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را بـه وجـود  یطیشـرا ،گـرید ياز سـوها فراینـد در محصوالت و تکنولوژيپرشتاب  راتییسو و الزام تغ کیاز  تکنولوژیک راتییتغ
ه تغییـرات سـریع بـمطـرح گـردد. بـا توجـه  ها سـازماندر  يریرقابـت پـذ يبرا یبه عنوان عامل تکنولوژي يآورده است که هوشمند

قـدام نولوژي بایستی اي این صنایع نیز در جهت استقرار نظام هوشمندي تکهاشرکتانرژي،  تامینیع نیروگاهی و تکنولوژیک در صنا
در شـرکت  ،اصطـور خـه صنایع نیروگاهی و بـمدلی جهت استقرار نظام هوشمندي تکنولوژي در  ارائه ،نمایند. هدف از این پژوهش

 مطالعـه بـا ،پـژوهش در ایـن .باشـدمیپیمایشـی  ،کاربردي و از نوع روش توصیفی ،. این پژوهش از حیث هدفباشدمیمپنا  1توسعه 
 ت دانـش،عامل(مـدیریت اسـتراتژیک، مـدیریت نـوآوري، مـدیری 5درقالـب  شـاخص 120 تعداد خبرگان، نیز نظر و موضوع ادبیات

هـا داده ،نامهسـشپرابـزار  از اسـتفاده بـا و گردیـد بنـدي شناسـایی و دسـته بعد 26و مدیریت تکنولوژي و مدیریت فناوري اطالعات)
براسـاس  دیـد.شـده تاییـد گرطراحی مدل براي شاخص 84 ،نهایت در ساختاري، گردآوري شده و با تحلیل عاملی تاییدي ومعادالت

ار در اسـتقر شـده،انجـام پـژوهش همچنین براساس استراتژیک در باالترین رتبه اهمیت واقع گردید. آمده، عامل مدیریتنتایج بدست
ر نظـام هوشـمندي جهـت اسـتقرا ،در نهایـت .باشدمی ضروري عامل هر پنج به توجه نیروگاهی، صنعت در تکنولوژي هوشمندي نظام

که  رائه گردیده استاگذار تاثیر اي سیاستی نیز جهت تقویت ابعادهتوصیه ،انرژي تامینهاي صنایع نیروگاهی و تکنولوژي در شرکت
ایی اي در شناسـات عمـدهیرتـاثهوشـمندي تکنولـوژي،  توانند در تسریع و نیـز اسـتقرار موفـق نظـامبا توجه به آنها می گذارانسیاست

 هاي ناشی از آن  بگذارند.رات تکنولوژیک و استفاده از فرصتهنگام تغییزود

 ساختاري معادالت ،نیروگاهی صنعت ، شرکت مپنا ،تکنولوژي هوشمندي، تکنولوژي :کلیدي هايهواژ

                                                           
 8/10/1396: رشیپذ خیتار                                  25/4/1396 :افتیدر خیتار 1
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  . مقدمه1

اولین ادبیات نظري در  .آیدنمی شمار به جدید هوشمندي تکنولوژي امري به پرداختن ضرورت
بینـی پیش ،1960سـال  از ). پـیش1966گـردد (گـرین، برمی 1960خصـوص هوشـمندي بـه دهـه 

 اي،مشـاوره هـايشرکت و نهادها تمام و بوده مدنظر توصیفی کامال اقدام یک مثابه به تکنولوژي

نظـران بـه تـاکنون بسـیاري از صـاحب 1970اند. از دهه بوده مشغول تکنولوژي هايبینیتهیه پیش به
هـاي تکنولوژیـک و همچنـین جهـت ارتقـاي منظور کاهش احتمال لغزش در مواقـع بـروز گسسـت

نـد بـراي نظـارت بـر رونـدهاي ممدنبـال رویکـردي نظـابه  مدیریت تکنولوژي، ثربخشی تصمیماتا
،   1هـایی اعـم از پـویشان، پیدایش سلسله اصطالحات و روشاند. حاصل تالش آنتکنولوژیک بوده
ــوژي ــایش تکنول ــوژي   3، شناســائی  2پ ــابی تکنول ــی، پــیش   4و ارزی ــا      5بین ــوژي و هوشــمندي ی تکنول
 است.  شده آگاهی  تکنولوژي

هاي ســتمه در دنیــا رونــد اســتفاده از سیدهنده آن اســت کــشــده نشــانمطالعــات انجــامهــاي یافتــه
فزونی اسـت  هاي هوشمند رو بهگذاري بر روي سیستمو به افزایش بوده و میزان سرمایههوشمندي ر

بـا رو شـدن در روب هاشرکت ناکامیعلل شکست و  ترینمهم). از 2011 (اتحادیه جهانی هوشمندي،
ــی ــک م ــادین تکنولوژی ــرات بنی ــه ضــعف در تغیی ــوان ب ــدت ــاره  فراین ــک اش ــمندي تکنولوژی هوش

 )2004لر،تا.(لیختننمود
امکـان  و بدون مصرف انرژي استامروزه استفاده از انرژي در تمام مراحل تولید الزم و ضروري 

 دهنـدهارائه ،1توسـعه -نـامپ نیروگـاهی توسعه و احداث ). شرکت1392 ،تولید وجود ندارد(استادزاد

                                                           
1. Scanning 
2. Monitoring 
3. Identification 
4. Technology Assessment 
5. Forecasting 
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 حرارتــی، هــاينیروگاه مکانیــک و بــرق BOP جزایــر زمینــه در اجــرا و تــامین مهندســی، خــدمات
 بـرق، نیـروي توزیـع و انتقـال پسـت، دیسپاچینگ، آب، فرآوري هايسیستم کن،خنک هايسیستم
باشد. می..) .و خورشیدي بادي،(  تجدیدپذیر هايانرژي ، DG و CHP کوچک مقیاس هاينیروگاه

نمایـد، کـه انجـام ایـن پـژوهش را ضـروري می شـده در شـرکتاز جمله مشکالت موجود شناسایی
هاي مجزا نظیر مدیریت استراتژیک و مدیریت دانش و نبود نظام یکپارچـه هوشـمندي وجود سیستم

لوژي طراحی مدل استقرار نظام هوشمندي تکنو فرایند ،تکنولوژي است. هدف از انجام این پژوهش
در طـور خـاص، ه انرژي و بـ تامینمدیریتی موثر بر آن در صنعت نیروگاهی و هاي مولفهبا شناسایی 

پـژوهش  سـؤال ،با توجه به هدف پژوهش. باشدمی 1توسعه -مپنا نیروگاهی توسعه و احداث شرکت
چـه گردد که مدل استقرار نظام هوشـمندي تکنولـوژي در صـنایع نیروگـاهی بـه این گونه مطرح می

 ؟است عوامل موثر بر آن به چه ترتیببندي رتبه؟ و باشدمیشکل 

دیریتی آن هــاي مــبــا تکیــه بــر مولفــهکنولــوژي تهــاي هوشــمندي مــدلاز آنجــا کــه اســتفاده از 
یــز بــا ن و  رفتــهگنار رفاده قــتباشــد و تــاکنون در کشــور مــا مــورد اســبتــداي راه خــود مــیانــوز در ه

 ســعهتو و احــداث بــه طــور خــاص، در شــرکت و مپنــا گــروه در خصــوص ایــن توجــه بــه اینکــه در
ار نظــام اســت و بــراي اولــین بــار مــدل اســتقر نگرفتــه صــورت پژوهشــی 1توســعه-مپنــا نیروگــاهی

ــدل ــا رویکــرد م ــوژي ب ــادالت ســاختاري در هوشــمندي تکنول ــا هاشــرکتســازي مع ي گــروه مپن
 .باشدمیداراي نوآوري حاضر ارائه می گردد،  پژوهش 

ــوي د ــه از س ــر، در صــورتی ک ــتیگ ــاهی و  گذارانسیاس ــنعت نیروگ ــوزه ص ــامینح ــرژي  ت ان
ــت ــه سیاس ــنعت ب ــن ص ــوژي در ای ــمندي تکنول ــام هوش ــتقرار نظ ــحیح در خصــوص اس گذاري ص

بــراي تحریــک مبــادرت ورزنــد، امکــان  بهــره جســتن از هوشــمندي تکنولــوژي بــه عنــوان ابــزاري 
ــوآوري ــواع ن ــا و محصــوالو توســعه ان ــه ــد در قال هاي کســب و کــار ب تفکــرات و شــیوهت جدی
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ــه  ــدي نوآوران ــتگی و توانمن ــق شایس ــه خل ــر ب ــه منج ــا جدیدک ــود و ی ــودمیموج ــنعت ش ، در ص

 نیروگاهی و شرکت هاي تابعه آن وجود خواهد داشت.
 . مرور ادبیات2

ر ي صـنعتی دست و مرزهـابینی روبرور مهم و تا حد زیادي غیرقابل پیشامروزه هر صنعتی با تغیی
ي موجـود و هـاتکنولوژي ). هوشـمندي،1395روپاشی هسـتند(علیزاده کردآبـاد و همکـاران، حال ف

نولـوژي کند و ارزش هوشمندي تکبینی میهاي تکنولوژیکی آتی را پیشجدید را ارزیابی و جهش
 ا اضـافهبـ یاتیـو عمل کیاسـتراتژ ماتیتصـم تیفیبهبود کبه عنوان یک ابزار مدیریتی این است که 

ـــکـــردن د ـــوکلی،و حـــوادث خـــارج طیشـــرا اهدگی ـــال دارد(صـــفدري و ت ـــه دنب ). 2015 ی را ب
عه هـاي هوشـمند، توسـبه ایـن موضـوع دسـت یافـت کـه سیسـتم مطالعات خود ) در2002روسنفلد(
. اي نقــش مهمــی در هوشــمندي تکنولــوژي دارنــدسیاســی و موفقیــت در اقتصــاد منطقــه اقتصــادي

 از گیـريرهبه راتکنولوژي  هوشمندي هدف زمینه، این در فراوان مطالعات از پس )2003(تالرلیختن
ــافرصــت ــه و ه ــا مقابل ــدهاي ب ــل تهدی ــیط در محتم ــوژیکی مح ــان تکنول ــی بی ــد. رایموم ــد و کن ن

ــرتاثیر) عوامــل 2001همکــاران(  هــاي ســازمانی،هوشــمندي تکنولــوژي را شــامل مشخصــه گــذار ب
هـاي اطالعـاتی محیطـی و شـبکههـاي هـاي مـالکیتی، مشخصـهههاي تکنولوژیک، مشخصـمشخصه

از  یکـ) هوشـمندي تکنولـوژي را بـه عنـوان ی2013دانند. از سوي دیگـر، مجیـدفر و همکـاران( می
 دانند.مهم و بحرانی مدیریت تکنولوژي میهاي فرایند

توانـد درخلـق ثـروت در یـک مجموعـه ) معتقد اسـت هوشـمندي تکنولـوژي مـی2004ساویز (
 فرایندها داشته باشد. همچنین سازيناپذیري با تصمیمکه ارتباط جداییآن کند به شرطآفرینی شارز

در ساختار خود به صورت  چنانچهمند شود از منافع هوشمندي تکنولوژي بهره تواندسازي میتصمیم
لـذا ایـن دو بایـد بـه عنـوان دو بخـش . به هوشمندي تکنولـوژي توجـه داشـته باشـد اياساسی و پایه

ابتی مهمـی قي تحقیق و توسعه اغلب اطالعات رهاسازمان ،یف شوند. به عنوان مثالناپذیر تعرییجدا



 109 : مطالعه موردي شرکت احداث و ...يانرژ ینو تام یروگاهین یعدرصنا يتکنولوژ ينظام هوشمند

 
بـدون شـود. ات در رونـد تاییـد پـروژه دیـده نمـیاما نیازي بـه بررسـی ایـن اطالعـ ،در اختیار دارند

 ایـخـود و  یفعل يتکنولوژ تیاز موقع یواقع يریتواند تصویمنسازمان یک  ،هوشمندي تکنولوژي
همچنـان  ،داشـته باشـد. بـا وجـود ایـن ندهیآ در خود را تکنولوژي موفق از یابیدستابلانداز قچشم

هاي مـدیریتی اسـتقرار مولفه ترینمهم ،)2004(از آن غافل هستند. از نظر ساویز هاشرکتبسیاري از 
نظام هوشمندي تکنولوژي شامل مـدیریت اسـتراتژیک، مـدیریت نـوآوري، مـدیریت تکنولـوژي و 

 باشند.) می1(نش مطابق شکل مدیریت دا

 

 هاي هوشمندي تکنولوژيمولفه. 1شکل

گیـري از استفاده از ابزارهاي مناسـب بـویژه بهـره ها سازمانسازي موفق هوشمندي در کلید پیاده
تحلیل و انتشار اطالعات اخیر در زمینه جمع آوري، تجزیه و  هاي سالاست که در  فناوري اطالعات

هـا ذکر است کـه هـیچ یـک از ایـن ابزار گیرندگان داشته است. شایانتصمیم توجهی بهکمک قابل
هاي فناوري اطالعـات بـه سبب، نقش ابزارتوان جایگزینی با انسان و تفکر انسانی را ندارند، به همین 
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 کهوجـود دارد تکنولوژي يهوشمند ايجرا ايبر مختلفی افهداهمچنین  .باشدمیصورت پشتیبان 

 )2004 ،ساویز(.ستا هشدآورده )1( ولجددر هاي مختلف یدگاهاز د آن ردمو چند

 
) عوامــل مــوثر بــر ارزیــابی هوشــمندي تکنولــوژي را در چهــار گــروه مــدیریت 1394فرمهینــی(

اسـت.  نوآوري، مـدیریت تکنولـوژي، مـدیریت دانـش و مـدیریت اسـتراتژیک طبقـه بنـدي نمـوده
 بازاریـابی، تجـاري غیرهـاي آگـاهیمتکـه عنوان نمـوده  ) در پژوهش خود1394چی (پشمهمچنین 
 پـایش بیرونـی در راهبـردي و عوامـل آگـاهی تکنیکی،-تکنولوژي آگاهی رقبا، وضعیت از آگاهی

رابطـه بـین متغیرهـاي  )1392نقـش بسـزایی دارنـد. فیضـی( رقـابتی هوشمندي رویکرد با تکنولوژي

 . اهداف اجراي هوشمندي تکنولوژي1جدول 

 اشتون و کالوانز ریگر النگ کوبرن

ورودي براي قسمتی از 
 برنامه راهبردي

طیفی گسترده از کارکردها و 
شده هاي شناختهتکنولوژي

است، مشاهده توسعه و تغییرات 
 هادر این زمینه

بسط کسب و کار حاضر 
 از طریق توسعه تکنولوژي

فراهم کردن هشدارهاي اولیه 
هاي تکنولوژي از پیشرفت

 هاخارجی و حرکات شرکت

افزایش آگاهی و 
 هشیاري خارجی

ها بر پایه مشاهده تکنولوژي
 طیف مختلفی از عملکردها

تولید دانش تکنولوژي 
جدید براي ایجاد حوزه 
 کسب و کار جدید

بینی کردن پیش فهمیدن و
روندها و تغییرات علم و 

تکنولوژي در محیط رقابتی 
 ریزي سازمانیجهت برنامه

مشاهده کلی محیط تکنولوژي  اکتساب تکنولوژي
 هابراي فرصت

بینی تغییرات جهانی و پیش
ناپیوستگی تکنولوژي، به 

طوري که سازمان از 
ها و رقیبان جدید ایده

 غافل نماند

 فرایند ارزیابی محصول یا
هاي جدید یا احتمال همکاري
 تکنولوژیک خارجی
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) 1392ر داده است. صابرفرد (مطالعه قرا رقابتی را مورد قابلیت -باز تکنولوژي و نوآوري هوشمندي

 و تحلیل وتکنولوژي و مراکز ، علمها سازمان قايوب متغیرهاي رشدکه در تحقیقات خود اشاره دارد 
) بـه 1392آینـد. کارشـناس (در هوشمندي تکنولوژي بـه شـمار مـی گران، عوامل موثرتحلیل تربیت

 و کارشناسان گذاران،سرمایه ن،مدیرا گیريتصمیم تکنولوژي و قدرت هوشمندي بررسی نقش نظام
) در 1392متخصصان و اثر آنها بر هوشمندي تکنولوژي پرداخته است. همچنین قسـیم و نیلفروشـان(

بررسـی و تاییـد تکنولـوژي را  ذینفعان و هوشـمندي اطالعاتی پژوهش خود رابطه متغیرهاي نیازهاي
 اند. نموده

 محـیط در تحـوالت و تغییـرات بـاالي تتحقیقـات خـود اشـاره دارد سـرع در) 1392خسروپور(
 و تحقیقـاتی همکـاران شـبکه توسـعه و ایجـاد گیري،تصـمیم و ریزيبرنامـه تکنولوژیکی و توانـایی

باشـند. گذار در هوشـمندي تکنولـوژي میتاثیرتکنولوژیک، عوامل  تحوالت بانیدیده صنعتی و نیز
مورد بررسـی قـرار  کاويفن و کاويداده ي،کاوتکنولوژي را با متنبانی دیده) رابطه 1390جهانپور(

 ) فضـاي1388داده و نقش آنها را در هوشمندي تکنولوژي بیان نموده است. واعظی نژاد و سـروري(
 يهاشـاخصتکنولـوژي را بـه عنـوان  رصـد سازمان و راهبري مدیران، گیريشدید و تصمیم رقابتی

 ) به بررسی متغیرهاي ایجاد1388همکاران( مهم در هوشمندي تکنولوژي نام برده است. کاظم نژاد و
بـر هوشـمندي آنهـا  تـاثیر ها ومهارت و هاتکنولوژي و سیستم هايفرایند و هاثروت، روش و قدرت

 .تکنولوژي پرداخته است
 ساختاردهی و  آوري،و جمع ها سازمان هاي هوشمندي) در پژوهش خود متغیر1388کارشناس (

عوامل موثر بر هوشـمندي تکنولـوژي دانسـته اسـت.  همچنـین اصـولی و  ها را ازداده وتحلیل تجزیه
 مســتمر ، ارزیــابیهــاپروژه مــدیریت بلــوغ ســطح ) در تحقیقــات خــود بــه بررســی1388همکــاران (

ایــن عوامــل را بــر هوشــمندي  تــاثیر اطالعــات پرداختــه و مــدیریت و فنــاوري هايشــیوه ،هــافعالیت
، ي هوشــمندي رقــابتیهاشــاخص) 1387د(زنگــویی نــژا تکنولــوژي تاییــد نمــوده اســت. مشــبکی و

موثر بر هوشمندي تکنولـوژي دانسـته اسـت.  يهاشاخص واستراتژیک را جز –هوشمندي اجتماعی 
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ــره و 2014الورنــت ( ــدگی روزم ــتانداردهاي محــل اقامــت، زن ــدگی هوشــمند و اس ) متغیرهــاي زن

      کنـد. در تحقیقـات پـروژه  چارچوب ساخت و سـاز را در هوشـمندي تکنولـوژي مهـم قلمـداد مـی
) نقش شهرهاي هوشمند در نوآوري پایدار با مطالعـه متغیرهـاي رهـایی از بحـران 2014کی اس ال (

 اند.ي اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتههاادي ، بازار بودجه، منابع و چالشاقتص
و حـوزه گذاري محصـول جدیـد هاي هوشمند، حـوزه سیاسـتمتغیرهاي تخصص تاثیر همچنین

) مـورد OECD )2013 گذاري صنایع جدید بر هوشمندي تکنولوژي توسط  مرکز تحقیقاتسیاست
تجـارت نـوآوري  ،هـدایت مـدیریتی) بـه بررسـی متغیرهـاي 2013تایید قرار گرفته است. آزوهاتـا (

 استراتژي تخصیص سرمایه و گذاريی سرمایهیپرسنل و کارا، هاي تحقیق و توسعهسازمان ،اجتماعی
) در پـژوهش خـود 2011(  کرده است. پاركها را در هوشمندي تکنولوژي تاییدپرداخته  و نقش آن

متشـابه را از  ها، الگـوریتم کلمـات مـرتبط وتغییرات تکنولوژي و پایگاه داده مدل شبکه براي پایش
ن ) رابطـه بـی2010عوامل موثر بر هوشمندي تکنولوژي دانسـته اسـت. وگلـرز و همکـاران( ترینمهم

مناسـب هوشـمندي و  فرایندرشد فزاینده اینترنت در افزایش منابع داده با راهبرد سازمان در شناسایی 
را به عنوان عوامل موثر بر هوشمندي تکنولوژي مناسب هوشمندي  فرایندراهبرد سازمان در اکتساب 

ي بـازار، هاپژوهش خـود  هوشـمندي رقـابتی، فرصـت) در 2008معرفی نموده است. اهیازو و نوکا(
بخشـی بازاریـابی، رضـایت مشـتریان، پذیري کلیـدي، اثرت رقبا، فرضـیات محـوري، آسـیبتهدیدا

گـذار در تاثیرگیري استراتژیک را عوامل لیت بازار، کارایی عملیاتی و جهتاطالعات بازاریابی، فعا
ه هوشـمند ) رابطـه بـین شـبک2008و همکاران(   1هوشمندي تکنولوژي بیان کرده است . همچنین شو

   تکنولوژي و دریافـت اطالعـات از منـابع خـارجی را مـورد بررسـی قـرار داده و ایـن رابطـه را تاییـد 
 نموده است. 

                                                           
1.Schuh 
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هـا و وژيکنولوژي، شناسایی اولیـه تکنول) در تحقیقات خود رادار ت2006( روهربک و همکاران
مکـاران ین سـاویز و هد. همچننداني مهم هوشمندي تکنولوژي میهاشاخصتحریک نوآوري را از 

 ا دانسـته و نقـش آن ر هوشـمندي نظـام اهـداف وسـازمان را جـز محـیط از یـافتن )آگاهی2004(

ه دارد ) نیز در پژوهشی بـه ایـن موضـوع اشـار2004د. پورتر (کننمی مطرح کار و کسب هوشمندي
 و خودکـار الکه متغیرهاي هوشمندي سریع تکنولوژي، دسترسی به اطالعات،  نرم افزار تحلیلی، رو

ـــتاندارد  ـــمیمفراینداس ـــش گیري تص ـــوژي نق ـــمندي تکنول ـــاردر هوش ـــد. مورت ـــزایی دارن ا و بس
ا شـامل مـوارد نولـوژي رعملیاتی نمودن سیستم هوشمندي تک هايچالش ترینمهم) 2008(همکاران

 اند:دانسته زیر
ویت همسوسازي هوشمندي بازار، هوشمندي تکنولوژي و هوشمندي رقابتی با رویکرد تق 

 تعامالت آنها
 هاي هوشمنديگیرندگان و واسطهعامل فیمابین تصمیممدیریت ت 
 نمودن مدیریت دانش با رویکردي اثربخش مندنظام 
 هاي مرتبطها و مولفهحصول اطمینان از پوشش همه زمینه 
 ارزیابی اثربخشی سیستم هوشمندي تکنولوژي 

 ر تکنولــوژي، ســاختار ســازمانی،) فرهنــگ ســازمانی، چرخــه عمــ2004ســاویز( ،از ســوي دیگــر
نـش محـور و هـاي یـک صـنعت( از نظـر داو ویژگـی بنگاهگیري تصـمیم فراینداستراتژي نوآوري، 

 داند.دي تکنولوژي و ساختار آن موثر میتکنولوژي محور بودن) را بر نظام هوشمن
 شناسی پژوهشروش. 3

. بـا توجـه بـه باشـدمیایشـی پیم ،کاربردي و از نـوع روش توصـیفی ،این پژوهش از حیث هدف
خصصــی تحقیــق پاســخ دهنــد، از روش ت نامهپرســشمحــدود بــودن جامعــه آمــاري کــه بتواننــد بــه 

اي و مطالعـات میـدانی بـا مطالعات کتابخانـه ،هاتفاده شده است. روش گردآوري دادهشماري اسکل
قضاوت خبرگان و پایایی آن  ها بانامهپرسشو مصاحبه بوده است. روایی  نامهپرسشاستفاده از ابزار 
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، بـا مطالعـه ادبیـات موضـوع، با ضریب آلفاي کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. در این پـژوهش

شاخص موثر در استقرار هوشـمندي  120شده و نظرات خبرگان، تعداد هاي انجامبندي پژوهشجمع
عامل و  5قالب  در هاشاخصن انرژي شناسایی گردید که ای تامینتکنولوژي در صنعت نیروگاهی و 

شده شامل مدیریت فناوري اطالعات، مدیریت دانش، بندي گردید. ابعاد اصلی شناساییعد دستهب 26
پژوهش بر این  نامهپرسشباشند که ریت تکنولوژي و مدیریت نوآوري میمدیریت استراتژیک، مدی

 1توسعه-مپنا نیروگاهی توسعه و احداث نفر از مدیران و کارشناسان شرکت 62طراحی و بین اساس 
، PLS Smartافزارعاملی و معادالت ساختاري با نرم استفاده از تحلیلآوري گردید و با توزیع و جمع

 مدل پژوهش مورد برازش قرار گرفت. 
ابق شـکل شده حاصل گردیـد، مطـانجام هايپژوهشمدل مفهومی پژوهش که از مرور ادبیات و 

عامـل  5ا در قالـب ولـوژي رمدیریتی موثر بر استقرار نظام هوشـمندي تکناي همولفهکه  باشدمی) 2(
 دهد.نشان می

 
 . مدل پژوهش  2شکل 
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 1مـدل سـازمان اسـتراتژي محـور نامهپرسـشت بخش مدیریت اسـتراتژیک از سؤاالبراي طراحی 

تمان هاي سـاخمدیریت دانـش مـدل پایـه نامهپرسشت بخش مدیریت دانش از سؤاال)، براي 2011(
ت بخــش مــدیریت نــوآوري از مــدل ســؤاال)، بــراي 1999(  2مــدیریت پروبســت، روب ورومهــارت

ت بخـش مـدیریت تکنولـوژي از مـدل توسـعه سـؤاال)، براي 2013(   3مدیریت نوآوري تید و بسنت
ت مدیریت فنـاوري اطالعـات از مـدل خودارزیـابی سؤاال) و براي 1395، (رادفر و خمسه   4یافته فال
 استفاده گردیده است. ),2005NCC(   5اطالعاتفناوري 

 
 هاي حاصل از پژوهشیافته. 4

گرفت و مـدل معـادالت  ارقر تحلیل مورد Smart Pls با نرم افزار شده ،هاي گردآورينتایج داده
مراه با دهنده مدل معادالت ساختاري اولیه پژوهش هنشانکه  )3(ساختاري پژوهش به صورت شکل 

 املی،ع بارهاي ضرایب بودن مناسب براي مالك مقدار .ملی است، حاصل گردیدیب بارهاي عاضرا
 حـذف پـژوهش دلمـ بایستی از هستند 7/0 از کمتر عاملی بار داراي که تیسؤاال کلیه. باشدمی 7/0

اخص با ش 36 ،، براي همگن بودن مدل پژوهش)3(توجه به شکل  با .)2006هایر و همکاران، شوند(
 شاخص تایید گردید. 84حذف و  7/0ز بار عاملی کمتر ا

 )آمـده اسـت. در1(پیوسـت  2هاي مدل سـاختاري و مـدل کلـی در جـدولهمچنین نتایج آزمون
 در سـاختاري مـدل )5(و شـکل  مدل ساختاري در حالـت تخمـین ضـرایب مسـیر )4(شکل  ،نهایت
 دهد.مسیر را نشان می ضرایب معناداري حالت

                                                           
1. Strategy Focused Organization (SFO) 

and Raub 2. Romhardt 
3. Probst 
4. Tidd and Besant 
5. Phaal 
6. IT Self Assessment 
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 ولیه پژوهش همراه با ضرایب بارهاي عاملی . مدل معادالت ساختاري ا3شکل

 
. مدل ساختاري در حالت تخمین ضرایب 4شکل 

 مسیر(استاندارد)
 معناداري حالت در مدل ساختاري .5 شکل

 مسیر ضرایب
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ي در ها و عوامـل نهـایی مـوثر در هوشـمندي تکنولـوژ)،  شـاخص1(پیوست 2با توجه به جدول 

نـین ) حاصل گردید. همچ2(پیوست 3مطابق جدول 1توسعه-پنام نیروگاهی توسعه و احداث شرکت
")2r(ضـریب تعیـین"اسـتقرار هوشـمندي تکنولـوژي، از برگذارتاثیرعوامل و ابعادبندي رتبهبراي 

تـاثیر  هنشـاندهند تعیـین ضـریب ،واقع در استفاده شده است. Smart Pls افزار حاصل از خروجی نرم
و  )5(تـا  )1(ابعاد در نمودارهاي بندي رتبه . نتایجباشدمی وابسته تغیرم تغییرات تبیین در مستقل متغیر
آمده است.)6(عوامل در نمودار بندي رتبهنتایج 

 کابعاد موثر بر مدیریت استراتژیبندي رتبه. 1نمودار  يابعاد موثر بر مدیریت تکنولوژبندي رتبه. 2نمودار 

 ابعاد موثر بر مدیریت نوآوريبندي رتبه. 3نمودار  مدیریت دانش ابعاد موثر بربندي رتبه. 4نمودار 

 عاتابعاد موثر بر مدیریت فناوري اطالبندي رتبه. 5نمودار  عوامل موثر بر هوشمندي تکنولوژيبندي رتبه. 6نمودار 
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  1وسعهت مپنا نیروگاهی توسعه و احداث مدل استقرار هوشمندي تکنولوژي در شرکت ،در نهایت

 و )4( هايکلشـشده و نتایج معادالت ساختاري مطابق ابعاد و عوامل شناسایی ها،با توجه به شاخص

 حاصل گردید. )6(، به صورت شکل)5(

 
  احداث . مدل استقرار هوشمندي تکنولوژي در شرکت6شکل 

 1مپنا توسعه  نیروگاهی توسعه و
 گیرينتیجه. 5

گذاري بـر روي سـرمایه ي رو بـه افـزایش بـوده و میـزانهاي هوشـمندامروزه اسـتفاده از سیسـتم
محـور در ي تکنولوژيهاشـرکتعلـت شکسـت  تـرینمهماسـت.  فزونـیهاي هوشمند رو به سیستم

بـه  پـژوهش ایـن .باشدمیهوشمندي تکنولوژي  فرایندرویارویی با تغییرات تکنولوژیک، ضعف در 
 1توسـعه-مپنـا نیروگاهی توسعه و احداث شرکتمدل استقرار هوشمندي  تکنولوژي در  ارائه منظور
   هاي مشــابه فعــال در صــنعت بــه ســایر شــرکتتعمیم قابــلتوانــد اســت و نتــایج آن می شــده انجــام

 نیروگاهی باشد. 
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بندي بعـد تقسـیم 26عامـل بـا  5در قالـب  شاخص اصلی شناسایی گردید که 84 ،در این پژوهش

وشـمندي  هداري بـرروي اسـتقرار اعامل اثـر معنـ 5که هر دهنده آن است گردید. نتایج پژوهش نشان
ش، گـذاري و عامـل مـدیریت دانـتاثیرتکنولوژي دارنـد کـه عامـل مـدیریت اسـتراتژیک بیشـترین 

گـذاري تاثیرهاي بعـدي مدیریت تکنولوژي در رتبـه مدیریت فناوري اطالعات و مدیریت نوآوري،
 اند. قرار گرفته

بیشـتري  2rی کـه داراي یهاشاخص، Smart PLSروجی نرم افزار هاي حاصل از خبر اساس یافته 
سـتلزم ملذا  و رندبینی رفتار عوامل مربوطه دادر تبیین واریانس و تقویت و پیش هستند، سهم باالتري

 گردد:ارائه می هاي سیاستی زیرپیشنهاد ،باشندکه دراین راستاتوجه بیشتري می
ن سهم در تبیین واریـانس استقرارهوشـمندي تکنولـوژي عامل مدیریت استراتژیک داراي باالتری

 فراینـد یـک بـه اسـتراتژي تبـدیل "مربـوط بـه بعـد 2rکه از میان ابعاد ایـن عامـل، بـاالترین باشدمی
بـه  نسـبتگردد مدیران شرکت جهت حفظ و بهبود این عامـل . لذا توصیه میباشدمی " )cp(مستمر

 نمــوده واقــدام  اســتراتژیک اطالعــات ســتقرار سیســتممــدیریت اســتراتژیک و نیــز ا فراینــدتــدوین 
 آزمــون و اســتراتژیک اهــداف پیشــرفت میــزان ارزیــابی گیري،تصــمیم بــراي هاییگذاريسیاســت
 و اســتراتژیک هايســنجه بــین ارتبــاط مــنظم تحلیــل بــه را قــادر مــدیران کــه اســتراتژیک فرضــیات
در عامـل مـدیریت  2rبـاالترین  ،دیگـرد. از سـوي نـکند، اتخاذ نمایمی عملکرد کلیدي يهاشاخص

گـردد شـرکت جهـت بهبـود و که پیشنهاد می باشدمی " )mk(دانش  نگهداري"دانش مربوط به بعد
 ماننـد( دانشـی هـايبانک هایی در راسـتاي ایجـادگذاريموقعیت این عامل اقـدام بـه سیاسـت حفظ

 اطالعـات و دانـش بـه کارکنـان یدسترسـ امکـان نمایـد و....) و وب تحـت هـايوپایگاه هاکتابخانه
 را ایجاد نماید. سازمان در یکدیگر

 ")S(اسـتراتژي "باالترین سهم در تبیین واریانس این عامل مربوط بـه بعـد  ،در مدیریت نوآوري
 از ارشـد جـدي مـدیریت ایـن بعـد، حمایـت يهاشاخصگردد جهت بهبود که پیشنهاد می باشدمی
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هایی جهـت گسـترش فرهنـگ نـوآوري اتخـاذ گـردد. سیاسـتبه عمـل آمـده و  استراتژي نوآوري

آنهـا نیـاز  پیامـدهاي و جدیـد بازارهـاي نـو، هـاي تکنولـوژي شناخت که براي هاییفرایندهمچنین 
ارتبـاط  و آگـاهی"بعـد  ،درستی شناسایی، تدوین و در سطح سازمان اجرا گردد. از طرفی، بباشدمی

)ac( " گـردد جهـت لذا توصیه می، باشدمیراي باالترین رتبه در عامل مدیریت فناوري اطالعات دا
 نمـوده و شناسـایی نیازهـاي ITگذاري جـامع این بعد، شرکت اقـدام بـه سیاسـت يهاشاخصبهبود 
 سـایر بـا اطالعـات فنـاوري واحـد ساختاریافته و رسمی ارتباطیکپارچه و برقراري  اطالعات فناوري
 ها را در دستور کار قرار دهد.بخش

. در باشـدمی ")td(تکنولـوژي  توسـعه"مل مدیریت تکنولوژي، باالترین رتبه مربوط به بعد در عا
گذاري جـامعی سیاسـت این بعد، يهاشاخصگردد مدیران ارشد جهت بهبود ، پیشنهاد میاین راستا

ینـده آتکنولـوژي در  هـايپروژه اي  بـهبه عمل آورده و توجـه ویـژهدر خصوص توسعه تکنولوژي 
 سازمان استفاده نماید. از خارج هايشبکه و جهت توسعه تکنولوژیک ازد ننمای

 ،ت آناسـتقرارموفق نظـام هوشـمندي تکنولـوژي و تقویـکـه توان نتیجه گرفت می ،به طور کلی
حاصل تعامـل و فصـل مشـترك پـنج عامـل مـدیریت اسـتراتژیک، مـدیریت تکنولـوژي، مـدیریت 

هاي جامعی جهت گذاري. لذا سیاستباشدمیالعات نوآوري، مدیریت دانش و مدیریت فناوري اط
ن گردد. یکپارچه نمودن این پنج عامل بایستی صورت گیرد تا اثربخشی هوشمندي تکنولوژي تضمی

ــه کــار مــی  ،در واقــع ــزاري ب ــه عنــوان اب ــه کمــک آن میهوشــمندي تکنولــوژي ب تــوان رود کــه ب
بــه  ،ســب شناسـایی کــرده و در نهایــتهاي تکنولوژیــک صــنایع نیروگـاهی را در زمــان مناپیشـرفت

 نائل آمد.هاي این صنایع  بتی شرکتهوشمندي رقا
 
 
 



 121 : مطالعه موردي شرکت احداث و ...يانرژ ینو تام یروگاهین یعدرصنا يتکنولوژ ينظام هوشمند

 
 :1پیوست

 . نتایج آزمونهاي برازش مدل معادالت ساختاري پژوهش2جدول 
 مدل نوع آزمون معیار پذیرش نتیجه آزمون

شاخص با بار عاملی  36حذف 
  0,7زیر 

بارهاي عاملی کلیه شاخصها 
 شدبا 0,7بزرگتر از 

  آزمون همگن بودن
 
 
 
 
 
 
 
تحلیل 

مدل اندازه 
گیري 
 انعکاسی

آزمون  آلفاي کرونباخ 0,7بزرگتر از  تایید براي کلیه عوامل
 پایایی

 
 پایایی ترکیبی 0,7بزرگتر از  تایید براي کلیه عوامل

 پایایی شتراکی 0,5بزرگتر از  تایید براي کلیه عوامل

بزرگتر از قدر  t.valueدار مق تایید براي کلیه شاخصها 
 باشد 1,96مطلق 

  معنا داري 
 
 
رو
ایی 
 همگرا
 

 
 
 
آزمون 
 روایی

 
 

کلیه بارهاي عاملی بعد از برازش  تایید براي کلیه شاخصها
 باشند 0,7بزرگتر از 

 همگن بودن 

 AVE 0,5بزرگتر از  تایید براي کلیه عوامل

رکیبی براي کلیه مقدار پایایی ت تایید براي کلیه عوامل
 باشد AVEعوامل بزرگتر از 

CR>AVE 

 مشاهده متغیرهاي تمامی عاملی بار تایید براي کلیه شاخصها
 متناظرش پنهان متغیر روي بر پذیر

 است بوده بیشتر0,1 حداقل

تست بارهاي 
 عرضی

 
 
 
 
رو
ایی 
 واگرا

 بیشتر هرعامل براي  AVE جذر تایید براي کلیه عوامل
 عامل سایر با عامل آن یهمبستگ از

 است بوده مدل در انعکاسی هاي

تست فورنل 
 الرکر

کیفیت مدل انـدازه گیـري بـراي 
 و قـوي SM عامـل عوامل بـراي

 وKM وIT وIM عوامـل براي
TM میباشد متوسط 

 اشتراکی شاخص تغییرات ضریب
 مقدار سه با

 0,35 متوسط 0,15 ضعیف،  0,02
 قوي

تست کیفیت 
مدل اندازه 

 يگیر

تایید براي کلیه روابط پژوهش به 
 جز

  ki-km , dt-tm مسـیرهاي

 قــدر از کمتــر معنــاداري ضــریب
 ابعاد این لذا که است 1,96 مطلق
 حذف پژوهش نهایی مدل از باید

 گردد

براي کلیه روابط  t.valueمقادیر 
میان متغیرهاي مستقل و وابسته 

 باشد 1,96بزرگتر از قدر مطلق 

 تحلیل ضریب معناداري
مدل 
 ساختاري
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 : تعیین ضریب مقادیر براي کلیه  عوامل قوي می باشد

 0,19متوسط،  0,33قوي،  0,67
 ضعیف

 2Rضریب تعیین 

ــــــــــــــل  ــــــــــــــراي عوام ب
KM,TI,IM قدرت پـیش بینـی

متوسط و براي سایر عوامـل قـوي 
 می باشد

 بینی: پیش قدرت با  2Qمقدار
 0,02متوسط،  0,15قوي،  0,35

 ضعیف

 2Qین ارتباط پیش ب

GOF=0.764  بســیار بــرازش 
 شود می تأیید کلی مدل مناسب

 مقدار این شاخص با سه مقدار:
 0,02متوسط،  0,15قوي،  0,35

 ضعیف

GOF تحلیل 
 مدل کلی
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 :2پیوست

 مپنا 1ها موثر بر استقرار هوشمندي تکنولوژي  در شرکت توسعه . عوامل و شاخص3جدول
 عوامل ابعاد کد شاخصها

 SMcm1 در تدوین استراتژي نقش رهبري ارشد سازمان

ایجاد تحول توسط 
 cmمدیر ارشد

مدیریت 
 استراتژیک

SM 

تیم توسط تدوین دستور کار تحول استراتژیک را بطور جامع 
 SMcm2 اجرائی

 SMcm4 رهبران سازمان توسط تقویت اننقال اولویت هاي استراتژیک

 SMcm5 راتژیکمدیریت است واحد یت فعال

با   مراهترجمه برنامه استراتژیک سازمان به نقشه استراتژي جامع ه
 SMts1 مضامین استراتژي

ترجمه استراتژي به 
اصطالحات 

 SMts3 تعیین اهداف کمی براي تمامی سنجه هاي مالی و غیرمالی tsعملیاتی

 ژيتراتتامین مالی سبد ابتکارات  استراتژیک در جهت اسو انتخاب 
 SMts4 سازمان

 SMts5 مدیران اجرائی مشخص توسط  اجراي ابتکارات استراتژیک

 نقش و سهم سازمان مادر(گروه مپنا)  در بودن روشن و مشخص
همسو کردن تمام  SMos1 اجراي استراتژي

سازمان با 
 osاستراتژي

راي باستراتژي و کارت امتیازي متوازن سطح شرکتی، استفاده از 
 SMos2 ستراتژي واحدهاي کسب و کارهدایت ا

 SMos3 استراتژي و کارت امتیازي متوازن سطح شرکتین به کار گرفت

سانه هاي استراتژیک، بطور مکرر از طریق راطالع رسانی اولویت
 SMse1 هاي مختلف در سر تا سر سازمان

تبدیل استراتژي به 
وظیفه همه 
 seکارکنان

ک یفردي و / یا تیمی،  بر اساس  اهداف استراتژیک کردن همسو
 نظامند فرایند

SMse2 

د ملکرسیستم پاداش و تشویق، به طور کامل و یکپارچه به ع اتصال
 SMse3 استراتژیک

ج هاي توسعه کارکنان با دستیابی به نتایبرنامه کردن همسو
 SMse4 استراتژیک، بطور جامع و یکپارچه

چه به دجه ها بطور جامع و یکپارهاي عملیاتی و بوبرنامهاتصال 
تبدیل استراتژي به  SMcp1 استراتژي

 فرایندیک 
 cpمستمر

ک، ابتکارات استراتژیبا  مضامین استراتژي، مدیریت نهمسو شد
 بصورت سبدي یکپارچه از سرمایه گذاري ها

SMcp2 
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 SMcp3 سازمانها با استراتژي فرایندابتکارات بهبود شدن همسو 

 SMcp5 یستم اطالعات استراتژیکساستقرار 

 وبازنگري استراتژي شرکت بطور نظامند از طریق جلسات رسمی 
 SMcp6 ادواري کارت امتیازي متوازن

 KMkg1 سازمان درچشم انداز و نیازهاي دانشی آینده کردن مشخص 
 kgاهداف دانش

 مدیریت دانش
KM 

 KMkg2 زمانراتژي سامدیریت دانش سازمانی در استقرار دادن مورد توجه 

 KMki1 هاي اطالعاتی و مستندات دانش داخل سازمانشناسائی بانک

 KMki2 شناسائی انش و تخصص پرسنل بطور کامل درسازمان kiشناسایی دانش

 KMki3 هاي اطالعاتی خارج از سازمانشناسائی مستندات و بانک

 KMek3 سازماندسترسی به منابع دست اول و منابع دوم در امکان 

ی و هاي مهم اطالعات داخلها و پایگاهدسترسی به سایتامکان  ekکسب دانش
 KMek4 خارجی در سازمان

 KMkh1 بروز رسانی دانش  در سازمان با توجه به تحوالت محیطی

 KMkh2 مانهاي سازفرایندها و دانش کسب شده در اهداف ، رویهکاربرد  khتوسعه دانش

 KMkh3 توسط سازمانافراد صاحب دانش جذب سریع 

هاي علمی جهت اعضاي هیات علمی در برگزاري نشستفعالیت 
 KMsk1 اشتراك دانش در سازمان

 skتسهیم دانش
 چرخش شغلی (جابجائی نیروي انسانی) بطور موثر دربرقراري 

 سازمان
KMsk3 

 KMak1 دانش دانشگاهیان در سازمان استفاده از از
 بکارگیري

 akدانش
هاي جدید و ابداعی در خطرپذیري جهت پذیرش طرحوجود 

 سازمان
KMak3 

 KMmk1 کار هاي انجامسازي و نگهداري روشسازمان در ذخیرهبودن فعال 

نگهداري 
 mkدانش

 KMmk2 هاي دانشیسازمان در ایجاد بانکبودن فعال 

 KMmk3 شیهاي دانسازمان در نگهداري به روز پایگاهبودن فعال 

 KMmk4 انامکان دسترسی همکاران به دانش و اطالعات یکدیگر در سازم

 KMka1 استفاده از سیستم انتقادات و پیشنهادات درسازمان

 KMka2 ارجحیت کیفیت دانش بر کمیت دانش در سازمان kaارزیابی دانش

 KMka3 ازخوردعملکرد دانشی افراد در سازمان به آنهاب

 pهافرایند Imp4 ظام شفاف براي انتخاب پروژه هاي نوآورينوجود 
مدیریت 
هاي کوچک پروژهتا انعطاف پذیري نسبت به توسعه محصوالت  نوآوري Imp5 
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 IM .زود بازده محقق شوند

 IMec2 ها و دیگر مراکز پژوهشیههمکاري با دانشگا

ارتباطات 
 ecبیرونی

 IMec3 دیدجوش و توسعه مفاهیم روابط نزدیک کاري با مشتریان براي کا

 IMec4 دجدی هايفرایندهمکاري با دیگر بنگاهها براي توسعه محصوالت یا 

 IMec5 توسعه شبکه خارجی سازمان

 IMi2 اشتراك تجربه ها در سازمان

 iیادگیري
 IMi3 الگو برداري و  آموختن از دیگر سازمان ها

مدیریت نوآوري در بود جهت بههاي مختلف استفاده از سنجه
 IMi4 سازمان

 IMs2 میشودمزیت رقابتی که باعث متمایز  هاي شایستگیشناسایی 

 sاستراتژي

 IMs3 فرصتها و تهدیدهاي آینده شناسایی

 IMs4 حمایت مدیریت ارشد از نوآوري در سازمان

 جدید هایی براي شناخت تکنولوژي هاي نو  بازارهايفرایندداشتن 
 IMs5 مدهاي آنهاو پیا

ی رصد تکنولوژي و تحلیل چرخه عمر تکنولوژي در راستاي آگاه
 TMit1 هاي تجاري موجوداز تکنولوژي

شناسایی و انتخاب 
 itتکنولوژي

مدیریت 
 تکنولوژي

TM 

 TMit2 در سازمانآگاهی از بهترین منابع تکنولوژي کسب و کار 

تکنولوژي در نقش  بودن مشهود و وجود استراتژي تکنولوژي
 TMit3 استراتژي کسب و کار

 TMit4 هاي اساسی تکنولوژیک در سازمانشناخت اولویت

 TMit5 سیستم مناسب ارزیابی  و انتخاب تکنولوژي در سازمان

 TMat1 ابدانش روش موثر اکتس و کسب موثر تکنولوژي از منابع خارجی

اکتساب 
 atتکنولوژي

 TMat2 گان خارجی تکنولوژي در سازمانارتباط موثر با عرضه کنند

 TMat3 سازماندهی تیم هاي اکتساب و انتقال تکنولوژي

آموزش هاي تخصصی روش هاي اکتساب تکنولوژي ، اصول و 
 TMat4 فنون مذاکره و تنظیم قراردادها در سازمان

 تسابشبیه سازي سازي جلسات مذاکرات، قبل از اعزام تیم هاي اک
 TMat5 تکنولوژيو  انتقال 

بهره برداري از  TMet4 هاي تکنولوژیک در سازمانانجام پروژه فرایندشفاف سازي 
 TMet5 در سازمانزیرساختهاي الزم جهت بهره برداري  مهیا نمودن etتکنولوژي

 TMet6 ششناسایی و مدیریت تامین کنندگان موردنیاز در زنجیره ارز

توسعه  TMtd1 کنولوژي در سازمانهاي آینده تتوجه به پروژه
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 tdتکنولوژي TMtd4 استفاده از افراد خارج از سازمان براي توسعه تکنولوژیک

د ارداانتقال تکنولوژي هاي سازمان در راستاي تجاري سازي،با قر
 TMdt3 رسمی به سایر بنگاههاي داخلی

اشاعه 
 dtتکنولوژي

 TMdt5 است در سازمان شده باعث ایجاد یادگیري که اشاعه تکنولوژي ها

 ITac1 هاي فنآوري اطالعات در سازمانفرایند نجاري شدو وجود 

آگاهی و 
 acارتباط

مدیریت 
فناوري 
 اطالعات

IT 

تصمیم گیري مدیریت بر مبناي اطالعات حاصل از  فنآوري 
 اطالعات

ITac2 

 ITac3 شناسائی نیازهاي فنآوري اطالعات سازمان

ر ا سایبرسمی و ساختار یافته واحد فنآوري اطالعات تعریف ارتباط 
 ITac4 بخش ها در سازمان

هاي شهودي مشابه و فرایندفنآوري اطالعات  باعث پیدایش 
 ITgp2 عمومی،  در سازمان

اهداف، سیاست 
 gpها، برنامه ها

 ITgp3 ها در فنآوري اطالعاتفرایندهاي برخی جنبه يتکرار پذیر

از تجارب موفق سایرین در  فنآوري  مناسب تعریف استفاده
 ITgp4 اطالعات  در سازمان

ي نآوراستفاده از ابزارهاي تولید شده توسط اشخاص کلیدي واحد ف
ابزارها و خودکار  ITta1 اطالعات

 taسازي
 ITta3 العاتي اطها ي فناورفرایندتدوین برنامه استفاده و استاندارد سازي 

مهارت ،  تخصص  ITse2 فنآوري اطالعات آموزش براساس نیاز
و مسئولیت 

 seپذیري
 ITse3 هاي فنآوري اطالعات در سازمانتعریف و مستندسازي مهارت

 ITse4 اجرا برنامه آموزش براساس عالیق شخصی فنآوري اطالعات

ان مسئولیت پذیري براساس تعهد شخصی افراد و پاسخگوئی در زم
 ITse5 العاتبروز مشکل در فنآوري اط
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