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 ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده

 از مدل پاندا، هکس و مجلوف در هلدینگ صنایع غذایی سینا 

 

 

 ایران تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تبریز،  مدیریت صنعتی،گروه  :میرمحمد حشمتی 

 ایران تبریز، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، مدیریت صنعتی،گروه  :*الدین رحمانیکمال  

 ایران تبریز، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، مدیریت صنعتی،گروه  :فرهمندناصر فقهی  

 

 1397 دیتاریخ پذیرش:            1397 مهر تاریخ دریافت:

 چکیده

عنوان يکي از عناصر توليد و توسعه مطرح بوده و همواره با آن رشد دانش بشر در حال تغيير بوده است. پيشرفت تکنولوژي از ديرباز به 

استراتژيک براي توسعه عنوان عامل جا باال است که امروزه تکنولوژي بهآن تکنولوژي ميزان کارآيي ساير عناصر درگير فرايند توليد و توسعه را تا

هاي مدرن نياز به ارزيابي تکنولوژي بيش از پيش ها مطرح است. با پيشرفت تکنولوژي ضرورت استفاده از تکنولوژياقتصادي کشورها و شرکت

مقاله حاضر  د.بايستي وضعيت موجود و شکاف بين سطح توانمندي موجود و مورد نياز تعيين گردشود چرا که براي تعيين اهداف مياحساس مي

هاي پاندا، هکس و مجلوف در ارزيابي توانمندي تکنولوژيکي به جهت  تدوين راهبردهاي فناوري نوين با استفاده از مدل با هدف

هلدينگ صنايع غذايي سينا انجام شده است، براي نيل به هدف هفت سوال مطرح شده است. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات 

شرکت توليدکننده مواد غذايي  15جامعه آماري تحقيق شامل هلدينگ صنايع غذايي سينا که شامل  کاربردي و توصيفي بوده و

هاي مورد نياز تحقيق را با استفاده عنوان نمونه آماري، دادهنفر کارشناس، مهندس و مدير به 48بوده است که با استفاده از انتخاب 

، هکس و مجلوف استفاده شده هاي پانداها از مدلتجزيه و تحليل دادهآوري و براي نامه تخصصي جمعاز مصاحبه و شش پرسش

و  %69، 83 هاي تکنولوژيک تاکتيکيتيازتوانمندي %68، 79هاي استراتژيک هاي تحقيق امتياز توانمندياست. براساس يافته

هاي توسعه سيستم اطالعات تژيچنين طبق مدل مجلوف استرابوده است و هم %73، 25 هاي تکنولوژيک مکملامتياز توانمندي

توليد محصوالت،  تنوع در تامين مواد اوليه، تکميل زنجيره مناسب، سيستم بازاريابي توسعه هاي اصلي توليد،ارتقا زيرساخت مديريت،

هاي پشتيبان فني ها و پروژههمراه برنامههاي افزايش توانمندي تکنولوژيکي بهعنوان استراتژيارتقا و بهبود فرايندهاي توليد به

 تدوين  و ارائه گرديده است.

  های تکنولوژیکیتکنولوژی، مدل پاندا، مدل هکس و مجلوف، استراتژی کلمات کلیدی:

 kr13452000@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 
 

  



 ،....از مدل پانداارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده حشمتی و همکاران                          

344 
 

 مقدمه

برنامگي دچار نوعي بي فناوري، لحاظ از امروزه كشور، صنعت بخش       

اي از مشكالت صنعتي در راستاي توسعه نيافتگي بوده و بخش عمده

ريزي استراتژيك برنامه بدون فناوري ورود زيرا است امر همين از ناشي آن،

وري مناسب، باعث خروج سرمايه از كشور شده و در داخل نيز از بهره

هاي كه فناوريتر اينو كارايي مناسبي برخوردار نيست. از همه مهم

هاي مشابه در داخل و دانش فني و توليد فناوري موجود، باعث انتقال

دهد ها نشان ميششوند. پژوهسازي آن نمييا توسعه و بهبود و بومي

عنوان كاربرد عملي دانش و تجربه در جهت رفع نياز بشر، فناوري به

هاي كشورها و كسب مزيت و صنعتي توسعه اقتصادي نقش پر رنگي در

(. اكتساب تكنولوژي 1393 )طباطباييان، ها داشته استرقابتي بنگاه

بلندمدتي است. مدت و كوتاه برگيرنده مزاياي كانال انتقال فناوري در از

ها و هاي فناورانه و فناوري در تمامي دانشامروزه با پيشرفت قابليت

مدرن، شاهد استفاده  هايفناوري ضرورت استفاده از چنينو هم سطوح

هاي فناورانه در اكثر صنايع و نقاط فناوري و قابليت از متدهاي ارزيابي

سازماني هستيم.  استراتژي تدوين جهت عنوان ابزاري قدرتمندجهان به

آگاهي از وضعيت موجود هر سيستم و فرآيندهاي آن، اولين گام براي 

گذاري در راستاي مديريت بهينه آن سيستم گيري و سياستتصميم

گذاري در يك سازمان كه در است. هرگونه تصميم گيري و سرمايه

گذاري روي تجهيزات، نيروي انساني و دانش مجموعه واقع سرمايه

سازمان كه  عوامل مذكور از اين اصل مستثني نيست. تركيب است نيز

شود، همواره نيازمند مديريت مديريت عنوان فناوري شناخته ميبه

ريزي شده است. اين مديريت بدون ارزيابي و شناخت صحيح و برنامه

باشد و در پذير نميكافي از وضعيت و عملكرد فناوري در دست امكان

هاي ارزيابي شود. مدلبازده پايين منتهي ميبه مديريتي با  نهايت،

فناوري ابزاري در دست مديريت فناوري است تا با كمك آن، سازمان 

به مديريتي مناسب بر اجزاي فناوري خود و در نهايت بازده سازماني 

 مناسب نائل آيد.

هايي سيستم و هاروش و ابزار محصوالت، ها،دانش تمام فناوري فناوری:  

شود تا محصول يا خدمتي ارائه شود. به خدمت گرفته مياست كه 

فناوري فرايند انتقال و تبديل منابع به محصوالت از طريق دانش، 

 .(1392 )خليل، تجربه، اطالعات و ابزار است

ها وسيله آن سازمانهكه ب فرايندي فناوري ارزيابي فناوری: ارزیابی       

هايي كه در محصوالت خود مورد هاي اقتصادي، جذابيت فناوريو بنگاه

ها را دارند مورد بالقوه امكان استفاده از آن دهند و يااستفاده قرار مي

 . (1392 )خليل، دهندارزيابي قرار مي

 هاي فناوريي،ارزيابي توانمندي های فناوری:ارزیابی توانمندی       

هاي فناوري ها و تواناييفرايندي است كه در آن سطح فعلي قابليت

شود تا هم نقاط ضعف و قوت فناوري سازمان گيري ميسازمان اندازه

هاي فناوري سازمان را با رقبا با شناسايي شود و هم بتوان توانمندي

 آل آن مقايسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب اقدام كردسطح ايده

 .(1393 )طباطباييان،

استراتژيك  اهداف به رسيدن رايب سازمان كه است روشي استراتژی:       

ها و الزامات خود اتخاذ مي كند. اين اهداف براساس نيازها، خواست

گردند. در مسير دستيابي به اهداف مورد نظر ذينفعان تنظيم مي

ها و تهديدهايي براي سازمان وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار فرصت

 طرف و نقاط قوت وها از يك گيرند. تعامل ميان تهديدها و فرصت

 .(1389 )اعرابي، تعيين استراتژي خواهد بود مبناي ديگر طرف ضعف از

عبارتست از تصميمي كه سازمان در ارتباط  استراتژی فناوری:       

هاي محصول و فرايند برداري از فناوريگذاري، توسعه و بهرهبا سرمايه

گذاري، هاي سرمايهاولويتتعيين  بر عالوه ترتيببدين كند.اتخاذ مي خود

هاي برداري از فناورياستراتژي فناوري بايد روش مناسب توسعه و بهره

 .(1389 منتخب را نيز تعيين كند )اعرابي،

       Panda وRamanathan  (1996)  فرايندي را براي ارزيابي توانمندي

برابر با فناوري ارائه دادند كه توان سازمان در ايجاد ارزش افزوده را 

گام با شناسايي فرايندهايي  پنج در مدل اين دانند.مي سازمان فناوري توان

هاي فناوري و كنند، توانمندياز سازمان كه ايجاد ارزش افزوده مي

با تعيين وضعيت  و نموده تعيين را هاتوانمندي آن گيرياندازه هايشاخص

آل، به تعيين شكاف فعلي سازمان و مقايسه توان فناوري با حالت ايده

 ارائه شده است: 1دياگرام كلي اين مدل در شكل پردازد. فناوري مي
 

 
: دیاگرام ارزیابی قابلیت فناورانه براساس مدل پاندا و 1شکل 

 (1392 بین،راماناسن )حق
 

 ديدگاه از توانمندي تكنولوژي فرعي و اصلي هايشاخص 1 جدول

 دهد.مدل پانداو راماناسن را نشان مي
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 های اصلی و فرعی توانمندی تکنولوژی از دیدگاه مدل پاندا و راماناسن: شاخص1جدول 

قسمت باال  در سازمان در اين مدل استراتژي: Majlufو   Haxمدل       

كلي نياز  هايگيري كلي سازمان و زمينهقرار داده شده است و جهت

 ساختار داخل بايد كه شده عنوان سپس كند.مي را مشخص سازمان فناوري

 ،Stu) شود شناخته (Strategic Technical Unit=STU) سازمان

اي هاي فناورانهمنظور از آن حوزه فناورانه است(. راهبردي واحدهاي

شود. ها تصميمات تاثيرگذار و بلندمدت گرفته ميهستند كه در آن

تواند در قالب روش، رويكرد يا واحد باشند. سپس اين تصميمات مي

ها ناشي از تحوالت فناورانه بحث تحليل و ارزيابي تهديدها و فرصت

د و به موازات آن ارزيابي وضعيت درون سازمان كنمطرح مي را محيط

ها( را مطرح مي كند. در نتيجه ها و ضعفدر زمينه فناوري )قوت

براي سازمان مشخص  سودآوري يعني هاجذابيت بيروني محيط تحليل

ها تعيين و در ها و توانمنديقابليت داخل چنين در محيطشده و هم

 گيرد.نهايت تدوين استراتژي صورت مي

ابزاري براي درک و شناسايي  و فكري چارچوب تكنولوژي ارزيابي       

بخش مهمي  كه مستمر و پيوسته است.فرايندي تكنولوژي وضعيت بهتر

 يكي از كاربردهاي رود.شمار ميتكنولوژي هر بنگاه به از مديريت

ويژه در تدوين هريزي استراتژيك بتكنولوژي در برنامه ارزيابي متعدد

(. براي ارزيابي 1395 )اثباتي، هاستاستراتژي تكنولوژي بنگاه

 هاي مختلفي ازجمله مدل مديريت نيازهاي فناوري،مدل فناوري از

مدل اطلس  آروال،-گارسيا مدل توانمندي، شكاف مستقيم ارزيابي مدل

 ،مدل پاندا و راماناسن مدل زنجيره ارزش فناوري پورتر، فناوري،

توان مدل فاكتور رقابتي مي مدل فرانسمن و فلويد،مدل  مدل لين،

با توجه به جامع بودن مدل پاندا و راماناسن و استفاده  استفاده نمود.

هاي فناوري هاي كمي و كيفي براي ارزيابي توانمندياز ارزيابي

سازمان از اين روش براي ارزيابي فناوري استفاده شده است كه به 

 . توضيح آن پرداخته شده است

با توجه به اهميت  های آن:مبانی استراتژی فناوری و روش       

عنوان ها، استراتژي تكنولوژي بهروزافزون فناوري در توسعه سازمان

گردد. در   ها مطرح ميترين مباحث استراتژيك سازمانيكي از مهم

برداري، توسعه و حفظ واقع استراتژي فناوري با مسائلي چون بهره

لحاظ هاي شركت سروكار دارد بديندانش و تواناييميزان كل 

ترين كارهاي سازمان جهت تدوين استراتژي فناوري يكي از مهم

باشد. تعاريف متعددي از استراتژي هاي رقابتي ميدستيابي به مزيت

 باشد.گردد كه بخشي از آن شامل موارد زير ميتكنولوزي مطرح مي

ها در ارتباط با سرمايه بنگاهاستراتژي تكنولوژي تصميمي است كه 

هاي محصول و فرآيند خود برداري ازتكنولوژيگذاري، توسعه و بهره

گذاري هاي سرمايهاستراتژي تكنولوژي تعيين اولويت كنند.مي اتخاذ

)اهداف بلند  در زمينه توسعه تكنولوژي با توجه به استراتژي كالن

تژي عملياتي است استراتژي تكنولوژي يك استرا مدت( بنگاه است.

حوزه تكنولوژي  در سازمان كلي تفسير استراتژي و ترجمه راآن توانمي و

كسب موقعيت برتر رقابتي يا روش تحقق  كه روشطوريدانست، به

هاي سازمان اهداف بلندمدت سازمان را از طريق توسعه تكنولوژي

 شاخص ابعاد فرعی ابعاد اصلی

های توانمندی
 استراتژیک

 توانمندي خالقيت

 بهبود محصوالت و فرآيندهاي فعلي

 ابداع محصوالت و فرآيندهاي جديد

 ايجاد ساختارهاي سازماني جديد

 ها ريزي، نظارت و كنترل پروژهطرح

توانمندي طراحي 

 و مهندسي

 محيطي و ها برحسب معيارهاي فني، اقتصادي، زيستارزيابي پروژه

 اجتماعي

 طراحي معمولي و مهندسي جزئي در فرآيندهاي و محصوالت

 خريداري شده سازي تكنولوژيبازسازي يا دوباره

 دهاهاي طراحي و مهندسي قراردافعاليتريزي، نظارت و كنترل طرح

 توانمندي ساخت

 سنجي و توانايي انجام مهندسي ارزشپشتيباني مطالعات امكان

 هاهاي مربوط به ساخت سازهانجام فعاليت

 هاي پيمانكاريانجام فعاليت

 اندازياحداث و راه ريزي، نظارت و كنترل ساخت و ساز،طرح

های توانمندی 
 تکنولوژیک

 تاکتیکی

 توانمندي توليد

كارگيري و كنترل اثربخش تكنولوژي در فرآيندهاي اصلي و هب

 پشتيباني

 بازرسي و كنترل موجودي تضمين كيفيت،

 هابيداري پيشگيرانه و تعمير خرارفع عيب و نقص و تعميرات و نگه

 تجهيزاتداري بندي تعميرات و نگهريزي توليد و زمانبرنامه

توانمندي بازاريابي 

 و فروش

ط شناسايي مشتريان، اعالم قيمت مزايده و مذاكره راجع به شراي

 فروش

 عرضه محصول يا خدمات به مشتريان

 هاي بازاريابي و فروشريزي، نظارت و هماهنگي فعاليتبرنامه

 توانمندي 

 رسانيخدمات

دور خارج كردن  انجام اقدامات اصالحي و از تشخيص مشكالت،

 محصول

 ارائه پيشنهادهاي فني به مشتريان

 هاي مربوط به شناسايي نيازهاي مشتريان و تعيينانجام پژوهش

 مندي آنانسطح رضايت

بندي ريزي، نظارت و هماهنگي در خدمت رساني و زمانبرنامه

 تجهيزات و كاركنان خدماتي

 
توانمندی 
 تکنولوژیک

 مکمل

 اكتسابتوانمندي 

وژي و مذاكره و نهايي كردن شرايط اكتساب تكنول ارزيابي، شناسايي،

 تسهيالت حمايتي 

 مالي مذاكره و نهايي كردن شرايط تامين اعتبار ارزيابي، شناسايي،

 سانيشناسايي،ارزيابي،مذاكره و نهايي كردن شرايط تامين نيروي ان

 تامين منابعنظارت و هماهنگي فرآيندهاي  ريزي،برنامه

توانمندي 

 پشتيباني

 هاي آموزشيارائه برنامه

 ريزي استراتژيكبرنامه

 سازي و پشتيباني اطالعاتيشبكه

 حفظ سطح باالي امنيت و ايمني

 فروش تكنولوژي

 توانمندي راهبردي

 مسير يابي

 گيري و اجراءتصميم

 هاي سازمانيسازي فعاليتيكپارچه
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استراتژي تدوين  جهت زيادي هايمدل (.1395 )اثباتي، كندتعيين مي

: ها شامل موارد زير استفناوري سازمان وجود دارد كه برخي از آن

مدل پورتر، مدل موغن، مدل هكس و مجلوف، مدل چپلت و 

مدل هكس و مجلوف  2 شكلتوويستيگا، مدل ليتل، مدل مكينزي و... 

 :در زير نشان داده شده است باشدمي اين مقاله شده در فادهتاس مدل كه

استراتژي سازمان در قسمت باال دارد  ،در مدل هكس و مجلوف       

هاي كلي نياز فناوري سازمان را گيري كلي سازمان و زمينهو جهت

الگوي براي بررسي ارزيابي نيازهاي تكنولوژيك از  كند.مشخص مي

 گردد. ارايه شده است استفاده مي 2پلكاني كه در جدول 
 

 : ارزیابی نیازهای تکنولوژیک2 جدول

 نوع بنگاه ممیزی کلی

هاي مهم اكتساب، بهره بنگاه شما در همه حوزه

برداري، توسعه استراتژي تكنولوژي ضعيف و ناكارآمد 

 است و به يك برنامه بهبود عمده و قوي نياز دارد 

 (Aبنگاه منفعل )

، ، تحقيقهاي استراتژيشما در اغلب حوزه بنگاه

طور ضعيفي توسعه به تكنولوژي سازيظرفيت و اكتساب

هاي زيادي براي بازسازي اين يافته و به توانمندي

 ها نياز دارد. حوزه

 (Bبنگاه واكنشي )

 و هاي داخلي نسبتا توانمند استبنگاه شما در قابليت

 اغلب در يك رويكرد استراتژيك به تكنولوژي دارد اما

 تر است تكنولوژي ملي عقب از هاحوزه

 (C) بنگاه استراتژيك

هاي تكنولوژيك كامال قابليت مجموعه يك شما بنگاه

تواند مرز تكنولوژي ملي را سعه يافته دارد و ميوت

ها نيز رويكردي شناسايي كند. در تعدادي از حوزه

خالق و پيشتاز دارد و از تكنولوژي در جهت كسب 

 گيرد. هاي رقابتي بهره ميمزيت

 (D)بنگاه خالق 

 هامواد و روش

سطوح توانمندي تكنولوژيك ارزيابي  مقاله هدف از اجراي اين       

 شكاف تكنولوژيك موجود در هر سطح تعيين سينا براي غذايي هلدينگ

باشد. اين پژوهش از حيث هدف ميهاي فناورانه و تدوين استراتژي

 باشد. سواالت پژوهش عبارتند از: كاربردي و از نوع روش پيمايشي مي

در هلدينگ غذايي سينا هاي توانمندي تكنولوژيك هر يك از شاخص

هلدينگ غذايي سينا هاي استراتژيك توانمندي چه سطحي قرار دارد؟

هلدينگ غذايي تاكتيكي  تكنولوژيك توانمندي دارد؟ چه سطحي قرار در

هلدينگ ك مكمل در چه سطحي قرار دارد؟ توانمندي تكنولوژيسينا 

هاي تكنولوژيك توانمندي مجموع دارد؟ چه سطحي قرار درغذايي سينا 

هلدينگ شكاف تكنولوژي  دارد؟ قرار سطحي چه درسينا  غذايي هلدينگ

 سينا غذايي هلدينگدر سه بعد اصلي به چه ميزان است؟ غذايي سينا 

به بايست باتوجه )طبق متدهكس و مجلوف( را مي هاييچه استراتژي

 هاي فناورانه فعلي، جهت رسيدن به اهدافش، در پيش گيرد؟قابليت

مديران مياني و شامل جامعه آماري اين تحقيق  :جامعه آماری       

با مدارک تحصيلي غذايي سينا  مهندسين هلدينگ و كارشناسان، ارشد

 15كه در ديپلم تا دكتري و با سابقه كاري باالتر از سه سال فوق

حجم نمونه  باشد.كنند ميصنايع غذايي فعاليت مي حوزه 9 در و شركت

هاي بوده كه روش انتخاب نمونه غيراحتمالي و براساس شاخص نفر 48

    تخصص، سابقه كاره، رده سازماني و رشته تحصيلي  بوده است.

 ها نيز،هاي تحليل دادهروش :روش تجزیه و تحلیل اطالعات       

متد هكس و مجلوف  براي ارزيابي فناوري و پاندا شده شناخته متدهاي از

طور خالصه روش تحليل براي تدوين استراتژي فناوري بوده است. به

 بوده است. 3ها براساس شكل داده

 

 
 مدل هکس و مجلوف: 2شکل 

 

 
 : مراحل اجرای پژوهش3شکل 
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 نتایج
هدف از اجراي اين مقاله ارزيابي سطوح توانمندي تكنولوژيك        

تعيين شكاف تكنولوژيك موجود در هر سطح  و هلدينگ غذايي سينا

با استفاده از مدل پاندا  تكنولوژي توانمندي سطوح براي ارزيابي باشد.مي

و راماناسن، از سه بعد اصلي كه به نه بعد فرعي تفكيك شده استفاده 

پاسخ سواالت  ،5و  4هاي شكلو  4و  3جداول  خالصه طوربه است. شده

 دهد.هلدينگ غذايي سينارا نشان ميهاي تكنولوژيك توانمندي
 

میانگین امتیازات و درصد توانمندی ابعاد سطوح  :3جدول 

 توانمندی تکنولوژیک

 ابعاد فرعی ابعاد اصلی

درصد 

توانمندی هر 

 بعد فرعی

درصد 

توانمندی هر 

 بعد اصلی

هاي توانمندي

 استراتژيك

 %78/74 توانمندي خالقيت

 %82/69 مهندسي توانمندي طراحي و 79/68%

 %78/61 توانمندي ساخت

هاي توانمندي

 تكنولوژيك

 تاكتيكي

 %36/68 توانمندي توليد

 %66/96 توانمندي بازاريابي و فروش 83/69%

 %49/71 توانمندي خدمات رساني

توانمندي 

 تكنولوژيك

 مكمل

 %11/80 توانمندي اكتساب

 %55/72 توانمندي پشتيباني 25/73%

 %10/67 توانمندي راهبردي

هاي توانمندي

تكنولوژيك كل 

 سازمان

62/70% 

 

 

 نمودار رادار سطوح توانمندی تکنولوژیک در ابعاد مختلف: 4شکل 
 

 هاي استراتژيك،اصلي توانمندي بعد شود ازمي مشاهده كهطوريهمان

هاي ترين سطح توانمنديپايين %78/61بعد توانمندي ساخت با 

هاي تاكتيكي بعد توانمندي توليد استراتژيك، از بعد اصلي توانمندي

هاي مكمل، بعد ترين سطح و از بعد اصلي توانمنديپايين%36/68با 

 .باشندمي دارا را تكنولوژي سطح ترينپايين %10/76 با راهبردي توانمندي

ترين سطح تكنولوژي را بعد توانايي اكتساب از بعد حال بيشعين در

و در كل سطح تكنولوژي  %11/80تكنولوژيك مكمل با  توانمندي اصلي

 بوده است. %62/70هلدينگ طبق مدل پاندا برابر 
 

 کمی شکاف بین سطح موجود و سطح مطلوب : میزان4جدول 

 

نتایج تحقیق در تدوین استراتژی فناوری مدل هکس و        

ارزيابي نيازهاي و مجلوف بعد از  هكس مدل متدلوژي به باتوجه مجلوف:

شود و سپس واحدهاي استراتژيك راهبردي تعيين مي تكنولوژي،

 10 ،شناسايي شده STU 16از  شود.جذابيت تكنولوژي تعيين مي

 نشان داده شده است. 5جدول  در ترين امتياز را داشتندمورد كه بيش

هاي منتخب را STUنمودار عنكبوتي ارزيابي نمره نهايي ، 6شكل 

ها طبق نتايج آن جذابيت تكنولوژي و رتبه پارامترهاي دهد.نشان مي

عنكبوتي مقايسه  نمودار ،7 شكل در باشد.مي 5 جدول شرحبه نامهپرسش

وضعيت تكنولوزي فعلي هلدينگ غذايي سينا با وضعيت برتر نشان 

 داده شده است.

 پارامترهای دسترسی( )قابلیت مطلوب وضعیت تعیین       

پارامترهاي تكنولوژي  مطلوب )قابليت دسترسي( وضعيت تکنولوژی:

 باشد.   مي 6شرح  جدول نامه بهو طبق نتايج پرسش

 

 شکاف سطح مطلوب سطح موجود های تکنولوژیکتوانمندی

 %21/31 %100 %79/68 استراتژيك تكنولوژيك هايتوانمندي

 %17/30 %100 %83/69 هاي تكنولوژيك تاكتيكيتوانمندي

 %75/26 %100 %25/73 توانمندي تكنولوژيك مكمل

 
 های تکنولوژیک در ابعاد مختلفنمودار توانمندی: 5شکل 
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 (STUنمره نهایی واحدهای تکنولوژی استراتژیک ) :5جدول 

STU نمره 

 274/4 پايش تحوالت بازار / نيازسنجي مشتريان

 318/4 تكنولوژي پركردن محصول

 421/4 زنجيره تامين مواد اوليه

 437/4 تكنولوژي توزيع محصوالت

 588/4 تكنولوژي فراوري

 654/4 هاي كنترل كيفيتطراحي سيستم

 748/4 بندي محصولايجاد تنوع در بسته

 957/4 تكنولوژي سيستم اطالعاتي مديريت

 028/5 بنديتكنولوژي بسته

 31/5 طراحي محصول
 

 تعیین وضعیت  مطلوب )قابلیت دسترسی( پارامتر های تکنولوژی: 6جدول 

 

ي، ژتكنولو هايسينا در مجموع مولفه غذايي هلدينگ امتياز ميزان       

در صنعت غذايي ايران  92/5بوده كه در صورت رسيدن به  7از  45/4

 رسد.حالت تكنولوژي برتر ميبه

سینا  هلدینگ فعلی یژتکنولو پارامترهای وضعیت مقایسه       

غذايي  هلدينگ فعلي يژتكنولو وضعيت مقايسه ،7 شكل برتر: وضعیت با

نامه ابزار پرسشسينا با وضعيت برتر كه حاصل نظرات نمونه آماري با 

 دهد.است را نشان مي
 

 
نمودار مقایسه وضعیت تکنولوزی  فعلی هلدینگ سینا : 7شکل 

 با وضعیت برتر
لي رنگ آبي وضعيت فع، رنگ سبز وضعيت برتر تكنولوژي هلدينگ غذايي سينا

 تكنولوژي هلدينگ غذايي سينا
 

تکنولوژیکی های برای تعیین استراتژی  SWOTماتریس       

هاي استراتژي تعيين براي  SWOTماتريس ،7 جدول :هلدینگ سینا

تكنولوژيكي هلدينگ سينا را كه حاصل نظرات نمونه آماري با ابزار 

 دهد.باشد را نشان مينامه ميپرسش

 

 حثب
 تحلیل درصدی شکاف       

هاي سنجش سطوح توانمندي تكنولوژيك، شاخص در كل شاخص  -

ترين امتياز و شاخص توانمندي كم %78/61با  ،ساختتوانمندي 

 باشد. ترين امتياز را دارا ميبيش %11/80با  ،اكتساب

 %78/61هاي استراتژيك، بعد فرعي ساخت با در بعد اصلي توانمندي -

باالترين امتياز  %78/74 يت باترين و بعد فرعي توانمندي خالقپايين

 %82/69را داراست. البته بعد فرعي توانمندي طراحي و مهندسي نيز 

 گردد. است و تقريباً همگرايي كمي بين اين سه بعد فرعي مشاهده مي

 بعد فرعي توانمندي توليد با هاي تاكتيكي،در بعد اصلي توانمندي -

 %49/71 رساني باترين و بعد فرعي توانمندي خدماتپايين 36/68%

امتياز را داراست  %66/69يابي و فروش با باالترين و نيز توانمندي بازار

 گردد. كه در اين سه بعد فرعي نيز تقريباً همگرايي اندكي مشاهده مي

 

 
های منتخب و نمودار STUارزیابی نمره نهایی  نمودار: 6شکل 

 عنکبوتی
 

 وضعیت مطلوت در 

 رشته فعالیت
اهمیت 

 نسبی
 ردیف پارامتر اهمیت

 (7-1) رتبه نمره

 1 افزارسخت 90 14/0 5/6 91/0

 2 محصولطراحي 100 15/0 6 9/0

 3 دانش فني 80 1225/0 5/5 67/0

 4 فرآيند 80 1225/0 6 74/0

 5 هاها و روشسيستم 75 115/0 5 58/0

 6 اطالعات 70 11/0 5/5 61/0

 7 مهارت 70 11/0 6 66/0

 8 رويكردمديريت 85 13/0 5/6 85/0

 9 جمع 650 1  92/5
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 های تکنولوژیکی هلدینگ سینابرای تعیین استراتژی  SWOTماتریس: 7جدول 

 

 )W(ها ضعف )S(ها قوت 

 هاتاسيسات و پشتيباني قديمي/ مستهلك بودن سالن تنوع توليد/ سابقه توليد

مدت  مديريت استفاده از نقدينگي/ استفاده از تسهيالت بانكي بلند

 كم بهره/ كاهش دوره وصول مطالبات
 خريد نقدي و فروش اعتباري

 در واحدهاي مختلف هلدينگ  MISهايفقدان استقرار سيستم متخصص/ تحصيالت و تجربه/ آموزش/ جوان گرايي نيروي نسبتاً

اعتبار شركت جهت تضمين و جذب تسهيالت و منابع داخلي و 

منظور استمرار و شركت بهخارجي/ مديريت پيمانكاران فرعي 

رساني از طريق جلب اعتماد/ اعتقاد به نوآوري/ كيفيت خدمت

 پذيري در ساختاراعتقاد به بهبود و ارتقاء تكنولوژي/ انعطاف

محدوديت اختيارات مديريت/ كمبود عرضه سهام/ تقسيم كامل 

 سود شركت در مجمع

خودروي پخش و  500هاي توزيع شاملنزديكي به بازار تهران/ كانال

عامل درتهران و  24000ها و نماينده در تهران و شهرستان 300

كرج/ برند معتبر و شناخته شده / رهبريت بازار / صادرات/ تنها 

توليدكننده انحصاري ماءالشعير بدون الكل در دنيا/ تنوع محصوالت/ 

 بندي جذابرسيدگي به شكايات / بسته

ت بازاريابي/  كمبود انبارهاي مطالعات بازار/ تبليغات/ تحقيقا

 هاويژه در شهرستانانحصاري توزيع محصوالت به

ها/ امكان استفاده از آخرين تكنولوژي روز دنيا در صنعت نوشيدني

صورت مستقيم/ امكان ارتباط مستقيم با صنايع و خريد خارجي به

 منابع خارجي

 درنظر نگرفتن بخشي از سود شركت جهت توسعه/ عدم كفايت

 ظرفيت توليد در مقايسه با تقاضاي بازار

آالت مدرن/ ارتباط با منابع معتبر علمي داخلي گيري از ماشينبهره

ها/ بهره گيري از و خارجي جهت انتقال دانش فني و مهارت

تكنولوژي ويژه جهت توليد ماءالشعير عاري از الكل در تمام مراحل/ 

 دي هلدينگامكان توليد مستقيم از مواد اوليه تولي

عدم امكان تامين قطعات از داخل كشور/ ماشين آالت قديمي و 

 غالبا فرسوده در بعضي واحدهاي تابعه

ت
رص

ف
 ها

(O
)

 

درصد 18تعديل نرخ بهره بانكي به   :WOهایاستراتژی  :SOهایاستراتژی 

 نزديك بودن به بازار كشورهاي اسالمي

 هاي اصلي توليدروز رساني زير ساختبه -1

 براي صادرات تدوين سيستم بازاريابي مناسب -2

 ايجاد سيستم جامع اطالعات مديريت يكپارچه -1

 تجديد ساختار مالي  -2

 استقبال بازارهاي عراق و افغانستان از محصوالت ايراني

 گرايش مردم به مصرف ماءالشعير و زمزم

 افزايش تقاضاي مصرف

 به محصوالت هلدينگمقبوليت و اعتماد مردم كشور 

 ترتمايل مردم به مصرف محصوالت با كالري كم

ا  
ده

دي
ته

(T
)

 

 كاهش قدرت خريد

گذاري با محدوديت نرخ

توجه به افزايش قيمت 

 مواد اوليه و خدمات

 :WTهاياستراتژي :STهاياستراتژي 

افزايش قيمت مواد 

 اوليه

محدوديت دانش فني 

 داخلي

 وارداتي بودن قوطي دو

 تكه

 در توليد محصوالتتنوع  -1

 ارتقا و بهبود تكنولوژي فرايندهاي توليد -2

 

زنجيره تامين مواد اوليه تكميل -1  

كاهش تسهيالت 

بانكي در بخش 

 صنعت

 اعطاي موافقت 

رويه و هاي بياصولي

 مطالعه نشده

 عرضه محصوالت 

دليل ضعف كيفيت بهبي

تكنولوژي توسط برخي 

 از رقباي داخلي

حضور رقباي 

خارجي بدون 

مشموليت قانون 

 گذارينرخ

ورود و عرضه غيرقانوني 

 محصوالت خارجي
 

حضور رقباي 

 داخلي
  

آمدهاي تحريم پي

 اقتصادي

 

هاي متعدد و اخذ وثيقه

هاي سنگين تضمين

جهت اعطاي وام و 

 تسهيالت

 

افزايش قيمت 

 سوخت و انرژي

بروكراسي طوالني اخذ 

و مجوزهامصوبات   
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هاي اكتساب هاي مكمل، بعد فرعي توانمنديدر بعد اصلي توانمندي -

ترين پايين %10/67راهبري با  توانمندي فرعي بعد و باالترين %11/80 با

امتياز را داراست و باتوجه به امتياز بعد فرعي توانمندي پشتيباني با 

تري نسبت به دو بعد اصلي ديگر گرايي كمدرصد هم ،%55/72 امتياز

 گردد. مشاهده مي

هاي مكمل با دهنده آن است كه توانمنديبندي نتايج نشانجمع -

 %79/68 با استراتژيك هايتوانمندي بعد و بعد توانمندترين امتياز 25/73%

هاي ترين حد توانمندي تكنولوژيكي را داراست و توانمنديامتياز كم

بين دو توانمندي مذكور قرار دارد. البته تقريباً  %83/69تاكتيكي نيز با 

گرايي و تقارن نسبي بين سه دسته توانمندي اصلي مشاهده يك هم

 گردد. مي

 و 3با توجه به اطالعات جدول : نیازتکنولوژی تحلیل ارزیابی       

امتياز هاي ذكر شده و باال بودن امتياز تكنولوژي اكتسابي و تحليل

تكنولوژي هلدينگ  سطح كرد ادعا توانمي استراتژيك، تكنولوزي مناسب

 .باشدمي  Cطبق مدل پلكاني از نوع تكنولوژي استراتژيك

 
 تکنولوژیک نیاز ارزیابی در مدل هاتوانایی پلکانی مدل :8شکل 

های فعالیت رشته تکنولوژی برای استراتژی برنامه سند تدوین       

  :هلدینگ سینا
 . توسعه سيستم  يكپارچه اطالعات مديريت1

 هاي اصلي توليدارتقا زيرساخت .2

 مناسب. توسعه سيستم بازاريابي 3

 . تكميل زنجيره تامين مواد اوليه4

 .تنوع در توليد محصوالت 5

 . ارتقا و بهبود تكنولوژي فرايندهاي توليد6

 .تجديد ساختار مالي7

هاي ها و پروژهبرنامه ،8جدول : پشتیبان هایها و پروژهبرنامه       

 دهد.مي نشان را سينا هلدينگ هايفعاليت رشته تكنولوژي براي پشتيبان

 های پشتیبانها و پروژهبرنامه: 8جدول 

 1 هاي اصلي توليدارتقا زيرساخت ها، سردخانهابازسازي تاسيسات و انباره، آالت با قابليت توليد محصوالت متنوعاستقرار ماشين

 2 ارتقا و بهبود تكنولوژي فرايندهاي توليد مهندسي مطالعه كار و TPM،PDCAهاي سيستم ياجرا، هاي كاركنانافزايش مهارت

 بندي برندهاي جهاني،ايجاد مركز تحقيقات و طراحي محصوالت جديد، استفاده از سيستم بسته
 پذيراستفاده از خطوط توليد انعطاف

 3 تنوع در توليد محصوالت

 ، هاي به روز اخذ سفارشاتطراحي و ايجاد سيستم، مديريتاستقرار سيستم اطالعات 

 (DSS)  هاي پشتيبان مديريتتوسعه سيستم، GISكارگيري سيستم هب
 4 توسعه سيستم اطالعات مديريت

بهبود سيستم مديريت كيفيت, رعايت ايمني و بهداشت محصوالت، تحقيقات و نظرسنجي بازار 
 داخلي، توسعه بازارهاي خارجي

 5 سيستم بازاريابي مناسب توسعه

 6 تكميل زنجيره تامين مواد اوليه بنديتكنولوژي فرايند لوازم بسته تكميل هاي غذايي،توليد انواع طعم

يابي بر مبناي اجراي سيستم هزينه ،استفاده از بخشي از سود در بهبود و توسعه تكنولوژي
 اجراي سيستم انگيزشي در فرايند توليد ،هاي سطح باالتامين هزينه آموزش هدف،

 7 تجديد ساختار مالي
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