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Abstract: 
Globalization of economy is posing unprecedented opportunities and challenges for 

firms especially in developing countries. How does a firm best structure itself to thrive in 

current dynamic environment with high degree of uncertainty and go about entering 

global markets is one of the most risk issues in this era. Technology development strategy 

in alignment with business strategy is of increasing importance to achieve sustaining 

development. In this paper, we introduce global balance approach as a potent driver for 

crafting technology development strategy. This paper provides an overview to technology 

development framework and methodology in SAIRAN, composed of technology 

selection, acquisition strategy, and timing, at the core of which lies capability assessment, 

attractiveness, and road mapping. A case study on technology development in the field of 

medical equipment's and entering global market verifies the introduced methodology and 

how it can support global balance approach in order to deliver successful products in fast 

response to market, with higher quality, service levels, scalability, flexibility, and lower 

price. 
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الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي 
جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه

1-  استاديار دانشگاه صنعتي مالك اشتر، مديرعامل شركت صاايران                                           2 - پژوهشكده فاوا – شركت ايزايران
3 -  دكتراى فقه و اصول                                                                    

ابراهيم محمودزاده 1 - فرناز نكويي2 -  محمد باقر ابراهيم3
تاريخ دريافت مقاله 89/2/25 تاريخ پذيرش مقاله  89/4/25

چكيده
و  روز  فناورى هاي  جذب  و  توسعه  براي  مناسب  ظرفيت  و  قابليت  از  بايستي  شدن  جهاني  مسير  در  شركت ها 
بهره گيري از آن ها در توليد محصوالت و خدمات جديد برخوردار باشند. اين زماني منتهي به توليد ارزش مي شود كه 
قدرت تبديل آن به مزيت فناورانه و ورود به بازار و ماندگاري را در فضاي رقابتي جهاني به دست آورند. از اين رو مسئله 
اصلي شركت ها انتخاب فناورى براساس نيازهاي شناسايي شده از بازار حال و آينده و سپس نحوه جذب و اكتساب 
آن است. فناورى هاي روز و مطرح معموال دانش محور هستند و نيازمند سرمايه گذاري سنگين و زمان توسعه نسبتاً 
طوالني مي باشند، در حالي كه نياز بازار پاسخ دهي بسيار سريع، قيمت پايين، امكان پشتيباني قوي، با قابليت توسعه و 
انعطاف باال است. مجموعه اين عوامل در چند تجربه عملي در صاايران به عنوان يك شركت فعال در حوزه الكترونيك 
و ارتباطات اين نتيجه را حاصل نمود كه رويكرد هم ترازي جهاني مي تواند پيشران مناسبي براي تبيين راهبرد و روند 
صحيح توسعه فناورى قرار گيرد. عالوه بر اين اطمينان از كيفيت باال و برخورداري از سطح استاندارد جهاني، قابليت 
ورود به بازار فراملي را نيز ايجاد نموده است. اصلي ترين محورهاي مديريت راهبرد كه در فرايند توسعه فناورى سبب 
و  دانش  مديريت  شد،  بازار  نياز  توسعه  با  متناسب  سرويس دهي  امكان  و  زمان  كوتاه ترين  در  ارزش  بيشترين  ايجاد 

مديريت برون سپاري در مراحل جذب و هم افزايي فناورى بود.
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مقدمه
سرعت تحوالت فناورى در دهه اخير، سرمايه گذاري بر روي فناورى هاي داراي مزيت رقابتي را امري مهم 
و حياتي نموده  است. شركت ها بايستي با هوشمندي نسبت به تغييرات و تحوالت محيطي پاسخ دهند و 
مزيت هاي فناورانه براي خود ايجاد نمايند. راهبرد انتخاب، جذب، به كارگيري، نگهداري و رهاسازي فناورى 
در دستيابي به اين هدف نقش مهمي دارد. انتخاب گزينه مناسب با زمان و شرايط هر سازمان، با وجود عوامل 
متعدد تهديد كننده و ضرورت سازگاري با نظام توسعه يافته جهاني، سبب گرديده است تا الگوي تدوين راهبرد 
فناورى در اين مقطع بسيار حياتي تلقي شود و به عنوان يك مسئله در سطح كالن و سطح سازمان هاي كشور 

مطرح گردد. 
فناوري از دير باز به عنوان يكي از عناصر اساسي توليد و توسعه مطرح بوده است و همواره با رشد دانش 
بشر تغيير و تحول يافته است. تا به آنجا كه در عصر حاضر فناورى به عنوان يك عامل راهبردى براي توسعه 
اقتصادي كشورها مطرح است. هم چنين نوآوري در فناورى و دستيابي و به كارگيري موثر فناورى هاي جديد، 
يكي از راه هاي اساسي كسب قدرت، نفوذ و رقابت بين المللي براي شركت ها محسوب مي شود. راهبرد هاي 
تدافعي،  تهاجمي،  راهبرد هاي  چون   مضاميني  با  راهبردى  مديريت  مختلف  مكاتب  در  كه  سازمان  كالن 
هستند.  فناورى  توسعه  روند  ترسيم  و  راهبرد  تبيين  اصلي  پيشران  شده اند،  مطرح  محافظه كارانه  و  رقابتي 
[14] در اين مقاله سعي داريم راهبرد هم ترازي جهاني را به عنوان يك گزينه جديد مطرح نماييم و تاثير آن 
را در تبيين الگوي توسعه فناورى سازمان مورد مطالعه قرار دهيم. توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني 
نيازمند يافتن راه هاي ميان بر و اتخاذ رويكرد تحول به توسعه فناورى وخلق راهبرد هاي نوآورانه در اكتساب 

فناورى است.
گردونه  از  را  شركت ها  از  بسياري  كه  است  بوده  سريع  به قدري  اخير  دهه هاي  در  فناورانه  تحوالت  سير 
را  كشورها  ساير  با  پيشرفته  كشور هاى  ميان  فناورانه  شكاف  كالن تر  سطح  در  حتي  و  ساخته  خارج  رقابت 
چند برابر نموده است.مسير توسعه فناورى در كشورهاي درحال توسعه غالبا متاثر از نيازهاي اساسي جامعه 
و فناورى هاي قابل دسترس است. اين رويكرد دوسويه يك الگوى تلفيقي از كشش بازار و فشار فناورى را 
پيشنهاد مي كند. شركت ها با ايجاد چنين ظرفيتي چنان كه فرصت هاي بازار منطقه و بين المللي را به خوبي 
درك كرده باشند قادر خواهند بود بازار خود را توسعه دهند و در جهت هم ترازي جهاني گام بردارند. با توجه 

الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه
در اين مقاله ضمن تشريح يكي از تجارب صاايران، موفقيت اتخاذ رويكرد هم ترازي جهاني در تبيين صحيح راهبرد 
توسعه فناورى برپايه تحليل روند تحوالت داخلي و بيروني شركت صاپا (يكي از شركت هاي زيرمجموعه صاايران) و 
صاايران  فناورى  راهبرد  روش  بر پايه  فرايند  اين  اجراي  مي گيرد.  قرار  مطالعه  مورد  شده،  طراحي  فرضيه هاي  آزمون 
انجام گرفته كه در حد نياز اين مقاله به جوانبي از آن اشاره مي شود. اين روش در شركت صاايران به دنبال طرح ريزي 
راهبرد پنج ساله شركت، طراحي و  پياده سازي شده كه برپايه آن الگوي توسعه فناورى در راستاي بازار و محصوالت 

آتي استخراج شده است.

واژه هاي كليدي: راهبرد توسعه فناورى، كشورهاي در حال توسعه، هم ترازي جهاني ، مديريت دانش، مديريت 
برون سپاري.
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رويكرد  اين  در مي آيند،  جهاني  شركت هاي  تصرف  در  به سرعت  اغلب  كه  داخلي  محدود  نسبتا  بازارهاي  به 
احتمال ماندگاري و پايداري شركت ها را افزايش خواهد داد. اين در شرايطي است كه محدوديت منابع، امكان 
توسعه فناورى در ابعاد گسترده را به شركت ها نمي دهد. از اين رو گام اساسي در اين مسير، انتخاب، اكتساب 
و توسعه فناورى هايي است كه مي تواند مزيت رقابتي شركت محسوب گردد و موجب خلق ارزش افزوده شود. 
بايستي توجه داشت كه خلق ارزش افزوده بايستي در جهت تامين منافع كليه ذينفعان باشد تا به پايداري 
منجر گردد. از اين رو توجه به امنيت ملي، توسعه تجاري و اقتصادي و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي از مولفه هاي 

ضروري است.
هم گامي با فناورى روز و حركت در لبه فناورى مستقل از ظرفيت هاي بيروني هزينه بر و زمان بر است. 
ولي چنان كه با بهره گيري از دانش صاحبان فناورى و رويكرد جذب دانش و هم  افزايي توأم گردد، بدون شك 
فاكتورهاي موفقيت براي ورود به بازار و ماندگاري را به همراه خواهد داشت. از اين منظر نقش مديريت دانش 

و برون سپاري در جذب و بهره گيري از فناورى هاي در دسترس بيشتر مشخص مي شود. [7] 
الكترونيك/ حوزه  در  فعال  بزرگ  شركت  يك  به عنوان  صاايران  شركت  تجربه هاي  از  يكي  مقاله  اين  در 

اتخاذ  راستاي  در  موفق  تجربه  يك  به عنوان  فناورى  توسعه  فرايند  در  اطالعات/اپتيك،  ارتباطات/فناوري 
راهبرد هم ترازي جهاني مورد تحليل قرار مي گيرد. پايه و الگوى عملياتي اين تحقيق روش بومي طراحي و 
پياده سازي راهبرد توسعه فناورى صاايران است كه با مشخص كردن نيازهاي آتي در انطباق با طرح ريزي 
راهبرد شركت، ميزان مطلوبيت فناورى هاي مورد نياز را از نظر جذابيت در ابعاد اقتصادي و راهبردى مورد 
بررسي قرار مي دهد. از طرف ديگر توانمندي ها و شكاف فناورانه مشخص مي شود و سپس نيازهاي كليدي به 
ترتيب اولويت و اهميت، تحليل و شفاف مي گردند. در نهايت چگونگي دستيابي به اين مجموعه از فناورى هاي 

كليدي كه داراي مزيت رقابتي و بيشترين ارزش افزوده براي سازمان هستند، پيشنهاد مي گردد. 

مسئله تحقيق
دركشورهاي  توسعه يافتگي  شاخص  يك  به عنوان  اجتماعي  سالمت  و  بهداشت  از  مطلوبي  سطح  تامين 
در  درماني  و  بهداشتي  مراكز  به  دسترسي  ميزان  مانند  مربوطه  استانداردهاي  رعايت  و  است  مطرح  جهان 
سطوح مختلف و نوع و تعداد لوازم و تجهيزات پزشكي در هر مركز درماني را طلب مي كند. در ايران تا دهه 
70 اين بازار تقريبا به صورت يك بازار انحصاري در اختيار توليدكنندگان خارجي بود. به دليل اينكه رعايت 
اين  به  ورود  خطرپذيرى  و  داشت  نياز  فناورى  و  دانش  از  بااليي  سطح  به  پزشكي  تجهيزات  استانداردهاي 
حوزه را افزايش مي داد، تا آن زمان كمتر شركت هاي توليدكننده تجهيزات دقيق تمايل ورود به اين شاخه 
را داشتند. همين مسئله نشان مي داد فرصت كسب مزيت فناورانه به عنوان مزيت رقابتي در شاخه تجهيزات 
پزشكي پيشرفته بسيار باال است. تحليل هاي اوليه در مسير تبيين مسئله تحقيق، پيش فرض هايي را به صورت 

زير حاصل نمود.

پيش فرض ها:
1- صنعت تجهيزات پزشكي داراي محصوالت و بازارهاي تضمين شده و مستمر است. 

2- سرعت تغييرات و تحوالت فناورى در صنعت تجهيزات پزشكي باال است. 
دقيق  صنايع  از  باال  خيلي  كيفيت  و  استاندارد  سطح  از  برخورداري  به واسطه  صنعت  اين  محصوالت   -3

ابراهيم محمودزاده - فرناز نكويي  - محمد باقر ابراهيم
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به شمار مي آيد.

4- كشور در زمينه تجهيزات پزشكي پيشرفته مصرف كننده است و نياز بازار روز افزون است.
5- وجود بازار رقابتي مي تواند بستري براي توسعه و ارتقاي كيفيت محصوالت باشد.

6- بازار داخلي در اختيار شركت هاي صاحب فناورى است و رقباي جدي در سطح كشور بسيار اندك 
هستند. 

امر  در  را  مسلح  نيروهاي  پشتيباني  براي  الزم  زيرساخت  حوزه  اين  كليدي  فناورى هاي  به  دستيابي   -7
خدمات پزشكي فراهم مي نمايد. در نتيجه عالوه بر شاخه تجاري، يك حوزه راهبردى در شاخه نظامي نيز 

محسوب مي شود.

مسئله : نياز به كسب قابليت طراحي، ساخت و عرضه تجهيزات پزشكي پيشرفته با هدف ايجاد هم ترازي 
در رعايت استانداردهاي جهاني پزشكي درمسير دستيابي به خوداتكايي در فناوري هاي كليدي و ارتقاي سطح 

امنيت ملي و رفاه اجتماعي

فرضيه  ها : 
1- مجموعه فناورى هاي مورد نياز با تكيه بر توان داخلي و بيروني قابل حصول هستند.

و  حياتي  عالئم  سنجش  و  اندازه گيري  زيرنظام هاي  به  مربوط  نياز  مورد  فناورى هاي  محوري ترين   -2
آزمونهاي تضمين كيفيت، پايداري و قابليت اطمينان نظام ها مي شود كه اولي قابل تامين از بيرون و دومي 

نيازمند توسعه درون زا مي باشد.
3- با در اختيار داشتن مزيت هاي رقابتي در زمينه تجهيزات پزشكي، تامين زيرساخت هاي توسعه و كسب 

هم ترازي در بازه 5 ساله ميسر مي گردد.

الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه

مباني نظري تحقيق
در  بازي  قاعده  مي كنند،  پيدا  ظهور  جديدي  فناورى هاي  تحول  اين  خالل  در  است.  تحول  درحال  دنيا 
دنياي تجارت تغيير پيدا مي كند و ديگر دارايي هاي شركت با تعبير قبلى از آن در الگوهاى ذهنى، نمي توانند 
نقش عمده اي در موفقيت شركت داشته باشند. سرعت و ميزان تغييرات و تحوالت فناورانه درحال افزايش 
است و پويايي و پيچيدگي بازار جهاني همراه با آن درحال گسترش است. بازار نيازمند محصوالتي جامع و 
يكپارچه، با كيفيت باالتر و حوزه كاربري وسيع تر است و اين در حالي است كه سه عامل اندازه1 ، محدوده2  و 
يكپارچگي3   كه به تعبير كريستنسن عوامل رقابت در سطح جهاني به شمار مي آيند، فشار زيادي را بر روي 
كسب و كار وارد مي نمايند. [12] در اقتصاد بازار نوين، موفقيت سازمان ها برپايه توانايي تامين و پاسخ گويي 
به نيازهاي مشتريان در مقايسه با رقبا سنجيده مي شود و اتخاذ راهبرد فناورى يكي از عوامل موثر در حصول 

به اين هدف است. [30]
براون معتقد است فناوري ممكن است ماهيتي خوب و يا بد پيدا كند، اما آن چه سبب مى گردد فناوري 
مفيد و ارزش مند واقع شود، مديريت و كاربرد آن است [10]. مديريت فناورى، مديريت نظام هايى است كه 
بستر مناسبى براى خلق، جذب و توسعه فناوري فراهم مى كنند و مسئوليت امور زير را در سازمان به عهده 
1-scale                                                            2-scope                                            3-integration
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دارد:

• اكتساب فناورى هاي جديد و بهره برداري موثر و اثربخش از فناورى هاي موجود؛
• واكنش مناسب نسبت به تغييرات و تحوالت فناورانه؛

• توسعه و اتخاذ روش ها، تكنيك ها و فرايندهاي مناسب براي مواجهه با مسائل و مشكالت فناورانه.
آراستي و كريمي پور تمامي فعاليت هاي مربوط به مديريت فناورى را در چهار گروه شناسايي، انتخاب، 
اكتساب و بهره برداري فناورى در جهت حصول منافع اقتصادي يا رقابتي سازمان دسته بندي كرده اند. [3] 
برخي نيز مديريت فناورى را تالشي براي يكپارچه سازي راهبرد فناورى با راهبرد كسب و كار مي دانند. [37]، 
[38] در نهايت مديريت فناورى را مي توان فرايندي دانست كه تحت آن نيازهاي سازمان هاي نوين شامل خلق 

ارزش، كيفيت، پاسخ گويي، چابكي، نوآوري، يكپارچگي و شبكه سازي، تامين مي گردند.
مديريت  و  فناورى  مديريت  انديشمندان  و  صاحب نظران  توجه  مورد  ميالدي  دهه 80  از  فناورى  راهبرد 
راهبردى قرار گرفته و ديدگاه ها و رويكردهاي متعددي درخصوص طرح ريزي و پياده سازي آن مطرح شده 

است. [5] ، [7]  
پيش از آن فناورى تنها در سطوح اجرايي مطرح بود و در تفكر و عمل مديريت راهبردى جايي نداشت. 
مطالعات تئوري در اين زمينه توسط پورتر، هاكس و مايلوف آغاز شد و از اواخر دهه 80 فناورى به عنوان يك 

متغير راهبردى وارد محيط سازمان ها شد. [17]، [24]

 اين مباحث دو سوال كليدي را به همراه داشت :
1- ارتباط راهبرد فناورى با راهبرد كسب و كار سازمان 

2- عوامل موثر بر انتخاب و تصميم گيري راهبردى فناورى و نحوه تعامل و همبستگي بين آنها
اگرچه الگوى ها و رويكردهاي متعددي در پاسخ به اين چالش ها ارائه شده است، اما هنوز نمي توان ادعا كرد 
كه پاسخ كامال يكپارچه، دقيق و شفافي به اين مسئله داده شده باشد. در ادبيات راهبرد فناورى، دو رويكرد 

سطح كالن در پاسخ به اين سواالت با عنوان رويكرد موقعيت يابي و رويكرد مبتني بر منبع ظهور پيدا كرد.
تمركز اصلي رويكرد موقعيت يابي به فناورى بر ساختار بازار و موقعيت فعلي سازمان در بازار فعلي قرار 
دارد و هدف اصلي دستيابي به سهم بازار بيشتر و يا ايجاد بازارهاي جديد از طريق توسعه فناورى هاي موجود 
يا اكتساب فناورى هاي جديد است. پورتر از بانيان اين رويكرد به شمار مي آيد و براساس الگوى  راهبرد هاي 
رقابتي و الگوى مزيت رقابتي، انتخاب حوزه تجاري بر پايه جذابيت صنعتي و يافتن موقعيت در آن حوزه را 
به عنوان دو تصميم كليدي مطرح نموده است. در همين راستا، پورتر الگوى هاي پنج نيرويي و زنجيره ارزش 

خود را در پشتيباني از فرضيه باال معرفي كرده است. [33] 

هاكس و مايلوف [25]  فرايند تدوين راهبرد فناورى را با رويكرد برنامه ريزي راهبردى به صورت شكل 
(1) پيشنهاد كردند و سپس توسط نو و هاكس [25] تكميل شد. با اين حال به دليل اينكه اين ديدگاه ها 
باالي تغييرات را دربر  شاخص هاي كنترلي و پايش راهبرد متناسب با تغييرات و پويايي محيط و سرعت 

نداشتند، مورد انتقاد واقع بودند. [9] 
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شكل (1) - فرايند تدوين راهبرد فناورى مبتني بر موقعيت هاكس و مايلوف

در طول اين دوره، تقريبا در تطبيق با همين چارچوب افراد و گروه هاي ديگري از جمله ليتل [28] و فلويد 
[19]  نيز در جهت ارائه روش هايي براي تصميم گيري هاي مرتبط با راهبرد فناورى تالش كردند. 

در اوايل دهه 90 اولين الگوى هاي پوياي راهبرد فناورى مبتني بر مزيت هاي محوري سازمان [30]، [32] 
و سپس بر پايه مديريت منابع در راستاي ايجاد ارزش افزوده [16] ارائه شد. برخالف رويكرد موقعيت يابي، 
تمركز اين ديدگاه بر آن دسته از مزيت ها و منابع سازمان است كه مي توانند اثرات رقابتي بلندمدت داشته 
باشند. اين ديدگاه رويكرد به آينده را برگزيده است كه همواره توانايي ها و كاربردهاي جديدتري از مجموعه 
اين  كه  هستند  صاحب نظراني  جمله  از  پراهاالد  و  هامل  كيه زا،  مي كند.  جستجو  را  سازمان  توانمندي هاي 
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ديدگاه را مطرح كرده اند و پيش بيني بازار و نيازهاي آينده در چشم انداز بلند مدت را به جاي موقعيت يابي در 

صنايع موجود، مد نظر قرار داده اند. [9]، [22] 
 هامل و پراهاالد تاكيد مي كنند كه آينده نگاري صنعت يك موضوع كليدي است كه ضرورت و اهميت 
مي كند.  ترسيم  آن  الزامات  تامين  جهت  در  را  خط مشي ها  و  مي نمايد  توجيه  را  رقابت  و  توانمندي  كسب 

گام هاي اصلي تدوين راهبرد فناورى در الگوى هاي مبتني بر منبع در شكل (2) معرفي شده اند.

شكل (2) - فرايند تدوين راهبرد فناورى مبتني بر منبع
آوني4  نيز با توجه به تغييرات و پويايي شديد بازارها، رويكرد مبتني بر منابع را در قالب نظريه فوق رقابت 
بر محور تكامل و نوآوري مطرح كرده است[13] . به نظر او مهم ترين جنبه رقابت، موقعيت جاري و فعلي 
شركت نيست، بلكه تحوالتي است كه با توجه به تعامل پوياي بين شركت هاي در حال رقابت رخ مي دهد. 
تكامل، مولفه پيشران اصلي است و بر اين اساس موقعيت فعلي تنها يك مزيت موقتي براي شركت محسوب 
مي گردد كه مي تواند شرايطي را براي مديريت موفق تعدادي از تعامالت موجود فراهم كند، اما در دوره هاي 

بلند مدت، سازمان ها مجبور مي شوند موقعيت خود را در مسير تكامل و توسعه  يافتگي تغيير دهند.
خليل مزيت رقابتي سازمان ها را قدرت آنها در بهره گيري به موقع و اقتصادي از ايده ها و منابع براي تحقق 
اهداف خود مي داند [27] و اشاره مي كند كه سازمان  هايي كه قادر نباشند خود را به فناورى هاي كليدي 
مجهز كنند و از آن استفاده بهينه را بنمايند از صحنه رقابت تجاري عقب مي مانند و حتي قدرت بقا را از 

دست مي دهند.
كيه زا يكي ديگر از صاحب نظراني است كه چارچوبي را براي تدوين راهبرد فناورى در محيط پويا و رقابتي 
4-D'Aveni
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شكل ( 3) – ابعاد راهبرد فناورى در الگوى كيه زا
ارائه نموده است [10] در الگوى كيه زا پس از تحليل محيطي و استخراج ماتريس فناورى-كاربرد براساس 
سناريوهاي آينده (شامل اشكال رقابت و صنايع در آينده، پيش بيني پيشرفت فناورى و سير تكاملي بسترهاي 
داخلي و خارجي شركت)، تصميمات كليدي به صورت هم زمان و توأم با يكديگر در سه محور اصلي انتخاب، 
افقي  راهبرد  فناورى،  هوش  مانند  ديگري  مولفه هاي  اگر چه  مي گيرد.  صورت  اكتساب  روش  و  زمان بندي 

فناورى، و زيرساخت هاي سازماني و مديريتي را نيز مطرح نموده است. [26]، [29]
بديهي است در حالي كه مديران راهبردى همواره در صدد رشد و توسعه فعاليت كسب و كار سازمان و ايجاد 
مزيت هاي فناورانه و ارزش افزوده هستند، رويكردهايي چون كاهش و هدفمند نمودن هزينه و كوچك سازي 
سرمايه گذاري  اما  مي شود،  شناخته  رشد  اصلي  موتور  به عنوان  فناورى  اينكه  وجود  با  مي گردد.  مطرح  نيز 
در زمينه توسعه فناورى به دليل ميزان هزينه و منفعت، مالحظات خاص خود را طلب مي كند و به ويژه با 
محدوديت هاي منابع، عصر حاضر مديران را متوجه فرايندهاي اصولي تر براي اتخاذ راهبرد توسعه مناسب 
محوري  ارزش هاي  خلق  و  برتر  و  كليدي  فناورى  اكتساب  پديده  مي رسد  به نظر  كه  به طوري  نموده است. 
از  است.  شده  پارادوكس  دچار  كوتاه مدت  منافع  و  سنگين  سرمايه گذاري  به لحاظ  اساس،  آن  بر  سازمان ها 
اين رو سياست گذاري هاي سازمان ها روي كاربرد، نوآوري و كارآفريني تاثير محوري مي گذارد و الزاما براساس 
يك روند و سابقه تاريخي، شركت ها نمي توانند ماندگاري و موفقيت خود را تضمين نمايند. [7]  فناورى و يا 
محصول كليدي سازمان ها عموما درحال تغيير و چه بسا تغيير الگوى ذهنى است و تغيير سريع فناورى و نياز 

بازار، سرمايه گذاري روي تحقيق و توسعه و فرايند توليد را با خطرپذيرى و عدم قطعيت روبرو نموده است. 
سرمايه گذاري در فناورى هزينه هاي قابل توجهي را براي سازمان دارد كه بايستي با استمرار نيز همراه 
شفاف سازي  حصول  قابل  افزوده  ارزش هاي  به  نسبت  حوزه،  اين  به  ورود  از  قبل  است  الزم  از اين رو  باشد، 
صورت گيرد. در عصر حاضر، سازمان هايي كه تنها به بهبودهاي تدريجي با خطرپذيرى كم و بازدهي سريع، 
اما بازدهي نه چندان قابل توجه عادت كرده اند، الزم است با رويكرد ديگري به توسعه فناورى بپردازند. اصل 
ماندگاري و توسعه پايدار به آنها حكم مي كند به دنبال محصوالتي جهشي باشند كه قادر است قاعده رقابت را 
تغيير دهد و به توليد ارزش انجامد.  به همين جهت استفاده از يك روش در انتخاب فناورى، شيوه اكتساب آن 
و الگوى زماني اكتساب و بهره برداري در قالب ره نگاشت توصيه مي شود. [1]، [31]  برخورداري از يك روش 
سبب مي گردد كه توسعه فناورى به عنوان يك فرايند قابل برنامه ريزي و تكرارپذير و هم راستا با راهبرد هاي 
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كالن در سازمان استقرار پيدا كند، در غير اين صورت به يك پديده اتفاقي بيشتر شباهت خواهد داشت كه 

ممكن است يك سازمان در طول عمر خود تنها يك بار موفق به حصول آن شود.

الگوى تحقيق (روش تدوين راهبرد توسعه فناورى صاايران)
براي تحقيق در مورد اثربخشي رويكرد هم ترازي جهاني در تبيين راهبرد توسعه فناورى، از الگوى راهبرد 
توسعه فناورى صاايران مطابق با شكل (4) استفاده شده است[2]. اين الگو كه با رويكرد مديريت راهبردى 
به مسئله تدوين راهبرد توسعه فناورى مي پردازد، فرايند كامل طراحي، اجرا، ارزيابي و پايش را در  بر دارد 
و هم چون طرح ريزي و پياده سازي راهبرد سازمان، روش گام به گام در طراحي و اجرا بر آن حاكم شده است. 

  [7]
اين روش با تكيه بر نياز بازار و توانمندى هاى موجود از دو رويكرد باال به پايين و پايين به باال بهره مى گيرد 
و به اين ترتيب بين كشش بازار و فشار فناورى مصالحه ايجاد مي نمايد. هم چنين با تلفيقي از رويكردهاي 
اهداف  ترسيم  در  را  بلند مدت  و  كوتاه مدت  ديد  فناورى،  راهبرد  تدوين  در  منبع  بر  مبتني  و  موقعيت يابي 
اجرايي سازمان با يكديگر همراه مي نمايد. از آن جايي كه شناخت عميق تر از فناورى ها و روند تحول و رشد 
آن ها ديد جامع تري را ايجاد مي كند، در فرايند اجرا پيشنهاد شده است كه مطالعات محيطي فناورى نيز 

مدنظر قرار گيرد.
براي پيوند زدن راهبرد فناورى به راهبرد سازمان، اولين گام در اين الگوى تعيين راهبرد ها و نيازهاي 
فناورانه سازمان قرار داده  شده است. در اين گام الزم است از شفاف بودن چشم انداز، ماموريت و راهبرد هاي 

سازمان اطمينان حاصل شود. 

شكل (4)- الگوى بومي تدوين راهبرد توسعه فناورى صاايران

متدولوژى كالن راهبرد توسعه فناورى صاايران
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با شناسايي مولفه هاي تاثيرگذار در تبيين راهبرد فناورى به شرح زير و تجميع آنها در تعامل منطقي با 

يكديگر، روش راهبرد توسعه فناورى صاايران در سه گام اصلي الگوى شده است: 
1- فناورى هاي كليدي : تعيين فناورى هاي كليدي حال و آينده كه در راستاي ايجاد قابليت پاسخ گويي 

به نيازهاي حال و آينده بازار اساس و پايه مزيت رقابتي هستند.
2- سطح نوآوري : اتخاذ راهبرد پيشگام يا دنباله رو در جذب فناورى كه جايگاه و مسير حركتي سازمان 
را در چرخه عمر فناورى (S-curve) و متناسب با آن در چرخه ايجاد مزيت رقابتي (Z-curve) مشخص 

مي نمايد.
3- روش تامين : اتخاذ راهبرد توليد يا خريد، رويكرد سازمان را در سرمايه گذاري و مديريت زمان مشخص 

مي نمايد.
طريق  از  بازار  نياز  با  سازمان  هم سويي  در  اجرا،  در  پروژه ها  اولويت بندي  و  انتخاب   : فناورى  توازن   -4

مديريت بهينه منابع اهميت مي يابد.
5- اجرا : راهبرد اجرا براي توسعه فناورى در بلند مدت ماندگاري سازمان را تضمين مي كند.

با  شده  اتخاذ  راهبرد هاي  هم سويي  از  اطمينان  به منظور  ارزيابي  الگوى هاي  به كارگيري   : ارزيابي   -6
ماموريت هاي اصلي سازمان، حركت در مسير توسعه را تحت كنترل نگه مي دارد.

گام اول : انتخاب فناورى هاي كليدي و محوري
در گام اول اولويت بندي نيازهاي فناورانه با تكيه بر چشم انداز، ماموريت، راهبرد ها و اهداف سازمان كه 
تعيين كننده بازار هدف هستند در يك فرايند چهار گامى انجام مي گيرد. معموال سازمان ها با يك پيش فرض 
اوليه فقط به فناورى هاي مربوط به طراحي و توليد محصول مي پردازند. در صورتي كه نبايد ساير فرايندهاي 
اصلي و پشتيبان را از نظر دور داشت. چه بسا گلوگاه هاي اصلي سازمان ها در فرايندهايي مانند خدمات پس از 
فروش، بازاريابي و توسعه منابع انساني باشند. يك تصوير جامع از ارتباط داده هاي استخراج شده در گام اول 
در شكل (5) نمايش داده شده است. شرح كامل و عملياتي از الگوى تدوين راهبرد توسعه فناورى صاايران 

به همراه روش ها و فنون ارزيابي و تحليل در پيوست ارائه شده است.

شكل (5) – چرخه شناخت و تحليل از بازار تا فناورى
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شكل (6) – نمودار تحليل جذابيت - توانمندي

جدول (1) – سطوح مطلوبيت جذابيت فناورى

موقعيت  كه  مي گردد  استخراج  توانمندي   – جذابيت  تحليل  نمودار  به صورت  گام  اين  خروجي  نهايتا 
اكتساب  راهبرد هاي  پيشنهاد  در  را  اوليه  راهنمايي هاي  مي تواند  نمودار  اين  چهارگانه  نواحي  در  فناورى ها 

داشته باشد.

آنچه در اين گام حائز اهميت است تعيين مرزهاي مطلوبيت است كه در محورهاي توانمندي و جذابيت 
بايد مدنظر قرار گيرد.  جدول (1) سطوح مطلوبيت جذابيت فناورى را در شركت صاايران نمايش مي دهد.

                  

 70  >%   70 <%    < 40%  40 <%   

                  

 70  >%   70 <%    < 40%  40 <%   

گام دوم : راهبرد اكتساب
اكتساب فناورى فرايندي است كه طي آن فناورى هاي منتخب سازمان متناسب با ماهيت و موقعيت خود 
جذب مى گردند و به بهره برداري مي رسند و يا در زمان مناسب از سازمان خارج مي شوند. كسب فناورى 
طيفي را بين توسعه دروني تا خريد از بيرون در بر مي گيرد و سطح آن با توجه به عواملي چون جذابيت، 

ابراهيم محمودزاده - فرناز نكويي  - محمد باقر ابراهيم
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توانمندي و قابليت حصول انتخاب مي شود. گزينش راهبرد اكتساب طي دو گام تحليلي بررسي و شناخت 

گزينه هاي فناورى و تعيين فناورى هاي قابل حصول انجام مي گيرد.

گام سوم : تعيين طيف زماني / ره نگاشت
جهت  در  پيوسته  فعاليت  و  مستمر  سرمايه گذاري  به  نياز  كه  است  فرايند  يك  فناورى  رهايي  و  جذب 
راهبرد هاي اصلي و اهداف كالن و بلند مدت سازمان دارد. تهيه ره نگاشت توسعه در اليه هاي فناورى، پروژه هاي 
پژوهشي و تامين منابع در تكميل اليه هاي بازار و محصول كه در گام اول حاصل مي شود تضمين كننده اين 
استمرار خواهد بود. تداوم اين چرخه سبب مي گردد سازمان به توسعه پايدار بازار، محصول و فناورى دست 

پيدا كند و همواره جايگاه ها و موقعيت هاي مناسبي را در بازار در اختيار بگيرد.
اعتبار الگو از طريق به كارگيري آن در شركت صاايران مورد تست و ارزيابي قرار گرفته و در چندين گام 
اصالحات الزم در فرايند اجرا و ابزار پياده سازي صورت گرفته است. به عالوه مراحل پياده سازي در سه سطح 
سازمان، شركت و واحد عملياتي انجام گرفته، كه با توجه به اينكه دامنه موضوعي آن در سطح صاايران بسيار 

گسترده است، هماهنگ كردن و يكپارچه سازي آن در اجرا از اهميت زيادي برخوردار بوده است.

پياده سازي الگو
به منظور اجراي گام به گام الگو (طراحي توام با اجرا) و جلب مشاركت حداكثري مديران، كارشناسان و 
محققين شركت، همان طور كه در الگوى شكل (4) نيز مشخص شده است، اجراي اين فرايند در صاايران در 
سه گام پيش بيني و برنامه ريزي شد. با توجه به اين كه اين روش براي اولين بار به اجرا در مي آمد، در فاز اول 
سعى شد فرهنگ سازى الزم نسبت به موضوع در سطح مديران و كارشناسان محقق شركت انجام گيرد و  
گام اجرا در واحدهايى از شركت ها كه بستر اجرايى فراهم ترى داشتند صورت گيرد. هم چنين تالش شد از 
ساده ترين روش ها و فنون اجرايي در ارزيابي و تحليل استفاده شود تا مفاهيم اصلي و چارچوب نظري روش 
در بين افراد سازمان نهادينه شود و مشاركت جمعي براي ايجاد هم سويي در بخش هاي مختلف شركت بيش 

از پيش تقويت شود.
شد  انجام  زيرمجموعه  شركت هاي  و  مادر  شركت  سطح  دو  در  پياده سازي  مراحل  نيز  اجرايي  منظر  از 
داشتند.  به عهده  را  فرايند  اجراي  و  راهبري  وظيفه  مشاوره  و  تخصصي  كميته هاي  و  اجرايي  كميته هاي  و 
شده  شناسايي  گروه فناورى هاي  با  متناسب  طرح،  اجرايي  مراحل  به  ورود  از  پس  تخصصي  كميته هاي 

سازماندهي شدند.
نتايج به دست آمده در اولين سند راهبرد توسعه فناورى تا حد زيادي با شواهد مديريتي تطبيق داشت؛ 
مگر در مواردي كه بازارهاي مربوط به آن فناورى ها يا نقش راهبردى آن با دقت و حساسيت مناسب مورد 
شناسايي و تحليل قرار نگرفته بود. اين نشان مي داد كه سادگي روش هاي ارزيابي سبب پديد آمدن انحراف هاي 
قابل مالحظه نشده است و براي اولين نوبت اجرا قابل پذيرش است. درتكرارهاي بعدي اين فرصت وجود دارد 
كه به مرور عمق و گستردگي مطالعه و تحليل افزايش پيدا كند كه قطعا ضريب خطرپذيرى را كاهش مي دهد 

و درصد اطمينان به نتايج روش را افزايش مي دهد.
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يافته هاي تحقيق و تحليل نتايج

سابقه صنعت و راهبرد هاي بازار و محصول
ورود به دهه 80 هجري شمسي زماني كه رويكردهاي راهبردى سامانه محوري و خوداتكايي در فناوري 
براي توسعه و رشد كسب و كار شركت هاي صاايران ظهور پيدا كرد، نقطه عطف ديگري براي انتخاب حوزه بازار 
و محصول بود. معموال تعداد دفعاتي كه اين گونه تحوالت جهشي و تغيير الگوى ذهنى در طول عمر شركت ها 
رخ مي دهند، كه گاه منجر به چرخش هاي راهبردى و تغيير مسير توسعه آنها نيز مي گردد، خيلي زياد نيست. 
صنايع اپتيك اصفهان (صاپا) نيز با دو دهه سابقه فعاليت در زمينه توليد و عرضه ادوات و نظام هاي اپتيكي و 
الكترواپتيكي و تجهيزات آزمايشگاهي، در اين برهه از زمان وارد چرخه تصميم گيري راهبردى شد. بهره گيري 
از فناوري هاي جديد و نوآوري به عنوان يك نياز اساسي صاپا براي مديريت بهينه منابع و امكانات مطرح شد 
تا بتواند همگام با شرايط محيط و تغييرات و تحوالت جهاني، به صورت شركتي فعال، پويا و موفق باقي بماند. 
مطالعات محيطي گسترده اي كه در حوزه هاي فعاليت هاي موجود و مرتبط به عمل آمده بود، نشان مي داد 
كه كشور در دهه 70 هجري شمسي يك دوره مصرف كنندگي را در زمينه تجهيزات پزشكي با فناوري باال 
پشت سر گذاشته است و اين در حالي است كه توسعه سطح بهداشت، درمان و پزشكي در كشور ظرفيت قابل 
توجهي را براي خريد و تامين اين تجهزات نشان مي داد، به ويژه آن دسته از تجهيزاتي كه با توجه به بافت 
بيماري هاي كشور اولويت و حساسيت باالتري پيدا مي كردند. ضمن اين كه رشد سريع فناوري در اين حوزه، 
به ويژه ادغام رشته مهندسي پزشكي با فناوري اطالعات، چشم انداز وسيعي را از منظر ايجاد بازارهاي جديد 

و به تبع آن توسعه سبد محصول و افزايش سهم بازار نشان مي داد.
خطرپذيرى باالي توليد تجهيزات پزشكي با توجه به لزوم برخورداري از سطح استانداردهاي بسيار باال 
از جمله داليل اصلي عدم تمايل ورود شركت هاي توليد كننده داخلي به اين حوزه محسوب مي شد. آن چه 
مي توانست صاپا را در ورود به اين بازار جديد و دستيابي به فناوري هاي جديد و كسب مزيت هاي رقابتي موفق 
نمايد رويكرد هم ترازي بود. از اين رو هم ترازي فناورانه به عنوان راهبرد اصلي شركت مورد نظر قرار گرفت. 
شركت با اتخاذ اين راهبرد سعي در ورود به حوزه هاي جديد كسب و كار با حفظ بازارهاي فعلي خود را داشت و 
به اين ترتيب مي توانست قابليت ورود به بازارهاي جهاني را به دست آورد. شركت اهداف زير را به عنوان اهداف 

راهبردى خود در ورود به حوزه هاي جديد بازار انتخاب نموده بود:
- درآمدزايي و  توسعه شركت

- دستيابي به خوداتكايي در كشور در راستاي تامين امنيت ملي و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي
و  خارجي  محصوالت  مصرف كنندگي  به جاي  داخلي  توليدات  جايگزيني  با  ارزي  صرفه جويي  به  -كمك 

هم چنين صادرات و ورود به بازارهاي بين المللي
- ايجاد مزيت فناورانه و مزيت رقابتي براي شركت

تحليل نتايج
گام اول : انتخاب فناورى هاي كليدي و محوري

بر اساس تحليل فوق، حوزه تجهيزات پزشكي با هدف گيري بازار صادراتي در يك دوره 5 ساله انتخاب شد. 
پيش بيني مي شد كه سهم بازار داخلي شركت در انتهاي اين دوره تقريبا به 45 درصد برسد و نزديك به 5 
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درصد حجم ريالي سبد محصوالت صاپا را در بر گيرد. شايد به نظر مي رسيد كه اين تالش براي پوشش 5 درصد 
درآمد شركت قابل توجيه نباشد، اما از يك طرف نسبت بازار تجهيزات پزشكي به بازار تجهيزات الكترونيكي 
در جهان برابر 4  درصد گزارش شده است  و از طرف ديگر ساير منافع حاصل از اين سرمايه گذاري از جمله 
ايجاد ظرفيت فناورانه، دستيابي به مزيت فناورانه، تاثيرگذاري در امنيت ملي و رفاه اجتماعي و ساير منافع 
راهبردى آن، انگيزه كافي را براي تحليل دقيق تر ايجاد نموده بود. در واقع اين نتيجه گيري حاصل تحليل 
موقعيت-جذابيت بازار و محصول بود كه در گستره بازار و محصوالت شناسايي شده، شامل بازارهاي حال و 
آتي انجام گرفته بود. [15]، [17] موارد زير برخي پارامترهاي انتخاب بازار و تشخيص اهميت و جذابيت آن 

بودند كه در گام ارزيابي مورد مالحظه قرار گرفته اند:
- ظرفيت بازار از نظر حجم ريالي و كشش بازار

- دارا بودن شرايط رقابتي و مزيت فناورانگى
- قابليت حصول و ايجاد ظرفيت فناورانگى و دانش افزايي

- كليدي بودن نيازمندي ها و درخواست هاي بازار و مشتري
- استمرار و با ثبات بودن بازار محصول و فناورى هاي مربوطه

- تاثيرگذاري در امنيت ملي و رفاه اجتماعي
از بين بازار هاي مورد مطالعه كه با ماموريت هاي اصلي شركت نيز هم خواني داشته باشد و اهداف فوق را 
تحقق بخشد، شاخه تجهيزات پزشكي با توجه به اهميت راهبردى آن در امنيت ملي انتخاب و مورد مطالعه 

قرار گرفت.

شكل (7) – نمودار موقعيت-جذابيت محصوالت شركت صاپا
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شكل (8) – روند بازار و محصول شركت صاپا در حوزه تجهيزات پزشكي در بازه سال هاي 80 تا 85

به اين ترتيب در ادامه مسير فرايند راهبرد توسعه فناورى، شاخه تجهيزات پزشكي الكتريكي نيز در سبد 
محصوالت شناسايي شده صاپا، قرار گرفت و مسير توسعه بازار براي آن به صورت نمودار شكل (8) ترسيم 
شد. به دليل سابقه فعاليت شركت در بازار نظامي، هدف گيري اوليه بر روي بيمارستان هاي حوزه دفاع قرار 
گرفت كه در طول زمان، قابل گسترش به ساير بيمارستان هاي دولتي، بيمارستان هاي خصوصي و بازار خارج 

كشور بود.
براي ادامه فرايند تبيين راهبرد توسعه فناورى الزم بود اين تحليل حداقل در يك اليه پايين تر نيز انجام 
شود و در شاخه تجهيزات پزشكي چند محصول مشخص مورد انتخاب قرار گيرد. در گروه تجهيزات پزشكي 
تنوع محصوالت به بيش از 7000 گونه مي رسد كه تجهيزات پزشكي الكتريكي تقريبا 10 درصد اين نظام ها 
را تشكيل مي دهند و با توجه به عدم سابقه و حضور قبلي صاپا در اين بازار، همه در رده بازارهاي بالقوه قرار 
داشتند . بديهي است كه همه اين محصوالت از يك درجه اهميت و موقعيت رقابتي برخوردار نبودند و برخي 
از منظر اكتساب فناورى و سطح توانمندي، از بعد زماني به ديگران تقدم پيدا مي كردند. به روند محصول در 

شكل (8) توجه شود.

و  حياتي  عالئم  آشكارسازهاي  ساكشن،  دستگاه هاي  آمده  به عمل  مطالعات  و  بررسي ها  نتيجه هاي 
ميكروسكوپ هاي پزشكي را به عنوان اولويت هاي اول پيشنهاد مي كرد. درجه اهميت و اولويت اين محصوالت 
بر حسب وزن فناورانه آنها در جدول (2) ارائه شده است. اين در حالي است كه بازه وزن فناورانه محصوالت 

موجود و آتي صاپا بين 43درصد تا 0/5درصد محاسبه شده بود.
جدول (2) – وزن فناورانه محصوالت در سبد تجهيزات پزشكي براي شركت صاپا
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جدول (3) – جدول اولويت بندي فناورى ها در حوزه تجهيزات پزشكي براي شركت صاپا

  APQC الگوى  براساس  فرايندي  تحليل  نياز،  مورد  فناورى هاي  شناسايي  زمينه  در  اقدامي  هر  از  قبل 
انجام شد تا حوزه هايي كه نيازمند توسعه فناورى هستند با ميزان اهميت و اولويت آنها در ايجاد ارزش افزوده 
تعيين شوند. نتيجه اين تحليل نشان داد كه به ترتيب حوزه هاي طراحي، توليد و تست، و پشتيباني از اولويت 
برخوردار هستند. براي اين منظور ابتدا وزن اهداف راهبردى تعيين شد و سپس اثربخشي حوزه هاي فرايندي 

در دستيابي به اين اهداف ارزيابي شد. 
پس از شناسايي فناورى هاي مورد نياز براي محصوالت منتخب از جمله ECG و ساكشن، انجام تحليل 
جذابيت و سطوح توانمندي موجود و مطلوب در زمينه اين فناورى ها، برپايه روش معرفي شده در بخش 
الگوى تحقيق، نتايج زير را حاصل نمود. اين گروه شامل 24 فناورى بود كه از منظر تحليل راهبردى در بين 
235 فناورى شناسايي شده در كل صنعت، بين 1/5 تا 3/7 در بازه 0 تا 5 قرار گرفته بودند و سطح توانمندي 
موجود فناورى هاي مرتبط با گروه فناورى تجهيزات پزشكي بين 1 تا 3 در بازه 1 تا 5 مطابق نمودار (9) 
توزيع شده بود. سطوح مطلوبيت جذابيت فناورى نيز به ترتيب 2/7 و 1/8 تعيين شده بود. در راستاي انتخاب 
فناورى هاي مورد نياز براي تامين اهداف مورد نظر پس از تحليل اقتصادي و ارزيابي راهبردى، نتايج به صورت 

جدول (3) استخراج شد.

• در اين جدول فقط فناورى هاي مرتبط با تجهيزات پزشكي آورده شده اند و از ذكر مجموعه كامل فناورى هاي 
صنعت به لحاظ گستردگي و غيرمرتبط بودن با موضوع اين مقاله اجتناب شده است.

 /www.medicalequipment.ir اطالعات تجهيزات پزشكي از سايت موسسه اطالع رساني مهندسي پزشكي قابل استخراج است 
APQC Process Classification Framework: PCF (2006)  Ver. 4.0.0, www.apqc.org  
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جمع بندي نتايج حاصل از تحليل هاي جذابيت و توانمندي فناورى هاي مرتبط با حوزه تجهيزات پزشكي 

در شكل (9) نمايش داده شده است. در اين گام گروه فناورى هاي شناسايي شده مدنظر قرار گرفته اند.

گام دوم : راهبرد اكتساب
با توجه به الگوي معرفي شده در بخش قبل و موقعيت آنها در نمودار جذابيت-توانمندي شكل (9)، در 
هر مورد راهبرد هاي مناسب پيشنهاد و اجرا شد. خالصه اي از گزينه هاي اتخاذ شده در جدول (4) ارائه شده 
است. همان طور كه مشاهده مي شود فناورى هاي شناسايي شده در اين گام تنها به حوزه طراحي، ساخت و 
تست مربوط مي شود. در بازنگري هاي بعدي به فناورى هاي فرايندهاي اصلي و پشتيبان كه اولويت هاي بعدي 
را كسب كرده بودند نيز پرداخته شد. از جمله مشخص شد كه شركت در زمينه خدمات پس از فروش نياز به 
اصالح و بهره گيري از فناورى هاي اثربخش دارد به طوري كه بتواند تجهيزات خود را در سايت هاي بيمارستاني 

و درماني به صورت 24x7 فعال نگه دارد.

شكل (9) – نمودار تحليل جذابيت-توانمندي گروه فناورى هاي مرتبط با تجهيزات پزشكي در شركت صاپا
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شكل (10) – تحليل بازار تجهيزات پزشكي در جهان [15]

الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه

براي اين كار مطالعات دقيق تري روي روند فناورى هاي جهاني [6]، قابليت دسترسي در كشور و نيازهاي 
ره نگاشت  اولين  آمده  به دست  نتايج  براساس  و  گرفت   صورت  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  كشور  توسعه اي 
صنعت در شاخه تجهيزات پزشكي ترسيم شد. پيش بيني زمان بندي عرضه محصوالت در تناسب با بازار و 
آينده پژوهي فناورى، در سه مقطع زماني با تعداد نشانه ها در شكل (11) نمايش داده شده است. يك نشانه 
براي محصوالتي استفاده شده كه تاكنون به بازار عرضه شده اند، دو نشانه براي آن دسته از محصوالتي كه در 
حال ورود به بازار هستند استفاده شده است و سه نشانه محصوالتي را مشخص مي كند كه در سبد محصوالت 
آتي صاپا قرار گرفته اند. روند فناورى، تحقيق و توسعه و منابع نيز در اسناد تدوين راهبرد توسعه فناورى صاپا 
در پشتيباني از روند محصوالت طراحي شده اند. حركت در اين حوزه به سمت نظام ها و تجهيزات سبك تر، با 

دقت باالتر و قابليت ارتباط از راه دور مي باشد.

گام سوم : تعيين طيف زماني / ره نگاشت
با هدف تثبيت مسير توسعه، فرايند با تكميل ره نگاشت ادامه پيدا كرد و متناظر با توسعه بازار و محصول 
الزم بود روند توسعه فناورى ها و پروژه هاي تحقيقاتي نيز در يك بازه زماني معين تهيه گردد. اين كار به دليل 
نو بودن در صنعت و نياز به يادگيري با افق زماني كوتاهي آغاز شد و ابتدا يك مسير 3 ساله پيش بيني و 

برنامه ريزي شد.
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شكل (11) – ره نگاشت تجهيزات پزشكي در شركت صاپا

شكل (12) – قابليت حصول فناورى هاي مرتبط با تجهيزات پزشكي در شركت صاپا

آزمون فرضيه ها
فرضيه 1: مجموعه فناورى هاي مورد نياز با تكيه بر توان داخلي و بيروني قابل حصول هستند.

آزمون فرضيه 1: تحليل قابليت حصول فناورى هاي شناسايي شده نشان داد كه تمامي فناورى هاي مورد 
نياز در زمينه تجهيزات پزشكي قابليت تامين به صورت توسعه درون زا يا تامين از بيرون را دارد و در اين 
مجموعه گلوگاه فناورانه وجود ندارد. همان طور كه در شكل (12) مشاهده مي شود هيچ فناورى زير خط 

بحران قابليت حصول قرار نگرفته است.
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فرضيه 2: محوري ترين فناورى هاي مورد نياز مربوط به زيرنظام هاي اندازه گيري و سنجش عالئم حياتي 
و آزمونهاي تضمين كيفيت، پايداري و قابليت اطمينان نظام ها مي شود كه اولي قابل تامين از بيرون و دومي 

نيازمند توسعه درون زا مي باشد.
آزمون فرضيه 2: نتايج تحليل روش اكتساب برپايه 12 عامل تعيين شده براي گروه فناورى هاي آزمايش 
حاصله و سنسورها و گيج هاي پزشكي نشان داد كه در طيف 1 تا 9، گروه فناورى تست با امتياز 7/1  در حوزه 
توسعه درون زا و گروه فناورى سنسورها و گيج هاي پزشكي با امتياز 3/8 در حوزه تامين از بيرون و متمايل 
به خريد از بيرون قرار گرفته اند. از اين رو فرضيه 2 مورد تاييد مي باشد و راهبرد هاي انتخابي در جدول (4) 

با شرح بيشتر معرفي شده اند.

جدول (5) – جدول تحليل روش اكتساب فناورى ها در حوزه تجهيزات پزشكي براي شركت صاپا

فرضيه 3: با در اختيار داشتن مزيت هاي رقابتي در زمينه تجهيزات پزشكي، زيرساخت هاي توسعه و كسب 
هم ترازي در بازه 5 ساله ميسر مي گردد. 

آزمون فرضيه 3: ره نگاشت توسعه بازار، محصول و فناورى در زمينه تجهيزات پزشكي برپايه تحليل هاي 
انجام شده در اين تحقيق اين امكان را نمايش مي دهد. به عالوه دستاوردهاي حاصله در حوزه اين بازار، از 
جمله دستيابي به سهم بازار مناسب و كسب اعتبار تجاري در داخل كشور، اخذ استاندارد بين المللي CE و 

قابليت ورود به بازار جهاني، اين فرضيه و فرضيه هاي فوق را تاييد مي نمايد. 

جمع بندي و نتيجه گيري
رويكرد هم ترازي جهاني در راهبرد سطح كالن شركت عامل يك تحول عظيم در توسعه بازار كسب و كار 

ابراهيم محمودزاده - فرناز نكويي  - محمد باقر ابراهيم



62

 منابع فارسي

منابع التين

الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه

1- محمودزاده ابراهيم، مديريت  راهبردى يك گام تا اجرا، فصل نامه مطالعات مديريت،شماره 49، بهار 
1385 (الف): ص 39

2- محمودزاده ابراهيم، مديريت بر آينده با فناورى فردا، چاپ دوم 1385(ب)
3- راهبرد توسعه فناورى صاايران، اسناد داخلي، 1385

 4- Abell, D.F. (1980) Defining the Business: The Starting Point of 
Strategic Planning. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

5- Albright, R. E., et al (2003). Technology Roadmapping, Research 
and Technology Management, Vol. 46 No. 2, pp.26 –59.

6- APQC Process Classification Framework: PCF (2006)  Ver. 4.0.0, 
www.apqc.org 

7- Arasti, M.R. and Karimipour, A. (2003). Identification of a Firm's 
Strategic Technologies: A Process-Based Approach, IAMOT 2003, Nan-

شناخته شد. با اين كه رقباي جهاني يك خطر جدي بودند اما برخورداري از يك روش مناسب براي توسعه 
بازار، محصول و فناورى زيرساخت هاي الزم را براي اين منظور فراهم نموده است.

همان طور كه اشاره شد ورود صاپا به شاخه تجهيزات پزشكي يك جهش بزرگ در بازار كسب و كار اين 
صنعت محسوب مي شد كه مشابه هر بازار جديدي مي توانست صنعت را با خطرپذيرى مواجه نمايد. رويكرد 
تجهيزات  شاخه  در  باال  بسيار  استانداردهاي  با  جهاني  هم ترازي  به  دستيابي  شاخه  اين  به  ورود  در  صاپا 
پزشكي بود تا گامي در جهت خود اتكايي فناوري هاي پيشرفته و ارتقاي امنيت ملي و رفاه اجتماعي كشور 
بردارد. كاهش خطرپذيرى و تضمين موفقيت صنعت مستلزم اتخاذ يك رويكرد نوين به طرح ريزي توسعه 
بود كه هم زمان با شكل گيري نطفه هاي تدوين راهبرد توسعه فناورى در صنعت اتفاق افتاد. الگوى تدوين 
راهبرد توسعه فناورى  صاايران كه در سه گام اصلي طرح ريزي شده بود توانست تصوير روشني از بازار آينده و 
شيوه هاي موفقيت در آن را حاصل نمايد. آنچه در حال حاضر به عنوان دستاوردهاي اين حركت براي شركت 
مطرح شده است، كسب 40درصد از سهم بازار تجهيزات پزشكي (ECG) در داخل كشور، ورود به بازارهاي 
اين  صدر  در  و  داخلي  نمونه  توليد كننده  به عنوان  انتخاب  و  بين المللي  استاندارد  گواهي هاي  اخذ  جهاني، 
موفقيت ها كسب سهمي در خوداتكايي فناوري كشور در جهت توسعه امنيت ملي و رفاه اجتماعي مي باشد 
كه موفقيت فرضيه  هاي الگوى را نيز به اثبات رساند. از جمله نكات قابل مالحظه در تدوين راهبرد توسعه 
فناورى آن است كه جريان و چرخه ورود و خروج فناورى به گونه اي برقرار شود تا امكان بهره برداري بهينه از 
فناورى هاي موجود و جايگزيني آن با فناورى هاي جديد فراهم آيد. هم چنين فناورى هاي حوزه هاي مختلف 
در ارتباط منطقي با هم رشد و توسعه يابند تا در هر زمان مورد نظر از تركيب و يكپارچگي و هم افزايي آنها 

بتوان به نيازهاي بازار پاسخ گفت.



63
cy, France.

8- Berry M J, Taggart J H (1998). Combining technology and cor-
porate strategy in small high tech firms, Research policy, Vol. 26, pp 
883-895.

9- Bone S, Saxon T (2000). Developing effective Technology strate-
gies, Research Technology Management, Vol.43 No. 4 July-August pp. 
50-58. 

10- Braun A., Boden M., and Zappacosta M. (Eds.). (2003) Healthcare 
Technologies Roadmapping: The Effective Delivery of Healthcare in the 
Context of an Ageing Society (HCTRM), JRC/IPTS-ESTO Study.

Braun, 1998
11- Burgelman R A, Rosenbloom R S, (1997). Technology strategy: 

an evolutionary process perspective,” in Managing Strategic Innovation 
and Change, Tushman M L, Anderson, P Eds. New York: Oxford Uni-
versity Press, pp. 273-286;

12- Chester A.N. (1994) Aligning technology with business strategy, 
Research Policy, January-February, pp. 25-32. 

13- Chiesa V, Manzini R (1998). Towards a Framework for Dynamic 
Technology Strategy, Technology Analysis & Strategic Management, 
Vol. 10, No. 1, pp. 111-129.

14- Chiesa V. (2001). R&D Strategy and Organization Managing Tech-
nical Change in Dynamic Context, Series on Technology Management 
Vol. 7.

15- Chiesa, V. and Barbeschi, M. (1994). Technology Strategy in 
Competence-Based Competition, in Hamel, G. and Heene, A., (Eds.), 
Competence-Based Competition. J. Wiley, pp. 293-314. 

16- Christensen, J.F. (2002) Corporate Strategy and the Manage-
ment of Innovation and Technology, Industrial and Corporate Change, 
Vol.11, No.2, pp.263-288.

17- D'Aveni, R.A. (1994). Hypercompetitive Rivalries – Competing in 
Highly Dynamic Environments. Free Press, New York.

18- David, F.R., Strategic (2007) Management: Concepts & Cases, 
11th ed., Prentice Hall.

19- Dishongh T. J. (2004) Medical Needs for the Electronics Indus-
try;

Market Analysis and Electronic Roadmap Needs., Intel, http://www.

ابراهيم محمودزاده - فرناز نكويي  - محمد باقر ابراهيم



الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه64

ieeeusa.org/calendar/conferences/geriatrictech/TerryDishongh.ppt

20- Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000). Dynamic Capabilities, What 
Are They?, Strategic Management Journal, Vol. 21 pp. 1105-1121.

21- Esko A. (2006) WIRHE – A strategy plan for wireless solutions in 
healthcare : Prestudy-plan for Tekes, Tech, Docent, University of Oulu, 
Department of Electrical and Information Engineering, http://akseli.
tekes.fi/.../Viestinta_ja_Seminaarit/Vuosiseminaari_06/.Wirhe-10-6-
06c.ppt

22- Firar, J. and Horwitch, M. (1986) The Emergence of Technolo-
gy Strategy: A New Dimension of Strategic Management, in Horwitch, 
M.(Ed.), Technology in the Modern Corporation – A Strategic Perspec-
tive. Pergamon Press. 

23- Floyd, C. (1997) Managing Technology for Corporate Success. Al-
dershot, Gower.

24- Freeman,C. (1976) The Economics of Industrial Innovation, 2nd 
ed., Pinter Publisher, London.

25- Groenveld P. (1997). Roadmapping Integrates Business and Tech-
nology, Research- Technology 26- Management, Vol. 40 (5) September-
October, pp. 48-55.

27- Hamel, G. and Prahalad, C.K. (1994). Competing for the Future. 
Harvard Business School Press, Harvard

28- Hax, A.C. and Majluf, N.S. (1984) Strategic Management: An In-
tegrative Perspective. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

29- Hax, A.C. and Majluf, N.S. (1991) The Strategic Concept and Pro-
cess: A Pragmatic Approach. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

30- Hax, A.C. and No, M. (1992) Linking Technology and Business 
Strategies: A Methodological Approach and an Illustration. Working Pa-
per No. 3383-92BPS, Feb.

31- Kerr, C.I.V., Mortara, L., Phaal, R. and Probert, D.R. (2006). A 
conceptual model for technology intelligence, Int. J. Technology Intel-
ligence and Planning, Vol. 2, No.1, pp.73–93.

32- Khalil, T.M. (2000), Management of Technology – The Key to Com-
petitiveness and Wealth Creation. McGraw-Hill.

33- Little, A.D. (1981) The Strategic Management of Technology. Eu-
ropean Management Forum, Davos.

الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه



65
34- Paap, J. E. (2003). Elements of Technology Strategy: Identifica-

tion of Key Technologies and Developing Sourcing, Innovation and Bal-
ancing Strategies., Presentation to: Saudi Aramco Technical Exchange 
Meeting (TEM) 

35- Pavitt, K. (1990). What We Know about the Strategic Management 
of Technology, California Management Review, 32: 3, pp. 17-26.

36- Phaal, R., Farrukh, C.J.P. and Probert, D.R. (2003). Technology 
Roadmapping: Linking Technology Resources to Business Objectives, 
Center for Technology Management, University of Cambridge.

37- Porter, M.E. (1980) Competitive Strategy: Techniques for Analyz-
ing Industries and Competitors. The Free Press, New York. 

38- Porter, M.E. (1985) Competitive Advantage. The Free Press, New 
York.

39- Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990). The Core Competence of the 
Corporation, Harvard Business Review, 68, 3, pp. 79-91.

40- Teece, P. and Shuen A. (1997). Dynamic Capabilities and Strate-
gic Management, Strategic Management Journal, Vol. 18 pp. 1-25.

41- Wernfelt, B.A. (1984). A Resource-Based View of the Firm, Strate-
gic Management Journal, 5, pp. 171-180. 

www.medicalequipment.ir/

42- Zahra S A, Covin J G (1993). Business strategy, technology poli-
cy and firm performance, Strategic Management Journal, Vol. 14, pp. 
451-478;

43- Zahra S A, Sisodia R, Matherne B. (1999), Exploiting the Dynamic 
Links Between Competitive and Technology Strategies, European man-
agement journal, Vol. 17, No. s2, pp. 188-203.

ابراهيم محمودزاده - فرناز نكويي  - محمد باقر ابراهيم



الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه66

روش ها و فنون ارزيابي و تحليل در الگوى تدوين راهبرد توسعه فناورى صاايران



67 ابراهيم محمودزاده - فرناز نكويي  - محمد باقر ابراهيم



الگوى راهبرد توسعه فناورى با رويكرد هم ترازي جهاني شركت ها در كشورهاي درحال توسعه68



69 ابراهيم محمودزاده - فرناز نكويي  - محمد باقر ابراهيم


