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اي هممیزي تکنولوژي و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش شکاف

  تکنولوژي

  

  

 احمد جعفرنژاد
Ø

   

 علی مروتی
ØØ

  

  

  

  چکیده

این مقاله با هدف ارزیابی توانمندي تکنولوژي
1
اي حاضر در صنعت فوالد آلیاژي کی از شرکتهی 

تـدوین شـده    اي تکنولـوژي موجـود در ایـن سـازمان    ر و ارائه راهکار جهت کاهش شـکافه کشو

، سه محصول کلیـدي صـنعت فـوالد    1383بدین منظور با توجه به تقاضاي بازار در سال . است

ا را نـدارد  عه توانمندي تکنولوژیک تولیـد آنهـ  آلیاژي که هم اینک شرکت فوالد آلیاژي مورد مطال

ر تولید این زیرتکنولوژي کلیدي که د 33در ادامه . اند انتخاب شدند ولی باالترین تقاضا را داشته

هـا بـراي    دند و سطح موجود و مطلـوب ایـن زیرتکنولـوژي   شسه محصول نقش دارند مشخص 

. دشـ شده با اسـتفاده از مـدل مـدیریت نیازهـاي تکنولـوژي ارزیـابی        تولید سه محصول انتخاب

وجـود شـکاف   . سپس با توجه به سطح مطلوب و موجود، میزان شکاف تکنولوژي مشخص شـد 

کلیدي پس از تجزیه و تحلیـل اطالعـات مـورد تأییـد      تکنولوژیهايد از زیرمور 14تکنولوژي در 

در ادامه با استفاده از تکنیک پویایی سیسـتم مـدلی پویـا از روابـط بـین متغیرهـاي       . قرار گرفت

اي مـدیریت در  با استفاده از آن ارزیـابی تصـمیمه  د که شمسئله شکاف تکنولوژي سازمان تهیه 

  .دشو پذیر می ب تکنولوژي امکانرابطه با روش مناسب اکتسا

تکنولـوژي : مفاهیم کلیـدي 
2

، ممیـزي تکنولـوژي  
3

، مـدل مـدیریت نیازهـاي تکنولـوژي    
4

، شـکاف  

تکنولوژي
5

هاي سیستم سازي پویایی ، مدل
6
.  

                                                
Ø-  گروه مدیریت دانشگاه تهران دانشیار  

ØØ-  دانشجوي دکتري مدیریت دانشگاه تهران  
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مقدمه

ا ناگزیر باید به تحول تکنولوژي سازمانه ،باقی ماندن در عرصه رقابت امروزه براي

شود که در مسیر به  ال مطرح میؤاما این س. روي بیاورند پیشرفته تکنولوژیهايو ایجاد 

در این  .بهترین راه براي کم کردن شکاف تکنولوژي کدام است؟ ،دست آوردن تکنولوژي

بعد از  نویسندگان. شرکت فوالد آلیاژي مورد مطالعه قرار گرفته است یک پژوهش

 آنراتکنولوژیک  يشکافهاشرکت هاي تکنولوژیک این  ممیزي و ارزیابی توانمندي

. ددهن میشناسایی کرده و راهکار مناسب جهت از بین بردن شکاف تکنولوژي ارائه 

بدین شرح است که ابتدا محصول و تکنولوژي مربوطه تشریح  پژوهشفرایند کلّی 

است و به کمک آن  کش طراحی شده است، سپس براي سنجش شکاف تکنولوژي خط شده

در ادامه علل . است گیري شده ود و مطلوب اندازهشکاف تکنولوژي بین وضعیت موج

شکاف تکنولوژي بین وضعیت موجود و مطلوب بررسی شده و در نهایت جهت کاهش 

به شکل زیر توان  فرایند پژوهش را می. است تکنولوژي راهکارهایی ارائه شده شکافهاي

  :باشد نشان داد که فرایند کالن مدل مدیریت نیازهاي تکنولوژي می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يفرایندهاي کالن مدل مدیریت نیازهاي تکنولوژ  - 1شکل

  1384طباطبائیان و دیگران،  : منبع

  

  ادبیات پژوهش

هـایی از   تعریـف  1 جـدول . انـد  ارائـه کـرده   نظران تعاریف متنوعی از تکنولوژيصاحب

  :دهد است را نشان می وژي که توسط صاحبنظران ارائه شدهتکنول
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  شده از مفهوم تکنولوژي تعاریف ارائه  - 1جدول 

  تعریف  سال  ارائه دهنده

  1977  جندرون

مبتنـی بـر تجربـه و یـا تئوریهـاي      نظم یافته تکنولوژي هر گونه دانش کاربردي 

آالت بـه کـار    ا و یا ماشـین علمی است که در روشها و مهارتهاي تولید، سازمانه

  ).7:1383نوري، قاضی(رفته است 

  1998  براون

د کـه انسـان را بـه تولیـد     شـو  راهکارها و اهدافی تلقـی مـی   تکنولوژي به عنوان

  ).17:1998براون،(کند  ماهرانه و اثربخش رهنمون می

  2000  خلیل

ایی اسـت کـه بـه    روشها و سیسـتمه ا، محصوالت، ابزار و کلّیه دانشه کنولوژيت

روش انجـام   تکنولـوژي . شود تا محصول یا خدمتی ارائه شود خدمت گرفته می

تکنولـوژي، کـاربرد   . شـویم  ي است که توسط آن به اهداف نایل مـی کار و ابزار

  ).34-35:2000خلیل،(است و ابزاري جهت کمک به تالش انسانهعملی دانش 

جردن و 

  سایرین
2003  

کاربرد علمی دستاوردهاي علمی و فنّی به منظور پاسخ به یک یا چند  تکنولوژي

  ).Jordan et al,2003(نیاز است 

  

اي گیري مؤثر از تکنولوژي، مهمتـرین موضـوع پـیش روي شـرکته     هرهبشاید امروزه 

  ).3-4:2002مگانتز،(محور باشد و مطمئناً این روند در آینده تشدید خواهد شد  تکنولوژي

صـرفاً   تکنولوژيکه  استاین نکته  یاد شده در باال تأییدف یویژگی مشترك تمام تعار

ــزات را شــامل نمــی  ســخت ــزار و تجهی ــی اســت شــود و دا اف . راي ابعــاد و اجــزاء مختلف

که (هاي متمایز  اي از مهارت اي یک سازمان شامل مجموعه یک هستهتکنولوژاي هتوانمندی

سطح شـرکت اجـرا   که در (سازمانی  هاي راهواره، )در سرمایه انسانی سازمان قرار دارد

تولیـد بـه   اي اطالعات، ي پیشرفته تولید، سیستمهاهتکنولوژی(اي خاص و داراییه) شود می

باشـــد  کـــه زیربنـــاي مزیـــت رقـــابتی ســـازمان هســـتند، مـــی ...) کمـــک کـــامپیوتر و 

)Harrison&Samson,2002:219-220.(  

  

  ممیزي تکنولوژي

گروهـی  . ممیزي تکنولوژي فرایندي است که تعاریف متفاوتی از آن ارائـه شـده اسـت   

انـد   ن دانستههدف از ممیزي تکنولوژي را شناسایی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي سازما

 2 جـدول در . دانند اي کلیدي سازمان میرا ابزاري براي تشخیص تکنولوژیه و گروهی آن
  :چند تعریف از فرایند ممیزي تکنولوژي ارائه شده است
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  شده از ممیزي تکنولوژي تعاریف ارائه  - 2جدول

  تعریف از ممیزي تکنولوژي  منبع
هدف از ممیزي 

  تکنولوژي

پورتر

شناســایی نقــاط تحلیلــی اســت کــه جهــت  يممیـزي تکنولــوژ 

شـود و   سازمان انجام می تکنولوژياي ضعف و قوت داراییه

در مقایسـه بـا    سـازمان  تکنولوژيهدف آن ارزیابی موقعیت 

  .)Porter,1985(ست اهوژیتکنولترین  رقبا و پیشرفته

شناسایی نقاط قوت و 

  ضعف

آراستی

ک اسـت کـه در   ممیزي تکنولوژي، ارزیابی توانمندي تکنولوژی

فرایند انجام آن در مـورد بنگـاه مـرتبط، ارزیـابی تکنولـوژي      

به این معنـی کـه   . البته این ارزیابی نسبی است. شود انجام می

هـا   در ارزیابی تکنولوژي بنگاه به مقایسه بنگاه با سایر بنگـاه 

  ).1384آراستی،(شود  آل پرداخته می یا شرایط ایده

  طباطبائیان

ابزاري براي تعیین محور توانـایی مـاتریس    ممیزي تکنولوژي

بدین معنی کـه ممیـزي تکنولـوژي    . باشد توانایی می -جذابیت

باشد و نقاط ضعف  ارزیابی توانمندي تکنولوژیک سازمان می

کنــــد  و قــــوت تکنولــــوژي ســــازمان را مشــــخص مــــی 

  ).1381طباطبائیان،(

فروزش
ي کلیـدي در یـک   هـا  تکنولـوژي تشـخیص   ممیزي تکنولـوژي 

  ).1382فروزش،(است  سازمان تعریف شده

تشخیص تکنولوژیهاي 

کلیدي و کشف 

  کینگهام  افرصته

که درآمـد بیشـتري    استایی کشف فرصته تکنولوژيممیزي 

ایجـاد   تکنولـوژي آالت، تجهیزات و تمامی اجـزاء   را از ماشین

ایی دامنـه و حیطـه وسـیعی    در ممیزي به دنبال شناس. دکن می

توانـد درآمـد اضـافی بـراي شـرکت       میا هستیم که از فرصته

  ).Kingham,1992:2(ایجاد کند 

  

اي که باید به آن توجه داشت این است که ممیزي تکنولوژي با ارزیابی تکنولوژي  نکته

گذاري اسـت کـه قـادر     شکلی از پژوهش درباره سیاست تکنولوژيارزیابی . متفاوت است

ــت ارزیــابی جــامعی از یــک     ــوژياس ــراي ت تکنول ــمیمرا ب ــده فــراهم ســازد    ص گیرن

در یــک . ي مختلفــی وجــود داردروشــهابــراي ممیــزي تکنولــوژي  .)141:1983شــریف،(

گانـه زیـر قـرار     هـاي پـنج   بندي کلّی، هر نـوع ارزیـابی تکنولـوژي در یکـی از دسـته      دسته

  :گیرد می

  ارزیابی محتواي تکنولوژي در سطح شرکت، بخش یا ملّی) الف

  در سطح شرکت، بخش یا ملّیارزیابی فضاي تکنولوژي ) ب
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  اي فعالیتتکنولوژي در سطح رشته یا زیربخشهارزیابی موقعیت ) ج

  هاي تکنولوژي در سطح بخش یا کالن ارزیابی توانایی) د

  ).1383معینی و دیگران،(ارزیابی نیازهاي تکنولوژي در سطح بخش یا ملّی (  ه

گیـري سـطح علـم و تکنولـوژي در      هي انـداز سطح ارزیابی تکنولوژي، فعالیتها اما از جنبه

  :شود چهار سطح به شرح زیر انجام می

  تجزیه و تحلیل در سطح بنگاه: سطح اول

  تجزیه و تحلیل بین بنگاهی: سطح دوم

  تجزیه و تحلیل در سطح بخشی: سطح سوم

  ).76-77:1369،تکنولوژياطلس (اي  ي منطقه سطح مقایسه: سطح چهارم

  وجود دارد که هر مـدل بـا توجـه بـه دیـدگاه      کنولوژيتي براي ممیزي بسیاراي مدله

اي ذیـل  همـدل  ،پس از انجـام مطالعـات مقـدماتی    پژوهشدر این . ده استشخاصی تنظیم 

ا مـدل مـدیریت   هـ ده اسـت کـه از میـان آن   ششناسایی  تکنولوژيسطح  گیري اندازهجهت 

نتخــاب ي ســازمان مــورد مطالعــه ابــراي ممیــزي تکنولـوژ ) TNM(نیازهـاي تکنولــوژي  

  .است شده

اي لهتري حوزه کـاربرد مـد   اي ممیزي تکنولوژي به نحو واضحهبندي زیر از مدل دسته

  )2شکل ( .دهد ا را نشان میلهاین مد کارکردو همچنین  نامبرده
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  مدل لین -
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!! !! ! !! !!!!! !!

!! ! !! ! !! !! !

(TNM)!!

!!!! !! ! !!! ! !!!

!!!!! ! !! !!!! ! ! !

! !!!!!! !!

! ! ! !! !! !!ž !! !!! ! !

!!!!! ! !

! ! ! !!!!!

  بندي مدلهاي ممیزي تکنولوژي دسته - 2شکل 

Arasti, 2004  :منبع
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و این که یکی از اهداف پـژوهش حاضـر تعیـین     یاد شده در باالبندي  با توجه به دسته

بنـابراین   اسـت اشد و همچنین حوزه پژوهش نیز سـطح یـک بنگـاه    ب شکاف تکنولوژي می

ي تکنولوژیـک یـک مـدل مناسـب     هاکه مدل ارزیابی مستقیم توانمندی رفتگ  توان نتیجه می

به همین دلیل این مدل به شکلی مبسوط در قسـمت بعـد   . باشد براي انجام این پژوهش می

  .است دهشتشریح 

  

  )TNM( تکنولوژيمدل مدیریت نیازهاي 

هاي تولیدي همواره درگیر مسائل اجرایی بسیار زیادي از قبیل خریـد،   ا و بنگاهشرکته

فروش، تأمین مواد اولیه، امـور حسـابداري، بیمـه و همچنـین تغییـرات شـدید در محـیط        

هـا   ي طـوالنی حـل مسـئله در ایـن بنگـاه     روشـها و  مـدلها لذا استفاده از . باشند رقابت می

ا بـا  شرکتها و سازمانهرت دیگر مدیران فنّی و کارشناسان خبره به عبا. باشد جوابگو نمی

توجه به تجارب کسب کرده و به طور ذهنـی قـادر بـه تعیـین حـدود توانـایی شـرکت در        

سب جهت تأیید و تصدیق رسد ابزار منا به نظر می. باشند می تکنولوژيهاي مختلف  حوزه

و  مدلهادهد که  تجربه نشان می. اشدب می تکنولوژيي توانمندي مدلهااي ذهنی این تخمینه

شوند بایستی دو خاصیت اساسی داشته باشـند   یی که در شرکت به کار گرفته میروشها

اول این که ساده و قابل فهم باشند و دوم این که در زمان کوتـاه و قابـل قبـول نتیجـه را     

م در زمـان  هم ساده و قابـل فهـم اسـت و هـ     تکنولوژيمدل مدیریت نیازهاي . ارائه دهند

کارشناسـان بطـور   در ایـن مـدل پژوهشـگران و    . توان نتیجه قابل قبـول گرفـت   یکوتاه م

اطلـــس (بنگــاه خـــود را تعیــین کننـــد    تواننــد توانمنـــدي تکنولوژیهـــاي  مســتقیم مـــی 

  ).101: 1369تکنولوژي،

تـوان تلفیقـی از چنـد مـدل ممیـزي       را مـی ) TNM(مدل مدیریت نیازهـاي تکنولـوژي   

مدل سطوح توانمندي تکنولوژي که توسط تاشمندانست از جمله 
7

ایـن  . ، ارائه شده اسـت 

سـطوح توانمنـدي   ) TNM(مدل نیز به شکلی مشابه با مدل مدیریت نیازهـاي تکنولـوژي   

انجـام  (بـرداري، تـوان تعمیـر و نگهـداري      را به هشت سطح آگاهی، توان بهـره  تکنولوژي

، تـوان  )انجـام اصـالحات کلّـی   ( ، توان ساخت، توان طراحی و مهندسـی )اصالحات جزئی

پژوهشـهاي بـا   (، توان پـژوهش کـاربردي   )پژوهشهاي با هدف خاص(پژوهش و توسعه 

بنـدي   دسـته ) انـداز  پژوهشـهاي بـدون چشـم   (اي یا بنیـادي   و پژوهشهاي پایه) انداز چشم

سـطح سـاخت بـه علـت ایـن کـه       ) TNM( تکنولوژياما در مدل مدیریت نیازهاي . کند می

ه بـین اصـالح جزئـی و اصـالح کلّـی داشـته اسـت حـذف شـده و سـه سـطح            حالتی میان

پژوهشها در یک سطح به نام سطح تولید دانش ادغام شده است و تعداد سطوح توانمندي 
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البتــه ممکــن اســت در مــورد بعضــی از . بــه پــنج ســطح کــاهش یافتــه اســت  تکنولــوژي

ر گرفـت و سـطح تولیـد    خاص تنها چهار سطح توانمندي را بتوان در نظ تکنولوژیهايزیر

  .دانش اصالً مطرح نباشد

تفاوتی که در این مدل در مقایسه با مدلی نظیر مـدل اطلـس تکنولـوژي بـراي ممیـزي      

شود این است که در این مدل به جـاي آن کـه تکنولـوژي سـازمان بـه       تکنولوژي دیده می

کـل سـازمان   اجزاي تکنولوژي تفکیک شود و هر جزء مورد ارزیابی قرار گیرد تکنولوژي 

ا بـه شـکل مجـزا ارزیـابی     شود و هر یک از زیرتکنولوژیهـ  می ی تفکیکتکنولوژیهایبه زیر

در ادبیات موضوع نیز به این نکته اشاره شـده اسـت کـه در یـک برداشـت کلـی       . شود می

ا تشـکیل شـده اسـت کـه بـراي ابعـاد       اي از زیرتکنولوژیهـ  ان از مجموعهتکنولوژي سازم

تکنولـوژي یـک سـازمان را    . گیرنـد  ن مـورد اسـتفاده قـرار مـی    اي سـازما مختلف فعالیته

ي تفکیـک  روشـها بـراي مثـال یکـی از    . دهنـده آن تفکیـک کـرد    توان به اجزاي تشـکیل  می

زاي آن تفکیک بر اساس زنجیـره ارزش  تکنولوژیهايتکنولوژي سازمان به زیر
8
سـازمان   

  ).Burgelman& Maidique ,1988:34(است 

در گـام اول ضـمن   . داراي پـنج گـام اساسـی اسـت     کنولـوژي تمدل مدیریت نیازهاي 

محصـول موجـود پرداختـه     تکنولوژیهـاي توصیف محصول موجود و مطلـوب بـه بیـان    

کـش   محصـول موجـود خـط    تکنولوژیهـاي ا و زیردر گام دوم بـراي تکنولوژیهـ  . شود یم

در گام سوم ضمن مشخص نمودن وضعیت موجـود، وضـعیت مطلـوب    . شود میطراحی 

  . شود  ا نیز معین میژیها و زیرتکنولویهتکنولوژاز هر یک 

 شـود  نیز بین وضعیت موجود و مطلوب مشخص مـی  تکنولوژيدر این راستا شکاف 

)Burgelman & Maidique, البته باید به این نکته توجـه داشـت   ). 101-102;1988:34

لـوژي در  وکه در زمان تعیین وضعیت مطلوب تکنولوژي، ممکن است سازمان از نظـر تکن 

تر مجـازي را در   آل رین باشد که در نتیجه باید یک وضعیت ایدهآن صنعت در منطقه، قویت

در گام چهارم ضمن بیان میزان و نواحی شکاف علـل ایجـاد   ). 1384آراستی،(نظر گرفت 

سرانجام در گام پـنجم بـه ارائـه راهکارهـایی جهـت جبـران       . شود شکاف نیز بررسی می

سازمان جهت جبـران شـکاف تکنولـوژي اقـدام بـه       و شود ه میپرداخت تکنولوژيشکاف 

.کند توسعه تکنولوژي می

هدف از توسعه تکنولوژي عمدتاً باال بـردن سـطح کیفیـت محصـوالت، افـزایش تـوان       

هایی است که منجر به  ارتقاء تکنولوژي ناظر به فعالیت. باشد بهبود و ارتقاء تکنولوژي می

به توسعه منـابع انسـانی، توسـعه و بهبـود فراینـدها و       شود و ارتقاء سطح تکنولوژي می
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اي دو مـورد از روشـه   ).1381کرم،  اسدي(انجامد  وري در بنگاه می نهایتاً به افزایش بهره

گـاهی اوقـات ترکیبـی از    . باشـد  زا و انتقال تکنولوژي مـی  توسعه تکنولوژي توسعه درون

تکنولـوژي مـورد اسـتفاده قـرار     زا و انتقال تکنولـوژي بـراي دسـتیابی بـه      توسعه درون

  ).Ragaitis,1999(گیرد  می

اي اکتسـاب تکنولـوژي در   کنولوژي را به عنوان یکـی از روشـه  انتقال ت )2000( خلیل

داخلـی و واگـذاري قـراردادي     پژوهشهايکنار سرمایه گذاري مشترك، خرید حق امتیاز، 

امتیـاز، همکـاري    امـا گروهـی خریـد حـق    . کنـد  به خارج از شرکت معرفـی مـی   پژوهشها

و توسـعه را بـه    پـژوهش و توسـعه مشـترك، قراردادهـاي پیمانکـاري      پژوهشمشترك، 

  ).1383آراستی و دالوري،(شناسند  اي انتقال تکنولوژي میعنوان روشه

  :اند بندي شده اي زیر دستهبه روشه تکنولوژياي اکتساب از یک دیدگاه روشه

  داخلی پژوهشهاياستفاده از  -

اري مشتركگذ سرمایه -

به خارج از شرکت پژوهشهاواگذاري قراردادي  -

خرید حق امتیاز تکنولوژي -

  ).597-599:2000خلیل، (خرید تکنولوژي از دیگران  -

باشد استفاده از  گذاري باال می هاي بزرگ که هزینه و ریسک سرمایه معموالً در پروژه

  .کند همکاري مشترك اهمیت زیادي پیدا می

  :پذیر است و توسعه به چند طریق امکان پژوهشمینه همکاري در ز

و توسعه مشترك پژوهش -
9

و توسعه پژوهشقرارداد  -
10

و توسعه پژوهشقراردادهاي پیمانکاري  -
11
.

توان حق امتیاز یا تخصـص مفیـدي کـه در سـازمان      با خرید حق امتیاز تکنولوژي می

فایده مانده است را بـراي تکمیـل    پژوهشی، دانشگاه، صنعت یا در دست افراد، عاطل و بی

کردن و به کار انداختن و یا فروش به مشتریانی که امکانات بیشتري دارند خریداري کرد 

یع غـذایی و  این روش دستیابی به تکنولـوژي معمـوالً در صـنا    ).154: 1367 چوي، ساپ(

زمان در ایـن روش سـا  . گیـرد  خدماتی مـورد اسـتفاده قـرار مـی    ي دارویی و نیز فعالیتها

گیرنده تکنولوژي عالوه بر تسلط بر تکنولوژي مـورد نظـر، بـا اسـتفاده از نـام و اعتبـار       

ــدام       ــازار اقـ ــدمت در بـ ــا خـ ــول یـ ــه محصـ ــه عرضـ ــوژي بـ ــک تکنولـ ــرکت مالـ شـ

  ).Radosevic,1999(کند می
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اسـت  ولوژي بخش مکمل دانش سـازمانی آنه تکن ،اي تولیديي بسیاري از سازمانهبرا

)Kogut&Zander,1993 .(ا براي استفاده بهتر از تکنولوژي به عنوان یک منبـع،  سازمانه

 لـین ). Braun&Bennett,2002(دهند  را توسعه میخود   از طریق انتقال تکنولوژي دانش

ایی کـه در کشـورهاي در حـال توسـعه     شـرکته کند که  نیز به این نکته اشاره می )2003(

تواننـد بـه مزیـت رقـابتی      لوژي مـی و توسعه محدودي دارند با انتقال تکنو پژوهشمنابع 

  :اند بندي شده اي انتقال تکنولوژي به شکل زیر دستهروشه .پایدار دست یابند

  آوري المللی فن انتقال بین -

انتقال از دولت یا دانشگاه به صنعت  -

اي مختلفآوري بین شرکته شرکتی فن ال برونانتق -

.آوري درون همان شرکت شرکتی فن انتقال درون -

. اسـت  ل افقی و انتقال عمودي تقسیم شدهآوري به دو نوع انتقا شرکتی فن انتقال درون

انتقال عمـودي  . اي مختلف یک شرکتآوري در بخشه ت است از انتقال فنانتقال افقی عبار

).70:1378جعفرنژاد،(دهد  عبارت است از انتقاالتی که در خالل فرایند نوآوري رخ می

استفاده شود یا از انتقـال   پژوهشهااز  تکنولوژيبراي کسب در زمینه این موضوع که 

تکنولوژي نباید چنین تصـوري در ذهـن ایجـاد شـود کـه ایـن دو روش کـامالً در مقابـل         

. توان گفت این دو روش اکتساب تکنولوژي مکمل یکدیگرنـد  گیرند بلکه می یکدیگر قرار می

اي بـر انتقـال    مقدمـه  پژوهشـها و  پـژوهش اي بـر   توان گفت که انتقال تکنولوژي مقدمه می

  ).1381طباطبائیان،(تکنولوژي بیشتر است 

هدف آن است که پس از مشخص شدن شکاف تکنولوژي موجـود در   پژوهشدر این 

له شکاف تکنولـوژي و  سازي مسئ کارخانه فوالد آلیاژي مورد مطالعه، با استفاده از شبیه

اهکـار مناسـب بـراي ارتقـاء     شـده ر  سـازي  اي مختلـف روي مـدل شـبیه   بررسی سیاسته

  .تکنولوژي کارخانه مورد مطالعه ارائه شود

  

  هاي سیستم سازي پویایی مدل

اي مختلف یک سیستم الزم است که افراد تـالش کننـد کـه    هبه علت تعامالت بین بخش

تواند از طریـق مطالعـه و    این درك فقط می. رفتار سیستم را با نگرش سیستمی درك کنند

. )Sterman,2000( ا در قالب یک سیستم به دست آیـد هو ارتباط بین آنشناخت همه اجزا 

سازي سیسـتم پویـا بـه دسـت      هدف از مدل. شده واقعیت هستند همواره ابعاد ساده مدلها
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هاي ممکن بـراي   مشی تا بتوان خط آوردن درك و دیدگاهی در مورد روابط سیستم است،

  ).Shi&Gill,2005( بهبود سیستم را مورد بررسی قرار داد

توسـط یـک گـروه از     1950هاي سیستم براي اولین بار در اواخـر دهـه    تکنیک پویایی

به رهبري فارستر پژوهشگران
12

 MITدر دانشگاه  
13 

. )Coyle,1996( توسـعه داده شـد  

ت گیـري بلندمـد   سازي یـک روش تصـمیم   سازي و شبیه براي اولین بار فارستر براي مدل

ــن   ــدیریت صـ ــاي مـ ــائل پویـ ــایی عتی،در مسـ ــرد   از پویـ ــتفاده کـ ــتم اسـ ــاي سیسـ  هـ

)Forrester,1961( .هــاي سیســتم بــراي مســائل تــدوین اســتراتژي و  بعــد از آن پویــایی

ــد   مشــــی خــــط ــه شــ ــار گرفتــ ــاي مختلــــف بــــه کــ               گــــذاري در کســــب و کارهــ

)Sterman,2000, Coyle,1996;Barlas,2002( .ّبـر ایـن موضـوع وجـود      شواهدي دال

 هـاي پیچیـده کمـک کنـد     توانـد بـه درك و فهـم محـیط     هـاي سیسـتم مـی    ییدارد که پویـا 

)Spector etal,2001(.  

هـاي سیسـتم کـاربرد     پویـایی  .هاي سیسـتم یـک روش، ابـزار و مفهـوم اسـت      پویایی

اي کنتــرل بــازخورد بــراي مســائل مــدیریتی، ســازمانی و  ا، اصــول و تکنیکهــسیســتمه

در کاربرد مدیریتی به دنبال ادغـام چنـدین   هاي سیستم  پویایی. اقتصادي است -اجتماعی

ــی و . باشــد اي ســازمان در یــک کلیــت مفهــومی مــی حیطــه وظیفــه ایــن روش مبــانی کم

ــازمان ــربخش   ی س ــی اث ــراي طراح ــه ب ــته  افت ــر سیاس ــی  ت ــراهم م ــازمانی ف ــد  اي س کن

)Roberts,1978 .(فارستر )هـاي   کنـد کـه روش پویـایی    بـه ایـن نکتـه اشـاره مـی      )2000

هـاي کنتـرل بـازخورد،     هایی کـه در طراحـی و تحلیـل سیسـتم     یله پیشرفتسیستم به وس

هـاي   اي پـردازش داده سازي و تکنیکهـ  ي، تکنیکهاي شبیهگیر سازي فرایندهاي تصمیم مدل

در مـورد تکنولـوژي نیـز بـه ایـن       .الکترونیک حاصل شده است به جلو حرکت کرده است

رین دارایی سازمان یک دارایی متحـول  ت به عنوان مهم تکنولوژينکته اذعان شده است که 

  ).1381طباطبائیان،(دهد  و پویاست و طی زمان ارزش خود را از دست می

بازخورد شکل گرفته اسـت کـه    -هاي سیستم بر اساس تئوري اطالعات پویاییتکنیک 

اسـتفاده   ها لههاي کسب و کار در قالب نمودارها و معاد از نمادهایی براي نگاشت سیستم

 گیــرد ســازي کــامپیوتري بــه کمــک مــی نویســی را بــراي شــبیه و زبــان برنامــه کنــد مــی

)Pugh,1988( .کند که اجزا در یک الگوي پیچیـده بـا    هاي سیستم فرض می تکنیک پویایی

هاي بازخور تشکیل شـده اسـت و    یکدیگر مرتبط هستند و جهان از نرخها، سطوح و حلقه

خیر از اجـزاي  أباشـد و غیرخطـی بـودن و تـ     تر می جریان اطالعات از جریان فیزیکی مهم

  .)Lane&Oliva,1998( باشد مهم هر سیستمی می
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اي بـالقوه مختلـف بـراي    هبررسـی سیاسـت   هاي پویا سیستم سازي مدلیکی از اهداف 

صـنعتی،   هـاي  اي مختلـف اقتصـادي و اجتمـاعی نظیـر موسسـه     هبهبود عملکرد سیسـتم 

سیاستی کـه   ها، از بین این سیاست .ستاي اقتصادي یا کل اقتصاد کشور اشهرها، بخشه

ــایج را  ــرین نتـ ــه بهتـ ــیارائـ ــی   مـ ــاب مـ ــتم انتخـ ــرا در سیسـ ــراي اجـ ــد بـ ــود دهـ  شـ

)Machayekhi,1978(. ســازي  تــوان از مــدل لــوژي مــیســازي مســئله تکنو بــراي مــدل

هـا بـه صـورت ریاضـی یـا       در این روش رابطه بـین پدیـده  . اي پویا استفاده کردسیستمه

تواند زمانی که اطالعات کـامالً شـفافی در اختیـار     این روش می. شود غیرریاضی بیان می

  ).1384آراستی،(نیست مثمر ثمر باشد 

گیرنـد   هاي سیستم مورد استفاده قـرار مـی   دو مورد از ابزارهایی که در تکنیک پویایی

ــت ــان مــی  -نمودارهــاي علّ ــولی و نمــودار جری ــت. باشــند معل ــولی  -نمودارهــاي علّ معل

ستند که ضمن تعیین روابط علّـت بـین دو یـا چنـد متغیـر، جهـت تـأثیر آن        نمودارهایی ه

  .کنند متغیرها را مشخص می

اي  نمودارهاي جریان ابزاري هستند براي به تصویر کشیدن متغیرهاي مدل بـه شـیوه  

  .شوند که طی آن فرایندهاي تجمع و جریان اطالعات و مواد مشخص می

افـق  . باشد ریزي می هاي سیستم افق زمانی برنامه یاز دیگر نکات مهم در تکنیک پویای

براي رسـم  . کند هاي سیستم را مشخص می ي پویاییمدلهاسازي  زمانی، طول زمان شبیه

در هـر   .نمودار جریان ابتدا باید متغیرها را بـه متغیـر انبـاره و جریـان طبقـه بنـدي کـرد       

متغیرهـاي   ،بـه ایـن متغیرهـا   . یابـد  سیستمی مقدار برخی متغیرها افزایش و یا کاهش مـی 

14"انباره"
15"جریان"نرخ افزایش یا کاهش این متغیرها، . شود گفته می 

  .شود ده مینامی 

بینـی مـدل، قـدرت     قـدرت پـیش  ا بر پایه وري پیرامون اعتبار مدلهسازي دا پس از مدل

در  هـا  هگیـري مشـاهد   ا، انـدازه غیرها و برقراري ارتباط میـان آنهـ  مدل در به کارگیري مت

گیري نیسـتند، بررسـی دقـت مـدل از نظـر       چارچوب متغیرهایی که در واقعیت قابل اندازه

.گیرد ها و مسائل و رفع ابهام احتمالی انجام می تعریف صحیح و خاص پیرامون پدیده

توان اثر تغییر یـک عامـل را بـا ثابـت نگـه داشـتن سـایر عوامـل،          در مدل سیستم، می

هـاي   از این رو نسبت به مشخصـات سیسـتم دیـدگاه   . ري کردگی مطالعه، بررسی و اندازه

اي واقعی به ندرت ممکن لی که انجام چنین کاري با سیستمهدر حا. شود جدیدي کسب می

ا ضـمناً اثـر سیاسـته   . بر خواهد بود است و حتّی در صورت انجام بسیار پرهزینه و زمان

ن در برابر شـرایط متغیـر   توان از طریق مدل بررسی کرد و حساسیت آ بر سیستم را می

  .درونی و بیرونی سیستم قابل مطالعه خواهد بود



  1385، تابستان 2ي  اول، شماره  فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره

!!

هاي تحت مطالعه جهان واقعیتهـا را   یک مدل مناسب باید بتواند عوامل ناملموس پدیده

. نیز در بر گیرد و به بررسی و تحلیل رفتار و حرکات آن عوامل به نحو مطلوب کمک کنـد 

پـذیر کـردن    اعتباري مدل، میزان توانایی مدل در کمیتاز این رو یکی دیگر از پارامترهاي 

سازي تکیه صرف بر یـک شـیوه کـافی     در مدل. اي مربوط استعوامل ناملموس و فرضه

ضمناً تأمین کامل صحت مدل امري دور . هاي مختلف استفاده شود نیست و باید از شیوه

تـوان ایجـاد کـرد، یـک      یي ریاضی مـ مدلهابا این حال با انسجامی که در . از انتظار است

  .هاي کالمی از میان خواهد رفت سري از تناقضات مبهم توصیف

هــاي سیســتم در مباحــث مــرتبط بــا تکنولــوژي   در رابطــه بــا کــاربرد روش پویــایی

هـاي سیسـتم    اي که در آن از روش پویـایی  اما مقاله. هایی به شرح زیر مشاهده شد مقاله

مناسب اکتساب تکنولوژي استفاده شـده باشـد    گیري در مورد انتخاب روش براي تصمیم

  .دیده نشد

در یک مطالعه موردي توسط جـانزن -1
16

و دگنـارس  
17

هـاي بـین سـاختار و     پویـایی   

هـاي   سیستم نـوآوري ملّـی در صـنعت بیوتکنولـوژي هلنـد بـا اسـتفاده از روش پویـایی        

عنـوان   در این پژوهش سیستم نـوآوري ملّـی بـه   . سیستم مورد بررسی قرار گرفته است

ــبکه ــار      ش ــالح و انتش ــی، اص ــدف آن معرف ــه ه ــت ک ــده اس ــف ش ــات تعری اي از مؤسس

).Janszen & degenaars,1998(باشد  جدید می تکنولوژیهاي

هاي سیستم بـه عنـوان ابـزاري بـراي ارزیـابی       اي دیگر ولزتنهولم از پویایی در مقاله-2

تکنولوژي
18

لعـه مـوردي را نیـز ارائـه     در این مقاله نگارنده سـه مطا . استفاده کرده است 

هـاي   گیري نهایی مقاله این است که از آن جا که بـا کمـک روش پویـایی    نتیجه. کرده است

توان تمام جوانب تکنولوژي و اثـرات آن را در موقـع ارزیـابی در نظـر گرفـت       سیستم می

).Wolstenholme,2003(شود  پذیر می استفاده بهتري از تکنولوژي امکان

هـاي سیسـتم نیـز یکـی      هاي صنعتی با استفاده از تکنیک پویایی شهبررسی تأثیر خو-3

هاي سیستم و کاربرد آن در زمینـه تکنولـوژي اشـاره     دیگر از مقاالتی است که به پویایی

هـاي صـنعتی بـه عنـوان یکـی از عوامـل        این پژوهش به بررسی تأثیر خوشه. کرده است

  .ه استمؤثر در ایجاد مزیت رقابتی در کشور تایوان پرداخت

  

  روش پژوهش

نفـر از متخصصـان    30پـژوهش بـین     نامـه  ، پرسـش تکنولـوژي  براي تعیـین شـکاف  

بـراي   .تحلیـل شـد   SPSSافـزار   هاي به دست آمده به کمک نرم سازمان توزیع شد و داده

ي ناپـارامتري  روشـها اي از مجموعه  گیري نهایی با استفاده از تست توزیع دوجمله نتیجه
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ا از بـین سـطوح یادشـده بـراي تکنولـوژي      موجود زیرتکنولوژیه ردنیاز و سطحسطح مو

  .مشخص شد

شده به این شـکل انجـام گرفتـه اسـت کـه ابتـدا بـه         آوري هاي جمع گیري از داده نتیجه

. عـدد اختصـاص یافتـه اسـت     5تـا   1اي از  سطوح آگاهی تا تولید دانش به صـورت رتبـه  

ا رد شـده اسـت، بـا    نرمـال بـودن آنهـ   ها،  ال بودن دادهسپس از آنجا که طبق آزمون نرم

اي مشـخص شـد در مـورد هـر زیرتکنولـوژي سـطح        استفاده از آزمون توزیـع دوجملـه  

پس از آن با استفاده از تست دو نمونه مرتبط آزمـون   .مطلوب و سطح موجود کدام است

ی کـه سـطح موردنیـاز و    تکنولوژیهـای فرض زیر به منظـور تأییـد شـکاف تکنولـوژي در     

  .متفاوت تعیین شده بود انجام گرفت اموجود آنه

  0Hشکاف وجود ندارد xبین وضعیت موجود و موردنیاز تکنولوژي 

  1H شکاف وجود دارد xبین وضعیت موجود و موردنیاز تکنولوژي 

وضعیت  دار بودن شکاف بین پس از آن که با استفاده از تست دو نمونه مرتبط، معنی

ی کـه داراي شـکاف   تکنولوژیهـای مطلوب و موجـود مـورد تأییـد قـرار گرفـت، در مـورد       

دار بودند با مقایسه میانگین وضـعیت مطلـوب و میـانگین وضـعیت موجـود میـزان        معنی

ا شد که در چند مورد از تکنولوژیه تا اینجا مشخص .گیري شد شکاف به شکل کمی اندازه

ا که نیاز بـه بهبـود دارنـد در    داشت که بعضی از تکنولوژیه توجهباید . شکاف وجود دارد

  .باشند چند محصول با یکدیگر مشترك می

این . ید بهبود یابندا بامورد از زیر تکنولوژیه 14محصول، بنابراین براي تولید هر سه 

  :ا عبارتند اززیرتکنولوژیه

تغییر شکل در نورد سبک -8  هاي قوس دمش گاز خنثی در کوره -1

کنترل ابعاد گرم -9دمش گاز اکسیژن -2

کنترل ابعاد فوالد - 10گاززدایی تحت خأل -3

بازرسی عیوب سطحی - 11زدایی تحت خأل کربن -4

  بازرسی عیوب داخلی - 12زدایی شمش تنش -5

هاي ذوب آنالیز شیمیایی نمونه - 13سازي سطح شمش آماده -6

یش کشش، خمش و فشارآزما - 14بازرسی و تعیین عیوب سطحی -7

  

ن سـازمان طـی   در گام بعدي براي تعیین میزان شکاف به صورت کمی از متخصصـا 

تکنولـوژي یـاد    14هایی خواسته شد که در مورد وضعیت موجـود و مطلـوب    امهپرسشن
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پـس از گـرفتن میـانگین و اعمـال ضـرایب      . امتیاز بدهنـد  5تا  1شده در باال در یک طیف 

تـایی بـودن    وح با توجه به این که میزان شکاف بـا توجـه بـه پـنج    مربوط به هریک از سط

شـکاف بـراي هریـک از     باشـد، میـزان   25تا  1تواند از  می) آگاهی تا تولید دانش(سطوح 

  .اي در این فاصله به دست آمد ا در دامنهزیرتکنولوژیه

. داندازه کمی شکاف در هر یک از چهارده تکنولوژي به شرح جدول زیـر محاسـبه شـ   

  .در جدول ستون سوم از اختالف ستون اول و دوم به دست آمده است

  

  تکنولوژي که نیاز به بهبود دارند 14میزان کمی شکاف در مورد   - 3جدول 

  سطح مطلوب تکنولوژي  سطح موجود تکنولوژي  ازیرتکنولوژیه
میزان کمی شکاف بین 

وضعیت موجود و مطلوب

1.968.746.78  هاي قوس دمش گاز خنثی در کوره - 1
7.0313.046.01دمش گاز اکسیژن - 2
6.1611.255.09گاززدایی تحت خأل - 3
8.0916.358.26زدایی تحت خأل کربن - 4
13.0319.616.58زدایی شمش تنش - 5
14.5116.291.78سازي سطح شمش آماده - 6
9.4519.6710.22بازرسی و تعیین عیوب سطحی - 7
14.45183.55شکل در نورد سبک تغییر - 8
12.2216.324.1کنترل ابعاد گرم - 9

11.1916.385.19کنترل ابعاد فوالد - 10
14.6116.221.61بازرسی عیوب سطحی - 11
11.5116.484.97  بازرسی عیوب داخلی - 12
7.1211.324.2هاي ذوب آنالیز شیمیایی نمونه - 13
7.0912.225.13و فشارآزمایش کشش، خمش  - 14

  

  اي مختلف براي حل آنمدلسازي مسئله موجود و بررسی سیاسته

سعی شد که به منظور ارائه راهکار جهت مسئله شکاف تکنولوژي موجود در سازمان 

هاي سیسـتم یـک مـدل پویـا از روابـط بـین عوامـل         سازي پویاییبا استفاده از روش مدل

  .نولوژي ارائه شوداثرگذار بر انتخاب روش اکتساب تک

خوانـد و ایـن    هاي سیستم تکنیکی است که مدیران را به تفکر سیستمی فرا مـی  پویایی

مدت به دنبال خود نتایج بدي به بـار   دهد که نتایج خوب کوتاه نکته را مورد تأکید قرار می

مـدت را تحمـل    هاي کوتاه آورند و برعکس براي کسب نتایج خوب بلندمدت باید سختی می

در این پژوهش نیز هدف فهم بهتر مسئله شکاف تکنولوژي و کمک ). 1383مشایخی،( کرد

  .به انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژي بوده است

شود تا ساختار یـک سیسـتم بـراي      عمدتاً در تفکر سیستمی از ابزارهایی استفاده می

ـ  دو ابزار مهم بـراي تفکـر سیسـتمی یکـی ن    . درك بهتر آن نمایش داده شود  -تمـودار علّ
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الزم است براي توسعه یک مدل از سیستم پویا کـه  . و دیگري نمودار جریان است معلولی

معلولی -تدر عمل هم قابل استفاده باشد نمودارهاي علّ
19

و جریان 
20
خاص آن مسئله را  

 این پژوهش از خبرگان، که مـدیران و مهندسـان تولیـد در   در . )Dyson,2004(  تهیه کنیم

 وابـط هـا بـراي اسـتخراج ر    و از نظرات آن نظرخواهی شد باشند می آلیاژيالدفو کارخانه

  .دشمعلولی و نمودار جریان استفاده  -تعلّ

میان متغیرها بـه سـادگی نشـان داده     تروابط علّ، معلولی -تعلّستفاده از نمودار با ا

نظـر  معلولی مسئله شکاف تکنولوژي سازمان مورد مطالعـه طبـق    -نمودار علّت .شود می

خبرگان در این پژوهش گروهی از مدیران ارشـد و میـانی   . خبرگان به شکل زیر تهیه شد

  .سال سابقه کار در حوزه تکنولوژي داشتند 5شرکت موردنظر بودند که بیش از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معلولی اکتساب تکنولوژي - نمودار علّت  - 3شکل 

  تدوین توسط نویسندگان :منبع
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باشد که از رابطه زیر به دسـت   لیدي در مدل، شکاف تکنولوژي مییکی از متغیرهاي ک

  :آید می

  سطح مطلوب تکنولوژي منهاي سطح موجود تکنولوژي شکاف تکنولوژي  :)1(رابطه 

خورد اختالف تکنولوژي مطلـوب بـازار    یک متغیر کلیدي دیگر که در مدل به چشم می

  :آید شد که از رابطه زیر به دست میبا و مطلوب سازمان می

  

  تکنولوژي مطلوب  اختالف تکنولوژي مطلوب بازار و مطلوب سازمان  :)2(رابطه 

  منهاي تکنولوژي مطلوب سازمانارباز                 

  

لی و معلو -ي علّتمدلهاهاي سیستم فرایند تهیه  الزم به ذکر است که در روش پویایی

جریان معموالً از طریق مصاحبه با خبرگـان، طـی یـک فراینـد رفـت و برگشـتی      
21

انجـام   

هاي سیسـتم ابتـدا مسـئله موجـود درك شـده و پـس از آن بـا         در روش پویایی. شود می

شـود و پـس از    معلولی تهیـه مـی   -ستفاده از پرسش و پاسخ با متخصصان نمودار علّتا

در تمام مراحـل ایـن فراینـد هـر مرحلـه بـه       . شود تهیه این نمودار، نمودار جریان تهیه می

  .دهد که ممکن است باعث تجدیدنظر در مراحل قبل شود مراحل قبل از خود بازخور می

. انـد  نشـان داده شـده   Rو Bحلقـه اصـلی نمـودار بـا      در نمودار یاد شده در باال شش

کننده متعادل Bهاي  حلقه
22

باشند به این معنی که با افـزایش یـک متغیـر در آن حلقـه،      می 

شود و مقدار آن را به حالت تعـادل   حلقه بازخور مانع از افزایش بیش از حد آن متغیر می

کننده تقویت Rهاي  حلقه. گرداند بازمی
23

نـی بـا افـزایش یـک متغیـر حلقـه بـه        باشند یع می

  . شود کند که در بازخورد افزایش بیشتر آن را باعث می اي عمل می گونه

  .شود مشاهده می 4نمودار جریان مسئله در شکل 

نمودار رابطه بین اجزاي یک سیستم کـه بـا مسـئله شـکاف تکنولـوژي مواجـه       این در 

توضیح مـدل فـورد بـراي اکتسـاب     همان طور که در . است است به خوبی نشان داده شده

تعامل عوامل مختلف با یکدیگر از جمله زمان مطلوب براي جبران  شود میتکنولوژي گفته 

شکاف، سرمایه الزم براي جبران شکاف و میـزان انحصـاري بـودن تکنولـوژي و سـطح      

خـاب  باشند، بر انت ترین عوامل اثرگذار بر اکتساب تکنولوژي می اولیه تکنولوژي که از مهم

الزم به ذکر است که مقادیر به کـار بـرده شـده    . گذارند روش اکتساب تکنولوژي تأثیر می

نامه حاصل شده اسـت   براي متغیرهاي مدل باال از مرحله اول پژوهش و از طریق پرسش

تواند مقادیر مختلفی بـراي آن   گیرنده می ها اعدادي فرضی هستند که تصمیم و مقادیر نرخ

  .ل را مورد آزمون قرار دهددر نظر بگیرد و مد
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تکنولوژي موجود
نرخ اکتساب

تکنولوژي

شکاف تکنولوژي

زمان مطلوب براي 

جبران شکاف
نرخ مطلوب اکتساب 

تکنولوژي

بودجه تخصیص شده براي

اکتساب تکنولوژي

سرمایه الزم

نسبت بودجه به

سرمایه الزم

سرمایه گذاري الزم

نرخ بازگشت

سرمایه

سود ناخالص
درصد ي از سود که به

تحقیقات اختصاص می یابد

اثر تکنولوژي برنرخ

بازگشت سرمایه

switch
سرمایه

شکاف نرمال

شکاف>

تکنولوژي<

شکاف نسبی

سطح

تکنولوژي

نرخ افزایشمطلوب سازمان 

تکنولوژي مطلوب 

زمان تنظیم

اختالف

سود از دست رفته

سود از دست رفته در

واحد زمان

ضریب

فوریت

سود تجمعی
سود خالص

< سود تجمعی<

اثر فوریت بر زمان تنظیم

زمان جبران شکاف در

حالت عادي

بودجه تخصیص شده براي

اکتساب داخلی تکنولوژي

بودجه تخصیص شده براي

اکتساب خارجی تکنولوژي

سهم بودجه داخلی اثر انحصار بر سهم

بودجه داخلی

اثر سطح اولیه تکنولوژي

بر سهم بودجه داخلی

سهم بودجه داخلی

پیش فرض

تکنولوژي>

موجود<

تابع اثر سطح

تکنولوژي میزان انحصار مورد نیاز

تابع اثر انحصار

سطح تکنولوژي

مطلوب بازار 

نرخ بهبود سطح تکنولوژي بازار

تحت تأثیربهبود تکنولوژي

سازمان

نرخ بهبود سطح تکنولوژي بازار

تحت تأثیربهبود تکنولوژي سازمان

هاي رقیب

ضریب تأثیر تکنولوژي

سازمان بر تکنولوژي مطلوب 

بازار

ضریب تأثیر تکنولوژي

سازمان هاي رقیب بر تکنولوژي

مطلوب بازار 

تأثیر سطح تکنولوژي بر نرخ

بهبود سطح تکنولوژي بازار

باالترین سطح

تکنولوژي

نسبت سطح تکنولوژي مطلوب 

بازر بر باالترین سطح

تکنولوژي

تابع تأثیر

  
  

  

  نمودار جریان مسئله شکاف تکنولوژي  - 4شکل

  تدوین توسط نویسندگان :منبع
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  :توان به شکل زیر نشان داد مدل فورد را به صورت خالصه می

  

  مدل فورد – 4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

گیري راجع بـه انتخـاب روش مناسـب     شود تصمیم شکل باال دیده میطور که در  همان

کتساب تکنولوژي بـه شـکلی تـابع زمـان مـوردنظر بـراي اکتسـاب، سـرمایه الزم بـراي          ا

بنابراین . باشد اکتساب، نیاز به انحصاري بودن تکنولوژي و توانمندي اولیه تکنولوژي می

گیري در رابطه با زمان موردنظر براي کاهش شـکاف   تواند با تصمیم مدیریت سازمان می

براي اکتساب تکنولوژي از محـل سـود سـازمان      ل اختصاصتکنولوژي، میزان بودجه قاب

توانمنـدي تکنولـوژي در هـر     ومیزان انحصاري بـودن  چنین با توجه به  هم. را تعیین کند

پـس  . زیرتکنولوژي نسبت به انتخاب روشـی مناسـب در روي پیوسـتار فـوق اقـدام کنـد      

وژي در حقیقـت  گیري کلیدي مـدیران در رابطـه بـا روش مناسـب اکتسـاب تکنولـ       تصمیم

شـده در ایـن    مدل پویاي ارائـه . الذکر است گیري راجع به میزان مطلوب موارد فوق تصمیم

پژوهش که از نظر خبرگان سازمان موردمطالعه استخراج شد درصدد است کـه مـدیریت   

  .دهد گیري راجع به سطح مطلوب موارد فوق یاري  را براي تصمیم

از این مدل پویـا بـا تحلیـل جوانـب مختلـف یـک       تواند با استفاده  مدیریت سازمان می

تصمیم نسبت به وضعیت تکنولوژي خود و میزان شکاف تکنولوژي در بلندمـدت آگـاهی   

همچنین با تغییر متغیرهاي سهم بودجه اکتساب تکنولـوژي از سـود سـاالنه، زمـان     . یابد

لـوژي،  مطلوب کاهش شکاف و میزان انحصاري بودن و در نظر گرفتن سـطح اولیـه تکنو  

توانـد   مشاهده کند که در مورد هر زیرتکنولوژي در چه بازه زمانی و بـه چـه انـدازه مـی    

شکاف تکنولوژي را کاهش دهد و این کاهش در شکاف تکنولوژي چه اثراتی بـر سـود از   

رفته سازمان، سود ساالنه سازمان و تکنولوژي مطلـوب بـازار و نهایتـاً تکنولـوژي      دست

مدل چنین تنظیم شده است که زمان مطلوب بـراي کـاهش   . شتمطلوب سازمان خواهد دا

شـده بـراي کـاهش شـکاف بـر میـزان بودجـه         شکاف تکنولوژي و سرمایه در نظر گرفته

! ! ! ! ! 

زا درون

!! ! ! ! !

زا رونب

! !! !! !!! !! ! !!!! !!!!!!

! !! !! !!! !! !!! ! ! !! !!! ! !!!! !!!!!!

! ! !! ! !!!! !!! !!!!! ! ! !! !! !!! ! ! !!!! !!!!

! ! ! !! !! !!! !!! !!! ! !! !!! !!!! !!

! !! !! !!! !! ! !!!! !!!!

! !! !! !!! !! !!! ! ! !! !!! ! !!!! !!!!
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گـذارد و سـطح اولیـه تکنولـوژي و میـزان       اختصاصی براي اکتساب تکنولوژي تأثیر مـی 

خـارجی از کـل   انحصار موردنظر مدیریت، بر سهم بودجه اکتساب داخلی و سهم بودجه 

  .گذارد بودجه اختصاصی تأثیر می

  

اي مختلفبررسی سیاسته

در اینجا براي نشان دادن این که چگونه مدل، مدیریت را در مواجهه با مسئله شـکاف  

ی که نیاز به ارتقـا دارنـد نظیـر تکنولـوژي     تکنولوژیهایدهد یکی از زیر تکنولوژي یاري می

تواند بـا اسـتفاده از ایـن مـدل از بـین       دیریت میم. شود دمش گاز خنثی در نظر گرفته می

ي میانــه روش مناســب بــراي روشــهازا و یــا  زا، توســعه بــرون ي توســعه درونروشــها

  .اکتساب تکنولوژي را با در نظر گرفتن جوانب مختلف هر یک انتخاب کند

. شـود  ابتدا وضعیت موجود و مطلوب تکنولوژي دمش گاز خنثـی در نظـر گرفتـه مـی    

میـزان   25تـا  1که دیده شد سطح موجود تکنولوژي دمش گاز خنثی در دامنـه  همان طور 

در همـین دامنـه بـرآورد     8.74د و سطح مطلوب این تکنولوژي به میزان شبرآورد  1.96

  .باشد می) 1.96و  8.74اختالف ( 6.78شد که میزان شکاف تکنولوژي معادل 

با تغییر در زمان مطلـوب بـراي    شده وارد کرده و هاي فوق را درمدل پویاي ارائه داده

اهده کاهش شکاف تکنولوژي و سهم بودجه اکتساب تکنولوژي، رفتار سیستم مـورد مشـ  

سـازي اسـت در مـورد تکنولـوژي      اي مختلفی که قابل شبیهاکنون وضعیته. گیرد قرار می

  .گیرد دمش گاز خنثی مورد بررسی قرار می

اي کاهش شکاف تکنولوژي پنج مـاه  درحالت اولیه مدل، زمان مطلوب بر ):1(وضعیت

  .در نظر گرفته شده است درصد 3و سهم بودجه اکتساب تکنولوژي از سود ساالنه 

رفتار متغیرهـاي کلیـدي مـدل یعنـی سـطح موجـود تکنولـوژي و سـطح مطلـوب           5شکل 

  .دهد تکنولوژي و شکاف تکنولوژي را نشان می
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  شکاف تکنولوژي سازمان                             سطح تکنولوژي موجود                   

ORG Desired Technology
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  سطح تکنولوژي مطلوب بازار                طلوب سازمان           سطح تکنولوژي م      

  

  )1(رفتار متغیرهاي کلیدي مدل در وضعیت  - 5شکل

  

جـود  سـازي شـکاف مشخصـی و    با توجه به این که در سازمان از ابتداي فرایند مـدل 

داشته است سازمان با صرف بودجه مشخص اقدام به اکتساب تکنولوژي نموده و همـان  

شود سطح تکنولوژي موجود سازمان از لحظه صفر رونـد صـعودي در    طور که دیده می

رفتار متغیر شکاف تکنولوژي نیز به ایـن شـکل اسـت کـه بـا توجـه بـه        . پیش گرفته است

سازمان شکاف تکنولـوژي از لحظـه صـفر رو بـه     با اکتساب تکنولوژي توسط ) 1( رابطه

شود که با افزایش سطح  اما پس از گذشت مدت زمان مشخصی دیده می. گذارد کاهش می

رفتـه سـازمان فوریـت اکتسـاب      تکنولوژي سازمان بـا توجـه بـه کـاهش سـود از دسـت      

 امـا بـا  . یابـد  شده براي اکتساب تکنولوژي کاهش مـی  تکنولوژي و سرمایه اختصاص داده

توجه به تأثیر سازمان بر سطح تکنولوژي مطلوب بازار و همچنین آگاهی رقبا از افـزایش  

ا براي اکتساب تکنولوژي، سطح تکنولوژي مطلـوب  طح تکنولوژي سازمان و فعالیت آنهس

شود که  کند و این افزایش در سطح تکنولوژي مطلوب بازار باعث می بازار افزایش پیدا می
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ولوژي مطلوب سازمان و سطح تکنولوژي مطلوب بازار کـه طبـق   میزان اختالف سطح تکن

این افزایش در اختالف سطح تکنولـوژي مطلـوب   . شود افزایش یابد محاسبه می) 2(رابطه 

سازمان و سطح تکنولوژي مطلوب بازار منجر به افزایش سود از دست رفته سـازمان در  

بـاالتري بـراي خـود     شود و سازمان سطح تکنولـوژي مطلـوب   بازه زمانی مشخصی می

با افزایش شـکاف  . شود این امر موجب افزایش مجدد شکاف تکنولوژي می. کند تعریف می

تکنولوژي سازمان باید فوریت اکتساب بیشتري را در نظر بگیـرد و سـرمایه بیشـتري را    

به اکتساب اختصاص دهد تا شکاف تکنولوژي سازمان را مرتفع سازد که این امـر باعـث   

  .شود ده مینامبرتکرار چرخه 

توان با تغییـر دادن سـهم بودجـه اکتسـاب تکنولـوژي از سـود        حال می ):2( وضعیت

 6رفتار متغیرهـا را در شـکل   . را مورد مشاهده قرار داد یاد شدهساالنه رفتار متغیرهاي 

تحت شرایط جدید یعنی با افزایش بودجـه اکتسـاب تکنولـوژي از محـل سـود سـاالنه، از       

  .توان مشاهده کرد میدرصد  4 به درصد 3مقدار 

شود که با افزایش سهم بودجه اکتساب تکنولوژي، سازمان سطح تکنولـوژي   دیده می

دهد و در نتیجه شکاف تکنولوژي با سـرعت بیشـتري    خود را با شیب تندتري افزایش می

. یابد و شکاف تکنولوژي در هر لحظه زمانی نسبت به وضعیت قبل کمتـر اسـت   کاهش می

شکل مشخص است که بودجه اکتساب تکنولوژي از محل سود سـاالنه نسـبت بـه    این در 

اي که باید به آن توجـه داشـت ایـن اسـت کـه بـا        اما نکته. وضعیت قبل افزایش یافته است

سود خالص سازمان که از  ،وجود افزایش بودجه اکتساب تکنولوژي از محل سود ساالنه

آید در بلندمـدت نسـبت    ولوژي به دست میرابطه سود ناخالص منهاي بودجه اکتساب تکن

توان اظهـارنظر کـرد کـه     در مورد این پدیده، این گونه می. به حالت قبل افزایش یافته است

مـدت سـود    براي رفع شکاف تکنولوژي، با سهم بودجه اکتساب بیشتر هر چنـد در کوتـاه  

 .شـود  شود ولی در بلندمدت سود بیشـتري عایـد سـازمان مـی     خالص کمتري حاصل می

شـود اختصـاص سـهم     همان طور که در نمودار مربوط به سود خالص سازمان دیده می

تـر   شـود کـه بـا اکتسـاب سـریع      بزرگتري از سود ساالنه به اکتساب تکنولوژي باعث می

تـر کـاهش یابـد و در ابتـدا سـود       تکنولوژي موردنیاز، سود از دست رفته سازمان سریع

  . دخالص سازمان نسبت به قبل بیشتر شو
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رفتار متغیرهاي کلیدي مدل با فرض افزایش سهم بودجه اکتساب تکنولوژي از  - 6کلش

  درصد 4به  درصد3

  

جا کـه درصـد    ولی پس از جبران شکاف تکنولوژي و کاهش سود از دست رفته از آن

یابـد سـود خـالص سـازمان      بیشتري از سود حاصله به اکتساب تکنولوژي اختصاص می

پس از مدتی که مجدداً نیاز به بهبود سطح تکنولوژي  .شود کمتر می) 1(به وضعیت نسبت

تـر کـاهش    شود و باز هم سازمان با اختصاص بودجه بیشتري شکاف را سـریع  دیده می

در شـکل مربـوط بـه    . یابـد  فزونی مـی ) 1(بر وضعیت) 2(دهد باز هم سود در وضعیت می

سـطح شـکاف هـر دو     100تـا   60ازه زمـانی  شود که در ب شکاف تکنولوژي نیز دیده می

شوند که بـدیهی اسـت کـه زمـانی کـه سـازمان        خیلی به هم نزدیک می) 2(و ) 1(وضعیت

بودجه بیشتري براي اکتساب تکنولوژي اختصاص دهد ولی در سطح شکاف تغییـر قابـل   

 الزم به. اي ایجاد نشود سود خالص سازمان نسبت به حالت قبل کمتر خواهد بود مالحظه

توضیح است که با تغییر ایجادشده در این مرحله تغییري در تکنولـوژي مطلـوب بـازار و    

  .تکنولوژي مطلوب سازمان دیده نشد

!! !! ! !!2!

!! !! ! !)2(

!! !! ! !!2!

!! !! ! !!2!

!! !! ! !!1!

! !! ! !!!1!

!! !! ! !!1!

!! !! ! !!1!

سود خالص سازمان          تکنولوژي موجود             سطح             

شکاف تکنولوژي                بودجه اختصاص داده شده براي اکتساب  
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!!

  

همان طور که در ابتـداي ایـن قسـمت اشـاره شـد زمـان مطلـوب بـراي          ):3( وضعیت

حـال بـا تغییـر در زمـان الزم     . کاهش شکاف تکنولوژي پنج ماه در نظر گرفته شـده بـود  

زمان الزم براي از بین بـردن  . گیرد کاهش شکاف رفتار مدل مورد مشاهده قرار می براي

 درصـد  3ماه افزایش یافته است و سهم بودجـه اکتسـاب همـان     10شکاف از پنج ماه به 

  .باشد می
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ماه  5رفتار متغیرهاي کلیدي مدل با فرض افزایش زمان مطلوب اکتساب تکنولوژي از - 7شکل

  هما10به

  

شود که با افـزایش زمـان اکتسـاب تکنولـوژي یـا کـاهش فوریـت         دیده می 7در شکل 

یابـد و شـکاف    اکتساب تکنولوژي سطح تکنولوژي سازمان با روند کنـدتري افـزایش مـی   

به همین دلیل زمانی که شکاف تکنولـوژي  . یابد تري کاهش می تکنولوژي در زمان طوالنی

کند سود از دسـت رفتـه بیشـتري بـر سـازمان       ا میتري کاهش پید در بازه زمانی طوالنی

تـري نسـبت بـه     شود و در نتیجه سـود خـالص سـازمان نیـز در سـطح پـایین       تحمیل می

اما کاهش شکاف تکنولوژي سازمان در بـازه زمـانی طـوالنی    . شود دیده می) 1(وضعیت 

ري شود که سازمان براي رسیدن به سطح تکنولوژي مطلوب بازار بودجه بیشـت  باعث می

!! !! ! !!1!
!! !! ! !!3!

!! !! ! !!1!

!! !! ! !!3! )3(وضعیت 

!! !! ! !!1!

!! !! ! !!1!

!! !! ! !!3!

سود خالص سازمان              سطح تکنولوژي موجود          

شکاف تکنولوژي                 براي اکتساب  بودجه اختصاص داده شده
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افزایش بودجـه اکتسـاب در بلندمـدت و سـود از     . را به اکتساب تکنولوژي اختصاص دهد

  .دهند دست رفته هر دو سود خالص سازمان را کاهش می

اما در مقایسه رفتار متغیرها در دو حالت افزایش سهم بودجـه اکتسـاب تکنولـوژي و    

اکتسـاب تکنولـوژي   افزایش زمان مطلوب براي اکتساب تکنولـوژي رفتـار متغیـر بودجـه     

  .دهد یر را نشان مین متغیرفتار ا 8شکل . جالب توجه است
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مشخص است، هرچند با افزایش زمـان اکتسـاب تکنولـوژي     8همان طور که در شکل 

نسبت به حالتی که درصد بودجه اکتساب تکنولوژي از سود ساالنه افزایش یابـد در ابتـدا   

بلندمدت سازمان مجبـور خواهـد شـد کـه بودجـه      بودجه کمتري الزم خواهد بود ولی در 

بیشتري را براي اکتساب تکنولوژي اختصاص دهد و این بدان علت اسـت کـه بـا افـزایش     

تـري کـاهش پیـدا     زمان مطلوب اکتساب تکنولـوژي شـکاف تکنولـوژي در زمـان طـوالنی     

کند که باالتر بودن شکاف تکنولـوژي در بلندمـدت سـازمان را بـه اختصـاص بودجـه        می

بنابراین هر چند در نگاه اول افزایش یک . کند بیشتري براي اکتساب تکنولوژي تشویق می

شود ولـی در   درصدي بودجه اکتساب تکنولوژي باعث افزایش بودجه اکتساب ساالنه می

جا که سود از دست رفته باالتري زایش زمان اکتساب تکنولوژي از آنبلند مدت سیاست اف

  .سازد ازمان را به اختصاص بودجه بیشتر مجبور میکند س بر سازمان تحمیل می

!! !! ! !!3!

! !! ! !!2!

مقایسه رفتار بودجه اکتساب تکنولوژي در دو حالت افزایش سهم بودجه   - 8شکل

  اکتساب تکنولوژي و افزایش زمان مطلوب براي اکتساب تکنولوژي
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بودجــه اکتســاب  افــزایشدر بلندمــدت بــا وجــود  اینســتکهاي جالــب توجــه  مــا نکتــها

در حـد بـاالتري قـرار دارد،     )2(در وضعیت  شکاف تکنولوژي) 3(تکنولوژي در وضعیت 

  .شود دیده می 9که در شکل 
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دهنده این است کـه در بلندمـدت بـه نفـع      شاننتایجی که تاکنون از مدل به دست آمد ن

که سهم بودجه اکتساب تکنولوژي را افزایش دهد و همچنین زمـان کـاهش    استسازمان 

  .شکاف را کاهش دهد

ایی که مدل در صورت افزایش زمان اکتساب تکنولوژي یا سهم بودجه اکتساب جوابه

رود و  قعـی انتظـار مـی   دهد مشـابه آن چیـزي اسـت کـه در دنیـاي وا      تکنولوژي ارائه می

همان طور که دیـده شـد بـا افـزایش زمـان اکتسـاب تکنولـوژي،        . رسند روشن به نظر می

بودجـه اکتسـاب    یابـد و بـا افـزایش    شکاف تکنولوژي با نرخ کمتري افزایش و کاهش مـی 

  .یابند ا افزایش میتکنولوژي این نرخه

را بـین دو حالـت    شود که مدیریت بخواهـد حـالتی میانـه    حال فرض می ):4(وضعیت

سـود   درصـد  5/3یعنی ضمن این که بودجه اکتسـاب تکنولـوژي را بـه    . فوق بررسی کند

ماه  5/7دهد زمان مطلوب براي اکتساب تکنولوژي را نیز از پنج ماه به  ساالنه افزایش می

خواهد بداند کـه   تحت چنین شرایطی مدیریت قبل از اجراي این استراتژي می. افزایش دهد

  .تخاذ این سیاست بر متغیرهاي کلیدي سیستم چگونه استاثرات ا

!! !! ! !!3!

! !! ! !!2!

ي در دو حالت افزایش سهم بودجه اکتساب مقایسه رفتار شکاف تکنولوژ - 9شکل

  تکنولوژي و افزایش زمان مطلوب براي اکتساب تکنولوژي
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 5رفتار متغیرهاي کلیدي مدل با فرض افزایش زمان مطلوب اکتساب تکنولوژي از -10شکل

   درصد 5/3به  درصد 3ماه و بودجه اکتساب از  7.5به

  

بـه  اي کـه   شود مدیریت با اتخـاذ تصـمیم فـوق نتیجـه     همان طور که در شکل دیده می

 آورد ایـن اسـت کـه هرچنـد بـا افـزایش بودجـه اکتسـاب تکنولـوژي شـکاف را           دست می

رسـد   تري به اجـرا مـی   ا که این پروژه در زمان طوالنیدهد ولی از آنج تر کاهش می سریع

شود کـه در نهایـت بـر اثـر تقابـل ایـن دو        در مقابل باعث افزایش زمان کاهش شکاف می

هرچند کـه سـازمان بودجـه    . یابد تري کاهش می نیمورد شکاف تکنولوژي در زمان طوال

  .دهد بیشتري را به اکتساب تکنولوژي اختصاص می

یکی دیگر از عوامل مـؤثر بـر انتخـاب روش اکتسـاب تکنولـوژي میـزان        ):5(وضعیت

تمایل سـازمان بـه انحصـاري بـودن تکنولـوژي و همچنـین اثـر سـطح اولیـه تکنولـوژي           

زان بودجه اختصاص یافته براي اکتساب خارجی و میـزان  باشد که این دو عامل بر می می

  .باشند بودجه اختصاص یافته براي اکتساب داخلی تأثیرگذار می

با تغییر در سطح انحصار تکنولوژي رفتار زیر از متغیرهاي بودجه داخلـی و بودجـه   

  .رود خارجی اکتساب تکنولوژي انتظار می

!! !! ! !!1!

! !! ! !!!4!

!! !! ! !!4!

! !! ! !!1!

!! !! ! !!4!!!

! !! ! !!1!

سطح تکنولوژي موجود          جه اختصاص داده شده براي اکتساببود 

شکاف تکنولوژي
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  دجه داخلی و بودجه خارجی از بودجه اکتساب تکنولوژيرفتار متغیرهاي بو -11شکل

  

شود با تغییر در میزان تمایل سازمان به انحصـاري   دیده می 11طور که در شکل همان

. شـود  بودن تکنولوژي در کل بودجه الزم براي اکتساب تکنولوژي تغییـري مشـاهده نمـی   

داخلی، افـزایش مشـاهده    اما در میزان بودجه خارجی، کاهش و به همان میزان در بودجه

به علت این که بعد از گذشت مدت زمانی مشـخص کـل بودجـه اکتسـاب کـاهش      . شود می

کـاهش در بودجـه   . یابنـد  یابد بنابراین هر دو بودجه داخلی و خارجی نیـز کـاهش مـی    می

  .باشد اکتساب به دلیل کاهش در میزان شکاف تکنولوژي می

گفته شد در شرایطی بود که تنها یـک یـا    تمام حاالتی که در قسمت فوق ):6(وضعیت

شاید بتـوان گفـت کـه در حـاالت     . دو مورد از عوامل مؤثر بر روش اکتساب متغیر باشند

بـود ولـی در    بینـی مـی   فوق بدون استفاده از مـدل رفتـار متغیرهـاي سیسـتم قابـل پـیش      

صورتی که چندین عامـل مـؤثر همزمـان تغییـر کننـد کـار تحلیـل جوانـب امـر بـه شـکل            

  .آید سیستمی، کامالً سخت است که در آنجا این مدل به کمک مدیریت می

!! !! ! !!1!

! !! ! !!5!

!! !! ! !!1! ! !! ! !!5!

بودجه داخلی اکتساب تکنولوژي                  بودجه خارجی اکتساب تکنولوژي   

بودجه اختصاص داده شده براي اکتساب     
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پس از آن سهم بودجه اکتساب تکنولوژي را . براي مثال حالت عادي را در نظر بگیرید

سه برابر و میزان تمایل به انحصاري بودن را دو برابر و زمان مطلوب اکتساب را نصف 

  .گیرد بررسی قرار میکرده و رفتار متغیرها در این حالت مورد 
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رفتار متغیرهاي اصلی مدل با فرض تغییر در چندین عامل اثرگذار بر انتخاب   -12شکل

  روش اکتساب تکنولوژي به شکل همزمان
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شکاف تکنولوژي                           بودجه اکتساب تکنولوژي         

بودجه خارجی اکتساب تکنولوژي           خلی اکتساب تکنولوژيبودجه دا     

سود خالص                      
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شود متغیرهـاي اصـلی مـدل بـا تغییـر در چنـدین        دیده می 12همان طور که در شکل 

بینـی   ن یک مـدل سـاختارمند پـیش   هستند که بدوعامل مؤثر بر اکتساب داراي رفتارهایی 

  .نمود ا مشکل میآنه

با توجه به افزایش بودجه اکتساب تکنولوژي و کاهش زمـان اکتسـاب   ) 6(در وضعیت

در طول زمان نیز بـا  . یابد تکنولوژي، شکاف تکنولوژي در زمان بسیار کوتاهی کاهش می

در سـطح  ) 1(سبت به وضـعیت اتخاذ این سیاست شکاف تکنولوژي با فاصله چشمگیري ن

  .تري قرار دارد پایین

شود که هـر چنـد سـازمان درصـد      در رابطه با بودجه اکتساب تکنولوژي نیز دیده می

بسیار باالتري از سود سـاالنه را بـه اکتسـاب تکنولـوژي اختصـاص داده اسـت ولـی در        

تـري   ار کوتاهبلندمدت از آنجا که بر اثر اتخاذ این سیاست شکاف تکنولوژي در زمان بسی

حتی در اواخر افـق زمـانی   . دهد رود لذا بودجه اکتساب تکنولوژي را کاهش می از بین می

. نیز کمتر شده است) 1(شود که بودجه اکتساب تکنولوژي از وضعیت سازي دیده می مدل

گیـري راجـع    در رابطه با بودجه داخلی و خارجی اکتساب تکنولوژي که در حقیقت تصمیم

شود که بـا افـزایش چشـمگیر     باشد دیده می زاي تکنولوژي می زا یا برون نبه توسعه درو

انـد ولـی بـا کـاهش در بودجـه کـل        بودجه اکتساب تکنولوژي هر دو بودجه افزایش یافته

اکتساب تکنولوژي و با توجـه بـه دو برابـر شـدن انحصـار تکنولـوژي، بودجـه خـارجی         

هـم کمتـر   ) 1(کـه حتـی از وضـعیت    یابد بـه شـکلی   تر کاهش می اکتساب تکنولوژي سریع

  .شود می

شود که هرچند به علت افـزایش سـهم بودجـه     در رابطه با رفتار سود خالص دیده می

اکتساب تکنولوژي به میزان سه برابر از سود ساالنه، در یک بازه زمانی سود خـالص در  

ي و العاده سریعتر شـکاف تکنولـوژ   وضعیت جدید کمتر است ولی با توجه به کاهش فوق

در نتیجه کاهش سود از دست رفته و همچنین کاهش بودجه اکتساب پس از رفـع شـکاف   

به مراتـب  ) 1(یابد که از سود در وضعیت  تکنولوژي سود به شکل چشمگیري افزایش می

  .بیشتر است

در انتها الزم است به این نکته اشاره شود که هدف از ارائه ایـن مـدل حـل دقیـق یـک      

که افزایش عمـق بیـنش مـدیران سـازمان بـه مسـئله تکنولـوژي و        مسئله موجود نیست بل

  .باشد گیري در رابطه با انتخاب روش مناسب اکتساب تکنولوژي می تصمیم
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  گیري نتیجه

بـه منظـور ارائـه راهکـار بـراي کـاهش شـکاف         پـژوهش با توجه به ایـن کـه در ایـن    

اي  دون هـیچ هزینـه  تـوان بـ   شـده اسـتفاده گردیـد مـی     سـازي  تکنولوژي از یک مدل شـبیه 

العـاده زیـادي را    تواند حاالت فـوق  هاي مختلف که می متغیرهاي مختلف مدل را در ترکیب

د و بـه  کـر ا را مشـاهده  تارهـاي ناشـی از ایـن تغییـر سیاسـته     در برگیرد، تغییر داد و رف

  .انتخاب بهترین روش پرداخت

ق تجربـه  ع و از طریـ ا در عالم واقضروري است که ارزیابی این سیاستهن نکته یذکر ا

ادي است که موجب اتـالف منـابع و   نه بسیار و زمان زیا مستلزم صرف هزیاین سیاسته

یج تـوان نتـا   سازي مـی  هري از شبیگی ه با بهرهکحال آن. دشو ان میوري سازم کاهش بهره

ابی اي مختلف را با صرف زمان ناچیز و هزینه اندك مـورد ارزیـ  ستهاتعداد زیادي از سی

  .قرار داد

شـده بـراي انتخـاب روش مناسـب اکتسـاب       شده و مدل ارائـه  ممیزي تکنولوژي انجام

  :تکنولوژي نتایج زیر را در پی داشت

تواند با در نظـر گـرفتن تکنولـوژي بـه      نشان داده شد که مدیریت نمی پژوهشدر این 

ی عنوان یک مفهوم ایستا، همواره تصمیم صحیح را اتخاذ کند و الزمه اتخاذ چنین تصمیم

در رابطه با روش اکتساب تکنولوژي، داشتن نگـرش بلندمـدت بـه تکنولـوژي و همچنـین      

منظور از پویایی تکنولوژي این اسـت کـه سـازمان    . درنظر گرفتن پویایی تکنولوژي است

تواند در یک زمان مشخص ممیزي تکنولوژي انجام دهد و با توجه به میـزان شـکاف    نمی

سب اکتساب تکنولوژي را انتخاب کند و انتظار داشـته  ي مناروشهابه دست آمده، یکی از 

باشد که آن روش طی زمانی مشخص و با بودجه مشـخص میـزان شـکاف را بـه سـطح      

بلکه مدیریت باید به این نکته توجه داشـته باشـد کـه میـزان شـکاف      . مورد انتظار برساند

ا نیـز  ازمانهي سـایر سـ  تکنولوژي جداي از سطح تکنولوژي سازمان، تحت تأثیر تکنولوژ

گیرد و از سوي دیگر میزان شکاف تکنولوژي بر سـود سـاالنه سـازمان، میـزان      قرار می

بودجه اختصاص یافته براي اکتسـاب تکنولـوژي و سـود از دسـت رفتـه سـازمان مـؤثر        

.است

  

  :ها نوشت پی

1 - technology Capability Assessment
2 - Technology
3 - Technology Auditing
4 - Technology Needs management (TNM)
5 - Technology Gap
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6 - System Dynamics Modeling
7 - Tushman
8 - Value Chain
9 - Joint R & D
10 - Contract R & D
11 - Contract Out R & D
12 - Forrester
13 - Massachusetts institute of Technology
14 - Stock
15 - Flow
16 - Janszen
17 - Degenaars
18 - Technology Evaluation
19 - Causal Diagram
20 - Flow Diagran
21 - Iterative
22 - Balancing
23 - Reinforcing
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