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چکیده

Abstract

With regard to the importance of technological developments, senior 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 capabilities required for the implementation of technology plans in
developing countries. This paper analyses the technological capabilities 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 company'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 importance in the Markazi province of ABFAR co, respectively.
Keywords: Technology needs assessment model, evaluating
the technology, technology strategy, Hax & Majluf model.

 مدیــران ارشــد،بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی توســعه تكنولــوژی
بنگاههــای اقتصــادی بایســتی بــا درك صحیــح از توامنندیهــای
تكنولوژیــك ســازمان خــود و شــناخت از تغییــر و تحــوالت روز دنیــا و
،كســب اطــاع از تــاش رقبــا بـرای دســتیابی بــه تكنولوژیهــای نویــن
.در راســتای رشــد توامننــدی تكنولــوژی ســازمان خــود گام بردارنــد
 شــاخصی جهــت،بــه همیــن منظــور مــدل ارزیابــی نیــاز تكنولوژیــك
تعییــن قابلیتهــای مــورد نیــاز ب ـرای اج ـرای برنامههــای تكنولــوژی
 در ایــن مقالــه بــا.در كشــورهای در حــال توســعه طراحــی شــده اســت
 ســطح توامنندیهــای تكنولوژیــك رشكــت آب،اســتفاده از مــدل مذکــور
و فاضــاب روســتایی اســتان مركــزی و خــأ موجــود در آن مورد بررســی
 ایــن مــدل ســطح توامننــدی.و تجزیــه و تحلیــل ق ـرار گرفتــه اســت
 وضعیــت، بعــد را مــورد ارزیابــی قـرار داده و در هــر یــك9 رشكــت از
 نتایــج نشــان میدهــد كــه ایــن رشكــت.رشكــت را مشــخص میمنایــد
 بكارگیــری و اكتســاب تكنولــوژی امتیــاز كمــری،بــه لحــاظ جــذب
 همچنیــن واحدهــای اس ـراتژیك.را در مقایســه بــا ســایر ابعــاد دارد
 واحدهــای كنــرل كیفــی و اداره نگهــداری و،تكنولــوژی در ایــن رشكــت
 بــر ایــن اســاس نیــاز بــه تكنولــوژی.اداره نظــارت تشــخیص داده شــدند
 در خصــوص تعییــن.در ایــن واحدهــا دارای اهمیــت بیشــری اســت
اسـراتژیهای تكنولــوژی مناســب بـرای رشكــت نیــز از بیــن مدلهــای
 مــدل ارزیابــی نیــاز تكنولــوژی،AHP ارائــه شــده بــا كمــك مــدل
 از دیــدگاه ایــن مــدل نیــاز تكنولــوژی بــه شــش.انتخــاب شــده اســت
دســته تقســیم شــده و میـزان جذابیــت و توامننــدی در تکنولوژیهــای
 بــا توجــه بــه رتبهبنــدی جذابیــت و توامننــدی. ارزیابــی شــد،موردنظــر
 سیســتمهای، ســه تكنولــوژی تلهمــری و اســکادا،تکنولوژیهــا
گندزدایــی و انرژیهــای نــو بــه ترتیــب دارای بیشــرین اهمیــت در
.رشكتهــای آبفــار اســتان مرکــزی میباشــند
، ارزیابی تکنولوژی، مدل ارزیابی نیاز تكنولوژیك:واژههای کلیدی
. مدل هکس و مازلوف،اسرتاتژی تکنولوژی
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مقدمه

مقوله اسرتاتژیک درآید .در این راستا پیشنهاد شده است که
مدیریت تکنولوژی در فرایند مدیریت اسرتاتژیک بنگاه ادغام
گردد (طباطبائیان و همکاران.)1384 ،
این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت زیر انجام شده است:
 -1سطح فعلی توامنندیهای تکنولوژیک رشکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزی به چه میزان است؟
 -2واحدهای اسرتاتژیک رشکت آب و فاضالب روستایی استان
مرکزی کدام است؟
 -3میزان جذابیت تکنولوژیهای رشکت آب و فاضالب روستایی
استان مرکزی به چه میزان است؟
 -4اسرتاتژیهای تکنولوژی مناسب برای رشکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزی کدامند؟

با توجه به رشایط نامناسب اقتصادی و زیست محیطی كشور
در حال حارض فعالیت در دو جنبه رضوری به نظر میرسد.
یكی باالبردن سطح اقتصادی و درآمد كشور و دیگری باالبردن
استانداردهای زیست محیطی .موضوع بسیار مهم در سطح
دنیا شاخص توسعه انسانی است كه نیاز به یك زندگی طوالنی
توأم با سالمتی ،داشنت دانش و تحصیالت و درآمد میباشد.
در این راستا با توجه به اهمیت باالی توسعه تكنولوژی ،مدیران
ارشد بنگاههای اقتصادی بایستی با درك صحیح از توامنندیهای
تكنولوژیك سازمان خود و شناخت از تغییر و تحوالت روز دنیا و
كسب اطالع از تالش رقبا برای دستیابی به تكنولوژیهای نوین
در راستای رشد توامنندی تكنولوژی سازمان خود گام بردارند.
به همین منظور مدل ارزیابی نیاز تكنولوژیك شاخصی جهت
تعیین قابلیتهای مورد نیاز برای اجرای برنامههای تكنولوژی
در كشورهای در حال توسعه طراحی شده است.
امروزه تکنولوژی نقشی کلیدی در رقابتپذیری بنگاهها ایفا
میکند ،بنابراین میبایست مانند سایر منابع کلیدی ،با یک
نگاه اسرتاتژیک مدیریت شود .اولین و مهمترین گام درمدیریت
اسرتاتژیک تکنولوژی ،تدوین یک برنامه بلندمدت است که
اولویتهای رسمایهگذاری بنگاه در آن تعیین شود .این برنامه،
اسرتاتژی تکنولوژی نام دارد .مدلها و چارچوبهای مختلفی
تدوین شدهاند تا بنگاهها را در تدوین اسرتاتژی تکنولوژی یاری
دهند .اما همهی مدلها برای متام بنگاهها مناسب نیستند
(احمدی .)1379 ،به عبارتی اسرتاتژی تکنولوژی ،تصمیمگیری
متعهدانه در مورد تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه در چارچوب
اسرتاتژی کسبو کار بنگاه است .منابع بنگاهها محدود بوده
و انتخاب یك گزینه تکنولوژی به معنای عدم توانایی در جهت
تعقیب سایر گزینهها است .بنابراین انتخاب و تصمیمگیری
صحیح امری رضوری است (خلیل.)1381 ،
مدیریت تکنولوژی زمینهای است که ضمن ایجاد ارتباط بین
علوم و مهندسی از یک طرف و علم اداره کسبو کار از طرف
دیگر ،به فعالیتهای مربوط به شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب،
کسب ،جذب و بهبود تکنولوژی متناسب با اهداف کسبوکار
میپردازد .این فعالیتها در سایه تدوین اسرتاتژی تکنولوژی،
ایجاد فضای نوآورانه که در آن بنگاه به فعالیتهای تحقیق و
توسعه پرداخته و یا توانایی مذاکره و انعقاد قراردادهای انتقال
تکنولوژی را داشته باشد در فضای جهانی شکل میگیرد (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
وکار باعث شده که تکنولوژی و مدیریت آن به عنوان یک
نشریه آب و توسعه پایدار

مواد و روشها
 مدل مفهومی پژوهشبا توجه به ویژگیهای بنگاه مورد مطالعه در این پژوهش برای
تدوین اسرتاتژی تکنولوژی از الگوی هکس و مازلوف (Hax
و  )1996 ،Majlufاستفاده شده است .شکل ( )1نشاندهنده
مدل مفهومی مورد استفاده در پژوهش میباشد.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎي
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ دروﻧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ

ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﺟﺮاي
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي

شکل  -1الگوی هکس و مازلوف برای تدوین
اسرتاتژی تکنولوژی ( Haxو )1996 ،Majluf
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 )1389که این سطوح در شکل ( )2ارائه شده است .همچنین
طبق مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک ،بنگاهها از لحاظ توامنندی
به چهار دسته مطابق جدول ( )1تقسیم میشوند.

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

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ
و ﻣﺸﻮقﻫﺎ

ﺟﺴﺘﺠﻮ

اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺤﻮري

ﯾﺎدﮔﯿﺮي

 9دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮاي
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و
ﺟﺬب
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

ارزﯾﺎﺑﯽ و
ﮔﺰﯾﻨﺶ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

اﮐﺘﺴﺎب
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي

شکل  -2دستهبندی ابعاد توامنندی تکنولوژیک رشکت بر اساس مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک (خمسه و شفقت)1389 ،
جدول  -1فرم تعیین نتایج ارزیابی نیازهای تکنولوژیک (خمسه و شفقت)1389 ،
نتایج ممیزی کلی

جمع
امتیازها

رشکت شام در همه حوزههای مهم ،اکتساب بهرهبرداری ،توسعه اسرتاتژی
تکنولوژی ضعیف و ناکارآمد است و به یک برنامه بهبود عمده و فوری نیاز دارد

1-120

سطح طبقهبندی
توامنندی بنگاهها
1

رشکت شام در اغلب حوزههای اسرتاتژی ،تحقیق ،اکتساب و ظرفیتسازی
تکنولوژی به طور ضعیفی توسعهیافته و به توامنندیهای زیادی برای بازسازی 121-240
این حوزهها نیاز دارد

2

241-360

3

رشکت شام یک مجموعه قابلیتهای تکنولوژیک کام ًال توسعهیافته دارد و میتواند
مرز تکنولوژی ملی را شناسایی کند .در تعدادی از حوزهها نیز رویکردی خالق و 361-480
پیشتاز دارد و از تکنولوژی در جهت کسب مزیتهای رقابتی بهره میگیرد

4

رشکت شام در قابلیتهای داخلی نسبتاً توامنند است و یک رویکرد اسرتاتژیک به
تکنولوژی دارد اما در اغلب حوزهها از تکنولوژی ملی عقبتر است.

روش پژوهشاین تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نوع و روش اجرای
تحقیق ،توصیفی-پیامیشی است و برای جمعآوری اطالعات از
روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
جامعه آماریبخش مهمی از فعالیتهای رشکت آب و فاضالب روستایی
استان مرکزی به عنوان یکی از رشکتهای میانهرو در صنعت
بررسی مدلهای مدیریت اسرتاتژیک تکنولوژی و ...

منفعل
()A
واکنشی
()B

رده بندی جزئی
1 -40
41 - 80

مبتدی
میانه راه

81 - 120

پیرشو

121-160
161 - 200

مبتدی
میانه راه

201- 240

پیرشو

241 - 280
اسرتاتژیک
281 - 320
()C
321 - 360
361 - 400
خالق
401 - 440
()D

مبتدی
میانه راه
پیرشو
مبتدی
میانه راه

آب و فاضالب ،تولید آب رشب بهداشتی در سطح روستاهای
استان میباشد .به عبارتی بیشرت فعالیت رشکت در دو بخش
طرح و توسعه (یا هامن تأمین آب) و بخش نگهداری (توزیع)
انجام میشود .جامعه آماری این پژوهش مدیران میانی ،ارشد
و کارشناسان این رشکت هستند که اطالعات آنها از نظر میزان
تحصیالت و سابقهکار به ترتیب در شکلهای ( )3و ( )4ارائه
شده است.
3
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22

14

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن

ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺗﺤﺼﯿﻼت

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

8
6

5

2

3
0

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

دﯾﭙﻠﻢ

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ

 11ﺗﺎ 16ﺳﺎل

شکل  -4سابقه کاری جامعه آماری

شکل  -3میزان تحصیالت جامعه آماری

نتایج و بحث

جدول  -2میانگین امتیازات و درصد توامنندی ابعاد سطوح
توامنندی تکنولوژیک بر اساس مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک

 پاسخ سؤال اول پژوهشبه منظور دستیابی به پاسخ سؤال اول پژوهش ،بر اساس
شاخصهای  9بعدی مدل شکل ( ،)2پرسشنامهای حاوی 24
سؤال طراحی و پرسشنامه برای  36نفر از خربگان ارسال گردیده
است .تعداد  30پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شدند .برای
بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه ،آلفای كرونباخ برای کل
سؤاالت پرسشنامه برابر با  0/851بدست آمد که حاکی از
پایایی خوب و قابل قبول ابزار تحقیق میباشد .حجم منونه نیز
از رابطه ( ،)1با اطمینان  %95و خطای اندازهگیری  %3در نظر
گرفته میشود.
رابطه ()1

𝑁𝑁(𝑍𝑍1−𝛼𝛼 )2 × 𝜎𝜎 2
2

(𝑁𝑁 − 1)𝑑𝑑2 + (𝑍𝑍1−𝛼𝛼 )2 × 𝜎𝜎 2
2

آگاهی
جستجو
شایستگی محوری
اسرتاتژی تکنولوژی
ارزیابی و گزینش
اکتساب تکنولوژی
بکارگیری وجذب
یادگیری
پیوندهای خارجی

تعداد
شاخص
2
2
2
3
2
2
2
3
6

امتیاز میانگین
توامنندیها
86/67
88/50
84/75
88/67
88/83
82/42
83/02
84/33
86/25

میانگین امتیاز کل

24

86/04

ابعاد

= 𝑛𝑛

با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه ،جدول ( )2میانگین
امتیازات و درصد توامنندی ابعاد تکنولوژیک رشکت را نشان
میدهد .همچنین شکل ( )5میزان توامنندی رشکت و شکاف
موجود نسبت به حالت بهینه را منایش میدهد.
هامنطور که در شکل ( )5مشاهده میشود بیشرتین امتیاز
توامنندی تکنولوژیک مربوط به بعد ارزیابی و گزینش و کمرتین
امتیاز مربوط به اکتساب تکنولوژی میباشد .از طرفی با توجه
به پرسشنامهها ،امتیاز کل توامنندی تکنولوژیک رشکت ،عدد
 323بدست آمده است ،لذا طبق جدول ( )1رشکت در رده
"میانهرو بنگاههای نوع  "Cو یا به عبارت دیگر "بنگاههای
پیرشو" قرار میگیرد.

نشریه آب و توسعه پایدار

 6ﺗﺎ 10ﺳﺎل

 3ﺗﺎ  5ﺳﺎل

زﯾﺮ  2ﺳﺎل

شکل  -5منودار سطوح توامنندی تکنولوژیک در ابعاد مختلف

4
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 پاسخ سؤال دوم پژوهشبرای تعیین واحدهای اسرتاتژیک تکنولوژیک در این پژوهش،
باتوجه به نوع فعالیت رشکت ،واحدهای مورد نظر براساس
فرآیندهای موثر در زنجیره ارزش تولید و توزیع در نظر گرفته
شدهاند .در سطح کالن ،فرآیند پروژههای رشکت آب و فاضالب
ﺗﻮزﯾﻊ

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ

روستایی استان مرکزی مطابق شکل ( )6میباشد .با توجه به
جدول ( )2در خصوص امتیاز میانگین توامنندیهای تكنولوژیك
و رتبهبندی واحدهای كاری كه بر اساس نظر خربگان رشكت
اولویتبندی شده بود ،میتوان واحدهای كاری را به ترتیب زیر
دارای یك زنجیره ارزش نامید.
اﺟﺮا

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

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

که درصدبندیها و امتیازات کسب شده بر اساس روش AHP1
انجام گرفته است .هامنگونه که در نتایج بدست آمده از جدول
( )3مشخص است ،فرآیند بهرهبرداری و نگهداری دارای اهمیت
بیشرتی نسبت به سایر فرآیندها است و فرآیند کلیدی محسوب
میگردد .از همین رو تعیین واحدهای اسرتاتژیک تکنولوژی با
مترکز بر روی این فرآیند انجام میشود.

 توسعه خدماتمرتبط بودن فرآیندها با اهداف رشکت از طریق ماتریسی
سنجیده شده و سپس درجه اهمیت آنها تعیین شده است
که برای این کار از نظرات هیأت مدیره و سایر خربگان رشکت
استفاده شده است .جدول ( )3نشاندهنده تحلیل نتایج ارزیابی
فرآیندها با توجه به اهداف مرتبط میباشد .الزم به ذکر است

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

فرآیندها

امکانسنجی و مطالعات
اجرا و نظارت
بهرهبرداری و نگهداری
کنرتل و ارزیابی
جمع

بهبود خدمات دستیابی به تکنولوژی
 30درصد

 15درصد

 25درصد

 30درصد

20
15
40
25
100

20
35
30
15
100

20
25
20
35
100

35
25
20
20
100

 پاسخ سؤال سوم پژوهشبرای تعیین میزان جذابیت تکنولوژیها از روش مقایسه زوجی
و از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی  AHPاستفاده شده
است .در این روش با ارزیابی به روش مقایسه زوجی تکنولوژیها
نسبت به هر یک از شاخصهای مشخص شده ،میزان تأثیر
هریک از تکنولوژیها در رسیدن به اهداف اسرتاتژیک تعیین
شده است .برای بدست آوردن ماتریس جذابیت ،پرسشنامهای
طراحی و از مدیران و کارشناسان مرتبط نظرسنجی گردید
و بر اساس آن تأثیر هر یک از تکنولوژیها در شاخصهای

بررسی مدلهای مدیریت اسرتاتژیک تکنولوژی و ...

مزیت رقابتی توسعه خدمات

امتیاز کل
24/5
23/5
27/5
24/5
-

تعیین شده به صورت دو به دو مورد سؤال واقع شد .اطالعات
جمعآوری شده پرسشنامهها توسط نرمافزار Expert choice
مورد تجزیه و تحلیل گردید و میزان جذابیت تکنولوژیها
تعیین گردید .الزم به ذکر است که اعداد به دست آمده از
محاسبه میزان جذابیت تکنولوژیها ،در بازه صفر تا صد برای
هریک از تکنولوژیها بر اساس نظر خربگان ارزشگذاری شد که
اطالعات آن در جدول ( )4آمده است .شکل ( )7نشاندهنده
درخت سلسله مراتبی AHPدر رشکت آب و فاضالب روستایی
استان مرکزی میباشد.

5
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جدول  -4فهرست جذابیت تکنولوژیهای رشکت براساس ارزشگذاری نظر خربگان
درصد
وزن
نام انگلیسی
نام تکنولوژی
اولویت
جذابیت
1
استفاده از تکنولوژی اسکادا 2و تله مرتی 100 54/8 SCADA & Telemetry
استفاده از سیستمهای گندزدایی مدرن 41/97 23 Modern disinfection
2
40/51 22/2
New energy
استفاده از انرژیهای نو
3

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

 پاسخ سؤال چهارم پژوهشبرای تعیین میزان توامنندی تکنولوژیک رشکت در واحدهای
اسرتاتژیک ،از مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک استفاده گردید.
توامنندیهای تکنولوژیکی از دیدگاه مدل ارزیابی نیاز
تکنولوژیک به  6دسته تقسیم میشوند که عبارتند از توانایی
تبدیل ،توانایی فروش ،توانایی کسب ،توانایی تغییر ،توانایی
طراحی و توانایی ایجاد که امتیازات مربوط به این توامنندی
ها و میزان توامنندی تکنولوژیک رشکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزی در واحدهای اسرتاتژیک در جدول ()5
ارائه شده است .به منظور سنجش میزان توامنندی رشکت
در این تکنولوژیها ،توامنندی تکنولوژیک رشکت در حوزه

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

جدول  -5میزان توامنندی تکنولوژیک رشکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی در واحدهای اسرتاتژیک
نام تکنولوژی
استفاده از تکنولوژی
اسکادا و تلهمرتی
استفاده از سیستمهای
گندزدایی مدرن
استفاده از
انرژیهای نو

نشریه آب و توسعه پایدار

توانایی توانایی توانایی
کسب
تبدیل فروش
 0تا  11 10تا  31 30تا 50

توانایی
تغییر
 51تا 67

توانایی مجموع امتیازات
توانایی
درصد
ایجاد توامنندیها در هر
طراحی
توامنندی
تکنولوژی
 68تا  86 85تا 100

10

30

50

55

70

90

305

96/82

10

15

50

60

75

90

300

95/23

10

30

40

60

80

95

315

100
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سپس با توجه به رتبهبندی جذابیت و توامنندی تکنولوژیها
در جداول ( )4و ( )5و نیز ماتریس توامنندی-جذابیت ،جامنایی
تکنولوژی در ماتریس توامنندی -جذابیت برای تکنولوژیهای
رشکت مطابق شکل ( )8حاصل گردید.

استان مركزی ،این سیستم را پیادهسازی منود .با این کار در كمرت
از یكسال رسمایه اولیه به رشكت باز خواهد گشت .ضمن اینكه
بهكارگیری این تكنولوژی منافع دیگری مانند كاهش هزینهها،
خطرات ناشی از رفت و آمد و مسائل زیستمحیطی و امنیتی
را نیز میتواند در برداشته باشد.
تکنولوژیهای ناحیه ب :تکنولوژیهای گندزدایی مدرن و
استفاده از انرژیهای نو در این ناحیه واقع شدهاند .با توجه
به توامنندی باالی رشکت در این تکنولوژیها و پائین بودن
جذابیت در آنها الزم است هر چه رسیعرت نسبت به گسرتش
اسرتاتژیها در استفاده از سیستمهای گندزدایی مدرن و
انرژیهای نو اقدام شود .در این راستا اقدامات ذیل توصیه
میشود:
 -1با توجه به شیوع بیامری در سطح كشور باالخص فصول
گرما و از طرفی عواقب جانبی و رضر و زیانی كه سیستمهای
قدیمی از قبیل پودر پر كلرین و گاز كلر دارند ،بهرت است از
سیستم مدرن استفاده شود تا عوارض فوق كاهش یابد.
 -2در بحث استفاده از انرژیهای نو با توجه به مسائل زیست
محیطی كه استفاده نیروگاهها از سوختهای 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 انرژیهای بادی ،میتوان بهرتین استفاده را
از انرژیهای نو منود.
با توجه به خاص بودن سختافزارهای مورد نیاز تکنولوژیهای
این ناحیه ،وجود این دستگاهها در رشکت یک مزیت رقابتی
محسوب میشود ،بنابراین در صورت امکان باید دانش فنی این
تکنولوژیها را به سایر رشکتها انتقال داد.

100

80

درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

60

40

20

)ﻧﺎﺣﯿﻪ ب(
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻻ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ

)ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻟﻒ(
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻻ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ

)ﻧﺎﺣﯿﻪ ت(
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ

)ﻧﺎﺣﯿﻪ پ(
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎﻻ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
اﺳﮑﺎدا و ﺗﻠﻪﻣﺘﺮي
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي
ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻣﺪرن
اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﻫﺎي ﻧﻮ

0
0

20

40

60

80

100

درﺻﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ

شکل  -8ماتریس کلی توامنندی -جذابیت تکنولوژیها

بر اساس شکل ( )8اسرتاتژیهای تکنولوژی مناسب رشکت آب
و فاضالب روستایی استان مركزی برای هر ناحیه ماتریس به
صورت زیر میباشد:
تکنولوژیهای ناحیه الف :تکنولوژی اسكادا و تلهمرتی در
این ناحیه واقع شده است .با توجه به باال بودن توامنندی
و جذابیت در این تکنولوژی ،در بحث استفاده از اسكادا و
تلهمرتی كاهش هزینههای رشكت پیشنهاد میشود .در واقع
میتوان با رصفهجویی هزینههای نگهبانی برای  1156روستای

نتیجهگیری

كیفی و اداره نگهداری و اداره نظارت تشخیص داده شدند.
بر این اساس نیاز به تكنولوژی در این واحدها دارای اهمیت
بیشرتی است .همچنین فرآیند بهرهبرداری و نگهداری دارای
بیشرتین اهمیت نسبت به سایر فرآیندها است .در خصوص
تعیین اسرتاتژیهای تكنولوژی مناسب برای رشكت نیز از بین
مدلهای ارائه شده با كمك مدل  ،AHPمدل ارزیابی نیاز
تكنولوژی انتخاب شده است .از دیدگاه این مدل نیاز تكنولوژی
به شش دسته تقسیم شده و میزان جذابیت و توامنندی در
تکنولوژیهای مورد نظر ،ارزیابی شد .با توجه به رتبهبندی
جذابیت و توامنندی تکنولوژیها ،سه تكنولوژی تلهمرتی و
اسکادا ،سیستمهای گندزدایی و انرژیهای نو به ترتیب دارای
بیشرتین اهمیت در رشكتهای آبفار استان مرکزی میباشند.

در این پژوهش پس از بررسی مدل هكس و مازلوف در
رشکت آب و فاضالب روستایی استان مركزی و بر اساس مدل
 9سطحی تكنولوژیك ،سطح فعلی توامنندیهای تكنولوژیك
رشكت استخراج گردیده است .نتایج نشان میدهد كه این
رشكت به لحاظ جذب ،بكارگیری و اكتساب تكنولوژی امتیاز
كمرتی را در مقایسه با سایر ابعاد بدست آورده است .همچنین
نتایج نشان میدهد که این رشكت به لحاظ جایگاه و سطح
اسرتاتژیك تكنولوژی در سطح  3و در طبقه یا كالس  cبا
رویكرد اسرتاتژیك محور و در ردهبندی جزئی پیرشو میباشد.
واحدهای اسرتاتژیك تكنولوژی در این رشكت ،واحدهای كنرتل

بررسی مدلهای مدیریت اسرتاتژیک تکنولوژی و ...
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منابع

بطور کلی عمده تكنولوژیهای این رشكت در داخل كشور تهیه
و تامین میشود و تكنولوژیهای این صنعت از پیچیدگی بسیار
باالیی برخوردار نیست .لذا یادگیری و جذب تكنولوژی فرآیند
پیچیدهای منیباشد .بنابراین رشکت آبفار میتواند از طریق
رشكت در هامیشها و مقاالت و كنفرانسهای معترب علمی به
راحتی تكنولوژیهای مورد نیاز خود را اكتساب مناید.
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پینوشت
1- Analytic hierarchy process
 -2اسکادا ( )SCADAمخفف کلامت Supervisory Control
 And Data Acquisitionبه معنی کنرتل سوپروایزری (نظارت
مدیریتی) و اخذ دادهها میباشد .در واقع اسکادا تلهمرتی
یک سیستم کنرتلی گسرتده برای نظارت و یا کنرتل فرآیندهای
گسرتده و توزیع یافته نظیر تأمین آب شهری میباشد.
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