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  چکیده
سـازمان   فناورانـه هـاي   يی و ارزیابی توانمندیاقدام به شناسا شرکت هپکو مدیران ارشد باعث شده فناورياهمیت باالي توسعه 

 در ،هـاي جدیـد   فناوريالش رقبا براي دستیابی به پایش تدردنیا و فناورانه شناسایی تحوالت خود نمایند و به موازات آن نسبت به 
فنـاوري  این ارزیابی یکی از ابزارهاي کلیدي در فضـاي مـدیریت    ،طرف دیگر از .ام بردارندگ شرکت فناوريتوانمندي  يجهت ارتقا

این نمایند.  اقدام می فناورانهگیري شکاف  ی نقاط قوت و قابل بهبود با هدف اندازهیگیري از این ابزار نسبت به شناسا با بهره که تاس
و شکاف موجود در شـرکت   فناورانههاي  با استفاده از مدل توسعه یافته پاندا و راماناسن نسبت به ارزیابی توانمنديد سعی دار مقاله

این مدل از ابعــاد مختلف سطح توانمنــدي شرکت را مـورد ارزیابی قرار داده و در هریک از این ابعــاد وضـعیت   . دهپکو اقدام نمای
  باشد. فناورانههاي بهبود  تواند مبنایی براي تدوین پروژه این اقدام می شرکت را مشخص می نماید.

  
  ، هپکو.5مدل ارزیابی پاندا و راماناسن ،4فناوري هاي ، توانمندي3فناوري، ارزیابی 2فناوريواژگان کلیدي: 
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  مقدمه - 1
هاي انسان تلقی شده  ییعنوان افزاینده توانا همواره به فناوري

خلق ابزارهاي مناسب از اختراع چرخ تا ساخت ابررساناها بـه  با و 
  .]8[یاري انسان شتافته است

و از  فناورانه و با افزایش روند توسعه صنعتی، اقتصادي امروزه
و  تولیـد اي در حـوزه   بین رفتن مرزهاي جغرافیایی، رقابت فشرده

یکـی از اهـداف    فناوريآمده است و رشد  وجود بهخدمات  عرضه
 یآنجـائ  ز]. ا12[ها شده است حیاتی مدیران در سازمان راهبردي
سـازمان   کیـ در  يبا توسعه اقتصاد فناوريو توسعه  شرفتیکه پ

 کی فناوريتوسعه  زانیسطح و م توان یدارد م یمیارتباط مستق
ابتدا  فناوريتوسعه  ياز اقتدار آن دانست. برا يا را نشانه کارخانه

ارتقـا آن   دسـپس درصـد   ،میابیمربوطه دست  فناوريبه  یستیبا
  ].1[میباش

 ییـ مسـائل اجرا  ریـ همواره درگ يدیتول يها و بنگاه ها شرکت
امـور   ه،یـ مـواد اول  نیفـروش، تـام   د،یـ خر لیـ از قب يادیـ ز اریبس

رقابـت   طیدر محـ  دیشد راتییتغ نیو .... همچن مهیب ،يحسابدار
 نـاگزیر  هـا  سـازمان  رقابت، عرصه در ماندن باقی ، لذا برايهستند
. بیاورنـد  روي پیشـرفته  هاي فناوري ایجاد وفناوري  تحول به باید
فناوري  آوردن به دست مسیر در که شود می مطرح سؤال این اما

  ]؟7[است کدامآن  شکاف کردن کم براي راه بهترین
ها یک چـالش   و ارزیابی آن همواره براي مدیران بنگاه فناوري

کـه   ویـژه در کشـورهایی   اساسی بوده است. توجه به ایـن امـر بـه   
کننـده آن   مصـرف  ،باشـند  فنـاوري از آن کـه ایجادکننـده    بیشتر

 يهـا  هـا و روش  مـدل اسـتفاده از  ]. 9[نمایـد  ي میرورضهستند، 
در  اسـت، که زمان زیادي جهت اجراي آنهـا نیـاز    فناوري یابیارز
و  یفنـ  رانیمـد  ،گـر یعبـارت د  به یست؛ها جوابگو ن بنگاه گونه نیا

با توجه به تجارب کسب  کارخانجاتها و  کارشناسان خبره شرکت
شـرکت در   ییحـدود توانـا   نیـی قـادر بـه تع   یطور ذهن هکرده و ب
رسـد ابـزار مناسـب     ینظر مـ  . بههستند فناوريمختلف  يها حوزه

 يتوانمند يها مدل ،یذهن يها نیتخم نیا قیو تصد دییجهت تا
کـه در   ییها ها و روش دهد که مدل ی. تجربه نشان ماست فناوري

 تیدو خاصـ  یسـت یبا ،شـوند  یکار گرفته مـ  هب اینگونه کارخانجات
در زمان  :اًید و ثاننساده و قابل فهم باش :اوالً :داشته باشند یاساس

ارزیـابی و   ،از طرف دیگر .دنرا ارائه ده جهینت یکوتاه و قابل قبول
که با توجه  راهبردي استاز وظایف مدیران  ییک فناوريممیزي 

با هاي خود و همچنین  ها و توانمندي به شرایط محیطی و قابلیت
هـاي الزم را جهـت    ها و سیاسـتگذاري  راهبرد ،بررسی نقاط ضعف

 .]1[سازمان و تحقق اهداف آن انجام دهند فناورانهرشد 
  

  مرورادبیات  -2
 جـدول . شـده اسـت   ارائـه  فناوري از متنوعی تعاریف تاکنون
مطرح شـده  نظران  صاحب که توسط را تعاریفیبرخی از  1 شماره
  :دهد می نشاناست، 

  فناوري مفهوم از شده ارائه : تعاریف1جدول 
  تعریف  سال  ارائه دهنده 

  1977  جندرون

 نظـم  کـاربردي  دانـش  گونـه  هـر  فنـاوري 
 هـاي  تئـوري  یـا  و تجربـه  بـر  مبتنـی  یافتـه 
 هـاي  مهـارت  و هـا  روش در کـه  اسـت  علمـی 
کـار   بـه  آالت ماشـین  یـا  و هـا  سـازمان  تولید،
  .است رفته

  1998  براون
 تلقـی  اهـدافی  و راهکارهـا  عنـوان  بهفناوري 
 و تولیـد ماهرانـه   بـه  را انسـان  کـه  د شو می

  سازد. می رهنمون اثربخش

  2000  خلیل

هـا،  ابزار محصـوالت،  هـا،  دانـش  کلیـه  فناوري
بـراي ارائـه    کـه  اسـت  هایی سیستم و ها روش

. شـود  مـی  گرفتـه کـار   محصول یا خـدمت بـه  
 کـه  اسـت  ابـزاري  و انجـام کـار   روش فناوري
 ،. فنـاوري شویم می نایل اهداف به آن توسط

 بـه  کمک جهت ابزاري و دانش کاربرد عملی
  هاست. انسان تالش

و  جردن
 و علمـی  دسـتاوردهاي  عملـی  کاربرد فناوري  2003  سایرین

  .است چند نیاز یا یک به پاسخ منظور به فنی

Microsoft 
Corporation  2007  

ها به محصـوالت جدیـد و    تبدیل دانش و ایده
یا براي بـه  یا بهبود یافته، فرآیندها، خدمات و 

  دست آوردن مزیت رقابتی

WIPO 2010  

 مند در تولید یک محصول یا ارائـه  دانش نظام
یـا تجـارت و   و خدمت در صنعت، کشـاورزي  

انــدازي یــا نگهــداري از یــک  نصــب و راه نیــز
صــنعتی و یــا تجهیــزات و یــا بــراي  کارخانــه

  صنعت یا شرکت مدیریت یک
  

 سـطح  آن در کـه  اسـت  فرآینـدي  فنـاوري  توانمندي ارزیابی
 شـود  می گیري اندازه سازمانفناورانه هاي  توانایی و ها قابلیت فعلی
 بـا  همچنـین  و شـده  شناسـایی  سازمان بهبود قابل و قوت نقاط تا

 آل، ایـده  سـطح  یـا  رقبـا  با سازمان فناورانه هاي توانمندي مقایسه
  .] 11[شود شناسایی فناورانهشکاف 
 تهیه شـده اسـت. آذر   فناوريهاي متفاوتی براي ارزیابی  مدل
 صـورت  ها را براساس دو بعد کارکردي و حوزه کاربرد بـه  این مدل
  .]4[نشان داده است  2 شماره جدول
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 توانمندي ارزیابی هاي مدل و ها دیدگاه : طبقه بندي2جدول 
  ]4فناوري[

  نوع کارکرد
   

  حوزه کاربرد

 هاي مدل
 شکاف تعیین

  فناوري

 هاي مدل
 علل تعیین
  شکاف بروز

 ارایه هاي مدل
 جهت راهکار
 عقب جبران

  افتادگی
ــابی  توانمنــدي ارزی
ســطح  در فناورانــه

 بـا  ارتبـاط  و بنگـاه 
  محصولفناوري 

 مـدیریت  مدل
 نیازهـــــــاي

  فناوري

 فال مدل  
ــدل ــدیریت م  م
 فناوري نیازهاي
 نیاز ارزیابی مدل
 لین مدل
 آروال -گارسیا مدل
 يهـا  سیستم مدل

 مدیریت اطالعات
  فناورانه و علم

ــابی  توانمنــدي ارزی
 ســطح در فناورانــه

 بـا  ارتبـاط  و بنگـاه 
  فرایند تکنولوژي

 پورتر مدل
 و پانـدا  مـدل 

  راماناتان

ــدل  مــ
 لیندسی
  فورد مدل

ــابی  توانمنــدي ارزی
 ســطح در فناورانــه
  فرابنگاهی

 اطلــس مــدل
   فناوري

  

  

را بـه صـورت    فناورانـه هـاي ارزیـابی توانمنـدي     خمسه مدل
بندي نموده  دسته ،نشان داده شده 3 شماره دیگري که در جدول

  .]3[است
  

 ]3[فناورانههاي ارزیابی توانمندي  بندي مدل : دسته3جدول 
هاي تعیین  مدل

  فناوريشکاف 
هاي ارزیابی علل  مدل

  فناوريبروز شکاف 
هاي ارائه راهکار جهت  مدل

  فناوريجبران شکاف 
    فناوريمدل اطلس 
 مدل پورتر 

مــــدل پانـــــدا و  
 راماناسن  

 مدل فلوید  
مــــدل مــــدیریت 

   فناورينیازهاي 
ــابی   ــدل ارزیــ مــ

   فناوريمحتواي 
ــابی   ــدل ارزیــ مــ

   فناوريموقعیت 
مدل ارزش افـزوده  

  اقتصادي

  مدل فورد 
  مدل لیندسی 

   فناوريمدل اطلس 
  مدل فلوید 

مدل مدیریت نیازهاي 
   فناوري

مدل سطوح توانمندي 
   فناوري

  

  فورد  مدل
  مدل لیندسی 

  مدل فال 
  آروال  -مدل گارسیا

  مدل لین 
   فناوريمدل ارزیابی نیاز 
هاي اطالعات  مدل سیستم

   فناوريمدیریت علم و 
مدل مدیریت نیازهاي  

   فناوري

  

  پژوهشو سواالت  ، روشاهداف - 3
شـرکت   فناورانـه هـاي   سـطح توانمنـدي  مقاله به بررسی  این
موجـود در هـر    فناورانهشکاف آن نتایج و از طریق پرداخته هپکو 
. ایـن پـژوهش از حیـث هـدف کـاربردي      گردد میمشخص  سطح

سـواالت  . کنـد  استفاده میو از نوع روش پیمایشی محسوب شده 
  پژوهش عبارتند از: 

در چـه   شـرکت هپکـو   فناورانـه هـاي   يتوانمنـد هاي  شاخص §
  قرار دارد؟ یسطح
 فناورانـه  يهـا  يتوانمنـد هر یک از ابعاد اصلی، فرعـی و کـل    §

  قرار دارد؟ یدر چه سطح شرکت هپکو
ســه بعــد اصــلی   در در شــرکت هپکــو   فنــاوريشــکاف  §

توانمنـدي   ،راهبـردي هـاي   توانمندي( فناورانههاي  توانمندي
)، بـه چـه میـزان    مکمـل  فناورانهتوانمندي  ،تاکتیکی فناورانه
 ؟است

 

  فاده در پژوهشتمعرفی مدل مورد اس -4
جهـت   يراماناسـن و پانـدا ابـزار    فناورانهسطوح  یابیارز مدل
 يهـا  تیـ اولو ياجـرا  يبرا ازیموردن يها تیقابل نییو تع صیتشخ

 هـاي  يسـطح توانمنـد   یکـه بـه بررسـ    اسـت ها  در بنگاه فناوري
فرآیند ارزیـابی توانمنـدي    ن. پاندا و رامانس]5[پردازد می فناورانه
  :]6[دانند هاي زیر می را شامل گام فناورانه

    ؛ی مراحل ایجاد ارزش افزوده در شرکتیشناسا -1
ــا -2 ــديیشناس ــاي  ی توانمن ــهه ــت   فناوران ــاز جه ــورد نی م

   ؛هاي ایجاد کننده ارزش افزوده فعالیت
ها براي ارزیابی هـر کـدام از    اي از شاخص تدوین مجموعه -3

 ؛فناورانههاي  توانمندي
در یـک شـرکت    فناورانـه هاي  پیدا کردن سطح توانمندي -4

   ؛با شرکت الگو فناورانههاي  پیشرفته و مقایسه توانمندي
هاي شـرکت   هاي موجود در سطح توانمندي تعیین شکاف -5

   .در مقایسه با شرکت الگو
مناسـب بـودن آن    انتخاب این مدل براي پـژوهش، اوال: علت 

از  اسـت. سـادگی کـاربرد و تحلیـل آن     :براي سطح بنگاه و ثانیـا 
بـه دلیـل توجـه مـدل بـه زنجیـره ارزش سـازمان و         ،سوي دیگر
ایجـاد ارزش  ، براي مشـتري و سـازمان   آنهاي مربوط به  فناوري
و پارامترهاي جامع مـدل پانـدا و راماناسـن بـا محـیط و       شود می

، R&Dفعالیتهـاي   شـامل فرآیندهاي شرکت تولیـدي هپکـو کـه    
و  بـوده  مناسـب  اسـت، تولید و خـدمات پـس از فـروش     ساخت،

هـا ایـن جامعیـت را     که سـایر مـدل   تطابق باالیی دارد. در صورتی
  ندارند.

 براساس مدل پانـدا  فناورانههاي  مدل مفهومی ابعاد توانمندي
  .]5[نشان داده شده است 1 شماره در شکل و راماناسن
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  براساس مدل پاندا و راماناسن فناورانههاي  توانمنديبندي ابعاد  دسته: 1شکل 

  
  زنجیره فرآیند هپکو

  

  

  

  زنجیره ارزش هپکو

  : زنجیره فرآیند و ارزش شرکت هپکو2شکل 
  

  جامعه آماري  - 5
ــاري  ــانی و ارشــد   40 شــامل جامعــه آم ــدیران می ــر از م نف

 و تولیـد  ریـزي  وکارشناسان واحدهاي مهندسی، تحقیقات، برنامه
شــرکت تولیــد تجهیــزات ســنگین هپکــو بــا مــدارك تحصــیلی   

لیسانس، دکتري و با سابقه کاري بـاالتر از ده سـال    لیسانس، فوق
    .6)4 شماره (جدولاست

  
 پارامترهاي توصیفی پاسخگویان :4 جدول

میانگین سابقه   درصد از کل  میزان تحصیالت  ردیف
 (سال) کار

  17,6 62,5    لیسانس  1
  20,8  30 فوق لیسانس  2
  15,6 7,5 دکتري 3

  

با توجه به مـدل مفهـومی پـژوهش و زنجیـره ارزش شـرکت      
ــو  ــکل هپک ــه در ش ــماره ک ــت  2 ش ــده اس ــان داده داده ش ، نش

  
به مسائل مدیریت  با توجه به محدود بودن مدیران و کارشناسان آشنا 6

فناوري در شرکت، جامعه آماري با نظر خبرگان اصلی مدیریت فناوري شرکت 
 صورت کل شماري صورت گرفته است. هو ب

طراحـی   5 شـماره  پرسشنامه پژوهش مطابق جدولهاي  شاخص
/. تعیـین  87(پایایی پرسشنامه بـا ضـریب آلفـاي کرونبـاخ     گردید

و روایـی پرسشـنامه نیـز بـا قضـاوت       اسـت گردید که قابل قبول 
  خبرگان صورت گرفته است).

  

  هاي پژوهش بندي یافته جمع - 6
شـرکت   فناورانـه ي توانمنـد هـاي   : هر یک از شاخص1سوال 

  قرار دارد؟ یدر چه سطح هپکو
بنــدي  نتــایج حاصــل از ســوال اول پــژوهش براســاس جمــع 

  آمده است. 5 شماره ها در جدول پرسشنامه
 يهـا  يتوانمنـد : هر یک از ابعاد اصلی، فرعـی و کـل   2سوال 
  قرار دارد؟ یدر چه سطح شرکت هپکو فناورانه

تـا   6 هاي شماره نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش در جداول
  آمده است. 1شماره  و نیز نمودار 9

  
  
  

 خدمات فروش تولید تامین بازاریابی

 خدمات فروش و بازاریابی خارجی لجستیک هاعملیات لجستیک داخلی

 هاي حمایتی: مدیریت منابع انسانی و توسعه تکنولوژي و تامینفعالیت
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  ها و ابعاد مولفه ،ها : میانگین شاخص5دول ج

 میانگین  شاخص ردیف مولفه ها ابعاد
 شاخص(درصد)

اي ه توانمندي
  راهبردي

ــدي  توانمنــــ
 خالقیت

 80,63 محصوالت و فرآیندهاي فعلیبهبود  1
  67,38 ابداع محصوالت و فرآیندهاي جدید 2
 76,63 ایجاد ساختارهاي سازمانی جدید 3
 D&R 69,75 هاي ریزي، نظارت و کنترل پروژه طرح 4

ــدي  توانمنــــ
ــی و  طراحــــ

  مهندسی

 63,00 اجتماعیاقتصادي، مالی، زیست محیطی و  حسب معیارهاي فنی،ها بر ارزیابی پروژه 5
 86,38 محصوالت هاي معمولی و مهندسی جزئی در فرآیندها و طراحی 6
 75,13 شده خریداري فناوريسازي  بازسازي یا دوباره 7
 80,25  شده یا ایجادشده خریداري فناوريپذیري با  انطباق 8
 72,50 هاي طراحی و مهندسی قراردادها طرح ریزي، نظارت و کنترل فعالیت 9

ــدي  توانمنــــ
 ساخت

 63,13 سنجی و توانایی انجام مهندسی ارزش پشتیبانی مطالعات امکان 10
 89,38 ها هاي مربوط به ساخت سازه انجام فعالیت 11
 77,13 هاي پیمانکاري انجام فعالیت 12
 69,75 اندازي وساز، احداث و راه ریزي، نظارت و کنترل ساخت طرح 13

هاي  توانمندي
 فنی

  

ــدي  توانمنــــ
 تولید

 69,88 در فرآیندهاي اصلی و پشتیبانی فناوريکارگیري و کنترل اثربخش  هب 14
  77,25 تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل موجودي 15
 78,50 ها رفع عیب و نقص و تعمیرات و نگهداري پیشگیرانه و تعمیر خرابی 16
 71,00 تعمیرات و نگهداري تجهیزاتبندي  ریزي تولید و زمان برنامه 17

ــدي  توانمنــــ
ــابی و  بازاریـــ

  فروش

 64,63 شناسایی مشتریان، اعالم قیمت مزایده و مذاکره راجع به شرایط فروش 18
 74,00 عرضه محصول یا خدمات به مشتریان 19
 61,75 هاي بازاریابی و فروش ریزي، نظارت و هماهنگی فعالیت برنامه 20

ــدي  توانمنــــ
  رسانی خدمات

 64,63  تشخیص مشکالت، انجام اقدام اصالحی و از دور خارج کردن محصول 21
 75,88 ارائه پیشنهادهاي فنی به مشتریان 22
 64,38 مندي آنان هاي مربوط به شناسایی نیازهاي مشتریان و تعیین سطح رضایت انجام پژوهش 23
 60,63 بندي تجهیزات و کارکنان خدماتی رسانی و زمان ریزي، نظارت و هماهنگی درخدمت برنامه 24

 هاي توانمندي
  مکمل

ــدي  توانمنــــ
  اکتساب

 65,00 و تسهیالت حمایتی فناوريشناسایی، ارزیابی، مذاکره و نهایی کردن شرایط اکتساب  25
 63,25 شناسایی، ارزیابی، مذاکره و نهایی کردن شرایط تامین اعتبار مالی 26
 69,00 ارزیابی، مذاکره و نهایی کردن شرایط تامین نیروي انسانی شناسایی، 27
 62,00 ریزي، نظارت و هماهنگی فرآیندهاي تامین منابع برنامه 28

ــدي  توانمنــــ
  پشتیبانی

  72,88 هاي آموزشی ارائه برنامه 29
 60,75 راهبردي ریزي برنامه 30
 71,38 سازي و پشتیبانی اطالعاتی شبکه 31
 68,25 حفظ سطح باالي امنیت و ایمنی 32
 54,75 فناوريفروش  33

ــدي توا نمنــــ
  راهبري

 63,25 فناوري مسیریابی 34
 70,50 گیري و اجراء تصمیم  35
 58,63 هاي سازمانی سازي فعالیت یکپارچه 36

 
  قرار دارد؟ یدر چه سطح شرکت هاي راهبردي يتوانمند •

 راهبرديهاي  يتوانمند: سطوح 6 دولج
  هر بعد فرعیموفقیت  میانگین وزنی  ها مولفه
  73,59% توانمندي خالقیت

 75,45%  توانمندي طراحی و مهندسی
 74,84%  توانمندي ساخت

 74,69% هاي راهبردي توانمنديمیانگین کل 
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 قرار دارد؟ یدر چه سطح شرکت فنیهاي  يتوانمند •
 فنی يها يسطح توانمند نیانگی: م7 جدول

  هر بعد فرعیموفقیت  میانگین وزنی  ها مولفه
 74,16% توانمندي تولید

 66,79% توانمندي بازاریابی و فروش
 66,38% توانمندي خدمات رسانی
 69,32% فنی هاي میانگین کل توانمندي

 
 قرار دارد؟ یدر چه سطح شرکت مکمل هاي يتوانمند •

  
  

 مکمل  يها يسطح توانمند نیانگیم :8 دولج
  هر بعد فرعیموفقیت  میانگین وزنی  مولفه ها

 64,81% توانمندي اکتساب
 65,60% توانمندي پشتیبانی
 64,13% توانمندي راهبري

 64,97% مکمل هاي میانگین کل توانمندي
 

 قرار دارد؟ یدر چه سطح شرکت فناورانههاي  يتوانمندکل  •

 فناورانههاي  : میانگین امتیازات و درصد توانمندي ابعاد سطح توانمندي9جدول 

 توانمندي هر بعد اصلی میانگین وزنی  توانمندي هر بعد فرعی نیزمیانگین و  ابعاد فرعی ابعاداصلی

 راهبردي هاي توانمندي
 

  73,59% توانمندي خالقیت
 75,45% طراحی و مهندسیتوانمندي  %74,69

 74,84% توانمندي ساخت

 فنیهاي  توانمندي
 74,16% توانمندي تولید

 66,79% و فروش توانمندي بازاریابی %69,32
 66,38% توانمندي خدمات رسانی

 مکملهاي  توانمندي
 64,81% توانمندي اکتساب

 65,60% توانمندي پشتیابی %64,97
 64,13% توانمندي راهبري

 %69,66  کل فناورانههاي  توانمندي
  

  
  در ابعاد مختلف فناورانه يها ي: توانمند1 نمودار
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هـاي   با توجه بـه نتـایج حاصـله از ارزیـابی سـطح توانمنـدي      
 10شماره  دسته مطابق جدول 4در ها را  توان شرکت می فناورانه
  ].10[ندي نمودب طبقه

  
  
  

  

  فناورانههاي  ها با توجه به سطح توانمندي بندي شرکت :  طبقه10جدول 
  ها بندي بنگاه طبقه  جمع امتیازها  نتایج ممیز ي کلی

ضـعیف و ناکارآمـد اسـت و بـه      فناوري راهبردهاي مهم، اکتساب بهره برداري، توسعه  شرکت در همه حوزه
  (A)منفعل  0-25  یک برنامه بهبود عمده و فوري نیاز دارد.

طـور ضـعیفی    و نـوآوري بـه   فنـاوري سـازي   تحقیق، اکتساب و ظرفیت راهبردي،هاي  شرکت در اغلب حوزه
  (B)واکنشی  26-50  ها نیاز دارد. هاي زیادي براي بازسازي این حوزه توسعه یافته و به توانمندي

  (C) راهبردي  51-75   .و نوآوري دارد فناوريبه  نسبتا توانمند است و یک رویکرد راهبردي هاي داخلی شرکت در قابلیت
ملـی را شناسـایی    فنـاوري توانـد مـرز    کامال توسعه یافته دارد و می فناورانههاي  شرکت یک مجموعه قابلیت
وري در جهـت کسـب   آو نـو  فنـاوري هـا نیـز رویکـردي خـالق و پیشـتاز دارد و از       کند. در تعدادي از حوزه

  گیرد. هاي رقابتی بهره می مزیت
  (D)خالق و نوآور  100-76

  

شـرکت برابـر    فنـاوري هـاي   از آنجا که سطح کلی توانمنـدي 
بندي جدول فوق در  % است، لذا شرکت هپکو مطابق طبقه69,66
  گیرد. قرار می )Cگروه راهبردي (هاي  شرکت رده

سـه بعـد اصـلی    در شـرکت هپکـو    فنـاوري شـکاف  : 3سوال 
 ؟به چه میزان است فناورانهاي ه توانمندي
 100(و سـطح مطلـوب    فناورانـه توجه بـه سـطح موجـود     با

ـ  یمدرصد)   يهـا  يدو سـطح در توانمنـد   نیـ ا نیتوان گفت که ب
کـه میـزان آن در هـر یـک از      اختالف وجود دارد شرکت فناورانه

   آمده است. 2 شماره و نمودار 11ابعاد اصلی در جدول شماره 
  

 سطح موجود و سطح مطلوب نیشکاف ب یکم زانی: م 11 شماره جدول

میزان شکاف بین سطح موجود   سطح موجود  فناورانههاي  توانمندي
  و سطح مطلوب

 25,31%  74,69%  راهبرديهاي  توانمندي
  30,68%  69,32%  فنیهاي  توانمندي
 35,03% 64,97% هاي مکمل توانمندي

  

  
  در ابعاد مختلف فناورانه: نمودار رادار سطوح توانمندي 2نمودار 

  
  گیري  تحلیل و نتیجه  -7

دهنده آن است که در بعد اصلی  نتایج حاصل از پژوهش نشان

 59/73، بعد فرعی توانمندي خالقیـت بـا   راهبرديهاي  توانمندي
 ترین و بعد فرعی توانمنـدي طراحـی و مهندسـی بـا     درصد پایین

ــی     45/75 ــد فرع ــه بع ــاز را داراســت. البت ــاالترین امتی درصــد ب
درصـد نیـز بـه دو بعـد فرعـی دیگـر       84/74توانمندي ساخت با 

نزدیک است و یک همگرایــی بین این سه بعـد فرعـی مشـاهده    
 گردد.   می

، بعــد فرعــی نــیفهــاي  همچنــین در بعــد اصــلی توانمنــدي
درصد باالترین و بعد فرعـی توانمنـدي     16/74توانمندي تولید با 
قرار دارد. همچنین درصد در رده دوم  79/66 بازاریابی و فروش با
تـرین امتیـاز را    درصـد پـایین   38/66 رسانی بـا  توانمندي خدمات

داراست که در این سه بعد فرعی نیز تقریبا یک همگرایی مثبـت  
 .دشو مشاهده می

هاي مکمل، بعد فرعـی   در بعد اصلی توانمندي ،از سوي دیگر
ــا ــاالترین و بعــد فرعــی   60/65 توانمنــدي پشــتیبانی ب درصــد ب

ترین امتیاز را داراسـت و   درصد پایین 24/74 توانمندي راهبري با
 60/65 باتوجه به امتیاز بعد فرعی توانمنـدي اکتسـاب بـا امتیـاز    

 گردد. ین سه بعد مشاهده میدرصد، درصد همگرایی مثبتی بین ا
 شماره  مطابق جدول فناورانهبندي نتایج ابعاد توانمندي  جمع

 69/74 بـا  راهبـردي هـاي   دهنده آن است کـه توانمنـدي   نشان 9
 97/64 هـاي مکمـل بـا    و توانمندياست درصد توانمندترین بعد 

بنـدي   کمترین حد توانمندي را داراسـت. همچنـین جمـع    درصد
دهنده آن است کـه   نشان 5 شماره مطابق جدولها  نتایج شاخص

 38/89 بـا  هـا  هاي مربوط بـه سـاخت سـازه    انجام فعالیتشاخص 
 بـا  فنـاوري امتیاز توانمندترین شاخص و شـاخص فـروش    درصد

 درصد کمترین حد توانمندي را داراست. 75/54
توان نتیجه گرفت از آنجا که در کلیه سـطوح بـین    در کل می

وضع موجود و وضع مطلوب شکاف وجود دارد، لذا رهبران ارشـد  
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هـاي   ریـزي مناسـب و تعریـف پـروژه     بایست با برنامـه  شرکت می
موجود اقدام نمایند. با توجـه   فناورانهبهبود، نسبت به رفع شکاف 
هـاي بهبـود    ، برخـی از پـروژه  5 شـماره  به نتایج حاصل از جدول

  گردند: به شرح ذیل پیشنهاد می فناورانه
Ø  ؛در شرکت فناوريبهبود در نظام مدیریت 
Ø  ؛شرکت فناوري راهبردبازنگري نقشه راه و 
Ø  بازنگري معیارهاي تعالی سازمانی بر اساس مدلEFQM؛   

Ø  هـاي بازاریـابی و فـروش در جهـت توسـعه و       توسعه فعالیـت
نیازهـاي بـالقوه و   تطابق محصـوالت و خـدمات متناسـب بـا     

   ؛بالفعل مشتریان کلیدي
Ø  هـاي اطالعـاتی در مسـیر تولیـد و      بازنگري و توسعه سیسـتم

   .خدمات
  

 
  

  فهرست منابع
 . 1384، ، انتشارات آرینارزیابی توانمندي تکنولوژي در سطح بنگاه؛ سید حبیب اهللاطباطبائیان،  ]1[
 . 1381، ، انتشارات پیام متنمدیریت تکنولوژي)؛ دیگران و سیدکامران، باقري(خلیل، طارق ]2[
(تحقیـق  ارزیابی سطوح توانمندي تکنولوژیک در صنایع فلزي با مدل نیـاز تکنولوژیـک   "؛ همکـاران و  ؛خمسه، عباس ]3[

  . 1389، ، چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژي"موردي سازه هاي فلزي یاسان)
 رویکـرد : کیفی تکنولوژي عملکرد گسترش از استفاده با توسعه و تحقیق استراتژي تدوین" ؛همکارانو  ؛آذر، عادل ]4[

 . 1389، 3-18صص  ،4، مدیریت صنعتی، شماره "بازار کشش
، "تحقیق موردي شـرکت بـارس خـودرو   -ارزیابی سطح توانمندي تکنولوژیک صنعت خودرو " ؛و دیگـران  ؛رادفر، رضا ]5[

  . 1390، المللی مدیریت تکنولوژي ایران اولین کنفرانس بین
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