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Abstract 

Technology evaluation is one of the main 
funtions of technology management in all 
corporations. It contains the assessment of 
product and/or process technologies' 
attractiveness as well as the firms' 
technological capabilities. The result of 
technology evaluation is normally used for 
technology strategy formulation. Despite the 
importance of technology strategy at 
corporate level which includes investment 
priorities of corporation, its subsidiaries and 
the supplier's network in the field of 
technology, almost all of technology 
evaluation models and frameworks are 
designed for single companies and don't 
consider the situation of suppliers. However, 
the motives and capabilities of supply chain 
regarding the development/acquisition and 
implementation of new technology in the end 
product should be taken into account by 
corporations. Otherwise, new product 
development process at corporate level might 
fail or become successful in term of time and 
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cost. In this paper, we propose a conceptual 
model for evaluation of technologies which 
integrates corporation and it suppliers' 
motives and capabilities regarding a specific 
technology. By reviewing the literature, 
interviewing experts from automative 
industry and then using thematic analysis 
method, the first draft of proposed model is 
conceived. The model is subsequently 
verificated and validated through a focus 
group. Finally, the applicability of model is 
confirmed via two case studies. 
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  دهیچک
ها، میزان جذابیت آنها و   ها پس از شناسایی فناوري هاي اصلی مدیریت فناوري و دربرگیرنده فرآیندي است که بر اساس آن بنگاه  ارزیابی فناوري یکی از مؤلفه

ج ارزیابی فناوري در تدوین راهبرد فناوري و یکی از کاربردهاي مهم این مقوله، بکارگیري نتای. کنند  ها را ارزیابی می  هاي خود در آن فناوري  توانمندي و قابلیت
اند همگی به موضوع ارزیابی یک فناوري خاص در سطح   هایی که تاکنون در حوزه ارزیابی فناوري توسعه داده شده  مدل. گذاري است  هاي سرمایه  تعیین اولویت

رو  هاي به هم پیوسته روبه  اي از فناوري  و در سطح زنجیره تأمین، معموالً با مجموعهاین در حالی است که در بیرون از مرزهاي بنگاه . اند  یک بنگاه تمرکز داشته
گیري در مورد توسعه یا بکارگیري یک فناوري   بنابراین تصمیم. کنند  هاي درون بنگاه ارتباط داشته و تصمیمات بنگاه را متأثر می  فناوري/هستیم که با محصوالت

مقاله . پذیر نخواهد بود  کنندگان و توانمندي ایشان در محقق ساختن این هدف امکان  بدون توجه به جذابیت آن براي تأمین جدید در محصوالت بنگاه مادر،
ا توجه به نظرات و ب(هاي مادر داراي زنجیره تأمین گسترده  اند که ارزیابی فناوري را در بنگاه حاضر در پاسخ به این خالء نظري به ارائه مدلی پرداخته

هاي   ها از طریق انجام مصاحبه  داده. در این مقاله از یک رویکرد کیفی به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. سازد  پذیر می  امکان )کنندگان  هاي تأمین  توانمندي
آوري شده با استفاده از   هاي جمع  داده. ه استشدآوري   جمع )اند  که به صورت هدفمند از صنعت خودروسازي ایران انتخاب شده(عمیق اکتشافی با خبرگان 

شده با   در مرحله بعدي نیز اعتبار مدل طراحی. هاي تحقیق اقدام به طراحی مدل شده است  روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته
  .گذاري شده است  ربه صنعتی مختلف صحهاستفاده از روش گروه کانونی مورد تأیید قرار گرفته و نهایتاً در قالب دو فقره تج

فنـاوري، صـنعت    ارزیـابی  یافتـه   بسـط هاي فناوري هموسته، زنجیره تأمین فناوري، مـاتریس   ارزیابی فناوري، واحد فناوري راهبردي محصول، گروه: ها کلیدواژه
  خودروسازي ایران

  

  1مقدمه -1
1یک بنگاه صنعتی در حین توسعه محصول جدید

2 (NPD) ،
ها و قبل از   ریزي و شناسایی فناوري پس از مراحل طرح

مرحله انتخاب آنها، به منظور تدوین و اجراي هرگونه راهبرد 
شده،   هاي شناسایی  در خصوص توسعه و اکتساب فناوري

در ادبیات مدیریت . نماید  نسبت به ارزیابی فناوري اقدام می
                                                 

  arasti@sharif.edu :دار مکاتبات نویسنده عهده 1* ⊕
21- New Product Development  (NPD )  

بیت یک فناوري فناوري، ارزیابی شامل دو مفهوم ارزیابی جذا
براي یک بنگاه و نیز ارزیابی توانمندي آن بنگاه در فناوري 

در مبحث ارزیابی فناوري در زنجیره تأمین، . استمورد نظر 
بایست نسبت   ها در بنگاه مادر، می  زمان با ارزیابی فناوري هم

باید . کنندگان نیز اقدام گردد  به ارزیابی آنها در سطح تأمین
در این مهم، ما با یک فناوري خاص و یا یک توجه داشت که 

اي از   کننده واحد سروکار نداریم بلکه با زنجیره  تأمین
کنندگان در گستره شبکه زنجیره   ها و انبوهی از تأمین  فناوري
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هاي  در این پژوهش از آنها با عنوان گروه. تأمین مواجه هستیم
  .کنیم  یاد می 1فناوري

این  ،در داراي زنجیره تأمین وسیعهاي ما مسأله اصلی بنگاه
است که تاکنون مدل و یا روش مناسبی جهت پشتیبانی 
موضوع ارزیابی فناوري در سطح زنجیره تأمین ارائه نشده 

حاضر این است که  مقالهبه همین دلیل سئوال اصلی . است
هاي ارزیابی،   سازي ابزارها و مدل  توان با یکپارچه  چگونه می

ش سطح باالتري را توسعه داد تا بتوان از یک مدل و یا رو
زمان و یکپارچه نسبت به ارزیابی  طریق آن به صورت هم

ها در سطح شبکه زنجیره تأمین یک بنگاه مادر   گروهی فناوري
هاي نظري و تجربی   در ادامه مقاله، ضمن بیان پایه. اقدام نمود

عه ها، نسبت به طراحی و توس  ارزیابی فناوري در سطح شبکه
متدولوژي و مدل جدید ارزیابی فناوري در سطح زنجیره 

 .تأمین یک بنگاه مادر اقدام خواهیم کرد

  
   پیشینه پژوهش -2

ابتدا در سطح  1960مفهوم ارزیابی فناوري در اواخر دهه 
و سپس به تدریج در سطوح بخشی و بنگاهی ) ملی(کالن 

هاي حیاتی و   ارزیابی فناوري یکی از مؤلفه. ]1[د شمطرح 
 ،که بر اساس آن ]2[ناپذیر مدیریت فناوري است   جدایی
هایی که در محصوالت و   ها میزان جذابیت فناوري بنگاه

توانند بکار گیرند و همچنین   فرآیندهاي خود بکار گرفته یا می
ف را هاي موصو  هاي خود در فناوري  میزان توانمندي و قابلیت

  .]3[کنند   ارزیابی می
ارزیابی فناوري شامل دو مؤلفه اصلی ارزیابی میزان جذابیت 

  .باشد  و نیز ارزیابی میزان توانمندي می
  ارزیابی میزان جذابیت فناوري 1- 2

، میزان جذابیت 2در ارزیابی جذابیت یا ارزشیابی فناوري
ها در یک بنگاه اقتصادي و یا در سطح صنعت یا  فناوري

از منظر راهبردي، . گیرد  کشور مورد ارزیابی قرار می
هایی داراي جذابیت باالتري هستند که اگر در   فناوري

محصوالت و یا فرآیندهاي یک بنگاه بکار روند میزان 
 ]5[ 3پورتر. ]4[پذیري آن بنگاه را افزایش خواهند داد   رقابت

                                                 
1- Technology Groups 
2- Technology Assessment 
3- Porter 

حاکم  4هایی که از طریق نیروهاي پنجگانه  معتقد است فناوري
کار موقعیت رقابتی بنگاه را در مقایسه با سایر   و  بر کسب

فعاالن بازار ارتقاء دهند از جذابیت بیشتري براي بنگاه 
  .برخوردار هستند

  ارزیابی میزان توانمندي در فناوري 2- 2
 گاه در ارتباط با یک فناوري خاص،ارزیابی توانمندي یک بن
نامیده  6بنگاه و یا ممیزي فناوري 5ارزیابی توانمندي فناورانه

در ممیزي فناوري، نقاط قوت و یا ضعف یک . ]6و3[شود  می
وضعیت . گیرد  بنگاه در ارتباط با فناوري مورد توجه قرار می

 7آل  ایده   رقبا، مرزهاي کنونی فناوري در جهان و وضعیت
  .فناوري از نظر خبرگان و کارشناسان بنگاه نیز مدنظر هستند

  :شود عبارتند از  اهدافی که از ممیزي فناوري دنبال می
 ؛8فناورانه   شناسایی شکاف ×

 فناورانه؛   شناسایی عوامل مؤثر بر شکاف ×

 .  هاي بنگاه براي مرتفع نمودن شکاف  ارزیابی قابلیت ×

و  9پورتر، پاندادر خصوص شناسایی شکاف فناورانه، 
  .اند  رویکردهاي مشابهی را ارائه نموده ]7-5[ 10راماناتان

در ارتباط با شناسایی عوامل مؤثر بر شکاف فناورانه، اطلس 
هاي کارا مورد توجه محققین   به عنوان یکی از مدل 11فناوري

این روش توسط مرکز آسیایی و حوزه اقیانوس . بوده است
 توسعه داده شده است (APCTT) 12آرام براي انتقال فناوري

]8[ .  
هاي یک بنگاه اقتصادي جهت   همچنین براي ارزیابی قابلیت

و  13هاي فناورانه در آن بنگاه، فال  مرتفع نمودن شکاف
اند که   مدلی را با رویکرد فرآیندي پیشنهاد کرده ]9[همکاران 

گارسیا و . پردازد مشخصاً به ارزیابی درون مرزهاي بنگاه می
را  (TAM) 15نیز در این حوزه مدل ممیزي فناوري 14آروال

و [هاي مدیریت فناوري بنگاه   این مدل قابلیت. اند  توسعه داده
همچنین . ]3[دهد   را مورد ارزیابی قرار می ]نه زنجیره تأمین

                                                 
4- 5 Force 
5- Technological Cabability Assessment 
6- Technology Auditing 
7- Best Practise 
8- Technological Gap 
9- Panda 
10- Ramanathan 
11- Atlas Technology 
12- Asian and Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT) 
13- Phaal 
14- Garcia and Arreola 
15- Technology Audit Mdel (TAM) 
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یک روش ارزیابی فناوري را با تأکید بر قابلیت کسب از  1لین
همچنین برخی  .]10[از منابع خارجی توسعه داده است 

محققین با تمرکز بر توسعه محصول به موضوع ارزیابی سطح 
در این خصوص . اند  هاي فناورانه یک بنگاه پرداخته  توانمندي

 2آراستی روشی را تحت عنوان ارزیابی مستقیم قابلیت فناورانه
  .]11[ارائه نموده است  2فناورانه

هاي فوق همگی بر  گردد مدل  همانطور که مالحظه می
رزیابی فناوري در سطح بنگاه متمرکز شده و به جزئیات ا

  .اند  هاي زنجیره تأمین نپرداخته  ارزیابی فناوري در شبکه
  توسعه محصول و فناوري در زنجیره تأمین 3- 2

بنگاهی  هاي راهبردي بین  اخیراً با گسترش روزافزون همکاري
محصول و فناوري در سطوح  3هاي مشارکتی  و توسعه طرح
کنندگان، اهمیت   ه تأمین بین بنگاه مادر و تأمینمختلف زنجیر

هاي زنجیره تأمین به طور   سطح شبکهدر  يفناور ارزیابی
  .]12[جدي در مطالعات مطرح شده است 

به طور مفصل به موضوع  ]13[و همکاران  4فوجیموتو
. اند  کنندگان در توسعه محصول پرداخته  مشارکت دادن تأمین

که متمرکز بر صنعت خودروسازي - نتایج تحقیقات آنها 
هاي ژاپنی در مشارکت دادن  دهد که بنگاه  نشان می -بوده
و به همین    هاي آمریکایی پیشی گرفته کنندگان، از بنگاه  تأمین

تر   ها موفق  هاي توسعه محصول از آمریکایی  دلیل در پروژه
هاي   شایان ذکر است این محققین، وجود توانمندي. اند  بوده
اند که   کنندگان را مفروض گرفته  ناورانه الزم در تأمینف

هاي   لذا الزم است قبل از آغاز طرح. تواند صحیح نباشد  می
کنندگان، مورد   هاي فناورانه تأمین  توسعه محصول، توانمندي

هاي   ها، پروژه  ارزیابی قرار گرفته و بر اساس این توانمندي
هاي   این صورت، پروژهدر غیر . توسعه مشترك تعریف شوند

توسعه محصول ممکن است با شکست مواجه شده یا متوقف 
شده نرسند و یا در زمان تعیین  شوند، به اهداف از پیش تعیین

  .شده پایان نپذیرند
در ارتباط با  ]14[و همکاران  5در تحقیق دیگري مونکزکا

هاي توسعه  کنندگان در پروژه  ها با تأمین توسعه همکاري بنگاه
هاي فناورانه کنونی   محصول، به لزوم ارزیابی سطح توانمندي

                                                 
1- Lin 
2- Direct Assessment of Technological Capability 
3- Collaborative 
4- Fujimoto 
5- Monczka 

آنها براي . اند  و نیز بررسی نیازهاي فناورانه آینده آنها پرداخته
هاي فناورانه مورد نیاز کنونی و نیز تأمین   تأمین توانمندي

هاي فناورانه آینده بنگاه، بر لزوم پرداختن به   نیازمندي
کنندگان مناسب،   ز قبیل انتخاب تأمینهاي زنجیره تأمین ا  شبکه

هاي   ایجاد رابطه تنگاتنگ با آنها و نیز همسو کردن پروژه
هاي فناورانه   توسعه محصول و فناوري با توانمندي

این محققین همچنین به همسو . اند  کنندگان تأکید نموده  تأمین
هاي دو دسته بنگاه   راه فناوري هاي  نمودن و اتصال نقشه

  .اند  پرداخته) کننده  هاي تأمین ه مادر و بنگاهبنگا(
ها و ابزارهایی براي ارزیابی   با توجه به این نیاز، اخیراً مدل

به . فناوري در صنایع داراي زنجیره تأمین ارائه شده است
سازي تایلند ارائه شده   عنوان مثال، مدلی در صنعت ساختمان

زنجیره تأمین این  هاي فناورانه در  که به ارزیابی توانمندي
پردازد؛ ولی این مدل در سطح کالن بوده و براي   صنعت می

ارزیابی فناوري در سطح زنجیره تأمین یک بنگاه مادر مناسب 
هاي یک   مدل دیگري براي ارزیابی فناوري. ]15[نیست 

. ارائه شده است 6"سریع و کثیف"زنجیره تأمین تحت عنوان 
ئه نتایج در کمترین زمان و علت نامگذاري آن به سریع، ارا

این مدل . ]16[باشد   کثیف به جهت عدم توجه به جزئیات می
نیز در سطح ملی بوده و براي زنجیره تأمین یک بنگاه مادر 

اي از تحقیقات مربوط به ارزیابی  بخش عمده. مناسب نیست
هاي  هاي بنگاه  در زنجیره تأمین مربوط به ارزیابی توانمندي

انتخاب آنها هاي زنجیره تأمین به منظور   حاضر در شبکه
باشد که مدنظر این تحقیق   سپاري تولید قطعات می جهت برون

به دنبال ارزیابی یکپارچه  این تحقیق ].17[باشند   نمی
هاي فناوري به هم پیوسته در سطح شبکه زنجیره تأمین  گروه

که مفهومی جدا از ارزیابی انفرادي ) سبدهاي فناوري(است 
هاي   کنندگان بوده و شامل شبکه زنجیره تأمین فناوري  ینتأم

  .]18[ باشد  مورد نیاز یک بنگاه مادر می
  هاي تأمین فناوري  گیري شبکه  شکل 4- 2

با پیچیده شدن محصوالت و نیز پیچیدگی و تنوع در 
هاي مادر در بستر  هاي اخیر، بنگاه  ها طی دهه  فناوري

هاي وسیعی داده تا   هاي صنعتی کالن، تشکیل شبکه  اکوسامانه
با همکاري همدیگر به صورت هماهنگ و یکپارچه به توسعه 

دید ها در متون ج  این شبکه. محصول و یا فناوري بپردازند

                                                 
6- Quick and Dirty 
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مشهور  1هاي فناوري  مدیریت فناوري و نوآوري، به شبکه
هاي کوچک و بزرگی  ها متشکل از بنگاه  این شبکه. اند  شده

هستند که به صورت اشتراکی اقدام به تحقیق و توسعه، 
ها   طراحی و ساخت محصول و فناوري نموده و انواع فناوري

  .]20و19[نمایند   را به صورت زنجیروار وارد بنگاه می
توان به دو نوع افقی و عمودي   هاي موصوف را می  شبکه

ها براي یک   ها و سازمان هاي افقی، بنگاه  در شبکه. تقسیم کرد
مأموریت مشخص گرد هم آمده و هر یک نقشی را در /هدف

اگر چه ممکن است . مأموریت بر عهده دارند/تحقق آن هدف
کننده و یا   نگهماه/کننده  ها، نقش یکپارچه  یکی از این سازمان

رهبر ارکستر را ایفاء کند ولی همه آنها به دنبال یک هدف 
هاي عمودي، معموالً با یک   در شبکه. باشند  مشخص می

رو هستیم که داراي سطوحی بوده و هر  زنجیره تأمین روبه
ها، خرده دانش و یا   سطح براي سطوح باالتر قطعات، مجموعه

ها برخالف   این شبکه در. کند  می) خلق(فناوري تولید 
هاي افقی، هر بنگاه با توجه به سطح خویش در رده   شبکه
. باشد  کنندگان، به دنبال تحقق هدف آن رده خاص می  تأمین

در انتهاي این زنجیره نیز معموالً یک سازمان بزرگ وجود 
کننده را ایفاء کرده و تمامی اهداف   دارد که نقش یکپارچه

کنندگان را در قالب   متعدد شبکه تأمینهاي مختلف سطوح   رده
  .]21[نماید   یک محصول و یا فناوري، یکپارچه می

در . ها با همدیگر متفاوت است  گیري این شبکه  نحوه شکل
هاي افقی در طول زمان و به صورت   حالی که شبکه

غیرعمدي در بستر اکوسامانه محیطی یک صنعت خاص و یا 
هاي   گیرند شبکه  شکل می در یک منطقه جغرافیایی مشخص

عمودي به صورت عامدانه از طرف یک بنگاه و یا رهبر شبکه 
هاي   با توجه به طراحی عامدانه شبکه. شوند  طراحی می

هاي آن از   عمودي، الزم است که قبل از طراحی گره
ها مطلع گرههاي حاضر در این  هاي موجود بنگاه  توانمندي
اهمیت موضوع ارزیابی  به همین خاطر است که. گردید

  . ]22[باشد   ها دوچندان می  فناوري در این شبکه
  ها  ارزیابی فناوري در سطح شبکه 5- 2

باالتري    ها از پیچیدگی  مدیریت فناوري در سطح شبکه
برخوردار بوده و به همین دلیل ارزیابی فناوري نیز در این 

هایی که  بنگاهدر این میان، . ها نیازمند توجه بیشتري است بنگاه

                                                 
1- Technology Networks 

رو  هاي خاصی روبه  کنند با چالش  در یک شبکه عمل می
هاي   ها نه تنها باید به ارزیابی سبد فناوري این بنگاه. هستند

راستایی  خود بپردازند بلکه باید این کار را در هماهنگی و هم
هاي فعال در شبکه و در ارتباط با   ها یا سازمان با دیگر بنگاه
هرچند . ]23[هاي فناورانه آنان انجام دهند   ديارزیابی توانمن

که در اکثر مواقع ممکن است که فرآیند ارزیابی توسط بنگاه 
ها نیز بر حسب  رهبر در شبکه انجام پذیرد ولی سایر بنگاه

جایگاه خویش در شبکه اقدام به ارزیابی فناوري در ارتباط 
هاي  ردههاي  هاي بنگاه  هاي خویش و نیز فناوري  با فناوري

  .نمایند  تر می پائین
هاي افقی و عمودي نیز   انگیزه ارزیابی فناوري در شبکه

هاي افقی   در حالی که ارزیابی فناوري در شبکه. متفاوت است
هاي متفاوتی از قبیل بهبود   به صورت گسسته و با انگیزه

جایگاه خویش در شبکه یا رقابت با سایر رقبا حاضر در 
هاي عمودي این ارزیابی به   ذیرد در شبکهپ  شبکه انجام می

هاي  صورت متمرکز و به هم پیوسته و با همکاري سایر بنگاه
درگیر، حول یک محصول و یا فناوري خاصی براي توسعه 

  .]24[پذیرد   بنگاهی صورت می هاي بین همکاري
ها  هاي تأمین بنگاه  هاي عمودي، زنجیره  مصداق بارز شبکه

ها بنگاه مادر با محوریت یک محصول   شبکه در این. باشند  می
در حین . نمایند  ها می  یا فناوري اقدام به طراحی این شبکه

طراحی زنجیره تأمین یا در حین توسعه محصول و فناوري 
هاي  هاي فناورانه بنگاه  خاص، لزوم انجام ارزیابی از توانمندي

که اینجاست . گردد  حاضر در شبکه زنجیره تأمین مطرح می
کننده   هاي بنگاه مادر به عنوان یکپارچه  محصوالت و فناوري

هاي  هاي ارزیابی عمل نموده و مرکز توجه تمامی بنگاه  پروژه
  .]26و25[گیرد   حاضر در زنجیره تأمین قرار می

دهد که محققین   مرور موضوع ارزیابی فناوري نشان می
. اند  بسیاري با رویکردهاي مختلف به این موضوع پرداخته

برخی از محققین در سطح بنگاه، برخی دیگر در سطح ملی و 
برخی نیز از منظرهاي محصولی و یا فرآیندي به موضوع 

با توجه به اینکه در مبحث ارزیابی فناوري، . اند  نگریسته
تمرکز اصلی این تحقیق ارزیابی فناوري در سطح زنجیره 

توان دو  یبندي پیشینه تحقیق، م  باشد در جمع  تأمین می
در رویکرد اول، محققین . رویکرد مشخص را شناسایی نمود

صرفاً در (هاي مختلف براي ارزیابی فناوري   به ارائه مدل
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اند و  پرداخته )سطح یک بنگاه و بدون توجه به زنجیره تأمین
در رویکرد دوم، محققین در حین پرداختن به موضوع 

ي توسعه محصوالت، کنندگان با بنگاه مادر برا  همکاري تأمین
بدون (اند   توجه به ارزیابی فناوري آنها را نیز ضروري دانسته

. )ارائه راهکاري براي ارزیابی فناوري در سطح زنجیره تأمین
در نقطه تالقی این دو رویکرد، نیاز به مدلی براي ارزیابی 

. شود هاي مادر نمایان می فناوري در سطح زنجیره تأمین بنگاه
هدف این مقاله، ارائه مدلی یکپارچه براي  به همین دلیل

ارزیابی فناوري در سطح زنجیره تأمین یک بنگاه مادر تعریف 
  .گردید

  
  پژوهششناسی   روش -3

. رویکرد حاکم بر تحقیق حاضر کیفی و استقرایی است
. ها در سه مرحله انجام گرفته است  آوري و تحلیل داده جمع

مطالعه متون قبلی و بررسی ابتدا و در مرحله نخست ضمن 
هاي مادر خودروسازي و متعاقب آن  مستندات تجربی بنگاه

هاي عمیق و اکتشافی با خبرگان و تحلیل این   انجام مصاحبه
. ، یک مدل اولیه طراحی گردید1ها به روش تحلیل تم مصاحبه
گیري نظري و با استفاده از  شوندگان بر اساس نمونه مصاحبه
از مدیران و  ]28و27[ 2برفی ي و گلولها  هاي خوشه  روش

کارشناسان شاغل در مراکز مطالعات راهبردي فناوري، مراکز 
کنندگان   تحقیق و توسعه محصول، مراکز مهندسی و ابرتأمین

. اند  خودرو انتخاب شده  هاي خودروسازي سایپا و ایران گروه
در مرحله دوم جهت کسب اطمینان از کیفیت و اعتبار مدل 

شده، مدل مذکور با استفاده از روش گروه کانونی در   یطراح
معرض قضاوت خبرگان و متخصصین صنعتی قرار گرفته 

روش گروه کانونی، ابزاري است که به کمک آن . است
تواند نظر مشترك افراد را نسبت به پدیده مورد   پژوهشگر می

  .]29[مطالعه بررسی نماید 
ق به این ترتیب بوده اجراي روش گروه کانونی در این تحقی

اي با موضوع فناوري و با حضور کارشناسان   که ابتدا جلسه
هاي مرتبط شاغل در مراکز توسعه راهبرد، مراکز توسعه   حوزه

هاي بزرگ  کنندگان بنگاه  محصول، مراکز مهندسی و ابرتأمین
شده به این گروه ارائه   خودروسازي تشکیل و مدل طراحی

                                                 
1- Theme Analysis 
2- Snowball Sampling 

هاي مدل در قالب سئواالت   ها و مؤلفه  تمدر ادامه، تمامی . شد
نظرات   متعدد از طرف محققین در جلسه مطرح و نقطه

ها به دقت ثبت و به صورت   پاسخ. حاضرین اخذ گردید
برخی اصالحات در مدل . زمان مورد تحلیل واقع شدند هم

انجام و نسخه نهایی به تأیید گروه کارشناسی رسیده و 
  .تصدیق گردید

مدل از طریق بکارگیري آن  3پذیري  سوم، کاربست در مرحله
در دو مورد عملی مختلف در یک بنگاه مادر خودروسازي 

پذیري   شرح مفصل ارزیابی کاربست. مورد آزمون قرار گرفت
  .مدل در بخش پنجم مقاله ارائه شده است

  
 پژوهشهاي   یافته -4

بخش اول  :.اند هاي تحقیق در سه بخش مجزا ارائه شده  یافته
ها و بررسی   شده از مصاحبه  به معرفی مدل مفهومی استنتاج

این مدل شامل ارتباط الگوریتمی . اسناد اختصاص دارد
هاي   هاي حاصل از تحلیل داده  اي از تم  مجموعه
ریزي فناوري در سطح شبکه  طرح. باشد  شده می  آوري  جمع

حصول و زنجیره تأمین، طراحی واحدهاي فناوري راهبردي م
هاي ریاضی   هاي فناوري مربوطه، توسعه رابطه  تعریف بسته

ها   محاسبه نمرات ارزیابی میزان جذابیت و توانمندي فناوري
یافته ارزیابی فناوري از   در سطح شبکه و طراحی ماتریس بسط

ها   در بخش دوم، ضمن تشریح اجزاء و مؤلفه. اهم آنها هستند
آنها، به نحوه طراحی آن مدل و نحوه ترسیم روابط بین 

در نهایت در بخش سوم، اجراي گام به گام مدل . ایم  پرداخته
هاي فناوري،  شده با هدف ارزیابی یکپارچه گروه  طراحی

موارد تحت مطالعه در سطح شبکه زنجیره تأمین بنگاه مادر 
  .مورد نظر ارائه شده است

  مدل مفهومی ارزیابی فناوري در زنجیره تأمین 1- 4
آوري شده که از طریق انجام   هاي جمع  پس از تحلیل داده

هاي   ها و تم  اند مؤلفه مصاحبه و بررسی اسناد به دست آمده
شده مرتبط با ارزیابی فناوري در شبکه زنجیره تأمین   استخراج

ترکیب منطقی و الگوریتمی . بندي شدند  یک بنگاه مادر دسته
ي را براي ارزیابی ها، چارچوب مفهومی جدید  این مؤلفه

  .)1شکل (فناوري در سطح زنجیره تأمین شکل داد 
  :پردازیم  در ادامه به تشریح گام به گام مدل مفهومی فوق می

                                                 
3- Applicability 
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  ریزي فناوري در شبکه زنجیره تأمین طرح 2- 4
ریزي یک محصول، به طور  هاي مادر در حین طرح بنگاه
ل و نیز هاي مربوط به آن محصو  ریزي فناوري زمان به طرح هم
هاي مربوط به فرآیندهاي توسعه آن   ریزي فناوري طرح
هاي فناورانه   ریزي بر اساس توانمندي این طرح. پردازند  می

یکی از خبرگان و متخصصین . پذیرد  کنندگان صورت می  تأمین
حوزه تدوین راهبرد فناوري و نیز یکی از کارشناسان مهندسی 

ي ایران که در این هاي مادر خودروساز خودرو در بنگاه
به دلیل "ند که کردتحقیق مورد مصاحبه قرار گرفتند، بیان 

ها و   هاي مادر به توانمندي گیران بنگاه  عدم توجه تصمیم
کنندگان و نیز عدم تأمین   هاي فناورانه تأمین  قابلیت
گذاري به   هاي الزم براي آنها جهت انجام سرمایه  جذابیت

اي فناورانه، تعداد قابل توجهی از ه  منظور توسعه توانمندي
هاي مادر با شکست  هاي توسعه محصول در بنگاه  پروژه

  ."مواجه شده است
هاي   هایی که در طرح  فناوري"کارشناس دیگري معتقد بود که 

شوند حاصل   توسعه محصول و فرآیند جدید بکار گرفته می
ها  بنگاهاي از   هاي متعدد توسعه فناوري در شبکه  ترکیب پروژه

هاي  لذا بنگاه. باشند  هاي تأمین گسترده می  و در قالب زنجیره
باید اطالعات الزم در خصوص زمان توسعه محصول   مادر می

ها و منابع مورد نیاز براي پشتیبانی از   و فرآیند، توانمندي
هاي توسعه را با زنجیره تأمین خویش به اشتراك   فعالیت
  ."بگذارند

  

  
  مدل مفهومی ارزیابی فناوري در زنجیره تأمین) 1شکل 

تأکید اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران بر لزوم 
هاي توسعه محصول و   کنندگان در طرح  دادن تأمین  مشارکت

هاي مادر، گواهی بر اهمیت موضوع ارزیابی  فناوري بنگاه
موفق هرگونه طرح  چرا که اجراي. باشد  هاي آنها می  توانمندي

کنندگان، مستلزم آگاهی از میزان و   توسعه مشارکتی با تأمین
  .هاي فناورانه آنها است  سطح توانمندي

 طراحی زنجیره تأمین فناوري 3- 4

هاي مادر عالوه بر زنجیره تأمین سنتی خود  بنگاه
، با زنجیره تأمین دیگري )ها و قطعات  کنندگان سامانه  تأمین(

و هستند که از آن تحت عنوان زنجیره تأمین ر نیز روبه
مادر،    هاي متنوع مورد نیاز بنگاه  فناوري. شود  یاد می 1فناوري

زمان با  هم. گردد  از طریق زنجیره موصوف تأمین می
ریزي محصول و فرآیندهاي تولید آن در بنگاه مادر،  طرح
یاز هاي مورد ن  توان نسبت به طراحی زنجیره تأمین فناوري  می

به عنوان مثال، یک خودرو به عنوان . بنگاه مادر اقدام نمود
هاي متعددي   ، داراي فناوري(CoPS) 2یک محصول پیچیده
است که هریک کارکردي را  3هاي محصول  از جنس فناوري

استفاده از یک یا چند فناوري . کنند  در محصول پشتیبانی می
هاي   ناوريکند که بعضی از ف  جدید در محصول، ایجاب می

در فرآیندهاي طراحی، ساخت و مونتاژ، تست و (فرآیندي 
  .نیز در بنگاه مادر تغییر کنند )...

هاي محصول معموالً خود را در یکی از   نظر به اینکه فناوري
ها   سازند تغییر در این فناوري  متجلی می 4اجزاء محصول

هاي   ريمعادل تغییر در اجزاء بوده و در نتیجه، تغییر در فناو
فرآیندهاي طراحی، ساخت و تست اجزاء را نیز ایجاب 

هاي موصوف از مرحله طراحی تا ساخت و   فناوري. کند  می
عرضه محصول نهایی به مشتریان، به صورت زنجیروار به هم 

اند تا کارکردهاي مختلف و متعدد را در محصول   وصل شده
به ها که   بخش محدودي از فناوري. نهایی محقق کنند

و مونتاژ و ) معماري(محصول نهایی و یا فرآیندهاي طراحی 
شوند در بنگاه مادر وجود داشته و مورد   تست آن مربوط می

                                                 
1- Technology Supply Chain 
2- Compex Products & Systems (CoPS) 

کـاربرد علـوم و   "شده از فناوري محصول در این مقاله عبـارت اسـت از    تعریف پذیرفته -3
 محصـول خاصـی را در   کـارکرد در محصـول کـه    هایی  زمیمکان خلقدر  يکاربرد هاي  دانش

 ."کنند  می) محقق(پشتیبانی 

و یـا بـه تعبیـر رایـج در      Module ،Componentمنظور از اجزاء محصول در اینجـا   -4
 .است Chunkصنعت خودرو 
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ولی بخش قابل توجهی از این . گیرند  استفاده قرار می
ها در پهنه زنجیره تأمین سنتی و یا زنجیره تأمین   فناوري

هاي به هم   نجیرهبنابراین از ترکیب ز. شوند  فناوري یافت می
هاي فناوري، زنجیره تأمین فناوري یک بنگاه مادر  متصل گروه

  .شکل خواهد گرفت
  واحدهاي فناوري راهبردي محصول 4- 4

هاي مربوط به محصول نهایی یک بنگاه   سامانه مقاله،در این 
هاي مختلف فناوري تعریف گردیده و  مادر کانون تمرکز گروه

هاي سطح   کننده تمامی اجزاء و فناوري  به عنوان یکپارچه
با الهام از مرور متون قبلی . ]30[نمایند   زنجیره تأمین عمل می
از هرگونه هاي تحقیق، جهت جلوگیري   و نیز بر اساس یافته

پراکندگی رفتاري و احیاناً متضاد در حین انجام ارزیابی 
هاي فناوري متعدد گستره شبکه زنجیره تأمین و براي  گروه

ایجاد انسجام و هموستگی متدولوژیک در فرآیند ارزیابی در 
ها و   هایی که در سامانه سطح شبکه، مدول فناوري

ه و در ارتباط شد 1هاي یک محصول نهایی جاسازي  زیرسامانه
 2یابند را واحد فناوري راهبردي محصول  با آنها توسعه می

(SPTU) ها و   بسته به تعداد و نوع سامانه. نامیم  می
هاي یک محصول، بنگاه مادر با واحدهاي فناوري   زیرسامانه

واحدهاي فناوري راهبردي . متعددي مواجه خواهد بود
ریزي محصول و  هاي طرح  محصول به عنوان خروجی فعالیت
باشند که در مدل مفهومی   فناوري در سطح زنجیره تأمین می

این واحدها در واقع به عنوان . اند  نیز نشان داده شده 1شکل 
هاي   ها در سطح شبکه گیري  کننده تصمیم  واحدهاي منسجم

  .نمایند  زنجیره تأمین یک بنگاه مادر عمل می
اي به هم   یک یا مجموعهدر این عبارت اشاره به  "واحد"واژه 

هاي محصول معموالً در یک   فناوري. ها دارد  پیوسته از فناوري
یابند که در متون معماري   می 3موجودیت فیزیکی تجسم

. شود  محصول از آن تحت عنوان ماژول یا چانک یاد می
در این عبارت اشاره به اهمیت  "راهبردي"همچنین کلمه 

ت ممکن است از نیاز مشتري، این اهمی. واحد فناوري دارد
فاکتورهاي کلیدي موفقیت بازار و یا راهبرد کالن بنگاه نشأت 

هاي مرتبط با الکترونیک خودرو   به عنوان مثال فناوري. گیرد
  .شوند  هاي خودروساز راهبردي محسوب می براي بنگاه

                                                 
1- Embedded 
2- Strategic Product Technology Unit; SPTU 
3- Embody 

، تابعی از یک (U)یک واحد فناوري راهبردي محصول 
شده از یک محصول و یا یکی از   مکانیزم معماري و طراحی

، به همراه (Ch)هاي آن محصول در قالب یک چانک   سامانه
 (T)هاي مختلف محصولی و فرآیندي   ترکیبی از فناوري

تعریف یک واحد فناوري . باشد  شده در آن چانک می  جاسازي
  .ارائه شده است) 1(راهبردي محصول در رابطه 

  
  :1رابطه 

U= f (Ch ,T) 
Ch: Chunk , T: Technology 
U: (SPTU1 , SPTU2 , SPTU3 …) 
T: (X ,Y) 
X: (x1 , x2 , x3 …)  
Y: (y1 , y2 , y3 …)  

  
نشان داده شده  Xتوانمندي فناورانه بنگاه مادر که با 

هاي فرآیندي در طراحی، ساخت و   اي از فناوري  مجموعه
معرف  Yبه همین ترتیب . شود  را شامل می... مونتاژ، تست و 
کنندگان است که در   هاي فرآیندي تأمین  مجموعه فناوري

  .گیرند  ارتباط با واحد فناوري محصول قرار می
  هاي فناوري هموسته گروه 5- 4

ها و اجزاء محصول   بر اساس نوع معماري محصول، زیرسامانه
نهایی و در نهایت واحدهاي فناوري راهبردي محصول 

متناظر با هر زیرسامانه، یک  به این ترتیب. شوند  مشخص می
به تبع آن، . یا چند فناوري محصول قابل شناسایی است

اي که براي تجسم یافتن واحد فناوري  هاي فرآیندي  فناوري
راهبردي محصول در یکی از اجزاء محصول نهایی الزم 

ها از   به دلیل اینکه این فناوري. هستند شناسایی خواهند شد
راهبردي محصول در ارتباط بوده  یک طرف با واحد فناوري

هاي   به هم مرتبط از فعالیت   و از طرف دیگر در یک زنجیره
، طراحی، ساخت، مونتاژ، تست و )تعیین معماري(ریزي  طرح
و نیز طراحی، ساخت، ] در بنگاه مادر[محصول نهایی ... 

گیرند   قرار می] کنندگان  در تأمین[ها   زیرمجموعه... تست و 
هاي فناوري  گروه. نامیم  می 4هاي فناوري هموسته گروهآنها را 

هاي مرتبط   فناوري 5شامل بسته) هاYها و Xترکیب (هموسته 
با هر یک از واحدهاي فناوري راهبردي محصول هستند که 

                                                 
4- Homogamic Technology Groups (HTG) 
5- Package 
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هاي  میزان تسلط به آنها، توانمندي فناورانه بنگاه مادر و بنگاه
در محصول نهایی کننده را در تحقق کارکرد مورد نظر   تأمین

به عنوان مثال اگر کارکرد ایمنی را در یک . دهد  نشان می
خودرو در نظر بگیریم سیستم کیسه هوا یکی از اجزاء یا 

هاي خودرو است که در تحقق این کارکرد نقش   زیرسامانه
ها، چاشنی و   هر کدام از مجموعه حسگرها، بالشتک. دارد

یک واحد فناوري راهبردي مواد منفجره و نیز سامانه کنترلی، 
دهند که در ارتباط با یکدیگر عمل   محصول را تشکیل می

براي . سازند  کرده و کارکرد ایمنی را در کیسه هوا محقق می
تعبیه کیسه هوا در خودرو، بنگاه مادر باید به دانش معماري و 

مسلط باشد تا ارتباط این ) خودرو(طراحی محصول نهایی 
را به دقت تحلیل کرده و تأثیر اضافه شدن جزء با اجزاء دیگر 

کیسه هوا به خودرو را در عملکرد کلی خودرو مورد بررسی 
به عنوان یک (طراحی، ساخت و تست کیسه هوا . قرار دهد

. هاي فناورانه از جنس فرآیندي است  نیازمند توانمندي) کل
تجمع  1کننده رده اول  ها معموالً در تأمین  این توانمندي

طراحی، ساخت و تست هر یک از اجزاء کیسه هوا . یابند  می
سازي،   متالورژي، قالب(هاي فرآیندي   نیز نیاز به فناوري

دارد که معموالً توسط ) کاري  گري و ماشین  ریخته
مجموعه . شوند کنندگان رده دوم به بعد بکار گرفته می  تأمین
فناوري هموسته آن  هاي هاي فرآیندي، به عنوان گروه  فناوري

  .شوند  محسوب می] در اینجا کیسه هوا[زیرسامانه 
هاي   بدیهی است که یک بنگاه مادر به صرف اینکه مکانیزم

کیسه هوا را درك کرده و قادر است آن را در خودرو طراحی 
تواند نسبت به استفاده از آن در محصول   و مونتاژ کند نمی

هاي   را که وجود توانمنديچ. نهایی خود اطمینان داشته باشد
. فناورانه در زنجیره تأمین نیز براي تحقق این مهم الزم است

گیري   نیاز تصمیم ها، پیش  به همین دلیل ارزیابی این توانمندي
. آید  در مورد واحد فناوري راهبردي محصول به شمار می

هاي مادر، با توجه به خانواده محصوالت  طبیعی است که بنگاه
کنندگان کلیدي خود در رده اول   ن تعداد تأمینو همچنی

هاي متعدد و   زنجیره تأمین، در یک زمان معین با پورتفوي
  .باشند  هاي فناوري سروکار داشته   مختلفی از این بسته

ارزیابی جذابیت واحدهاي فناوري راهبردي محصول از منظر 
طور بنگاه مادر و زنجیره تأمین متفاوت بوده که الزم است به 

                                                 
1- Tier One 

کنندگان   توانمندي بنگاه مادر و تأمین. جداگانه صورت پذیرد
آن در ارتباط با هر یک از واحدهاي فناوري راهبردي 

ها در ارتباط با  که در واقع توانمندي این بنگاه(محصول 
باید به صورت   نیز می) هاي فناوري هموسته است گروه

ین سپس اطالعات ا. جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد
گیري در مورد   زمان براي تصمیم ها یکپارچه شده و هم  ارزیابی

واحدهاي فناوري راهبردي محصول مورد ) سبد(پورتفوي 
استفاده قرار گیرد که موضوع بخش بعد را به خود اختصاص 

  .دهد  می
ارزیابی یکپارچه واحدهاي فناوري راهبردي محصول  6- 4

  تأمین  در سطح بنگاه مادر و زنجیره 
ر ارتباط با ارزیابی واحدهاي فناوري راهبردي محصول در د

بایست جذابیت در دو سطح بنگاه   شبکه زنجیره تأمین، می
بدیهی است که . مادر و زنجیره تأمین مورد ارزیابی قرار گیرد

منطق حاکم بر ارزیابی جذابیت فناوري از منظر بنگاه مادر و 
اکثر کارشناسانی که  به اعتقاد. باشد  کنندگان متفاوت   تأمین

اند منطق حاکم بر بنگاه مادر از   مورد مصاحبه قرار گرفته
هاي مشتریان و کسب   و توجه به خواسته 2جنس کشش بازار

در صورتیکه منطق حاکم بر . مزیت رقابتی در مقابل رقبا است
که ریشه در نوع رفتار (کنندگان عالوه بر کشش بازار   تأمین

نیز  3تواند از فشار فناوري  می )کنندگان دارد  بنگاه مادر با تأمین
  .متأثر شود

هاي فناورانه بنگاه مادر در طراحی،   به طریق مشابه، توانمندي
هاي   با توانمندي] محصول نهایی[ساخت، مونتاژ و تست 

اجزاء ... [کنندگان در طراحی، تولید و تست و   فناورانه تأمین
یز متفاوت بوده و نیازمند ن] هاي محصول نهایی  و زیرسامانه

به این ترتیب، ما با چهار ارزیابی . ارزیابی جداگانه است
رو هستیم؛ ارزیابی جذابیت واحدهاي فناوري  مختلف روبه

کنندگان و   راهبردي محصول از منظر بنگاه مادر و تأمین
کنندگان در   ارزیابی توانمندي فناورانه بنگاه مادر و تأمین

ارزیابی توانمندي (اوري راهبردي محصول ارتباط با واحد فن
در ادامه به  ).هاي فناوري هموسته این دو در ارتباط با گروه
بنگاه (هاي ارزیابی در هر دو سطح   بررسی معیارها و روش

  .خواهیم پرداخت) کنندگان  مادر و تأمین

                                                 
2- Market Pull 
3- Technology Push  
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 ارزیابی واحدهاي فناوري و روش معیارها 6-1- 4
  راهبردي 

تحقیق ما به دنبال توسعه یک متدولوژي  نظر به اینکه در این
عمومی براي ارزیابی فناوري در سطح بنگاه مادر و 

کنندگان هستیم لذا به دنبال تعیین دقیق معیارهاي   تأمین
ارزیابی نبوده و تنها معیارهایی را به صورت عمومی و بر 

  .ایم  اساس نظر خبرگان ارائه نموده
از منظر «راهبردي محصول ارزیابی جذابیت واحد فناوري 

  :تواند با ترکیبی از معیارهاي زیر صورت گیرد  می» بنگاه مادر
 تأثیر فناوري بر عوامل کلیدي موفقیت بازار؛ ×

بخشی به محصوالت و   تأثیر فناوري بر تنوع ×
 وکارها؛  کسب

 هاي کلیدي عملکردي؛  تأثیر فناوري بر شاخص ×

 موقعیت فناوري در چرخه عمر؛ ×

 ها؛  رچه شدن فناوري با سایر فناوريقابلیت یکپا ×

 .فناوري محصول 1پذیربودن  ساخت ×

از منظر «ارزیابی جذابیت واحد فناوري راهبردي محصول 
تواند با ترکیبی از معیارهاي زیر صورت   می» کنندگان  تأمین
  :گیرد
 مشترك؛ 2جایگاه فناوري در ایجاد آرمان راهبردي ×

 کننده؛  تأمینکار   و  بخشی فناوري به کسب  تنوع ×

 کننده؛  بخشی فناوري به محصوالت تأمین  تنوع ×

زنی   اثر فناوري در افزایش قدرت چانه ×
 کنندگان؛  تأمین

 .موقعیت فناوري در چرخه عمر ×

تواند بر اساس   می» هاي فناورانه بنگاه مادر  توانمندي«ارزیابی 
  :معیارهاي زیر صورت گیرد

نده قابلیت طراحی معماري محصول در برگیر ×
 فناوري؛

 قابلیت تکوین محصول و فرآیند مونتاژ آن؛ ×

 قابلیت ساخت و تولید محصول و فناوري؛ ×

 هاي جدید؛  سازي داخلی فناوري  قابلیت یکپارچه ×

 سازي خارجی فناوري جدید؛  قابلیت یکپارچه ×

                                                 
1- Manufacturability 
2- Strategic Vision 

قابلیت استفاده از فناوري در تحقق راهبرد افقی  ×
 .ها بنگاه

تواند بر   می» کنندگان  نه تأمینهاي فناورا  توانمندي«ارزیابی 
 :اساس معیارهاي زیر صورت گیرد

 قابلیت طراحی و تکوین اجزاء فناوري؛  ×

 ساخت اجزاء فناوري؛   قابلیت ×

 هاي آزمایشگاهی و تست اجزاء فناوري؛    قابلیت ×

 پذیري و سرعت عمل در ساخت و تولید؛  انعطاف ×

 .تسلط به کلیه استانداردهاي الزم ×

هاي ارزیابی جذابیت و   نمودن معیارها و شاخص  پس از نهایی
کنندگان، باید نسبت   ممیزي توانمندي براي بنگاه مادر و تأمین

هاي   هر یک از شاخص) اوزان(به تعیین میزان اهمیت 
شده اقدام و بر اساس آن میزان جذابیت واحد فناوري   تعیین

راهبردي محصول را به طور جداگانه براي بنگاه مادر و 
  .کنندگان محاسبه نمود  تأمین

میزان جذابیت واحدهاي فناوري راهبردي محصول براي بنگاه 
  :گردد  محاسبه و تعیین می 2کننده از طریق رابطه   مادر یا تأمین

  :2رابطه 

  =   W ∗ A        میزان جذابیت واحد فناوري i   
j = 1, 2, 3, …, m     

  :که در آن
Aij  = وضعیت فناوريi جذابیت    ارتباط با شاخص درj ؛  
Wj = وزن شاخص جذابیت j ؛  

j = تعداد شاخص ارزیابی جذابیت 

کنندگان در   به همین ترتیب میزان توانمندي بنگاه مادر و تأمین
 3ارتباط با واحد فناوري راهبردي محصول، از طریق رابطه 

  .شود  محاسبه و تعیین می
  :3رابطه 

  = ∏ (W     ∗ C  ) کننده   تأمین/میزان توانمندي بنگاه مادر
   i در رابطه با واحد فناوري

j = 1, 2, 3, …, m     
  :که در آن

Cij  =کننده در فناوري   تأمین/وضعیت بنگاه مادرi  و در
  ؛ j   ارتباط با قابلیت فرآیندي

Wj = وزن شاخص قابلیت فرآیندي j ؛  j = تعداد شاخص قابلیت فرآیندي  
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داشت که در محاسبه میزان جذابیت واحدهاي  باید توجه
کننده، از میانگین وزنی   تأمین/فناوري محصول براي بنگاه مادر

ولی در مورد محاسبه میزان توانمندي بنگاه . شود  استفاده می
توان از میانگین   کننده در یک واحد فناوري، نمی  تأمین/مادر

حاکم  "و"طق وزنی استفاده کرد زیرا در مورد توانمندي، من
کننده   تأمین/بدین معنی که بنگاه مادر. "یا"نه منطق  ،است
هاي   گروه فناوري(هاي فرآیندي   باید در تمام قابلیت  می

مرتبط با یک واحد فناوري راهبردي محصول، از  )هموسته
نبود توانمندي الزم در یکی . یک حداقل نسبی برخوردار باشد

هاي گروه، بدین معنی است که آن فناوري به   از فناوري
گیري از   شود که بهره  صورت گلوگاه عمل نموده و باعث می
  .پذیر نباشد  واحد فناوري راهبردي در محصول امکان

  فناوري ارزیابی جدید ماتریسطراحی  6-2- 4
توانمندي، یکی از ابزارهاي -هاي ارزیابی جذابیت  ماتریس

ریزي راهبردي فناوري به شمار   اصلی و مهم در برنامه
ها، وضعیت فناوري را بر اساس دو   این ماتریس. ]4[روند   می

شاخص جذابیت فناوري و توانمندي بنگاه در آن فناوري 
هاي موجود این ماتریس در متون،   نسخه. دهند  نشان می

جذابیت و توانمندي فناوري را براي زنجیره تأمین در نظر 
ارائه شده  2ها در شکل   یک نمونه از این ماتریس. گیرند  نمی
  .است

 هاي ارزیابی جذابیت و توانمندي  ماتریس) 2شکل 

در صورتی که بخواهیم نمرات ارزیابی جذابیت و توانمندي 
هاي فوق   کنندگان را از طریق ماتریس  بنگاه مادر و تأمین
هاي هموسته مفهوم خود را از   هاي فناوري تحلیل نمائیم گروه
براي پرهیز از این خطا، براي انعکاس . دست خواهند داد

یره تأمین، نیاز یکپارچه و پیوسته نمرات ارزیابی در سطح زنج
هاي   لذا با استفاده از یافته. تري وجود دارد به ماتریس جامع
هاي تحقیق نسخه جدیدي از این ماتریس   حاصل از داده

زمان ارزیابی واحدهاي  طراحی شده است که به صورت هم

کنندگان   فناوري راهبردي محصول را در بنگاه مادر و تأمین
گیري یکپارچه در رابطه با   منعکس و زمینه را براي تصمیم

این . نماید  واحدهاي فناوري راهبردي محصول فراهم می
این . نامیم  می 1یافته ارزیابی فناوري  ماتریس را ماتریس بسط

که به ) 22*22=16(خانه مجزا است  16ماتریس داراي 
زمان میزان جذابیت فناوري براي بنگاه  صورت یکپارچه و هم

ن آن و نیز میزان توانمندي آنها در ارتباط کنندگا  مادر و تأمین
  ).3شکل (گذارد   با فناوري مورد نظر را به نمایش می

  یافته ارزیابی فناوري  ماتریس بسط) 3شکل 

راهبرد بنگاه در ارتباط با هر یک از واحدهاي فناوري بر 
ماتریس فوق  کنندگانش در  بنگاه مادر و تأمین   اساس وضعیت

حالت شدنی و  16بر اساس این ماتریس، . گردد تعیین می
هاي فناوري هموسته به شرح ذیل تعریف  موجه براي گروه

  :شود  می
v هم براي بنگاه مادر و : واحدهاي فناوري گروه اول

ها   کننده جذاب باشد و هر دو در این فناوري  هم براي تأمین
 .باشند  توانمند می

v  براي بنگاه مادر جذاب : فناوري گروه دومواحدهاي
هر دو در این . کننده جذاب باشد  نبوده ولی براي تأمین

 .باشند  ها توانمند می  فناوري

v براي هر دو جذاب : واحدهاي فناوري گروه سوم
کننده داراي   بوده ولی بنگاه مادر فاقد توانمندي و تأمین

 .باشد ها   توانمندي در فناوري

v براي بنگاه مادر : اوري گروه چهارمواحدهاي فن
هر دو داراي . کننده جذاب نیستند  جذاب ولی براي تأمین
 .ها هستند  توانمندي باال در فناوري

                                                 
1- Expanded Technology Evaluation Matrix (ETEM) 
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v براي هر دو جذاب : واحدهاي فناوري گروه پنجم
ها بوده   بوده و بنگاه مادر داراي توانمندي باال در فناوري

 .باشد  یکننده فاقد توانمندي الزم م  ولی تأمین

v براي بنگاه مادر : واحدهاي فناوري گروه ششم
بنگاه مادر در . کننده جذاب نیستند  جذاب و براي تأمین

کننده داراي توانمندي   ها فاقد توانمندي و تأمین  فناوري
 .باشد  می

v ها براي هر   فناوري: واحدهاي فناوري گروه هفتم
هر دو در  جذاب بوده ولی) کننده  بنگاه مادر و تأمین(دو 

 .باشند  ها فاقد توانمندي می  این فناوري

v براي بنگاه مادر : واحدهاي فناوري گروه هشتم
بنگاه مادر در . کننده جذابیت ندارند  جذاب ولی براي تأمین

 .کننده فاقد توانمندي است  ها توانمند ولی تأمین  فناوري

v براي بنگاه مادر جذاب : واحدهاي فناوري گروه نهم
بنگاه مادر در . کننده جذاب هستند  ولی براي تأمیننبوده 
 .کننده فاقد توانمندي است  ها توانمند ولی تأمین  فناوري

v ها براي هر دو   فناوري: واحدهاي فناوري گروه دهم
 .باشند  ها توانمند می  غیر جذاب ولی هر دو در فناوري

v براي بنگاه مادر : واحدهاي فناوري گروه یازدهم
بنگاه . باشند  کننده جذاب می  لی براي تأمینغیرجذاب، و

کننده داراي   ها فاقد توانمندي و تأمین  مادر در فناوري
 .باشد  توانمندي می

v براي بنگاه مادر : واحدهاي فناوري گروه دوازدهم
هر دو در . کننده غیر جذاب هستند  جذاب ولی براي تأمین

 .باشند  ها فاقد توانمندي می  فناوري

v براي هر دو : فناوري گروه سیزدهم واحدهاي
ها توانمند ولی   غیرجذاب بوده و بنگاه مادر در فناوري

 .باشند  کننده فاقد توانمندي می  تأمین

v براي بنگاه مادر : واحدهاي فناوري گروه چهاردهم
هر دو در . کننده جذاب هستند  غیرجذاب ولی براي تأمین

 .باشند  ها فاقد توانمندي می  فناوري

v براي هر دو غیر : حدهاي فناوري گروه پانزدهموا
ها فاقد توانمندي ولی   جذاب بوده و بنگاه مادر در فناوري

 .باشد  کننده داراي توانمندي می  تأمین

v براي هردو غیر : واحدهاي فناوري گروه شانزدهم
  .ها فاقد توانمندي هستند  جذاب بوده و هر دو در فناوري

سب در رابطه با هر یک از حاالت تدوین و انتخاب راهبرد منا
گانه فوق، نیازمند ایفاء یک نقش حاکمیتی شایسته از طرف 16

بنگاه مادر در سطح زنجیره تأمین بوده که در بخش بعد به آن 
  .پرداخته شده است

  والدینی فناوري در زنجیره تأمین  مدیریت نیمه 7- 4
در گانه فوق، بنگاه ما16هاي   بر اساس هر کدام از وضعیت

نبود . هاي متفاوتی را اعمال خواهد نمود  رفتارها و سیاست
گذاري   کنندگان جهت انجام سرمایه  جذابیت الزم براي تأمین

جهت توسعه فناوري، عدم وجود اطمینان الزم براي 
کننده که مؤید همکاري مستمر از طرف بنگاه مادر با   تأمین

در شناسایی کنندگان   آنها در آینده باشد ناتوانی تأمین
کنندگان   هاي مورد لزوم از منابع جهانی، ناتوانی تأمین  فناوري

کنندگان توانمند جهانی،   داخلی در ایجاد ارتباط الزمه با تأمین
کنندگان   کافی در تأمین 1هاي جذب فناورانه  نبود ظرفیت

گذاري   داخلی و عدم امکان تأمین سرمایه الزم جهت سرمایه
فناوري، از جمله حاالت مختلف حاصل از  کالن براي انتقال

هایی که با   بر اساس نتایج مصاحبه. باشند  ارزیابی مشکالت می
هاي  هاي فناوري و زنجیره تأمین در بنگاه  متخصصین حوزه

اصلی حاضر در صنعت خودروسازي ایران به عمل آمد قریب 
به اتفاق آنان تأکید داشتند که جهت تأمین جذابیت و نیز 

گذاري و تأمین یک فناوري از   مندي الزم براي سرمایهتوان
کنندگان خارج از کشور نیاز به انجام یک سري   منابع و تأمین

  .هاي ویژه از طرف بنگاه مادر وجود دارد  حمایت
کنندگان از طُرق   باید اقدام به حمایت از تأمین  بنگاه مادر می
ان جهت کنندگ  ایجاد جذابیت براي تأمین. مختلف نماید

گذاري جهت توسعه فناوري، انعقاد   ترغیب آنها در سرمایه
قراردادهاي بلندمدت همکاري با آنها جهت تضمین همکاري 
و خرید فناوري از آنان، ارائه مجوز به آنها جهت حضور در 
بازارهاي خدمات پس از فروش بنگاه مادر، ایجاد ارتباط بین 

ارجی و همچنین کنندگان داخلی خویش با شرکاي خ  تأمین
کنندگان خارجی خویش، کمک به   کنندگان آنان و تأمین  تأمین
ها و سازوکارهاي الزم،   کنندگان در ایجاد زیرساخت  تأمین

پرداخت اولیه،  تأمین بخشی از سرمایه الزم در قالب پیش
هاي مدیریتی، فنی و مهندسی،   همچنین انجام سایر مساعدت
اقداماتی هستند که بنگاه مادر بازرگانی و سیاسی، از جمله 

                                                 
1- Technological Absorptive Capacity 
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هاي محصولی و فرآیندي   جهت تسهیل تأمین فناوري
کنندگان به   هاي توسعه محصول از طریق شبکه تأمین  پروژه

  .آورد  عمل می
محققین این مکانیزم را به عنوان یک سبک مدیریت فناوري 

هاي خودروساز ایرانی شناسایی نموده  در زنجیره تأمین بنگاه
والدینی فناوري در زنجیره   مدیریت نیمه"ا سبک و آن ر
این سبک مدیریتی داراي فواید متعددي . اند  نامیده 1"تأمین

به طوري که ضمن جلوگیري از . باشد  براي بنگاه مادر می
هاي   هاي آن در حوزه  ورود بنگاه مادر و صرف سرمایه

هاي   غیرتخصصی و فراهم آمدن متمرکز نمودن آن در حوزه
هاي شبکه   لی رقابتی، موجب تقویت توانمندياص

هاي مختلف از قبیل طراحی، مهندسی   کنندگان در حوزه  تأمین
. هاي جدید و پیشرفته خواهد گردید  و ساخت فناوري

کنندگان   المللی تأمین  همچنین ضمن توسعه ارتباطات بین
المللی آنها نیز   هاي مدیریت بین  موجب توسعه توانمندي

در نهایت نیز اینکه این سبک مدیریتی، بخشی از . شدخواهد 
کنندگان منتقل   هاي توسعه فناوري را به شبکه تأمین  ریسک

هاي مختلف زنجیره تأمین   نموده و ریسک را در بین شرکت
  .توزیع خواهد نمود

  
  پذیري مدل  بررسی قابلیت کاربست -5

هاي   ترین شبکه  گروه صنعتی سایپا دارنده یکی از وسیع
زنجیره تأمین صنعت خودروسازي در سطح خاورمیانه، به 

، به دنبال X100منظور ارتقاء سطح ایمنی محصوالت خانواده 
طراحی و ساخت سامانه کیسه هوا و نیز نصب سامانه ترمز 

ا براي این کار سایپ. در این خودروها بود (ABS) 2ضدقفل
هاي الزم   مصمم به اتخاذ راهبرد مناسب براي تأمین فناوري

کیسه هوا و ترمز ضدقفل و نیز فرآیندهاي طراحی و ساخت 
به این . کنندگانش بود  آنها در داخل شرکت و در سطح تأمین

منظور تصمیم گرفت قبل از آغاز کار، ابتدا از سطح 
ن حوزه از کنندگانش در ای  هاي خود و شبکه تأمین  توانمندي
پذیري   لذا براي سنجش میزان کاربست. ها مطلع گردد  فناوري

هاي سامانه کیسه   شده، آن را براي ارزیابی فناوري  مدل طراحی
  .ایم  هوا و ترمز ضدقفل در بنگاه مذکور بکار بسته

                                                 
1- Semi-Parenting Technology Management in SC 
2 Anti-Lock Brake System; ABS 

  هوا هاي سامانه کیسه  ارزیابی فناوري 1- 5
ي راهبردي شده، ابتدا واحدهاي فناور  بر اساس مدل طراحی

  :محصولی کیسه هوا ارائه شده است
ü حسگر الکترونیکی؛ 

ü سازي چاشنی و مواد منفجره؛ فعال 

ü تخلیه بالشتک؛ 

ü سامانه کنترلی؛ 

ü ارتباط میان اجزاء.  
عملیات طراحی و ساخت کیسه هوا، شامل فرآیندهاي زیر 

هاي  است که هر یک از این فرآیندها، مستلزم وجود گروه
  :باشند  می فناوري هموسته متعدد

ü طراحی؛  
ü سازي؛  قالب  
ü  ؛)گري و تزریق مواد  ریخته(متالورژي  
ü کاري؛  ماشین 

ü امور آزمایشگاهی و تست.  
هاي مختلف زنجیره تأمین،   اجزاء سامانه کیسه هوا در شرکت

آن در سایپا  3اما طراحی مفهومی. شوند  طراحی و ساخته می
سازي فیزیکی و   لذا یکپارچه. گردد  ریزي و طراحی می طرح

هاي خودرو توسط بنگاه مادر   کارکردي آن با سایر سامانه
ریزي و طراحی کارکردهاي اجزاء آن  طرح. پذیرد  صورت می

باشد   الذکر می  هاي فوق  زیرسامانه 4که شامل طراحی تفصیلی
گستر و با   ط شرکت سازه، توس)هاي دسته اول  فناوري(

  .پذیرد  کنندگان تخصصی انجام می  مشارکت سایر تأمین
بر اساس مدل پیشنهادي، ضمن تعیین معیارهاي ارزیابی، 
میزان جذابیت واحد فناوري فوق براي شرکت سایپا و هر 

   همچنین توانمندي. کنندگان محاسبه گردید  یک از تأمین
نندگان در رابطه با واحد ک  شرکت سایپا و هر یک از تأمین

 -هاي هموسته  گروه فناوري-فناوري مورد نظر از طریق 
به این ترتیب موقعیت واحد فناوري در ماتریس . محاسبه شد

مطابق . (H/L-H/L)یافته ارزیابی فناوري، مشخص شد   بسط
یافته ارزیابی فناوري، این واحد فناوري جزء   ماتریس بسط

یعنی در عین جذاب . گیرد  رار میهاي گروه هفتم ق  فناوري
کنندگان، توانمندي الزم   بودن فناوري براي بنگاه مادر و تأمین

                                                 
3- Concept Design 
4- Detail Design 
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وجود ) کنندگان  بنگاه مادر و تأمین(در هیچ یک از دو سطح 
  .ندارد

  هاي سامانه ترمز ضدقفل  ارزیابی فناوري 2- 5
هاي سامانه ترمز ضدقفل نیز ابتدا اقدام   براي ارزیابی فناوري

تعریف واحدهاي فناوري راهبردي سامانه ترمز ضدقفل  به
  :گردید
ü حسگر الکترونیکی سرعت؛ 

ü ؛ 1واحد کنترل الکترونیکی 

ü ؛ 2واحد کنترل هیدرولیکی 

ü ها؛  سیلندر و سوپاپ 

ü پمپ. 

مشابه سامانه کیسه هوا، عملیات طراحی و ساخت سامانه 
هاي فناوري هموسته ذیل  ترمز ضدقفل نیز شامل گروه

  :باشد  می
ü طراحی؛  
ü سازي؛  قالب  
ü  ؛)گري و تزریق مواد  ریخته(متالورژي  
ü کاري؛  ماشین 

ü طراحی و ساخت بردهاي الکترونیکی؛ 

ü امور آزمایشگاهی و تست.  
معماري و طراحی مفهومی این واحد فناوري در ارتباط با 
سایر قطعات مؤثر و متأثر در خودرو، توسط سایپا انجام 

قطعات مربوط به کارکردهاي هر  طراحی تفصیلی. شود  می
کننده سطح اول که   کدام از اجزاء این سامانه نیز در ابرتأمین

بر اساس . پذیرد  باشد صورت می  گستر می  شرکت سازه
معماري سامانه ترمز ضدقفل، واحدهاي فناوري متعددي براي 

هاي  تر آن در ارتباط با گروه هرکدام از اجزاء سطح پائین
ه مستقر در زنجیره تأمین آن بین شرکت فناوري هموست

تر این شرکت  هاي پائین  کنندگان رده  گستر و تأمین  سازه
  .تعریف شده است

یافته   جایگاه واحد فناوري ترمز ضدقفل در ماتریس بسط
یعنی این واحد . تعیین گردید (H/H-H/L)ارزیابی فناوري 

بدین  .گیرد  هاي گروه پنجم قرار می  فناوري جزء فناوري
ترتیب واحد فناوري موصوف، براي بنگاه مادر و 

                                                 
1- Electronic Control Unit (ECU) 
2- Hydrolic Control Unit (HCU) 

کنندگان داراي جذابیت باال بوده و بنگاه مادر نیز داراي   تأمین
توانمندي فناورانه الزم براي معماري و طراحی مفهومی این 

ولی توانمندي . باشد  می X100واحد فناوري در محصوالت 
ترمز (نه فناورانه الزم براي طراحی، ساخت و تست ساما

  .کننده وجود ندارد  و اجزاء آن براي تأمین) ضدقفل
  
  پذیري مدل  قابلیت تعمیم -6

شده در زنجیره تأمین   گذاري مدل طراحی  تصدیق و صحه
صنعت خودروسازي به منزله محدود شدن آن به این صنعت 

تواند در سایر صنایعی که داراي رژیم دانش و   نیست و می
یم دانش و فناوري صنعت خودروسازي فناوري مشابهی با رژ

بر اساس رژیم دانش و . باشند نیز کاربرد داشته باشد  می
هاي طراحی،   فناوري در صنایع خودروسازي، کلیه فعالیت

. تواند به زنجیره تأمین واگذار گردد  مهندسی و ساخت می
سازي این فرآیندها که به تولید محصول   ولی فعالیت یکپارچه

بدین . پذیرد  گردد در بنگاه مادر صورت می  مینهایی منجر 
صورت که محصول نهایی با حاکمیت بنگاه مادر و با اشتراك 

سپس بسته به . گردد  کنندگان اصلی طراحی می  مساعی تأمین
ها،   نوع معماري محصول، طراحی، مهندسی و ساخت مدول

هاي   هاي حاضر در رده  هاي آنها به شرکت  اجزاء و فناوري
در نهایت با محوریت . گردد  ختلف زنجیره تأمین واگذار میم

قطعات و (ها   هاي و مجموعه  ها، زیرسامانه  بنگاه مادر سامانه
گردد   یکپارچه و محصول نهایی تولید و عرضه می) ها  مؤلفه

]31[.  
  
 گیري  نتیجه -7

هاي تأمین و گسترش عملیات طراحی،   با توسعه زنجیره
هاي مختلف   محصوالت در ردهتکوین و ساخت 

کنندگان یک بنگاه مادر، موضوع ارزیابی فناوري   تأمین
اند که امروزه   ها به خوبی دریافته بنگاه. تر شده است  سخت

ها را در نوردیده و  مدیریت فناوري، مرزهاي سازمانی بنگاه
بر این . هاي نوآوري گسترش پیدا کرده است  در سطح شبکه
اوري که به عنوان یکی از کارکردهاي اصلی اساس ارزیابی فن

مدیریت فناوري مطرح است باید در سطح زنجیره تأمین 
  .انجام پذیرد
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همانگونه که در بررسی پیشینه پژوهش بیان گردید مدل و 
متدولوژي خاصی ارائه نشده که بتواند این مهم را به صورت 
مشخصی در سطح زنجیره تأمین یک بنگاه مادر پشتیبانی 

لذا به دلیل اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق . ایدنم
طراحی مدلی براي ارزیابی فناوري در سطح زنجیره تأمین 

  .یک بنگاه مادر تعریف شد
ارائه هر گونه مدل و یا روش براي ارزیابی فناوري در زنجیره 

هاي   یکی از تفاوت. طلبد  تأمین الزامات خاص خود را می
در سطح یک (هاي انفرادي   زیابیعمده این ارزیابی با ار

این است که در این سطح، بجاي یک فناوري  )شرکت
هاي پیوسته محصول و   هاي متعددي از فناوري گسسته با گروه

کنندگان مواجه هستیم که باید به صورت   فرآیند در عقبه تأمین
  .یکپارچه مورد ارزیابی واقع شوند
فناوري راهبردي واحدهاي "در این تحقیق، سه مفهوم جدید 

مدیریت "و  "هاي فناوري هموسته گروه"، "محصول
مفهوم . معرفی شدند "والدینی فناوري در زنجیره تأمین  نیمه

هاي محصول   اي به هم پیوسته از فناوري  اول به مجموعه
جمعی کارکرد مشخصی را در   شود که به طور دسته  اطالق می

محقق کردن هر کدام براي . کنند  محصول مورد نظر ایجاد می
هاي   اي از فناوري  از کارکردهاي مورد نظر، نیاز به مجموعه

هاي  ها را گروه  ما این مجموعه از فناوري. فرآیندي وجود دارد
هاي مادر با  همچنین بنگاه. فناوري هموسته نامگذاري کردیم
والدینی فناوري، اقدام به ایجاد   استفاده از سبک مدیریت نیمه

هاي فناورانه الزم در گستره   نیز خلق توانمندي جذابیت و
  .نمایند  زنجیره تأمین می

بکارگیري یک فناوري جدید راهبردي در محصول در گستره 
یک شبکه زنجیره تأمین، باید از طریق مشارکت بنگاه مادر با 

چنانچه فناوري مورد نظر . ]32[ کنندگان صورت پذیرد  تأمین
کننده برخوردار   گاه مادر و یا تأمیناز جذابیت باالیی براي بن

. نباشد انگیزه کافی براي محقق کردن آن وجود نخواهد داشت
جذاب بودن یک واحد فناوري براي در اولویت قرار گرفتن 

گذاري الزم است لیکن براي تحقق آن کافی   آن جهت سرمایه
نبوده و الزم است که هر دو بنگاه در فناوري مورد نظر داراي 

  .ندي الزم باشندتوانم
همچنین الزم است نتایج ارزیابی به صورت یکپارچه منعکس 

این امکان را  "يفناور یابیارز افتهی  ماتریس بسط". گردد

کند که با ترکیب نتایج حاصل از دو ارزیابی، به یک   فراهم می
تصمیم یکپارچه در رابطه با واحد فناوري راهبردي دست 

  .یابیم
هاي خودروسازي  به کارشناسان بنگاهمدل پیشنهادي ابتدا 

شامل طراحی، (توسعه محصول جدید    که در حوزه- ایران 
عرضه  -صاحب نظر و تجربه هستند )...، تولید و 1سازي  نمونه

پذیري   سپس کاربست. و اصالحات الزم در آن اعمال شد
هاي کیسه هوا   مدل از طریق بکارگیري آن در رابطه با سامانه

  .ل در شرکت سایپا مورد آزمون قرار گرفتو ترمز ضدقف
گرچه سعی شده است که مدل پیشنهادي محدود به صنعت 
خودروسازي نباشد ولی حصول اطمینان از قدرت 

به عنوان . پذیري آن نیاز به انجام تحقیقات بیشتري دارد  تعمیم
رسد که بکارگیري این مدل در صنایع و   پیشنهاد، به نظر می
هاي آنها و نیز   اصالح مدل بر اساس یافتهمحصوالت دیگر و 

کنندگان در مدل، دو   هاي مختلف تأمین  واردکردن الیه
  .توانند محور مطالعات آتی قرار گیرند  موضوعی هستند که می

  
  تقدیر و تشکر

هاي  نویسندگان مقاله از مدیران، مهندسین و کارشناسان گروه
ارکت خود در خودرو که با مش  خودروسازي سایپا و ایران

جلسات متعدد مصاحبه و گروه کانونی و ارائه نظرات سازنده، 
پذیر کردند صمیمانه تشکر و   انجام این تحقیق را امکان

همچنین از داوران گرانقدر این مقاله که با . کنند  قدردانی می
نظرات حکیمانه خویش در مراحل مختلف داوري باعث پربار 

  .گردد  ز تشکر و قدردانی میشدن محتواي مقاله گردیدند نی
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