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چکیده
تکنولوژي از ديرباز به عنوان يکي از عناصر توليد و توسعه مطرح بوده و همواره با آن رشد دانش بشر در حال تغيير بوده است .پيشرفت
تکنولوژي ميزان کارآيي ساير عناصر درگير فرايند توليد و توسعه را تا آنجا باال است که امروزه تکنولوژي بهعنوان عامل استراتژيک براي توسعه
اقتصادي کشورها و شرکتها مطرح است .با پيشرفت تکنولوژي ضرورت استفاده از تکنولوژيهاي مدرن نياز به ارزيابي تکنولوژي بيش از پيش
احساس ميشود چرا که براي تعيين اهداف ميبايستي وضعيت موجود و شکاف بين سطح توانمندي موجود و مورد نياز تعيين گردد .مقاله حاضر
با هدف ارزيابي توانمندي تکنولوژيکي به جهت تدوين راهبردهاي فناوري نوين با استفاده از مدل هاي پاندا ،هکس و مجلوف در
هلدينگ صنايع غذايي سينا انجام شده است ،براي نيل به هدف هفت سوال مطرح شده است .تحقيق حاضر از نوع تحقيقات
کاربردي و توصيفي بوده و جامعه آماري تحقيق شامل هلدينگ صنايع غذايي سينا که شامل  15شرکت توليدکننده مواد غذايي
بوده است که با استفاده از انتخاب  48نفر کارشناس ،مهندس و مدير به عنوان نمونه آماري ،داده هاي مورد نياز تحقيق را با استفاده
از مصاحبه و شش پرسش نامه تخصصي جمع آوري و براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل هاي پاندا  ،هکس و مجلوف استفاده شده
است .براساس يافته هاي تحقيق امتياز توانمندي هاي استراتژيک  % 68 ، 79تيازتوانمندي هاي تکنولوژيک تاکتيکي  % 69 ، 83و
امتياز توانمندي هاي تکنولوژيک مکمل  % 73 ، 25بوده است و هم چنين طبق مدل مجلوف استرا تژي هاي توسعه سيستم اطالعات
مديريت ،ارتقا زيرساخت هاي اصلي توليد ،توسعه سيستم بازاريابي مناسب ،تکميل زنجيره تامين مواد اوليه ،تنوع در توليد محصوالت،
ارتقا و بهبود فرايندهاي توليد به عنوان استراتژي هاي افزايش توانمندي تکنولوژيکي به همراه برنامه ها و پروژه هاي پشتيبان فني
تدوين و ارائه گرديده است.
کلمات کلیدی :تکنولوژی ،مدل پاندا ،مدل هکس و مجلوف ،استراتژیهای تکنولوژیکی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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ارزیابی توانمندی تکنولوژیکی برای تدوین راهبردهای فناوری نوین با استفاده از مدل پاندا....،

مقدمه
بخش صنعت كشور ،امروزه از لحاظ فناوري ،دچار نوعي بيبرنامگي
بوده و بخش عمدهاي از مشكالت صنعتي در راستاي توسعه نيافتگي
آن ،ناشي از همين امر است زيرا ورود فناوري بدون برنامهريزي استراتژيك
مناسب ،باعث خروج سرمايه از كشور شده و در داخل نيز از بهرهوري
و كارايي مناسبي برخوردار نيست .از همه مهمتر اينكه فناوريهاي
موجود ،باعث انتقال دانش فني و توليد فناوريهاي مشابه در داخل و
يا توسعه و بهبود و بوميسازي آن نميشوند .پژوهشها نشان ميدهد
فناوري بهعنوان كاربرد عملي دانش و تجربه در جهت رفع نياز بشر،
نقش پر رنگي در توسعه اقتصادي و صنعتي كشورها و كسب مزيتهاي
رقابتي بنگاهها داشته است (طباطباييان .)1393 ،اكتساب تكنولوژي
از كانال انتقال فناوري در برگيرنده مزاياي كوتاهمدت و بلندمدتي است.
امروزه با پيشرفت قابليتهاي فناورانه و فناوري در تمامي دانشها و
سطوح و همچنين ضرورت استفاده از فناوريهاي مدرن ،شاهد استفاده
از متدهاي ارزيابي فناوري و قابليتهاي فناورانه در اكثر صنايع و نقاط
جهان بهعنوان ابزاري قدرتمند جهت تدوين استراتژي سازماني هستيم.
آگاهي از وضعيت موجود هر سيستم و فرآيندهاي آن ،اولين گام براي
تصميمگيري و سياستگذاري در راستاي مديريت بهينه آن سيستم
است .هرگونه تصميم گيري و سرمايهگذاري در يك سازمان كه در
واقع سرمايهگذاري روي تجهيزات ،نيروي انساني و دانش مجموعه
است نيز از اين اصل مستثني نيست .تركيب عوامل مذكور سازمان كه
بهعنوان فناوري شناخته ميشود ،همواره نيازمند مديريت مديريت
صحيح و برنامهريزي شده است .اين مديريت بدون ارزيابي و شناخت
كافي از وضعيت و عملكرد فناوري در دست امكانپذير نميباشد و در
نهايت ،به مديريتي با بازده پايين منتهي ميشود .مدلهاي ارزيابي
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.

سازمان اندازهگيري ميشود تا هم نقاط ضعف و قوت فناوري سازمان
شناسايي شود و هم بتوان توانمنديهاي فناوري سازمان را با رقبا با
سطح ايدهآل آن مقايسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب اقدام كرد
(طباطباييان.)1393 ،
استراتژی :روشي است كه سازمان براي رسيدن به اهداف استراتژيك
خود اتخاذ مي كند .اين اهداف براساس نيازها ،خواستها و الزامات
ذينفعان تنظيم ميگردند .در مسير دستيابي به اهداف مورد نظر
فرصتها و تهديدهايي براي سازمان وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار
گيرند .تعامل ميان تهديدها و فرصتها از يك طرف و نقاط قوت و
ضعف از طرف ديگر مبناي تعيين استراتژي خواهد بود (اعرابي.)1389 ،
استراتژی فناوری :عبارتست از تصميمي كه سازمان در ارتباط
با سرمايهگذاري ،توسعه و بهرهبرداري از فناوريهاي محصول و فرايند
خود اتخاذ ميكند .بدينترتيب عالوه بر تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري،
استراتژي فناوري بايد روش مناسب توسعه و بهرهبرداري از فناوريهاي
منتخب را نيز تعيين كند (اعرابي.)1389 ،
 Pandaو  )1996( Ramanathanفرايندي را براي ارزيابي توانمندي
فناوري ارائه دادند كه توان سازمان در ايجاد ارزش افزوده را برابر با
توان فناوري سازمان ميدانند .اين مدل در پنج گام با شناسايي فرايندهايي
از سازمان كه ايجاد ارزش افزوده ميكنند ،توانمنديهاي فناوري و
شاخصهاي اندازهگيري آن توانمنديها را تعيين نموده و با تعيين وضعيت
فعلي سازمان و مقايسه توان فناوري با حالت ايدهآل ،به تعيين شكاف
فناوري ميپردازد .دياگرام كلي اين مدل در شكل  1ارائه شده است:

فناوری :فناوري تمام دانشها ،محصوالت ،ابزار و روشها و سيستمهايي
است كه به خدمت گرفته ميشود تا محصول يا خدمتي ارائه شود.
فناوري فرايند انتقال و تبديل منابع به محصوالت از طريق دانش،
تجربه ،اطالعات و ابزار است (خليل.)1392 ،
ارزیابی فناوری :ارزيابي فناوري فرايندي كه بهوسيله آن سازمانها
و بنگاههاي اقتصادي ،جذابيت فناوريهايي كه در محصوالت خود مورد
استفاده قرار ميدهند و يا بالقوه امكان استفاده از آنها را دارند مورد
ارزيابي قرار ميدهند (خليل.)1392 ،
ارزیابی توانمندیهای فناوری :ارزيابي توانمنديهاي فناوريي،
فرايندي است كه در آن سطح فعلي قابليتها و تواناييهاي فناوري
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شکل  :1دیاگرام ارزیابی قابلیت فناورانه براساس مدل پاندا و
راماناسن (حقبین)1392 ،

جدول  1شاخصهاي اصلي و فرعي توانمندي تكنولوژي از ديدگاه
مدل پانداو راماناسن را نشان ميدهد.
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جدول  :1شاخص های اصلی و فرعی توانمندی تکنولوژی از دیدگاه مدل پاندا و راماناسن
ابعاد اصلی

شاخص

ابعاد فرعی

بهبود محصوالت و فرآيندهاي فعلي
توانمندي خالقيت

ابداع محصوالت و فرآيندهاي جديد
ايجاد ساختارهاي سازماني جديد
طرحريزي ،نظارت و كنترل پروژهها

توانمندیهای
استراتژیک

توانمندي طراحي
و مهندسي

ارزيابي پروژهها برحسب معيارهاي فني ،اقتصادي ،زيست محيطي و
اجتماعي
طراحي معمولي و مهندسي جزئي در فرآيندهاي و محصوالت
بازسازي يا دوبارهسازي تكنولوژي خريداري شده
طرحريزي ،نظارت و كنترل فعاليتهاي طراحي و مهندسي قراردادها
پشتيباني مطالعات امكانسنجي و توانايي انجام مهندسي ارزش
انجام فعاليتهاي مربوط به ساخت سازهها

توانمندي ساخت

انجام فعاليتهاي پيمانكاري
طرحريزي ،نظارت و كنترل ساخت و ساز ،احداث و راهاندازي
بهكارگيري و كنترل اثربخش تكنولوژي در فرآيندهاي اصلي و
پشتيباني

توانمندي توليد

تضمين كيفيت ،بازرسي و كنترل موجودي
رفع عيب و نقص و تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و تعمير خرابيها
برنامهريزي توليد و زمانبندي تعميرات و نگهداري تجهيزات

توانمندیهای
تکنولوژیک
تاکتیکی

توانمندي بازاريابي
و فروش

شناسايي مشتريان ،اعالم قيمت مزايده و مذاكره راجع به شرايط
فروش
عرضه محصول يا خدمات به مشتريان
برنامهريزي ،نظارت و هماهنگي فعاليتهاي بازاريابي و فروش
تشخيص مشكالت ،انجام اقدامات اصالحي و از دور خارج كردن
محصول

توانمندي
خدماترساني

ارائه پيشنهادهاي فني به مشتريان
انجام پژوهشهاي مربوط به شناسايي نيازهاي مشتريان و تعيين
سطح رضايتمندي آنان
برنامهريزي ،نظارت و هماهنگي در خدمت رساني و زمانبندي
تجهيزات و كاركنان خدماتي
شناسايي ،ارزيابي ،مذاكره و نهايي كردن شرايط اكتساب تكنولوژي و
تسهيالت حمايتي

توانمندي اكتساب

شناسايي ،ارزيابي ،مذاكره و نهايي كردن شرايط تامين اعتبار مالي
شناسايي،ارزيابي،مذاكره و نهايي كردن شرايط تامين نيروي انساني
برنامهريزي ،نظارت و هماهنگي فرآيندهاي تامين منابع

توانمندی
تکنولوژیک
مکمل

ارائه برنامههاي آموزشي
توانمندي
پشتيباني

برنامهريزي استراتژيك
شبكهسازي و پشتيباني اطالعاتي
حفظ سطح باالي امنيت و ايمني
فروش تكنولوژي
مسير يابي

توانمندي راهبردي

تصميمگيري و اجراء
يكپارچهسازي فعاليتهاي سازماني

مدل  Haxو  :Majlufدر اين مدل استراتژي سازمان در قسمت باال
قرار داده شده است و جهتگيري كلي سازمان و زمينههاي كلي نياز
فناوري سازمان را مشخص ميكند .سپس عنوان شده كه بايد داخل ساختار

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398
سازمان ( )STU=Strategic Technical Unitشناخته شود (،Stu
واحدهاي راهبردي فناورانه است) .منظور از آن حوزههاي فناورانهاي
هستند كه در آنها تصميمات تاثيرگذار و بلندمدت گرفته ميشود.
اين تصميمات ميتواند در قالب روش ،رويكرد يا واحد باشند .سپس
بحث تحليل و ارزيابي تهديدها و فرصتها ناشي از تحوالت فناورانه
محيط را مطرح ميكند و به موازات آن ارزيابي وضعيت درون سازمان
در زمينه فناوري (قوتها و ضعفها) را مطرح مي كند .در نتيجه
تحليل محيط بيروني جذابيتها يعني سودآوري براي سازمان مشخص
شده و همچنين در محيط داخل قابليتها و توانمنديها تعيين و در
نهايت تدوين استراتژي صورت ميگيرد.
ارزيابي تكنولوژي چارچوب فكري و ابزاري براي درک و شناسايي
بهتر وضعيت تكنولوژي است.فرايندي پيوسته و مستمر كه بخش مهمي
از مديريت تكنولوژي هر بنگاه بهشمار ميرود .يكي از كاربردهاي
متعدد ارزيابي تكنولوژي در برنامهريزي استراتژيك بهويژه در تدوين
استراتژي تكنولوژي بنگاههاست (اثباتي .)1395 ،براي ارزيابي
فناوري از مدلهاي مختلفي ازجمله مدل مديريت نيازهاي فناوري،
مدل ارزيابي مستقيم شكاف توانمندي ،مدل گارسيا-آروال ،مدل اطلس
فناوري ،مدل زنجيره ارزش فناوري پورتر ،مدل پاندا و راماناسن،
مدل لين ،مدل فلويد ،مدل فرانسمن و مدل فاكتور رقابتي ميتوان
استفاده نمود .با توجه به جامع بودن مدل پاندا و راماناسن و استفاده
از ارزيابيهاي كمي و كيفي براي ارزيابي توانمنديهاي فناوري
سازمان از اين روش براي ارزيابي فناوري استفاده شده است كه به
توضيح آن پرداخته شده است.
مبانی استراتژی فناوری و روشهای آن :با توجه به اهميت
روزافزون فناوري در توسعه سازمانها ،استراتژي تكنولوژي بهعنوان
يكي از مهمترين مباحث استراتژيك سازمانها مطرح ميگردد .در
واقع استراتژي فناوري با مسائلي چون بهرهبرداري ،توسعه و حفظ
ميزان كل دانش و تواناييهاي شركت سروكار دارد بدينلحاظ
تدوين استراتژي فناوري يكي از مهمترين كارهاي سازمان جهت
دستيابي به مزيتهاي رقابتي ميباشد .تعاريف متعددي از استراتژي
تكنولوزي مطرح ميگردد كه بخشي از آن شامل موارد زير ميباشد.
استراتژي تكنولوژي تصميمي است كه بنگاهها در ارتباط با سرمايه
گذاري ،توسعه و بهرهبرداري ازتكنولوژيهاي محصول و فرآيند خود
اتخاذ ميكنند .استراتژي تكنولوژي تعيين اولويتهاي سرمايهگذاري
در زمينه توسعه تكنولوژي با توجه به استراتژي كالن (اهداف بلند
مدت) بنگاه است .استراتژي تكنولوژي يك استراتژي عملياتي است
و ميتوان آنرا ترجمه و تفسير استراتژي كلي سازمان در حوزه تكنولوژي
دانست ،بهطوريكه روش كسب موقعيت برتر رقابتي يا روش تحقق
اهداف بلندمدت سازمان را از طريق توسعه تكنولوژيهاي سازمان
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تعيين ميكند (اثباتي .)1395 ،مدلهاي زيادي جهت تدوين استراتژي
فناوري سازمان وجود دارد كه برخي از آنها شامل موارد زير است:
مدل پورتر ،مدل موغن ،مدل هكس و مجلوف ،مدل چپلت و
توويستيگا ،مدل ليتل ،مدل مكينزي و ...شكل  2مدل هكس و مجلوف
كه مدل استفاده شده در اين مقاله ميباشد در زير نشان داده شده است:

شکل  :2مدل هکس و مجلوف

در مدل هكس و مجلوف ،استراتژي سازمان در قسمت باال دارد
و جهتگيري كلي سازمان و زمينههاي كلي نياز فناوري سازمان را
مشخص ميكند .براي بررسي ارزيابي نيازهاي تكنولوژيك از الگوي
پلكاني كه در جدول  2ارايه شده است استفاده ميگردد.
جدول  :2ارزیابی نیازهای تکنولوژیک
نوع بنگاه

ممیزی کلی

بنگاه منفعل ()A

بنگاه شما در همه حوزههاي مهم اكتساب ،بهره
برداري ،توسعه استراتژي تكنولوژي ضعيف و ناكارآمد
است و به يك برنامه بهبود عمده و قوي نياز دارد

بنگاه واكنشي ()B

بنگاه شما در اغلب حوزههاي استراتژي ،تحقيق،
اكتساب و ظرفيتسازي تكنولوژي بهطور ضعيفي توسعه
يافته و به توانمنديهاي زيادي براي بازسازي اين
حوزهها نياز دارد.

بنگاه استراتژيك ()C

بنگاه شما در قابليتهاي داخلي نسبتا توانمند است و
يك رويكرد استراتژيك به تكنولوژي دارد اما در اغلب
حوزهها از تكنولوژي ملي عقبتر است

بنگاه خالق ()D

بنگاه شما يك مجموعه قابليتهاي تكنولوژيك كامال
توسعه يافته دارد و ميتواند مرز تكنولوژي ملي را
شناسايي كند .در تعدادي از حوزهها نيز رويكردي
خالق و پيشتاز دارد و از تكنولوژي در جهت كسب
مزيتهاي رقابتي بهره ميگيرد.
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مواد و روشها
هدف از اجراي اين مقاله ارزيابي سطوح توانمندي تكنولوژيك
هلدينگ غذايي سينا براي تعيين شكاف تكنولوژيك موجود در هر سطح
و تدوين استراتژيهاي فناورانه ميباشد .اين پژوهش از حيث هدف
كاربردي و از نوع روش پيمايشي ميباشد .سواالت پژوهش عبارتند از:
هر يك از شاخصهاي توانمندي تكنولوژيك هلدينگ غذايي سينا در
چه سطحي قرار دارد؟ توانمنديهاي استراتژيك هلدينگ غذايي سينا
در چه سطحي قرار دارد؟ توانمندي تكنولوژيك تاكتيكي هلدينگ غذايي
سينا در چه سطحي قرار دارد؟ توانمندي تكنولوژيك مكمل هلدينگ
غذايي سينا در چه سطحي قرار دارد؟ مجموع توانمنديهاي تكنولوژيك
هلدينگ غذايي سينا در چه سطحي قرار دارد؟ شكاف تكنولوژي هلدينگ
غذايي سينا در سه بعد اصلي به چه ميزان است؟ هلدينگ غذايي سينا
چه استراتژيهايي (طبق متدهكس و مجلوف) را ميبايست باتوجه به
قابليتهاي فناورانه فعلي ،جهت رسيدن به اهدافش ،در پيش گيرد؟
جامعه آماری :جامعه آماري اين تحقيق شامل مديران مياني و
ارشد ،كارشناسان و مهندسين هلدينگ غذايي سينا با مدارک تحصيلي
فوقديپلم تا دكتري و با سابقه كاري باالتر از سه سال كه در 15
شركت و در  9حوزه صنايع غذايي فعاليت ميكنند ميباشد .حجم نمونه
 48نفر بوده كه روش انتخاب نمونه غيراحتمالي و براساس شاخصهاي
تخصص ،سابقه كاره ،رده سازماني و رشته تحصيلي بوده است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات :روشهاي تحليل دادهها نيز،
از متدهاي شناخته شده پاندا براي ارزيابي فناوري و متد هكس و مجلوف
براي تدوين استراتژي فناوري بوده است .بهطور خالصه روش تحليل
دادهها براساس شكل  3بوده است.

شکل  :3مراحل اجرای پژوهش

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398
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هدف از اجراي اين مقاله ارزيابي سطوح توانمندي تكنولوژيك
هلدينگ غذايي سينا و تعيين شكاف تكنولوژيك موجود در هر سطح
ميباشد .براي ارزيابي سطوح توانمندي تكنولوژي با استفاده از مدل پاندا
و راماناسن ،از سه بعد اصلي كه به نه بعد فرعي تفكيك شده استفاده
شده است .بهطور خالصه جداول  3و  4و شكلهاي  4و  ،5پاسخ سواالت
توانمنديهاي تكنولوژيك هلدينگ غذايي سينارا نشان ميدهد.

همانطوريكه مشاهده ميشود از بعد اصلي توانمنديهاي استراتژيك،
بعد توانمندي ساخت با  %61/78پايينترين سطح توانمنديهاي
استراتژيك ،از بعد اصلي توانمنديهاي تاكتيكي بعد توانمندي توليد
با %68/36پايينترين سطح و از بعد اصلي توانمنديهاي مكمل ،بعد
توانمندي راهبردي با  %76/10پايينترين سطح تكنولوژي را دارا ميباشند.
در عينحال بيشترين سطح تكنولوژي را بعد توانايي اكتساب از بعد
اصلي توانمندي تكنولوژيك مكمل با  %80/11و در كل سطح تكنولوژي
هلدينگ طبق مدل پاندا برابر  %70/62بوده است.

جدول  :3میانگین امتیازات و درصد توانمندی ابعاد سطوح

جدول  :4میزان کمی شکاف بین سطح موجود و سطح مطلوب

نتایج

توانمندی تکنولوژیک
ابعاد اصلی

توانمنديهاي
استراتژيك
توانمنديهاي
تكنولوژيك
تاكتيكي
توانمندي
تكنولوژيك
مكمل
توانمنديهاي
تكنولوژيك كل
سازمان

ابعاد فرعی

درصد

درصد

توانمندی هر

توانمندی هر

بعد فرعی

بعد اصلی

توانمندي خالقيت

%74/78

توانمندي طراحي و مهندسي

%69/82

توانمندي ساخت

%61/78

توانمندي توليد

%68/36

توانمندي بازاريابي و فروش

%96/66

توانمندي خدمات رساني

%71/49

توانمندي اكتساب

%80/11

توانمندي پشتيباني

%72/55

توانمندي راهبردي

%67/10

توانمندیهای تکنولوژیک

سطح موجود

سطح مطلوب

شکاف

توانمنديهاي تكنولوژيك استراتژيك

%68/79
%69/83
%73/25

%100
%100
%100

%31/21
%30/17
%26/75

توانمنديهاي تكنولوژيك تاكتيكي

توانمندي تكنولوژيك مكمل

%68/79

%69/83

%73/25

%70/62

شکل  :5نمودار توانمندیهای تکنولوژیک در ابعاد مختلف

نتایج تحقیق در تدوین استراتژی فناوری مدل هکس و
مجلوف :باتوجه به متدلوژي مدل هكس و مجلوف بعد از ارزيابي نيازهاي
تكنولوژي ،واحدهاي استراتژيك راهبردي تعيين ميشود و سپس
جذابيت تكنولوژي تعيين ميشود .از  STU 16شناسايي شده10 ،
مورد كه بيشترين امتياز را داشتند در جدول  5نشان داده شده است.
شكل  ،6نمودار عنكبوتي ارزيابي نمره نهايي STUهاي منتخب را
نشان ميدهد .پارامترهاي جذابيت تكنولوژي و رتبه آنها طبق نتايج
پرسشنامه بهشرح جدول  5ميباشد .در شكل  ،7نمودار عنكبوتي مقايسه
وضعيت تكنولوزي فعلي هلدينگ غذايي سينا با وضعيت برتر نشان
داده شده است.
تعیین وضعیت مطلوب (قابلیت دسترسی) پارامترهای
تکنولوژی :وضعيت مطلوب (قابليت دسترسي) پارامترهاي تكنولوژي
و طبق نتايج پرسشنامه بهشرح جدول  6ميباشد.
شکل  :4نمودار رادار سطوح توانمندی تکنولوژیک در ابعاد مختلف
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حشمتی و همکاران

جدول  :5نمره نهایی واحدهای تکنولوژی استراتژیک ()STU

مقایسه وضعیت پارامترهای تکنولوژی فعلی هلدینگ سینا

STU

نمره

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

پايش تحوالت بازار  /نيازسنجي مشتريان

4/274

تكنولوژي پركردن محصول

4/318

سينا با وضعيت برتر كه حاصل نظرات نمونه آماري با ابزار پرسشنامه
است را نشان ميدهد.

زنجيره تامين مواد اوليه

4/421

تكنولوژي توزيع محصوالت

4/437

تكنولوژي فراوري

4/588

طراحي سيستمهاي كنترل كيفيت

4/654

ايجاد تنوع در بستهبندي محصول

4/748

تكنولوژي سيستم اطالعاتي مديريت

4/957

تكنولوژي بستهبندي

5/028

طراحي محصول

5/31

شکل  :7نمودار مقایسه وضعیت تکنولوزی فعلی هلدینگ سینا
با وضعیت برتر
رنگ سبز وضعيت برتر تكنولوژي هلدينگ غذايي سينا ،رنگ آبي وضعيت فعلي
تكنولوژي هلدينگ غذايي سينا

ماتریس  SWOTبرای تعیین استراتژیهای تکنولوژیکی
هلدینگ سینا :جدول  ،7ماتريس  SWOTبراي تعيين استراتژيهاي

شکل  :6نمودار ارزیابی نمره نهایی STUهای منتخب و نمودار

تكنولوژيكي هلدينگ سينا را كه حاصل نظرات نمونه آماري با ابزار
پرسشنامه ميباشد را نشان ميدهد.

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

وضعیت مطلوت در
رشته فعالیت

ردیف

پارامتر

اهمیت

1

سختافزار

90

0/14

2

طراحيمحصول

100

0/15

6

3

دانش فني

80

0/1225

5/5

0/67

4

فرآيند

80

0/1225

6

0/74

5

سيستمها و روشها

75

0/115

5

0/58

6

اطالعات

70

0/11

5/5

0/61

7

مهارت

70

0/11

6

0/66

8

رويكردمديريت

85

0/13

6/5

0/85

9

جمع

650

1

نسبی

رتبه ()1-7

نمره

6/5

0/91
0/9

5/92

ميزان امتياز هلدينگ غذايي سينا در مجموع مولفههاي تكنولوژي،
 4/45از  7بوده كه در صورت رسيدن به  5/92در صنعت غذايي ايران
بهحالت تكنولوژي برتر ميرسد.
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بحث
تحلیل درصدی شکاف
 در كل شاخصهاي سنجش سطوح توانمندي تكنولوژيك ،شاخصتوانمندي ساخت ،با  %61/78كمترين امتياز و شاخص توانمندي
اكتساب ،با  %80/11بيشترين امتياز را دارا ميباشد.
 در بعد اصلي توانمنديهاي استراتژيك ،بعد فرعي ساخت با %61/78پايينترين و بعد فرعي توانمندي خالقيت با  %74/78باالترين امتياز
را داراست .البته بعد فرعي توانمندي طراحي و مهندسي نيز %69/82
است و تقريباً همگرايي كمي بين اين سه بعد فرعي مشاهده ميگردد.
 در بعد اصلي توانمنديهاي تاكتيكي ،بعد فرعي توانمندي توليد با %68/36پايينترين و بعد فرعي توانمندي خدماترساني با %71/49
باالترين و نيز توانمندي بازاريابي و فروش با  %69/66امتياز را داراست
كه در اين سه بعد فرعي نيز تقريباً همگرايي اندكي مشاهده ميگردد.

سال یازدهم ،شماره  ،1بهار 1398
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جدول  :7ماتریس  SWOTبرای تعیین استراتژیهای تکنولوژیکی هلدینگ سینا

تعديل نرخ بهره بانكي به  18درصد

قوتها )(S

ضعفها )(W

تنوع توليد /سابقه توليد

تاسيسات و پشتيباني قديمي /مستهلك بودن سالنها

مديريت استفاده از نقدينگي /استفاده از تسهيالت بانكي بلند مدت
كم بهره /كاهش دوره وصول مطالبات

خريد نقدي و فروش اعتباري

نيروي نسبتاً متخصص /تحصيالت و تجربه /آموزش /جوان گرايي

فقدان استقرار سيستمهاي  MISدر واحدهاي مختلف هلدينگ

اعتبار شركت جهت تضمين و جذب تسهيالت و منابع داخلي و
خارجي /مديريت پيمانكاران فرعي شركت بهمنظور استمرار و
كيفيت خدمترساني از طريق جلب اعتماد /اعتقاد به نوآوري/
اعتقاد به بهبود و ارتقاء تكنولوژي /انعطافپذيري در ساختار

محدوديت اختيارات مديريت /كمبود عرضه سهام /تقسيم كامل
سود شركت در مجمع

نزديكي به بازار تهران /كانالهاي توزيع شامل 500خودروي پخش و
 300نماينده در تهران و شهرستانها و  24000عامل درتهران و
كرج /برند معتبر و شناخته شده  /رهبريت بازار  /صادرات /تنها
توليدكننده انحصاري ماءالشعير بدون الكل در دنيا /تنوع محصوالت/
رسيدگي به شكايات  /بستهبندي جذاب

مطالعات بازار /تبليغات /تحقيقات بازاريابي /كمبود انبارهاي
انحصاري توزيع محصوالت بهويژه در شهرستانها

استفاده از آخرين تكنولوژي روز دنيا در صنعت نوشيدنيها /امكان
خريد خارجي بهصورت مستقيم /امكان ارتباط مستقيم با صنايع و
منابع خارجي

درنظر نگرفتن بخشي از سود شركت جهت توسعه /عدم كفايت
ظرفيت توليد در مقايسه با تقاضاي بازار

بهرهگيري از ماشينآالت مدرن /ارتباط با منابع معتبر علمي داخلي
و خارجي جهت انتقال دانش فني و مهارتها /بهره گيري از
تكنولوژي ويژه جهت توليد ماءالشعير عاري از الكل در تمام مراحل/
امكان توليد مستقيم از مواد اوليه توليدي هلدينگ

عدم امكان تامين قطعات از داخل كشور /ماشين آالت قديمي و
غالبا فرسوده در بعضي واحدهاي تابعه

استراتژیهایSO:

استراتژیهایWO:

نزديك بودن به بازار كشورهاي اسالمي
فرصتها )(O

استقبال بازارهاي عراق و افغانستان از محصوالت ايراني
گرايش مردم به مصرف ماءالشعير و زمزم
افزايش تقاضاي مصرف

 -1بهروز رساني زير ساختهاي اصلي توليد
 -2تدوين سيستم بازاريابي مناسب براي صادرات

 -1ايجاد سيستم جامع اطالعات مديريت يكپارچه
 -2تجديد ساختار مالي

مقبوليت و اعتماد مردم كشور به محصوالت هلدينگ
تمايل مردم به مصرف محصوالت با كالري كمتر

تهديدها )(T

كاهش قدرت خريد

محدوديت نرخگذاري با
توجه به افزايش قيمت
مواد اوليه و خدمات

افزايش قيمت مواد
اوليه

محدوديت دانش فني
داخلي

وارداتي بودن قوطي دو
تكه

كاهش تسهيالت
بانكي در بخش
صنعت

اعطاي موافقت
اصوليهاي بيرويه و
مطالعه نشده

عرضه محصوالت
بيكيفيت بهدليل ضعف
تكنولوژي توسط برخي
از رقباي داخلي

حضور رقباي
خارجي بدون
مشموليت قانون
نرخگذاري

ورود و عرضه غيرقانوني
محصوالت خارجي

حضور رقباي
داخلي
پيآمدهاي تحريم
اقتصادي
افزايش قيمت
سوخت و انرژي

استراتژيهايST:

 -1تنوع در توليد محصوالت
 -2ارتقا و بهبود تكنولوژي فرايندهاي توليد

استراتژيهايWT:

 -1تكميل زنجيره تامين مواد اوليه

اخذ وثيقههاي متعدد و
تضمينهاي سنگين
جهت اعطاي وام و
تسهيالت
بروكراسي طوالني اخذ
مصوبات و مجوزها
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حشمتی و همکاران

 در بعد اصلي توانمنديهاي مكمل ،بعد فرعي توانمنديهاي اكتساببا  %80/11باالترين و بعد فرعي توانمندي راهبري با  %67/10پايينترين
امتياز را داراست و باتوجه به امتياز بعد فرعي توانمندي پشتيباني با
امتياز  ،%72/55درصد همگرايي كمتري نسبت به دو بعد اصلي ديگر
مشاهده ميگردد.
 جمعبندي نتايج نشاندهنده آن است كه توانمنديهاي مكمل با %73/25امتياز توانمندترين بعد و بعد توانمنديهاي استراتژيك با %68/79
امتياز كمترين حد توانمندي تكنولوژيكي را داراست و توانمنديهاي

تاكتيكي نيز با  %69/83بين دو توانمندي مذكور قرار دارد .البته تقريباً
يك همگرايي و تقارن نسبي بين سه دسته توانمندي اصلي مشاهده
ميگردد.
تحلیل ارزیابی نیازتکنولوژی :با توجه به اطالعات جدول  3و
تحليلهاي ذكر شده و باال بودن امتياز تكنولوژي اكتسابي و امتياز
مناسب تكنولوزي استراتژيك ،ميتوان ادعا كرد سطح تكنولوژي هلدينگ
طبق مدل پلكاني از نوع تكنولوژي استراتژيك  Cميباشد.

شکل  :8مدل پلکانی تواناییها در مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک

تدوین سند برنامه استراتژی برای تکنولوژی رشته فعالیتهای
هلدینگ سینا:
 .1توسعه سيستم يكپارچه اطالعات مديريت
 .2ارتقا زيرساختهاي اصلي توليد
 .3توسعه سيستم بازاريابي مناسب
 .4تكميل زنجيره تامين مواد اوليه

.5تنوع در توليد محصوالت
 .6ارتقا و بهبود تكنولوژي فرايندهاي توليد
.7تجديد ساختار مالي
برنامهها و پروژههای پشتیبان :جدول  ،8برنامهها و پروژههاي
پشتيبان براي تكنولوژي رشته فعاليتهاي هلدينگ سينا را نشان ميدهد.

جدول  :8برنامهها و پروژههای پشتیبان
1

ارتقا زيرساختهاي اصلي توليد

استقرار ماشينآالت با قابليت توليد محصوالت متنوع ،بازسازي تاسيسات و انبارها ،سردخانهها

2

ارتقا و بهبود تكنولوژي فرايندهاي توليد

افزايش مهارتهاي كاركنان ،اجراي سيستمهاي  PDCA،TPMو مهندسي مطالعه كار

3

تنوع در توليد محصوالت

ايجاد مركز تحقيقات و طراحي محصوالت جديد ،استفاده از سيستم بستهبندي برندهاي جهاني،
استفاده از خطوط توليد انعطافپذير

4

توسعه سيستم اطالعات مديريت

استقرار سيستم اطالعات مديريت ،طراحي و ايجاد سيستمهاي به روز اخذ سفارشات،
بهكارگيري سيستم  ،GISتوسعه سيستمهاي پشتيبان مديريت )(DSS

5

توسعه سيستم بازاريابي مناسب

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

6

تكميل زنجيره تامين مواد اوليه

توليد انواع طعمهاي غذايي ،تكميل تكنولوژي فرايند لوازم بستهبندي

7

تجديد ساختار مالي

استفاده از بخشي از سود در بهبود و توسعه تكنولوژي ،اجراي سيستم هزينهيابي بر مبناي
هدف ،تامين هزينه آموزشهاي سطح باال ،اجراي سيستم انگيزشي در فرايند توليد
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