فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
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توسعه رهبری به سمت یک رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی
امیرعباس فرهمند 1و امیرحسن کسرائی
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چکیده
امروزه میتوان به روشنی دریافت که محیط مدیریت فناوری اطالعات ایران تحت تأثیر تغییرات
دائم فناوری و فضای رقابتی قرار گرفته است .فشاری که این امر بر سازمانها وارد میسازد باعث
شده است که در محیط رقابتی شایستگی و بهخصوص شایستگی مدیران اهمیت بیشتری یابد .مدیران
ارشد از طریق تصمیماتی که اتخاذ مینمایند ،میتوانند باعث شکست و یا توسعه سازمان ،گردند.
مدیران فناوری ،نیازمند مهارت های مختلفی هستند .هدف این تحقیق توسعه رهبری در راستای
رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی ،بوده است .در این تحقیق به بررسی شش سطح مدیریتی
در سازمان ها و ارتباط آن با مدیریت تکنولوژی پرداخته شده است .نتایج تحقیق نشان داده است که
اثر مطالعات انجام شده در سطوح پایین سازمانی و سطح عملکردی انجام شده است .همچنین نتایج
نشان میدهد که در شرایط کلی ،چالشها و انتظارات نقش رهبران فنآوری ،از نظر سطح عملکردی،
متفاوت است .میزان تحقیقات انجامشده به میزان قابلتوجهی تغییر میکند و مطالعات در زمینه ی
مدیریت فنآوری ،راهی برای رسیدن به آرمانهای عملکردی است.
واژگان كلیدي :رهبری ،مدیریت فناوری ،سطوح مدیریتی ،توسعه

1استاد دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز/تهران جنوب
2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران
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مقدمه
فناوری نقش حیاتی در فعالیت های سازمانی ایفا میکند .مسائل بسیار مهمی در سازمان ها باید
به منظور اجرایی کردن استراتژیهای جدید با سیستمهای قدیمی ،مدنظر قرار داده شود( .آالن،1
 .)2112شرکت برای انطباق با محیط های در حال تغییر غیر قابل پیش بینی ،باید منابع خود را مجددا
پیکربندی کند و در عین حالی که به محیط های در حال تغییر پاسخ می دهد نسبت به تغییرات بازار
نیز بطور موثر پاسخگو باشد (اریک و همکاران.)2113 ،2
رقابتپذیری ،فرآیندی است که هر نهادی میکوشد تا از آن طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از
وی پیشی گیرد (مونترا و لیوگرا .)2112 ،3درواقع میتوان از آن به عنوان تالشی یاد کرد که یک بنگاه
اقتصادی ،صنعت یا کشور برای برتری یافتن نسبت به یک بنگاه اقتصادی ،صنعت یا کشور دیگر در
عرصه رقابت انجام میدهد .در سطح بینالمللی ،کشورها به دلیل کمبود منابع مالی ،فنی و تخصصی
الزم ،میباید برای رسیدن به ثروت و بهرهمند ساختن آحاد جامعه خود از رفاه ،با یکدیگر به رقابت
بپردازند .از این رو ،کسب توانمندیهای رقابتی در جهان امروز به یکی از چالشهای اساسی
کشورهای مختلف در سطح بینالمللی تبدیل شده است .برای برخورداری از توان رقابتی ،عوامل
مختلفی باید وجود داشته باشند که از جمله عوامل و شاخصهای اصلی رقابتپذیری در دو سطح ملی
و بینالمللی میتوان به عوامل ذیل اشـــاره کرد( :باتسالس و ربکا:)2112 ،4
الف -استاندارد سطح زندگی؛
ب -تجـارت؛
ج -بهرهوری؛
د -سرمایهگذاری .ترکیب این عوامل با یکدیگر ،تعیینکننده میزان رقابتپذیری یک کشور در بعد
بینالمللی است.
تکنولوژی میتواند در هریک از عوامل مذکور نقش اساسی ایفا کند .به کمک تکنولوژی میتوان
زیرساختهای الزم برای سرمایهگذاری را فراهم آورد .همچنین تکنولوژی سبب افزایش میزان کارایی
تولید و به تبع آن افزایش بهرهوری میشود (هور روبک .)2112 ،2از سوی دیگر ،تکنولوژی به ارتقا و
تسهیل تجارت کمک قابل توجهی میکند .در سطح بنگاههای اقتصادی ،تکنولوژی از عوامل مهم
1

Alan
Eric
3
Lillegravena & Monterde ،
4
Rohrbecka & Battistellac
5
Rohrbeck & Heuer
2

توسعه رهبری به سمت یک رویکرد سیستماتیک در مدیریت تکنولوژی 129

افزایش توان رقابتی پذیری محسوب میشود .زیرا از طریق تبلور در متمایزسازی محصوالت ،کاهش
هزینهها و ایجاد فرصتهای جدید کسبوکار به بنگاههای اقتصـادی در کسب مزیت رقابتی کمک
میکند (ژوا و همکاران .)2112 ،1در واقع تکنولوژی میتواند با کاهش قیمت تمام شده محصوالت،
بهبود کیفیت کاالها یا خدمات تولیدی و تغییر مشخصات محصوالت ،عـاملی برای رقابتپذیری
بنگاههای اقتصادی در عرصه بازارهای جهانی و منطقهای باشد .در سطح صنعت ،چنانچه آن صنعت
توانایی بهبود ،توسعه و نوآوری تکنولوژیکی را داشته باشد و بتواند با استفاده از ساز و کارهای مناسب
به انتشار تکنولوژی در بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود کمک کند ،آنگاه با افزایش سطح
توانمندیهای مجموعه بنگاههای زیرمجموعه خود ،به سوی رقابتپذیری گام برخواهد داشت .اما
عامل رقابتپذیری و حضور در بازارهای مختلف ،تنها عامل پیدایش و اهمیت یافتن مدیریت
تکنولوژی در عرصه ملی و بینالمللی نبوده است .عوامل متعدد دیگری همچون محدود بودن منابع
تکنولوژیک ،سرمایهگذاریهای هنگفت جهت نوآوری و توسعه تکنولوژی ،دشواری دستیابی به
تکنولوژیهای توسعه یافته توسط دیگر بنگاهها ،پررنگ شدن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و...
ضرورت روزافزون مدیریت این منبع حیاتی را در سطوح مختلف آشکار ساخته است (کلومبا و دادب،2
.)2112
رهبری یک نگرانی مهم برای محققان در زمینه مدیریت فنآوری است .شواهد نشان میدهد که
بسیاری از مدیران فنآوری به طور موثری ،راهبردی فنآوری را در موقعیت رقابتی شرکتهای خود
هدایت نمیکنند .برای مثال ،الدر و همکاران)2112( 3نشان دادند که تنها  42درصد از شرکتها در
نمونه مورد بررسی ،به عنوان مدیران ارشد تکنولوژی ()CTOنقش مهمی در تعیین استراتژی واحد
تجاری ،ایفا میکنند و تنها  22درصد از این شرکتها به طور قابلتوجهی در تعیین استراتژی شرکت،
موفق بوده اند. .ذهنر )1998(4نیز نشان داد که از میان مدیران عامل در 111شرکت برتر مجله
فورچن ،تنها  % 3سابقه در تحقیق و توسعه ،داشتهاند .رلفیکن و همکاران)1999( 2به این نتیجه رسید
که شناسایی و توسعه مدیران فنآوری در تمام سطوح برای اکثر شرکتها مشکلساز است و پیشنهاد
میکند که یک رویکرد سیستماتیک بیشتری ،بکار گرفته شود .استیونز و سوگر)2119 (2یک روش
نظاممند موفق را برای انتخاب ،آموزش ،و مربیگری رهبران فنی تشریح میکنند .به طور خالصه ،این
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مقاالت نشان میدهند که رهبری فنآوری در تمام سطوح باید بهبود یابد و بخشی از این راهحل،
اتخاذ یک رویکرد نظامم ند برای توسعه افراد فنی برای رهبری می باشد .حصول اطمینان از تامین
مداوم رهبران موثر ،برای تمام سطوح (نه فقط باال)و در همه عملکردهای سازمان (نه فقط در مدیریت
فنآوری) ،چالش مهمی برای بیشتر سازمانها است
چارن و همکارانش )2111( 1بیان کردند که یک مشکل رایج در زمینه ی مدیریت تکنولوژی،
انتخاب رهبر و توسعه اصول عملکردی رهبر است .سطوح رهبری و عملکرد رهبر ،به عنوان جریان
پیوستهای از توانایی رهبران برای استفاده از موقعیت ها است که به راحتی این رهبران ،در دسترس
نیستند .هیچ سیستم جامعی برای توسعه رهبری ،وجود ندارد و هیچ اصول عملکردی رهبری که
تضمین کند ،در سطوح محتلف از چه روش ها و ابزارهای انگیزشی باید استفاده شود ،وجود ندارد
(اوکانر و اچانر .)2117 ،2همچنین نتایج بررسی ها ،تایید میکند که سطوح مدیریت ،می تواند به طور
معنیداری در زمینه مدیریت تکنولوژی ،تمایز ایجاد کند و این تمایزات از همه مهمتر به درک
رهبران ،به چگونگی نوآوری به طور موثر ،کمک میکند (مدکاف.)2117 ،
شائو و همکاران )2112( 3در بررسی فرهنگ سازمانی و به اشتراکگذاری دانش در سبک رهبری
مدیران و موفقیت سیستمهای برنامهریزی سازمانی ،نشان دادند که میزان به اشتراکگذاری دانش
4
مدیران و فرهنگ سازمانی بر موفقیت سیستمهای برنامهریزی سازمان تأثیر دارد .کورت و همکاران
( )2113در بررسی اطالعات مدیریت ارشد و چگونگی اثرگذاری آن بر روابط فردی و همسانسازی،،
نشان دادند که منابع اطالعاتی مدیران بر نقش فردی و همراستایی استراتژیک آن ،تأثیر دارد .غزالی و
همکاران ( )2112در بررسی نقش واسطهای ادغام دانش در سبک رهبری برای موفقیت سیستمهای
سازمانی ،نشان دادند که سبک رهبری مدیران بر میزان موفقیت سیستمهای سازمانی تأثیر دارد .شائو
و همکاران ( )2112نیز در بررسی تأثیر دانش استراتژیک مدیر ارشد اطالعات و قدرت ساختاری بر
موفقیت سیستمهای سازمانی ،نشان دادند اطالعات استراتژیک مدیران بر موفقیت سیستمهای
سازمانی تأثیر دارد و در این راستا ،ساختار سازمانی بر این رابطه تأثیر دارد و تعدیلگر منفی این رابطه
است.
فرضیه اصلی این مقاله این است که پراکندگی توسعه رهبر فنآوری مانع مهمی در بسیج موثر
تکنولوژی در بسیاری از سازمانها است و نیازمند یک رویکرد نظاممند و جامعتر است که شامل
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تفکیک تقاضاها در سطوح مختلف سلسلهمراتب است .این مقاله به بررسی رهبری فناوری در سطوح
مختلف سازمانی با توجه به اصول عملکردی شناسایی برای هر سطح رهبری ،پرداخته است .طرح
کلی این مقاله به شرح زیر است:در بخش دوم ،تحقیقات تجربی در زمینه ی چالشهای رهبری
متفاوت ،در سطوح مختلف سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت ،در بخش سوم ،سطوح رهبری بر
اساس اصول عملکردی رهبری برای مدیریت فناوری ،ارائه خواهد شد.
چالشهاي رهبري متفاوت در سطوح مختلف سازمان
برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان و وضع مطلوب فناوری اطالعات ،سازمانها نیازمند
یک برنامه جامع و هدفمند هستند؛ در این راستا برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات و
سیستمهای اطالعاتی بهعنوان یک جزء از برنامهریزی استراتژیک سازمان نقش محوری بازی
میکند .یکی از چالشها و نگرانیها در این حوزه عواملی است که موفقیت این برنامهریزی متأثر
میسازد .برای برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات و سیستمهای اطالعاتی چارچوبهای
متفاوتی ارائه شده است ،ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطالعات با مشکالتی
مواجه هستند که نهایتاً این مشکالت منجر به شکست برنامهها میشود .این شکستها غالباً به این
دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامهریزی استراتژیک فناوری اطالعات ،در شناسایی مشکالت
ریشهای مربوط به سیستمهای اطالعاتی که بندرت مشکالت فنی و تکنولوژیک هستند ،دچار
ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطالعات با محتوای سازمانی
است (اکبری فر و همکاران.)1392 ،
در ادبیات موجود در زمینه موفقیت سیستمهای سازمانی ،عوامل مختلفی مورد مطالعه و
اندازهگیری قرار گرفته است و د این راستا گیبل و همکاران ( )2118بهطور خاصی بر روی عوامل
موفقیت سیستمهای سازمانی پرداخته است و در این راستا نشان داد که عوامل درونسازمانی در بین
مطالعات انجام شده از مهمترین عامل شکست سیستمهای سازمانی است .در این بین مدیران و
سبکهای رهبری و میزان اطالعات مدیران نقش مهم و تعیین کنندهای دارد (غزالی و
همکاران.)2112،1
مدیران ارشد از طریق تصمیماتی که اتخاذ مینمایند ،میتوانند باعث شکست و یا توسعه سازمان،
گردند و از آنجایی که آنها در سطح استراتژیک سازمان عمل مینمایند ،به تصویر وسیع سازمان و به
ارائه خوب اطالعات داخلی و خارجی یکپارچه شده برای هدایت سازمان در جهت درست ،نیازمند
Tulshima
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می باشند .یک مخزن داده به شکل انبار داده یا پایگاه داده و ابزارهای تحلیل ،خالصه سازی و نمایش
داده از مؤلفههای مهمی هستند که سازمانهای مدرن نباید بدون آنها زندگی کنند .سیستمهای
اطالعات مدیران ارشد برای تحلیل اطالعات و یکپارچهسازی منبع و ارائه آن به مدیران سطح باال
ضروری ،است .مدیران سازمانهای مختلف قادر نخواهند بود تصمیمات صحیح را بهتنهایی و تنها بر
پایه دانش فردی خود اتخاذ نمایند و این سیستمها میتوانند نقش بسزایی در تصمیمگیری درست و
بهموقع مدیران ارشد داشته باشد (موگجری .)2112 ،1به دست آوردن اطالعات مناسب ،یک فرآیند
الزم و تعیین کننده برای تصمیمگیری در سازمان میباشد .اما این اطالعات باید به درستی مدیریت
شوند تا کارایی تصمیمات سازمانی را به حداکثر برسانند .از طرفی پیادهسازی سیستم اطالعات مدیران
ارشد ،بسیار هزینهبر بوده و آمار شکست این پروژهها در شرکتهای مختلف جهان گویای این مطلب
است که جهت پیادهسازی منطقی این سیستمها و رسیدن به مزیتهای متعالی آن ،بررسی
شاخصهای بهکارگیری این سیستم و آمادگی پذیرش و کاربرد این سیستم قبل از بهکارگیری ،امری
ضروری است (جوزف و همکاران.)2119 ،2
سیستمهای سازمانی بهعنوان یک نرمافزار تجاری است که قادر به یکپارچهسازی دادههای
تجاری و فرآیندهای کسبوکار در سراسر سازمان است .بهعنوان یک نرمافزار یکپارچهسازی،
سیستمهای سازمانی نشان دهنده پرتفوی کاملی از اطالعات و مبادالت سازمانی و فرآیندهای
کسبوکار ،سیستمهای اطالعاتی ،زنجیره ارزش و تمام جریان اطالعاتی سازمان میباشد .یکی از
مهمترین منابع انسانی ،رهبری فناوری اطالعات و غلبه بر مقاومتهای موجود در راه تغییر است .از
آنجا که از سال  1981این افراد بهطور خاص بهعنوان مدیران ارشد اطالعات نامیده شدند ،بهطور
فرایندهای مدیران ارشد با اتخاذ روشهای فناوری مناسب میتوانند عامل مؤثر بر موفقیت
سیستمهای سازمانی در نظر گرفته شود .با توجه به نقش برجستهای که مدیران ارشد اطالعات در
سازمانها ایفا میکنند ،مدیران ارشد اطالعاتی از یک طرف نیازمند دانش تجاری و دانش فناوری
اطالعات است بهطوری که فرآیندهای تجاری و فعالیتهای روزانه سازمان را تسهیل نماید .از سوی
دیگر مدیران ارشد اطالعات نیازمند نگه داشتن موقعیت استراتژیک خود برای ایجاد ائتالف در
سازمان برای ایجاد انتخابهای استراتژیک برای سازمان است .داشتن دانش استراتژیک  ITمدیران
ارشد اطالعات از دانش سازمانی و زیرساختهای الزم برای اقدامات استراتژیک و همچنین اطالعاتی
از رقبا ،تشکیل یافته است .در این راستا مدیران باید پتانسیلها و محدودیتهای مؤثر بر اجرایی کردن
mugejjera
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استراتژیهای فناوری اطالعات در سازمان را شناسایی کرده و بهمنظور ارتقای سیستمهای سازمانی،
تصمیمگیری سریعی را متناسب با نیازهای کسبوکار و محیط داخلی و خارجی سازمان ،اتخاذ نمایند.
مدیران ارشد فناوری ،با داشتن دانش مناسب در زمینه فناوری استراتژیک سازمان میتوانند
فناوریهای مناسب برای سازمان و سرمایهگذاریهای مناسب را برای سازمان اتخاذ نمایند و این
سبب تسهیل اجرای سیستمهای تجاری سازمان میگردد .دانش کسبوکار استراتژیک مدیران ارشد
فناوری ،شامل دانش استراتژیهای تجاری ،فرآیندهای کاری و ساختار سازمانی ،محصوالت شرکت
در بازار و دستورالعملهای شرکت برای رسیدن به موفقیت و اقدامات استراتژیک میباشد .بهمنظور پر
کردن شکاف بین سیستمهای سازمانی و اهداف استراتژیک کسبوکار ،مدیران ارشد فناوری
اطالعات ،نهتنها نیازمند دانشهای استراتژیک سازمانی هستند بلکه باید با فرآیندهای کسبوکار،
دستورالعملهای صنعت برای کسب موفقیت نیز آشنا باشند که این امر سبب بهبود عملکرد کسبوکار
میگردد .ادبیات موجود در زمینه قدرت و سیاست ،یک قدرت اجرایی قوی را در سازمان ترسیم
مینماید که بهعنوان یک قابلیت قوی برای اجرایی کردن استراتژیها و تصمیمگیری استراتژیک
برای سازمان ،است .قدرت ساختاری یکی از مهترین پایگاه قدرت قانونی برای نفوذ در سازمان و
اجرایی کردن استراتژیهای سازمان است و این مدیر ارشد سازمانی زمینههای تصمیمگیری مدیر
ارشد فناوری اطالعات را مشروعیت میبخشد و یک قدرت ساختاری مناسب درونسازمانی است و
یک عامل مؤثر در متقاعد کردن سایر مدیران سازمانی برای استقرار سیستمهای سازمانی است .زمانی
که مدیران ارشد فناوری اطالعات آر قدرت الزم در درون سازمان برخوردار هستند ،به احتمال قوی در
تصمیمهای استراتژیک فناوری اطالعات موفقتر بوده و با استفاده از تواناییهای سیستمهای
سازمانی ،سبب حمایت از استراتژیهای کسبوکار شده و سبب افزایش عملکرد سازمان میگردد (ژن
و همکاران.)2112،
با توجه به نقش برجسته مدیران ارشد سازمانی ،نقش مهمی در موفقیت سیستمهای سازمانی دارد.
بر اساس دیدگاه مبتنی بر دانش ،قدرت ساختاری مدیران ارشد سازمانی و دانش استراتژیک آنها در
موفقیت سازمانی ،نقش تعیین کنندهای دارد .تا به امروز ،بر اساس دیدگاه مبتنی بر دانش ،نگرانیهای
مدیریت استراتژیک سازمان نسبت به هماهنگیهای داخلی شرکت ،نقش مدیریت و تصمیمگیری
قوی ،افزایش یافته است (ژن و همکاران.)2112،
بررسی مطالعات مختلف انجام شده ،نشان میدهد که مدیران ارشد سازمانی نقش مؤثر بر
سیستمهای سازمانی دارد و میزان دانش استراتژیک مدیران ارشد سازمانی بر سیستمهای سازمانی
تأثیر دارد .بر اساس رویکرد مبتنی بر دانش ،مدیران اجرایی برای برنامهریزی استراتژیک در سازمان،
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باید دانش کافی در مورد استراتژیهای سازمان و فناوری اطالعات داشته باشد و نقش تعیین کنندهای
در موفقیت سیستمهای سازمانی دارد .در این راستا ،ساختار سازمانی و قدرت سازمانی بهعنوان
ابزارهای مدیران ارشد سازمانی است که بر تصمیمگیریهای استراتژیک مدیران تأثیر دارد .دانش
فناوری استراتژیک مدیران ارشد سازمانی بر معماری فناوری اطالعات و زیرساختهای آن تأثیر دارد
و اقدامات استراتژیک سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد مدیران فناوری اطالعات سازمان باید از
دانش فناوری اطالعات باالیی برخوردار باشند و انتخابهای مناسبی برای سرمایهگذاری در فناوری
اطالعات داشته باشند و این امر بهطور حتم بر موفقیت سیستمهای سازمانی تأثیر دارد .دانش
استراتژیک مدیران ارشد سازمانی ترکیبی از دانش کسبوکار ،فرآیندهای کاری و ساختار سازمانی،
محصوالت بازار ،خدمات و دستورالعملهای صنعت برای کسب موفقیت و انجام اقدامات استراتژیک
بر موفق یا سیستمهای سازمانی میگردد و ارزش بالقوهای را برای سازمانها ایجاد مینماید .ادبیات
تحقیق نشان میدهد که قدرت سازمانی و اختیارات آن یکی از ابزارهای اساسی برای تصمیمگیری
استراتژیک در سازمان است و قدرت ساختاری زمینههای نفوذ شرکت را فراهم مینماید و باالترین
امتیاز برای نفوذ مدیران ارشد سازمان میباشد که بر زمینههای تصمیمگیری سازمان تأثیر میگذارد و
یک قدرت ساختاری مناسب برای به رسمیت شناختن در سازمان میباشد .زمانی که مدیران ارشد
سازمانی قدرت باالیی داشته باشند میتوانند بر منابع داخلی سازمان تأثیر داشته و بر موفقیت
سیستمهای سازمانی مؤثر باشند و این اختیارات و ساختار قدرت مدیران میتواند بر سیستمهای
سازمانی و تصمیمهای استراتژیک فناوری اطالعات مؤثر باشد (ژن و همکاران.)2112،
اصول عملکردی رهبری ،فرض میکند که سطوح مختلف مدیریت نیاز به مهارتهای رهبری
متفاوتی دارند .بیشتر شواهد از محیطهای غیر فنی نشات میگیرند .کاتز)1922( 1یک کار مفهومی
برای سه سطح گسترده مدیریتی ،انجام داد :مدیران اجرایی ،میانی و نظارتی.جاکوبز و جاکوس (2
 )1987هفت زیربخش از سه سطح اصلی پیشنهاد کردند ،و برخی محققین دیگر بیش از سه سطح
اصلی را پیشنهاد کردند .به طور خالصه ،مدیران ارشد ،کسانی هستند که مستقیما به مدیر عامل
گزارش میدهند .ناظران ،3کسانی هستند که افرادی را مدیریت میکنند .مدیریت میانی شامل تمام
سطوح بین سرپرستان و مدیران است .در شرکتهای بزرگ ،مدیران میانی ،میتواند شامل چندین
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سطح باشد که ممکن است به طور قابلتوجهی متفاوت باشد .سه سطح مدیریت در مسئولیتها و
فعالیتهای عملکردی ،دامنه افقهای زمانی مسوولیت ،و الزامات مهارت اولیه ،متفاوت هستند.
جدول -1کار مدیریتی در سه سطح سازمانی (کالسر و همکاران)2111 ،1
افق زمانی
فعالیت های کاربردی
مسئولیت ها
سطح مدیریتی
عملکرد یک شرکت یا گروهی ایجاد استراتژی ،ساختار ،نظام 11 ،سال یا بیشتر
باال (اجرایی)
فرهنگ
از کسب و کار
ترجمه اسـتراتژی بـه اهـداف  2تا  2سال
میانه (مدیریت میانه) عملکرد چند یا یک بخش
عملیاتی ،تخصیص منابع
کمتر از  2سال
عملکرد یک تـیم کوچـک در مدیریت عملیات
پایین (نظارت)
یک واحد عملکردی

مهارت های اولیه
مفهومی
بین فردی
فنی

در جدول  ،1ستون دوم ،مسئولیتها ،بخشهای سازمانی را شرح میدهد که مدیران در هر
سطحی مسئول هستند .این سطوح موازی به اصول عملکردی رهبری ،اشاره دارد (چارن و همکاران،2
 .)2111ستون سوم ،فعالیتهای عملکردی ،ماهیت فعالیتهای مدیران را نشان میدهد که مسئل هر
سطحی هستند .ماهیت این فعالیتها از مسئولیتهای سازمانی نشاندادهشده در ستون دوم ،پیروی
میکند.ستون چهارم ،افق زمانی ،3نشاندهندهی افق زمانی موضوعاتی است که مدیر مسئول آن
است .هر چه سطح باالتر در سلسلهمراتب باشد ،طول زمان طوالنیتر میشود.ستون پنجم،
مهارتهای اولیه ،مهمترین مهارتها ،برای تاثیرگذاری در هر سطح سلسله مراتبی را ،نشان میدهد.
مهارتهای مورد نیاز برای هر سطح از مدیریت موضوع چندین مطالعه بودهاست.کاتز ()1922پیشنهاد
کرد که هر چند هر مهارت به ویژه در یک سطح حیاتی است (همانطور که در جدول  1نشانداده
شدهاست) ،همه آنها در تمام سطوح مورد نیاز هستند.مامفورد و همکاران )2117(4چهار مهارت را
امتحان کرد.مهارت های کسب و کار ،استراتژیک ،بین فردی و شناختی؛و متوجه شد که اهمیت هر
چهار مهارت ،با افزایش سطح سلسله مراتبی ،افزایش مییابد و ترتیب اهمیت ،در همه سطوح ،به
ترتیب صعودی ،یکسان ،است .دی موسو و وو ،)2111( 2که طیف وسیعی از شایستگیها را
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اندازهگیری میکنند نیز دریافته اند که بیشترین اهمیت در سطوح صعودی سلسلهمراتب سازمانی،
وجود دارد .کایسر و کریگ )2111( 1نیز ،ویژگیهای مدیریتی متعددی را در طول سلسلهمراتب
سازمانی ،مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که تنها یک عامل مثبت چابکی یادگیری ،در هر سه سطح
مدیریتی ،قابل پیش بینی است .این یک پیشبینیکننده قویتر برای مدیران بوده است .اثربخشی
اجرایی مدیران نظارتی ،به شدت با میزان رهبری مشارکتی ،مرتبط بوده است تا رهبری دستوری ،در
حالی که اثربخشی مدیر میانی بیشتر با رهبری دستوری مرتبط بوده است تا مشارکتی .هیچ نوع
2
رهبری به طور قابلتوجهی اثربخشی مدیریت نظارتی را ،پیشبینی نکرده است .بروسو و همکاران
( )2112به بررسی سبک تصمیم گیری مدیران را در پنج سطح از سرپرست به مدیر اجرایی پرداختند و
به عنوان مثال ،سبک تصمیم گیرنده از سرپرست به مدیر اجرایی کاهش داد ،در حالی که سبک
انعطاف پذیر ،افزایش یافته است .دی و هریسون )2117( 3نشان دادند که هویت فردی رهبری و
رابطه در میان مشارکت کنندگان و ناظران سطح اول ،الویت بیشتری دارد در حالی که هویت جمعی
در سطح مدیر کل و باالتر ،بیشتر بوده است .ناتالی )2114( 4نیز ،تفاوتهای قابلتوجهی در
شخصیتها ،تواناییهای شناختی ،تجارب و تواناییهای رفتاری مدیران در سطح سه سطح
یافتهاست.این مطالعات از مهارت ،رهبری و دیگر تفاوتهای ویژه در سطوح مختلف مدیریتی،
الگوهایی را نشان میدهند که برای بکارگیری در مدیریت تکنولوژی مفید خواهد بود.
مطالعات اندکی مهارتهای مدیریت فنآوری را ،در سطوح مختلف مورد بررسی قرار دادهاند .والد
من و آتوار )1994( 2به بررسی اثرات رهبری تحول گرا بر اثربخشی پروژه ،پرداختند و دریافتند رهبری
تحول گرا توسط مدیران پروژه هیچ تاثیری بر نتایج پروژه نداشت اما تاثیر مثبتی برای مدیران سطح
باالتر ،داشت .هابر )2113( 2نیز نشان داد که هر چه موقعیت شغلی باالتر باشد ،شبکههای خارجی
برای تاثیرگذاری ،مهم هستند
این مطالعات ،نقشها و مهارتهای مدیریت را در سطوح مختلف سازمانی ،بر اساس یک مدل سه
سطحی محدود کردهاند ،در این راستا ،استثنات و الزامات متفاوتی را در سطوح مختلف ،نشان دادند .با
این حال ،مدل سه سطحی برای مسایل عملی مانند انتخاب رهبر ،آموزش و برنامهریزی شغلی بسیار
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کاربردی نبوده است .مدلهای دیگری از سطوح مدیریت ،به اثبات رسیدهاند ،که تحقیقات تجربی
جدی برای اعتبار سنجی آنها انجام شدهاست .یکی از این مدلها اصول عملکردی رهبری است.
اصول عملکردي رهبري :شش سطح مدیریت
اصول عملکردی رهبری (چاران و همکاران2111 ،1؛ دورتر ،)2111 ،2یک مدل از سطوح مدیریتی
است که توسعه مدلهای سه سطحی را ،ارایه میدهد .این مدل شش سطح مدیریت را درنظر
میگیرد (جدول  ،)2که به روشهایی اطالق میشود که به خوبی ،مسایل عملی انتخاب ،آموزش و
پیشرفت شغلی ،اختصاص میدهند .این شش سطح موازی با مدل سه سطحی ،است .اصول
عملکردی رهبری به عنوان یک راهنما برای بهبود تکنولوژی و سایر انواع رهبری و مدیریت نشان
میدهد که تمایزات در سطوح ،به ویژه در مدیریت میانی ،ارائه می شود.
جدول-2سطوح مدیریتی و چالش های مرتبط با آن (چاران و همکاران)2111 ،3
سطح  :2مدیریت سازمانی
تحقق نتایج صحیح ،باال و پایین؛ تنظیم جهت
شرکت؛ شکل نرم افزاری شرکت حفظ لبه در
اجرای؛ مدیریت در یک زمینه جهانی
انتقال 2
سطح : 2 aمدیریت عملکرد سازمانی
سطح  :2مدیر گروه
تطبیق چشم انداز سازمانی به پیش بینی نیاز های
انتخاب و توسعه مدیران کسب و کار صالح
عملکردی ،تغییر در عملکرد و پیاده سازی آن است
نقد استراتژی کسب و کار (نه ایجاد)
اتصال کسب و کار و شرکت های بزرگ اهداف
قدردانی از چندین شرکت مختلف
انتقال 2
سطح  :4مدیر بازرگانی
سطح : 4 aمدیریت عملکرد گروهی
مالحظات بیشتر و متنوع تر
استراتژی های کارکردی را از گروه هـای تجـاری بـه
ارزیابی پایداری کسب و کار ،درآمد و هزینه ها
یک استراتژی گروه منسجم ادغام کنیـد .منـابع مـالی
توجه بسیار به عوامل داخل و خارج
برای حمایت از این استراتژی را بپردازید
1

Charan
Drotter
3
Charan
2
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انتقال 4

مدیران گروه را با انتقادات مبتنی بر کسب و کار از
استراتژی های عملکردی و نتایج چندین مدیریت ،
گزارش می دهد

سطح  :3مدیر عملکرد
از دیدگاه کسب و کار و از استراتژی و عملکرد سازمان ،پشتیبانی می کند
ارزش عملکرد در بسیاری از زمینه های عملکردی؛ ارتباط با چند الیه سازمانی
انتقال 3
سطح  :2مدیریت مدیران
مدیران خط اول را انتخاب کنید و تمرین کنید مدیران خط اول را برای کار خود مسئولیت دهند
استقرار منابع در میان واحدها؛ مرزهای بین واحدها را مدیریت کنید.
انتقال 2
سطح  :1مدیریت دیگران
تعریف و اختصاص کار ؛ فعال کردن  /هدایت گزارش مستقیم در کار خود
ایجاد شبکه های اجتماعی مثبت برای تسهیل کار
انتقال 1
مدیریت خود
مدیریت عملکرد کار خود؛ نتایج را از طریق مهارت حرفه ای خود دریافت کنید؛ مراحل و اهداف را دنبال کنید

در این راستا ،با افزایش سطح مدیریتی ،با توجه به چالش های موجود ،نیازمند مهارت های
مدیریتی جدیدتری ،هستند .این اصول عملکردی چالشهای مربوط به هر گذاری را که مدیر ،نیاز
دارند ،بیان می کند تا رفتارهایی را که در گذشته بی تاثیر بودهاند ،را متوقف کند ،در نقش جدید،
رفتارهایی را که موثر بوده ،ادامه میدهد و رفتارهای جدیدی را برای چالشهای جدید ،به دست
میآورند .از آنجا که این چالشها در سطح قابلپیشبینی هستند ،انتخاب و آموزش رهبران با پتانسیل
مقابله با آنها به عنوان یک موضوع عملی امکان پذیر است از آنجا که این چالشها در سطح
مشخصی ،قابلپیشبینی هستند ،انتخاب و آموزش رهبران برای توسعه پتانسیل آنها ،برای مقابله با
چالش ها ،به عنوان یک موضوع عملی امکان پذیر است .سطوح مربوطه از مدیریت فنآوری در
جدول  3خالصه و خالصه میشوند.
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جدول -3اصول عملکرد سطوح در مدیریت تکنولوژی.
نمونه هایی در مدیریت تکنولوژی
اصول سطوح
مدیر عامل شرکت
مدیران کسب و کار
2 aمدیریت عملکرد سازمانی مدیر ارشد فناوری
 .V.Pفن آوری
V.P.کسب و کار دریایی
 .2مدیر گروه
 .V.Pفن آوری مواد
 4 aمدیر اجرایی گروه
مدیر عامل یک شرکت کسب و کار
. 4مدیر بازرگانی
مدیر کل شرکت چند کاره
مدیر تحقیق و توسعه
. 3مدیر وظیفه ای
مدیر تحقیقات
مدیران پروژه ها و ادارات بزرگ
. 2مدیریت مدیران
مدیران بخش های فنی کوچک
. 1مدیر سایرین
مدیریت خود

دانشمندان ،مهندسین ،سایرمتخصصین  ،پشتیبانی کارکنان

این شش سطوح مدیریتی ،عبارتند از:
سطح  :1مدیریت سایرین.این نقش معموال مدیریت سطح نظارتی یا اول ،نامیده میشود و شامل
مدیریت کسانی میشود که خود مسئولیت مدیریتی ندارند .در مدیریت فنآوری ،این مساله با رهبران
تیمهای کوچک ،پروژهها و بخشهای فنی ،ایجاد می شود.
سطح  :2مدیریت مدیران.این سطح ،مدیریت مدیران سطح  1است .در مدیریت فنآوری ،با
مدیران پروژههای بزرگتر و دپارتمانها ،یافت میشود.در سازمانهای بزرگ ممکن است قبل از
رسیدن به مرحله ی بعدی در اصول عملکردی سطح مدیر وظیفهای ،سطوح مختلفی از مدیریت
مدیران وجود داشته باشد.
ح  :3مدیر وظیفهای.این شامل مدیریت یک عملکرد کلی از قبیل بازاریابی ،منابع انسانی یا
تکنولوژی میشود.در مدیریت تکنولوژی ،مدیر اجرایی تمامی فعالیتهای تکنولوژی یک کسبوکار را
پوشش میدهد و مستقیما به مدیر عامل و مدیر کل ،گزارش میدهد.
سطح  :4مدیر کسبوکار.در این سطح مدیر مسئولیت کسب و کار و از دست دادن یک کسبوکار،
را عهده دار است و مدیران اجرایی مختلف کسبوکار را مدیریت میکند .اگر شرکت ،دارای یک
کسبوکار واحد باشد ،مدیر کسبوکار ،مدیر عامل شرکت است و همراه با مدیران وظیفهای ،مدیران
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فنی شرکت را تشکیل میدهند .اگر شرکت ،یک یا چند زمینه فعالیت تجاری داشته باشد ،ممکن است
به جای مدیرکسبوکار ،مدیران عامل ،مدیران عمومی نامیده شوند .سطح چهارم ،اولین سطحی است
که در آن مدیر فنی در حال رشد است و از متخصصان فنی بیرون ،استفاده می شود و مسئولیت امور
فنی را بر عهده میگیرند.
سطح  :2مدیر گروه.اگر شرکت یک شرکت چند کسبوکاری ،باشد ،مرحله بعدی اغلب به مدیر
گروه بستگی دارد .این موقعیت زمانی مشخص میشود که کسب و کارهای زیادی در شرکت وجود
داشته باشد تا به طور مستقیم ،مدیریت ،مدیران گروه را ،مدیریت کند ،که هرکدام از مدیران ،می
توانند چندین کسبوکار مرتبط در سطح شرکت را ،مدیریت کنند .نقش مدیر فنی دراین سطح ،مورد
توجه قرار داده می شود.
سطح  :2مدیر سازمان.این سطح باال در اصول عملکردی است و متصدی فعلی مسیول این
شرکت به عنوان یک کل است و معموال مدیر عامل نامیده میشود .مدیر عامل در نهایت مسئول
استراتژی فنآوری و مدیریت در شرکت به عنوان یک کل است.
تسکری )2114( 1به طور مستقیم به نقش مدیران ارشد را در مدیریت فنآوری میپردازد و
نقشهای مهمی را برای مدیر عامل فهرست میکند.این موارد عبارتند از)1(:اطمینان حاصل کنید که
ارزشهای فنآوری و نوآوری در چشمانداز ،ماموریت و بیانیههای سیاسی بیان شوند)2( ،مطمین شوید
که پیوند حیاتی بین استراتژی تکنولوژی و نوآوری و فرهنگ شرکت ،به درستی مدیریت شود ،و
()3تصمیمات مدیریتی ،قابلیتهای فنآوری مناسب را تضمین میکند.
نیگن و آیونا )2114( 2نشان دادند که شیوههای مدیریتی وجود دارند که میتوانند توسط مدیران
اجرا شوند که میتوانند یک فرهنگ سازمانی مناسبی را برای انتقال فنآوری کارآمدتر ،را پرورش
دهند برخی از تحقیقات مدیریت فنآوری ،در حالی که مستقیما بر روی مدیر عامل تمرکز نمیکنند،
مسئولیتهای موقعیت را مطرح میکنند .اما به طور سیستماتیک یکپارچه نشده اند.به عنوان مثال،
یک موضوع برجسته در تحقیقات مدیریت فنآوری این است که استراتژی فنآوری باید با استراتژی
شرکت ادغام شود (رابرتز2114 ،؛ تسکری .)2114 ،اگر چه تمرکز بر روی مدیر عامل نیست ،روشن
است که در نهایت ،نقش مدیر عامل برای اطمینان از این وقایع ،باید برجسته شود.

Tschirky
Nguyen, N. T. D., & Aoyama

1
2
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نتیجه گیري
این نوع از تحقیقات مدیریت فنآوری و تجزیه آن به بر اساس سطوح عملکردی رهبری ،قصد
دارد اولین گام در جهت بهکارگیری آرمانهای اصول عملکردی مدیریت فنآوری در تمام سطوح
سازمان ،ترسیم نماید .یک سیستم یکپارچه و جامع از توسعه رهبری را فراهم کند تا تکنولوژی به طور
موثر در استراتژی شرکت ،اجرایی شود .این مطالعات ،نشان میدهد که در شرایط کلی ،چالشها و
انتظارات نقش رهبران فنآوری ،از نظر سطح عملکردی ،متفاوت است .همچنین نشان داده شدهاست
که میزان تحقیقات انجامشده به میزان قابلتوجهی تغییر میکند و مطالعات در زمینه ی مدیریت
فنآوری ،راهی برای رسیدن به آرمانهای عملکردی است .با توجه به بررسی های انجام شده ،جمع
بندی زیر ارائه می گردد:
سطح  :1مدیریت دیگران بیشترین سطح مورد تحقیق است که در چندین بازبینی نشانداده
شدهاست .تمرکز اکثر مطالعات در این سطح ،بر روی عوامل فردی بوده است که اکثر یافته ها برای
سطح یک بوده است و در سطوح باالتر اعمال نمیشود.
سطح  :2مدیریت مدیران ،که در اینجا گسترش یافت تا سطوح چندگانه مدیران میانی را شامل
شود ،دارای بدنه قابلتوجهی از تحقیق است ،اگرچه به اندازه سطح  1نیست .هیچ پژوهشی در مورد
چالشهای گذار از سطح  1به سطح  2یا سطوح باالتر مدیریت میانی وجود ندارد،
سطوح  4 a ،3و  ، 2 aمدیران عملکردی ،در درجه اول با تمرکز روی سطح  2 aتحقیق شدهاند.
مطالعات در زمینه ی مدیران عملکردی در مدیریت فناوری ،بسیار محدود است.
سطوح  2 ،4و 2؛ گروه و مدیران شرکت؛این سطوح با بیشترین نواقص در تحقیقات مدیریت
فنآوری ،روبرو هستند .رهبری ارشد برای بسیج استراتژیک فنآوری مهم است و نیازمند توجه جدی
به تحقیقات بیشتر ،است.این نقص در چندین روش نمایان میشود .تنها تعداد کمی مطالعات وجود
دارد که به مدیر عامل یا سایر مدیران ارشد به عنوان بخشی از مدیریت فنآوری ،اشاره میکنند به
نظر میرسد که هیچ تحقیق مدیریت تکنولوژی در سطح  ،2مدیر گروه وجود ندارد .این تحقیق حاضر،
در مورد مدیرعامل قادر به تمایز بین مدیران عامل در سطوح  4و  2نیست.
عدم وجود تحقیق در سطوح باالی مدیریت فنآوری موضوعی است که باید در اولویت قرار گیرد.
بنابراین از الزامات تحقیق در زمینه ی رهبری تکنولوژی در سازمان ،باید سطوح مدیریتی و مهارت
های هر سطح ،به خوبی تبیین شود .اگر الزامات رهبری از سطحی به سطحی تغییر کنند ،باید اصول
عملکردی مشخص شود و یک رویکرد رهبری بهینه برای هر سطح ،به رهبران ،آموزش داده شود.
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