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Abstract
Due to the crucial role of technology in competitiveness and economic growth, the
technological capability assessment has been paid attention to by countries in recent
years. Applying technology to gain competitive advantage, knowledge, and recognizing
the firm's technological capability is one of the most important key factors in success.
Introduction
Technological needs assessment is a tool to assess the capabilities required to implement
technological priorities. The technology-oriented hospitality industry is one of the
important and strategic industries in the world.
Materials and methods
This study aimed to prioritize technological capability assessment indicators to assess
technological capabilities and develop a strategy for the Parsian Chain Hotels. The
current research identifies and prioritizes appropriate technological capability assessment
indicators according to the hospitality industry due to the importance of assessing
technological capabilities and strategy formulation and their relation.
Discussion and results
The results of this prioritization helped to develop future policies for this hotel. In this
regard, according to the literature review, 32 indicators have been identified. According
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to the mentioned 32 indicators and validity confirmation by experts, 80 questionnaires
have been collected after designing the questionnaire.
Conclusions
After the confidence of questionnaire reliability by Cronbach's alpha test, exploratory
factor analysis has been done, and 31 indicators in the shape of 8 factors have been
classified and prioritized.
Keywords: Technology, Technological Capabilities, Technology Assessment, Hotel
industry, Parsian Chain Hotels
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با توجه به نقش روزافزون تکنولوژی در توسعه رقابت و نيز رشد اقتصادی ،در سالهای اخير توجه بسياری به
ارزيابي توانمندی فناورانه در کشورهای پيشرفته شده است .از مهمترين عوامل اصلي در موفقيت بهکارگيری
تکنولوژی در جهت کسب مزيت رقابتي ،آگاهي و شناخت سطح قابليت فناورانه بنگاه و استفاده مناسب از
آنها است .صنعت هتلداری نيز بهعنوان يک صنعت تکنولوژی محور ،يکي از صنايع مهم و استراتژيک در
دنيای امروز بهحساب ميآيد .هدف از پژوهش حاضر اولويتبندی شاخصهای ارزيابي توانمندی فناورانه
در جهت ارزيابي توانمندی فناورانه و تدوين استراتژی در هتلهای زنجيرهای پارسيان تهران است .نتايج
حاصل از اين اولويتبندی ،کمک شاياني در جهت تدوين سياستهای آينده اين هتل است .در اين
پژوهش ،پس از مرور ادبيات موضوع 82 ،شاخص که ويژگيهای دقيق شاخصهای عملکرد را داشته
باشند ،شناسايي شدند .پس از طراحي پرسشنامه بر اساس  82شاخص يادشده و تأييد روايي آن توسط
خبرگان ،تعداد  32پرسشنامه جمعآوری گرديد .پس از اطمينان از پايايي پرسشنامه بهوسيله آزمون آلفای
کرونباخ و همچنين اطمينان از مناسب بودن دادهها برای انجام تحليل عاملي بهوسيله شاخص کياماو و
آزمون بارتلت ،به تحليل عاملي اکتشافي دادههای بهدستآمده پرداخته شد و  81شاخص موردمطالعه در
قالب  3عامل دستهبندیشده و بر اساس بار عامليشان اولويتبندی شدند .بر اساس نتايج تحقيق ،عامل اول
که توانمندی نگهداری و حمايتي است ،باالترين اولويت را کسب کرده است و از ميان شاخصهای اين
عامل ،اعالم قيمت يا مزايده و مذاکره راجع به شرايط فروش کاال يا خدمت و همچنين توانمندی طرحريزی،
نظارت و هماهنگي فعاليتهای بازاريابي و فروش ،باالترين بار عاملي را دارند.

تاریخ دریافت88/0/02 :؛ تاریخ بازنگری .8/4/9تاریخ پذیرش88/9/4 :

مطالعه موردی :هتلهای زنجیرهای پارسیان تهران
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مقدمه
ازآنجاييکه پيشرفت و توسعه تکنولوژی با توسعه اقتصادی در يک سازمان ارتباط
مستقيمي دارد ،ميتوان سطح و ميزان توسعه تکنولوژی يک سازمان را نشانهای از اقتدار
آن سازمان دانست .برای توسعه تکنولوژی ابتدا بايستي به تکنولوژی مربوط دستيافت
سپس درصدد ارتقاء آن برآمد .در اين راستا با توجه به اهميت باالی توسعه تکنولوژی،
مديران ارشد بنگاههای اقتصادی ميبايد با درک صحيح از توانمندی فناورانه سازمان خود،
شناسايي تحوالت فناورانه در دنيا و نيز زير نظر گرفتن تالش رقبا برای دستيابي به
تکنولوژیهای جديد ،پيوسته در جهت ارتقاء توانمندی تکنولوژی سازمان خود گام
بردارند (شفقت .)1839 ،يکي از عوامل اساسي در عدم موفقيت بهکارگيری تکنولوژی
برای کسب مزيت رقابتي در بنگاههای کشورهای درحالتوسعه ،عدم آگاهي و شناخت
سطح قابليتهای فناورانه بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزيتهای نسبي است (رستمي،
.)1892
در ايران به موضوع ارزيابي توانمندی تکنولوژی در سطح بنگاهها توجه کمي شده و
در اين راستا فرهنگسازی محدودی انجام شده است .حتي اگر سازمانهايي مايل باشند در
اين جهت حرکت نمايند مراجع و منابع بسيار کمي در دسترس آنها است .بر اين اساس
ارزيابي قابليتهای فناورانه که با نامهای ارزيابي توانمندیهای فناورانه يا مميزی
تکنولوژی نيز شناخته ميشود ،بخش مهمي از مديريت تکنولوژی بوده و امری حياتي در
جهت سوددهي و رشد بنگاه در دنيای کنوني رقابتي است(هابدی.)2212 ،1
صنعت گردشگری در حال حاضر ،يکي از مهمترين و درآمدزاترين صنايع در سطح
جهان محسوب ميشود و جايگاه اين صنعت در رشد و توسعه اقتصادی ملل مختلف ،بر
کسي پوشيده نيست .در اين ميان ،صنعت هتلداری در راستای اقامت رضايتبخش
گردشگران و نقش آن در تأمين انتظارات گردشگران و خلق تجربه مطلوب ،يکي از ارکان
اصلي اين صنعت محسوب ميگردد .حال هدف اين است که از نگاه فناورانه به اين صنعت
نگريسته شود و توانمندیهای فناورانه آن مورد شناسايي قرار گيرند ،بهگونهای که
1 Hobday
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پتانسيلهای اين صنعت ،شناسايي و ازنظر فناورانه تبيين گردند که ضمن تشخيص نقاط
قوت و ضعف ،مقامات و مسئوالن بتوانند در جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت،
اقدامات مقتضي را صورت دهند.
از مهمترين عوامل اصلي در موفقيت بهکارگيری تکنولوژی در جهت کسب مزيت
رقابتي ،آگاهي و شناخت سطح قابليتهای فناورانه بنگاه و استفاده مناسب از آنها است.
ارزيابي نيازهای فناورانه نهتنها ،حوزههای ضعيف و مشکلساز بنگاه را شناسايي ميکند،
بلکه مزيتهای نسبي بنگاه را نيز مشخص ميسازد.
در پژوهش حاضر سعي بر آن است که ابتدا شاخصهای ارزيابي قابليتهای فناورانه تعيين
و سپس اولويتبندی شوند که در جهت بهبود وضعيت موجود در هتلهای زنجيرهای
پارسيان تهران مورد استفاده قرار گيرند.
امروزه تکنولوژی جايگاهي ويژه در آينده يک بنگاه دارد .مديريت تکنولوژی و هدايت
فعاليتهای فناورانه نيازمند تخصيص بهينه منابع و امکانات موجود است و اين مهم بدون
ارزيابي و اولويتبندی تکنولوژیهای موجود امکانپذير نخواهد بود .اين امر نشاندهنده
ميزان اهميت و تأثيرگذاری تکنولوژیها بر يک سازمان است و شرايط الزم برای انتخاب
تکنولوژیهای کليدی را فراهم مينمايد .در اين بين بنگاههای بسياری با چالشهايي در
زمينه تقويت و افزايش توان رقابتپذيری خود برای بقا در محيط رقابتي کسبوکار مواجه
هستند ،اما تنها شرکتهايي ميتوانند موفقيت پايداری را کسب نمايند که از قابليتهای
کليدی و مزيتهای نسبي بهره ميجويند (آذر و مؤمني.)1832 ،
بنابراين با توجه به توضيحات مذکور ،ارزيابي توانمندیهای فناورانه برای هر بنگاه و
کسبوکاری دارای اهميتي ويژه در جهت نيل به اهداف استراتژيک است و ازآنجاييکه
در هتلهای زنجيرهای پارسيان تهران و همچنين صنعت هتلداری کشور اين امر صورت
نگرفته است و اين پژوهش ميتواند کمکي شايان در جهتدهي به فعاليتهای اين هتل
باشد ،از اين رو اهميت موضوع واضح و مشخص است که اولويتبندی شاخصهای
ارزيابي توانمندی فناورانه در جهت بهبود کيفيت خدمات اين هتل اثرگذار است .چراکه
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رشد صنعت هتلداری و به تبع آن ،رشد صنعت گردشگری ميتواند بهنوعي موجب رشد
اقتصادی و درنهايت توسعه اقتصادی کشور شود.
پس از مذاکرات صورت گرفته با کارشناسان و مديران هتلهای زنجيرهای پارسيان،
مشخص گرديد که تاکنون در اين مجموعه ،هيچ فعاليتي در زمينه ارزيابي توانمندیهای
فناورانه صورت نگرفته است؛ اما اين موضوع و ضرورت بررسي آن در تدوين استراتژی و
سياستهای آين ده آن هتل ،بر ايشان پوشيده نبوده است .به همين منظور اقداماتي در جهت
تعيين اولويتهای آن سازمان برای نيل به اهداف صورت پذيرفت.

مباني نظري
تکنولوژی
تکنولوژی واژهای است که معاني مختلفي از آن قابل برداشت است ،از يکسو بعد
سختافزاری و از سوی ديگر قالبي نرمافزاری که در ذيل به برخي تعاريف پرداخته
ميشود:منظور از تکنولوژی ،مجموع دانشها ،محصوالت ،ابزار ،روشها و سيستمهايي
است که در جهت ارائه محصول و يا خدمتي به کار گرفته ميشود .از اين رو ،تکنولوژی
فرآيند انتقال و تبديل منابع به محصوالت از طريق دانش ،تجربه ،اطالعات و ابزار
است(خليل.)222۱ ،1
طبق تعريف فرهنگ الروس ،تکنولوژی "ابزارها ,روندها و روشهايي است که در
رشتههای گوناگون صنعتي " به کار گرفته ميشود و عنصری اساسي در پيشرفت
فعاليتهای تجاری بنگاههای صنعتي و توسعه اقتصادی کشورهاست؛ اما يکي از تعاريف
رايج و درعينحال جامع از تکنولوژی عبارت است از کاربری و اعمال تجاری دانش
علمي(يونيدو.)221۱ ،2
جندرون بر اين باور است که « تکنولوژی هرگونه دانش کاربردی سيستماتيک مبتني
بر تجربه يا تئوریهای علمي است که در روشها و مهارتهای توليد ،سازمانها و يا
1. Khalil
2 .Unido
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ماشينآالت به کار رفته است» (قاضي نوری.)1838 ،

اجزاي تكنولوژي
با توجه به تعاريف بيانشده برای تکنولوژی ،در ادبيات ،اجزای خاصي برای هر نوع
تکنولوژی بيان شده است .در ادامه چند نمونه مهم از ادبيات پژوهشي اجزای تکنولوژی
ارائه ميشود ،طارق خليل ،تکنولوژی را در چهار جزء اصلي بيان مينمايد:
سختافزار :1ساختار فيزيکي و آرايش منطقي تجهيزات و يا ماشينآالتي که قرار است
برای انجام وظايف الزم مورد استفاده قرار گيرند ( طارق خليل.)1898 ،
نرمافزار :2دانش نحوه استفاده از سختافزار برای انجام وظايف الزم (طارق خليل.)1898 ،
مغز افزار :8داليل استفاده از تکنولوژی به شيوهای خاص که اين را ميتوان توجيه فني

۷

ناميد (طارق خليل.)1898 ،
دانش فني :۱دانش يا مهارت فني ياد گرفته شده يا کسب شده درباره نحوه انجام
درستکارها که اين دانش فني ميتواند نتيجه تجربه ،انتقال و يا تمرين عملي باشد (طارق
خليل.)1898 ،
همچنين ،در مدل اطلس تکنولوژی ،اجزای زير برای تکنولوژی بيان ميگردد:
جسمي که در آن تکنولوژی جای گرفته است و ميتوان آن را امکانات يا افزار فني6

ناميد .امکانات يا افزار فني به چيزهايي مانند ابزارها ،تجهيزات ،ماشينآالت و خودروها
اطالق ميشود(ای پي سي تي تي.)1939 ،۴
انساني که در او تکنولوژی جای گرفته است و ميتوان آن را تواناييها يا افزار انساني

8

ناميد .تواناييها شامل دانش ،مهارتها ،عقل ،ابتکار و تجربه هر انسان و يا جمعي از آنها
است.
1.Hardware
2.Software
3.Brainware
4.Know-why
5.Know-how
6.Facilities
7 .APCTT
8.Abilities-Human ware
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سندی که در آن تکنولوژی جای گرفته است و ميتوان آن را حقايق يا افزار اطالعاتي 1ناميد.
حقايق به جنبههايي از تکنولوژی مانند فرآيندها ،تکنيکها ،روشها ،نظريهها ،مشخصات و
روابطي مربوط ميشود که در نشريات ،اسناد و دستورالعملها تشريح ميگردد.
سازماني که در آن تکنولوژی جای گرفته است و ميتوان آن را چارچوب يا افزار ارگاني

2

ناميد .چارچوبها برای تسهيل در ادغام مؤثر امکانات ،تواناييها و حقايق موردنياز است و
شامل نظامهای مديريتي ،ارتباطات و نظامهای سازماني ميشود .
مولر 8فنآوری را مجموعهای از چهار عنصر وابسته به علم يعني دانش ،فن ،سازماندهي و
توليد محصول نهايي ميداند و رابينز ۷ميگويد فنآوری ترکيبي از اطالعات ،تجهيزات ،فنون
و فرايندهای موردنياز برای تبديل داده به ستاده است .به عبارتي تکنولوژی ،دانش توليد و
کاربرد ماشينآالت و تجهيزات سرمايهای است (عابدی .)1839 ،بعضي ميگويند تکنولوژی
عبارت است از تمام مهارتها ،دانشها و روندهای توليد ،استفاده و انجام کارهای مفيد برای
ارتقاء زندگي جامعه بشری يا تکنولوژی کاربرد سيستماتيک دانش علمي بهمنظور انجام امور
عملي است (براون .)1892 ،همچنين تکنولوژی زيربنای صنعت بوده و عبارت است از بخشي
از فرهنگ جامعه مبتني بر دانش استفاده از ابزار برای به وجود آوردن محيط فيزيکي جهت نيل
به اهداف موردنظر (نوازشريف .)183۴ ،از طرفي ،ميتوان تکنولوژی را دانش و مهارتهای
الزم برای توليد کاال و خدماتي تعريف نمود که حاصل قدرت فکری و شناخت انسان و
ترکيب قوانين موجود در طبيعت است (ارگاس.)183۴ ،
تکنولوژی و فرهنگ جامعه هر دو با يکديگر در ارتباط کامل هستند .اگر در جامعه
ديگری که فرهنگ متفاوت دارد از آن استفاده شود يا تکنولوژی ،فرهنگ را دگرگون
ميسازد يا فرهنگ جامعه ،تکنولوژی را از بين ميبرد .از طرفي با توجه به اينکه تکنولوژی
ابعاد و اجزاء مختلفي دارد لذا ناديده گرفتن يک بعد موجب ميشود که تکنولوژی با
موفقيت پياده نشود .البته بعد انساني آن در اين بين از همه مهمتر است .اگر سطح
1Facts-Info ware
2Framework-Orga ware
3Muller
4Robbins
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تکنولوژی وارداتي با تکنولوژی سنتي يک جامعه فاصله زيادی داشته باشد ،يا
تکنولوژیهای سنتي را جذب نموده و يا آنها را از بين ميبرد (مشيری.)189۱ ،
قابليتهای فناورانه (توانمندیهای فناورانه) :بهطورکلي توانمندیهای فناورانه در ادبيات
بهعنوان قابليتهای موردنياز برای شناسايي ،اکتساب ،جذب ،استفاده ،تغيير يا ايجاد
تکنولوژی تعريف ميشود .توانمندیها انواع اطالعات و مهارتها از قبيل فني ،مديريتي و
سازماني را در برميگيرند (طباطباييان و همکاران.)1839 ،
ارزيابي توانمندیهای فناورانه :در تعريفي جامع ،ارزيابي توانمندیهای فناورانه ،فرآيندی
است که در آن سطح فعلي قابليتها و تواناييهای فناورانه سازمان اندازهگيری ميشود تا
ضمن شناسايي نقاط ضعف و قوت تکنولوژی سازمان بتوان توانمندیهای فناورانه سازمان
را با رقبا در سطح ايده آل آن مقايسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب ،اقدام کرد
(طباطباييان و همکاران.)1839 ،

طبقهبندي مدلهاي مختلف ارزيابي توانمندي فناورانه
مدلهای مختلفي در ارتباط با ارزيابي توانمندی فناورانه است که اين ديدگاهها و مدلها
در سه بخش کلي به شرح جدول شماره  1طبقهبندی ميگردد (خمسه و ديگران.)1839 ،
جدول شماره  :6طبقهبندی مدلهای ارزیابی توانمندی فناورانه
مدلهای تعیین شکاف
تکنولوژی
مدل اطلس تکنولوژی
مدل پورتر
مدل پاندا و راماناتان
مدل فلوید
مدل مدیریت نیازهای
تکنولوژی
مدل ارزیابی محتوای تکنولوژی
مدل ارزیابی موقعیت تکنولوژی
مدل ارزش افزوده اقتصادی

مدلهای ارزیابی علل بروز
شکاف تکنولوژی
مدل فورد
مدل لیندسی
مدل اطلس تکنولوژی
مدل فلوید
مدل مدیریت نیازهای
تکنولوژی
مدل سطوح توانمندی
تکنولوژی

مدلهای ارائه راهکار جهت
جبران شکاف تکنولوژی
مدل فورد
مدل لیندسی
مدل فال
مدل گارسیا – آروال
مدل لین
مدل ارزیابی نیاز تکنولوژی
مدل سیستمهای اطالعات
مدیریت علم و تکنولوژی
مدل مدیریت نیازهای تکنولوژی
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مدل پاندا و راماناتان:10
اين روش که اولين بار توسط دو محقق در جهان پايهگذاری شد ،توان سازمان در ايجاد
ارزش افزوده را برابر با توان فناورانه سازمان ميداند .بدين منظور اين مدل گامهای زير را
برای ارزيابي تکنولوژی در نظر ميگيرد:
تعيين فعاليتهايي که ايجاد ارزش افزوده ميکنند
تعيين توانمندیهای فناورانه موردنياز برای انجام اين فعاليتها
تعيين شاخصهای اندازهگيری توانمندیهای فناورانه
تعيين وضعيت فعلي سازمان در ارتباط با هر يک از شاخصها
مقايسه توان فناورانه با يک حالت ايده آل
تعيين شکاف فناورانه
پايه اين روش بر مبنای محاسبه توان تکنولوژی با تکيه بر توان سازمان بر خلق ارزش
افزوده نهاده شده است .در اين روش با شناسايي فرآيندهايي از سازمان که ايجاد ارزش
افزوده ميکنند ،توانمندی فناورانه مربوطه تعيين ميگردد .منطق کلي اين روش در قالب
عبارت ذيل است:
توان فناورانه = توان سازمان در ايجاد ارزش افزوده
مقايسه نتايج اين مدل در مقاطع زماني مختلف ميتواند مبنايي برای کنترل فعاليتهای
توسعه تکنولوژی باشد.
اين مدل در  ۷سطح به بررسي توانمندیهای فناورانه ميپردازد:
توانمندی های فناورانه استراتژيک که شامل ايجاد تکنولوژی ،طراحي و مهندسي و
زيرساخت ميشود.
توانمندیهای فناورانه تاکتيکي که شامل توليد ،بازاريابي ،فروش و خدمات ميشود.
توانمندیهای فناورانه مکمل که شامل خريد و پشتيباني ميشود.توانمندیهای راهبری که
شامل مديريت و هدايت تکنولوژی ميشود(پاندا و رامانتاهان.)1999 ،
با توجه به اين توانمندیها و بررسي آنها ،اين مدل ميتواند به شناخت کامل
1. Panda &Ramantahan
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توانمندیهای فناورانه سازمان بپردازد .همچنين اين مدل به علت جامع بودن و استفاده از
ارزيابيهای کمي و کيفي ،قابليت و کارايي مناسبي برای ارزيابي توانمندیهای فناورانه
سازمان دارد .در اين مدل ،ابعاد مختلف يک تکنولوژی ازنظر سطح توسعه ،ميزان کاربردها
و اهميت استراتژيک تا حدودی موردتوجه قرار ميگيرند.

جمعبندي شاخصها
از بين شاخصهای موجود در مدل پاندا و راماناتان ،با توجه به نظرات اساتيد و خبرگان فن
و کارشناسان حاضر در هتلهای زنجيرهای پارسيان ،تغييراتي در آن ايجاد گرديد تا
متناسب با محل و موقعيت انجام تحقيق ،اين شاخصها موردبررسي قرار گيرند.
جدول شماره  :2شاخصهای مورداستفاده در پرسشنامه
معیارها و شاخصها
قابلیت
ایجاد

قابلیت انجام بهبودهایی در محصوالت و فرآیندهای فعلی یا جدید
قابلیت ایجاد ساختارهای سازمانی جدید
قابلیت طرحریزی ،نظارت و کنترل پروژههای تحقیق و توسعه
قابلیت ارزیابی پروژهها برحسب فنی ،اقتصادی ،مالی ،محیطی و اثرات

قابلیت
قابلیتهای
فناورانه و

طراحی و
مهندسی

استراتژیکی

ساختن
قابلیتهای قابلیت
تاکتیکی

قابلیت انجام طرحهای روتین در فرآیندها و محصوالت
قابلیت انطباقپذیری با تکنولوژی خریداریشده یا ایجادشده
قابلیت بازسازی یا دوبارهسازی از یک تکنولوژی خریداریشده یا ایجادشده
قابلیت طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای طراحی و مهندسی و قراردادها

قابلیت

فناورانه

اجتماعی

تولید

انجام برآورد پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزش
قابلیت انجام تضمین کیفیت ،بازرسی و کنترل موجودی
قابلیت انجام برنامهریزی تولید و زمانبندی تجهیزات و زمانبندی فعالیتهای
تعمیرات و نگهداری
قابلیت رفع عیب و نقص و انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه معمولی و
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تعمیر خرابیها
قابلیت

اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره راجع به شرایط فروش کاال یا خدمت

بازاریابی و قابلیت عرضه محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس
فروش

قابلیت طرحریزی ،نظارت و هماهنگی فعالیتهای بازاریابی و فروش
قابلیت تشخیص مسئلهها و انجام اقدامات اصالحی (شامل تعمیر ،نگهداری،

قابلیت
خدمتدهی

جایگزینی یا تعویض)
قابلیت فراهم کردن پیشنهاد امکانات رفاهی به مشتریان
قابلیت هدایت تحقیقات جهت تعیین و نظارت بر نیازها و خواستههای
مشتریان و تعیین سطوح رضایتمندی جهت تعیین استانداردها
قابلیت شناسایی ،ارزیابی و مذاکره کردن و قطعی کردن شرایط اکتساب
تکنولوژی

قابلیت

قابلیت شناسایی ،ارزیابی و مذاکره کردن و قطعی کردن شرایط اکتساب مواد

اکتساب

خام ،تسهیالت حمایتی ،قطعات یدکی و مصرفی
قابلیت شناسایی ،ارزیابی و مذاکره کردن و قطعی کردن شرایط تأمین اعتبار
مالی

قابلیتهای

قابلیت تدوین برنامهریزی آموزش

فناورانه

قابلیت برنامهریزی استراتژیک

مکمل

قابلیت

قابلیت شبکهسازی و پشتیبانی

حمایتی

قابلیت فروش تکنولوژی
قابلیت حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنی
قابلیت ارائه خدمات متمایز بهمنظور رفاه مشتریان

قابلیت
راهبردی

قابلیت تصمیمگیری و اجرا
قابلیت یکپارچهسازی فعالیتهای سازمان
قابلیت آموزش نیروی انسانی در زمینه برخورد با مشتری
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خالصهاي از پیشینه تحقیق
ازآنجاکه موضوع ارزيابي توانمندی فناورانه ،پيشينهای طوالني ندارد ،بررسي اجزا و
عناصر راهبردی آن نيز دارای پيشينه محدودی است .پس از بررسي متون و مباني نظری
موجود ،اين موضوع به همراه نتايج مرتبط از منابع مختلف ،گردآوری شده است .جدول
 8دربردارنده پژوهشهای مختلفي است که از خالل مطالعات فارسي و انگليسي
استخراج شده است.
جدول شماره  :8پیشینه پژوهش
عنوان تحقیق
ارزیابی توانمندی فناورانه
بهعنوان ورودی برای
برنامهریزی استراتژیک

پژوهشگر

نتايج تحقیق
صنعت برق کشورهای تایلند و فرانسه

پاندا و راماناتان،6

را بهوسیله مدلی ابتکاری ،ارزیابی نمود.

6337

وی ارزیابی توانمندی فناورانه را
ورودیای جهت تدوین استراتژی
قلمداد نمود.
با در نظر گرفتن چهار جنبه مدیریت،

ارزیابی عمیق فناورانه از

انصاری و همکاران،2

سختافزار ،انسان و اطالعات به ارائه

تولیدکنندگان قطعات خودرو

2164

مدلی جهت ارزیابی توانمندی فناورانه
تولیدکنندگان قطعات خودرو میپردازد.

ارزیابی قابلیتهای فناورانه
ایران در ساخت و تولید
توربینهای بادی

باقری و همکاران،8

با استفاده از مدل ارزیابی نیاز فناوری به

2161

ارزیابی توانمندی فناورانه ایران برای
ساخت توربینهای بادی پرداخته شده
است .در این مقاله به شناخت
1 Panda & Ramanathan
2 Ansari et al.
3 Bagheri
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توانمندیها جهت سیاستگذاری
صحیح
در این زمینه اشاره شده است.
با در نظر گرفتن مدل پاندا و راماناتان،
به ارزیابی قابلیت فناورانه 61
توسعه یک مدل برای ارزیابی

محمدی و الیاسی،6

قابلیت فناورانه

2164

تولیدکننده قطعات در صنعت خودرو
در سطح بنگاه پرداخته و به این نتیجه
رسیده است که در اکثر موارد به
جنبههای نرم تکنولوژی همانند
جنبههای مدیریتی ،انسانی و دانشی،
فقدان توجه وجود دارد.
در این پژوهش ،با استفاده از مقاله
مرجع پاندا و راماناتان ،روشی برای

به دست آوردن ساختار
فناوریهای مرکزی برای
شرکتها از طریق اطالعات
موجود در پتنت

شناسایی قابلیتهای فناورانه اصلی
2

وو و همکاران ،

برای یک شرکت در حوزه صنایع

2161

نیمرسانا ،ارائه شده است و با شناسایی
این قابلیتها ،پلتفرم فناوری
شرکتهای تولیدی در حوزه صنایع
نیمرسانا را تبیین مینماید.

ارزیابی قابلیتهای فناورانه
شرکتهای مشاور صنعت آب
و برق

حق بین
()6835

با هدف تدوین و پیادهسازی مدلی برای
ارزیابی توانمندی فناورانه در
شرکتهای خدماتی ،یک متدولوژی
برای ارزیابی عناصر توانمندیهای
اصلی و مکمل که با هم توانمندیهای
1 Mohammadi & Elyasi
2. Wu et al.
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تکنولوژی یک بنگاه در بخش خدمات
مشاوره فنی و مهندسی را میسازند،
ارائه و پیشنهاد شده است .بر اساس
نتایج و یافتههای ارزیابی ،موضوعات
حائز اهمیت و عوامل مؤثر بر ارتقا
سطح فعلی توانمندیهای فناورانه ،در
جهت مرتفع نمودن شکاف فناورانه
موجود مشخص شدهاند.
به بررسی ادبیات توانمندی فناورانه و
بررسی توانمندی تکنولوژی

حسنی اصفهانی

در ایجاد توان رقابتی

()6831

تأثیرات آن بر ایجاد توان رقابتی
میپردازد .در واقع اثباتی بر نیاز به
توانمندی فناورانه در دنیای کنونی است
و تحقیق سعی بر ارائه متدی برای
ارزیابی توانمندی فناورانه ندارد.
توانمندیهای فناورانه گروههای
تکنولوژی محصول بتانین ارزیابی و با

ارزیابی و تحلیل شکاف
توانمندیهای فناورانه در

ریحانی ()6831

شرکت پدیده شیمی نیلی

مقایسه با حالت ایده آل ،شکاف
فناورانه معین میشود؛ و درنهایت
راهکارهایی جهت جبران شکاف ارائه
میشود.
روشی جهت ارزیابی توانمندیهای

ارزیابی توانمندی فناورانه
تولید در شرکت ایرانخودرو

فناورانه فرایند ساخت و تولید در
بزرگی ()6837

شرکت ایرانخودرو ارائه شده است تا
بتوان نقاط قوت و ضعف را از بعد
فناورانه تشخیص داد.
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ارزیابی سطح تکنولوژی مونتاژ
سواری سمند (تزئینات داخلی)

رفیعی ()6832

و تعیین شکاف فناورانه

از مدل مدیریت نیازهای تکنولوژی
استفاده شده است.
چیهزا در تدوین استراتژی تحقیق و
توسعه نقش قابلتوجه برای ارزیابی و

سازمانها و استراتژی تحقیق
و توسعه

چیه زا)2116( 6

انتخاب تکنولوژی و یا بهنوعی
اولویتگذاری تکنولوژی قائل است .او
متغیرهایی را معرفی میکند که معیارهای
ارزیابی و انتخاب تکنولوژی هستند.

همانطور که ذکر شد در مورد شاخصهای ارزيابي توانمندیهای فناورانه پژوهشهای
قابلتوجهي صورت نگرفته است و اين امر بسيار مهم بهعنوان يک موضوع کليدی مورد
غفلت واقع شده است و سازمانها و شرکتها منابع بسيار محدودی بهمنظور کار و بررسي
در اين زمينه دارند .از اين رو در اين پژوهش برای اولين بار به اولويتبندی شاخصهای
ارزيابي توانمندیهای فناورانه در هتلهای زنجيرهای پارسيان استان تهران با استفاده از
مدلي جديد پرداخته شده است تا هم اهميت اين موضوع را خاطرنشان سازد و هم
راهکارهايي را بهمنظور ارتقاء توانمندیهای فناورانه صنعت هتلداری ارائه کند.

روششناسي پژوهش
اين پژوهش از نوع هدف ،کاربردی بوده و روش تحقيق مورداستفاده در آن ،توصيفي-
پيمايشي است و پس از انجام مطالعاتي در زمينه ادبيات موضوعي ،شاخصهای مناسب
ارزيابي توانمندیهای فناورانه در بنگاههای خدماتي شناسايي گرديدند .سپس نگرش
جامعه آماری تحقيق ،نسبت به اين عوامل از طريق پرسشنامه ارزيابي گرديد و دادههای
جمعآوریشده مورد تحليل قرار گرفتند .سپس بر مبنای تحليل صورت گرفته ،الويتبندی
1. Chiesa
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انجام ميگيرد.
بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها و پاسخ به سؤاالت پژوهش ،از کدبندی و دستهبندی جهت
پردازش و تحليلهای آماری استفاده گرديد که در اين فرآيند ،دادهها هم از لحاظ
مفهومي و هم از جنبۀ تجربي پااليش شدند و تکنيکهای گوناگون آماری نقش بسزايي
در استنتاجها و تعميمها داشته است (خاکي .)1892 ،الزم به ذکر است در پژوهش حاضر،
از روش تحليل عاملي برای دستهبندی و اولويتبندی شاخصها استفاده شده است.
جامعه آماري ،روش نمونهگیري و حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش حاضر ،هتلهای زنجيرهای پارسيان است که از سال  18۴۷بهعنوان
هلدينگ تخصصي در زمينه هتلداری با در اختيار داشتن  21هتل سه ،چهار و پنج ستاره در
سطح کشور فعاليت دارد که تعداد  ۱عدد از اين هتلها در استان تهران هستند .اين جامعه
آماری شامل متخصصين و مديران ارشد مستقر در مجموعه هتلهای استان تهران ميباشند
که سابقه حداقل  ۱سال حضور در هتلهای زنجيرهای پارسيان را دارند و همچنين اساتيد،
اعضای هيئتعلمي و خبرگان صنعت هتلداری در دانشگاه عالمه طباطبايي و دانشگاه علم
و فرهنگ ،است .تعداد جامعه آماری  122نفر است که با استفاده از جدول مورگان مقدار
حجم نمونه به دست آمده است.
روش نمونه گيری نيز با توجه به محدود بودن جامعه از نوع قضاوتي (غيراحتمالي هدفدار)
است .اين نمونهگيری زماني به کار گرفته ميشود که طبقۀ محدودی از افراد اطالعات
موردنظر را دارند و بنابراين افرادی برای نمونه انتخاب ميشوند که برای ارائه اطالعات
موردنياز در بهترين موقعيت قرار دارند (سکاران .)1891 ،در ارتباط با حجم نمونه نيز با
توجه به استفاده از تحليل عاملي در تجزيهوتحليل دادهها ،الزم است که تعداد آزمودنيها
بيشتر از تعداد متغيرها باشد ،چراکه در صورت عدم وجود اين حالت ،نتايج بهدستآمده
معنادار نخواهد بود .ادعاهای مختلفي دربارۀ نسبت آزمودنيها به متغيرها وجود دارد که از
نسبت خيلي بزرگ  12به  1تا نسبت  2به  1در نوسان است .هرچه نسبت آزمودنيها به متغيرها
کمتر باشد ،عاملهای بيشتری پديدار ميشوند .بهطورکلي هرچقدر اين نسبت بزرگتر باشد
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بهتر است (کالين .)1892 ،با توجه به تعداد متغيرهای موردمطالعه در اين پژوهش که  82مورد
ميباشند و جامعه آماری  122نفری با توجه به جدول مورگان ،وجود  32آزمودني ميتواند
نتايج منطقي را موجب شود و بهعنوان حجم نمونه ،مناسب به نظر ميرسد.
در پژوهش حاضر ،دادههای پژوهش با توجه به واقعيات موجود گردآوری شده است و
سعي گرديده است تا داده ها در محيطي واقعي گردآوری شوند .همچنين در اين پژوهش،
از روش مطالعات کتابخانهای برای بررسي ادبيات موضوعي و شناسايي شاخصها و
همچنين از روش پرسشنامه جهت جمعآوری نظرات کارشناسان و خبرگان در راستای
اولويتبندی شاخصها استفاده شده است.
آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه
جدول شماره  :4آزمون آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد پرسشنامه
سؤال
فرضیات
پژوهشی

آیا پرسشنامه طراحیشده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟
قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی است.
قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی نیست.

فرضیات

{

آماری
نتیجه آزمون

با توجه به اینکه
گرفت

بزرگتر از  1/15است میتوان نتیجه

تأیید میشود و قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبولی است.

روش تجزيهوتحلیل دادهها
در اين پژوهش از روش تحليل عاملي اکتشافي بهمنظور تحليل دادهها استفاده شده است ،اما
پيش از انجام اين تحليل بنا بر اقتضا ،تناسب دادهها جهت تحليل عاملي موردبررسي قرار گرفته
است .بدين منظور آزمون کفايت نمونهبرداری و همچنين آزمون بارتلت به کار رفته است.
آزمون کفايت نمونهبرداری :مقدار  KMOبرای دادههای جمعآوریشده برابر 2/32۱
است که نشاندهندۀ مناسب بودن دادهها برای تحليل عاملي است .آزمون بارتلت :مقادير
کمتر از  2/2۱برای سطح معناداری اين آزمون بيانگر مناسب بودن مدل عاملي است .مقدار
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مذکور برابر صفر است ،بنابراين دادهها همبسته و برای تحليل عاملي مناسباند.
پس از اطمينان از مناسبت دادهها برای انجام تحليل عاملي ،با استفاده از نرمافزار
 ،SPSS20تحليل عاملي با چرخش واريماکس انجام ميشود .روش واريماکس عاملها
را تميز ميدهد يعني عاملهايي توليد ميکند که با مجموعهی کوچکتری از متغيرها
دارای همبستگي قوی و با مجموعه ديگری از متغيرها همبستگي ناچيزی دارد (هومن،
 .)189۱در اين پژوهش نيز از روش واريماکس برای چرخش عاملها استفاده گرديد .لذا
ثابت شده است که روش واريماکس بهعنوان يک رهيافت تحليلي در انجام چرخش
عاملي موفقتر از ساير روشها بوده است .از سوی ديگر يکي از موارد مهم در تحليل
عاملي تعيين تعداد عاملهای قابل استخراج است .يکي از ضوابط پرکاربرد در تعيين تعداد
عاملها ،مقدار ويژه 1است که بيانگر ميزان واريانس تبيين شده توسط هر عامل است.
بسياری از محققان از جمله کيسر ،2مقدار ويژۀ  1را مبنای تعداد عاملها قرار ميدهند؛
بنابراين عواملي که مقدار ويژۀ آنها بيش از يک باشد مد نظر قرار ميگيرند.

تفسیر عاملها
برای تفسير عاملها بايد مشخص شود که کداميک از بارهای عاملي بايد بهعنوان مقادير
معنيدار لحاظ گردند .بنا بر نظر محققان بارهای عاملي که بزرگتر از  2/8باشند معنيدار
تلقي ميشوند .بارهای عاملي که بيش از  2/۷باشند دارای سطح معنيداری باال و بارهايي
که بزرگتر از  2/۱باشند ،بسيار معنيدار تلقي ميشوند؛ بنابراين هرچه ميزان بار عاملي
بيشتر باشد سطح معنيداری آنها نيز در تفسير ماتريس عاملي افزايش مييابد .استفاده از
اين معيار زماني مناسب است که تعداد نمونهها بيش از  ۱2مورد باشد (هومن.)189۱ ،
در اين پژوهش ،سطح معنيداری بار عاملي 2/۱ ،تعيين ميشود .درنتيجه چنانچه
متغيری (شاخصي) که روی هيچکدام از عوامل ،بار عاملي بيشتر از  2/۱نداشته باشد،
حذف ميگردد با توجه به تحليل انجام شده ،بار عاملي يک مورد از شاخصهای ارزيابي
حذف ميگردد و به دليل اينکه مبنای معنيدار بار عاملي 2/۱ ،تعيين گرديده است اين
1.Eigenvalue
2.Kaiser
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عامل حذف ميگردد اما به دليل اينکه متغيرهای ديگر بر روی عاملي خاص بار عاملي
بيشتر از  2/۱دارند ،هيچيک از متغيرها حذف نميشوند.
جدول شماره  :5ماتریس چرخش یافته در نرمافزار اس پی اس اس
مولفه
8

7

6

5

4

3

2

1

متغير

0.253

0.011

0.155

0.027

0.331

0.649

0.094

0.218

1

0.13

0.092

0.12

0.089

0.119

0.729

0.216

0.06

2

-0.017

-0.094

0.273

0.518

0.239

0.558

0.101

0.161

3

0.017

0.157

0.732

0.439

-0.006

0.167

0.121

0.189

4

0.277

-0.023

0.729

-0.065

0.061

0.284

0.153

0.185

5

0.115

0.129

-0.003

0.197

0.037

0.759

0.146

0.069

6

-0.085

0.032

0.153

0.043

0.098

0.7

-0.048

0.304

7

0.052

0.176

0.064

0.275

0.076

0.194

0.529

0.362

8

-0.388

-0.029

-0.182

0.427

0.33

0.394

0.198

0.284

9

0.223

0.805

-0.002

0.066

-0.043

0.185

0.23

0.037

10

0.103-

0.708

0.259

0.024

0.141

0.006

-0.059

0.344

11

0.699

0.238

-0.007

0.066

0.201

0.264

0.199

0.265

12

0.535

-0.07

0.163

0.105

0.114

0.094

0.2

0.557

13

0.047

0.323

0.04

0.118

0.035

0.324

0.33

0.599

14

0.17

0.102

0.099

0.15

0.175

0.068

0.157

0.831

15

0.163

0.011

0.183

0.248

0.212

0.252

0.226

0.757

16

-0.083

0.197

0.052

0.143

0.175

0.295

0.212

0.77

17

0.12

0.069-

0.03

0.855

0.196

0.195

0.142

0.18

18

0.16

0.054

0.185

0.337

0.099

-0.034

0.477

0.554

19

0.033

0.18

-0.074

0.739

0.011

0.278

0.307

0.21

20

0.053

0.078

0.199

0.193

0.161

0.106

0.798

0.187

21

0.015

0.073

-0.029

0.099

0.014-

0.213

0.708

0.39

22

0.029

-0.014

0.249

0.09

0.443

0.112

0.722

0.074

23

0.335

0.065

0.086

0.17

0.472

0.089

0.621

0.115

24

0.048

-0.075

0.048

0.157

0.776

0.275

0.194

0.161

25

0.085

0.029

0.33

0.109

0.541

0.186

0.488

0.234

26

-0.155

0.107

0.286

0.25

0.45

0.545

0.288

-0.013

27

-0.251

0.181

0.631

-0.166

0.295

0.06

0.281

0.007

28

0.18

0.11

0.453

0.098

0.364

0.181

0.505

0.236

29

0.133

0.105

0.022

0.257

0.766

0.229

0.104

0.121

30

-0.035

0.129

0.137

0.586

0.498

-0.054

0.086

0.18

31

0.025

0.033

0.202

-0.195

0.521

0.052

0.412

0.38

32

طبق محاسبات انجامشده  81متغير (شاخص) موردمطالعه ،روی  3عامل بار دارند .جدول ۱
اين متغيرها را ذيل عاملهای مربوطهشان ،به نحو دقيقتری نشان ميدهد.

مجیدی فر و همکاران | 95

جدول شماره  :1طبقهبندی و اولویتبندی شاخصها
ا
عامل
و

شاخصها به ترتیب اولویت
.6

اعالم قیمت یا
مزایده و مذاکره
راجع به شرایط
فروش کاال یا
خدمت

.2

توانمندی
طرحریزی ،نظارت
و هماهنگی
فعالیتهای
بازاریابی و فروش

.8
قابلیت ا
نگهداری و
و
حمایتی

توانمندی عرضه
محصول و خدمت
به مشتریان با هر
تماس

ل

.4

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

.5

توانمندی انجام
برنامهریزی تولید و
زمانبندی تجهیزات
و زمانبندی
فعالیتهای
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تعمیرات و
نگهداری
.1

قابلیت ارائه پیشنهاد
امکانات رفاهی به
مشتریان

.6

قابلیت شناسایی ،ارزیابی و مذاکره کردن و قطعی کردن شرایط
اکتساب تکنولوژی

.2

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

دوم

قابلیت اکتساب

سوم

قابلیت تولید

.8

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

.4
.5

قابلیت تدوین برنامهریزی آموزش
قابلیت بازسازی یا دوبارهسازی یک تکنولوژی
خریداریشده یا ایجادشده

چهارم

پنجم

.1

قابلیت ارائه خدمات متمایز بهمنظور رفاه مشتریان

.6

قابلیت انجام طرحهای روتین در فرآیندها و محصوالت

.2

قابلیت انجام بهبود در محصوالت و فرآیندهای جدید

.8

قابلیت انطباقپذیری با تکنولوژی خریداریشده یا ایجادشده

.4

قابلیت انجام بهبود در محصوالت و فرآیندهای فعلی

.5

قابلیت ایجاد ساختارهای سازمانی جدید

.1

قابلیت فروش تکنولوژی

.6

قابلیت برنامهریزی استراتژیک

قابلیت

.2

قابلیت تصمیمگیری و اجرا

خدمتدهی

.8

قابلیت شبکهسازی و پشتیبانی

.4

قابلیت آموزش نیروی انسانی در زمینه برخورد با مشتری

.6

قابلیت تشخیص مسئلهها و انجام اقدامات اصالحی ( شامل

قابلیت راهبری

تعمیر ،نگهداری ،جایگزینی یا تعویض)
.2

قابلیت هدایت تحقیقات جهت تعیین و نظارت بر نیازها و
خواستههای مشتریان و تعیین سطوح رضایتمندی جهت تعیین
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استانداردها

ششم

هفتم
هشتم

قابلیت کنترل

.8

قابلیت یکپارچهسازی فعالیتهای سازمان

.6

قابلیت طرحریزی ،نظارت و کنترل پروژههای تحقیق و توسعه

.2

قابلیت ارزیابی پروژهها برحسب فنی ،اقتصادی ،مالی ،محیطی
و اثرات اجتماعی

.8

قابلیت حفظ سطح باالی امنیتی و ایمنی

قابلیت طراحی

.6

توانمندی طرحریزی ،نظارت و کنترل فعالیتهای مهندسی

و مهندسی

.2

انجام برآورد پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزش

قابلیت بازرسی

.6

توانمندی انجام تضمین کیفیت ،بازرسی و کنترل موجودی

نتايج تحليل عاملي زماني مناسب خواهد بود که عاملهای استخراجشده ميزان قابل قبولي
از مجموعه واريانس را تبيين نمايد که در تحقيقات اجتماعي انساني تبيين  ۱2درصد
واريانس کفايت ميکند .جدول  ۴واريانس تبيين شدۀ عاملها را نشان ميدهد .همانطور
که مشخص است  3عامل استخراجشده ،بيش از  ۴۷درصد واريانس را تبيين ميکنند .در
جدول  ،۴خروجي نرم افزار "اس پي اس اس" مربوطه (درصد واريانس تبيين شده هر
عامل و همچنين درصد تجمعي آن) ارائه شده است.
جدول شماره  :7مقادیر ویژه عاملها
عاملها
عامل  6قابلیت نگهداری و

مقدار ویژه

درصد مقدار

درصد از کل

ویژه

عاملها

4/133

62/771

%67

عامل  2قابلیت اکتساب

4/143

62/748

%67

عامل  8قابلیت تولید

8/711

66/514

%61

عامل  4قابلیت خدمتدهی

8/413

61/154

%64

عامل  5قابلیت راهبری

2/376

3/234

%68

عامل  1قابلیت کنترل

2/833

7/415

%61

حمایتی
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عامل  7قابلیت طراحی و
مهندسی
عامل  3قابلیت بازرسی
جمع

6/115

5/161

%7

6/583

4/315

%1

--

74/811

611

يافتهها
پژوهش حاضر ،با هدف شناسايي و اولويتبندی شاخصهای ارزيابي توانمندی فناورانه
انجام شده است که پس از مرور ادبيات موضوع و شناسايي  82شاخص که ويژگيهای
دقيق شاخصهای عملکرد را داشته باشند ،به طراحي پرسشنامهای بر اساس  82شاخص
مذکور پرداخته شد و تأييد روايي آن توسط خبرگان ،صورت گرفت و درنهايت تعداد 32
پرسشنامه در جامعه پژوهش توزيع و جمعآوری گرديد .جامعه آماری موردبررسي نيز،
شامل کارشناسان و مديران صنعت هتلداری و هتلهای زنجيرهای پارسيان استان تهران
است .پس از اطمينان از پايايي پرسشنامه بهوسيلۀ آزمون آلفای کرونباخ و همچنين اطمينان
از مناسبت دادهها برای انجام تحليل عاملي بهوسيلۀ شاخص کياماو و آزمون بارتلت ،به
تحليل عاملي اکتشافي دادههای بهدستآمده پرداخته و  81شاخص موردمطالعه در قالب 3
عامل دستهبندیشده و بر اساس بار عامليشان اولويتبندی شدند.
ازجمله مشکالت و محدوديتهای پژوهش انجامشده عدم قابليت ارزيابي محصوالت
گردشگری به علت غيرملموس بودن آنها ،کمبود و عدم وجود منابع فارسي مرتبط و
کمبود سوابق پژوهشي موردنياز و مرتبط ،جديد بودن موضوع در سطح بينالمللي و کمبود
مسيرهای ارتباطي مؤثر با متخصصان حوزههای مربوطه ،بوده است.

بحث و نتیجهگیري
همانطور که در جدول  ۱مشاهده ميشود ،عامل اول که قابليت نگهداری و حمايتي است،
باالترين اولويت را کسب کرده است و از ميان شاخصهای اين عامل ،اعالم قيمت يا
مزايده و مذاکره راجع به شرايط فروش کاال يا خدمت و همچنين توانمندی طرحريزی،

مجیدی فر و همکاران | 97

نظارت و هماهنگي فعاليتهای بازاريابي و فروش ،باالترين بار عاملي را دارند .بهمنظور
ارزيابي توانمندی فناورانه هتل و بررسي عملي شاخصهای موردنظر ،جدول ذيل معيارهای
ارزيابي شاخصها را تبيين مينمايد.
جدول شماره  :3معیارهای بررسی شاخصهای موردنظر
رديف

معیار

شاخص بررسي
بودجه ساالنه تحقیق و توسعه
بودجه تحقیق و توسعه بهعنوان درصدي از گردش مالي

0

توانمندي انجام بهبودهايي

ساالنه

در محصوالت و فرآيندهاي

درصد قراردادهاي تحقیقاتي اخذشده از بیرون در بودجه

فعلي يا جديد

تحقیق و توسعه
درصد قراردادهاي تحقیقاتي منعقده با آژانسهاي بیرون
در بودجه تحقیق و توسعه
میزان وابستگي ايجاد تغییرات اساسي در ساختار سازماني

3

توانمندي ايجاد ساختارهاي

در طي  3سال اخیر

سازماني جديد

میزان وابستگي ايجاد تغییرات جزئي در ساختار سازماني
در طي  3سال اخیر
درصد پروژهها بدون صرف هزينه و زمان اضافي

توانمندي طرحريزي،
5

نظارت و کنترل پروژههاي
تحقیق و توسعه

استحكام ارتباط بخش تحقیق و توسعه با آژانسهاي
بیرون
میانگین بودجه يک پروژه تحقیق و توسعه
نسبت پروژههاي تحقیق و توسعه کوتاهمدت به بلندمدت
در جهت تخصیص بودجه

0

توانمندي ارزيابي پروژهها

مجموع طرحهاي توجیهي تكمیلشده پروژههاي بزرگ در

برحسب فني ،اقتصادي،

طي  3سال اخیر

مالي ،محیطي و اثرات

تعداد پروژههاي بزرگي که طرحهاي توجیهي آنها بدون

اجتماعي

مساعدت در طي  3سال اخیر تكمیلشده است.
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رديف

معیار

شاخص بررسي
میزان وابستگي به آژانسهاي خارجي براي پیادهسازي
طرحهاي توجیهي
تعداد مطالعات مهندسي جزيیات پروژههاي بزرگ صورت
گرفته در طي  3سال اخیر

3

توانمندي انجام طرحهاي

تعداد پروژههاي بزرگي که مهندسي جزيیات آنها بدون

روتین در فرآيندها و

مساعدت خارجي در طي  3سال اخیر صورت گرفته

محصوالت

است.
میزان وابستگي به آژانسهاي خارجي براي انجام مطالعات
مهندسي جزيیات

1

2

توانمندي انطباقپذيري با

هزينه فعالیتهاي انطباقپذيري بهعنوان درصدي از هزينه

تكنولوژي خريداريشده يا

تكنولوژي خريداريشده

ايجادشده

پیچیدگي فرآيند انطباقپذيري

توانمندي بازسازي يا

هزينه فعالیتهاي مهندسي معكوس بهعنوان درصدي از

دوبارهسازي از يک

هزينه کل تكنولوژيهاي خريداريشده

تكنولوژي خريداريشده يا
ايجادشده
توانمندي طرحريزي،

9

نظارت و کنترل فعالیتهاي
طراحي و مهندسي و
قراردادها
انجام برآورد پارامترها و

8

توانايي انجام مهندسي
ارزش

01

پیچیدگي فعالیتهاي مهندسي معكوس
تعداد قراردادهاي مستقل که هتل در آنها دخالت داده
ميشود
کیفیت فعالیتهاي مهندسي صورت گرفته
زمان اضافي در طول مهندسي جزيیات بهعنوان درصدي
از زمان برنامهريزيشده
میزان وابستگي به آژانسهاي خارجي بهمنظور انجام
مهندسي ارزش در طي  3سال اخیر

توانمندي انجام تضمین

شاخص انتشار آلودگي

کیفیت ،بازرسي و کنترل

میزان جامعیت ابزارهاي کنترل و مراقبت آلودگي
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رديف

معیار

شاخص بررسي

موجودي

گردش مالي موجوديها

توانمندي انجام برنامهريزي
تولید و زمانبندي
00

تجهیزات و زمانبندي
فعالیتهاي تعمیرات و

میزان نفر-ساعت صرف شده براي انجام فعالیتهاي
تعمیرات و نگهداري

نگهداري
توانمندي رفع عیب و نقص
03

و انجام نگهداري و
تعمیرات پیشگیرانه معمولي
و تعمیر خرابيها

شاخص پیچیدگي تعمیرات و نگهداري
میزان وابستگي

اعالم قیمت يا مزايده و
05

مذاکره راجع به شرايط

افزايش درصد در میزان فروش خدمت

فروش کاال يا خدمت
توانمندي عرضه محصول و
00

خدمت به مشتريان با هر

میانگین شاخص کیفیت عرضه بهصورت تجمیعي

تماس

03

توانمندي طرحريزي،

میزان هزينه اضافي براي پروژههاي بزرگ تبلیغاتي در طي

نظارت و هماهنگي

 3سال اخیر بهعنوان درصدي از بودجهبندي

فعالیتهاي بازاريابي و

درآمد واقعي بهعنوان نسبتي از درآمد برنامهريزيشده

فروش

میانگین تأخیر در پرداختها

توانمندي تشخیص مسئلهها
01

و انجام اقدامات اصالحي
(شامل تعمیر ،نگهداري،

شاخص میانگین بازيابي سیستم

جايگزيني يا تعويض)
02

توانمندي فراهم کردن

درصد مشترياني که به امكانات رفاهي نیازمندند
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رديف

معیار
پیشنهاد امكانات رفاهي به
مشتريان
توانمندي هدايت تحقیقات
جهت تعیین و نظارت بر

09

شاخص بررسي
سطح پیچیدگي خدمات رفاهي فراهمشده
میزان تضمین خدمات

نیازها و خواستههاي
مشتريان و تعیین سطوح
رضايتمندي جهت تعیین

سطح رضايت مشتريان

استانداردها
تعداد قراردادهاي اصلي که فعالیتهاي اکتساب

08

توانمندي شناسايي،

تكنولوژي بدون دريافت کمک خارجي در طي  3سال

ارزيابي و مذاکره کردن و

اخیر صورت گرفته است.

قطعي کردن شرايط

جامعیت ديتابیس براي بهرهبرداري از تكنولوژيهاي

اکتساب تكنولوژي

مرتبط
میزان وابستگي در انجام فعالیتهاي قراردادي

توانمندي شناسايي،
ارزيابي و مذاکره کردن و
31

30

33

قطعي کردن شرايط

درصد قراردادهاي اصلي که فعالیتهاي اکتساب
تكنولوژي براي مواد خام ،تسهیالت حمايتي و مواد
مصرفي بدون دريافت کمک خارجي صورت گرفته است.

اکتساب مواد خام،

جامعیت ديتابیس فناورانه

تسهیالت حمايتي ،قطعات

میزان وابستگي براي تهیه و تدارک مواد خام ،تسهیالت

يدکي و مصرفي

حمايتي و مواد مصرفي

توانمندي شناسايي،

درصد بستههاي پیشنهادي مالي شناساييشده ،ارزيابيشده

ارزيابي و مذاکره کردن و

و مذاکره شده بدون دريافت حمايت خارجي در طي 3

قطعي کردن شرايط تأمین

سال اخیر

اعتبار مالي

میزان وابستگي براي تأمین مالي

توانمندي تدوين

میانگین ساعات آموزش به ازاي هر نفر در سال
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رديف

35

30

33

معیار

شاخص بررسي

برنامهريزي آموزش

میزان وابستگي به فعالیتهاي آموزشي مختلف

توانمندي برنامهريزي

میانگین قیمت هر اتاق بر مبناي حاشیه هزينه در بلندمدت

استراتژيک

جايگاه هتل در مسیر پیشرفت استراتژيک فناورانه

توانمندي شبكهسازي و
پشتیباني
توانمندي فروش تكنولوژي

میزان کامپیوتري نمودن
میزان اطمینان به سیستم اطالعاتي
سطح شبكهسازي فيمابین هتل و آژانسهاي خارجي
میزان درآمد حاصل از فروش تكنولوژي بهعنوان درصدي
از مجموع درآمد ساالنه هتل
تعداد مرگومیر به ازاي هر  01111نفر در سال

31

توانمندی حفظ سطح باالی

تعداد جراحات به ازاي هر  0111نفر در سال

امنیتی و ایمنی

تعداد روزهاي کاري ازدسترفته به ازاي هر 0111
کارمند در سال
سطح برنامه آموزشي براي حفظ ايمني و امنیت

32

39

38

توانمندی ارائه خدمات

سطح ارائه خدمات مطلوب و متمايز به نسبت هتلهاي

متمایز بهمنظور رفاه مشتریان

ديگر در جهت افزايش سطح مطلوبیت در نگاه مشتري

توانمندی تصمیمگیری و

میزان اختیار در تصمیمگیري

اجرا

میزان مشارکت در برنامهريزي اقدام محور

توانمندی یکپارچهسازی

اثربخشي ارتباطات و اطالعات

فعالیتهای سازمان

اثربخشي تبادل اطالعات مديريت عالي

توانمندی آموزش نیروی
51

انسانی در زمینه برخورد با

میزان وابستگي تنظیم محتواي آموزشي در زمینه برخورد

مشتری

با مشتري و القاي حس عزتنفس و آرامش به مشتري
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بهمنظور اجرا نمودن اين امر ،ميبايست شاخصهای مذکور موردبررسي قرار گرفته و با
توجه به واقعيت موجود در هتل ،نمره الزم به هر شاخص داده شود .سپس هر معيار مورد
ارزيابي قرار گرفته و راهکارهای اجرايي بهمنظور ارتقای هر معيار ،ارائه گردد.

پیشنهادها
با استفاده از نتايج پژوهش حاضر ،به هتلهای زنجيرهای پارسيان تهران پيشنهاد ميشود که
با توجه به اولويتبندی شاخصهای ارزيابي توانمندیهای فناورانه ،تمرکز خود را بر
شاخصهای با اولويت باال جهت تدوين سياستهای آينده و ارزيابي تکنولوژی خود و
همچنين تدوين استراتژی تکنولوژی ،قرار دهد و سعي در توانمندسازی خود به ترتيب
اولويت اين شاخصها بنمايد .همچنين با توجه به معيارهای بررسي در جدول  ،3به
خودارزيابي در رابطه با شاخصهای موجود ،اقدام نمايد.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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Azizollah Jafari https://orcid.org/0000-200001-208182-205052
Seyed Saeid Hashemi https://orcid.org/0000-200001-207790-203759
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منابع:
شفقت ،سبکتکين .)1839(.ارزيابي سطوح توانمندی فناورانه در صنايع فلزی با مدل نياز فناورانه
(تحقيق موردی سازههای فلزی ياسان) ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،سازمان مديريت
صنعتي استان مرکزی.
رستمي ،ثريا .)1892( .ارزيابي سطح توانمندی فناورانه در شبکه نمايندگيهای مجاز ايساکو،
پنجمين کنفرانس بينالمللي مديريت تکنولوژی ،تهران.

آذر ،عادل و مؤمني ،منصور( .)1832آمار و کاربرد آن در مديريت .سازمان مطالعه و تدوين کتب
علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،تهران.
قاضي نوری ،سيدسروش( .)1838ارزيابي تکنولوژی؛ ابزار کمک به سياستگذاری ،انتشارات
مرکز صنايع نوين ،چاپ اول.

عابدی ،زهرا( .)1839بررسي تحوالت صنعتي فناورانه کشور در سالهای  182۴-18۴2و ارائه
استراتژیهای الزم بهمنظور انتقال تکنولوژی مناسب ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات وزارت
امور اقتصادی و دارايي.
براون ،ارنست( .)1892ارزيابي و پيشبيني تکنولوژی ،چاپ دوم ،ترجمه عليرضا بوشهری و
ديگران ،تهران ،انتشارات کرانه علم.

نواز ،شريف( .)183۴يکپارچه ساختن استراتژیهای تجاری و فناورانه در کشورهای
درحالتوسعه ،چاپ چهارم ،ترجمه کامليا احتشامي ،تهران ،انتشارات سازمان مديريت
صنعتي.

ارگاس ،هنری( .)183۴بررسي تطبيقي سياستهای کالن تکنولوژی و نظامهای پژوهشي
آموزشي در کشورهای عمده صنعتي ،چاپ چهارم ،ترجمه عقيل ملکي فر و ديگران،
تهران ،موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي.
مشيری ،اسماعيل(  .)189۱انتقال تکنولوژی کشورهای درحالتوسعه ،چاپ سوم ،تهران،
پژوهشکده مطالعات تحقيقات تکنولوژی.

طباطباييان ،سيد حبيباهلل؛ محمد پور ،مجيد و نجفي اسداهلل( .)1839ارزيابي توانمندی تکنولوژی
در سطح بنگاه ،چاپ آروين.
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خمسه ،عباس( .) 1839ارزيابي سطوح توانمندی فناورانه در صنايع فلزی با مدل نياز فناورانه (
تحقيق موردی سازههای فلزی ياسان ،چهارمين کنفرانس بينالمللي مديريت تکنولوژی،
تهران.
وبسايت رسمي هتلهای زنجيرهای پارسيان.1893 ،
سکاران ،اوما( .)1891روشهای تحقيق در مديريت .ترجمه محمد صائبي،محمود شيرازی ،مؤسسه
عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزی ،تهران.
کالين،پل( .)1892راهنمای آسان تحليل عاملي .ترجمه جالل صدرالسادات ،اصغر مينايي ،سازمان
مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،تهران.
هومن ،حيدرعلي( .)189۱مدل يابي معادالت ساختاری با کاربرد ليزرل .سازمان مطالعه و
تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،تهران.
خاکي ،غالمرضا( .)1892روش تحقيق با رويکردی به پاياننامهنويسي .انتشارات بازتاب ،چاپ
ششم ،تهران.
حسني اصفهاني ،کامبيز( .)1839بررسي توانمندی تکنولوژی در ايجاد توان رقابتي ،پاياننامه
کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.

ريحاني ،مريم( .)1892ارزيابي و تحليل شکاف توانمندیهای فناورانه در شرکت پديده شيمي
نيلي ،پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.
بزرگي ،حميد( .)183۴ارزيابي توانمندی فناورانه در شرکت ايرانخودرو ،پاياننامه کارشناسي
ارشد مديريت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبايي

رفيعي ،مهشيد( .)1892ارزيابي سطح تکنولوژی مونتاژ سواری سمند (تزئينات داخلي) و تعيين
شکاف فناورانه ،پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
حق بين ،اشکان( .)183۱ارزيابي قابليتهای فناورانه شرکتهای مشاور صنعت آب و برق،
پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبايي.
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