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چکیده

با افزایش پیچیدگی در محصوالت و نیز لزوم توسعه و کاربرد فناوریهای پیشرفته در آنها ،امروزه محصوالت ،فرآیندها

و نیز فناوریهای مرتبط با آنها با مشارکت تامینکنندگان و در گستره زنجیرهتامین یک بنگاه طرحریزی ،طراحی و ساخته

میشوند .عدم توجه بنگاههاي مادر به توانمندیهای فناورانه زنجیره-تامین در زمان تدوین راهبرد فناوری ،آنها را در اجرای
راهبردهای توسعه محصول و فرآيند دچار مشکالت زیادی مينمايد .پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی یکپارچه برای

تدوین راهبرد فناوریهای محصول در گستره زنجیرهتامین یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه تامينكنندگان و با
رویکرد کیفی و در دو مرحله انجام شد .ابتدا پس از مرور ادبیات و بررسی پیشینه پژوهش و نیز مطالعه مستندات بنگاههای

خودروسازی ،دادههای اولیه از طریق انجام مصاحبههای عمیق اکتشافی با گروهی از خبرگان صنعت خودروسازی ایران که

بصورت نظری نمونهبرداری شده بودند ،جمعآوری و سپس با استفاده از روش تحلیل زمینه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

در ادامه براساس زمینههای شناساییشده و کشف ارتباطات بین آنها ،یک مدل مفهومی طراحی شد .در مرحله دوم ،اعتبار

مدل طراحیشده با استفاده از روش گروه کانونی با تعداد دیگری از خبرگان صنعت یادشده مورد تصحیح و تصدیق قرار

گرفت .مدل طراحیشده این امکان را برای بنگاههای مادر فراهم میآورد که آنها بتوانند با مشارکت زنجیرهتامین و بصورت
یکپارچه به تدوین راهبرد فناوری بپردازند.

واژگان کلیدی :توسعه محصول جدید ،مدیریت راهبردی فناوری ( ،)SMOTفناوری محصول ،معماری محصول،
زنجیره تامین فناوری ،ارزیابی فناوری.
-*1دانشجوی دکترای مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران/.نویسنده عهدهدار مکاتباتkarimpour.ahmad@gmail.com

-2دانشیار ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
-3استاد ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
 -4دانشیار ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه

امروزه ،محصوالت با افزایش میزان پیﭽیدگی و نیز لزوم توسعه و کاربرد فناوریهای گوناگون پیشرفته در
آنها ،به همراه فرآیندها و نیز فناوریهای مرتبط ،با مشارکت تامینکنندگان و در گستره زنجیره تامین یک
بنگاه طراحی و ساخته میشوند .مدیریت راهبردی فناوری نیز با عبور از سطحهای وظیفهای ،کسبوکارها
و نیز سطح بنگاه به شبکههای زنجیره تامین رسیده است .راهبرد فناوری ،شامل مجموعه تصمیمهایی است
که بنگاهها براساس راهبرد کالن خویش ،در ارتباط با نحوه توسعه و کاربرد فناوریها در پروژههای توسعه
محصوالت و فرآیندهای خویش میگیرند ( .)Tarek, 2000امروزه بیش از هر زمان دیگری ،بنگاهها در
حین اجرای پروژههای توسعه محصول جدید به موضوع فناوری بعنوان عامل اصلی تحقق نوآوری توجه
میکنند .کاربرد نتایﺞ پژوهش در توسعه محصول رونق گرفته است و موضوع فناوری محصول ،بیش از
گذشته مورد توجه بنگاهها قرار دارد .در ادبیات مدیریت فناوری از این مهم بعنوان پویایی فناوریهای
محصول یاد میشود ( .)Bettis & Hitt, 1995طبیعی است که در وضعیت جدید ،توانمندیهای فناورانه
داخلی بنگاهها پاسخگو نباشد و آنان بدنبال به خدمت گرفتن فناوریهای جدید از زنجیرههای تامین فناوری

1

باشند ( .)Tatikonda & Gregory, 2003با تبدیل شدن شرکتها به بنگاههای بزرگ داراي زیرمجموعههاي
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گوناگون و عبور آنها به سوي شبکهاي از بنگاهها در بستر زنجیرهتامین ،مدیریت فناوری نیز مرزهاي بنگاهها
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را در نوردیده و به شبکههاي زنجیرههاي تامین رسیده است .امروزه ،دیگر ارزیابی ساختپذیری 2فناوریها
نیز به راحتي گذشته انجام نميشود ( .)Maropoulos, et al., 2003از طرف دیگر ،در شرایط جدید ،بنگاهها
در حین تدوین راهبرد فناوری ،نه با یک فناوری بلکه با مجموعهای از گروههای فناوری به هم پیوسته

مواجه هستند .فناوریهای موجود در شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر شامل سه گروه ِ فناوریهای
محصول ،فناوریهای فرآیندی و فناوریهای تامینکنندگان هستند .فناوریهای محصول ،فناوریهای
بکاررفته در پیکره یک محصول جهت تحقق کارکردهای آن و حاصل فعالیت طراحی مهندسی هستند.
فناوریهای فرآیندی ،فناوریهای استفاده شده در طراحی ،ساخت و تولید محصوالت و حاصل
فعالیت مهندسی ساخت و تولید میباشند .در نهایت ،فناوریهای تامینکنندگان ،شامل مجموعهای از
فناوریهای مربوط به محصوالت و فرآیندهای یک بنگاه مادر میباشند که در شرکتهاي تامینکننده آن
مستقر شدهاند .فناوریهای اخیر در قالب اجزاء محصول و یا فرآیند به بنگاه مادر منتقل میگردند .یک
بنگاه مادر دارای زنجیرهتامین ،در حین تدوین راهبرد فناوری با هر سه دسته از این فناوریها بصورت
یکپارچه و به هم پیوسته سروکار دارد ( .)Tatikonda & Gregory, 2003بعنوان مثال زمانیکه یک

بنگاه مادر خودروسازی بدنبال تدوین راهبرد برای فناوریهای ایمنی خودرو مانند کیسههوا و یا ترمز
ضدقفل میباشد -که جزو فناوریهای محصولی هستند -باید بطور همزمان و یکپارچه در مورد تامین
فناوریهای فرآیندی در گستره زنجیرهتامین که شامل فناوریهای معماری ،طراحی ،ساخت ،نمونهسازی
و آزمون هستند نیز تصمیمگیری نماید.
محققان حوزه توسعه محصول و فرآیند جدید ،تاکید ميکنند که برای افزایش ضریب موفقیت پروژههای توسعه،
باید تصمیمهای مربوط به توسعه محصول ،توسعه فرآیند و توسعه زنجیرهتامین و نیز توسعه فناوریهای مرتبط
با آنها بصورت یکپارچه ،همسو و هماهنگ با یکدیگر گرفته شوند ()Rungtusanatham & Forza, 2005
ِ
فناوری یک فناوری محصول و یا فرآیندی در سطح
( .)Ragatz, et al., 2002بنابراین ،جهت انتخاب و اکتساب
بنگاه مادر ،نه تنها باید توانمنديها فناورانه بنگاه مادر بررسي شود ،بلکه باید توانمندیهای فناورانه بنگاههاي
تامینکننده در زنجیرهتامین نیز مورد بررسي قرار گیرد؛ چرا که تغییر در فناوری محصول در بیشتر مواقع به تغییر
یکپارچه راهبرد فناوری در سطح شبکه زنجیرهتامین ،توسط محققان دانشگاهی و حرفهای بسیار مورد تاکید
قرار گرفته ،ولی تاکنون مدل و یا چارچوب مناسبی برای آن ارائه نشده است ()Allred & Swan, 2004
(.)Clark & Fujimoto, 2010()Cesaroni, 2004()Narasimhan, et al., 2006()Tarek, 2000
مساله پژوهش حاضر این است که در بافت جدید ،مدلهای موجود ،قادر به فرمولبندی راهبرد فناوری
در سطح شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر نیستند .در فﻀای جدید ،پس از بررسی یکپارچه وضعیت
گروههای فناوری در گستره زنجیره تامین است که امکان تدوین راهبرد فناوری برای یک بنگاه مادر فراهم
میگردد .محققان این مقاله ،با تمرکز بر فناوریهای محصول ،بدنبال پاسخگویی به سوالهای زیر هستند:
 چگونه میتوان فناوریهای زنجیره تامین را بصورت راهبردی و همسو با فناوریهای بنگاه مادرطرحریزی نمود؟
 چگونه میتوان فناوریهای محصولی و فرآیندی را در گستره شبکه زنجیره تامین بصورت یکپارچه وراهبردی شناسایی کرد؟
 چگونه میتوان به ارزیابی یکپارچه فناوری در گستره شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر پرداخت؟ چگونه میتوان تصمیمهای مربوط به توسعه فناوریهای محصول و فرآیند یک بنگاه مادر را در ارتباطبا توانمندیهای فناورانه زنجیره تامین آن بصورت تعاملی تنظیم 3نمود و به تدوین راهبرد فناوری در سطح
زنجیره تامین پرداخت؟
برای پاسخگویی به سواالت یاد شده ،پژوهش حاضر به دنبال طراحی یک مدل مفهومی جامع در حوزه

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

در فناوریهاي فرآیندی منجر میگردد ( .)Tatikonda & Gregory, 2003بر خالف اینکه تدوین و اجرای
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مدیریت راهبردی فناوری میباشد تا براساس آن بنگاههای مادر و تامینکنندگان آنها بتوانند بصورت
یکپارچه و مشارکتی به تدوین راهبرد فناوری در ردههای مختلف شبکه زنجیره تامین خویش بپردازند.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2مفهوم راهبرد فناوری و مدلهای موجود
راهبرد فناوری ،یک راهبرد عملیاتی است که میتوان آن را ترجمه و تفسیر راهبرد کالن بنگاه در حوزه
فناوری دانست ( .)Danila, 1989سند راهبرد فناوری نشان میدهد که بنگاهها به دنبال سرمایهگذاری برای
بکارگیری چه فناوریهایی و در چه زمانهایی بر محصوالت و فرآیندهای خود بود و میخواهند این
فناوریها را از چه طریقی کسب نمایند ( .)Lindsay, 1999موضوع راهبرد فناوری توسط صاحبنظران
متعددی در حوزههای مختلف علوم مهندسی و مدیریت مورد مطالعه قرار گرفته است و مدلها و
چارچوبهاي مختلفي در این زمینه ارائه شده است .مدلهای پورتر ( ،)Porter, 1988هکس و مجلوف
( ،)Hax & Majluf, 1998لیتل ( ،)Little, 1981بوز-آلن و همیلتون (،)Booz-Allen & Hamilton, 1981
مککینزی ( ،)Foster, 1986کیهزا ( ،)Chieza, 2001پراهاالد و همل (،)Prahalad & Hamel, 1990
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برگلمن و همکاران ( )Burgelman, et al., 1988و ورنت و آراستی ( )Vernet & Arasti, 1997از جمله
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مهمترین این مدلها و چارچوبهای ارائه شده هستند .در این مقاله مدلهاي یادشده مورد بررسی قرارگرفته
و براساس رویکردهای؛ موقعیتمحوري ،منبعمحوري ،محصولمحوري و فرآیندمحوري دستهبندي
شدهاند .جایگاه هر کدام از مدلها براساس این رویکردها ،در شکل ( )1ارائه شده است .همانگونه
که در شکل ( )1مالحظه ميشود اکثر مدلهاي ارائهشده در قالب یکي از دو رویکرد منبعمحوري و یا
موقعیتمحوري قابل تفکیک هستند اما نسبت به دو رویکرد محصولي و فرآیندي سکوت شده است .در
کنار این موضوع ،پیشفرﺽ اصلی ولی مکنون این مدلها ،تدوین راهبرد فناوري در داخل مرزهای بنگاه
میباشد و از فناوریهای زنجیره تامین غافل ماندهاند .توجه به مدیریت یکپارچه فناوریهای محصول
در گستره زنجیره تامین بنگاههای مادر در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است
()Fliess & Becker, 2006()Handfield & Lawson, 2007()Jayaram, 2008()Echtelt, et al., 2008
(.)Frohlich & Westbrook, 2001
 -2-2دیدگاهها و ابزارهای مختلف در حوزه تدوین راهبرد فناوری محصول
در حوزه تدوین راهبرد فناوریهای محصول در گستره شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر ،از سه دیدگاه

منبع محور

برگلمن و همکاران

کیه زا

ورنت و آراستی

پاراهاالد و همل
راهبرد فناوری فرآیند

لیتل
پورتر

راهبرد فناوری محصول

هکسل و مجلوف
بوز آلن و همیلتون

موقعیت محور

شکل ( :)1دستهبندی مدلهای راهبرد فناوری براساس معیارهای چهارگانه و جایگاه هرکدام
و زمینه علمی مختلف به موضوع نگاه شده است .همﭽنین از دو ابزار نیز برای یکپارچهسازی تصمیمات و
عملیات در این حوزهها سخن گفتهاند .حوزهها و ابزارهای موصوف به شرح ذیل میباشند:
• منظر توسعه محصول و فرآیند جدید
• منظر مدیریت عملیات
• منظر مدیریت زنجیرهتامین
و دو ابزار برای یکپارچهسازی تصمیمات و عملیات:
• نقشهراه محصول /فناوری
• معماری محصول
محققان با مطالعه دقیق دیدگاههای حاکم و نیز بررسی جایگاه ابزارهای یکپارچهکننده ،روابط بین آنها را
در قالب شکل ( )2طراحی نمودهاند .جهت انعکاس بهتر نتایﺞ مرور ادبیات ،ابتدا این روابط ارائه میشود:
 -1 -2-2دیدگاه توسعه محصول و فرآیند جدید
در راستای ساختپذیر نمودن محصوالت طراحیشده ،نگرش حاکم بر توسعه محصول و فرآیند جدید،

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

مک کینزی
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نقشه راه محصول I
فناوری

توسعه محصول و
فرآیند جدید

مدیریت عملیات

کانون توجه این مقاله :
طراحی مدلی برای تدویـن
راهبـرد فناوری محصول در بنگاه
مادر براساس توانمندی های فناورانه
زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین
معماری محصول

شکل ( :)2منظرهای حاکم بر مدیریت فناوری در شبکه زنجیرهتامین ،جایگاه ابزارهای
یکپارچهکننده و نیز کانون تمرکز اصلي مقاله

مهندسی همزمان است .مهندسی همزمان رویکردی موازی ،استاندارد و یکپارچه به موضوع توسعه
محصوالت ،فرآیندها و نیز فناوریهای آنها در زنجیره تامین میباشد ( .)Fine & Golany, 2005در سالهای
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اخیر به دلیل توسعه نقش زنجیرههای تامین در موفقیت بنگاههای مادر ،موضوع انتخاب تامینکنندگان در

فناوریهای محصول ،فرآیند و زنجیره تامین پرداختهاند .پیادهسازی راهبردهای عملیاتی با استفاده از
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فناوریهای پیشرفته ساخت ،طراحی ساختارهای سازمانی مناسب ،سازماندهی تیمهای توسعه محصول

توسعه محصول و فرآیندهای ساخت و تولید و نیز فناوریهای مربوط به آنها از اهمیت حیاتی برخوردار
شده است ،بنابراین پژوهشگران در کنار ”طراحی محصول و فرآیند“ از ”طراحی زنجیرهتامین“ نیز سخن
به میان آوردهاند ( .)Pero, et al., 2010توجه به تعامل بین فناوریهای محصول و فناوریهای فرآیندی و
تعامل این دو با فناوریهای تامینکنندگان ،از موضوعات مهم این دیدگاه میباشد .به عقیده صاحبنظران این
حوزه ،علیرغم انتخاب فناوریهای محصول مناسب ،بدلیل عدم توسعه فناوریهای فرآیندی ،ممکن است که
عملیات ساخت و تولید آن محصول با شکست مواجه گردد (.)Scott & Allred, 2003()Lee, et al., 2009
 -2-2-2دیدگاه مدیریت عملیات
پژوهشگران دیدگاه مدیریت عملیات ،با استفاده از ابزارهای عملیاتی و مهندسی به توسعه و یکپارچهسازی

و فرآیند ،فناوری اطالعات و ارتباطات و فنون مدیریت پروژه از مهمترین ابزارهای متخصصان این
حوزه هستند ( .)Blackhurst, et al., 2005فناوریهای پیشرفته ساخت شامل فناوریهای طراحی محصول،
فناوریهای فرآیندی ،فناوریهای برنامهریزی و آماد و پشتیبانی و نیز فناوریهای مبادله اطالعات میباشد.
در مدیریت عملیات نوین ،بنگاهها بدنبال ایجاد قابلیتهای ویژهای مانند؛ قابلیت یکپارچهنمودن داخلی و
خارجی فناوریهای محصول و فرآیند و نیز طراحی واحدمند 4محصوالت در گستره زنجیره تامین هستند.
به همین دلیل در نسل جدید فعالیتهای تحقیقوتوسعه این حوزه ،پژوهشگران به ایجاد شایستگیهای
یکپارچهکننده بنگاههای مادر توجه ویژهای نمودهاند (.)Handfield & Lawson, 2007()Seuring, 2009
 -3-2-2دیدگاه مدیریت زنجیرهتامین
امروزه نقش تامینکنندگان از تامین انبوه قطعات برای تولید فراتر رفته است .آنها در کنار بنگاه مادر وارد
دخالتدادن تامینکنندگان در تدوین راهبرد فناوریهای محصول و فرآیند ،موجب تعهد بیشتر آنها به
بنگاه مادر در حل مسالههای مرتبط با موضوع طراحي و تولید محصول و ارتقاء سطح توانمندي آنها را در
فرآیندهاي تولید میشود .نتیجه این تعهد و همکاری ،ارائه بموقع محصول به بازار ،ارتقاء کیفیت محصول،
کاهش هزینهها و افزایش میزان رضایتمندي مشتریان خواهد بود ( .)Petersen, et al., 2005درگیرکردن
تامینکنندگان در پروژههای توسعه فناوریهای محصول ،دارای طیف وسیعی از یک مشاوره ساده تا توسعه
مشترك است و براساس میزان توانمندیهای فناورانه آنان صورت میپذیرد (.)Handfield, et al., 2003
بیشتر مطالعات اخیر این حوزه به یکپارچهنمودن تامینکنندگان بعنوان عامل میانجی بین راهبردهای
محصول ،فرآیند و فناوري بنگاه پرداخته و بر توسعه مشترك فناوریها در گستره زنجیره تامین تاکید
نمودهاند (.)Nambisan & Sawhney, 2011()Parente, et al., 2013
 -4-2-2ابزارهای یکپارچهسازی تصمیمات مربوط به فناوری در زنجیرهتامین
برای پوشش شکاف بین فعالیتهای توسعه محصول و فناوری بین بنگاه مادر و زنجیره تامین و نیز کمک
به بنگاههای مادر برای مدیریت فناوری در شبکههای زنجیرهتامین ،نیاز به ابزارهایی برای یکپارچهسازی
تصمیمات وجود دارد .این ابزارها ،امکان تصمیمگیری یکپارچه و تدوین راهبرد با مدیران فناوری
تامینکنندگان را برای مدیران فناوری بنگاه در حین طراحی محصول و فرآیند جدید ،برای فناوریهای
محصوالت و فرآیندهای مرتبط فراهم میکنند .با توجه به گستره موضوعی پژوهش حاضر ،برای این
منظور ،از دو ابزار نقشهراه محصول /فناوری و معماری محصول استفاده شد.

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

فرآیندهای طرحریزی و طراحی سیستمهای مختلف محصول ،فرآیند و نیز فناوریهای آنها شدهاند.
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 نقشهراه محصول /فناوری در زنجیرهتامیناز آنجائیکه امروزه توسعه محصول و فناوری در بنگاه مادر با مشارکت الیههای مختلف تامینکنندگان
انجام میپذیرد ،الزم است که دو طرف نسبت به اشتراكگذاری اهداف و طرحهای آتی خویش در قالب
نقشه راه محصول و فناوري اقدام نمایند .بنگاههای مادر باید دارای اطالعات کافی از نقشهراه محصول/
فناوری تامینکنندگان کلیدی است و در راستای همسو نمودن آن با نقشهراه محصول /فناوری خویش
کوشا باشند ( .)Phaal, et al., 2001()Rinne, 2004در پژوهشهای اخیر ،نشانههایی از یکپارچهنمودن
نقشهراه محصول /فناوری دو سازمان دیده شود و برخی از پژوهشگران بر اهمیت این امر تاکید نمودهاند
( .)McIvor, et al., 2006پژوهشگران جهت هماهنگی و وصل نمودن این نقشهراه در الیههای مختلف
بنگاه مادر در ارتباط با تامینکنندگان ،از »نقشهراه نقشهراهها «5یا ابرنقشهراه محصول /فناوری در زنجیره
تامین نام میبرند .ابرنقشهراه ،جزو دسته نقشهراههای میاننقشهای و بدنبال ایجاد بانکهای اطالعاتی
فناوری در سطح زنجیره تامین میباشد (.)Albright & Kappel, 2003
 معماری محصول در زنجیرهتامینمعماری محصول دارای تاثیر زیادی در جاسازی ،طراحی و ساختپذیر نمودن فناوریها در قالب
محصوالت و فرآیندها دارد و به پیادهسازی و اجرای یکپارچه راهبرد فناوری در سطح شبکه زنجیره تامین
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

کمک مینماید .نوع سبک معماری محصول دارای نقش حیاتی در ایجاد همسویی و هماهنگی زنجیره تامین

ساختپذیری ،به تاخیراندازی عرضه محصول به بازار و در نهایت مدیریت توسعه محصول در زنجیره
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تامین اراتباط دارد ( .)Whitney, 2004()Caputo & Zirpoli, 2002معماری ساختپذیر و انعطافپذیر

و همﭽنین تعامل بین گروههای فناوری محصولی و فرآیندی دارد ()Fixson, 2005()Swink, et al., 2010
( .)Salvador & Forza, 2002الریﭻ و اپینگر ( ،)2012معماری محصول را اختصاﺹ دادن مولفههای
کارکردی یک محصول به اجزای فیزیکی آن تعریف میکنند .این پژوهشگران ،هدف معماری محصول
را تعیین اجزاء فیزیکی محصول براساس کارکردهای آن و نیز نحوه ارتباط این اجزا با یکدیگر از طریق
رابطهای طراحیشده میدانند ( .)Ulrich & Eppinger, 2012مولفههای کارکردی محصول ،وظایف
منفردی هستند که در همکاری با هم عملکرد نهایی محصول را محقق میکنند .مولفههای کارکردی
محصول در چند قسمت فیزیکی اصلی 6قرار میگیرند .هر قسمت اصلی فیزیکی نیز از مجموعهای از
اجزاء کوچکتر ساخته شده است .تصمیمگیری در مورد واحدمندی 7و یکپارچگی نوع معماری یک
محصول با مسائلی از قبیل برونسپاری ،تغییر در محصوالت ،تنوع محصوالت ،عملکرد محصول،

محصول ،توانایی بنگاه مادر را در طراحی جایگزینهای مختلف محصوالت در گستره شبکه زنجیره
تامین باال میبرد (.)Fisher & Ulrich, 1999

 -3چارچوب نظری اکتشافی پژوهش

ضمن تحلیل و جمعبندی دقیق پژوهشهای قبلی و نیز براساس دادههای اولیه پژوهش ،با ترکیب
دیدگاهها و ابزارهای یکپارچهکننده ،چارچوب نظری جدیدی با عنوان؛ چارچوب تعاملی پوششی

8

تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاه مادر براساس قابلیتهای فناورانه تامینکنندگان
توسعه و در شکل ( )3ارائه شده است.

طراحی برای تنوع محصول

معماری محصول برای
فناوری های راهبردی
مدیریت عملیات

مدیریت زنجیره تامین

رابط فناوری های محصول و فرآیند
طراحی برای فناوری

نقشه راه محصول  Iفناوری

شکل ( :)3چارچوب نظری اکتشافی برای مدیریت فناوری در شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

توسعه محصول وفرآیند
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همانگونه که در شکل ( )3دیده میشود ،جهت شکلگیری راهبرد فناوری محصول جامع در گستره
زنجیرهتامین ،مدیران فناوری بنگاه مادر و نیز تامینکنندگان باید با تلفیق سه دیدگاه؛ توسعه محصول و
فرآیند ،مدیریت عملیات و نیز مدیریت زنجیرهتامین ،و با استفاده از دو ابزار یکپارچهکننده نقشهراه محصول/
فناوری و معماری محصول ،بصورت مشارکتی به موضوع توسعه فناوریهای مختلف بپردازند .در ادامه
براساس این چارچوب نظری ،مدل مفهومی تدوین راهبرد فناوری در سطح زنجیره تامین طراحی میشود.

 -4روش پژوهش

رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفي و استقرایی است .برای تقویت تعمیمپذیری نتایﺞ ،پژوهش در دو
مرحله و براساس دادههای حاصل از منابع جداگانه انجام شد .ابتدا ضمن مطالعه ادبیات و بررسی پیشینه
پژوهش و نیز بررسی مستندات تجربي بنگاههاي مادر خودروسازي ،از طریق انجام مصاحبههاي عمیق و
اکتشافي با خبرگان این صنعت ،دادههای اولیه جمعآوری گردید و با استفاده از روش تحلیل زمینه 9بر نتایﺞ
مصاحبهها ،چارچوب نظری پژوهش و نیز مدل اولیه طراحي شد .مرحله دوم جمعآوری و تحلیل دادهها
پس از توسعه مدل مفهومی و برای تصدیق مدل طراحیشده انجام پذیرفت .روش جمعآوری و تحلیل
دادهها در این مرحله ،اجرای گروه کانونی در بین خبرگان صنعت خودروسازی بود .در مرحله اول ،جمعی
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

از کارشناسان خبره حوزه فناوری در قالب یک نمونه  11نفره از جامعه آماري پژوهش که تقریب ًا  25نفر

جمعآوریشده در این مرحله بدین ترتیب بود که ابتدا مصاحبهها از حالت صوتی به متن تبدیل شدند.
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سپس بر متون مصاحبههای افراد بصورت دستی زمینهکاوی صورت گرفت و کدها استخراﺝ شدند (به

بودند ،جهت انجام مصاحبهها انتخاب گردیدند .اعﻀای نمونه بصورت تدریجی و در حین اجرای طرح
پژوهش و با نظر خود مصاحبهشوندگان انتخاب میشدند .روش نمونهگیری نظری در پژوهشهای کیفی
و بهویژه در پژوهشهایی که جامعه آماری اندکی دارند توصیه میگردد ( .)Creswell, 2009همﭽنین برای
ارتقاء قابل اعتماد بودن اطالعاتی که در پژوهشهای کیفی با استفاده از روش مصاحبه بدست میآید،
در انتخاب مصاحبهشوندگان باید بسیار دقت شود تا افرادی دارای اطالعات مرتبط با موضوع پژوهش
انتخاب شوند ( .)Patton, 2002در این پژوهش ،مصاحبهشوندگان به دقت و براساس نمونهگیري
نظري و هدفمند و با استفاده از روشهاي خوشهاي و گلولهبرفي از مدیران و کارشناسان شاغل در
مراکز مطالعات راهبردی فناوری ،مراکز تحقیقوتوسعه ،مراکز مهندسي و ابرتامینکنندگان (مگاموتور،
سازهگستر و ساپکو) گروههاي خودروسازي سایپا و ایرانخودرو انتخاب شدند .تجزیه و تحلیل دادههای

خاطر تعداد کم اعﻀای نمونه) .با پیشرفت کار و پس از انجام بخش عمدهای از مصاحبهها با افراد
شاخص ،به مرور زمان زمینههای اصلی از حالت مکنون بصورت واضح پدیدار و قابل شناسایی شدند.
روش کار به این صورت بود که هنگامیکه اشباع نظری حاصل شد  -یعنی با انجام مصاحبههای بیشتر
دیگر دادههای جدیدی اضافه نمیشد -دادهها ،کدبندی و در قالب گروههای مشخص دستهبندی شدند
و در نهایت زمینههای اصلی شناسایی گردیدند .در پایان ضمن نگاشت ارتباطات منطقی و الگوریتمی
بین زمینههای اصلی ،نسخه ابتدایی مدل طراحی شد .مشخصات اعﻀاي نمونه در مرحله اول پژوهش
به شرح جدول ( )1ارائه شده است.
جدول ( :)1مشخصات افراد مصاحبهشونده در فاز اول پژوهش
ردیف نام شرکت /واحد سازماني
1

گروه سایپا

خودروساز

تعریف محصول

2

گروه ایرانخودرو

خودروساز

تعریف محصول

قائم مقام مدیرعامل در توسعه
محصول

طرحریزی محصول
طرحریزی فناوری

رئیس مرکز مطالعات راهبردی

3

مرکز مطالعات راهبردی
سایپا

توسعه راهبرد فناوری

4

معاونت مطالعات
راهبردی ایرانخودرو

توسعه راهبرد فناوری

5

مرکز تحقیقات و نوآوری
سایپا

توسعه محصول جدید

6

مرکز توسعه محصول
ایران-خودرو

توسعه محصول جدید

7

معاونت مهندسی گروه
سایپا

توسعه فرآیند جدید
توسعه فناوری جديد

8

معاونت مهندسی گروه
ایرانخودرو

توسعه فرآیند جدید
توسعه فناوری جديد

9

ساپکو

تامینکننده رده اول

10

سازهگستر

تامینکننده رده اول

11

مگاموتور

تامینکننده رده اول

طرحریزی محصول
طرحریزی فناوری
طرحريزي فناوری
طراحی مفهومی و
تفصیلی محصول

طرحريزي فناوری
طراحی مفهومی و
تفصیلی محصول

طرحريزي فناوری
طراحی مفهومی و
تفصیلی فرآیند

طرحريزي فناوری
طراحی مفهومی و
تفصیلی فرآیند

طرحريزي فناوری
تامینکننده مجموعهها

طرحريزي فناوری
تامینکننده مجموعهها

طرحريزي فناوری
تامینکننده مجموعهها

مدیر مهندسی محصول

رئیس اداره راهبرد فناوری
مدیر مهندسی طراحی محصول
مدیر تکوین محصول و
نمونهسازی
قائم مقام معاون مهندسی گروه
سایپا ،کارشناس توسعه محصول
و طراحی فرآیندها
مدیر مهندسی محصول و
فناوری ،کارشناس طراحی و
نصب تجهیزات ساخت و تولید
مدیر طراحی و توسعه
فناوریهای محصول و فرآیند
رئيس توسعه و تعميق
قطعهسازي در زنجيرهتامين
مدیر ارزیابی تامینکنندگان

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

نوع فعالیت

نقش در توسعه

مشخصات مصاحبهشوندگان
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در مرحله دوم پژوهش ،جهت کسب اطمینان از کیفیت و اعتبار مدل طراحيشده ،مدل مذکور با استفاده
از روش گروه کانوني در معرﺽ قﻀاوت خبرگان و متخصصان صنعتی قرار گرفت .برای انجام مصاحبه

گروه کانونی ،ابتدا باید نسبت به انتخاب افراد مناسب برای گروه -که معموالً بین  6الی  12نفر هستند،
اقدام نمود (بازرگان()1389 ,هومن .)1388 ,اجراي روش گروه کانونی در این پژوهش بدین ترتیب بود
که جلسهای با حﻀور کارشناسان حوزههای مرتبط با موضوع فناوری در مراکز توسعه راهبرد ،مراکز
توسعه محصول ،مراکز مهندسی و ابرتامینکنندگان بنگاههای بزرگ خودروسازی (سایپا و ایرانخودرو)
تشکیل و مدل طراحيشده ارائه شد .همﭽنین زمینههای شناساییشده و نیز ارتباطات طراحیشده بین
آنها در قالب سواالتی به اعﻀاء گروه کانون داده شد .سپس اعﻀای جلسه آغاز به اظهار نظر نمودند .با
راهبری پژوهشگران ،تمامی اعﻀاء نظرات خود را در مورد زمینهها و نیز ارتباط هر زمینه با سایر زمینهها
و نیز در مورد مدل بیان کردند .پاسخها به دقت ثبت و بصورت همزمان ،تحلیل شدند.
در این جلسه ،تمامی اعﻀا در مورد تمامی سواالت اظهارنظر نمودند و نظرات آنان در ارتباط با مدل و

نیز در ارتباط با سایر نظرات تجزیه و تحلیل میشد .این امر تا جایی ادامه یافت که نظرات تقریب ًا همگرا
گردید و پژوهشگران به کفایت مذاکرات پی بردند .نظرات اصالحی مورد پذیرش اکثریت اعﻀاء ،در
نسخه نهایی مدل اعمال و مدل مورد تصدیق همه اعﻀاء واقع شد .تعداد افراد انتخابشده برای گروه
کانون  8نفر بودند .مشخصات شرکتکنندگان در فاز دوم در جدول ( )2ارائه شده است.
فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

جدول ( :)2مشخصات شركتكنندگان در جلسه گروه كانون (فاز دوم پژوهش)

3

مدير مهندسي توسعه
فرآيندهاي محصول

گروه ایرانخودرو

4

معاون مهندسي

گروه سایپا

5

مدير زنجيرهتامين

شركت ساپکو

6

مدير قواي محرکه

شركت مگاموتور

7

مدیر راهبرد فناوری

گروه ایرانخودرو

طرحریزی فناوری
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8

كارشناس بدنه

شركت سازهگستر

طراحی بدنه و شاسي

ردیف

پست سازماني

بنگاه

تخصص

وظیفه مرتبط با راهبرد فناوری

1

مدير مطالعات راهبردی

گروه سايپا

راهبرد فناوری

تدوين راهبرد فناوری محصول

2

مرکز تحقيقات و
مدير مهندسي محصول
نوآوري سایپا

مهندسی فناوریهای
خودرو

طرحریزی و طراحي
فرآيند
مهندسی محصول و
فناوریهاي فرآيند

ارزيابي تامينکنندگان
طراحي زنجيرهتامين
طراحي و مهندسي
موتور

معماري و طراحی محصول و طرحریزی
فناوریهاي خودرو

طراحي فرآيندهاي توسعه محصول،
طرحریزی و طراحی فناوریهای فرآیندی
تعريف مشخصات خودرو ،طراحي
فرآيندهاي ساخت و خطوط توليد

شناسايي ،ارزيابي توانمنديهاي فناورانه
تامينکنندگان و انتخاب

معماري موتور ،طراحي و توسعه موتور،
شناسايي فناوریهاي موتور
تدوین راهبرد فناوری

طراحي شاسي و بدنه ،فناوری شاسي

از آنجا که در پژوهش کیفی ،شرطهای دقیق بودن و مرتبط بودن نتایﺞ به معنای اعتبار و تعمیمپذیری باالی
آن تفسیر میشود ( ،)Gordon, 2008در این پژوهش نیز سعی شد که با انجام آن در دو مرحله (که یافتههای
هر دو مرحله نتایﺞ همدیگر را تایید مینمایند) ،قابلیت اعتماد و قابلیت تعمیمپذیری آن افزایش یابد.

 -5تجزیه و تحلیل یافتهها

یافتههاي این پژوهش در سه بخش ارائه میشود .بخش اول به ابزارسازی برای توسعه مدل مفهومی

پرداخته است .در بخش دوم مدل طراحيشده معرفي شده و در بخش سوم ،ضمن تشریح مولفههای
مدل ،فرآیند طراحی و نیز نحوه کارکرد آن تشریح شده است.
 -1-5ابزارسازی برای طراحي مدل
برای تدوین هرگونه راهبرد برای فناوریها در گستره زنجیره تامین ،ابتدا باید از همسوبودن محصوالت

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

محصول ،فرآیند و زنجیره تامین مورد استفاده قرار گرفت .در پایان این مرحله برای یکپارچهسازی فرآیند
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و فناوریهای استفادهشده در آنها با نیازهای مشتریان مطمﺌن بود .برای این منظور ،بنگاههای مادر ضمن
تعریف ویژگیهای محصوالت و فرآیندها ،این نیازمندیها را در قالب فناوری در سیستمهای محصول و
فرآیند خود منعکس میکنند و به طرحریزی یکپارچه فناوری در گستره زنجیره تامین خویش میپردازند.
سپس فناوریهای مناسب محصولی و فرآیندی ،از بین گزینههای مختلف فناوری در سطح شبکه زنجیره
تامین ،بصورت راهبردی و هماهنگ شناسایی میگردند .در مرحله بعد ،میزان جذابیت فناوریهای نامزد
شده ،برای بنگاه مادر و زنجیره تامین و نیز میزان توانمندی این دو در فناوریهای یادشده ،ارزیابی و در
نهایت فناوریها انتخاب میگردند .جهت جاسازی راهبردی فناوریهای انتخابشده در مولفههای مختلف
سیستمهای محصول ،نیاز است که یک تعامل مناسب مکانیکی بین سیستمهای محصول ،سیستمهای فرآیند
و سیستمهای زنجیره تامین برقرار شود تا بتوان در نهایت با ترکیب مفاهیم همسوسازی ،هماهنگسازی،
ارزیابی و تعامل به مفهوم تنظیم رسید .کارکرد مفهوم تنظیم همان مدل تدوین راهبرد فناوریهای محصول
در بنگاه مادر براساس توانمندیهای زنجیره تامین میباشد که این پژوهش به دنبال طراحی آن است.
براساس یافتههای پژوهش و نیز با الهام از روش گسترش کارکرد کیفیت ،ابزار جدیدی برای طرحریزی
فناوری در گستره زنجیره تامین با عنوان گسترش کارکرد فناوری 10طراحی شد .همﭽنین از ابزار
نقشهراه محصول /فناوری نیز برای شناسایی راهبردی فناوریهای محصول و فرآیند در گستره زنجیره
تامین استفاده گردید .معماری محصول نیز بعنوان ابزاری برای ایجاد تعامل مکانیکی بین سیستمهای

طرحریزی و شناسایی راهبردی گروههای فناوری در گستره زنجیرهتامین ،با تلفیق و ترکیب ابزارهای
یادشده ،ابزار جدیدی تحت عنوان ماتریس طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته11در سطح
زنجیره تامین یک بنگاه مادر طراحی و ارائه شد.
از آنجا که فناوریهای طرحریزی و شناساییشده ،باید از دیدگاه جذابیت و نیز توانمندیهای بنگاه
مادر و تامینکنندگان نیز مورد غربالگری قرار گیرند ،مدل طراحیشده باید دارای ابزارهای ارزیابی
جذابیت فناوریها برای بنگاه مادر و تامینکنندگان و نیز ممیزی توانمندیهای آنها نیز باشد .ماتریس
بسطیافته ارزیابی فناوری ،12برای ارزیابی فناوریهای محصول و سایر گروههای فناوری عقبه آنها در
گستره زنجیره تامین طراحی شد .فن پیکرهبندی و معماری محصول ،عالوه بر اینکه برای ایجاد تعامل
مکانیکی بین سیستمهای محصول ،سیستمهای فرآیندی و سیستمهای زنجیره تامین مورد استفاده قرار
گرفت ،از آن برای تسهیل امر برونسپاری واحدهای فناوری نیز استفاده شد .معماری راهبردی محصول
و فناوریها به معماری و طراحی راهبردی زنجیره تامین فناوری منجر گردید .در نهایت با ترکیب
ابزارهای یادشده ،مدل مفهومي توسعه داده شد که به پیادهسازی کارکرد مفهوم تنظیم میانجامد .ارتباط
بین ابزارهای طراحیشده با مفاهیم اصلی مدل به این شرح میباشد:
 همسوسازی؛ گسترش کارکرد فناوری ،برای طرحریزی واحدهای فناوری در گستره زنجیرهتامین؛فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

 -هماهنگی؛ ماتریس طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته ،برای طرحریزی و شناسایی
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یکپارچه گروههای فناوری هموسته در گستره زنجیرهتامین؛
 ارزیابی؛ ماتریس بسطیافته ارزیابی گروههای فناوری هموسته و طراحی روش جدید برای ارزیابییکپارچه گروههای فناوری هموسته در گستره زنجیرهتامین؛
 تعامل؛ معماری محصول ،برای طراحی ،تکوین و ساخت گروههای فناوری هموسته در قالبواحدهای فناوری راهبردی محصول در سطح زنجیره تامین و نیز طراحی زنجیره تامین فناوری؛
 تنظیم؛ مدل تدوین راهبرد فناوری محصول در سطح بنگاه مادر براساس توانمندیهای تامینکنندگان،(مدل در حال توسعه).
 -2-5مدل مفهومی تدوین راهبرد فناوریهای محصول در زنجیرهتامین
براساس یافتهها ،مدل مفهومی پژوهش طراحی شد که در شکل ( )4ارائه شده است .این مدل شامل
نگاشت ارتباطات منطقی و الگوریتمی بین زمینههای شناساییشده در فرآیند پژوهش میباشد .در ادامه
فرآیند طراحی مدل به صورت گام به گام تشریح میشود.

راهبرد بنگاه مادر

راهبرد محصول

معماری محصول

گروههای فناوری
هموسته)(HTG
ممیزی توانمندی بنگاه مادر و تامین
کننده در واحدهای فناوری محصول

ارزیابی جذابیت واحدهای فناوری
محصول برای بنکاه مادر و تامین کننده

ماتریس بسط یافته ارزیابی
فناوری)(ETEM

تدوین راهبرد
فناوری محصول

شکل ( :)4مدل مفهومی تدوين راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاه مادر براساس
توانمندیهای فناورانه شبکه زنجيرهتامين

 -3-5فرآيند طراحي مدل
در مرحله اول طراحی مدل ،ارتباطات الزم با حوزههای باالدستی تصمیمگیریهای راهبردی بنگاه مادر
طراحی شد .سپس در مرحله دوم سازوکارهای طرحریزی ،شناسایی و غربالگری فناوریها با عنوان
طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته مرتبط با واحدهای فناوری راهبردی محصول ،طراحی

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

یکپارچه سازی داخلی
فرآیند های داخلی

ماتریس طرح ریزی و شناسایی
گروه های فناوری هموسته
)(HTGPIM

یکپارچه سازی خارجی
مشتریان و تامین کنندگان

نقشه راه محصول

زنجیره تامین

راهبرد عملیات

راهبرد تامین
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گردید .در مرحله سوم ،سازوکارهای ارزیابی گروههای فناوری هموسته مرتبط با واحدهای راهبردی
فناوری محصول در سطح زنجیره تامین طراحی شد .در مرحله نهایی ،براساس فرآیندهای اصلی مدیریت
فناوری ،ارتباطات الگوریتمی بین ابزارها در فازهای مختلف و به دنبال آن مدل نهایی طراحی گردید.
 -1-3-5فاز طراحی ارتباطات باالدستی
مدل تدوین راهبرد فناوریهای محصول در گستره زنجیره تامین باید دارای ارتباطات باالدستی الزم
با سایر راهبردهای کالن بنگاه مادر و نیز سایر راهبردهای وظیفهای آن در سطح زنجیرهتامین ،از قبیل
راهبرد محصول ،راهبرد عملیات و راهبرد تامین باشد .هر چهار راهبرد؛ محصول ،فناوری ،عملیات
و زنجیره تامین برای همه کسبوکارها ،از راهبرد بنگاه مادر نشات میگیرند .در این بین راهبردهای
محصول و فناوری ،دارای نقش محوری و تعیینکننده دو راهبرد دیگر ،یعنی راهبرد عملیات و راهبرد
تامین است .در شکل ( )5نحوه ارتباط راهبردهای یادشده با راهبرد بنگاه مادر ارائه شده است.

راهبرد بنگاه مادر

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال چهارم ،شماره اول ،بهـار1394

راهبرد عملیات
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راهبرد محصول

راهبرد تامین

توسعه یکپارچه فناوری های
محصول  ،فرآیند و زنجیره تامین

راهبرد فناوری

شکل ( :)5رابطه بین راهبرد فناوری با سایر راهبردهای باالدستی یک بنگاه مادر
 -2-3-5فاز طراحی ابزاری جدید برای طرحریزی و شناسایی فناوری در زنجیرهتامین
هسته اصلی مدل ارائهشده ،نحوه طرحریزی یکپارچه ،شناسایی راهبردی و ارزیابی گروهی فناوریها در
سطح زنجیره تامین میباشد .در این مرحله از توسعه مدل ،ابزاری برای یکپارچهسازی کار طرحریزی
و شناسایی گروههای فناوری هموسته در سطح زنجیره تامین که بتواند دارای شرایط یاد شده باشد

طراحیشد .این ابزار قابلیت آن را دارد که بتوان از طریق آن ضمن طرحریزی یکپارچه گروههای فناوری
هموسته ،نسبت به شناسایی راهبردی فناوریهای نامزد نیز اقدام نمود و آنها را متناسب با نوع معماری
محصول در دل سیستمهای محصول جاسازی کرد .در ادامه مراحل مختلف طراحی ماتریس طرحریزی
و شناسایی گروههای فناوری هموسته ارائه شده است.
 -1نقش معماری محصول در طرحریزی فناوری در زنجیرهتامین
به نظر کارشناسان حوزه معماری و طراحی محصول که هم در بنگاه مادر و هم در شرکتهای تامینکننده
مورد مصاحبه قرار گرفتند» ،نکته خیلی مهم در رابطه بین معماری محصول و طرحریزی فناوری در زنجیره
تامین ،دو طرفه بودن این رابطه است .مدیران فناوری و مهندسان بنگاه مادر و نیز مدیران زنجیره تامین در
حین طرحریزی فناوریها ،باید دارای شناخت کافی از نوع معماری محصول نهایی ،سیستمهای محصول
و واحدهای 13تشکیلدهنده آن باشند تا بتوانند در حین طرحریزی و انتخاب فناوری برای سیستمهای آن
باشند .در این مرحله ،این ارتباط توسط طراحی مفهومی محصول و فرآیندها صورت میپذیرد« .همﭽنین در
این ارتباط دو طرفه» ،معماران محصول نیز باید دارای شناخت کافی از توانمندیهای فناورانه بنگاه مادر و
زنجیره تامین آن در حوزههای محصولی و فرآیندی باشند ،تا بتوانند براساس این فناوریها به ارائه طرحهای
مناسبی از معماری محصول و سیستمهای آن اقدام کنند« .در واقع معماری محصول و طرحریزی فناوری
در ارتباط با همدیگر صورت میپذیرند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که در حین معماری محصول و
طرحریزی فناوریها ،باید معیارهای زیر مدنظر معماران محصول و نیز طرحریزان فناوری قرار گیرد:
 فناوریهای طرحریزیشده باید قابل بکارگیری در محصول با توجه به جانمایی تقریبی قسمتهایفیزیکی اصلی باشند.
 فناوریهای طرحریزیشده باید با سطح واحدمندی محصول ،چه در داخل هر تکه و چه در بینتکهها هماهنگ باشند.
 -فناوریهای طرحریزیشده باید قابل تعبیه در محصول و سیستمهای فرآیند با توجه به سکوی

14

در نظر گرفته شده باشند .اینکه فناوری جزو اجزاء ثابت سکو است یا اجزای متغیر آن اهمیت دارد.
 فناوریهای طرحریزیشده (چه فناوریهای محصولی و چه فناوریهای فرآیندی) باید بتوانند باسایر فناوریهای بکارگرفته شده در داخل واحدهای هر سیستم یکپارچه گردند.
 فناوریهای طرحریزیشده (بنگاه مادر و زنجیرهتامین) باید بتوانند براساس رابط طراحیشده بافناوریهای بکارگرفته شده در سایر واحدهای یک سیستم یکپارچه گردند.

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

محصول ،فناوریهایی را طرحریزی نمایند که قابلیت بکارگیری در آن محصول و سیستمهای آن را داشته
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در مصاحبه با یکی از طراحان خودرو بیان شد که »دادههای مربوط به معماری محصول ،بعنوان غربالکننده
فناوریهای ساختپذیر در حین طرحریزی میباشد« .وی معتقد بود که »عالوه بر مهندسی نیازها و
خواستههای مشتریان که در ساختار محصول و فناوریهای آن منعکس میگردد ،براساس راهبرد سکو
و توسعه خانواده محصوالت و نیز راهبرد برونسپاری بنگاه مادر است که طرحریزی فناوری و طراحی
مفهومی محصول شکل میگیرد .اگر بنگاه بدنبال ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت خویش با تکیه بر
توانمندیهای تامینکنندگانش باشد ،سبک معماری واحدمند را بر سبک معماری یکپارچه ترجیح خواهد
داد« .همﭽنین یکی از کارشناسان طراحی قطعات در زنجیره تامین تاکید نمود که »براساس نوع معماری
محصول است که اقدام به طراحی واحدهای فناوری محصول و به تبع آن طراحی زنجیره تامین میگردد تا
قابلیت ساختپذیری و نیز مونتاژپذیری مولفهها و واحدهای مختلف در گستره زنجیره تامین فراهم گردد«.
 -2واحدهاي فناوری راهبردی محصول
در صنایعی که گروههاي متعدد و متنوعی از فناوریها در ردههای مختلف زنجیرهتامین آن گسترده
شده و این فناوریها بصورت زنجیروار به هم متصل است و در ایجاد کارکردهای اصلی محصوالت و
فرآیندهای آن بنگاهها نقشآفرینی میکنند ،سیستمهای مربوط به محصول نهایی آن بنگاهها کانون تمرکز
گروههاي مختلف فناوری است و بعنوان یکپارچهکننده تمامي اجزاء و فناوریها در سطح زنجیرهتامین
عمل مينمایند .با الهام از ادبیات و نیز یافتههاي این پژوهش ،برای جلوگیری از هرگونه پراکندگی
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رفتاری و احیان ًا متﻀاد در حین تدوین راهبرد فناوری در گستره شبکه زنجیره تامین و نیز برای ایجاد

این اهمیت ممکن است از نیاز مشتری ،مولفههای کلیدی موفقیت بازار و یا راهبرد کالن بنگاه سرچشمه
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بگیرد .در واقع براساس این مولفهها ،بعﻀی از کارکردها در محصول نهایی نسبت به کارکردهای دیگر

انسجام و هموستگی روشمند در این فرآیند ،واحد فناوریهایی که در سیستمها و زیرسیستمهای
یک محصول نهایي جاسازي شده و در ارتباط با آنها طرحریزی میگردند ،واحد فناوری راهبردی
محصول 15نامیده میشود .بسته به تعداد و نوع سیستمهای یک محصول ،بنگاه مادر با واحدهای فناوری
متعددی مواجه خواهد بود .واحدهای فناوری راهبردی محصول بعنوان خروجی فعالیتهای طرحریزی
و معماری محصول و منسجمکننده هرگونه تصمیمگیری در سطح شبکههای زنجیره تامین یک بنگاه
مادر میباشند.
واژه »واحد« در این عبارت اشاره به یک یا مجموعهای به هم پیوسته از فناوریها دارد .فناوریهاي

محصول معموالً در یک موجودیت فیزیکي تجسم ميیابند که در ادبیات معماري محصول از آن با عنوان
واحد یا تکه یاد میشود .همﭽنین کلمه »راهبردی« در این عبارت اشاره به اهمیت واحد فناوری دارد.

اهمیت بیشتری پیدا میکنند و به همین ترتیب برخي از سیستمها ،مجموعهها و نیز قطعات در محصول
نهایی و به تبع آن فناوریهای مرتبط با این اجزاء ،از اهمیت بسزایي برخوردار میشوند .به عنوان مثال
فناوریهاي مرتبط با الکترونیک خودرو براي بنگاههاي خودروساز ،راهبردی محسوب ميشوند.
یک واحد فناوری راهبردی محصول ( ،)Uتابعی است از یک سازوکار طراحیشده یک محصول و
یا یکی از سیستمهای آن محصول در قالب یک تکه ( ،)Chبه همراه ترکیبی از فناوریهای مختلف
محصولی و فرآیندی ( )Tجاسازیشده در آن تکه میباشد که وظیفهها و کارکردهای آن واحد را محقق
میکند .تعریف یک واحد فناوری راهبردی محصول در رابطه ( )1ارائه شده است.
)(1

)U= f (Ch, T
Ch: Chunk, T: Technology
)… U: (SPTU1, SPTU2, SPTU3
)… X: (x1, x2, x3
)… Y: (y1, y2, y3

فناوریهای بنگاه مادر که با  Xنشان داده شده است که مجموعهای از فناوریهای فرآیندی در طراحی،
ساخت ،مونتاژ و آزمون را شامل میشوند .به همین ترتیب  Yمعرف مجموعه فناوریهای فرآیندی
تامینکنندگان است که در ارتباط با واحد فناوری محصول قرار میگیرند .براساس این فناوریها است
که یک واحد فناوری محصول در قالب یک مدول مشخصی از یک سیستم محصول طراحی میگردد.
 -3گروههای فناوری هموسته
براساس نوع معماري یک محصول ،زیرسیستمها و اجزاء آن محصول و در نهایت واحدهای فناوری راهبردی
محصول طراحی میشوند .سپس متناظر با هر یک از سیستمها و زیرسیستمها ،یک یا چند فناوری محصول
طرحریزی میگردند .به دنبال آن ،فناوریهای فرآیندی که برای ساخت واحد فناوری راهبردی محصول
در قالب یکی از اجزاء محصول نهایی الزم هستند ،طرحریزی میشوند .به دلیل اینکه این فناوریها از
یک طرف با واحد فناوری راهبردی محصول در ارتباطند و از طرف دیگر در یک زنجیره به هم مرتبط از
فعالیتهای طرحریزي (تعیین معماری) ،طراحي ،ساخت ،مونتاژ ،آزمون و  ...محصول نهایی (در بنگاه مادر)
و نیز طراحي ،ساخت ،تولید ،تست و  ...زیرمجموعهها (در تامینکنندگان) قرار میگیرند ،در این پژوهش،
گروههاي فناوری هموسته 16نامیده میشوند .گروههاي فناوری هموسته (ترکیب Xها و Yها) شامل بسته
فناوریهاي مرتبط با هر یک از واحدهاي فناوری راهبردی محصول هستند که میزان تسلط بر آنها ،توانمندی
فناورانه بنگاه مادر و بنگاههای تامینکننده را در تحقق کارکرد مورد نظر در محصول نهایی نشان میدهند.

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

)T: (X, Y
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 -4گسترش کارکرد فناوری در زنجیرهتامین
با الهام از روش گسترش کارکرد کیفیت ،ابزار جدیدی تحت عنوان گسترش کارکرد فناوری طراحی
شد .در ابزار جدید ،ابتدا نیازمندیهای مشتریان در سطرها و مشخصات محصول در ستونهای جدول
اول تحت عنوان طرحریزی محصول قرار میگیرند .سپس در مرحله بعد ویژگیهیا محصول (ستونهای
جدول اول) در سطرهای جدول دوم قرار میگیرمﺊ و در ستونهای آن ،ویژگیها و کارکردهای محصول
تعریف میشوند که جدول طراحی محصول نامگذاری شده است .در مرحله سوم ،ویژگیها و کارکردهای
تعریفشده در سطرهای جدول سوم با عنوان طرحریزی فناوری محصول قرار میگیرند و براساس آنها
فناوریهای محصول از گستره زنجیره تامین بنگاه انتخاب و طرحریزی میشود و در ستونهای آن
جدول واقع میشوند .در گام چهارم ،جهت تحقق فناوریهای محصول طرحریزیشده ،فناوریهای
فرآیندی با توجه به کلیه فناوریهای فرآیندی شناساییشده در زنجیره تامین طرحریزی میگردند و
در ستونهای جدول چهارم تحت عنوان طرحریزی فناوری فرآیندی قرار میگیرند .از آنجا که یکی از
اهداف اصلی این پژوهش ،توجه به توانمندیهای فناورانه تامینکنندگان (از جنس محصولی و فرآیندی)
قبل از تعریف فناوریهای محصول بنگاه میباشد ،در ابزار جدید رابطه این دو (حرکت از فناوریهای
فرآیندی به فناوریهای محصول) نیز بررسی میگردد .ابزار طراحيشده در شکل ( )6ارائه شده است.

شکل ( :)6روش گسترش کارکرد فناوری برای طرحریزی گروههای فناوری هموسته در گستره
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زنجیره تامین یک بنگاه مادر

طرح ریزی محصول

کارکردها و ویژگی ها

فناوری های محصول
در زنجیره تامین

فناوری فرآیند

کارکردها و
ویژگی ها

فناوری های فرآیند
در زنجیره تامین

فناوری محصول

مشخصات محصول

فناوری های محصول
در زنجیره تامین

طراحی محصول

نیازمندی های
کیفی مشتری
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مشخصات محصول

فناوری های محصول در
زنجیره تامین
فناوری های فرآیند
در زنجیره تامین

فناوری محصول

 -5تعامل بنگاه مادر و زنجیره تامین در طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته
مدیر برنامهریزی و تعمیق قطعهسازی در زنجیره تامین سایپا بیان نمود که؛ »اولین گام در طرحریزی
فناوری برای محصوالت و فرآیندهای یک بنگاه مادر ،یکپارچه نمودن کارشناسان حوزه فناوری زنجیره
تامین در تیمهای طرحریزی محصول و فناوری در حین اجرای پروژههای توسعه محصول و فرآیند
جدید میباشد« .یکی از کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی فناوری و نیز یکی از مدیران مرکز تحقیقات
و نوآوری گروه سایپا بر اهمیت درگیرنمودن تامینکنندگان در پروژههای توسعه محصول و فناوری
تاکید نمودند .آنان یکی از دالیل موفقیت خودروی تیبا در مقایسه با خودروی کاروان در شرکت سایپا را
مشارکت دادن زنجیره تامین در توسعه آن میدانند .نحوه تعامل مشترك یک بنگاه مادر با یک تامینکننده
در مورد گروههای فناوری هموسته در شکل ( )7ترسیم شده است.

های فرآیندی جهت تحقق محصول بر اساس جذابیت و توانمندی برای بنگاه

سبک و سنگین کردن

فناوری فرآیند

سبک

و

سنگین

کردن

فناوری فرآیند

فناوری فرآیند
طراحی فناوری محصول و ایجاد فناوری های فرآیندی جهت تحقق فناوری های
محصول آن بر اساس جذابیت و توانمندی برای تامین کنندگان

شکل ( :)7تعامل مشترک بنگاه مادر و زنجیره تامین برای طرحریزی و شناسایی یکپارچه گروههای
فناوری هموسته

 -6ابرنقشهراه محصول /فناوری در زنجیره تامین و شناسایی گروههای فناوری هموسته
در مرحله تدوین راهبرد فناوری محصول در گستره زنجیرهتامین ،عالوه بر طرحریزی یکپارچه فناوریها،
شناسایی راهبردی آنها نیز از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .در این پژوهش منظور از شناسایی
راهبردی ،شناسایی فناوریها در بستر زمان و نیز با توجه به روندهای پیشرفت آنها است .بر اساس نظر
مدیر طراحی قوای محرکه در شرکت مگاموتور (از ابرتامینکنندگان گروه سایپا)» ،رابطه بین طرحریزی
و شناسایی فناوریها در طول زمان دوطرفه است و از همدیگر تاثیر میپذیرند .براساس طرحریزی

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

طرح ریزی و طراحی فناوری محصول و همچنین طرح ریزی و طراحی فناوری

فناوری فرآیند
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انجام شده برای محصوالت و فرآیندها ،شناسایی فناوری انجام میشود و بصورت همزمان براساس
فناوریهای شناساییشده ،طرحریزی فناوری صورت میپذیرد« .طبق نظر آکائو ( )1994منطق گسترش
کارکرد فناوری با استفاده از جدولهای گسترش کارکرد کیفیت به پارامتر زمان بیتوجه و یکی از
نقصهای اساسی آن عدم توجه به آینده است ( .)Akao, 1994در واقع در این روش بیشتر فناوریهای
شناساییشده محلی ،برای تحقق کارکردهای محصول و فرآیند مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .در
صورتیکه ابزاری الزم است تا بتواند ضمن جستجوی وسیع فناوریها ،بدنبال بهینهسازی جهانی
طرحریزی فناوری نیز باشد .بنابراین برای رفع این نقص ،باید به دنبال ابزار دیگری بود که قابلیت منظور
کردن زمان و نیز روندهای توسعه فناوریها را در طرحریزی گروههای فناوری هموسته داشته باشد.
برای اینکه بتوان موضوع یکپارچگی بین بنگاه مادر و سایر بنگاههای رده اول زنجیره تامین را نیز در
طرحریزی ،تامین کرد و نقشهراه محصول /فناوری تامینکنندگان را نیز در معادله خود داشت ،از ابزار
ابرنقشهراه محصول /فناوری در زنجیره تامین استفاده شد .در این نقشهراه ،نقشهراههای محصول /فناوری
بنگاه مادر و تامینکنندگان در یک نقشهراه سطح باالتری یکپارچه شدهاند .در ابزار یادشده ،سبدهای
محصوالت و فناوریهای مرتبط با آنها در بافت زنجیره تامین و در بستر زمان و نیز بر اساس روندهای
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پیشرفت آنها ارائه میگردد .در هنگام طرحریزی فناوری ابتدا باید مشخص شود که هدف ،طرحریزی
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فناوری برای چه محصوالت و فرآیندهایی است .ابرنقشهراه محصول /فناوری ،ورودیهای زیر را برای
مراحل مختلف طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری در زنجیره تامین مهیا مینماید:
 نشانگر دادههای بخش هدفگیریشدهای از بازار در بازههای زمانی مختلف است تا در مرحلهبعد براساس نیازمندیها و خواستههای مشتریان آن بخش ،محصول جدید در زمان معین توسعه یابد.
 نشانگر دادههای محصولی است که براساس ویژگیهای آن قرار است گروههای فناوری هموستهمرتبط در گستره زنجیره تامین بصورت یکپارچه ،طرحریزی و بصورت راهبردی شناسایی گردند.
 نشاگر دادههای سیستمها ،واحدها و مولفههای نامزد برای توسعه در شرکتهای رده اول زنجیرهتامین بر اساس محصول نهایی بنگاه مادر است.
 نشانگر دادههای مربوط به فرآیندهای اصلی توسعه محصول ،سامانهها ،واحدها و مولفههای مختلفدر گستره بنگاه مادر و بنگاههای رده اول زنجیره تامین میباشد.
 نشانگر کلیه واحدهای فناوری راهبردی محصول و نیز گروههای فناوریهای هموسته مختلف درالیههای مختلف شبکه زنجیره تامین بنگاه مادر است.

 -7ماتریس طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته
عالوه بر تعبیه سازوکارهای گسترش کارکرد فناوری و ابرنقشهراه محصول /فناوری در ماتریس طرحریزی
و شناسایی گروههای فناوری هموسته (که اولی برای طرحریزی یکپارچه گروههای فناوری و دومی برای
شناسایی راهبردی و یکپارچه گروههای فناوری بکار میروند) ،دو سازوکار دیگر با عنوانهای طراحی
معماری محصول و طراحی زنجیره تامین فناوری نیز در سازوکار ماتریس یادشده تعبیه شدهاند .هدف
از تعبیه کارکردهای معماری محصول و نیز ممیزی توانمندیهای فناورانه تامینکنندگان (طراحی زنجیره
تامین فناوری) در آن ماتریس ،بهینه نمودن نتایﺞ حاصل از طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری ،با
توجه به محدودیتهای حاکم بر آن دو میباشد .در واقع این دو کارکرد ،کار غربالگری فناوریهای
شناساییشده قابل بکارگیری در محصوالت و فرآیندهای بنگاه مادر و تامینکنندگان را انجام میدهند.
 گام اول :ترکیب جدول اول گسترش کارکرد فناوری و الیه اول ابرنقشهراهدر الیه اول ابرنقشهراه محصول /فناوری ،محركهای بازار در طول محور زمان تعریف میشوند .سپس
این محركها به مشخصههای محصول ترجمه و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص میگردد .برای بررسی
این ارتباط از جدول اول گسترش کارکرد فناوری ،با عنوان جدول طرحریزی محصول استفاده میشود.
 گام دوم :ترکیب جدول دوم گسترش کارکرد فناوری و الیههای اول و دوم ابرنقشهراهدر الیه دوم ،کارکردها و ویژگیهای محصول با توجه به مشخصههای آن که در الیه اول ارائه شدند
تعریف و ارتباط آنها با هم تعیین میگردد .فن گسترش کارکرد فناوری در این مرحله موجب ایجاد
ارتباط بین دوالیه ابرنقشهراه نیز میگردد.
 گام سوم :ترکیب جدول سوم گسترش کارکرد فناوری و الیههای دوم و سوم ابرنقشهراهدر الیه سوم ابرنقشهراه ،فناوریهای محصول با استفاده از جدول سوم گسترش کارکرد فناوری و
براساس کارکردها و ویژگیهای محصول طرحریزی و مستقر میگردند .ارتباط اقالم این الیه با الیه قبل
(الیههای دوم و سوم) ،توسط جدول سوم گسترش کارکرد فناوری صورت میپذیرد.
 گام چهارم :ترکیب جدولهای چهارم و پنجم گسترش کارکرد فناوری و الیههای سوم و چهارم ابرنقشهراهجدول چهارم گسترش کارکرد فناوری و الیه چهارم ابرنقشهراه ،مربوط به فناوریهای فرآیندی هستند.
براساس فناوریهای محصول که از کارکردها و ویژگیهای محصوالت طرحریزی شدهاند ،فناوریهای
فرآیندی طرحریزی میشوند .در این مرحله است که توانمندیهای فناورانه زنجیره تامین شناسایی و

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

نحوه طراحی این ماتریس در چهار گام زیر ارائه شده است:
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با توانمندیهای فرآیندی بنگاه مادر یکپارچه شده و فناوریهای محصول را محقق مینمایند .یکی
از نوآوریهای اصلی این پژوهش ،توجه به این فناوریها در حین طرحریزی فناوریهای محصول
میباشد .بنابراین در ابزار گسترش کارکرد فناوری ،جدول پنجمی نیز با عنوان طرحریزی فناوری
محصول براساس فناوریهای فرآیندی زنجیره تامین طراحی شده است.
با ترکیب گامهای چهارگانه یادشده و یکپارچه کردن ابزارهای گسترش کارکرد فناوری و ابرنقشهراه
محصول /فناوری زنجیره تامین بنگاه مادر در بستر دو عنصر معماری محصول و نیز توانمندیهای
فناورانه زنجیرهتامین ،ماتریس طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته در سطح زنجیره تامین
طراحی شده و در شکل ( )8ارائه گردیده است .از این ابزار برای طرحریزی و شناسایی راهبردی
گروههای فناوری هموسته مرتبط با هر کدام از واحدهای فناوری راهبردی محصول در بنگاه مادر و نیز
عقبه آن واحدها در زنجیره تامین استفاده خواهد شد.

مشخصههای محصول

مشخصههای
محصول

طراحی

محصول

فناوریهای محصول

محصول

فناوری

فناوری محصول 6

فناوریهای محصول
فناوری

محصول

مشخصههای محصول 1

کارکرد 2

ویژگی 2

فناوری محصول 3

فناوریهای فرآیندی

فرآیندی

کارکرد 3
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کارکردهای و
ویژگیهای محصول

فناوریهای

مشخصههای محصول 2

کارکرد 4

فناوریهای
محصول
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طرحریزی

نیاز مشتری 2

فناوری محصول 2
فناوری محصول 5

فناوری فرآیند 3

فناوری فرآیند 6

نیاز مشتری 1

فناوری فرآیند 2

فناوری فرآیند 5

کارکرد 1

ویژگی 1

فناوری محصول 1
فناوری محصول 4

فناوری فرآیند 1

فناوری فرآیند 4

توانمندیهای فناورانه تامینکنندگان بنگاه (طراحی زنجیره تامین)

زمان

ماتریس طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته ()HTGPIM

شکل ( :)8ماتریس طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته در گستره زنجیره تامین یک بنگاه مادر

 -3-3-5فاز طراحی ابزاری جدید برای ارزیابی یکپارچه فناوری در شبکه زنجیرهتامین
گسترش همکاریهای راهبردی و توسعه مشترك محصول و فناوری در شبکه زنجیرهتامین ،یکي از دالیل
اصلي توجه به موضوع ارزیابي مشترك فناوری میباشد (.)Kaufman, et al., 2000()Rias & Wyk, 2010
بنابراین ارزیابی یکپارچه فناوری در بین بنگاههای مادر و تامینکنندگان ،از کارکردهای اصلی مدیریت
فناوری در سطح زنجیره تامین است و در نتیجه ،مدل در دست طراحی برای مدیریت فناوری در شبکه
زنجیره تامین ،باید قابلیت ارزیابی یکپارچه و همزمان واحدهای فناوری راهبردی محصول و نیز گروههای
فناوری هموسته شناساییشده مرتبط با آنها در گستره زنجیره تامین (بنگاه مادر و تامینکننده) را داشته
باشد .پس از نهایینمودن شاخصهای ارزیابی جذابیت و میزان اهمیت آنها و همﭽنین نهایینمودن
شاخصهای ممیزی توانمندی و وزنهای آنها برای بنگاه مادر و تامینکنندگان در هرکدام از گروههای
 -1محاسبه میزان جذابیت گروههای فناوری
میزان جذابیت گروههای فناوری هموسته مرتبط با هر کدام از واحدهاي فناوری راهبردی محصول ،براي
بنگاه مادر یا تامینکننده از طریق رابطه ( )2محاسبه و تعیین ميگردد:
𝒏𝒏

) 𝒊𝒊𝒊𝒊𝑨𝑨 ∗ 𝒋𝒋𝑾𝑾(∑ = میزان جذابیت واحد فناوریi

()2

𝟏𝟏=𝒋𝒋

j = 1, 2, 3, …, m

که در آن:
 = Aijوضعیت فناوری  iدر ارتباط با شاخص جذابیت j؛
 = Wjوزن شاخص جذابیت j؛

 = jتعداد شاخص ارزیابی جذابیت.
 -2محاسبه میزان توانمندی در گروههای فناوری
میزان توانمندی بنگاه مادر و تامینکنندگان در ارتباط با گروههای فناوری هموسته مرتبط با هر کدام از
واحدهای فناوری راهبردی محصول نیز از طریق رابطه ( )3محاسبه و تعیین میشود.
()3
که در آن:

) 𝒊𝒊𝒊𝒊𝑪𝑪 ∗ 𝒋𝒋𝑾𝑾( 𝒏𝒏∏ = میزان توانمندی بنگاه مادر /تامینکننده در رابطه با واحد فناوری i
𝟏𝟏=𝒋𝒋
j = 1, 2, 3, …, m

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

فناوری مورد نظر ،میزان جذابیت و توانمندی ،محاسبه و در ماتریس ارزیابی فناوری درﺝ میشوند.
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 = Cijوضعیت بنگاه مادر /تامینکننده در فناوری  iو در ارتباط با قابلیت فرآیندی . j
 = Wjوزن شاخص قابلیت فرآیندی . j
 = jتعداد شاخص قابلیت فرآیندی است.
 -3ماتریس بسطیافته ارزیابی فناوری در زنجیرهتامین
پس از محاسبه نمرات مربوط به جذابیت و توانمندی براساس روابط ( )2و ( ،)3نتایﺞ در ماتریس
جذابیت /توانمندی درﺝ میگردد .ماتریسهای جذابیت /توانمندی از ابزارهای متداول در ارزیابی
فناوریهای شناساییشده میباشند .به لحاظ شهرت این ابزار در این مقاله به معرفی آنها نمیپردازیم.
ولی این ماتریسها تاکنون برای ارزیابی یک فناوری در یک شرکت منفرد مورد استفاده قرار گرفته و
فاقد قابلیت الزم برای ارزیابی یکپارچه و همزمان گروههای فناوری در سطح زنجیره تامین میباشند.
به همین دلیل در این تحقیق ابزار جامع و یکپارچهای بدین منظور طراحی شده است .این ابزار ماتریس
بسطیافته ارزیابی فناوری در زنجیره تامین نامگذاری شده است .نمرات جذابیت و توانمندی برای بنگاه
مادر و تامینکننده در ماتریس موصوف وارد شده و وضعیت گروههای فناوری هموسته برای بنگاه مادر
و تامینکننده بصورت همزمان و یکپارچه ارزیابی میگردد .این ماتریس در شکل ( )9ارائه شده است.
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ماتریس بسطیافته ارزیابی فناوری در زنجیره تامین ()ETEM
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جذابیت

بنگاه مادر

تامینکننده

توانمندی
H
L
H
L

بنگاه مادر

تامین کننده

H

L

H

L

HH
LH
HH
LH

HL
LL
HL
LL

HH
LH
HH
LH

HL
LL
HL
LL

شکل ( :)9ماتریس بسطیافته ارزیابی فناوری در گستره زنجیره تامین یک بنگاه مادر
 -4-5اکتساب یکپارچه گروههای فناوری هموسته در گستره زنجیرهتامین
پس از طرحریزی ،شناسایی و ارزیابی گروههای فناوری هموسته ،مرحله اکتساب فناوریها فرا میرسد.
بنگاههای مادر و تامینکنندگان با استفاده از روشهای مختلف اقدام به انتخاب و کسب فناوری در
زنجیره تامین مینمایند .ابتدا گروههای فناوری هموستهای انتخاب خواهند شد که در آنها بنگاه مادر و
تامینکننده دارای جذابیت و توانمندی نسبی باشند .در صورتیکه نتایﺞ ارزیابی نمایانگر عدم هماهنگی

بنگاه مادر و تامینکنندگان از دیدگاه میزان جذابیت و توانمندی در واحدهای فناوری مختلف باشد ،پس
از بررسی و تعیین دالیل پائین بودن میزان جذابیت و توانمندی برای هرکدام ،بسته به میزان اهمیت فناوری
نامزد ،برای ایجاد انگیزه و امکان کسب و بکارگیری گروههای فناوری مورد نظر ،از راههای مختلف اقدام
خواهد شد .ایجاد جذابیت برای تامینکنندگان جهت سرمایهگذاری برای کسب توانمندی الزم از اهمیت
زیادی برخوردار است .در این مقاله ،روش جدیدی برای اکتساب متوازن گروههای فناوری هموسته در
زنجیرهتامین ،با عنوان مدیریت نیمهوالدینی 17اکتساب فناوری ارائه شده است .براساس سبک مدیریت
اکتساب فناوری در زنجیره تامین ،بنگاه مادر با توجه به وضعیت هرکدام از گروههای فناوری هموسته برای
تامینکنندگان ،از راههای مختلف ،اقدام به حمایت از آنان برای ایجاد جذابیت و نیز خلق موقعیت کسب
توانمندی الزم در آن فناوری مینماید .انعقاد قراردادهای بلندمدت همکاری با تامینکنندگان جهت تﻀمین
مستقیم بین شرکای خارجی صاحب فناوری با تامینکنندگان داخلی ،18کمک به تامینکنندگان در ایجاد
زیرساختهای الزم ،تامین بخشی از سرمایه الزم در قالب پیش پرداختهای اولیه و انجام سایر کمکهای
مدیریتی ،فنی و مهندسی ،بازرگانی و سیاسی ،از جمله اقداماتی هستند که بنگاه مادر برای سادهسازی تامین
فناوریهای پروژههای توسعه محصوالت خویش از طریق شبکه تامینکنندگان بعمل میآورد.
 -5-5مدل تحلیلی تدوین راهبرد فناوری محصول در گستره زنجیره تامین بنگاه مادر
در این پژوهش مدل مفهومی تدوین راهبرد فناوری محصول ،طراحی و در بخش  2-5ارائه شد .سپس
در قسمتهای مختلف بخش  ،3-5سازوکارهای طراحی مدل یادشده در مراحل سهگانه تشریح گردید.
همﭽنین در کنار تشریح روش طراحی مدل ،سازوکار و نحوه کارکرد مدل نیز بیان شد .مدل تحلیلی
تدوین راهبرد فناوریهای محصول در گستره زنجیره تامین یک بنگاه مادر و نحوه ارتباطات مراحل
مختلف آن در شکل ( )10ترسیم شده است.

 -6جمعبندی و نتیجهگیری

بنگاههای مادر جهت طراحی و ساخت محصوالت خویش از واحدهای فناوری راهبردی محصول
بهره میبرند .فناوریهای متعدد محصولی و فرآیندی مرتبط با این واحدها با عبور از مرزهای بنگاهها
در گستره شبکههای زنجیره تامین پراکنده شدهاند .این بنگاهها برای توسعه و بهرهبرداری بموقع از
فناوریها ،نیازمند تدوین راهبرد فناوری فرابنگاهی هستند .برای افزایش ضریب ساختپذیری و ارتقاء

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

خرید فناوری ،ارائه مجوز به آنان برای حﻀور در بازارهای خدمات پس از فروش بنگاه مادر ،ایجاد ارتباط
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راﻫﺒﺮد ﻋﻤ ﻠﻴﺎت
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺤﺼﻮل

ر اﻫﺒﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﻦ
ﺗﻮ اﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه

راﻫ ﺒﺮد ﺑﻨ ﮕﺎه ﻣﺎدر

راﻫ ﺒﺮد ﻣﺤﺼ ﻮل
ﻧ ﻘﺸﻪ راه ﻣﺤ ﺼﻮل

ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪه

ﻣﺎﺗﺮﻳ ﺲ ﺑﺴﻂ ﻳﺎﻓﺘ ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﺎوري در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺎﻣ ﻴﻦ )(ETEM

 HTGﻫﺎ

واﺣﺪﻫﺎي ﻓ ﻨﺎوري ﻓﺮآﻳﻨﺪ ) ﻃﺮح رﻳﺰي ﻓﻨﺎوري ﻓﺮآﻳﻨﺪي(

وا ﺣﺪ ﻫﺎي ﻓﻨﺎوري ﻣﺤ ﺼﻮل )ﻃﺮح رﻳﺰي ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﺼﻮل (

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ و وﻳﮋﮔ ﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺼ ﻮل ) ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤ ﺼﻮل(

ﻣﺤﺮ ك ﻫﺎي ﺑﺎز ار و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﺤ ﺼﻮل )ﻃﺮح رﻳﺰي ﻣﺤ ﺼﻮل(

ﻣﺎﺗﺮﻳ ﺲ ﻃ ﺮح رﻳﺰ ي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮ وهﻫﺎ ي ﻓﻨﺎ ور ي ﻫﻤﻮﺳﺘﻪ )(HTGPIM

ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻓﺮآﻳﻨ ﺪ

ﻫﻨﮕﺎم ﺗ ﻌﻴﻴﻦ ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺗ ﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺟﺰ اﺟﺰا ﺛﺎﺑﺖ
ﺳﻜﻮ ﻣﺤﺴ ﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ  ،و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي در
ﺳﻜﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﻣ ﻲ ﺑﺎﺷ ﺪ.

ﺗﻮ ﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗ ﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي در ﺳﻄﺢ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي
ﻓﻴﺰﻳﻚ اﺻ ﻠﻲ

ﻓﻨﺎوري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳ ﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻜﺎرﮔ ﻴﺮي در
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺣ ﺪﺳﻲ ﺗﻌﺮ ﻳﻒ ﺷﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

زﻣﺎن

ﺧﺎﻧ ﻮاده ﻣﺤ ﺼﻮﻻت
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ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﻌﺮﻳﻒ ا ﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮدي
ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﺼﻤ ﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣ ﻮرد و اﺣﺪﻣﻨﺪي
و ﻳﻜﭙﺎرﭼ ﮕﻲ

را ﻫﺒﺮد ﺳﻜ ﻮ

ﺑﺨ ﺶﺑﻨﺪي ا ﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮدي
ﻣﺤﺼ ﻮل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ
اﺻﻠ ﻲ

ﺗﻌﺮﻳ ﻒ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺳﻄﺢ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ اﺻ ﻠﻲ

ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫ ﻨﺪﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درو ن ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ اﺻ ﻠﻲ

ﻃﺮا ﺣﻲ ﻣ ﻌﻤﺎري دا ﺧﻠﻲ ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻴﺰ ﻳﻚ اﺻ ﻠﻲ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻤﺪي و ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي دروﻧﻲ ﻗﺴ ﻤﺖ
ﻓﻴﺰﻳﻚ اﺻ ﻠﻲ اي ﻛ ﻪ ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﺼﻮل در آن ﻗﺮار ﻣﻲﮔ ﻴﺮد.

ﺟﺬاﺑﻴﺖ

H
L

H

L

HH
LH

H
L

ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺎدر

H

HL
LL

HH
LH

ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪه

HH
LH

HL
LL

L
HL
LL

HH
LH

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﺑﻨﮕ ﺎه ﻣﺎدر

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ه

HL
LL

ﺗﺪوﻳﻦ راﻫﺒﺮد
ﻓﻨﺎوري ﻣﺤﺼﻮل

ورودي ﻻﻳ ﻪ اول ﻧ ﻘﺸﻪ راه

ﻧ ﻴﺎز ﻫﺎي ﻛﻴ ﻔﻲ ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎن

ﺑﺨ ﺶ ﺑﻨﺪ ي ﺑﺎز ار

ﻫ ﺪف ﮔﻴ ﺮي

د ر ك ﺧ ﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮ ﻳﺎن و ﺳﺎ ﻳﺮ
ﻣﺤﺮ ك ﻫﺎي ﺑﺎزا ر

ﻣﺸﺨ ﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮ ل
ﻋﻮ اﻣﻞ ﻣﻮ ﺛﺮ در ﻣﺤﻴ ﻂ دو ر
ﺳ ﻴﺎ ﺳ ﻲ

ر ﻗ ﺒﺎ

اﻗﺘ ﺼﺎد ي
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨ ﺪﮔﺎ ن

ز ﻳﺴ ﺖ ﻣﺤﻴﻄ ﻲ

ﻗﺎﻧ ﻮﻧﻲ

ﻓﻨﺎو ر اﻧﻪ

ﻣ ﺸﺘﺮﻳﺎ ن

ﺑﺎز ﻳﮕﺮان داﺧ ﻠﻲ ﺑﺎزار

ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮ ﻓﻘﻴﺖ)(KFS

ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﻫﺎي ﻣﺤ ﺼﻮﻻت
رﻗ ﺒﺎ
ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي رﻗﺒﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ ن
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ ﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺗﻮز ﻳﻊ
ﻛﻨﻨ ﺪﮔﺎن

ﺗ ﻮز ﻳﻊ ﻛﻨﻨ ﺪﮔﺎ ن

ﻫﻤﺎﻫﻨ ﮕﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﺗ ﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه

شکل ( :)10مدل تحلیلي تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاه مادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

کیفیت محصوالت و نیز اجرای موفق راهبرد یادشده در گستره زنجیرهتامین ،بنگاههای مادر باید با دوری
نمودن از هرگونه تکروی ،با مشارکت زنجیره تامین و براساس توانمندیهای فناورانه آنان به تدوین
راهبرد فناوری بپردازند .بدلیل نبود ابزار الزم برای این مهم ،پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی مناسب
برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در گستره شبکه زنجیره تامین یک بنگاه مادر انجام شد .برای
این منظور ،ضمن طراحی و توسعه ابزارهای الزم جهت انجام کارکردهای مختلف مدیریت فناوری در
گستره زنجیرهتامین ،با ترکیب آنها ابزار جامع و یکپارچهای توسعه داده شد تا بنگاههای مادر بتوانند
با استفاده از آن ،براساس توانمندیهای تامینکنندگان خود ،بصورت یکپارچه و راهبردی اقدام به
طرحریزی ،شناسایی ،ارزیابی و اکتساب گروههای فناوری هموسته نمایند.
در این پژوهش چهار مفهوم جدید معرفی شدند» :واحدهاي فناوری راهبردی محصول«» ،گروههای فناوری
فناوری در زنجیرهتامین« .مفهوم اول به مجموعه به همپیوستهای از واحدهای فناوریهای محصول اطالق
میشود که بطور دستهجمعی کارکرد مشخصی را در محصول مورد نظر ایجاد میکنند .برای محقق کردن
واحدهای یادشده ،به مجموعهای از فناوریهای فرآیندی نیاز است که در حوزههای مختلف فعالیت بنگاه
مادر و تامینکنندگان مختلف نهفتهاند .این مجموعه از فناوریهای فرآیندی که از یک طرف با واحدهای
فناوری راهبردی محصول در ارتباط است و از طرف دیگر در یک زنجیره گسترده بنگاه مادر و الیههای
مختلف تامینکنندگان آن به هم مرتبط هستند ،گروههای فناوری هموسته نامگذاری شدهاند .ماتریس
طرحریزی و شناسایی گروههای فناوری هموسته نیز بعنوان ابزار جامعی برای طرحریزی و شناسایی
راهبردی فناوریهای مختلف در سطح زنجیره تامین ارائه شد که در نهایت ،گروههای فناوری هموسته
مرتبط با هرکدام از واحدهای فناوری راهبردی محصول ،با استفاده از آن مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در این مقاله ،برای اولینبار مدل مفهومی تدوین راهبرد فناوری محصول در سطح یک بنگاه مادر براساس
توانمندیهای فناورانه زنجیره تامین آن طراحی و ارائه گردید .مدل طراحیشده این امکان را فراهم
میآورد که بنگاههای مادر بتوانند بصورت همزمان و یکپارچه و با مشارکت زنجیره تامین خویش به
تدوین راهبرد فناوری بپردازند .اعتبار مدل طراحیشده نیز با استفاده از روش گروه کانونی که در بخش 4
مقاله تشریح شد ،مورد تصدیق قرار گرفته است .مدل ،براساس دادههای حاصل از صنعت خودروسازی
توسعه یافته است .برای  ،پیشنهاد میگردد که جهت دقت بیشتر در موضوع و غنیسازی یافتهها و نیز
برای اصالح اشکاالت احتمالی ،مدل طراحیشده در صنایع مشابه دیگر نیز بکار گرفته شود ،تا براساس

طراحی مدلی برای تدوین راهبرد فناوریهای محصول در سطح یک بنگاهمادر براساس توانمندیهای فناورانه شبکه زنجیره تامین

هموسته«» ،ماتریس طرحریزی و شناسایی گروههای فناوریهای هموسته« و »ماتریس بسطیافته ارزیابی
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 همﭽنین از آنجا که این پژوهش در رده اول زنجیره تامین انجام.یافتههای جدید مورد آزمون قرار گیرد
 پیشنهاد میگردد مطالعه دیگری با وارد کردن الیههای مختلف تامینکنندگان در مدل انجام،شده است
 همﭽنین کمی نمودن مدل و توسعه یک مدل ریاضی براساس مدل مفهومی ارائهشده نیز میتواند.پذیرد
.محور مطالعه دیگری قرار گیرد

 تقدیر و تشکر-8

 مهندسان و کارشناسان گروههاي خودروسازي سایپا و ایرانخودرو و نیز،بدینوسیله از تمامی مدیران
سایر شرکتهای حاضر در زنجیرههای تامین آنها که با مسﺌولیتپذیری کامل و مشارکت بیشائبه
 نویسندگاان را در انجام این پژوهش یاری،خویش در جلسات مصاحبه و نیز جلسات گروه کانونی
. صمیمانه تشکر و قدرداني میگردد،نمودند
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