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 مقدمه -1
 ریاستتتت که در دو دهه اخ   یاز مباحث  فناوری  تی ریبحث مد  

و  یبه رن شتتدس استتت و  نش رن در توستتعه صتتنعت یادیتووه ز

 .[1]قرار گرفته است دیکشورها مورد تأک یتمام یاقتصاد

سازما     یروی  فناوری سعه  ست و با  یو مل یمحرکه تو  از دیا

 وروری  .ردیقرار گ یمورد بررستت یو دا ش فن یافزارستت ت منظر

های ودید قابل حصتتول فناوریدر محصتتول از یریق استتتفادس از 

ووود  فناوریمتغیرهای تاثیرگذار زیادی در ا ت اب  .[12]استتتت

های تولیدکنندس دارد و با تووه به اینکه اهداف و وضتتع ستتازمان 

عوامل برای هر متغیر متفاوت دروه اهمیت این  ،یکستتان  یستتت

موثر و بهینه برای همه    فناوری شتتتود ی   بنابراین  می  ؛استتتت

سازمان  ها معرفی کرد.سازمان  شاخه  پس برای  هایی که در ی  

 .د مومناسب و بهینه معرفی  فناوریشود ی   می ،کندکار می

 ، چاب  و  محورعنوان ستتتازما ی دا ش هشتتترکت م نا بویلر، ب   

 رد توا مند ایران، بویلر صتتنعت رهبری" ا دازیادگیر دس با چشتت 

 المللیبین بازارهای در شدس  شناخته  و تجهیزات ساخت  و یراحی

 و سهامداران  مشتریان،  برای پایدار ارزش خلق بر "1411 سال  تا

صب،  ساخت،  تامین، یراحی، یریق از ذینفعان سایر    ا دازی،راس  

 و بویلر ا واع زمینه در پروژس مدیریت و خدمات ارائه مالی، تأمین

را  صتتنایع ستتایر و پتروشتتیمی گاز،  فت،  یروگاهی، تجهیزات

ست    سریع  سرلوحه خود قرار دادس ا صنایع   فناوری. تغییرات  در 

در صتتنایع  فناوریت  یروگاهی از ی  ستتو و عدم ارزیابی مدیری

ضتتترورت این پژوهش را رشتتتکار   ،از ستتتوی دی ر بزرگ و مادر 

 سازد.می

جایی  یابی      از ر  هدف ارز با  یت     عملکردکه این پژوهش  مدیر

در شرکت م نابویلر شکل گرفته است و تاکنون در صنایع     فناوری

ب صتتوش شتترکت م نا  های گروس م نا وشتترکت  یروگاهی ایران،

ت یابی مدیریاز یرفی ارز بویلر چنین پژوهشی ا جام  شدس است و

گیرد، لذا این پژوهش دارای با ی  مدل بومی صتتورت می فناوری

 .است وروری 
 

 مرور ادبيات -2
 رد توا دمی که است  مهندسی  دا ش و عل  از پیکری ،فناوری

صوالت  یراحی ستجو  در یا فرریندها یا مح   ودید دا ش برای و

 مدیریت ،تحنینات از برخی در .[31]گیرد قرار استتتتفادس مورد

 و فنی دا ش از موثر استتتتفادس برای توا مندی عنوانبه فناوری

شی  فناوری مدیریت تعریف این یی. دشو می بیان هامهارت  چال

هت  در استتتتت نا  و ناوری  ارت جاد  و مووود های ف  و دا ش ای

سخ  در ودید هایمهارت سب  محیط به پا   از. امروز رقابتی وکارک

 سحوز ی  فناوری مدیریت امریکا، ملی تحنینات شورای  دیدگاس

شته بین سعه  ریزی،یرح با که ایر  هایتوا مندی سازی پیادس و تو

 ی  عملیاتی راهبردی و اهداف تحنق و دادن شکل  برای فناورا ه

ساب،  ا ت اب، مدیریت فناوری مدیریت .دارد سروکار  سازمان   اکت

کارگیری  عه  ،(برداریبهرس)ب عه   و( بهبود)توستتت ناوری  اشتتتا   ها ف

 [. 11]است

یت    استتتتاستتتی مفهوم ناوری  مدیر   حوزس ی   عنوانبه  ف

شته بین ست  عملی کاربرد و مطالعه ای، برایر  فناوری مدیریت .ا

 جادای مدیریت و مهندسی علوم، هایرشته بین ارتبایی حلنه ی 

 .[33]کندمی

.  یافت توستتعه میالدی 13۹1دهه در فناوری مدیریتمفهوم 

سب  منبع ی  عنوانبه فناوری تاثیر  نایعص  برای رقابتی مزیت ک

ضوع  امروزس تولیدی،   حوزس این بازی ران و دولت پذیرش مورد مو

 هب رن بر مدیریت چ و  ی و فناوری درک ،ترتیب این به .استت 

ضوعی    نر بر مدیریت و فناوری درک. گرددتبدیل می کلیدی مو

 .[14]ا جامید فناوری مدیریت یعنی ودید دا شی حوزس توسعه به

یت    ناوری  مدیر  تأثیر  همچون منوالتی ،ملی ستتتط  در ف

  با ارتباط در ر ان رموزشتتتی  یازهای مردم، بر فناورا ه تحوالت

  زیستتت پیامدهای وایمنی  و ستتالمتی بر فناوری تأثیر ،فناوری

ست   . گیردبرمی در را فناوری محیطی  سط   در فناوری هایسیا

  تغییرات از استتتفادس برای چارچوبی واقع در ستتازمان و دولت

 .[31]هستند سازمان کارکنان و وامعه منافع وهت در فناورا ه

 به فردی به منحصتتر ویژگی فناوری مدیریت حوزس بودن  و

 در شدس استفادس ابزارهای غلباست. ا ب شیدس شاخه این بزارهایا

شته  این شت  سایر  از شدس گرفتهکاربه ابزارهای ر ست ههر   درور .ا

 مدیریت   محننان  اگر که  کند یم مطرح را گالیه  این مناله   در

شان  ارائه وای به یفناور  سایر  هایکنفرا س و مجالت در مناالت

 فناوری مدیریت ت صتصتی   ستمینارهای  و هامجله به ها،هرشتت 

شان  تووه شی  سپیکر داد د،می   شته  این دا  ستحک  ر  رن از تر م

 .[33]استبودس  تاکنون کهشد می چیزی

 توسعه  با ندچره، دارد صحت   یز ابزارها مورد در موضوع این 

شرفت  و صی   ابزارهایفناوری  مدیریت پی ص  شکل  حال در  یز ت 

کارا ش  و فال  .اشتتتدب یم گرفتن ع   در هم طال های  ،ایهم   ابزار

 گردروری را فناوری مدیریت وملهاز مدیریت، م تلف هایسحوز

ت مدیری ابزارهای ب ش ر. همچنین ر ها دا د مودس بندی هیبن و 

شکل  و بن اس سط   ررا د رن ی،فناور   چون ییبزارهاا گروس از مت

در ظر تحنیق و توستتتعه  مدیریت و اکتستتتاب ،راهبرد پورتفلیو،

شته  صاددان ( 133۹)شوم تر  یوزف [.22]ا ددا  رلما ی رورم ا اقت

 بنیان در ویژسبه رقابتی، داریستترمایه در القیتخ که بود مدعی
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  هایخا وادس شدن  زیاد با ،درواقع. یابدمی تبلور ودید هایشرکت 

  شتتوم تر دهد،می رخ رقابتی داریستترمایه در خالقیت صتتنعتی

 موفنیت و رو ق اصتتتلی منبع کاررفرینان ستتتود که بود معتند

ست  صنعتی    ظرمد که ر  و ه صنعت،  در خالنیت فرریند این و ا

 و اعتبار خلق هایپدیدس تمام حلراس و کلید ،است   ورور کاررفرین

  توستتعه کا ال از کاررفرینا ه هایفعالیت این همه و استتت ثروت

 .کندمی عبور فناوری مدیریت و  وروری

ناوری  یدات  محصتتتوالت، با  ف مات   و تول یابی   یا  و خد   بازار

 های وروری یی د یا مردم همه ز دگی سب   .کندمی گریولوس

  بریسبهر و تولید و محصول فناوری تکامل. است کردس تغییر ودید

  کاهش  یا  رقابتی  مزیت  خلق برعالوس توا د می  وین فناوری  از

 و وکارکستتتب ودید هایحوزس ایجاد یا و ستتتازمان هایهزینه

 ورود. ب ردازد ثروت خلق به فناوری رن غیرمستتتنی  هایدامنه

سته  صنایع  و سازی اتومبیل فناوری سته  رن به واب  لیدوت به توا 

ست   یکال هایسرمایه   ،اوتماعی رفاس و راحتی برعالوس که یازد د

  فراوان م رب اثرات همچنین و مردم ز دگی فرم و سب   تغییر

 فراوا ی شتتکل به  یز ثروت خلق به محیطی زیستتت و اوتماعی

 روتث که  یستتت فناوری این که کرد تصتتری  باید البته. ب ردازد

سب  و موثر شیوس  این بلکه ؛کندمی خلق  اوریفن از گیریبهرس منا

 افزایش برای فناوری از وقتی. روردمی پدید را ثروت که استتت

  هاکاال تهیه برای رن از همچنین و شودمی استفادس منابع به ارزش

 ییعن. ددرگمی خلق ثروت ،شود می گرفته بهرس رقابتی خدمات و

یت    ناوری  مدیر جاد  را خوشتتتب تی و ثروت که  استتتتت ف   ای

ید  می ما ناوری درک  .[3]  عه حوزس      ف به توستتت یت بر رن  مدیر  و 

 .[14]ا جامید فناوریدا شی ودید یعنی مدیریت 

شوری  هر ست     بتوا د که ک   مدیریت بهتر را خود فناوری سی

 فناوریمدیریت  .[2]. شتود می  ائل اقتصتادی  هایمزیت به کند

مدیریت ا ت اب، اکتساب، بکارگیری)بهرس برداری(، توسعه)بهبود(   

 .[11]ها است فناوریو اشاعه 

 فرریندهای   از لحظه  به  لحظه  بازخورد  فناوری  مدیریت   در

  اب ثروت خلق گاس و گیردمی صورت  یابی بازار هایرمی ته و بازار

  گاس کهصتتتورتبدین افتد،می اتفاق شتتترکت هایهزینه کاهش

  ارائه خایربه ،است شدس  رن صرف  هزینه و وقت هاماس که ایپروژس

  یرح از بازار به رقیب سوی از خدمت یا محصول ی  بهتر و زودتر

ضایی  چنین در. شود می متوقف فعلی،  نهات  ه  کردن پیدا ادامه ف

 یتمدیر و فناوری مدیریت بلکه ؛ یستتت بر ام یبی و شتتکستتت

 .[36]هاستهزینه و بحران ،زمان

صلی  هدف ست  رن فناوری مدیریت ا   صحی   شناخت  با که ا

  پیشتتترفته هایفناوری ب ش در باالخص فنی، تحوالت ماهیت

 هاتن  ه که  ماید ساما دهی  ر چنان را فوق تحوالت ، ماید تالش

  هایفناوری به ایمینان با بتوا د م تلف هایبن اس و هاشتترکت

 در ار ر ها موفنیت زمینه یلبی،فرصتتت با بلکه ؛ ماید اتکا خود

 برخالف فناوری مدیریت.  ماید فراه   یز وها ی رقابت عرصتته

  خود اصلی  هدف که صنایع  مهندسی  و صنایع  مدیریت هایرشته 

ست،   مودس تولید کارایی ارتنای و بهبود صرف  را   اب دارد سعی  ا

سعه،  و تحنیق همچون فرایندهایی و "فناوری" روی بر تمرکز   تو

نال   وروری، ناوری  ا ت کاری  و ف ناوری  هم  کارگیری به   حوس ،ف

  هایبن اس در را مووود هایفناوری تعمیق و ودید هایفناوری

 .[33] ماید مدیریت و تعیین خدماتی، و تولیدی م تلف

ستتیستتت  و  ( تاثیر متغیرهای مهندستتی1231همتی) و ورع

  .[32]را مورد بررسی قرار داد د فناوری مدیریت دا ش بر مدیریت

یر با تاث فناوری( به بررسی فرایند مدیریت  1231ردمیت) و  وریان

 و فناوری مدیریت   الزامات  و فرریند  متغیرهای فناوری ایالعات،   

( با  1234همکاران) بادی ورفیض .[31]ا دپرداخته فناوری راهبرد

های      عه بر روی متغیر طال ناوری م ، ستتتیر راهبردیهای  و روش ف

سی قرار داد   فناوریی تکامل اختیاری و همکاران    [.16د]مورد برر

سه مدیریت   شور ایران و  فناوریبه منای سن اپور پرداختند   در ک

های     یاز   رموزش،که در رن متغیر عه   د رف  وام که  ،و  های  شتتتب

  [.1]ایالعتتاتی و محیطهتتای پویتتا را موردبررستتتی قرار داد تتد 

 هایشتتاخص  تأثیر بررستتی  ( به 1234بینی و استتکوئی) خوش

  نابعم به دسترسی   میزان و ا سا ی  منابع توسعه  ،فناوری مدیریت

شد  بر یبیعی صادی پرداختند  ر  (  نش1234قهرما ی)[. 11]اقت

  بینیپیش راستتتتای در را توستتتعه و تحنیق و فناوری مدیریت

سی   و کیفیت هایحوزس در سازمان  عملکردهای  وروری موردبرر

 ، به (1232 ژاد)الدینی و مطهری ضتتتیا    .[31]قرار دادس استتتت

ه ا د کمدیریت پرداخته و کاررفرین و کاررفرینی مفاهی  بررستتی

و مدیریت مناستتتب رن را      فناوری  ،در رن متغیرهای کاررفرینی  

( به بررسی  1232خراسا ی یرقی)  .[11]ا دمورد مطالعه قرار دادس

   .[۹]اختتته استتتتتپرد فنتتاوریمتتدیریتتت  و فنتتاوریی  مفتتاه

، عوامل حیاتی توستتعه یق و، تحنفناوریمدیریت  (،1232قویدل)

 و و رقابت وها ی شتتتدن     فناوری ، مدیریت   فناوری در مدیریت   

 .[13]اهمیت و ضتترورت تحنیق و توستتعه را بررستتی کردس استتت

سی  (، به1232حنافروش) ستیابی  منابع و فناوری برر ا  رن ب به د

های      عه متغیر طال ناوری م نال  و ف نابع   و ا دازس  قدرت  رن، ا ت م

تجربه و  (، با مطالعه متغیرهای1232باغبان) .[1]پرداخته استتتت

 پرداخته فناوری ا ت اب بر تاثیرگذار عوامل به بررستتتی فناوری

ست  سمیان) [. 4]ا شاخص (1232قا صنعتی را مورد  ،  های رقابتی 
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 صتتنعت، افزودس ارزش قرار دادس که در رن از متغیرهای بررستتی

ستفادس   داخلی  اخالص تولید صنعتی و مجموع  صادرات  سرا ه  ا

 فناوری مدیریت (، به1233خراسا ی)  یاراحمدی[. 11]کردس است 

صتتتنایع دار د، پرداخته      صتتتاحبان  مدیران  که  یهای چالش  و

ست  سرمایه  1233همچنین ایما ی) [.34]ا سی متغیرهای   (، با برر

العه به مط ،فنی عوامل ثروت، اقتصادی،  مسائل  فیزیکی، و ا سا ی 

 .[2]پرداخته استتتت فناوریاقتصتتتادی و مدیریت  رشتتتد عل  و

مدی    ژاد وقنبری ما ی  نش مح  و تحنیقو  فناوری  مدیریت   رل

سعه  سی قرار دادس   عملکردهای بر تو   .[1۹]ا دسازما ی را مورد برر

شهری)  سی متغیرهای  را  فناوری( مدیریت 1232بو  ،فناوریبا برر

داخلی موردمطالعه قرار  گذاریستترمایه و خاروی گذاریستترمایه

ست دادس  صم  به مطالعه( 1231صفری و محمدی)  .[1]ا  یریگ یت

م    ه       یک ب ت تتاب  پ  نی تر نتتهی در ا   فنتتاوری  ین ی ب شی روش 

را ی راهبردمدل    ( ی 12۹۹اولی و همکاران) . [12]ا د پرداخته 

اع  از  ،یطیمح طیمدل به  وع شتتترا   نیکه در ا  ا د کردسیراحی 

صاد  س یس  ،یعوامل اقت رن عوامل  ریو تأث یو اوتماع یفرهن  ،یا

ستتتچو [. ا3]شتتتودیستتتتازمتتان، تووتته ممورد ظر فنتتاوریبر 

را بتتا بررستتتی متغیرهتتای   فنتتاوری متتدیریتتت(، 3116)وکرامر

  کنترل م تلف ابزارهای  ،راهبردی اهداف  مدیریت،   های فعالیت  

یابی و  برای ظارت  ارز یت    در   ناوری  مدیر عه قرار    مورد ف طال   م

 وها ی رقابت بررستتی(، به 3116مچنین چئو گ)[. ه24]دا دادس

کت  از مه  بازار  در های داخلی شتتتر عه         ی طال با م ها ی  هادی و

و  گذاریمناستتب، ستترمایه  هایراهبرد وها ی، متغیرهای رقابت

ست  بازار  و فعلی مدیران ،(3116)همکارانفال و [. 31]پرداخته ا

رهای  وروری، یبا مطالعه متغ   را  فناوری  مدیریت   زمینه  در ریندس 

هرس    برد    و برداری ب ه قرار دادس      را بررستتتتی  [.  22]ا تتدمورد 

ساک  صول 3111)رما  مدیریت هایفناوری ( با مطالعه متغیرهای ا

 تولید و مهندسی  یراحی، توسعه،  و فروش، تحنیق و خرید ودید

  صتتتنعت در مدیریت هایفناوری راس مجدد به بررستتتی ارزیابی

اصتتتل،  ودید فناوری دیریتم ،"ودید JIT" ایجاد و ستتتاخت

 [.31]استپرداخته 

 به تووه و بررسی در فناوری(،  نش مدیریت 3111یان واریو)

ست   ا رژی در ووییصرفه    [. 2۹]ساال ه را مورد مطالعه قرار دادس ا

 فناوری مدیریت از استتتفادس و ( به بررستتی3114ها)ستتیریامکین

 و یوپنگ همچنین .[26]ا دپرستتنل پرداخته رموزش پیشتترفته

سرمایه ( با 3112لی)هیوا گ  فناوریگذاری و مطالعه متغیرهای 

گذاری ستترمایه برای رن صتتحی  ا ت اب و فناوریبه بررستتی 

( به بررستتی و شتتناستتایی  3112)چو و همکاران[. 23]ا دپرداخته

. [3۹]ودید پرداختند    فناوری ستتتازی عوامل موفنیت در تجاری   

مدیریتی و   (3111پارک و گوری)  مایز دا ش  ناورا ه  ، ت یت  ف ، اهم

به  ارتباط کستتتب  ،  فناوری عنوان عامل اثرگذار در کستتتب     وکار 

سط ا تنال      شارکتی تو شتیبا ی م امل  عنوان عدهندگان دا ش بهپ

 [.6]است فناوریکنندس برای فه  و وذب تسریع
  مهندستتی از استتتفادس مزایای بررستتی به (،3111توحیدی)

یت    در ارزش عات  مدیر ناوری  و ایال های        ف عه متغیر طال با م
نه  کاهش  وری،بهرس یت   ستتتود افزایش اداری، های هزی و کیف

 با فناوری به منایسه  (،3111همکاران) و شن  [.21]پرداخته است 
ناوری  ته    های ف به پرداخ طه بین  3111بویر)[. 21 د] امشتتتا ( راب

یت     ناوری مدیر نه       ف مان و بحران و هزی یت ز مدیر را مورد  ها و 
سی قرار دادس  ست]  برر سو وهکاپرا و  [. 36ا   (3113همکاران)کروپ

شتتترکت را با مطالعه  ا دازس و هاشتتترکت وکارکستتتب هایمدل
 ،فناوری توستتعه  در همکاری ،فناوری راهبرد متغیرهای ماهیت

ست ب هایراس سی قرار     فناوری روردن د شرکت مورد برر و ا دازس 
براستتتاس  فناوریبه معرفی مدیریت  (1311)دریجر [.21]ا ددادس

 [. 33]پرداخته است فناوریمالحظات 
  

 سواالت پژوهش -3
در  فناوریمدیریت عملکردی  هایشتتاخصهری  از عوامل و  -1

 دارد؟  شرکت م نا بویلر در چه وضعیتی قرار

به  -3 ندی شتتتتاخص رت یت مووود در    ب های عملکردی وضتتتع

ساخت بویلر و      فناوری مدیریت سی و  شرکت مهند تجهیزات  در 

 چ و ه است؟ م نا
 

 شناسی پژوهشروش -4
کاربردی بودس و با تووه به ا جام       ،این پژوهش از حیث هدف  

ای و مراوعه به شتتترکت م نا بویلر وگردروری     مطالعات کتاب ا ه     

شنامه، پژوهش     س سط پر صیفی  دادس تو شی  -از  وع روش تو  پیمای

ست. همچنین ب  شرکت م نا بویلر، این  ه ا دلیل ا جام پژوهش در 

 .شودمحسوب میتحنیق موردی  یز 

ب ا ه دادسوریردرروش و ابزار گ  شداز: رون رتادر این پژوهش ع

ت ای و ادب ی ظری  انه مب  یدر زم اه سای برای گردروری دادهکتاب ا    

ها از شتترکت با ابزار دادس یرورو روش میدا ی وهت ومع تحنیق

 پرسشنامه و مصاحبه. 

یات         به مرور ادب وه  با تو تدا  به در اب ندی شتتتاخص  رت های  ب

یت     عملکردی مدیر ناوری موثر بر  عات          ف طال فادس از م با استتتت

شی  تایج  پایان   ایکتاب ا ه و  ها امهکه عمدتا شامل مناالت پژوه

ست، کتب مرتبط  سایی و   ا شنامه   شنا س شاخص تهیه   14ای با پر

که     ید  یازدهی توستتتط    گرد عد از  ظرستتتنجی و امت  فر از  1ب
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کار در سال سابنه   13باالتر با حداقل  خبرگان)کارشناسی ارشد و   

اثرگذارتر تش صیص دادس شد    شاخص  امرتبط و ک   32، ت(کشر 

ل  دبرازش م با   رخر،اخص تنلیل یافت و در    شتتت 11به   و  هایتا  

عامل   6شاخص در   26و با تعداد  Smart PLSافزار مرپژوهش با  

مدل مفهومی پژوهش در          13و  که  فت  ید قرار گر تای عد مورد  ب

  PLS برازش شتتدس با و مدل ستتاختاری  هایی 1 شتتمارس شتتکل

Smart [.13]رمدس است 3 شمارس در شکل 

 
 [12]در شركت مپنا بویلر فناوري: مدل مفهومی مدیریت 1شكل 

 

شنامه   س ضاوت    پر ساس مدل فوق یراحی گردید با ق ای که برا

مورد تایید   12۹31 خبرگان و پایایی رن با ضتتریب رلفای کرو باخ

 قرار گرفته است.

 فر از کارشتتناستتان و   23شتتامل  ،وامعه رماری این پژوهش

خبرگان شاغل در شرکت م نا بویلر با مدارک تحصیلی کارشناسی  

ست      و شد ا سی ار شنا شد      . کارکنان باکار سی ار شنا صیالت کار  تح

سی    6126% شنا شکیل می  %2424و کار دهند.  از وامعه رماری را ت

گان حوزس مورد ظر پژوهش در           حدود بودن خبر به م وه  با تو

 ش تمام شماری استفادس شدس است.شرکت، از رو

                                                                            
 [12]: مدل ساختاري در حالت معناداري ضرایب مسير2شكل

=505        2Q         =0.50 2R         GOF=707        
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 هاي پژوهشافتهینتایج و  -5
مل و    سوووال اول پژوهش:  ی  از عوا های هر   شتتتتاخص 

م نا بویلر در چه  در شتتترکت فناوریمدیریت  بر عملکردی موثر
 دارد؟  وضعیتی قرار

سخ به این سوال از رزمون رمار توصیفی و  مودار رادار     برای پا
ست. ودول      شدس ا ستفادس  ضعیت  1 شمارس  ا هر ی  از  مووود و

وضعیت  دهد و همچنین را  شان می  فناوریمدیریت های شاخص 

های شمارس  مودار درهر ی  از عوامل و ابعاد در شرکت م نا بویلر 
  لحاظ شدس است. 3و  1

هایی  شاخص ،ی گذشتههاپژوهشبا تووه به مطالعه مناالت و 
ستتط امتیازدهی توبدستتت روردس شتتد که پس از  ظرستتنجی و   

 1شتتمارس دول وشتتدس در شتتاخص ذکر 14خبرگان شتترکت تنها 
ها  ا د که در مرحله دوم شتتتاخصدارای بیشتتتترین امتیاز شتتتدس 

شنامه میان کار   به س سان  صورت پر شرکت توزیع و امتیازدهی   شنا
 گردید.

 فناوري مدیریت هايشاخص: توانمندي وضعيت موجود 1جدول

 وضعيت موجود% شاخص كد ابعاد عامل

شناسایی و 

 (IS)گزینش

 (IN)شناسایی نياز

IN1 41211  یازدمور فناوری شناسایی 

IN3  1۹211  فناوریتحلیل چرخه عمر 

IN4 4۹242  فناوریبینی پیش 

IN5 112۹1 فناوری  اری ریندس 

 (CH)انتخاب
CH1  61231  فناوریشناسایی منابع بالنوس 

CH2  112۹1   فناوریدریافت یرح پیشنهادی از منابع دار دس 

CH3 462۹1  فناوریهای پیشنهادی از منابع دار دس بررسی یرح 

 (AC)اكتساب

 (DIS)مذاكره
D2  41211 برگزاری دورس مذاکرس اختصاصی 

D3  2۹213  فناوریبرگزاری دورس مذاکرس متناسب با روش اکتساب 

 (CON)دادعقد قرار

CO1 26216  ویس( تدوین قرارداد اکتساب)پیش 

CO2 26231 سازی ولسه مذاکرس وهت فاز اکتساب شبیه 

CO3  4۹242 های فنی پیوستتدوین 

CO5  22213 تشری  شفاف تعهدات یرفین در قرار داد 

 (UT)برداريهرهب

 (SUB)زیرساخت

SU2 24216 های فنی و تجهیزاتی فراه   مودن زیرساخت 

SU3 1326۹ های سیستمی و ایالعاتی فراه   مودن زیرساخت 

SU4  13211 یراحی و تدوین فرریندها 

SU5 64216 تامین  شبکه ریزییرح 

 (DEP)كارگيريبه

DE2 2۹211 ها گلوگاس تعیین و رزمایشی برداریبهرس 

DE4  )26231 تولید ا بوس)صنعتی 

DE5  21211  فناوریا تشار 

DE6 23216 برداری مستندسازی فرایند بهرس 

توسعه و 

 (D&I)بهبود

 (POT)فناوريارتقا سطح 
PT1 41232  فناوریبلندمدت توسعه  بر امه راهبردی 

PT2 432۹1 کارگیری بازخوردهای مشتریان به 

 (DOP)توسعه محصوالت جدید
DPQ  41221 ایجاد  وروری در محصول 

DP2 21221 سازی محصول بهبود یافته تجاری 

DP4  62213 متمایزسازی 

 (DIF)انتشار

 (GE)عمومی
GE1  3۹242 در سط  سازمان  فناوریا تشار 

GE2  1121۹ ها از یریق  مایش اس فناوریا تشار 

 (PV)صاصیتاخ

PR2 31231 های ز جیرس تامین به سایر حلنه فناوریهای حاصل از ارائه یافته 

PR3  31232 ها با قرار داد رسمی به سایر بن اس فناوریا تشار 

PR4  3426۹ به سایر کشورها با قرار داد رسمی  فناوریا تشار 

 (PRO)حفاظت

 (SOFTرم)ن
SO1 11221 فناورا ههای تعیین سطوح دسترسی به دا ش 

SO3 232۹1  فناورا ههای ثبت رسمی  وروری 

SO4 112۹1 های مدیریت امنیت ایالعات کارگیری سیست هب 

 ( HARD)سخت
H1  3321۹  فناوریاستفادس از تجهیزات فیزیکی مناسب وهت حفاظت از 

H3 31263 ای با امنیت باال های شبکهاستفادس از زیرساخت 
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عامل مدیریت   13هر  ابعاد فعلی وضتتعیت 1 شتتمارس  مودار

در شتترکت م نا بویلر را که مورد بررستتی و پرستتش قرار   فناوری

شان می  ،ا دگرفته ساخت      بعد ا ت اب، .دهد  سایی  یاز و زیر شنا

 واستتت تر بیشتتترین امتیاز را داشتتته و به ستتط  مطلوب  زدی 

س ت،  شدار        عامل حفاظت  سط  ه صی و عمومی در  صو شارخ ا ت

 است.

ضعیت فعلی همه   3شمارس    مودار  فناوریمدیریت عامل  6و

دهدکه عامل شناسایی و گزینش به سط     یور کلی  شان می را به

داخل سط  هشدار و بنیه عوامل  زدی  یا است تر مطلوب  زدی 

  است.

سوی دی ر  شان  مودارها  ،از  شدار    ضع ه ست  دهندس و از  که ا

در  این است که عوامل  بیا  ر و ریدبدست می  هامیا  ین میا  ین

و باید با ایجاد فضتتای مناستتب و   وضتتعیت  امناستتبی قرار دارد 

ستفادس از راس  سب  حلا ضع مطلوب   ،شرکت های متنا ر ها را به و

 رسا د.

ضع مطلوب  همچنین  شترین امتیاز می   که و ساس بی ین  ا  برا

ست که هر عامل در این    شاخص  ست، بیا  ر این ا شدس ا ها تعیین 

 محدودس وضع مطلوبی دارد که برای شرکت مناسب است.

 
 فناوريمدیریت ابعاد  موجودوضعيت  :1نمودار 

 
 فناوريمدیریت عوامل  موجودوضعيت  :2نمودار 

 

های عملکردی شتتتاخص بندیرتبه  : سوووال دوم پژوهش

در شرکت مهندسی و ساخت     فناوری وضعیت مووود در مدیریت 

 چ و ه است؟ تجهیزات م نا بویلر و

افزار ( و  رمANPای)از فرریند تحلیل شتتتبکه رتبه بندی برای

Super  Decision  شدس استمطابق مراحل زیر استفادس : 

 مراحل رنو ( ANP)ایالف( فرریند تحلیل شبکه

های   بندی منظرها و شتتتاخص   رتبه به منظور تحلیل مدل و    

استتفادس شتدس    Super Decisionsافزار ژوهش از  رمموردمطالعه پ

ست. این  رم  سه ا شبکه و  افزار در واقع مراحل  گا ه فرایند تحلیل 

 دهد.  افزاری ا جام میصورت  رمتحلیل این مدل را به

 تشکیل شبکه تحلیل تعریف ساختار مدل و -1مرحله 

با استتتتفادس از مدل مفهومی تحنیق و اهداف        ،در این مرحله 

شه  صلی مدل  رن، خو شکیل دادس  های ا شه  شدس  ت و درون هر خو

عنوان گرس دارای رابطه  ها قرار دارد که به   ای از شتتتاخصمجموعه 

ست و   شه   همچنین با گرسا سایر خو ها  یز دارای رابطه های درون 

ست  شکل ا شبکه    2 شمارس  .  و  وع رابطه میان  ANPای ساختار 

 دهد. مایش می Super Decisionافزار ها را در درون  رممؤلفه
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 فناوريعوامل موثر بر مدیریت بندي رتبهجهت  ANP: شبكه 3شكل

  

های مدل دهی به شتتاخصا جام منایستتات زووی، وزن -3مرحله 
ANP 

سله مراتب    ست ، مجموعه معیارهایی ANPکنترلسل که برای  ا

سه تعامل  ستفادس می  هاییمنای شبکه     شود ا ست در  که ممکن ا

  AHPشتتبیه به  ANPدر  یتعیین وزن  ستتب .ووود داشتتته باشتتد

توان میزان  ستتبی عبارتی از یریق منایستتات زووی میاستتت. به

ش ص کرد  دهی به وز  ،. در این پژوهشمعیارها و زیرمعیارها را م

براساس  تایج پرسشنامه خبرس     ANPهای مدل معیارها و شاخص 

ارس گیری چندمعیای و تصمی های شبکهکه در تحلیلا جام گرفته 

 .  شوداستفادس می

مدل      روش وزن ها در  یار به مع نه    ANPدهی  براستتتاس دام

های کوچکتر شتبکه به شتاخه   ،. در این روشاستت  3تا  1عددی 

شدس    سی   سات زووی  و  تن شاخه ما ند    ت منای صر هر   iت  عنا

 پذیرد.صورت میام  j سبت به ی  عنصر در شاخه 

 ها  ساخت سوپرماتریس وز ی براساس دادس -2مرحله 

سه زووی که    ساس منای شد. در واقع   برا در مرحله قبل ا جام 

شتتود که هر ستتتون ستتوپرماتریس از چند بردار ویژس تشتتکیل می

ها را مشتتت ص  وزن  ستتتبی معیارها و شتتتاخص    ،ومع بردارها 

  ماید.  می

 هاو اهميت معيارها نسبت به مؤلفه رتبهب( 

ازر جاکه  ستتتت.هر گروس  تایج خاش خود را دارا ،در این مدل

ستردس  سمت   دارد،ای ارائه کل  تایج حج  گ بدین ترتیب در این ق

ضعیت به  صل از اورای    برخی از و سته و عمدس حا   ANPهای برو

شارس می  ست رمدس از   تایج  3شمارس   شود. در ودول ا افزار  رمبد

Super Decision است. روردس شدس 
 

  فناوريمدیریت  عوامل بنديرتبه: 2جدول 

 شدهوزن نرمال شدهوزن محاسبه عامل یا مولفهنام 

 1231۹113 12141611 ا تشار

 1231136۹ 12141232 اکتساب

 12141141 1213۹143 برداریبهرس

 12116114 12121311 توسعه و بهبود

 12116614 12132232 حفاظت

 1211616۹ 12121214 شناسایی و گزینش

بندی عوامل رتبه، Super Decision افزار رمبراساس خرووی 

شمارس مطابق شکل  ANPبا تحلیل شبکه  فناوریمدیریت موثر بر 

 حاصل گردید. 4

 
 فناوريعوامل مدیریت بندي رتبه: 4شكل 
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 يرگيجهيبحث و نت -7
تا    عملکردی وضتتتعیت مووود های  بندی شتتتاخص رتبه  جی 

و  ANP  یو تکن یزوو سات یکه با تووه به منا فناوری مدیریت

ارائه  همراسبه ،است  ا جام شدس  Super Decision افزاربه کم   رم

های قبل و همچنین پیشتتنهاداتی با استتتفادس از مطالعات پژوهش

 :رمدس استذیل  در ،اساتید و خبرگان شرکت اییکم  و راهنم

رتبه ستوم:   ؛رتبه دوم: عامل اکتستاب ؛ اول: عامل ا تشتار  رتبه

رتبه  ؛نشیو گز ییرتبه چهارم: شتتناستتا  ؛بهبود عامل توستتعه و

 عامل حفاظت. و رتبه شش : یبردارپنج : بهرس

 دسررتبه را بدستتتت رو نیعوامل، عامل ا تشتتتار باالتر انیم از

 یارشد شرکت برا   رانیمددهندس اهتمام ویژس  شان  خود که ست ا

شار    اسیوا ست.  فناوریا ت ساس   ذل شنهادات یپ ا وهت بهبود برا

 :گردد می ارائه ابعاد و هاشاخص

 مل ا تشتتتار    یمعرف ناوری عوا کت از یر  ف  یبرگزار قیشتتتر

 ؛یارسا ه غاتیو تبل هاش اسی ما

 ناوری  ا تشتتتتار لب محصتتتوالت ب     دی ود  یها ف قا  نیدر 

 ؛انیکنندگان و مشترمصرف

 رسیز ج یهاحلنه ریبه ستتا فناوریحاصتتل از  یهاافتهی ارائه 

 ؛نیتام

 یکشورها با قرارداد رسم و هابن اس ریبه سا فناوری ا تشار. 

وهت  ریز شنهادات یکه پاست  رتبه دوم  یاکتساب دارا  عامل

 :  گردد می ارائه هابهبود ابعاد و شاخص

 یو اختصتتتاصتتت  یمذاکرات عموم  یها دورس یبرگزار شیافزا 

 ؛فناوریمتناسب با کشور دار دس 

 ؛قراردادها سی وشیپ نیتدو 

 سه مذاکرس برا  یساز هیشب  تیتنو ساب  تیموفن یول  در اکت

 ؛فناوری

 ؛یفن یهاوستیپ نیتدو 

 فناوریاکتساب  یبندبر امه زمان نییتع. 

سعه و  عامل سوم  تو  ریز شنهادات یرتبه را دارد که پ نیبهبود 

 :گردد می ارائه هاوهت بهبود ابعاد و شاخص

 سعه  راهبردیبر امه  نیبا تدو فناوریسط    ارتنا   بلندمدت تو

 ؛فناوری

 ؛در امر بهبود انیمشتر یبازخوردها یریکارگبه 

 ارتنا دادس   فناوری یندستتازتار و مستتکوکستتب ندیتکامل فرا

 ؛شدس

 ؛در محصول ی ورور جادیبا ا دیتوسعه محصوالت ود 

 ؛افتهیمحصول بهبود یسازیتجار 

 ؛محصول یمحصول توسعه توا مند یتوا مندساز 

 محصوالت. یساز زیمتما 

سا    ،چهارم عامل ست  نشیگزو  ییشنا  ریز شنهادات یکه پ ا

 :گرددمی ارائه هاوهت بهبود ابعاد و شاخص

 بعد شناسایی:  

 سا    تیتنو شرکت با تووه به اهداف    ازیمورد  فناوری ییشنا

 ؛شرکت

 ؛شرکت فناورا ه یتوا مند یابیارز 

 فناوری ی  ارندسیو ر فناوری ینیبشیپ. 

 :نشیعد گزب

 ؛فناوریالنوس بمنابع  ییشناسا   

 ؛فناوری ر دساز منابع دا یشنهادیپ یهایرح یو بررس افتیدر   

 فناوریمناسب اکتساب  راهبرد ییشناسا.  

 ریز شتتتنهادات یو پ باشتتتد یعامل پنج  م   ،یبرداربهرس عامل  

 :گرددمی ارائه هاوهت بهبود ابعاد و شاخص

 ؛پروژس تیریمد نییتع یهاساختریز تیتنو 

 و  یستم یس و  یزاتیو تجه یفن یهاساخت ریفراه   مودن ز

 ؛یایالعات

 ؛نیشبکه تام یزیرو یرح ندهایفرا نیو تدو ییراح 

 :یریکارگبعد بهو در 

 ؛شدسییراح یهاست یس یریکارگاستنرار و به تیتنو 

 ؛هاگلوگاس نییو تع یشیرزما یبرداربهرس 

 ؛ا بوس مهی  دیتول 

 یبرداربهرس ندیفرا یمستندساز. 

 ریز شتتنهاداتیکه پ استتترتبه شتتشتت   یحفاظت دارا عامل

 :گرددیرن ارائه م هایوهت بهبود ابعاد و شاخص

 فناورا ه؛ یهابه دا ش یسطوح دسترس تیتنو 

 ؛فناورا ه یهادا ش یکدگذار 

 فناورا ه؛ یهای ورور یثبت رسم 

 ؛ایالعات تیامن تیریمد یهاست یس یریکارگهب 

 ؛مناسب یکیزیف زاتیستفادس از تجها 

  ستفادس از ملزومات و سا  ا سب   هدار  لیو   یهااز دا ش یمنا

 باال. تیبا امن یاشبکه یهارساختیشدس و زمدون

که هم را    جه یتوان  تیکل م  در فت  ناستتتب   ییگر  نیب یم

 نیبا ا ؛ووود دارد لریبو در شرکت م نا فناوری تیریمد یهامولفه

ب مطلو تی سبت به وضع "ا تشار"شکاف مووود در مولفه  ،ووود

سا  شتر یشرکت، ب  ست. ازر جا مولفه ریاز  سب امت ییها  از،یکه برح

شاخص  یکی نیا  یم ضع ودسب %64ها حدود از  مطلوب(، لذا  تی)و

 یاهشتتاخص ی مود که با تمرکز بر رو ریگو ه تفستتنیتوان بدیم

: لیبهبود از قب یو ارائه راهکارها "ا تشتتار"دهندس مولفه لیتشتتک
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ها  اسش  ی ما یبرگزار قیشرکت از یر  فناوریعوامل ا تشار   یمعرف

شار  ،یارسا ه  غاتیو تبل  تالدر قالب محصو  دیود یهافناوری ا ت

صرف  نیب شتر م صل از   یهاافتهی ارائه ان،یکنندگان و م  ریفناوحا

 و هااسبن  ریبه سا  فناوری ا تشار  ن،یتام رسیز ج یهاحلنه ریبه سا 

 .  مودتوان این شکاف را بریرف می یکشورها با قرار داد رسم

ه است ک یگرفته، این پژوهش اولین پژوهشمطالعات صورت با

 فناوری تیریعوامل موثر بر مد بندیتیو اولو یابیبا موضتتتوع ارز

از  رن هایدادس چون و استتت ا جام گرفته یروگاهیدر صتتنایع  

شات گرفته،  تا    نیا هایخبرس دی ظرات و عنا س  جیصنعت   ت بد

در  فناوری  تی ریمد  تی تنو یبرا ییها کار راه توا د یرمدس از رن م 

 گروس م نا باشد که از این  یهاشرکت  ریسا  زیو   هیروگای  عیصنا 

 است.   یپژوهش دارای  ورور ثیح

    فهرست منابع

اطالعات در آموزش و  يو فناور يتكنولوژ تیریمد "،ینیحستت دمحمدیمهرداد؛ محمدباقر محمدزادس و ستت ؛صتتادق ،یاریختا [1]

 ،یسار ،یتیو علوم ترب یاقتصاد، حسابدار ت،یریمد یالملل نیکنفرا س ب نیاول ،"وسنگاپور وزلنديو ن رانیا يپرورش كشور ها

 .1234 ، ور  کا امیساز ، دا ش اس پ ندسیر یو مشاورس ا یپژوهش یشرکت علم

 (PROMETHE) یپرومت یاضوویر يزیرطراح مدل برنامه "،یتن ،یمیاحمد، کردول طرف،یب  ،یرح ،یصتتفو  ؛یمهد ،یاول [3]

صنعت    يتكنولوژ نیجهت انتخاب بهتر شركت  ش  ی)مورد مطالعه:   اتیر عملد قیتحن یالملل نیکنفرا س ب نی، دوم"(نينو

 .12۹۹بابلسر، دا ش اس ماز دران، ران،یا

صاد  "ررمان،  یما یا [2] شد اقت صاد   يتكنولوژ تیریو نقش مد ير سعه اقت شم   "يدر تو ش  شرفت یپ یفرا منطنه ا شیهما نی، 

 .1233 ،یدر علوم مهندس نی و یها

 يهاکيبا  استفاده از تكن يموثر بر انتخاب روش كسب تكنولوژ یعوامل سازمان يبندتیو اولو ییشناسا ق،یشنا ،باغبان [4]

صم  شركت     يريگميت صه در  شاخ س  يهاچند  ش  يمانكاريو پ یمهند س     امهانیپا ،یمينفت و گاز پترو شنا شد،  یکار  ار

 .1232دا ش اس تهران، 

 .1231ریندس،  راهبردی مطالعات مؤسسه ،تكنولوژي بينیپيش و ارزیابیعلیرضا،  ،بوشهری [1]

  :ياشووبكه يمدلسوواز هیبرپا يتكنولوژ راتييرصوود ت همکاران،  ؛پارک، یو گ تائی ؛وئون وئو گ، هان ؛چا گ یو گ ،لی [6]

 .3111 ،4شمارس  ،1۹ دورس مجله پیش بینی تکنولوژی و تغییر اوتماعی، ، FCAكردیرو

اي  هارائه الگویی جهت انتخاب ارزش مناسب انتقال تكنولوژي و شناسایی عوامل موثر برآن با مدل   ؛ علیرضا  حنا فروش، [1]

صميم  سف  مگيري چندت صنعت تران سازي وعياره در  س  انیپا،رماتور شنا شد مد  ی امه کار شکدس مد  ،یصنعت  تیریار و  تیریدا 

 . 1231 واحد کرج، یدا ش اس رزاد اسالم ،یحسابدار

 .1232اورایی،  مدیریت ، دا شکدسدا ش اس تهران ،"تكنولوژي مدیریت و تكنولوژي مفاهيمبررسی " ؛حامد ،یرقی خراسا ی [۹]

سه  [3] سعه  مراكز اهميت و ویژگی" ؛محیا ،عباس؛ علیمرادیان ،خم صلنامه  ،"آنها مدیریت و نوآوري و تو سعه  ف  تکنولوژی، تو

 .31-23، صص 12۹3شمارس پا زدس، پاییز 

شد  و تكنولوژي مدیریت" ؛علی ستتید استتکوئی، پایت تی فر از؛ ،بینیخوش [11] صادي  ر شورهاي  در اقت  حال در منتخب ك

 .1234 تبریز، حسابداری، و اقتصاد مدیریت، در  وین هایگیریوهت المللیبین کنفرا س ،"توسعه

 .1231 فرهن ی، و علمی ا تشارات ،تكنولوژي مدیریت ؛خمسه عباس، رضا؛ رادفر، [11]

 ی: شركت مهندسيمورد قي)تحقیروگاهيدر صنعت ن يتكنولوژ تیریمد يالگو یطراحعباس،  ؛یاسمن؛ خمسه ،سرمدی  [13]

 . 1231 ،واحد کرج امه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دا شکدس مدیریت و حسابداری، دا ش اس رزاد اسالمی ، پایان(لریمپنا بو

  همین ،"تكنولوژي بينیپيش روش ترینبهينه انتخاب در كمی گيريتصميم از استفاده" ؛صادق  محمدی، عبداهلل؛ صفری،  [12]

 .1231رریا ا،  صنعتی پژوهشی گروس تهران، مدیریت، المللیبین کنفرا س

  شیهما نیول، ا"ای برای یراحی پوسته ساختمان  شاخصه   نش تکنولوژی در عوامل رفاهی به منزله " ؛  ظری، ررزو؛احسان  ،صفرلو  [14]

 .1234، نی و یافق ها یپژوهش یعلم
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سین؛   ژاد،یمطهر ؛یاهرس ،ینیالد ا یض  [11] در  تیریمد یالمللنیکنفرا س ب، "21قرن  ینیدر كارآفر يتكنولوژ تیرینقش مد" ح

 .1232 ،، تهران31قرن 

  یتكامل ريدر سوو تیریمد یچارچوب كل" ؛نیمحمدحستت ،یفراها  یداودرباد ؛نیمحمدحستت،  یقد ی ماز  ؛یمر ،یبادرضیف [16]

 .1234ا، ریو ت تیپرداز پادسیا رانیتهران، موسسه مد ع،یصنا یاقتصاد و مهندس ت،یریمد یالمللنی، کنفرا س ب"يتكنولوژ

 .1234،های اقتصادی یمعادن و کشاورزی تهران، معاو ت بررس ع،یصنا ،ی، اتاق بازرگا "یصنعت يریپذرقابت" ؛عایفه ،انیاسمق [11]

 توسووعه)مدیریت و تحقيق و تكنولوژي مدیریت تاثير بررسووی" امین؛ رلما ی، محمدی ؛مجید ،ستتری استتفنن  ژاد قنبری [1۹]

شریه  ،"كيفيت و نوآوري لحاظ از سازمان  عملكرد بر جامع( نوآوري سا ی  علوم در خالقیت و ابتکار       دورس ،1231 پاییز ،ا 

   .1-1۹ صص ،3 شمارس ،3

 .1232، تیریو مد یحسابدار یکنفرا س مل نی، سوم"وتوسعه قيتحق ،يتكنولوژ تیریمد" ؛راحله ،دلیقو [13]

سعه  قيو تحق يتكنولوژ تیریمد ريتأث یس برر" ؛محمد ،یقهرما  [31] سازمان از لحاظ نوآور  و تو ،  "تيفيو ك يبر عملكرد 

 .1234، شیهما یدائم رخا هیهمدان، دب ران،یا یو حسابدار تیریمد یالمللنیب شیهما نیو دوم یمل شیهما نیدوم

  يهادر پروژه تيموفق یعامل اصوول ،يتكنولوژ تی ریمد  ند یموثر فرا يريكارگ هب " ؛بهارس  ،تی ردم؛ حستتتندی ستتت ،انی  ور  [31]

 .1231 ،، همایش علوم و مهندسی کام یوتر، دا ش اس رزاد اسالمی واحد ونت رباد"اطالعات يفناور

 همایش ملی علوم مهندستتتی و کام یوتر،، "يتكنولوژ تیریمد ندیموثر فرا يريكارگبه"؛بهارس ،ردمیت ؛حستتتنستتتید ، وریان [33]

 .1232،  جف رباد دا ش اس رزاد اسالمی واحد
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