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چکيده
توسعه فناوریهای هوشمند نیازمند برنامهریزی،سازماندهی،کنترل و نظارت است .هدف اصلی این
پژوهش ،طراحی مدل ساختاری مولفههای توسعه فناوریهای هوشمند در صنعت مخابرات کشور
میباشد .تحقیق حاضر از نوع پژوهشهای کیفی -کمی(آمیخته) است.جمعیت مورد مطالعه در بخش
کیفی این پژوهش را صاحبنظران این حوزه در شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام به تعداد 01
نفرتشکیل میدهند.همچنین جمعیت مورد مطالعه در بخش کمی و مدلسازی را همین 01خبره تشکیل
دادهاند .در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و تحلیل آنها،
تعداد051کد9،مقوله اصلی و  4تمکلیبه صورت زیرساخت های فناورانه ،مدیریتی ،بازاریابی و فرهنگی
شناسایی شدند.در گام بعدی ،با توزیع پرسشنامه مقایسات زوجی مرتبط با  9مقوله اصلی و تحلیل آنها
مدل ساختاری تفسیری تحقیق حاصل گردید .این مدل شامل  5سطح بوده که در میان آنها ،دانش در
سطح زیرین قرار گرفته و متغیر زیربنایی به منظور توسعه فناوریهای هوشمند میباشد.در سطح بعدی
متغیر آموزش بوده که در اولویت بعدی قرار میگیرد.متغیرهای آگاهیبخشیدن ،اعتقاد و باور و جذاب
بودن در رده بعدی اهمیت قرا میگیرد که توجه به این عوامل به ترتیب اهمیت ،در توسعه فناوریهای
هوشمند صنعت مخابرات میتواند بسیار مفید و موثر باشد.
کلمات کليدي
فناوریهای هوشمند ،مخابرات ،مدل سازیساختاری تفسیری
 -0گروه مدیریت فناوری اطلاعات  ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانh.haseli123@gmail.com .
-2گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) Jhm1847@gmail.com
-1گروه مدیریت صنعتی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایرانAresoie@yahoo.com .
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مقدمه
فناوری اطلاعات امروزه صرف ًا به عنوان یک ابزار تبادل دانش و اطلاعات ملاحظه نمیشوند بلکه این
فناوریها تبدیل به یک موج فکری گسترده ای شدهاند که تمامی وجوه و جنبه های زندگی اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه را تحت شعاع قرار دادهاند (کاناستانتیس و فونتاین .)2112 ،به تعبیر
علمی آن ،فناوری اطلاعات و رواج و گسترش آن باعث ایجاد پارادایم شیفت شده است .به این معنی که
رویکردهای معمول وگذشته جامعه به کلی متحولشده و ظهور فناوریاطلاعات شکل تازهتر و متفاوتتری
را نمایان ساخته است .این پارادایم شیفت همه جنبه های زندگی بشر را در برگرفته است و صرفا محدود
به حوزه خاصی نیست .در واقع ،فناوری اطلاعات الگوی حاکم بر روابط انسانی و تعاملات اجتماعی را به
طور کلی متحول کرده است؛ سبک فکری و نظام ارزشی -فرهنگی جوامع را تحت تاثیر قرار داده است و
به لحاظ سیاسی و اقتصادی نیز تاثیرات شگفت انگیزی داشته است .در حوزه مخابرات و ارتباطات نیز
بسیاری از مفاهیم رایج را متحول کرده است.
در چنین شرایطی ،استفاده از فناوریهای اطلاعاتی برای خلق ،اکتساب ،نگهداری و انتقال آن دانش
از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است (سلطان .)2101 ،به هر حال ،نکته قابل توجه این است که استفاده
از فناوریهای اطلاعات اگرچه دستاوردهای بسیار قابل توجهی دارد اما دربردارنده هزینههای مالی ،مادی
و انسانی برای اعضای سازمانها نیز میباشد .بنابراین ،تلاش شده است تا حد ممکن این هزینهها کاسته
شود .برای مثال ،تلاش شده است تا فناوریهای جدید بتواند بدون دخالت انسان و بدون نیاز به نظارت
مداوم بر آن ،به صورت هوشمند کارکردهای خود را انجام داده و به تقاضاهای سازمان پاسخ دهد (براون،
 .)2101به این ترتیب ،استفاده از فناوریهای هوشمند رهآورد بسیار مهمی برای سازمانها در راه توسعه
پایدار می باشد .پژوهش حاضر نیز درصدد ارائه الگویی است که شرکت ارتباطات زیرساخت استان ایلام
بتواند بر اساس یافتههای آن ،بخشهای مختلف ساختاری و کارکردی خود را هوشمند کند .اگر این
مساله نادیده گرفته شود هزینههای سرسامآوری همواره در سازمانها ایجاد میشود .چراکه استفاده از
نسلهای قبلی و سنتی فناوریهای اطلاعات همواره نیازمند وجود کارگزاران و نیروهای انسانی قابل
توجهی برای بهرهبرداری از آن است (سلطان .)2101 ،از دیگر سو ،نادیده گرفتن فناوری های هوشمند،
توان پاسخگویی سریع و با کیفیت را از شرکت ارتباطات زیرساخت میگیرد .چراکه امروزه یکی از
شاخصهایی که مدنظر مخاطبان و ارباب رجوعان شرکتهای مخابراتی و ارتباطی است توان خدمترسانی
آسان ،سریع و باکیفیت است که تمامی این جنبهها توسط فناوریهای هوشمند قابل دستیابی است.
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بر اساس مطالب فوق ،پرژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال میباشد":مدل مناسب برای تبیین
زیر ساختها برای توسعه فناوریهای هوشمند در صنعت مخابرات کشور باید به چه صورتی باشد ؟"
اهميت پژوهش
انجام پژوهش حاضر از چند جهت ضروری و دارای اهمیت میباشد.
 .0این پژوهش به توسعه ادبیات فناورهای هوشمندکمک میکند چراکه تاکنون پژوهشی جامع و
جدی درباره این مساله در ایران انجام نشده و انجام این پژوهش میتواند آموزههای مهمی را
دربرداشته باشد.
 .2انجام پژوهش حاضر میتواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران شرکت ارتباطات زیرساخت کمک
کند تا با تکیه بر دادهها و شواهد به دست آمده از این پژوهش ،برنامهریزیهای منسجم و مدونی
برای بهبود وضعیت فناوریهای هوشمند انجام دهند.
 .1این پژوهش میتواند به پژوهشگران بعدی نیز کمک کند تا یافتههای این پژوهش را در بافتها
و سازمان های دیگری بررسی و آزمایش کنند.
پيشينه پژوهش
محمدی ( ) 0191به طراحی الگوی مفهومی سامانه مدیریت یادگیری هوشمند پاسخگو به تنوعهای
فرهنگی دانشجویان دانشگاه مجازی مهر البرز پرداخت .به منظور نیل به این هدف ،از رویکرد کیفی
مبتنی بر مطالعه موردی استفاده کرد .جامعه پژوهش شامل سه دسته از مشارکتکنندهها بود .گروه اول،
متخصصان حوزه آموزش چند فرهنگی در ایران که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و با در
نظرگرفتن اشباع نظری دادهها ،تعداد  05نفر از آنها مورد مطالعه قرار گرفتند .گروه دوم شامل تمامی
دانشجویان اقلیت های فرهنگی دانشگاه مجازی مهر البرز بود که با استفاده از روش نمونهگیری تغییرات
بیشینه تعداد  04نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفتند .گروه سوم شامل متخصصان حوزه فناوریهای
هوشمند بودند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و با تکیه بر اشباع نظری دادهها تعداد  00نفر
از آنها انتخاب شدند .یافتههای این پژوهش نشان داد که برای حاکمکردن رویکرد چند فرهنگی در نظام
آموزش عالی کشورمان ابتدا لازم است زیرساختهای آن که شامل سیاستگذاری آموزش چند فرهنگی
و نیروی انسانی چندفرهنگی است فراهم شود تا بتوان با تکیه بر راهبرد کلان آموزشی (در سطح دانشگاه
و وزارتخانه) و راهبردهای خرد (در سطح کلاس درس) ،به نیازهای متنوع فرهنگی دانشجویان اقلیتهای
فرهنگی پاسخ داد .با تکیه بر یافتههای بخش اول پژوهش ،الگوی مفهومی سامانه هوشمند نیز طراحی و
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اعتباریابی شد که به موجب آن ،سیستمهای موجود در سامانه ،محتوای درسی ،فعالیتهای آموزشی و
برنامههای فرهنگی خاص هر دانشجو را برای او ارائه میکنند .در نهایت ،پیشنهادهایی نیز برای استقرار
سامانه مورد نظر ارائه شد.
خسروانجم ،الهی ،چاوشینی و شایان ( )0191به بررسی نقش فناوریهای اطلاعات در طراحی و
پیادهسازی مدیریت دانش در شرکت مخابرات پرداختند .این پژوهش تلاش داشت تا با بهکارگیری فرایند
تحلیل سلسله مراتب فازی به بررسی این مساله بپردازد .یافتههای این پژوهش حاکی از آن بود که
فناوریهای ارتباطات و مشارکت ،محرکهای مهمی در نحوه طراحی و ساخت سیستمهای مدیریت دانش
میباشند .لذا با استفاده از اینترانتهای همکار ،شبکههای مجازی و تعامل با افراد خبره با کاربران دانش
میتواند مدیریت دانش تاثیر گذاشت.
منتظری و شیرازی ( )0195به اولویت بندی فناوریهای شبکه هوشمند توزیع برق با رویکرد
شاخصهای جذابیت پرداختند .آنها برای نیل به هدف خود از مطالعه موردی شرکت توزیع برق مازندران
استفاده کردند .یافتههای این پژوهش نشان داد که صدور صورتحساب لحظهای ،فناوری وایرلس ،پیش
بینی بار ،محاسبه انرژی و نرمافزارها و دانشهای فنی مربوط به آن به ترتیب 5 ،فناوری مهمی بود که در
حوزه فناوریهای هوشمند شناسایی و اولویتبندی شدند.
تقوا ،تقوی فرد ،معینی و زین الدینی ( )0191در پژوهشی تلاش داشتند تا با استفاده از فراترکیب
پژوهشهای مختلف مدلی برای دولت هوشمند در ایران ارائه کنند .یافتههای این پژوهش نشان داد که
دولت هوشمند دارای شش بعد اساسی است که عبارتند از :مدیریت و رهبری هوشمند ،زیرساختهای
فناوری هوشمند ،تعامل هوشمند ،خدمات هوشمند ،محیط هوشمند و بالاخره امنیت هوشمند.
مسعودی اصلی ،نصیری پور و اسمعیللو ( )0191در پژوهشی به بررسی و تبیین رابطه بهکارگیری
کارت هوشمند با مدیریت مصرف داروی بیماران خاص مبتلا به ام.اس پرداختند .جامعه پژوهش شامل
تمامی بیماران ام اس تحت پوشش بیمه خدمات درمانی استان تهران بودند .یافتههای این پژوهش نشان
داد که بین وضعیت به کارگیری کارت هوشمند با میزان مصرف دارو ،میزان اعتبارات دارویی و میزان
نسخ دارویی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
کیم و همکاران ( )2119در پژوهشی درصدد بودند تا یک بازی شبیهسازی شده هوشمند برای
دورههای آموزشی نظا می سربازان ارتش آمریکا طراحی کنند تا بر اساس آن بتوانند بر فنون و مهارتهای
مذاکره تسلط پیدا کنند .این مساله به این دلیل اهمیت داشت که سربازان امریکایی از یک بافت فرهنگی
متفاوت به مناطق جنگی ،مانند عراق ،اعزام میشدند که آگاهی خاصی از فرهنگ و بافت بومی آن مناطق
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نداشتند .بنابراین این پژوهشگران امیدوار بودند که با شبیهسازی موقعیتهایی که سربازان بتوانند در آن
نقشآفرینی کنند ،سوء تفاهمها و کجفهمیهای آنها از بافت فرهنگی آن مناطق از بین برود .از آنجا
که پژوهشی قوی درباره مهارتهای مذاکره بین فرهنگی وجود نداشت ،در ابتدا ،پژوهشگران به تحلیل و
بررسی نظرات متخصصان و کارشناسان اصول مذاکره فرهنگی پرداختند .رویکرد پژوهشی این بخش از
کار ،مبتنی بر پژوهش کیفی و مصاحبههای باز بود که یافتههای این بخش از پژوهش نشان داد که
مهارتها و اصولی که باید در فنون مذاکره بین فرهنگی مدنظر قرار داد ،شامل پنج اصل میباشند:
 . 0به مردم اجازه دهید که با هر صورت لباس و یا ظاهری که هستند با شما ارتباط داشته باشند و
آنها را ملزم به رعایت ظواهر و تشریفات خودتان نکنید.
 .2مهارت های فردی و شخصی خودتان را در طول زمان ارتقا دهید.
 .1حس اعتماد و اطمینان را به افراد منتقل کنید.
 . 4برای برقراری ارتباط ،ریسک کنید تا حسن نیت خود را ثابت کنید اما لزوم ًا هیچ قانونی را زیر پا
نگذارید.
 .5باید بدانید که در چه شرایطی شما باید وظیفه و رسالت خود را به هر نحو که شده به انجام برسانید
و در چه شرایطی باید بتوانید با شرایط حاکم کنار بیایید و مسائل را پیچیده تر نکنید.
بر اساس این اصول ،سناریوهایی برای بازیهای شبیه سازی شده ساخته شد و هر کدام از سربازان
آموزشی با موقعیتهایی که شبیه سازی شده بود رو به رو میشدند و واکنشها و رفتارهای مختلفی
نشان میدادند ،سامانه با ارزیابی میزان رعایت آن اصول توسط سربازان ،بازخوردهایی نیز به آنها ارائه
می داد .سازوکار سامانه هوشمند به این صورت بود که ابتدا بر اساس هر سناریو ،یک نفر از سربازان را
انتخاب میکرد و آموزشهای اولیهای در راستای آن سناریو به او عرضه میکرد و سپس او را به محیط
بازی میکشاند و بر اساس رفتارهایی که سرباز در محیط بازی انجام میداد ،سیستم به کمک خزانه دانش
محتوایی (که سطح قابل قبول برای هر مهارت را مشخص کرده بود) میزان تسلط او را ارزیابی کرده و
بازخوردهایی نیز بسته به عملکرد او به او داده میشد .ارزیابی اولیه این پژوهشگران نشان داد که این
سامانه به صورت معنی داری توانسته است مهارتها و تجربههای لازم را به سربازان تازهکار منتقل کند.
ساوارد ،پاکیت و بوردیو ( )2104در مطالعه دیگری به دنبال طراحی یک سامانه هوشمند راهنما
بودند که بتواند نسبت به تفاوتهای فرهنگی دانشجویان حساس بوده و به اساتید مورد نظر کمک کند.
در ابتدا ،متغیرهای فرهنگی مربوطه از طریق مطالعه پیمایشی استخراج شدند و این متغیرها دانش
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فرهنگی سامانه را تشکیل دادند .این دانش فرهنگی دربردارنده اطلاعاتی درباره ویژگیهای شخصیتی و
سبکهای یادگیری پنج فرهنگ (کبک ،موریس ،فرانسه ،بلژیک و گابن) بود که این پنج فرهنگ جزء
دانشجویان ثبت نام شده در این سامانه بودند .سامانه هوشمند راهنما با استفاده از دانش فرهنگی موجود
در سامانه به طراحان برنامههای آموزشی کمک میکرد تا محتواهای آموزشی را بسته به ویژگیهای
فرهنگی آن دانشجویان طراحی و تدوین کند .سازوکار این سامانه به این صورت بود که به محض ورود
هر دانشجو به سامانه ،سامانه ,پروفایل آن دانشجو را تشخصیص داده و دانش فرهنگی او را به طراح
آموزشی منتقل میکرد .طراح آموزشی نیز پس از دریافت اطلاعات ،تمرینهای کلاسی مختلفی را طراحی
میکرد که سامانه به صورت هوشمند تشخیص میداد که بر اساس ویژگیهای فرهنگی هر دانشجو ،کدام
تمرین می تواند برای او مفید باشد و آن تمرین و لیست دیگری از تمرینهای مشابه به آن را در اختیار
دانشجو قرار میداد .پس از اتمام و انجام تمرین مورد نظر توسط دانشجو ،پاسخهای او مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته و با توجه به دانش فرهنگی موجود ،بازخوردهایی که متناسب فرهنگ او باشد به او
عرضه می شود .برای مثال ،در این تحقیقات مشخص شده بود که دانشجویان فرانسوی در کلاس به صورت
منفعلانهای فقط به مطالب گوش میدهند اما دانشجویان موریسی فعالانه سوال میپرسند ،بحث میکنند
و راهبردها و راه حلهایی برای مسائل مطرح میکنند .سیستم به صورت هوشمند تشخیص میدهد که
چه سناریوی آموزشی باید برای هرکدام از این دو فرهنگ ارسال شود.
محمد ( )2104یک سامانه هوشمند فرهنگی را طراحی و اجرا کرده و اثربخشی آن را نیز مورد
سنجش قرار داد .برای این منظور ابتدا یک پیشآزمون از میزان تسلط فعلی دانشآموزان بر مطالب درسی
انجام شد و سپس سامانه مورد نظر طراحی و اجرا شد و پس از آن نیز ،پسآزمونی در دانش و آموختههای
دانشآموزان گرفته شد تا مشخص شود که تا چه اندازه آن سامانه فرهنگی در کاهش شکاف فرهنگی
دانشآموزان در یادگیری ،موفق عمل کرده است .یافتههای این پژوهش نشان داد که دانشآموزان
پیشرفت معنی داری را نسبت به قبل نشان داده بودند که این مساله خود دال بر اثربخشی سامانه مورد
نظر بوده است .این سامانه نیز مانند سایر سامانههای فرهنگی دربردارنده یک خزانه دانش فرهنگی
دانشآموز بود که اطلاعات جامعی در ارتباط با باورها ،ویژگیها و سبکهای فکری و رفتاری هر فرهنگ
در آن وجود داشت .منبع دیگری که در سامانه قرار داده شده بود ،مدل تخصصی یا محتوایی بود که
سطح شناختی مورد انتظار از هر دانش آموز در آن مشخص شده بود و در بردارنده اهداف یادگیری و
پیشرفت تحصیلی بود و بالاخره آخرین مدلی که در سامانه مدنظر قرار داده شده بود ،مدل آموزشی بود
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که بر اساس محتویات خزانه دانش فرهنگی و همچنین محتویات مدل تخصصی ،سبک آموزشی و تربیتی
متناسب با هر دانشآموز را مشخص میکرد.
بلانچارد و فراسون ( ) 2101در پژوهش دیگری طرح اولیه یک سامانه هوشمند فرهنگی را طراحی
کردند .آن ها در ابتدا مدل فرهنگی هافستد را مد نظر قرار دادند و از پرسشنامه استاندارد این مدل برای
گردآوری اطلاعات فرهنگی مربوطه استفاده کردند .شایان ذکر است که تنها بعد فردگرایی -جمع گرایی
این مدل در پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه به صورت برخط برای افراد مختلفی از
فرهنگهای مختلف فرستاده شد و تعداد  251نفر به آن پرسشنامه پاسخ دادند .از این تعداد 015 ،نفر
فرانسوی 50 ،نفر کانادایی 12 ،نفر برزیلی و  21نفر ایرانی بودند .یافتههای این بخش از مطالعه نشان داد
که کاناداییها فردگرایانهترین فرهنگ مورد نظر را داشتند و برزیلیها از همه فرهنگها ،جمع گرایانهتر
بودند .بر اساس یافتههای به دست آمده از این بخش و همچنین مصاحبه با چندین صاحب نظر در حوزه
هوشمندسازی برنامههای آموزشی ،یک طرح اولیه برای سامانه هوشمند فرهنگی ارائه شد .در ابتدا دانشجو
پس از ورود به سامانه ،دادههای مربوط به دانشجو توسط سامانهای به اسم سیستم عامل تفسیرگر
فرهنگی ،تفسیر میشود .این سیستمعامل با استفاده از خزانه دانش فرهنگی ایستا (که دربردارنده
اطلاعاتی از ویژگیهای فرهنگی هر فرهنگ میباشد) و خزانه دانش فرهنگی پویا (که مبتنی بر تشخیص
و شناخت رفتارها ،ادراکات و ترجیحهای قبلی هر دانشجو است) ،گونه فرهنگی دانشجو را تشخیص داده
و اطلاعات کاملی از پروفایل دانشجو در اختیار قسمت دیگری به اسم سیستمعامل کنش فرهنگی قرار
میدهد که بر اساس آن ،مشخص میشود که پایگاههای دادهای مناسبی که دانشجو بر اساس فرهنگش
باید به آن دسترسی پیدا کند کدامند ،همچنین سبک یادگیری مناسب برای آن دانشجو را تشخیص
داده و به صورت هوشمند مطالب آموزشی را بر اساس آن استراتژیها به هر دانشجو عرضه میکند و در
نهایت برنامه درسی مناسبی که با ویژگی های پویا و ایستای فرهنگی دانشجو هماهنگ است را برای او
ارائه میدهد.
راچر ،جانس ،پورتولان و استریتز ( )2104در پژوهش دیگری به بررسی خواستها و مطالبات کاربران
از سیستم های هوشمند محیط خانه پرداختند .هوش محیطی دربردارنده مفهومی از زندگی آینده است
که بخش اعظمی از فعالیتهای روزمره در خانه توسط سیستمهای هوشمندی که در خانه قرار گرفتهاند
انجام میشوند .این پژوهش درصدد بود تا خواستههایی که کاربران مختلف از فرهنگهای مختلف از این
سیستم دارند را شناسایی و دسته بندی کند .بدین منظور ،پژوهشگران از روش پژوهش آمیخته متوالی
توضیحی استفاده کردند .یعنی در ابتدا از روش کمی استفاده کرده و سپس برای توضیح و تفسیر نتایج
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بخش کمی ،از یافتههای عمیق کیفی استفاده کردند .در بخش کمی ،پژوهشگران ابتدا ،سناریوهای
مختلفی از نحوه عملکرد محیط خانه هوشمند درست کردند و از مشارکتکنندگان در پژوهش خواستند
که بر اساس اهمیت هر کدام از آن سناریوها ،آنها را اولویت بندی کنند .سپس با استفاده از روش گروه
کانونی از مشارکتکنندگان خواستند تا توضیح بیشتری درباره چرایی اولویت بندی خود ارائه دهند.
مشارکتکنندگان در پژوهش شامل  55نفر کاربر فعال در سایتهای مختلف بود که از این تعداد  00نفر
اسپانیایی 9 ،نفر فرانسوی 7 ،نفر ایتالیایی 01 ،نفر آلمانی 00 ،نفر هلندی و  7نفر مکزیکی بودند .یافتههای
این پژوهش نشان داد که انتظار ات و مطالبات کاربران از سیستم هوشمند محیط خانه به ترتیب اولویت
عبارتند از:
 .0سیستم بتواند تمامی رفتارهای کاربر را تشخیص داده و هرگز به بیراهه نرود.
 . 2سیستم باید بسیار ایمن و محافظت شده باشد که بتواند حریم شخصی مناسبی برای کاربران ایجاد
کند.
 .1سیستم باید بتواند نسبت به سایر سیستمهای موجود ،یک ارزش افزوده داشته باشد.
 .4سیستم هرگز نباید در مواقع غیرضروری جانشین تعاملات واقعی بین افراد شود.
 . 5راحتی و آرامش همیشه باید در خانه حفظ شود و آن سیستم نباید آن آرامش را بهم بزند.
شالان ( )2115نیز به طراحی یک سیستم کمک آموزشی هوشمند پرداخت که به یادگیرندگان عربی
در یادگیری ساختارها و دستورهای عربی به آنها کمک میکرد .برای رسیدن به این هدف ،پژوهشگر
سیستم عامل پردازش زبان مادری را طراحی کرد .این سامانه به دانش آموزان اجازه می دهد تا جمله ای
را به اختیار خود درباره موضوع درسی مورد نظر بنویسند و سیستم بلافاصله اشکالات نگارشی ،ویرایشی،
دستوری و ساختاری دانشآموزان را تشخیص میدهد و از طریق مکانیسمهایی آن اشتباهات را به
دانشآموز بازخورد میدهد و راه حلهایی در اختیار دانشآموز قرار میدهد تا به تدریج او بتواند اشتباهات
خود را تشخیص داده و به صورت مستقلی جملات خود را سازمان دهد .مکانیسم عملکردی این سیستم
به این گونه است که دانش آموز به محض دریافت مواد آموزشی که معلم برای او طراحی کرده است،
سیستم پروفایل دانشآموز را تشخیص میدهد و تمرینهایی را در اختیار او قرار میدهد تا بتواند جملاتی
را بسازد .پس از پاسخ دانشآموز به این تمرینها ،سیستم تحلیلگر ،این تمرینها را تحلیل کرده و میزان
دستیابی دانشآموز به استانداردهای مورد نظر را ارزیابی میکند .سپس با توجه به پروفایل شناخته شده
از دانشآموز ،بازخوردهایی که متناسب با ویژگیهای شخصیتی و جمعیت شناسی او باشد به او ارائه
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می شود .بخشی از این بازخوردها می تواند جنبه اصلاحی و ترمیمی داشته باشد و بخش دیگر آن نیز
جنبه ارتقایی و تکمیلی است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث روش ،یک پژوهش توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف ،کاربردی است .به
منظور شناسایی عوامل و ورود آنها به فرایند مدل سازی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و روش تحلیل
تم استفاده شد که بر این اساس تعداد  051کد 9 ،مقوله اصلی و  4تم کلی به صورت زیرساختهای
فناورانه ،زیرساختهای مدیریتی ،زیرساختهای بازاریابی و زیرساخت هایفرهنگی شناسایی شدند.
روایی و پایایی پژوهش
در این پژوهش برای دستیابی به معیارهای چهارگانه ذیل که معادل روایی و پایایی پژوهش حاضر
هستند ،اقدامات زیر صورت گرفته است:
.0

باورپذیری:

 تایید ساختار و فرآیند پژوهش توسط چند خبره؛ کسب اطلاعات دقیق به دلیل درگیری طولانی مدت پژوهشگر با موضوع و مشاهدات مداوم او درمحیط پژوهش؛
 ایجاد حس همدلی و صمیمیت با افراد موضوع پژوهش (دروننگری همدلانه و صمیمانه)؛ بکارگیری استراتژی تثلیث (مثلثسازی) ،برای گردآوری داده و ترسیم نتایج از منابع متعدد.مصاحبه با افراد مختلف با هدف تلفیق دیدگاهها و غلبه بر سوگیریهای ذاتی؛
 دریافت نظر شرکت کنندگان در پژوهش دربارهی اعتبار یافتهها و تفسیرها. .2انتقال پذیری:
 مشورت گرفتن از چند خبره داخلی و خارجی که در امر پژوهش مشارکت نداشتهاند ،برای حصولاطمینان از انتقال پذیری و بکارگیری یافتههای پژوهشی در محیط دیگر.
 .1تأیید پذیری:
 تأیید دادهها ،یافتهها و پیشنهادها از طریق ثبت دقیق کلیه جزئیات در تمامی مراحل و ضبط کلیهمدارک و مستندات دستی و الکترونیکی.
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 .4اطمینانپذیری:
 هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری دادهها از جمله؛ یادداشتبرداری مفصل و دقیق حینمصاحبه و ضبط صدا برای ثبت دقیق گفتهها؛
 استفاده از دو کدگذار برای کدگذاری چند نمونه مصاحبه جهت کسب اطمینان از یکسانی دیدگاهکدگذاران و تفسیر مصاحبهها؛
 راهنمایی گرفتن از متخصصین و خبرگان برای اجرای برنامه مصاحبه.به منظور مدلسازی نهایی تحقیق ،بر اساس مفاهیم کشف شده از مصاحبهها ،از روش مدل سازی
ساختاری تفسیری استفاده شده است.
این مدل یک متدولوژی کارا و موثر است که به بررسی آثار متقابل متغیرهای کیفی و سطوح مختلف اهمیت
آنها در رابطه با مسئله تحقیق میپردازد و این امکان را ایجاد می کند که یک مجموعه عوامل گوناگون و
مرتبط به هم در یک مدل سازمانیافته  ،ساختاردهی شوند .برای آزمون برازش مدل از نرم افزار AMOS

ویرایش  02استفاده شده است
یافتههاي پژوهش
پس از پیاده شدن مصاحبهها و دست یافتن به اشباع نظری دادهها که در مصاحبه 01ام حاصل شد،
در ابتدا تمامی مصاحبه ها کدگذاری شده و سپس بعد از حذف موارد تکراری و همچنین ادغام کدهای
مشابه در دستههای کلانتر  ،مقولههای اصلی و تم اصلی پژوهش استخراج و تحلیل شدند .ضمنا دو
مصاحبه نیز بعد از نفر دهم انجام شد که موضوع اشباع نظری تایید گردد .آنچه در جدول  0ارائه میشود،
گزارشی از نمونه کدهای استخراج شده ،مقولههای فرعی ،مقولههای اصلی و تم اصلی پژوهش است.
جدول  -0تعيين کدها ،مفاهيم و مقولات به صورت نمونه

زیرساختهای
مدیریتی

زیرساختهای
فناورانه

تمها

مقولههای اصلی

نمونه کدهای استخراج شده

سخت افزارهای هوشمند

خرید تجهیزات مناسب؛ خرید نرمافزارهای مناسب؛ پهانی باند به
اندازه کافی؛ آی تی بیس شدن تمامی کانالهای ارتباطی؛ فراهم
کردن تجهیزات مخابراتی مانند فیبر ،ای دی اس ال؛ فیبرها؛
افتیتی اچها؛ اینترنت پرسرعت.

نرمافزارهای هوشمند

دانش

هدفمند بودن مدیریت؛ متعهد به پایبندی به اهداف و روشها؛
ارزیابی علمکردی از برنامهها و اهداف؛ تعریف چشم اندازه
استراتژیک هوشمند؛ مشخص شدن اهداف میان مدت و
بلندمدت؛ مشخص شدن سازوکارها و ساختارها؛ اعتقاد راسخ
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زیرساختهای فرهنگی

زیرساختهای
بازاریابی
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باور و ایمان

سازمان مبنی بر انجام شدن هوشمندسازی و نه شعار و لوکسی
نگر بودن؛ آگاهی مدیر از ویژگیهای هوشمندسازی؛ آگاهی مدیر
از خدمات و مزایای هوشمندسازی.

جذاب کردن فناوریهای
هوشمند

ثابت کردن جذابیت فناوریهای هوشمند برای شرکتهای سرمایه
گذار؛ ثابت کردن قابلیت اعتماد به شرکتهای سرمایهگذار برای
سرمایه گذاری؛ ثابت کردن قابلیت بازگشت سرمایه برای
شرکتهای سرمایهگذار؛

تشویق افراد صاحب ایده
تبلیغات
آموزش کارکنان

آگاهیبخشی به مردم

بالا بردن سطح آگاهی مردم؛ استفاده از رسانههای دیداری برای
آگاهیبخشی؛ استفاده از رسانههای نوشتاری برای آگاهیبخشی؛
استفاده از رسانههای ملی برای آگاهیبخشی؛ استفاده از فضاهای
مجازی برای آگاهیبخشی؛ آگاهیدادن تمام و کمال درباره ویژگی
های هوشمندسازی به مشتری؛ آموزش منابع انسانی؛

در گام بعدی ،از مقولههای اصلی شامل  9عامل استفاده و فرایند مدل سازی بر مبنای آنها انجام
میشود.
مدلسازی ساختاری تفسیری تکنیکی است که بررسی پیچیدگی سیستم را امکانپذیر نموده و
سیستم را به نوعی ساختاردهی میکند که به سادگی قابل درک باشد (آذر و همکاران .) ،از جمله مزایای
این روش می توان به قابل درک بودن آن برای کاربران ،یکپارچگی آن در ترکیب نظرات خبرگان و قابلیت
کاربرد آن در مطالعه سیستمهای پیچیده و دارای اجزای متنوع اشاره نمود (آذر و همکاران.)0192 ،
این متدولوژی در گامهای زیر خلاصه شده است (آذر و همکاران:)0192 ،
به جهت جلوگیری از طولانیشدن تحقیق ،گامهای این روش به صورت خلاصه بیان میگردند.
گام اول) شناسایی متغیرهای مرتبط با مسئله
همانطور که ملاحظه شد ،این مرحله با بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و نظرسنجی از
خبرگان حاصل شد.
گام دوم) تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری
برای تهیه ماتریس خودتعاملی ساختاری لازم است  ،وابستگی تمام عناصر شناسایی شده ،به صورت
دو به دو مورد بررسی قرار گیرند .بدین منظور از چهار نماد به شرح زیر استفاده میشود (جدول :)2
 :Vبرای نشان دادن تأثیر یکطرفه
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 :Aبرای نشان دادن تأثیر دوطرفه
 :Xبرای نشان دادن تأثیر دوطرفه
 :Oبرای نشان دادن عدم رابطه دوعامل
جدول  - 2ماتریس خودتعاملي سازگاري ()SSIM

متغیر

9

2

7

6

0

0

3

2

ردیف
0

سختافزار هوشمند

A

A

A

V

O

A

A

A

2

اعتقاد و باور

O

V

A

V

O

A

O

1

نرمافزار هوشمند

V

V

A

V

O

X

4

آگاهی بخشیدن

V

V

X

V

O

5

دانش

O

O

O

V

1

تشویق صاحب نظر

A

A

A

7

جذاب بودن

V

V

2

آموزش کارکنان

O

9

تبلیغات

0

گام سوم) ایجاد ماتریس دستیابی اولیه
برای به دست آوردن ماتریس دستیابی باید نمادهای بالا به صفر و یک تبدیل شوند .بر حسب قواعد
مربوطه زیر میتوان به ماتریس مورد نظر دست پیدا کرد:
 .0اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Vگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دستیابی
عدد یک میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iعدد صفر میگیرد.

 .2اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Aگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دستیابی
صفر میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iعدد یک می گیرد.

 .1اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Xگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دستیابی
عدد یک میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iهم عدد یک میگیرد.

 .4اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Oگرفته است ،خانه مربوطه در ماتریس دستیابی
عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iهم عدد صفر میگیرد.

 .5در صورتی که  i=jباشد ,در ورودی ماتریس دسترسی ،عدد یک قرار داده میشود( .جدول )1
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جدول - 3ماتریس دستيابي اوليه

متغیر ها

0

2

3

0

0

6

7

2

0

0

0

1

1

1

1

0

1

2

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

4

1

1

1

0

0

0

0

0

5

0

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

7

0

0

1

1

1

1

0

0

2

0

0

0

0

1

1

1

گام چهارم) ایجاد ماتریس دستیابی نهایی
پس از به دست آوردن ماتریس دستیابی اولیه ،با درنظر گرفتن خاصیت انتقالپذیری اگر چنانچه
) (j,iباهم در ارتباط باشد و نیز ) (j,kباهم رابطه داشته باشند؛ آنگاه ) (i,kباهم در ارتباط هستند،
ماتریس دستیابی نهایی بهدست می آید( .جدول .)4
جدول  -0ماتریس دستيابي نهایي
متغيرها

0

2

3

0

0

6

7

2

9

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

2

0

0

1

1

1

0

1

0

*0

1

0

*0

0

0

1

0

*0

0

0

4

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

7

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

1

1

1

0

1

0

0

9

0

1

1

1

1

0

1

1

0

گام پنجم) تعیین سطوح و تشکیل مدل ساختاری تفسیری
برای تعیین سطح ،با استفاده از ماتریس دستیابی مجموعه قابل دستیابی (خروجی) و مجموعه
پیشنیاز (ورودی) برای هر متغیر تعیین میشود .مجموعه قابل دستیابی هر متغیر شامل متغیرهایی
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میشود که از طریق این متغیر میتوان به آنها رسید و مجموعه پیش نیاز شامل متغیرهایی میشود
که از طریق آنها میتوان به این متغیر رسید( .جداول :)5
جدول  -0تکرار اول تا پنجم در تعيين سطوح عوامل موثر بر تجارت الکترونيك

پنج تکرار
عامل

مجموعه ورودی

مجموعه خروجی

مجموعه مشترک

سطح

سخت افزار هوشمند

1-1-0

9-2-7-1-5-4-1-2-0

1-1-0

اول

اعتقاد و باور

7-4-2

2-7-5-4-2

7-4-2

سوم

نرم افزار هوشمند

00-7-4-1

9-2-7-1-5-4-1-2-0

1-1-0

اول

آگاهی بخشیدن

7-4-2

2-7-5-4-2

7-4-2

سوم

دانش

5

5

5

پنجم

تشویق صاحب نظر

1-1-0

9-2-7-1-5-4-1-2-0

1-1-0

اول

جذاب بودن

7-4-2

2-7-5-4-2

7-4-2

سوم

آموزش کارکنان

2

2-5

2

چهارم

تبلیغات

9

9-2-7-5-4-2

9

دوم

با توجه به سطوح هر یک از معیارها و همچنین ماتریس دستیابی نهایی ،مدل اولیه ساختاری
تفسیری با درنظر گرفتن انتقال پذیریها رسم میشود .سپس الگوی نهایی ساختاری تفسیری با حذف
انتقال پذیریها امکان پذیر میشود( شکل :) 0
سخت افزار هوشمند

نرم افزار هوشمند

تشویق صاحب نظر

تبلیغات
جذاب بودن

اعتقاد و باور

آگاهی بخشیدن

آموزش کارکنان
دانش
شکل  -0مدل ساختاري تفسيري
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اعتبارسنجي مدل
پس از طراحی مدل به اعتبارسنجی مدل پرداخته میشود:
برای آزمون برازش مدل از نرم افزار  AMOSویرایش  02استفاده شده است

جهت برازش مدل  ،شاخصهای مورد نظر براون و کلاین ،مورد بررسی قرار گرفت.
در این مرحله ،برازش مدل برای هر یک از متغیرهای زیر ساخت فناوری ،زیر ساخت مدیریتی  ،زیر ساخت
بازاریابی و زیر ساخت فرهنگی انجام شده است .با توجه به اینکه در هیچ یک از متغیرهای مشاهده شدهی
حاضر در مدل ،بر اساس نظر کلاین ( ،)2115از مفروضهی نرمال بودن تک متغیره و چندمتغیره تخطی نشده
است ،لذا محاسبات برازش مدلهای اندازهگیری بر اساس روش حداکثر درستنمایی 0انجام شده است .برای
بررسی برازش مدل اندازهگیری ،شاخصها و ملاکهای مختلف و متفاوتی از سوی صاحبنظران ارائه شده
است .در این پژوهش ،بر اساس نظر براون ( ،)2111سه نوع شاخص برازش مطلق ( ،)CMINتطبیقی (CFI

و  )IFIو مقتصد ( ،)RMSEAو نیز شاخص مقتصد  CMIN/DFاز نظر کلاین  ،مورد بررسی قرار گرفت.
ملاکهای براون و کلاین برای برازش مناسب دادهها در جدول 1خلاصه شده است.
جدول :6شاخصهاي برازش مطلق ،تطبيقي و مقتصد براي بررسي برازش مدل

نوع شاخص

علامت اختصاری

معادل فارسی

ملاک برازش مطلوب

مطلق

CMIN

کای اسکوئر

کوچک بودن و عدم معنیداری

CFI

شاخص برازش تطبیقی

مقادیر نزدیک به  1/95یا بیشتر

IFI

شاخص برازش افزایشی

مقادیر نزدیک به  1/95یا بیشتر

RMSEA

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

مقادیر نزدیک به  1/11یا کمتر

CMIN/DF

کای اسکوئر بهنجار شده

مقادیر بین  0تا 2

GFI

شاخص نیکویی برازش

مقادیر نزدیک به  1/95یا بیشتر

تطبیقی
مقتصد

مدل معادلهی ساختاری به صورت شکل  2طراحی شد .جهت برازش مدل ،شاخصهای مورد نظر براون و

کلاین ،مورد بررسی قرار گرفت.
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الف
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شکل :2مدلساختاری ابعاد و زیر ساختهای توسعه فناوری هوشمندالف)مدل تعریف شده ب) برآوردهای
استاندارد و ج) برآوردهای غیراستاندارد
شکل ،2مدل ساختاری ابعاد و زیر ساختهای توسعه فناوری هوشمند ،الف) مدل تعریف شده،

ب) برآوردهای استاندارد و ج) غیر استاندارد را نشان میدهد.
جدول :7شاخصهاي برازش مدل معادلات ساختاري ابعاد و زیر ساختهاي توسعه فناوري هوشمند

نوع شاخص
تطبیقی

علامت اختصاری
CFI

شاخص برازش تطبیقی

1/97

IFI

شاخص افزایشی

1/99

NFI

شاخص برازش هنجاری

1/92

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

1/15

CMIN/DF

کای اسکوئر بهنجار شده

0/79

GFI

شاخص نیکویی برازش

1/95

RMSEA

مقتصد

معادل فارسی

اندازه

جدول  7شاخصهای برازش مدل معادلهی ساختاری ابعاد و زیر ساختهای توسعه فناوری هوشمند
پژوهش را نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود مقدار شاخصهای برازش تطبیقی برای  CFIبرابر با  1/97و برای شاخص IFI

 1/99و برای شاخص  1/92، NFIمیباشد.همچنین مقدار شاخصهای مقتصد برای  1/15, RMSEAو برای
شاخص  CMIN/DFبرابر  0/79می باشد .بنابراین براساس ملاک براون( )2111و نیز کلاین ( )2115میتوان
گفت که براساس شاخصهای تطبیقی و مقتصد ،مدل ،برازش مناسب و عالی با دادهها دارد.
برای تکمیل بحث آزمون برازش میتوان گفت که یکی از آزمونهای برازش داده ها  ،آزمون بررسی کیفیت
است .کیفیت مدل  ،توسط شاخص اشتراک یا روایی متقاطع ( ) Cv Comمحاسبه میشود .این شاخص در
حقیقت توانایی مدل مسیر را در پیشبینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان
میسنجد .چنانچه این شاخص عدد مثبت را نشان دهد ،مدل اندازهگیری از کیفیت لازم برخوردار است .برای
بررسی کل مدل اندازهگیری ،میانگین این شاخص را گرفته و چنانچه مثبت باشد ،کل مدل اندازهگیری از
کیفیت مناسبی برخوردار خواهد بود (محسنین و اسفیدانی .)0191 ،نتایج حاصل از این آزمون در جدول 1
آورده شده است.
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جدول  -6نتایج آزمون کيفيت مدل اندازهگيري
عنوان در مدل
سختافزار هوشمند

Cv Com
1,51

اعتقاد و باور

1,55

نرمافزار هوشمند

1,52

آگاهی بخشیدن

1,14

دانش

1,55

تشویق صاحب نظر

1,59

جذاب بودن

1,10

آموزش کارکنان

1,57

تبلیغات

1,17

همانطور که مشاهده میشود ،این شاخص برای تمامی متغیرهای موجود در پژوهش مثبت بوده و میانگین
کل این شاخص برابر  1,57است که نشان از کیفیت مطلوب مدلهای اندازهگیری میباشد.
آزمون دوم برازش داده ها ،

است .این معیار که توسط استون و گیسر )09124( 2معرفی شد ،قدرت

پیشبینی مدل در متغیرهای وابسته را مشخص میکند .به اعتقاد آنها مدلهایی که دارای برازش بخش
ساختاری قابل قبول هستند ،باید قابلیت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای درونزای مدل را داشته
باشند .بدین معنی که اگر در یک مدل ،روابط بین سازهها به درستی تعریف شده باشند ،سازهها قادر خواهند
بود تا تاثیر کافی بر شاخصهای یکدیگر گذاشته و از این راه فرضیهها به درستی تائید شوند .مقدار

در

مورد تمامی سازههای درونزا ،سه مقدار 1/05 ،1/12و  1/15را به عنوان قدرت پیشبینی کم ،متوسط و قوی
تعیین میکند.
جدول -6ضرایب

متغيرهاي پژوهش

متغیر
سختافزار هوشمند

1,41

اعتقاد و باور

1,41

نرمافزار هوشمند

1,54

آگاهی بخشیدن

1,47

دانش

1,50

تشویق صاحب نظر

1,49
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جذاب بودن

1,42

آموزش کارکنان

1,11

تبلیغات

1,57

شاخص سوم ،شاخص نیکویی برازش است .این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه
گیری شده را نشان میدهد و برابر است با:
2

AVE  R

GOF 

2

که در آن  AVEو  Rمیانگین  AVEو  R2می باشد .بالا بودن شاخص مقدار نیکویی برازش از 1/4
برازش مدل را نشان میدهد .مقدار شاخص برازش برابر  1/711شده است و از مقدار  1/4بزرگتر شده
است و نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای
نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤالات با سازههای نظری است.
بحث و نتيجه گيري
نتیجه اصلی این مطالعه ،تدوین مدل ساختاری مولفههای توسعه فناوریهای هوشمند صنعت
مخابرات بوده است .این مدل ،شامل سطحبندی ابعاد مذکور بوده که به مدیران دید و نگرش جامعی در
خصوص ارتباطات میان این متغیرها ارائه مینماید .توجه به این عوامل و پیاده سازی آنها در سازمان
سبب بهرهگیری مناسب و کارا از منابع انسانی میگردد .این متغیرها ،از طریق مصاحبه با  01خبره
شناسایی و سپس مدل ساختاری تفسیری ارائه گردید .در مدل سازی ساختاری تفسیری ،از سطوح پایین
به بالا ،میزان نفوذ و تاثیر کاهش و وابستگی افزایش مییابد .بنابراین توجه بیشتر به متغیرهای سطوح
پایینتر ،سبب بهبود در کل سیستم میشود .بنابراین ،عامل دانش زیربنای توسعه فناوری بوده و سبب
میشوند که در خصوص عوامل سطوح بالاتر  ،زمینه سازی بهتری صورت گیرد و پیاده سازی سیستم های
هوشمند نیازمند دارا بودن نگاه سیستمی میباشد و طبق نگاه سیستمی ،هر پدیده ای به ویژه مساله
هوشمندسازی از جنبهها و ابعاد گوناگونی تشکیل شده و ارتباطات این ابعاد ،ماهیت ویژه ای به پدیده مورد
نظر میدهد .به این ترتیب ،برای تحلیل و بررسی مساله هوشمندسازی نیز باید نگاهی چندبعدی و چندجانبه
اتخاذ کرد تا بتوان پدیده هوشمندسازی را از زوایای مختلف بررسی کرد .به طوریکه ،تنها با تکیه بر جنبههای
سختافزاری و نرمافزاری نمیتوان تحلیل و تبیین دقیقی از مساله هوشمندسازی داشت بلکه باید جنبههای
مدیریتی ،فناورانه ،بازاریابی و فرهنگی نیز در تعامل با یکدیگر در نظر گرفته شوند .این وضعیت برای تمام
سطوح برقرار است.علاوه بر این مواردی که ذکر شد پژوهش حاضر ،همگام با سایر پژوهش ها ،اهمیت بعد
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زیرساخت های فناورانه را برای طراحی و اجرای ارتباطات هوشمند مشخص کرده اند .شایان ذکر است که در
تمامی پژوهشهای انجام شده ،زیرساختهای فناورانه به عنوان عامل مهمی در فناوریهای هوشمند شناسایی
و تحلیل شدهاند.
از نگاه مدیریتی یافتههای این پژوهش نشان داده بود که پذیرش تنوعها و آموزش نیروی انسانی عواملیهستند
که توصیه میشود در سازوکارهای مدیریتی سامانههای هوشمند در نظر گرفته شوند .یافتههای این تحقیق
البته جنبههای مهمی را برجسته کرده است .اول ،به لحاظ اجرا و عملیاتیکردن فرایند هوشمندسازی است
که یافته های این پژوهش نشان داد که نمی توان هیچکدام از ابعاد مطرح شده را حذف کرده و یا به نفع
دیگری کنار گذاشت .چراکه وجو ِد هرکدام از این مولفهها برای هوشمندسازی سازوکارهای ارتباطی ضروری
به نظر می رسد .البته این ممکن است که اهمیت این ابعاد و مولفهها با یکدیگر متفاوت باشند اما نمی توان
بدون وجود هر کدام از این عوامل انتظار داشت که هوشمندسازی سازوکارهای ارتباطی با موفقیت به انجام
برسند .دوم ،به لحاظ نظری و تحلیلی است .چراکه پیاده سازی سیستم های هوشمند نیازمند دارا بودن نگاه
سیستمی می باشد و طبق نگاه سیستمی ،هر پدیدهای به ویژه مساله هوشمندسازی از جنبهها و ابعاد گوناگونی
تشکیل شده و ارتباطات این ابعاد ،ماهیت ویژه ای به پدیده مورد نظر می دهد .به این ترتیب ،برای تحلیل و
بررسی مساله هوشمندسازی نیز باید نگاهی چندبعدی و چندجانبه اتخاذ کرد تا بتوان پدیده هوشمندسازی
را از زوایای مختلف بررسی کرد .به طوریکه ،تنها با تکیه برجنبههای سخت افزاری و نرم افزاری نمی توان
تحلیل و تبیین دقیقی از مساله هوشمندسازی داشت بلکه باید همه مولفه های ذکرشده در مدل در تعامل با
یکدیگر در نظر گرفته شوند.
پيشنهادها
پیشنهاد اساسی ،مدل ارائه شده در تحقیق است که بیانگر تاثیر و تاثرات شناسایی شده بوده که می تواند
در توسعه فناوری های هوشمند مفید واقع گردد.
با توجه به مدل ساختاری ت فسیری نهایی تحقیق ،که بر اساس نظر خبرگان ارائه گردیده است و
سطوح مختلف آن که بیانگر اهمیت و تاثیر و تاثرهای متغیرها میباشد ،پیشنهادها نیز بر اساس همین
سطوح و بر اساس دادههای تحقیق به شرح زیر مطرح میگردد (سطح یک ،سطح زیرین میباشد:).
پيشنهادها بر اساس سطح ( 0دانش):
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بر قراری سیستمهای اطلاعاتی به منظور مدیریت دانش سبب به اشتراکگذاری دانش و تجربه پرسنل
شده و فرایند یادگیری ،مستمر می شود .ایجاد محیط مناسب و به دور از استرس ،صمیمی و در عین حال
جدی .استقرار فناوریهای هوشمند نیازمند زیرساختهای مدیریتی می باشد .بدان معنی که توصیه میشود
مدیریت شکل انعطافپذیری به خود بگیرد و در همین راستا ،محوریترین تاکید بر مدیرانی است که متولی
اجرا و پیاده سازی سامانههای هوشمند هستند .مصاحبهشوندگان معتقد بودند که مدیران مربوطه هم لازم
است که دارای دانش و اطلاعات مناسبی درباره فناوریهای هوشمند باشند و هم اینکه اعتقاد و ایمان راسخی
به اثربخش بودن این فناوری ها داشته باشند .به این ترتیب ،اعتقاد راسخ سازمان مبنی بر انجام شدن
هوشمندسازی و نه شعار و لوکسی نگر بودن؛ آگاهی مدیر از ویژگیهای هوشمندسازی؛ و آگاهی مدیر از
خدمات و مزایای هوشمندسازی از نمونه پیشنهادهایی بود که مصاحبه شوندگان مطرح کرده بودند.
پيشنهادها بر اساس سطح ( 2آموزش):
با برگزاری دورهها و کلاس های آموزشی ،نیروها با موضوعات روز آشنا شده و سطح عملکرد بالاتری
را بدست آورند .در مصاحبه با متخصصان و مشارکت کنندگان در تحقیق مشخص شد برای توسعه فناوریهای
هوشمند آموزش از اهمیت فراوانی برخوردار است .در وهله اول ،استفاده کنندگان از این فناوری ها باید
آموزشهای لازم را دریافت کنند .می توان طرح های تشویقی ارائه کرد که کارکنانی که دارای ایده های برتر
در ارتباط با اجرا و کاربست فناوری های هوشمند هستند ،انگیزه های کافی برای مشارکت در فعالیت های
اداری و اجرایی فراهم کنند .دوم اینکه اطلاع رسانیهای مناسبی به عموم مردم انجام شود تا بتوان فرهنگ
ی استفاده صحیح و کارآمد از فناوری های هوشمند را
سازیهای لازم را انجام داد .اگرمردم شیوه های چگونگ ِ
نداشته باشند ،دستاورد چندانی از این فناوری ها حاصل نمی شود .برای ارتقای این سطح فرهنگ ،پیشنهاد
ی بهره گیری صحیح از فناوری های
می شود که با استفاده از رسانه های ملی به ویژه کانال آموزش ،چگونگ ِ
گ درست استفاده
هوشمند آموزش داده شود .همچنین با استفاده از تیزرهای تبلیغاتی مجازی و فیزیکی ،فرهن ِ
از فناوری های هوشمند توضیح داده شود.
پيشنهادها بر اساس سطح ( 3جذاب بودن):
طراحی سیستمها به ص ورت کاربر پسند با سرعت و ظاهر مناسب که پرسنل از استفاده آن خسته
نشوند.یافتههای پژوهش نشان داد که برای فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه فناوریهای هوشمند
نیاز است این فناوریها برای شرکتهای سرمایهگذار جذابیت داشته باشد ،صاحبان ایده تشویق شوند که در
این حوزه سرمایه گذاری کنند.
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پيشنهادها بر اساس سطح ( 0تبليغات):
استفاده از رسانههای نوشتاری و فضای مجازی به منظور آگاهیدادن تمام و کمال درباره ویژگیهای
هوشمندسازی به مشتری.
در این تحقیق مشخص شد که لازم است از طریق کانالهای مجازی و فیزیکی تبلیغات مناسب و اثربخشی
صورت بگیرد .یافتههای به دست آمده از مصاحبه با متخصصان و خبرگان حوزه فناوری اطلاعات نشان داد که
نمی توان بدون پشتوانههای مالی و مادی به هوشمندسازی سازوکارهای ارتباطی پرداخت .بر همین اساس
لازم است ،خدمات هوشمند به شیوه اثربخشی تبلیغ و بازاریابی شوند .می توان با بهره گیری از ابزارهای
تبلیغاتی چه در فضای کانالهای عمومی و تلویزیونی و چه در بستر سامانههای مجازی ،می توان سرمایه
گذاران را تشویق کرد که به سرمایه گذاری در فناوریهای هوشمند بپردازند .افزون بر آن ،می توان با تدارک
جلسات معارفه و آشنایی مهمترین سرمایهگذاران کشور و منطقه ،مزایای مالی ،مادی و معنوی بهره گیری از
فناوریهای هوشمند را برای آنها روشن کرد تا با تکیه بر آن بتوان سرمایهها و بودجههای لازم برای پیاده
سازی فناوریهای هوشمند را فراهم کرد.
پيشنهادها بر اساس سطح ( 0نرم افزارها و سخت افزارها):
پیشنهادها در سطوح پایینتر ،برای این سطح قابل کاربرد هستند .یافتههای پژوهش نشان داد برای
تبدیل کردن ارتباطات موجود به ارتباطات هوشمند باید زیرساختهای سختافزای و نرمافزاری مناسبی وجود
داشته باشد .خرید تجهیزات مناسب؛ خرید نرمافزارهای مناسب؛ پهانی باند به اندازه کافی؛ آی تی بیس شدن
تمامی کانالهای ارتباطی؛ فراهم کردن دادههای مخابراتی مانند فیبر ،ای دی اس ال؛ فیبرها؛ اف تی تی اچ
ها؛ ای دی اس ال؛ اینترنت پرسرعت همگی پیشنهادهایی بودند که توسط مشارکت کنندگان مطرح شدند.
به هر حال ،پژوهش حاضر ،همگام با سایر پژوهشها ،اهمیت بعد زیرساخت های فناورانه را برای طراحی و
اجرای ارتباطات هوشمند مشخص کردهاند.
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