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چکيده
ّ
بــا توجــه بــه نقــش روزافــزون فنــاوری در توســعه رقابــت و نیــز رشــد اقتصــادی ،در
ســالهای اخیــر بــه ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه در کشــورهای پیشــرفته توجــه بســیاری شــده
اســت .از مهمتریــن عوامــل اصلــی موفقیــت بهکارگیــری ّفنــاوری بهمنظــور کســب مزیــت
رقابتــی ،آگاهــی و شــناخت ســطح قابلیــت ّفناورانــه بنــگاه و اســتفاده مناســب از آنهاســت.
صنعــت هتــلداری نیــز بهمنزلــه صنعــت ّفناوریمحــور ،یکــی از صنایــع مهــم و راهبــردی
در دنیــای امــروز بهشــمار م ـیرود .هــدف از پژوهــش حاضــر ،اولویتبنــدی شــاخصهای
ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه بــا هــدف ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه و تدویــن راهبــرد در
هتلهــای زنجیــرهای پارســیان تهـران اســت .نتایــج حاصــل از ایــن اولویتبنــدی ،بــه تدویــن
سیاســتهای آینــده ایــن هتــل کمــک شــایانی میکنــد .در ایــن پژوهــش ،پــس از مــرور
ادبیــات موضــوع 32 ،شــاخص ،کــه ویژگیهــای دقیــق شــاخصهای عملکــرد را داشــتند،
ـی
شناســایی شــدند .پــس از طراحــی پرسـشنامه براســاس  32شــاخص یادشــده و تأییــد روایـ ِ
خبــرگان ،تعــداد  80پرس ـشنامه جم ـعآوری شــد .پــس از اطمینــان از پایایــی پرس ـشنامه،
ب��ا اس�تـفاده از آزمــون آلفاــی کرونب��اخ و همچنی��ن اطمین�اـن از مناســببودن دادههــا بــرای
عاملــی
انجــام تحلیــل عاملــی از طریــق شــاخص کــیاماو و آزمــون بارتلــت ،بــه تحلیــل
ِ
اکتشــافی دادههــای بهدســتآمده پرداختــه شــد و  31شــاخص مطالعهشــده در قالــب 8
عامـ�ل دس��تهبندی و براس��اس ب��ار عاملیشــان اولویتبندــی ش�دـند .ایــن ارزیابــی بــا توجــه
بــه ش ـرایط حــال حاضــر هتــل مدنظــر و بهمنظــور گــردآوری دادههــای واقعــی انجــام شــد و
پــس از بررســی تطبیقــی شــاخصها و همچنیــن بیــان معیارهــای ارزیابــی ایــن شــاخصها،
الگــوی ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه هتــل ،طراحــی شــد .براســاس نتایــج پژوهــش ،عامــل اول
کــه توانمنــدی نگـهداری و حمایتــی اســت ،باالتریــن اولویــت را کســب کــرده اســت و از میــان
شــاخصهای ایــن عامــل ،اعــام قیمــت یــا مزایــده و مذاکــره دربــاره ش ـرایط فــروش کاال یــا
خدمــت و همچنیــن توانمنــدی طرحریــزی ،نظــارت و هماهنگــی فعالیتهــای بازاریابــی و
فــروش ،باالتریــن بــار عاملــی را دارنــد.

مقدمه
ّ
ازآنجاکــه پیشــرفت و توســعه فنــاوری بــا توســعه اقتصــادی
در یــک ســازمان ارتبــاط مســتقیمی دارد ،میتــوان ســطح و می ـزان
ٔ
توســعه ّفنــاوری هــر ســازمان را نشــانهای از اقتــدار آن ســازمان
ّ
ّ
دانســت .بــرای توســعه فنــاوری ابتــدا بایــد بــه فنــاوری مربوطــه
دســت یافــت ،ســپس درصــدد ارتقــای آن برآمــد .بههمینمنظــور،
بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی توســعه ّفنــاوری ،مدیــران ارشــد
بنگاههــای اقتصــادی بایــد بــا درک صحیــح از توانمنــدی ّفناورانــه
 .1استاد دانشکدۀ مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی

ســازمان خــود ،شناســایی تحــوالت ّفناورانــه در دنیــا و نیــز
زیرنظرگرفتــن تــاش رقبــا ب ـرای دســتیابی بــه ّفناوریهــای جدیــد،
پیوســته بــرای ارتقــای توانمنــدی ّفنــاوری ســازمان خــود گام
بردارنــد (شــفقت .)1394 ،یکــی از عوامــل اساســی موفقنشــدن
در بهکارگیــری ّفنــاوری بــا هــدف کســب مزیــت رقابتــی در
بنگاههــای کشــورهای درحــال توســعه ،فقــدان آگاهــی و شــناخت
ســطح قابلیتهــای ّفناورانــه بنــگاه و اســتفاده از آنهــا بــرای
مزیتهــای نســبی اســت (رســتمی.)1390 ،
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واژههای کلیدی:

ّفنــاوری ،توانمنــدی ّفناورانــه ،ارزیابی
ّفنــاوری ،صنعــت هتــلداری،
هتلهــای زنجیــرهای پارســیان
توانمندساز فرهنگ سازمانی سبز

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فنّاورانه در صنعت هتلداری
مطالعة موردی هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران

249

250

زاهدی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

در ایـران بــه موضــوع ارزیابــی توانمنــدی ّفنــاوری در ســطح
بنگاههــا کمتوجهــی شــده و در ایــن زمینــه فرهنگســازی
محــدودی انجــام شــده اســت .حتــی اگــر ســازمانهایی مایــل
باشــند در ایــن جهــت حرکــت کننــد ،مراجــع و منابــع بســیار کمــی
در دســترس آنهاســت .برایناســاس ،ارزیابــی قابلیتهــای
ّفناورانــه ـ کــه بــا نامهــای ارزیابــی توانمندیهــای ّفناورانــه
یــا ممیــزی ّفنــاوری نیــز شــناخته میشــود ـ بخــش مهمــی از
مدیریــت ّفنــاوری بــوده و بـرای ســوددهی و رشــد بنــگاه در دنیــای
کنونــی رقابتــی امــری حیاتــی اســت (.)Hobday, 2012
درحــال حاضــر صنعــت گردشــگری یکــی از مهمتریــن و
درآمدزاتریــن صنایــع در ســطح جهــان بهشــمار مـیرود و جایــگاه
ایــن صنعــت در رشــد و توســعه اقتصــادی ملــل گوناگــون بــر
کســی پوشــیده نیســت .دراینمیــان ،صنعــت هت ـلداری بهمنظــور
اقامــت رضایتبخــش گردشــگران و نقــش آن در تأمیــن انتظــارات
گردشــگران و خلــق تجربــه مطلــوب ،یکــی از ارکان اصلــی ایــن
صنعــت اســت .هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه از نــگاه
ّفناورانــه بــه ایــن صنعــت نگریســته و توانمندیهــای ّفناورانــه آن
شناســایی شــوند؛ بهگونــهای کــه پتانســیلهای ایــن صنعــت،
شناســایی و از نظــر ّفناورانــه تبییــن شــوند تــا ضمــن تشــخیص
نقــاط قــوت و ضعــف ،مقامــات و مســئوالن بتواننــد بــرای رفــع
نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط قــوت اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
از مهمتریــن عوامــل اصلــی در موفقیــت بهکارگیــری
ّفنــاوری ب ـرای کســب مزیــت رقابتــی ،آگاهــی و شــناخت ســطح
قابلیتهــای ّفناورانــه بنــگاه و اســتفاده مناســب از آنهاســت.
ارزیابــی نیازهــای ّفناورانــه نهفقــط حوزههــای ضعیــف و
مشکلســاز بنــگاه را شناســایی میکنــد ،بلکــه مزیتهــای
نســبی بنــگاه را نیــز مشــخص میکنــد.
در پژوهــش حاضــر ســعی بــر آن اســت کــه ابتــدا
شــاخصهای ارزیابــی قابلیتهــای ّفناورانــه تعییــن و ســپس
اولویتبنــدی شــوند کــه در جهــت بهبــود وضعیــت موجــود در
هتلهــای زنجیــرهای پارســیان تهــران اســتفاده شــوند.
امــروزه ّفنــاوری جایگاهــی ویــژه در آینــده بنگاههــا دارد.
مدیریــت ّفنــاوری و هدایــت فعالیتهــای ّفناورانــه نیازمنــد
تخصیــص بهینــه منابــع و امکانــات موجــود اســت و ایــن مهــم
بــدون ارزیابــی و اولویتبنــدی ّفناوریهــای موجــود امکانپذیــر
نیســت .ایــن امــر نشــاندهنده میــزان اهمیــت و تأثیرگــذاری
ّفناوریهــا در هــر ســازمان اســت و شــرایط الزم بــرای انتخــاب
ّفناوریه��ای کلی��دی را فراه��م میکن��د .دراینمیــان ،بســیاری
از بنگاههــا بــا مشــکالتی در زمینــه تقویــت و افزایــش تــوان
رقابتپذیــری خــود بــرای بقــا در محیــط رقابتــی کســبوکار
مواجهانــد و فقــط شــرکتهایی میتواننــد موفقیــت پایــدار
کســب کننــد کــه از قابلیتهــای کلیــدی و مزیتهــای نســبی
بهرهمندنــد (آذر و مؤمنــی.)1390 ،

باتوجــه بــه توضیحــات مذکــور ،ارزیابــی توانمندیهــای
ّفناورانــه ب ـرای هــر بنــگاه و کس ـبوکاری ب ـرای نیــل بــه اهــداف
راهبــردی اهمیتــی ویــژه دارد و ازآنجاکــه در هتلهــای زنجیــرهای
پارســیان ته ـران و همچنیــن صنعــت هت ـلداری کشــور ایــن امــر
صــورت نگرفتــه اســت ،ایــن پژوهــش میتوانــد کمکــی شــایان
در جهتدهــی بــه فعالیتهــای ایــن هتــل باشــد .از اهمیــت
موضــوع مشــخص اســت کــه اولویتبنــدی شــاخصهای
ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه بــا هــدف بهبــود کیفیــت خدمــات
ایــن هتــل مؤثــر اســت؛ زی ـرا رشــد صنعــت هت ـلداری و بــه تبــع
آن ،رشــد صنعــت گردشــگری بهنوعــی موجــب رشــد اقتصــادی
و درنهایــت توســعه اقتصــادی کشــور میشــود .پــس از مذاک ـرات
بــا کارشناســان و مدیـران هتلهــای زنجیــرهای پارســیان ،مشــخص
شــد کــه تاکنــون در ایــن مجموعــه هیــچ فعالیتــی در زمینــه ارزیابی
توانمندیهــای ّفناورانــه انجــام نشــده اســت؛ امــا ایــن موضــوع و
ضــرورت بررســی آن در تدویــن راهبــرد و سیاس ـتهای آینــده آن
هتــل ،بــر ایشــان پوشــیده نبــوده اســت .بــه همیــن منظــور ب ـرای
تعییــن اولویتهــای آن ســازمان اقداماتــی ب ـرای نیــل بــه اهــداف
انجــام شــد.
مبانی نظری
مولــرّ 1فنــاوری را مجموع ـهای از چهــار عنصــر وابســته بــه علــم
یعنــی دانــش ،فــن ،ســازماندهی و تولیــد محصــول نهایــی
میدانــد و رابینــز 2میگویــد ّفنــاوری ترکیبــی اســت از اطالعــات،
تجهی��زات ،فنــون و فراینده��ای الزم ب��رای تبدیلــ داده بــه ســتاده.
بهعبارتــی ّفنــاوری ،دانــش تولیــد و کاربــرد ماشــینآالت و
تجهی ـزات ســرمایهای اســت (عابــدی .)1389 ،بــه بــاور برخــی
پژوهشــگرانّ ،فنــاوری عبــارت اســت از همــه مهارتهــا،
دانشهــا و روندهــای تولیــد ،اســتفاده و انجــام کارهــای مفیــد
بــرای ارتقــای زندگــی جامعــه بشــری یــا ّفنــاوری کاربــرد
ســاختارمند دانــش علمــی بهمنظــور انجــام امــور عملــی (ب ـراون،
 .)1392همچنیــن ّفنــاوری زیربنــای صنعــت بــوده و عبارت اســت
از بخشــی از فرهنــگ جامعــه مبتنــی بــر دانــش اســتفاده از اب ـزار
بهمنظــور بهوجــودآوردن محیــط فیزیکــی بــرای نیــل بــه اهــداف
مدنظــر ( نوازشــریف .)1387 ،همچنیــن میتــوان ّفنــاوری را
دانــش و مهارتهــای الزم بــرای تولیــد کاال و خدماتــی تعریــف
کــرد کــه حاصــل قــدرت فکــری و شــناخت انســان و ترکیــب
قوانیــن موجــود در طبیعــت اســت (ارگاس.)1390 ،
ً
ّفنــاوری و فرهنــگ جامعــه بــا یکدیگرکامــا در ارتباطانــد .اگــر
در جامعــه دیگـ�ری کهــ فرهنــگ متف��اوت دارد از آن اس�تـفاده شــود،
ْ
ــاوری فرهنــگ را دگرگــون میســازد یــا فرهنــگ جامعــه
یــا ّفن
ّفنــاوری را از بیــن میبــرد .بــا توجــه بــه اینکــه ّفنــاوری ابعــاد و
اج ـزای گوناگونــی دارد؛ نادیدهگرفتــن یــک بعــد موجــب میشــود
1. Muller
2. Robbins
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ّ
جدول  :1طبقهبندی الگوهای ارزیابی توانمندی فناورانه
ّ
الگوهای تعیین شکاف فناوری

ّ
الگوهای ارزیابی علل بروز شکاف فناوری

الگوی اطلس ّفناوری
الگوی پورتر
الگوی پاندا و راماناتان
الگوی فلوید
الگوی مدیریت نیازهای ّفناوری
الگوی ارزیابی محتوای ّفناوری
الگوی ارزیابی موقعیت ّفناوری
الگوی ارزش افزوده اقتصادی

الگوی فورد
الگوی لیندسی
الگوی اطلس ّفناوری
الگوی فلوید
الگوی مدیریت نیازهای ّفناوری
الگوی سطوح توانمندی ّفناوری

الگوی پاندا و راماناتان
ایــن روش کــه اولینبــار بهدســت دو پژوهشــگر ،پانــدا
و راماناتــان ،در جهــان پایهگــذاری شــد ،تــوان ســازمان در
خلــق ارزش افــزوده را برابــر بــا تــوان ّفناورانــه ســازمان میدانــد.
بدینمنظــور ایــن الگــوی گامهــای زیــر را ب ـرای ارزیابــی ّفنــاوری
در نظــر میگیــرد:
 )۱تعیین فعالیتهایی که ایجاد ارزش افزوده میکنند؛
 )۲تعییــن توانمندیهــای ّفناورانــه مــورد نیــاز بــرای انجــام ایــن
فعالیتهــا؛
ّ
 )۳تعیین شاخصهای اندازهگیری توانمندیهای فناورانه؛
 )۴تعییــن وضعیــت فعلــی ســازمان در ارتبــاط بــا هریــک از
شــا خصها ؛
 )۴مقایسه توان ّفناورانه با حالتی ایدهآل؛
 )۵تعیین شکاف ّفناورانه.

ّ
الگوهای ارائه راهکار برای جبران شکاف فناوری
الگوی فورد
الگوی لیندسی
الگوی فال
الگوی گارسیا ـ آروال
الگوی لین
الگوی ارزیابی نیاز ّفناوری
الگوی ساختار اطالعات مدیریت علم و ّفناوری
الگوی مدیریت نیازهای ّفناوری

پایــه ایــن روش ،برمبنــای محاســبه تــوان ّفنــاوری بــا تکیــه
بــر تــوان ســازمان در خلــق ارزش افــزوده نهــاده شــده اســت .در
ایــن روش ،بــا شناســایی فرایندهایــی از ســازمان ،کــه ارزش افــزوده
خلــق میکننــد ،توانمنــدی ّفناورانــه مربوطــه تعییــن میشــود.
منطــق کلــی ایــن روش در قالــب عبــارت ذیــل آمــده اســت:
توان ّفناورانه = توان سازمان در خلق ارزش افزوده
مقایسـه نتایج ایـن الگوی در مقاطـع زمانی گوناگـون میتواند
مبنایـی بـرای کنترل فعالیتهای توسـعه ّفناوری باشـد.
ایــن الگــوی در چهــار ســطح بــه بررســی توانمندیهــای
ّفناورانــه میپــردازد:
 )۱توانمندیهــای ّفناورانــه راهبــردی کــه شــامل ایجــاد ّفنــاوری،
طراحــی و مهندســی و زیرســاخت میشــود؛
 )۲توانمندیهــای ّفناورانــه تاکتیکــی کــه شــامل تولیــد ،بازاریابــی،
فــروش و خدمــات میشــود؛

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

ّ
توانمندی فناورانه
کشــورهای درحــال توســعه در  30ســال گذشــته بــه خلــق
توانمنــدی ّفناورانــه توجــه ویــژه کردهانــد .توانمنــدی ّفناورانــه
در آغــاز دهــه  ،1980اســتفاده از دانــش ّفناورانــه تعریــف شــده
اســت .توانمنــدی ّفناورانــه فقــط شــامل دانــش کسبشــده نیســت،
بلکــه دربردارنــده اســتفاده از دانــش و بهــرهوری ،اســتفاده از آن
در تولیــد ،ســرمایهگذاری و نــوآوری اســت ( Westphal et al.,
 .)2020ایــن مفهــوم ،گاهــی نیــز بــا اصطالحاتــی نظیــر
تــاش ّفناورانــه یــا ظرفیــت ّفناورانــه مطــرح شــده اســت.
بعدهــا اصطــاح توانمنــدی ّفناورانــه بیشــتر اســتفاده شــد (
.)Lojacono et al., 2016
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کــه ّفنــاوری بــا موفقیــت پیــاده نشــود؛ البتــه بعــد انســانی آن در
ایــن میــان از همــه مهمتــر اســت .اگــر ســطح ّفنــاوری وارداتــی
بــا ّفنــاوری ســنتی جامعــه فاصلــه زیــادی داشــته باشــد ،یــا
ّفناوریهــای ســنتی را جــذب میکنــد یــا آ نهــا را از بیــن
میبــرد (مشــیری.)1395 ،

اصطالحات مهم در توانمندی فناورانه:
ّ
ّ
قابلیتهــای فناورانــه (توانمندیهــای فناورانــه):
ّ
بهطورکلــی توانمندیهــای فناورانــه در ادبیــات بهمنزلــه
قابلیتهــای الزم بــرای شناســایی ،اکتســاب ،جــذب ،اســتفاده،
تغییــر یــا خلــق ّفنــاوری تعریــف میشــود .توانمندیهــا انــواع
اطالعــات و مهارتهــا از قبیــل فنــی ،مدیریتــی و ســازمانی را دربــر
میگیرنــد (طباطباییــان و همــکاران.)1389 ،
ّ
ارزیابــی توانمندیهــای فناورانــه :در تعریفــی جامــع،
ارزیابــی توانمندیهــای ّفناورانــه فراینــدی اســت کــه در آن ســطح
فعلــی قابلیتهــا و تواناییهــای ّفناورانــه ســازمان اندازهگیــری
میشــود تــا ضمــن شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت ّفنــاوری
ســازمان بتــوان توانمندیهــای ّفناورانــه ســازمان را بــا رقبــا در
ســطح ایــدهآل آن مقایســه و ب ـرای جب ـران مــوارد نامطلــوب اقــدام
کــرد (طباطباییــان و همــکاران.)1389 ،
طبقهبندی الگوهای گوناگون ارزیابی توانمندی
ّ
فناورانه
الگوهــای گوناگونــی دربــاره ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه
وجــود دارد .ایــن دیدگاههــا و الگوهــا در ســه بخــش کلــی بــه شــرح
جــدول  1طبقهبنــدی میشــود (خمســه و همــکاران.)1395 ،
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 )۳توانمندیهــای ّفناورانــه مکمــل کــه شــامل خریــد و پشــتیبانی
میشــود؛
 )۴توانمندیهــای راهبــری کــه شــامل مدیریــت و هدایــت
ّفنــاوری میشــود (.)Panda & Ramantahan, 1999
بــا توجــه بــه ایــن توانمندیهــا و بررســی آنهــا ،ایــن الگــوی
میتوانــد بــه شــناخت کامــل توانمندیهــای ّفناورانــه ســازمان
بپــردازد .همچنیــن ایــن الگــوی بــه علــت جامعبــودن و اســتفاده
از ارزیابیهــای ّ
کمــی و کیفــی ،قابلیــت و کارایــی مناســبی ب ـرای
ّ
ارزیابــی توانمندیهــای فناورانــه ســازمان دارد .در ایــن الگــوی،

بــه ابعــاد گوناگــون یــک ّفنــاوری از نظــر ســطح توســعه ،میــزان
کاربردهــا و اهمیــت راهبــردی تاحــدودی توجــه میشــود.
جمعبندی شاخصها
از میــان شــاخصهای موجــود در الگــوی پانــدا و راماناتــان ،بــا
توجــه بــه نظریــات اســاتید و خبــرگان فــن و کارشناســان حاضــر
در هتلهــای زنجیــرهای پارســیان ،تغییراتــی در آن ایجــاد شــد تــا
متناســب بــا محــل و موقعیــت انجــام پژوهــش ،ایــن شــاخصها
بررســی شــوند.

جدول  :2شاخصهای استفادهشده در پرسشنامه
معیارها و شاخصها
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

قابلیت بهبودهایی در محصوالت و فرایندهای فعلی یا جدید

قابلیت تشکیل ساختارهای سازمانی جدید

قابلیت ایجاد

قابلیت طرحریزی ،نظارت و کنترل طرحهای تحقیق و توسعه

قابلیت ارزیابی طرحها برحسب فنی ،اقتصادی ،مالی ،محیطی و تأثیرات اجتماعی
قابلیت اجرای طرحهای روتین در فرایندها و محصوالت
قابلیتهای ّفناورانه و راهبردی

قابلیت انطباقپذیری با ّفناوری خریداریشده یا ایجادشده

قابلیت طراحی و مهندسی

قابلیت بازسازی یا دوبارهسازی از یک ّفناوری خریداریشده یا ایجادشده
قابلیت طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای طراحی و مهندسی و قراردادها
برآورد پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزش

قابلیت ساختن

قابلیتهای ّفناورانه تاکتیکی

قابلیت تضمین کیفیت ،بازرسی و کنترل موجودی
قابلیت تولید
قابلیت برنامهریزی تولید و زمانبندی تجهیزات و زمانبندی فعالیتهای تعمیرات و نگهداری

پیشینه پژوهش
ّ
ازآنجاکــه موضــوع ارزیابــی توانمنــدی فناورانــه پیشــینهای
طوالنــی نــدارد ،بررســی اج ـزا و عناصــر راهبــردی آن نیــز پیشــینه
محــدودی دارد .پــس از بررســی متــون و مبانــی نظــری موجــود،

ایــن موضــوع بـ�ه همـ�راه نتایـ�ج مرتبـ�ط از منابـ�ع گوناگـ�ون گـ�ردآوری
شــده اســت .جــدول  3دربردارنــده پژوهشهــای گوناگونــی
اســت کــه از خــال مطالعــات فارســی و انگلیســی اسـ�تخراج
شــده است.
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جدول  :3پیشینه پژوهش

ارزیابی توانمندی ّفناورانه درحکم ورودی برای
برنامهریزی راهبردی

Panda & Ramanathan, 1997

ارزیابی عمیق ّفناورانه از تولیدکنندگان قطعات
خودرو

Ansari et al., 2014

با درنظرگرفتن چهار جنبه مدیریت ،سختافزار ،انسان و اطالعات
به ارائه الگویی برای ارزیابی توانمندی ّفناورانه تولیدکنندگان قطعات
خودرو میپردازد.

ارزیابی قابلیتهای ّفناورانه ایران در ساخت و
تولید توربینهای بادی

Bagheri et al., 2016

با استفاده از الگوی ارزیابی نیاز ّفناوری ،توانمندی ّفناورانه ایران برای
ساخت توربینهای بادی ارزیابی شده است .در این مقاله به شناخت
توانمندیها برای سیاستگذاری صحیح
در این زمینه اشاره شده است.

توسعه الگوی برای ارزیابی قابلیت ّفناورانه

Mohammadi et al., 2014

با درنظرگرفتن الگوی پاندا و راماناتان ،قابلیت ّفناورانه ده تولیدکننده
قطعات در صنعت خودرو در سطح بنگاه را ارزیابی کرده و به این
نتیجه رسیدهاند که در اکثر موارد به جنبههای نرم ّفناوری همانند
جنبههای مدیریتی ،انسانی و دانشی توجه نشده است.

ارزیابی قابلیتهای ّفناورانه شرکتهای مشاور
صنعت آب و برق

حقبین
()1385

با هدف تدوین و پیادهسازی الگویی برای ارزیابی توانمندی ّفناورانه
در شرکتهای خدماتی ،یک متدولوژی برای ارزیابی عناصر
توانمندیهای اصلی و مکمل که با هم توانمندیهای ّفناوری یک
بنگاه در بخش خدمات مشاوره فنی و مهندسی را میسازند ،ارائه و
پیشنهاد شده است .براساس نتایج و یافتههای ارزیابی ،موضوعات
حائز اهمیت و عوامل مؤثر در ارتقای سطح فعلی توانمندیهای
ّفناورانه ،برای مرتفعکردن شکاف ّفناورانه موجود مشخص شدهاند.

بررسی توانمندی ّفناوری در ایجاد توان رقابتی

حسنی اصفهانی
()1386

ادبیات توانمندی ّفناورانه و تأثیرات آن در خلق توان رقابتی را بررسی
میکند .درواقع اثباتی بر نیاز به توانمندی ّفناورانه در دنیای کنونی
است و پژوهش در راستای ارائه متدی برای ارزیابی توانمندی ّفناورانه
تالش نمیکند.

ارزیابی و تحلیل شکاف توانمندیهای ّفناورانه در
شرکت پدیده شیمی نیلی

ریحانی ()1390

توانمندیهای ّفناورانه گروههای ّفناوری محصول بتانین ارزیابی و با
مقایسه با حالت ایدهآل ،شکاف ّفناورانه معین میشود و درنهایت
راهکارهایی برای جبران شکاف ارائه میشود.

ارزیابی توانمندی ّفناورانه تولید در شرکت ایران
خودرو

بزرگی ()1387

روشی برای ارزیابی توانمندیهای ّفناورانه فرایند ساخت و تولید در
شرکت ایرانخودرو ارائه شده است تا بتوان نقاط قوت و ضعف را از
بعد ّفناورانه تشخیص داد.

ارزیابی سطح ّفناوری مونتاژ سواری سمند
(تزئینات داخلی) و تعیین شکاف ّفناورانه

رفیعی ()1392

از الگوی مدیریت نیازهای ّفناوری استفاده شده است.

سازمانها و راهبرد تحقیق و توسعه

چی هزا)2014( 1

چیهزا در تدوین راهبردی تحقیق و توسعه نقش قابل مالحظهای برای
ارزیابی و انتخاب فناوری و یا بهنوعی اولویتگذاری فناوری قائل
است .او متغیرهایی را معرفی میکند که معیارهای ارزیابی و انتخاب
ّفناوریاند.

صنعت برق کشورهای تایلند و فرانسه را از طریق الگویی ابتکاری
ارزیابی کردند .وی ارزیابی توانمندی ّفناورانه را ورودی تدوین راهبرد
قلمداد کرد.
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درمــورد شــاخصهای ارزیابــی توانمندیهــای ّفناورانــه
پژوهشهــای چنــدان مهمــی انجــام نشــده اســت و از ایــن امـ ِـر
بســیار مهــم بهمنزلــه موضوعــی کلیــدی غفلــت شــده اســت و
ســازمانها و شــرکتها بهمنظــور کار و بررســی در ایــن زمینــه
منابــع بســیار محــدودی دارنــد .ازایــنرو ،در ایــن پژوهــش
بــرای اولینبــار شــاخصهای ارزیابــی توانمندیهــای
ّفناورانــه در هتلهــای زنجیــرهای پارســیان اســتان تهــران بــا
اســتفاده از الگویــی جدیــد اولویتبنــدی شــده اســت تــا هــم
اهمیــت ایــن موضــوع را خاطرنشــان کنــد و هــم راهکارهایــی را
بهمنظــور ارتقــای توانمندیهــای ّفناورانــه صنعــت هتــلداری
ارائــه کنــد.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع هــدف ،کاربــردی بــوده و روش
استفادهشــده در آن ،توصیفــی ـ پیمایشــی اســت و پــس از
انجــام مطالعاتــی در زمینــه ادبیــات موضوعــی ،شــاخصهای
مناســب ارزیابــی توانمندیهــای ّفناورانــه در بنگاههــای
خدماتــی شناســایی شــدند .ســپس نگــرش جامعــه آمــاری
پژوهــش ،دربــاره ایــن عوامــل از طریــق پرســشنامه ارزیابــی
شــد و دادههــای جمعآوریشــده تحلیــل شــدند .ســپس
برمبنــای تحلیــل انجامشــده ،اولویتبنــدی انجــام شــد.
بهمنظــور تجزیهوتحلیــل دادههــا و پاســخ بــه
پرســشهای پژوهــش ،از کدبنــدی و دســتهبندی بــرای
پــردازش و تحلیلهــای آمــاری اســتفاده شــد کــه در ایــن
فراینــد ،دادههــا هــم از لحــاظ مفهومــی و هــم از جنبـ ٔـه تجربــی
پاالیــش شــدند و تکنیکهــای گوناگــون آمــاری تأثیــر بس ـزایی
در اس��تنتاجها و تعمیمه��ا داش��ته اسـ�ت (خاکــی.)1392 ،
گفتنــی اســت در پژوهــش حاضــر ،از روش تحلیــل عاملــی
بــرای دســتهبندی و اولویتبنــدی شــاخصها اســتفاده شــده
اســت.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر ،هتلهــای زنجیــرهای
پارســیان اســت کــه از ســال  ۱۳۷۴بهمنزلــه هلدینــگ
تخصصــی در زمینــه هتــلداری بــا دراختیارداشــتن  ۲۱هتــل
ســه ،چهــار و پنــج ســتاره در ســطح کشــور فعالیــت دارد کــه
پنــج عــدد از ایــن هتلهــا در اســتان تهرانانــد .ایــن جامعــه
آمــاری عبارتانــد از متخصصــان و مدیــران ارشــد مســتقر
در مجموعــه هتلهــای اســتان تهــران تشــکیل شــدهاند کــه

ســابقه حداقــل پنــج ســال حضــور در هتلهــای زنجیــرهای
پارســیان را داشــتهاند و همچنیــن اســاتید ،اعضــای هیئــت
علمــی و خبــرگان صنعــت هتــلداری .بــا توجــه بــه اینکــه
نمونهگیــری بهصــورت قضاوتــی اســت ،تعــداد جامعــه
آمــاری نامشــخص اســت.
روش نمونهگیــری نیــز بــا توجــه بــه محدودبــودن جامعــه از نــوع
قضاوتــی (غیراحتمالــی هــدفدار) اســت .ایــن نمونهگیــری
ٔ
طبقــه محــدودی از افــراد
زمانــی بــهکار گرفتــه میشــود کــه
اطالعــات مدنظــر را دارنــد و بنابرایــن افــرادی بــرای نمونــه
انتخــاب میشــوند کــه ب ـرای ارائــه اطالعــات الزم در بهتریــن
موقعیــت ق ـرار دارنــد (ســکاران .)1391 ،دربــاره حجــم نمونــه
نیــز بــا توجــه بــه اســتفاده از تحلیــل عاملــی در تجزیهوتحلیــل
دادههــا ،الزم اســت کــه تعــداد آزمودنیهــا بیشــتر از تعــداد
متغیرهــا باشــد؛ زیــرا در صــورت نبــود ایــن حالــت ،نتایــج
بهدســتآمده معنــیدار نخواهــد بــود .ادعاهــای گوناگونــی
ٔ
دربــاره نســبت آزمودنیهــا بــه متغیرهــا وجــود دارد کــه از
نســبت خیلــی بــزرگ  10بــه  1تــا نســبت  2بــه  1در نوســان
اســت .هرچــه نســبت آزمودنیهــا بــه متغیرهــا کمتــر باشــد،
عاملهــای بیشــتری پدیــدار میشــوند .بهطورکلــی هرچــه
ایــن نســبت بزرگتــر باشــد ،بهتــر اســت (کالیــن.)1390 ،
بــا توجــه بــه تعــداد متغیرهــای مطالعهشــده در ایــن پژوهــش،
کــه  32مــورد اســت و جامعــه آمــاری  100نفــری بــا توجــه بــه
جــدول مــورگان ،وجــود  80آزمودنــی میتوانــد نتایــج منطقــی
را موجــب شــود و حجــم نمونــه مناســبی بــه نظــر میرســد.
در پژوهــش حاضــر ،دادههــای پژوهــش بــا توجــه بــه واقعیــات
موجــود گــردآوری شــده و ســعی شــده اســت دادههــا
در محیطــی واقعــی گــردآوری شــوند .همچنیــن در ایــن
پژوهــش ،از روش مطالعــات کتابخانــهای بــرای بررســی
ادبیــات موضوعــی و شناســایی شــاخصها و همچنیــن از
روش پرســشنامه بــرای جمــعآوری نظریــات کارشناســان
و خبــرگان در راســتای اولویتبنــدی شــاخصها اســتفاده
شــده اســت.
آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه
بــرای آزمــون قابلیــت اعتمــاد پرســشنامه از آزمــون آلفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .نتایــج حاصــل از ایــن آزمــون
در جــدول  4آمــده اســت .مقــدار آلفــای محاسبهشــده بــرای
پرس ـشنامه  0/901اســت کــه بیشــتر از  0/65اســت؛ بنابرایــن
قابلیــت اعتمــاد پرســشنامه تأییــد میشــود.

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی ّفناورانه در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران
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جدول  :4آزمون آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد پرسشنامه
سؤال

آیا پرسشنامه طراحیشده قابلیت اطمینان قابل قبولی داشته است؟
قابلیت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولی است.

فرضیات پژوهشی
قابلیت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولی نیست.
فرضیات آماری

H1: Alpha<0.65 , H0: Alpha≥ 0.65

نتیجه آزمون

با توجه به اینکه  Alpha =0.901بزرگتر از  ۰/65است  H0تأیید میشود و قابلیت اعتماد پرسشنامه
در حد قابل قبولی است.

واریماکــس درحکــم رهیافتــی تحلیلــی در انجــام چرخــش عاملــی
موفقتــر از ســایر روشهــا بــوده اســت .همچنیــن یکــی از مــوارد
مهــم در تحلیــل عاملــی ،تعییــن تعــداد عاملهایــی اســت کــه
قابلیــت اســتخراج دارنــد .یکــی از ضوابــط پرکاربــرد در تعییــن
تعــداد عاملهــا ،مقــدار ویــژه 1اســت کــه بیانگــر می ـزان واریانــس
تبیینشــده از طریــق هــر عامــل اســت .بســیاری از محققــان
ٔ
ویــژه  1را مبنــای تعــداد عاملهــا قــرار
ازجملــه کیســر 2،مقــدار
میدهنــد؛ بنابرایــن عواملــی کــه مقــدار ویـ ٔ
ـژه آنهــا بیــش از یــک
باشــد ،مدنظــر قــرار میگیرنــد.
تفسیر عاملها
در ایــن پژوهــش ،ســطح معنــیداری بــار عاملــی  0/5تعییــن
میشــود؛ درنتیجــه چنانچــه متغیــری (شــاخصی) روی هیچیــک
از عوامــل بــار عاملــی بیشــتر از  0/5نداشــته باشــد حــذف
میشــود .بــا توجــه بــه تحلیــل انجامشــده ،بــار عاملــی یــک مــورد
از شــاخصهای ارزیابــی حــذف میشــود و بــه دلیــل اینکــه
مبنــای معن ـیدار بــار عاملــی 0/5 ،تعییــن شــده اســت ایــن عامــل
حــذف میشــود ،امــا بــه دلیــل اینکــه متغیرهــای دیگــر بــر روی
عاملــی خــاص بــار عاملــی بیشــتر از  0/5دارنــد ،هیچیــک از
متغیرهــا حــذف نمیشــوند.
1. Eigenvalue
2. Kaiser

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

روش تجزیهوتحلیل دادهها
در ایــن پژوهــش از روش تحلیــل عاملــی اکتشــافی بهمنظــور
تحلیــل دادههــا اســتفاده شــده اســت .امــا پیــش از انجــام ایــن
تحلیــل ،بنابــر اقتضــا تناســب دادههــا بهمنظــور تحلیــل عاملــی
بررســی شــده اســت .بدینمنظــور آزمــون کفایــت نمونهبــرداری
و همچنیــن آزمــون بارتلــت بــهکار رفتــه اســت.
 .1آزمــون کفایــت نمونهبــرداری :مقــدار  KMOبــرای
دادههــای جمعآوریشــده برابــر  0/806اســت کــه نشــان ٔ
دهنده
مناســببودن دادههــا بــرای تحلیــل عاملــی اســت.
 .2آزمــون بارتلــت :مقادیــر کمتــر از  0/05برای ســطح معنیداری
ایــن آزمــون بیانگــر مناســببودن الگــوی عاملــی اســت .مقــدار
مذکــور برابــر صفــر اســت؛ بنابرایــن دادههــا همبســته و بــرای
تحلیــل عاملــی مناســباند.
پــس از اطمینــان از مناســبت دادههــا ب ـرای انجــام تحلیــل عاملــی
بــا اســتفاده از نرمافــزار اسپــیاساس  ۲۰تحلیــل عاملــی بــا
چرخــش واریماکــس انجــام میشــود .روش واریماکــس عاملهــا
را تمیــز میدهــد؛ یعنــی عاملهایــی تولیــد میکنــد کــه بــا
مجموعــه کوچکتــری از متغیرهــا همبســتگی قــوی دارد و بــا
مجموعــه دیگــری از متغیرهــا همبســتگی ناچیــزی دارد (هومــن،
 .)1396در ایــن پژوهــش نیــز از روش واریماکــس ب ـرای چرخــش
عاملهــا اســتفاده شــده؛ بنابرایــن ثابــت شــده اســت کــه روش
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جدول  :5ماتریس چرخشیافته در نرمافزار اسپیاساس
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عوامل
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.253

.011

.155

.027

.331

.649

.094

.218

VAR00001

.130

.092

.120

.089

.119

.729

.216

.060

VAR00002

-.017

-.094

.273

.518

.239

.558

.101

.161

VAR00003

.017

.157

.732

.439

-.006

.167

.121

.189

VAR00004

.277

-.023

.729

-.065

.061

.284

.153

.185

VAR00005

.115

.129

-.003

.197

.037

.759

.146

.069

VAR00006

-.085

.032

.153

.043

.098

.700

-.048

.304

VAR00007

.052

.176

.064

.275

.076

.194

.529

.362

VAR00008

-.388

-.029

-.182

.427

.330

.394

.198

.284

VAR00009

.223

.805

-.002

.066

-.043

.185

.230

.037

VAR00010

-.103

.708

.259

.024

.141

.006

-.059

.344

VAR00011

.699

.238

-.007

.066

.201

.264

.199

.265

VAR00012

.535

-.070

.163

.105

.114

.094

.200

.557

VAR00013

.047

.323

.040

.118

.035

.324

.330

.599

VAR00014

.170

.102

.099

.150

.175

.068

.157

.831

VAR00015

.163

.011

.183

.248

.212

.252

.226

.757

VAR00016

-.083

.197

.052

.143

.175

.295

.212

.770

VAR00017

.120

-.069

.030

.855

.196

.195

.142

.180

VAR00018

.160

.054

.185

.337

.099

-.034

.477

.554

VAR00019

.033

.180

-.074

.739

.011

.278

.307

.210

VAR00020

.053

.078

.199

.193

.161

.106

.798

.187

VAR00021

.015

.073

-.029

.099

-.014

.213

.708

.390

VAR00022

.029

-.014

.249

.090

.443

.112

.722

.074

VAR00023

.335

.065

.086

.170

.472

.089

.621

.115

VAR00024

.048

-.075

.048

.157

.776

.275

.194

.161

VAR00025

.085

.029

.330

.109

.541

.186

.488

.234

VAR00026

-.155

.107

.286

.250

.450

.545

.288

-.013

VAR00027

-.251

.181

.631

-.166

.295

.060

.281

.007

VAR00028

.180

.110

.453

.098

.364

.181

.505

.236

VAR00029

.133

.105

.022

.257

.766

.229

.104

.121

VAR00030

-.035

.129

.137

.586

.498

-.054

.086

.180

VAR00031

.025

.033

.202

-.195

.521

.052

.412

.380

VAR00032

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی ّفناورانه در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران

مربوطــه بهنحــو دقیقتــری نشــان میدهــد.

جدول  :6طبقهبندی و اولویتبندی شاخصها
اولویت

اول

عامل

قابلیت نگهداری و حمایتی

شاخصها بهترتیب اولویت

.1
.2
.3

1قابلیت شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط اکتساب ّفناوری
2قابلیت شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط تأمین اعتبار مالی
3قابلیت شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط اکتساب مواد خام ،تسهیالت
حمایتی ،قطعات یدکی و مصرفی
4قابلیت تدوین برنامهریزی آموزش
5قابلیت بازسازی یا دوبارهسازی یک ّفناوری خریداریشده یا ایجادشده
6قابلیت ارائه خدمات متمایز بهمنظور رفاه مشتریان
1قابلیت اجرای طرحهای روتین در فرایندها و محصوالت
2قابلیت بهبود در محصوالت و فرایندهای جدید
3قابلیت انطباقپذیری با ّفناوری خریداریشده یا ایجادشده
4قابلیت بهبود در محصوالت و فرایندهای فعلی
5قابلیت تشکیل ساختارهای سازمانی جدید
6قابلیت فروش ّفناوری

.5
.6

دوم

قابلیت اکتساب

سوم

قابلیت تولید

.1
.2
.3
.4
.5
.6

چهارم

قابلیت خدمتدهی

.1
.2
.3
.4

1قابلیت برنامهریزی ر اهبردی
2قابلیت تصمیمگیری و اجرا
3قابلیت شبکهسازی و پشتیبانی
4قابلیت آموزش نیروی انسانی در زمینه برخورد با مشتری

.1
پنجم

قابلیت راهبری

1قابلیت تشخیص مسائل و اقدامات اصالحی (شامل تعمیر ،نگهداری ،جایگزینی یا
تعویض)
2قابلیت هدایت تحقیقات برای تعیین و نظارت بر نیازها و خواستههای مشتریان و تعیین
سطوح رضایتمندی برای تعیین استانداردها
3قابلیت یکپارچهسازی فعالیتهای سازمان

ششم

قابلیت کنترل

.1
.2
.3

1قابلیت طرحریزی ،نظارت و کنترل طرحهای پژوهش و توسعه
2قابلیت ارزیابی طرحها برحسب فنی ،اقتصادی ،مالی ،محیطی و تأثیرات اجتماعی
3قابلیت حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنی

هفتم

قابلیت طراحی و مهندسی

.1
.2

1توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای مهندسی
2انجام برآورد پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزش

هشتم

قابلیت بازرسی

.1

1توانمندی تضمین کیفیت ،بازرسی و کنترل موجودی

.4
.5
.6

.2
.3

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

.1
.2
.3
.4

1اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره درباره شرایط فروش کاال یا خدمت
2توانمندی طرحریزی ،نظارت و هماهنگی فعالیتهای بازاریابی و فروش
3توانمندی عرضه محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس
4توانمندی رفع عیب و نقص و انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه معمولی و تعمیر
خرابیها
5توانمندی برنامهریزی تولید و زمانبندی تجهیزات و زمانبندی فعالیتهای تعمیرات
و نگهداری
6قابلیت ارائه پیشنهاد امکانات رفاهی به مشتریان

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

طبــق محاســبات انجامشــده 31 ،متغیــر (شــاخص) مطالعهشــده،
روی  8عامــل بــار دارنــد .جــدول  6ایــن متغیرهــا را ذیــل عاملهــای
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نتایــج تحلیــل عاملــی زمانــی مناســب خواهــد بــود کــه عاملهــای
استخراجشــده می ـزان قابــل قبولــی از مجموعــه واریانــس را تبییــن
کننــد .گفتنــی اســت در تحقیقــات اجتماعــی انســانی تبییــن 60
درصــد واریانــس کفایــت میکنــد .جــدول  7واریانــس تبیینشـ ٔ
ـده
عاملهــا را نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــخص اســت،

 8عامــل استخراجشــده بیــش از  74درصــد واریانــس را تبییــن
میکننــد .در جــدول  ،7خروجــی برنامــه اسپ ـیاساس مربوطــه
(درصــد واریانــس تبیینشــده هــر عامــل و همچنیــن درصــد
تجمعــی آن) ارائــه شــده اســت.

جدول  :7مقادیر ویژه عاملها

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

عاملها

مقدار ویژه

درصد مقدار ویژه

درصد از کل عاملها

عامل 1قابلیت نگهداری و حمایتی

4/088

12/776

17%

عامل 2قابلیت اکتساب

4/078

12/743

17%

عامل 3قابلیت تولید

3/700

11/564

16%

عامل 4قابلیت خدمتدهی

3/409

10/654

14%

عامل 5قابلیت راهبری

2/971

9/284

13%

عامل 6قابلیت کنترل

2/389

7/465

10%

عامل  7قابلیت طراحی و مهندسی

1/605

5/016

7%

عامل  8قابلیت بازرسی

1/538

4/805

6%

جمع

--

74/306

100
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مطالعه موردی هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران

حــال وضعیــت موجــود در هتــل و می ـزان اهمیتــی کــه در هتــل بــه
هریــک از شــاخصها داده میشــود بررســی میکنیــم.
 .1آزمــون کفایــت نمونهبــرداری :مقــدار  KMOبــرای دادههــای
جمعآوریشــده برابــر  0/705اســت کــه نشــان ٔ
دهنده
مناســببودن دادههــا بــرای تحلیــل عاملــی اســت.

جدول  :8ماتریس چرخشیافته در نرمافزار اسپیاساس براساس واقعیت موجود
عوامل

.103

.072

.069

-.178

.236

.318

.183

.733

-.223

VAR00001

-.074

-.309

-.045

.157

-.247

-.049

.366

.656

-.174

VAR00002

-.104

.068

.220

.098

.052

-.019

.072

.859

.275

VAR00003

-.331

.044

-.023

-.198

.521

.048

.000

.528

.135

VAR00004

-.063

.201

-.008

.249

.513

.149

-.178

.538

.212

VAR00005

-.189

.058

.118

-.025

.267

.444

-.144

.507

.327

VAR00006

.081

-.207

.030

-.087

.689

.219

-.069

.257

-.121

VAR00007

.189

-.316

.155

-.142

.203

.258

.059

.631

-.213

VAR00008

.017

.089

.760

.267

.036

.197

-.252

.181

.150

VAR00009

-.077

.140

.167

.137

.829

.036

.159

.003

.061

VAR00010

-.619

.048

.251

.051

.240

.419

.066

.035

.224

VAR00011

-.038

.113

-.062

.897

-.016

-.060

.162

.066

.062

VAR00012

.139

-.009

.100

.367

.451

.618

.131

.101

.025

VAR00013

-.183

.199

-.131

.376

.317

.228

.581

-.173

.055

VAR00014

.095

-.021

.338

.767

.102

.116

.040

-.126

.250

VAR00015

-.111

.019

.472

.036

.203

.649

.211

.178

.018

VAR00016

.058

.850

-.041

.135

.038

.153

.314

-.052

.095

VAR00017

.111

.046

.050

.013

-.067

.039

.797

.222

.122

VAR00018

.062

.265

.196

-.056

-.061

.259

.142

.239

.664

VAR00019

.231

.102

.212

-.105

.412

.147

.486

.045

.334

VAR00020

.030

.293

.141

.095

-.096

-.058

.208

-.199

.667

VAR00021

.044

.259

.157

.104

.205

.160

.640

.057

.462

VAR00022

.181

.282

.034

.406

-.115

.034

.612

.056

.278

VAR00023

-.144

-.155

.733

-.062

.176

-.042

.347

.140

.142

VAR00024

.078

.247

.218

.108

.229

.032

.190

.022

.710

VAR00025

-.146

.038

-.147

.071

.049

.441

.472

.071

.511

VAR00026

-.010

-.113

.243

.093

.093

.046

.251

-.087

.818

VAR00027

.062

.054

-.256

.107

-.013

.089

-.010

-.039

.813

VAR00028

.733

.161

-.002

.085

.105

.150

.263

-.078

.353

VAR00029

-.081

-.301

.091

.131

-.004

.241

-.010

.211

.726

VAR00030

-.016

.177

-.049

-.124

-.026

.717

.093

.197

.420

VAR00031

.128

.498

-.043

.057

.155

.531

.094

.070

.489

VAR00032
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

 .2آزمــون بارتلــت :مقادیــر کمتــر از  0/05بـرای ســطح معنـیداری
ایــن آزمــون بیانگــر مناســببودن الگــوی عاملــی اســت .مقــدار
مذکــور برابــر صفــر اســت؛ بنابرایــن دادههــا همبســته و بــرای
تحلیــل عاملــی مناســباند.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جدول  :9دستهبندی شاخصها ذیل عوامل مبتنی بر ماتریس چرخشیافته براساس واقعیت موجود

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

عامل15.712 1

•توانمندی فروش ّفناوری
•توانمندی حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنی
•توانمندی تصمیمگیری و اجرا
•توانمندی برنامهریزی راهبردی
•توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط اکتساب ّفناوری
•توانمندی ارائة پیشنهاد امکانات رفاهی به مشتریان
•توانمندی شبکهسازی و پشتیبانی

عامل10.645 2

•توانمندی تشکیل ساختارهای سازمانی جدید
•توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای فعلی
•توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای جدید
•توانمندی بازسازی یا دوبارهسازی ّفناوریهای خریداریشده یا ایجادشده
•توانمندی ارزیابی طرحها برحسب فنی ،اقتصادی ،مالی ،محیطی و تأثیرات اجتماعی
•توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل طرحهای تحقیق و توسعه
•توانمندی اجرای طرحهای روتین در فرایندها و محصوالت

عامل9.686 3

•توانمندی تشخیص مسائل و اقدامات اصالحی (شامل تعمیر ،نگهداری ،جایگزینی یا تعویض)
• توانمندیشناسایی،ارزیابیومذاکرهوقطعیکردنشرایطاکتسابموادخام،تسهیالتحمایتی،قطعاتیدکیومصرفی
•توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط تأمین اعتبار مالی
•توانمندی رفع عیب و نقص و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانة معمولی و تعمیر خرابیها

عامل8.614 4

•توانمندی یکپارچهسازی فعالیتهای سازمان
•توانمندی عرضة محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس
•توانمندی برنامهریزی تولید و زمانبندی تجهیزات و زمانبندی فعالیتهای تعمیرات و نگهداری
•توانمندی آموزش نیروی انسانی در زمینة برخورد با مشتری

عامل8.496 5

•توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای مهندسی
•توانمندی انطباقپذیری با ّفناوری خریداریشده یا ایجادشده

عامل7.062 6

•توانمندی تضمین کیفیت ،بازرسی و کنترل موجودی
•اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره دربارة شرایط فروش کاال یا خدمت

عامل6.276 7

•توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای طراحی
•توانمندی تدوین برنامهریزی آموزش

عامل 5.9808

•توانمندی طرحریزی ،نظارت و هماهنگی فعالیتهای بازاریابی و فروش

عامل4.388 9

•توانمندی ارائة خدمات متمایز برای رفاه مشتریان

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی ّفناورانه در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران
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جدول  :10مقادیر ویژة عاملها

عامل2

3/407

10/645

14%

عامل3

3/100

9/686

13%

عامل4

2/756

8/614

11%

عامل5

2/719

8/496

11%

عامل6

2/260

7/062

9%

عامل 7

2/008

6/276

8%

عامل 8

1/914

5/980

7%

عامل 9

1/404

4/388

6%

جمع

--

پــس از تجزیهوتحلیلهــای انجامشــده ،بــا توجــه بــه میــزان
اهمیــت شــاخصها و میــزان اهمیتــی کــه ســازمان بــه هــر
شــاخص در واقعیــت داده اســت ،بررســی مقایســهای صــورت

100

76/859

گرفتــه و شــاخصهایی کــه در واقعیــت بــه آنهــا کمتــر از حــد
الزم یــا بیــش از حــد الزم اهمیــت داده شــده ،تعییــن شــدهاند.

جدول  :11بررسی مقایسهای شاخصها
شاخصهایی که باید در سیاستهای آتی سازمان بیشتر به آنها توجه شود

شاخصهایی که درحال حاضر به آنها بیش از حد الزم توجه
شده است

اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره درباره شرایط فروش کاال یا خدمت

توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط
اکتساب ّفناوری

توانمندی طرحریزی ،نظارت و هماهنگی فعالیتهای بازاریابی و فروش

توانمندی اجرای طرحهای روتین در فرایندها و محصوالت

توانمندی عرضه محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس

توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای جدید

توانمندی رفع عیب و نقص و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه معمولی
و تعمیر خرابیها

توانمندی فروش ّفناوری

توانمندی برنامهریزی تولید و زمانبندی تجهیزات و زمانبندی فعالیتهای
تعمیرات و نگهداری

توانمندی برنامهریزی راهبردی

توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط اکتساب
مواد خام ،تسهیالت حمایتی ،قطعات یدکی و مصرفی

توانمندی تصمیمگیری و اجرا

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

عامل1

5/028

15/712

21%
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عاملها

مقدار ویژه

درصد مقدار ویژه

درصد از کل عاملها
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توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعیکردن شرایط تأمین اعتبار مالی

توانمندی بهبود در محصوالت و فرایندهای فعلی

توانمندی تدوین برنامهریزی آموزش

توانمندی تشکیل ساختارهای سازمانی جدید

توانمندی ارائه خدمات متمایز بهمنظور رفاه مشتریان

توانمندی شبکهسازی و پشتیبانی

توانمندی انطباقپذیری با ّفناوری خریداریشده یا ایجادشده

توانمندی حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنی

توانمندی هدایت تحقیقات برای تعیین و نظارت بر نیازها و خواستههای
مشتریان و تعیین سطوح رضایتمندی برای تعیین استانداردها

توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای مهندسی
برآورد پارامترها و توانایی مهندسی ارزش
توانمندی تضمین کیفیت ،بازرسی و کنترل موجودی

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل طرحهای
تحقیق و توسعه
توانمندی ارزیابی طرحها برحسب فنی ،اقتصادی ،مالی
محیطی و تأثیرات اجتماعی
توانمندی یکپارچهسازی فعالیتهای سازمان
توانمندی تشخیص مسئلهها و اقدامات اصالحی

شــاخصهایی کــه بــا توجــه بــه میــزان اهمیتشــان
بهدرســتی در ســازمان بــه آنهــا توجــه شــده عبارتانــد
از :توانمنــدی بازســازی یــا دوبارهســازی ّفناورییهــای
خریداریشــده یــا ایجادشــده ،توانمنــدی ارائــه پیشــنهاد امکانــات
رفاهــی بــه مشــتریان و توانمنــدی آمــوزش نیــروی انســانی در زمینه

برخـ�ورد بـ�ا مشـ�تری.
ب ـرای ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه هتــل و بررســی عملــی
شــاخصهای مدنظــر ،در جــدول  ۱۲معیارهــای ارزیابــی
شـ�اخصها تبییـ�ن شـ�ده اسـ�ت.

جدول  :12معیارهای بررسی شاخصهای مدنظر
ردیف

معیار

1

توانمندی بهبودهایی در محصوالت و فرایندهای
فعلی یا جدید

2

توانمندی تشکیل ساختارهای سازمانی جدید

3

توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل طرحهای
تحقیق و توسعه

شاخص بررسی
بودجه ساالنه R&D
بودجه  R&Dبهمنزله درصدی از گردش مالی ساالنه
درصد قراردادهای تحقیقاتی اخذشده از بیرون در بودجه R&D
درصد قراردادهای تحقیقاتی منعقدشده با آژانسهای بیرون در بودجه R&D
میزان وابستگی ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سازمانی طی پنج سال اخیر
میزان وابستگی ایجاد تغییرات جزئی در ساختار سازمانی طی پنج سال اخیر
درصد طرحها بدون صرف هزینه و زمان اضافی
استحکام ارتباط بخش  R&Dبا آژانسهای بیرون
میانگین بودجه یک طرح R&D
نسبت طرحهای  R&Dکوتاهمدت به بلندمدت بهمنظور تخصیص بودجه

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی ّفناورانه در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران

شاخص بررسی

4

توانمندی ارزیابی طرحها برحسب فنی،
اقتصادی ،مالی ،محیطی و تأثیرات اجتماعی

5

توانمندی اجرای طرحهای روتین در فرایندها و
محصوالت

6

توانمندی انطباقپذیری با ّفناوری خریداریشده
یا ایجادشده

7

توانمندی بازسازی یا دوبارهسازی از یک ّفناوری
خریداریشده یا ایجادشده

8

توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای
طراحی و مهندسی و قراردادها

9

برآورد پارامترها و توانایی انجام
مهندسی ارزش

10

توانمندی تضمین کیفیت ،بازرسی و کنترل
موجودی

11

توانمندی برنامهریزی تولید و زمانبندی تجهیزات
و زمانبندی فعالیتهای تعمیرات و نگهداری

12

توانمندی رفع عیب و نقص و نگهداری و تعمیرات
پیشگیرانه معمولی و تعمیر خرابیها

13

اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره درباره شرایط
فروش کاال یا خدمت

افزایش درصد در میزان فروش خدمت

14

توانمندی عرضه محصول و خدمت به مشتریان
با هر تماس

میانگین شاخص کیفیت عرضه بهصورت تجمیعی

15

توانمندی طرحریزی ،نظارت و هماهنگی
فعالیتهای بازاریابی و فروش

مجموع طرحهای توجیهی تکمیلشده طرحهای بزرگ طی پنج سال اخیر
تعداد پروژههای بزرگی که طرحهای توجیهی آنها بدون مساعدت در طی پنج سال اخیر
تکمیل شده است.
میزان وابستگی به آژانسهای خارجی برای پیادهسازی طرحهای توجیهی
تعداد مطالعات مهندسی جزئیات طرحهای بزرگ اجراشده طی پنج سال اخیر
تعداد طرحهای بزرگی که مهندسی جزئیات آنها بدون مساعدت خارجی طی پنج سال اخیر اجرا
شده است.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ردیف

معیار
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میزان وابستگی به آژانسهای خارجی برای انجام مطالعات مهندسی جزئیات
هزینه فعالیتهای انطباقپذیری بهمنزله درصدی از هزینه ّفناوری خریداریشده
پیچیدگی فرایند انطباقپذیری

پیچیدگی فعالیتهای مهندسی معکوس
تعداد قراردادهای مستقل که هتل در آنها دخالت داده میشود
کیفیت فعالیتهای مهندسی انجامشده
زمان اضافی در طول مهندسی جزیئات درحکم درصدی از زمان برنامهریزیشده
میزان وابستگی به آژانسهای خارجی بهمنظور انجام مهندسی ارزش طی پنج سال اخیر
شاخص انتشار آلودگی
میزان جامعیت ابزارهای کنترل و مراقبت آلودگی
گردش مالی موجودیها
میزان نفر ـ ساعت صرفشده برای انجام فعالیتهای تعمیرات و نگهداری

شاخص پیچیدگی تعمیرات و نگهداری
میزان وابستگی

میزان هزینه اضافی برای طرحهای بزرگ تبلیغاتی طی پنج سال اخیر
درحکم درصدی از بودجهبندی
درآمد واقعی درحکم نسبتی از درآمد رنامهریزیشده
میانگین تأخیر در پرداختها

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

هزینه فعالیتهای مهندسی معکوس درحکم درصدی از هزینه کل ّفناوریهای خریداریشده
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ردیف

معیار

شاخص بررسی

16

توانمندی تشخیص مسائل و اقدامات اصالحی
( شامل تعمیر،نگهداری،جایگزینی یا تعویض)

شاخص میانگین بازیابی سیستم

17

توانمندی فراهمکردن پیشنهاد امکانات رفاهی
به مشتریان

18

توانمندی هدایت تحقیقات برای تعیین و نظارت
بر نیازها و خواستههای مشتریان و تعیین سطوح
رضایتمندی برای تعیین استانداردها

19

توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و
قطعیکردن شرایط اکتساب ّفناوری

20

توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعی
کردن شرایط اکتساب مواد خام ،تسهیالت
حمایتی ،قطعات یدکی و مصرفی

21

توانمندی شناسایی ،ارزیابی و مذاکره و قطعی
کردن شرایط تأمین اعتبار مالی

22

توانمندی تدوین برنامهریزی آموزش

23

توانمندی برنامهریزی راهبردی

24

توانمندی شبکهسازی و پشتیبانی

25

توانمندی فروش ّفناوری

درصد مشتریانی که به امکانات رفاهی نیازمندند
سطح پیچیدگی خدمات رفاهی فراهمشده
میزان تضمین خدمات
سطح رضایت مشتریان
تعداد قراردادهای اصلی که فعالیتهای اکتساب ّفناوری بدون دریافت کمک خارجی طی پنج سال
اخیر صورت گرفته است.
جامعیت دیتابیس برای بهرهبرداری از ّفناوریهای مرتبط

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

میزان وابستگی در انجام فعالیتهای قراردادی
درصد قراردادهای اصلی که فعالیتهای اکتساب ّفناوری برای مواد خام ،تسهیالت حمایتی و مواد
مصرفی بدون دریافت کمک خارجی تنظیم شده است.
جامعیت دیتابیس ّفناورانهای
میزان وابستگی برای تهیه و تدارک مواد خام ،تسهیالت حمایتی و مواد مصرفی
درصد بستههای پیشنهادی مالی شناساییشده ،ارزیابیشده و مذاکرهشده بدون دریافت حمایت
خارجی طی پنج سال اخیر
میزان وابستگی برای تأمین مالی
میانگین ساعات آموزش به ازای هر نفر در سال
میزان وابستگی به فعالیتهای آموزشی مختلف
میانگین قیمت هر اتاق بر مبنای حاشیه هزینه در بلندمدت
جایگاه هتل در مسیر پیشرفت راهبردی ّفناورانهای
میزان کامپیوتریکردن
میزان اطمینان به سیستم اطالعاتی
سطح شبکهسازی میان هتل و آژانسهای خارجی
میزان درآمد حاصل از فروش ّفناوری بهمنزله درصدی از مجموع درآمد ساالنه هتل
تعداد مرگومیر به ازای هر  10هزار نفر در سال
26

توانمندی حفظ سطح باالی امنیتی و
ایمنی

27

توانمندی ارائه خدمات متمایز بهمنظور
رفاه مشتریان

تعداد جراحات به ازای هر  1000نفر در سال
تعداد روزهای کاری ازدسترفته به ازای هر  1000کارمند در سال
سطح برنامه آموزشی برای حفظ ایمنی و امنیت
سطح ارائه خدمات مطلوب و متمایز به نسبت هتلهای دیگر در راستای افزایش سطح مطلوبیت
در نگاه مشتری

طراحی الگوی ارزیابی توانمندی ّفناورانه در صنعت هتلداری
مطالعه موردی هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران

ردیف

معیار
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شاخص بررسی

28

توانمندی تصمیمگیری و اجرا

29

توانمندی یکپارچهسازی فعالیتهای
سازمان

اثربخشی تبادل اطالعات مدیریت عالی

30

توانمندی آموزش نیروی انسانی در زمینه
برخورد با مشتری

میزان وابستگی تنظیم محتوای آموزشی در زمینه برخورد با مشتری و القای حس عزت نفس و
آرامش به مشتری

میزان مشارکت در برنامهریزی اقداممحور
اثربخشی ارتباطات و اطالعات

منابع:
آذر ،عــادل و مؤمنــی ،منصــور ( .)1390آمــار و کاربــرد آن در
مدیریــت .ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی
دانشـ�گاهها (سـ�مت) ،تهـ�ران.
ارگاس ،هنــری ( .)1390بررســی تطبیقــی سیاســتهای کالن
ّفنــاوری و نظامهــای پژوهشــی آموزشــی در کشــورهای
عمــده صنعتــی ،ترجمــه عقیــل ملکیفــر و دیگ ـران ،ته ـران:
مؤسســه آموزشــی و تحقیقاتــی صنایــع دفاعــی.
بــراون ،ارنســت ( .)1392ارزیابــی و پیشبینــی ّفنــاوری ،ترجمــه
علیرضــا بوشــهری و دیگ ـران ،ته ـران :انتشــارات کرانــه علــم.
بزرگــی ،حمیــد ( .)1387ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه در شــرکت
ایــران خــودرو .پایاننامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت
ّفنـ�اوری ،دانشـ�گاه عالمـ�ه طباطبایـ�ی
حســنی اصفهانــی ،کامبیــز ( .)1389بررســی توانمنــدی ّفنــاوری در
ایجــاد تــوان رقابتــی ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت
ّفنــاوری ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و تحقیقــات.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

جمعبندی و نتیجهگیری
پژوهــش حاضــر ،بــا هــدف شناســایی و اولویتبنــدی
ش��اخصهای ارزیاب�یـ توانمنـ�دی ّفناورانـ�ه انجــام شــده اســت.
پــس از مــرور ادبیــات موضــوع و شناســایی  32شــاخص ،کــه
ویژگیهــای دقیــق شــاخصهای عملکــرد را داشــتند ،بــه طراحــی
پرس ـشنامهای براســاس  32شــاخص مذکــور پرداختنــد .خبــرگان
روایــی آن را تأییــد کردنــد و درنهایــت تعــداد  80پرســشنامه
در جامعــه پژوهــش توزیــع و جمــعآوری شــد .جامعــه آمــاری
بررسیشــده نیــز ،شــامل کارشناســان و مدیـران صنعــت هتـلداری
و هتلهــای زنجیــرهای پارســیان اســتان تهــران اســت .پــس از
اطمینــان از پایایــی پرس ـشنامه از طریــق آزمــون آلفــای کرونبــاخ
و همچنیــن اطمینــان از مناســبت دادههــا بــرای انجــام تحلیــل
عاملــی بــه کمــک شــاخص کـیاماو و آزمــون بارتلــت ،بــه تحلیــل
عاملــی اکتشــافی دادههــای بهدســتآمده پرداختــه و  31شــاخص
مطالعهشــده در قالــب  8عامــل دســتهبندی و براســاس بــار
عاملیشــان اولویتبنــدی شــدند .ســپس ایــن ارزیابــی بــا توجــه
بــه شــرایط حــال حاضــر هتــل و بهمنظــور گــردآوری دادههــای
واقعــی صــورت گرفــت و پــس از بررســی تطبیقــی شــاخصها
و همچنیــن بیــان معیارهــای ارزیابــی ایــن شــاخصها ،الگــوی
ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه هتــل طراحــی شــد.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه اولویتبنــدی
شــاخصهای ارزیابــی توانمنــدی ّفناورانــه در هتلهــای زنجیــرهای
پارســیان اســتان تهــران بــه چــه صــورت اســت و اینکــه آیــا بــه
میــزان کافــی بــه هــر شــاخص اهمیــت داده میشــود یــا خیــر و
درنهایــت معیارهایــی را بــرای بررســی و ارزیابــی شــاخصهای
مدنظــر بیــان میکنــد.
مشــکالت و محدودیتهــای پژوهــش حاضــر عبارتانــد
از :فقــدان قابلیــت ارزیابــی محصــوالت گردشــگری بــه علــت
غیرملموسبــودن آنهــا ،کمبــود یــا فقــدان منابــع فارســی مرتبــط
و کمبــود ســوابق پژوهشــی الزم و مرتبــط ،جدیدبــودن موضــوع
در ســطح بینالمللــی و کمبــود مســیرهای ارتباطــی مؤثــر بــا
متخصصــان حوزههــای مربوطــه بــوده اســت.

براســاس جــدول  6عامــل اول ،کــه قابلیــت نگ ـهداری و حمایتــی
اســت ،باالتریــن اولویــت را کســب کــرده اســت و از میــان
شــاخصهای ایــن عامــل ،اعــام قیمــت یــا مزایــده و مذاکــره
دربــاره شــرایط فــروش کاال یــا خدمــت و همچنیــن توانمنــدی
طرحریــزی ،نظــارت و هماهنگــی فعالیتهــای بازاریابــی و
فــروش ،باالتریــن بــار عاملــی را دارنــد.
پیشــنهادها :بــا اســتفاده از نتایــج پژوهــش حاضــر ،بــه
هتلهــای زنجیــرهای پارســیان تهــران پیشــنهاد میشــود کــه بــا
توجــه بــه اولویتبنــدی شــاخصهای ارزیابــی توانمندیهــای
ّفناورانــه ،تمرکــز خــود را بــر شــاخصهای بــا اولویــت بــاال
بــرای تدویــن سیاســتهای آینــده و ارزیابــی ّفنــاوری خــود و
همچنیــن تدویــن راهبــرد ّفنــاوری قــرار دهــد و در توانمندســازی
خــود بهترتیــب اولویــت ایــن شــاخصها تــاش کنــد .همچنیــن
بــا توجــه بــه معیارهــای بررســی در جــدول  ،12بــه خودارزیابــی
دربــاره شــاخصهای موجــود اقــدام کنــد.
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حقبیــن ،اشــکان ( .)1385ارزیابــی قابلیتهــای ّفناورانــه
شــرکتهای مشــاور صنعــت آب و بــرق ،پایاننامــه
کارشناســی ارشــد مدیریــت ّفنــاوری ،دانشــگاه عالمــه
طباطبائــی.
خاکــی ،غالمرضــا ( .)1392روش تحقیــق بــا رویکــردی بــه
پایاننامهنویســی .تهــران :انتشــارات بازتــاب.
خمســه ،عبــاس و شــفقت ،ســبکتکین ( .)1395مقالــه ارزیابــی
ســطوح توانمنــدی ّفناورانــه در صنایــع فلــزی بــا الگــوی
نیــاز ّفناورانــه (تحقیــق مــوردی :ســازههای فلــزی یاســان).
دهمیــن کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت ّفنــاوری .تهــران.
رســتمی ،ثریــا ( .)1390ارزیابــی ســطح توانمنــدی ّفناورانــه در
شــبکه نمایندگیهــای مجــاز ایســاکو .پنجمیــن کنفرانــس
بینالمللــی مدیریــت ّفنــاوری .تهــران.
رفیعــی ،مهشــید ( .)1392ارزیابــی ســطح ّفنــاوری مونتــاژ ســواری
ســمند (تزئینــات داخلــی) و تعییــن شــکاف ّفناورانــه.
پایاننامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت صنعتــی ،دانشــگاه
عالمــه طباطبائــی.
ریحانــی ،مریــم ( .)1390ارزیابــی و تحلیــل شــکاف
توانمندیهــای ّفناورانــه در شــرکت پدیــده شــیمی نیلــی.
پایاننامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت ّفنــاوری ،دانشــگاه
آزاد واحــد علــوم و تحقیقــات.
ســکاران ،اومــا ( .)1391روشهــای تحقیــق در مدیریــت .ترجمــه
محمــد صائبــی و محمــود شــیرازی ،تهـران :مؤسســه عالــی
آمــوزش و پژوهــش مدیریــت و برنامهریــزی.
ّ
شــفقت ،ســبکتکین ( .)1394ارزیابــی ســطوح توانمنــدی فناورانــه
در صنایــع فلــزی بــا الگــوی نیــاز ّفناورانــه (تحقیــق مــوردی
ســازههای فلــزی یاســان) ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد،
ســازمان مدیریــت صنعتــی اســتان مرکــزی.
طباطباییــان ،ســید حبیباللــه ،محمدپــور ،مجیــد ،و نجفــی،
اســدالله ( .)1389ارزیابــی توانمنــدی تکنولــوژی در ســطح
بنــگاه ،ته ـران :چــاپ آرویــن.
ّ
عابــدی ،زهــرا ( .)1389بررســی تحــوالت صنعتــی فناورانــه
کشــور در ســالهای  1327-1372و ارائــه اســتراتژیهای
الزم بــه منظــور انتقــال ّفنــاوری مناســب ،تهـران :انتشــارات
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی.
کالیــن ،پــل ( .)1390راهنمــای آســان تحلیــل عاملــی .ترجمــه
جــال صدرالســادات و اصغــر مینایــی ،تهــران :ســازمان
مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها
(ســمت)،
ّ
مشــیری ،اســماعیل ( .)1395انتقــال فنــاوری کشــورهای درحــال
توســعه ،ته ـران :پژوهشــکده مطالعــات تحقیقــات ّفنــاوری.
هومــن ،حیدرعلــی ( .)1396مدلیابــی معــادالت
ســاختاری بــا کاربــرد لیــزرل .تهــران :ســازمان مطالعــه و
تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
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