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 چكيده
های متعددی برای ارزیابی سطح فناوری روش. ددارقرار  ایژهیموردتوجه و هاسازماندر  راتییعنوان نقطه عطف تغبه یفناور

 بهرا  یفناور ،مدلاین  .است CAPTECH روشکوچک و متوسط،  هایشرکت و متناسب با ممتاز یهایکی از روشوجود دارد که 

 یناورسند فتدوین و  سطح یابیارز ،گزارش شناخت برای تهیه عیبد ییو الگو کردیرو ،یجار قی. در تحقکندتقسیم می جزءهشت 

عوامل کلیدی رقابت سازمان شناسایی و واحدهای استراتژیک تعیین ابتدا شکل است که این روش کار به است.  شدهارائه هادر سازمان

شود. با مقایسه سطح توانمندی سازمان در رقبای برتر، نقطه مطلوب در هر یک از اجزای فناوری تعیین میجایگاه شود. بر مبنای می

 منظور کاهش یاشود. بر مبنای ارزیابی فناوری، راهبردها تدوین و بههای فناوری محاسبه میاء با نقطه مطلوب، شکافهر یک از اجز

 یرانیشرکت ا یکبا محوریت  وریرشته فعالیت پرورش طدر این رویکرد شود. های بهبود ارائه میهای فناوری، برنامهپر کردن شکاف

 نیدر بهتر یدانش فنفناوری موسوم به  یکی از اجزای ت،یرشته فعال نینشان داد که در ا جینتااست.  به مرحله اجرا گذارده شده

ت، اخبر مبنای این گزارش شنبرتر و نقطه مطلوب قرار دارد.  یقبانسبت به ر تیوضع نترینییدر پا یاطالعات یبانیسطح و پشت

 را دارد. هاتیرشته فعال ریبه سا میتعم تیالگو قابل نیاهای بهبود پیشنهاد گردید. ها و برنامهراهبرد

 

، الگوی شناخت فناوری، رشته فعالیت طیور.CAPTECHفناوری،  راهبردواژگان كليدي: 

 دار مکاتبات* عهده

 :و آدرس پست الکترونیکی: 433-99399993شماره نمابرS.abdollahzadeh@uut.ac.ir
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 مقدمه -1
ی و مدیریت  ورافناسددت که  شدددهرفتهیپذکامل  طوربهامروزه 

ی هاعرصهدر  هاشرکتدرست آن، عامل مهمی در کسب موفقیت 

ی و ارزیابی آن همواره برای ورافناسدددت. ی المللنیبرقابت ملی و 

. توجه به این امر  [3]یک چالش اساسی بوده است   هابنگاهمدیران 

 یفنّاور  جادکننده  یا که آندر کشدددورهایی که بیشدددتر از     ژهیوبه 

 .ندکیمدا ضرورت بیشتری پی ،آن هستند کنندهمصرفباشند، 

ارزیابی فناوری یک ابزار یا چارچوب فکری اسددت که به در  

ناوری و تصدددمیم      به ف بت  مک  بهتر نسددد گیری در مورد آن ک

 .]2[کندمی

ناوری         روش ندی ف یابی سدددطح توانم عددی برای ارز های مت

ی ممتاز در ارزیابی سددطح هاروشیکی از ها وجود دارد. سددازمان

  CAPTECH9 روشوسددط، ی کوچک و متهاشددرکتی در ورافن

از این ابزار هم   توانندیم 2ی کوچک و متوسط هاشرکت . [1]است 

ی بهره ببرند و هم در  ورافن ی برای جذب  سدددازتی ظرفدر جهت  

 ی از نتایج آن استفاده کنند.ورافنی برای ارتقای گذارهیسرما

ای هبندی توانمندیلویتارزیابی سددطح توانمندی فناوری و او

گیری چند هدفه و های تصدددمیمها با اسدددتفاده از روشسدددازمان

 ا، از اهمیت باالیی برخوردار است.هتدوین راهبردهای فناوری آن

کشددور ما در مرحله حسدداس گذار به سددمت دوران   کهاکنون

 هایی و روشورافنتر مقوله ی اسدت، شدناخت دقیق  افتگیتوسدعه 

های کوچک و شددرکت رگذاریتأثبرای حضددور  مناسددب ارزیابی آن

 .[9]اهمیت یافته است شیازپشیبمتوسط در اقتصاد و اجتماع، 

گیری سعی شده است با بهره    پژوهشدر همین راستا، در این  

شین و روش  سی مدل    از تحقیقات پی ، رویکردی CAPTECHشنا

ندی   به  بدیع و بومی  یک از توانم  های منظور تعیین میزان هر 

ناوری  مان  ف با بهره      سدددداز مه،  ئه گردد. در ادا گیری از ابزار ارا

ی بند ها رتبه  گیری با معیارهای چندگانه، این توانمندی       تصدددمیم

های  برنامهسازمان تدوین و  ، راهبردهای فناوری تیدرنهاشود.  می

 شود.ارائه میها شکاف شدنبهبود برای کاهش یا پر 

تهیه گزارش   منظور، به جاری  رویکرد پیشدددنهادی تحقیق از 

های بهبود در رشددته و تدوین راهبردها و برنامهی ورافنشددناخت 

 است.  شدهاستفاده یک شرکت ایرانی  فعالیت طیور

 اتادبی مروربهدوم  بندکه در ساختار مقاله به این شکل است    

شود. در  ی پرداخته میورنافارزیابی  هایمدل تحقیق در تعریف و

ارزیابی  هدف با CAPTECHسددوم، رویکردی منطبق با مدل  بند

 Capacity Building for Technology Absorption and Capital 

Investment Evaluation for Technology Up gradation

(CAPTECH).

سند   چهارم و نهایی، مورد  بندشود. در  ی ارائه میورافنو تدوین 

اسدددتفاده از رویکرد  منظوربهکاوی در یک شدددرکت طیور ایرانی   

شناخت فناوری آن    شنهادی تحقیق برای تدوین گزارش  ام انج پی

 است. شدهارائهپذیرفته و نتایج عملی 
 

 مرور ادبيات -2
ست ورافنتعریف برای  نیترساده  . تعاریف [3]ی، کاربرد علم ا

ه توان بنمونه می عنوانبهاسددت که  ذکرشدددهی ورافنبسددیاری بر 

صادی علوم   ستفاده هدف  منظوربهتوانایی و قابلیت کاربرد اقت مند  ا

سانی  ش   ان شاره دا شی از معرفت عام     همچنین،  .[9]ت، ا شامل بخ

شکل   شیا،  هامیتعمدر  ی اررگذیتأثیی در مورد چگونگی کارکرد ا

های متداول و   ی اسددداسدددی بر اجزا، ماهیت محدودیت      رها ییتغ

و  جا به و ابتکارهای بسدددیار     آنها ی مربوط به کنار زدن   ها دگاه ی د

 .[1]است سازچاره

ها به فناوری مجموعه تمامی ورودی ،(244)9در تعریف یونیدو

ناوری دیگر، فبه عبارتی فرآیند تولید و تحویل یک محصول است. 

ها را به سدددازمان اسدددت که ورودی   ازی موردنلوازم  ای ازمجموعه 

صول ارائه  ز ی اورافن. این همان تعریف نمایدشدنی تبدیل می مح

 مورداسدددتفاده یق جاری  اسدددت که در تحق CAPTECH دیدگاه   

 .[1]است قرارگرفته

به دو بخش  فناوری یابیارز ندیفرآ ،فناوری تیریدر حوزه مد

. ممیزی فناوری شدددودیم یبندمیتقسددد یابیو ارز یزیعمده مم

عوامل داخلی و ارزیابی فناوری شدددامل        لی وتحلهی تجزشدددامل  

 .[3]عوامل خارجی است لیوتحلهیتجز

در  و  یبرا یو ابزار یچهددارچوب فکر ،فندداوری یابیددارز

سا   ست. فرآ  فناوری تیبهتر وضع  ییشنا تمر و مس  وسته یپ یندیا

 شدددماربه تیهر رشدددته فعال فناوری تیریاز مد یکه بخش مهم 

 یزریدر برنامه   ،فناوری  یابی متعدد ارز  یاز کاربردها   یکی. دآی می

هبردی   هبردهددای   نی در تدددو ژهی وبدده را رشدددتدده  ریفندداو  را

 .[99]هاستتیفعال

یدگاه   مدل  د ناوری       ها و  یابی ف با ارز باط  های مختلفی در ارت

 : ]2[شودبندی میباشد که در سه بخش کلی دستهمطرح می

 ؛های تعیین شکاف فناوریمدل .9

 بروز شکاف فناوری؛ ای ارزیابی عللهمدل .2

 جبران شکاف فناوری.های ارائه راهکارهای مدل .9

 Small and Medium Enterprise (SME). 
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مدل   عدادی از  یابی   ت به روش تعیین   یورنا فهای معروف ارز

 :[92]از عبارتندشکاف فناوری 

  ی؛اورفنروش ارزیابی اقتصادی موقعیت 

  ؛راهبردی لیوتحلهیتجزروش 

 ؛مدل ارزیابی محتوای فناوری 

 ؛مدل مدیریت نیازهای فناوری 

 ؛ورترپ مدل 

 ی؛ورافن 3اطلس مدل 

 ؛سنامدل پاندا و رامان 

 مدل CAPTECH . 

ی ورافنارزیابی  مدلسدددازمان توسدددعه صدددنعتی ملل متحد، 

CAPTECH  ناوری معرفی کرده        منظوربه را های ف یاز یابی ن ارز

ی که در سدددال  المللنیبگردهمایی  اسدددت. این ابزار بعد از یک    

متعدد ارزیابی    های روششدددد، از بین  برگزار نویدهلدر  9111

 .[7]، انتخاب گردیدشدهارائهی ورافننیازهای 

های تصدددویر مبهمی از ضدددعف هاشدددرکتدر بیشدددتر موارد، 

کل و  راهبردی ند  خودی عملکردی ها مشددد با   . همچنین،دار  غال

پشدددتوانه علمی الزم برای تجدید در راهبردهای خود و چگونگی     

مت       به سددد قال  ید و چگونگی    ها راهبردانت جد ند تی اولوی  ی ب

این  ی خود را ندارند.هایکاسدددتی اصدددالحی برای رفع هاتیفعال

علمی   روشیک   له یوسدددبه که   اسدددتموضدددوعاتی   موارد، دقیقا 

 .[94]شودیمی دنبال ورافنشناسایی نیازهای 

برای این موضددوع وضددع و  دقیقا CAPTECH شددناسددیروش

ی برای سددازتیظرفاسددت. این وا،ه، مخفف عبارت  شددده نیتدو

سب   سرمایه ی و یا برنامهورافنک ی ورافنگذاری برای ارتقای ریزی 

ی بوده و برا ورانهافنیک ابزار علمی برای شناسایی نیازهای    است. 

  و شددناسددایی  بهبود قابلو تسددهیل ارزیابی و تعیین نقاط قوت 

 راهبردهایی و تدوین ورافنی هاشکاف ها و در  هدفمند اولویت

  قرار  اسدددتفاده موردی، گذارهیسدددرمای و ورافنمناسدددب ارتقای 

 .ردیگیم

اسدددت. این  مدلی این ریکارگبهی، هدف اولیه سدددازتیظرف

سایی    مدل شنا شته فعالیت  ورافن اجزایبا   و شده  آغازی در هر ر

جامعیت اعتبار  ،به همین جهت .شودیماز محصول انجام  مستقل 

 .شودیمی آن، حفظ ریکارگبهو 

در هر عملکرد یا  ی ورافن جزءهشدددت ، CAPTECHدر مدل 

 :[93]دوجود دارزیر  به شرحفعالیت 

 ؛ی عملیاتی اصلیهارساختیز -9

 ی محصول؛ورافن  -2

 ؛ی فرآیندورافن -9

 ی علمی و مهارتی؛هاهیپا  -3

 ؛هاهیروو  هاستمیس -5

 پشتیبانی اطالعاتی؛ -1

 ؛یسازنهیبهسطح پشتیبانی و  -7

 رویکرد مدیریتی. -3

 

 ی تحقيقشناسروش -3

 اي تحقيقمدل پایه -3-1

شماره  شکل  درو چارچوب نظری تحقیق جاری ای مدل پایه

 است. 9

 
 : مدل پایه تحقيق1 شكل

ATLAS  
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 تحقيق سؤاالتاهداف و  -3-2

های       اصدددلی و هدف   تدوین راهبرد جاری،  هایی از تحقیق  ن

ناوری   کت ف مه    شدددر نا یا پر کردن     و بر کاهش  های بهبود برای 

در تحقیق جاری به همچنین، اسددت.  های فناوری در آنفشددکا

 سواالت مشروحه ذیل پاسخ داده خواهد شد:

 شدددرکت راهبردیی رقابت و واحدهای سدددوال اول( عوامل کلید

 کدامند؟

در هر یک از  شدددرکتسدددوال دوم( نقطه مطلوب و مزیت رقابتی 

 اجزای فناوری چگونه است؟

 شرکت های بهبود فناوری سوال سوم( راهبردهای فناوری و برنامه  

 چیست؟

 CAPTECHروش ارزیابی  -3-3

صاحبه و   صورت به CAPTECHی در ورافنارزیابی نیازهای  م

صدددورت شدددرکت  خطوط عملیاتی  اسدددناد راهبردی و  از  بازدید  

ساس  هاپذیرد. این ارزیابیمی شنامه    برا س یا   و شده لیتکمی هاپر

 .]92[پذیردمیهای مکتوب انجام کنترل مستندات و رویه

ارزیابی شامل سه نفر ممیز و یک سرممیز     گروه طورمعمولبه

شددود. به اسددت. گزارش نهایی توسددط سددرممیز تهیه و تدوین می

س به هادادههنگام فرآیند ارزیابی،  سی و     لهیو سات بحث و برر جل

ید  واحدهای مختلف شدددرکت و     بازدید از    ی آورجمعخطوط تول

ی موردبررس شود. در برخی موارد نیاز است که اسناد و مدار     می

ی، از پیش بندزمانیک جدول  براسددداسقرار گیرد. انجام ارزیابی 

. انجام ارزیابی موفق به دیآیدرم اجراه و به مرحل شددودیمتعیین 

 ، مستلزم انجام مراحل زیر است:CAPTECHروش 

 CAPTECHي به روشورافنمراحل ارزیابی  -3-4

شریح       ست که در ادامه به ت شش گام ا ارزیابی فناوری دارای 

 شود:آنها پرداخته می

  عوامل كليدي رقابتگام اول( شناسایی 

یابی   مدل       در ارز با  کت  ناوری شدددر   طوربه  ، CAPTECHف

شترین اولویت   عامل کلیدی رقابتسه   معمول س که دارای بی ، تا

ه و بود ریپذانعطاف مدلالبته این  .دشدددویمبرای ارزیابی انتخاب 

یا بیشدددتر از سدددده        عداد کمتر  یت ت مل   قابل قابتی را دارا   عا ر

 .]99[باشدیم

ست که    انتخاب عوامل کلیدی رقابت روش کار  شکل ا به این 

آمده   2شددماره که شددرح آنها در جدول رقابتی امل کلی عهفت 

 1تا  9اسدددت، از نظر مشدددتریان و مدیران و خبرگان شدددرکت از 

 شود.امتیازدهی می 9 شماره مطابق جدول
 

 

 

 هاي امتيازدهی مشتریان و عملكرد شركت: اولویت1جدول 
 از نظر عملکرد شرکت از نظر مشتری

 امتیاز شرح شرح امتیاز

 9 ضعیف ا اهمیتی نداردبرای م 9

 2 منطقی برای ما مطلوب است 2

 9 رضایت بخش عنوان یک معیار مورد توجه استبه 9

 3 قابل قبول مهم 3

 5 خوب خیلی مهم 5

 1 عالی اولویت نخست 1

رقابتی، میانگین امتیازات مشددتریان و شددرکت با   عاملدر هر 

سه قرار می  که نظر و امتیاز  عاملیگیرد. در هر همدیگر مورد مقای

شرکت     شتریان باالتر از امتیاز  سوب    قرار داردم ستی مح ، یک کا

ستی گردد. می سه    ها اولویتاین کا شده و  رقابتی که  عاملبندی 

  رقابتی عوامل کلیدیعنوان ، بهاسددت دارای بیشددترین کاسددتی   

   شود.معرفی میشرکت 

  هاتيفعالگام دوم( كسب دید كلی از 

ورانه و فناعمده  فعالیت هشتباید حداکثر  هکنندیابیارز گروه

ی  هاتیفعالشددامل  که ی شددرکت را شددناسددایی کند هاتیفعالاز 

 مدیریت نیز خواهد بود.

یابی، می   به  یل ارز کل    منظور تسددده که  توان تصدددور کرد 

ای تجزیه شدددود. این های جداگانه های شدددرکت به بخش   فعالیت  

که آن  ودشدددانجام می بندی فرضدددی براسددداس تأثیریتقسدددیم

رقابتی شناسایی شده شرکت دارد. بعد از این      عواملها بر فعالیت

بندی، فهرسددت کوتاهی از تأثیری که این مراحل کاری بر تقسددیم

رویکرد مدیریتی، خود ارد تهیه خواهد شدددد. گذرقابتی می عوامل

جداگانه طور هکه ببه شددرح ذیل اسددت  اشددامل هفت پارامتر مجز

 گیرد:مورد بررسی قرار می

  :برای  راهبردیریزی تدوین شده است و برنامه   چشم انداز

 تدوین چشم انداز وجود دارد.

  :سازمان و اهداف كوتاه و بلندمدت صورت  هب ماموریت 

 مشخص برای سه تا پنج سال آینده تعریف شده است.

  مه  گيري علمی: جهت های مدون برای   از طریق وجود برنا

گذاری در زمینه تحقیق یهارتقا سطح علمی کارکنان و سرما  

 و توسعه، از رویکرد مدیریتی، قابل استنباط است.

  :شنهادات شتریان و    نظام پي شته و نقطه نظرات م وجود دا

نان جمع    ب   کارک یابی و  ته می   ه آوری، ارز شدددود.  کار بسددد

شان  د همچنین، نظم مطلوبی در بین واحدها وجو دارد که ن

 از فرهنگ سازمانی خوب است.

   ش ستمر، میزان  شرکت با ارزیابی  ی:سنجش اثربخ های م

سیدن به اهداف را می  شکیل     ر سازمان با ت سنجد. همچنین 
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بندی، حل و هایی، مسددائل خود را شددناسددایی، اولویت  تیم

 سنجد.میزان نتایج حاصل را می

  :ای مشارکتی و حمایتی است و وقت عمده   سبک مدیریت

 شود.می راهبردیهای صرف فعالیت یتاز مدیر

 يورافن توانمنديو  هاي راهبرديسوم( تعيين واحد گام

و توسط   آنبراساس ماموریت   5سازمان  ابتدا واحدهای کلیدی

 شود.تعیین میخبرگان داخلی و خارج شرکت 

و تهیه  شدددرکتپس از شدددناسدددایی و تفکیک مراحل کاری 

ارزیابی یک برنامه زمانی برای ارزیابی تهیه  گروه، هاپرسددشددنامه 

مسددتقل پرسددشددنامه   صددورتبههر ممیز  نکهیا از دبع. دینمایم

ارزیابی، در مورد امتیاز  گروهمربوطه را تکمیل نمود، در نشددسددت 

گیری شددود. این تصددمیمی میریگمیتصددمپارامترهای آن مرحله 

ی به پارامترهای     ازدهی امتتوسدددط سدددرممیز خواهد بود. بعد از    

ناور  حل،    ف مه مرا پارامتر رویکر   ازدهی امتی در ه به  های  ی  د

 .ردیپذیمانجام  شرکت مدیریتی

 يورافنگام چهارم( تعيين نقطه مطلوب 

بایسدددت نقطه مطلوب   می کننده یابی ارز گروه ،در این مرحله 

ن  ی  تعیی اجزا رای در هر یک از  وراف ما ن د. نقطه مطلوب  ن ن ی وراف

های رشدددته فعالیت یا کمتر از آن تعیین       تواند مطابق برترین  می

ی مابین وضدددعیت موجود و   ورافن ه مطلوب نقط  ،درهرحال گردد. 

 وضعیت برتر خواهد بود.

نه فنی، غیرفنی، سدددازمانی و         مات چهارگا در این بخش، الزا

نه   ناورا یت، تبیین می     ایف عال ته ف به اینکه       رشددد با توجه  ند.  گرد

شددود حداکثر بایسددت در حداقل باشددند، لذا سددعی میالزامات می

کلیدی شددکل دهنده عوامل   دوازده الزام آورده شددود. به الزامات 

یزی رکلیدی موفقیت رشته فعالیت توجه شده و در یک افق برنامه

 اند.  سه تا پنج سال، دیده شده

 يورافنگام پنجم( محاسبه مزیت رقابتی 

اصددالحی بعدی، محاسددبه مزیت رقابتی و  ماتاقدابرای انجام 

ست. مزیت کل، از امتیازات مربوط  ازیموردنی کل، ورافنشکاف    ا

 با یک مجموعه    صدددورتبه ی و مراحل کاری   ورافن به پارامترهای    

سبه می  (7)و بر مبنای  هم شکاف رقابتی نیز   محا شود. همچنین 

 است.  محاسبه قابلرقابتی  عواملنسبت به 

 بهبودهاي و برنامه ي فناوريهاگام ششم( تدوین راهبرد

به    ی     پس از محاسددد نالیزهای  توان ، اکنون میادشددددهها و آ

 ی را تدوین کرد.  ورافن بهبودهای ها و برنامهبردراه
 

 مورد كاوي -4
ادی پیشنهرویکرد از و کاربردی منظور کسب نتایج ملموس به

ور یک شدددرکت  در رشدددته فعالیت طی   موردکاوی   تحقیق جاری، 

سیده  به انجامایرانی  ست  ر شنهادی  . در ادامه،ا  مطابق رویکرد پی

 شود:تشریح می های آنگام

 عوامل كليدي رقابتناسایی گام اول( ش

شته فعالیت طیور،  در  سه  بر شتریان و   سنجی از نظرا مقای م

عامل کلیدی رقابت شامل: کیفیت، سه شرکت، مدیران و خبرگان 

شرح جدول  قیمت و تحویل، جهت ارزیابی و تعیین  2 شماره   به 

 انتخاب شد.  ورانهافنمزیت رقابتی و نیز شکاف 

 

 ت شركت: عوامل كليدي رقاب2 جدول

 رتبه
ميزان كاستی با توجه به 

 نظر مشتري

عملكرد از نظر  امتياز

 شركت

شاخص از نظر  امتياز 

 مشتري
 شرح فاكتور رقابتی

رد

 یف

 9 کیفیت  1 5.5 4.5 2

 2 قیمت 1 5 9 9

 9 تحویل 5 5.1 4.3 9

 3 خدمات پس از فروش 3 3 - -

 5 ذیریپانعطاف 2 9 - -

 1 زیبایی 2 3 - -

 7 محیطی زیست مالحظات 9 9 - -

 

Strategic Business Units (STU) 
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 ها گام دوم( كسب دید كلی از فعاليت

،  CAPTECHمطابق مدل  دقیقاهای عمده این شرکت فعالیت

ی،  فن دانش، محصددول یطراح، افزارسددختشددامل: فرآیند  هشددت

و  مهارت ، اطالعات  یبان یپشدددتها،  و روش ها دسدددتگاه ، ندها  یفرآ

 است.  ی تیریمد کردیرو

 يورافن توانمنديو راهبردي هاي واحد گام سوم( تعيين

شته فعالیت   راهبردیواحدهای  ضیحات گام    این ر ساس تو برا

 ،کشددتار مر از:  عبارتندتعیین شددده و هادی نپیشددسددوم رویکرد 

مواد، توزیع و فروش، مرغداری و  نیتأمبندی، بندی، قطعهبسدددته

 .مر تخمتولید 

ر فرآیندهای اصلی  ب راهبردیواحد  چهار ریتأثنمونه،  عنوانبه

 آمده است. 9 شماره ی است، در جدولورافن توانمندیکه همان 
 

 ي در رشته فعاليت طيورورافن: توانمندي 3 جدول

 اجزای فناوری
STU1 STU2 STU3 STU4 

 امتیاز رتبه اهمیت نسبی امتیاز رتبه اهمیت نسبی امتیاز رتبه اهمیت نسبی امتیاز رتبه اهمیت نسبی

 4.99 9 4.99 4.24 2 4.94 4.94 9 4.94 4.91 9 4.99 افزارسخت

 4.33 9 4.95 4.31 3 4.92 4.91 9 4.92 4.51 3 4.95 طراحی محصول

 4.33 9 4.95 4.24 2 4.94 4.91 9 4.92 4.52 3 4.99 دانش فنی

 4.59 3 4.99 4.97 9 4.92 4.33 3 4.92 4.52 3 4.99 فرآیندها

 4.55 5 4.99 4.23 2 4.92 4.51 3 4.93 4.52 3 4.99 هاو روش هادستگاه

 4.55 5 4.99 4.57 3 4.93 4.33 3 4.92 4.33 3 4.99 پشتیبانی اطالعات

 4.59 3 4.99 4.97 9 4.92 4.33 3 4.92 4.33 3 4.99 مهارت

 4.59 3 4.99 4.15 3 4.91 4.13 3 4.91 4.99 9 4.99 رویکرد مدیریتی

 9.32 - 9.44 9.94 - 9 9.11 - 9 9.71 - 9 جمع

در نتیجه های اول تا سوم به سوال اول پاسخ داده شد.     در گام

حدهای          بت، وا قا یدی ر مل کل ندی   راهبردیعوا و سدددطح توانم

 سازمان در هر یک از اجزای فناوری مشخص گردید.

 يورافنگام چهارم( تعيين نقطه مطلوب 

هادی،        هارم رویکرد پیشدددن گام چ طابق بخش اول  مات  م الزا

رشددته فعالیت طیور  فناورانهنی، غیرفنی، سددازمانی و چهارگانه ف

آورده شده  3 شماره همراه درجه اهمیت آنها در جدولبهتعیین و 

 .است

 : الزامات رشته فعاليت طيور4 جدول

 اهميت شرح نوع الزام

 فنی

 5 بندی با اجرای سیستم چیلینگ رومحذف خونابه از مر  بسته

 3 الت مدرنآخس از حالت دستی و سنتی به ماشینبندی و بیبندی و سورتینگ، قطعهگاه،  بستهتکمیل چرخه تولید واحد کشتار

 5 اصالح ساختار مصرف سوخت و انر،ی در بخش مرغداری  

 5 تقویت برندهای شرکت   غیرفنی

 سازمانی

 3 اندازی سیستم قیمت تمام شده و افزایش حاشیه سودراه

 5 ا تکمیل سبد پروتئینیافزایش رضایتمندی مشتریان ب

 5 توسعه بازار فروش در خارج استان باالخص تهران  

 فناورانه

 3 رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی  

 5 روزتنوع تولید و افزایش سطح کیفی محصوالت با استفاده از تجهیزات به

 3 آالت خط تولید کشتارگاه مر  و مرغداری  تکمیل ماشین

سب ت مطابق اطالعا قبلی، به غیر از مولفه های شده در گام ک

افزار رشددته فعالیت در بین رقبای داخلی، جایگاه باالتری سددخت

ست در این مولفه دارد. در نتیجه می شی گرفتن از    بای ضمن پی ها 

ها به صددنعت برتر نزدیک شددود. این رقبای داخلی، در تمام مولفه

ما       بدان   فه  در  معنی نیسدددت که رشدددته فعالیت الزا ها  تمام مول

  هاییبایسددت به برترین در صددنعت برسددد. چه بسددا در مولفه می

مناسددب بوده و ضددرورتی به  عیت فعلی رشددته فعالیت نسددبتاموق

 صرف هزینه بیشتر نباشد.

ی در رشته فعالیت طیور  ورافنوضعیت موجود، مطلوب و برتر  

 .هست 5به شرح جدول شماره  موردنظردر شرکت 
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 يورافنب : نقطه مطلو5 جدول

 اجزاي فناوري
اهميت 

(111-1) 

اهميت 

 نسبی

وضعيت موجود در رشته 

 فعاليت

وضعيت مطلوب 

 يورافن

وضعيت 

 برتر

 رتبه نمره رتبه نمره رتبه

 7 4.15 5 4.52 3 4.99 34 افزارسخت

 7 4.1 5 4.32 9.5 4.92 74 طراحی محصول

 7 4.73 1 4.15 5 4.99 34 دانش فنی

 7 4.1 5 4.53 3.5 4.92 74 فرآیندها

 7 4.73 1 4.73 1 4.99 34 هاها و روشسیستم

 7 4.72 1 4.1 5 4.92 74 پشتیبانی اطالعات

 7 4.79 5.5 4.15 5 4.99 34 مهارت

 7 4.1 5 4.51 3.1 4.92 74 رویکرد مدیریتی

 - 5.33 - 3.75 - 9 144 جمع

 يورافنگام پنجم( محاسبه مزیت رقابتی 

سبه مزیت رقابتی و    اتاماقدبرای انجام  صالحی بعدی، محا ا

ی، ورافناسددت. توانایی دسددتیابی به  ازیموردنی کل، ورافنشددکاف 

نیروی انسددانی و منابع مالی و مزیت کل رقابتی به شددرح جدول  

است. 1شماره 

 

 : مزیت رقابتی رشته فعاليت6 جدول

 کد واحد راهبردی  نام واحد یورافننایی دستیابی به توا توانایی منابع مالی انسانی توانایی منابع امتیاز توانمندی 

 STU1 مر  کشتار 5 3 3.5 3.5

 STU2 یبندبسته 5.7 3 3.1 3.3

 STU3 یبندقطعه 3.5 9.3 3 3.9

 STU4 مواد نیتأم 9.5 9 9.5 9.9

 STU5 فروش توزیع و 3.3 9.5 9.5 9.1

 STU6 مرغداری 3 9.9 9.7 9.3

 STU7 مر تخمتولید  9 9 9 9

های چهارم و پنجم به سددوال دوم تحقیق پاسددخ داده   در گام

شدددد. نقطه مطلوب و مزیت رقابتی فناوری به تفکیک هر یک از         

 اجزاء تعیین شد.

 بهبودهاي و برنامه ي فناوريهاگام ششم( تدوین راهبرد

 ی فناورانههای پشددتیبانها و پرو،ه، برنامهراهبردهابندی جمع

 تدوین شد.   7 شماره ه شرح جدولرشته فعالیت طیور ب
 

 هاي بهبود رشته فعاليت طيورها و برنامه: راهبرد7 جدول

 یورافنی هایاستراتژ ی پشتیبانهاپرو،هها و برنامه

 ی بندبستهی دستگاه ریکارگبه
ی هارساختیزی ورافنارتقا 

 عملیاتی
 تجهیز کلیه خطوط به توزین هوشمند

 خودکار خسیبی و بندقطعهسورتینگ و 

 ز و نصب دستگاه تامبلر و انژکتورتجهی

 زنتجهیز خط تولید به میکسر و استیک توسعه طراحی محصول

 همبرگرزنظرفی،  گوشتچرخی ترموفومینگ، بندبستهی هادستگاهخرید 
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شده             سوم و نهایی تحقیق داده  سوال  سخ  شم، پا ش در گام 

 است. 
 

 گيرينتيجهبحث و  -5
شددناخته  هاسددازماندر  راتییوان نقطه عطف تغعنبه یفناور

 و با رقبای شده شناخته بایست  شود. سطح فناوری سازمان می   می

وری ابرتر مورد مقایسدده قرار گیرد. پس از تعیین نقطه مطلوب فن

های  شود. مدلوری شناسایی میاهای فن، شکافیک از اجزادر هر 

سطح فن  سازمان وجود امختلفی برای ارزیابی  ،  تیدرنهادارد.  وری 

 د.نشوهای بهبود ارائه میوری تدوین و برنامهافن راهبردهای

جاری  در ظام رویکردی  ،تحقیق  ند ن جدید    م یابی   و  برای ارز

،  CAPTECHمدل با مطابق  ارائه شده است که ر سازمانی دورافن

ی اسدددت. این رویکرد ورافن های ارزیابی   ترین مدل یکی از کامل  

شنهادی، مورد کاوی  شته فعالیت   پی شرکت   طیوردر ر و در یک 

ایرانی انجام شددد. نتایج نشددان داد که رویکرد پیشددنهادی قادر به 

مزیت  ی راهبردی،رقابتی، شدددناسدددایی واحدها عواملمحاسدددبه 

سند راهبردی فناوری  تیدرنهارقابتی و  ست. سازمان   تنظیم  ر د ا

سته  راهبردی، واحد موردمطالعهشرکت    دبندی در بهترین و واحب

،  تیدرنهاقرار دارد. فناوری ترین وضعیت  ، در پایینمر تخمتولید 

های  برای کاهش یا حذف شدددکاف      های بهبود و برنامه   راهبردها 

 .ندارائه شد شدهییشناساوری افن

 

 هرست منابعف

  کیو استراتژ  كپارچهی يزیرطرح يبرا یمدل یطراح"پور کلو، احمد؛ رضا؛ کریم ، محمدجوکار ی، محمدرضا؛ اکبری آراست  

شبكه زنج    ریساخت پذ  يتكنولوژ يهاگروه سطح  ساز  يموردبنگاه مادر: مطالعه کی نيتام رهيدر   يگروه خودرو

 .1-33، صص 9919، تابستان 2ی، دوره توسعه فناور تیریفصلنامه مد ،"پایسا

ا  آن ببندي ا و سيما و اولویت هاي فناورانه در سازمان صد  ارزیابی توانمندي"؛ رضا محمد رمضانی فرانی،  خمسه، عباس؛  

شبكه تكنيک تح ستاي ارائه راهكارهاي بهبود ليل  ، تابسدتان  2، فصدلنامه توسدعه تکنولو،ی صدنعتی، شدماره     "اي در را

.5-91، صص 9917

سم؛ محمودی، قهرمان؛  انیزعفر [9] سعه    "، راحله؛ عابدی، قا سطح تو ستان مازندران با    تخبمن يشهرها  یافتگیسنجش  ا
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