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  چكيده 
به عنـوان   فناوريها از تغييرات  زه سازمانامرو. به تنها سالح رقابتي كشورها تبديل شده است فناوريدر جهان پر از تغيير امروزي، 

روي مؤثر ايـن تغييـرات    و يا دنباله فناورانهايجاد تغييرات  لذا. نمايند وكارهاي خود استفاده مي اي جهت ايجاد فرصت براي كسب وسيله
ر اغلب متون تخصصـي مفهـوم   اما د. ون سازمان استرهاي د سازي تالش هاي مدوني جهت ايجاد وحدت رويه و يكپارچه راهبرد نيازمند
هـاي ارائـه شـده را بـا مشـكل مواجـه        اي از پيچيدگي و ابهام نقل شده است كه بكارگيري الگوها و مدل با درجه راهبرد فناوريتدوين 

مجلوف مشخص نشده است كه اگر سازمان مورد بررسي يك سـازمان خـدماتي باشـد چگونـه      -براي مثال در مدل هكس. ساخته است
را  هـاي خـدماتي   يعنـي ابهـام در برخـورد بـا سـازمان      تر اين نقيصه و در حالتي كلي. را مشخص نمود راهبرد فناوريواحدهاي توان  مي
بـا تلفيـق   حاضر سـعي شـده تـا     اساس در مقاله بر اين .مشاهده نمود راهبرد فناوريهاي ارائه شده براي تدوين  توان در بيشتر مدل مي

 راهبـردي هاي تعريف واحدهاي فني  پيشنهاد گردد كه نه پيچيدگي بومي كشورهاي  مبتني بر واقعيتالگويي ملموس و نظريات موجود 
تـدوين   ،بيشـتر موضـوع   تبيـين منظـور   بـه  انتها نيزدر . داشته باشد هاي موجود راهبردلحاظ كردن در مشكلي را داشته باشد و نه ...  و

  .موردي ذكر گرديده است يك شركت خدماتي در قالب مطالعه براي راهبرد فناوري
  

  ، ژئوتكنيكفناوريمديريت  مجلوف، مدل ليتل، -مدل هكس ،راهبرد فناوري: واژگان كليدي

  
  عهده دار مكاتبات ∗
  Ekhtiarzadeh@ut.ac.ir :و آدرس پست الكترونيكي 021- 88938120: شماره نمابر +
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  مقدمه -1
موج بلنـد خـود    ف دانشمند روسي هنگام ارائه نظريهكندراتي

بنيـادين  هـاي   طور مشخص اهميت نوآوري اولين كسي بود كه به
 50جهان در فواصل  قتصاديا را به عنوان پيشران توسعه فناورانه

هـاي پـس از    د اينكه در سالالبته با وجو. مطرح نمود سال 60تا 
بسـياري بـه آن وارد شـد، امـا هنـوز       ارائه ايـن نظريـه انتقـادات   

، در متـون  كـه وي در كتـاب خـود ارائـه داد    چارچوب مفهـومي  
بـه اعتقـاد   . ]10[گيـرد   مربوط به نوآوري مورد تأكيـد قـرار مـي   

هاي ارتباطي و اطالعـاتي   فناوريج پنجم با تكيه بر كندارتيف مو
اي كـه از نظـر دور مانـده اسـت      امـا نكتـه  . انتشار خواهـد يافـت  

بـر خـالف    باشـد كـه  مـي هاي قبلـي   موج آخر با موجهاي  تفاوت
سـبب   فناروانـه هـاي بنيـادين    هاي قبلي كه ظهـور نـوآوري   موج

سـبب  شد، موج آخـر   مي فناوريتوانمند شدن كشورهاي صاحب 
كــه لزومـاً مبــدع ايــن  گرديـد  توانمنـد شــدن سـاير كشــورهايي   

ارتباطـات و اطالعـات در حقيقـت    فنـاوري  . نـد ا هها نبـود  فناوري
ان برداشــته شــدن يــنشــر دانــش و از م حــوزهموجـب گســترش  

پنجم شاهد ورود رقبـايي بـه    بنابراين دوره. مرزهاي دانش گرديد
ساساً اسمي از آنهـا  هاي قبلي ا هاي جهاني بوده كه در موج صحنه

به همين جهت در عصر حاضر بـا توجـه بـه    . در ميان نبوده است
المللـي، گـام    حجم دانـش در اختيـار و آگـاهي از تجربيـات بـين     

برداشتن در راه توسعه و ايجاد شكوفايي اقتصـادي و سـوق دادن   
ايـن  . تر از گذشته خواهد بود كشور به سوي اقتصاد صنعتي سهل

. شدن اسـت  داشت ديگري از مفهوم صنعتيموضوع در حقيقت بر
 ه جريـان تغييـرات اجتمـاعي، توسـعه    در فرآيند صنعتي شدن س

با يكديگر همگرا شده و كشـور را   فناورانههاي  اقتصادي و نوآوري
. نمايـد  به يك كشور صنعتي تبديل مـي  ،از حالت در حال توسعه

ــارات     ــه از عب ــده ك ــاهده ش ــز مش ــون ني ــه در برخــي از مت البت
شدن نيز به جـاي توسـعه    شدن و حتي غربي شدن، مدرن يصنعت

  . ]11[اقتصادي استفاده شده است 
صــنعتي شــدن از بحــث بــا تمــامي ايــن احــوال هنــوز هــم  

نيل به يـك سـطح   . هاي توسعه اقتصادي است برانگيزترين مقوله
شـدن   زندگي بهتر يا به عبارتي افزايش درآمـد ملـي، بـا صـنعتي    

رد و ايـن واقعيتـي اسـت كـه تمـامي      كشورها ارتباط مستقيم دا
در اين راسـتا حتـي   . كشورهاي امروز جهان، با آن مواجه هستند

درآمدي كه به دليل فشار رشد جمعيت در معرض  اقتصادهاي كم
خطر تمام شدن منابع طبيعي قرار دارند، بايد با ايجاد تحـرك در  

شـمار محلـي و كوچـك خـود      هاي توليدكنندگان انگشت كوشش
ميـردال   .]5[به توسعه اقتصادي مدرن دست پيـدا كننـد   بتوانند 

رابطـه ميــان توسـعه اقتصــادي و صــنعت را بـدين طريــق شــرح    

حجم صنايع ماشيني در هر جامعه، معـرف بـاال بـودن    «: دهد مي
در كشورهاي مترقي توسعه صنايع ماشـيني  . سطح توليدات است

 با پيشرفت شايان توجه اقتصادي و افزايش سـطح زنـدگي عامـه   
همراه بوده است و قسمت اعظم توليدات اين كشورها صـرف بـاال   

اما مشكل اساسي كه . »]3[شود  بردن سطح زندگي خود آنها مي
درآمد با آن روبـرو هسـتند، آن اسـت كـه چگونـه       اقتصادهاي كم

توانند همراه بـا رشـد مكمـل كـار و سـرمايه، نيـروي كـار را         مي
كـه ايـن اقتصـادها    بـه محـض آن  . نماينـد جانشين منابع طبيعـي  

بـه منـابع    آنهـا  آميزي صنعتي شوند، وابسـتگي  صورت موفقيت به
در ايـن مرحلـه، رشـد    . طبيعي به سرعت كـاهش خواهـد يافـت   

اقتصادي پايدار به چگونگي باال رفتن انباشت سرمايه بستگي دارد 
بنـابراين   .]5[كنـد   و جانشيني آن را با نيروي كـار تسـهيل مـي   

هـاي مهـم اقتصـادي كـه      ي از بخـش بخش صنعت به عنوان يكـ 
اي  توانسته سهم مؤثري در رشد توليد داشته باشد از اهميت ويژه

از اين رو بسياري از اقتصـادهاي در حـال توسـعه    . برخوردار است
تحت فشار جمعيت زياد و محدوديت جدي منابع طبيعي، تـالش  

امـا ايـن   . كنند تا به صنعتي شدن خود شتاب بيشتري بدهند مي
مؤثر جهت تحقق چنين  راهبردگردد كه  اساسي مطرح ميسؤال 

  تواند باشد؟ امري چه مي
انباشـت   ،بنابر نظريات اقتصادي مطرح شده در حوزه اقتصـاد 
. باشـد نميسرمايه شرط الزم براي توسعه صنعتي است، اما كافي 

هاي انساني و سازماندهي و  استفاده مؤثر از اين سرمايه به ظرفيت
هـاي   مشـي  خـط  .توليـدي بسـتگي تـام دارد    هـاي  بسيج ظرفيت

هـاي دولتـي و    استفاده از منابع در سطح كالن با تكيه بر سياست
سـازي و محقـق سـاختن ايـن      ملي تعيين خواهد شد، امـا پيـاده  

ها و باالخص بخـش صـنعت    ها نيازمند تالش ساير بخش سياست
بر اين اسـاس اعضـاي تشـكيل دهنـده يـك صـنعت        .خواهد بود

برداري از اين سرمايه را بر عهده  نقش محوري در بهره) ها شركت(
هايي هستند كه به منظور رفـع   اين اعضاء سيستم. خواهند داشت

 فنـاوري اند و  نيازهاي اجتماعي يا نيازهاي مشتريان طراحي شده
ها نيز بـراي فـراهم    شركت. در آنها نقشي محوري را بر عهده دارد

را  فنـاوري اند كه بتوانند  هنمودن ساز و كاري ايجاد و طراحي شد
بنـابراين چنانچـه شـركتي    . نيـاز قـرار دهنـد    آن رفع در خدمت

بـرداري   بهـره  آناز  ،مناسـب  فنـاوري بخواهد عالوه بر شناسـايي  
هايي را  راهبرد فناوريمناسبي نيز به عمل آورد، بايد جهت مقوله 

هاي سـازمان   راهبردتدوين نمايد كه در راستا و هماهنگ با ساير 
 راهبـرد هاي كسب و كـار بـا   راهبردبنابراين متصل نمودن . باشد

شـركت خواهـد    راهبرداهميتي اساسي در شكل دادن به  فناوري
كنـد   به سازمان كمـك مـي   فناوريمناسب  راهبردتدوين . داشت
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انــد و كمتــر بــه مقولــه خــدمات و  ريــزي در نظــر گرفتــه برنامــه
بـه همـين دليـل در    . محصوالت غيرملموس پرداخته شده اسـت 

مقاله حاضر سعي بر اين است تا با تلفيق رويكردهاي موجـود بـه   
سازي آن در محيط صـنعتي كشـور از    كه پياده بداالگويي دست ي

ضمن اينكـه كـاربرد    .سهولت و اثربخشي بيشتري برخوردار باشد
هــاي خــدماتي نيــز  بــراي بخــش راهبــرد فنــاوريآن در تــدوين 

   .الوصول باشد سهل
  

  پيشينه تحقيق -2
تـوان بـه    ، مـي فنـاوري با بررسي پيشـينه تحقيـق در حـوزه    

 راهبـردي فنـاوري  هت تبيين نقـش  هايي دست يافت كه ج تالش
اما در اين بين شايد بتوان به كندراتيف بـه عنـوان   . اند انجام شده

در واقع توجه كندراتيوف . يكي از پيشگامان اين بحث اشاره نمود
عطفي در نگرش  هبه عنوان ماهيتي مستقل، نقط فناوريبه مقوله 

نكه تـا  حتي با وجود اي. گردد محسوب مي فناوري هنسبت به مقول
در  1مـنش . ه اسـت ها بعد چندان توجهي به اين ماهيت نشد سال

سيكل طوالني را بررسي كرد و چنـين نتيجـه    هپديد 1979سال 
هاي جديد بنيادي در ابتداي هر مـوج طـوالني،    فناوريگرفت كه 

در سـال   2گراهـام و سـنگ  . كننـد  اقتصادي را تحريك مي هتوسع
هـا مسـبب    ختراعات و نوآورينيز بر اين اعتقاد بودند كه ا 1980

در سـال   ]12[ فردريك بتز. آغاز سيكل طوالني اقتصادي هستند
ي موج طـوالني قـرار دارد،   عنوان نمود فرآيندي كه در ورا 1987
 نيـز  سـاموئل فلمينـگ   .اسـت ) فنـاوري بعد از رشد كامل (تعامل 

اثري رقابتي دارد كه به  فناوريسازد كه  خاطر نشان مي) 1991(
در تفكيـك ارزش  (يكـي مزيـت بـازار    : گـردد  اعمال مي دو شيوه
هاي حاصـله   جويي در بهبود صرفه(مزيت هزينه  ديگريو ) افزوده

كند كه بـراي برخـورداري از    در ادامه تشريح مي وي). درسيستم
نقـش   ههـا بايـد دربـار     زمـان، شـركت   صورت هـم  هر دو مزيت به

طريـق   آگاهي ازاين  كه ها آگاهي داشته باشندراهبرددر  فناوري
بنـابراين وي  . گـردد  پاسخ دادن به سؤاالت اساسي زير حاصل مي

توان بـه نگرشـي    معتقد است كه با پاسخگويي به اين سؤاالت مي
  :دست يافتفناوري مناسب نسبت به 

   مبناي رقابت چيست؟) 1
هايي بايد بـه حـد    فناوريبراي اينكه بتوانيم رقابت كنيم، چه ) 2

   كمال برسند؟

  
1 Mensch 
2 Graham & senge 

 ها در چه حدي است؟ فناوريدر اين  شركتوانمندي رقابتي ت) 3
 ]13[شركت چه بايد باشد؟  راهبرد فناوريو 

، زمينــه را بــراي فنــاوريريــزي  بــه برنامــهراهبــردي نگــرش 
راهبردهـاي  در تعيين راهبردي ريزي  هاي برنامه كارگيري مدل به

هـاي تحليلـي را بـراي     فراهم نموده و انديشـمندان مـدل   فناوري
هـايي مشـابه    اند كـه برخـي از آنهـا قـدم     توصيه نمودهآن دوين ت

هـا، بـا    استراتژيسـت . نمايند سازمان را دنبال مي راهبردهاي  مدل
 بـه  ،توجه به تحوالت صنعت، بازار، شـرايط محيطـي و مـديريتي   

هـاي مختلفـي را در    منظور دستيابي به اهداف مورد نظـر نگـرش   
هـا سـبب    اين نگرش. اند رفتهبراي سازمان درنظر گراهبرد تدوين 

. گرديـده اسـت   راهبرد فناوريي متفاوت در تدوين يها ايجاد مدل
 3يـابي  براسـاس نگـرش موقعيـت    ]7[افرادي مانند هكس و پورتر 

. انـد  ارائه نمـوده  راهبرد فناوريتدوين  ههاي خود را در زمين ل مد
ار يابي كه بر روي ساختار بـاز  كه برخالف ديدگاه موقعيت در حالي

كند، حاميان رويكرد مبتني بر  و موقعيت صنعت در آن تمركز مي
. دهنـد  ها و منابع بنگاه قرار مـي  شروع خود را مزيت ه، نقط4منبع
مفهومي شايستگي شركت اين است كه منبع واقعي مزيت  هزمين

هـاي آن   مـدت و پايـدار يـك شـركت، شايسـتگي      رقابتي طوالني
كه دليلي روشن  باشدميشركت  هاين عامل مشخص. شركت است

نيازهـاي  . كنـد  ها فراهم مـي  هاي عملكردي شركت را براي تفاوت
. كننـد  هاي شركت تغيير مـي  تر از شايستگي مشتري بسيار سريع

 شود از آخر شروع فناوريشود كه فرآيند  بنابراين ترجيح داده مي
اي از  و به عنوان جستجو براي يافتن كاربردهـاي جديـد، مجوعـه   

براين اساس آقايان . ]4[اي شركت مدنظر قرار گيرند ه شايستگي
 زا در اَوِني، نوماگـامي و ايتـامي و كيـه   . ، دي]14[ پراهاالد وهمل

تصويري متفاوت و برداشتي كامالً پويا از محيط رقابت، با تمركـز  
ارائـه   راهبرد فنـاوري هايي را براي  مدل بر نگرش مبتني بر منبع،

 هانـد كـه جهـت توسـع     افرادي نيز بودهدر بين محققين . اند كرده
شرايط محيطـي و تجـارب   به هاي خاص با توجه درحوزه فناوري

انـد كـه ايـن     هاي متفاوتي را ارائه نمـوده  علمي و فني خود، مدل
تـوان از   در اين گـروه مـي  . آنها بوده است هها مبتني بر تجرب مدل

  .]7[كنزي نام برد آلن و مك -، بوز]9[ليتل : افرادي مانند
به هر حال بـا توجـه بـه وضـعيت رقابـت در صـنعت كشـور،        

ايع توان چنين تصور نمود كـه بـه دليـل تمـاس محـدود صـن       مي
، تغيير و تحول در محصوالت توليدي با با بازارهاي جهاني داخلي

اين كندي و . افتد نرخ كمتري نسبت به ميانگين جهاني اتفاق مي

  
3 Positioning 
4 Resource based 
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مشـاهده  قابل  ،رح كشورر توليدات بسياري از صنايع مطدتعلل را 
توان به مقايسـه توليـدات خـودرو، لـوازم      براي مثال مي( باشدمي

با تنـوع محصـوالت رقبـاي خـارجي     ... افزار، آلياژها و خانگي، نرم
هـاي   رسـد كـه اسـتفاده از مـدل     بنابراين به نظر مي). اشاره نمود
 راهبـرد فنـاوري  بـراي تـدوين    ،يـابي  رويكـرد موقعيـت   مبتني بر
بنـابراين بـه منظـور    . ها مبتني بـر منبـع باشـد    تر از مدل مناسب

مجلـوف   -از دو مدل هكس راهبرد فناوريپيشنهاد الگوي تدوين 
  .و ليتل استفاده شده است

 راهبـرد از  منشعب راهبرد فناوري 6و مجلوف 5مدل هكسدر 
هـاي  راهبرديكـي از   و آن را به عنـوان  در نظر گرفته شده 7بنگاه

در اين  .گيرند در نظر مي وكار هاي كسباهبردرميان عملياتي در 
اين  در .است شركت و كسب و كار دوين راهبردمدل اولين گام ت

بنگاه ابتدا با توجه به مأموريت، نقاط ضعف و قوت، تهديدات  گام
كـالن   راهبـرد  ههاي رقابتي خود اقدام بـه تهيـ   و برنامه راهبردي

به صـورت كـالن    ورانهفنانيازهاي  هحوز آنبا تدوين د كه نماي مي
در بنگـاه   وكـار  كسـب  راهبـرد تـدوين  سـپس  . گردد مشخص مي

سـازي   سـبب شـفاف   آنتـدوين   كـه  گيـرد  دستور كار قـرار مـي  
ــ  ــاه در زمين ــت بنگ ــي كســب همأموري ــار م ــود وك ــين . ش ــا تعي ب

هـاي اجرايـي    كسب و كـار و برنامـه   ههاي بنگاه در زمين مأموريت
الزم  فناورانـه هـاي   ازمنديها، ني يفناورسياهه مشخص، از طريق 

براي پشتيباني واحدهاي تجاري، كه باعث ايجاد رقابت يا تقويـت  
   .خواهد شدگردند، فراهم  ت رقابتي مييمز

-راهبرد فناوري مـي گام بعدي دراين مدل، تعيين واحدهاي 
هايي كـه داراي   يفناوردر يك محصول يا فرآيند محصول، . باشد

 راهبـرد فنـاوري  عنوان واحدهاي به  هستندمهارت و نظم يكسان 
  ايــــــن واحــــــدها داراي  . گردنــــــد تعريــــــف مــــــي 

مندي بنگـاه از مزيـت    هاي محوري هستند كه سبب بهره فناوري
رقابتي شده و به همين جهت، در تجزيه و تحليل محيط داخلـي  

نكته مهـم اينجـا اسـت كـه     . گيرند و خارجي مورد توجه قرار مي
د نـ اي باشد كـه بتوان  د به اندازهباي راهبرد فناوريواحدهاي  هدامن

در محصـول يـا   ) 2را دربرگيـرد،   فناورانـه  ههاي بـالقو  نوآوري) 1
نقـش بـالقوه در   ) 3فرآيند توليد به طور مستمر تأثيرگذار باشـد،  

از نظر توانمنـدي و ويژگـي   ) 4و  باشد ايجاد مزيت رقابتي داشته
  . ]8[ ها متمايز باشد نسبت به ديگر حوزه

  
5 Arnoldo C. Hax 
6 Nicolas S. Majluf 
7 Corporate strategy  

هدف از انجـام  . است ررسي محيط خارجيراي بگام بعدي اج
 ها، دستيابي به روند توسعه و تعيـين ميـزان جـذابيت    بررسياين 

ها و تهديـدات موجـود بـراي     ها و تعيين فرصت هر يك از فناوري
راهبـرد  كـه در قالـب واحـدهاي     اسـت هاي فعلـي بنگـاه    فناوري
رجي مهم در بررسي محيط خـا  مرحلهدو  .اند هتعيين شد فناوري

شناسـايي منـابع   عبـات اسـت از   آن  اولمرحلـه   كـه  وجود دارد
ارزيابي ميـزان جـذابيت   ز اعبارت آن  دوم مرحله ونوآوري بالقوه 

ها بوده و يا  حال استفاده از آن بنگاه در كههايي  فناوريهريك از 
ها در محصـوالت يـا فرآينـدهاي خـود      فناوريدر نظر دارد از اين 

زمـاني از جـذابيت بـااليي     فنـاوري يـك  . دباش، مياستفاده نمايد
برخوردار است كه بتواند بـه صـورت قابـل مالحظـه اي موقعيـت      

  . را پشتيباني نمايد رقابتي را در حوزه تجاري افزايش داده و آن
تعيين نقـاط قـوت و    و هاي داخلي فناوريررسي بعدي ب قدم

ه ضعف بنگاه در مقابل رقبا و مشخص كردن ميزان توانمندي بنگا
ضـمن اينكـه   . اسـت مربوطه  راهبرد فناوريدر رابطه با واحدهاي 

از طريـق ايجـاد   كـه   خواهـد بـود  آن كردن  رابطه مند گام بعدي 
تـدوين  . گيـرد  شـكل مـي   فنـاوري ماتريس جذابيت و توانمنـدي  

تدوين شده و مشـخص   راهبردسازي  جهت پياده راهبردي هبرنام
فـوق، آخـرين    هبرنامـ مورد نياز براي اجـراي   هكردن ميزان بودج

  . ]8[ دهد مدل مذكور را تشكيل مي همرحل
دل ديگري كه در اين مقاله مورد تأكيد قرار خواهد گرفت، م

بايد  راهبرد فناوريمعتقد است كه باشد كه وي مي مدل ليتل
در اين ديدگاه هر  .سازمان باشد 8هاي اساسي مبتني بر توانمندي

فرد  هاي منحصربه انمنديها يا تو سري قابليت سازمان از يك
و  بودههاي رقيب ن برخوردار است كه قابل تقليد توسط سازمان

ها  سازمان بايد براي كسب موقعيت رقابتي خود بر اين توانمندي
بر اساس اين فرآيند اولين گام، شناخت وضع موجود . دنمايتكيه 

بررسي مشتريان، رقبا،  تواند شامل بازار است كه مي هو آيند
كنندگان، قدرت محصوالت جايگزين و  هاي توزيع، تأمين كانال

كليدي موفقيت در بازار  عواملگام بعدي شناسايي  .غيره باشد
و پس از آن، اقدام به شناسايي  اين عوامل در درون سازمان  است
اين . باشندميمؤثر   تعيين عوامل دروني موفقيت شود كه در مي

ه يكي از عوامل كليدي هايي هستند كه حداقل ب عوامل مشخصه
  . باشندمي مرتبط  موفقيت

تواند همزمان با تعيين عوامل دروني موفقيـت   گام بعد كه مي
هـايي كـه بيشـترين     فناوريانجام گيرد، عبارت است از شناسايي 

در پايـان  . كننـد  نقش را در تقويت عوامل دروني موفقيت ايفا مي
  

8 Core competencies 
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گذاري و  براي سرمايهي راهبردهاي  فناورياين فرآيند نيز انتخاب 
بـراي   را نهايـت مراحـل ذيـل   در  مـدل . توسعه انجام خواهدشـد 

  : است در نظر گرفته راهبرد فناوريتدوين 
فرآينــد  هايــن مرحلــه نتيجــ: فناورانــهـــ تعيــين نيازهــاي 1
شروع آن تعيين سهم بنگـاه از   هاست و نقط راهبرديريزي  برنامه
بـازار، تعيـين عوامـل    / كـاال بازار، تعيين عوامـل رقـابتي در   / كاال

هاي سـازگار بـا ايـن عوامـل و در      فناوريكليدي موفقيت، تعيين 
  . استكليدي موفقيت  عواملها با آننهايت تعيين ارتباط 

هـا بـه منظـور     فنـاوري و انتخـاب   راهبرديت يـ تعيين اهم2
ـ   فناوريدر اين مرحله : كليدي موفقيت عواملدستيابي به  ه هـا ب

و  راه در ،كليـدي ، ايـه پبتي آنها به چهـار دسـته   اثرات رقا هواسط
  .شوندتقسيم مي نوظهور
در ايـن مـدل   : بنگـاه  فناورانـه ـ تعيين نقاط ضعف و قـوت  3

بنگاه جهت رقابت به پـنج دسـته تقسـيم     فناورانههاي  توانمندي
و  قابـل دفـاع  ، مطلـوب ، قـوي ، رهبر بـازار : شود كه عبارتند از مي

   .ضعيف
راهبرد دن رابطه مند نمو: راهبرد فناوري رابطه مند سازيـ 4

هـا  آنو اهميـت   فنـاوري زمان سطح رقابتي  از تحليل همفناوري 
را جهـت تعيـين   فناورانـه   ياهاين تحليل پيشـنهاد . شود آغاز مي

  .دهد بنگاه ارائه مي فناوريموقعيت 
راهبرد هاي فوق جهت تدوين  كارگيري مدل بهدر عين حال 

لذا در بخش . است يازمند تأمل بيشترامري است كه ني فناوري
سازي اين  نسبت به تغييرات مورد نياز جهت پياده ،الگو ارائه
  .ها توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد مدل

  
  راهبرد فناوريمنظور تدوين  الگوي پيشنهادي به -3

بر  عنوان شد، الگوي پيشنهادي سطور قبليطور كه در  همان
استوار گرديـده   مجلوف و ليتل، -اساس تلفيقي از دو مدل هكس

هـا بـر اسـاس رويكـرد      ه هر دوي اين مـدل كاين هبا توجه ب. است
بنيان نظـري امكـان تلفيـق     اند، از لحاظ يابي مطرح شده موقعيت

الزم  ي پيشـنهادي الگو توضيحاما قبل از . اين دو مدل وجود دارد
    .ودهاي قبلي اشاره ش ايجاد تغيير در مدلاست تا به برخي داليل 

آن هـاي   و تدوين طرحراهبردي ريزي  چنانچه به سابقه برنامه
كـه گـرايش بـه سـمت     گردد ميدر كشور مراجعه شود، مشاهده 

ها در بخش قابل تـوجهي از صـنعت   آنو تدوين  راهبرديمديريت 
هـا بـا صـرف     بر اين اساس شركت. هاي اخير است محدود به سال

اقـدام   راهبرديهاي  رحهايي قابل توجه نسبت به تدوين ط هزينه
تأكيد زيـادي بـر    ها ارشد شركت انمديربه همين دليل . اند نموده
ناديـده گـرفتن و    لـذا . خواهنـد داشـت  هاي تدوين شـده  راهبرد

بـه  شـركت،   راهبرد فنـاوري دخالت ندادن آنها در فرآيند تدوين 
چـرا كـه اگـر     .ظاهر خواهد شد آنين تدوعنوان مانعي بر سر راه 

گردد،  ها تدوين مي راهبردفارغ از ساير  اهبرد فناوريرعنوان شود 
و اين شـائبه   شدهاعتنايي از سوي مديران  به نوعي سبب بروز بي

ســازد كــه ايــن فرآينــد يــك امــر   را در ذهــن آنهــا متبــادر مــي
اي به جز اتالف وقـت و منـابع سـازمان     كاري است و نتيجه دوباره

كـه نتـايج حاصـله بـا     اين امكان وجـود دارد   زيرا ؛نخواهد داشت
بنابراين مدل ليتل در  .اي شركت همخواني نداشته باشدراهبرده

هـا   همان ابتداي امر با مقاومت از سـوي مـديريت ارشـد شـركت    
 -بـا توجـه بـه اينكـه در مـدل هكـس      لـذا   .گرديدمواجه خواهد 

هاي شركت شده است، اين مـدل  راهبرداي بر  مجلوف تأكيد ويژه
راهبـرد  مناسـب بـراي تـدوين     جـايگزين تواند به عنوان يـك   مي

وكار  كسب راهبردضمن اينكه فرآيند تدوين  .مطرح گردد فناوري
بندي بازار  شركت مراحل ابتدايي مدل ليتل يعني بخش راهبردو 

  .و شناسايي عوامل كليدي موفقيت را در خود مستتر دارد
اما در عين حال كه مدل هكس از مزيـت انطبـاق بـا شـرايط     

با انتخاب صرف مدل هكس در روند اجرايـي  دار است، فوق برخور
 تـرين  در اين ميـان عمـده  . پديد خواهد آمد ديگريكار مشكالت 

. شركت اسـت سطح در  مشكل شناسايي واحدهاي فني راهبردي
حتـي در متـون نگاشـته     راهبـردي واحدهاي فني  چرا كه مفهوم

مبهم است و تفهيم اين موضـوع   شده توسط هكس و مجلوف نيز
كـارگيري   هنگام بـه  .خواهد بوداصالح نگرش آنها امري مشكل  و

كـه مـديران بـا وجـود ارائـه       شـود  مشاهده ميدر عمل اين مدل 
، اين واحـدها را در قالـب واحـدهاي    مشاورينتوضيحات از سوي 

ايـن  انتخـاب  با بنابراين . خواهند گرفتسازمان در نظر اي  وظيفه
ران و آمـوزش رويكـرد   نسبت به اصالح نگـرش مـدي   ديا بايمدل، 

و يا اينكه مشاورين را به نحـوي در فرآينـدهاي    كردهكس اقدام 
دها را حـ وكار درگير نمود كه خود توانايي تشـخيص ايـن وا   كسب

داشته باشند كه البته هر دوي اين رويكردها زمان و هزينه خاص 
، اسـتفاده از مـدل هكـس   دومين مشـكل   .نمايد خود را طلب مي
ماهيـت  هـايي اسـت كـه     دل با وضعيت شـركت انطباق مفاهيم م

تعريـف واحـد فنـي     هـا  شـركت در ايـن دسـته از   . دارندخدماتي 
بـا مشـكالت    با توجه به توضيحات ارائه شـده در مـدل،   راهبردي
بر ايـن اسـاس بـه علـت نـاملموس بـودن       . استهمراه  اي عديده

تـر از   خروجي فرآيندها، امكان تعريف اين واحدها بسـيار مشـكل  
اين مطلب تا آنجا اهميت دارد كه باشد و ميهاي توليدي  سازمان

هكـس و   هنوشـت  ،]8[راهبـرد  حتي در كتـاب فرآينـد و مفهـوم    
هــاي توليــدي تكيــه شــده و بــه  مجلــوف نيــز بــر روي ســازمان

  . هاي خدماتي اشاره نشده است سازمان
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هـر  تحليل جـذابيت  كارگيري اين مدل،  ديگر براي به مشكل
اطالعـات   بايـد بدين لحـاظ  . است راهبردي ييك از واحدهاي فن

ايـن موضـوع خـود نيازمنـد     آوري گردد كـه   وسيعي از بازار جمع
هـا   به همين دليل شـركت . هاي مربوطه خواهد بود افزايش هزينه

منـابع   محدود بهعمدتاً براي دستيابي به اطالعات مورد نياز خود 
ــي  ــاتي درون ســازماني م ــگرد اطالع ــذا . دن ــه نظــرات ل  رجــوع ب

مزيتي كه در مدل ليتل  .از اعتبار نتايج خواهد كاست كارشناسان
هاي سازمان جداي از اينكـه خـدمت    خروجيين است كه ا ،نهفته

بنابراين . گيرد مدنظر قرار مي تصميمباشند يا كاال به عنوان واحد 
رسد كه با استفاده از اين مـدل، در ارتبـاط بـا تعريـف      به نظر مي

 چـرا كـه  . ري وجـود داشـته باشـد   واحد سنجش مشـكالت كمتـ  
مفهـومي بسـيار   ) هاي خـدماتي  ويژه شركته ب(خروجي سازمان 

نهايت و با توجه در  .هستندراهبردي تر از واحدهاي فني  ملموس
رسـد كـه مـدل     طور به نظر مي اين به مطالعه موردي انجام شده،

پيشنهادي ضمن برخورداري از نقاط قوت هـر دو مـدل، انطبـاق    
  .هاي خدماتي داشته باشد عملكرد سازمان هنحوبهتري با 

 

  
  در سطح بنگاه راهبرد فناوريالگوي پيشنهادي براي تدوين  اينمودار جعبهمدل  -1شكل 

  
نيز نشـان داده شـده اسـت، بـراي      1گونه كه در شكل  همان
 هاي موجود در سـازمان از مـدل هكـس اسـتفاده    راهبردتكيه بر 

شده و در ادامه براي پرهيز از برخورد با هرگونه شبهه در تعريـف  
ايـن  . فني از مدل ليتل اسـتفاده شـده اسـت    راهبرديواحدهاي 
 باشـد ميمرحله  دوازدهطور كلي داراي چهار گام اصلي و  روش به

  :خواهد بود ذيلكه مشروح آنها به ترتيب 
بـودن   راهبرديهاي  شناسايي شاخص ل عبارت است ازگام او

ـ    اين گام را مي. يك محصول ه چهـار مرحلـه   توان به طـور كلـي ب
هاي كيفي به منظور  كارگيري روش نخست به مرحله. تقسيم نمود

انـداز و رسـالت تعيـين شـده بـراي       ايجاد درك صـحيح از چشـم  
 روشاز با اسـتفاده  توان  ميدر اين راستا براي مثال . شركت است

نـد تـدوين   يدي كـه در فرآ افـرا ( ]4[شـركت   مصاحبه با نخبگان
به شـمايي كلـي از شـركت،    ) اند هاي شركت حضور داشته راهبرد
. تعيـين شـده بـراي آن دسـت يافـت     رسالت و اهداف  ،انداز چشم
اين اسناد . استامل بررسي اسناد و مدارك شركت شدوم  مرحله

هـاي   جلسـه  صـورت : تواند در برگيرنده مواردي چون ميو مدارك 
و يــا رســالت  ،انــداز اســتاي تــدوين چشــمشــوراي مــديران در ر

ــاي راهبرد ــركته ــدوين    ،ش ــوص ت ــديران در خص ــات م مكاتب
در ايـن   .باشـد ...  و انداز، رسالت چشم ، بيانيههاي عملياتي راهبرد

هاي كيفي همچون هرمنوتيـك   توان با استفاده از روش مرحله مي
ا بندي براي آنه ها را استخراج نمود و در ادامه نوعي طبقه شاخص
 -1: در اين روش هفت مرحلـه بـدين شـرح وجـود دارد    . ارائه داد

تعيين موضوعات  -2درك و فهم معاني متون به صورت جداگانه، 
بررسي  -4هاي موضوعي،  ها يا مجموعه شناسايي دسته -3فرعي، 

 -6بررسي پايـايي و روايـي،    -5هاي اطالعاتي به طرق ديگر،  داده
استفاده از مواد برگزيـده   -7و  هاي اسنادي سازي مجدد داده متن

و بـاالخص در   يمعموالً در مطالعات اينچنينـ . ]2[موردي معرف 
شـود،   از خارج سازمان انتخاب مي راهبردجايي كه مشاور تدوين 

در وهله نخست متخصصين درك نامشخصي از اسـناد و مـدارك   
بنــابراين مشــاور بــا بررســي ايــن اســناد، در . دنــدر دســترس دار

ضوعاتي است كه در درون محتواي اين اسناد وجود جستجوي مو
اي كـافي در ارتبـاط بـا موضـوع      چنانچه وي از دانش زمينه. دارد

ــي  ــوردار باشــد عل ــي برخ ــده م ــرات   القاع ــد مفروضــات و نظ توان
در ادامه نيز با طي كردن مراحل مورد نظـر  . نويسندگان را دريابد

ابراين در بنـ . بندي مشخصي از موضوعات حاصل خواهد شد طبقه
 راهبـردي هاي بالقوه براي  بايد ليستي از شاخصپايان اين مرحله 

 .بودن يك محصول تهيه شده باشد

 هاي كسب و كارراهبردتعيين الزامات حاصل از

 هاي رقابت  شناخت پايه

ارزيابي عوامل كليدي موفقيت  

   راهبرديهاي مهم يا  فناوريانتخاب 

   راهبردانتخاب محصوالت

 شركت راهبردتعيين الزامات حاصل از 

 ها يفناورعيت رقابتي تعيين موق

هاي مرتبط با هر دستهراهبردتدوين 
 ها فناورياز 

 هايفناورتعيين اثر رقابتي
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هاي حاصـله را در اختيـار    شاخصدر مرحله سوم از اين گام، 
ضـمن  تـا   شـود  مـي خواسـته  ا هـ خبرگان شركت قرار داده و از آن

مورد نظر خـود را  هاي  شاخصبررسي و تأييد يا رد موارد موجود، 
بنـابراين بـا طـي    . نمايـد بيـان   محصولبودن يك راهبردي  براي

هاي بـالقوه بـه طـور مسـتدلي      كردن اين مرحله فهرست شاخص
ها  البته براي افزايش قابليت اعتماد شاخص .قابل اتكاء خواهد شد

توان از نظـر خبرگـان خـارج از شـركت نيـز بـراي شناسـايي         مي
ه البتـه ايـن موضـوع بيشـتر در مـورد      ها استفاده نمود ك شاخص
 در مرحلـه  .اي مطلـوب خواهـد بـود    هاي فني و غيرزمينه شاخص

چهارم الزم است تا با مشاركت مديران شـركت نسـبت بـه تهيـه     
البته اين امكان وجـود دارد كـه   . ايدليستي از محصوالت اقدام نم

صـورت   در ايـن  كـه  تنوع محصوالت يك شركت بسيار زياد باشـد 
محصـوالتي كـه بـه    د تا كراز خبرگان شركت درخواست  توان مي

  .داينهستند را فهرست نمراهبردي نظر آنها 
در . ها دهي به شاخص وزندر اين الگو عبارت است از گام دوم 

الگـو، بايـد بـا انتخـاب     رحله پنجم نخستين مرحله از اين گام و م
. اقـدام نمـود  هـا   بندي شاخص اولويت يك روش مناسب نسبت به

 دهي مانند هاي متداول وزن روشتوان طيفي از  ي اين مهم ميبرا
ــي  ــله مراتب ــل سلس ــه و تحلي ــي 9تجزي ــواع روشگروه ــاي  ، ان ه

در ادامـه و پـس از   . استفاده نمـود ... خصه وشاگيري چند  تصميم
هـاي   مرحلـه ششـم انتخـاب شـاخص     ،هـا  دهي بـه شـاخص   وزن

عـدادي  الزم است تا ت جادر اين. است محصوليك  نبود راهبردي
بـه  . تر به عنوان شاخص نهايي انتخـاب شـوند   هاي مهم از شاخص

جمـع   اي از موارد كـه حاصـل   مجموعه توان مي عنوان يك راهكار
دست آمده بـراي يـك    ترين وزن بهاز بزرگ هاهاي آن وزن شاخص

   . است را حذف نمودتر  شاخص كوچك
هـاي كليـدي، انجـام     فناوريشناسايي  بعدي در اين الگوگام 
در ايـن گـام و در   . خواهد بـود  و بررسي محيطي فناوريمميزي 

پيشـنهادي را بـا    راهبـردي مرحله هفتم الزم است تا محصـوالت  
هاي موزون آزمون نمود تا مشخص گـردد كـه    استفاده از شاخص

شناسـايي   راهبـردي در مجموع كدام محصول به عنوان محصول 
، راهبـردي  تمحصوالدر مرحله هشتم و پس از انتخاب . گردد مي

و ) در صورت وجود(هاي استاندارد تدوين شده  با استفاده از روش
مرتبط بـا هـر    فناوري، درخت كارشناسان موضوعييا مصاحبه با 

هـاي اصـلي هـر    فناوريه و به دنبال آن زيرشدمشخص  محصول
يـك   الزم اسـت تـا   در مرحلـه نهـم نيـز   . گرددميفرآيند تعيين 

انجـام   راهبردي محصوالتريك از بررسي محيطي در ارتباط با ه
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تاريخچـه، سـير   شامل مستنداتي چون  دتوان بررسي مياين . دوش
تغييرات يا  و ارائه خدمت، توليد محصول روش ،تكاملي تجهيزات
جـايي اسـت كـه فرآينـد     مرحلـه دهـم   . اشدبا هايجاد شده در آن

مقصود از  .با تكيه بر روش ليتل انجام خواهد شدفناوري مميزي 
هر محصـول  هاي  فناوريتك زير تكي اين مرحله جاي دادن اجرا

  :استدر چهار دسته ذيل  راهبردي
كـاال يـا   (محصـول   ارائـه براي  اين فناوري وجود: پايه فناوري .1

بهـره   فنـاوري ضروري است، اما تقريباً تمامي رقبا از آن  )خدمت
مزيـت رقـابتي خاصـي را بـراي شـركت بـه دنبـال        لذا برند و  مي

 .تنخواهد داش
ــاوري .2 ــاوري : كليــدي فن ــن فن ــه خــوبي در محصــوالت و اي ب

 .فرآيندها حل شده و اثر زيادي بر روي مزيت رقابتي شركت دارد
توســط برخــي از رقبــا در حــال ايــن فنــاوري : درراهفنــاوري  .3

موقعيـت رقـابتي شـركت     درزيادي  بهبودو احتماالً بوده امتحان 
 .نمودخواهد ايجاد 

در مرحله تحقيقات ابتدايي قـرار  ي اين فناور: نوظهور فناوري .4
دارد و يا در ساير صنايع ظاهر شده اسـت و شـدت تـأثير آن بـر     

  .باشدنميروي مزيت رقابتي شركت مشخص 
هـاي   يازدهم با توجه به اينكه در هر يـك از بخـش   در مرحله

 يبايستبود،  خواهدشركت داراي رقبايي  ،و براي هر محصول بازار
بـه  فنـاوري  رقابتي شركت در زمينه هر موقعيت تعيين نسبت به 
  : اقدام نمودشرح زير 

و  فنـاوري شـركت سـمت و سـوي توسـعه     : رهبر مسلم بـازار  .1
كند و در صنعت به عنـوان پيشـرو    كاربردهاي جديد را تعيين مي

 .استدر نوآوري مطرح 
شركت قادر است فارغ از رقبا اقدامات فني محـدودي را  : قوي .2

از استقالل فنـي برخـوردار اسـت و از    بدين معني كه . انجام دهد
هاي جديد در امر توسعه  گيري توانايي فني الزم براي اتخاذ جهت

 .باشدميخود، برخوردار  فناورانه
خود را  فناورانهشركت قادر است كه موقعيت رقابتي :  مناسب .3

 .حفظ كند
تواند اقدام جديدي انجـام دهـد و معمـوالً بـه      نمي: قابل دفاع .4

 .كند ركت ميدنبال رقبا ح
قادر به حفظ كيفيت خدمات فني خود در مقابل رقبا : ضعيف .5

مدت به سوي منافع رقبا  كوتاهو تمركزش بر روي حمالت  نبوده
 .باشدمي

در . خواهد بـود  راهبرد فناوريتدوين در اين الگو ام خرين گآ
اثر رقابتي مشـخص   -با تشكيل ماتريس موقعيت دوازدهممرحله 
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در چه وضعيتي قرار  فناوريدر رابطه با هر  شد كه شركتخواهد 
مرتبط بـا هـر يـك از     راهبرد فناوريتوان  بر اين اساس مي. دارد

تـدوين   10هاي عمـومي فلويـد   راهبردرا بر اساس  فناوريطبقات 
در انتهاي اين مرحله نيز الزم اسـت كـه عـالوه بـر تـدوين      . نمود

هايي كـه در   يفناورهاي مرتبط با طبقات مختلف، از ميان  راهبرد
قرار دارند، تعيين شود كه بر روي » گذاري انتخابي سرمايه«گروه 
  . صورت خواهد گرفتگذاري  ها سرمايه فناوريكدام 
  

  موقعيت رقابتي  
 ضعيف/قابل دفاع مناسب قوي/ رهبر بازار

اثر رقابتي
   نگهداري  پايه  

  بازسازي
   بارور كردن   كليدي

ذاريگسرمايه    ايجاد  در راه
  انتخابي

      نوظهور 
  ]9[اثر رقابتي  -هاي عمومي در  ماتريس موقعيت راهبرد - 2شكل 

  
   گيري نتيجه -4

هـاي آتـي و بـا     رسد در سـال  بارزترين مشكلي كه به نظر مي
هـاي داخلـي    گيـر شـركت   المللي گريبـان  هاي بين ورود به عرصه

وصـاً  و خص راهبـرد فنـاوري  له عدم توجه به مـديريت  ئباشد، مس
لذا . هاي نوظهور و درراه است فناوريگرايش به سمت استفاده از 

هاي موجود  در مقاله حاضر سعي شده تا با استفاده از تلفيق مدل
ي، الگويي پيشنهاد شـود كـه از انطبـاق    فناوردر ادبيات مديريت 

بـدين لحـاظ بـا    . بيشتري با شرايط صنعت كشور برخوردار باشـد 
لوف و ليتل الگويي داراي چهار گام و مج -تكيه بر دو مدل هكس

در نهايـت نيـز بـا اسـتفاده از     . دوازده مرحله پيشنهاد شده اسـت 
در يـك شـركت    راهبرد فناوريمدل پيشنهادي نسبت به تدوين 

البته بايد توجـه داشـت كـه در هنگـام     . خدماتي اقدام شده است
ه يابي بهتر است كـ  هاي مبتني بر رويكرد موقعيت استفاده از مدل
حتـي در  . صورت گسترده مـورد توجـه قـرار گيـرد     تحليل بازار به

كنـد،   كه شركت به صورت انحصاري در بـازار فعاليـت مـي    حالتي
جهت شناسايي نقاط قوت و ضعف رقابتي بهتر است كه سـازمان  

در نهايـت  . هاي مشابه خارجي مقايسـه گـردد   موردنظر با سازمان
از مـدل پيشـنهادي،    گردد كه در صـورت اسـتفاده   نيز توصيه مي

فرآيندهاي سازمان مورد نظر، حداقل تا دو يـا سـه سـطح مـورد     
هاي  با انجام اين مهم ضمن شناسايي گلوگاه. شناسايي قرار گيرند

  
10 Chris Floyd 
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شركت مـادر   راهبرد فناوريتدوين : پيوست مقاله -5
  تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خـاك، يكـي   
-هاي تابعه وزارت راه و ترابري است كه به عنوان بـزرگ  از شركت
 .مطرح استدهنده خدمات ژئوتكنيك در كشور  ت ارائهترين شرك

دفتـر در مراكـز    26 گيـري از  اين شركت در حال حاضر بـا بهـره  
آزمايشـگاه بـا امكانـات مكانيـك خـاك و مقاومـت        38، ها استان
گـروه   18، واحد محلي كنترل كيفي در سطح ايران 400، مصالح

را دنبال  اهداف  خود گروه نظارت و طراحي 25 حفاري دوراني و
بررسي و تعيين : هاي اين شركت عبارتند از فعاليتاهم . نمايد مي

هــا و مصــالح  خصوصـيات فيزيكــي، شـيميايي و مكــانيكي خـاك   
بنـدي و مهندسـي    طبقـه  هـاي آزمـايش  تماميانجام ؛ ساختماني

تعيين مشخصات فيزيكي و شيميايي انواع مصـالح   خاك و سنگ؛
تهيـه و   هـاي معتبـر؛   اسـتاندارد اعم از قيرها، سيمان و مقايسه با 

تعيـين مقاومـت مصـالح     هاي اختالط آسـفالت و بـتن؛   ارائه طرح
 هاي عمرانـي؛  كنترل كيفي پروژه ؛...)فوالد، بتن، آجر، موزائيك و(

ــه ــاري و نمون ــور   حف ــات در ام ــرداري خــاك و ســنگ و تحقيق ب
ــر پــروژه ژئوتكنيــك؛ هــاي اصــلي،  هــاي راه طراحــي و نظــارت ب

هاي بـزرگ، تونـل و بهسـازي و روكـش      ها، پل فرودگاهها،  آزادراه
هاي عمرانـي   ها و تكنسين آموزش كارشناسان، كاردان آسفالتي و

برنامـه   1386تـا   1384هـاي   اين شركت طي سال .آزمايشگاهي
خود را تدوين نموده اسـت و در جريـان يـك پـروژه در      راهبردي

. ين نمايـد شركت را نيـز تـدو   راهبرد فناوريصدد برآمده است تا 
كارگيري روش پيشنهادي در شركت مزبـور بـه    نتايج حاصل از به

 .شرح زير است

  
بودن يك  راهبرديهاي  شناسايي شاخص: گام اول -1- 5

  پيشنهادي هايآزمايش و آزمايش
يعني مـديران ارشـد و   (مرحله اول انجام مصاحبه با خبرگان 

 روشز در اين مرحله جهت انجام مصـاحبه ا . است) مياني شركت
مصاحبه با نخبگان حالـت  . مصاحبه با نخبگان استفاده شده است

ــته      ــر روي دس ــه ب ــت ك ــاحبه اس ــي از مص ــاص از  خاص اي خ
هاي صـورت گرفتـه بـر     مصاحبه. كند شوندگان تمركز مي مصاحبه

ساختارمند بـوده و هـدف از انجـام آن     اساس روش مصاحبه نيمه
اي ترسيم شده اندازه دست يافتن به شمايي كلي از شركت، چشم

   .باشد ها و اهداف شركت مي براي آن و رسالت
مرحله دوم تحقيق شامل بررسي اسناد و مدارك شركت 

هاي شوراي  جلسه صورت -1 :اين اسناد و مدارك عبارتند از. است
 -2انداز و رسالت شركت؛  مديران در راستاي تدوين چشم

هاي  ردراهبهاي شوراي مديران در راستاي تدوين  جلسه صورت
هاي  راهبردمكاتبات مديران در خصوص تدوين  -3شركت؛ 
هاي شركت و راهبرد -5انداز، بيانيه رسالت و  چشم -4عملياتي؛ 

  .هاي عملياتي راهبرد

  
  هاي شركت و كسب و كار راهبردحاصل از  فناورانهالزامات  -1جدول 

  الزامات به دست آمده  عنوان سند

  هاي شركت راهبرد

  . پيشرفتههاي  وياجهيزات و فناستفاده از ت
  .ها در كنار رعايت مسئوليت اجتماعي در ارايه خدمات و توسعه توانايي نوآوريتوجه به بحث  
  .اي با استانداردهاي جهاني و يا حداقل منطقه كيفيت ارائه خدماتمنطبق ساختن  
  .دقت و سالمت وري، تجهيزات و امكانات بر اساس سه اصل سرعت،اترين فن استفاده از پيشرفته 
  .ارتقاء كيفيت نتايجو  بهبود عملكردها در نتيجه  ارتقاء كيفي و ايمني زندگي انسان 

  
اي ميان خبرگان  در مرحله سوم از اين گام، پرسشنامه

در سؤال اول از پاسخگو خواسته شده تا . شركت توزيع گرديد
بودن يك آزمايش  راهبرديهاي مورد نظر خود را براي  شاخص

پاسخگو  هراز  اليؤجهت اجراي مرحله چهارم طي س. كند بيان
پيشنهادي خود را فهرست  راهبرديهاي  خواسته شده تا آزمايش

هاي پرسشنامه عبارت است از فهرست  نحوه تنظيم داده. نمايد
ها كه  بندي براي شاخص ها و شناسايي نوعي طبقه كردن شاخص

بقات در اين مرحله از روش هرمنوتيك جهت شناسايي ط

بندي  نتيجه حاصل از انجام تحليل و طبقه. استفاده شده است
  .نشان داده شده است 3شماره ها در شكل  شاخص

هـاي حاصـل از سـؤال دوم،     در گام چهارم بـا توجـه بـه داده   
اند كـه در   شركت شناسايي شده راهبرديهاي  تعدادي از آزمايش

الصـه  هـا را بـه طـور خ    تـوان عنـاوين ايـن آزمـايش     مي 2جدول 
ها در اين مرحله عمدتاً  نحوه تنظيم و تلخيص داده. مشاهده نمود

ها بـوده   بندي موجود و بر اساس عناوين آزمايشگاه بر اساس طبقه
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و در ادامـه نيـز   فناورانه پايداري دسـت پيـدا نمايـد    كه به مزيت 
ني را براي آن سازمان بـه  ، مزيت رقابتي معيفناورانههمين مزيت 

هـاي كسـب و    راهبرديعني همان چيزي كه . دنبال خواهد داشت
  .اند يابي به آن تدوين شده كار براي دست

مديريت تكنولوژي؛ رمز موفقيت در "در كتاب ) 2000(خليل
كه استراتژي كسـب و   دارد اذعان ميچنين  "رقابت و خلق ثروت

 بـا هـم مـرتبط و يكپارچـه     كـامالً  دايبكار و استراتژي تكنولوژي 
هـا،   اين امر مستلزم دورانديشي كامل در مـورد تكنولـوژي  . باشند

مشـتريان بـالقوه    و محصوالت يا خدمات قابل ارائه توسط شركت
و تصويري است كه شركت از آينده خود در نظر داشـته   استآن 

هـاي   كارگيري تكنولـوژي  مهار و به. كند و به سمت آن حركت مي
هايي باشد كه به دقت و به خـوبي   ستي مطابق با برنامهشركت باي

مديريت تكنولوژي زماني موفق خواهـد بـود   . طراحي شده باشند
 يكه ميان استراتژي كسب و كار و اسـتراتژي تكنولـوژي، ارتبـاط   

 فناورانهبرخورداري از منابع به بيان ديگر  .]1[مناسب برقرار شود 
راي موفقيت يـك شـركت در   ب آنهاي  و انواع خاصي از توانمندي

در . ]7[باشـد نمـي صحنه بازارهاي رقـابتي الزم اسـت امـا كـافي     
اداره كــردن مــؤثر تكنولــوژي  ،جهــان مــتالطم و متغيــر امــروزي

توانـايي در متحـد   . شـود  موجب باقي ماندن در صحنه رقابت مـي 
توانـد وجـه تمـايز     ساختن تكنولوژي با استراتژي كسب و كار مي

بنابراين از مجموع نظـرات  . ]6[نده يا بازنده باشد بين آلترناتيو بر
ــوان چنــين اســتنباط كــرد كــه حالــت مطلــوب در   فــوق مــي ت

راهبـرد  براي هر شـركتي، هماهنـگ بـودن     راهبرديريزي  برنامه
ايـن مطلـب همـان    باشـد و  ميهاي كسب و كار راهبردبا فناوري 

هـاي اخيـر بـه     يافته در سال رويكردي است كه كشورهاي توسعه
اي كـه در كشـور مـا توجـه      لهئمسـ و  اند شدت آن را دنبال نموده
هاي صـنعت كشـور،    در بسياري از بخش. كافي به آن نشده است

ولـو جنبـه   ( فنـاوري اگرچه تا حدود زيـادي بـه اهميـت حيـاتي     
اطالعـي از   پي برده شده است، اما به دليـل بـي  ) افزاري آن سخت
مؤثر بـر آن همـواره از   ريزي و مديريت مناسب و  هاي برنامه شيوه

را به عنـوان  آن به عنوان يك جعبه سياه ياد شده است و  فناوري
عامل دوم، سوم و حتي چهـارم پـس از عمليـات توليـد، فـروش،      

ايـن گفتـه   در حقيقـت   ].5[انـد   بازاريابي و مـالي مطـرح نمـوده   
به نحوي پيچيـده و بغـرنج بـا     فناوري«: نوازشريف مبني بر اينكه

كه انسان اغلب حضور آن  طوري به. درآميخته استزندگي انسان 
اگر هر فردي به دقـت بـه اطـراف    . كند را در همه جا احساس مي

شـود كـه در طـول سـاليان متمـادي       خود نگاه كند، متوجه مـي 
هـاي زنـدگي انسـان، پيـدا      راه خود را به سوي اكثر جنبه فناوري

كه چگونـه   دانند كه حتي بسياري از افراد نمي درحالي. كرده است

در در خصـوص وضـعيت صـنعت    » ]7[ نمودرا اداره  فناوريبايد 
  .كند ، مصداق پيدا ميما كشور

لزوم تدوين استراتژي تكنولوژي به دليل تفـاوت  در اين ميان 
اسـتراتژي  . اسـت رويكرد آن بـا اسـتراتژي كسـب و كـار مطـرح      

وكار خـاص   وكار اغلب به عنوان استراتژي رقابتي يك كسب كسب
بـازاري بايـد   » چـه «بر روي اينكه شـركت در   گردد و مي مطرح

كـه اسـتراتژي تكنولـوژي بـه      در حالي. كند رقابت كند تمركز مي
بايـد در آن  » چگونـه «دنبال اين است كه آن واحد كسب و كار 

هدف از استراتژي كسب و كار دسـتيابي بـه   . ]6[بازار رقابت كند 
ــدار اســت  ــت اقتصــادي پاي ــوژي هــدف از اســترات. مزي ژي تكنول

ت رقـابتي     ت تكنولوژيكي پايداري است كـه مزيـدستيابي به مزي
، نشـان  راهبـرد فنـاوري  بنـابراين  . ]1[مشخصي را به دنبال دارد 

هاي مختلف، با توجـه   فناورياز ميان  فناوريدهنده انتخاب يك 
  .]7[است ) منابع مزيت رقابتي(ها  به پيشرفت توانمندي

 راهبـرد و اهميتـي كـه بـراي تـدوين     اما با تمامي اين احوال 
مطرح شده است، اين مقوله از جايگاه مناسـبي در ميـان    فناوري
له ئاين مس كه هاي صنعت كشور برخوردار نشده است بخشغالب 

از يك سو بـه دليـل   . باشدميقابل بررسي  اوتنيز از دو زاويه متف
هاي داخلي در بازارهاي جهاني و عـدم تعامـل    عدم حضور شركت

تـوان انتظـار داشـت كـه      رگذار و فعال با بازارهاي جهـاني، مـي  اث
چـرا كـه ايـن    . له بـه خـوبي درك نشـده اسـت    ئضرورت اين مس

ضرورت هنگامي به يك الـزام تبـديل خواهـد شـد كـه موقعيـت       
بـراي مثـال   . در بازار بـه مخـاطره افتـد    فناوريرقابتي يك رهبر 

در  فنـاوري  كه اياالت متحده به عنـوان يكـي از رهبـران    هنگامي
از بنياد ملـي علـوم    گرديد،جهان با افت توان رقابتي روبرو سطح 

در نتيجـه ايـن   . درخواست نمود تا علل اين افت را بررسي نمايـد 
ها مشـخص گرديـد كـه عـدم مـديريت مناسـب بـر روي         بررسي

ن اصلي افت توان رقابتي آمريكـا در آ فناورانه علت هاي  توانمندي
اين انتظار اينكه چنين الزامي در كشور مـا  بنابر. ها بوده است سال

است با تأخير زمـاني بيشـتري درك    فناوريروي  كه عمدتاً دنباله
اي ديگر عدم تبيـين   ويهااز ز. شود چندان دور از واقع نخواهد بود

و در  راهبـرد فنـاوري   هاي ارائـه شـده بـراي تـدوين     صحيح مدل
دانشي در كشـور   هاي ها با پايه برخي موارد عدم انطباق اين مدل

هـا در چـارچوب و شـاكله اصـلي      موجب كاربرد اندك ايـن مـدل  
نكته ديگـري كـه در   . بخش صنعت شده است راهبرديهاي  طرح

ريـزي   اين ارتباط و احساس نياز براي ارائه الگوهاي جديد برنامـه 
هـاي موجـود در    كند، برخورد مـدل  خودنمايي مي راهبرد فناوري

هاي ارائـه   چرا كه اغلب مدل. باشدمياين حوزه با بخش خدمات 
را بــه عنــوان مبنــاي فرآينــد  فنــاوريشــده نمودهــاي فيزيكــي 
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مكانيـك خـاك و سـنگ، فيزيـك و شـيمي،       هـاي آزمايش: است
  .مقاومت مصالح و آزمايشات صحرايي

  

  
  آزمايشهاي استراتژيك بودن يك  مباني رقابت و شاخص -3شكل 

  
  ها  دهي به شاخص وزن: گام دوم -2- 5

تهيـه و تـدوين گرديـده     2در مرحله پنجم پرسشنامه شماره 
در ايـن مرحلـه   . كه با استفاده از روش دلفي تكميل شـده اسـت  

هـا از روش فرآينـد تجزيـه و تحليـل      بندي شـاخص  جهت اولويت
ا به همين دليل ابتد. سلسله مراتبي گروهي استفاده گرديده است

بندي سلسـله مراتـب را تعيـين نمـود كـه در اينجـا از        بايد طبقه
بـا  . بندي سطوح استفاده شده سلسله مراتب ساختاري براي طبقه

هـا   تحليل نتايج حاصل از اين پرسشنامه وزن هر يـك از شـاخص  
 4شـماره  تـوان در شـكل    مشخص شده است كه نتايج آن را مـي 

  .مشاهده نمود
  
  
  
  

  
  پيشنهادي راهبردي هاي يشفهرست آزما - 2جدول 

  نام آزمايش  رديف  نام آزمايش  رديف

 CPT  6  تعيين ضريب نفوذپذيري بتن تحت فشار آب  1

  ديالتومتري  7  اي هاي استوانه تعيين مقاومت فشاري نمونه  2

  سه محوري سنگ  UT(  8(بررسي كيفيت جوش به روش ماوراء صوت   3

پالستيك ل تغيير شكل هاي آسفالتي در مقاب تعيين مقاومت مخلوط  4
  )پين هول(هاي رسي  تعيين واگرايي خاك  9  با دستگاه مارشال

هاي كانادايي و آمريكايي  ها به روش دانه هاي قليايي سنگ واكنش  5
  )مدت درازمدت و كوتاه(

  )UTM( برش برجا  10

  كشش ميلگرد  11
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  ها و مباني رقابت و وزن هر كدام از آنها خصشادرخت سلسله مراتب  - 4شكل 

 
هـا بـه عنـوان     در مرحله ششم الزم است تعدادي از شـاخص 

علت . انتخاب شوند راهبردي هايمعيارهايي براي انتخاب آزمايش
انجام اين گزينش نيز صـرفاً بـه جهـت تسـهيل در امـر انتخـاب       

ــايش ــردي آزم ــاي راهب ــودن از    ه ــر نم ــرف نظ ــين ص و همچن
يي است كه به علت برخورداري از وزن پايين، در رونـد  ها شاخص
-ميبراي مثال فرض . گيري تأثير چنداني نخواهند داشت تصميم
بنابراين . پيشنهادي داشته باشيم راهبرديآزمايش  10كه  نماييم

، بايـد  هـاي راهبـردي  جهت امتيازدهي به آنها و انتخاب آزمـايش 
طـور كـه    راين همـان بنـاب . مورد مقايسه زوجي انجام دهـيم  180

شود، ورود به گام بعدي با اين تعـداد شـاخص عمـالً     مشاهده مي
 هـاي غيـر   لذا براي حذف برخي شاخص. بسيار مشكل خواهد بود

توان چنين استدالل كرد كـه اگـر چنـد شـاخص وجـود       مؤثر مي
داشته باشـد كـه مجمـوع ضـرايب آنهـا در مقايسـه بـا وزن كـل         

هـا را از   توان اين شـاخص  د، ميها چندان قابل توجه نباش شاخص
مـورد از   9بنابراين با ايـن اسـتدالل   . دايره محاسبات خارج نمود

چـرا كـه مجمـوع    . توان حذف نمود هاي پيشنهادي را مي شاخص
درصد از وزن كـل  اسـت    17شاخص برابر با  9ضرايب وزني اين 

نقـش آزمـايش در   "ها يعني  كه اين مقدار با وزن يكي از شاخص
درصـد برابـر    76/17بـا وزن   "هـاي عمرانـي   كيفيت پـروژه ارتقاء 

 9يعني اگر فرض شود در مـورد يـك آزمـايش همـه     . خواهد بود
شاخص امتياز بااليي داشته باشند باز هم به اندازه امتيازي كه به 

پـس نتيجـه   . شاخص پيش گفته خواهيم داد اثرگذار نخواهد بود
هـا را   د از شـاخص مـور  9تـوان   گيريم كه با اندكي تسامح مي مي

، حـذف  راهبـردي  هـاي جهت تسهيل در امر شناسـايي آزمـايش  
هـاي مـورد اسـتفاده بـراي      پس از انجام اين مرحله شاخص. نمود

  :بودن يك آزمايش عبارتند از راهبرديتعيين 
 هاي عمراني نقش آزمايش در ارتقاء كيفيت پروژه .1
 انطباق با استانداردهاي بين المللي .2
 دقّت باالي نتايج .3
 منحصر به فرد بودن .4
 پيشرفته بودن .5
 غيرمخرّب بودن .6
 نياز به پرسنل متخصص .7
 پذيري انعطاف .8
  .سرعت باالي انجام آزمايش .9

  
هـاي كليـدي، انجـام     فنـاوري شناسايي : گام سوم -5-3

  و بررسي محيطي فناوريمميزي 
. تهيه و تدوين شده است 3 ه شمارهدر مرحله هفتم پرسشنام
ها  يفپيشنهادي، در رد راهبردي هايدر اين پرسشنامه آزمايش

. اند ها آورده شده ششم در ستون هاي مرحله ذكر شده و شاخص
هاي ذكر  سپس از خبرگان خواسته شده تا با توجه به شاخص

ت هر آزمايش را از لحاظ ه اهميهر ستون، درج بااليشده در 
. دنمايني ليكرت، بيان تاي 5شاخص مربوطه در قالب طيف 

اساس جلسات هماهنگي و شناسايي انجام خبرگان نيز بر 
  :پذيرفته عبارتند از

 كيفيت ارائه خدمات

 سرعت باالي انجام آزمايش

 وجهة سازماني نوآوري در آزمايشات

 دقت باالي نتايج

 پيشنهادي هاي راهبرديآزمايش

 هدف:  1سطح 

 مباني رقابت:  2سطح 

  )KFS(ها  شاخص:  3سطح 

هاي رقيب گزينه:  4سطح 

هاي آزمايش
 راهبردي

 توان مالي شركت

 هاي عمراني ارتقاء كيفيت پروژه

 پيشرفته بودن

 منحصر به فرد بودن

 غير مخرب بودن

 پيچيده بودن

 راهبرديهاي  كاربرد در پروژههاي پژوهشيقابليت كاربرد در پروژه

 پذيري انعطاف

 به چند آزمايش وابستگي نياز به پرسنل متخصص

 هزينه پايين اجرا

 قيمت باالي تجهيزات

 درآمدزايي باال

 بازار رو به رشد

هزينه و زمان اندك آموزشي الملليانطباق با استانداردهاي بين

502/0289/0126/00831/

30/0

35/0

08/0

26/0

089/

35/0

26/0

076/

21/0

26/0

396/0

338/0

050/

146/0

164/0

099/

305/

237/
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  معاونت آموزش و تحقيقات علمي -1
  ت مديرهئاعضاي اصلي هي -2
  مديركل واحد -3
  مديركل دفتر پژوهش -4
  مديركل دفتر مهندسين مشاور -5
  مدير آزمايشگاه خاك و سنگ -6
  مدير آزمايشگاه مقاومت مصالح -7
  .ي و فيزيكمدير آزمايشگاه شيم -8

از ميـان   راهبـردي  هـاي در اين مرحله جهت تعيين آزمـايش 
اسـتفاده شـده    )1( رابطـه  هاي ناپارامتري از آزمون عالمـت  روش
فـرض  ( اسـت هاي آزمون در اين مرحله به شرح زير  فرضيه. است

   ):آزمايش زياد يا بسيار زياد است راهبرديصفر يعني اهميت 
)1                          ( 

4:
4:

1

0

<
≥

µ
µ

H
H  

آزمايش  5يد تا نتايج حاصل از انجام آزمون فرض موجب گرد
هـا   ايـن آزمـايش  . انتخاب گردنـد  هاي راهبرديبه عنوان آزمايش

  :عبارتند از
  تعيين ضريب نفوذپذيري بتن تحت فشار آب •
هاي آسـفالتي در مقابـل تغييـر شـكل      تعيين مقاومت مخلوط •

  لپالستيك با دستگاه مارشا
   سه محوري سنگ •
  )پين هول(هاي رسي  تعيين واگرايي خاك •
  ديالتومتري •

، بـا  راهبـردي هاي  در مرحله هشتم و پس از انتخاب آزمايش
هـاي اسـتاندارد تـدوين شـده و يـا مصـاحبه بـا         استفاده از روش

مرتبط با هر آزمايش مشخص گرديـده و   فناوريخبرگان، درخت 
. فرآيند تعيـين شـده اسـت   هاي اصلي هر  يفناوربه دنبال آن زير

براي انجام اين كار الزم است تا در ابتـدا فرآينـد انجـام آزمـايش     
هـاي درگيـر در هـر مرحلـه از      يفنـاور ترسـيم شـده و در ادامـه    

توان نحوه انجام كار را در  براي مثال مي. گردندآزمايش شناسايي 
  . ارتباط با آزمايش پين هول مشاهده نمود

ررسي محيطي در ارتباط با هريـك از  در مرحله نهم نيز يك ب
در اين راستا، مسـتنداتي  . انجام شده است راهبردي هايآزمايش

گردآوري شـده، كـه    راهبردي هايدر رابطه با هر يك از آزمايش
متضمن تاريخچه، سير تكاملي تجهيزات و نحوه انجام آزمـايش و  

ن سپس با حضور كارشناسـا . باشدميتغييرات ايجاد شده در آنها 
مربوطه و برگزاري جلسات مشترك، اين مستندات مورد بحـث و  

در پايان و با توجـه بـه مباحـث مطـرح     . بررسي قرار گرفته است

اي فـراهم گرديـده تـا هـم بـر اسـاس آن بتـوان بـه          شده، زمينه
پاسخ گفت، و هم نتـايج حاصـل از آنهـا را     5و  4 هاي پرسشنامه

آوري  اطالعـاتي جمـع   لـذا در ايـن مرحلـه   . مورد تأييـد قـرار داد  
توان به عنوان منبعي براي مثلثي  شود كه در مراحل بعدي مي مي

هاي بـه   براي مثال چنانچه در بررسي. سازي از آنها استفاده نمود
در دوره بلوغ خـود   فناوريعمل آمده مشخص شده باشد كه يك 

قرار دارد و كارشناس آن را نوظهور تلقـي نمايـد، اطالعـات ايـن     
در ايـن حالـت   . ساخت قضات احتمالي را آشكار خواهدله تنامرح

ها مورد بازبيني قرار گرفته و به همراه  نتيجه حاصل از پرسشنامه
شود تا نظـر نهـايي    توضيحاتي به كارشناس مربوطه برگردانده مي

  .خود را اعالم كند
جهـت انجـام مميـزي     4در مرحله دهـم پرسشـنامه شـماره    

مقصـود از اجـراي ايـن مرحلـه      .تهيه و تدوين شده است فناوري
در چهـار دسـته پايـه، كليـدي،      راهبرديهاي  فناوريجاي دادن 

ــت  ــور اس ــع  . درراه و نوظه ــمن جم ــازدهم ض ــه ي آوري  در مرحل
گيرد مشخص  در آن قرار مي فناورياي كه هر  ها، طبقه پرسشنامه
از آزمـون عالمـت   نيـز،   فنـاوري جهت تعيـين طبقـه   . شده است
نشـان   )2(ها در رابطـه   ضيه آماري اين آزمونفر .شودمياستفاده 

در اين آزمون فرض صفر مبين اين موضوع است . داده شده است
  ):گيرد مربوطه در سطح معين قرار نمي فناوريكه زير

)2 (      
5.0:
5.0:

1

0

>
≤

pH
pH  

هاي بازار شركت  در ادامه با توجه به اينكه در هر يك از بخش
شگاه خاك و سنگ وابسته بـه وزارت  همچون آزماي(داراي رقبايي 

يــت رقــابتي شــركت در زمينــه هــر موقعبــوده، ) جهادكشــاورزي
در . ارزيـابي شـده اسـت    5با استفاده از پرسشنامه شماره  فناوري

اين پرسشنامه از پاسخگو خواسته شده تا موقعيت رقابتي شركت 
 را به صورت رهبر بازار، قوي، مناسب، قابل فناوريدر رابطه با هر 

در ايـن مرحلـه نيـز بـا اسـتفاده از      . دفاع و ضعيف تعيـين نمايـد  
و بـا اسـتفاده از آزمـون     5نظرسنجي حاصل از پرسشنامه شماره 

در كدام  راهبرديهاي  فناوريعالمت مشخص شده كه هر يك از 
ن فرضـيات آمـاري در ايـ   . قرار دارند هاي فوق الذكر يك از دسته

نتـايج حاصـل از اجـراي    . دباشـ مرحله نيز همانند مرحله قبل مي
توان به عنوان نمونـه بـراي آزمـايش     مراحل دهم و يازدهم را مي

  .مشاهده نمود 3پين هول در جدول 
  

)2 (      
5.0:
5.0:

1

0

>
≤

pH
pH  
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 خير

 بلي

 خير

 خير

 بلي

  حمل نمونه به
 آزمايشگاه مكانيك خاك 

تهية نمونة آزمايش از طريق 
 در قالب تراكمكوبيدن نمونه

آيا خاك دست
خورده است ؟

آيا خاك با رطوبت طبيعي 
گيرد؟ مورد آزمايش قرار مي

تهية  نمونة آزمايش با 
 طول و قطر استاندارد

آيا نتيجه آزمايش قابل
 قبول است ؟

قرارگيري نمونه در 
داخل استوانة آزمايش

نگهداري نمونه در ظرف حافظ 
ساعت 48تا  24طوبت به مدت ر

قرار دادن استوانه آزمايش در محل خود

تهية نمونه جهت 
تعيين درصد رطوبت

 تهيه گزارش

 خشك كردن خاك

تعيين درصد رطوبت خاك

%2افزودن آب مقطر به خاك تا رسيدن آن به محدودة 
 از رطوبت مورد استفاده در هنگام تراكم در محل

قرارگيري قيف هادي 
 روي نمونه

ايجاد سوراخ به قطر يك
 متر در نمونهميلي

انجام آزمايش و ثبت نتايج 
 نويس مربوطهدر پيش

ها با  بندي خاك نتايج و طبقه
 CياA  ،B هاييكي از روش

كردن استوانه  خارج
 آزمايش از دستگاه

هاي كمي و ظاهري بررسي
 نمونه بعد از آزمايش

 بلي

 هاي اصلي آزمايش يفناورو شناسايي زير) پين هول(هاي رسي  مراحل انجام فرآيند آزمايش تعيين واگرايي خاك -5شكل 

 هاي آزمايش پين هول يفناورزير

 سازي نمونه متراكم محفظه آماده 

 اي فيلترهاي ماسه 

 نمونه در دستگاهمحفظه قرارگيري  

 سيستم اعمال هد آب در ترازهاي مختلف 

 گيري از آزمايش دستورالعمل نتيجه 



    ... راهبردي فناوريريزي  ارائه الگويي براي برنامه
 

  64  1389 تابستان ،چهاردهشماره   فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

 

  هاي آزمايش پين هول يفناوربراي زير فناورينتايج موقعيت رقابتي و وضعيت  - 3جدول 
  موقعيت رقابتي  فناوريوضعيت   فناورينام زير  ديفر

  قوي پايه سازي نمونه متراكممحفظه آماده  1
  قوي پايه ايفيلترهاي ماسه  2
  قوي پايه محفظه قرارگيري نمونه در دستگاه  3
  قوي  كليدي سيستم اعمال هد آب در ترازهاي مختلف  4
  يقو  كليدي گيري از آزمايشدستورالعمل نتيجه  5

  
  راهبرد فناوريتدوين : گام چهارم -4- 5

اثـر رقـابتي    -با تشكيل ماتريس موقعيـت  دوازدهم در مرحله
چه وضـعيتي   در فناوريمشخص شده كه شركت در رابطه با هر 

 -بـا اسـتفاده از مـاتريس ارزيـابي اثـر      ايـن مرحلـه  در . قرار دارد
 مـرتبط بـا هـر يـك از طبقـات      راهبرد فنـاوري موقعيت رقابتي، 

براي مثال روند اجرايي ايـن مرحلـه را   . تدوين شده است فناوري
پـين  (هـاي رسـي    توان در مورد آزمايش تعيين واگرايي خاك مي
  .مشاهده نمود) هول

هــاي  فنــاورياثــر و موقعيــت رقــابتي زير 6 شــماره در شــكل
هاي رسي به صورت تفكيكي، نشان  آزمايش تعيين واگرايي خاك

شـود،   كه در شـكل نيـز مشـاهده مـي    طور  همان. داده شده است
هاي پايه و تا حـدودي كليـدي و    فناوريآزمايش عمدتاً بر اساس 

به لحاظ اثر رقابتي از نوع موقعيت رقابتي قوي بنيان نهاده شـده  
  .است

از موقعيـت   پين هول، شـركت  در آزمايشلذا مطابق با شكل 
بتاً نسـ ايـن آزمـايش   بازار كه  حاليدر  استرقابتي قوي برخوردار 

شركت  15تا  10در اين بازار حدوداً . تر از ساير موارد است رقابتي
درصد  60در حال فعاليت هستند كه با اين وجود شركت بيش از 

دليل اين موضوع نيـز در دو مـورد   . از سهم بازار را در اختيار دارد
اعتبـار شـركت در   ) 2دولتي بودن شركت و ) 1: شود  خالصه مي

شركت سبب شـده اسـت تـا حجـم انبـوهي از       دولتي بودن. بازار
هـاي تابعـه، بـه     كار به دليل حمايت وزارتخانه از بخش هاسفارش

  . سوي شركت سرازير شود

- به عبارتي ديگر وزارت راه و ترابري به عنوان يكي از بزرگ
حمايت از  هاي عمراني، براي پروژه ههاي فعال در زمين ترين ارگان

تا  نموده الزاميمانكاران خود شركت به مهندسان مشاور و پ
هاي خود را به شركت آزمايشگاه  هول پروژه پين هايآزمايش

بازار را در  هاز اين رو شركت توانسته سهم عمد. ارجاع دهند
اما با تمامي اين اوصاف نبايد از دقت عمل شركت . اختيار بگيرد

 چرا كه در. پوشي كرد اجرا و تحليل نتايج آزمايش چشم هدر زمين
صورت ضعيف كار كردن شركت در اين زمينه و به دليل 

هاي عمراني  حساسيت و نقش پررنگ آن در ارتقاء كيفيت پروژه
مسلماً ارجاع كار به شركت از سوي مشاورين و حتي كارفرما با 

در نهايت و با توجه به  .گرديد مسائل و مشكالت فراوان روبرو مي
شكل (موقعيت رقابتي  -ها در ماتريس اثر فناوريوضعيت ترسيم 
عمومي پيشنهادي  راهبردتوان مشاهده نمود كه  مي) 7شماره 

هاي اين  فناورياي از زير در مورد بخش عمدهتوسط مدل 
پس با توجه به جميع . "نگهداري"عبارت است از آزمايش 
هاي مرتبط با اين آزمايش به شرح زير  راهبرد فناوريجهات، 

  :دشو تدوين مي
وجود، به دنبال اين هستيم مكيفيت  طحما با حفظ س

كه همچنان سهم بازار خود از آزمايش تعيين واگرايي 
  .هاي رسي را در سطح فعلي حفظ نماييمخاك

  هاي آزمايش پين هولاثر و وضعيت رقابتي زيرفناوري - 6شكل 
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  موقعيت رقابتي  
  عيفض/ قابل دفاع  مناسب  قوي/ رهبر بازار

اثر رقابتي
    نگهداري  پايه  
  بازسازي

    بارور كردن   كليدي
  در راه

  گذاري انتخابي سرمايه    ايجاد
 نوظهور

 ت رقابتيموقعي - ي آزمايش پين هول در ماتريس اثرها يفناورزيرجايگاه  - 7شكل 

  
  هاي پيشنهادي راهبرد -5-5

از  شـركت بـراي هـر دسـته     راهبرد فنـاوري نهايي  در مرحله
در اين مرحلـه واحـد تحليـل بـه     . ها تدوين گرديده است فناوري

بـر ايـن   . شـركت ارتقـاء داده شـده    راهبـردي  هايسطح آزمايش
هاي هر آزمايش بر اساس موقعيت و اثـر   فناوريزير سياههاساس 

 راهبـرد رقابتي مورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتـه و پـس از آن      
بـا   لـذا . ين شـده اسـت  تـدو هـا  هر يـك از آزمـايش   براي فناوري
شركت بـه شـرح    فناوريهاي  راهبردبيانيه  بندي نتايج فوق جمع

  :گردد زير عنوان مي
در زمينه آزمايش سه محوري قصد بر اين است تا با توسعه  .۱

محوري سنگ،  كارگيري تجهيزات خود كنترل سه و به فناوري
 خطاي عامل انساني را به حداقل رسانده تا دقت انجام آزمايش به

 .حداكثر برسد
هـاي رسـي بـا حفـظ      در مورد آزمايش تعيين واگرايـي خـاك   .۲

سطح كيفيت موجود، قصد شركت بر اين است كه همچنان سهم 
هاي رسـي را در سـطح    بازار خود از آزمايش تعيين واگرايي خاك

 .فعلي حفظ نمايد
در خصوص آزمايش ديالتومتري هدف اين است كه با تهيـه و   .۳

حاسباتي، نتايج را در حين انجـام آزمـايش   افزار م طراحي يك نرم
هاي آزمايش يا كـالً رونـد   مشخصهتحليل كرده تا در صورت نياز 

تـري دسـت يافتـه     تا اينكه به نتايج مطلوبنمايد انجام آن تغيير 
توان دقت انجـام آزمـايش    بنابراين با حذف عامل انساني مي. شود

 . را تا حد امكان باال برد
يين ضريب نفوذپذيري شركت قصد دارد در زمينه آزمايش تع .۴

) به جاي فشار آب(تا با استفاده از دستگاه نفوذپذيري با فشار هوا 
ضمن حفظ سطح دقت موجود، زمان انجام اين آزمايش را تا حـد  

 . يك روز تقليل داده و هزينه انجام آن را كاهش دهد
هـاي آسـفالتي قصـد     در مورد آزمايش تعيين مقاومت مخلوط .۵

هـاي   زمـان سنسـور   كـارگيري هـم   ر اين است كه بـا بـه  شركت ب

مربوطـه، ضـمن حفـظ سـطح      11هـا  ثبت كننده دادهالكتريكي و 
 . كيفيت موجود وجهه خود را به عنوان رهبر بازار حفظ نمايد

  
11 Data logger 
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