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پیش گفتار

دیدگاه من این است که هیچ زمان بدی برای نوآوری وجود ندارد. 
جف بزوس

ــب ارزش افزوده بیشتر  ــرکت های بزرگ و موفق برای کس امروزه ش
ــتفاده از تکنولوژی های برتر، برنامه ریزی تکنولوژی را امری حیاتی  با اس
ــعه و  ــازمان توس ــورهای اروپایی (خصوصا س ــتر کش می دانند. در بیش
همکاری اقتصادی) پیش بینی تکنولوژی و برنامه ریزی تکنولوژی به طور 
ــد. در حال حاضر پیش بینی تکنولوژی در  ــمی از دهه 1960 آغاز ش رس

بیشتر کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می  گیرد.
ــت.  ــزی تکنولوژی، اولین گام، پیش بینی تکنولوژی اس در برنامه ری
ــرد عمومی برنامه ریزی تکنولوژی، پیش بینی تکنولوژی به عنوان  در رویک
رابطی بین استراتژی سازمان و تحقیق و توسعه تلقی می شود که راه های 
متفاوتی را برای دست یابی به اهداف طوالنی مدت تکنولوژی سازمان نشان 
می دهد. پیش بینی تکنولوژی می تواند دورنمایی از آینده را برای ما فراهم 

کند که راهنمای اقدامات امروز در شکل دهی به شرایط آینده باشد.
ــخیص دهند  پیش بینی تکنولوژی به مدیران کمک می کند که تش
چگونه قابلیت تکنولوژیک در طول زمان رشد می کند و چگونه تکنولوژی 
ــار می یابد و جایگزین تکنولوژی قدیمی  ــده، رشد و انتش رقیب ظاهر ش

می گردد.
در برنامه ریزی تکنولوژی، حمایت مدیریت ارشد سازمان از برنامه ها 
ــد باید  ــدت مدیریت ارش ــای طوالنی م ــراوان دارد و طرح ه ــت ف اهمی
فعالیت های تحقیق و توسعه را در جهت حمایت از اهداف شرکت، هدایت 
و حمایت کند و همچنین تعیین نماید در چه حوزه های تکنولوژیک باید 
سرمایه گذاری شود و بدون در نظر گرفتن این نکته مسیر حرکت شرکت 
ــش در تاریکی»  ــد از آنچه فرومن آن را «جه ــن نخواهد بود و بای روش

می نامد، اجتناب نمود.

چارچوب برنامه ریزی تکنولوژی
ــت  ــده اس ــرای برنامه ریزی تکنولوژی مدل های مختلفی ارایه ش ب
ــت. پورتر و همکارانش  ــن آن ها مدل پورتر و همکارانش اس که مهم تری
(1991) بر اساس تحقیقات مادوکس، آنتونی و ویتلی، چارچوبی را برای 
ــزی تکنولوژی ارایه کرده اند. این چارچوب 7 مرحله ای از فرایند  برنامه ری

کلی برنامه ریزی استراتژیک تبعیت می کند و به شرح زیر است:
گام اول: تکنولوژی را پیش بینی کنید. این نقطه شروع برنامه ریزی 



تکنولوژی است. این کار، هم تکنولوژی های فعلی سازمان و هم تکنولوژی هایی که در طول دوره برنامه ریزی به 
بازار خواهند آمد را شامل می شود.

ــرایط بالقوه محیط، عدم قطعیت ها،  ــط را تحلیل و پیش بینی کنید. عوامل محیطی، ش گام دوم: محی
تهدیدهای اصلی (به خصوص تهدیدات ناشی از رقابت) و فرصت ها را شناسایی کنید.

گام سوم: رفتار مصرف کننده و بازار را تحلیل و پیش بینی کنید. در تحلیل نیازها، نیازهای فعلی مشتریان 
ــرات و الزامات این نیازها بر محصوالت و خدمات  ــایی و تغییرات احتمالی این نیازها تعیین و اث ــی شناس اصل
سازمان، شناسایی می شود. تحقیقات بازار و ارزیابی تاثیر تغییرات، مکمل یکدیگرند. اما ابزارهای تحلیلی (هر 
چند هم که پیچیده باشند)، به تنهایی کافی نیستند. در این مرحله، تماس مستقیم با مشتریان بالقوه ضروری 
ــته ها و نیازهای مشتریان است و بهترین راه برای انجام این کار، نزدیک  ــت. کیفیت واقعی، برآوردن خواس اس

شدن به مشتریان است.
گام چهارم: سازمان را تحلیل کنید. دارایی ها و مشکالت اصلی را مشخص کنید. فهرستی از منابع انسانی 
و غیرانسانی سازمان تهیه کرده و عملکردهای اخیر را با توجه به اهداف مشخص شده قبلی، ارزیابی کنید. علم 
به نقاط ضعف و قوت سازمان، بسیار حیاتی است. شاید بد نباشد که برای این کار از مشاوران خارج سازمان 
استفاده کنید تا از اشتباهاتی که در زمان ارزیابی سازمان توسط اعضای خود سازمان رخ می دهد، پرهیز شود.
گام پنجم: رسالت سازمان را تعیین کنید. اصول زیربنایی و حیاتی را مشخص کنید. اهداف کلی سازمان 
را تدوین، اهداف خاص دوره زمانی برنامه ریزی را مشخص و معیارهایی برای سنجش میزان دست یابی به آن 
اهداف تعیین کنید. این مرحله باعث تمرکز و پرهیز از پراکنده کاری سازمان شده و هرچقدر افراد بیشتری در 
این مرحله مشارکت کنند، بهتر است. وقتی تک تک اعضا رسالت سازمان را درک و نسبت به آن احساس تعلق 

کنند، شانس موفقیت سازمان بیشتر است.
گام ششـم: اقدامات سازمان را طراحی کنید. گزینه های مختلفی مطرح کنید، آن ها را تحلیل کرده و به 
بحث بگذارید. استراتژی مناسبی تدوین کنید که مورد توافق باشد و به چند اقدام کلیدی منجر شود. این زمان 

مناسب دیگری است تا ابزارهای ارزیابی اثرات را دوباره به کار گیرید.
ــرده و در صورت لزوم،  ــده ای را تدوین ک ــم: برنامه را به اجرا بگذارید. اهداف ریز و زمان بندی ش گام هفت
مراحل، زمان بندی و بودجه آن ها را تعیین کنید. برای پیگیری کارها و عملکردهای زیر حد استاندارد، مکانیزم 
مناسبی طراحی کنید. در این مرحله، نظارت می تواند خیلی مفید باشد. بازارهای تکنولوژی بسیار پویا است و 

هر شرکت باید در مورد تغییرات و عکس العمل مشتریان، شناخت مناسبی داشته باشد.
همانگونه که مشاهده می شود، چارچوب مذکور مستلزم پیش بینی تکنولوژی است تا بدین وسیله نیازها، فرصت ها 

و نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی شود و برای تحقق هدف های سازمان، برنامه عملیاتی تدوین و اجرا شود. 
همانگونه که در این مدل مشاهده می شود، برنامه ریزی تکنولوژی، مشارکت چندجانبه را می طلبد و به نظر 
می رسد عالوه بر مشارکت مدیران شرکت به مشارکت کارشناسان تولید، بازاریابی و تحقیق و توسعه نیز نیاز است

مهدی قربانی
   بهار ۱۳۹۶



درباره 
نویسنده

ــالت آکادمیک در  ــی دارای تحصی ــدی قربان ــدس مه مهن
رشته مهندسی مکانیک و تحصیالت تکمیلی در رشته مدیریت 
ــی در  ــان با حضور و گذراندن دوره های آموزش ــد. ایش می باش
ــورهای سنگاپور، ژاپن،  کمپانی های معتبر صنعتی دنیا در کش
ــان، مالزی، امارات، بلژیک، ایتالیا و چین و ارتباط با مراکز  آلم
تولید کشورهای صاحب نام، در حال بررسی و کسب مهارت های 
ــعه بخش تحقیقات و  ــال تکنولوژی و توس ــه انتق الزم در زمین
ــد تا با ایجاد یک بستر علمی  ــور می باش پژوهش در داخل کش
ــاهد نوآوری و رشد  ــب در زمینه های مختلف صنعتی ش مناس
روزافزون صنعت و همچنین ایجاد کارآفرینی و کسب و کارهای 

مدرن و با بازدهی باال در داخل کشور باشیم.
ــت تهویه مطبوع  ــی در زمینه صنع ــان صاحب تالیفات ایش
ــی) و مدیریت در گذشته  ــی- گرمایش ــتم های سرمایش (سیس
ــال نگارش کتاب هایی در  ــند و در حال حاضر نیز در ح می باش

زمینه های مهندسی و مدیریت می باشند.


