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چكیده

اين بررسی با هدف ارزيابی چهار جزء تكنولوژي فنافزار ،انسانافزار ،سازمانافزار و اطالعاتافزار
در سازمانهاي خدماتی ،فرضيهاي با اين عنوان كه اجزاء تكنولوژي در اين سازمانها نامتوازن است را
دنبال میكند .در راستاي هدف اين بررسی 2جهت جمعآوري اطالعات ،شش سازمان خدماتی به عنوان
نمونه قابل دسترس انتخاب و پس از جمعآوري دادهها از طريق پرسشنامه ،مصاحبه ،مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفتند .در اين رابطه تشخيص اين موضوع مهم است كه هر سازمان براي متوازنسازي
اجزاء چهارگانه تكنولوژيك خود به ترتيب اولويت تقويت و بهبود كدام جزء چهارگانه تكنولوژيك را در
برنامههاي مديريت تكنولوژي سازمان قرار دهد تا در نتيجه بتوان از تكنولوژي سازمانی براي تبديل هر
چه بهتر منابع به ستاندههاي سازمانی بهره گرفت .در برنامه جاري اين سازمانها و برنامه پيشنهادي
متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك مغايرتهايی مالحظه میشود .بدين صورت كه نتايج نشان
میدهد كه بين اجزاء تكنولوژي توازن وجود ندارد و مقدار  TCCآنها نيز متفاوت بوده و شكاف
تكنولوژيك اين اجزاء در سازمانهاي خدماتی با نوع فعاليت درمانی و غذايی و بانكی از بيشترين تا
كمترين به ترتيب عبارتند از سازمانافزار ،انسانافزار ،اطالعاتافزار و فنافزار و در سازمانهاي خدماتی
با نوع فعاليت توريستی و مسكن به ترتيب عبارتند از انسانافزار ،سازمانافزار ،اطالعاتافزار و فنافزار و
سازمان خدماتی با نوع فعاليت فرهنگی به ترتيب عبارتند از اطالعاتافزار ،انسانافزار ،سازمانافزار و
فنافزار كه اين سازمانها براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك به همين ترتيب بايستی تقويت
و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد.
واژه هاي كلیدي:

تكنولوژي ،ارزيابی تكنولوژي ،مديريت تكنولوژي ،تكنولوژي خدماتTCC ،

 -1عضو هيئت علمی ،گروه مديريت صنعتی ،واحد تبريز ،دانشگاه آزاد اسالمی،تبريز ،ايران farahmand@iaut.ac.ir
 -2اين مقاله از طرح تحقيقاتی كه با بودجه پژوهشی و حمايت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز به انجام رسيده است
استخراج شده است
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مقدمه
امروزه اهميت تكنولوژي در موفقيت سازمانها بر كسی پوشيده نيست .تكنولوژي
كاربرد سيستماتيك علم و ساير دانشهاي سازماندهی شده براي وظايف عملی و فنی و
فرآيند تبديل داده به ستانده است (دلمر .)311 ،2013 ،1اولين اقدام در جهت ارتقاء
وضعيت تكنولوژي و برنامهريزي براي آيندهاي شكوفاتر ،شناخت محتوا و موقعيت كنونی
است (فريچ و ديگران 2012 ،2و شريف 1993 ،3و ماتا و ديگران .)2012 ،4بعد از اشراف
به كلية جوانب تكنولوژي مورد استفاده و شناسايی نقاط قوت و ضعف موجود در صنعت،
نوبت به تعيين اهداف با توجه به شرايط بومی و موقعيت خاص تكنولوژيك میرسد.
مسئله اصلی اين است كه امروزه در كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه،
موضوع تكنولوژي ،توسعه و راههاي نيل به آن از عمدهترين مسايل مورد بحث است.
شناخت مشكالت و تنگناهايی كه اين كشورها با آن روبرو هستند ،بسيار اهميت دارد.
روند فعاليتهاي كشورهاي در حال توسعه نشان میدهد كه اقداماتی در اين
خصوص انجام يافته است ولی ميزان موفقيت حاصله نياز به بررسی واقعی دارد
(بالسفيلد و ديگران 2012 ،5و خاليد 1997 ،6و ماتا .)135 ،2012 ،7بايد توجه داشت كه
محصوالت و خدماتی كه توسط كشورهاي توسعه يافته عرضه میگردد ،به نحوي است
كه بشر امروزه شديداً به آن نيازمند است و بدون آن ،زندگی روزمرهاش با مشكل مواجه
میشود .هواپيما ،نيروگاه ،فاكس ،اينترنت ،موبايل ،كامپيوتر ،خدمات بانكی ،بيمارستانی و
بهداشتی ،بازرگانی و امثال آنها را میتوان بر شمرد (فقهی فرهمند.)108 ،1390 ،
به همين دليل است كه مهمترين تحوالت تكنولوژيك در يك دهه اخير متوجه
بهبود فنون و روشها بوده و انتظار میرود كه اين روند در آينده تحرك بيشتري به خود
بگيرد (فقهی فرهمند .)215 ،1390 ،در اين راستا ارزيابی توازن چهار جنبه 8 THIO
شامل فنافزار ،انسانافزار ،اطالعاتافزار و سازمانافزار به عنوان اجزاء چهارگانه تشكيل
دهنده تكنولوژي معياري مناسب براي هدايت سرمايهگذاري به سمت نقاط ضعف است
1

- Delmar
- Fritsch&etal
3 - Sharif
4 - Mata&etal
5 - Blossfeld&etal
6 - Khalid
7 - Mata
)8 -Techno ware, Human ware, Info ware, Orga ware (THIO
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تا ضمن ارزيابی آنها ،جهت مقايسه سطح تكنولوژي سازمانهاي مختلف ،ضريب كمك
تكنولوژي ) 1(TCCنيز محاسبه گردد و نتايج حاصله وضعيت كنونی را نسبت به بهترين
وضعيت نمايان سازد (فقهی فرهمند 201 ،1390 ،و آسپالند و ديگران 2011 ،2و
هاگبرت و ديگران .)2011 ،3در رابطه با اهداف و ضرورت انجام تحقيق میتوان چنين
عنوان نمود كه با توجه به موضوع و اهميت اين بررسی ،ارزيابی و سنجش چهار جزء
تكنولوژي(كوراتكو و هادگدس 2011 ،4و استاتلی 2011 ،5و پري .)39 ،2010 ،6در
مقايسه با بهترين وضعيت ممكن در سازمانهاي مورد مطالعه هدف اصلی تحقيق را
نشان میدهد .تجزيه و تحليل محتواي تكنولوژي میتواند در سه محدوده گسترده مورد
استفاده قرار گيرد (فقهی فرهمند:)184 ،1390 ،
 )1تجزيه و تحليلهاي  TCCمیتواند به انجام مقايسههااي باين ساازمانی از ديادگاه
تكنولوژيكی كمك نمايد تا اين امر بتواند در كنار معيارهاي سنتی و مالی و بهارهوري
كه براي مقايسه دو يا چند سازمان به كار میرود ،مفيد واقع شود.
 )2اگر چند سازمان از ديدگاه  THIOمقايسه شوند ميزانی كه ياك ساازمان از ديادگاه
تكنولوژيكی برتري دارد را میتوان از طريق بررسای اخاتالف در ارزش اجازاء آنهاا
ارزيابی نمود تا امكان برنامهريزي براي اقدامات اصالحی شكل گيرد.
 )3ارزش توان  THIOمیتواند روشی براي اولويتگاذاري تاالشهااي اعاتالء دهناده
سطح تكنولوژي يك سازمان ارائه نمايد تا آن جزء از تكنولوژي كه توان بازر تاري
دارد به افزايش بالقوه  TCCبيشترين كمك نمايد.
مفاهيم انتقال ،توسعه و تجاري كردن تكنولوژي و همچنين عوامل مؤثر بر آنها،
مشكالت و راهحل هاي مربوطه را مورد بررسی قرار گيرد تا با ارايه مراحل تجاري كردن
تكنولوژي به طور خاص به بحث بازاريابی و فاكتورهاي مؤثر بر آن پرداخته شود .براي
نخستين بار مدلی چند مرحلهاي طراحی شده كه داراي سه مرحله اصلی است :در مرحله
اول از چند مدل مفهومی و تلفيقی استفاده شده تا بدين طريق امكان سنجی يك پروژه
انتقال تكنولوژي در مقايسه با خود انجام پذيرد .در مرحله دوم از يك مدل تحليل سلسله
1

)- Technology Contribution Coefficient (TCC
- Aspelund&etal &etal
3 - Huyghebaert &etal
4 - Kuratko and Hodgetts
5 - Stutely
6 - Perry
2
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مراتبی فازي جهت مقايسه پروژهها در خانواده تكنولوژي مربوطه استفاده شده تا از اين
رهگذر پروژههاي فوق ارزيابی شده و اولويتبندي شوند (استاسی1؛  2012و اسميت،2
 2011و وود و جويس.)21 ،2012 ،3
در مرحله سوم يك مدل امكانی چند هدفه بكار گرفته شده تا تصميمگيري در
خصوص تخصيص منابع به پروژهها براساس سياستهاي كاري سازمان ذينفع و با
مالحظه اهداف چندگانه انجام شود .همچنين جهت حل مدل مكانی چند هدفه طراحی
شده ،از روش نگی جهت ابهامزدايی از مدل فوق در تبديل آن به مدل قطعی معادل خود
سود برده شده است (نورت و ديگران 2010 ،4و شاهمن 2011 ،5و اسچنوك و ديگران،6
2011و .)17
به منظور ارزيابی نتايج مدل چند مرحلهاي فازي طراحی شده ،يك مدل مشابه
چند مرحله اي قطعی نيز طراحی شده تا در مرحله عمل بتوان كيفيت نتايج مدل فازي را
مورد قضاوت قرار داد .در خاتمه نيز جهت ارزيابی كيفيت مدل طراحی شده ،در
مطالعهاي موردي ،مدل فوق در دفتر همكاريهاي فنآوري پياده شده كه نتايج حاصل
از مدل فازي مورد تأييد كاربران قرار گرفته است .تحقيق ديگري با مدل پيشنهادي در
شركت قالب هاي بزر صنعتی سايپا با هدف تدوين و اجراي مدلی براي ارزيابی توان
تكنولوژي (روي 2013 ،7و سنج 2012 ،8و وستيد و رايت 2012 ،9و  )33نشان میدهد
اطالعاتی كه از به كارگيري مدل حاصل میشود به مديريت كمك میكند تا اطالعات
الزم را براي تصميمگيري در مورد ارتقاء توان تكنولوژيكی شركت خود در اختيار داشته
باشند .طراحی و تبيين الگوي توسعه تكنولوژي صنعت خودرو در ايران با تأكيد بر
استراتژي صادرات با روش تحقيق توصيفی ميدانی يا پيمايشی وضعيت صنعت
خودروسازي در ايران بررسی و با كره مورد مقايسه شده كه نتايج آن نشان میدهد كه بر
اساس آزمون همبستگی اسپرمن بين توسعه منابع انسانی ،توسعه فرهنگ سازمانی،
1

- Stacey
- Smith
3 - Woods and Joyce
4 - North and etal
5 - Sahlman
6 - Schwenk and etal
7 - Rue
8 - Senge
9 - Westhead and Wright
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توسعه ساختار سازمانی و توسعه ساختار مديريتی از يك سو و توسعه تكنولوژي از سوي
ديگر ارتباط معناداري وجود دارد .مقايسه تطبيقی وضع كره و ايران با آزمونهاي
ويلكاكسون و فريدمن حاكی از معنادار بودن اختالف بين ايران و كره از نظر توسعه
تكنولوژي است.
ابزار و روش
با توجه به فرضيه اصلی اين بررسی كه اجزاء تكنولوژي سازمانهاي خدماتی
نامتوازن است ،روش اين تحقيق اطلس تكنولوژي 1حاصل تحقيقات مركز انتقال
تكنولوژي آسيا و اقيانوسيه براي كشورهاي در حال توسعه است كه در آن تكنولوژي با
توجه به چهار جزء  THIOمورد بررسی قرار میگيرد .در اين راستا جامعة آماري مورد
مطالعه اين تحقيق سازمانهاي خدماتی فعال استان آذربايجانشرقی میباشد .با توجه به
محدوديتهايی مانند عدم امكانپذيري بررسی كليه سازمانهاي خدماتی ،هزينه و تنوع
بيش از حد و نياز به گروه تخصصی و مشاوران زياد ،عدم آشنايی با مفهوم نوين
تكنولوژي تلقی تكنولوژي در پيشرفته بودن ماشينآالت و تجهيزات و نياز به قضاوت در
روش اطلس تكنولوژي در ارزيابی ،تنها به انتخاب پنج نمونه از آن سازمانهاي خدماتی
اقدام شد كه جهت جمع آوري اطالعات نياز به تشكيل جلسه با مديران ،معاونين و
كارشناسان بود .در واقع سازمانهايی انتخاب شدند كه امكان تشكيل جلسات آموزشی،
پژوهشی و مشاورهاي بوده تا نتايج به دست آمده پس از چالشهاي مباحثهاي و
حضوري از سطح اطمينان باالتري برخوردار باشد تا بتوان به نتايج قابل قبولی دست پيدا
كرد.
از ضرورتهاي تكنولوژي مناسب ،استفاده از تكنولوژي در جهت تأمين منافع
جامعه و مؤسسه و ارزيابی صحيح آن است .تكنولوژي در يك محيط انسانی قرار دارد و
لذا تكنولوژيها با محيط فيزيكی و با نظامهاي مختلف محيط انسانی شامل نظام
اقتصادي ،نظام اجتماعی ،نظام فرهنگی و سياسی و ساير نظامهاي تشكيل دهنده آن ،در
تعامل میباشند .تكنولوژي يك سيستم متشكل از عناصر فنافزار ،انسانافزار ،سازمان
افزار و اطالعاتافزار است كه با تعامل آنها ،توليد كاالها و خدمات ميسر میشود و
بدون وجود هر يك ،عمالً عملكردي براي سيستم وجود نخواهد داشت (فقهی فرهمند،
- Technology Atlas project
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 .)1390،128استفادة مؤثر از اين چهار جزء در يك سازمان (ناياك و گرينفيلد،2011 ،1
 492-420و استيل 2011 ،2و استيل )45 ،2012 ،3به ايجاد شرايط خاص حداقلی نيازمند
است :يعنی تجهيزات و امكانات الزم با متصدي آنها كه قابليتها و توانايیهاي الزم
براي استفاده از آنها را دارند ،توانايیها و اطالعات نيازمند به روز نمودن دائمی است و
نهايتاً سازماندهی و مديريت كه بايد با گذشت زمان بطور مستمر تكامل يابد (فقهی
فرهمند ،1390 ،ص 194و فقهی فرهمند.)115 ،1388 ،
تكنولوژيهاي مختلف نظامهاي گوناگون محيط انسانی اطراف خود را متأثر
میسازند و اين نظامها نيز به نوبه خود واكنشهاي را دارند ،بنابر اين ،ارزيابی تكنولوژي
بايد با يك نگرش كلی و نظامدار صورت گيرد (فقهی فرهمند .)108 ،1390 ،در بررسی
مزايا و محدوديتهاي تكنولوژي ،مالك نبايد فقط اثربخشی فنی و بهرهوري اقتصادي
باشد بلكه در رابطه با محيط انسانی اطراف آن نيز بررسی صورت میپذيرد .لذا مفهوم
ارزيابی تكنولوژي ،به حداقل رسانيدن اثرات مثبت و توسعه تكنولوژيهاي سازگار با
محيط اطراف میباشد كه به عنوان مثال ،ارزيابی تكنولوژي سازمان را قادر میسازد
تكنولوژيهايی را انتخاب كند تا ثبات نظام زيستی به هم نخورد و تا آن حد از نظام
زيستی بهرهبرداري نمايند كه اين نظام قادر به ترميم آن باشد .در واقع ارزيابی تكنولوژي
عبارت است از يك بررسی كه تالش میكند(فقهی فرهمند 38 ،1388 ،و فقهی فرهمند،
:)226 ،1390
 )1پيآمدهاي مستقيم يا غيرمستقيم انواع تكنولوژي را پيشبينی و پيآمدها و اثراتی كه
تكنولوژيهاي مختلف بر جامعه و مردم آن میگذارد را پيشبينی و ارزيابی كند.
 )2اهداف و سياستهايی براي ارتقاي پيامدهاي مطلوب و حداقل نمودن پيآمدهاي
غيرمطلوب را مشخص و معين كند.
در اين راستا طبق تعريف يونيدو منظور از تكنولوژي كاربرد علوم در عمل با
استفاده از رويهها و مطالعات منظم و جهتدار با چهار جزء  4THIOاست كه تأثير
متقابل بر روي يكديگر دارند تا موقعيت هر جزء از تكنولوژي در يك سازمان مشخص
گردد.
1

- Nayak and Greenfield
- Steele
3 - Steele
)4 - Techno ware, Human ware, Info ware, Orga ware (THIO
2
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در ارزيابی اجزاي تكنولوژي با با استفاده از كتاب اطلس تكنولوژي ،ارزيابی هر
كدام از اين اجزاء به تفكيك و براي هر سازمانی و همچنين براي هر واحد سازمانی در
رشتههاي مختلف عملياتی ،غير عملياتی ،اداري ،خدماتی ،آموزشی ،بهداشتی و ...جهت
پی بردن به وضعيت موجود و فاصله آن با وضعيت مطلوب تكنولوژي در شرايط ايدهآل و
رقابتی ضروري است كه به طور خالصه و به صورت كاربردي به شيوه ارزيابی آسان
آنها اشاره میشود كه پس از تطبيق با سازمان يا واحد سازمانی مورد مطالعه میتواند
مورد استفاده قرار گيرد(فقهی فرهمند 61 ،1388 ،و فقهی فرهمند:)226 ،1390 ،
 )1فنافزار :ارزيابی درجات پيچيدگی ماشينآالت و تجهيزات فنی و استفاده از
شاخصهاي عملكرد براي ماشينآالت و تجهيزات مانند دامنه فعاليتها ،دقت ،نوع
استفاده ،ميزان كنترل ،قابليتها.
 )2انسانافزار :ارزيابی توانايیها و مهارتهاي انسانی و استفاده از ويژگیهاي صالحيتی
براي توانايیهاي انسانی مانند ابتكار ،گرايش به موفقيت ،گرايش به همكاري ،جدي
بودن ،قبول خطر ،وقتشناسی .به عبارتی توانايیها و مهارتهاي انسانی يكی از
چهار جزء اصلی و اساسی تكنولوژي است (ماسون و استارك 22 ،2012 ،1و وستد،2
 ،87-197 ،2012وستد و استوري )14 ،2011 ،3كه میتواند شامل دانش ،مهارتها،
عقل ،هوش ،ابتكار و تجربه باشد و ميانگين اين موارد و يا برآورد سطح مذكور ،جزء
صفات سازمان يا گروههاي مورد نظر بوده و توانايی سازمان و گروه را مشخص
میكند.
 )3اطالعاتافزار :ارزيابی پيچيدگی اطالعات و دانش فنی و نيازهاي كفايی براي
اطالعات در سازمان مانند قابليت دسترسی ،تعداد ارتباط ،به روز بودن و سهولت
مبادله .در واقع اطالعات سندي است كه در تكنولوژي جاي گرفته و میتوان آن را
افزار اطالعاتی ناميد .اين حقايق عبارتند از فرآيندها ،تكنيكها ،روشها ،نظريهها،
صفات و مشخصات و شاخصها ،اسناد ،دستورالعملها ،چك ليستها ،نشريات و
بروشور.
 )4سازمانافزار :ارزيابی توانايیهاي سازماندهی و مديريت و استفاده از معيارهاي
كارآيی براي سازماندهی و مديريت مانند رهبري ،استقالل داخلی ،حس جهتيابی،
1

- Mason and Stark
- Westhead
3 - Westhead and Storey
2
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ميزان درگير بودن ،نوآوري ،صداقت .اين توانايی مسئوليت جهتدهی سازمانی،
كاربرد موفقيتآميز در كار منوط به مساعدت و ياري تمامی پرسنل و تخصصهاي
سازمان را فراهم مینمايد.
به طور خالصه در روش اطلس تكنولوژي براي ارزيابی تكنولوژي كه به چهار جزء
مختلف  THIOتقسيم شده موقعيت تكنولوژي ترسيم شده و معيارهايی كه نشان دهنده
قدرت و ضعف نسبی در تكنولوژي است به دست میآيد .عالوه بر آن در آناليز
توانايیهاي تكنولوژي ،شرط الزم براي تالشهاي برنامهريزي شده به سوي خود
اتكايی تكنولوژيكی است .اين تحليل برنامهريزان را در تنظيم سياستهاي بهبود و يا
ايجاد تغيير در هر يك از چهار جزء تكنولوژي ،ياري میدهد.
البته ارزيابی وضعيت تكنولوژي يك سازمان مستلزم ارزيابی اجزاء تكنولوژي
 THIOبر اساس نظرات كارشناسی است تا براي هر مرحله تعدادي شاخص كه بتواند
تفاوتهاي تكنولوژيكی را مشخص كند تعيين شود .فرمولهاي محاسبه اجزاء اصلی
سيستم تكنولوژي چنين است (فقهی فرهمند:)339 ،1390 ،
])Ti=1/9[LLTi+ (STi (ULTi- LLTi)/10
])Hi=1/9[LLHi+ (SHi (ULHi- LLHi)/10
])Ii=1/9[LLIi+ (SIi (ULIi- LLIi)/10
])Oi=1/9[LLOi+ (SOi (ULOi- LLOi)/10
Tcc=Tβt× Hβh × Iβi× OβO

به عنوان نمونه براي  Tحالتهاي مختلف در مقايسه با بهتارين وضاعيت ممكان
مشخص و به بهترين حالت امتياز  10و به حالاتهااي بعادي در مقايساه باا آن ،عادد
صحيحی بين صفر و  10داده میشود تا وضعيت موجاود در مقايساه باا آنهاا تعياين و
ميانگين امتياز هر مرحله با  STiنشان داده شود .با توجه باه امتياازات بااال  iنشاانگار
مرحله iام در فرآيند عمليات میباشد .مقدار اين ميانگين هر قدر به عدد  10كه وضاعيت
مطلوب تلقی میشود نزديك تر باشد نشاان دهناده ساطح بااالتر و وضاعيت بهتاري از
فنافزار در آن مرحله می باشد .در هر مرحله از مراحل عمليات سازمانی ،نمراتی به عنوان
حد باال و حد پايين پيچيدگی به ماشينآالت و تجهيزات داده مایشاود كاه حاد پاايين
پيچيدگی  LLTو باالترين آن  ULTاست .سطوح پيچيدگی  Tمیتواند در يك طياف از
تجهيزات كامالً دستی تا تمام اتوماتيك قرار گيرد .الزم به ذكر است تعيين حد پيچيدگی
با استفاده از نظرات كارشناسان تعيين میگردد و يك قضاوت نسبتاً شخصی میباشد.
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محاسبه امتياز  Tبا استفاده از رابطه Ti=1/9[LLTi+ (STi (ULTi- LLTi)/10)] ,

 T=ΣTiWiانجام میشود كه عناصر آن چنين است:
 = LLTiپايينترين حد پيچيدگی تجهيزات در مرحله iام عمليات سازمانی
 = ULTiباالترين حد پيچيدگی تجهيزات در مرحله iام عمليات سازمانی
 = STiميانگين امتياز شاخصها در مرحله iام عمليات سازمانی
 = Tiامتياز فنافزار در مرحله iام عمليات سازمانی
 = Tامتياز نهايی فنافزار
 = Wiوزن مرحله iام عمليات سازمانی .الزم به ذكر است كه Wiها ،وزن مراحل
مختلف عمليات سازمانی هستند كه بر اساس نظرات كارشناسان و دستاندركاران و
بر اساس سهم هر مرحله عمليات سازمانی مشخص میشوند .مجموع اين Wiها
براي كل مراحل عمليات سازمانی بايد عدد يك باشد.
سومانت در مورد اهميت مسئله مديريت تكنولوژي معتقاد اسات كاه ماديريت در
تكنولوژي ،سالهاي آينده مهم ترين زمينه خواهد بود و بذرهاي چنين طرز تفكري قابالً
افشانده شده و الزم است روشهاي جدياد نياز باراي ارزياابی عملكارد و تواناايیهااي
مديرانی كه می خواهند در آينده درگيري بيشتري با ماديريت تكنولاوژي داشاته باشاند،
اتخاذ گردد .لذا توجه به فقدان دو نكتة زير در ماديريت تكنولاوژي حاائز اهميات اسات
(فقهی فرهمند:)104 ،1390 ،
 )1تلفيق تكنولوژي :برنامهريزي تكنولوژي وسيلهاي است كه توسط آن میتوان ساختار
تحقيق و توسعه را با ساير زمينههاي سازمان مثل بازاريابی ،مهندسی ،توليد و عمليات
تلفيق نمود.
 )2آموزش :بسياري از مديران با مسايل بازاريابی برخورد میكنند اما با مسئله تكنولوژي
كمتر درگير میشوند ،نقش تكنولوژي را نمیفهمند ،دانش الزم براي تلفيق
مالحظات تكنولوژيك با ساير جنبههاي سازمان را ندارند و آنها نيازمند آموزش در
زمينة استراتژي تكنولوژي هستند.
ع ليرغم فقدان توافق عمومی بر مديريت تكنولوژي اين اتفاق نظر در ميان همگان
وجود دارد كه پيشرفت تكنولوژي اجتنابناپذير است ،براي بقاء سازمان ،فرآيند تكنولوژي
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ضرورت دارد ،تكنولاوژي باا خطارات ناشاناخته قابال مالحظاه روبارو مایباشاد ،ورود
تكنولوژي جديد ،نياز بيشتري به همكاري دارد و هزينهها ،سودها و ارزشهاي تكنولوژي
به طور مستمر از سوي سازمانها مورد ارزيابی و آزمايش قرار خواهند گرفت .البته دليال
عمدة اِشكال در مفهوم و درك اهميت مديريت تكنولوژي اين است كه تكنولوژي داراي
خاصيت تداخل وظيفه بوده و براي سازمان مشكلآفرين میباشد .در حالی كاه ماديريت
تكنولوژي ضوابط مهندسای ،علام و ماديريت را باه هامديگار ارتبااط مایدهاد تاا باا
برنامهريزي ،توسعه و اجراي قابليتهاي تكنولوژي ،اهداف عملياتی و استراتژيك سازمان
شكل گرفته و به اجرا در آيد .زيرا مديريت تكنولوژي شامل مجموعه فعاليتهايی مانناد
برنامه ريزي ،سازمان دهی ،هدايت نيروي انسانی ،تخصايص مناابع سارمايهاي و فاراهم
كردن زمينههاي اطالعاتی و فرهنگی در جهت موفقيت فرآيند توساعه تكنولاوژي اسات
(اوليورو و ديگاران 26 ،2010 ،1و پيتارز 2011 ،2و وساتد .)13 ،2013 ،3باه عباارتی آن
فرآيند به هم پيوسته اي است كه هم مديريت و هم كاركنان را با هدف نهاايی ناوآوري،
طراحی ،توسعه ،توليد و عمليات،انتقال ،معرفی و كاربرد انواع تكنولاوژي در محايط كاار
براي بهبود بهرهوري ،ايجاد برتري در جامعه ،بهبود كيفيت زندگی و شرايط كاري درگير
میكند.
يكی از ويژگیهاي دهههاي اخير ،افزايش آگاهی نسبت به اهميت نقاش خادمات
در فرآيند توسعه اقتصادي ،اجتماعی و باالخص توسعه تكنولوژي است .در سطح جهانی،
بويژه تا آنجا كه در اسناد گوناگون  4UNCTADمنعكس شده است ،بررسی اطالعات و
نمودارهاي مربوط به اقتصاد كشورهاي عضو نشان داده است كه خادمات آن گوناه كاه
تاكنون برحسب ماهيت آنها تصور میشد ،غيربهارهور نيساتند بلكاه مایتوانناد نقاش
كليدي در توسعة اقتصادي ايفا كنند .انقالبی كه كاربرد تكنولوژيهاي جديد خادماتی در
زمينااة اطالعااات و ارتباطااات از راه دور و ساااير بخااشهاااي پيشاارفته در كشااورهاي
توسعهيافته به وج ود آورده است ،مفهوم خدمات در اين كشورها را دگرگون ساخته اسات.
اين تحول به عنوان نيروي محركة رشد ،نظامهاي اقتصادي كشاورهاي توساعهيافتاه را
پويايی تازهاي بخشيده و بار ديگر موقعيت رهبري توليدات صنعتی و كشاورزي جهاان را
1

- Olivero and etal
- Peters
3 - Westhead
4- UNCTAD= United Nations Conference on Trade And Development
2
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براي آنها تثبيت تر كرده است .معهذا تئوريسينهاي توسعه ،به اهميت مسايل زيربناايی
و نُدرتاً خدمات مالی در امر فرآيند توسعه اذعان دارند از طرفی ،افزايش اشتغال در بخش
خدمات ،توجه كشورهاي پيشرفته را به اين مسئله معطوف سااخت كاه شااهد تغييارات
ساختاري در اقتصاد باشند .در نتيجة اين تغييرات ،اصطالحات جديادي از جملاه انقاالب
خدمات ،اقتصاد جديد خدمات ،دولت فوق صنعتی ظهور نمود كه نمايانگار نقاش مهام
خدمات در اقتصاد میباشد.
دليل ديگر اهميت يافتن بخش خدمات كه تأثير عمدهاي در بازنگري به اين بخش
گذاشته است ،كشف ارتباط خدمات با فرآيند توليد و نيز فرآيند توسعة اقتصادي میباشاد.
مهمترين مشخصه اي كه انقالب خدمات به آن اشاره دارد ارتباط فزايناده باين خادمات
توليدي يعنی خدماتی كه به عنوان ورودي به فرآيند توليد محصوالت يا خدمات باه كاار
برده میشوند .همچنين ديگر فعاليتهاي اقتصادي مایباشاد كاه روز باه روز باه نقاش
خدمات توليدي در توليدات صنعتی و ديگر بخشهاي اقتصادي افزوده میشود چارا كاه
اين نوع خدمات در رقابت پذير كردن كاالها ،خدمات ،ارزش افازوده ،صاادرات كاالهاا و
خدمات ،نقش فزايندهاي دارند .لذا رقابتپذيري كاالها و خدمات در سطح جهان ،به طور
روزافزونی به رقابتپذيري تكنولوژيك يك كشور بستگی میيابد و ايان امار مناوط باه
توانايی كشور در جذب ،انطباق و بكارگيري دانش و يافتههاي فنی تكنولوژيهاي جدياد
است .لذا اثرات خدمات ممكن است به عنوان مثال شامل موارد زير باشد (فقهی فرهمند،
:)472 ،1390
 )1منابع تقاضا براي كاالها يا خدمات،
 )2ايجاد انگيزه براي نوآوري در سازمانهاي مصرفكننده يا عرضهكننده،
 )3ايجاد رقابت در مهارتها و ديگر منابع فنی.
یافتهها
با بهرهگيري از دادههاي جمعآوري شده ،طبقاهبنادي مناساب دادههاا بار حساب
سازمانها ابتدا امتيازات حاصل از پرسشنامههاي اجزاء تكنولوژي  THIOبه طور جداگانه
براي سازمان ها اساتخراج شاده و ساپس امتياازات اجازاء تكنولاوژي و ضاريب كماك
تكنولوژي محاسبه گرديد .نتايج حاصله براي ساازمان خادماتی بهداشاتی و درماانی باه
عنوان نمونه چنين است:
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براي محاسبه جزء  Tدر اين سازمان براي كليه مراحل عمليات حد پايين پيچيدگی
برابر  3و حد باالي پيچيدگی برابر  6میباشد و بدين معنی است كه درجاات پيچيادگی
 Tدر محدوده ماشينآالت دستی و تجهيزات فنی و تخصصی میباشد .با توجه به اعاداد
فوق امتياز اين جزء در هر يك از مراحل عمليات به شرح زير محاسبه گرديده است:
Ti=1/9[LLTi+ (STi (ULTi- LLTi)/10)] → T1=1/9[3+ (4(6-3)/10)] =0/46, T2= 0/35, … , Tn= 0/55

با توجه به امتيازات به دست آمده براي هر يك از مراحل عملياات ،امتيااز نهاايی
براي جزء  Tدر اين سازمان با  T=ΣTiWiمحاسبه گرديد كه در نتيجاه امتيااز نهاايی
جزء  Tدر اين برابر است با T=1/n[0/46+ 0/35+ ….+ 0/55 =0/43
مطابق با روش ذكر شده امتيازات نهايی براي ساير سازمانها نيز محاسابه گردياد
كه نتايج حاصله در جدول  1نشان داده شده است .باه طاوري كاه مشااهده مایگاردد
امتيازات متفاوتی براي هر يك از اجزاء تكنولوژي در سازمانهاي مختلف به دست آماده
كه بيان گر اين موضوع است كاه اجازاء تكنولاوژي در ايان ساازمانهاا داراي امتياازات
مختلفی میباشد.
جدول  :1نتایج حاصل از محاسبه اجزاء تكنولوژي براي سازمانهاي خدماتي
اجزاء
تكنولوژي
T
H
I
O
TCC

درمانی
0/35
0/36
0/47
0/26
0/35

نوع فعاليت
مسكن
توريستی
0/41
0/45
0/36
0/59
0/39
0/55
0/34
0/41
0/33
0/38

فرهنگی
0/44
0/61
0/49
0/51
0/49

غذايی
0/51
0/32
0/36
0/28
0/42

ميانگين
0/432
0/448
0/452
0/360
0/394

Levene
Statistic
0/42
0/44
0/41
0/33
0/42

T
32/7
28/90
29/38
22/33
0/44

جهت آزمون اين كه در سطح معنیدار  0/05جازء فانافازار تكنولاوژي بيشاترين
امتياز و جزء سازمان افزار تكنولوژي داراي كمترين امتياز میباشد .با توجاه باه ايان كاه
مقدار نمونه كمتر از  30میباشد و انحراف معياار جامعاه ناامعلوم مایباشاد از تسات T
استفاده شده و نتايج حاصله با استفاده از امتيازات به دست آمده براي هار ياك از اجازاء
تكنولوژي در سازمان هاي ماورد مطالعاه محاسابه و در جادول نشاان داده شاده اسات.
همچنين مقدار  Tبه دست آمده برابر  32/7و از  t0.05= 1/7بزر تار مایباشاد يعنای
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اختالف ميانگين جزء فنافزار در باين ساازمانهاا كاه برابار باا  0/432در ساطح 0/05
معنیدار می باشد و چون اين عدد از ساير اجزا تكنولوژي بيشتر است بناابراين مایتاوان
گفت كه جزء فنافزار با اطمينان  95درصد داراي باالترين امتياز را در سطح سازمانهاي
مورد مطالعه دارد .همچنين مقدار  Tبه دست آمده براي جزء سازمانافزار برابر با 22/33
میباشد و چون از مقدار  t0.05= 1/7بزر تر میباشد لذا اختالف ميانگين براي اين جزء
از تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه برابر با  0/360معنیدار بوده و باا اطميناان 95
درصد اختالف ميانگين براي جزء سازمانافزار  0/360است .لذا جزء سازمانافزار در باين
اجزاء تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه داراي كمترين امتياز میباشد.
با توجه به ميانگين امتيازات اجزاء تكنولوژي را براي ساازمانهااي ماورد مطالعاه
نتايج حاصل از تحليال وارياانس باراي تسات فرضايه اخاتالف باين مياانگين اجازاي
تكنولوژي در جدول  2میباشد .چون مقدار  Fجدول براي اجازاء تكنولاوژي كاه 48/33
میباشد از  F0.05,4,3= 6/42جدول بزر تر است فرض صفر رد شاده و اخاتالف باين
ميانگينهاي اجزاء تكنولوژي در سطح سازمانهاي مورد مطالعه معنیدار میباشاد يعنای
در بين اجزاء تكنولوژي توازن وجود ندارد .از طرفی مقدار  Fاين سازمانهاا از  Fجادول
بزر تر است و لذا اختالف معنایداري باين مياانگينهااي نهاايی حاصال باراي ايان
سازمانها وجود دارد.

F
7/29
48/33

جدول : 2نتایج حاصله از تحلیل واریانس
منبع تغييرات
درجه آزادي
مجموع مربعات
ميانگين مربع
گروههاي پنجگانه
4
0/035
0/0087
اجزاء تكنولوژي
0/233
0/058
3
خطا
0/005
0/0012
7

از طرفی براي هر يك از سازمانها  TCCنيز محاسبه گرديده كه بياانگار ساطح
تكنولوژي و ميزان كمك هر يك از اجزا تكنولوژي در يك سازمان میباشاد كاه جهات
محاسبه اين ضريب عالوه بر امتيازات هر يك از اجزاء نياز به توان بِتاا حاصاله از روش
 AHPبراي هر جز تكنولوژي میباشد .نتايج حاصل توسط نرمافزار  SPSSبيانگر ايان
است كه واريانسهاي اجزاء تكنولوژي همگن میباشد و با توجه به فرضيه مطارح شاده
يعنی عدم توازن اجزاء تكنولوژي در اين سازمانها يا نابرابري ميانگينها ،از روش تحليل
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واريانسها در سطح معنیدار  0/05استفاده شده كه همگن بودن واريانسهاا باه عناوان
فرض صفر و فرض مقابل ،عدم همگن بودن واريانسها است .نتايج حاصله در جادول 3
آمده كه با توجه به مقدار  TCCبراي هر ياك از ساازمانهاا چاون ساطح معنایداري
 Sig=0/01و كمتاار از  0/05ماایباشااد لااذا تفاااوت بااين سااطح تكنولااوژي  TCCدر
سازمانهاي مورد مطالعه معنیدار میباشد.
جدول  :3نتایج حاصل از تحلیل واریانس براي TCC
Sig
0.01

F
18.82

Mean square
1.332E-02
4.367E-03

Sum of Squares
4.012E-03
2.033E-04
5.108E-02

Between Groups
Within Groups
Total

باال بودن امتياز جزء فنافزار و پايين بودن امتياز جزء سازمانافازار در مياان اجازاء
تكنولوژي در سطح  0/05معنیدار میباشد كهه نتايج حاصل در جدول  4نشان داده شده
است.
جدول  :4نتایج حاصل از تست فرضیههاي تحقیق
عنوان فرضيه
بين اجزا تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه توازن وجود ندارد
سطح تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه متفاوت است.
جزء فنافزار داراي باالترين امتياز در سازمانهاي مورد مطالعه میباشد.
جزء سازمانافزار داراي پايينترين امتياز در سازمانهاي مورد مطالعه میباشد.

F
48/33
18/82

T

32/7
22/33

روش آزمون
تحليل واريانس
تحليل واريانس
تست T
تست T

براي سازمان شناخت بيشترين تاا كمتارين شاكاف تكنولوژياك اجازاء چهارگاناه
تكنولوژي جهت تدوين برنامه هاي مديريت تكنولوژي سازمان ضروري است .به عباارتی
تشخيص اين كه سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك خود باه ترتياب
اولويت تقويات و بهباود كادام اجازاء چهارگاناه تكنولاوژي را در برناماههااي ماديريت
تكنولوژي قرار دهد تا در نتيجه بتوان از تكنولوژي سازمانی براي تباديل هار چاه بهتار
منابع به ستاندههاي سازمانی بهره گرفت حايز اهميت است.
در جدول  5نتايج حاصله شاكاف تكنولوژياك اجازاء چهارگاناه تكنولاوژي باراي
سازمان هاي خدماتی با نوع فعاليت مربوطه با روش محاسبه درجات پيچيدگی تكنولوژي
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مشاهده میشود .مطابق با روش ذكر شده امتيازات نهايی براي سازمانهاا نياز محاسابه
گرديد كه نتايج حاصله در اين جدول نشاان داده شاده اسات .باه طاوري كاه مشااهده
می گردد امتيازات متفاوتی براي هر يك از اجزاء تكنولوژي در سازمانهااي مختلاف باه
دست آمده كه بيان گر اين موضوع است كه اجزاء تكنولاوژي در ايان ساازمانهاا داراي
امتيازات مختلفی میباشد.
جدول  5نتایج حاصل از محاسبه اجزاء تكنولوژي با روش درجات پیچیدگي براي سازمانهاي خدماتي
سازمان خدماتي

با نوع فعالیت درماني

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت توریستي

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت مسكن

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت فرهنگي

TCC

سازمان خدماتي

سازمانافزار

با نوع فعالیت غذایي

اطالعاتافزار

سازمان خدماتي

فنافزار
انسانافزار

با نوع فعالیت بانكي

روش

درجات
پيچيدگی

درجات
پيچيدگی

درجات
پيچيدگی

درجات
پيچيدگی

درجات
پيچيدگی

درجات
پيچيدگی

ميانگين

T

0.83
0.54
0.61
0.46
0.62

0.77
0.47
0.68
0.61
0.64

0.75
0.46
0.68
0.44
0.54

0.71
0.46
0.53
0.59
0.71

0.78
0.45
0.74
0.51
0.69

0.69
0.50
0.60
0.51
0.66

0.75
0.48
0.64
0.52
0.64

26/3
25/2
22/6
19/3
21/1

F

درجه
آزادي

منبع تغييرات

5

گروههاي ششگانه

3

اجزاء تكنولوژي

7/1
35/9

جهت آزمون در سطح معنیدار  0/05اجزاء تكنولوژي با توجه باه ايان كاه مقادار
نمونه كمتر از  30میباشد و انحراف معيار جامعه نامعلوم میباشد از تست  Tاستفاده شد.
نتايج حاصله با استفاده از امتيازات به دست آمده براي هار ياك از اجازاء تكنولاوژي در
سازمان هاي مورد مطالعه نشان داد كه مقدار  Tبه دست آمده براي فنافازار تكنولاوژي
برابر  26/3و از  t0.05= 1/7بزر تر میباشد و چون اين عدد از سااير اجازا تكنولاوژي
بيشتر است بنابر اين میتوان گفت كه اين جزء باا اطميناان  95درصاد داراي بااالترين
امتياز در سطح سازمانهاي مورد مطالعه میباشد .مقدار  Tباه دسات آماده باراي جازء
انسان افزار نيز برابر با  25/2میباشد و چون از مقدار  t0.05= 1/7بزر تر مایباشاد لاذا
اختالف ميانگين براي اين جزء از تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه معنیدار اسات.
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لذا اين جزء در بين ساير اجزاء تكنولوژي در سازمانهااي ماورد مطالعاه داراي كمتارين
امتياز می باشد .با توجه به ميانگين امتيازات اجزاء تكنولاوژي باراي ساازمانهااي ماورد
مط العه نتايج حاصل از تحليل واريانس براي تست فرضيه اختالف بين مياانگين اجازاي
تكنولوژي نشان میدهد كه چون مقدار  Fجدول براي اجزاء تكنولوژي كه  35/9میباشد
و از  F0.05,5,3= 6/42جدول بزر تر است بنابر اين اختالف بين مياانگينهااي اجازاء
تكنولوژي در سطح سازمانهاي مورد مطالعاه معنایدار مایباشاد يعنای در باين اجازاء
تكنولوژي توازن وجود ندارد.
در جدول  6بر اساس نتايج حاصله شكاف تكنولوژيك اجزاء چهارگاناه تكنولاوژي
براي سازمان هاي خدماتی با نوع فعاليت مربوطاه باا روش اطلاس تكنولاوژي مشااهده
میشود .مطابق با روش ذكر شده امتيازات نهايی براي سازمانها نيز محاسبه گرديد كاه
نتايج حاصله در اين جدول نشان داده شده است .به طوري كه مشاهده میگردد امتيازات
متفاوتی براي هر يك از اجزاء تكنولوژي در سازمانهااي مختلاف باه دسات آماده كاه
بيان گر اين موضوع است كه اجزاء تكنولوژي در اين سازمانها داراي امتياازات مختلفای
میباشد.
جدول ( -)6نتایج حاصل از محاسبه اجزاء تكنولوژي با روش درجات پیچیدگي براي سازمانهاي خدماتي
سازمان خدماتي

با نوع فعالیت درماني

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت توریستي

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت مسكن

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت فرهنگي

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت غذایي

سازمان خدماتي

با نوع فعالیت بانكي

اطلس
تكنولوژي

اطلس
تكنولوژي

اطلس
تكنولوژي

اطلس
تكنولوژي

اطلس
تكنولوژي

اطلس
تكنولوژي

ميانگين

T

فنافزار

0.84

0.72

0.71

0.68

0.78

0.69

0.73

24/3

روش
انسانافزار

0.51

0.47

0.42

0.45

0.47

0.57

0.48

26/7

اطالعاتافزار

0.63

0.72

0.63

0.41

0.73

0.57

0.61

21/2

سازمانافزار

0.41

0.56

0.63

0.58

0.44

0.47

TCC

0.61

0.65

0.52

0.70

0.71

0.69
درجه آزادي
5
3

0.51
0/44
0.64
منبع تغييرات

F
7/4
31/3

27/9

گروههاي ششگانه

اجزاء تكنولوژي
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جهت آزمون در سطح معنیدار  0/05اجزاء تكنولوژي با توجه باه ايان كاه مقادار
نمونه كمتر از  30میباشد و انحراف معيار جامعه نامعلوم میباشد از تست  Tاستفاده شد.
نتايج حاصله با استفاده از امتيازات به دست آمده براي هار ياك از اجازاء تكنولاوژي در
سازمان هاي مورد مطالعه نشان داد كه مقدار  Tبه دست آمده براي فنافازار تكنولاوژي
برابر  24/3و از  t0.05= 1/7بزر تر می باشد و چون اين عدد از سااير اجازا تكنولاوژي
بيشتر است بنابر اين میتوان گفت كه اين جزء باا اطميناان  95درصاد داراي بااالترين
امتياز در سطح سازمانهاي مورد مطالعه میباشد .مقدار  Tباه دسات آماده باراي جازء
سازمان افزار نيز برابر با  27/9میباشد و چون از مقدار  t0.05= 1/7بزر تر میباشد لاذا
اختالف ميانگين براي اين جزء از تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه معنیدار اسات.
لذا اين جزء در بين ساير اجزاء تكنولوژي در سازمانهااي ماورد مطالعاه داراي كمتارين
امتياز می باشد .با توجه به ميانگين امتيازات اجزاء تكنولاوژي باراي ساازمانهااي ماورد
مطالعه نتايج حاصل از تحليل واريانس براي تست فرضيه اختالف بين مياانگين اجازاي
تكنولوژي نشان میدهد كه چون مقدار  Fجدول براي اجزاء تكنولوژي كه  31/3میباشد
و از  F0.05,5,3= 6/42جدول بزر تر است بنابر اين اختالف بين مياانگينهااي اجازاء
تكنولوژي در سطح سازمانهاي مورد مطالعاه معنایدار مایباشاد يعنای در باين اجازاء
تكنولوژي توازن وجود ندارد.
در جدول  7در جمعبندي نهايی بر اساس نتايج حاصله شاكاف تكنولوژياك اجازاء
چهارگانه تكنولوژي براي سازمانهاي خدماتی با نوع فعاليت مربوطاه باا روش محاسابه
درجات پيچيادگی و روش اطلاس تكنولاوژي مشااهده مایشاود .باه طاور خالصاه در
جمعبندي می توان اعالم نمود كه در نهايت امتيازات اجازاء چهارگاناه تكنولاوژي باراي
سازمانهاي خدماتی طبق نظر مديران ،كارشناسان و كاركنان با روش اطلس تكنولاوژي
با روش محاسبه درجات پيچيدگی تفاوت چندانی ندارد اما امتيازات اين اجزاء باراي ايان
سازمانها چندان متوازن نيست.
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جدول ( -)7نتایج حاصل از محاسبه اجزاء تكنولوژي با مقایسه روش درجات پیچیدگي و
اطلس تكنولوژي براي سازمانهاي خدماتي
سازمان

سازمان

سازمان

سازمان

سازمان

سازمان

خدماتي با

خدماتي با

خدماتي با

خدماتي با

خدماتي با

خدماتي با

نوع فعالیت

نوع فعالیت

نوع فعالیت

نوع فعالیت

نوع فعالیت

نوع فعالیت

درماني

توریستي

مسكن

فرهنگي

غذایي

بانكي

درجات
پیچیدگي

اطلس
تكنولوژي

درجات
پیچیدگي

اطلس
تكنولوژي

درجات
پیچیدگي

اطلس
تكنولوژي

درجات
پیچیدگي

اطلس
تكنولوژي

درجات
پیچیدگي

اطلس
تكنولوژي

درجات
پیچیدگي

اطلس
تكنولوژي

فنافزار

0.83

0.84

0.77

0.72

0.75

0.71

0.71

0.68

0.78

0.78

0.69

0.69

انسانافزار

0.54

0.51

0.47

0.47

0.46

0.42

0.46

0.45

0.45

0.47

0.50

0.57

اطالعاتافزار

0.61

0.63

0.68

0.72

0.68

0.63

0.53

0.41

0.74

0.73

0.60

0.57

سازمانافزار

0.46

0.41

0.61

0.56

0.44

0.63

0.59

0.58

0.51

0.44

0.51

0.47

TCC

0.62

0.61

0.64

0.65

0.54

0.52

0.71

0.70

0.69

0.71

0.66

0.69

روش

نتايج حاصله براي شش سازمان نشان داده شده كه در آن امتيازات متفاوتی باراي
هر يك از اجزاء تكنولوژي در ساازمان هااي مختلاف باه دسات آماده اسات .ايان امار
نشان دهنده اين موضوع است كه اجزاء تكنولوژي در سازمانهاي مختلف داراي امتيازات
مختلفی میباشد.
با مقايسه  TCCدر بين سازمانها مالحظه میشود كه ساازمان خادماتی باا ناوع
فعاليت فرهنگی و غذايی نسبت به ساير سازمانها داراي باالترين مقدار میباشاد .يعنای
مقدار كمك اجزاء تكنولوژي در سازمان نسبت به ساير ساازمانهاا بااال مایباشاد و باه
عبارت ديگر سطح تكنولوژي در اين سازمانها باالتر اسات .محاسابه  TCCباراي هار
يك از سازمانها بيان گر سطح تكنولوژي و ميزان كمك هر ياك از اجازا تكنولاوژي در
يك سازمان است .جهت محاسبه اين ضريب عالوه بر امتيازات هر يك از اجزاء نياز باه
توان بِتا حاصله براي هر جز تكنولوژي میباشد .نتايج حاصال توساط نارمافازار SPSS
بيان گر اين است كه واريانسهاي اجزاء تكنولوژي همگن می باشد .براي تشخيص عادم
توازن اجزاء تكنولاوژي در ايان ساازمانهاا ياا ناابرابري مياانگينهاا ،از روش تحليال
واريانسها در سطح معنیدار  0/05استفاده شده كه همگن بودن واريانسهاا باه عناوان
فرض صفر و فرض مقابل ،عدم همگن بودن واريانسها است .نتايج حاصله در جادول 8
آمده كه با توجه به مقدار  TCCبراي هار ياك از ساازمانهاا چاون ساطح معنایداري
 Sig=0/05میباشد لذا تفاوت بين سطح تكنولوژي  TCCدر سازمانهاي مورد مطالعاه
معنیدار می باشد .باال بودن امتياز جزء فنافزار و پايين بودن امتياز جزء ساازمانافازار در
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ميان اجزاء تكنولوژي در سطح  0/05معنیدار می باشد كه نتايج حاصال در ايان جادول
نشان داده شده است.
جدول( -)8نتایج حاصل از تست فرضیههاي و تحلیل واریانس براي TCC
Sum of Squares
3.011E-03
3.128E-04

Mean square
F
Sig
2.015E-02
15.61
0.05
3.257E-03
عنوان فرضيه
بين اجزا تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه توازن وجود ندارد
سطح تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه متفاوت است.
جزء فنافزار داراي باالترين امتياز در سازمانهاي مورد مطالعه میباشد.
جزء سازمانافزار داراي پايينترين امتياز در سازمانهاي مورد مطالعه میباشد.

F
35/9
15/61

Between Groups
Within Groups
روش آزمون
T
تحليل واريانس
تحليل واريانس
26/3
تست T
27/9
تستT

در اين راستا در جدول  9بر اساس نتايج حاصله شكاف تكنولوژيك اجزاء چهارگانه
تكنولوژي براي سازمان هاي خدماتی با نوع فعاليت مربوطه مشااهده مایشاود .در ايان
رابطه تشخيص اين موضوع مهم است كه هر سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه
تكنولوژيك خود به ترتيب اولويت تقويت و بهبود كدام جزء چهارگاناه تكنولوژياك را در
برنامه هاي مديريت تكنولوژي سازمان قرار دهد تا در نتيجه بتوان از تكنولوژي ساازمانی
براي تبديل هر چه بهتر منابع به ستاندههاي سازمانی بهره گرفت .اماا در برناماه جااري
اين سازمانها مشاهده میشود كه براي تبديل هر چه بهتر منابع به ستاندههاي سازمانی
اغلب يكی از اجزاء چهارگانه تكنولوژيك در دستور كار سازمان قرار دادهاند .يعنای طباق
استعالم از مديران ،كارشناسان و كاركنان هر سازمان و با طرح اين سئوال كه كدام ياك
از اجزاء چهارگانه تكنولوژيك بيشتر مورد توجه سازمان است تا باا تقويات ياا بهباود آن
سازمان بتواند منابع سازمانی را به ستاندههاي سازمانی تبديل كند در جدول زير مشخص
گرديده است .در اين راستا جدول برنامه جاري و برنامه پيشنهادي متاوازنساازي اجازاء
چهارگانه تكنولوژيك در سازمانهاي خدماتی بر اساس نوع فعاليت چنين است:
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جدول(-)9برنامه جاري و برنامه پیشنهادي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژیك در
سازمانهاي خدماتي بر اساس نوع فعالیت
سازمان خدماتي با نوع فعالیت درماني
برنامه جاري متوازنسازي
اجزاء چهارگانه تكنولوژیك
در سازمان طبق نظر:

TAP

مدیران

كارشناسان

*

*

برنامه جاري

برنامه پیشنهادي
متوازنسازي اجزاء
چهارگانه تكنولوژیك

برنامه جاري متوازنسازي

متوازنسازي

اجزاء چهارگانه تكنولوژیك

اجزاء چهارگانه

در سازمان طبق نظر:

تكنولوژیك

در سازمان طبق نظر:

كاركنان

*

HAP
IAP
OAP

سازمان خدماتي با نوع فعالیت توریستي

در سازمان طبق نظر:

میانگینكل

اولویت

= TAP
8.47

4

TAP

2
3
1

HAP
IAP
OAP

5.19= HAP
6.37= IAP
4.15= OAP

مدیران

*
*
*

سازمان خدماتي با نوع فعالیت مسكن
برنامه جاري متوازنسازي
اجزاء چهارگانه تكنولوژیك
در سازمان طبق نظر:
مدیران

كارشناسان

TAP
HAP
IAP
OAP

برنامه پیشنهادي
چهارگانه تكنولوژیك

*

*

برنامه جاري متوازنسازي

متوازنسازي

اجزاء چهارگانه تكنولوژیك

اجزاء چهارگانه

در سازمان طبق نظر:

تكنولوژیك

*

در سازمان طبق نظر:

میانگینكل

اولویت

= TAP
7.18

4

TAP

1
3
2

HAP
IAP
OAP

6.39= IAP
4.35= OAP

مدیران

برنامه جاري متوازنسازي
در سازمان طبق نظر:
مدیران

كارشناسان

*
*

TAP
HAP
IAP
OAP

*

متوازنسازي اجزاء

*

4.54= HAP
4.15= IAP
5.88= OAP

2
1
3

برنامه جاري متوازنسازي

متوازنسازي

اجزاء چهارگانه تكنولوژیك

اجزاء چهارگانه

در سازمان طبق نظر:

تكنولوژیك

در سازمان طبق نظر:

در سازمان طبق نظر:

كاركنان

میانگینكل

اولویت

*

= TAP
7.87

4

TAP

2
3
1

HAP
IAP
OAP

7.30= IAP

6.83 = TAP

4

سازمان خدماتي با نوع فعالیت بانكي

چهارگانه تكنولوژیك

4.46= OAP

میانگینكل

اولویت

برنامه جاري

برنامه پیشنهادي

4.47= HAP

كارشناسان

كاركنان

*

سازمان خدماتي با نوع فعالیت غذایي

اجزاء چهارگانه تكنولوژیك

4.77= HAP
7.26= IAP
5.61= OAP

1
3
2

سازمان خدماتي با نوع فعالیت فرهنگي

متوازنسازي اجزاء

4.22= HAP

7.29 = TAP

4

برنامه جاري

در سازمان طبق نظر:

كاركنان

كارشناسان

كاركنان

میانگینكل

اولویت

مدیران

كارشناسان

كاركنان

میانگینكل

اولویت

*

*

*

6.94 = TAP

4

5.70= HAP
5.76= IAP
4.71= OAP

2
3
1

نتایج
نتايج حاصله پس از جمعآوري دادهها و اطالعات مورد نياز از سازمانها نشاان داد
كه بين چهار جزء تكنولوژي توازن وجود ندارد و اين عدم توازن در برخی از ساازمانهاا
شديد است .مهم اين كه جزء سازمانافزار پايينتر از بقيه میباشد كه به نوبه خود باعاث
پايين آمدن امتيازات اجزاء مربوطه می گردد .از طرفی عدم توازن در بين اجزاء تكنولوژي
باعث میگردد تا تمامیظرفيت هاي موجود در اجزاء تكنولوژي مورد استفاده قرار نگيارد.
با استفاده از روش تحليل واريانس براي آزماون ايان فرضايه نياز مشاخص گردياد باا
اطمينان  95درصد بين اجزاء تكنولوژي در سازمانهاي مورد مطالعه توازن وجاود نادارد.
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ولی اين آزمون علت ايان اخاتالف و عادم تاوازن باين مياانگين اجازاي تكنولاوژي را
مشخص نمیكند و بايد بررسیهاي بيشتري انجام پذيرد.
هم چنين با آزمون تحليل واريانس مشخص گرديد كاه باين ساطح تكنولاوژي در
سازمانها با اطمينان  95درصد تفااوت وجاود دارد و مقادار  TCCدر گاروههااي ماورد
مطالعه متفاوت میباشد.
بر اسااس نتاايج حاصاله شاكاف تكنولوژياك اجازاء چهارگاناه تكنولاوژي باراي
سازمان هاي خادماتی باا ناوع فعاليات مربوطاه مشااهده مایشاود هار ساازمان باراي
متوازن سازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك خود به ترتيب اولويت تقويت و بهبود كدام جازء
چهارگانه تكنولوژيك را در برنامههاي مديريت تكنولوژي سازمان قرار دهد تاا در نتيجاه
بتوان از تكنولوژي سازمانی براي تبديل هر چه بهتر منابع به ستاندههاي ساازمانی بهاره
گرفت .خالصه اين نتايج چنين است:
 )1سازمان خدماتی با نوع فعاليت درمانی كه اجزاء چهارگانه تكنولوژي آن از بيشترين تا
كمترين شكاف تكنولوژيك براي اجزاء چهارگانه تكنولوژي براي اين ساازمان كاه
به ترتيب عبارتند از سازمانافزار ،انسانافزار ،اطالعااتافازار و فانافازار كاه ايان
سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك باه هماين ترتياب بايساتی
ت قويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد .براي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستاندههاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت درمانی ماديران
و كارشناسان شاغل در آن تقويت يا بهبود فنافزار ساازمان و كاركناان شااغل در
اين سازمان تقويت يا بهبود انسانافزار را به عنوان برنامه جااري ساازمان اعاالم
نموده اند .اما نتايج اين بررسی نشان داد كه بهتر است چنين ساازمانی باه ترتياب
سازمانافزار ،انسانافزار ،اطالعاتافازار و فانافازار را باراي متاوازنساازي اجازاء
چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهبود مورد توجه قرار دهد .نتايجی كاه باا ذهنيات
مديران ،كارشناسان و كاركنان اين سازمان تفاوتهايی را نشان میدهد .به عبارتی
برنامه جاري اين سازمان براي تبديل بهينه منابع سازمانی به ستاندههاي ساازمانی
با برنامه پيشنهادي براي اين سازمان مغايرتهايی را نشان میدهد كه بهتر اسات
مورد توجه مديران ،كارشناسان و كاركنان اين سازمان قارار گيارد .باراي تباديل
بهينه منابع سازمانی به ستاندههاي سازمانی در ساازمان خادماتی باا ناوع فعاليات
درمانی مديران و كارشناسان شاغل در آن تقويات ياا بهباود فانافازار ساازمان و
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كاركنان شاغل در اين سازمان تقويت يا بهبود انساانافازار را باه عناوان برناماه
جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج اين بررسی نشان داد كه بهتر است چناين
سازمانی به ترتيب سازمانافزار ،انساانافازار ،اطالعااتافازار و فانافازار را باراي
متوازن سازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهباود ماورد توجاه قارار دهاد.
نتايجی كه با ذهنيت مديران ،كارشناسان و كاركنان اين ساازمان تفااوتهاايی را
نشان می دهد .به عبارتی برنامه جااري ايان ساازمان باراي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستاندههاي سازمانی با برنامه پيشنهادي براي اين سازمان مغايرتهايی
را نشان می دهد كه بهتر است مورد توجاه ماديران ،كارشناساان و كاركناان ايان
سازمان قرار گيرد.
 ) 2سازمان خدماتی با نوع فعاليت توريستی كه اجزاء چهارگانه تكنولوژي آن از بيشاترين
تا كمترين شكاف تكنولوژيك براي اجزاء چهارگانه تكنولوژي براي اين سازمان كه
به ترتيب عبارتند از انسانافزار ،سازمانافزار ،اطالعااتافازار و فانافازار كاه ايان
سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك باه هماين ترتياب بايساتی
تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد .براي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستانده هاي ساازمانی در ساازمان خادماتی باا ناوع فعاليات توريساتی
مديران شاغل در آن تقويت يا بهبود فن افزار سازمان و كارشناساان شااغل در آن
تقويت يا بهبود انسان افزار سازمان و كاركنان شاغل در ايان ساازمان تقويات ياا
بهبود اطالعات افزار را به عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج اين
بررسی نشان داد كه بهتر است چنين سازمانی به ترتيب انسانافزار ،ساازمانافازار،
اطالعاتافزار و فنافزار را براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويات و
بهبود مورد توجه قرار دهد .نتايجی كه با ذهنيت ماديران ،كارشناساان و كاركناان
اين سازمان تفاوتهايی را نشان میدهد .به عبارتی برنامه جاري اين سازمان براي
تبديل بهينه منابع سازمانی به ستانده هاي سازمانی با برنامه پيشنهادي باراي ايان
سازمان مغايرتهاايی را نشاان مای دهاد كاه بهتار اسات ماورد توجاه ماديران،
كارشناسان و كاركنان اين سازمان قرار گيرد .براي تبديل بهينه منابع سازمانی باه
ستانده هاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت توريستی مديران شااغل در
آن تقويت يا بهبود فن افزار سازمان و كارشناسان شااغل در آن تقويات ياا بهباود
انسان افزار سازمان و كاركنان شاغل در اين سازمان تقويت يا بهبود اطالعاتافزار
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را به عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج اين بررسی نشان داد كه
بهتر است چنين سازمانی به ترتيب انساانافازار ،ساازمانافازار ،اطالعاات افازار و
فنافزار را براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهبود مورد توجه
قرار دهد .نتايجی كه باا ذهنيات ماديران ،كارشناساان و كاركناان ايان ساازمان
تفاوتهايی را نشان میدهد .به عبارتی برنامه جااري ايان ساازمان باراي تباديل
بهينه منابع سازمانی به ستاندههاي سازمانی با برنامه پيشنهادي براي اين ساازمان
مغايرتهايی را نشان می دهد كه بهتر اسات ماورد توجاه ماديران ،كارشناساان و
كاركنان اين سازمان قرار گيرد.
 )3سازمان خدماتی با نوع فعاليت مسكن كه اجزاء چهارگانه تكنولوژي آن از بيشترين تا
كمترين شكاف تكنولوژيك براي اجزاء چهارگانه تكنولوژي براي اين ساازمان كاه
به ترتيب عبارتند از انسانافزار ،سازمانافزار ،اطالعااتافازار و فانافازار كاه ايان
سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك باه هماين ترتياب بايساتی
تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد .براي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستاندههاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت مسكن ماديران،
كارشناسان و كاركنان شاغل در اين سازمان تقويت يا بهبود اطالعااتافازار را باه
عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج اين بررسی نشان داد كه بهتر
است چنين سازمانی به ترتيب انسانافزار ،سازمانافزار ،اطالعات افزار و فنافازار را
براي متوازن سازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهبود مورد توجه قرار دهد.
نتايجی كه با ذهنيت مديران ،كارشناسان و كاركنان اين ساازمان تفااوتهاايی را
نشان می دهد .به عبارتی برنامه جااري ايان ساازمان باراي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستاندههاي سازمانی با برنامه پيشنهادي براي اين سازمان مغايرتهايی
را نشان می دهد كه بهتر است مورد توجاه ماديران ،كارشناساان و كاركناان ايان
ساز مان قرار گيرد .براي تبديل بهينه منابع سازمانی باه ساتاندههااي ساازمانی در
سازمان خدماتی با نوع فعاليت مسكن مديران ،كارشناسان و كاركنان شاغل در اين
سازمان تقويت يا بهبود اطالعات افزار را به عناوان برناماه جااري ساازمان اعاالم
نموده اند .اما نتايج اين بررسی نشان داد كه بهتر است چنين ساازمانی باه ترتياب
انسانافزار ،سازمانافزار ،اطالعاتافازار و فانافازار را باراي متاوازنساازي اجازاء
چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهبود مورد توجه قرار دهد .نتايجی كاه باا ذهنيات
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مديران ،كارشناسان و كاركنان اين سازمان تفاوتهايی را نشان میدهد .به عبارتی
برنامه جاري اين سازمان براي تبديل بهينه منابع سازمانی به ستاندههاي ساازمانی
با برنامه پيشنهادي براي اين سازمان مغايرتهايی را نشان میدهد كه بهتر اسات
مورد توجه مديران ،كارشناسان و كاركنان اين سازمان قرار گيرد.
 )4سازمان خدماتی با نوع فعاليت فرهنگی كه اجزاء چهارگانه تكنولوژي آن از بيشاترين
تا كمترين شكاف تكنولوژيك براي اجزاء چهارگانه تكنولوژي براي اين سازمان كه
به ترتيب عبارتند از اطالعاتافزار ،انسانافزار ،ساازمانافازار و فانافازار كاه ايان
سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك باه هماين ترتياب بايساتی
تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد .براي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستاندههاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت فرهنگی مديران
شاغل در آن تقويت يا بهبود فن افزار سازمان و كارشناسان شاغل در آن تقويت ياا
بهبود سازمان افزار سازمان و كاركنان شااغل در ايان ساازمان تقويات ياا بهباود
انسان افزار را به عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج ايان بررسای
نشان داد كه بهتر است چنين ساازمانی باه ترتياب اطالعاات افازار ،انساانافازار،
سازمانافزار و فن افزار را براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژياك تقويات و
بهبود مورد توجه قرار دهد .نتايجی كه با ذهنيت ماديران ،كارشناساان و كاركناان
اين سازمان تفاوتهايی را نشان میدهد .به عبارتی برنامه جاري اين سازمان براي
تبديل بهينه منابع سازمانی به ستانده هاي سازمانی با برنامه پيشنهادي باراي ايان
سازمان مغايرتهاايی را نشاان مای دهاد كاه بهتار اسات ماورد توجاه ماديران،
كارشناسان و كاركنان اين سازمان قرار گيرد .براي تبديل بهينه منابع سازمانی باه
ستانده هاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت فرهنگی ماديران شااغل در
آن تقويت يا بهبود فن افزار سازمان و كارشناسان شااغل در آن تقويات ياا بهباود
سازمان افزار سازمان و كاركنان شاغل در اين سازمان تقويت يا بهبود انسانافزار را
به عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج اين بررسی نشاان داد كاه
بهتر است چنين سازمانی به ترتيب اطالعاات افازار ،انساانافازار ،ساازمانافازار و
فنافزار را براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهبود مورد توجه
قرار دهد .نتايجی كه باا ذهنيات ماديران ،كارشناساان و كاركناان ايان ساازمان
تفاوتهايی را نشان می دهد .به عبارتی برنامه جااري ايان ساازمان باراي تباديل
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بهينه منابع سازمانی به ستاندههاي سازمانی با برنامه پيشنهادي براي اين ساازمان
مغايرتهايی را نشان می دهد كه بهتر اسات ماورد توجاه ماديران ،كارشناساان و
كاركنان اين سازمان قرار گيرد.
 ) 5سازمان خدماتی با نوع فعاليت غذايی كه اجزاء چهارگانه تكنولوژي آن از بيشترين تاا
كمترين شكاف تكنولوژيك براي اجزاء چهارگانه تكنولوژي براي اين ساازمان كاه
به ترتيب عبارتند از سازمانافزار ،انسانافازار ،اطالعااتافازارو فانافازار كاه ايان
سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك باه هماين ترتياب بايساتی
تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد .براي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستانده هاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت غاذايی ماديران
شاغل در آن تقويت يا بهبود انسانافزار سازمان و كارشناسان شاغل در آن تقويات
يا بهبود اطالعات افزار سازمان و كاركنان شاغل در اين سازمان تقويت ياا بهباود
فن افزار را به عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نموده اند .اماا نتاايج ايان بررسای
نشان داد كه بهتر اسات چناين ساازمانی باه ترتياب ساازمانافازار ،انساانافازار،
اطالعاتافزار و فنافزار را براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويات و
بهبود مورد توجه قرار دهد .نتايجی كه با ذهنيت ماديران ،كارشناساان و كاركناان
اين سازمان تفاوتهايی را نشان میدهد .به عبارتی برنامه جاري اين سازمان براي
تبديل بهينه منابع سازمانی به ستانده هاي سازمانی با برنامه پيشنهادي باراي ايان
سازمان مغايرتهاايی را نشاان مای دهاد كاه بهتار اسات ماورد توجاه ماديران،
كارشنا سان و كاركنان اين سازمان قرار گيرد .براي تبديل بهينه منابع سازمانی باه
ستانده هاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت غذايی مديران شاغل در آن
تقويت يا بهبود انسان افزار سازمان و كارشناساان شااغل در آن تقويات ياا بهباود
اطالعات افزار سازمان و كاركنان شاغل در اين سازمان تقويت يا بهبود فنافازار را
به عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج اين بررسی نشاان داد كاه
بهتر است چنين سازمانی به ترتيب ساازمانافازار ،انساانافازار ،اطالعاات افازار و
فنافزار را براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهبود مورد توجه
قرار دهد .نتايجی كه باا ذهنيات ماديران ،كارشناساان و كاركناان ايان ساازمان
تفاوتهايی را نشان می دهد .به عبارتی برنامه جااري ايان ساازمان باراي تباديل
بهينه منابع سازمانی به ستاندههاي سازمانی با برنامه پيشنهادي براي اين ساازمان
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مغايرتهايی را نشان می دهد كه بهتر اسات ماورد توجاه ماديران ،كارشناساان و
كاركنان اين سازمان قرار گيرد.
 )6سازمان خدماتی با نوع فعاليت بانكی كه اجزاء چهارگانه تكنولوژي آن از بيشترين تاا
كمترين شكاف تكنولوژيك براي اجزاء چهارگانه تكنولوژي براي اين ساازمان كاه
به ترتيب عبارتند از سازمانافزار ،انسانافازار ،اطالعااتافازارو فانافازار كاه ايان
سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك باه هماين ترتياب بايساتی
تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد .براي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستاندههاي سازمانی در سازمان خدماتی با نوع فعاليت باانكی ماديران،
كارشناسان و كاركنان شاغل در اين سازمان تقويت يا بهبود فن افزار را باه عناوان
برنامه جاري سازمان اعالم نمودهاند .اما نتايج اين بررسی نشان داد كه بهتر اسات
چنين سازمانی به ترتيب سازمانافزار ،انسانافزار ،اطالعات افزار و فنافزار را باراي
متوازن سازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك تقويت و بهباود ماورد توجاه قارار دهاد.
نتايجی كه با ذهنيت مديران ،كارشناسان و كاركنان اين ساازمان تفااوتهاايی را
نشان می دهد .به عبارتی برنامه جااري ايان ساازمان باراي تباديل بهيناه مناابع
سازمانی به ستاندههاي سازمانی با برنامه پيشنهادي براي اين سازمان مغايرتهايی
را نشان می دهد كه بهتر است مورد توجاه ماديران ،كارشناساان و كاركناان ايان
سازمان قرار گيرد .براي تبديل بهينه منابع سازمانی باه ساتاندههااي ساازمانی در
سازمان خدماتی با نوع فعاليت بانكی مديران ،كارشناسان و كاركنان شاغل در ايان
سازمان تقويت يا بهبود فنافزار را به عنوان برنامه جاري سازمان اعالم نماودهاناد.
اما نتايج اين بررسی نشان داد كه بهتر است چنين سازمانی به ترتيب سازمانافزار،
انسانافازار ،اطالعااتافازار و فان افازار را باراي متاوازنساازي اجازاء چهارگاناه
تكنولوژيك تقويت و بهبود مورد توجه قرار دهد .نتايجی كاه باا ذهنيات ماديران،
كارشناسان و كاركنان اين سازمان تفاوتهايی را نشان میدهد .به عباارتی برناماه
جاري اين سازمان براي تبديل بهينه منابع سازمانی باه ساتاندههااي ساازمانی باا
برنامه پيشنهادي براي اين سازمان مغايرتهايی را نشان میدهد كاه بهتار اسات
مورد توجه مديران ،كارشناسان و كاركنان اين سازمان قرار گيرد.
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در جمع بندي نهايی بر اساس نتايج حاصاله شاكاف تكنولوژياك اجازاء چهارگاناه
تكنولوژي براي سازمانهاي خدماتی با نوع فعاليات مربوطاه باا روش محاسابه درجاات
پيچيدگی و روش اطلس تكنولوژي مشاهده میشاود .باه طاور خالصاه در جماعبنادي
می توان اعالم نمود كه در نهايت امتيازات اجزاء چهارگانه تكنولوژي براي ساازمانهااي
خدماتی طبق نظر مديران ،كارشناسان و كاركناان باا روش اطلاس تكنولاوژي باا روش
محاسبه درجات پيچيدگی تفاوت چندانی ندارد اما امتيازات اين اجزاء براي اين سازمانها
چندان متوازن نيست.
پیشنهادات
اين بررسی با هدف ارزيابی چهار جزء تكنولوژي فنافزار ،انسانافزار ،سازمانافزار و
اطالعاتافزار در سازمانهاي خدماتی ،فرضيهاي با اين عنوان كه اجزاء تكنولوژي در اين
سازمانها نامتوازن است را دنبال میكند .در راستاي هدف اين بررسی جهت جماعآوري
اطالعات ،شش سازمان خادماتی باه عناوان نموناه قابال دساترس انتخااب و پاس از
جمعآوري دادهها از طريق پرسشنامه ،مصااحبه و مباحثاه ،ماورد تجزياه و تحليال قارار
گرفتند .نتايج نشان میدهد كه بين اجزاء تكنولوژي تاوازن وجاود نادارد و مقادار TCC
آنها نيز متفاوت بوده و لذا پيشنهاد میشود:
 )1اجزاء چهارگانه تكنولوژي سازمان خادماتی باا ناوع فعاليات درماانی از بيشاترين تاا
كمتاارين شااكاف تكنولوژيااك بااه ترتيااب عبارتنااد از سااازمانافاازار ،انسااانافاازار،
اطالعات افزار و فان افازار كاه ايان ساازمان باراي متاوازنساازي اجازاء چهارگاناه
تكنولوژيك به همين ترتيب بايستی تقويت و بهبود هر كدام را بايساتی ماورد توجاه
قرار دهد.
 )2اجزاء چهارگانه تكنولوژي سازمان خدماتی با ناوع فعاليات توريساتی از بيشاترين تاا
كمتاارين شااكاف تكنولوژيااك بااه ترتيااب عبارتنااد از انسااانافاازار ،سااازمانافاازار،
اطالعات افزار و فن افزار كه اين سازمان براي متوازنسازي به همين ترتياب بايساتی
تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد.
 ) 3اجزاء چهارگانه تكنولوژي سازمان خادماتی باا ناوع فعاليات مساكن از بيشاترين تاا
كمتاارين شااكاف تكنولوژيااك بااه ترتيااب عبارتنااد از انسااانافاازار ،سااازمانافاازار،
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اطالعات افزار و فن افزار كه اين سازمان براي متوازنسازي به همين ترتياب بايساتی
تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد.
 )4اجزاء چهارگانه تكنولوژي سازمان خدماتی با ناوع فعاليات فرهنگای از بيشاترين تاا
كمتاارين شااكاف تكنولوژيااك بااه ترتيااب عبارتنااد از اطالعاااتافاازار ،انسااانافاازار،
سازمانافزار و فن افزار كه اين سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژياك
به همين ترتيب بايستی تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد.
 ) 5اجزاء چهارگانه تكنولوژي سازمان خادماتی باا ناوع فعاليات غاذايی از بيشاترين تاا
كمتاارين شااكاف تكنولوژيااك بااه ترتيااب عبارتنااد از سااازمانافاازار ،انسااانافاازار،
اطالعات افزارو فن افزار كه اين سازمان براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك
به همين ترتيب بايستی تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد.
 )6اجزاء چهارگانه تكنولوژي سازمان خدماتی با نوع فعاليت بانكی از بيشترين تا كمترين
شكاف تكنولوژيك به ترتيب عبارتند از ساازمانافازار ،انساانافازار ،اطالعااتافازارو
فن افزار كه اين سازمان براي متوازنسازي اجازاء چهارگاناه تكنولوژياك باه هماين
ترتيب بايستی تقويت و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد.
جهت ايجاد توازن در اجزاء تكنولوژي و افزايش امتياازات اجازاء تكنولاوژي ،باياد
سازمان دهی و مديريت متناسب به اجرا در آيد و جهت كاهش اين تفاوت بايد جزئی كاه
داراي امتياز كمتري میباشد و باعث گرديده است تا مقدار  TCCكاهش ياباد شناساايی
شده و ضمن بررسی نقاط ضعف جزء مورد نظر راهكارهاي ممكن را جهات بااال باردن
امتياز آن ارائه نمود.
پس با توجه به مطالب اشاره شده ،حلقة مفقودهاي كه اغلاب ساازمانهااي باا آن
مواجه هستند ،مقولة تكنولوژي است كه نياز به تقويت دارد و در اين رابطاه پيشانهادات
زير بترتيب اولويت ارائه میگردد:
 )1بهبود تكنولوژيهاي موجود و استفاده بسيار مطلوب و مناسب از آنها و سپس تولياد
تكنولوژيهاي جديد.
 )2انتقال تكنولوژيهاي جديد مناسب و متناسب بعد از بهباود و تولياد تكنولاوژيهااي
جديد.
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نهايت اين كه در اين رابطه تشخيص اين موضوع مهم است كه هر سازمان باراي
متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك خود به ترتيب اولويت تقويت و بهبود كدام جازء
چهارگانه تكنولوژيك را در برنامههاي مديريت تكنولوژي سازمان قرار دهد تاا در نتيجاه
بتوان از تكنولوژي سازمانی براي تبديل هر چه بهتر منابع به ستاندههاي ساازمانی بهاره
گرفت .در برنامه جاري اين سازمانها و برنامه پيشنهادي متوازنسازي اجازاء چهارگاناه
تكنولوژيك مغايرتهايی مالحظه میشود .بدين صورت كه نتايج نشان میدهد كه باين
اجزاء تكنولوژي توازن وجود نادارد و مقادار  TCCآنهاا نياز متفااوت باوده و شاكاف
تكنولوژيك اين اجزاء در سازمانهاي خدماتی با نوع فعاليت درمانی و غذايی و باانكی از
بيشترين تا كمترين به ترتيب عبارتند از سازمانافزار ،انسانافزار ،اطالعاتافزار و فنافزار
و در سازمان هاي خادماتی باا ناوع فعاليات توريساتی و مساكن باه ترتياب عبارتناد از
انسان افزار ،سازمانافزار ،اطالعاتافزار و فانافازار و ساازمان خادماتی باا ناوع فعاليات
فرهنگی به ترتيب عبارتند از اطالعاتافزار ،انسانافزار ،سازمانافزار و فنافازار كاه ايان
سازمانها براي متوازنسازي اجزاء چهارگانه تكنولوژيك به همين ترتيب بايستی تقويات
و بهبود هر كدام را بايستی مورد توجه قرار دهد.
تقدیر و تشكر
اين مقاله از طرح تحقيقاتی كه با بودجاه پژوهشای و حمايات ماالی دانشاگاه آزاد
اسالمی واحد تبريز به انجام رسيده است استخراج شده است.
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