگاههای اقتصادی
كمک ميكند كه شناخت بيشتری نتبت به مدلها و
 قابليت كاربرد و محدوديتهای آ ها پيدا،ها

پيشفر

كرده است و مدل مناستتری را برای شرايط خاص بنگاه
خود انتخاب كنند
ما بندی
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د یاب
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