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ــه ای  ــاختار نظام یافت ــع س ــت جام ــت کیفی ــت و مدیری ــب و کار دانس ــای کس ــا  در فض ــی بق ــن اصل ــوان رک ــت را می ت کیفی
ــوژي در  ــی یــک ســازمان تأکیــد می کنــد. از ســویی مدیریــت تکنول ــر بهبــود مســتمر تمامــی فعالیت هــای درون اســت کــه ب

ــتراتژیک،  ــطح اس ــت. در س ــده اس ــي شناخته ش ــتراتژیک و عملیات ــطح اس ــرورت در دو س ــک ض ــوان ی ــرو به عن ــازمان هاي پیش س
بیشــتر تمرکــز بــر هم راســتایی اســتراتژی کالن ســازمان بــا اســتراتژی های عملیاتــی و شناســایی فرایندهــا در برآورده ســازی اهــداف 
اســتراتژیک ســازمان اســت. در ســطح عملیاتــي، تمرکــز بــر اســتفاده ي بهینــه از منابــع و ســرمایه هاي صرف شــده بــراي تکنولــوژي، 
ــازمان و  ــازي س ــاي آن، آماده س ــی ظرفیت ه ــینه ای از تمام ــتفاده ي بیش ــب وکار و اس ــوژي در کس ــدن تکنول ــان از جاري ش اطمین
ــي بیــن ظرفیت هــا  ــوژي، جلوگیــري از دوباره کاري هــا در گــروه، هم افزای ــراي جــذب بیشــینه ای تکنول ــع انســاني ب فرایندهــا و مناب
ــاز ســازمان اســت.  ــورد نی ــري تکنولوژي هــاي م ــک، افزایــش ســرعت شناســایي، انتخــاب، جــذب و به کار گی و مزیت هــاي تکنولوژی
ــد وجــه  ــاز مشــتری در توســعه ی اهــداف ســازمانی می توان ــر خروجی هــای مــورد نی ــا توجــه ب جامع نگــری فرایندهــای ســازمانی ب
ــام  ــازي نظ ــا پیاده س ــق ب ــن تحقی ــن رو در ای ــد. از ای ــاب آی ــع به حس ــت جام ــت کیفی ــا مدیری ــاوری ب ــت فن ــام مدیری ــتراک نظ اش
ــام  ــرکت صن ــول در ش ــق محص ــر در تحق ــای مؤث ــایی فراینده ــه شناس ــال1  ، ب ــدل ف ــاس م ــازمان بر اس ــوژي در س ــت تکنول مدیری
ــه،  ــج حاصل ــرار گرفــت. براســاس نتای ــه و تحلیــل ق پرداخته شــده اســت و نقــاط قــوت و ضعــف فرایندهــا شناســایی و مــورد تجزی
ــور  ــن به منظ ــت. همچنی ــده اس ــی، پیشنهاد ش ــد اجرای ــود در فراین ــای بهب ــه و راهکاره ــایی قرار گرفت ــورد شناس ــود م ــاط بهب نق
ــرار  ــران ارشــد شــرکت ق ــد مدی ــورد تأیی ــت م ــه و در نهای ــه ارائ ــران مربوط ــرای مدی ــج به دســت  آمده ب ــرد، نتای ــذاری عملک صحه گ
ــرای به کارگیــری  ــودن مــدل فــال و فراینــد به کار رفتــه در ایــن تحقیــق، پیشــنهاد هایی ب ــه کاربردی ب ــا توجــه ب ــان ب گرفــت. در پای

ــع ارائه شــده اســت. ــت جام ــرای نظــام کیفی ــزاری ب ــوان اب ــدل به عن ــن م ای

واژگان کلیدی:

نظام مدیریت فناوري، ارزیابي، مدل فال، مدیریت کیفیت جامع

1. Phaal

1(  مقدمه

ــارت،  ــف تج ــم در تعری ــر مه ــی از عناص ــاوری، یک فن
بازرگانــی و اســتراتژی رقابتــی اســت و انتظــار مــي رود 
ــد  ــاوری باش ــه ی فن ــر پای ــت ب ــرن 21، رقاب ــه در ق ک
به همیــن    .)Sahoo, Banwet, & Momaya, 2011(

ــی  ــت ط ــات مدیری ــی از مطالع ــای خاص ــل، حوزه ه دلی

ــت  ــه مدیری ــه ک ــه قرار گرفت ــورد توج ــر م ــال اخی 30 س
 .)Wang & Hong, 2009( فنــاوری یکــی از آن ها ســت
مدیریــت فنــاوری بــه تعبیــر ســاده شــامل برنامه ریــزی، 
نیــاز  مــورد  تکنولوژی هــای  به کار گیــری  و  کســب 
در جهــت تحقــق اهــداف اســتراتژیک یــا عملیاتــی 
ســازمانی اســت. در کنــار رهبــری کارا و همچنیــن 
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ــی از  ــاوری یک ــد، فن ــزه و توانمن ــان باانگی داشــتن کارکن
عوامــل اساســی در ســازمان های مــدرن اســت کــه نقشــی 
اســتراتژیک در ایجــاد مزیــت رقابتــی ایفــا می کننــد؛ ایــن 
ــازمان  ــاوری س ــه فن ــت ک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــر بس ام
ــه  ــود، به نحوی ک ــت ش ــی مدیری ــح و مقتض ــور صحی به ط
ســازمان بــه وضعیــت رقابتــی و کارایــی دســت پیــدا کنــد 

 .)Li-Hua, 2007(

از ســویی ســازمان بهــره وری آســیا1 طــی مقالــه ای کــه در 
دســامبر ســال 2000 میــالدی بــه رشــته ی تحریــر درآورده 
اســت، مدیریــت کیفیــت جامع را "روش متفــاوت در نحوه ی 
نگــرش بــه شــیوه ی مدیریــت تعریــف می  کنــد." ایــن امــر 
ــه  ــد ک ــعه می بخش ــارکتی را توس ــگ مش ــوع فرهن ــک ن ی
تصمیم گیری هــا  در  می تواننــد  کارکنــان  از  یــک  هــر 
حضــور داشــته باشــند، به عبــارت دیگــر مدیریــت کیفیــت 
ــد  ــه می توان ــت ک ــازمانی اس ــتراتژی س ــک اس ــر، ی فراگی
و  خدمــات  کیفــی،  روش هــای  به کارگیــری  طریــق  از 
ــد.  ــه می کن ــتریان ارائ ــه مش ــاال ب ــت ب ــا کیفی ــدات، ب تولی
بــر ایــن اســاس می تــوان مدیریــت کیفیــت جامــع را دارای 
ســه ویژگــی: تمرکــز بــر مشــتري ها، تمرکــز بــر فرایندهــا 
)تفکــر سیســتماتیک( و ارتقــاي مســتمر عملکــرد )کیفیت( 
دانســت. بنابرایــن، توجــه بــه رویکــرد اســتراتژیک، ایجــاد و 
پایــش فرایندهــای منظــم و یکپارچــه و تمرکــز بر دســتیابی 
ــوان  ــد به عن ــتری، می توان ــاز مش ــورد نی ــی   م ــه خروج ب
وجــه  اشــتراک نظــام مدیریــت فنــاوری و مدیریــت کیفیــت 

جامــع دانســت. 
ــت  ــه در جه ــال تجرب ــش از 30 س ــا بی ــام ب ــرکت صن ش
ــل  ــون به دلی ــي کشــور، هم اکن ــي صنعت ــه خودکفای ــل ب نی
ــده در  ــاس و پیچی ــاي حس ــا و قطعه ه ــاخت مجموعه ه س
ردیــف یکــي از مهم تریــن مراکــز صنعتــي کشــور به شــمار 
مي آیــد. ایــن شــرکت در طــول 10 ســال گذشــته بــا یــک 
تغییــرات اساســی در بازارهــای داخلــی و خارجــی مواجــه 
بــوده اســت. خواســت ها و انتظــارات مشــتریان در دو 
ــته اند و  ــمگیری داش ــد چش ــوآوری، رش ــت و ن ــد کیفی بع
ــای  ــج ج ــه تدری ــور ب ــرد تولید مح ــل رویک ــن دلی به همی
خــود را بــه رویکــرد مشــتری مدار و توســعه ی کیفیــت داده 

ــن مالحظــات، باعــث طراحــي و پیاده ســازي  اســت و همی
ــن شــرکت شــده اســت. در  ــاوري در ای ــت فن نظــام مدیری
واقــع هدف گــذاری در دســتیابی مدیریــت کیفیــت جامــع 
ــت پیاده ســازي ســاختار و  ــا و اهمی ــر فناوری ه ــز ب و تمرک
ــا  ــوژي موجب شــده ت ــت تکنول ــاي مناســب مدیری فراینده
ایــن شــرکت  بــه سیســتم مدیریــت تکنولــوژي خــود بیشــتر 

توجــه کنــد. 

2(  اهداف و سئواالت تحقیق

در ایــن مقالــه سعی شــده اســت بــا ارائــه ی روشــی علمــی 
و تمرکــز بــر دیــدگاه مدیریــت فنــاوری، بتــوان یکپارچگــی 
نیازمنــدی  و  فناوری هــا  فرایندهــا،  بیــن  هدفمنــدی 
ــان  ــه بی ــوان اینگون ــن، می ت ــرد. بنابرای ــاد ک ــتری ایج مش

کــرد کــه:
ــد  ــازی نظام من ــق، پیاده س ــن تحقی ــی ای ــدف اصل     •   ه

مدیریــت فنــاوری در یــک شــرکت صنعتــی اســت.
ــا توجــه بــه دیــدگاه جامــع در نظــام مدیریــت  از ســویی ب
ــر  ــوان ســئواالت ایــن تحقیــق را به شــرح زی فنــاوری، می ت

بیــان کــرد:
    •   کــدام حــوزه ی فنــاوری  تأثیر بیشــتری در کســب و کار 

دارد؟ سازمان 
    •   رابطــه ی بیــن فرایندهــای تکنولوژیــک در یــک 

ــت؟  ــه اس ــه چگون ــتم یکپارچ سیس

3(  بررسی مبانی نظری تحقیق

فنــاوری،  از  مؤثــر  بهره گیــری  در حال حاضــر  شــاید 
مهم تریــن موضــوع پیــش روی شــرکت های فنــاوری  محــور 
ــدید  ــده تش ــد در آین ــن رون ــان ای ــور اطمین ــد و به ط باش
خواهــد شــد. مطابــق نظــر "طــارق خلیــل" فنــاوری عبارت 
اســت از مجموعــه روش هــا، ابــزار، فرایندهــا و دانشــی کــه 
ــه  ــوان آن را ب ــا بت ــرای انجــام کاری اســتفاده می شــود ت ب
ــر  ــی دیگ ــام داد؛ به عبارت ــاال انج ــی ب ــا توانای ــهولت و ب س
ــه  ــا زمانی ک ــود و ت ــتفاده می ش ــاز اس ــک نی ــع ی ــت رف جه
ــود  ــوب نمی  ش ــاوری محس ــد، فن ــع نکن ــوط را رف ــاز مرب نی

1. Asian Productivity Organization
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)خلیــل:1393( . توانمندی هــای کلیــدی بنــگاه در زمینــه ی 
فنــاوری، شــامل مجموعــه ای از مهارت هــای متمایــز )کــه در 
ســرمایه ی انســانی ســازمان قــرار دارد( و دارایی هــای خــاص 
ــات،  ــتم های اطالع ــد، سیس ــرفته ی تولی ــای پیش )فناوری ه
ــی  ــت رقابت ــای مزی ــه زیربن ــه و ...( اســت ک ــا رایان ــد ب تولی
.)Jordan, Watkins, & Fleming, 2003( ــتند ــازمان هس س

مدیریــت فنــاوری یعنــی توانایــی ایجــاد درکــی متقابــل 
فنــاوری، شــناخت محدودیت هــای  و  تجــارت  میــان 
ــاوری  ــری فن ــردی و به کار گی ــزی راهب ــد برنامه ری فراین
به عنــوان بخشــی از فراینــد برنامه ریــزی اســتراتژیک 
 .)Jordan, Watkins, & Fleming, 2003( شــرکت 
به عنــوان  می تــوان  را  فنــاوری  مدیریــت  بنابر ایــن، 
ــت.  ــر گرف ــز در نظ ــتراتژیک نی ــت اس ــی از مدیری بخش
در واقــع مدیریــت فنــاوری، سیســتمی اســت کــه خلــق، 
می ســازد  ممکــن  را  فنــاوری  به کارگیــری  و  کســب 
ــون  ــت و برت )Kurokawa, Pelc, & Fujisue, 2005(. وای

ــف  ــته های مختل ــط رش ــاوری را راب ــت فن )2007( مدیری
بــرای برنامه ریــزی، توســعه، پیاده ســازی، نظــارت و کنتــرل 
ــداف  ــرای اه ــکل دهی و اج ــرای ش ــه ب ــای فناوران قابلیت ه
 White & Bruton,( اســتراتژیک ســازمان تعریــف می کننــد
ــع،  ــتورالعمل جام ــک دس ــب ی ــای1 در قال 2007(.  لیندس

ــر  ــورت زی ــوژی به ص ــدگاه تکنول ــازمان را از دی ــی س ارزیاب
:)Lindsay, 1999(  ــت ــرار داده اس ــی ق ــورد بررس م

 1. شناســایي و ارزیابــي منابــع و توانمندي هــاي تکنولوژیــک 
سازمان،

 2. ارزیابي بازار بالقوه و بالفعل تکنولوژیک سازمان ،
 3. ارزیابي موقعیت رقابتي سازمان در تکنولوژي هایش،

چگونــه  ســازمان  کــه  نکتــه  ایــن  بــه  پي بــردن   .4 
تکنولوژي هــاي  از  بهره گیــري  و  توســعه  بــا  مي توانــد 
ــا  ــرده و از آن ه ــه را ایجاد ک ــي پای ــاي رقابت ــود، مزیت ه خ

محافظــت کننــد.
ــت  ــام مدیری ــی نظ ــرای ارزیاب ــی را ب ــکیل بک2" مدل  "اس
ــای  ــر مبن ــه ب ــت ک ــرده اس ــازمان ارائه ک ــاوری در س فن
مــدل Gregory اســتوار اســت. او معتقــد اســت، مدلــی کــه 
ــی نظــام مدیریــت  ــرای ارزیاب ــد ب ارائه کــرده اســت، می توان

فنــاوری در ســازمان های تکنولوژی محــور به کار رفتــه و 
ــه چهــار نیــاز پاســخ گویــد: بایــد ب

 الــف( نیــاز بــه شناســایی ســطوح مختلــف مدیریــت فناوری 
سازمان، در 

 ب( نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط میــان فعالیت هــای مدیریــت 
فنــاوری و فعالیت هــای عــادی ســازمان،

ــف و  ــاط ســطوح مختل ــا و ارتب ــف مرزه ــه تعری ــاز ب  پ( نی
ــاوری، ــت فن ــای مدیری ــاط فعالیت ه ارتب

 ت( نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط میــان فعالیت هــای مدیریــت 
Skilbeck & Cruick-( یفنــاوری و چرخه ی عمــر تکنولــوژ

)shank, 1997

ــال 1998  ــه در س ــه اي ک ــي مقال ــش، ط ــال و همکاران   ف
ــام  ــي نظ ــت ارزیاب ــه اي جه ــت ؛ روی ــیده اس ــاپ رس ــه چ ب
مدیریــت فنــاوری در یــک بنــگاه اقتصــادي تحــت عنــوان 
ــد. او  ــه کرده ان ــاوری " ارائ ــت فن ــی مدیری ــد ارزیاب "فراین
ــرح  ــاوری را بدین ش ــت فن ــد مدیری ــي فراین ــداف ارزیاب اه

ذکــر مي کننــد:
 الــف. ایجــاد چارچوبــي بــراي ارتبــاط دادن بیــن تکنولــوژي 

و نیازهــاي کســب و کار،
 ب. شناســایي موضوعــات حیاتــي مدیریــت فنــاوری در 

ــرکت،  ش
در  فنــاوری  مدیریــت  مهــم  فرایندهــاي  ارزیابــي  ج. 

ســازمان،  عالقــه ی  مــورد  حوزه هــاي 
ــن  ــایي بهتری ــف و شناس ــوت و ضع ــاط ق ــایي نق  د. شناس

ــرداري، ــراي الگوب ــه  ب نمون
ــرای  ــي ب ــاي اجرای ــب برنامه ه ــنهاد در قال ــه ی پیش  ه. ارائ
 Phaal, C.J.P.,( بهبــود فرایندهــاي مهــم مدیریــت فنــاوری

 .)& D.R., 2000

مدیریــت کیفیــت جامــع، فلســفه ای مدیریتــی اســت کــه با 
به کارگیــری روش هــای بهبود مســتمر، ســعی در اســتفاده ی 
ــرای  ــع در دســترس ب بهینــه از فرصت هــای موجــود و مناب
ــتری  ــت مش ــرار دادن رضای ــور ق ــا مح ــت ب ــش کیفی افزای
ــی( دارد  ــای داخل ــان بخش ه ــداران و کارکن ــم از خری )اع
)Torbica & Stroh, 1999(.  در ایــن فرهنــگ هــر فــرد 

ــا  ــت: ی ــش اس ــد دارای دو نق ــه کار کن ــدی ک ــر واح در ه

1. Lindsay
2. Skilbeck
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ــا  ــد ی ــه می ده ــدات ارائ ــات و تولی ــود خدم ــکار خ ــه هم ب
ــری  ــرد دیگ ــه ف ــدات ب ــات و تولی ــده ی خدم دریافت کنن
ــم  ــتری و ه ــم مش ــر ه ــارت دیگ ــر دو، به عب ــا ه ــت ی اس
 .)baner, 2009(  ارائه دهنــده ی کاال یــا خدمــات اســت
 ،9000 ایــزو  اســتاندارد  در  اعالم شــده  تعاریــف  برابــر 
اصــول مدیریــت کیفیــت را می تــوان در هشــت بُعــد مــورد 

ــد از: ــه عبارت ان ــرار داد ک ــی ق ارزیاب
 1. تمرکز بر مشتری،

 2. رهبری در مدیریت،
 3. مشارکت کارکنان،
 4. رویکرد فرایندی،

 5. رویکرد سیستمی به مدیریت، 
6. بهبود مستمر، 

7. تصمیم گیری براساس واقعیت ها،
8. ارتباط سودمند و دوطرفه با تأمین کنندگان.

 بــر همیــن اســاس مطابــق نظــر موتوانــی، می تــوان هفــت 
شــاخص را بــرای عملکــرد مدیریــت کیفیــت جامــع در نظــر 

ــد از: ــاخص ها عبارت ان ــن ش ــت. ای گرف

 1. تعهد مدیریت،
 2. سنجش کیفیت براساس ارزیابی مقایسه ای،

 3. مدیریت فرایند،
 4. طراحی محصول،

5. آموزش کارکنان و توانمندسازی،
 6. مدیریت کیفیت فروش ،

. )Motwani, 2003( 7. درگیری و رضایت مشتری 

4 ( فرایند اجرایی تحقیق

بــا بررســي مدل هــاي ارائه شــده توســط صاحب نظــران 
فــوق، مشــخص شــد کــه دو عامــل جامعیــت در شناســایی 
ــای  ــر حوزه ه ــا ب ــر آن ه ــزان تأثی ــن می ــا و تعیی فراینده
همچنیــن  هســتند.  برخــوردار  اهمیــت  از  کســب و کار 
ــا  ــن آن ه ــط بی ــد و رواب ــر فراین ــای ه ــایی فناوری ه شناس
ــر  ــای مؤث ــی از پارامتره ــرح جامع ــا ط ــود ت ــبب می ش س
ــدل  ــور م ــن منظ ــود. بدی ــل ش ــاوری حاص ــت فن در مدیری
اجرایــی تحقیــق بــه شــکل زیــر در نظــر گرفته شــده اســت:

ایجاد ساختار اجرایی پروژه

تعیین موضوع و تقسیم کار

بررسی و تحلیل مبانی نظری

تعیین حوزه های تکنولوژیکیشناسایی حوزه های کسب و کار

تعیین میزان تاثیرگذاری

تحلیل داده ها

جمع بندی نتایج

شکل 1: ساختار اجرایی پروژه 

ــام  ــي نظ ــراي ارزیاب ــال ب ــدل ف ــای م 4-1( ویژگی ه
ــاوري ــت فن مدیری

ــامل  ــاوري )ش ــت فن ــن هاي مدیری ــه فانکش ــال ب ــدل ف م
شناســایي، انتخــاب، اکتســاب، بهره بــرداري و حفاظــت( کــه 
توســط گریگــوري )1995( ارائه شــده، به صــورت فراینــدي 
نــگاه مي کنــد و در ارزیابــي خــود به جــاي تمرکــز بــر 
ــن فعالیت هــا در آن هــا  ــي کــه ای ــه فرایندهای ــا، ب فعالیت  ه

ــد، در ســه ســطح اســتراتژیک، فرایندهــای  انجــام مي گیرن
ــد.  ــز مي کن ــا تمرک ــن آن ه ــط بی ــاوری و رواب ــت فن مدیری
هر یــک از ایــن ســطوح شــامل مجموعــه اي از فنــون و 
ابزارهــاي مربوطــه اســت کــه در ادامــه ی هر یــک از مراحــل 
ســه گانه ي فــوق مــورد بررســی قــرار می گیــرد.  شــکل )2( 
ــرد  ــا رویک ــاوری را ب ــت فن ــد مدیری ــي فراین ــه ي ارزیاب روی

ــد.  ــن نشــان مي ده ــه پایی ــاال ب ب
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شکل 2: رویه ي ارزیابي مدیریت تکنولوژي )سمت راست( و مدل TMAP  ارائه شده توسط فال )سمت چپ( 

شــکل )2( نشــان مي دهــد کــه چگونــه ســطح اســتراتژیک 
ــراي  ــوزه ب ــن ح ــه چندی ــدام ب ــدي، هر ک ــطح فراین و س
ارزیابــي بــا جزئیــات بیشــتر منجــر مي شــوند. بازخوردهــاي 
را  اســتراتژیک  و  فراینــدی  دیدگاه هــاي  حــوزه،  هــر 
ــه  ــج ب ــب نتای ــال مناس ــد و انتق ــط مي کن ــم مرتب ــه ه ب
ــر  ــب وکار را امکان پذی ــوژي و کس ــاي تکنول ــایر حوزه ه س
ــد  ــي، واح ــه ي ارزیاب ــري روی ــرو به کار گی ــد و قلم مي  کنن

ــت. ــب وکار اس کس
4-1-1 ( سطح نخست: نگاه استراتژیک

ــوژي  ــراي ارتبــاط بیــن تکنول ــي ب ــه چارچوب در ایــن مرحل
بدین ترتیــب  مي شــود.  تعریــف  کســب وکار  اهــداف  و 
واحدهــاي کســب  وکار یــا واحدهــاي تکنولــوژي اســتراتژیک 
ــي  ــورد ارزیاب ــا در مراحــل بعــدي م شناســایي مي شــوند ت

بر حســب  کســب  وکار  واحــد  گیرنــد.  قــرار  دقیق تــر 
کســب  وکار،  حوزه هــاي  و  تکنولــوژي  حوزه هــاي 
بخش بنــدي و اثــر هــر حــوزه ي تکنولــوژي بــر هــر 
حــوزه ي کســب  وکار بر حســب ارزش، تــالش و خطــر، 
 .)Phaal, C.J.P., & D.R., 2000( مي شــوند  ارزیابــي 
ــط  ــده توس ــاي ارائه ش ــابه روش ه ــتراتژیک، مش ــگاه اس ن
ــایي  ــه شناس ــت و ب ــل )1985( و دي وت )1996( اس میش
ــي  ــراي ارزیاب ــاي تکنیکــي و کســب  وکار مناســب ب حوزه ه
بیشــتر کمــک مي کنــد. در ایــن بررســي، بنــگاه بــا 
ــوژي  ــاي تکنول ــاده، حوزه ه ــس س ــک ماتری ــتفاده از ی اس
خــود را بــه حوزه هــاي کســب وکار ربــط مي دهــد. در واقــع 
ــب وکار  ــوژي- کس ــبکه ي تکنول ــانگر ش ــس نش ــن ماتری ای

ــود. ــد ب ــگاه خواه بن

Bm       … B2B1

T1

T2

...

Tn

حوزه هاي کسب وکار                      
حوزه هاي تکنولوژي

جدول 1: تالقي حوزه هاي تکنولوژي و حوزه هاي کسب وکار در یک بنگاه )فال-2000(

ــاي محصــوالت  ــر مبن ــوان ب ــاي کســب وکار را مي ت حوزه ه
ــاي  ــرد. حوزه ه ــن ک ــایي و تعیی ــگاه شناس ــات بن ــا خدم ی
تکنولــوژي متشــکل از مجموعــه اي از تکنولوژي هــا یــا 
مهارت هــاي تکنولوژیــک مرتبــط بــه یکدیگــر هســتند کــه 
ــر مبنــاي  ــا فرایندهــاي بنــگاه ب ــا خدمــات ی محصــوالت ی
آن هــا قــرار دارنــد. هــدف از بررســي اســتراتژیک در ارزیابــي 
ــاوري، شناســایي و انتخــاب تعــداد محــدودي  ــت فن مدیری

زوج مرتــب  حوزه هــای تکنولــوژي- کســب وکار اســت 
کــه مهم تریــن حوزه هــاي کســب وکار را بــه مهم تریــن 
ــراي  ــد. ب ــره مي زنن ــگاه گ ــک بن ــاي تکنولوژی توانمندي ه
ــوژي  ــاي تکنول ــر حوزه ه ــت اث ــدا الزم اس ــور ابت ــن منظ ای
ــد  ــرار  گیرن ــي ق ــورد بررس ــب وکار م ــاي کس ــر حوزه ه ب
ــورت  ــک ص ــالش و ریس ــي ارزش، ت ــق ارزیاب ــه از طری ک

مي پذیــرد.
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ارزش: یعنــي میــزان اهمیــت هــر حــوزه ي تکنولــوژي 
بــراي هــر حــوزه ي کســب وکار )مأموریــت(: ارزیابــي ارزش 
ــت(، از  ــر حــوزه ي کســب وکار )مأموری ــراي ه ــوژي ب تکنول
ــت  ــب مزی ــوژي بر حس ــوزه ي تکنول ــدي ح ــق رتبه بن طری
رقابتــي  کــه بــراي آن کســب وکار فراهــم مي آورنــد، انجــام 
ــوژي  ــوزه ي تکنول ــر ح ــهم ه ــتا، س ــن راس ــود. در ای مي ش
در ســودآوري، ســهم بــازار، فــروش و غیــره مي توانــد مبنــا 
قــرار گیــرد. در ســازمان هاي مأموریت گــرا، ســهم هــر 
ــوژي در تحقــق مأموریــت را مي تــوان مبنــا  حــوزه ي تکنول

ــرار داد.  ق
تــالش: عبــارت اســت از میــزان مصرفــي در هــر حــوزه ي 
تکنولــوژي بــراي هــر حــوزه ي کســب وکار، ارزیابــي تــالش 
بــراي هــر حــوزه ي کســب وکار، از طریــق رتبه بنــدي 
حــوزه ي تکنولــوژي بــر حســب تالش هــاي انجام شــده 
)مثــاًل میــزان ســرمایه گذاري، ســاعات کار نیــروي انســاني، 
یــا تعــداد پروژه هــاي مربــوط بــه آن حــوزه( صــورت 

مي گیــرد.
ریســک: عبــارت اســت از میــزان خطــر و دشــواري توســعه 
یــا به کارگیــري هــر حــوزه ي تکنولــوژي در راســتاي 
ــراي  نیازهــاي هــر حــوزه ي کســب وکار، ارزیابــي ریســک ب
ــاي  ــدي حوزه ه ــق رتبه بن هــر حــوزه ي کســب و کار، از طری
تکنولــوژي بر حســب ریســک موجــود در آن هــا )مثــاًل عــدم 

ــود.  ــام مي ش ــاري( انج ــا تج ــي ی ــاي فن قطعیت ه
بــراي  به نوبــت  کــه  اســت  بدین صــورت  رتبه بنــدي 
ــزان  ــت(، می ــب وکار )مأموری ــاي کس ــک از حوزه ه ــر ی ه
ارزش، تــالش و ریســک هــر حــوزه ي تکنولــوژي بــا 
واژه هــاي زیــاد )H(، متوســط )M(، کــم )L( و بي اثــر 
ــن  ــد، ای ــن باش ــه ممک ــا ک ــوند. هر ج ــیم مي ش )-( تقس
ــون  ــتقل )همچ ــاي مس ــا داده ه ــبي ب ــاي نس رتبه بندي ه
ســرمایه گذاري در تحقیــق و توســعه، هزینــه ي نیــروي 
ــگاه و  ــدي بن ــوند. بخش بن ــل مي ش ــره( تکمی انســاني و غی
ــس  ــل ماتری ــه تکمی ــالش و ریســک ب ــدي ارزش، ت رتبه بن
مي شــود.  منتهــي  )مأموریــت(  کســب وکار  تکنولــوژي 
ــالش  ــزان ارزش، ت ــس، می ــن ماتری ــاي ای ــک از خانه ه هری
ــا یــک  ــاط ب ــوژي را در ارتب و ریســک یــک حــوزه ي تکنول
ــکل  ــد.  ش ــان مي ده ــت( نش ــب وکار )مأموری ــوزه ي کس ح

:)3(

شکل 3: ماتریس رتبه بندي ارزش، تالش و ریسک تکنولوژي- کسب وکار )فال-2000( 

ــدي ارزش  ــي رتبه بن ــوق، بررس ــس ف ــه ماتری ــه ب ــا توج ب
هــر تکنولــوژي در هــر یــک از حوزه هــاي کســب وکار 
ــخص  ــوزه مش ــوژي را در آن ح ــهم تکنول ــت(، س )مأموری
مزیــت  موجــب  کــه  تکنولوژي هایــي  )مثــاًل  مي کنــد 
رقابتــي مي شــوند و آن هایــي کــه اهمیــت کمتــري دارنــد، 
ــه ارزش  ــوژي ک ــي از تکنول ــوند(. حوزه های ــخص مي ش مش
زیــاد یــا کمــي در کســب وکارها )مأموریت هــاي( گوناگــون 
دارنــد، مشــخص مي شــوند )ایــن موضــوع هنگامي کــه 
حوزه هــاي  بیــن  تکنولوژیــک  هم افزایــي  از  بخواهیــم 
ــد(. ــادي مي یاب ــت زی ــویم، اهمی ــد ش ــب وکار بهره من کس

ــالش و  ــن ارزش، ت ــه بی ــس ک ــي از ماتری ــپس خانه های س
ــده و  ــدارد، مشخص ش ــود ن ــي وج ــا هماهنگ ــک آن ه ریس
ــد. مثــاًل حوزه هایــي  ــرار مي گیرن ــر ق مــورد بررســي دقیق ت
ــالش  ــي ت ــد، ول ــاد کنن ــادي ایج ــد ارزش زی ــه مي توانن ک
کافــي در آن هــا صــورت نگرفتــه، مشــخص مي شــوند. 
ــم  ــاي مه ــن حوزه ه ــه تعیی ــوق ب ــاي ف ــت ارزیابي ه در نهای
ــم  ــاي مه ــن حوزه ه ــد. ای ــب وکار مي انجام ــوژي کس تکنول
ــیاري  ــوژي ارزش بس ــه تکنول ــي ک ــد از حوزه های عبارت ان
بــراي  بــراي کســب وکار دارد ولــي تــالش متناســبي 
توســعه ي آن در حــوزه ی مذکــور انجــام نگرفتــه اســت یــا 
ــوژي  ــب تکنول ــر زوج مرت ــالش و ریســک ترتیــب ب بیــن ت
ــر،  ــت. به عبارت دیگ ــرار نیس ــوازن الزم برق ــب وکار ت و کس
در  کــه  مي شــوند  انتخــاب  ماتریــس  از  خانه هایــي 
ــگاه را  ــاي بن ــه دغدغه ه ــند ک ــي باش ــده ی مقوالت بر گیرن

تشــکیل مي دهنــد. 
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4-1-2( ســطح دوم: بررســي فرایندهــاي مدیریــت 
تکنولــوژي

ایــن مرحلــه بــر نواحــي کســب وکار تکنولــوژي انتخاب شــده 
در مرحلــه ي قبلــي تمرکــز مي کنــد. در ایــن مرحلــه 
شناســایی،  )شــامل  تکنولــوژي  مدیریــت  فعالیت هــاي 
ــاي  ــر مبن ــت( ب ــرداری و محافظ ــاب، بهره ب ــاب، اکتس انتخ
ــه  ــک از نواحــي کســب وکار ب ــر ی ــدي در ه ــرد فراین رویک
ــن کار منجــر  ــي مي شــوند. ای ــر کشیده شــده و ارزیاب تصوی
ارزیابي هــاي  مهــم جهــت  فرایندهــاي  بــه شناســایي 
فعالیت هــاي  مرحلــه،  ایــن  در  مي شــود.  دقیق تــر 
ــب  ــب )زوج مرت ــاي منتخ ــوژي در حوزه ه ــت تکنول مدیری
تکنولــوژي - کســب وکار( از نــگاه فراینــدي مــورد ارزیابــي 
ــردن  ــراي پي ب ــه ب ــق زمین ــن طری ــد و از ای ــرار مي گیرن ق
بــه عملکــرد مدیریــت تکنولــوژي در هــر حــوزه ي منتخــب 

و نیــز فرصت هــاي بهبــود، فراهــم مي شــود. در ایــن 
ــاي  ــه زیرتکنولوژي ه ــوژي ب ــوزه ي تکنول ــدا ح ــه، ابت زمین
آن کــه شــالوده ي آن حــوزه را تشــکیل مي دهنــد، تقســیم 
ــا هــر  مي شــود. ســپس ایــن ســئوال اساســي در ارتبــاط ب
ــه  ــراي اینک ــه "ب ــود ک ــرح مي ش ــا مط ــک از تکنولوژي ه ی
ــب  ــب وکار منتخ ــوزه ي کس ــر در ح ــورد نظ ــوژي م تکنول
ــت  ــاي مدیری ــد از فراینده ــدام فراین ــد، ک ارزش ایجــاد کن
 ،)H( ــاد ــات زی ــا درج ــت؟" و ب ــر اس ــوژي اثربخش ت تکنول
ــدم  ــوند. در ق ــدي مي ش ــم )L( رتبه بن ــط )M( و ک متوس
ــوژي  ــر تکنول ــا ه ــاط ب ــگاه در ارتب ــرد بن ــد عملک ــد،  بای بع
ــراي  ــرد. ب ــرار گی ــي ق ــورد ارزیاب ــب وکار م ــوزه ي کس - ح
ــن منظــور از ماتریــس رویدادهــا- فعالیت هــا )شــکل 4(  ای

اســتفاده مي شــود.

شکل 4: ماتریس رویدادها- فعالیت ها)فال-2000(

در ایــن ماتریــس قســمت فوقاني بــه رویدادهایــي اختصاص 
ــوژي  ــت تکنول ــاي مدیری ــروع فراینده ــأ ش ــه منش دارد ک
هســتند و قســمت زیریــن بــه فعالیت هایــي کــه در ارتبــاط 
در  تکنولــوژي  مدیریــت  پنج گانــه ي  فانکشــن هاي  بــا 
بنــگاه انجــام شــده اند، بــا ذکــر تاریــخ انجــام، اشــاره 
ــا  ــد. بدین ترتیــب مشــخص خواهــد شــد کــه اوالً آی مي کن
در ارتبــاط بــا زوج مرتــب تکنولــوژي حــوزه ي کســب وکار، 
گرفته انــد؟  انجــام  تکنولــوژي  مدیریــت  فانکشــن هاي 
ــي  ــه فعالیت ــاً چ ــن دقیق ــر فانکش ــا ه ــاط ب ــاً در ارتب ثانی
صورت گرفتــه اســت و منشــأ شــروع آن فعالیــت چــه 

ــي  ــت ول ــداد اس ــک روی ــوالً ی ــأ معم ــت؟ منش ــوده اس ب
ــد.  ــز باش ــد نی ــل در فراین ــا قب ــت م ــک فعالی ــد ی مي توان
در نهایــت فرایندهایــي از مدیریــت تکنولــوژي در ارتبــاط بــا 
ــوژي- حــوزه ي کســب وکار انتخــاب  ــب تکنول هــر زوج مرت
مي شــوند کــه درجــه ي اثربخشــي باالیــي در عملکــرد زوج 
ــه آن هــا  ــدازه ي کافــي ب ــه ان مرتــب داشــته باشــند ولــي ب

توجه نشــده اســت. 
ــص در  ــق و تفح ــي دقی ــوم: بررس ــطح س 4-1-3 ( س

ــا فراینده
همان طورکــه از عنــوان ایــن مرحلــه پیدا  ســت، هــدف 
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بررســي دقیق تــر وضعیــت بنــگاه در هــر یــک از فرایندهایي 
فرایندهــاي  به عنــوان  قبــل  مرحلــه ي  در  کــه  اســت 
ــه  ــي ک ــب فعالیت های ــده اند. بدین ترتی ــن ش ــب تعیی منتخ
ــد  ــاعه مي یابن ــگاه اش ــوند، در بن ــام مي ش ــتي انج به درس
ــود  ــرح بهب ــتند، ط ــر نیس ــه مؤث ــي ک ــراي فعالیت های و ب
ــه  ــت ب ــي جه ــه روش های ــن مرحل ــود. در ای ــه مي ش تهی
تصویــر کشــیدن و ارزیابــي اثربخشــي فرایندهــاي مدیریــت 
تکنولــوژي )انتخاب شــده در مرحلــه ی دوم( به وســیله ي 
ــد.  ــت مي آی ــد به دس ــي فراین ــاي عموم ــا مدل ه ــه ب مقایس

در ایــن روش اجــزاي مختلــف فراینــد شناســایي مي شــوند، 
ــت  ــرد و در نهای ــرار مي گی ــي ق ــورد ارزیاب ــه ا م ــرد آن عملک
برنامه هــاي اجرایــي متناســب بــراي بهبــود فراینــد تدویــن 

مي شــوند.
فرایندهــاي  تــا  اســت  الزم  اول  گام  در  بر این اســاس، 
مدیریــت تکنولــوژي بــه زیرفعالیت هــا ی زیــر تقســیم 
ــا  ــا/ فعالیت ه ــس رویداده ــتفاده از ماتری ــاید اس ــوند. ش ش

در شناســایي فعالیت هــاي هــر فراینــد مفیــد باشــند. 

شکل )5( فرایندهاي عمومي پنج گانه ي مدیریت تکنولوژي )فال-2000( 
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البتــه پیــش از ترســیم فرایندهــا و بــراي تشــخیص دقیــق فعالیت هــاي هــر فراینــد، الزم اســت تــا نســبت بــه نــوع فعالیتــي 
ــن  ــراي ای ــا الزم اســت کــه انجــام شــود، تصمیم گیــري کنیــم. ب ــا هــر فراینــد در بنــگاه انجــام مي شــود ی کــه در ارتبــاط ب

ــد. ــل کن ــا عم ــوان راهنم ــد به عن ــدول )2( مي توان ــور ج منظ

محافظتبهره برداريکسبانتخابشناسایي

کنشي یا بیروني

واکنشي یا دروني

)رویکرد رقابتي()مسیر بهره برداري()نوع منبع()افق تصمیم()نوع اطالعات(

رویکردهاي لیسانس/ بیرونيخرید خارجيپیش بیني تکنولوژيردگیري
پیش دستانه

-درون بنگاهيانتقال از خارجسبد تکنولوژيپایش

طرح ریزي تکنولوژي )انتخاب ترازیابي فني
-توسعه ي محصول با فرایند جدیدتوسعه ي مشارکتيپروژه(

خلق مفهوم جدید 
)نوآوري(

تکنولوژي محصول یا فرایند 
-توسعه ي تدریجيانتقال داخليجدید

رویکردهاي تدافعيبهبود تأمین کنندگان یا مشتریانتوسعه ي داخليحل مسأله ي فوريجمع آوري داده هاي خاص

 

جدول 2: دسته بندي فعالیت هاي حاصل از ترسیم نمودار فعالیت

 نتایــج حاصــل از گام هــاي ترســیم فعالیــت/ فراینــد و ارزیابــي 
ــراي  ــي ب ــد(، مبنای ــق در فراین ــه ي تحقی ــد )در مرحل فراین
شناســایي حوزه هــاي اولویــت دار بهبــود و توســعه و نیــز 
مبنایــي بــراي انتقــال و اشــاعه ي بهتریــن عملکردهــا فراهــم 
مــي آورد. بهتــر اســت ایــن مرحلــه بــا مشــورت افــراد مناســبي 
از درون بنــگاه، جهــت تهیــه ي طرح هــاي اقــدام بــراي بهبــود 
ــه  ــاز ب ــي نی ــود. فرایندهای ــام ش ــد، انج ــعه ي فراین ــا توس ی
بازنگــري و بهبــود دارنــد کــه در آن هــا یکــي از مــوارد زیــر بــا 

ــرو باشــد: مشــکل روب
    •   در مورد دروندادها: روشن بودن نیازها،

    •   در مورد فرایند: مدیریت صحیح فرایند،
    •   در مورد بروندادها: بهره برداري مناسب از نتایج.

در هــر مــورد، عوامــل غالبــي کــه بــر اثربخشــي فراینــد تأثیــر 
ــد  ــر فراین ــف ه ــوت و ضع ــاط ق ــده و نق ــد، ثبت ش مي گذارن
ــت  ــي از مدیری ــب فرایندهای ــود. بدین ترتی ــایي مي ش شناس
ــازمان  ــاعه در س ــا اش ــود ی ــت بهب ــوان اولوی ــوژي به عن تکنول
انتخــاب مي شــوند که بیشــترین اثربخشــي را در عملکــرد زوج 
مرتــب تکنولــوژي حــوزه ي کســب وکار دارنــد و در نتیجه بهبود 
آن هــا باعــث افزایــش قــدرت رقابت پذیــري بنــگاه خواهد شــد. 

4-2( ارزیابي نظام مدیریت تکنولوژي در شرکت صنام

4-2-1( ارزیابي سطح نخست: نگاه استراتژیک
بخــش اصلــي ایــن مرحلــه از ارزیابي نظــام مدیریــت تکنولوژي 

در شــرکت صنــام، شــامل یــک کارگاه آموزشــي و چهار جلســه 
ــات را  ــن جلس ــرکت کنندگان در ای ــود. ش ــي ب ــث و بررس بح
مدیــر ارشــد شــرکت و معاونت هــاي فنــي، تضمیــن کیفیــت و 
طرح  و برنامــه از شــرکت صنــام، بــه همــراه تیمي از دانشــکده ی 
مدیریــت و اقتصــاد دانشــگاه صنعتــي شــریف تشــکیل دادنــد. 
ــاي کســب وکار1 شــرکت  ــه شناســایي حوزه ه ــدم، ب ــن ق اولی
صنــام اختصــاص داشــت. ایــن مهــم بــه روش طوفــان فکــري 
صــورت گرفــت. ابتــدا از ســه منظــر بــه حوزه هــاي کســب وکار 

شــرکت صنــام نــگاه ، و پیشــنهادهاي زیــر مطــرح شــد.
ــر  ــوارد زی ــامل م ــه ش ــازار ک ــاس ب ــیم بندي براس ــف: تقس ال

اســت:
    •   حوزه ی سالح ها و تجهیزات شکاري،

    •   حــوزه ی قطعــات خودرویــي )پمــپ هیدرولیــک، اویــل 
پمــپ و ...(،

    •   حوزه ی سالح ها و تجهیزات ورزش تیراندازي،
    •   حوزه ی تجهیزات و سالح هاي پلیسي،

    •   حوزه نفت و گاز )کیتCNG، نیروگاه و ...(.
ــر  ــوارد زی ب: تقســیم بندي بر اســاس محصــول کــه شــامل م

اســت:
    •   انواع سالح ها و تجهیزات شکاري،

    •   انواع سالح ها و تجهیزات ورزش تیراندازي،
    •   انواع تجهیزات و سالح هاي پلیسي،

1. Business Area
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    •   انواع ابزارآالت صنعتي،
    •   انواع مجموعه ها و قطعات نفتي و گازي،

    •   خدمات آزمایشگاهي.
ــامل  ــه ش ــي ک ــاس سیســتم ماژوالریت ــیم بندي بر اس ج: تقس

مــوارد زیــر اســت:
    •   مــاژول1: تولیــد قطعــات )فراینــد ماشــین کاري(، تولیــد و 

مونتــاژ ســالح هاي پلیســي،
    •   ماژول 2: تولید قطعات )فرایند پرســکاري و جوشــکاري( 

تولیــد و مونتاژ ســالح هاي ورزشــي،
    •   مــاژول 3:  تولیــد قطعــات پالســتیکي و چوبــي، خدمــات 

عملیــات حرارتــي و پوشــش دهي،
    •   مــاژول 4: مونتــاژ ســالح هاي شــکاري، و تســت 

محصــوالت،
ــي، پمــپ  ــات خودروی ــاژ قطع ــد و مونت ــاژول 5: تولی     •   م

ــک و...، هیدرولی
    •   مــاژول 6: تولیــد ادوات و فرما ن هــای مــورد نیــاز، خدمــات 

ابزارسازي.
ســه  بیــن  از  کســب وکار،  حوزه هــاي  تقســیم بندي  در 
کســب وکار،  طبقه بنــدي  بــراي  فــوق  دســته بندی 
ــت تنــوع در  تقســیم بندي بر اســاس محصــول بنــد )ب( به عل
تولیــدات و محصــوالت و عــدم امــکان بررســي و هم پوشــاني 
ــورد  ــه ی محصــوالت، م ــوژي در هم ــت تکنول ــف مدیری وظای
ــاس  ــیم بندي براس ــد. تقس ــذف ش ــد و ح ــع نش ــه واق توج
ماژوالریتــي  بنــد )ج( نیــز به علــت وابســتگي ماژول هــا و 
ــه  ــر و اینک ــه یکدیگ ــام ب ــه ي صن ــر مجموع ــرکت هاي زی ش

هــر پنــج فانکشــن مدیریــت تکنولــوژي به طور کامــل در 
و ســرانجام  نشــد  تأییــد  نمي پذیرنــد،  انجــام  ماژول هــا 
ــل  ــي تعدی ــا کم ــف( ب ــد )ال ــازار  بن ــاس ب ــیم بندي بر اس تقس
ــي )پمــپ هیدرولیــک،  و ادغــام حوزه هــاي تولیــدات خودروی
فیــوزکات واوت اویــل پمــپ و...( و تولیــدات نفــت وگاز )کیــت 
CNG، نیــروگاه و ...( مــورد تأییــد قــرار گرفــت. لیســت نهایــي 

ــده  ــدول )3( آم ــام در ج ــرکت صن ــب وکار ش ــاي کس حوزه ه
ــط  ــوژي مرتب ــاي تکنول ــد حوزه ه ــدي   بای ــدم بع ــت. در ق اس
ــرار  ــایي ق ــورد شناس ــام م ــرکت صن ــب وکارهاي ش ــا کس ب
ــان  ــک روش طوف ــه کم ــور ب ــن منظ ــراي ای ــد.  ب مي گرفتن

ــد: ــتخراج ش ــر اس ــوژي زی ــاي تکنول ــري حوزه ه فک
    •   حوزه ی تکنولوژي ساخت لوله ی سالح ها،

    •   حوزه ی تکنولوژي طراحي و ساخت ادوات،
    •   حــوزه ی تکنولــوژي طراحــي ســالح هاي شــکاري، 

ــي، ــي و پلیس ورزش
    •   حوزه ی تکنولوژي شکل دهي فلزات،

    •   حوزه ی تکنولوژي عملیات حرارتي و پوشش دهي،
    •   حوزه ی تکنولوژي تست و مونتاژ،

    •   حوزه ی تکنولوژي بسته بندي و نگهداري
    •   حــوزه ی تکنولــوژي فرایندهــاي ســازماني1)برنامه ریزي، 

مدیریــت پــروژه IT، بازاریابــي و...(.
در قــدم ســوم حوزه هــاي تکنولــوژي بــا حوزه هــاي کســب وکار 
تالقــي داده شــدند. هــدف آگاهــي از اثــر حوزه هــاي تکنولــوژي 

در هــر یــک از کســب وکارهاي ســه گانه شــرکت صنــام بــود. 

پلیسيورزشيشکاريحوزه هاي کسب وکار

ارزشتالشریسکارزشتالشریسکارزشتالشریسکحوزه هاي تکنولوژي

101010---101010تکنولوژي ساخت لوله

10410101110410تکنولوژي طراحي )سالح و ادوات(

4444444104تکنولوژي ساخت قطعات سالح

تکنولوژي عملیات حرارتي و 
4411444101پوشش دهي

4104444444تکنولوژي مونتاژ وبسته بندي

410141010444تکنولوژي تـست 

مدیریت سفارش ها )برنامه ریزي، 
104444104110فروش، صادرات، انبارداري و...(

10101044104110مدیریت تأمین )خرید، ساخت خارج(

جدول3: تالقي حوزه هاي تکنولوژي با حوزه هاي کسب وکار

1. در این بخش تکنولوژي هاي فرایندهاي سازماني را به دو دسته تقسیم کرده ایم:
الف( تکنولوژي مدیریت سفارشات که شامل تکنولوژي هاي مورد استفاده در برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودي، مدیریت پروژه، فروش و بازاریابي)داخلي و بین المللي(، 

انبارداري و... است.
ب( تکنولوژي مدیریت تأمین که شامل تکنولوژي هاي مورد استفاده در خرید )داخلي و بین المللي(، زنجیره ی تأمین، عقد قراردادها و چانه زني و... است. 
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پــس از تعییــن حوزه هــاي تکنولــوژي و حوزه هــاي کســب وکار، 
تجزیــه و تحلیــل اثرگــذاري هریــک از حوزه هــاي تکنولــوژي 
روي هــر حــوزه ی کســب وکار از نظــر ارزش، تــالش و ریســک 
ــا توجــه بــه شــرایط  ارزیابــي شــد. مفهــوم ایــن شــاخص ها ب

خــاص شــرکت صنــام به صــورت زیــر مجــدداً تعریــف شــد:
ارزش: میــزان اهمیــت هــر حــوزه ی تکنولــوژي بــراي حــوزه ی 
ــوژي  ــوزه ی تکنول ــش ح ــي نق ــق بررس ــب وکار و )از طری کس
در ایجــاد مزیــت رقابتــي و بــا توجــه بــه چشــم انداز شــرکت 

صنــام(.
تــالش: میــزان منابــع مصرفــي وانــرژي صرف شــده درآن 
ــه تفکیــک هــر حــوزه ی کســب وکار. ــوژي و ب حــوزه ی تکنول

ریســک: میــزان خطــر و دشــواري به کارگیــري هــر حــوزه ی 
تکنولــوژي در راســتاي نیازهــاي حــوزه ی کســب وکار.

ــه  ــه ب ــا توج ــدي ب ــوژي کلی ــاي تکنول ــن حوزه ه ــراي تعیی ب
اهمیــت شــاخص ارزش و غیرقابــل کمــي کــردن شــاخص هاي 
ریســک و تــالش تصمیــم برایــن شــد کــه فقــط بــا شــاخص 

»ارزش«، ارزیابي هــا ادامــه داده شــود. به همیــن منظــور بــراي 
هــر پارامتــر زیــاد، متوســط و کــم امتیازهــاي زیــر داده شــد:
زیاد-10                       متوسط-4                         کم-1

همچنیــن نظــر بــه اینکــه حوزه هاي کســب وکار شــرکت صنام 
)بــا توجــه بــه مأموریــت ایــن شــرکت( داراي ارزش یکســاني 
نیســتند، حوزه هــاي کســب وکار نیــز وزن دهــي شــدند کــه در 
جــدول )4( نمایــش داده شــده اســت. وزن دهــي بــه حوزه هــاي 
کســب وکار در مقایســه بــا یکدیگــر، از بخش هــاي مهــم انجــام 
مطالعــه بــود. زیــرا اشــتباهي هــر چنــد کوچــک مي توانســت 
تمــام نتایــج مطالعــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. بــه همیــن 
دلیــل ســعي شــد تــا نظــرات صاحب نظــران مــورد توجــه قــرار 
گیــرد. نتایــج ایــن بخــش بــا همــکاري عــده اي از صاحب نظران 
ــه حوزه هــای کســب و کار و تکنولوژی هــای شــرکت و  آشــنا ب
در چنــد جلســه بحــث، به دســت آمده و سعي شــده اعــداد تــا 

حــد امــکان منطبــق بــا واقعیت شــوند. 

حوزه هاي کسب و کاروزن هر حوزه )به درصد(

حوزه کسب و کار تجهیزات ورزشي10

حوزه کسب و کار تجهیزات شکاري20

حوزه کسب و کار تجهیزات پلیسي70

جدول 4: وزن دهي حوزه هاي کسب وکار

بــراي تعییــن امتیــاز نهایــي هرحــوزه ی تکنولــوژي جمــع وزني 
امتیــاز آن حــوزه در حوزه هــاي کســب وکار مختلــف محاســبه 
ــش داده شــده  شــد. نتیجــه ی امتیازدهــي در جــدول )5( نمای
اســت، کــه در آن چهــار حــوزه ی تکنولــوژي، مدیریــت تأمیــن، 
طراحــي، ســاخت لولــه و مدیریــت سفارشــات، به عنــوان 
ــوژي  ــوزه ی تکنول ــار ح ــدي و چه ــوژي کلی ــاي تکنول حوزه ه

ــي  ــات حرارت ــت و عملی ــته بندي، تس ــاژ و بس ــاخت، مونت س
و پوشــش دهي به عنــوان چهــار حــوزه ی تکنولــوژي غیــر 
کلیــدي شــرکت صنــام تعییــن شــدند. همان طور کــه مالحظــه 
مي شــود حوزه هــاي تکنولوژي هــاي مهــم بیــش از 80 درصــد 
از اهمیــت را بــه خــود اختصــاص مي دهنــد. در واقــع انتخــاب 
حوزه هــاي کلیــدي براســاس مفهــوم آنالیــز پاریتــو بــوده اســت.

جمع پلیسي 70 درصدورزشي 10 درصدشکاري 20 درصدحوزه هاي کسب وکار
امتیاز ارزشتالشریسکارزشتالشریسکارزشتالشریسکحوزه هاي تکنولوژي

1010109---101010تکنولوژي ساخت لوله

104101011104101/9تکنولوژي طراحي )سالح و ادوات(

44444441044تکنولوژي ساخت قطعات سالح

تکنولوژي عملیات حرارتي و 
44114441015/1پوشش دهي

41044444444تکنولوژي مونتاژ وبسته بندي

4101410104444تکنولوژي تـست 

مدیریت سفارشات )برنامه ریزي، 
1044441041108/8فروش، صادرات، انبارداري و...(

1010104410411010مدیریت تأمین )خرید، ساخت خارج(

جدول 5: نتیجه امتیازدهي حوزه هاي تکنولوژي و حوزه هاي کسب وکار
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4-2-2( ارزیابي سطح دو نگاه فرایندي
مرحلــه ی دوم ارزیابــي نظــام مدیریــت تکنولــوژي شــامل دو 
کارگاه آموزشــي و چهــار جلســه بحــث و تبــادل نظــر بــود. 
ــدي  ــاي کلی ــن تکنولوژي ه ــور تعیی ــي به منظ ــن ارزیاب ای
ــل(  ــدم قب ــي هاي ق ــل از بررس ــب )حاص ــاي منتخ حوزه ه
ــه، تنهــا حــوزه  اســت کــه در ایــن مطالعــه به صــورت نمون
"تکنولــوژي طراحــي" مــورد توجــه قرار گرفتــه و ســه 
حــوزه ی دیگــر )مدیریــت تأمیــن، ســاخت لولــه و مدیریــت 
سفارشــات( در مرحلــه ی توســعه ی تحقیــق، بــه آن پرداخته 
خواهــد شــد. بنابرایــن، لیســتي از تکنولوژي هــاي حــوزه  ی 

ــه شــد: ــر تهی طراحــي به صــورت زی
 :)CAD( 1. تکنولــوژي طراحــي بــه کمــک کامپیوتــر
نرم افزارهــاي  شــامل  اســتفاده،  قابــل  نرم افزارهــاي 

تحلیلــي، و  ترســیمي 
نمونه هــاي  تولیــد  ســریع:  نمونه ســازي  تکنولــوژي   .2

ــاص، ــد خ ــاي تولی ــا روش ه ــزي ب ــزي و غیرفل فل
طراحــي  مرکــب:  فر ما ن هــای  طراحــي  تکنولــوژي   .3

انعطــاف، قابــل  و  کنترلــي  گیج هــاي  و  فر ما ن هــا 
4. تکنولــوژي طراحــي فرایندهــاي تولیــد: طراحــي پروســه 

و روش تولیــد جهــت قطعــات و محصــوالت،
ــي روش  ــتر ها1: طراح ــت و تس ــي تس ــوژي طراح 5. تکنول
تســت یــک محصــول تولیــدي و طراحــي تســترهایي کــه 

مــورد نیــاز اســت، 
6. تکنولــوژي مستندســازي: روش مستندســازي، بــه روز  

ــداري و ...  . ــات، نگه ــدن اطالع ش
بــا توجــه بــــه اختصاصي بــودن و اهمیــت هر تکنولــوژي در 
جهــت ایجــاد مزیــت رقابتــي بــراي شــرکت صنــام بــا بحــث 
ــاي  ــه فعالیت ه ــنا ب ــان آش ــک کارشناس ــي و کم و بررس
ــر  ــرح زی ــوزه به ش ــن ح ــم ای ــاي مه ــرکت، تکنولوژي ه ش

تعییــن شــدند:
    •   طراحي به کمک کامپیوتر،
    •   طراحي فر ما ن های مرکب، 
    •   طراحي تست ها و تسترها.

ــه ی مدیریــت  در قــدم بعــد بایــد ضــرورت وظایــف پنج گان
تکنولــوژي )شناســایي، انتخــاب و ...( در ارتبــاط بــا هــر یک 
از تکنولوژي هــاي مهــم مــورد بررســي قــرار گیــرد. پــس از 
بحــث و تبــادل نظــر مشــخص شــد کــه تمــام فانکشــن ها 
ــدم  ــتند. ق ــروري هس ــا الزم و ض ــام تکنولوژي ه ــراي تم ب
ســوم بــه شناســایي وقایــع و فعالیت هایــي اختصــاص دارد 
ــر  ــا ه ــاط ب ــه را در ارتب ــن هاي پنج گان ــراي فانکش ــه اج ک
ــع  ــازد. وقای ــخص می س ــم مش ــاي مه ــک از تکنولوژي ه ی
ثبت شــده از پنــج ســال قبــل و اقدامــات در دســت انجــام 
برنامه ریزي شــده تــا ســه ســال آینــده مــورد بررســي 

ــش داده شــده اســت.  ــه در جــدول )5( نمای ــه ک قرار گرفت

1. Tester

سیاست اقتصادی کشور و وزارت کشور، سیاست هاي حفاظت از محیط زیست، خارجیوقایع
بهینه سازی سالح ها، خصوصي سازي، تغییر نوع تولیدات، افزایش نرخ ارز

ظهور سالح های جدید شکاري و پلیسي، قاچاق 
سالح و مهمات شکاري، تعیین سالح سازمانی، 

استانداردسازی محصوالت

تغییر مدیریت، اخذ ایزو، رتبه ی خوارزمی، استفاده از بخش خصوصيداخلی

فعالیت ها

شناسایی
نرم افزارهای طراحی، شناسایی شیوه های طراحی رقبا، شناسایی استانداردهای 
طراحی، شناسایی روش های مستندسازی، شناسایی روش های تست سالح هاي 

ورزشي، پلیسي

شناسایی متدولوژی طراحی سالح هاي پلیسي و 
شکاري، شناسایی نرم افزارهای اسکن قطعه، شناسایی 

نرم افزارهای تخصصی

انتخاب نرم افزارهای شبیه سازی ترسیمی و تحلیلی، انتخاب شیوه های خاص انتخاب
انتخاب نرم افزارهای تحت شبکهطراحی، انتخاب نمونه سازی سریع، انتخاب روش مستندسازی، انتخاب روش تست

کسب تکنولوژی نمونه سازی سریع، نرم افزار شبیه سازی تحلیل )خرید(، کسب کسب
نرم افزار تحت شبکهتکنولوژی مستندسازی، کسب تکنولوژی تست )همکاری(

کسب تکنولوژی نمونه سازی سریع، نرم افزار شبیه سازی تحلیل )خرید(، کسب بهره برداری
تکنولوژی مستندسازی، کسب تکنولوژی تست )همکاری(- آموزش نرم افزار

طبقه بندی، تأکید در قراردادها، ایجاد انگیزه در کارکنان، ثبت برخی نوآوری هامحافظت

جدول 6 : جدول وقایع -  فعالیت ها 



ت جامع
ت کیفی

ت فناوری بستری برای استمرار و توسعه ی مدیری
نظام مدیری

32

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال پنجم- شماره 1 - پیاپی 15 - بهار 1394

ــع- فعالیت هــا، ارتبــاط فعالیت هــاي  بعــد از ثبــت وقای
انجام شــده بــا کارکردهــا و وظایــف مدیریــت تکنولــوژي 
پرســش نامه اي  به وســیله ی  ســپس  شــد.  مشــخص 
نیــز  دقیق تــر  به طــور  فعالیت هــا  اثربخشــي 
ــدي  ــفانه جمع بن ــت. متأس ــرار گرف ــي ق ــورد ارزیاب م
اطالعــات حاصــل از پرســش نامه ها، حاکــي از ایــن 
انجام شــده در پنــج  مســئله بــود کــه فعالیت هــاي 
ــال  ــه س ــراي س ــده ب ــته و برنامه ریزي ش ــال گذش س
ــر  ــوژي را در بـ ــت تکنول ــف مدیری ــام وظای ــي، تم آت
ــز از  ــا نی ــي فعالیت ه ــالوه اثربخش ــه ع ــد. ب نمي گیرن

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــي برخ ــه پائین درج

5( جمع بندي نتایج و پیشنهادات

تکنولــوژي  مدیریــت  نظــام  تحقیــق  ایــن  در 
ــي  ــورد ارزیاب ــال، م ــدل ف ــاي م ــام برمبن ــرکت صن ش
در  کــه  داد  نشــان  ارزیابــي  نتیجــه ی  قرارگرفــت. 
ــمندي در  ــوع و ارزش ــاي متن ــام فعالیت ه ــرکت صن ش
تحقــق محصــوالت مــورد نیــاز مشــتری و در راســتای 
ــرد  ــورت مي گی ــرکت ص ــوژی ش ــطح تکنول ــای س ارتق
ــاط  ــد ارتب ــع فاق ــر مواق ــا در اکث ــن فعالیت ه ــی ای ول
به  عــالوه  هســتند.  )سیســتمی(  مؤثــر  و  منطقــی 
بــرای  طراحی شــده  قبــل  از  و  مشــخص  رویــه ای 
ایــن اقدامــات بــر ارتقــای ســطح  ارزیابــی تأثیــر 

عملکــرد ســازمان وجــود نــدارد. 
عــدم  و  فرایندهــا  مثبــت  تأثیر پذیــری  عــدم 
کاهــش  موجبــات  می توانــد  فناوری هــا  هم افزایــی 
کارایــی سیســتم و افزایــش هزینــه ی تصمیم گیــری 
همان طور کــه  آورد.  به وجــود  را  مدیــران  بــرای 
از  پــس  شــرکت،  ارشــد  مدیــران  نظــر  براســاس 
ــداد در  ــن رخ ــوع ای ــر وق ــان ب ــج، اذع ــه ی نتای ارائ
کیفیــت  توســعه ی  در  پشــتوانه  بــدون  پیگیــری 
ــت و  ــده اس ــاهده ش ــای آن مش ــوالت و فراینده محص
ــا، در  ــرانه ی هزینه ه ــش س ــورت افزای ــر به ص ــن ام ای

تــراز مالــی حســاب ها قابــل رؤیــت اســت.
بــه  ورود  از  قبــل  می شــود،  پیشــنهاد  بنابرایــن، 
نظــام  طراحــی  جامــع،  کیفیــت  توســعه ی  فــاز 

ــورت  ــرکت ص ــن ش ــوژی در ای ــت تکنول ــع مدیری جام
ــاط  ــا، ارتب ــف فراینده ــوت و ضع ــاط ق ــا نق ــرد ت پذی
حوزه هــای  بــا  آن هــا  هم راســتایی  آن هــا،  بیــن 
ــی  ــا و اثربخش ــن فناوری ه ــی بی ــب و کار، هم افزای کس
ــور  ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــل ش ــی حاص ــتم اجرای سیس
ــی طراحــی سیســتم،  ــوان براســاس اصــول و مبان می ت
ــی  ــی تفصیل ــپس طراح ــی و س ــی مفهوم ــدا طراح ابت
ــرایط و  ــا ش ــب ب ــوژی را متناس ــت تکنول ــام مدیری نظ

ــام داد. ــام انج ــرکت صن ــای ش نیازه
ــام  ــی نظ ــه در طراح ــت ک ــه ذکراس ــن الزم ب همچنی
ســاختار  الزامــات،  شــرایط،  تکنولــوژی،  مدیریــت 
قرار گرفتــه   مد نظــر  صنــام  شــرکت  رویه هــای  و 
مدیریــت  نظــام  تطبیــق  بــرای  تــالش  حداکثــر  و 
تکنولــوژی بــا وضعیــت موجــود شــرکت صــورت پذیــرد. 
پیاده ســازی  جریــان  در  می رســد  به نظــر  اگر چــه 
نظــام مدیریــت تکنولــوژی تغییــر دربعضــی از ارکان و 

باشــد. اجتناب ناپذیــر  ســازمان  رویه هــای 
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