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بقا در محیط کسب و کار جهانی و رقابتی ،نیازمند تغییر فرآیندهای کسبب و کبار موجبود در سباهتارهای
چابک و متمایل به مشتری بوده و تکنولبویی ببه عنبوان یبک نیبروی محبرک حیباتی ،اهبداع عملکبردی و
تصمیمگیری بهتر کسب و کار را در یک شکل بهنگام تسهیل می کند .هدع از این پژوهش نیز ،بررسبی تباریر
فعالیتهای مدیریت تکنولویی بر قابلیتهای چابکی است .این پژوهش از لحاظ هبدع کباربردی و از لحباظ
ماهیت همبستگی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است .جامعهی آماری این پژوهش ،کارشناسبان
کارهانه فوالد کویر کاشان به تعداد  39نفر تشکیل دادند که از این تعداد  71نفر حاضر به همکاری شبدند .ببه
منظور آزمون مدل پژوهش از پرسشنامه حاوی  93سوال به منظور سنجش سبازه هبای تحقیبس اسبتفاده شبد.
پرسشنامه مذکور از مطالعات قبلی شناسایی شد و با انجام تعدیالت جزئی به کبار ببرده شبد و سبرو روایبی
محتوا و صوری آن از طریس بازبینی توسط هبرگان مربوطه بررسی و تایید شد و پایایی کل پرسشبنامه نیبز ببه
روش آلفای کرونباخ  9/31برآورد گردید .برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای آماری  SPSSو
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استفاده شد .نتایج به دست آمده نشان داد کبه فعالیبت هبای مبدیریت تکنولبویی شبامل شناسبایی ،اکتسبا ،
بهرهبرداری ،یادگیری ،محافظت و انتخا

تکنولویی بر قابلیتهای چبابکی تباریر متببت و معنبی داری داشبته

است.

واژه های کلیدی :فعالیبت هبای مبدیریت تکنولبویی ،قابلیبتهبای چبابکی ،کارهانبه فبوالد کبویر کاشبان.
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 -1مقدمه

مهمترین توانمندیهایی که بنگاهها برای کاهش زمبان

تکنولببویی در اقتصبباد رقببابتی امببروز ،نقببش مهببم و

پاسخگویی ،بهببود انعطباعپبذیری و افبزایش تبوان

حیبباتی ایفببا مببی کنببد و پرواضببا اسببت کببه

رقابتی بدان نیباز دارنبد ،قابلیبت چبابکی اسبت(مبال

استراتژیهای رقابت جهبانی ببه طبور فزاینبدهای در

حسینی و مصطفوی .)1917 ،مبرور ادبیبات پبژوهش

حال تبدیل به تکنولوییهستند که به سمت بسترهایی

ازجملببه گولببدمن و همکبباران( ،)1331کروسببیتو و

بسیار پویا ،با سرعت باال و محیطی پر تالطم حرکبت

یوسبب ( ،)1999ون اسببترهوت( ،)1993شببرهی و

کببردهانببد (ببباداوی .)1331 ،1در سببالهببای اهیببر،

همکاران (  ،)1997بیانگر ایبن اسبت کبه از عوامبل

تکنولویی پیشرفتهایی با سبرعتی چشبمگیر داشبته

اساسی که باعبر ایجباد و ارتقبای چبابکی سبازمان

است .تکنولویی در هر جنبه از زندگی ما نفوذ کبرده

میشود ،تکنولویی است .بدیهی است تکنولبویی ببه

و اساسا راه زندگی و انجام کسب و کار را تغییبر داده

عنببوان یببک منبب کلیببدی در قابلیببتهببای چببابکی،

است .ظهور محصوالت نوآورانه عمدتا مبتنی بر بازار

مدیریت آن نیبز میتوانبد تاریرگبذار باشبد .علبیرغبم

است و هلس ارزش ،یک چبالش پبیش روی صبنای

تحقیقات انجام شده در حوزه مورد بحر ،شکافی که

تکنولوییمحور ببوده و ببه همبین علبت تکنولبویی

قابل مشاهده است ،بررسی تاریر فعالیتهای مبدیریت

برای برهورداری مزیبت رقبابتی ،ضبروری شبدهانبد

تکنولویی بر قابلیتهای چابکی است و این پژوهش

(باداوی.)1993b ،

با هدع پر کردن این هال نظری و کاربردی در یبک

به واسطه توسعه سری تکنولویی در سالیان اهیر،

صنعت کلیدی کشور یعنی فوالد طراحی و انجام شده

بخشهای هاصی از مطالعات مدیریت که بیش از 99

است .بنابرین ،مساله اصبلی پبژوهش ایبن اسبت کبه
3

مورد بود را تحت پوشش قرار میداد ،که یکی از این

فعالیتهای مدیریت تکنولویی (شناسایی ،اکتسبا ،

و هونب ،1

تکنولویی)

موارد مبدیریت تکنولبویی ببود( .وانب

بهرهبرداری ،محافظت ،یادگیری و انتخا

 .)1993مببدیریت توسببعه تکنولببویی ،یببک چببالش

چگونه و به چه میبزان ببر قابلیبتهبای چبابکی 7در

جهبببانی اسبببت و نقبببش تکنولبببویی در پیشبببرفت

کارهانه فوالد کویر کاشان تاریرگذار است؟

کشورهای در حال توسبعه پیییبده و بحبر برانگیبز

اهمیت این پژوهش از بعد نظری ببدین صبورت

اسببت .پببذیرش وسببیعی وجببود دارد نسببب بببه ایببن

است که در مطالعات انجام شده ،فعالیتهای مدیریت

موضوع که دانش فنی و مهارت الزاماتی هستند ببرای

تکنولویی و قابلیتهای چابکی به صورت مجبزا ببه

رقابت (باربوسا و وایدیا ; 1337 ،9حسین و ساشیل،2

کار رفته است و در این پژوهش به علت اهمیت ایبن

 ،)1337اما ممکن است نیروهای تبرویج یکربارچگی

متغیرها در پاسخگویی به محیطهای پویا ببه صبورت

جهانی با ایجاد و حفظ هود مختاری محلی در تضباد

همزمان مدلسازی شده است که در مطالعات پیشبین

باشند (هیرکبین و بنبت .)1999 ،1موفقیبت مبدیریت

به آن توجه نشده بود .از بعد عملی نیز ببا توجبه ببه

تکنولویی در گرو این اسبت کبه فرآینبد نبوآوری و

این که جامعه آماری این پژوهش در کارهانبه فبوالد

توسعه تکنولویی و استفاده از تکنولویی در کسبب و

کویر کاشان بوده است و این شرکت ببه عنبوان یبک

کار و صنعت ،مدیریت شود .از سوی دیگبر یکبی از

شرکت زیربنایی در صنعت کشور مطبر اسبت و در
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بلنببد مببدت محصببوالت ایببن شببرکت مببیتوانببد در

عامل سوم مدیریت تکنولویی مناسب است .مهم این

صادرات غیر نفتی نیز نقش مورری داشته باشبد ،لبذا،

است که تکنولویی شبرکت ،آن را ببه درسبتی ببرای

انجام پژوهش در شرکت مبذکور مبیتوانبد زمینبهای

رسبببیدن ببببه وضبببعیتی مبببورر و رقبببابتی هبببدایت

برای انجام تحقیقات بعدی باشد و حتی پژوهشهبای

کند(هریسون و سامسون.)1999 ،1

انجببام شببده داهلببی و هببارجی مببرتبط بببا موضببوع

مدیریت تکنولویی در دهه  1319شبکل گرفبت.

پژوهش ،در صنعت مذکور انجام نشده است و از این

مدیریت تکنولویی به یبک مبورد بسبیار ببا اهمیبت

جهت نوآوری این پژوهش قابل توجیه است و نهایتبا

تبدیل شده است و به عنوان یکی از مهمترین عوامبل

این پبژوهش ببا پیگیبری مسباله اصبلی پبژوهش در

در رقابت بینالمللی محسو

مبیشبود (ون ویبک،3

شرکت مورد مطالعه ،به دنبال راهکارهبایی اسبت کبه

)1311

بتوان مطالعه فعالیتهای (فرایند) مدیریت تکنولبویی

تبباریر تکنولببویی توسببط فعبباالن ،دانشببگاهیان و

و رابطه آن با قابلیتهای چبابکی ببه عنبوان اببزاری

دولت به عنوان یک سبر منشبا مزیبت رقبابتی ببرای

برای بهتر عمبل کبردن در محبیط پویبای امبروزی و

صنای تولیدی به طور گسترده و وسی پذیرفتبه شبده

نیازهای متغیر مشتریان در کسب و کار های داهلی و

است .به منظور تحقس بخشیدن به این مزیت رقبابتی،

هارجی بهره برد تا این شرکت ها ببه مزیبت رقبابتی

درک هببر دو وجببه یعنببی تکنولببوییهببای هببا

و

پایدار دستیابند.

راههای آنها در کارهانههایی که میتوانند ببه بهتبرین

 -2مروری بر ادبیات پژوهش

نحو مدیریت تکنولویی را انجبام دهنبد ،بسبیار مهبم

این بخش به بررسی مرور ادبیات مدیریت تکنولویی

بود .این مسائل کبه از اهمیبت فزاینبدهای برهبوردار

و فعالیببتهببای آن و همینببین ادبیببات مربببو بببه

هستند ،به عنوان سرعت توسعه تکنولویی و افبزایش

قابلیتهای چابکی و ارتبا بین متغیرهبای پبژوهش

پیییدگی شناهته میشوند .افزایش سطا فعالیبت در

پرداهته است.

بخش مطالعات مدیریت تکنولویی یک نشانه از ایبن

 -1-2تاریخچه و تعاریف مدیریت تکنولوژی

روند است .برای متال ،کالرک و ریولر )1339( 19یک

یکی از مباحتی که در دنیبای امبروز مبورد توجبه

فهرسببت از مقبباالت چبباد شببده در زمینببه علببوم و

زیادی قرار گرفته اسبت ،بحبر مبدیریت تکنولبویی

مدیریت تکنولویی کبه شبامل ببیش از  19999منبب

اسببت .بببر سببر ایببن موضببوع کببه سببه فبباکتور مهببم

بیشتر از  9999منب در سال  1311بود  ،ارائه کردند.

استراتژیکی در سبازمانهبای مبدرن وجبود دارد کبه

در گزارش سال  1317شورای ملبی تحقیقبات،11
مدیریت تکنولبویی را بیبان

سبب هلس مزیت رقابتی میشود ،بحرهبایی مطبر

یکی از نخستین تعاری

اسببت .نخسببتین فبباکتور رهبببری اسببتراتژیک اسببت.

کرده است .در ایبن گبزارش اظهبار شبده اسبت کبه

رهبری مورر  ،توسعه سازمان در مسیر درست و تولید

” مدیریت تکنولویی مهندسی ،علوم و مدیریت را به

محصوالت در جهت پاسخ ببه نیباز ببازار را تضبمین

منظور پرداهتن به برنامهریزی ،توسعه و پیبادهسبازی

میکند .دومبین فباکتور داشبتن کارکنبانی توانمنبد و

قابلیتهای تکنولبوییکی ببرای شبکل دادن و تحقبس

باانگیزه است .آنها سازمان را به جلو حرکت میدهند.

اهداع استراتژیک و عملیاتی یک سازمان ،به یکدیگر
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وصل مبی کنبد “ (شبورای ملبی تحقیقبات;1317 ،

مدیریت تکنولویی مبیزنبد (سبتیندامار و همکباران،

سببتیندامار و همکبباران ;1993b،11ببباداوی;1993a ،

 .)1993aبه عنوان متال ،یک مطالعبه کبه ببه بررسبی

چانارن و جولی ;1333 ،19فال و همکباران;1991 ،12

مقاالت منتشر شده در مجله  Technovationپرداهتبه

لی هوا و هلیبل ;1993 ،11وو و همکباران.)1911 ،13

است ،دو موضوع عمده را شناسایی کرده است کبه از

تببا حببدودی ترکیبببی از هببر دو جنبببه

ایببن قببرار اسببت :نببوآوری تکنولببویی و مببدیریت

تکنولویی یعنی بعد سخت متبل علبوم و مهندسبی و

تکنولببویی (نیمبیسببان و ویلمببن .)1992 ،17در ایببن

بعد نرم است (فال و همکاران .)1992 ،از آن به بعبد

تحقیس بیان میشود که  12درصد از مقاالت این مجله

دیگری نیز آمده اسبت کبه حتبی تعبدادی از

مربو به این موضوعات بوده است یا ببه شبکلی ببه

آنها به پوشش شاهههای فرعی مبدیریت تکنولبویی

آن وابسته بوده است .در مطالعهای دیگبر در موسسبه

جدید علتبی اسبت کبه نشبان

مهندسین برا و الکترونیک این را نشان داده است که

میدهد ،در این زمینه اصالحاتی صورت گرفته اسبت

روشهای قبلی آکادمیک در رشته مدیریت تکنولویی

و پیشرفتی صورت پذیرفته است.

آن را به  2بخش تقسیم کرده بود ،که عبارت است از:

ایببن تعری ب

تعاری

پرداهتهاند .هر تعری

رشته مدیریت تکنولویی دارای سابقه ببیش از 19
سال است و در مسائل هبا

از تحقیقبات موسسبه
17

توسببعه محصببول جدیببد ،اشبباعه محصببول جدیببد،
نوآوری و توسعه فن آوری (پیلکینگتن.)1993 ،11

مهندسببین بببرا و الکترونیببک ( )IEEEدر مجلببه

بر طبس پیشنهاد شبورای ملبی تحقیقبات در سبال

مدیریت مهندسی 11در سال  1992و مجلبه تحقیقبات

 ،1317مدیریت تکنولویی به عنبوان محبل ادغبام دو

مدیریت تکنولویی 13در سال  1997نشبان داده شبده

رشببته علمببی  ،یعنببی مببدیریت و علببوم تکنولببویی

است (ربرتو ;1992 ،19الرسون .)1997 ،11مبدیریت

شناهته شده است که میتوان در شکل  1آن را دید.

تکنولویی به یک رشته تائید شده در  19سال گذشبته
با ظهور سبازمانهبای تخصصبی و حرفبهای (ماننبد
انجمن بین المللی مدیریت تکنولبویی،)IAMOT( 11
پورتلند مرکز بین المللی برای مبدیریت تکنولبویی و
مهندسببی )PICMET( 19و موسسببه اروپببایی بببرای
تکنولببویی و نببوآوری در مببدیریت ))EITIM( 12و
افببزایش سببری در تعببداد نشببریات و برنامببههببای
تحصیلی در ایبن زمینبه در اواهبر دهبه  19مبیالدی،
تبدیل شده است (آلن ;1992 ،11ربرتو ;1992 ،ببال

شکل -1مدیریت تکنولویی نتیجه اغام ( چانارتن و
جوئی)1333 ،

و ریگبی .)1991 ،13اگبر تغییبرات مشباهده شبده در

تجزیه و تحلیل ادبیات پیشین این را نشان میدهد که

رشته مبدیریت تکنولبویی در ببازه زمبانی  1333تبا

لیستهبایی از فرآینبدها  /قابلیبتهبا /فعالیبتهبای

 1991گسترش یافته است ،بی درن

معلوم است کبه

نوآوری حبرع نخسبت را در موضبوعات اصبلی در

مدیریت تکنولویی وجود دارد (ربرتو;1311 ،
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مببیدهببد و فرآینببدهببایی بببرای

 ;1999لببببوین و بارنببببارد ;1991 ،91سببببتیندامار و

نوآوری دایر می کند ،اسبتدالل مبی کننبد و ایبن کبه

همکاران .)1993a ،همانگونه که در جبدول  1نشبان

چگونه مدیریت تکنولویی منب و فرآیندهای موجبود

داده شببده اسببت  ،ممکببن اسببت بسببیاری از ایببن

را تولید و مستقر مبی کنبد و فعالیبتهبای مبدیریت

فعالیتها نامهای مختلفی داشته باشبند ،امبا در واقب

تکنولویی را بهبود میبخشد و این کبه کجبا منبابعی

آنهببا در عمببل بببه دنبببال دسببتیابی بببه قابلیببتهببای

جدیببد را فببراهم مببی کنببد .بببدین ترتیببب ،قابلیببت

تکنولوییکی هستند .ببه عنبوان متبال عنبوانی کبه در

مدیریت تکنولویی میتواند به عنوان ترکیبی از منباب

مطالعات ربرتو ( ” )1311تجاریسازی “ نبام نهباده

و فرآیندهایی شناهته شود که سبب توسعه ،گسبترش

شببده اسببت در مطالعببات گرگببوری ( ” )1331بهببره

و حفاظت برای مدیریت کبردن تکنولبویی مبیشبود

برداری “ تلقی شده است  ،البته تنوع زبانی در ادبیات

(وو و همکاران.)1911 ،

آکادمیک نیز تاریر گذار بوده است .برای متبال جنبرال

پنج فرآیند این چبارچو

ببه طبور گسبترده ای

الکتریک به تازگی نام ” مرکز تحقیقات جهانی “ هود

پذیرفته شده است و بر همین اساس محققبان زیبادی

را بببه ” هانببه سببحر و جببادو “ تغییببر داده اسببت

بر عامل دیگری به نام یادگیری متمرکز شده اند .برای

(الرسون.)1997 ،

متال  ،ستیندامار و همکاران ( )1993aبیان مبی کننبد

ستیندامار و همکاران ( )1993aموضوع مبدیریت

که شبکلهای یبادگیری یکبی از بخبش هبای مهبم و

تکنولویی را از طریس لنز نظریه قابلیتهبای پویبا ببه

حیاتی مهارت تکنولوییکی است کبه شبامل بازتبا

بررسی گذاردند و آنها مدیریت تکنولویی را نوعی از

پرویه های فناوری و فرآیندهبای داهلبی و هبارجی

قابلیتهای پویا با هدع توضیا روشی در شرکتی که

انجام شده ،است(وو 3و همکاران.)1911 ،
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بهرهبرداری از تکنولوییها به منظور ایجباد مزایبا

 -9اکتسببا

و یا سودهایی که شرکت ببه دنببال ببه دسبت آوردن

تصمیمات اکتسا

آنها است .بهبره ببرداری ببه تجباریسبازی درآوردن

هرید یا ایجاد همکاری مرببو اسبت ،از زمبانی کبه

بازمی گردد اما بهبره ببرداری یبک وظیفبه مبدیریتی

تکنولوییهبا از طریبس برهبی شبکلهبای همکباری

وسیعتری است وقتی سبودهای مبورد انتظبار ممکبن

داهلی یا هرید از توسعه دهنبدگان هبارجی توسبعه

است از طریس پیادهسازی  ،جبذ

و بهبرهببرداری از

فببنآوریهببای انتخببا

شببده.

به انتخا هبای میبان گزینبههبای

داده شده باشند و یا پو از اکتسا  ،نیباز ببه جبذ

این تکنولوییهبا در داهبل شبرکت ببهدسبت آورده

است که شبامل جبا ببه جبایی تکنولبویی از بخبش

شوند .بدیهی است ،تجزیبه و تحلیبل شبکل  1نشبان

تحقیس و توسعه به کارهانه و یا از شرکتی هبارجی و

میدهد که ممکن است بر یک مبدل عمبومی توافبس

یا شریک هارجی ببه داهبل واحبد سباهت اسبت.

وجود داشته باشد .نتیجبه لیسبت فعالیبتهبا حبالتی

دیگر متبال ماننبد فرآینبدهبایی کبه شبامل تحبوالت

بخصببو

از ترکیببب دو مطالعببه اصببلی  ،یعنببی

تدریجی ،بهبود فرآیند و بازاریابی هستند.

گرگوری ( )1331و راش و همکاران )1997( 99ببوده

 -2حفاظت از دانش و تخصص در محصبوالت

است .مدل نهبایی ،شبش فعالیبت عمبومی مبدیریت

و سیستمهای تولیدی تعبیه شده است .برای دسبتیابی

تکنولویی ،به شر زیر است:

به این قابلیت ،نیاز به فرآیندهایی همیون حس امتیباز

 -1فنآوریهای شناسایی شده که برای کسبب

و نگهداری کارکنان است.

و کببار مببورد اهمیببت هسببتند .شناسببایی تنهببا بببه

 -1یبببادگیری از توسبببعه و بهبببره ببببرداری از

توسعههای تکنولوییکی محدود نمیشود بلکه شبامل

تکنولببوییه با .ایببن فعالیببت یببک بخببش حیبباتی از

تغییرات بازار نیز هسبت .شناسبایی شبامل جسبتجو،

شایستگی تکنولوییکی را شکل مبیدهبد کبه شبامل

حسابرسبببی ،جمب ب آوری داده هبببا و فرآینبببدهای

بازتابی از پرویههای تکنولویی و فرآیندهبایی اسبت

اطالعاتی است.

کببه در داهببل و یببا هببار شبرکت انجببام شببدهانببد

 -1فنآوریهای گبزینش شبده مبی بایسبت از

(ستیندامار و همکاران.)1993a ،

سببازمان حمایببت کننببد .انتخببا  ،یببک فرآینببد

فهرست فعالیتهای مبدیریت تکنولبویی شبامل

تصمیمگیری است که مربو به مسایل استراتژیک ببه

قابلیتهای نوآوری نمیشود و این به دو علت است.

میآید ،که نیازمند ارزیابی مورر و یبا ارزیبابی

اوال ،قابلیت نوآوری یک سطا بباالتر از یکربارچگی

با درک

شده است ،که آن توانبایی مبدیریت

حسا

ظرفیت است .به همین علت است که انتخا

قابلیتها تعری

از اهداع اسبتراتژیک و اولویبتهبای توسبعه

چندین قابلیبت اسبت (الوسبن و سامسبن;1991 ،92

یافته شروع میشود و سرو با تطبیس دادن تکنولبویی

وانبب

و همکبباران .)1991 ،91رانیببا ،هببر یببک از

با استراتژی کسب و کار کمک میکند.

فعالیتهای مدیریت تکنولویی دارای عنصر نبوآوری

هو

در درون هود اسبت .ببرای متبال ،فعالیبت اکتسبا
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دارای یک سهم زیادی از فعالیبت نبوآوری در درون

گرفته است و تعداد اندکی چارچو

هببود اسببت کببه شببامل تولیببد ،هببدمات و فرآینببدی

پذیرفته شدهای زیربنای آن قرار گرفته اسبت (فبال و

و همکبباران،93

مدیریت تکنولبویی،

نببوآوری در شببرکت اسببت (تتلین ب

همکاران .)1992 ،در چارچو

و مدل مفهبومی

.)1991

ارائه شده در شکل  ،1فعالیتهای مدیریت تکنولویی

 -1-1-2چارچوب مدیریت تکنولوژی

که شناسایی ،انتخا  ،اکتسا  ،بهرهبرداری و حفاظت

اصببطال چببارچو  ،اشبباره بببه درک و ارتبببا

از فناوری هستند به طور معمول به هم وصل شبده و

ساهتار و روابط درون یک سیستم برای یبک هبدع

یا در فرآیندهای اصلی کسب و کار قبرار گرفتبهانبد.

شده ،است .در حالی کبه مطالعبات مبدیریت

مبدیریت تکنولبویی ایبن

تعری

یکی از مزایای چبارچو

تکنولویی فراوان است ،اما پیشنهادات اندکی مبنی ببر

است که قابلیت اجرا در هر شرکت با هبر انبدازهای

کباربرد عملببی اصببول مبدیریت تکنولببویی صببورت

را دارا است (ستیندامار و همکاران.)1993a ،

شکل  -.1چارچو

مدیریت تکنولویی(فال و همکاران)1992 ،

 -2-2تاریخچه و تعاریف چابکی سازمانی

غیرمنتظره برای مقابله با تهدیدات بی سبابقه محبیط

با توجه به رقابت جهانی ،شرکت ها و سازمانها ،ببه

کاری و کسب مزیت و سبود از تغییبرات ببه عنبوان

دنبال دستیابی به روشهایی برای کاهش هزینبه،

فرصتها (جعفرنژاد و شهائی .)1913 ،سازمانها ببه

بهبود کیفیت و برآوردن نیازهای دائما در حبال تغییبر

منظور همگامی با تغییرات سبری در ا یبن بازارهبای

مشتریان هود ،هستند(قبادیان .)1332 ،97سرعت شاید

بسیار رقابتی باید روشهای سبنتی مبدیریت را کنبار

مهم ترین رروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوم

بگذارند .سازمانها با ایجباد مشبارکتهبای پویبا ،از

به عصر اطالعات باشد .برای کاستن زمان پاسخگویی

طرفی با یک دیگر متحد می شوند واز طرع د یگر به

و بهبود انعطاعپذیری باید شکل کبامالا جدیبدی از

صورت مشترک ببا یکبدیگر ببرای ببرآورده سباهتن

سازمانها به وجود آیند که برای این منظور اصبطال

نیازهای متغیر ببازار رقاببت ،و در نهایبت ببه هبدع

چابکی سازمانی برای نخستین بار به کار گرفته شبد.

برنده – برنده دست پیدا میکننبد (لبو و همکباران،91

چابکی یعنبی توانبایی فبائس آمبدن ببر چبالشهبای

.)1999
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سازمان چابک سازمانی است که توان پاسبخگویی

جدید ،از این مفهوم داشتهاند (شبرهی و همکباران،22

سری و ارربخش به تغییبرات ایجباد شبده در محبیط

 .)1997این پارادیم جدیبد ،راه حلبی متفباوت ببرای

هود را داشته باشد (لین و همکاران .)1993 ،93عرصه

کسب مزیت رقابتی صنای اسبت (شبریفی و یانب ،

کسب و کار امروز عرصه رقابت است و سازمانها از

.)1991

هر نوع که باشند بایستی برای بقا در محیط رقبابتی و

مفهوم چابکی در سازمانها به کارکرد تولیبدی و

متغیر تجاری و بهرهبرداری از تغییرات پیرامبون هبود

مفهوم سیستمهای تولید منعط

باز میگبردد .تولیبد

به توان پاسخگویی سری در راستای تامین نیبازهبای

چابک را میتوان ناشی از ویژگیهبایی دانسبت کبه

متنوع مشتریان که ویژگی یک سازمان چاببک اسبت،

درطول قرن بیستم معبرع تبو لیبد بودنبد ،از جملبه

دستیابند (شریفی و یان .)1331،29

عقالنیت ،استانداردسازی و حبذع عبدم قطعیبتهبا

در سبال  1331مبیالدی گروهبی از متخصصبان

(وایت و همکاران .)1991 ،21همینین ،تولیبد چاببک

صنعتی مشاهده کردند که نبرخ افبزایش تغییبرات در

را میتوان به عنوان مجموعهای از ابزارها ،تکنیکها و

محیط تجاری از توانایی های سبازمانهبای تولیبدی

طر هایی که یک کارهانه یا شرکت را قادر میسبازد

سنتی در جهت تطبیس و سازگاری با آن ،سبری تبر و

که تحت تغییرات غیر قابل پیشبینی رشد کند .تولیبد

شتابانتر است .این سازمانها در اسبتفاده از مزایبای

چابک نه تنهبا یبک کارهانبه را قبادر مبیسبازد کبه

فرصتهایی که برای آنها ارائه میشد  ،ناتوان بودنبد

پاسخگوی سری نیازهبای مشبتریان باشبد ،بلکبه ببه

و این ناتوانی در تطبیس با شرایط تغییر ممکن بود در

پیکربندی مجدد عملیبات و اتحباد اسبتراتژیک ببرای

بلندمبدت باعبر ورشکسبتگی و ناکبامیشبان شبود

پاسخگویی به تغییبرات پبیش بینبی نشبده در ببازار،

(هرمبزی .)1991 ،21بنبابراین ،ببرای نخسبتین ببار،

سرعت میبخشد .در شرایط کلی ،تولید چابک شبامل

پارادایمی جدید در گزارشی کبه عنبوانش اسبتراتژی

توانایی واکنش سری به تغییبرات محبیط و تغییبرات

بنگاههای تولیدی در قرن بیسبت و یکبم از دیبدگاه

فنی است (آنابال و همکاران)1911 ،23

متخصصان صنعتی بود ببه وسبیله مؤسسبه ایاکوکبا

چابکی را میتوان به صبورت مفهبومی مبدیریتی

منتشبر و ببه همگبان معرفبی شبد (داو.)1332 ،21

حبول پاسبخگویی ببه بازارهبای مبتالطم و پویبا و

بالفاصله ،عبارت تولید چابک ببه طبور مشبترک ببا

تقاضاهای مشتریان توصی

کرد .در واق  ،چابکی نه

انتشار این گزارش مورد استفاده عمبوم قبرار گرفبت

تنها درگیر پاسخگویی ببه مشبتریان اسبت بلکبه ببا

(گاناسکاران و همکاران.)1991 ،29

بهرهبرداری و کسب مزیّت از این تغییرات ببه عنبوان

در آغاز دهبه  ،1339مفهبوم چبابکی ،ببه عنبوان

فرصت ،نیز مبرتبط اسبت .ببه منظبور فبراهم آوردن

شیوهای نوین برای مدیریت محیط متغیر رقابت ظهور

پاسخگویی شرکتها بایبد در چنبدین حبوزه متبل،

یافت .از دهه  1339تبا هبم اکنبون نشبریات زیبادی

توسعه محصول ،ساهت ولجستیک دارای قابلیتهای

پیرامون چابکی منتشر شده و سعی در ارائبه تعریفبی

منطببس باشبند در هبر یبک از ایبن حبوزه هبا ،ببه

بررسی تاریر فعالیت های مدیریت تکنولویی بر قابلیت های چابکی سازمان399/

شایسبتگیهبای هاصبی ببرای فبراهم آوردن ا یبن

هستند که از طریس آنها قابلیت های چابکی به دسبت

قابلیتها نیباز اسبت (جعفرنبژاد و درویبش.)1911 ،

میآید (رحیمنیا و مقدسیان .)1919 ، 21

چابکی شرکت باید از چابکی سیسبتمهبای کسبب و
کار ،سازمانی ،عملیاتی و حمل و نقل ببه دسبت آیبد
(هوآن

و ن .)1333 ،27

 -1-2-2قابلیتهای چابکی

موسسات و سازمانهای چابک برای رسیدن به

اهیرا تعریفی که از چابکی پذیرفتبه شبده اسبت،

تغییر ،عدم اطمینان و عدم قابلیت پیشبینی در محیط

این مفهوم را به عنوان توانایی سازمان در پاسبخگویی

کاری هود ،به شماری از توانمندیهای متمایز

سری و ارربخش به تغییرات ایجاد شبده در تقاضبای

نیازمند هستند که قابلیتهای چابکی نامیده میشوند

بازار برای تامین تقاضباهای متنبوع مشبتریان ،عنبوان

(مولوی.)1931 ،

میکند .مدلهایی که در زمینه چبابکی وجبود دارنبد

قابلیتهای چابکی ،عبارت است از توانایی هایی

انگشتشمار بوده و نخستین و مهمترین آنهبا توسبط

که باید در سازمان ایجاد شود ،تا سبازمان از قبدرت

معرفی شده است که در واق اساسبی

مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برهوردار باشد

برای شکلگیری سایر مدلهای چابکی است .عناصبر

(شریفی و یان  )1991 ،در یک طبقه بنبدی کلبی از

تشکیل دهنده این مدل عبارتند از :محرکهای چابکی

قابلیتهای اصلی چابکی ،این قابلیتها چهار عنصبر

که فشارها و تغییراتی هستند از جانبب محبیط متغیبر

اصلی را در بر می گیرند ،که به عنوان مبنای حفبظ و

کسب و کار و تجارت که بر سازمان تحمیبل شبده و

توسعه چابکی به شمار میروند (یان )1911 ،23

آن را وادار میکند کبه ببرای کسبب و بقبای مزیبت

قابلیتهای چابکی و مولفههای آنهبا را مبیتبوان ببه

رقببابتی در جسببتجوی روشهببای نببوین باشببند.

صورت شکل  9نشان داد.

شریفی و یان

قابلیتهای چابکی ،شامل قابلیتهبای اساسبی ببرای
پاسخگویی متبت به تغییرات و کسبب مزیبت از ایبن
طریس هسبتند .عوامبل اجرایبی چبابکی ،اببزارهبایی
عوام ا راکننده
چابکی

سازمان
افراد
ف ن ور ی
نو وری

قابلیت های چابکی

پاسخ ویی
شایست ی
انع ا پ یری
سرعت

محر های
چابکی
استراتژی های
چابکسازی
استراتژی
چابکی

شکل .- 9مدل مفهومی چابکی (رحیمنیا و مقدسیان)1919 ،
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جدول .- 1قابلیتهای چابکی و مولفههای آنها (شرهی و همکاران)1997،
شاخص اصلی

پاسخ ویی

شایست ی

انع ا

پ یری

سرعت

تعریف
 -1احساس درک و پیش بینی
تغییرات
 -1عکو العمل آنی به تغییرات
 -9امکان بهربرداری از تغییر

-1چشم انداز استراتژیک
-1تکنولویی مناسب
-9مدیریت تغییر
-2نیروی انسانی شایسته و دانشی
-1یکرارچه سازی

انعطاع پذیری در حجم محصول /در
مدل/درکارکنان /انعطاع پذیری
سازمانی
سرعت در معرفی محصول جدید به
بازار/سرعت در انجام
عملیات/سرعت و به موق بودن
حمل

 .-2-2-2بهبود قابلیتهای چابکی در سازمان

زیر شاخص
 -1حفظ و ارتقای روابط با مشتریان
 -1کاهش هزینه ها
 -9ارتقای کیفیت
 -2محصوالت مشتری محور
 -1معیارهای اندازهگیری مشتری گرا
-3قدرت پاسخگویی به تقاضا به محض
دریافت سفارش
 -7افزایش تناو ارتقای هدمت
-1تصمیم گیری غیر متمرکز
-1تاکید برشایستگی های اساسی
-9ساهتار مشوا نوآوری
-2روابط مبتنی براعتماد
 -1اهداع و معیارهای تیم محور
 -3تعهد مدیریت ارشد به اقدامات چابک
-1توانایی کارکنان در مقابله با تغییرات ناگهانی
-1امکان ویژه سازی محصوالت
-9امکان معرفی محصول جدید
 -2توانایی ارائه محصوالت
 -1ارتباطات مجازی
-1سرعت کش بازارهای جدید
-9قابلیتهای داده کاوی
 -2تسهیالت برای تصمیم گیری سری
 -1میزان تاکید بر برون سراری

و فلیدنر )1331( 19بر اساس نظرات ناکبان)1313( 11
11

در آینده و در حین رقاببت در محبیط رقبابتی پویبا،

نیز نظرات فردوس و دی میر ( )1339مدلی را برای

شرکتها و سازمانها باید به فکر توسعه قابلیتها و

بهبود قابلیت چابکی طراحی نموده انبد  .ایبن مبدل

استفاده از چابکی به عنوان مزیبت رقبابتی باشبند .از

حاکی از آن است که شرکتهایی که ببدون در نظبر

مشکالت تمرکبز ببر بهببود چبابکی ،پویبایی و نیبز

گرفتن سایر قابلیتهای عملکردی ،بر بهبود چبابکی

اقتضایی بودن قابلیتی است که از پیش توسط سازمان

تأکید میکنند ،احتماالا با شکسبت و ناکبامی مواجبه

ذکر شده است .چابکی در اینجا ببه عنبوان یبک راه

هواهند شد .پیش از شروع به ایجاد و کاربرد چابکی،

بیپایان از بهبود مستمر قلمداد میشبود ،و از آن جبا

الزم است مبنبای شایسبتگی در سبایر ویژگبیهبای

که هیچ طرحی برای اندازهگیری چبابکی در ادبیبات

رقابتی مشخص شود (فردوس و دی میر.)1339 ،

این تئوری ذکر نشده است ،تعیبین سبطا هاصبی از

بهبود کیفیت ،پیش شر ضروری برای بهببود و

چابکی مورد نیاز دشوار است .در این راستا ،فوکورکا

توسعه سایر قابلیتهای رقابتی اسبت .شبرکتهبا و

بررسی تاریر فعالیت های مدیریت تکنولویی بر قابلیت های چابکی سازمان103/

سازمان پبو از دسبتیابی ببه سبطا قاببل قببولی از

مطالعاتی که زائین و همکارانش )1991(12در رابطه با

کیفیت ،باید کماکان به فکر توسعه کیفیت باشند و در

تکنولببویی و چببابکی سببازمانی در شببرکتهببای

عین حبال برنامبههبا و راهکارهبایی را ببرای بهببود

ساهتوساز مالزی انجام دادند ،به این نتیجه رسبیدند

قابلیت اطمینان تهیه و تنظیم نمایند .هنگامی که سطا

که سیستمهای سخت افزاری یبا کباربران تکنولبویی

قابل قبولی از قابلیت اطمینان به دست آمد ،در عبین

تاریر مسبتقیمی ببر چبابکی سبازمان دارد .همینبین،

تداوم دو فعالیت قبل ،سازمانها باید به انعطا پذیری،

پببژوهش تسببن

و همکبباران( ،)1911از میببان 11

پاسخگویی و قابلیت سازگاری روی آورند .مبتنی ببر

توانمندساز در نظر گرفته شده ،مبدیریت تکنولبویی،

بهبببود موفقیببت آمیببز در عرصببه قابلیببتهببای

به عنوان یکبی از مهمتبرین توانمندسبازهای چبابکی

انعطاعپذیری ،شرکتها و سازمانها مبیتواننبد ببه

شناهته شد .در ایران نیز مطالعهای توسبط زنجیرچبی

سمت چبابکی و چباالکی گبام بردارنبد .ببهعبالوه،

و الفت ( )1913با عنوان نقش فناوری در دستیابی ببه

تببالشهببای بهبببود کیفیببت ،قابلیببت اطمینببان و

چابکی در شرکتهای الکترونیک انجام شبد .در ایبن

انعطاعپذیری بیشتر است (مدرس یزدی و جعفرنژاد،

مطالعه ،فناوری از سه بعد تولید ،محصول و اطالعات

.)1911

به عنوان عامل تاریر گذار بر چابکی بررسی شده ببود
و نتایج حاصل از این مطالعه نیز نشان داد کبه تمبامی

-3-2-2ارتباط بین متغیرهای پژژوهش :مژرور پییژینه

ابعاد فناوری به شکل معنیداری مبیتواننبد تغییبرات

پژوهش

چابکی را توجیه نمایند .همینین ،مطالعه انجام شبده

مطالعبببات انجبببام شبببده از جملبببه کبببودیش و

توسط مولوی و همکاران( )1931در صبنعت هبوایی

همکبباران ،)1331( ،19گولببدمن و همکبباران(،)1331

ایران نشان مبیدهبد از میبان  7توانمندسباز در نظبر

کروسببیتو و یوس ب ( ،)1999ون اسببترهوت(،)1993

گرفته شده ،مبدیریت تکنولبویی ،ببه عنبوان دومبین

شرهی و همکاران(  )1997نشان میدهد که ملزومات

توانمندساز شناهته شد .این مطالعات نشبان مبیدهبد

چابکی سازمانی برای سری واکنش دادن به متغیرهای

مدیریت تکنولویی یکی از نظامهای مهم مدیریتی در

محیطببی ،نیازمنببد مجموعببهای از عوامببل و منبباب از

چببابکی اسببت .همینببین ،مببرور ادبیببات مببرتبط بببا

جمله تکنولبویی مبدیریت آن اسبت کبه بتوانبد ببه

مدیریت تکنولویی(مطابس شکل  )1نشان میدهد کبه

تغییرات تقاضای مشتریان در محیط ببازار و تغییبرات

شش فعالیت اساسی برای نظبام مبدیریت تکنولبویی

غیرقابببل پببیش بینببی پاسببخ ده بد .بببه همببین علببت

قابل تبیین است .با این حال تاکنون مطالعهای که تاریر

شرکتها در رابطبه ببا تکنولبویی نیازمنبد مجموعبه

این فعالیتهای ششگانه را بر قابلیبتهبای چبابکی

فرایندها (فعالیتهایی) هستند که برای پاسخگویی ببه

بررسی کند انجام نشده است و در این مطالعه هبدع

نیاز مشتریان به صورت چاببک عمبل کننبد و تحقبس

این است تا با ایجاد و تبیین مدلی ،ببه بررسبی نقبش

ایببن امببر در محببیط پویببای امببروزی در ایجبباد

فعالیتهای مدیریت تکنولویی در قابلیتهای چابکی

قابلیتهایی است که زمینه این امبر را فبراهم سبازد.

سازمان مورد مطالعه پرداهته شود.
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فعالیت های مدیریت تکنولوژی

قابلیت های چابکی

()H1

اکتسا ()a
پاسخگویی

بهره برداری()b

H1abcdef

شناسایی()c

شایستگی

محافظت()d

انعطاع پذیری

یادگیری()e

سرعت

انتخا ()f

شکل  .-2مدل مفهومی پژوهش
 -3مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

 )fانتخببا

برای انجام تحقیقات علمبی و نظباممنبد ،چبارچوبی

کارهانه فوالد کویر کاشان تاریر دارد.

علمی و نظری مورد نیباز اسبت کبه اصبطالحاا مبدل
مفهومی نامیده میشود .در این تحقیس ،مدل مفهبومی
مطابس شکل  2با توجه به یافتبههبای ادبیبات و نظبر
هواهی از هبرگان پیشنهاد شده است .بر اسباس ایبن
مدل ،فرضیهها عبارتند از:
 )1فعالیت های مدیریت تکنولبویی ببر قابلیبتهبای
چابکی در کارهانه فوالد کویر کاشان تاریر دارد.
 )aاکتسببا

تکنولببویی بببر قابلیببتهببای چببابکی در

کارهانه فوالد کویر کاشان تاریر دارد.
 )bبهره برداری تکنولویی بر قابلیتهبای چبابکی در
کارهانه فوالد کویر کاشان تاریر دارد.
 )cشناسایی تکنولبویی ببر قابلیبتهبای چبابکی در
کارهانه فوالد کویر کاشان تاریر دارد.
 )dمحافظت تکنولبویی ببر قابلیبتهبای چبابکی در
کارهانه فوالد کویر کاشان تاریر دارد.
 )eیادگیری تکنولبویی ببر قابلیبتهبای چبابکی در
کارهانه فوالد کویر کاشان تاریر دارد.

تکنولببویی بببر قابلیببتهببای چببابکی در

 -4روششناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدع کباربردی و از لحباظ
ماهیت همبستگی و از نظبر شبیوه گبردآوری داده از
نوع توصیفی پیمایشبی اسبت .جامعبهی آمباری ایبن
پژوهش ،مدیران و کارشناسان کارهانبه فبوالد کبویر
کاشببان در سببال  1931اسببت .از میببان  39نفببر از
کارشناسان واحبدهای مبورد مطالعبه ،تعبداد  71نفبر
حاضر به پاسخگویی شدند .در این پژوهش به منظور
جم آوری داده های مورد نیاز ،از پرسشنامه استفاده
شد و ببرای نمبره گبذاری پرسشبنامه هبا از مقیباس
فاصله ای لیکرت شبامل پبنج گزینبه کبامال مخبالفم،
مخالفم ،بینابین ،موافقم و کبامال مبوافقم و ببا نسببت
دادن به ترتیب نمبرات  1تبا  1اسبتفاده شبده اسبت.
پرسشنامه عالوه بر سوال های جمعیبت شبناهتی ،از
دو بخش تشکیل شده ببود کبه بخبش اول در مبورد
فعالیت های مدیریت تکنولویی اسبت و آیبتم هبای
مربببو بببه هببر فعالیببت از مطالعببات سببتیندامار

بررسی تاریر فعالیت های مدیریت تکنولویی بر قابلیت های چابکی سازمان101/

وهمکاران( 1993و  )1919ببر اسباس مبرور ادبیبات

به منظبور تجزیبه و تحلیبل دادههبای گبردآوری

پژوهش شناسایی شد و سبرو ببه طراحبی سبواالت

شببده ،از روشهببای آمببار توصببیفی ،اسببتنباطی و

اقدام گردیبد و بخبش بعبدی در مبورد قابلیبتهبای

معادالت ساهتاری استفاده شده است .برای توصبی

چابکی بود که از سواالت استانداردی استفاده شد کبه

متغیرهای جمعیتشناهتی ،روشهبای مختلب

در مطالعات شریفی و یان ( )1333به کار رفتبه ببود

توصیفی همیون جدول توزی فراوانی مطلس ،درصبد

که این سواالت نیز پو از تعدیل جزئی مورد استفاده

و میانگین و انحراع معیار به کار گرفته شده اسبت و

قرار گرفت و روایی سواالت با استفاده از نظر اسباتید

در بخببش آمببار اسببتنباطی ،از روشهببای آزمببون

و هبرگان مربوطه تاییبد شبد .ببرای تعیبین پایبایی

همبستگی پیرسون و آزمون  ، t-valueتحلیبل عامبل

پرسشنامه نیز از ضریب آلفبای کرونبباخ اسبتفاده

تاییدی و معادالت ساهتاری و با نرم افزارهای SPSS

شد که این ضریب برای هریک از سازههای پبژوهش

و  Smart PLSدر راسببتای تبیببین اجببزای مببدل و

باالتر از  9/71و برای کل پرسشنامبه پبژوهش 9/31

روابط بین آنهبا تجزیبه و تحلیبل شبده انبد .در ایبن

برآورد گردید .بنابراین سواالت پرسشنامه پایایی الزم

پژوهش روایی سازه به وسیله تحلیل عباملی تاییبدی

را دارند (شکل.)9
جدول -.9نتایج محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

بررسی شده است.

مولفه های پژوهش

لفای کرونباخ

فعالیت های مدیریت تکنولوژی
قابلیتهای چابکی

اکتساب

9/73

بهره برداری

9/71

شناسایی

9/39

محافظت

9/32

یادگیری

9/11

انتخاب

9/71

پاسخ ویی

9/73

شایست ی

9/71

انع ا

پ یری

سرعت

9/71
9/32

فعالیت های مدیریت تکنولوژی

9/31

قابلیتهای چابکی

9/71

ک پرسینامه

9/31

آمبار

 -5یافتههای پژوهش
 -1-5مار توصیفی

 32نفببر از کارشناسببان واحببدها مببرد و  1نفببر زن
هستند .از نظر سنی  91نفر ببین  13تبا  91سبال91 ،
نفر بین  93تا  21سال 19 ،نفر باالی  21سال هسبتند.
 11نفببر از مببدیران دارای تحصببیالت دیببرلم و زیببر
دیرلم 31 ،نفر دارای تحصیالت کارشناسی و  11نفبر
دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر هسبتند .از
نظر سابقه مدیریتی  33نفر از کارشناسان دارای سابقه
مدیریتی  1تا  1سال هستند و  12نفبر از کارشناسبان
دارای سابقه مدیریتی  3تبا  19سبال و  7نفبر سبابقه
مدیریتی  11تا  11سال بود .الزم ببه ذکبر اسبت کبه
پست مدیریتی این کارشناسان در این پژوهش مبدنظر
نبببوده و فقببط سببابقه مببدیریتی آنهببا لحبباظ شببده
است(شکل .)2
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جدول  -.2ویژگیهای جمعت شناهتی نمونه
طبقات

فراوانی

درصد فراوانی

متغیر

مرد

32

13

زن

1

11

 13تا  91سال
 93تا  21سال
باالی  21سال

91
91
3

22
29
19

دیرلم زیر و دیرلم
کارشناسی

19
22

11
31

کارشناسی ارشد و باالتر

11

11

 1تا  1سال

19

33

 3تا  19سال

17

12

 11تا  11سال

1

7

71

199

نسیت

سن

تحصیالت
سابقه مدیریتی

مع

 -2-5نتایج زمون همبست ی

به منظور آزمون فرضیه های پژوهش ،ابتدا از آزمون
همبستگی با استفاده از نرم افزار  ، SPSSبرای سبنجش

مشاهده میشود ،هبر دو متغیبر مبدیریت تکنولبویی و
قابلیتهای چابکی از توزی نرمال برهوردارند.

همبستگی بین متغیرها استفاده شد ولی ابتبدا بایسبتی از

آزمببون همبسببتگی پیرسببون بببه عنببوان آزمببونی

نرمال یا غیر نرمال بودن توزی داده ها آگاهی یافبت تبا

پارامتریک برای آزمون فرضیه هبای تحقیبس اسبتفاده

ایببن کببه در گببام بعببدی بتببوان آمببار( پارامتریببک یببا

میشود .نتایج آزمون همبستگی پیرسون در جبدول 3

نمبود .لبذا در ابتبدا از

به نمایش درآمده است .با توجه به نتبایج ببه دسبت

آزمون کولموگروع -اسمیرنوع جهت رسیدن ببه ایبن

آمده از آزمون همبستگی پیرسون ،مشباهده مبیشبود

ناپارامتریک) مناسب را انتخبا

هببدع اسببتفاده شببده اسببت .طبببس نتببایج آزمببون
کولمببوگروع -اسببمیرنوع ،همببانطور کببه در شببکل 1

که ابعاد فعالیت های مبدیریت تکنولبویی اکتسبا ،
بهرهبرداری ،شناسایی ،محافظت ،یادگیری و انتخبا
بر قابلیتهای چابکی تاریر متبت و معنباداری وجبود
دارد.

جدول -.1آزمون کولموگروع اسمیرن
متغیرهای پژوهش
فعالیت های مدیریت تکنولویی
قابلیتهای چابکی

تعداد
71
71

میانگین
1/717
1/732

انحراع استاندارد
9/113
9/199

Zآماره
9/191
9/319

سطا معنی داری
9/329
9/731

بررسی تاریر فعالیت های مدیریت تکنولویی بر قابلیت های چابکی سازمان101/

جدول  -.3آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستق

اکتسا

بهره برداری

شناسایی

محافظت

یادگیری

انتخا

متغیرهای وابسته

ضریب همبست ی

س ح
معنی داری

تعداد نمونه

پاسخگویی

9/777

9/999

71

شایستگی

9/719

9/999

71

انعطاع پذیری

9/223

9/999

71

سرعت

9/912

9/991

71

پاسخگویی

9/719

9/999

71

شایستگی

9/791

9/999

71

انعطاع پذیری

9/111

9/999

71

سرعت

9/211

9/999

71

پاسخگویی

9/139

9/999

71

شایستگی

9/332

9/999

71

انعطاع پذیری

9/133

9/999

71

سرعت

9/221

9/999

71

پاسخگویی

9/213

9/999

71

شایستگی

9/319

9/999

71

انعطاع پذیری

9/271

9/999

71

سرعت

9/711

9/999

71

پاسخگویی

9/719

9/999

71

شایستگی

9/311

9/999

71

انعطاع پذیری

9/939

9/991

71

سرعت

9/977

9/991

71

پاسخگویی

9/723

9/999

71

شایستگی

9/317

9/999

71

انعطاع پذیری

9/191

9/999

71

سرعت

9/231

9/999

71

-3-5روش  PLSبرای زمون مدل

بخش ،با روش مدل معادالت ساهتاری ،اعتببار مبدل

به منظور اعتبار سنجی ارزش محتوایی هبر یبک از

طراحی شده مورد آنالیز قبرار مبی گیبرد .مبدل یبابی

شاهص ها در اندازهگیری مفاهیم مطر شده ،در این

معادالت ساهتاری یک رویکرد جبام ببرای آزمبون
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فرضیات ،درباره رواببط متغیرهبای مشباهده شبده و

-4-5ارزیابی مدل اندازگیری

مکنببون اسببت (هببومن .)1917 ،مببدل یببابی حببداقل

در  PLSدو مدل آزمون می شود مبدل اول ،مبدل

مربعات جزئی (PLS) 11در حوزه های متنوع از جمله

اندازهگیبری و مبدل دوم ،مبدل معبادالت سباهتاری

حوزه مناب انسانی کاربرد دارد (ون .)1919 ،13نگرش

است (بنیفیو و همکاران.)1911 ،32

لیبزرل 17بر بیشینهسازی کواریانو و مدلیابی حبداقل

 -1-4-5مدل اندازهگیژری :شباهصهبای ببرازش

مربعات جزئی بر بیشینهسبازی واریبانو تمرکبز دارد

رایج در مدلهای انبدازهگیبری  PLSببرای  7متغیبر

(لوریا و داچسی PLS.)1997 ،11نگرشبی مبتنبی ببر
واریانو است که در مقایسه ببا تکنیبکهبای مشبابه
معادالت ساهتاری همیون لیزرل و ایموس 13نیباز ببه
شرو کمتری دارد (لیلجاندر و همکباران.)1993 ،39
به طور متال بر هالع لیزرل ،مبدلیبابی مسبیر PLS

برای کاربردهای واقعبی مناسببتبر اسبت ،ببهویبژه
هنگامی که مدلها پیییدهتر هستند ،بهرهگیری از این
نگرش مطلوبتر هواهد بود (ون .)1919 ،البته مزیبت
اصلی آن در این است که این نوع مدلیابی نسبت ببه
لیزرل و ایموس به تعبداد کمتبری از نمونبه نیباز دارد
31

(ویکسبببوم و واتسبببون  .)1991 ،در واقب ب PLS

محدودیت حجم نمونه ندارد و نمونه انتخبا

مکنون در قالب شکل 9ارائه شده است  .سه شاهص
مهبم عبارتنبد از :پایبایی بارهبای عباملی ، 31پایبایی
33

مرکب (شاهص سازگاری درونی مدل اندازهگیری)
و متوسط واریبانو اسبتخرا شبده( 37درصبدی از
تغییرات متغیر مکنون که توسبط متغیرهبای مشباهده
شده تبیین شده است).
پایایی آیتم ها و روایبی همگبرا در مبدل بیرونبی
برآورد شده است .پایایی هریک از آیتمهبا ،از طریبس
بارهای عاملی آیتم های مربو به هر سازه به دسبت
میآید .آیتمهبایی کبه دارای بارهبای عباملی حبداقل
 9/199باشند ،معنادار در نظر گرفتبه شبده و در مبدل
باقی میماننبد (هبایر و همکباران  .)1331 ،ضبرایب

شبده

بارهای عاملی متغیرهبای مشباهده شبده در جبدول7

میتواند برابر یا کمتر از  99باشد ،که در این صورت

برای هر متغیر مکنون محاسببه شبده اسبت کبه ایبن

نتایج نیز معتبر است (گری .)1999 ،31همینبین ،ببه

ضرایب در محدوده 9/711تا  9/371قرار دارد.

عنوان روشی قدرتمند در شرایطی که تعداد نمونههبا

سازگاری درونی مدل ببه وسبیله شباهص پایبایی

و آیتمهای اندازهگیری محدود است و توزی متغیرها

مرکب اندازهگیری مبیشبود (ورتبو و همکباران، 31

مببیشببود

 .)1372اگر شاهص پایایی مرکب برای هبر سبازه از

مببیتوانببد نببامعین باشببد ،مطببر
(هایر و همکاران.)1331 ،39

9/7بیشتر باشد یعنی پایایی مرکب مدل مناسب است
(بنیفیو و همکاران  .)1911 ،در مدل برازش شده در
این پژوهش برای تمام متغیرهبا ایبن شباهص بباالی
 9/12بوده است (جدول .)7

بررسی تاریر فعالیت های مدیریت تکنولویی بر قابلیت های چابکی سازمان101/

جدول – .7شاهصهای برازش متغیرهای مکنون پژوهش در الگو بیرونی و درونی
میان ین

متغیر

انحرا

معیار

فعالیت های مدیریت تکنولوژی
قابلیتهای چابکی(R2 = 0/98
)

شناسایی تکنولوژی

1/12

9/33

انتخاب تکنولوژی

1/13

9/31

اکتساب تکنولوژی

1/71

1/11

بهره برداری تکنولوژی

1/19

1/91

محافظت تکنولوژی

1/13

1/17

یادگیری تکنولوژی

1/39

9/32

پاسخ ویی

1/39

1/99

شایست ی

1/79

1/97

1/11

1/93

1/72

1/11

انع ا

پ یری

سرعت

2

یتم ها

بارهای عاملی

R

CR

AVE

q1

9/711

-

9/319

9/391

q2

9/131

q3

9/711

q4

9/711

q5

9/191

q6

9/133

q7

9/721

q1

9/131

q2

9/771

q3

9/192

q1

9/399

q2

9/391

q3

9/379

q1

9/193

q2

9/113

q3

9/723

q1

9/311

q2

9/131

q3

9/311

q4

9/321

q1

9/711

q2

9/113

q3

9/719

q4

9/713

q1

9/193

q2

9/712

q3

9/132

q1

9/131

q2

9/311

q3

9/399

q1

9/131

q2

9/771

q3

9/192

q1

9/399

q2

9/391

q3

9/371

-

-

-

-

-

9/139

9/122

9/233

9/331

9/193

9/171

9/113

9/317

9/137

9/139

9/122

9/111

9/331

9/391

9/719

9/331

9/123

9/137

9/379

9/323

9/331

9/131

شاهص متوسط واریانو استخرا شده که روایبی

باشد(فورنل و الکر )1311 ،33و حداقل مقدار توصبیه

همگرا بوده و نشان میدهد کبه واریبانو هبر سبازه

شده برای سازه ها حداقل  9/1است(باگوزی و یی،79

شده تبیین شده

 )1311این شاهص نشان میدهد کبه یبک متعیبر در

میتواند به وسیله نشانگرهای انتخا
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واریببانو

مورد تایید قرار گرفبت .ببدین ترتیبب فعالیبت هبای

مببدل بببه طببور متوسببط بببیش از نصبب

متغیرهای شاهص را تبیین کرده است .در مبدل ایبن

مدیریت تکنولویی و ابعاد آن (اکتسا  ،بهرهببرداری،

پژوهش برای تمام متغیرها این شباهص بباالی 9/11

یادگیری ،شناسایی ،محافظت و انتخا

تکنولویی ببر

است(جدول .)7

قابلیتهای چابکی تاریر متبت و معنبادار داشبته اسبت
(جدول .)1

 -2-4-5مدل ساختاری

با استفاده از مدل معادالت ساهتاری میتبوان ببه
بررسی فرضیهها و ضریب تبیین متغیرها پرداهبت .از
این رو میتوان با مقایسبهی مقبدار  tمحاسببه شبده
برای ضریب هر مسیر با مقدار بحرانی  1/33تایید یبا
عدم تایید فرضیه پژوهشی را بررسی کرد .اگر مقبدار
 tمحاسبه شبده از مقبدار بحرانبی کمتبر و یبا ببا آن
مسباوی باشبد ،فرضبیه پژوهشبی رد و در صبورت
بزرگتر بودن از مقدار بحرانی ،فرضیه بیان شده تایید
میشود .براساس هروجی به دست آمده ،مقبدار  tدر

شاهص دیگر روایی معادالت ساهتاری بر اساس
ضرایب تبیبین متغیرهبای وابسبته تعیبین مبیشبود و
نشببانگر واریببانو تبیببین شببده سببازه هببای مببدل
است(بنیفیو و دیگران )1911 ،ببه طبوری کبه اگبر
میزان  R2متغیرهای وابسبته مبدل بباالی  9/37باشبد
هو  ،بین  9/99تا  9/37متوسط و زیر  9/13ضعی
طبقه بندی میشبود .در مبدل ببرازش ایبن پبژوهش
ضرایب تبیین برای متغیر قابلیتهبای چبابکی براببر
 9/13است(جدول .)7

مدل پژوهش ،فرضیهی اصبلی و فرضبیههبای فرعبی
جدول -.1نتایج آزمون مربو به فرضیه ها
شماره

مسیر

t-value

نتیجه فرضیه

H1

فعالیت های مدیریت تکنولویی ← قابلیتهای چابکی

31/2

تایید شد

2/9

تایید شد

Hb

بهره برداری ← قابلیتهای چابکی

9/1

تایید شد

Hc

شناسایی ← قابلیتهای چابکی

7/1

تایید شد

Hd

محافظت ← قابلیتهای چابکی

11/1

تایید شد

He

یادگیری ← قابلیتهای چابکی

1/2

تایید شد

Hf

← قابلیتهای چابکی

1/1

تایید شد

Ha

اکتسا

انتخا

← قابلیتهای چابکی

 -6بحث و نتیجه گیری
همانگونه که تببیین شد هدع ایبن پبژوهش بررسبی

میدهد هر شش فعالیبت ببر چبابکی سبازمان مبورد

تاریر فعالیتهای مدیریت تکنولویی بر قابلیبتهبای

مطالعه به طور مستقیم تاریرگذار است .یافتههای ایبن

چابکی سبازمان اسبت .مبدل مسبتخر از ادبیبات و

پژوهش بینشهای جدیبدی هبم ببرای پژوهشبگران

پیشینه پژوهش ،بیبانگر ایبن اسبت کبه فعالیبتهبای

آکادمیک و هم برای مدیران فراهم کرده است کبه در

مدیریت تکنولویی شامل شش فعالیت و قابلیتهبای

ادامه بدان پرداهته میشود.

چابکی شامل چهار مولفه است .تحلیل دادههبا نشبان
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بینش های تئوریك

تکنولویی بر قابلیتهای چابکی و همینین ارتبباطی

این پژوهش ،مدل توسعه داده شبدهای اسبت کبه

معنی دار و متبت بوده است و میتوان دریافت که در

تاکنون در پژوهشهای قبلی ارائه نشده است گرچبه

صورت بهکارگیری ،پیاده سازی و یا ارتقبا مبدیریت

مطالعات قبلی به تاریر تکنولبویی ببه عنبوان یکبی از

تکنولویی ،میتوان امیدوار ببود کبه شبرکت چاببک

مناب کلیدی برای رقابت پذیری بنگاه اشاره کرده انبد

هواهد بود یعنبی ببا سبرعت بیشبتری ببه نیبازهبای

و ایببن هببود موجببب افببزایش درک پژوهشببگران در

مشتریان پاسخ داده ،انعطباع پبذیرتر ببوده و ضبمن

مطالعات مدیریت تکنولبویی شبده اسبت و در ایبن

داشتن شایستگی ها و مزایای ویژه در مقایسه با رقببا،

مطالعه شکافی که در مطالعات تجربی وجود داشبت،

کاالهایی با کیفیبت و کارکنبانی بهبرهورتبر و کباراتر

تکمیل گردیبد .عبالوه ببر ایبن تباریر شبش فعالیبت

داشت .بر اساس نتبایج ایبن پبژوهش شبش فعالیبت

مدیریت تکنولویی به صبورت جداگانبه ببر چبابکی

مدیریت تکنولویی بر قابلیتهای چبابکی تاریرگذارنبد

سازمان بررسی شده است که در سطا اطمینان باالیی

در حببالیکببه وضببعیت مببدیریت تکنولببویی چنببدان

تایید شده است و ضرایب تاریر محاسببه شبده مویبد

مناسب نیست(میانگین نمره آنها  1/71از  1است).

این مطلب است .کمک دیگری که ایبن پبژوهش ببه
ادبیات پژوهش میکند این است که شبکاع موجبود
در ادبیات پژوهش ببرای انبدازهگیبری فعالیبت هبای
شش گانه مدیریت تکنولویی تا حد زیادی پبر کبرده
است .در این پژوهش بر اساس مبانی نظبری موجبود
در ادبیات مدیریت تکنولویی ،آیتم های اندازهگیبری
برای هر یبک از فعالیبت هبای مبدیریت تکنولبویی
استخرا گردید که نتایج تحلیل عاملی تاییدی انجبام
شده ،بیانگر اعتبار آنهاست و این نیز موجبب توسبعه
ادبیات پژوهش در مدیریت تکنولویی شده است.

 -7محدودیتها و پیینهادات تحقیقات تی

این پژوهش دارای محدودیتهایی است اول ایبن
که نتایج آن بر اسباس دادههبای یکبی از بنگباههبای
صبنعت فبوالد ایبران اسبت کبه تعمبیمپبذیری آن را
کاهش میدهد .بنابراین ،پیشنهاد میشود در تحقیقات
آتی ،این مدل در سایر بنگاهها آزمون شود و نتایج آن
با این پژوهش مقایسه و تحلیل گردنبد دوم ایبن کبه
در این مطالعه صبرفا ببه بررسبی تباریر فعالیبتهبای
مدیریت تکنولویی بر چابکی پرداهته شده در حبالی
که در استقرار یک نظام جام مدیریت تکنولبویی در

بینشهای مدیریتی

بنگاه عالوه بر فعالیت ها به ابزارهبای پیبادهسبازی و

این پبژوهش دسبتاورهایی ببرای مبدیران هبم دارد.

انتشار این فعالیتها نیز توجه مبیشبود و ایبن هبود

نتایج این پژوهش به متابه یک چراغ راهنمبایی ببرای

یکی از محدودیتهای این پژوهش است کبه توصبیه

مببدیران بنگبباه اسببت کببه اسببتقرار نظببام مببدیریت

میشود در پژوهشهبای آتبی ببا کنکاشبی دقیبس در

تکنولویی به صبورت جبام (در نظبر گبرفتن تمبام

ادبیات پژوهش ابزار متناظر با هر فعالیت اسبتخرا و

فعالیت های نظام به صورت یکرارچه) نقبش مبورری

تاریر به کارگیری آنها در چابک شدن سازمان بررسبی

در چابک شدن سازمان دارد .نتبایج ایبن پبژوهش در

گردد.

کارهانه فوالد کویر کاشبان حباکی از تباریر مبدیریت
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