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و توسعه، رقابت، استراتژي، جهاني شدن،تحول: واژه هاي كليدي  برنامه ريزي، تحقيق

 چكيده
،كنوني كه سرعت سرسام آور تغييرات به شدت بر پيچيدگي هاي بازار رقابتي افزوده است در عصر

به بايد آن است كه چگونه نكتة مهم و به درستي روزآمد كرد تا بتوان مجموعه استراتژي هاي سازمان را به موقع

و مداوم، را شيوه اي اثربخش و بهترين تصميمات ممكن آثار تعيين كننده عوامل تغيير را كنترل نموده

ن و عدم اطمينان اتخاذ نمودبخصوص در شرايط .اپايدار

زيرا اثربخشي اجراي چنين.بسيار حياتي مي باشدو توسعه،در اين راستا استراتژي هاي مبتني بر تحقيق

استراتژي هايي نه تنها عمدتاً بهترين پاسخ به فرآيند تحول جهاني محسوب مي شود بلكه خود مي تواند سازمان 

.ملي يا جهاني تبديل كند تحول منطقه اي، را به منشأ

و عمليات اجرا تحياز سوي ديگر تصميمات و توسعه جزء رويكردهايِي استراتژي هاي  با ريسك قيق

در چنين فضايي. محسوب مي شود باال خصوصاً در جهت گيري سازمان به كسب شاخص هاي جهان ترازي،

بةلأمس راه اساسي اين خواهد بود كه چگونه مي توان سهم و توسعه با( ينه اي از استراتژي هاي مبتني بر تحقيق
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هاتوجه ريسك باالي اين نوع سرمايه به) گذاري و به درستي اتخاذ نمود كه بهترين تأثير را در گذار به موقع

.تراز جهاني براي سازمان به همراه داشته باشد

و پتانسيل و توسعه در اجراي استراتژي هاي رقابتي  در اين مقاله ابتدا به تبيين دقيق جايگاه مراكز تحقيق

و كاركرد ويژه آن نيز در فرآيند مديريت تحول مي تحول آفريني اين مراكز در سازمان هاي استرات ژي محور

و در چارچوب فرآيند مديريت استراتژيك، يك مدل تطبيقي برنامه ريزي تحول با رويكرد جهاني  پردازيم

از. شدن ارائه مي كنيم و توسعه در هريك اين ابزار استراتژيست ها را براي درك صحيح كاركرد مراكز تحقيق

و يا تنوع كمك خواهد كرداستراتژي هاي . يكپارچگي، تمركز

و توسعه با تكيه بر و ارزيابي استراتژي هاي تحقيق سپس يك الگوي سيستماتيك انتخاب، اجرا

و توسعه ارائه مي شود بگونه اي كه بهترين) پورت فوليو(رويكرد نوين مديريت پورتفوي  پروژه هاي تحقيق

ب و شاخص هاي مخاطره بر مبناي تابع ريسك در تركيب تعادل بين شاخص هاي مالي برمبناي ازده كل

و توسعه. پورتفوي انتخابي برقرار شود در نهايت به ارائه مدلي جامع براي اتخاذ به موقع استراتژي هاي تحقيق

مناسب در شرايط گوناگون تدافعي يا تهاجمي مي پردازيم كه راهبران سازمان را قادر مي سازد فرآيند مديريت 

و كنترل پروژه به نحو  و معيارهاي ارزيابي و توسعه را نيز از طريق كمي نمودن ريسك ها پورتفوي تحقيق

و جريان كلي گذار به جهاني شدن را هدايت نمايند .مطلوبي با برنامه استراتژيك كلي سازمان هماهنگ كنند

 مقدمه-1
تندر و زمان گذشته، و پايدار مانده است، محيط تجارت كنوني، بيش از هر دوره ها چيزي كه ثابت

سازمان هاي موفق مي توانند به شيوه اي اثر بخش خود را با پديدة تغيير سازگار. همان پديدة تغيير مي باشد

در،نمايند، بصورت دايم سيستم هاي ديوان ساالري، استراتژي ها و فرهنگ هاي خود را با شرايط  محصوالت

و در برابر حال تغيير وفق مي دهند تا بتوانند از دست ضربه هاي سهمگين نيروهاي ناشناخته جان سالم به در برند

.]18[ رقابت تاب بياورندكننيروهاي بنيان 

آيد كه روش سرعت سرسام آور تغييرات از سوي ديگر باعث شده است دنيايي از تجارت به وجود

مي.ها باشد نمي تواند مناسب سازمانديگر هاي متداول مديريت   هنگامي كه تغييرات به صورت جزئي بود،

و تجربه به تنهايي راهنماي خوبي به حساب مي آمد ولي هنگامي كه تصميمات. توانستيم از تجربه استفاده كنيم

و به نتايج بسيار عمده غير قابل برگشت مي انجامند، نمي توان از تصميم گيري هاي مبتني  جنبه استراتژيك دارند

و تجربه بر قضاوت هاي  ف(شهودي .]6[استفاده كرد) لسفه هاي مديريتمبتني بر

به اين ترتيب نياز به سازش در برابر تغييرات باعث شده است كه شركت ها از نظر مديريت استراتژيك

؟ آيا ما در رشته يا زمينه:پرسش هاي زير را مطرح كنند  ما در آينده به چه كار يا فعاليتي مشغول خواهيم بود
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و فعاليت هاي خود را تغيير دهيم؟درست چه رقباي ديگري وارد ايني كار مي كنيم؟ آيا ما بايد شكل سازمان

فن صنعت خواهند شد؟ بايد چه استراتژي  هايي را به اجرا در آوريم؟ مشتريان ما چگونه تغيير مي كنند؟ آيا

؟ ارائه مي شوند كه بتوانند ما را از صحنه فعاليت خاريآوري هاي جديد ]7[ج كنند

بسيهايژ استراتيري خصوصاً در بكارگ»اقدام به موقع« دغدغةيين فضايدر چن جدي توسعه يار

ا.خواهد بود آنيو تصوي توسعه را طراحينست كه سازمان ها بتوانند به موقع استراتژيمهم و مهمتر از ب كنند

ين مسأله اصليبنابرا. آن به بازار باشندو عرضة محصولي استراتژين فرصت ممكن شاهد اجراينكه در كمتريا

خ(يط كنونينست كه در شرايا تغيسرعت و فرآييره كننده بهين استراتژيچگونه بهتر) شدنيند جهانيرات  را

و كنيدر كمتر موقع م؟ين زمان اتخاذ

تكيستماتيسيين نوشتار تالش دارد الگويا سايند تحقي فرآيه بر نقش واقعيك با و توسعه در زمانق

. محور ارائه دهدي استراتژيها

 گذري بر فرآيند مديريت استراتژيك-2
 تعريف-2-1

و علم تدوين،: مديريت استراتژيك عبارت است از دربارة يك گزارة توصيفي ساده و هنر اجرا

بر. يابدارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدف هاي بلند مدت خود دست

ها:اين اساس فرآيند مديريت استراتژيك در بر گيرندة سه مرحله مي شود تدوين استراتژي ها، اجراي استراتژي

كه)1(در شكل،را با آن نشان دادمذكور الگوي كلي كه مي توان فرآيند.]3[هاو ارزيابي استراتژي آمده است

شدمدل و پذيرفته ا متداول .]8[ مي باشديه

ها تدوين استراتژي-2-2
م: تدوين استراتژي، عبارت است از موريت شركت، شناسايي عواملي كه در محيط خارجي،أتعيين

و ضعف داخلي سازمان،.را به وجود مي آورند سازمان را تهديد مي كنند يا فرصت هايي  شناسايي نقاط قوت

و انتخاب استراتژي هاي خاص جهت ادامه تعيين هدف هاي بلند مدت، در نظر گرفتن استراتژي هاي گوناگو ن

.فعاليت

؟« پاسخ به پرسشِدرمأموريت در واقع زمينه اصلي فعاليت شركت است كه »كار اصلي ما چيست

. ها، مزاياي رقابتي سازمان را در دوره هاي بلند تعيين مي نمايند استراتژي.]7[ تعيين مي شود

 ماتريس،(EFE) مي توان به ماتريس ارزيابي عوامل خارجي از ابزارهاي شناخته شده در اين مرحله،

ت(CPM) ماتريس بررسي رقابت،(IFE)ارزيابي عوامل داخلي و و نقاطه، ماتريس تحليل فرصت ها ديدها
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و اقدام استراتژيك،(SWOT)و ضعف قوت ، ماتريس گروه مشاوران (SPACE) ماتريس ارزيابي موقعيت

ن ستُب(BCG)امه ريزي استراتژيك كميو ماتريس برن(QSPM)1[ اشاره كرد[.

:1(شكل  الگوي جامع مديريت استراتژيك)

ها-2-3  اجراي استراتژي
 سياست ها را تعيين،ها ايجاب مي كند كه سازمان هدف هاي ساالنه در نظر بگيرد اجراي استراتژي

ايدر،كند و منابع را به گونه  تخصيص دهد كه استراتژي هاي تدوين شده به اجرا كاركنان انگيزه ايجاد نمايد

و نتايج را جهت پياده سازي در اختيار مديرانژدر اين مرحله، استرات. در آيد يست ها كار تدوين را به پايان برده

د و،هند كه با تمام دانشاجرايي قرار مي .ي ها بسيج كنندژر خود بتوانند نيروها را براي اجراي استراتنه تجربه

و چالشهاي مخصوص بخود دارداين مرحله فاز عملياتي مديريت استراتژيك .]2[ است

ها-2-4  ارزيابي استراتژي
بدان سبب بايد استراتژي ها را مورد ارزيابي. اين آخرين مرحلة مديريت استراتژيك محسوب مي شود

ها دستخوش تغييرات آينده استراتژيهمه. قرار داد كه موفقيت امروز نمي تواند موفقيت فردا را تضمين نمايد

چه استراتژيداز سوي ديگر مديران نياز شديد دارند كه بدانن. قرار مي گيرند و مورد نظرشان در هاي خاص
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و مشكالتي كه به بنابراين ارزيابي. زماني كار ساز واقع نمي شود هنگام مي تواند مديريت را از وجود مسايل

ارزيابي. ادر بهترين زمان ممكن اقدام اصالحي الزم را به عمل آوردته سازد دامنگير شركت خواهد شد آگا

و با توجه به شرايط خاص دنياي كنوني ابعاد دشواري به خود  و پيچيده است استراتژي ها كاري بسيار حساس

.]9[ گرفته است

 شدنيدر گذار به جهان جامع برنامه ريزي تحول مدل ارائه-5
ح فرياتياصل مديآ در و آمادگينه كردن سطح حساسيبهك،يت استراتژيريند بهيت  سازمان نسبت

تغيپد غا.ر استيده چنييدر واقع هدف سريين الگوهاي از ارائه صحي مجهزكردن سازمان به واكنش و دريع ح

تغيبرابر پد پي. شدن استينان حاصل از جهانيط عدم اطميو شراي كامال رقابتيير در فضاييده يشنهاديك مدل

ريبرا .ارائه شده است)2( شدن در شكليند جهاني تحول در فرآيزي برنامه

بنيا جاييتبي برايادين مدل و اجرايگاه حوزه مطالعات تحقين و توسعه . كردن آنها راهگشاستييق

ا كليضمن پ.ك استيت استراتزيريمدينكه سازگار با چارچوب ون ،اجري سه مرحلة تدوي دارايشنهاديمدل ا

پي است كه شرح مختصريابيارز .ديآيمي از آنها در

 تدوين تحوالت-5-1
و مستمر بر فرآيند مديريت استراتژيك براساس اين باور قرار دارد كه سازمان ها ناگزيرند به طور دائم

ر و بر حسب ضرورت خود و روندها نظارت كنند تا بتوانند در زمان مناسب و خارجي ا با رويدادهاي داخلي

و ژرفاي تغييراتي كه برسازمان ها اثر مي گذارند به قدري زياد است كه آنها براي بقاي. تغييرات وفق دهند نرخ

و منشاء آن را تحت كنترل هوشمند خود در  خود بايد بتوانند به شيوه اي زيركانه اين تغييرات را رديابي كنند

و در كوتاه ترين زمان  ر، تغييرات صادر شده آورند .]3[ اهبرد مناسب را اتخاذ نمايندرا شناسايي نموده،

ميز كانون توجه استراتژيش از هرچيبي شدن تحوالت خارجيند جهانيدر فرآ نيا.رديگيست ها قرار

با.ت دانستي از اهميا آنرا خاليز غافل ماندينيد از منابع تحول داخلي است اما نبايامر اگرچه منطق ديبلكه

و سپس ارزيو طبقه بنديي آنها را شتاساي خارج عوامليهمپا و تحقيابي نمود ممي كامل يشيمايپيزيق

ايسنج رويده و ارائه شده است كه در ادامهين منظور دو ابزار مناسب طراحيايبرا. آنها اعمال نمودي بر

ميتشر . شوديح

و بخشب. گوناگون دارندأاما تغييراتي كه سازمان ها با آن مواجه اند، منش يرخي ناشي از منابع خارجي

و متعدد است. زاييدة عوامل داخلي اند در. در هر يك از اين دو حوزه نيز منشاء تغييرات بسيار متفاوت خصوصاً
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كه. سازمان از آن دسته اندي حيطة خارج از سازمان كه عمده تحوالت پيش رو و به روز رساني جدولي تهيه

:ر را نگهداري كند، مي تواند داراي فوايد زير باشدبتواند ليست منابع ايجاد تغيي

و دقت كنترل منابع-1 . را از طريق امكان اولويت بندي آنها افزايش مي دهدتغييرسرعت

و طبقه بندي آنها را جهت كنترل سوابق-2 . تسهيل مي نمايدتغييرات دستيابي به اطالعات

م-3 . وارد گذشته را فراهم مي آوردامكان مراجعه بعدي براي مطالعه رفتار هر منبع در

و مطالعه سوابق-4 . بت شده هر منبع، رفتار آتي آنرا پيش بيني نمودثمي توان با كنترل

تهيه اين ماتريس. به اين ترتيب مي توان از يك ماتريس سادة كنترل منابع تغيير براي اين منظور استفاده كرد

بسبرحسب و نوع سازمان ها مي تواند و يا غير ضروري باشد حوزة فعاليت به خصوص براي سازمان. يار مفيد

مي اين ثبت اطالعات، براي گسترة فعاليت خود اعالم نموده اندراه جهانيصعر،مأموريت در بيانية هايي كه

در هر حال با وجود چنين جدول اطالعاتي همچنان نبايد از سيل تغييراتي كه منشاء. توانند كامالً مفيد باشد

و منابع تازه ايجاد تغيير بود. دارند غافل بودجديد  . همواره بايد مترصد عوامل تغيير جديد

:2(شكل  مدل تطبيقي برنامه ريزي تحول)
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 ارزيابي عوامل تغيير-5-1-1
و بخش. گوناگون دارندأتغييراتي كه سازمان ها با آن مواجه اند، منش يبرخي ناشي از منابع خارجي

ت. مل داخلي اندزاييدة عوا و متعدد استدر هر يك از اين دو حوزه نيز منشاء در. غييرات بسيار متفاوت خصوصاً

جرحيطة خارج از سازمان  رويان حركت جهانيو در هر حال.سازمان از آن دسته اندي كه عمده تحوالت پيش

م قبلي يا جديدشناخته شدة از منابع  وه باشد داشت خارجييايداخل تواند منشأيكه ، عوامل تغيير شناسايي شده

. مي شودپيشنهاد1(CFE)براي اين منظور ماتريس ارزيابي عوامل تغيير. مي بايست مورد ارزيابي قرار گيرند

و اول)3(ماتريس ارزيابي عوامل تغيير كه در شكل ، عوامل را طبقه بندي ميونشان داده شده است يت گزاري

و در مجموعه فرصتها،»شدت اثر«و»تسرع«هر عامل از حيث. كند  و يا خارجيي ارزيابي ا تهديدهاي داخلي

ا. طبقه بندي مي شود و شدت آن هر يك مي تواند از مقادير بينثرسرعت  را براي هر عامل داشته4تا1 عامل

و1عدد(باشد .) براي بيشترين سطح4 براي كمترين

، كه معيار اولويت بندي هر عامل سرعت در مقدار شدت اثرعبارتست از حاصلضرب مقدارعامل نمره

. بطوريكه باالترين نمره داراي بيشترين اولويت است. نيز قرار مي گيرد

:3(شكل )CFE(ماتريس ارزيابي عوامل تغيير)

1 Change Factor Evaluation 
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ت-5-1-2 اأ تعيين حوزه و سطح  دام اصالحيقثير
ووويت بندي شده اند، عوامل تغييري هستند كه اولCFE ماتريسةنتيج  الزم است براي اخذ تصميم

و استراتژيست هاي سازمان بررسي شوند و توسط تيم راهبردي لذا. انتخاب راهبرد اصالحي مناسب مرتب شده

و به تف1(TCA)اقدام اصالحي سطح ارد ماتريس تعيينو به ترتيب اولويت CFE ماتريسيخروج يلص شده

ثير هر عامل به دقت پيش بينيأت) هاي(ابتدا حوزه.ه استراتژيك قرار مي گيرند تبيين برناماتمورد بحث جلس

و براي  با مشخص. اقدامات اصالحي مطلوب تدوين مي گردد،تا بهترين شيوة كنترل تغييرنشيگزمي شود

ا از الحيصشدن نوع راهبرد و محل اعمال بازنگري در فرآيند برنامه ريزي، آن قسمت براساس سطح اقدام

و مهار تغييرا كه مي تواند در اهداف.ت تجديد نظر شود، تعيين مي گرددبرنامه كه مجدداً بايد براي كنترل

و يا حتي مأموريت سازمان باشد . ساالنه يا استراتژي ها

و سطح اقدام اصالحي اما از آنجا كه عوامل مختلف احتماالً  داراي حوزه هاي تاثير متفاوت هستند

،أمخصوص به خود را مي طلبد، بنابراين مس انتخاب له اصلي اين خواهد بود كه از بين سطوح مختلف تعيين شده

؟ استبهينه كدام 

و آن تخصيص (TCA)اقدام اصالحيسطح راهكار پيشنهادي، در ماتريس تعيين  تعبيه شده است

در نهايت سطحي كه از نظر مجموع. ات عوامل به سطح اقدام اصالحي تعيين شده براي آن عامل استرنم

و تغييرات اصالحي برگزيده مي به عنوان نمرات، بيشترين مقدار را دارا باشد،  سطح بهينه براي اعمال بازنگري

. را نشان مي دهدTCA نمونه ماتريس)4(شكل. شود

دبراين اساس فرآيند بر و اتخاذقنامه ريزي استراتژيك از سطح بهينه به بعد بايد مورد بازنگري يق

 قرار،راهبردهاي اصالحي براي ايجاد بهترين سازگاري در مشي كلي سازمان با روند تحوالت شناسايي شده

. گيرد

 در اين مدلزيرا تعيين مسير اجرايي.ي مي باشديواضح است كه گذر از اين مرحله داراي حساسيت باال

:بنابراين بر حسب نياز ممكن است اقدامات زير در اين مرحله ضرورت يابد. قسمت صورت مي گيرد

و استراتژيهاي انتخاب شده . مرور مستندات فرآيند برنامه ريزي استراتژيكو روند تصميمات

و خارجي طربررسي مجدد موقعيت عوامل داخلي هايق ماترياز .IFEو EFEيس

ا IEهايز ابزارهاي مختلف فرآيند برنامه ريزي استراتژيك مانند ماتريساستفاده ,BCG ,SPACE 

,SWOT.

يكمتشكيل ماتريس برنامه ريزي استراتژيك)QSPM(هاي اصالحي مناسب براي انتخاب استراتژي

.]6[)در صورت تنوع(

1 Taking Corrective Actions 
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:4(شكل )TCA(ماتريس تعيين سطح اقدام اصالحي)

 اقدام اصالحي انجاموياتژاستر اجراي-5-2
تعيپس از جمع بند و و ماهيي كامل آنيست به فكر اجرايبايميك اصالحيت اقدام استراتژين سطح

ا. بود بسيدر و مشاغل درگيو مسئولي سازماني از واحدهايارين مرحله ر خواهند شد كه بسته به نوعيت ها

ير در مرحله اجراي درگي سازماني از واحدهايينما)1( جدول.و سطح آن متفاوت خواهد بودياستراتژ

مي عموميهاياستراتژ . دهدي را نشان

ا غ1 داشته باشد عددي نقشيك استراتژيي كه در اجرايس به دپارتمانين ماتريدر ايو در نصورتير

ا.افته استيعدد صفر اختصاص  و نقش آفريم) جمع اعداد هرسطر(ن اعداديمجموع هرنيزان مشاركت

م بةنمر. دهديدپارتمان سازمان را در كل نشان و نمري بزرگ نشان دهنده نقش بةشتر ر كمتريتأثانگري كوچك

. استي عموميهاي كل استراتژيآن واحد در اجرا

و اجرا پر يندهاي بر فرآي تحول متكيهاي استراتژيواضح است كه سازمان تا چه اندازه در انتخاب

و توسعه نظاميتحق مايق و سه نمراتيو با مقا)1(ت در جدولين اهميا. آن استيو توانمنديزان آمادگيفته

.م شده استسمجيندها به خوبيفرآ
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:1(جدول جايمقا) مدي در فرآي سازمانيگاه واحدهايسه كيت استراتژيريند

استراتژي هاي

 يكپارچگي

استراتژي هاي

 تنوع

استراتژي هاي

 تمركز

تژي هاي استرا

 كاهش
ساير استراتژي ها

نام فرآيند

ي
افق

به
ي
ود
عم اال
ب

به
ي
ود
عم

ين
پاي

ون
مگ

ه

ون
مگ

اه
ن

ي
افق

در
وخ

رس زار
با

زار
هبا

سع
تو

عه
وس

ت

ول
ص
مح

ش
اه
ك

ي
ذار

اگ
و

الل
نح
ا

ت
رك
شا
م

ي
داي
مز

غا
اد

ي
ار
سپ

ون
بر

نمره

فرآيند

برنامه

ريزي

توليد

0011111000000117

و توليد

مونتاژ
0001111010000117

طراحي

مهندسي
0001110110000005

و خريد

تأمين مواد
0011110000000116

بازاريابي

و فروش
01011111101001110

و تحقيق

توسعه
01111111100101111

كنترل

كيفيت
0011111110000119

و مالي

حسابداري
00011100011111110

منابع

انساني
1110000001110118

0001111000001106آموزش
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و توسعه-5-2-1  فرآيند اجراي استراتژي هاي مبتني بر تحقيق
و براي تحقق اهداف جهاني شدن خود دست به انتخاب چنانچه سازمان در چارچوب الگوي طرح شده

و توسعه بزند ،چگونه بايد به موفقيت در اجراي آن خوش بين باشد ؟در  يكي از استراتژي هاي مبتني بر تحقيق

و برنامه عملياتي قابل اطميناني در اين حوزه مجهز باشد يك مدل در اين.واقع سازمان بايد به فرآيند اجرايي

. شده استارائه)5(خصوص در شكل 

:5(شكل  R&Dمدل عملياتي اجراي استراتژي هاي سازماني در واحد)

هايل پورتفوي تحل-5-2-2 و توسعهي تحقي پروژه ق
هاي از مهمتريكي بي توسعه ،گزيهاي استراتژيي اجراين جنبه هاينش از و توسعهي تحقين پروژه ق

و زمان مياست هاي اتفاق  مناسب پروژهيل پورتفوي منتخب در مرحله انتخاب، به تشكيافتد كه مجموعه پروژه

آيايابيازمند ارزيني به شكل اساسيل پورتفويتحل ها منجر نشود هپا مجموعهين مطلب است كه ياروژه

ايل اصليدالا نه؟ي متعادل هستندينيمعيرهايمنتخب نسبت به متغ ذين تحلي انجام : استليل به شرح

هاي كه پورتفوين عاملياول)الف باي پروژه ح دادهي ترجمعموالً.د نسبت به آن متعادل باشد زمان استي منتخب

معي توزي دارايك پورتفوي شودكهيم طيع از زمان داشته باشد تا تداوم پروژه ها ممتد باشد،ين هر مرحله

و پتانسي به طور مناسب تغذيند نوآوريفرآ و بلند مدت موجود باشديبل نوآوريه شود . در دوره كوتاه مدت
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ها نظر تعادل ندارد، موردياگر مشخص شود پورتفو با مورديپروژه ير دوره زمانييتغ.د اصالح شوندينظر

مييتغيك پروژه به معناي نير هايبنابرا.از استيزان منابع مورد تغين مشخصه ميي پروژه و موقعير دري كند ت آن

. شوديسك عوضمير-نمودار ارتباط

ديدل)ب ايل بيند انتخاب هنوز وابستگين است كه فرآيگر نمي ها ين وابستگيا.رديگين پروژه ها را در نظر

ميها :م كردي توان به دو دسته تقسي متقابل را

پيجي نتا-1 ديشنيك پروژه . استيگرياز انجام پروژه

به-2 و نتايكدي پروژه ها آنيگر مربوط هستند باج .ه داردي دوسويگر وابستگيكديها

كهيكطرفه به معنايفلش).6(سك نشان داده شده است شكلير-ن امر در نمودار ارتباطيا ك پروژهي آن است

نيپ ديش .ج دو پروژه به هم وابسته استين است كه نتايايفلش دوطرفه به معنا.گر استياز پروژه

:6(شكل ها)  در پورتفويوابستگي ها بين پروژه

ب)ج زمييتضادهان پروژه ها،يممكن است اي فرآعمالً. نه منابع وجود داشته باشدي در رايند انتخاب ن موضوع

نييكه پروژه ها ن باشند،ازمند استفاده از منابع مشتركي ممكن است ا.اورده استيبه حساب ن حالت دوبارهيدر

بايمشخصه ها .د اصالح شودي پروژه

هايحالتمكن است)د بسيرياراد منتخبي رخ دهد كه تمام پروژه زيسك گيتصم.اد باشديار رنده ممكنيم

ا و بنابراين حالت راضياست از مي نباشد تغين هايي تواند به  پروژه به منظور داشتن مجموعه متعادلير مشخصه

بگي از پروژه ها تصميتر .رديم
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ها)ه بسيممكن است تعداد پروژه كمي منتخب گي كه تصميباشد در حالار بهيرنده به منظور تخصيم ص منابع

تريگستره وس هايتما بالقوه،يهاي از نوآوريع ايشتريبيل به انجام تعداد پروژه و  لزومين به معناي دارد

و .ش بودجه در دسترس استيا افزايكاهش تعداد پروژه ها

ن تغيدر مجموع گزير پورتفويياز به هاي ممكن است به : منجر شودي مختلفينه

ميافزا-1  زان منابع در دسترسيش

وريافزا-2 ا چند پروژهيكييش بهره

سكيكاهشر-3

ريش ارتباط پروژه همراه با افزايافزا-4  سكآنيش در
آنيكاهشر-5  سك پروژه همراه با كاهش ارتباط

ا تغيبه هرحال پس از انجام ميابيپروژه ها دوباره ارز رات،يين هامجمو. شونديو انتخاب يعه پروژه

ميل پورتفويدوباره تحت تحلد،يمنتخب جد ايگي قرار و ميند تعاملين فرآيرند كهيي تا آنجا ادامه ابد

.ت بخش باشدي حاصل شده رضايپورتفو

ريفرآ،يل پورتفويتحل هايزيند برنامه پاR&Dي پروژه مي را هايان و مجموعه پروژه دري دهد  منتخب

نمونه هايي از تغييرات پيشنهادي براي اصالح پورتفوي پروژه هاي تحقيق)7( شكل.طول سال اجرا خواهد شد

.و توسعه را نشان مي دهد
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:7(شكل  منتخبR&Dمثال هايي از تغييرات پيشنهاد شده براي تنظيم پورتفوي)

و حس اسيت فوق العاده اي بايد پذيرفت كه در دنياي امروز فرآيند ارزيابي با تنگناهاي فراواني روبه روست

از. پيدا كرده است : برخي از داليل آن عبارت است

و جهاني-1  عدم ثبات در سيستم هاي اقتصاد داخلي

 شدن چرخه حيات محصولاه كوت-2

و توسعه در محصول-3  كاهش زمان چرخة توليد

و پيشرفت تكنولوژي-4  آهنگ خيره كنندة تغييرات

و شرايط تعيين كنندة-5  بازار رقابتيتعدد شركتهاي رقيب

 پيچيدگي سرسام آور عوامل محيطي-6
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و تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان-7  دشوار شدن پيش بيني آينده

ها) حتي( شدن سرعت بسيار باالي منسوخ-8 .]17و14[ بهترين برنامه

هااهتمام زانيم تحقيقاتي صورت گرفته دربارةـدر يك پژوهش علمي ه نتيج،ارزيابي استراتژيبه سازمان

در اين پژوهش ثابت شد كه مديران ارشد. ور بدست آمد كه بي ارتباط با عوامل فوق نيستتصاي بر خالف

و متحول فعاليت مي كنند  در مقايسه با سازمان هايي كه در محيطي با ثبات،سازمان هايي كه در محيط هاي پويا

كه. قرار مي دهندو پايدار بسر مي برند، استراتژي هاي خود را كمتر مورد ارزيابي علت آنرا چنين اعالم كردند

و متحول، نمي توان به راحتي آينده را پيش بيني كرد بنابراين. در محيط هاي ناپايدار، بي ثبات، پيچيده

ا .]15[ رزيابي مستمر استراتژي ها ندارنداستراتژيست ها تمايلي براي

و متعادل ساز و توسعه تشري تحقيورتفوپيبه هرحال همانند آنچه در چرخه بهبود ويابيح شد، نظام ارزيق

بايني مستمريبازنگر ري كل فرآديز بهي جهاني تحول برايزيند برنامه و عالوه بر  شدن را دائماً مرور كند

بهيروزآور ني آن، .ديز كنترل نماينه بودن آن را

گينت-6 يريجه
اآنچه تبيدر طول و توسعهيك ارزش مراكز تحقيستماتيسنيين نوشتار طرح شد عبارت بود از وق

هايك آنها در تحقق اهداف جهان ترازيگاه استراتژيجا ري براييسپس الگو. سازمان دريزي برنامه  تحول

م را به موقعين تصمي شدن بتوانند بهتريند جهانيد كه چگونه در فرآي محور ارائه گردي استراتژيسازمان ها

و در كمترياتخاذ نما زميند ا.نديان اجرا نمان كهي واحد تحقياتيبرنامه عملن چارچوب،يدر و توسعه سازمان ق

گيديدپارتمان كل پيري شكل و توسعه گرا شناخته شده استيهاي استراتژياده سازيو .دي،ارائه گرد. تحول

هايديدر مجموع ترد در حضوري برايني محور در چرخه تحول آفري استراتژي وجود ندارد كه سازمان مقتدر

سير از سازماندهي ناگزيكالس جهان هايك كردن فعاليستماتيو زي تحقيت و توسعه هستندكه ويربنايق  طرح

. تحول هستنديهاين استراتژي بهترياجرا
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 مراجع-7
رينگرش مهرناز؛ پور،يمحمدزنجان]1[ .4صفحة سال هفتم،،21شمارهة سامانه،ينشرك،ي استراتژيزي بر برنامه

 سال هفتم،،21شمارهة سامانه،يك، نشريت استراتژيريمديالفبا؛ شبنم،ينيام، رضايعل خجسته پور،]2[

.14صفحة

آر]3[ دفتر تهران، چاپ هفتم،د محمد،يس،ي اعراب،يعل ان،ي پارسائ:ترجمهك،يت استراتژيريمد؛ديويد.فرد

.1379،ي فرهنگيپژوهشها

و ساز كيه زا،]4[ محبوبه،چاپ مهديخاني،سپهر، قاضي نوري،: ،ترجمهR&Dماندهيويتوريو،استراتژي

 1384اول،تهران،مركز صنايع نوين،

و معادن،تهران،آذر ماه]5[ و توسعه صنايع .1384مجموعه مقاالت پنجمين همايش مراكز تحقيق

مديك مدل زنجي،توسعهيمجتب،ي مهدو،محمد،يمهدو]6[ وعه ،مجمييك دانايت استراتژيريره ارزش در

مليمقاالت نخست .133،صفحه1385بهشتي،دانشگاه اصفهان،اردت تحوليريمدين كنفرانس
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