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 مقدمه -1
 شده تلقي انساان هايتوانایي افزاینده عنوانبه همواره فناوري

 به ابررساناها ساتت تا چرخ اتتراع از مناس  ابزارهاي تلق با و

 [. 8]است شتافته انسان یاري

 و فناورانه و اقتصادي صنعتي، توسعه روند افزایش با امروزه

 حوزه در ايفشااارده رقابت جغرافيایي، مرزهاي رفتن بين از

 از یكي فناوري رشد و است آمده وجودب تدمات عرضه و توليد

 از. [11]تاس شده هاسازمان در مدیران حياتي راهبردي اهداف

 یک در اقتصادي توسعه با فناوري توسعه و پيشارفت كهيآنجای

 توسعه ميزان و سطح توانمي ،دارد مساتقيمي ارتباط ساازمان

 براي .دانساات آن اقتدار از اينشااانه را كارتانه یک فناوري

 یابيم، دساات مربوطه فناوري به بایسااتي ابتدا فناوري توسااعه

 [.1]باشيم آن ارتقا درصدد ساس

 اجرایي مسااا ل درگير همواره توليدي هايبنگاه و هاشااركت

 امور اوليه، مواد تامين فروش، ترید، قبيل از زیادي بسااايار

 محيط در شاادید تغييرات همچنين غيره و بيمه حسااابداري،

 هاسازمان رقابت، عرصه در ماندن باقي براي لذا ؛هساتند رقابت

 روي پيشاارفته هايفناوري ایجاد و فناوري تحول به باید ناگزیر

 .بياورند

 آوردن سااتبد مسااير در كه شااودمي مطرح ساالال این اما

 [7]؟است كدام آن شكاف كردن كم براي راه بهترین فناوري

 چالش یک هابنگاه مدیران براي همواره آن ارزیابي و فناوري

 كه كشااورهایي در ویژهبه امر این به توجه .اساات بوده اساااسااي

 آن كننده مصاارف باشااند، فناوري ایجادكننده كه آن از بيشااتر

 هايروش و هامدل از اسااتفاده[. 3]دنمایمي ضااروري هسااتند،

 در اساات، نياز آنها اجراي جهت زیادي زمان كه فناوري ارزیابي

 و فني مدیران دیگر، عبارتبه نيساات؛ جوابگو هابنگاه اینگونه

 تجارب به توجه با كارتانجات و هاشااركت تبره كارشااناسااان

 شركت توانایي حدود تعيين به قادر ي،ذهن طوربه و كرده كس 

 مناس  ابزار رسدمي نظربه .هستند فناوري مختلف هايحوزه در

 هايمدل ذهني، هايتخمين این تصااادیق و تاایياد جهات

 و هامدل كه دهدمي نشاااان تجربه .اسااات فناوري توانمندي

 د،شاااومي گرفته كاربه كارتانجات اینگونه در كه هایيروش

 دباش فهم قابل و ساده: دباش داشته اساسي تاصيت دو بایساتي

 طرف از .دده ارا ه را نتيجه قبولي قابل و كوتاه زمان در و

 راهبردي مدیران وظایف از یكي فناوري مميزي و ارزیابي دیگر،

 هايتوانمندي و هاقابليت و محيطي شرایط به توجه با كه است

 و راهبردهااا ضاااعف، نقاااط بررساااي بااا همچنين و تاود

 تحقق و سازمان فناورانه رشد جهت را لازم هايساياساتگذاري

 .[1]دهد انجام آن اهداف

 مرورادبيات -2
 جدولدر  .اسات شاده ارا ه فناوري از متنوعي تعاریف تاكنون

 :آمده است صاحبنظران تعاریف از برتي 1 شماره
 فناوري مفهوم از شده ارائه تعاریف: 1 جدول

ارائه 

 دهنده
 تعریف سال

 1338 براون
انسااان شاود كه عنوان راهكارها و اهدافي تلقي ميفناوري به
 سازد.بخش رهنمون ميتوليد ماهرانه و اثررا به 

 9111 تليل

هااا و هااا، محصاااولااات، ابزارهااا، روشفناااوري كليااه دانش
كار هایي اسات كه براي ارا ه محصول یا تدمت بهسايساتم
فناوري روش انجام كار و ابزاري اساات كه  شااود.گرفته مي

شاااویم. فناوري، كاربرد عملي توساااط آن به اهداف نا ل مي
 هاست.ابزاري جهت كمک به تلاش انسان دانش و

 1377 جندرون
گونه دانش كاربردي نظم یافته مبتني بر تجربه و فنااوري هر
هاي توليد، ها و مهارتهاي علمي است كه در روشیا تئوري
 كار رفته است.آلات بهها و یا ماشينسازمان

WIPO 9111 

در  مناد در توليد یک محصاااول یا ارا ه تدمتدانش نظاام
اندازي یا صاانعت، كشاااورزي و یا تجارت و نيز نصاا  و راه

نگهاداري از یاک كارتانه صااانعتي و یا تجهيزات و یا براي 
 [19]مدیریت یک شركت یا صنعت

 

سااطح  آن در كه اساات فرآیندي ،فناوري توانمندي ارزیابي

شود مي گيرياندازه سازمان فناورانه هايتوانایي و هاقابليت فعلي

با  همچنين و شده شناسایي ساازمان بهبود قابل و قوت نقاط تا

 آل،ایده سااطح یا رقبا با سااازمان فناورانه هايتوانمندي مقایسااه

 [.11]شود شناسایي فناورانه شكاف

فناوري ارا ه شااده اساات. آذر  ارزیابي براي متفاوتي هايمدل

مطابق  كاربرد حوزه و كاركردي بعد دو براساااد را هامدل این

 [.4]بندي نموده استطبقه 9 شماره جدول
 

 هاي ارزیابی توانمندي فناوريها و مدلبندي دیدگاهطبقه: 2 جدول

 حوزه كاربرد

هاي مدل

تعيين شكاف 

 فناوري

هاي مدل

تعيين 

علل بروز 

 شكاف

هاي ارائه مدل

راهكار جهت 

جبران عقب 

 افتادگی

ارزیابي توانمندي 
فناورانه در سطح بنگاه و 

فناوري  ارتباط با
 محصول

مدیریت 
نيازهاي 
 فناوري

 
 فال

مدیریت نيازهاي 
 فناوري

 ارزیابي نياز
 لين

 آرولا –گارسيا 
هاي سيستم

اطلاعات مدیریت 
 علم و فناوري

ارزیابي توانمندي 
فناورانه در سطح بنگاه و 

 ي فرآیندفناورارتباط با 

 پورتر
 پاندا و راماناتان

 ليندسي
 فورد

ارزیابي توانمندي 
فناورانه در سطح 

 فرابنگاهي
  اطلس فناوري
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صاااورت به را فناورانه توانمندي ارزیابي هايمدل تمساااه

 بنديدسااته شااده، داده نشااان 9 شااماره جدول در كه دیگري

 [.9]است نموده

 هاي ارزیابی توانمندي فناورانهبندي مدلدسته: 3 جدول

هاي تعيين مدل

 شكاف فناوري

هاي ارزیابی علل مدل

 بروز شكاف فناوري

هاي ارائه راهكار مدل

جهت جبران شكاف 

 فناوري

 اطلس فناوري
 پورتر

 پاندا و راماناسن
 فلوید

مدیریت نيازهاي 
 فناوري

ارزیابي محتواي 
 فناوري

ارزیابي موقعيت 
 فناوري

 ارزش افزوده اقتصادي

 فورد
 ليندسي

 اطلس فناوري
 فلوید

 مدیریت نيازهاي فناوري
 فناوريسطوح توانمندي 

 فورد
 ليندسي
 فال
 آرولا –گارسيا 
 لين

 ارزیابي نياز فناوري
هاي اطلاعات سيستم

 مدیریت علم و فناوري
 مدیریت نيازهاي فناوري

 

 شناسی پژوهشروش -3

هاي فناورانه شركت ساطح توانمندي يبه بررسا پژوهش نیا

ن آ جینتا قیپرداتته و از طر يباد نيمانا پارد درتصااوت تورب

این پژوهش  گردد.يشكاف فناورانه موجود در هر سطح مشخص م

كااربري بوده و باا توجاه باه رجوع به نخبگان و  ،از حياث هادف

-ها توساط پرساشانامه و مصاحبه، از نوع توصيفيگردآوري داده

 .استپيمایشي 

ارشاااد و  و مياني مدیران از نفر 94 شاااامل آماري جامعه

مهندسي و تحقيق و توسعه، توليد، تدمات  واحدهاي كارشناسان

داراي  %41كه  اسااات مانا پاردمشاااتریان و تامين شاااركت 

تا  11اي بين داراي تجربه %91حدود سال،  11اي بيش از تجربه

داراي  %1سااال و  11تا  1اي بين داراي تجربه %91سااال ،  11

 اند.سال بوده 1اي زیر تجربه

ي امرور ادبيات و مصاحبه با تبرگان صنعت، پرسشنامه پس از

براي شاااتص ضااری   19833تدوین گردید كه با توجه به مقدار 

 با نيز پرسااشاانامه روایيآلفاي كرونباخ، پایایي آن تایيد شااد و 

 .است گرفته صورت قضاوت تبرگان

فناورانه از مدل پاندا و راماناسن استفاده جهت ارزیابي سطوح 

 ابزاري راماناسن فناورانه پاندا و ساطوح ارزیابي مدل شاده اسات.

 اجراي براي موردنياز هايقاابليت تعيين وجهات تشاااخيص 

 ساااطح بررساااي به كه اسااات هابنگاه در هاي فناورياولویت

 فرآیند رامانسااان و پاندا [.1]دپردازمي هاي فناورانهتوانمندي

 [.3]دانندمي زیر هايگام شامل را توانمندي فناورانه ارزیابي

 شركت؛ در افزوده ارزش ایجاد مراحل شناسایي .1

 هايجهت فعاليت نيازمورد فناورانه هايتوانمندي شناسایي .9

 افزوده؛ ارزش كنندهایجاد

از  كدام هر ارزیابي براي هاشااااتص از ايمجموعه دوینت .9

 فناورانه؛ هايتوانمندي

شااركت  یک در فناورانه هايتوانمندي سااطح كردن پيدا .4

 الگو؛  شركت با اورانهفن هايتوانمندي مقایسه و پيشرفته

شااركت  هايتوانمندي سااطح در موجود هايشااكاف عيينت .1

 .الگو شركت با مقایسه در

 آن براي بودن مناساا  پژوهش، براي مدل این انتخاب علت

 به دیگر، از سوي است. آن تحليل و كاربرد سادگي و بنگاه ساطح

 مربوط هايو فناوري سااازمان ارزش زنجيره به مدل توجه دليل

 پارامترهاي و شودارزش مي ایجاد سازمان و مشاتري براي آن، به

مانا  شااركت و فرآیندهاي محيط با راماناساان و پاندا مدل جامع

 و توليد هاي تحقيق و توسااعه، ساااتت،فعاليت شااامل كه پارد

 دارد. بالایي و تطابق بوده مناساا  اساات، فروش از پس تدمات

 مفهومي مدل را ندارد. جامعيت این هامدل سااایر كهدرصااورتي

 در راماناساان پاندا و مدل براساااد فناورانه هايتوانمندي ابعاد

 .است شده داده نشان 1 شماره شكل
 

 
 بندي ابعاد توانمندي فناورانه مدل پاندا و راماناسندسته :1 شكل

 

 هاي پژوهشیافته -4
 نهيشااياسااتخراپ پ يبرا ياپژوهش از روش كتابخانه نیدر ا

 هاداده يگردآور يبا ابزار پرسشنامه برا يدانيپژوهش و از روش م

با  ه،ياول يهااسااتفاده شااده اساات. پس از اسااتخراپ شاااتص

و  دیااگرد ياز تبرگااان نظرتواه كرتيل فيطپرساااشااانااامااه 

ا توجه ب. دیردگ یيو نها يغربالگر يفراوان نیشتريبا ب هايشاتص

 يپژوهش طراح يشده، پرسشنامه اصل یيشناسا هايبه شااتص

با  هياول جیشاااد و نتاا يآورو جمع عیتوز يجاامعاه آماار نيو ب

و  بنديجمع براساد حاصال نتایج .دیگرد ليتحل SPSS افزارنرم

و 9شماره  اشكال و 8تا  4 جداول شماره در هاپرساشنامه تحليل

 كل و فرعي اصااالي، ابعاد دهندهنتایج نشاااان .اسااات آمده 9

 .است مانا پارد هاي فناورانه شركتتوانمندي
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 ابعاد و مولفه ها،شاخص نيانگيم: 4 جدول

 ميانگين شاخص)درصد( شاخص مولفه ها ابعاد

هاي توانمندي

 راهبردي

توانمندي 

 خلاقيت

 39941 بهبود محصولات و فرآیندهاي فعلي

 31981 ابداع محصولات و فرآیندهاي جدید

 33991 ایجاد ساتتارهاي سازماني جدید

 R&D 71991ي هاطرح ریزي، نظارت و كنترل پروژه

توانمندي 

طراحی و 

 مهندسی

 34919 فني، اقتصادي، مالي، زیست محيطي و اجتماعي ها برحس  معيارهايارزیابي پروژه

 79931 هاي معمولي و مهندسي جز ي در فرآیندها و محصولاتطراحي

 39941 سازي فناوري تریداري شدهبازسازي یا دوباره

 31941 پذیري با فناوري تریداري شده یا ایجادشدهانطباق

 33991 طراحي و مهندسي قراردادهاهاي طرح ریزي، نظارت و كنترل فعاليت

توانمندي 

 ساخت

 79981 سنجي و توانایي انجام مهندسي ارزشپشتيباني مطالعات امكان

 34941 هاهاي مربوط به ساتت سازهانجام فعاليت

 74981 هاي پيمانكاريانجام فعاليت

 79981 اندازيساز، احداث و راه ریزي، نظارت و كنترل ساتت وطرح

هاي توانمندي

 فنی

توانمندي 

 توليد

 74919 كارگيري و كنترل اثربخش فناوري در فرآیندهاي اصلي و پشتيبانيبه

 84971 تضمين كيفيت، بازرسي و كنترل موجودي

 81988 هارفع عي  و نقص و تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و تعمير ترابي

 81913 و نگهداري تجهيزات بندي تعميراتریزي توليد و زمانبرنامه

توانمندي 

بازاریابی و 

 فروش

 17991 شناسایي مشتریان، اعلام قيمت مزایده و مذاكره راجع به شرایط فروش

 39981 عرضه محصول یا تدمات به مشتریان

 13991 هاي بازاریابي و فروشریزي، نظارت و هماهنگي فعاليتبرنامه

توانمندي 

 رسانیخدمات

 81913 مشكلات، انجام اقدام اصلاحي و از دور تارپ كردن محصول تشخيص

 71988 ارا ه پيشنهادهاي فني به مشتریان

 89934 مندي آنانهاي مربوط به شناسایي نيازهاي مشتریان و تعيين سطح رضایتانجام پژوهش

 71911 كاركنان تدماتيبندي تجهيزات و رساني و زمانریزي، نظارت و هماهنگي درتدمتبرنامه

هاي توانمندي

 مكمل

توانمندي 

 اكتساب

 78994 شناسایي، ارزیابي، مذاكره و نهایي كردن شرایط اكتساب فناوري و تسهيلات حمایتي

 83947 شناسایي، ارزیابي، مذاكره و نهایي كردن شرایط تامين اعتبار مالي

 78989 تامين نيروي انسانيشناسایي، ارزیابي، مذاكره و نهایي كردن شرایط 

 78994 ریزي، نظارت و هماهنگي فرآیندهاي تامين منابعبرنامه

توانمندي 

 پشتيبانی

 81973 هاي آموزشيارا ه برنامه

 84919 ریزي راهبرديبرنامه

 71993 سازي و پشتيباني اطلاعاتيشبكه

 81911 حفظ سطح بالاي امنيت و ایمني

 79919 فروش فناوري

توانمندي 

 راهبري

 74919 مسيریابي فناوري

 81973 گيري و اجراءتصميم

 89934 هاي سازمانيسازي فعاليتیكاارچه

 يراهبرد يتوانمند سطوح نيانگيم:  5 جدول

 ميانگين وزنی موفقيت هر بعد مولفه ها

 37941 يتوانمندي تلاقت

 33991 يو مهندس يتوانمندي طراح

 78931 توانمندي ساتت

 07.07 ميانگين كل سطوح توانمندي راهبردي

 
 

 فنی يتوانمند سطوح نيانگيم:  6 جدول

 ميانگين وزنی موفقيت هر بعد هامولفه

 81999 توليدوانمندي ت

 31917 بازاریابي و فروشتوانمندي 

 77991 تدمت رسانيتوانمندي 

 02.01 ميانگين كل سطوح توانمندي فني
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 هاي مكمليتوانمند سطوح نيانگيم: 0 جدول

 ميانگين وزنی موفقيت هر بعد هامولفه

 81944 اكتسابوانمندي ت

 78934 پشتيبانيتوانمندي 

 73931 راهبريتوانمندي 

 00.66 سطوح توانمندي مكملميانگين كل 

 

 فناورانه يهايتوانمند ابعاد ازاتيامت :8 جدول

ابعاد 

 اصلی
 ميانگين بعد ابعاد فرعی

ميانگين 

 وزنی 

 وانمنديت

 راهبردي

 37941 يتوانمندي تلاقت

07.07 
و  يتوانمندي طراح

 يمهندس
33991 

 78931 توانمندي ساتت

 وانمنديت

 فني

 81999 توليدوانمندي ت

 31917 بازاریابي و فروشتوانمندي  02.01

 77991 تدمت رسانيتوانمندي 

 وانمنديت

 مكمل

 81944 اكتسابوانمندي ت

 78934 پشتيبانيتوانمندي  00.66

 73931 راهبريتوانمندي 

 04.40 توانمندي فناورانه كل

 

هاي توانمندي ساااطح ارزیابي از حاصااال نتایج به توجه با

 شماره دسته مطابق جدول چهارها را در توان شاركتمي فناورانه

 [.9]بندي نمودطبقه 3

برابر  شاااركت فناوري هايتوانمندي كلي ساااطح ازآنجاكه

 جدول بنديطبقه مطابق مانا پارد شااركت لذا اساات، 74943%

گيرد و مي (  قرارCراهبردي گروه ) هايشركت در رده 8شاماره 

 .است( Dورود به رده تلاق و نوآور) در آستانه

 مطلوب ساااطح و فناورانه موجود ساااطح باه توجاه باا

 آن ميزان كه دارد وجود اتتلاف شااركت هاي فناورانهتوانمندي

 9 شكل شماره و 11 شاماره جدول در اصالي از ابعاد یک هر در

 .است آمده

 
 فرعی ابعاد در فناورانه يتوانمند سطوح رادار نمودار :2 شكل 

 

 ها با توجه به سطح توانمندي فناورانهبندي شركت: طبقه0 جدول

 نتایج مميزي كلی
جمع 

 امتيازها
 وضعيت

برداري، هاي مهم، اكتساب بهرهشركت در همه حوزه
توساعه راهبرد فناوري ضاعيف و ناكارآمد است و به 

 و فوري نياز دارد. هیک برنامه بهبود عمد

 (Aمنفعل) 1 – 91

هاااي راهبردي، تحقيق، حوزهلاا  اغشاااركاات در 
طور سااازي فناوري و نوآوري بهاكتساااب و ظرفيت

اي هاي زیادي برضعيفي توسعه یافته و به توانمندي
 ها نياز دارد.بازسازي این حوزه

 (Bواكنشي) 93 – 11

هاي داتلي نسبتا توانمند است و شاركت در قابليت
 یک رویكرد راهبردي به فناوري و نوآوري دارد.

 (Cراهبردي) 11 – 71

نه كاملا وآوراهاي نشاااركات یاک مجموعاه قابليت
تواند مرز فناوري ملي را توساااعاه یاافته دارد و مي

ها نيز رویكردي شااناسااایي كند. در تعدادي از حوزه
تلاق و پيشااتاز دارد و از فناوري و نوآوري در جهت 

 گيرد.هاي رقابتي بهره ميكس  مزیت

111 – 
73 

تلاق و 
 (Dنوآور)

 

 

 
 : نمودار رادار سطوح توانمندي فناورانه در ابعاد مختلف3 شكل
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 ميزان كمی شكاف بين سطح موجود و سطح مطلوب :17 جدول

 توانمندي فناورانه
سطح 

 موجود

شكاف بين سطح موجود و سطح 

 مطلوب

 هايوانمنديت

 راهبردي
71931 93911 

 97913 79931 هاي فنيوانمنديت

 91994 73933 هاي مكملوانمنديت

 

  گيرينتيجه و حليلت -5
 بعد در كه اساات آن دهندهنشااان پژوهش از حاصاال نتایج

 و طراحي توانمندي فرعي بعد راهبردي، هاياصااالي توانمندي

 توانمندي فرعي بعد و ترینپایين درصاااد 33991مهندساااي با 

فرعي  بعد البتهداراست.  را امتياز بالاترین درصد 78931با  ساتت

 و طراحي فرعي بعد به نيز درصاااد 37941تلاقيت  توانمندي

 است. مهندسي نزدیک

فرعي  بعد فني، هاايتوانمنادي اصااالي بعاد در همچنين

توانمندي  فرعي بعد و بالاترین درصاااد 81999توليد  توانمندي

. دارد قرار ترین ردهپایين در درصااد 31917با  فروش و بازاریابي

در رده دوم  درصااد 77991رساااني با تدمات همچنين توانمندي

 قرار دارد.

 فرعي بعد مكمل، هايتوانمندي اصلي بعد در دیگر، ساوي از

 فرعي بعد و بالاترین درصاااد 81944باا  اكتسااااب توانمنادي

 داراست را امتياز ترینپایين درصد 78934با   پشتيباني توانمندي

 73931 امتياز با راهبري توانمندي فرعي بعد امتياز به باتوجه و

 مشاااهده بعد سااه این بين مثبتي همگرایي درصااد درصااد،

 .گرددمي

 آن دهندهنشاااان فناورانه توانمندي ابعاد نتایج بنديجمع

 بعد توانمندترین درصد 73933با   مكمل هايتوانمندي كه است

 حد كمترین درصااد 71931با  راهبردي هايتوانمندي و اساات

 مربوط هايفعاليت انجام شاتص مچنين. هداراست را توانمندي

 و شاتص توانمندترین امتياز درصد 34941 با هاسازه سااتت به

 هب راجع مذاكره و مزایده قيمت اعلام مشتریان، شناسایي شاتص

 . داراست را توانمندي حد كمترین درصد 17991با  فروش شرایط

بين  سااطوح كليه در كه آنجا از ،گرفت نتيجه توانمي كل در

ارشد  رهبران لذا دارد، وجود شكاف مطلوب وضع و موجود وضاع

هاي پروژه تعریف و مناساا  ریزيبرنامه با بایسااتمي شااركت

توجه  بانمایند.  اقدام موجود فناورانه شكاف رفع به نسابت بهبود،

 ذیل شاارح به بهبود فناورانه هايپروژه از برتي، حاصاال نتایج به

 :گرددمي پيشنهاد

 ؛شركت در فناوري مدیریت نظام در بهبود 

 ؛شركت فناوري راهبرد و راه نقشه بازنگري 

 سازماني؛ تعالي معيارهاي بازنگري 

 توسعه جهت در فروش و بازاریابي هايفعاليت توساعه 

 نيازهاي با متناساا  تدمات و محصااولات تطابق و

 ؛كليدي مشتریان و بالفعل بالقوه

 توليد مسير در اطلاعاتي هايسيستم توسعه و بازنگري 

  .  تدمات و
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