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 : فناوري چيست

گشای ها و فرایندهایی گره ها، ماده بردن ابزارها، دستگاه شگردها وبه کار:  technologie فناوری یا تکنولوژی به فرانسوی

 .تر استهای انسان است. فناوری فعالیتی انسانی است و از همین رو، از دانش و از مهندسی دیرینه دشواری

 مقوله رو این از. گیرند می بهره دانشیها و نوابزارهایی اشاره دارد که از اصول و فرایندهای تازه یافته  ه فناوری اغلب به نوآوریژوا

 هایی نمونه هم چرخ مانند کهن بسیار های نوآوری حتی. نیست چنین لیکن، کند جلوه عجیب مواجهه بدو در است ممکن فناوری

 .است گری بوده های فناوری نزد قدما فوت کوزهصداقم از. روند می شمار به و بوده فناوری از

هااا اساات. یعناای  فناااوری همااان تساالح و تجحاار انجااا  کااار اساات، فناااوری توانااایی انجااا  کااار در تمااامی ساا و  و زمینااه  

 .باشااااااد طراحاااااای، سااااااا ت، اسااااااتفاده، تعمیاااااار و نگهااااااداری و تحقیاااااا  و توسااااااعه و غیااااااره ماااااای

هاای فنااوری زیاادی در سراسار جهاان بار پاا         آیناد و پژوهشاگاه   ها در نتیجه پاژوهش باه دسات مای     فناوریامروزه بسیاری از 

 .است شده

است که اولی به معنی هنر و دومی به معنی  تشکیل شده logia و techno فناوری یا همان تکنولوژی، که از دو لغت یونانی

 .علم و دانش است

ها کاالیی سا ته  هایی است که توسح آن آالت و مهارت ها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین ای از فرایندها، روش فناوری مجموعه

 .گردد شده و یا  دمتی ارائه می

 تعاريف ديگر فناوري:

 ؛نیازدستاوردهای علمی و تجربی به منظور پاسخ به یك یا )چند(  عملیکاربرد  

 ؛نیازهای اجتماعیدانش و تجربه در پاسخ به  عملیکاربرد  

 ؛در یك محصول 

 ؛در یك فرآیند تولیدی 

 .در یك فعالیت پشتیجانی 

 در يک محصول: 

ABS  ،در اتومجیلDVD  ،در ویدئو یا کامپیوترLCD  ... در تلویزیون یا در صفحه نمایش کامپیوتر و 

  در یك فرآیند تولیدی: 

Robot ژدر  ح تولید یا مونتا  ،AGV  ،در حمل ونقل کارگاهیAS/RS . در انجار و..  

  در یك فعالیت پشتیجانی: 

CAD/CAM  ،در طراحی و سا ت نمونهCAPP  ،در طراحی فرآیندMRP ریزی تولید و ... در برنامه 

Technology = Techne + Logie/Logia 

 .کند که ایجاد مزیت رقابتی می ها ها به  روجی عامل تجدیل ورودی 
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 :دانش و فناوريتعريف 

 ؛نتیجه و پیامد توسعه دانش است فناوری هر طور که استفاده شود 

 ؛شوددانش اطالعات نیست اما بر پایه میزان اطالعات موجود بنا می 

شود تنها وقتی که برای  ل  چیزهای جدید، به راه اندا تن یك سیستم یا ارائه یك  دمت، دانش به اجرا گذاشته می 

 شوید.که وارد قلمروی فناوری می

  :بندي فناوريطبقه

 ؛(New Technologyید )فناوری جد 

 ؛(Emerging Technologyفناوری نوظهور ) 

 ؛(High Technologyفناوری پیشرفته ) 

 ؛فناوری بسیح 

 ؛(Medium Technologyفناوری متوسح ) 

 ؛(Appropriateفناوری مناسب ) 

 ؛(Codified Technologyفناوری کدگذاری شده ) 

 .(Tacit Technologyفناوری  اموش ) 

 :فناوريتعريف مديريت 

MOT:  Management  of  Technology   

 ها است. توسعه )بهجود( و اشاعه فناوری برداری(، )بهره مدیریت فناوری مدیریت انتخاب، اکتساب، بکارگیری 
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 مديريت مهندسي= مديريت فناوري

 

 :اي مديريت فناوريماهيت ميان رشته

 

 : ؤثر بر خلق ثروتعوامل م
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 :اي از فرآيندهامجموعه مديريت فناوري

 

 :نقش فناوري در خلق ثروت

 ثیرگذاری بر روی استانداردها و کیفیت زندگی داشته است.أفناوری همواره نقش مهمی در  ل  ثروت برای کشورها و ت

 تکامل انسان بر اساس عصر فناوري

 

 : عوامل حياتي در مديريت فناوري
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 ؛ القیت انسان فناوری عجارتست از بیان و ابزار :خالقيت 

 تم  به بازارشود و ای است از رویدادها که با ا تراعات شروع میبرداری از فناوری مستلز  زنجیره ل  و بهره: اختراع 

 شود.می

  .ا تراع عجارتست از یك مفهو  یا  ل  یك تکنولوژی نوین           

 باشد که برای یك سازمان جدید است. نوآوری شامل  ل  کاال،  دمت یا فرآیندی می: نوآوري 

 شود.نوآوری به اولین بار استفاده کردن از یك ایده توسح یك سازمان اطالق می           

 :آوريتعريف نو

 محصولکه به صورت یك   القیت از ناشیاست. در واقع به پیاده سا تن ایده   القیتهای نوین ناشی از  نوآوری، بکارگیری ایده

 .گویند تازه ارائه شود، نوآوری  دمتیا 

  :وري و نوآوريناآشنايي با ف

گاه به نق ه تعادل نخواهد رسید و این به دو علت و هیچ ماند. فناوری هرگز ساکن نمیهای فناوری، تغییر آن استویژگیاز یکی  

 است . 

شود نمی . لذا فناوری یا تکنولوژی هرگز آنقدر کاملتر  واهد شدروز کاملست و روز بهکه علم بشری هیچ گاه کامل نینخست آن

 ابزاری عنوان به فناوری که آن دو . شدهای قدیمی  واهد د و دانش جدید موجب تغییر و اصال  فناوریکه نتوان آن را بهجود دا

 و کار نیروی وریبهره افزایش منظور به جدید هایروش دنجال به همواره بشر. شودمی محسوب اقتصادی توسعه راستای در

، موججات . بنابراین ارتقای کارایی فناوریرشد اقتصادی را تسریع نماید و کرده تولید را بیشتری ثروت بتواند تا بوده گذاریسرمایه

های مجتنی بر ها را به دنجال  واهد داشت. به عنوان مثال کاربردافزایش مزیت رقابتی و موفقیت اقتصادی کشورها و سازمان

 ست.های قجلی اشود، نتایج نوآوری در فناوریفناوری اطالعات که امروزه در بازارهای دنیا عرضه می
 

 :انواع نوآوري

 باشد.بر پایه یك ا تراع استوار می معموالً نوآوري بنيادي )انقالبي(:  

کنند تا جایگاه ها کمك میشوند و به شرکتها یا یك صنعت  ل  میدر درون شرکتنوآوري تدريجي )تکاملي(:   

 .رقابتی  ود را در بازار حفظ کنند

اطالق به معرفی چیزی که برای یك سازمان جدید اما بسیار مشابه آنچه که در گذشته  براینوآوري روتين )عادي(:   

 شود.بوده است، استفاده می
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 :خالقيت و نوآوري

 های ذیل است:یك محیح  الق دارای ویژگی

 کنند؛های مورد عالقه کار میافراد در حوزه  

 است؛ای برقرار بین کارکنان با همکاران  الق ارتجاط گسترده  

 شود؛داده می مالیم یهاریسكزه ابه کارکنان اج  

 شود؛ها در سیستم تحمل میها و ناهماهنگیناکامی  

 آید.پاداش و تقدیر مناسب از کارکنان به عمل می  

 

 :عرضه نوآوري به بازار

نوآوری و بازار( وجود دارد. توالی رویدادهای چر ه نوآوری )علم، ا تراع، مهای زمانی زیادی بین مراحل مختلف فاصله  

 ثر و مهمی است.ؤهای زمانی، سال  رقابتی مدستکاری و تغییر این حی ه

 :عرضه نوآوري به بازارهايي از مثال

های کامپیوتری قرار داد تا مشتریان را به سیستم عامل  ود وابسته مایکروسافت سیستم عامل  ود را در ا تیار شرکت  

 کند.

 ها نزد  ود نگه داشت.را سال user friendlyده از سیستم عامل اپل امتیاز استفا  

استراتژی مایکروسافت یك اثر حاکمیت فناوری بلند مدت داشت، در حالی که استراتژی اپل اثر سودآوری فراوان اما  

 کوتاه مدت داشت.

 

 

 

 :چرخه توسعه فناوري
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 :فرآيند توسعه علم و فناوري

 

 : زمان

 یکی از عوامل اصلی در مدیریت فناوری،  ل  و معرفی به موقع به بازار است.  

 بخشد بسیار حائز اهمیت است.فناوری موجود را بهجود می فی و عرضه فناوری بعدی که عملکردبندی معرزمان  

 

 

 : الگوهاي جديد مديريت فناوري
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 : نیاز صنعت به مدیریت فناوری

 استراتژیك شرکت لحاظ کنیم؟چگونه فناوری را در اهداف    

 چگونه فناوری را ارزشیابی یا ارزیابی کنیم؟  

 چگونه فرآیند انتقال فناوری را به بهترین شکل انجا  دهیم؟  

 چگونه مدت زمان طراحی و تولید محصول جدید را کاهش دهیم؟  

دسته زير کشف و  5ها با يکي از توان از طريق ارتباط آنگيرند را ميمسائلي که در حيطه مديريت فناوري قرار مي

 شناسايي نمود:

 ؛ثر منابعؤها و ابزار مدیریت مروش  

 ؛محیح تجاری و توانایی مدیریت ارتجاط بین سازمان و محیح بیرونی  

 ؛هاسا تار و مدیریت سازمان  

 ؛توسعه و مهندسی ،های تحقی مدیریت پروژه  

 .مدیریت منابع انسانی تحت شرایح تغییر اجتماعی و تکنولوژیك سریع  

 :مسائل اساسي در مديريت فناوري

 زا:فناوری و عوامل قدرت

 ؛منابع فنی و مالی  

 ؛محیح تجاری  

 ؛سا تار و مدیریت سازمان  

  ؛ریزی و مدیریت پروژهبرنامه  

 .منابع انسانی  

 

 :مراحل چرخه حيات فناوري/محصول نو
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 :تالف به جاي رقابتخا

 ریزد.های صنعتی را به هم میهای گسترده شده و تیمدر مواردی رقابت شدید موجب بروز عد  اطمینان  

 :ساختار و مديريت سازمان

ها در هر تغییر سریع فناوری به همراه رقابت شدید جهانی، مشکالت بزرگی را در طراحی سا تار و مدیریت سازمان  

 کند.جاد میبخش از اقتصاد ای

 :مديريت منابع انساني

ها، کنترل و استفاده کامل از قابلیت کارکنان است، لذا کارمندیابی، انتخاب، آموزش، ی سازمانورترین چالش فرابزرگ  

 باشد.ها میها و انگیزش کارکنان از جمله مسائل مهم برای سازمانجایگزینی مناسب، تشکیل تیم

 :انسانيمديريت منابع         

 ؛های مورد نیاز کارکنانآثار تغییر تکنولوژیك بر مهارت  

 ؛های جدیدهماهنگ کردن و آموزش نیروی کار ماهر به منظور برآورده سا تن الزامات مربوط به فناوری  

 ؛ایهای پرورش کارکنان متخصص و حرفهکهنگی دانش کارکنان متخصص و نیاز همیشگی به اجرای فعالیت  

 ؛نقش مراقجان تکنولوژیك و کارآفرینان دا لی  

 .عواقب اجتماعی تغییر تکنولوژیك  

 

 :هااصول هدايتگر مديريت فناوري براي اداره شرکت

 ؛ ل  ارزش  
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 ؛کیفیت  

 ؛پاسخگو بودن  

 ؛سرعت عمل و چابکی  

 ؛نوآوری  

 ؛یکپارچگی  

 ؛تیم سازی  

 .انصاف  

 :ساختار بخش مالي

 مالی نیاز دارند؛ های جدید به منابعفناوری  

 های بهتری برای ارزیابی پروژه های فناوری نیاز دارند؛سرمایه داران به روش  

 های نوآوری مشارکت  واهند کرد؛های بسیاری در پروژهگروه  

 گذاری اقتصادی مورد نیاز  واهد بود.بینی و ارزشهای جدید پیشروش  

 :آموزش نظري و عملي

 ضروری است؛تغییر در مدل آموزشی   

 تغییر در سجك آموزش رسنی ضروری است؛ 

 در نحوه ارائه  دمات آموزشی؛ رتغیی 

 های علمی جدید همچون مهندسی بنیان دانش شکل  واهد گرفت؛رشته 

 های مدیریتی و تکنولوژیکی بیشتری نیاز  واهند داشت؛مدیران به آموزش 

 آموزش عالی از صنعت عقب  واهد افتاد. 

 

 پيشرفت فناوري Sمنحني                                               :فناوريهاي حيات چرخه
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 :تعامل فناوري و بازار

 حضور در یك بازار یا  ل  یك بازار جدید، پاداش نوآوری است.  
 

 :فشار علم/فناوري

 

 :کشش بازار

 .شودکشش بازار موجب بهجود تدریجی فناوری می  

 

 

 

 :فناوري و کشش بازاراثر تلفيقي فشار 
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 :رقابت در مراحل مختلف چرخه حيات فناوري

 :رقابت از طريق نوآوري در فرآيند و محصول الف(

  یر در تواف  بر سر یك طر  به عنوان طر  أدر مراحل اولیه توسعه محصول، رقابت در نوآوری و بهجود موجب ت 

 گردد.استاندارد می

 :رقابت در فناوري بالغب( 

  شود، اما مزیت رقابتی پایدار را برای موفقیت یك شرکت در معرفی یك نوآوری در محصول موجب برتری رقابتی آن می

 کند.آن تضمین نمی

 :نشر و شيوع فناوري

شود که از سوی کاربران و مصرف می یك نوآوری تکنولوژیك، یك ایده یا یك سیستم جدید زمانی موف  قلمداد  

 از طری  جامعه کاربران منتشر و پخش شود.کنندگان پذیرفته و 

های مشخصی به اعضای یك سیستم طول زمان و از طری  کانال آوری درنشر فرآیندی است که توسح آن یك نو  

 شود.اجتماعی منتقل می
 

 :هاي ارتباطي نشر فناوريکانال

 ؛ثیر دو نوع کانال ارتجاطی هستندأپذیرندگان یك نوآوری، تحت ت  

  ؛جمعی هایرسانه  

 .نقل و انتقال ا جار و اطالعات میان افراد  

 

 :هاي نشر و شيوع فناوريمنحني
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 :گيري درباره پذيرش يک نوآوريتصميم

 ؛کسب دانش درباره نوآوری  

 ؛وریآگیری دیدگاهی م لوب درباره نوشکل  

 ؛تصمیم مجنی بر پذیرش نوآوری  

 ؛اجرای نوآوری  

 .پیگیری و ارزیابی عملکرد نوآوری  

 

 :فرآيند نوآوري فناوري

  فرآیند نوآوری فناوری، فرآیندی است که دانش را به کاالها و  دمات مفیدی که اثر اجتماعی اقتصادی دارند تجدیل  

 .کندمی

 ها را به بازار عرضه کند.های موجود نیاز دارد تا نوآوریفرآیندی است که به یکپارچگی و انسجا  ا تراعات و فناوری  
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 :  فرآيند نوآوري فناوري مراحل

 ؛تحقیقات پایه 

 ؛تحقیقات کاربردی 

 ؛توسعه فناوری 

 ؛اجرای فناوری 

 ؛تولید 

 ؛بازاریابی 

 ؛گسترش 

 ؛تقویت فناوری  

 ؛تحقيقات پايه 

 ؛تتحقیقات پایه فرآیند  ل  دانش در طول زمان اس 

 این نوع تحقیقات ممکن است منجر به کاربردی  اص بشود یا نشود. 

 :کاربرديتحقيقات 

 شود.تحقیقاتی که با هدف حل یك یا چند مشکل اجتماعی انجا  می 

 : توسعه فناوري 

 شود.ها به سخت افزار فیزیکی، نر  افزار یا  دمات تجدیل میفرآیندی است که طی آن، دانش و ایده 

 : اجراي فناوري

 است.ها است که با معرفی یك محصول به بازار همراه ای از فعالیتمجموعه 

 : توليد

     دمات، انجا   کار به کاالها وها و افادهدها است که همراه تجدیل گسترده مفاهیم طراحی یا از فعالیت ایمجموعه 

 ؛شوندمی

 و توزیع است.جستیك ل مرحله تولید شامل سا ت، کنترل تولید،  
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 : بازاريابي

 ؛کنندگان از یك نوع فناوری هستنداستقجال مصرفکننده استفاده و ها که تضمینای است از فعالیتمجموعه 

 کنندگان است.مرحله بازاریابی شامل ارزیابی بازار، استراتژی توزیع، پیشجرد و تجلیغ و ارزیابی رفتار مصرف  

 :گسترش

    حاکمیت آن در بازار را تضمین  های همراه آن است که استفاده گسترده از یك فناوری وانتشار، استراتژی و فعالیت 

 کند.می

 : تقويت فناوري

 ؛گیرندها که به منظور حفظ مزیت رقابتی یك فناوری صورت میای از فعالیتمجموعه 

 ؛کندتقویت فناوری، چر ه حیات آن فناوری را تقویت می  

 ؛ان  دماتی باشدتواند محصولی جدید در یك سازمان تولیدی یا  دمتی جدید در یك سازمنوآوری می 

های مدیریتی، شناسایی نیاز جامعه و محی ی روحیه کارآفرینی، مهارت و تخصص، نوآوری مستلز  ترکیب دانش  

 حمایتگر است.

 :فرآيند نوآوري فناوري
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 :مديريت فناوري و رقابت جهاني

 باشد:توان یك اقدا  فنی در یك کشور به عوامل زیر وابسته می

 ؛فنیهای کیفیت آموزش 

 ؛ای عظیم از استعدادهای فنیحضور و وجود مجموعه 

 ؛های فردیبرداری از  القیتتوان بهره 

 ؛های فنی و تحقیقاتیهم افزایی میان فعالیت 

 ؛همکاری میان صنعت، دانشگاه و دولت 

 .سازی صنعتیگذاری در مدرناندازهای ملی و س ح سرمایهپس 

 

 : استراتژي تجاري و استراتژي فناوري

     ریزی و آماده شدن برای آینده، و ابزاری است که بوسیله آن اهداف بلند مدت محق  استراتژی عجارتست از برنامه 

 گردد.می

 : تعريف مديريت استراتژيک

 شود:از سه جزء به هم وابسته تشکیل میمدیریت استراتژیك فرآیندی است که 

 ؛ریزی استراتژیكبرنامه 

 ؛اجرای استراتژیك 

 .ی استراتژیكارزیاب 

 :هاي پيشگامهاي کوتاه مدت شرکتبينش

 «اطالعات در زیر انگشتان شما است»سافت: مایکرو 

 «اینفر اول یا دو  بودن در هر زمینه»جنرال الکتریك:  

 «تحق  عصر اطالعات»اراکل:  
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 :طبقه بندي فناوري طبق اهميت نسبي آن در يک محصول

 

 : ريزي فناوريبرنامه

 ؛ریزی تجاری کالن شرکتفناوری جزئی اساسی است از برنامهریزی برنامه 

 ریزی فناوری هم در س ح کالن شرکت و هم در س ح واحد فعالیت استراتژیك شرکت ضروری است.برنامه 

 :ريزي فناوريفرآيند برنامه

 ؛های موجود در سازمانبررسی تما  دیدگاه 

 ؛بینانهتعیین اهدافی مشخص و واقع 

 ؛مسیرهایی به سمت دستیابی به آن اهدافترسیم مسیر یا  

 ؛جلب تعهد اعضای سازمان به اجرای طر  

 .اجرای پیگیری طر  

 :بيني فناوريپيش

 ؛بینی استریزی فناوری، پیشاولین اقدا  در برنامه 

پاسخ به  ها برای هدایت اقدامات در زمان حاضر و درتوان از آندهد که میبینی، سناریوهایی از آینده ارائه میپیش 

 رویدادهای آتی استفاده کرد.

 

 :بيني خوبهاي يک پيشويژگي
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 ؛قابلیت اعتماد و قابلیت استفاده 

 ؛یك پایه اطالعات دقی  

 ؛های به  وبی تعریف شدهها و مدلروش 

 ؛فرضیات به  وبی تعریف و پشتیجانی شده 

 ؛پذیر باشدبیان کمی هر جا که امکان 

 .بینیاطالعات مورد استفاده در فرآیند پیشس ح مشخصی از اطمینان به  

 : دستيابي و بکارگيري فناوري

 آیا شرکت در یك فناوری  اص باید پیشرو باشد یا پیرو؟ 

 گذارد؟ثیر میأله چگونه بر قدرت رقابتی شرکت تأاین مس 

 :هاي دستيابي به فناوريروش

 ؛تحقی  و توسعه دا لی 

 ؛مشارکت در یك فعالیت مشترک 

 ؛کار تحقی  و توسعه به پیمانکار  ارج شرکتواگذاری  

 ؛برداری از یك فناوریکسب مجوز بهره 

 . ریداری فناوری از دیگران 

 :مراحل طراحي و توسعه فناوري

 ؛تحقیقات پایه 

 ؛تحقیقات کاربردی 

 ؛طراحی و تولید 

 .تقویت فناوری 
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 :انتقال فناوري

 .سازدجع به یك گیرنده را میسر میانتقال فناوری فرآیندی است که جریان فناوری از یك من 

 

 :انواع فرآيند انتقال فناوري

 ؛المللیانتقال بین 

 ؛ایانتقال من قه 

 ؛انتقال بین شرکتی 

 .انتقال درون شرکتی 
 

 :الملليانتقال فناوري بين

 گیرد.در این فرآیند، انتقال فراتر از مرزهای ملی صورت می 

 .شده به کشورهای درحال توسعه: انتقال فناوری از کشورهای صنعتی مثال
 

 :اي فناوريانتقال منطقه

 شود.منتقل می ،طی این فرآیند، فناوری از یك من قه از کشور به من قه دیگری از کشور 

 .: انتقال فناوری از فلوریدا به آالسکامثال

 :انتقال بين شرکتي فناوري

 شود.طی این فرآیند، فناوری از یك شرکت به شرکت دیگر منتقل می 

 .از شرکت سازنده ماشین ابزار به یك شرکت تولید کننده مجلمان CAD: انتقال دانش فنی مثال

 :انتقال درون شرکتي فناوري

 شود.طی این فرآیند، فناوری در درون یك شرکت و از یك محل به محل دیگر منتقل می  

 .از آن واقع در میامی: انتقال فناوری از یك بخش شرکت واقع در فلوریدا به بخش دیگری مثال
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  :کند پنج فناوری مهم که آینده انسان را متحول می  

 :جهان بدون رمز -0

امروزه ما باید تعداد زیادی رمز عجور را به  اطر بسپاریم و از  ها از بین  واهد رفت.ها در آینده دیگر تما  رمزبینیبنابر پیش

در آینده بخشی از هویت  .رسی به اینترنت یا پردا ت پول نقد استفاده کنیم، دستبرای ورود به ایمیل، حساب بانکی آن

  ی ویژه صورت یا اثر صدا که کامالً د چیزهایی مثل عنجه چشم، شناساییها  واهد داژیکی ما جایش را به تما  این رمزبیولو

ر بیولوژیك مربوط به هر فرد را تشکیل آوری شده و اثها به تدریج جمعقابل تقلید هستند. این ویژگیهر فرد بوده و غیر

از شناسایی  6و اندروید  5، اندروید 4الی است که سیستم عامل اندروید یگانه  واهند بود. این در ح  واهند داد که کامالً

این سیستم را گول بزنید، کاری که در  توانید با یك عکسکنند اما شما میصورت برای تشخیص هویت فرد استفاده می

 .ممکن  واهد شدآینده غیر

 ر:ذهن و کامپیوت -2

تان تجادل لهأی مشکل یا مس توانید در آینده بدون آنکه پایه کامپیوتر بنشینید با آن دربارهگویند میآن ور که پژوهشگران می

اند با در حال حاضر پژوهشگران توانسته در این صنعت. ذهنی داشته باشید. این یعنی برآورده شدن یکی از رویاهای قدیمی

 .متصل کردن چند الکترون به انسان امواج مغزی را به دستور تجدیل کنند

ها ها با گرفتن امواج مغزی و تجدیل آننال تلویزیون فکر کرده و الکترودبرای مثال شخص آزمایش شونده به عوض کردن کا

توانیم شماره او را بگیریم و با او کردن به دوستمان در آینده میاین حساب تنها با فکرا ب کنند.به دستور این کار را می

 .صحجت کنیم

 :انرژی سر  ورده -3

پ، تلفن ماننده لپ تا برد.رف و آن طرف میاین روزها هر شخصی تعداد زیادی وسایل الکتریکی را با  ودش به این ط

استفاده کرد. نیرویی که هم اکنون از  هاآن از بتوان تا دارند نیاز الکتریسیته معینی میزان وسایل این... ، دوربین وهمراه

های پژوهشگران در آینده بینیبر پیشاما بنا شود.مین میأها به شجکه برق شهری تها و اتصال آنطری  شارژ این دستگاه

 .تان شارژ کنیدهای روزمرهتوانید این مسایل را از طری  فعالیتمی

های رود و یا توسح باتریکنید که یا به صورت گرما به هدر میروید انرژی زیادی مصرف میدوید یا راه میمثالً وقتی می

ی  توانید برق مورد نیاز برای شارژ کردن تلفن همراه  ود یا هر وسیلهآوری شده و به راحتی میکوچکی در آینده جمع

 .از آن استفاده کنیددیگری را به دست آورده و با  یال راحت 

 :ها داحافظی با اسپم -4 

 بینی پژوهشگران پیش .دیشو ها راحت میمورد و آزاردهنده نیست و از شر آنهای تجلیغاتی بیدر آینده دیگر  جری از پیا 

تلفن همراه از  ی اینترنت یادر آینده نزدیك شنا ت شجکه ها  جری نخواهند بود.ها یا اسپمکنند در آینده از هرزنامهمی

شود یعنی با توجه به شنا ت افراد و رسد که تما  تجلیغات با هدف برای اشخاص ارسال میکاربرانش به حدی می

       .شودهای تجلیغاتی ارسال میها پیا نیازهایشان برای آن
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 :عدالت اطالعاتی -5

، پژوهشگران بینیبر پیشاطالعات فراهم  واهد شد. بناای نزدیك زمینه دسترسی آسان به گویند در آیندهپژوهشگران می

توانند به طور کنند و این یعنی همه افراد میدرصد مرد  جهان به تلفن همراه دسترسی پیدا می 81در آینده بیشتر از 

 .مساوی و در یك س ح به اطالعات مختلف دسترسی داشته باشند

 :گذاري فناوري جديد و استانداردسرمايه

 :گذاريسرمايه و سرمايه الف( 

 ؛سرمایه عجارت است از کاالی اقتصادی که به طور بالقوه یا بالفعل مولد کاالی اقتصادی دیگری باشد 

امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان به  سرمایه گذاری عجارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر  

 .آینده

 :گذاريگيري درباره سرمايهتصميمب( 

 :در بررسی اقتصادی

 ؛منافع نقدی حاصل از حجم تولید 

 ؛کارایی تولید 

 ؛افزایش کیفیت محصول 

 های تولید و تعمیرات و نگهداری.هکاهش هزین 

 :گذاري به عنوان استراتژيسرمايه

 ؛های پیشرفته یك استراتژی استگذاری در فناوریسرمایه 

 کند؛کار انه را معین میکه  ح مشی گذاری در پروژه های مهمی سرمایه 

 مل  ح مشی و ارزیابی اقتصادی است.ها به صورت تلفیقی شاگذاریاین سرمایه 

 :گذاريهاي سرمايهروش

 ؛های تحقی  و توسعهگذاری در پروژهسرمایه 

 ؛یند فناوری جدیدآگذاری در فرسرمایه 
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 :گذاري به عنوان استراتژيسرمايه

 پیشرفته یك استراتژی است؛های وریگذاری در فناسرمایه 

 کند؛ه  ح مشی کار انه را معین میهای مهمی کپروژهگذاری در سرمایه 

 گذاری ها به صورت تلفیقی شامل  ح مشی و ارزیابی اقتصادی است.این سرمایه 

  .فناوری استیای دن هایشرکت ترین الق و پیشروترین از یکی شك بدون اپلشرکت 

های میلیون دالر بیشتر بر روی توسعه پروژه 511میالدی نسجت به مدت مشابه سال قجل حدود  2103ماهه ابتدایی سال  3در 

 .استتحقیقاتی هزینه کرده 

است. افزایش  شود که رقمی باال و قابل توجهدرصد از کل درآمد حاصل از فروش محصوالت این شرکت را شامل می 2حدود 

تواند نوید محصوالتی متفاوت و انقالبی را مانند گذاری این شرکت بر روی کارهای تحقیقاتی و محصوالت جدید میمیزان سرمایه

 مندان این شرکت محجوب بدهد.را به عالقه ...ساعت هوشمند، تلویزیون پیشرفته و

 :گذاري در فناوري جديدسرمايه

 ؛سازماندهی تدارکات پروژه 

 گرفته شود:ین گردد باید تمهیدات زیر در نظر مأزمانی که تصمیم گرفته شود که فناوری مورد نیاز از  ارج ت 

  ؛هدایت و رهجری گروه -0

 ؛مسئول معین -2

 ؛های کوچكرایزنی با شرکت -3

 .های ارزیابیجنجه -4

 :گذاريارزيابي سرمايه

 در هر بخش باید از نظر اقتصادی توجیه گردد. گذاریسرمایه

 ، موارد زیر نیز اهمیت دارد:های باالگیری فناوری عالوه بر تکنیكتصمیمدر 

 کند؟های ما اضافه میگذاری در فناوری جدید به شایستگیآیا سرمایه -0

 دهد؟آیا فناوری جدید امکان نفوذ در بازار جدید با محصوالت و  دمات فعلی را می -2

 ثیری بر منحنی یادگیری دارد؟أآیا ت -3

 رهجری فناورانه مهم است؟آیا در صنعت،  -4
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 :هاي تکامليگذاري در مورد فناوريجيه سرمايهتو

 هاي تکامليفناوري: 

 تر شدهتر را دارند و یکسری قابلیت جدید اضافههای قدیمیمدل تر مشخصاًهایی هستند که مدل های جدیداوریفن

 هاي تکامليانتخاب فناوري: 

 زير ضروري است:اب فناوري تکميلي توجه يه عالئم در انتخ  

 دوره زمانی: -0

 شود که فناوری جدید با اسفاده از تکمیل فناوری قجلی به وجود آمده است.ای اطالق میبه دوره

 .هافناوری و استاندارد  -2

 سطوح ارزيابي: 

 ؛در س ح شرکت -0

 ؛های صنعتی مربوطدر س ح بخش -2

 ؛در س ح اقتصادی -3

 .المللیس ح بیندر  -4
 

 :تغييرات استانداردها در ارتباط با فناوري

ها را پشت کنند و استانداردگردند. محصوالت رشد میها به سرعت متروک مییرات فناوری سریع است، استاندارددر جایی که تغی

 .ها سریع ان جاق پیدا کنندکند که استانداردگذارند. این روند تا جایی ادامه پیدا میسر می

ی اول ثیر استاندارد بر فناوری در مرحلهأی اولیه، تثجیت و بلوغ تقسیم کرد. بیشتر تتوان به مرحلهی حیات یك فناوری را میدوره

 پذیر است. انع اف های تولید نسجتاًی اول طر است. در مرحله

یك صنعت مشکل است. توسعه و استاندارد گیری است، فرموله کردن یك استاندارد در در این مرحله چون رقابت در حال شکل

اند پس تولید ی تثجیت و بلوغ به رشد و پیدایش استاندارد جدید حساسدر مرحله کردن در این مرحله بسیار با اهمیت است.

  .بینی فناورانه هم انجا  گیردکننده باید به استانداردها اشراف داشته باشد. و پیش
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 : سازمانتأثير فناوري بر 

.  ل  در اوا ر قرن حاضر باعث شده است ای راها، تغییرات عمدههای تکنولوژیکی و آثار رشد سریع آنگسترش علو  و  القیت

. تولید محصوالت و  دمات با کیفیت برتر به همراه توزیع ثروت ها پیدا نموده استماموریت شرکت ارزش اهمیت بسیاری در

ها نقش ته است. از آنجا که سا تار شرکتمنصفانه و مسئوالنه در دستور کار شرکت ها قرار گرف  ل  شده برای شرکت به شکلی

، نیاز با رشد و تغییر سریع تکنولوژیکی ، تغییر محیح دا لی و  ارجیها دارده سازی اهداف و موفقیت آناصلی و مهمی در پیاد

های تکنولوژیك را ایجاب نموده است. ای نو و متناسب با دستاوردهای کهنه سازمانی و طراحی سا تارهبه مدیریت تغییر سا تار

ای به طرف وظیفهها را از چند الیه و های آنتأثیر عمده گذاشته است و سا تار هاشرایح حاضر در کارایی و اثر بخشی سازمان

های میان بخشی با د در قالب تیم، پرورش نیروی کار ماهر را که بتوانهات. شرکسا تارهای افقی، تخت و تیمی سوق داده است

. ش برد اهداف  ود با اهمیت یافتندرو نزدیك شوند را برای پیبه اهداف پیش گیکدیگر کار کنند و بصورت یکپارچه و هماهن

هایی با سا تارهای نو و چابك طراحی شده و توانستد یك مزیت رقابتی برای  ود جهت نیست که در اوا ر قرن بیستم شرکتبی

ا تواتستند با بازنگری در سا تارهای کهنه و ه. آنهای  ود را ججران نمایندبازار کسب وکار ایجاد نمایند و گاها عقب ماندگیدر 

نظر اجتماعی آن را مدهای تکنولوژیك را مدیریت نموده و آثار زیست محی ی و یندآگیری فرطراحی سا تارهای کارا و مؤثر، بکار

رو به گسترس اطالعات و  ها کوشش نمودند با استفاده از تکنولوژیآندهند.  ءکارکنان را ارتقا و حساسیت داشته و کار تیمی

های گذشته  ل  و ها و فلسفهوهای جدیدی به طور کلی متفاوت از ایدهگ، الکر مدیران  ود را تغییر شکل دهند، تفارتجاطات

 .  ودرا برای ورود به هزاره سو  آماده نمایند سازمانی بدیع و مدرن،ها در طراحی سا تارهای بکار گرفتن آنطراحی کنند و با 

  :فناوري جديد و ساختار سازماني

 :تغييرات در ساختار سازمانيالف( 

 رود تعداد سازمانهای موقتی افزایش یابد؛انتظار می  

 های مجازی افزایش  واهد یافت؛تعداد شرکت  

 سا تار سازمانی عمودی، سلسله مراتجی به سا تارهای افقی و ماتریسی تجدیل  واهد شد؛  

 ها ایجاد  واهد شد؛انسجا  و یکپارچگی بیشتری درون سازمان  

 دانش و آگاهی منجر به بروز نوآوری  واهد شد؛  

 مجتنی بر  ل  و توزیع دانش ایجاد  واهد شد؛ های صرفاًسازمان  

 .مین نیازهای فرهنگی  اص را تحمیل واهد نمودأهای فرهنگی  اص برای تحضور سازمان های ملی،فرهنگ  

  :فناوري و نيروي انسانيب( 

 . از حرکت به معنی توقف زندگی است یابد و باز ایستادن، تغییر و رشد، فضای واقعی  ود را میزندگی با حرکت

  .شودکار میناشنا ته باعث مرگ زود رس کسب و ه کاری و ترس از عوامل، محافظنیز پرهیز از تغییرات رو به جلو در دنیای کار

و با همان  به عنوان مثال اگر کارکنان یك شرکت هر روز و به مدت چند سال یك کار را در یك محل با همان همکاران قدیمی

 . ل اداره یك شرکت مرده  واهند بود، در حاروش قدیمی انجا  دهند
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 . بسیاری از روندهای صنعتی شده استدانید در چند دهه ا یر فناوری باعث تغییرات عمده در همان ور که می
 
 

 پردازد . جدول ذیل به بررسی بر ی از این روندهای در حال تغییر می

 جديد سنتي عامل

 کوتاه طوالنی چر ه حیات

 پیوسته و مستمر به تعداد محدود نوآوری

 بیشتر کمتر رقابت

 جهانی محلی بازار

 وریتوجه به بهره –اججاری و ضروری وریعد  توجه به بهره –م لوب کیفیت

 شرکت های بزرگ و عمودی سازمان

 سازمان های بوروکراتیك

 پیمانکاران -کار انه های کوچکتر

 سازمان های پویا

 سیکل زمانی کوتاه مدت –نامحدود  سیکل زمانی بلند مدت -محدود ارتجاطات کارکنان

 سیکل زمانی کوتاه مدت –متنوع  –مستمر  سیکل زمانی بلند مدت –محدود  –غیر مستمر  آموزش
 

فناوري اطالعات نيز به عنوان يک فناوري روندها و ساختارهاي متعددي از جمله ساختارهاي سازماني را دستخوش 

 :پردازيمها ميتغييرات متنوعي نموده است که در ذيل به بررسي برخي از آن

 : اطالعات بر سلسله مراتب سازمانی فناوری ثیرأت 

  ؛افزایش گستردگی حی ه کنترل -0

   ؛کاهش تعداد متخصصان -2

   ؛کاهش تعداد مدیران صفی و ستادی -3

  .کوچك شدن اندازه مدیریت میانی -4
 

 : ي اطالعات بر ايجاد واحدهاي ويژهثيرات فناورأت 

   ؛نیاز به ایجاد مراکز فناوری -0

 ؛تجارت الکترونیكنیاز به ایجاد مراکز  -2

 های پشتیجانی و هوشمند.اکز سیستمنیاز به ایجاد مر -3

 

 : ير فناوري اطالعات بر محتواي شغلثأت

 .با توجه به تغییر نیازها تغییر مشاغل سازمانی نیاز به طراحی مجدد داشته و به تجع آن محتوای شغل نیز تغییر  واهد کرد
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 : تأثير فناوري اطالعات بر آموزش

   ؛یا الکترونیکی( Onlineهای جدید )به صورت آموزش نیاز به -0

 امکان نظارت بیشتر بر آموزش. -2
 

 :فناوري اطالعات بر جابجايي شغلي ثيرأت

   ؛سهولت دریافتن شغل -0

   ؛سهولت دریافتن کارکنان جدید -2

 .افزایش احتمالی ترک  دمت کارکنان -3

 : ير فناوري اطالعات بر رضايت شغليثأت

 . اری و با رضایت بخشی کنترل گردند، بر ی مشاغل غنی و بر ی دیگر ممکن است تکرمحتوای شغلبسته به تغییر 

 : ر فناوري اطالعات بر صفات انسانيثيأت

   ؛کاهش هویت و صفات انسانی -0

 .ایهای رایانهاعتیاد به کار با سیستم -2

 :ناوري اطالعات بر تشويش اطالعاتيثير فأت

 ؛هانگهداری حجم وسیعی از دادهتشویش در مورد ناتوانی در  -0

 ها؛فیت اطالعات و به روز رسانی آنتشویش در مورد کی -2

 .بسیار زیاد Onlineتشویش در مورد منابع  -3

 : فناوري اطالعات بر ايمني و سالمتثير أت

   ؛افزایش و استرس شغلی -0

 اهش سالمتی چشم و سایر اعضای بدن.ک -2

 

، نیازمناد تادوین   رساد یاك ساازمان   یرات مثجت و منفی فنااوری اطالعاات، باه نظار مای     ثأچه ذکر شد و با وجود تبا توجه به آن

 . باشد ور دقی  میوری اطالعات بهای مجتنی بر فنااستراتژی
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