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چکیده
گسترش و پیشرفت سریع علم و تکنولوزی ،سازمانها را وادار به ارتقا مزیتهای رقابتی و حرکت به
سوی تکنولوژیهای نوین نموده است ،سازمانها میبایست پیش از انتقال تکنولوژی همه جوانب ورود
تکنولوژی به سازمان خود را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند ،این امر میتواند با بهکارگیری یک مدل
ارزیابی تکنولوژی صورت پذیرد .لذا ترکیب توانمندی پویا با ارزیابی تکنولوژی میتواند سبب بهبود
نتایج حاصل از ارزیابی سطح تکنولوژی در سطح بنگاهی گردد .هدف این تحقیق بررسی تاثیر ابعاد
قابلیتهای پویا در ارزیابی تکنولوژی در شرکتهای متوسط و کوچک زنجیره تامین در صنعت
خودروسازی ایران میباشد .جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان ومدیران در 054شرکت قطعه ساز
ایرانی زنجیره تامین صنعت خودروسازی تشکیل دادهاست .در نهایت  044پرسشنامه ،در خصوص
اولویت بندی عوامل مهم توانمندی پویا در زنجیره تامین صنعت خودرو جمع آوری گردید .مدل تحقیق
با استفاده از نرم افزار لیزرل ،مورد بررسی و برازش ،قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد قابلیت بازآرایی
و قابلیت جذب و یادگیری ،با رتبه اول ،بیشترین میزان تاثیر را داشتهاند.

کلمات کلیدی
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مقدمه
در صنایع تکنولوژی محور از جمله صنعت خودرو ،موفقیت شرکتها وابسته به توانایی آنها در ارائه
نوآوریهای جدید و مستمر به بازار است .سبد محصول و قابلیتهای شرکت ،هنگامی شکل میگیرند
که شرکت ها با محیط در حال تغییر سازگار شوند .تغییرات مختلف در محیط مانند تغییر در نیازهای
مشتریان یا پیشرفتهای فناورانه ،محصولها و خدمات موجود را تهدید میکنند و فرصتهای جدیدی
را برای محصولها و خدمات نوین به وجود میآورند .شرکتها با هدف دوری گزیدن از این تهدیدها و
همچنین استفاده از فرصتهای زودگذر پیش رو ،بایستی منابع و قابلیتهای خود را در راستای افزایش
نوآوری محصول ارتقا بخشند (الونن و جوهانسون.)0410 ،1
دیدگاه قابلیتهای پویا به دنبال تشریح موفقیت برخی شرکتها در دستیابی به مزیت رقابتی در
محیط متغیر میباشد .زولو و وینتر قابلیت های پویا را به صورت یک الگوی اکتسابی و ثابت از فعالیت
جمعی تعریف میکنند که سازمان از طریق آن بهطور نظاممند به ایجاد و تعدیل فعالیتهای عملیاتی
روزمره میپردازد تا به اثربخشی بالاتری دست یابد (زولو و وینتر .)0440 ،0به عبارت دیگر ،قابلیتهای
پویا تکاملی هستند و از طریق یادگیری سازمانی توسعه مییابند .هلفات و همکارانش ( )0442در
تعریفی مفهومی ،قابلیت پویا را ظرفی ت یک سازمان برای خلق ،گسترش و اصلاح هدفمند بنیان
منابعش تعریف کردهاند (هلفات .)0442 ،3در اینجا ،منظور از بنیان منابع ،داراییها و منابع محسوس،
نامحسوس و انسانی به همراه قابلیتهایی میباشد که سازمان یا در اختیار دارد ،یا تحت کنترل درآورده
است و یا به آن دسترسی دارد.
به عبارتی قابلیت ها نیز به عنوان بخشی از بنیان منابع یک سازمان در نظر گرفته میشوند.
قابلیتهای پویا می توانند بنیان منابع یک سازمان را با توجه به شرایط تغییر دهند .بدین منظور در این
تحقیق به بررسی میزان تاثیر توانمندیهای پویا در ارزیابی تکنولوژی بر سطح تکنولوژی ارزیابی شده
در شرکتهای متوسط و کوچک ،پرداخته میشود.
ادبیات تحقیق
توانمندیهای پویا
برخی از پژوهشگران بر این اعتقاد هستند که آثار و پیامدهای تکنولوژی در سیستمهای اقتصادی،
اجتماعی و حتی سیاسی بسیار با اهمیتتر از تحولات تکنولوژی است .این مهم به ایجاد و توسعه دانش
علمی در حوزه مدیریت تکنولوژی منجر شده است .بیشک حرکت به سوی تکنولوژیهای نوین برای
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سازمانها انکارناپذیر است ،سازمانها میبایست پیش از انتقال تکنولوژی همه جوانب ورود تکنولوژی به
سازمان خود را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهند که این کار میتواند با بهکارگیری یک مدل ارزیابی
تکنولوژی که به طور جامع و همه جانبه به بررسی موضوع میپردازد ،انجام گیرد .با توجه به اینکه
خروجیهای مورد انتظار از مدل های ارزیابی تکنولوژی معمولاً شامل تعیین شکاف و ارائه راهکار جهت
جبران عقبماندگی است ،لذا ترکیب توانمندی پویا با آن میتواند سبب بهبود نتایج حاصل از ارزیابی
چه در سطح بنگاهی و چه در سطح فرا بنگاهی گردد .توانمندیهای پویا جدیدترین رویکرد کسب
مزیت رقابتی در بنگاه است.
قابلیت های پویا ،توانایی ابداع کردن منابع جدید و پیکربندی مجدد منابع موجود برای حل مسائل
ناشی از محیط خارجی میباشد .قابلیت پویا ،بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ،تکامل یافته است .در
حالی که دیدگاه مبتنی بر منابع ،بر روی شناسایی منابع و انتخاب منابع ،تمرکز دارد ،قابلیتهای پویا بر
تخصیص منابع و انطباق قابلیتهای سازمان برای انطابق با تغییرات در فنآوری و نیازهای مشتریان،
تمرکز دارد .قابلیتهای پویا ،چارچوبی را برای کسب مزیت رقابتی در شرایط عدم قطعیت بازار و محیط
کسب و کار ،فراهم میکند .تعاریف مختلفی در زمینه قابلیتهای پویا ارائه شده است که در یک
طبقهبندی کلی ،براساس هفت عامل طبقهبندی انجام شده است که شامل :سودآوری ،رشد ،سهم بازار،
رضایتمشتری ،رضایتکارکنان ،انعطافپذیری و عملکرداجتماعی میباشد(.دیپاک و همکاران.)0412 ،0
تیس و همکاران ( ) 1992بیان کردند که محیط خارجی به عنوان یک عامل ضروری در درک
مفهوم قابلیتهای پویا ،است و به عنوان قابلیتهای سازمان برای سازماندهی نوسانات بازار ،است .در
مقابل وانگ و احمد ( ،)0442قابلیتهای پویا را بهعنوان توانایی سازمان ،برای مدیریت قابلیتهای
اصلی سازمانی ،می دانند(مبارک و همکاران .)0412،5
میتوان گفت که قابلیتهای پویا به عنوان قابلیت یکپارچگی ،یادگیری و قابلیت پیکرهبندی مجدد
منابع داخلی و خارجی بنگاه تعریف میشود (لین و همکاران .)0413 ،2ناوارو و همکارانش به بررسی
تأثیرات رفتار بنگاه در بازارهای خارجی پرداختند .آنها ،شاخصهایی مانند قیمت ،تمایز محصول،
توزیع ،ترفیع و ارتباطات ،منابع انسانی و هزینه را به عنوان مزیتهایی رقابتی در نظر گرفتهاند .نتایج
آنها نشان میدهد که مزیت رقابتی بر عملکرد خارجی بنگاه تأثیرگذاراست (ناوارو وهمکاران .)0414،2
وینیت و همکاران( )0412به بررسی چگونگی تأثیر قابلیتهای تکنولوژی بر قابلیتهای پویا،
پرداختند .در مطالعه خود نشان دادند که قابلیتهای فناوری بر قابلیتهای پویای شرکت (قابلیت
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جذب ،قابلیت پذیرش ،قابلیت نوآوری ،قابلیت شبکهای) تأثیر دارد و اندازه شرکت ،تعدیلگر رابطه بین
این دو متغیر میباشد (وینیت و همکاران .)0412 ،8
سانگ و همکاران( )0412به بررسی عوامل چندگانه مؤثر بر قابلیتهای پویای سازمانی پرداختند.
نتایج تحقیق نشان داد تخصیص سرمایه اجتماعی بر یادگیری دانش سازمانی ،تأثیر مثبتی دارد و
تخصیص سرمایه اجتماعی نیز بر انباشت دانش سازمانی تأثیر دارد و یادگیری دانش سازمانی نیز تأثیر
مثبتی بر قابلیتهای پویایی سازمانی دارد (سانگ و همکاران .)0412 ،9
ارزیابی تکنولوژی
تعاریف زیادی پیرامون مفهوم فناوری از طریق بسیاری از محققان و پژوهشگران ارائه شده است،
که بازتاب کننده نگرش آنها از تخصص و حوزههای پژوهشی آنها میباشد .از جمله از دیدگاه
اقتصادی ،فناوری چیزی است که نهاده را به ستانده تبدیل میکند.
فناوری یا تکنولوژی ماشینآلات و تجهیزات فیزیکی (سختافزار)؛ تکنیکها ،شیوهها و
دستورالعملها (نرمافزار)؛ دانش چگونگی بهرهگیری از این ابزارها ،با شیوههای خاص (مغزافزار)؛ که
بهمنظور افزایش کارآیی در جریان تبدیل نهادهها به ستانده ها (فرآیند تبدیل) به کار گرفته میشوند
(خلیل .)1390،با افزایش روند توسعه صنعتی ،اقتصادی و تکنولوژی و از بین رفتن مرزهای جغرافیایی،
رقابت فشردهای در حوزه تولید و عرضه خدمات به وجود آمده است و رشد تکنولوژی یکی از اهداف
راهبردی حیاتی مدیران در سازمانها شده است .میتوان گفت تکنولوژی عامل اصلی در ایجاد ثروت،
بهدست آوردن توانایی و دانش و همچنین یک ابزار قدرتمند برای توسعهملی است(ساعدی نیا.)0410 ،
بررسی و ارزیابی تکنولوژی بهاین منظور صورت میگیرد که بتوان نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
خاصی را بهخوبی شناخت و تأثیرات آنرا درک نمود و همچنین آنرا با دیگر تکنولوژیهای سازمانهای
رقیب مقایسه نمود .ارزیابی تکنولوژی در مفهوم کلی به فرآیندی اطلاق میشود که طی آن به شیوهای
نظاممند تأثیرات حاصل از معرفی ،توسعه ،تغییر و اصلاح یک تکنولوژی را در یک بنگاه و یا یک جامعه
مورد بررسی و سنجش قرار میدهند .ارزیابیهای هزینه ،فایده از جمله شایعترین این ارزیابیهاست.
کشورهای در حال توسعه باید از نیازهای تکنولوژیک و توانمندیهای تکنولوژیک خود ارزیابی به عمل
آورند ،ارزیابی نیازها ابزاری است که به تشخیص تواناییهای مورد نیاز برای اجرای اولویتهای
تکنولوژیک طراحی شده است (چشم براه.)1390 ،

302

بررسی میزان تاثیر توانمندیهای پویا در ارزیابی/...پیوسته فریدونی ،سهرابی و شادنوش
طرح تحقیق
همان گونه که از شکل بر می آید ،قابلیتهای پویا بر مزیتهای رقابتی تأثیر می گذارند ،ازطرفی
حاصل درنظرگیری توامان ابعاد توانمندیهای پویا در ارزیابی تکنولوژی بر روی سطح تکنولوژی ارزیابی
شده اثرگذار خواهد بود .به منظور سنجش این روابط ،ابعاد انتخابی در حوزههای توانمندیهای پویا
وارزیابی تکنولوژی مستخرج از پیشینیه تحقیق وسایرابعاد پیشنهادشده توسط محقق وخبرگان مورد
مطالعه را بهعنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته ،میتوان چارچوب نظری پژوهش را به صورت زیر
اصلاح کرد.

ابعاد اصلی توانمندی پویا

سطح تکنولوژی ارزیابی شده
روش ارزیابی تکنولوژی

شکل  -0چارچوب نظری تحقیق بر مبنای فرضیات

تحقیق حاضر با توجه به تمرکز بر شرکتهای فعال در گروههای زنجیره تأمین خودروسازی ،برای
پاسخ گویی به یک مسئله در این زمینه ،یک تحقیق کاربردی و از منظر پژوهشی ،یک تحقیق توصیفی
پیمایشی به روش کمی و مبتنی بر ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه است .جامعه آماری تحقیق شامل
خبرگان صنعت و اساتید صاحبنظردر زمینه مدلهای توانمندی پویا ،بیشترمتمرکز برکارشناسان
ومدیران شاغل در دپارتمانهای مدیریت استراتژیک ،تحقیق وتوسعه ،بازرگانی ،تولید ،منابع انسانی که
در  054شرکت قطعه سازخودروسازان ایرانی مستقردرحومه تهران میباشد .بر اساس نمونهگیری
تصادفی از جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان ،تعداد  045نمونه در نظر گرفته شد که در نهایت
 044پرسشنامه ،در خصوص اولویتبندی عوامل مهم توانمندی پویا در شرکتهای با اندازه کوچک و
متوسط در زنجیره تامین صنعت خودرو جمع آوری گردید .در این تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق،
پرسشنامه ای با 81گویه برای بعد قابلیتهای پویا استخراج گردید .برای متغیر ارزیابی تکنولوژی نیز،
پرسشنامه ای با  59گویه استخراج شده است .قبل از توزیع پرسشنامه ،روایی و پایایی پرسشنامهها
مورد بررسی قرار گرفت .روایی تاییدی مدل بیرونی پرسشنامه ارزیابی تکنولوژی و توانمندی پویا مورد
ارزیابی قرار گرفت .در نهایت 9گویه از پرسشنامه ارزیابی تکنولوژی حذف گردید و  54گویه باقی مانده
است و از پرسشنامه توانمندی های پویا نیز 12 ،گویه حذف و در نهایت  25گویه باقی مانده است .برای
خوشهبندی عناصر از روش تحلیل عاملی اکتشافی و روش استخراج مولفههای اصلی
چرخش
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استفاده شده است .بررسی کفایت نمونه جهت تحلیل عاملی ،محاسبه شاخص
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کفایت

نمونه10

( ،)kmoبرای متغیر قابلیتهای پویا ،محاسبه گردید .شاخصهای استخراج شده

توانمندی پویا ،قابلیت ادراک محیطی ،قابلیت جذب و یادگیری ،قابلیت انطباق و هماهنگی ،قابلیت
بازآرایی ،قابلیت نوآوری ،قابلیت شبکه سازی ،قابلیت ادغام و یکپارچه سازی بوده است .برای ارزیابی
تکنولوژی نیز ابعاد فرآیندها وساختارسازمانی ،منابع وزیرساخت تکنولوژی ،توانمندیهای استراتژیک
تکنولوژی ،جذابیت تکنولوژی و سطح توسعه تکنولوژی ،استخراج گردید .در ادامه به بررسی میزان تاثیر
ابعاد توانمندیهای پویا بر ارزیابی تکنولوژی وسطح تکنولوژی ارزیابی شده پرداخته شده است.
بیان مسئله
سازمانها هم از نظر شکل و هم از نظر فرآیند تحت تأثیر تکنولوژیها قرارگرفته و تکنولوژی نقش
ملموسی در تحقق اهداف کیفی و عملکردی سازمانها دارند .هدف ارزیابی تکنولوژی ،توانا نمودن
تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران واحدهای تولیدی برای شناسایی سیستماتیک جنبههای مثبت و
منفی تکنولوژی و کمک به آنها برای انتخاب مناسبترین تکنولوژی میباشد (چشم براه.)1390 ،
قابلیتهای تکنولوژی ،سبب بسیج منابع ،قابلیتهای سازمانی و حمایت از آن ،برای ارتقای
استراتژیهای کسبوکار میگردد .در این راستا ،قابلیتهای تکنولوژی منجر به عملکرد رقابتی برتر
میگردد .بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ،)RBV( 13بهبود قابلیتهای تکنولوژی بدون سرمایهگذاری،
امکانپذیر نمیباشد .بر اساس این دیدگاه ،ارزش شرکتها ،به سرعت در حال تغییر است و چشمانداز
تازهای برای شرکتها ،ایجاد شده است .دیدگاه قابلیتهای پویا اکثرا برمبنای دیدگاه مبتنی بر منابع
بوده و در راستای تأمین نیازهای در حال تغییر بازار ،ایجاد شده است (میکالف و پاتلی.)0412 ،10
رویکرد قابلیتهای پویا که سعی در شناخت فرصتهای محیطی دارد ،یکی از این رویکردها است.
قابلیتهای پویا زیرمجموعه شایستگیها یا قابلیتهایی هستند که به شرکتها اجازه میدهند
محصولات و فرآیندهای جدید که به شرایط متغیربازار پاسخ میدهند را خلق کنند .این فرآیندها انواع
دانش را ترکیب میکنند .این ترکیب ،ماهیت نوآوری محصول را میسازد .با توجه به موضوع مطرح شده
و ماهیت دانشی قابلیتهای پویا ،نوآوری مستمر مستلزم حضور همزمان سه فرآیند بنیادی است :خلق و
جذب دانش ،ترکیب دانش و پیکربندی مجدد دانش(تیس.)0414 ،15
قابلیتهای پویا میتواند به ظرفیتی برای به اشتراک گذاشتن فرصتها و تهدیدها ،برای به دست
گرفتن فرصتها ،حفظ رقابتپذیری از طریق ارتقا ،ترکیب ،حفاظت و در مواقع ضروری ،شناسایی
داراییهای ملموس و ناملموس مؤسسات تجاری ،تقسیم شود (تیس.)0444 ،12
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دیدگاه قابلیتهای پویا به دنبال ادغام تلاشهای انجام شده در خصوص مسئله پیچیده کسب
مزیت رقابتی در محیط پویای امروز است (ایسنهارت و مارتین .)0444 ،12با توجه به چرخه عمر
محصولات ،ز مان سودآوری محصولات یک شرکت تولیدی با گذشت زمان کاهش یافته و در نتیجه لزوم
ایجاد تغییر در محصولات یا جایگزینی کامل محصولات فرا میرسد .در این وضعیت جنبه مجهول و
اساسیترین سؤال این است که:
باتوجه به سطح تکنولوژی ارزیابی شده ،چه تکنولوژی جدیدی باید ارائه گردد تا سبب افزایش
توانمندی سازمان گردد؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه صنعت خودرو در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و جزء صنایع مطرح در
خصوص افزایش سرمایه گذاری و بهینه سازی می باشد لازم است که از جدیدترین شیوه های مدیریت
و مهندسی صنایع جهت ارتقاء جایگاه آن بهره جست .در حال حاضر استراتژی تامین قطعات خودرو در
جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و واحدهای مختلف شرکتهای خودروسازی برای تامین قطعات و
انعقاد قرارداد با سازندگان بیرونی با بهکارگیری متدلوژی از پیش تعیین شده عمل مینمایند.
تحقیقات در زمین ه مدیریت زنجیره تامین در کسب و کارهای کوچک ،به تازگی ،بسیار مورد توجه
محققان قرار گرفته است .از طرفی کسب و کارهای کوچک ،به عنوان یک سلاح استراتژیک می تواند
منجر به رشد اقتصادی گردد .مدیریت زنجیره تامین در این شرکتها میتواند منجر به یکپارچهسازی
فرآیندها ی کسب و کار و ارتباط مناسب بین کاربران نهایی از طریق تامینکنندگان و فروشندگان،
گردد .موفقیت زنجیره تامین به موفقیت شرکتها در ترکیب قابلیتهای آنها ،دارد که این میتواند از
طریق افزایش ارتباط با تامینکنندگان و توسعه اعتماد متقابل با تامینکنندگان ،ایجاد شود .اگرچه
زنجیره تامین میتواند به عنوان یک ابزار استراتژیک برای شرکتها باشد اما در این راستا ،با توجه به
تغییرات فزاینده نیازهای مشتریان ،زنجیره تامین ،با چالشهایی روبرو میباشد .در این راستا ،وجود
سیستم اطلاعاتی مناسب ،زیرساختها و قابلیتهای تکنولوژی ،میتواند سبب بهبود فعالیتهای زنجیره
تامین گردد و هزینههای تدارکات را کاهش داده و مدیریت ،ارتباط مناسبی را با مشتریان ،فراهم نماید.
پارابهاکار 18و همکاران ( )0414در بررسی جهانی خود در  20کشور دنیا ،به بررسی رفتارهای مدیران
ارشد ،پرداختند و سعی کردند رفتارهای کلیدی رهبران در کسب و کارهای کوچک را شناسایی نمایند.
به طور مشابه گوناسکاران و همکاران )0411( 19نیز به بررسی یک چارچوب کلی از عوامل کلیدی و
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توانمندسازها ،برای ایجاد رقابت در کسب و کارهای کوچک ،پرداختند .نتایج این مطالعات نشان داد که
برای موفقیت این کسبوکارها ،باید ویژگیهای منحصر به فرد کسب و کارهای کوچک ،در فرآیندهای
طراحی سیستمهای سازمانی ،مدنظر قرار داده شود(جایرام 20و همکاران .)0410 ،
برای دستیابی به رشد پایدار و توسعه رقابتها ،زنجیره تامین ،بسیار مهم میباشد و این امر به
خصوص برای شرکتهای کوچک و متوسط بسیار ضروری است .کسب و کارهای کوچک برای موفقیت
پایدار ،بایداز سیستمهایزنجیره تامینکارآمد و اثربخش ،استفاده نماید .امروزه کسب و کارهای کوچک،
در جستجوی فرصت هایی برای ارتقای اثربخشی خود ،برای ایجاد مزیت رقابتی ،هستند .در این راستا،
با توجه به توسعه تکنولوژی ،باید شرکتهای کوچک و متوسط ،اطلاعات مناسب در مورد زمان تحویل
محصول به مشتری را داشتهباشند که این امرنیازمند یکپارچهسازی فرآیندهای زنجیرهتامین و عملکرد
درونسازمانی است ،که خود منجربه افزایشمزیترقابتی میگردد (سوشانتا و همکاران.)0412 ،01
متغیرها و مدل پژوهش
اهداف تحقیق
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر ارزیابی تکنولوژی مبتنی بر محورهای قابلیتهای پویاطراحییکساختار نظاممند مبتنی برپرسشنامه برای ارزیابی تکنولوژی با رویکردتوانمندیهای پویاارائه مدل در خصوص ارزیابی تکنولوژی مبتنی بر توانمندیهای پویاارائه یکمدل توانمندی پویا اختصاصی برای شرکتهای کوچک و متوسط در زنجیرهتأمین خودروارائه یکمدل ارزیابی تکنولوژیاختصاصیبرایشرکتهای کوچک و متوسط درزنجیرهتأمین خودروفرضیه تحقیق
 :H1-0حداقل یکی از عوامل شناسایی شده توسط محقق ،میتواند به عنوان محورهای اصلی
توانمندی پویا در  SME’sزنجیره تأمین خودرو لحاظ گردد.
 :H1-1هیچیک از عوامل شناسایی شده توسط محقق ،نمیتواند به عنوان محورهای اصلی
توانمندی پویا در  SME’sزنجیره تأمین خودرو به شمار آید.
 :H2-0حداقل یکی از عوامل پیشنهادی از سوی محقق ،قابلیت استفاده در ارزیابی تکنولوژی
 SME’sزنجیره تأمین خودرو را داراست.
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 :H2-1هیچ یک از عوامل پیشنهادی از سوی محقق ،قابلیت استفاده در ارزیابی تکنولوژی SME’s

زنجیره تأمین خودرو را دارا نمیباشد.
 :H3-0مدل ارزیابی تکنولوژی با رویکرد توانمندی پویا دارای اعتبار میباشد.
 :H3-1مدل ارزیابی تکنولوژی با رویکرد توانمندی پویا دارای اعتبار نمیباشد.
مدل مفهومی پژوهش
یک مدل ،دستگاهی است متشکل از مفاهیم ،فرضیهها و شاخصها که کار انتخاب و جمعآوری
اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل میکند .با توجه به یافتههای حاصل از تحلیل عاملی
اکتشافی ،میتوان چارچوب نظری پژوهش بر مبنای فرضیات را به صورت زیراصلاح کرد:
عوامل شناسایی شده
توانمندی پویا توسط محقق

سطح تکنولوژی
H3-0

ارزیابی شده

عوامل شناسایی شده ارزیابی
تکنولوژی توسط محقق

شکل  -2چارچوب نظری تحقیق بر مبنای فرضیات

مدل جهت انجام مطالعه پس از طی مراحل زیر حاصل شد:
 -1جمعآوری و مطالعه ادبیات پیرامون موضوعات مرتبط با پژوهش حاضر مانند ارزیابی تکنولوژی،
قابلیتهای پویا و مدلهای مختلف آنها
 -0آشنایی با شرکت های موردمطالعه کوچک و متوسط در زنجیره تأمین خودروسازی و ماهیت
فعالیتهای شرکت مذکور
 -3بررسی مفاهیم ارزیابی تکنولوژی و قابلیتهای پویا در شرکتهای مذکور با استفاده از
دیدگاههای صاحب نظران و متخصصان صنعت و دانشگاه
 -0شناسایی مدل پایه مناسب بهمنظور ارزیابی تکنولوژی(تحقیق کلودیا و همکاران،)0412،00
اضافه نمودن شاخصهای مهم ازسایر مدلهای بررسی شده در ادبیات تحقیق وافزودن شاخصهای
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پیشنهادی از مصاحبه ونظرسنجی اولیه از خبرگان ونهایتا استخراج نهایی شاخصهای ارزیابی
تکنولوژی با استفاده از نظرسنجی خبرگان
 -5شناسایی مدل پایه مناسب بهمنظور قابلیتهای پویا (مدل دیپاک و همکاران،)0412،03اضافه
نمودن شاخصهای مهم ازسایر مدلهای بررسی شده در ادبیات تحقیق وافزودن شاخصهای
پیشنهادی از مصاحبه ونظرسنجی اولیه از خبرگان ونهایتا استخراج نهایی شاخصهای قابلیت پویا با
استفاده از نظرسنجی خبرگان
 -2ترکیب شاخصهای مهم قابلیتهای پویا در مدل پایه ارزیابی تکنولوژی و پیشنهاد مدل جدید
ارزیابی تکنولوژی بر مبنای قابلیتهای پویا
 -2صحه گذاری مدل جدید ارزیابی تکنولوژی با استفاده از پرسشنامه و نظرات خبرگان
 -8تجزیهوتحلیل نظرات خبرگان و پذیرش یا رد اعتبار مدل
 -9جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
نتایج
به منظور اطمینان از کیفیت اطلاعات جمعآوری شده و شناخت ویژگیهای عام نمونه آماری،
متغیرهای جمعیت شناختی آن در جداول  1و  0آورده شده است.
جدول  -1توزیع فراوانی پاسخدهندگان بر اساس جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

158

4/29

زن

00

4/01

کل

044

144

فراوانی تراکمی
4/29
144

جدول  -0فراوانی پاسخدهندگان بر اساس سن
سن

فراوانی

 34تا  04سال

10

 04تا  54سال

100

بیش از  54سال

20

درصد
4/42
4/21
4/30

کل

044

%144

فراوانی تراکمی
4/42
4/28
144

تحلیل عاملی اکتشافی سازه ارزیابی تکنولوژی و توانمندیهای پویا
در اینجا روش استخراج مولفههای اصلی ) 00(PCAو چرخش واریماکس 05استفاده شده است .در
این مطالعه موردی ابتدا گویههای متغیرهای پژوهش براساس مطالعات انجام گرفته و مصاحبههای
تخصصی انجام شده ،شناسایی شده است .در مجموع مقیاسی مرکب از  25پرسش طراحی شده است.
برای خوشهبندی عناصر از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است (جداول .)3،0،5،2
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جدول  -3مولفههای ارزیابی تکنولوژی و توزیع گویههای آنها قبل از تحلیل عاملی اکتشافی
ابعاد (عاملها)

نماد

شماره سوالات

سازههای اصلی

فرآیندها وساختارسازمانی

D08
D09
D10
D11
D12

12-1

منابع وزیرساخت تکنولوژی
توانمندیهای استراتژیک تکنولوژی

ارزیابی تکنولوژی

جذابیت تکنولوژی
سطح توسعه تکنولوژی

02-12
05-08
54-02
59-51

جدول  -0خلاصه نتایج آماری و بررسی ساختار عاملی پس از تحلیل عاملی اکتشافی
سازه اصلی

ارزیابی
تکنولوژی

ابعاد (عاملها)

نماد

تعداد گویهها

شماره سوالات

فرآیندها وساختارسازمانی

D08
D09
D10
D11
D12

13

13-1

9

00-10

15

32-03

5

00-38

8

54-03

منابع وزیرساخت تکنولوژی
توانمندیهای استراتژیک تکنولوژی
جذابیت تکنولوژی
سطح توسعه تکنولوژی

جدول  -0مولفههای توانمندیهای پویا و توزیع گویهها قبل از تحلیل عاملی اکتشافی
سازههای اصلی

ابعاد (عاملها)

نماد

تعداد گویهها

شماره سوالات

قابلیت ادراک محیطی

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07

12

12-1

10

31-18

13

00-30

10

58-05

9

22-59

8

25-28

2

81-22

قابلیت جذب و یادگیری
توانمندیهای
پویا

قابلیت انطباق و هماهنگی
قابلیت بازآرایی
قابلیت نوآوری
قابلیت شبکهسازی
قابلیت ادغام و یکپارچه سازی

جدول  -0خلاصه نتایج آماری و بررسی ساختار عاملی پس از تحلیل عاملی اکتشافی
سازه اصلی

ابعاد (عاملها)

توانمندیهای پویا

قابلیت ادراک محیطی
قابلیت جذب و یادگیری
قابلیت انطباق و هماهنگی
قابلیت بازآرایی
قابلیت نوآوری
قابلیت شبکهسازی
قابلیت ادغام و یکپارچه سازی
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نماد

گویههای حذف شده

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07

تعداد گویهها

شماره سوالات

1و 2

15

15-1

18و04و03و00و08و34

8

03-12

30و32و03و00

9

30-00

05

13

05-33

-

9

50-02

20

2

21-55

28و29

0

25-20
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بنابراین در نهایت هفت عامل اصلی برای سازه توانمندیهای پویا شناسایی شده است که عبارتنداز:
قابلیت ادراک محیطی ،قابلیت جذب و یادگیری ،قابلیت انطباق و هماهنگی ،قابلیت بازآرایی ،قابلیت
نوآوری ،قابلیت شبکهسازی ،قابلیت ادغام و یکپارچه سازی .همچنین  5عامل اصلی برای سازه ارزیابی
تکنولوژی شناسایی شده است که عبارتند از :فرآیندها وساختارسازمانی ،منابع و زیرساخت تکنولوژی،
توانمندیهای استراتژیک تکنولوژی ،جذابیت تکنولوژی ،سطح توسعه تکنولوژی.
تحلیل عاملی تائیدی
برای رواییسنجی ساختار عاملی ترسیم شده در شکل  3از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم
استفاده شده است .ارزیابی درستی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی به روایی

سازه02

موسوم است .تحلیل عاملی تائیدی ارتباط گویهها با سازهها را ارزیابی میکند.
H3-0

عوامل شناسایی شده
توانمندی پویا توسط
محقق

سطح تکنولوژی
ارزیابی شده

عوامل شناسایی شده
ارزیابی تکنولوژی
توسط محقق

شکل  -3ساختار عاملی سازههای اصلی مطالعه

از شاخصهای برازندگی 02برای تعیین اعتبارمدلهای طراحی شده استفاده میشود .شاخصهای
متعددی برای سنجش برازندگی مدل استفاده می گرددکه معمولاً استفاده از  3تا  5شاخص کافی است
(جدول  2و .)8
جدول  -3خلاصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی مدل (شوماخر و لومکس( )2505 ،23حبیبی )0330 ،
شاخص برازندگی
دامنه پذیرش

RMSEA SRMR
1-5

>4/45

>4/45

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

<4/9

<4/9

<4/9

<4/9

4-1

جدول -3توزیع سوالات و گویههای سنجش سازهها و متغیرهای پژوهش
سازههای اصلی

ابعاد (عاملها)

نماد

گویههای حذف شده

تعداد
گویهها

شماره
سوالات

توانمندیهای
پویا

قابلیت ادراک محیطی

D01
D02

1و 2

15

15-1

18و04و03و00و08و34

8

03-12

قابلیت جذب و یادگیری

آلفای
کرونباخ
4/905
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قابلیت انطباق و هماهنگی
قابلیت بازآرایی
قابلیت نوآوری
قابلیت شبکهسازی
قابلیت ادغام و یکپارچه سازی
فرآیندها وساختارسازمانی
ارزیابی
تکنولوژی

منابع وزیرساخت تکنولوژی
توانمندیهای استراتژیک تکنولوژی

جذابیت تکنولوژی
سطح توسعه تکنولوژی

D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12

30و32و03و00

9

30-00

05

13

05-33

-

9

50-02

20

2

21-55

28و29

0

25-20

1و13و15

13

13-1

04و02

9

00-10

09و30و32

15

32-03

-

5

00-38

52

8

54-03

4/831

نتایج تحلیل عاملی مقیاسسنجش تحقیق در  Error! Reference source not found.ارائه
شده است.
بار عاملی مشاهده در تمامی موارد مقداری بزرگتر از  4/3دارد که نشان میدهد همبستگی بین
متغیرهای پنهان با متغیرهای قابل مشاهده قابل قبول است .مقدار آماره  t-valueبزرگتر از 1/92
میباشد که نشان میدهد همبستگیهای مشاهده شده معنادار است.

شکل  -0مقدار آماره ( tمعناداری)تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم

شکل  -0بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم

همچنین چون از تحل یل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شده رابطه متغیرهای پنهان با سازه
اصلی خود یعنی سطح تکنولوژی ارزیابی شده نیز بررسی شده است .در هر دو مورد بارعاملی استاندارد
مقداری بزرگتر از  4.2داشته که نشان می دهد همبستگی بالایی میان ابعاد سنجش توانمندیهای پویا
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و ارزیابی تکنولوژی ،با سطح تکنولوژی ارزیابی شده ،وجود دارد .مقدار آماره  tنیز در تمامی موارد
بزرگتر از مقدار بحرانی  1.92است و نشان میدهد ابعاد سطح تکنولوژی ارزیابی شده به درستی این
سازه را مورد سنجش قرار میدهند (شکل .)5
جدول -3خلاصه نتایج تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم سازه سطح تکنولوژی ارزیابی شده
سازه اصلی

متغیرهای پنهان

نماد

تعداد ابعاد

بار عاملی استاندارد

آماره آزمون

سطح تکنولوژی
ارزیابی شده

توانمندیهای پویا

X1
X2

2

4/22

2/20

5

4/95

9/20

ارزیابی تکنولوژی

همچنین شاخص  RMSEAدر بیشتر تحلیلهای عاملی تائیدی و مدلهای معادلات ساختاری به
عنوان یک شاخص برازش اصلی استفاده میشود .اگر این شاخص کوچکتر از  4.45باشد مطلوب است.
در مدل اشباع شده پژوهش حاضر نیز شاخص  RMSEAبرابر  4.432بدست آمده که نشان میدهد
برازش مدل مطلوب است.

در این پژوهش خی-دو بهنجار  1.89بدست آمده است .شاخص  RMSEAبرابر  4.432و SRMR

برابر  4.435بدست آمده که نشان میدهد برازش مدل مطلوب است.
با توجه به برازش انجام شده ،مدل نهایی تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد (شکل :)2
قابلیت ادراک محیطی ()4/22
قابلیت جذب و یادگیری()4/29

5

توانمندیهای پویا

قابلیت انطباق و هماهنگی()4/55
قابلیت بازآرایی()4/22

5733

قابلیت نوآوری()4/29
قابلیت شبکهسازی()4/53

سطح تکنولوژی ارزیابی

قابلیت ادغام و یکپارچه سازی()4/28

شده
فرآیندها وساختارسازمانی( )4/25
منابع وزیرساخت تکنولوژی()4/20

5730

توانمندیهای استراتژیک تکنولوژی()4/05
جذابیت تکنولوژی()4/33

ارزیابی تکنولوژی

سطح توسعه تکنولوژی()4/20
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شکل -0مدل نهایی تحقیق

نتیجهگیری
هدف از انجام هر تحقیق و پژوهشی ،ارائه جواب به سوالات تحقیق و نتیجهگیری در خصوص
فرضیهها میباشد تا بتوان در نهایت در خصوص موضوع تحقیق ومساله پژوهشی به نتیجهگیری
پرداخت .اصولا تمامی مراحل تحقیق در جهت رسیدن به آگاهی برای نتیجه گیری صورت می پذیرد .با
توجه به این موضوعات در این تحقیق ،بررسی میزان تاثیر توانمندیهای پویا در ارزیابی تکنولوژی بر
سطح تکنولوژی ارزیابی شده در شرکتهای متوسط و کوچک درزنجیره تامین خودروسازی مورد
بررسی قرار گرفته است .به طور خلاصه ،بخش حاضر پس از بیان مختصری از مساله ،فرضیههای
تحقیق حاضر به ارائه بحث و نتیجهگیری میپردازد و در ادامه پیشنهاداتی بر مبنای یافتههای تحقیق
ارائه خواهد شد .در پایان ضمن بیان محدودیتهای تحقیق پیشنهاداتی را به منظور ادامه و پیگیری
تحقیقات مشابه در آینده ارائه می دهد.
مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن
هدف از تحقیق بررسی میزان تاثیر توانمندی های پویا در ارزیابی تکنولوژی بر سطح تکنولوژی
ارزیابی شده در شرکت های متوسط و کوچک درزنجیره تامین خودروسازی ،بوده است به عبارتی دیگر،
در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود:
باتوجه به سطح تکنولوژی ارزیابی شده ،چه تکنولوژی جدیدی باید ارائه شود تا سبب افزایش
توانمندی سازمان گردد؟
لذا برای دستیابی به این هدف تحقیق ،فرضیههایی بیان گردید .از اینرو در ادامه ،نتیجهگیری و
پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق درراستای فرضیه های تحقیق ارائه خواهد شد.
تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق
پس از پردازش داده ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری ،نتایج زیر حاصل شدند که می توانند
نشان دهنده پاسخهای مناسب برای سولات مطرح شده در تحقیق باشند .نتایج حاصل از تحلیل مولفه
های اصلی نشان داد 2عامل اصلی برای سازه توانمندیهای پویا شناسایی شده است که عبارتند از:
قابلیت اد راک محیطی ،قابلیت جذب و یادگیری ،قابلیت انطباق و هماهنگی ،قابلیت بازآرایی ،قابلیت
نوآوری ،قابلیت شبکهسازی ،قابلیت ادغام و یکپارچه سازی .همچنین  5عامل اصلی برای سازه ارزیابی
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تکنولوژی شناسایی شده است که عبارتند از :فرایندها وساختارسازمانی ،منابع و زیرساخت تکنولوژی،
توانمندیهای استراتژیک تکنولوژی ،جذابیت تکنولوژی ،سطح توسعه تکنولوژی.
فرضیه اول  :حداقل یکی از عوامل شناسایی شده توسط محقق ،میتواند به عنوان محورهای اصلی
توانمندی پویا در  SME’sزنجیره تأمین خودرو لحاظ گردد.
با توجه با اجرای مدل ،میتوان مشاهده کرد ،بار عاملی مشاهده شده در تمامی عوامل سازه
توانمندیهای پویا ،مقداری بزرگتر از  4/3دارد که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای پنهان با
متغیرهای قابل مشاهده ،قابل قبول است .مقدار آماره  t-valueبزرگتر از  1/92میباشد که نشان
میدهد همبستگیهای مشاهده شده معنادار است .براساس نتایج بهدست آمده ،از بین زیر معیارهای
توانمندی های پویا ،دو زیر معیار قابلیت جذب و یادگیری و قابلیت نوآوری ،بالاترین میزان همبستگی
را به خود اختصاص داده اند ،درحالیکه قابلیت شبکهسازی و قابلیت انطباق و هماهنگی ،کمترین
میزان همسبتگی را به خود تخصیص داده است .براساس نتایج بدست آمده ،به وضوح می توان یافت که
همگرایی بسیار بالایی بین نتیجه تحقیق حاضر ونتایج تحقیقات محققانی مانندکلودیا و همکاران
(، )0412آندروا و ریتالا ( ، )0412لولیتا و همکاران ( )0412وسرجویکس ( )0412وجوددارد ،بدین
معنی که علاوه بر قابلیت ادراک محیطی ،قابلیت جذب و یادگیری ،قابلیت انطباق و هماهنگی ،قابلیت
بازآرایی ،قابلیت شبکهسازی و قابلیت ادغام و یکپارچه سازی که در تحقیقات نامبرده شده بهعنوان
محورهای مهم وتاثیرگذار شناسایی شده بودند ،محور قابلیت نوآوری نیز ،بههمراه سایر عوامل ذکر
شده ،از عوامل تاثیرگذار مهم برتوانمندیهای پویا درشرکتهای SME’sدر زنجیره تامین خودروسازی
می باشد.
فرضیه دوم :حداقل یکی از عوامل پیشنهادی از سوی محقق ،قابلیت استفاده در ارزیابی تکنولوژی
 SME’sزنجیره تأمین خودرو را داراست.
با توجه با اجرای مدل ،می توان مشاهده کرد ،بار عاملی مشاهده شده در تمامی عوامل سازه ارزیابی
تکنولوژی  ،مقادیری بزرگتر از  4/3دارد که نشان میدهد همبستگی بین متغیرهای پنهان با متغیرهای
قابل مشاهده قابل قبول است .مقدار آماره  t-valueبزرگتر از  1/92میباشد که نشان میدهد
همبستگیهای مشاهده شده معنادار است .براساس نتایج بهدست آمده ،از بین زیر معیارهای ارزیابی
تکنولوژی ،زیرمعیارهای فرآیندها وساختارسازمانی و سطح توسعه تکنولوژی ،بالاترین میزان همبستگی
را به خود اختصاص داده اند درحالیکه زیر معیارهای جذابیت تکنولوژی و توانمندیهای استراتژیک
تکنولوژی ،کمترین میزان همبستگی را به خود تخصیص داده اند.
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فرضیه سوم :مدل ارزیابی تکنولوژی با رویکرد توانمندی پویا دارای اعتبار میباشد.
رابطه متغیرهای پنهان با سازه اصلی خود یعنی سطح تکنولوژی ارزیابی شده نیز بررسی شده است.
در هر دو مورد بارعاملی استاندارد مقداری بزرگتر از  4/2داشته که نشان میدهد همبستگی بالایی
میان ابعاد سنجش توانمندیهای پویا و ارزیابی تکنولوژی ،با سطح تکنولوژی ارزیابی شده ،وجود دارد.
مقدار آماره  tنشان می دهد ابعاد سطح تکنولوژی ارزیابی شده به درستی این سازه را مورد سنجش قرار
میدهند .می توان مشاهد کرد توانمندی های پویا ،دارای ضریب مسیر  4/22و ارزیابی تکنولوژی دارای
بار عاملی  4/95میباشد .که این امر نشان میدهد ،سازه ارزیابی تکنولوژی ،سهم بیشتری از سطوح
تکنولوژی ارزیابی شده را پوشش میدهد و تاثیر بیشتری در این رابطه دارد .برای برازش و ارزیابی
اعتبار مدل استخراج شده ،شاخص  RMSEAدر بیشتر تحلیلهای عاملی تائیدی و مدلهای معادلات
ساختاری به عنوان یک شاخص برازش اصلی استفاده میشود .اگر این شاخص کوچکتر از  4/45باشد
مطلوب است .در مدل اشباع شده پژوهش حاضر نیز شاخص  RMSEAبرابر 4/432بهدست آمده که
نشان میدهد برازش مدل مطلوب است .همچنین در این پژوهش شاخص خی -دو بهنجار  1/89به
دست آمده است .شاخص  RMSEAبرابر  4/432و  SRMRبرابر  4/435بهدست آمده که نشان
میدهد برازش مدل مطلوب است.
پیشنهادهای تحقیق:
بر اساس نتایج به دست آمده از یافتههای تحقیق ،میتوان پیشنهادات را در دو حوزه زیر ارائه داد.
 -0-3-3پیشنهادهای در راستای نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق

با توجه به نتایج بدست آمده ،پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
با بررسی و برازش مدل ،مشخص شد ،متغیر ارزیابی تکنولوژی ،بیشترین همبستگی با سطح
تکنولوژی ارزیابی شده ،را به خود اختصاص داده است .بنابراین مدیران شرکتهای خودروسازی در
مدیریت زنجیره تامین خود ،باید به میزان پیشرفتهای تکنولوژی تامین کنندگان و توانمندیهای
آنها توجه نمایند تا بتوانند نیازهای در حال تغییر بازار را به خوبی تامین نمایند .از بین زیرمعیارهای
ارزیابی تکنولوژی ،فرآیند ها و ساختار سازمانی ،بالاترین میزان همبستگی را به خود اختصاص داده
است .لذا پیشنهاد میشود که انعطاف پذیری در وظایف بر مبنای رویکرد فرایندی برای بهبود مدیریت
زنجیره تامین ،بهکار گرفته شود چرا که وجود بروکراسی حاکم و تمایل به ویژگیهای ماشینی در
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ساختار سازمانی شرکتهای حاضر در زنجیره تامین خودروسازی ،منجر به مشکلاتی در مدیریت هرچه
بهتر زنجیره تامین و ارتقای قابلیتهای پویایی زنجیره تامین میگردد.
در بین زیر معیارهای ارزیای تکنولوژی ،سطح توسعه تکنولوژی ،از نظر همبستگی ،رتبه دوم را به
خود اختصاص داده است .شرکتهای تامین کننده قطعات خودرویی با توجه به شرایط در حال تغییر
بازار ،لازم است که در زمینه ارتقای تکنولوژی تولید قطعات ،از روشهای نوین ،برای تولید استفاده
نمایند .در این راستا ملزم به ایجاد تیم هایتحقیق و توسعه ،تخصیص سرمایه لازم ،ایجاد زیر
ساختهای مناسب برای انتقال تکنولوژی ،بکارگیری قراردادهای تجاری بین المللی مناسب بهمنظور
توسعه توانایی های تکنولوژی خود هستند.
از بین زیرمعیارهای ارزیابی تکنولوژی ،توانمندی استراتژیک تکنولوژی ،کمترین میزان همبستگی
را به خود تخصیص داده است .این مؤلفه را میتوان بهعنوان تهدید و نقطه ضعفی در فرآیند مدیریت
زنجیره تامین در نظر گرفت و این مؤلفه در تمامی صنایع که در بازار به رقابت می پردازند ،بسیار مورد
توجه می باشد و سعی در ارتقای توانمندیهای استراتژیک تکنولوژیک خود دارند .علت عدم اهمیت
این مؤلفه را نیز میتوان در انحصاری بودن صنعت خودرو و تولیدکنندگان محدود در این صنعت
دانست .وجود نیروهای رقابتی فعال در یک صنعت ،میتواند موجب افزایش محرکهای ارتقای
توانمندیهای تکنولوژیک سازمانی شود .پس در نتیجه ایجاد محیطی رقابتی در صنعت خودرو،
میتواند منجر به بهبود رقابت بین تامینکنندگان و ارتقای توانمندیهای تکنولوژیک برای تامین
قطعات ،به جدیدترین تکنولوژیها گردد.
از بین زیرمعیارهای قابلیتهای پویا ،قابلیت جذب و یادگیری ،رتبه اول را به خود اختصاص داده
است .شرکتهای تامین کننده قطعات خودرویی برای توسعه توانمندیهای و ارتقای سطح تکنولوژی
خود ،ملزم به توسعه تواناییهای یادگیری ،جذب دانش ،توسعه و بکارگیری دانشهای نوین ،هستند .در
این راستا لازم است که به توسعه قابلیتهای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش توجه ویژه نموده
وتکنولوژیهای در حال گذر (تکنولوژیهای رو به رشد) را نیز اکتساب نموده و با جذب و بهبود آنها
بهتدریج وارد مرحلهای شوند که صنعت خودروسازی کشور قادر به کسب تکنولوژیهای نوظهور گشته و
در واقع به خلق تکنولوژی نائل گردند.
از بین زیرمعیارهای قابلیت های پویا ،قابلیت ادغام و یکپارچه سازی ،رتبه دوم را به خود تخصیص
داده است .تغییر سریعی ،طی چند سال گذشته صنعت خودرو را متحول کرده است و خودروسازان و
تامینکنندگان آنها را برای توانمندتر کردن هستههای مرکزی ،کسب تخصصها ،افزایش کارایی در
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فعالیتها ،تمرکز بر منابع و کاهش هزینهها تحت فشار قرار داده است .حرکت شرکتها به سوی
بزرگ تر و قدرتمندتر شدن از طریق ادغام و تصاحب مالکیت آنها ،تمام زمینههای زنجیره تامین خودرو
را طی یکپارچهسازی دچار تغییر میکند.ادغام سازی مداوم ،تغییر مداوم زمین بازی صنعت خودرو را
به ویژه در میان تامینکنندگان و صنایع وابسته بدنبال داشته است .روند یکپارچهسازی ،مقیاس
فعالیتهای تجاری شرکتها را تغییر میدهد و به آنها کمک میکند تا خودشان را برای رقابتهای
داخلی و کسب تخصص و تمرکز منابع توانمندکنند .ادغام سازی ،شبکههای زنجیره تامین را در
فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین ساده میکند .این تسهیل ،تمامی اجزاء شبکه ،مشتمل بربازیگران
فرعی صنعت خودرو و مشتریان ،بهویژه خودروسازان و تامینکنندگان رده بالا که پیمانکاران جزء آنها
دائما در حال کاهش است ،را در بر میگیرد .با دستیابی به این مزیت ،شرکتها قادرند بر کاهش
هزینهها و افزایش حاشیه سود که ت ا پیش از این به دلیل رقابت شدید در این صنعت کم بوده ،مدیریت
داشته باشند .همانند خودروسازان که نفوذ خود را در بازارهای جدید و جهانی گسترش دادهاند ،تامین
کنندگان رده اول نیز مجبورند گسترش یابند و یا این که توانایی تعقیب مشتریان خودروسازان را در
خود ایجاد کنند .تمام این فاکتورها ،اهرم فشاری بر تامینکنندگان خودرو است که آنها بازیگران
بزرگتر با قابلیتهای متنوعتر شوند و از ادغام و تصاحب مالکیتها برای رسیدن به تخصصهای مورد
نیاز برای حفظ بقا در میدان بازی استفاده کنند .در سطح دومین رده تامینکنندگان ،تغییر در اندازه و
مقیاس ادامه مییابد .از آن جا که تامینکنندگان رده دوم شرکتهای منطقهای تامینکننده انواع
قطعات و خدمات هستند ،گستردگی جغرافیایی مطلوب و اندازه اقتصادی ،اصلیترین محرکها برای
ادغامها و تصاحب مالکیتها در میان شرکتها است .تامینکنندگان رده دوم ،برای کسب توانائیهای
طراحی و مهندسی طی قراردادهایشان با شرکتهای خودروساز تلاش مجدانهای میکنند .آنها این کار
را برای جلوگیری از کهنگی و منسوخ شدن سازمان خود انجام میدهند .تامینکنندگان رده دوم با یک
دیدگاه عقلانی در تلاشند که نه تنها از طریق اخذ طرح و ساخت ساده یا مونتاژ ،بلکه از طریق فعالیت
طراحی و مهندسی ایجاد ارزش کنند .در عین حال ،خودروساز فعالیتهایی را برای ارزش آفرینی به
تامینکنندگان واگذار میکند که تامینکنندگان مسؤلیت مشارکت در ریسک سرمایهگذاری در
تکنولوژیهای نوین آنرا پذیرا هستند .یکی از مهمترین ویژگیهای صنعت خودروسازی ارتباطات
پیچیده بین کنشگران این صنعت و همچنین بین این صنعت و دیگر صنایع است و بنابراین نقش
سازمانها و بنگاه های واسطه ای در این صنعت بسیار مهم است ،بهویژه واسطههایی که به نوآوری در
این صنعت کمک میکنند .شراکتها و همکاریهای متنوعی بین کنشگران صنعت خودروسازی وجود
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دارد که درصورت وجود ارتباطات مناسب و با کیفیت ،تاثیر بسزایی در نوآوری در این صنعت خواهد
داشت.

از بین زیرمعیارهای قابلیتهای پویا ،قابلیت شبکهسازی پایینترین میزان همبستگی را به خود
اختصاص داده است .این مؤلفه را میتوان بهعنوان تهدید و نقطه ضعفی در فرآیند مدیریت زنجیره
تامین دانست چراکه تمرکز روی مزیتهای رقابتی در سازمانهایی که در محیطهای رقابتی فعالیت
میکنند ،بسیار مورد توجه بوده واز این طریق سعی در ارتقای توانمندیهای پویای سازمانی دارند .علت
عدم اهمیت این مؤلفه درسازمانهای کوچک ومتوسط زنجیره تامین خودرو این تحقیق را میتوان
درپایین بودن استاندارد کیفی کالای تولید شده ،زمانبر بودن تولیدات در این بنگاهها ،پایین بودن
سطح درآمد ،عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و عدم تمایل موسسات دولتی ،مشتریان وسایر
رقبا به عقد قرارداد وتفاهم نامه با آنها دانست،که منجر به عدم بهرهگیری از صرفه جوییهای ناشی از
مقیاس چه در شکل استفاده از اندازه بنگاه و چه در نوع مدیریت شده است .اگرچه مشکلات بنگاههای
کوچک و متوسط مانع رشد و توسعه این بنگاهها میشود ،اما مزایای بنگاههای کوچک و متوسط نیز
قابل توجه هستند .بدین ترتیب باید تلاش شود تا با در نظر گرفتن مشکلات و موانع مذکور ،طرحهای
مناسبی برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط تدوین شده و در جهت اجرای آنها تلاش شود .ازطرفی
لازم است که شرکتهای تولید کننده قطعات خودرویی ،با بهکارگیری استراتژیهای مناسب ،توانایی
همکاری خود با شرکتهای همکار را توسعه داده و با بکارگیری تیمهای دانشی ،سعی در ارتقای توانایی
ارتباط خود با همکاران نمایند و با ایجاد و بهرهبرداری از روابط بین سازمانی ،منابع مورد نیاز خود را
تامین و به صورت بهینه از آن بهره گیرند.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

در پایان ،پیشنهادهایی کاربردی برای علاقه مندان ارائه میگردد:
با توجه به توسعه روز افزون صنعت خودرو سازی در سطح جهانی ،برای تعیین شاخصهای مناسب
برای توسعه توانمندیهای تکنولوژی زنجیره تامین در صنعت خودرو سازی ،پیشنهاد میشود که
مطالعه مقایسه ای بین مدیریت زنجیره تامین در صنعت خودرو سازی در جوامع توسعه یافته و ایران،
انجام شود.
با توجه به ویژگیهای درون سازمانی موثر بر توانمندیهای پویای شرکت برای توسعه تکنولوژی
شرکتها ،پیشنهاد می شود که نقشهای مدیریتی سازمان در توسعه توانمندیهای پویا ،مورد بررسی و
مطالعه قرار داده شود.
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استفاده از رویکردهای مبتنی بر تفکر سیستمی نظیر سیستمهای پویا برای ارزیابی بلند مدت
تکنولوژیها با توجه به تغییرات محیطی سازمان و ترکیب آن با روشهای آینده پژوهشی نظیر سناریو
نویسی میتواند مسیر خوبی برای تحقیقات آتی باشد .به گونه ای عوامل مدل دینامیکی بر اساس
متغیرهای شناسایی شده در این تحقیق برای ارزیابی تکنولوژی در نظر گرفته شوند.
با توجه به ویژگی انحصاری بودن صنعت خودرو سازی در کشور و شرکتهای وابسته به آن واز
طرفی گستردگی دامنه فعالیتهای صنعتی در زنجیره تامین آن ،پیشنهاد می شود ،نوع صنعت و زمینه
فعالیت شرکتهای زنجیره تامین برای ارزیابی تکنولوژی و توسعه قابلیتهای پویا ،مورد بررسی قرار
داده شود.
با توجه به گسترش بحثهای زیست محیطی در فعالیتهای زنجیره تامین شرکتها و مدیریت
زنجیره تامین سبز ،لازم است که در راستای این تغییرات محیطی ،در فرآیند زنجیره تامین ،براساس
رویکردهای توسعه پایدار ،مدل ارزیابی تکنولوژی بر مبنای عوامل زیست محیطی نیز مورد بررسی قرار
داده شود.
توسعه صنعت خودرو سازی در یک کشور در حال توسعه همچون ایران ،نیازمند شناخت دقیق
فرآیندهای توسعه توانمندیهای تکنولوژی و جذب تکنولوژیهای نوین می باشد .در این راستا لازم
است که عوامل موثر بر انتقال مناسب تکنولوژی در صنعت خودرو سازی ،مورد بررسی قرار داده شود و
گام های مناسب انتقال تکنولوژی ،شناسایی شود.
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