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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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 فناورانهارزیابی توانمندي  هايبندي شاخصشناسایی و اولویت
 در صنعت هتلداري

 اي پارسیان تهرانهاي زنجیرهمطالعه موردي: هتل 

 چکیده:
هاي اخیر توجه بسیاري به روزافزون تکنولوژي در توسعه رقابت و نیز رشد اقتصادي، در سالبا توجه به نقش 

کارگیري ترین عوامل اصلی در موفقیت بهارزیابی توانمندي فناورانه در کشورهاي پیشرفته شده است. از مهم
استفاده مناسب از تکنولوژي در جهت کسب مزیت رقابتی، آگاهی و شناخت سطح قابلیت فناورانه بنگاه و 

عنوان یک صنعت تکنولوژي محور، یکی از صنایع مهم و استراتژیک در ها است. صنعت هتلداري نیز بهآن
هاي ارزیابی توانمندي فناورانه بندي شاخصآید. هدف از پژوهش حاضر اولویتحساب میدنیاي امروز به

اي پارسیان تهران است. نتایج هاي زنجیرهتلدر جهت ارزیابی توانمندي فناورانه و تدوین استراتژي در ه
هاي آینده این هتل است. در این بندي، کمک شایانی در جهت تدوین سیاستحاصل از این اولویت

هاي عملکرد را داشته هاي دقیق شاخصشاخص که ویژگی 32پژوهش، پس از مرور ادبیات موضوع، 
و تأیید روایی آن توسط  ادشدهشاخص ی 32ساس باشند، شناسایی شدند. پس از طراحی پرسشنامه بر ا

وسیله آزمون آلفاي آوري گردید. پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه بهپرسشنامه جمع 80خبرگان، تعداد 
او و امشاخص کی وسیلهبهها براي انجام تحلیل عاملی کرونباخ و همچنین اطمینان از مناسب بودن داده

شاخص موردمطالعه در  31پرداخته شد و  آمدهدستبههاي املی اکتشافی دادهتحلیل ع آزمون بارتلت، به
بر اساس نتایج تحقیق، عامل اول  شدند. بنديشان اولویتبار عاملی بر اساسو  شدهيبنددستهعامل  8قالب 

هاي این که توانمندي نگهداري و حمایتی است، باالترین اولویت را کسب کرده است و از میان شاخص
ریزي، عامل، اعالم قیمت یا مزایده و مذاکره راجع به شرایط فروش کاال یا خدمت و همچنین توانمندي طرح

 .هاي بازاریابی و فروش، باالترین بار عاملی را دارندنظارت و هماهنگی فعالیت
اي زنجیرههاي تکنولوژي، توانمندي فناورانه، ارزیابی تکنولوژي، صنعت هتلداري، هتل: هاکلیدواژه

پارسیان
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 مقدمه

پیشرفت و توسعه تکنولوژي با توسعه اقتصادي در یک سازمان ارتباط  کهازآنجایی
اي از اقتدار توان سطح و میزان توسعه تکنولوژي یک سازمان را نشانهمستقیمی دارد، می

 یافتدستآن سازمان دانست. براي توسعه تکنولوژي ابتدا بایستی به تکنولوژي مربوط 
پس درصدد ارتقاء آن برآمد. در این راستا با توجه به اهمیت باالي توسعه تکنولوژي، س

باید با درك صحیح از توانمندي فناورانه سازمان خود، هاي اقتصادي میمدیران ارشد بنگاه
شناسایی تحوالت فناورانه در دنیا و نیز زیر نظر گرفتن تالش رقبا براي دستیابی به 

، پیوسته در جهت ارتقاء توانمندي تکنولوژي سازمان خود گام هاي جدیدتکنولوژي
تکنولوژي  کارگیريبه). یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت 1389بردارند (شفقت، 

، عدم آگاهی و شناخت توسعهدرحالهاي کشورهاي براي کسب مزیت رقابتی در بنگاه
(رستمی،  استهاي نسبی جهت مزیتدر  هاآنفناورانه بنگاه و استفاده از  هايقابلیتسطح 
1390.( 

ها توجه کمی شده و در ایران به موضوع ارزیابی توانمندي تکنولوژي در سطح بنگاه
هایی مایل باشند در سازي محدودي انجام شده است. حتی اگر سازماندر این راستا فرهنگ

اساس  نیبر ا. است هاآناین جهت حرکت نمایند مراجع و منابع بسیار کمی در دسترس 
 يزیمم ایفناورانه  هايتوانمندي یابیارز يهاکه با نام فناورانه هايقابلیت یابیارز

در  یاتیح يبوده و امر يتکنولوژ تیریاز مد ی، بخش مهمشودمیشناخته  زین يتکنولوژ
 .)2012، 1(هابدياست یرقابت یکنون يایو رشد بنگاه در دن سوددهی جهت

صنایع در سطح  درآمدزاترینو  ترینمهمصنعت گردشگري در حال حاضر، یکی از  
و جایگاه این صنعت در رشد و توسعه اقتصادي ملل مختلف، بر  شودمیجهان محسوب 

 بخشرضایت کسی پوشیده نیست. در این میان، صنعت هتلداري در راستاي اقامت
و خلق تجربه مطلوب، یکی از ارکان انتظارات گردشگران  تأمینگردشگران و نقش آن در 

. حال هدف این است که از نگاه فناورانه به این صنعت گرددمیاصلی این صنعت محسوب 
که  ايگونهبهفناورانه آن مورد شناسایی قرار گیرند،  هايتوانمندينگریسته شود و 

1 Hobday 
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یص نقاط فناورانه تبیین گردند که ضمن تشخ ازنظراین صنعت، شناسایی و  هايپتانسیل
قوت و ضعف، مقامات و مسئوالن بتوانند در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، 

 اقدامات مقتضی را صورت دهند.
تکنولوژي در جهت کسب مزیت  کارگیريبهعوامل اصلی در موفقیت  ترینمهماز 

. است هاآنفناورانه بنگاه و استفاده مناسب از  هايقابلیترقابتی، آگاهی و شناخت سطح 
، کندمیبنگاه را شناسایی  سازمشکلضعیف و  هايحوزه، تنهانهارزیابی نیازهاي فناورانه 

 .سازدمینسبی بنگاه را نیز مشخص  هايمزیتبلکه 
فناورانه تعیین  هايقابلیتارزیابی  هايشاخصدر پژوهش حاضر سعی بر آن است که ابتدا 

 ايزنجیرههاي عیت موجود در هتلشوند که در جهت بهبود وض بندياولویتو سپس 
 پارسیان تهران مورد استفاده قرار گیرند.

امروزه تکنولوژي جایگاهی ویژه در آینده یک بنگاه دارد. مدیریت تکنولوژي و هدایت 
فناورانه نیازمند تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود است و این مهم بدون  هايفعالیت

 دهندهنشاننخواهد بود. این امر  پذیرامکانموجود  هايژيتکنولو بندياولویتارزیابی و 
بر یک سازمان است و شرایط الزم براي انتخاب  هاتکنولوژي تأثیرگذاريمیزان اهمیت و 

در  هاییچالشبسیاري با  هايبنگاه. در این بین نمایدمیکلیدي را فراهم  هايتکنولوژي
مواجه  وکارکسبخود براي بقا در محیط رقابتی  پذیريرقابت زمینه تقویت و افزایش توان

 هايقابلیتموفقیت پایداري را کسب نمایند که از  توانندمی هاییشرکتهستند، اما تنها 
 ).1380، مؤمنی(آذر و  جویندمینسبی بهره  هايمزیتکلیدي و 
بنگاه و فناورانه براي هر  هايتوانمنديارزیابی  به توضیحات مذکور، با توجهبنابراین 

 کهازآنجاییو  استي داراي اهمیتی ویژه در جهت نیل به اهداف استراتژیک وکارکسب
پارسیان تهران و همچنین صنعت هتلداري کشور این امر صورت  ايزنجیرههاي در هتل

این هتل  هايفعالیتبه  دهیجهتکمکی شایان در  تواندمینگرفته است و این پژوهش 
 هايشاخص بندياولویتموضوع واضح و مشخص است که  باشد، از این رو اهمیت

 چراکهارزیابی توانمندي فناورانه در جهت بهبود کیفیت خدمات این هتل اثرگذار است. 
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موجب رشد  نوعیبه تواندمیرشد صنعت هتلداري و به تبع آن، رشد صنعت گردشگري 
 توسعه اقتصادي کشور شود. درنهایتاقتصادي و 

پارسیان،  ايزنجیره هايهتلپس از مذاکرات صورت گرفته با کارشناسان و مدیران 
 هايتوانمنديمشخص گردید که تاکنون در این مجموعه، هیچ فعالیتی در زمینه ارزیابی 

اما این موضوع و ضرورت بررسی آن در تدوین استراتژي و ؛ فناورانه صورت نگرفته است
ایشان پوشیده نبوده است. به همین منظور اقداماتی در جهت آینده آن هتل، بر  هايسیاست

 آن سازمان براي نیل به اهداف صورت پذیرفت. هاياولویتتعیین 
 

 مبانی نظري

 تکنولوژي
بعد  سویکاي است که معانی مختلفی از آن قابل برداشت است، از تکنولوژي واژه

ل به برخی تعاریف پرداخته که در ذی افزارينرمو از سوي دیگر قالبی  افزاريسخت
هایی ها و سیستمها، محصوالت، ابزار، روشمنظور از تکنولوژي، مجموع دانش:شودمی

شود. از این رو، تکنولوژي است که در جهت ارائه محصول و یا خدمتی به کار گرفته می
فرآیند انتقال و تبدیل منابع به محصوالت از طریق دانش، تجربه، اطالعات و ابزار 

 ).2006، 1(خلیلاست
یی است که در هاروشابزارها, روندها و "تکنولوژي طبق تعریف فرهنگ الروس، 

و عنصري اساسی در پیشرفت  شودمیبه کار گرفته  "گوناگون صنعتی  هايرشته
اما یکی از تعاریف ؛ صنعتی و توسعه اقتصادي کشورهاست هايبنگاههاي تجاري فعالیت

از کاربري و اعمال تجاري دانش  است از تکنولوژي عبارت جامع حالدرعینرایج و 
 ).2015، 2(یونیدوعلمی

تکنولوژي هرگونه دانش کاربردي سیستماتیک مبتنی «جندرون بر این باور است که 
ها و یا هاي تولید، سازمانها و مهارتاست که در روش هاي علمیبر تجربه یا تئوري

1. Khalil 

2 .Unido 
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 ).1383نوري، (قاضی  »آالت به کار رفته استماشین

 اجزاي تکنولوژي

براي تکنولوژي، در ادبیات، اجزاي خاصی براي هر نوع  شدهانیببا توجه به تعاریف 
تکنولوژي بیان شده است. در ادامه چند نمونه مهم از ادبیات پژوهشی اجزاي تکنولوژي 

 :نمایدمی، طارق خلیل، تکنولوژي را در چهار جزء اصلی بیان شودمیارائه 
که قرار است  آالتیماشین: ساختار فیزیکی و آرایش منطقی تجهیزات و یا 1افزارسخت

 ).1393براي انجام وظایف الزم مورد استفاده قرار گیرند ( طارق خلیل، 

 ).1393طارق خلیل، (براي انجام وظایف الزم  افزارسخت: دانش نحوه استفاده از 2افزارنرم

 4توجیه فنی توانمیخاص که این را  ايشیوهتکنولوژي به : دالیل استفاده از 3مغز افزار
 ).1393طارق خلیل، (نامید 

: دانش یا مهارت فنی یاد گرفته شده یا کسب شده درباره نحوه انجام 5دانش فنی
طارق (نتیجه تجربه، انتقال و یا تمرین عملی باشد  تواندمیکه این دانش فنی  کارهادرست
 ).1393خلیل، 

 :گرددمیمدل اطلس تکنولوژي، اجزاي زیر براي تکنولوژي بیان  همچنین، در
 ٦توان آن را امکانات یا افزار فنیجسمی که در آن تکنولوژي جاي گرفته است و می

آالت و خودروها نامید. امکانات یا افزار فنی به چیزهایی مانند ابزارها، تجهیزات، ماشین
 ).1989، 7(اي پی سی تی تیشودالق میطا

1.Hardware 

2.Software 

3.Brainware 

4.Know-why 

5.Know-how 

6.Facilities 

7 .APCTT 
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 ۱ها یا افزار انسانیتوان آن را تواناییانسانی که در او تکنولوژي جاي گرفته است و می

ها ها، عقل، ابتکار و تجربه هر انسان و یا جمعی از آنها شامل دانش، مهارتنامید. توانایی
 .است

ید. نام ۲توان آن را حقایق یا افزار اطالعاتیسندي که در آن تکنولوژي جاي گرفته است و می
ها، مشخصات و ها، نظریهها، روشهایی از تکنولوژي مانند فرآیندها، تکنیکحقایق به جنبه

 گردد.ها تشریح میشود که در نشریات، اسناد و دستورالعملروابطی مربوط می

 ۳توان آن را چارچوب یا افزار ارگانیسازمانی که در آن تکنولوژي جاي گرفته است و می
ها و حقایق موردنیاز است و ها براي تسهیل در ادغام مؤثر امکانات، توانایینامید. چارچوب

 .شود هاي سازمانی میهاي مدیریتی، ارتباطات و نظامشامل نظام
و  دهیسازماناز چهار عنصر وابسته به علم یعنی دانش، فن،  ايمجموعهرا  آوريفن 4مولر

آوري ترکیبی از اطالعات، تجهیزات، فنون گوید فنمی 5رابینزداند و هایی مینتولید محصول 
دانش تولید و  ،تکنولوژي به عبارتی .استستاده ه به و فرایندهاي موردنیاز براي تبدیل داد

گویند تکنولوژي بعضی می). 1389(عابدي، اي است آالت و تجهیزات سرمایهکاربرد ماشین
و انجام کارهاي مفید براي  هها و روندهاي تولید، استفاددانشها، عبارت است از تمام مهارت

منظور انجام امور انش علمی بهدزندگی جامعه بشري یا تکنولوژي کاربرد سیستماتیک  ءارتقا
صنعت بوده و عبارت است از بخشی  بنايتکنولوژي زیرهمچنین  ).1392(براون،  عملی است

ابزار براي به وجود آوردن محیط فیزیکی جهت نیل  ازاستفاده  بر دانش مبتنیاز فرهنگ جامعه 
هاي توان تکنولوژي را دانش و مهارتمی. از طرفی، )1387نوازشریف، موردنظر ( فبه اهدا

که حاصل قدرت فکري و شناخت انسان و  ی تعریف نمودال و خدماتکاالزم براي تولید 
 .)1387ارگاس، ( ر طبیعت استد دترکیب قوانین موجو

. اگر در جامعه دولوژي و فرهنگ جامعه هر دو با یکدیگر در ارتباط کامل هستنتکن
1.Abilities-Human ware 

2Facts-Info ware 

3Framework-Orga ware 

4Muller 

5Robbins 
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شود یا تکنولوژي، فرهنگ را دگرگون ه از آن استفاد ددیگري که فرهنگ متفاوت دار
برد. از طرفی با توجه به اینکه تکنولوژي می یا فرهنگ جامعه، تکنولوژي را از بین سازدمی

که تکنولوژي با  شودمیگرفتن یک بعد موجب  هلذا نادیدی دارد فمختل ءابعاد و اجزا
سطح اگر است.  ترمهم. البته بعد انسانی آن در این بین از همه دنشوه موفقیت پیاد

یا  ،تکنولوژي وارداتی با تکنولوژي سنتی یک جامعه فاصله زیادي داشته باشد
 .)1395مشیري، ( بردمی را از بین هاآنیا و  هسنتی را جذب نمود هايتکنولوژي

فناورانه در ادبیات  هايتوانمندي طورکلیبهفناورانه):  هايتوانمنديفناورانه ( هايقابلیت
، استفاده، تغییر یا ایجاد جذب براي شناسایی، اکتساب، موردنیاز هايقابلیت عنوانبه

از قبیل فنی، مدیریتی و  هامهارتانواع اطالعات و  هاتوانمندي. شودمیتکنولوژي تعریف 
 .)1389(طباطباییان و همکاران،  گیرندبرمیسازمانی را در 

فناورانه، فرآیندي  هايتوانمنديفناورانه: در تعریفی جامع، ارزیابی  هايتوانمنديارزیابی 
تا  شودمی گیرياندازهي فناورانه سازمان هاتواناییو  هاقابلیتاست که در آن سطح فعلی 

فناورانه سازمان  هايتوانمنديسایی نقاط ضعف و قوت تکنولوژي سازمان بتوان ضمن شنا
را با رقبا در سطح ایده آل آن مقایسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب، اقدام کرد 

 ).1389(طباطباییان و همکاران، 

 هاي مختلف ارزیابی توانمندي فناورانهبندي مدلطبقه

 هامدلو  هادیدگاهکه این  استارزیابی توانمندي فناورانه  مختلفی در ارتباط با هايمدل
 ).1389(خمسه و دیگران،  گرددمی بنديطبقه 1در سه بخش کلی به شرح جدول شماره 

 
 ارزیابی توانمندي فناورانه هايمدل بنديطبقه :1جدول شماره 

هاي تعیین شکاف مدل
 تکنولوژي

هاي ارزیابی علل بروز مدل
 تکنولوژيشکاف 

هاي ارائه راهکار جهت مدل
 جبران شکاف تکنولوژي

 مدل اطلس تکنولوژي
 مدل پورتر

 مدل پاندا و راماناتان
 مدل فلوید

مدل مدیریت نیازهاي 

 مدل فورد
 مدل لیندسی

 تکنولوژيمدل اطلس 
 مدل فلوید

مدل مدیریت نیازهاي 

 مدل فورد
 مدل لیندسی

 مدل فال
 آروال –مدل گارسیا 

 مدل لین
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 تکنولوژي
 مدل ارزیابی محتواي تکنولوژي
 مدل ارزیابی موقعیت تکنولوژي

 مدل ارزش افزوده اقتصادي

 تکنولوژي
مدل سطوح توانمندي 

 تکنولوژي

 مدل ارزیابی نیاز تکنولوژي
ي اطالعات هاستمیسمدل 

 مدیریت علم و تکنولوژي
 مدل مدیریت نیازهاي تکنولوژي

1مدل پاندا و راماناتان 
1: 

شد، توان سازمان در ایجاد  يگذارهیپااین روش که اولین بار توسط دو محقق در جهان 
هاي زیر را . بدین منظور این مدل گامداندمیارزش افزوده را برابر با توان فناورانه سازمان 

 :ردیگیمبراي ارزیابی تکنولوژي در نظر 
 کنندمیکه ایجاد ارزش افزوده  ییهاتیفعالتعیین 

 هابراي انجام این فعالیت موردنیازفناورانه  هايتوانمنديتعیین 

 فناورانه هايتوانمندي گیرياندازه هايشاخصتعیین 

 هاشاخصتعیین وضعیت فعلی سازمان در ارتباط با هر یک از 

 مقایسه توان فناورانه با یک حالت ایده آل

 تعیین شکاف فناورانه

ان تکنولوژي با تکیه بر توان سازمان بر خلق ارزش پایه این روش بر مبناي محاسبه تو
افزوده نهاده شده است. در این روش با شناسایی فرآیندهایی از سازمان که ایجاد ارزش 

گردد. منطق کلی این روش در قالب ، توانمندي فناورانه مربوطه تعیین میکنندمیافزوده 
 عبارت ذیل است:

 اد ارزش افزودهتوان فناورانه = توان سازمان در ایج
 هايفعالیتمبنایی براي کنترل  تواندمیمقایسه نتایج این مدل در مقاطع زمانی مختلف 

 توسعه تکنولوژي باشد.
 :پردازدمیفناورانه  هايتوانمنديسطح به بررسی  4این مدل در 

هاي فناورانه استراتژیک که شامل ایجاد تکنولوژي، طراحی و مهندسی و توانمندي
 .شودمی زیرساخت
 .شودمیهاي فناورانه تاکتیکی که شامل تولید، بازاریابی، فروش و خدمات توانمندي

1. Panda &Ramantahan 
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هاي راهبري که .توانمنديشودمیهاي فناورانه مکمل که شامل خرید و پشتیبانی توانمندي
 ).1999شود(پاندا و رامانتاهان، میشامل مدیریت و هدایت تکنولوژي 

به شناخت کامل  تواندمی، این مدل هاآنو بررسی  هاتوانمنديبا توجه به این 
فناورانه سازمان بپردازد. همچنین این مدل به علت جامع بودن و استفاده از  هايتوانمندي

فناورانه  هايتوانمنديکمی و کیفی، قابلیت و کارایی مناسبی براي ارزیابی  هايارزیابی
سطح توسعه، میزان کاربردها  ازنظروژي سازمان دارد. در این مدل، ابعاد مختلف یک تکنول

 .گیرندمیقرار  موردتوجهو اهمیت استراتژیک تا حدودي 
 

 هابندي شاخصجمع

موجود در مدل پاندا و راماناتان، با توجه به نظرات اساتید و خبرگان فن  هايشاخصاز بین 
پارسیان، تغییراتی در آن ایجاد گردید تا  ايزنجیرههاي و کارشناسان حاضر در هتل

 قرار گیرند. موردبررسی هاشاخصمتناسب با محل و موقعیت انجام تحقیق، این 
 

 در پرسشنامه مورداستفاده هايشاخص :2جدول شماره 

 هامعیارها و شاخص

 
 
 
 

هاي قابلیت
فناورانه و 
 استراتژیکی

قابلیت 
 ایجاد

 محصوالت و فرآیندهاي فعلی یا جدیدقابلیت انجام بهبودهایی در 
 قابلیت ایجاد ساختارهاي سازمانی جدید

 ي تحقیق و توسعههاپروژهریزي، نظارت و کنترل قابلیت طرح

قابلیت 
طراحی و 

 مهندسی

ی، محیطی و اثرات مال ها برحسب فنی، اقتصادي،قابلیت ارزیابی پروژه
 اجتماعی

 در فرآیندها و محصوالتهاي روتین قابلیت انجام طرح
 جادشدهیایا  شدهيداریخرپذیري با تکنولوژي قابلیت انطباق

 جادشدهیایا  شدهيداریخري از یک تکنولوژي سازدوبارهقابلیت بازسازي یا 
 هاي طراحی و مهندسی و قراردادهاریزي، نظارت و کنترل فعالیتقابلیت طرح

قابلیت 
 ساختن

 پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزشانجام برآورد 

 قابلیت انجام تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل موجوديقابلیت  هايقابلیت
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فناورانه 
 تاکتیکی

هاي بندي فعالیتبندي تجهیزات و زمانریزي تولید و زمانقابلیت انجام برنامه تولید
 تعمیرات و نگهداري

 

 
قابلیت رفع عیب و نقص و انجام نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه معمولی و 

 هاتعمیر خرابی

قابلیت 
بازاریابی و 

 فروش

 خدمت ای کاال فروش طیشرا به راجع و مذاکره دهیمزا ای متیق اعالم
 قابلیت عرضه محصول و خدمت به مشتریان با هر تماس

 هاي بازاریابی و فروشفعالیتریزي، نظارت و هماهنگی قابلیت طرح

قابلیت 
 دهیخدمت

 ،ينگهدار ر،یتعم شامل( یاصالح اقدامات انجام و هامسئله صیتشخ تیقابل
 )ضیتعو ای ینیگزیجا

 قابلیت فراهم کردن پیشنهاد امکانات رفاهی به مشتریان
هاي قابلیت هدایت تحقیقات جهت تعیین و نظارت بر نیازها و خواسته

 مشتریان و تعیین سطوح رضایتمندي جهت تعیین استانداردها

هاي قابلیت
فناورانه 

 مکمل

قابلیت 
 اکتساب

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

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

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

 تیقابل

 یتیحما

 آموزش ریزيبرنامه نیتدو تیقابل

 کیاستراتژ ریزيبرنامه تیقابل
 یبانیپشت و سازيشبکه تیقابل
 يتکنولوژ فروش تیقابل
 یمنیا وی تیامني باال سطح حفظ تیقابل

 منظور رفاه مشتریانقابلیت ارائه خدمات متمایز به

قابلیت 
 راهبردي

 اجرا و گیريتصمیم تیقابل

 سازمان هايفعالیتسازي یکپارچه تیقابل

 قابلیت آموزش نیروي انسانی در زمینه برخورد با مشتري
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 اي از پیشینه تحقیقخالصه

و  اجزا بررسی ندارد، طوالنی ايپیشینهموضوع ارزیابی توانمندي فناورانه،  ازآنجاکه
 نظري مبانی و متون بررسی از پس است. پیشینه محدودي داراي نیز آن راهبردي عناصر

 جدول .است شده به همراه نتایج مرتبط از منابع مختلف، گردآوري موجود، این موضوع

 یسیانگل و فارسی مطالعات خالل از که هاي مختلفی استپژوهش دربردارنده 3

 .است شده استخراج
 : پیشینه پژوهش3جدول شماره 

 نتایج تحقیق پژوهشگر عنوان تحقیق

ارزیابی توانمندي فناورانه 

عنوان ورودي براي به

 ریزي استراتژیکبرنامه

 

، 1پاندا و راماناتان

1997 

 

صنعت برق کشورهاي تایلند و فرانسه 

مدلی ابتکاري، ارزیابی نمود.  لهیوسبهرا 

 وي ارزیابی توانمندي فناورانه را

ي جهت تدوین استراتژي ايورود

 قلمداد نمود.

ارزیابی عمیق فناورانه از 

 قطعات خودرو دکنندگانیتول

 

، 2انصاري و همکاران

2014 

 

با در نظر گرفتن چهار جنبه مدیریت، 

و اطالعات به ارائه  انسان افزار،سخت

ت ارزیابی توانمندي فناورانه مدلی جه

 پردازد.قطعات خودرو می دکنندگانیتول

 

هاي فناورانه ارزیابی قابلیت

ایران در ساخت و تولید 

 هاي باديتوربین

 

، 3باقري و همکاران

2016 

 

با استفاده از مدل ارزیابی نیاز فناوري به 

ارزیابی توانمندي فناورانه ایران براي 

هاي بادي پرداخته شده ساخت توربین

است. در این مقاله به شناخت 

1 Panda & Ramanathan 
2 Ansari et al. 
3 Bagheri 
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گذاري ها جهت سیاستتوانمندي

 صحیح

 در این زمینه اشاره شده است.

توسعه یک مدل براي ارزیابی 

 قابلیت فناورانه

 

، 1یمحمدي و الیاس

2014 

 

با در نظر گرفتن مدل پاندا و راماناتان، 

 10به ارزیابی قابلیت فناورانه 

قطعات در صنعت خودرو  دکنندهیتول

در سطح بنگاه پرداخته و به این نتیجه 

که در اکثر موارد به  رسیده است

هاي نرم تکنولوژي همانند جنبه

هاي مدیریتی، انسانی و دانشی، جنبه

 فقدان توجه وجود دارد.

به دست آوردن ساختار 

هاي مرکزي براي فناوري

ها از طریق اطالعات شرکت

 موجود در پتنت

 

، 2وو و همکاران

2010 

در این پژوهش، با استفاده از مقاله 

راماناتان، روشی براي مرجع پاندا و 

هاي فناورانه اصلی شناسایی قابلیت

براي یک شرکت در حوزه صنایع 

رسانا، ارائه شده است و با شناسایی نیم

ها، پلتفرم فناوري این قابلیت

هاي تولیدي در حوزه صنایع شرکت

 نماید.رسانا را تبیین مینیم

هاي فناورانه ارزیابی قابلیت

آب هاي مشاور صنعت شرکت

 و برق

 

 حق بین

)1385( 

 

ي مدلی براي سازادهیپبا هدف تدوین و 

ارزیابی توانمندي فناورانه در 

هاي خدماتی، یک متدولوژي شرکت

هاي براي ارزیابی عناصر توانمندي

هاي اصلی و مکمل که با هم توانمندي

1 Mohammadi & Elyasi 
2. Wu et al. 
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تکنولوژي یک بنگاه در بخش خدمات 

، سازندیممشاوره فنی و مهندسی را 

پیشنهاد شده است. بر اساس  ارائه و

هاي ارزیابی، موضوعات نتایج و یافته

حائز اهمیت و عوامل مؤثر بر ارتقا 

هاي فناورانه، در سطح فعلی توانمندي

جهت مرتفع نمودن شکاف فناورانه 

 اند.موجود مشخص شده

بررسی توانمندي تکنولوژي 

 در ایجاد توان رقابتی

 

 اصفهانی حسنی

)1386( 

 

ادبیات توانمندي فناورانه و به بررسی 

تأثیرات آن بر ایجاد توان رقابتی 

پردازد. در واقع اثباتی بر نیاز به می

توانمندي فناورانه در دنیاي کنونی است 

و تحقیق سعی بر ارائه متدي براي 

 ارزیابی توانمندي فناورانه ندارد.

ارزیابی و تحلیل شکاف 

هاي فناورانه در توانمندي

 یمی نیلیشرکت پدیده ش

 )1390ریحانی (

هاي گروه هاي فناورانهتوانمندي

تکنولوژي محصول بتانین ارزیابی و با 

مقایسه با حالت ایده آل، شکاف 

درنهایت  ؛ وشودفناورانه معین می

راهکارهایی جهت جبران شکاف ارائه 

 شود.می

ارزیابی توانمندي فناورانه 

 خودروتولید در شرکت ایران
 )1387بزرگی (

هاي روشی جهت ارزیابی توانمندي

فناورانه فرایند ساخت و تولید در 

خودرو ارائه شده است تا شرکت ایران

بتوان نقاط قوت و ضعف را از بعد 

 تشخیص داد. فناورانه
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ی سطح تکنولوژي مونتاژ ابیارز

سواري سمند (تزئینات داخلی) 

 و تعیین شکاف فناورانه

 )1392رفیعی (
زهاي تکنولوژي از مدل مدیریت نیا

 استفاده شده است.

ها و استراتژي تحقیق سازمان

 و توسعه
 )2001( 1چیه زا

زا در تدوین استراتژي تحقیق و چیه

توجه براي ارزیابی و قابلتوسعه نقش 

نوعی انتخاب تکنولوژي و یا به

گذاري تکنولوژي قائل است. او اولویت

کند که معیارهاي متغیرهایی را معرفی می

 ابی و انتخاب تکنولوژي هستند.ارزی

 

 هايپژوهشفناورانه  هايتوانمنديارزیابی  هايشاخصکه ذکر شد در مورد  طورهمان
یک موضوع کلیدي مورد  عنوانبهصورت نگرفته است و این امر بسیار مهم  توجهیقابل

کار و بررسی  منظوربهها منابع بسیار محدودي و شرکت هاسازمانغفلت واقع شده است و 
 هايشاخص بندياولویتدر این زمینه دارند. از این رو در این پژوهش براي اولین بار به 

پارسیان استان تهران با استفاده از  ايزنجیرههاي فناورانه در هتل هايتوانمنديارزیابی 
سازد و هم  خاطرنشانمدلی جدید پرداخته شده است تا هم اهمیت این موضوع را 

 فناورانه صنعت هتلداري ارائه کند. هايتوانمنديارتقاء  منظوربههایی را راهکار
 

 پژوهش شناسیروش

-یفیتوصدر آن،  مورداستفاده قیبوده و روش تحق يپژوهش از نوع هدف، کاربرد نیا
 مناسب هايشاخص، موضوعی اتیادب نهیدر زم یمطالعات انجام است و پس از یشیمایپ

. سپس نگرش گردیدند ییشناساهاي خدماتی فناورانه در بنگاه هايتوانمنديارزیابی 
 يهاو داده گردید ارزیابیپرسشنامه  قیعوامل از طر نینسبت به ا ق،یتحق يجامعه آمار

 يبندتیلوا، صورت گرفته لیتحل ي. سپس بر مبناگرفتندقرار  لیمورد تحل شدهيآورجمع
1. Chiesa 
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 .ردیگیانجام م
جهت  بنديدستهو  کدبنديپژوهش، از  سؤاالتو پاسخ به ها داده وتحلیلتجزیه منظوربه

ها هم از لحاظ داده ،ندیفرآ نیدر اهاي آماري استفاده گردید که پردازش و تحلیل
 یینقش بسزا يگوناگون آمار يهاکیو تکن شدند شیپاال یتجرب ۀو هم از جنب یمفهوم

 الزم به ذکر است در پژوهش حاضر،). 1392داشته است (خاکی،  هامیها و تعمدر استنتاج
 .شده است ادهاستف هاشاخص يبندتیو اولو يبنددسته يبرا یعامل لیاز روش تحل

 گیري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه
 عنوانبه 1374از سال  است که پارسیان ايزنجیره هايهتلجامعه آماري پژوهش حاضر، 

هتل سه، چهار و پنج ستاره در  21هلدینگ تخصصی در زمینه هتلداري با در اختیار داشتن 
در استان تهران هستند. این جامعه  هاهتلعدد از این  5که تعداد  سطح کشور فعالیت دارد

باشند هاي استان تهران میآماري شامل متخصصین و مدیران ارشد مستقر در مجموعه هتل
پارسیان را دارند و همچنین اساتید،  ايزنجیرههاي سال حضور در هتل 5که سابقه حداقل 

و خبرگان صنعت هتلداري در دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه علم  علمیهیئتاعضاي 
نفر است که با استفاده از جدول مورگان مقدار  100. تعداد جامعه آماري استو فرهنگ، 

 حجم نمونه به دست آمده است.
) دارهدفگیري نیز با توجه به محدود بودن جامعه از نوع قضاوتی (غیراحتمالی ونهروش نم

شود که طبقۀ محدودي از افراد اطالعات گیري زمانی به کار گرفته میاست. این نمونه
شوند که براي ارائه اطالعات بنابراین افرادي براي نمونه انتخاب میرا دارند و  موردنظر
). در ارتباط با حجم نمونه نیز با 1391موقعیت قرار دارند (سکاران، در بهترین  موردنیاز

ها ها، الزم است که تعداد آزمودنیداده وتحلیلتجزیهتوجه به استفاده از تحلیل عاملی در 
 آمدهدستبهدر صورت عدم وجود این حالت، نتایج  چراکهبیشتر از تعداد متغیرها باشد، 
ها به متغیرها وجود دارد که از مختلفی دربارة نسبت آزمودنی معنادار نخواهد بود. ادعاهاي

ها به متغیرها در نوسان است. هرچه نسبت آزمودنی 1به  2تا نسبت  1به  10نسبت خیلی بزرگ 
باشد  تربزرگاین نسبت  هرچقدرطورکلی شوند. بههاي بیشتري پدیدار میکمتر باشد، عامل
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مورد  32به تعداد متغیرهاي موردمطالعه در این پژوهش که ). با توجه 1390(کالین،  بهتر است
تواند آزمودنی می 80وجود  نفري با توجه به جدول مورگان، 100باشند و جامعه آماري می

 رسد.عنوان حجم نمونه، مناسب به نظر میبهنتایج منطقی را موجب شود و 
گردآوري شده است و هاي پژوهش با توجه به واقعیات موجود در پژوهش حاضر، داده

ها در محیطی واقعی گردآوري شوند. همچنین در این پژوهش، سعی گردیده است تا داده
ها و اي براي بررسی ادبیات موضوعی و شناسایی شاخصاز روش مطالعات کتابخانه

آوري نظرات کارشناسان و خبرگان در راستاي روش پرسشنامه جهت جمع همچنین از
 استفاده شده است. هابندي شاخصاولویت

 آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه

 : آزمون آلفاي کرونباخ براي قابلیت اعتماد پرسشنامه4جدول شماره 
 داراي قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟ شدهیطراحآیا پرسشنامه  سؤال

فرضیات 
 پژوهشی

 قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی است.
 اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی نیست.قابلیت 

فرضیات 
H0: Alpha� آماري ≥  0.65

H1: Alpha < 0.65  

 نتیجه آزمون
= 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ℎ𝑎𝑎با توجه به اینکه  توان نتیجه می است 65/0تر از بزرگ 0.901

 در حد قابل قبولی است. و قابلیت اعتماد پرسشنامه شودتأیید می H0گرفت 

 
 هاوتحلیل دادهتجزیهروش 

، اما ها استفاده شده استمنظور تحلیل دادهدر این پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی به
قرار گرفته  موردبررسیتحلیل عاملی  ها جهتاقتضا، تناسب داده بنا برپیش از انجام این تحلیل 

 به کار رفته است.برداري و همچنین آزمون بارتلت آزمون کفایت نمونه است. بدین منظور
 806/0 برابر شدهيآورجمعهاي براي داده KMO: مقدار برداريآزمون کفایت نمونه

آزمون بارتلت: مقادیر  .استبراي تحلیل عاملی  هادهندة مناسب بودن دادهکه نشان است
براي سطح معناداري این آزمون بیانگر مناسب بودن مدل عاملی است. مقدار  05/0کمتر از 
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 اند.و براي تحلیل عاملی مناسب ها همبسته، بنابراین دادهاستر برابر صفر مذکو
 افزارنرمها براي انجام تحلیل عاملی، با استفاده از پس از اطمینان از مناسبت داده

SPSS20هاعامل ماکسیوار روش. شود، تحلیل عاملی با چرخش واریماکس انجام می 
 رهایمتغ از تريکوچک يمجموعه اب که کندیم دیتول ییهاعامل یعنی دهدیم زیتم را

(هومن،  ي داردزیناچ یهمبستگ از متغیرها يگرید مجموعه با و يقو یهمبستگ يدارا
لذا  .گردید استفاده هاعامل چرخش يبرا ماکسیوار روش از زین پژوهش نیا در ).1396

یک رهیافت تحلیلی در انجام چرخش  عنوانبهثابت شده است که روش واریماکس 
از سوي دیگر یکی از موارد مهم در تحلیل ها بوده است. تر از سایر روشعاملی موفق
قابل استخراج است. یکی از ضوابط پرکاربرد در تعیین تعداد  هايعاملتعداد  عاملی تعیین

. استاست که بیانگر میزان واریانس تبیین شده توسط هر عامل  1ها، مقدار ویژهعامل
؛ دهندها قرار میرا مبناي تعداد عامل 1، مقدار ویژة 2ي از محققان از جمله کیسربسیار

 گیرند.بیش از یک باشد مد نظر قرار می هاآنمقدار ویژة  بنابراین عواملی که

 هاتفسیر عامل
مقادیر  عنوانبهاز بارهاي عاملی باید  یککدامود که ها باید مشخص شبراي تفسیر عامل

دار باشند معنی 3/0از  تربزرگنظر محققان بارهاي عاملی که  بنا بردار لحاظ گردند. معنی
داري باال و بارهایی باشند داراي سطح معنی 4/0شوند. بارهاي عاملی که بیش از تلقی می

بنابراین هرچه میزان بار عاملی ؛ شوندر تلقی میداباشند، بسیار معنی 5/0ز ا تربزرگکه 
یابد. استفاده از نیز در تفسیر ماتریس عاملی افزایش می هاآنداري بیشتر باشد سطح معنی

 ).1396(هومن، مورد باشد  50ها بیش از این معیار زمانی مناسب است که تعداد نمونه
چنانچه  درنتیجهشود. می تعیین 5/0، بار عاملیداري در این پژوهش، سطح معنی

نداشته باشد،  5/0از عوامل، بار عاملی بیشتر از  کدامهیچمتغیري (شاخصی) که روي 
ارزیابی  هايشاخصیک مورد از گردد با توجه به تحلیل انجام شده، بار عاملی حذف می
ن تعیین گردیده است ای 5/0بار عاملی،  داریمعنگردد و به دلیل اینکه مبناي حذف می

1.Eigenvalue 

2.Kaiser 
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اما به دلیل اینکه متغیرهاي دیگر بر روي عاملی خاص بار عاملی گردد عامل حذف می
 شوند.از متغیرها حذف نمی یکهیچدارند،  5/0بیشتر از 

 اس پی اس اسافزار ماتریس چرخش یافته در نرم :5جدول شماره 

 
 6عامل بار دارند. جدول  8، روي موردمطالعهمتغیر (شاخص)  31 شدهانجامطبق محاسبات 

  دهد.تري نشان میشان، به نحو دقیقمربوطه هايعاملاین متغیرها را ذیل 
  

متغیر 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0.218 0.094 0.649 0.331 0.027 0.155 0.011 0.253
2 0.06 0.216 0.729 0.119 0.089 0.12 0.092 0.13
3 0.161 0.101 0.558 0.239 0.518 0.273 -0.094 -0.017
4 0.189 0.121 0.167 -0.006 0.439 0.732 0.157 0.017
5 0.185 0.153 0.284 0.061 -0.065 0.729 -0.023 0.277
6 0.069 0.146 0.759 0.037 0.197 -0.003 0.129 0.115
7 0.304 -0.048 0.7 0.098 0.043 0.153 0.032 -0.085
8 0.362 0.529 0.194 0.076 0.275 0.064 0.176 0.052
9 0.284 0.198 0.394 0.33 0.427 -0.182 -0.029 -0.388

10 0.037 0.23 0.185 -0.043 0.066 -0.002 0.805 0.223
11 0.344 -0.059 0.006 0.141 0.024 0.259 0.708 0.103-
12 0.265 0.199 0.264 0.201 0.066 -0.007 0.238 0.699
13 0.557 0.2 0.094 0.114 0.105 0.163 -0.07 0.535
14 0.599 0.33 0.324 0.035 0.118 0.04 0.323 0.047
15 0.831 0.157 0.068 0.175 0.15 0.099 0.102 0.17
16 0.757 0.226 0.252 0.212 0.248 0.183 0.011 0.163
17 0.77 0.212 0.295 0.175 0.143 0.052 0.197 -0.083
18 0.18 0.142 0.195 0.196 0.855 0.03 0.069- 0.12
19 0.554 0.477 -0.034 0.099 0.337 0.185 0.054 0.16
20 0.21 0.307 0.278 0.011 0.739 -0.074 0.18 0.033
21 0.187 0.798 0.106 0.161 0.193 0.199 0.078 0.053
22 0.39 0.708 0.213 0.014- 0.099 -0.029 0.073 0.015
23 0.074 0.722 0.112 0.443 0.09 0.249 -0.014 0.029
24 0.115 0.621 0.089 0.472 0.17 0.086 0.065 0.335
25 0.161 0.194 0.275 0.776 0.157 0.048 -0.075 0.048
26 0.234 0.488 0.186 0.541 0.109 0.33 0.029 0.085
27 -0.013 0.288 0.545 0.45 0.25 0.286 0.107 -0.155
28 0.007 0.281 0.06 0.295 -0.166 0.631 0.181 -0.251
29 0.236 0.505 0.181 0.364 0.098 0.453 0.11 0.18
30 0.121 0.104 0.229 0.766 0.257 0.022 0.105 0.133
31 0.18 0.086 -0.054 0.498 0.586 0.137 0.129 -0.035
32 0.38 0.412 0.052 0.521 -0.195 0.202 0.033 0.025

مولفه
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  هابندي شاخصبندي و اولویت: طبقه6جدول شماره 

 
 ها به ترتیب اولویتشاخص عامل

 

قابلیت نگهداري و 
 حمایتی

اعالم قیمت یا  .1
مزایده و مذاکره 
راجع به شرایط 

فروش کاال یا 
 خدمت

توانمندي  .2
ریزي، نظارت طرح

و هماهنگی 
هاي فعالیت

 بازاریابی و فروش

توانمندي عرضه  .3
محصول و خدمت 

به مشتریان با هر 
 تماس

توانمندي رفع عیب  .4
و نقص و انجام 

نگهداري و 
تعمیرات پیشگیرانه 

معمولی و تعمیر 
 هاخرابی

توانمندي انجام  .5
ریزي تولید و برنامه
بندي تجهیزات زمان

بندي و زمان
هاي فعالیت
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تعمیرات و 
 نگهداري

قابلیت ارائه پیشنهاد  .6
امکانات رفاهی به 

 مشتریان

 قابلیت اکتساب دوم

قابلیت شناسایی، ارزیابی و مذاکره کردن و قطعی کردن شرایط  .1
 اکتساب تکنولوژي

مذاکره و قطعی کردن شرایط تأمین  قابلیت شناسایی، ارزیابی و .2
 اعتبار مالی

قابلیت شناسایی، ارزیابی و مذاکره کردن و قطعی کردن شرایط  .3
 اکتساب مواد خام، تسهیالت حمایتی، قطعات یدکی و مصرفی

 ریزي آموزشقابلیت تدوین برنامه .4

يداریخرسازي یک تکنولوژي قابلیت بازسازي یا دوباره .5
 جادشدهیایا  شده

 منظور رفاه مشتریانارائه خدمات متمایز بهقابلیت  .6

 قابلیت تولید سوم

 هاي روتین در فرآیندها و محصوالتقابلیت انجام طرح .1

 قابلیت انجام بهبود در محصوالت و فرآیندهاي جدید .2

 جادشدهیایا  شدهيداریخرپذیري با تکنولوژي قابلیت انطباق .3

 فعلیقابلیت انجام بهبود در محصوالت و فرآیندهاي  .4

 قابلیت ایجاد ساختارهاي سازمانی جدید .5

 قابلیت فروش تکنولوژي .6

 چهارم
قابلیت 

 دهیخدمت

 ریزي استراتژیکقابلیت برنامه .1

 گیري و اجراقابلیت تصمیم .2

 سازي و پشتیبانیقابلیت شبکه .3

 قابلیت آموزش نیروي انسانی در زمینه برخورد با مشتري .4

 قابلیت راهبري پنجم

ها و انجام اقدامات اصالحی ( شامل مسئلهقابلیت تشخیص  .1
 تعمیر، نگهداري، جایگزینی یا تعویض)

قابلیت هدایت تحقیقات جهت تعیین و نظارت بر نیازها و  .2
هاي مشتریان و تعیین سطوح رضایتمندي جهت تعیین خواسته
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 استانداردها

 هاي سازمانسازي فعالیتقابلیت یکپارچه .3

 قابلیت کنترل ششم

 هاي تحقیق و توسعهریزي، نظارت و کنترل پروژهطرحقابلیت  .1

ی، محیطی مال ها برحسب فنی، اقتصادي،قابلیت ارزیابی پروژه .2
 و اثرات اجتماعی

 قابلیت حفظ سطح باالي امنیتی و ایمنی .3

 هفتم
قابلیت طراحی 

 و مهندسی
 هاي مهندسیریزي، نظارت و کنترل فعالیتتوانمندي طرح .1

 پارامترها و توانایی انجام مهندسی ارزشانجام برآورد  .2

 توانمندي انجام تضمین کیفیت، بازرسی و کنترل موجودي .1 قابلیت بازرسی هشتم

 
 

میزان قابل قبولی  شدهاستخراج هايعاملنتایج تحلیل عاملی زمانی مناسب خواهد بود که 
درصد  60از مجموعه واریانس را تبیین نماید که در تحقیقات اجتماعی انسانی تبیین 

 طورهماندهد. ها را نشان میعامل واریانس تبیین شدة 7جدول کند. واریانس کفایت می
در  کنند.درصد واریانس را تبیین می 74، بیش از شدهاستخراجعامل  8که مشخص است 

مربوطه (درصد واریانس تبیین شده هر  "اس پی اس اس" نرم افزار، خروجی 7جدول 
 عامل و همچنین درصد تجمعی آن) ارائه شده است.

 هامقادیر ویژه عامل :7جدول شماره 

 مقدار ویژه هاعامل
درصد مقدار 

 ویژه
درصد از کل 

 هاعامل
قابلیت نگهداري و  1 عامل

 حمایتی
088/4 776/12 17% 

 %17 743/12 048/4 قابلیت اکتساب 2 عامل
 %16 564/11 700/3 قابلیت تولید 3 عامل

 %14 654/10 409/3 دهیقابلیت خدمت 4 عامل

 %13 284/9 971/2 قابلیت راهبري 5 عامل
 %10 465/7 389/2 قابلیت کنترل 6 عامل
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قابلیت طراحی و  7عامل 
 مهندسی

605/1 016/5 7% 

 %6 805/4 538/1 قابلیت بازرسی 8عامل 

 100 306/74 -- جمع

 

 هایافته
ارزیابی توانمندي فناورانه  هايشاخص بندياولویتپژوهش حاضر، با هدف شناسایی و 

هاي شاخص که ویژگی 32انجام شده است که پس از مرور ادبیات موضوع و شناسایی 
شاخص  32 اساسبر  ياپرسشنامههاي عملکرد را داشته باشند، به طراحی دقیق شاخص

 80تعداد  درنهایتو روایی آن توسط خبرگان، صورت گرفت  تأییدمذکور پرداخته شد و 
نیز،  موردبررسیآوري گردید. جامعه آماري پرسشنامه در جامعه پژوهش توزیع و جمع

پارسیان استان تهران  ايزنجیره هايهتلشامل کارشناسان و مدیران صنعت هتلداري و 
آزمون آلفاي کرونباخ و همچنین اطمینان  وسیلۀبهپایایی پرسشنامه  نان از. پس از اطمیاست

 او و آزمون بارتلت، بهامشاخص کی وسیلۀبهها براي انجام تحلیل عاملی از مناسبت داده
 8 در قالب موردمطالعهشاخص  31پرداخته و  آمدهدستبههاي تحلیل عاملی اکتشافی داده

 شدند. بنديشان اولویتبار عاملی اساسبر و  شدهيبنددستهعامل 
عدم قابلیت ارزیابی محصوالت  شدهانجامپژوهش  يهاتیمحدودمشکالت و  ازجمله

، کمبود و عدم وجود منابع فارسی مرتبط و هاآنبودن  رملموسیغگردشگري به علت 
بود و کم المللیبینو مرتبط، جدید بودن موضوع در سطح  موردنیازکمبود سوابق پژوهشی 

 مربوطه، بوده است. هايحوزهبا متخصصان  مؤثرمسیرهاي ارتباطی 
 

 گیرينتیجهبحث و 
، عامل اول که قابلیت نگهداري و حمایتی است، شودمیمشاهده  6که در جدول  طورهمان

این عامل، اعالم قیمت یا  هايشاخصباالترین اولویت را کسب کرده است و از میان 
، ریزيطرحمزایده و مذاکره راجع به شرایط فروش کاال یا خدمت و همچنین توانمندي 
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 منظوربهبازاریابی و فروش، باالترین بار عاملی را دارند.  هايفعالیتنظارت و هماهنگی 
، جدول ذیل معیارهاي موردنظرهاي ارزیابی توانمندي فناورانه هتل و بررسی عملی شاخص

 .نمایدمیرا تبیین  هاشاخصارزیابی 
 موردنظر هايشاخص: معیارهاي بررسی 8جدول شماره 

 شاخص بررسی معیار ردیف

1 

توانمندي انجام بهبودهایی 

در محصوالت و فرآیندهاي 

 فعلی یا جدید

 بودجه ساالنه تحقیق و توسعه

گردش مالی عنوان درصدي از بودجه تحقیق و توسعه به

 ساالنه

از بیرون در بودجه  اخذشدهدرصد قراردادهاي تحقیقاتی 

 تحقیق و توسعه

هاي بیرون درصد قراردادهاي تحقیقاتی منعقده با آژانس

 در بودجه تحقیق و توسعه

2 
توانمندي ایجاد ساختارهاي 

 سازمانی جدید

میزان وابستگی ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سازمانی 

 سال اخیر 5طی  در

میزان وابستگی ایجاد تغییرات جزئی در ساختار سازمانی 

 سال اخیر 5در طی 

3 

ریزي، توانمندي طرح

هاي نظارت و کنترل پروژه

 تحقیق و توسعه

 ها بدون صرف هزینه و زمان اضافیدرصد پروژه

هاي استحکام ارتباط بخش تحقیق و توسعه با آژانس

 بیرون

 بودجه یک پروژه تحقیق و توسعهمیانگین 

مدت به بلندمدت هاي تحقیق و توسعه کوتاهنسبت پروژه

 در جهت تخصیص بودجه

4 

ها توانمندي ارزیابی پروژه

 برحسب فنی، اقتصادي،

ی، محیطی و اثرات مال

 اجتماعی

هاي بزرگ در شده پروژههاي توجیهی تکمیلمجموع طرح

 سال اخیر 5طی 

ها بدون هاي توجیهی آنهاي بزرگی که طرحپروژهتعداد 

 شده است.سال اخیر تکمیل 5مساعدت در طی 
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 شاخص بررسی معیار ردیف

سازي هاي خارجی براي پیادهمیزان وابستگی به آژانس

 هاي توجیهیطرح

5 

هاي توانمندي انجام طرح

روتین در فرآیندها و 

 محصوالت

هاي بزرگ صورت تعداد مطالعات مهندسی جزییات پروژه

 سال اخیر 5گرفته در طی 

ها بدون هاي بزرگی که مهندسی جزییات آنتعداد پروژه

سال اخیر صورت گرفته  5مساعدت خارجی در طی 

 است.

هاي خارجی براي انجام مطالعات میزان وابستگی به آژانس

 مهندسی جزییات

6 

پذیري با توانمندي انطباق

شده یا تکنولوژي خریداري

 ایجادشده

عنوان درصدي از هزینه پذیري بههاي انطباقهزینه فعالیت

 شدهتکنولوژي خریداري

 پذیريپیچیدگی فرآیند انطباق

7 

توانمندي بازسازي یا 

سازي از یک دوباره

شده یا تکنولوژي خریداري

 ایجادشده

عنوان درصدي از هاي مهندسی معکوس بههزینه فعالیت

 شدهخریداريهاي هزینه کل تکنولوژي

 هاي مهندسی معکوسپیچیدگی فعالیت

8 

ریزي، توانمندي طرح

هاي نظارت و کنترل فعالیت

طراحی و مهندسی و 

 قراردادها

ها دخالت داده تعداد قراردادهاي مستقل که هتل در آن

 شودمی

 هاي مهندسی صورت گرفتهکیفیت فعالیت

عنوان درصدي بهزمان اضافی در طول مهندسی جزییات 

 شدهریزياز زمان برنامه

9 

انجام برآورد پارامترها و 

توانایی انجام مهندسی 

 ارزش

منظور انجام هاي خارجی بهمیزان وابستگی به آژانس

 سال اخیر 5مهندسی ارزش در طی 

10 
توانمندي انجام تضمین 

کیفیت، بازرسی و کنترل 

 شاخص انتشار آلودگی

 جامعیت ابزارهاي کنترل و مراقبت آلودگیمیزان 
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 شاخص بررسی معیار ردیف

 هاگردش مالی موجودي موجودي

11 

ریزي توانمندي انجام برنامه

بندي تولید و زمان

بندي تجهیزات و زمان

هاي تعمیرات و فعالیت

 نگهداري

هاي ساعت صرف شده براي انجام فعالیت-میزان نفر

 تعمیرات و نگهداري

12 

توانمندي رفع عیب و نقص 

نگهداري و  و انجام

تعمیرات پیشگیرانه معمولی 

 هاو تعمیر خرابی

 شاخص پیچیدگی تعمیرات و نگهداري

 میزان وابستگی

13 

و  دهیمزا ای متیق اعالم

 طیشرا به راجع مذاکره

 خدمت ای کاال فروش

 افزایش درصد در میزان فروش خدمت

14 

توانمندي عرضه محصول و 

خدمت به مشتریان با هر 

 تماس

 صورت تجمیعیمیانگین شاخص کیفیت عرضه به

15 

ریزي، توانمندي طرح

نظارت و هماهنگی 

هاي بازاریابی و فعالیت

 فروش

هاي بزرگ تبلیغاتی در طی میزان هزینه اضافی براي پروژه

 بنديعنوان درصدي از بودجهسال اخیر به 5

 شدهریزيبرنامهعنوان نسبتی از درآمد درآمد واقعی به

 هامیانگین تأخیر در پرداخت

16 

 هامسئله صیتشخ توانمندي

 یاصالح اقدامات انجام و

 ،ينگهدار ر،یتعم شامل(

 )ضیتعو ای ینیگزیجا

 شاخص میانگین بازیابی سیستم

 درصد مشتریانی که به امکانات رفاهی نیازمندندتوانمندي فراهم کردن  17
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 شاخص بررسی معیار ردیف

پیشنهاد امکانات رفاهی به 

 مشتریان
 شدهپیچیدگی خدمات رفاهی فراهمسطح 

18 

توانمندي هدایت تحقیقات 

جهت تعیین و نظارت بر 

هاي نیازها و خواسته

مشتریان و تعیین سطوح 

رضایتمندي جهت تعیین 

 استانداردها

 میزان تضمین خدمات

 سطح رضایت مشتریان

19 

توانمندي شناسایی، 

ارزیابی و مذاکره کردن و 

قطعی کردن شرایط 

 اکتساب تکنولوژي

هاي اکتساب تعداد قراردادهاي اصلی که فعالیت

سال  5تکنولوژي بدون دریافت کمک خارجی در طی 

 اخیر صورت گرفته است.

هاي برداري از تکنولوژيجامعیت دیتابیس براي بهره

 مرتبط

 هاي قرارداديمیزان وابستگی در انجام فعالیت

20 

توانمندي شناسایی، 

و مذاکره کردن و ارزیابی 

قطعی کردن شرایط 

اکتساب مواد خام، 

تسهیالت حمایتی، قطعات 

 یدکی و مصرفی

هاي اکتساب درصد قراردادهاي اصلی که فعالیت

تکنولوژي براي مواد خام، تسهیالت حمایتی و مواد 

 مصرفی بدون دریافت کمک خارجی صورت گرفته است.

 جامعیت دیتابیس فناورانه

وابستگی براي تهیه و تدارك مواد خام، تسهیالت میزان 

 حمایتی و مواد مصرفی

21 

توانمندي شناسایی، 

 ارزیابی و مذاکره کردن و

قطعی کردن شرایط تأمین 

 اعتبار مالی

 شدهیابیارز، شدهییشناساهاي پیشنهادي مالی درصد بسته

 5و مذاکره شده بدون دریافت حمایت خارجی در طی 

 سال اخیر

 میزان وابستگی براي تأمین مالی

 میانگین ساعات آموزش به ازاي هر نفر در سال نیتدو توانمندي 22
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 شاخص بررسی معیار ردیف

 هاي آموزشی مختلفمیزان وابستگی به فعالیت آموزش ریزيبرنامه

23 
 ریزيبرنامه توانمندي

 کیاستراتژ

 میانگین قیمت هر اتاق بر مبناي حاشیه هزینه در بلندمدت

 در مسیر پیشرفت استراتژیک فناورانهجایگاه هتل 

24 
 و سازيشبکه توانمندي

 یبانیپشت

 میزان کامپیوتري نمودن

 میزان اطمینان به سیستم اطالعاتی

 هاي خارجیمابین هتل و آژانسسازي فیسطح شبکه

 توانمندي فروش تکنولوژي 25
عنوان درصدي میزان درآمد حاصل از فروش تکنولوژي به

 مجموع درآمد ساالنه هتلاز 

26 
ي باال سطح حفظ توانمندي

 یمنیا وی تیامن

 نفر در سال 10000ومیر به ازاي هر تعداد مرگ

 نفر در سال 1000تعداد جراحات به ازاي هر 

 1000به ازاي هر  رفتهازدستتعداد روزهاي کاري 

 کارمند در سال

 سطح برنامه آموزشی براي حفظ ایمنی و امنیت

27 
توانمندي ارائه خدمات 

 منظور رفاه مشتریانمتمایز به
هاي سطح ارائه خدمات مطلوب و متمایز به نسبت هتل

 دیگر در جهت افزایش سطح مطلوبیت در نگاه مشتري

28 
 و گیريتصمیم توانمندي

 اجرا

 گیريمیزان اختیار در تصمیم

 ریزي اقدام محورمیزان مشارکت در برنامه

29 
سازي یکپارچه توانمندي

 سازمان هايفعالیت

 اثربخشی ارتباطات و اطالعات

 اثربخشی تبادل اطالعات مدیریت عالی

30 

توانمندي آموزش نیروي 

انسانی در زمینه برخورد با 

 مشتري

میزان وابستگی تنظیم محتواي آموزشی در زمینه برخورد 

 و آرامش به مشتري نفسعزتبا مشتري و القاي حس 
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قرار گرفته و با  موردبررسیمذکور  هايشاخص ستیبایماجرا نمودن این امر،  منظوربه
توجه به واقعیت موجود در هتل، نمره الزم به هر شاخص داده شود. سپس هر معیار مورد 

 ارتقاي هر معیار، ارائه گردد. منظوربهارزیابی قرار گرفته و راهکارهاي اجرایی 

 هاپیشنهاد
که  شودمیپارسیان تهران پیشنهاد  ايزنجیرههاي از نتایج پژوهش حاضر، به هتل با استفاده

فناورانه، تمرکز خود را بر  هايتوانمنديارزیابی  هايشاخص بندياولویتبا توجه به 
آینده و ارزیابی تکنولوژي خود و  هايسیاستبا اولویت باال جهت تدوین  هايشاخص

وژي، قرار دهد و سعی در توانمندسازي خود به ترتیب همچنین تدوین استراتژي تکنول
، به 8بنماید. همچنین با توجه به معیارهاي بررسی در جدول  هاشاخصاولویت این 

 موجود، اقدام نماید. هايشاخصدر رابطه با  یابیخودارز

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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 منابع:
ارزیابی سطوح توانمندي فناورانه در صنایع فلزي با مدل نیاز فناورانه  ).1389.(شفقت، سبکتکین

کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت  نامهپایان فلزي یاسان)، هايسازهتحقیق موردي (
 صنعتی استان مرکزي.

، هاي مجاز ایساکوارزیابی سطح توانمندي فناورانه در شبکه نمایندگی ). 1390. (ثریا رستمی،
 ، تهران.المللی مدیریت تکنولوژيپنجمین کنفرانس بین

آمار و کاربرد آن در مدیریت. سازمان مطالعه و تدوین کتب . )1380(مؤمنی، منصور و آذر، عادل
 )، تهران.سمتها (علوم انسانی دانشگاه

انتشارات  گذاري،ارزیابی تکنولوژي؛ ابزار کمک به سیاست ). 1383(قاضی نوري، سیدسروش
 اول.مرکز صنایع نوین، چاپ 

و ارائه  1327-1372 هايسالبررسی تحوالت صنعتی فناورانه کشور در  ).1389(عابدي، زهرا 
انتشارات وزارت ، چاپ سوم، تهران، انتقال تکنولوژي مناسب منظوربه الزم هاياستراتژي

 امور اقتصادي و دارایی.
، چاپ دوم، ترجمه علیرضا بوشهري و تکنولوژي بینیپیشارزیابی و  ).1392(براون، ارنست     

 دیگران، تهران، انتشارات کرانه علم.
 کشورهايتجاري و فناورانه در  هاياستراتژيیکپارچه ساختن ). 1387(شریف ،نواز     

چهارم، ترجمه کاملیا احتشامی، تهران، انتشارات سازمان مدیریت ، چاپ توسعهدرحال
 صنعتی.

پژوهشی  هاينظامکالن تکنولوژي و  هايسیاستبررسی تطبیقی  ).1387(ارگاس، هنري     
، چاپ چهارم، ترجمه عقیل ملکی فر و دیگران، آموزشی در کشورهاي عمده صنعتی

 ی.تهران، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع
، چاپ سوم، تهران، توسعهدرحالانتقال تکنولوژي کشورهاي  ).1395 (مشیري، اسماعیل     

 پژوهشکده مطالعات تحقیقات تکنولوژي.

 يتکنولوژارزیابی توانمندي  ). 1389(نجفی اسداهللا و مجید ،محمد پور اهللا؛حبیبطباطباییان، سید 
 ، چاپ آروین.در سطح بنگاه
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). ارزیابی سطوح توانمندي فناورانه در صنایع فلزي با مدل نیاز فناورانه ( 1389خمسه، عباس(
، المللی مدیریت تکنولوژيچهارمین کنفرانس بینهاي فلزي یاسان، تحقیق موردي سازه

 تهران.
 .1398پارسیان،  ايزنجیرههاي رسمی هتل تیساوب

. ترجمه محمد صائبی،محمود شیرازي، مؤسسه تحقیق در مدیریت هايروش. )1391(سکاران، اوما
 ریزي، تهران.عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

. ترجمه جالل صدرالسادات، اصغر مینایی، سازمان راهنماي آسان تحلیل عاملی ).1390(کالین،پل
 سمت)، تهران.ها (مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

. سازمان مطالعه و معادالت ساختاري با کاربرد لیزرل یابیمدل  ).1396(حیدرعلی هومن،       
 سمت)، تهران.ها (تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

. انتشارات بازتاب، چاپ نویسینامهروش تحقیق با رویکردي به پایان ).1392(خاکی، غالمرضا     
 ششم، تهران.

 نامهپایان، بررسی توانمندي تکنولوژي در ایجاد توان رقابتی ).1389(حسنی اصفهانی، کامبیز    
 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

فناورانه در شرکت پدیده شیمی  هايتوانمنديارزیابی و تحلیل شکاف  ). 1390(ریحانی، مریم  
 لوژي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.کارشناسی ارشد مدیریت تکنو نامهپایان، نیلی

کارشناسی  نامهپایان، خودروایرانارزیابی توانمندي فناورانه در شرکت  ).1387(بزرگی، حمید  
 ارشد مدیریت تکنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبایی

ین رزیابی سطح تکنولوژي مونتاژ سواري سمند (تزئینات داخلی) و تعیا ).1392(رفیعی، مهشید   
 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهپایان، فناورانهشکاف 

، ي مشاور صنعت آب و برقهاشرکتفناورانه  هايقابلیتارزیابی  ).1385(حق بین، اشکان
 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژي، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهپایان
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