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to 8 11 تا 8

بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی توســعه تكنولــوژی، مدیــران ارشــد 

توامنندی هــای  از  درك صحیــح  بــا  بایســتی  اقتصــادی  بنگاه هــای 

تكنولوژیــك ســازمان خــود و شــناخت از تغییــر و تحــوالت روز دنیــا و 

كســب اطــاع از تــاش رقبــا بــرای دســتیابی بــه تكنولوژی هــای نویــن، 

در راســتای رشــد توامننــدی تكنولــوژی ســازمان خــود گام بردارنــد. 

بــه همیــن منظــور مــدل ارزیابــی نیــاز تكنولوژیــك، شــاخصی جهــت 

ــوژی  ــرای اجــرای برنامه هــای تكنول ــاز ب ــن قابلیت هــای مــورد نی تعیی

در كشــورهای در حــال توســعه طراحــی شــده اســت. در ایــن مقالــه بــا 

اســتفاده از مــدل مذکــور، ســطح توامنندی هــای تكنولوژیــك رشكــت آب 

و فاضــاب روســتایی اســتان مركــزی و خــأ موجــود در آن مورد بررســی 

ــدی  ــطح توامنن ــدل س ــن م ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــه و تحلی و تجزی

رشكــت از 9 بعــد را مــورد ارزیابــی قــرار داده و در هــر یــك، وضعیــت 

رشكــت را مشــخص می منایــد. نتایــج نشــان می دهــد كــه ایــن رشكــت 

ــری  ــاز كم ــوژی امتی ــاب تكنول ــری و اكتس ــذب، بكارگی ــاظ ج ــه لح ب

ــن واحدهــای اســراتژیك  ــاد دارد. همچنی ــایر ابع ــا س را در مقایســه ب

تكنولــوژی در ایــن رشكــت، واحدهــای كنــرل كیفــی و اداره نگهــداری و 

اداره نظــارت تشــخیص داده شــدند. بــر ایــن اســاس نیــاز بــه تكنولــوژی 

ــن  ــن واحدهــا دارای اهمیــت بیشــری اســت. در خصــوص تعیی در ای

اســراتژی های تكنولــوژی مناســب بــرای رشكــت نیــز از بیــن مدل هــای 

ــوژی  ــاز تكنول ــی نی ــدل ارزیاب ــدل AHP، م ــك م ــا كم ــده ب ــه ش ارائ

انتخــاب شــده اســت. از دیــدگاه ایــن مــدل نیــاز تكنولــوژی بــه شــش 

دســته تقســیم شــده و میــزان جذابیــت و توامننــدی در تکنولوژی هــای 

موردنظــر، ارزیابــی شــد. بــا توجــه بــه رتبه بنــدی جذابیــت و توامننــدی 

سیســتم های  اســکادا،  و  تله مــری  تكنولــوژی  ســه  تکنولوژی هــا، 

ــت در  ــرین اهمی ــب دارای بیش ــه ترتی ــو ب ــای ن ــی و انرژی ه گندزدای

ــند. ــزی می  باش ــتان مرک ــار اس ــای آبف رشكت ه

تکنولوژی،  ارزیابی  تكنولوژیك،  نیاز  ارزیابی  مدل  کلیدی:  واژه های 

اسراتژی تکنولوژی، مدل هکس و مازلوف.
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With regard to the importance of technological developments, se-

nior enterprise managers should be aware of their organization's  

technological capabilities, changes and developments in the world, 

and also have information from their rivals' efforts in achieving 

new technologies, to be in line of their organization's technology 

developments. Therefore a technological needs assessment model, 

is developed as an indicator to determine the technological capa-

bilities required for the implementation of technology plans in 

developing countries. This paper analyses the technological capa-

bilities level of the Markazi province's rural water and waste-water 

company and highlights its weaknesses using the aforementioned 

model. This model assess nine different aspects of the compa-

ny's capabilities, and determines its performance in each category. 

Results show that in attracting, employment and acquisition of 

technology the company scores the lowest compared with other 

aspects. Also, the strategic Technology unit in the company, the 

quality control unit, the maintenance unit, and monitoring unit 

have been identified as strategic technology units in the company. 

Based on this, the technology need for these units is much more 

critical. From the proposed AHP models the needs assessment 

model has been chosen as the most suitable strategic technology 

model for the company. From the perspective of this model, the 

technology needs have been divided into six categories and the 

model assess the attractiveness and technology capabilities in each 

of these categories. Based on the ratings, in terms of attractiveness 

and capability, the three technologies of: Trap meters, Scada and 

Disinfection systems and new energies, have the highest impor-

tance in the Markazi province of ABFAR co, respectively.

Keywords: Technology needs assessment model, evaluating 

the technology, technology strategy, Hax & Majluf model.
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مقدمه

با توجه به رشایط نامناسب اقتصادی و زیست محیطی كشور 
به نظر می رسد.  در حال حارض فعالیت در دو جنبه رضوری 
یكی باالبردن سطح اقتصادی و درآمد كشور و دیگری باالبردن 
سطح  در  مهم  بسیار  موضوع  محیطی.  زیست  استانداردهای 
دنیا شاخص توسعه انسانی است كه نیاز به یك زندگی طوالنی 

توأم با سامتی، داشنت دانش و تحصیات و درآمد می باشد. 
در این راستا با توجه به اهمیت باالی توسعه تكنولوژی، مدیران 
ارشد بنگاه های اقتصادی بایستی با درك صحیح از توامنندی های 
تكنولوژیك سازمان خود و شناخت از تغییر و تحوالت روز دنیا و 
كسب اطاع از تاش رقبا برای دستیابی به تكنولوژی های نوین 
در راستای رشد توامنندی تكنولوژی سازمان خود گام بردارند. 
به همین منظور مدل ارزیابی نیاز تكنولوژیك شاخصی جهت 
تعیین قابلیت های مورد نیاز برای اجرای برنامه های تكنولوژی 

در كشورهای در حال توسعه طراحی شده است.
ایفا  بنگاه ها  رقابت پذیری  در  کلیدی  نقشی  تکنولوژی  امروزه 
یک  با  کلیدی،  منابع  سایر  مانند  می بایست  بنابراین  می کند، 
نگاه اسراتژیک مدیریت شود. اولین و مهم ترین گام درمدیریت 
که  است  بلندمدت  برنامه  یک  تدوین  تکنولوژی،  اسراتژیک 
اولویت های رسمایه گذاری بنگاه در آن تعیین شود. این برنامه، 
اسراتژی تکنولوژی نام دارد. مدل ها و چارچوب های مختلفی 
تدوین شده اند تا بنگاه ها را در تدوین اسراتژی تکنولوژی یاری 
نیستند  مناسب  بنگاه ها  متام  برای  مدل ها  همه ی  اما  دهند. 
تکنولوژی، تصمیم گیری   اسراتژی  به عبارتی  )احمدی، 1379(. 
متعهدانه در مورد تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه در چارچوب 
اسراتژی کسب  و کار بنگاه است. منابع بنگاه ها محدود بوده 
و انتخاب یك گزینه تکنولوژی به معنای عدم توانایی در جهت 
تصمیم گیری  و  انتخاب  بنابراین  است.  گزینه ها  سایر  تعقیب 

صحیح امری رضوری است )خلیل، 1381(.
بین  ارتباط  ایجاد  مدیریت تکنولوژی زمینه ای است که ضمن 
علوم و مهندسی از یک طرف و علم اداره کسب  و کار از طرف 
انتخاب،  ارزیابی،  شناسایی،  به  مربوط  فعالیت های  به  دیگر، 
کسب، جذب و بهبود تکنولوژی متناسب با اهداف کسب  وکار 
می پردازد. این فعالیت ها در سایه تدوین اسراتژی تکنولوژی، 
ایجاد فضای نوآورانه که در آن بنگاه به فعالیت های تحقیق و 
توسعه پرداخته و یا توانایی مذاکره و انعقاد قراردادهای انتقال 
تکنولوژی را داشته باشد در فضای جهانی شکل می گیرد )حاج 
فتحعلیها، 1386(. تغییرات پرشتاب تکنولوژی و لزوم همراهی 
مدیران ارشد در فرآیند بکارگیری تکنولوژی در بنگاه از یک سو 
و نیاز به تغییر و تحول در ابعاد سازمانی و سایر موارد کسب 
یک  عنوان  به  آن  مدیریت  و  تکنولوژی  که  شده  باعث   وکار 

این راستا پیشنهاد شده است که  مقوله اسراتژیک درآید. در 
مدیریت تکنولوژی در فرایند مدیریت اسراتژیک بنگاه ادغام 

گردد )طباطبائیان و همکاران، 1384(. 
این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت زیر انجام شده است:

1- سطح فعلی توامنندی های تکنولوژیک رشکت آب و فاضاب 
روستایی استان مرکزی به چه میزان است؟

2- واحدهای اسراتژیک رشکت آب و فاضاب روستایی استان 
مرکزی کدام است؟

3- میزان جذابیت تکنولوژی های رشکت آب و فاضاب روستایی 
استان مرکزی به چه میزان است؟

4- اسراتژی های تکنولوژی مناسب برای رشکت آب و فاضاب 
روستایی استان مرکزی کدامند؟

مواد و روش ها

- مدل مفهومی پژوهش
با توجه به ویژگی های بنگاه مورد مطالعه در این پژوهش برای 
 Hax( مازلوف  و  الگوی هکس  از  تکنولوژی  اسراتژی  تدوین 
و Majluf، 1996( استفاده شده است. شکل )1( نشان دهنده 

مدل مفهومی مورد استفاده در پژوهش می باشد. 

 

شناسایی واحدهاي 
استراتژي تکنولوژي

استراتژي سازمان
ماموریت سازمان

هاي کلی نیاز تکنولوژیک زمینه

استراتژي کسب و کار
ماموریت کسب وکار

هاي کلی نیاز تکنولوژیک زمینه 

ها  بررسی محیطی فرصت
و تهدیدهاي تکنولوژي

تعیین جذابیت تکنولوژي ها

بررسی دقیق وضعیت درونی 
سازمان در زمینه تکنولوژي

تعیین توانمندي 
تکنولوژیک سازمان

تدوین استراتژي 
تکنولوژي 

ریزي اجراي  برنامه
استراتژي تکنولوژي 

بودجه بندي

شکل 1- الگوی هکس و مازلوف برای تدوین 

)1996 ،Majluf و Hax( اسراتژی تکنولوژی
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حیدری، ع. و تیموریان، م.بررسی مدل های مدیریت اسراتژیک تکنولوژی و ...

مدل  از  رشکت  تکنولوژیک  توامنندی  سطوح  ارزیابی  برای   
ارزیابی نیاز تکنولوژیک استفاده شده است. بر طبق این مدل 
هر بنگاه دارای 9 سطح تکنولوژیک می باشد)خمسه و شفقت، 

 
شکل 2- دسته بندی ابعاد توامنندی تکنولوژیک رشکت بر اساس مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک )خمسه و شفقت، 1389(

 
جدول 1- فرم تعیین نتایج ارزیابی نیازهای تکنولوژیک )خمسه و شفقت، 1389(

نتایج ممیزی کلی
جمع 

امتیازها

سطح 

توامنندی

طبقه بندی 

بنگاه ها
رده بندی جزئی

اسراتژی  توسعه  بهره برداری،  اکتساب  مهم،  حوزه های  همه  در  شام  رشکت 

تکنولوژی ضعیف و ناکارآمد است و به یک برنامه بهبود عمده و فوری نیاز دارد
1-1201

منفعل 

)A(

مبتدی40- 1

میانه راه80 - 41

پیرشو120 - 81

ظرفیت سازی  و  اکتساب  تحقیق،  اسراتژی،  حوزه های  اغلب  در  شام  رشکت 

تکنولوژی به طور ضعیفی توسعه یافته و به توامنندی های زیادی برای بازسازی 

این حوزه ها نیاز دارد

121-2402
واکنشی 

)B(

مبتدی121-160

میانه راه200 - 161

پیرشو240 -201

رشکت شام در قابلیت های داخلی نسبتاً توامنند است و یک رویکرد اسراتژیک به 

تکنولوژی دارد اما در اغلب حوزه ها از تکنولوژی ملی عقب تر است.
241-3603

اسراتژیک 

)C(

مبتدی280 - 241

میانه راه320 - 281

پیرشو360 - 321

رشکت شام یک مجموعه قابلیت های تکنولوژیک کاماً توسعه یافته دارد و می تواند 

مرز تکنولوژی ملی را شناسایی کند. در تعدادی از حوزه ها نیز رویکردی خاق و 

پیشتاز دارد و از تکنولوژی در جهت کسب مزیت  های رقابتی بهره می گیرد

361-4804
خاق 

)D(

مبتدی400 - 361

میانه راه440 - 401

1389( که این سطوح در شکل )2( ارائه شده است. همچنین 
طبق مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک، بنگاه ها از لحاظ توامنندی 

به چهار دسته مطابق جدول )1( تقسیم می شوند.

-روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع و روش اجرای 
تحقیق، توصیفی-پیامیشی است و برای جمع آوری اطاعات از 

روش میدانی و ابزار پرسش نامه استفاده شده است.
-جامعه آماری

روستایی  فاضاب  و  آب  رشکت  فعالیت های  از  مهمی  بخش 
استان مرکزی به عنوان یکی از رشکت های میانه رو در صنعت 

آب و فاضاب، تولید آب رشب بهداشتی در سطح روستاهای 
استان می باشد. به عبارتی بیشر فعالیت  رشکت در دو بخش 
طرح و توسعه )یا هامن تأمین آب( و بخش نگهداری )توزیع( 
انجام می شود. جامعه آماری این پژوهش مدیران میانی، ارشد 
و کارشناسان این رشکت هستند که اطاعات آن ها از نظر میزان 
تحصیات و سابقه کار به ترتیب در شکل های )3( و )4( ارائه 

شده است.

آگاهی

جستجو

اکتساب 
تکنولوژي

یادگیري

استراتژي 
تکنولوژي

بکارگیري و  
جذب 

تکنولوژي
ارزیابی و  
گزینش 
تکنولوژي

بهره برداري از 
پیوندهاي خارجی 

ها و مشوق

ایجاد یک 
شایستگی 

محوري
بندي براي   دسته 9

هاي   ارزیابی توانمندي

تکنولوژیک
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نتایج و بحث

- پاسخ سؤال اول پژوهش
اساس  بر  پژوهش،  اول  سؤال  پاسخ  به  دستیابی  منظور  به 
)2(، پرسش نامه ای حاوی 24  شاخص های 9 بعدی مدل شکل 
سؤال طراحی و پرسش نامه برای 36 نفر از خربگان ارسال گردیده 
است. تعداد 30 پرسش نامه تکمیل و برگشت داده شدند. برای 
بررسی روایی و پایایی این پرسش نامه، آلفای كرونباخ برای کل 
از  حاکی  که  آمد  بدست   0/851 با  برابر  پرسش نامه  سؤاالت 
پایایی خوب و قابل قبول ابزار تحقیق می باشد. حجم منونه نیز 
از رابطه )1(، با اطمینان 95% و خطای اندازه گیری 3% در نظر 

گرفته می شود.

رابطه )1(                                     

با توجه به نتایج بدست آمده از پرسش نامه، جدول )2( میانگین 
نشان  را  تکنولوژیک رشکت  ابعاد  توامنندی  درصد  و  امتیازات 
توامنندی رشکت و شکاف  میزان   )5( می دهد. همچنین شکل 

موجود نسبت به حالت بهینه را منایش می دهد.
امتیاز  بیشرین  می شود  مشاهده   )5( شکل  در  که  هامنطور 
توامنندی تکنولوژیک مربوط به بعد ارزیابی و گزینش و کمرین 
امتیاز مربوط به اکتساب تکنولوژی می باشد. از طرفی با توجه 
به پرسش نامه  ها، امتیاز کل توامنندی تکنولوژیک رشکت، عدد 
رده  در  )1( رشکت  جدول  طبق  لذا  است،  آمده  بدست   323
"بنگاه های  دیگر  عبارت  به  یا  و   "C نوع  بنگاه های  "میانه رو 

پیرشو" قرار می گیرد.

جدول 2- میانگین امتیازات و درصد توامنندی ابعاد سطوح 

توامنندی تکنولوژیک بر اساس مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک

ابعاد
تعداد 

شاخص

امتیاز میانگین 

توامنندی ها

286/67آگاهی

288/50جستجو

284/75شایستگی محوری

388/67اسراتژی تکنولوژی

288/83ارزیابی و گزینش

282/42اکتساب تکنولوژی

283/02بکارگیری وجذب

384/33یادگیری

686/25پیوندهای خارجی

2486/04میانگین امتیاز کل

 
شکل 5- منودار سطوح توامنندی تکنولوژیک در ابعاد مختلف 
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شکل 3- میزان تحصیات جامعه آماری
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شکل 4- سابقه کاری جامعه آماری 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁(𝑍𝑍1−𝛼𝛼2

)2 × 𝜎𝜎2

(𝑁𝑁 − 1)𝑑𝑑2 + (𝑍𝑍1−𝛼𝛼2
)2 × 𝜎𝜎2 
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- پاسخ سؤال دوم پژوهش
برای تعیین واحدهای اسراتژیک تکنولوژیک در این پژوهش، 
براساس  نظر  مورد  واحدهای  رشکت،  فعالیت  نوع  به  باتوجه 
فرآیندهای موثر در زنجیره ارزش تولید و توزیع در نظر گرفته 
شده اند. در سطح کان، فرآیند پروژه های رشکت آب و فاضاب 

روستایی استان مرکزی مطابق شکل )6( می باشد. با توجه به 
جدول )2( در خصوص امتیاز میانگین توامنندی های تكنولوژیك 
نظر خربگان رشكت  اساس  بر  كه  كاری  واحدهای  رتبه بندی  و 
اولویت بندی شده بود، می توان واحدهای كاری را به ترتیب زیر 

دارای یك زنجیره ارزش نامید.

بررسی و شناسایی بر اساس برنامه مطالعات  اجرا تولید توزیع کنترل کیفی و کمی

شکل 6- زنجیره ارزش در رشکت آب و فاضاب روستایی استان مرکزی

- توسعه خدمات 
ماتریسی  طریق  از  رشکت  اهداف  با  فرآیندها  بودن  مرتبط 
است  تعیین شده  آن ها  اهمیت  سنجیده شده و سپس درجه 
که برای این کار از نظرات هیأت مدیره و سایر خربگان رشکت 
استفاده شده است. جدول )3( نشان دهنده تحلیل نتایج ارزیابی 
فرآیندها با توجه به اهداف مرتبط می باشد. الزم به ذکر است 

 AHP1 که درصدبندی ها و امتیازات کسب شده  بر اساس روش
انجام گرفته است. هامنگونه که در نتایج بدست آمده از جدول 
)3( مشخص است، فرآیند بهره برداری و نگهداری دارای اهمیت 
بیشری نسبت به سایر فرآیندها است و فرآیند کلیدی محسوب 
می گردد. از همین رو تعیین واحدهای اسراتژیک تکنولوژی با 

مترکز بر روی این فرآیند انجام می شود.

جدول 3- امتیازدهی فرآیندهای رشکت آب و فاضاب روستایی استان مرکزی نسبت به اهداف رشکت

توسعه خدماتمزیت رقابتیدستیابی به تکنولوژیبهبود خدماتاهداف

امتیاز کل وزن اهداف

فرآیندها
30 درصد25 درصد15 درصد30 درصد

2020203524/5امکان سنجی و مطالعات

1535252523/5اجرا و نظارت

4030202027/5بهره برداری و نگهداری

2515352024/5کنرل و ارزیابی

-100100100100جمع

- پاسخ سؤال سوم پژوهش
برای تعیین میزان جذابیت تکنولوژی ها از روش مقایسه زوجی 
و از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده 
است. در این روش با ارزیابی به روش مقایسه زوجی تکنولوژی ها 
تأثیر  میزان  شده،  مشخص  شاخص های  از  یک  هر  به  نسبت 
هریک از تکنولوژی ها در رسیدن به اهداف اسراتژیک تعیین 
شده است. برای بدست آوردن ماتریس جذابیت، پرسش نامه ای 
گردید  نظرسنجی  مرتبط  کارشناسان  و  مدیران  از  و  طراحی 
شاخص های  در  تکنولوژی ها  از  یک  هر  تأثیر  آن  اساس  بر  و 

تعیین شده به صورت دو به دو مورد سؤال واقع شد. اطاعات 
 Expert choice جمع آوری شده پرسش نامه ها توسط نرم افزار
تکنولوژی ها  جذابیت  میزان  و  گردید  تحلیل  و  تجزیه  مورد 
از  آمده  دست  به  اعداد  که  است  ذکر  به  الزم  گردید.  تعیین 
محاسبه میزان جذابیت تکنولوژی ها، در بازه صفر تا صد برای 
هریک از تکنولوژی ها بر اساس نظر خربگان ارزش گذاری شد که 
اطاعات آن در جدول )4( آمده است. شکل )7( نشان دهنده 
درخت سلسله مراتبی AHPدر رشکت آب و فاضاب روستایی 

استان مرکزی می باشد.

حیدری، ع. و تیموریان، م.بررسی مدل های مدیریت اسراتژیک تکنولوژی و ...
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جدول 4- فهرست جذابیت تکنولوژی های رشکت براساس ارزش گذاری نظر خربگان

وزن نام انگلیسینام تکنولوژیاولویت
درصد 

جذابیت

SCADA & Telemetry54/8100استفاده از تکنولوژی اسکادا2 و تله مری1

Modern disinfection2341/97استفاده از سیستم های گندزدایی مدرن2

New energy22/240/51استفاده از انرژی های نو3

 شکل 7- تحلیل حساسیت براساس کارائی در خصوص ترتیب ارجحیت جذابیت تکنولوژی ها

- پاسخ سؤال چهارم پژوهش
تکنولوژیک رشکت در واحدهای  توامنندی  تعیین میزان  برای 
استفاده گردید.  نیاز تکنولوژیک  ارزیابی  از مدل  اسراتژیک، 
نیاز  ارزیابی  مدل  دیدگاه  از  تکنولوژیکی  توامنندی های 
تکنولوژیک به 6 دسته تقسیم می شوند که عبارتند از توانایی 
توانایی  تغییر،  توانایی  توانایی کسب،  توانایی فروش،  تبدیل، 
طراحی و توانایی ایجاد که امتیازات مربوط به این توامنندی 
فاضاب  و  آب  رشکت  تکنولوژیک  توامنندی  میزان  و  ها 
روستایی استان مرکزی در واحدهای اسراتژیک در جدول )5( 
رشکت  توامنندی  میزان  سنجش  منظور  به  است.  شده  ارائه 
حوزه  در  رشکت  تکنولوژیک  توامنندی  تکنولوژی ها،  این  در 

مورد نظر ارزیابی شد. سپس با تعریف سطوح پیچیدگی )در 
میزان  بحث،  مورد  تکنولوژی های  از  یک  هر  برای  سطح(   6
توامنندی رشکت مورد سنجش قرار گرفت. الزم به ذکر است 
 6 تکنولوژیک  توامنندی  سنجش  جهت  اینکه  به  توجه  با  که 
به  سطوح  این  تبدیل  برای  است،  شده  گرفته  نظر  در  سطح 
یک عدد کمی به گونه ای که در ماتریس قابل منایش باشند، 
گرفته  نظر  در  خربگان  نظر  اساس  بر  امتیازات  تقسیم بندی 
شده بطوریکه جامعه آماری با توجه به امتیازات به پرسش ها 
نظرات  ثبت  فرم جهت  یک  ارائه  با  واقع  در  داده اند.  پاسخ 
در زمینه توامنندی تکنولوژی ها، میزان توامنندی در تکنولوژی 

مورد نظر، ارزیابی شد. 

جدول 5- میزان توامنندی تکنولوژیک رشکت آب و فاضاب روستایی استان مرکزی در واحدهای اسراتژیک

نام تکنولوژی

توانایی 

تبدیل

0 تا 10

توانایی 

فروش

11 تا 30

توانایی 

کسب

31 تا 50

توانایی 

تغییر

51 تا 67

توانایی 

طراحی

68 تا 85

توانایی 

ایجاد

86 تا 100

مجموع امتیازات 

توامنندی ها در هر 

تکنولوژی

درصد 

توامنندی

استفاده از تکنولوژی 

اسکادا و تله مری 
10305055709030596/82

استفاده از سیستم های 

گندزدایی مدرن
10155060759030095/23

استفاده از

 انرژی های نو
103040608095315100



7

تکنولوژی ها  توامنندی  و  رتبه بندی جذابیت  به  توجه  با  سپس 
در جداول )4( و )5( و نیز ماتریس توامنندی-جذابیت، جامنایی 
تکنولوژی در ماتریس توامنندی- جذابیت برای تکنولوژی های 

رشکت مطابق شکل )8( حاصل گردید.
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شکل 8- ماتریس کلی توامنندی- جذابیت تکنولوژی ها

بر اساس شکل )8( اسراتژی های تکنولوژی مناسب رشکت آب 
به  ماتریس  ناحیه  برای هر  استان مركزی  و فاضاب روستایی 

صورت زیر می باشد:
در  تله مری  و  اسكادا  تکنولوژی  الف:  ناحیه  تکنولوژی های 
توامنندی  بودن  باال  به  توجه  با  شده  است.  واقع  ناحیه  این 
و  اسكادا  از  استفاده  بحث  در  تکنولوژی ،  این  در  جذابیت  و 
واقع  در  می شود.  پیشنهاد  هزینه های رشكت  كاهش  تله  مری 
می توان با رصفه جویی هزینه های نگهبانی برای 1156 روستای 

استان مركزی، این سیستم را پیاده سازی منود. با این کار در كمر 
از یك سال رسمایه اولیه به رشكت باز خواهد گشت. ضمن اینكه 
به كارگیری این تكنولوژی منافع دیگری مانند كاهش هزینه ها، 
خطرات ناشی از رفت و آمد و مسائل زیست محیطی و امنیتی 

را نیز می تواند در برداشته باشد.
و  مدرن  گندزدایی  تکنولوژی های  ب:  ناحیه  تکنولوژی های 
استفاده از انرژی های نو در این ناحیه واقع شده اند. با توجه 
بودن  پائین  و  تکنولوژی ها  این  در  رشکت  باالی  توامنندی  به 
جذابیت در آن ها الزم است هر چه رسیعر نسبت به گسرش 
و  مدرن  گندزدایی  سیستم های  از  استفاده  در  اسراتژی ها 
توصیه  ذیل  اقدامات  راستا  این  در  شود.  اقدام  نو  انرژی های 

می شود:
فصول  باالخص  كشور  در سطح  بیامری  شیوع  به  توجه  با   -1
گرما و از طرفی عواقب جانبی و رضر و زیانی كه سیستم های 
قدیمی از قبیل پودر پر كلرین و گاز كلر دارند، بهر است از 

سیستم مدرن استفاده شود تا عوارض فوق كاهش یابد.
2- در بحث استفاده از انرژی های نو با توجه به مسائل زیست 
محیطی كه استفاده نیروگاه ها از سوخت های فسیلی و آالینده 
مثل مازوت و گاز برای تولید برق به دنبال دارد، و از طرفی 
با توجه به موقعیت خوب استان مركزی در متام فصول سال از 
نظر نور خورشید و انرژی های بادی، می توان بهرین استفاده را 

از انرژی های نو منود.
با توجه به خاص بودن سخت افزارهای مورد نیاز تکنولوژی های 
این ناحیه، وجود این دستگاه ها در رشکت یک مزیت رقابتی 
محسوب می شود، بنابراین در صورت امکان باید دانش فنی این 

تکنولوژی ها را به سایر رشکت ها انتقال داد.

نتیجه گیری

در  مازلوف  و  هكس  مدل  بررسی  از  پس  پژوهش  این  در 
رشکت آب و فاضاب روستایی استان مركزی و بر اساس مدل 
تكنولوژیك  توامنندی های  فعلی  سطح  تكنولوژیك،  سطحی   9
این  كه  می دهد  نشان  نتایج  است.  گردیده  استخراج  رشكت 
امتیاز  تكنولوژی  اكتساب  و  بكارگیری  لحاظ جذب،  به  رشكت 
كمری را در مقایسه با سایر ابعاد بدست آورده است. همچنین 
لحاظ جایگاه و سطح  به  این رشكت  که  نشان می دهد  نتایج 
با   c كاس  یا  طبقه  در  و   3 سطح  در  تكنولوژی  اسراتژیك 
رویكرد اسراتژیك محور و در رده بندی جزئی پیرشو می باشد. 
واحدهای اسراتژیك تكنولوژی در این رشكت، واحدهای كنرل 

شدند.  داده  تشخیص  نظارت  اداره  و  نگهداری  اداره  و  كیفی 
بر این اساس نیاز به تكنولوژی در این واحدها دارای اهمیت 
دارای  نگهداری  و  بهره برداری  فرآیند  همچنین  است.  بیشری 
در خصوص  است.  فرآیندها  سایر  به  نسبت  اهمیت  بیشرین 
تعیین اسراتژی های تكنولوژی مناسب برای رشكت نیز از بین 
نیاز  ارزیابی  مدل   ،AHP مدل  كمك  با  شده  ارائه  مدل های 
تكنولوژی انتخاب شده است. از دیدگاه این مدل نیاز تكنولوژی 
در  توامنندی  و  جذابیت  میزان  و  شده  تقسیم  دسته  به شش 
رتبه بندی  به  توجه  با  شد.  ارزیابی  نظر،  مورد  تکنولوژی های 
و  تله مری  تكنولوژی  سه  تکنولوژی ها،  توامنندی  و  جذابیت 
اسکادا، سیستم های گندزدایی و انرژی های نو به ترتیب دارای 
بیشرین اهمیت در رشكت های آبفار استان مرکزی می  باشند. 

حیدری، ع. و تیموریان، م.بررسی مدل های مدیریت اسراتژیک تکنولوژی و ...
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بطور کلی عمده تكنولوژی های این رشكت در داخل كشور تهیه 
و تامین می شود و تكنولوژی های این صنعت از پیچیدگی بسیار 
باالیی برخوردار نیست. لذا یادگیری و جذب تكنولوژی فرآیند 
طریق  از  می تواند  آبفار  رشکت  بنابراین  منی باشد.  پیچیده ای 
رشكت در هامیش ها و مقاالت و كنفرانس های معترب علمی به 

راحتی تكنولوژی های مورد نیاز خود را اكتساب مناید.

پی نوشت

1- Analytic hierarchy process
 Supervisory Control مخفف کلامت )SCADA( 2- اسکادا
And Data Acquisition به معنی کنرل سوپروایزری )نظارت 
تله مری  اسکادا  واقع  در  می باشد.  داده ها  اخذ  و  مدیریتی( 
یک سیستم کنرلی گسرده برای نظارت و یا کنرل فرآیندهای 

گسرده و توزیع یافته نظیر تأمین آب شهری می باشد.
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