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کنـد. لـذا    گیري درمورد آن کمـک مـی   بنگاه و در نتیجه تصمیم فناوريابزاري است که به درک بهتر توانمندي  فناوريارزیابی 

هـاي مختلفـی بـراي    بدین منظور مدل .را ارزیابی کردآن جدید بایستی ابتدا وضعیت موجود  فناوريکارگیري هدرجهت توسعه و ب

هـاي  با استفاده از مدل ارزیـابی پانـدا و راماناسـن، سـطح توانمنـدي      ،ین مقالهارائه شده است. در افناوري ارزیابی سطح توانمندي 

بعد فرعی مورد ارزیابی قرار داده شده است. براي تعیین میزان تـاثیر هـر یـک از     9بعد اصلی و  3 شرکت ایران ترانسفو در فناورانه

Dematelک ابتدا با استفاده از تکنی ،ها) بر سطح توانمندي شرکتابعاد فرعی(شاخص
2
روابط متقابل عوامل موثر بر سطح توانمندي  
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صـورت سرشـماري انجـام شـده     آوري اطالعات بهجمع اند ورا مدیران میانی، ارشد و کارشناسان شرکت ایران ترانسفو تشکیل داده

 است.
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  مقدمه - 1

 رويپیش موضوع ترینمهم ،فناوري از مؤثر گیريبهره شاید

 آینـده  در رونـد  ایـن  مطمئنـا  و باشـد  حـور مفناوريهاي شرکت

در سـطوح   فنـاوري بـا پیشـرفت    ،امـروزه  ].4[خواهد شد تشدید

هاي مدرن نیاز بـه  فناوريضرورت استفاده از  مختلف و همچنین

شود. ارزیابی یـک ابـزار   بیش از پیش احساس می فناوريارزیابی 

و  فنـاوري یا چارچوب فکري است که بـه درک بهتـر نسـبت بـه     

 فنـاوري  ارزیـابی  ].8[کنـد گیري درخصوص آن کمک میتصمیم

تر از وضـع  آورد که با داشتن درک عمیقوجود میهاین امکان را ب

-موجود، براي آینده تصمیمات بهتري گرفته شود. همچنین مـی 

ـ  تر از وضـع موجـود   تواند براي داشتن یک دید جامع ه فنـاوري ب

  ].9[مدیریت کمک کند

هـا بـا   هـا و سـازمان  مدیران فنی و کارشناسان خبره شـرکت 

بـه تعیـین حـدود    طور ذهنی قادر هشده  بتوجه به تجارب کسب

-نظر مـی . بههستند فناوريهاي مختلف توانایی شرکت در حوزه

هـاي ذهنـی،   رسد ابزار مناسب جهت تایید و تصدیق این تخمین

ها دهد که مدل. تجربه نشان میاست فناوريهاي توانمندي مدل

بایسـتی دو   ،شـود کـار گرفتـه مـی   ههایی که در شرکت بـ و روش

؛ ساده و قابل فهم باشد و ثانیـا؛  اوال :خاصیت اساسی داشته باشد

 ،از طـرف دیگـر   .در زمان کوتاه و قابل قبولی نتیجه را ارائه دهـد 

یکـی از وظـایف مـدیران اسـتراتژیک      فنـاوري ارزیابی و ممیـزي  

ــی ــت   م ــه شــرایط محیطــی و قابلی ــا توجــه ب ــه ب ــا و باشــد ک ه

هـا و   راهبـرد  ،هاي خود و همچنین بررسی نقاط ضـعف  توانمندي

هاي الزم را جهت رشد سازمان و تحقق اهـداف آن   تگذاريسیاس

  ].3[ددهنمیانجام 
  

 تعاریف  -2

-ها و سیسـتم ها، محصوالت، ابزار و روشتمام دانش :فناوري

شود تا محصـول یـا خـدمتی    هایی است که به خدمت گرفته می

فرایند انتقال و تبدیل منـابع بـه محصـوالت از     فناوريارائه شود. 

  ].10[طریق دانش، تجربه، اطالعات و ابزار است

آن سـطح   فرآینـدي اسـت کـه در    :فناوريارزیابی توانمندي 

شود سازمان اندازه گیري می فناورانههاي ها و تواناییفعلی قابلیت

هـم   سـازمان شناسـایی شـود و    فناوريتا هم نقاط ضعف و قوت 

آل سازمان را با رقبـا بـا سـطح ایـده     فناورانههاي بتوان توانمندي

  ].2[دمقایسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب اقدام کر
  

  مرور ادبیات -3

هاي مختلف مورد بررسی از دیدگاه فناورانهارزیابی توانمندي 

 فناورانـه منـدي  تواناز منظـر لیندسـی ارزیـابی     است. قرار گرفته

هــا و عبارتسـت از فرآینــدي کـه بــه کمـک آن ســازمان قابلیـت    

ود را با لحـاظ کـردن اهـداف بلندمـدت     فناورانه خهاي توانمندي

  ].11[دهدمورد بررسی قرار می

اسـت   یتحلیلـ  رتر معتقد است ارزیابی توانمنـدي فناورانـه  پو

و هدف آن  فناورانههاي جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف دارایی

-شرکت در مقایسه با رقبـاء و پیشـرفته   فناورانهارزیابی موقعیت 

  .]12[هاستفناوريترین 

هـاي فنـی،   در یک صنعت شامل مهـارت  فناورانههاي قابلیت

هاي اعضاء مدیریتی و نهادي است و حاصل تلفیق دانش و مهارت

هاي نوآوري تنها یـک جنبـه از   بنگاه در طول زمان است. قابلیت

اي است که شیوهفناورانه هــاي است. قابلیت فناورانههاي بلیتقا

هـاي افـراد،   هـا، یـادگیري  یک سازمان تمام مواردي چون مهارت

-جسم شده در ماشینمهاي هاي فناوريهاي تحصیلی، صالحیت

آمیزد تا مانند یک سازمان عمل کند. ایـن  را درهـم می... آالت و 

ین اعضاء، جریان کارآمد اطالعـات  فرآیند همراه با تعامل دائمی ب

  .]2[افزایی استها و همگیريو تصمیم

 هاي ارزیابی:روش -3-1

، انتخــاب معیارهــا و روش فنــاوريمعمــوال فرآینــد ارزیــابی 

کـل فرآینـد ارزیـابی     اهمیت زیادي داشـته و بـر   فناوريارزیابی 

ي و فنـاور توجه به هـدف مـوردنظر از ارزیـابی     با .تاثیرگذار است

ــابی  آن،همچنــین ماهیــت  ــوع روش و معیارهــاي مــرتبط ارزی ن

در منـابع مختلـف    .متفاوت بوده و نیازمند بررسـی اسـت   فناوري

ي بیان فناورهاي هاي مختلفی براي ارزیابی سطح توانمنديروش

ها در سه بخـش کلـی بـه شـرح جـدول      این مدل]. 1[شده است

  گردد. بندي میدسته 1شماره 
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 ]6هاي ارزیابی توانمندي فناورانه[بندي مدلدسته - 1جدول 

 فناوريهاي ارائه راهکار جهت جبران شکاف مدل فناوريهاي ارزیابی علل بروز شکاف مدل فناوريهاي تعیین شکاف مدل

   فناوريمدل اطلس 

  مدل پورتر 

 مدل پاندا و راماناسن 

 مدل فلوید 

  فناوريمدل مدیریت نیازهاي 

 ي فناورمدل ارزیابی محتواي 

 ي فناورمدل ارزیابی موقعیت 

 مدل ارزش افزوده اقتصادي

  مدل فورد  

  مدل لیندسی  

   فناوريمدل اطلس  

  مدل فلوید  

   فناوريمدل مدیریت نیازهاي 

   فناوريمدل سطوح توانمندي  

 

  مدل فورد  

  مدل لیندسی  

  مدل فال  

  آروال  -مدل گارسیا

  مدل لین 

   فناوريمدل ارزیابی نیاز  

  فناوريهاي اطالعات مدیریت علم و مدل سیستم 

 مدل مدیریت نیازهاي فناوري 

 
 تريواضح نحو به فناوريهاي ارزیابی مدل از زیر بندي دسته

 را هامدل این کارکرد همچنین و نامبرده هايمدل کاربرد حوزه

  .دهدمی نشان

  
  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

 
  

  

  

 
  

  ]7فناورانه[هاي ارزیابی توانمندي مقایسه جایگاه مدل - 1شکل 

 
 ترانسفوی با شرکت ایرانیشناآ -4

تحـت لیسـانس شـرکت     1346ترانسفو در سال شرکت ایران

SIEMENS عنوان سازنده ترانسفورماتورهاي توزیع، فوق آلمان به

ــع ــواع      توزی ــاخت ان ــی و س ــدف طراح ــا ه ــی ب ــدرت روغن و ق

المللـی از قبیـل   ترانسفورماتورها، مطـابق بـا اسـتانداردهاي بـین    

IEC76 و VDE0532 .تاسیس گردید  

ترانسفو نـه  با ارتقاء به گروه ایران 1379ترانسفو از سال ایران

تنها در زمینه انواع ترانسـفورماتورهاي روغنـی و خشـک رزینـی     

هـاي  هـا، مـواد عـایقی، مقـره    خطوط انتقال، پست بلکه در زمینه

سرامیکی و تجهیزات ترانسفورماتور(مانند: کلیدهاي تنظیم ولتـاژ  

گیر، رادیاتور و نما، ترمومتر روغن، رطوبتباري، روغندر حالت بی

هاي ترانسپوز شده جهـت اسـتفاده در ترانسـفورماتور) نیـز     هادي

شـرکت   11هـم اکنـون از    ترانسـفو نماید. گروه ایـران فعالیت می

کننـده داخلـی و خـارجی    صد تامینتشکیل شده و با بیش از یک

مفتخـر بـه دریافـت     1377همکاري دارد. ایران ترانسفو از سـال  

-بوده و همچنین داراي تاییدیـه از شـرکت   ISO 9001گواهینامه 

 مدل پورتر-

مدل پاندا و -

 راماناسن

 مدل اطلس فناوري-

 مدل ارزش افزوده-

 مدل فال-

 مدل مدیریت نیازهاي فناوري-

 مدل ارزیابی نیاز فناوري-

 مدل لین-

 مدل گارسیا سالورا-

 مدل سیستم هاي اطالعات -

 مدیریت علم و فناوري-

مدل -

 لیندسی

 مدل فورد-

 مدل زلتی-

 مدل مدیریت نیازهاي فناوري-

 هامدل تجزیه و تحلیل قابلیت-

مدل شناسایی فناوري و ارزیابی -

 بازار

 مدل آمادگی سطوح فناوري-

 نوع سنجش

 حوزه کاربرد

 در سطح فرابنگاهی

 در سطح بنگاه

تعیین شکاف 

 فناوري

تعیین علل بروز 

 شکاف
 ارائه راهکار جهت جبران عقب ماندگی

 در سطح بنگاه
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اتریش جهت Elin آلمان وSIEMENSهاي ترانسفورماتورسازي 

و قـدرت    KV 400ساخت ترانسفورماتورهاي قدرت تا سطح ولتاژ 

MVA 315 است.   
  

  شناسی تحقیقروش -5

 فنـاوري گانـه سـطح توانمنـدي    هاي نـه شاخص مقالهدر این 

هاي: اکتساب، پشتیبانی، رانسفو(توانمندي در حوزهتشرکت ایران

رسـانی، خالقیـت،   راهبري، تولیـد، بازاریـابی و فـروش، خـدمات    

رتبه بنـدي   ANPطراحی مهندسی و ساخت) با استفاده از روش 

 فناوريها بر سطح توانمندي شده و میزان تاثیر هریک از شاخص

سو هدف از یک نوشتارشرکت تعیین شده است. ازآنجاکه در این 

-شرکت ایران فناورانهتبیین پارامترهاي موثر بر سطح توانمندي 

طرف دیگر با توجه به تکنیک انتخاب شده باید  ترانسفو بوده و از

خبرگان نیز رجوع گردد، ایـن تحقیـق از نـوع توصـیفی،      يبه آرا

  پیمایشی است.   

  ANPبندي هروش رتب -5-1

 معیـاره،  چنـد  گیـري تصـمیم  در پرکـاربرد  هايروش از یکی

گسـترش یافتـه    روش اسـت. ایـن   ANPاي شـبکه  تحلیل فرایند

 بـه  باال از(خطی حالت از هاوابستگی اگر یعنی ؛استAHP  روش

 سلسـله  گونه از مساله هم باشد، طرفهیک و) برعکس یا و پایین

 را غیرخطـی  سیسـتم  یا شبکه یک تشکیل و شده مراتبی خارج

  .]5[دهدمی

 Dematel روشبراي استفاده از این روش ابتدا بـا اسـتفاده از   

تاثیرپذیر معین شـده و  صورت تاثیرگذار و روابط متقابل عوامل به

 بـا  سیسـتم  یـک  در کلـی  هـاي اولویـت  به دستیابی سپس براي

 مناسـب  هـاي ستون داخلی در اولویت بردارهاي متقابل، تاثیرات

 واقـع  در(سوپرماتریس یک نتیجه در شوند.می وارد ماتریس یک

 مـاتریس  ایـن  از بخـش  هـر  که) شده بنديتقسیم ماتریس یک

 بدسـت  دهـد، می نشان را سیستم یک در خوشه دو بین ارتباط

 درنظرگرفته را شبکه کل شده، تشکیل اگر سوپرماتریس .آیدمی

 باشـد،  شـده  سـوپرماتریس لحـاظ   در نیـز  هاگزینه یعنی باشد،

 سوپرماتریس در هاگزینه به مربوط ستون از هاگزینه کلی اولویت

  حصول است. قابل شده نرمالیزه حد
  

  اهداف و سواالت پژوهش -6

هدف از اجراي این پژوهش تعیین میزان تاثیر هر یـک از      

بر راماناسن و پاندا هاي) معرفی شده در مدل ابعاد فرعی(شاخص

بنـدي ایـن   ترانسـفو و رتبـه  شرکت ایران فناورانهسطح توانمندي 

. این پژوهش از حیـث هـدف کـاربردي و از نـوع     استها شاخص

  باشد.روش پیمایشی می

  هشسواالت پژو -6-1

 فناورانهمیزان تاثیر هر یک از ابعاد فرعی بر سطح توانمندي  .1

 ؟سازمان چقدر است
عنوان تاثیرگـذار  هها) بر یکدیگر بارتباط زیر معیارها(شاخص .2

 یا تاثیرپذیر چگونه است؟
 

 معرفی مدل مورداستفاده در پژوهش -7
راماناسن و پانـدا ابـزاري جهـت     فناورانهمدل ارزیابی سطوح 

هـاي  هاي موردنیاز براي اجراي اولویـت تشخیص و تعیین قابلیت

 فناورانـه ه به بررسی سطوح توانمنـدي  است کها در بنگاه فناوري

  پردازد. بعد فرعی می 9بعد اصلی و  3در 

هـاي  بندي ابعـاد توانمنـدي  دهنده دستهنشان 2شکل شماره 

  است.اساس مدل پاندا و راماناسن رب فناورانه
  

  جامعه آماري  -8

با توجه به نیاز رجوع به نظر خبرگان، در این تحقیق مدیران 

عنوان خبرگان، ترانسفو بهمیانی، ارشد و کارشناسان شرکت ایران

ــع  ــکل داده و جم ــاري را ش ــه آم ــه روش جامع ــات ب آوري اطالع

ویژگی جامعه آماري  2جدول شماره  .سرشماري انجام شده است

  دهد. را نمایش می
  

  هاي پژوهشمعرفی شاخص -9

ــماره  ــکل شـ ــلی و   3شـ ــاي اصـ ــدف، معیارهـ ــاط هـ ارتبـ

 دهد.ها) را نشان میزیرمعیارها(شاخص
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  ]6فناورانه[ هايبندي ابعاد توانمنديدسته -2شکل 
 

 ه آماريع: خصوصیات جام2جدول 

 میانگین سابقه کار تعداد تحصیالت ردیف

 16 15 لیسانس 1

 12 10 فوق لیسانس 2
  

  ها)معیارها(شاخصزیر                                                                     معیارهاي اصلی                                                    هدف

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  یکدیگر هاي پژوهش باارتباط شاخص :3کلش

شناسایی 

عوامل موثر بر 

 سطح فناوري
W 

 C1 هاي راهبردي توانمندي

  

 C2 هاي فناورانه تاکتیکی توانمندي

  

 C3     هاي فناورانه مکملتوانمندي
 

 C1-1 توانمندي خالقیت             

 C1-2 توانمندي طراحی و مهندسی   

 C1-3 توانمندي ساخت                

 C2-1 توانمندي تولید                  

 C2-2 توانمندي بازاریابی و فروش    

 C2-3 رسانی       توانمندي خدمات

 C3-1 توانمندي اکتساب          

 C3-2 توانمندي پشتیبانی          

 C3-3 توانمندي راهبردي          

 اناسن و پاندافناورانه راممدل ارزیابی سطوح 

 توانمندي اکتساب

 توانمندي فناورانه راهبردي توانمندي فناورانه تاکتیکی فناورانه مکملتوانمندي 

 توانمندي پشتیبانی

 توانمندي راهبري

 توانمندي تولید

 توانمندي بازاریابی و فروش

 رسانیتوانمندي خدمات

 توانمندي خالقیت

 توانمندي طراحی و  مهندسی

 توانمندي ساخت
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  ترجیحات عددي مقادیر تعیین -10

براي توصیف عددي ترجیح هر یک از معیارهاي اصلی نسبت 

  استفاده گردید.  3به هم و نیز زیرمعیارها نسبت به هم از جدول 

بوده و بوسیله  این ترجیحات نشان دهنده نظرات خبرگان

پرسشنامه جمع آوري شده وبا میانگین گیري ساده امتیاز مربوط 

                                                               به هر معیار یا زیر معیار مشخص گردیده است.
  

  ]14[ترجیحات -3دول ج

 عددي مقدار ترجیحات 

 No influence 0  اثرگذاري بدون

 Very Low influence 1 اثرگذار کم بسیار

 Low influence 2 کم اثرگذاري

 High influence 3 زیاد اثرگذاري

 Very high influence 4 گذار اثر بسیار

     

محاسبات و یافته هاي پژوهش -11

معیارهـاي   ترجیحـات M1  و Mهاي ارتباط مستقیم ماتریس

ایـن   .دهـد نشـان مـی   یکـدیگر اصلی و زیرمعیارها را نسـبت بـه   

گیري سـاده از نظـرات خبرگـان طبـق طیـف      معیارها با میانگین

  حاصل شده است. 3 شماره شده در جدولمعرفی 
 
 

 
C1 C2 C3 

C1 0 3.8 3.6 

C2 3.5 0 2.8 

C3 3.8 3.3 0 

 

C1-1 
C1-2 C1-3 C2-1 C2-2 C2-3 C3-1 C3-2 

C3-3 

C1-1 0 3.8 2.5 4 3 2.5 3.5 3.3 3 

C1-2 1 0 2 3.3 3.5 3.8 2.3 2.5 2.5 

C1-3 2 2.3 0 2.5 2.8 3 3.3 3.8 2 

C2-1 2.3 2.5 3 0 1 1.5 1.8 2 2.5 

C2-2 2.8 1 1.5 1.8 0 2 2.8 1 4 

C2-3 4 1 2 2.3 2.5 0 3 2 1.3 

C3-1 3.8 3.5 3 2 2.3 1 0 1 2.5 

C3-2 2.5 3 2.8 3.3 1 4 1.5 0 1.5 

C3-3 2.5 2.8 3 4 2 2.8 3.5 3 0 

  

ارتباط مسـتقیم عناصـر را نسـبت بـه      M1و  Mهاي ماتریس

هـا و سـپس   با نرمال کردن ایـن مـاتریس   .دهدنشان می یکدیگر

توان ارتباط هریک از زیر معیارها را بر ماتریس کامل میمحاسبه 

  یکدیگر مشخص نمود.

که در ایـن   m = K*Mنرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم:  �

  شود. صورت زیر محاسبه میبه k فرمول

 محاسبه ماتریس ارتباط کامل �

  

M1= 

M= 
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C1-1 C1-2 C1-3 C2-1 C2-2 C2-3 C3-1 C3-2 C3-3 

C1-1 .32 .53 .48 .59 .46 .32 .54 .48 .36 

C1-2 .38 .32 .39 .48 .41 .45 .42 .38 .40 

C1-3 .43 .42 .34 .47 .40 .45 .47 .44 .40 

C2-1 .36 .36 .42 .31 .29 .33 .44 .33 .35 

C2-2 .39 .32 .33 .38 .25 .43 .40 .30 .41 

C2-3 .44 .33 .36 .41 .35 .29 .42 .34 .33 

C3-1 .45 .44 .42 .43 .37 .36 .34 .33 .39 

C3-2 .41 .41 .41 .47 .32 .45 .39 .29 .35 

C3-3 .47 .38 .47 .56 .40 .47 .51 .45 .35 

  

  ايتعیین ارزش آستانه

منظــور تشــریح روابــط ســاختاري میــان عوامــل و حفــظ بــه

بـراي فیلتـر    Pاي پیچیدگی سیستم الزم است که ارزش آسـتانه 

تنهـا برخـی از    تـدوین شـود.   Tکردن تاثیرات ناچیز در ماتریس 

اي بیشـتر از ارزش آسـتانه   Tکه تـاثیر آنهـا در مـاتریس     معیارها

اي برابر با میانگین معموال ارزش آستانه .باید انتخاب شوند ،است

بـر ایـن    شـود. رفته مینظرگدر Tهاي ماتریس حسابی کلیه درایه

 محاسـبه گردیـد.   41/0اي برابر ارزش آستانه قالهم اساس در این

اي عـواملی کـه بـر یکـدیگر تاثیرگـذار      با محاسـبه ارزش آسـتانه  

  .استنشان داده شده  4 شماره در جدول ،هستند

  

 : نحوه تاثیر گذاري شاخص ها بر یکدیگر4جدول

C3-3 C3-2 C3-1 C2-3 C2-2 C2-1 C1-3 C1-2 C1-1  

 � �  � � � �  C1-1 

  � � � �    C1-2 

 � � �  �  � � C1-3 

  �    �   C2-1 

�   �      C2-2 

  �  � �   � C2-3 

     � � � � C3-1 

   �  � � � � C3-2 

 � � �  � �  � C3-3 

  

  ها)بندي زیرمعیارها(شاخصرتبه -11-1

ـ    ايهاي مقایسـه با توجه به ماتریس وسـیله  هبدسـت آمـده ب

  ANPهـا بـا روش   بنـدي شـاخص  منظور رتبهتکنیک دیمتل و به

  توان سوپرماتریس موزون را محاسبه نمود.می

  

  

  

  

  

  

T= 
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 هدف معیارهاي اصلی زیر معیارها
  

C3-3 C3-2 C3-1 C2-3 C2-2 C2-1 C1-3 C1-2 C1-1 C3 C2 C1 W   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W هدف 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C1  معیارهاي

 اصلی
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C3 

0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.27 0.27 C1-1 

زیر 

 معیارها

0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.03 0.03 C1-2 

0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.13 0.13 C1-3 

0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.05 0.05 C2-1 

0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.12 0.12 C2-2 

0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.12 0.12 C2-3 

0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.13 0.13 C3-1 

0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.06 0.06 C3-2 

0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.073 0.07 0.07 C3-3 

                   
  سوپر ماتریس موزون -4 شکل

  

ها به قرار بندي شاخصموزون، رتبهبا توجه به سوپر ماتریس 

  خواهد بود. رزی

  

  گیري:تحلیل و نتیجه -12

کننـده جـواب   بیان WANPبندي بدست آمده توسط بردار رتبه

بندي اهمیت شـاخص   براساس این رتبه .سئوال اول تحقیق است

ــت ــدي خالقیـ ــاب)0.274C1-1(توانمنـ -C3(، توانمنـــدي اکتسـ

به ترتیب بیشترین  )=0.125C1-3(و توانمندي ساخت )0.129=1

شـرکت   فنـاوري اهمیت و در نتیجه بیشترین تـاثیر را در سـطح   

تـوان نتیجـه گرفـت جهـت ارتقـاء سـطح       ترانسفو دارد. مینایرا

اي باشـد  گونـه هانتخاب شده باید ب راهبرددر این شرکت،  فناوري

تا به ترتیب توانمندي خالقیت، اکتسـاب و توانمنـدي سـاخت را    

 فناورانـه تقویت کند. این بـدان معنـی اسـت کـه مزیـت رقـابتی       

البته تنهـا بـا    ؛شرکت وابستگی شدیدي به سه شاخص فوق دارد

الل کـرد کـه تقویـت کـردن     دتـوان اسـت  اتکا به این نتـایج نمـی  

شرکت منجر  فناورانهن به توانمند شد شده حتماهاي ذکرشاخص

زیرا شکاف بین وضع موجود و وضع مطلـوب در هـر    ،خواهد شد

-رو پیشـنهاد مـی  از این ؛ها نیز باید سنجیده شودیک از شاخص

هـاي  گردد با استفاده از همین مدل(پاندا و راماناسـن) نیازمنـدي  

شرکت نیز سنجیده شود و براساس این دو پارامتر یعنـی   فناوري

در هر شـاخص   فناورانههر شاخص و میزان شکاف میزان اهمیت 

تصمیم مقتضی اتخاذ گـردد. در تحقیقـی کـه توسـط خمسـه و      

 فناورانــهدر خصــوص ســطح توانمنــدي  1393قضــاتی در ســال 

هـاي  میـانگین وزنـی شـاخص    ،شرکت هپکو انجـام شـده اسـت   

% محاسبه شده است که موید 69/74توانمندي خالقیت و ساخت 

ه شده در سطح توانمنـدي یـک شـرکت    هاي گفتاهمیت شاخص

بندي بدسـت آمـده در تحقیـق حاضـر     است. همچنین طبق رتبه

-C2(توانمنـدي تولیـد   ،)C1-2=0.032(توانمندي طراحی مهندسـی 

هاي آخر در رتبه )0.062C3-2(توانمندي پشتیبانی و) 0.052=1

شـرکت   فناوريقرار داشته و کمترین تاثیر را در سطح توانمندي 

توان ترانسفو دارند. در این مورد نیز تنها با به این نتایج نمیایران

در این موارد نیـز سـنجیده شـود.    فناورانه اتکا کرد و باید شکاف 

تاثیر  4 شماره همچنین براي پاسخ به سئوال دوم تحقیق، جدول

دهد. با بررسی این جدول ها بر یکدیگر را نشان میدرونی شاخص

-C1(اینجا نیز شاخص توانمندي خالقیتگردد که در مالحظه می

یعنـی تقویـت ایـن     ؛هـا دارد بیشترین تاثیر را بر دیگر شاخص) 1

بـالعکس. در   ها خواهد شـد و شاخص باعث تقویت دیگر شاخص

ها در تاثیر بر دیگر شاخص )C3-1(اینجا شاخص توانمندي اکتساب

 )C2-2(رتبه دوم را دارد و شـاخص توانمنـدي بازاریـابی و فـروش    

  .ها داردکمترین تاثیر را بر دیگر شاخص
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