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 چکیده 

  شیوه  و  زندگی   در   گیری  چشم  تغییرات   موجب   معاصر   دنیای  در   فناوری رشد  روبه  روند 
  سبب  ، 4.0  صنعت  پیدایش   از  حاصل   تحوالت .  است  گردیده  دیجیتال   هاییفناور   و  مشاغل
  مدرن  ابزارهای   از.  است  شده  دیجیتال  و   هوشمند  مدرن  هاییفناور  یسوبه  سریع  حرکت
  های یلتحل   با  که  است  فناوری  راه  نقشه   سازمان  در  فناوری  مدیریت  و   یزیربرنامه  جهت

  رصد   با   و   رساند یم  یاری   نگرییندهآ  جهت  گوناگون  صنایع  به   فناوری   های یابیرد  و  محیطی
  به   مجهز  را ها  سازمان  فناوری  راه  نقشه.  نمایدیم  ارائه  مناسب  هاییفناور  مشتریان،  نیازهای

  و  شناسایی   پژوهش  این   از   هدف .  نمایدیم  دیجیتال   و  هوشمند   تولید   های یستمس
  و  نیروگاهی  تجهیزات   صنایع  در  4.0  صنعت  فناوری   راه   نقشه  بر مؤثر    عوامل  بندی اولویت

  و  خبرگان  نظر  اخذ  و   موضوع  ادبیات   مطالعه  با  پژوهش   این  در.  باشدیم  انرژی  ینتأم
  نتایج .  گردید  شناسایی  بعد  6  قالب  زیر عامل در  46و      عامل  14  فازی،  دلفی  ابزار  از  استفاده
  یند فرا  یلهوسبه  که  نموده  معرفی  را  4.0  صنعت  فناوری  راه  نقشه   مدل  بر  عوامل مؤثر   حاصله
  باالترین  که  است  این  نشانگر FANP  نتایج.  است  گردیده  بندیاولویت  فازی   یا شبکه  تحلیل

  تکنولوژیک  های یشرانپ  عامل  همچنین  و   داراست  هوشمند  تولید  و   طراحی  زیر عامل  را  وزن
  های یشرانپعامل    و   دوم  رتبه   در  سخت  و   نرم  هاییرساختز  عامل  و   اول  رتبه  دارای

 .  باشندیم سوم رتبه در اجتماعی و سیاسی و   اقتصادی
  فناوری   راه  نقشه   فناوری،  راه   نقشه   ، 4.0  صنعت  دیجیتال،   تحول   : کلیدی  یهاواژه

 .FANP هوشمند، فناوری, 4.0صنعت
 . JEL: 7N،D24 بندیطبقه
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 مقدمه-1
  و   شده  یادگیری  و  آموزش  و  تحوالت  سازینهزم  و  اقتصادی  رشد  مؤثر  عامل  نوآوری

  با (.  1399  ،1همکاران   و   ملکی  آقا   عباسی )  نماید یم   تبدیل  عملی  شکلی  به  را   نو  هاییدها

  از  درست  استفاده  جهت  ، ها سازمان  میان  رقابت  در  فناوری  نقش  اهمیت  به  توجه

  بایستی   آنها  صحیح  یزیربرنامه  و  مدیریت  همچنین  و  فناوری  و  علم  تغییرات

  یامنطقه  هاییتوانمند  و   هایتجذاب  با  متناسب  را  آتی  فناوری  و  علم   هاییاستس

  سبب   فناوری  تغییرات  سریع  پیشرفت(.  1396،  2همکاران   و  نوری  قاضی)   نماییم  طراحی

  و   دیجیتال  های یفناور  ی سوبه  حرکت  و   4.0  صنعت   جدید   انقالبی  مرحله  ظهور

  و   خدمات  توسعه  و  جامعه  اجتماعی  ساختار   و  اقتصاد   تحول  سبب  و  شده   هوشمند

 موجب  4.0  صنعت  از   حاصل  تحوالت   ی طورکلبه.  است  گردیده  هوشمندانه   اطالعات 

  حجم   شدن   برابر  سه   که   شده  تولید   سیستم   کل   در   عمیق  تحول  و   تولید   قدرت  افزایش

  در   پیشرفت (.  2019،  3همکاران  و   پوزدنیاکوا)   است   آن   اثرات  از   جهان   صنعتی   تولیدات 

  کلیدی   های یفناور  از   بسیاری  و  یا اش   اینترنت  مصنوعی،   هوش  اتوماسیون،   و   رباتیک

  شکل   اشتغال،   سطح   و   مدرن  اقتصاد   عملکرد   در   بنیادین  تحول   سبب   4.0  صنعت 

  اطالعات  مدیریت  و  انسانی  ارتباطات  جامعه،   ،هادولت  ،وکارکسب  عملیاتی   مدل  مشاغل،

(.  2017،  4شوآب)   دارد   بازتاب  آینده   های یفناور  و   صنایع   بر  و   شده  جمعی   و  فردی 

  هدف  به  رسیدن  مسیر  ترسیم  و  پژوهیآینده  پرکاربرد  های روش  از  فناوری  راه  نقشه

  و  نوری  قاضی )   است  آینده  تا  حال  از  توسعه  و  رشد   مسیر  نمایانگر  آن  خروجی  که  است

  انتخاب،   شناسایی،  بر  مبتنی  فناوری  راه  نقشه  کارگیریبه  از  هدف(.  1396  همکاران،

  موقعیت   رشد  و  حفظ  دستیابی،  برای  ها یفناور  از   حفاظت  و  یبرداربهره  توسعه،  خرید،

 (.2016، 5همکاران و جارین  تورو)  باشدیم سازمان های یتفعال بهبود  و بازار

  و  اجتماعی   و   اقتصادی  های حوزه  بر  هافناوری  تأثیر  و  تولید   های یفناور  سریع  رشد

  همانند   4.0  صنعت  هایویژگی  تأثیر  متوجه  را  معاصر  ی هاسازمان  صنعتی  و  سیاسی 

  هایحیطه  تمامی   بر  یریپذانعطاف  و   دقت  و   سرعت  و  سازی یجیتالد  و   هوشمندسازی 
 

1 Abbasi Aghamaleki et al. (2020) 
2 GHazinouri et al. (2017) 
3 Pozdnyakova 
4 Schwab 
5 Toro-jarrín 
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  و   ی وربهره  یارتقا   و  کیفیت   بهبود   سبب  امر  این   که   اندیافتهدر  و   نموده   خدمات   و   تولید

  پیشگامی   صنایع   نیز  ما   کشور  در .  است  شده   ها سازمان  محصوالت  تنوع  و  هزینه   کاهش

  سازنده  و   محور  دانش  سازمانی  عنوان   به   انرژی  تأمین   و   نیروگاهی  تجهیزات   صنایع   مانند 

  توسعه  و  تحقیق   بخش  به  ویژه   توجه  با  صنعتی،   مدرن  محصوالت  از   ایگسترده  مجموعه

  تجهیزات   ساخت  جهت  یاز موردن  فناوری  و  دانش  اخذ  و   انتقال  وسیع  برنامه  خود،

  بدین.  است  داده   قرار  خود  کار   برنامه  در  را  کشور   داخل  در  انرژی  تأمین  و   نیروگاهی

  ارائه  خدمات   و  عملکرد   بهبود  در   سعی  تحقیقاتی   هاییتفعال  لزوم  بر  یدتأک  با  ترتیب

  های فناوری  جهت  در  سازمان  نیازهای  و  نوین  هایفناوری  مستمر  بررسی  با  و  نموده  شده

.  نمایدمی  مدیریت  و  شناسایی   را   زمینه  این   در  الزم  یهاطرح  نوین  ی وکارهاکسب  و  آتی

  جدید   هاییفناوری  توسعه  مرحله  وارد  سازی ینهبه  مرحله  اتمام  با   شرکت  این  اکنون

 این   پژوهشسؤال    ،4.0  صنعت  فناوری  راه  نقشه  بحث  اهمیت  به  توجه  با.  است  شده

  صورت  چه   به  آنها  بندیاولویت  و اند  کدام  مقوله   این  بر  مؤثر  یی ها و مؤلفه  ابعاد  که  است

  همچنین   و   خارجی   و   داخلی  بازار   در  رقابتی   مزیت  حفظ   و  کسب   اهمیت   به   نظر  و   است؟

  این  هدف  شرکت  این  در  بهتر  خدمات  ارائه  و  بهبود  و  مشتریان   رضایت  سطح  یارتقا

  صنایع   در  4.0  صنعت  فناوری  راه  نقشه  بر  مؤثر  عوامل  بندیاولویت  و  شناسایی  پژوهش

 4.0  صنعت   فناوری   راه   نقشه   اینکه   به  نظر .  است  انرژی  تأمین  و   نیروگاهی   تجهیزات

  راه  نقشه  زمینه   در  مؤثر  اقدامات  همچنین  و  بوده  ما  کشور   صنایع  در  نوین  مبحثی 

  مانده   مغفول   انرژی  تأمین  و  نیروگاهی  تجهیزات   ساخت  صنایع   در  4.0  صنعت  فناوری

  ای شبکه  تحلیل  فرایند  از  استفاده   همچنین   و  بوده  نوآوری  دارای  پژوهش  این  است

(FANP  )این .   باشدمی  پژوهش  این  دیگر  نوآوری  متغیرها،  و  هامؤلفه  بندیاولویت  جهت  

پژوهش،    نظری، پیشینه  مبانی   شده است که شامل: مقدمه،  تدوین  بخش  شش   در  مقاله

 می باشد. یشنهادها پ  و گیری نتیجه  و  تجربی پژوهش، تحلیل  روش

 ادبیات موضوع -2
  تحوالت   سبب  سیاسی  و  اقتصادی  فناوری،  و  شناختی  عوامل  و  شدن  جهانی  اثرات  امروزه

  را   خود   بتوانند  بایستی   تولیدی  های شرکت  بنابراین.  است  گردیده   بازار  روزافزون  و  سریع

  تمرکز   بهینه   تولید   بر  خود  رقابتی   موقعیت  حفظ  جهت  و  داده   تطبیق   تحوالت  این  با
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  پر   دنیای  در  رقابتی  مزیت  مهم  عوامل  از  نوآوری(.  2017  ،1همکاران   و  آدامسون )  نمایند 

  دراز   در   رقابتی  بازار   در   هاشرکت  موفقیت   در   که   باشد می  فناوری   افزون   روز   تغییرات  از

  به   توانندمی  باال  نوآوری  قابلیت  واسطه   به  هاشرکت  زیرا  است   اهمیت  حائز  بسیار   مدت

  روند(.  1399  ،2همکاران   و  رودساز )  باشند  محیطی   هایچالش  گوی  پاسخ  بهتری   صورت

  صنعتی  انقالب   ، (ICT)  ارتباطات  و   اطالعات   فناوری  و   صنعتی  تولید   تلفیق  رشد   به  رو

  به  را  افراد و اشیاء  اطالعات،  اتصال امکان پدیده  این. است آورده تولید دنیای به  را چهارم 

  فراهم(  CPS)  ساییری  و  فیزیکی  هایسیستم  قالب   در  مجازی  و  فیزیکی  همگرایی  دلیل

  و  ایبارا ) سازد  می ممکن را  هوشمند های  محیط به ها کارخانه تبدیل  بنابراین و کند  می

  تحوالت  وکارهاکسب  و  ها سازمان  در  نوین  فناورهای   با  4.0  صنعت(.  2018  ،3همکاران 

  و   وریبهره  افزایش  و  هاهزینه  کاهش  سبب  ترتیب  بدین  و  است  نموده  ایجاد   را  شگرفی

  دیجیتالی   ارتباط  و  خودکارسازی  اتوماسیون،  طریق  از  وکارکسب  جدید  هایمدل  خلق

  دفتر)   شد  خواهد  ها  انسان  نهایت  در  و  اینترنت  به  متصل  اشیای  تولید،  های  ماشین  بین

 (.1399 معدن، و صنعت و  انرژی مطالعات

  اتوماتیک،   کامالا   تولید   یریگ شکل  سبب  نوین  هایفناوری  از   یاگستره  با :  4.0  صنعت

  های شرکت  تجاری  فرایندهای  کلیه  در  انقالبی  تحوالت  تولید،  فرایند  از  انسان  حذف

  منفی   عواقب   رساندن   حداقل  به  و   سازییجهان  اززمان  هم  استفاده  امکان ،  صنعتی

  تولیدات   در   تخصص  سریع  تغییر  امکان  صنعتی،  اختراعات   ثبت   ماهیت   تغییر   اجتماعی، 

  و  پرسرعت   اینترنت  رباتیک،   اشیا،  اینترنت  شامل   آن  اصلی   پارامترهای   که  صنعتی

  امکان  مصنوعی  هوش  از  استفاده   سازی،شبیه  خودکار،  کامالا  تولید  سازی،  ربات  تجهیزات

  بهینه  و   سازی  منطقی   توانمی  بنابراین  و  آورده فراهم    را  انسانی   اشتباهات   کامل  حذف

 .(2019  ،4همکاران  و  پوپکووا)  است نموده  تضمین را تجاری  فرایندهای کلیه   سازی

  آن   به  رسیدن   راه   تبیین  و  مطلوب   آینده   توصیف   و   کشف  روش   از   است   عبارت:  راه  نقشه

 (. 1396  همکاران،  و نوری قاضی)  عمل  برای فهم  قابل  و ساده زبانی به

 
1 Adamson 
2 Rodsaz et al.(2020) 
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  یک   تحول   سیر  مبنای  بر  که   است  زمان   بر  مبتنی  یهچندال  نموداری :  فناوری  راه   نقشه

  در  کاربردی  و  نوآورانه  ابزاری  و  شود یم  ترسیم   خاص  فناوری  یا  محصول  بازار،   صنعت، 

 (.  2020 همکاران،  و 1پیرسون)  است  سازمان در  فناوری مؤثر یزیربرنامه راستای 

  وضعیت  از  ایخالصه  که  بصری   رویکردی  از  است  عبارت :  4.0صنعت  فناوری  راه  نقشه

  هاییدها  خلق   به  و   نموده  فراهم   زمانی   افق  یک  در   را   سازمان   انداز چشم  و   فعلی 

  این   ضعف  و  قوت   نقاط   و  پرداخته  تولید   فرایندهای   و  محصوالت  ساخت  در فرد  منحصربه

  و   اجرا  جهت   را  استراتژیک   یزیربرنامه  از   ای گسترده  طیف  و  نموده   مشخص   را   یندها فرا

  راهکار  فناوری   و   استراتژیک   منظر   دو   هر  از و    نمایدمی  فراهم  یدکنندگان تول  کار   تسهیل

  یک  قالب   در   را  توزیع  و   تولید  تا   یزی ربرنامه  از  مرحله  هر  ،4.0  صنعت   فناوری  راه  نقشه

 (.  2018 ،2همکاران  سروانی و پورعلی)  نمایدمی تجسم هوشمند و دیجیتال   تماماا شرکت

  کامپیوتر  مهندسی  مکانیک،  مهندسی  یهاتخصص  افزایانه  هم  تجمیع:  هوشمند  فناوری

  های فناوری  به   منجر  که   نموده   ایجاد  مکاترونیک  نام   به  نوینی  مهندسی  الکترونیک،   و

بر انجام   عالوه  که  است  شده هوشمند  ی هاسامانه وها ربات ساخت و طراحی  در   هوشمند

  آن  وسیله  به  که  داراست  نیز  را  سازی  تصمیم  و  آموزش  و  ریزیبرنامه  قابلیت  کارها، 

  و   مدیریت  را   تکراری   یا   و   بر  زمان  و   آمیز  مخاطره  و  فرسا  طاقت  کارهای   توانمی

 (.  1397 ،3باقری  و کفاشان)  نمود راهبریسهولت به

  ساختار،   اطالعات،   جریان  بر  اطالعات   فناوری  اثرگذاری   از   است   عبارت:  دیجیتال  تحول

  فرایندهای   که  نوین  هایفناوری  با  انطباق   جهت  سازمان  های یتقابل  و  ها فعالیت  و   فرایند

  به  سازمان   حضور  سبب   و   ساخته  متحول   را   سازمان   عملیاتی  هایفناوری  و   وکارکسب

 (.2018، 4همکاران  و لی )  گردد می معاصر دنیای  نوین بازارهای  در  متفاوت  شکلی 

  جامعه  انتقال   فناوری   هایراه  نقشه   عنوان  با   پژوهشی   در   ، (2021)  5پرتوریوس  و   لتابا 

  در   کشورهای  در  بزرگ  هایپروژه  برای  پیشنهادی   چارچوبی:  تکنیک   و   فناوری  سویبه

  حال   در  کشورهای  برای  مناسب   استاندارد  چارچوب  یک   پیشنهاد  هدف  با،  توسعه  حال

 
1 Peatson 
2 Alipour Sarvani et al. 
3 Kafashan & Bagheri (2018) 
4 Li et al. 
5 Letaba & Pretorius 
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  سیستماتیک   یهاانتقال  ایجاد   و  بزرگ  هایپروژه  از  فناوری  یبردارنقشه  برای  توسعه

  تئوری  با   موجود  عمومی  فناوری  راه  نقشه   رویکردهای   تلفیق  با که    است  فنی   و  تکنیکی 

برنامه  و  است  یافته  توسعه  پیچیده  هاییستمس  نظریه  و  انتقال   مدیریت یک  قالب    در 

  از   پس .  است  شده   داده   نشان  سریع   نتایج   الزامات   با   که  موفق   فنی   -  اجتماعی   انتقال 

  چارچوب   مزیت  که  داده  نشان   آمده   دست  به  نتیجه  پروژه  اصلی   عناصر  شناسایی

از  که  است  واقعیت   این  فنی   -  اجتماعی   انتقال  فناوری  پیشنهادی    فرایند   یک  استفاده 

  در   کشورهای  در   استفاده   سازی، برای  سفارشی   کمی  تعداد  با   استاندارد  فناوری   راه   نقشه

 .است آل یدها توسعه حال

جهت   تولیدی صنایع برای راهبردی راه نقشه  عنوان با  پژوهشی در  ( 2020) 1بات  جاوید

نشانگر  4.0  صنعت  از   محور  محتوا  و  سیستماتیک  مرور  با   ،   4.0  صنعت   سازی   پیاده   ،

در  فناوری  تاثیر  ارائه یک  همچنین   است.  تولید   صنعت   اهمیت    استراتژیک  راه   نقشه   با 

ناب، نشانگر این است    سیگمای  شش  هایروش  اساس  بر  ،4.0  صنعت  سازی  پیاده  برای

  و   جدید   فرایند   زنجیره  یک   توسعه  برای  سیگما  شش  رویکرد  طراحی  راه،   نقشه  اسکه اس

  این   در   شده   ارائه   استراتژیک   راه   نقشه .  است  مستمر  بهبود   برنامه  یک   آن   دنبال   به

  است   ممکن  که   را  یی هاچالش  و  یدکنندگان تول  مراحل  از  جامعی   نمای  تواندمی  پژوهش

 .دهد ارائه شوند روبرو آن با 4.0 صنعت  انتقال سویبه حرکت  در

  با   و   چهارم   صنعتی  انقالب   ارزشی   راه   نقشه   عنوان   با   کتابی  در (  2019)  2فیلی   و   دایم 

  داشتند   بیان  عملیات،  و  نوآوری  استراتژی،  برای  بازار  پویایی  و  بازار  فناوری  تلفیق  رویکرد

  و  فناوری  یهاچالش  به  یی گوپاسخ  برای  منعطف  ابزارهای  از  فناوری  راه  نقشه   که

  بازار   دانش  و  فناوری  یهاجنبه  یکپارچگی  چگونگی  درست  درک  جهت  فناوری  مدیریت

  و   هایستمس  استراتژیک   ابزاری  عنوان  به  و  است  نوآوری  و   استراتژی  توسعه  از  حمایت  و

  برای  تواندمی فناوری  راه نقشه درست  کارگیری به. نمایدمی تضمین را کارآمد  یندهای فرا

  هدف .  بخشد  بهبود   را   گیرییمتصم   فرایند   و   برداشته  در  رقابتی   مزیت   و   ارزش  سازمان 

  گوناگون  یهاجنبه  ادغام   جهت   شده  استنتاج  چارچوبی  تواندمی  فناوری  راه  نقشه   اصلی

  ارتباط   و  بصری  صورت  به  زمانی  هاییلتحل  -  و    تجزیه  و  فناوری  و  محصول  ویژگی  بازار،

 
1 Javaid Butt 
2 Daim & Faili 
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  آینده   برای  ریزیبرنامه   و  موجود  وضع  ارزیابی  و  عملیاتی  مختلف  سطوح  و  سازمان  ینب

 .باشد

  صنعت  برای  مفهومی   چارچوب  یک با عنوان    پژوهشی  در  نیز(  2018)  1همکاران   سالکینو

اساس  4.0  صنعت  با  ها شرکت  مناسب  انطباق  و  شدن  تبدیل  نمودند  عنوان  ،4.0  بر 

  هوش  وها  دادهوتحلیل  یهتجز   انطباقی،  هاییک : رباتاست  بنیادی   فناوری  پیشرفت  هشت

  ارتباطات   شده،   تعبیه   هایسیستم  سازی،شبیه  ، (بزرگ  هایداده  وتحلیل یه)تجز  مصنوعی

ا  ی؛ساز  شبکه  و   های فناوری  افزایشی،   تولید  ابری،  هایسیستم  صنعتی،  ینترنتمانند 

بنابراسازی  مجازی   و   شده  بیان   داده  فناوری  و  طراحی  اصول   بین  اساسی   ارتباط   ین؛ 

  توسعه  و   هوشمند  محصوالت  بنیاد   مورد  در  4.0  صنعت  برای  مفهومی  چارچوب

 . است شده  ارائه هوشمند  فرایندهای 

  اصلی   شالوده   که   داشت   بیان  چهارم   صنعتی   انقالب   عنوان  با   کتابی   در (  2017)  شوآب

اساس  4.0  صنعت   4.0  صنعت  بنابراین  و  است  هوشمندسازی   و  سازی   دیجیتال  بر 

  های روش  و  شدهها  در کارخانه  فیزیکی  و  مجازی  هایسیستم  همکاری   و  تعامل  موجب

 . است نموده ایجاد  را نوینی  تولید

  و   علم  ریزیبرنامه  برای  ابزاری   مثابهبه  راه   نقشه  عنوان  با  پژوهشی   در   ،(1399)  2رحمانی 

  و   نوآوری  و  فناوری   و   علم  طریق  از   ای منطقه  توسعه  و  راه   نقشه   بررسی   به  فناوری، 

  در   گذاری   اولویت   همچنین   و   نگاری آینده   فناوری   و  علم   گذاری   اولویت   هایروش

  صورت   های پژوهش  و   مطالعات   به   توجه  با   که   گیردمی  نتیجه  و   پرداخته   خاص   هایحوزه

  مناسب  اجرایی  و  منطقه یا توسعه یهابرنامه تدوین  به توانندمی دولتی  یهابخش گرفته 

 . گمارند همت

  ی کاربردها  و  4.0صنعت  عنوان  با   پژوهشی  در(  1398)  3سرونی  جعفری  و  الجیمی   فالح

  از   استفاده  با  ی، شناختکتاب  وتحلیلتجزیه  و  بررسی  به  ادبیات،   سیستماتیک   مرور:  آن

  در   مقاالت  تعداد  بررسی  مقاالت،  تعداد  روند  تحلیل  به  اسکوپوس  داده  پایگاه  یهاگزارش

  صنعت   تحقیقات   پیشرفت   از  ای خالصهو    شد   پرداخته   مقاالت  نوع  و   تحقیقاتی  هایحوزه

 ارائه نمودند. مختلف  کاربردی   هایینهزم   نیز و گذشته   سال 7 در 4.0

 
1 Salkin 
2 Rahmani (2020) 
3 Falah & Jafari (2019) 
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  راه  نقشه   یننو  سازی شبیه  عنوان  با   پژوهشی   در   ،(1397)  1همکاران   و  حیدر   کیارسی 

شناسی  متدولوژی  با  نفت  برداشت  ازدیاد  هایفناوری   کاهش   هدف  با   سیستم،  پویا 

  و  فناوری   بلوغ  افزایش   که  رسیدند   نتیجه   این   به  فناوری،  توسعه  و   تحقیق  هایینههز

  در   افزایش   سبب   فناوری   پیچیدگی   در   افزایش   و   هایهزینه  کاهش   سبب   آموزش

  آموزش  از  باالیی  سطح و  باال  پیچیدگی   بالغ با  بسیار  فناوری  طرفی  از . شودمی هایهزینه

  به  را   هزینه   کمترین   پارامترها  مجموعه   این   که   چرا  شد   انتخاب  سناریو   بهترین  عنوان   به

 . داشتند  دنبال

  فناوری   نگاشت  ره  تدوین  عنوان  با  پژوهشی  در  ،(1396)  2طباطبائیان   و  الهی  فتح 

  از   حاصل   تجربیات   و ها  آموزه  ارائه  هدف   با   خودرو،یرانا  محصوالت   سبد   برای  محصول

  ادبیات مرور از  پس  و پرداختند   مطالعه به خودرویرانا شرکت  در  فناوری  راه نقشه  تدوین

  در   و   نمودند  اشاره  فناوری  راه  نقشه   انواع  معرفی  و  آن  تدوینضرورت  به  راه  نقشه  موضوع

  پیاده  مختلف هایچالش و  فرایند   این اجرای از  حاصل  هایآموزه نتایج،  مرور از  پس  انتها

)  .  داشتند  بیان  را  آن  سازی جدول  مورد  1در  تاریخی  پیشینۀ  اختصار  صورت  به   ،)

 بررسی قرار گرفته است. 

 تاریخی پژوهش  (: پیشینه1جدول )

 متغیرها  نتیجه سال نویسنده
مالینگوه و  

 3همکاران
نسبت بودجه سرمایه تخصیص یافته برای کسب  فناوری   2020

و هم سطوح نوآوری  به طور مثبت و قابل توجهی بر  

 گذارد یمطول عمر صادرات و فروش تأثیر  

 اکتساب تکنولوژی 

نقشه راه در شناسایی منابع اصلی سازمان کمک نموده و   2019 دایم و فیلی 

شکل  های نوین، سبب سبک مشاغل و زندگی به  فناوری 

هوشمند و دیجیتال شده است و نقشه راه فناوری یکی از  

های فناوری و  ی مهم برای پاسخگویی به چالش ابرازها 

 مدیریت فناوری است. 

 های هوشمند پلتفرم

سوزا و  

 4روچا 
پیاده سازی  مدیریت دانش استراتژیک، رویکرد جامع   2019

را    بلندمدتوکار که  مزیت رقابتی  برای  استراتژی کسب 

شناسایی دانش و  

 کارگیری آن به

 
1 Kiarasi et al. (2018) 
2 Fathollahi & Tabatabaeian (2017) 
3 Mallinguh  
4 Sousa & Rocha 
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 برای سازمان به همراه دارد 
های تأمین مالی سازمان استفاده از  یکی از راه  2019 1راماچاندران 

ثروتمندی هستند  گذاران فرشته که شامل افراد   سرمایه

های نوپا  گذاری در شرکت که تمایل ریسک و  سرمایه 

گذارانی با اهداف مشترک با  بنابراین یافتن سرمایه  دارند؛

افزایی نمایند بسیار  شرکت که بتوانند برای شرکت ارزش 

اندازه رشد بازار، تیم  تمامی اینها منوط به   که  مهم است

ج و  وکار و سناریوی خرو مدیریت و مدل کسب 

 باشد. گذاری میارزش 

  گذارانهیسرما

 فرشته

و  2ایبارا 

 همکاران
بهینه سازی فرایندهای داخلی و خارجی،  بهبود روابط با   2018

های ارزشی جدید با محصوالت و  مشتری تا ایجاد شبکه 

های تجاری، سه رویکرد  خدمات هوشمند از طریق مدل 

ها به پدیده صنعت  پیشنهادی برای نزدیک نمودن شرکت

ی  هاستم یاکوساز: خدمت گرایی،    اندعبارتکه    4.0

 ییگرای مشترای و  شبکه 

طراحی و تولید  

هوشمند را از عوامل  

مؤثر بر مدل نقشه  

راه فناوری در  

 4.0صنعت  

 شناسایی
اونار و  

 3همکاران
ی نوظهور در  الگوهاتعریف الزامات جدید آموزشی و   2018

برای پاسخگویی به الزامات و  تحوالت دنیای   4.0صنعت  

ی جدید صنعت  های تکنولوژ شدن با    راستاهم جدید و  

 ی متخصص و خبره روها ینبا  آموزش    4.0

ی منابع  ریکارگبه

انسانی خبره  

هوش    بامهارت

مصنوعی و  

 سازی دیجیتال
 کامینسکی

 4و همکاران 
های  گذاری در راستای ارزیابی فناوری تأمین منابع سرمایه  2018

گذاری از طریق تأمین سرمایه  تأمین مالی سرمایه   ،جدید 

که به ارزیابی  (VC)  گذاریو سرمایه  (CF)مالی جمعی  

 نماید های نوین کمک میی آتی فناوری ا رونده 

 ارزیابی تکنولوژی 

بایرام و  

 5اونس 

ی هوشمند و دیجیتال صنعت فناورها مشخص شد که   2018

ی صنعتی  اهرباتو فناوری اطالعات چگونه در      4.0

شوند، و  های تولید مورداستفاده واقع می جهت فعالیت 

ی این امکانات بر تولید بیشتر و  رگذاریتأثمشخص نمودن  

 یابی خودکار عیب

 
1 Ramachandran  

rganisat 2  
3 Onar  
4 Kaminski  
5 Bayram & İnce 
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 ی وربهره   وبهینه  

بال و  

 1ساتوغلو 

ی هوشمند مشخص گردید که  هاکارخانه با بررسی   2018

ی هوشمند تجاری با  افزارها نرم سازی و استفاده از  شبیه

وتحلیل صحیح مصرف انرژی ابزار خوبی برای بهبود  تجزیه

 دهدی مدر اختیار طراحان قرار    هاکارخانه کارایی انرژی  

 سازی هوشمند شبیه

ی عملی  شنهادها یپی از  ا مجموعه و    هاده یا،  هاحل راه ارائه    2017 شوآب 

ی برای سازگاری مناسب، مدیریت  سازنهیزمکه هدف آن  

ی نوین  فناورها و مهار کردن تغییرات عظیم بالقوه  

 باشد می

-قوانین زیست

محیطی و وام و  

تسهیالت بانکی  

 تغییر سبک زندگی

نیسی و پور  

 مقدسیان 

های مجازی و  برای ایجاد اثربخشی در گروه  1399

وکارهای هوشمند وجود اعتماد بسیار ضروری است  کسب

و از طریق تأثیر بر روی تسهیم دانش موجب تأثیر بر 

 گردد. های مجازی میاثربخشی گروه 

کار هوشمند  وکسب

 و مجازی 

مرشدی  

تنکابنی و  

 تابان 

فناوری اطالعات یک دارایی استراتژیک مهم برای   1399

توان از آن برای بهبود  میرود که  ها به شمار میسازمان 

عملکرد سازمانی و رقابت راهبردی استفاده کرد. همچنین  

های سازمان فراهم  زمینه را برای اجرای بهتر استراتژی 

نماید و کارکنان را در جهت تحقق اهداف سازمان  می

کند که در نهایت موجب بالندگی سازمانی  یاری می 

یاده سازی  بنابراین مدیران باید در جهت پ  شود؛می

 ها گام بردارند. فناوری اطالعات در سازمان 

 فناوری اطالعات 

خمسه و  

 عصاری 

و روندهای تحقیق و توسعه، انواع    هانسلارائه مفاهیم،   1398

ی تحقیق و توسعه، مدیریت ریسک،  های توانمند 

های تحقیق و توسعه، کاربرد هوشمندی و رصد در  پروژه 

 ارزیابی تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه و نیز  

آماده ساختن برای  

پذیرش تکنولوژی،  

حفاظت تکنولوژی  

به صورت هوشمند،  

استراتژی تکنولوژی،  

رصد و شناسایی  

های  تکنولوژی

هوشمند، مدیریت  

مدیریت    ،زمان

مدیریت    ،هزینه

 
1 Bal & Satoglu 
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، ارزیابی  ریسک

های  انتخاب پروژه 

 تحقیق و توسعه

ی  واحد   ریم

 همکاران و  

های اجتماعی هوشمند با  ی شبکه رها یتغمرابطه بین   1398

ی معنادار بوده و  خوببه های آن  و مؤلفه   نانهیکارآفرقصد  

ای اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی و  متغیر شبکه 

 .های آن تأثیر داردمؤلفه 

-کارگیری شبکهبه

های اجتماعی  

 هوشمند 

رادفر و  

 خمسه 

در انتها به ارتباط  ه  باشد کبخش می  7این کتاب در   1396

نگاری نقشه راه تکنولوژی و  مقوله تکنولوژی و آینده 

 پرداخته است مباحث اقتصادی  

هوشمندی و رصد  

تکنولوژی، توسعه  

ی  های تکنولوژ

 هوشمند و دیجیتال 

 1روجرز 

ترجمه  

 مرشدی 

با تحوالت    خواهندیموکارهایی که  کمک به تمامی کسب 1397

نوین تکنولوژی همراه شده و در ارکان فکری و عملی  

خود تغییر ایجاد نمایند و به شرکتی با مشخصات  

 گردند بدیل  هوشمندسازی و دیجیتال سازی ت

وکار  استراتژی کسب 

و بررسی نیازها و  

انتظارات مشتریان،  

سهم بازار رقابتی،  

شناسایی منابع و  

امکانات رقابتی و  

اثرات  اطالعات رقبا،  

ای بر  ملی و منطقه

 بازار 

ی  بندطبقهارائه  مباحث مربوط به تکنولوژی و نوآوری،    1389 2خلیل

جوامع و  آن و نقشه راه تکنولوژی و تأثیر آن بر  

 وکارها کسب

های  توانمندی

-تکنولوژیک و بهره

برداری از تکنولوژی  

و استراتژی  

ی،  سازی تجار

استراتژی تکنولوژی  

و مدیریت منابع  

 انسانی 
 های تحقیق منبع: یافته

 
1 Rogers 
2 Khalil  

https://scholar.google.com/citations?user=QpTvzWcAAAAJ&hl=en&oi=sra
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  و زندگی  سبک و  اقتصادی های سیستم وکار کسب الگوهای تمامی 4.0 صنعت که  آنجا  از

بنابرااست  نموده  متحول  اساسی   صورت  به  را  خدماتی  و   تولید  صنعتی   مشاغل   ین ؛ 

  هایینهزم  تمامی  در   بایستی  4.0  صنعت  هوشمندسازی  و  سازی دیجیتال   هایویژگی

ز  لحاظ  صنعتی  سیاسی  و  اقتصادی  و  جاری  زندگی   و  کشور  هر  تداومرمز    یراگردد؛ 

  آنجا  از.  باشدمی  4.0  صنعت  نوین  تحوالت  با  شدن  همراه  رقابتی  مزیت  حفظ  در  سازمانی

  جایگزینی   و  انتخاب   و   شناسایی  راستای   در   سازمانها   به  فناوری   راه  نقشه   فرایند   که

  ما   کشور   در  ها سازمان  نمایندیم  کمک   سازمان  اهداف  تحقق  جهت  در   نوین  هایفناوری

  در .  بردارند  زمینه  این   در  مؤثر  گامی   فناوری    راه   نقشه  از   استفاده   با   دارند   نیاز   نیز

  متفاوت   هایروش  و  آن  انواع  فناوری،  راه  نقشه  پیشینه  تنها   قبلی  گوناگون  هایپژوهش

  معایب  و  مزایا   و   فناوری   هایراه  نقشه   مقایسه  به  یا   و   گرفته  قرار   موردمطالعه   آن   تدوین

و  شده   پرداخته   آن   با   مطابق  فناوری   راه   نقشه  به  قبلی  مطالعات   از   یک  هیچ  در   است 

  داده  قرار   تأثیر   تحت   را   جوامع  و   وکار کسب  شکل   که   4.0  صنعت   نوظهور  های فناوری

  و   4.0  صنعت   به   توجه  با   فناوری  راه   نقشه   پژوهش   این   در .  است  نشده   پرداخته

  و   ی سودآور  رقابت،  مزیت  حفظ  در  و  آن   سازی   دیجیتال  و   هوشمندسازی   مشخصات 

تصم  مدیران  تا.  است  گرفته  قرار  موردمطالعه  سازمان  وریبهره    سازمان   گیرندگان  یمو 

  تصمیمات   و  ها یاستس   اتخاذ  با  و   نموده  همراه  4.0  صنعت  نوین  تحوالت  سیر  با   را  خود

 .   نمایند حفظ  را خود رقابتی یگاهبتوانند جا درست

 تحقیق   شناسیروش-3
  در .  باشدمی  پیمایشی   و  توصیفی   نوع  از   آن  روش   و   کاربردی  نوع  از   پژوهش  این   هدف

  نقشه   تدوین  بر  یرگذارتأث  عوامل  و  ابعاد  شناسایی  خصوص  در  الزم  اطالعات  پژوهش،  این

  با   مدل،  تطبیقی  مقایسات  همچنین  و  میدانی  و  ایکتابخانه  بررسی  وسیله  به  فناوری،  راه

  نظرات  اساس  بر  هانامهپرسش  روایی  یید. تأگردید  گردآوری  مصاحبه  ونامه  پرسش  ابزار

  از   استفاده  با  سپس.  باشدمی  کرونباخ  آلفای  ضریب  بر  مبتنی  آن  پایایی  تأیید  و  خبرگان

  46 تعداد  فناوری،  راه  نقشه  خبره  متخصصان  میان  در  مرحله سه  طی  و فازی  دلفی  روش

عامل،   وسیله   به  سپس  و  گردید  استخراج  و  شناسایی  بعد  6  و  عامل   14  قالب  در  زیر 

   شامل   روش   این   گیری تصمیمفلوچارت    که (   FANP)  فازی   ای شبکه  تحلیل   فرایند 

  به  و  زوجی   های یسهمقا   انجام   شبکه،  ساخت  گیری،تصمیم  در   مؤثر  معیارهای   تعیین
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  در   مؤثر  معیارهای   وابستگی   سازگاری،   نرخ  محاسبه   ها، اولویت  بردار   آوردن  دست

  و   وتحلیلتجزیه  مورد   است  بندی رتبه  و   ماتریس  سوپر  محاسبۀ  یکدیگر،   بر  گیریتصمیم

  ای توسعه  آنالیز  روش  از  دهی   وزن  برای  است  ذکر  به  الزم .  گرفتند  قرار  بندیاولویت

  دهی   وزن  و   نموده  ارائه  را  ماتریس   ،4  تا   1  های گام  طی   با   که  است   شده  استفاده  چانگ 

 .است نموده

∑ 𝑀𝑖𝑗 = (∑ 𝑙𝑗
𝑚
𝑖=1 , ∑ 𝑚𝑗

𝑚
𝑖=1 , ∑ 𝑢𝑗

𝑚
𝑖=1 )𝑖 = 1,2, … , 𝑚𝑚

𝑖=1        

∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = (∑ 𝑙𝑖

𝑚
𝑖=1 , ∑ 𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 , ∑ 𝑢𝑖

𝑛
𝑖=1 )𝑚

𝑖=1      

[∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ]

−1
= [

1

∑ 𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

,
1

∑ 𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1

]       

𝑣(𝑀2 ≥ 𝑀1) = 𝑠𝑢𝑝𝑦≥0 [min (𝜇𝑀1
(𝑥), 𝜇𝑀2

(𝑥))] = ℎ𝑔𝑡 (𝑀2 ∩ 𝑀1) =

𝜇𝑀2
(𝑑) =     

{

1 𝑚2 ≥ 𝑚1

0 𝐼1 ≥ 𝑢2
1

(𝑚1−𝑢2)−(𝑚1−𝐼1)
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑤𝑖𝑠𝑐

                      

 هایافته تجزیه و تحلیل -4
اجرا و  مطالعات  اساس  بر  فازی  دلفی  روش  یدر    با   ابتدا  ،(2015)  1همکاران   موسوی 

  سپس .  شد  شناسایی   پژوهش  زیر عامل های   پژوهش  نظری  مبانی   جامع   مرور  از   استفاده

  که  شد   پرداخته   نامهپرسش  قالب   در   گیرنده  تصمیم   متخصصان  نظرهای   یآورجمع  به

  46  و   زیر عامل حذف  هفت  زیرعامل ها  بین   از  و   گرفتند  قرار   یید تأ  مورد   عوامل  تمامی 

عامل  های   دوم   مرحله  در .  گردید  تأیید   زیر  عامل    طی   اول   مرحله  شده   یید تأ  زیر 

  قطعی   میانگین   مرحله،  این  در   و  شد   داده  قرار   خبرگان   اختیار   در   جدیدی   نامهپرسش

  نیز  قبل  مرحله  در  زیر عامل  هر  میانگین  میزان   از  خبرگان  تا   شد  داده  قرار  نیز  اول  دور

  امتیازات  فازی  میانگین  اول   مرحله   با   مشابه  طریق  به  نیز   دور   این   در .  شوند  مطلع

  میانگین   تفاوت   مرحله   این  در   همچنین .  شد  محاسبه   قطعی  امتیازات   و   شده   محاسبه 

  بین   اختالف  چنانچه  لین،  و  چنگ   نظر  اساس  بر.  است  شده  آورده  نیز  اول  و  دوم  قطعی 

 
1 Mosavi 
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  ی نظرسنج  فرایند  باشد،  0/ 1  یعنی  کم   خیلی  آستانه  حد  از   کمتر  ی نظرسنج  مرحله  دو

  نیز  دوم   دور  نتایج (.  2002  لین،  و   چنگ)  ایم یدهرس  اجماعبه    یعنی   شود؛ یم   متوقف

  اجماع   به  و  باشد می  1/0  از   کمتر  میانگین  اختالف  زیر عامل  34  در  که  است  این  نشانگر

  نیز  سوم   مرحله  در.  شدیم  فازی  دلفی  سوم  مرحله  وارد   زیر عامل ها  دیگر  برای  و   رسیده

  خبرگان   اختیار  در  و   شد   تنظیم   اند یدهنرس  اجماع   به   که   زیر عامل هایی   از   یانامهپرسش

ها  میانگین  نیز  مرحله  این   در  همچنین  گرفت  قرار عامل    در   دوم،  مرحله  در  زیر 

.  شوند  مطلع   نیز   زیرعامل ها  قبل  مرحله   میانگین   از   خبرگان   تا   شد   داده   قرار   نامهپرسش

  دوم  و  سوم   مرحله   در  زیر عامل ها  تمامی  میانگین  تفاوت  داد   نشان  سوم   مرحله  نتایج 

  اجماع  به  نیز  بخش  این  در  که  است  این  نشانگر  که  است   شده  0.1  از  کمتر  فازی 

  عوامل   فازی،  دلفی  فرایند  طی  در   که  شد  مشخص  ترتیبینابه  حاصل  نتیجه.  ایمیدهرس

 .  رسیدند اجماع به  دلفی مرحله 3 طی در پژوهش

   4.0   صنعت فناوری راه  نقشه بر مؤثر  عوامل بندیاولویت -1-5

صنا  4.0  صنعت   فناوری  راه  نقشه  بر  مؤثر  عوامل  بندیاولویت  جهت   تجهیزات   یع در 

  برای.  گرفت  قرار  مورداستفاده  ایشبکه  تحلیل  فرایند  روش  انرژی  تأمین  و  نیروگاهی

  شده،   تکمیل  هاینامهپرسش  قالب  در   خبرگان   نظرات  دریافت  از   پس  روش  این  اجرای

  ساخت  به  اقدام  سپس  و  نموده  تعریف  و  تعیین  را  گیریتصمیم  بر  مهم  معیارهای  بایستی

  میانگین   از  استفاده  با  هانامهپرسش  تجمیعمنظور  به  زوجی  مقایسات  ادامه  در.  کرد  شبکه

  روایی .  شدوارد    Super Decisionsافزار   نرم  در   نتایج   و  شد   انجام   هندسی 

  اینکه   دلیل  به.  گرفت  قرار  تأیید   مورد  خبرگان  توسط  زوجی  مقایسات  هاینامهپرسش

  شده   انجام   یسات مقا  یناست؛ بنابرا  1/0  از  کمتر  خروجی   موارد   تمامی   در   ناسازگاری   نرخ

  005/0  ماتریس  این   در  شده   محاسبه   ناسازگاری   نرخ  که   آنجا  واز   است   قبول   قابل

 .است برقرار پایایی   و است سازگار  حاصل ماتریس ین؛ بنابراباشدمی
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 سوپردسیژن   افزارنرم  در شبکه  اجزای  تعریف(:  1)  شکل

 تحقیق  های یافته: منبع
،  هاعامل  بندی اولویت  ماتریس،  سوپر   اطالعات   کردن   وارد  و   شبکه  اجزای   تعریف  از   پس

و    ( 1)  شکل  ( و  3( و )2همچنین در جدول ).  بود  خواهد  انجام  قابل  ابعاد   و  زیرعامل ها 

  نمایش  عددی   صورت   به  هم   و   گرافیکی   صورت  به  هم   عامل ها  بندی اولویت  نتایج   (2)

 .باشدمی زیرعامل ها بندیاولویت نتایج بیانگر( 3) شکل  و  است شده  داده

 پژوهش  بر  مؤثر هایعامل  اولویت(:  2)  جدول

 اولویت وزن  عامل  کد عامل 

Td 1 131487/0 های تکنولوژیک پیشران 

Ssh 2 116032/0 های نرم و سخت زیرساخت 

Eps 3 113444/0 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعیپیشران 

Hrf  4 099780/0 منابع انسانی و مالی 

Mmc   5 0942261/0 رقبا رصد بازار و 

Tm  6 093490/0 مدیریت تکنولوژی 

Kmrd 7 740060/0 مدیریت دانش و سبد تحقیق و توسعه 

Co  8 066910/0 تجاری سازی 

Emc  9 058818/0 ارزیابی تغییرات بازار 

Dbr   تعریف و متعادل سازی سبد تحقیق و

 توسعه

049839/0 10 

Erdp  11 042063/0 وتوسعه های تحقیق  ارزیابی پروژه 
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Te  12 029548/0 ارزیابی تکنولوژی 

So  13 019000/0 ساختار و سازماندهی 

Afs  14 011268/0 مشخصات ظاهری و عملکردی 
 های تحقیق منبع: یافته

 

 پژوهش  بر  مؤثر  عوامل  بندیاولویت(:  2)شکل  
 های تحقیق منبع: یافته

  و   اول  اولویت  دارای  تکنولوژیک   هایپیشران  عامل  است  مشخص   نتایج  از  که  گونههمان

  سیاسی   و   اقتصادی   هایعامل پیشران  و   دوم  اولویت  در   سخت  و  نرم  های یرساختزعامل  

عامل  را   وزن  باالترین  و  باشند یم   سوم  اولویت  در  اجتماعی  و   تولید   و  طراحی  زیر 

 . دارد هوشمند

 پژوهش  زیر عامل های  هاییت(: اولو3)  جدول
کد  

 متغیر
 زیرعامل 

 رتبه وزن از ماتریس محدود شده 

 گروه

 رتبه

 کل

CLS  25 3 00421/0 تغییر سبک زندگی 

WS  26 4 00401/0 جنگ و تحریم 

BFI  28 6 00361/0 تسهیالت بانکی و وام 

EL 18 1 00681/0 محیطیقوانین زیست 

CMS  30 7 00341/0 سهم بازار رقابتی 

ENR 
ای  اثر تغییرات ملی و منطقه

 بر بازار 
00381/0 5 27 

ICS 
شناسایی منابع و امکانات  

 رقابتی و اطالعاتی رقبا 
00321/0 8 31 
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MET  23 2 00481/0 زمان ورود به بازار 

UAI 
گذاران  استفاده از سرمایه 

 فرشته 
00301/0 9 33 

FF 36 11 00241/0 های تأمین مالی صندوق 

UII 

استفاده از استانداردهای  

هوشمند  یکپارچه 

 تکنولوژیکی و مدیریتی

00281/0 10 34 

PTM  40 12 00172/0 مدیریت زمان پروژه 

BS 7 3 00957/0 وکار استراتژی کسب 

SVB 8 4 00908/0 وکار هوشمند و مجاز کسب 

ACP 
تحلیل موقعیت رقابتی بازار  

 به صورت هوشمند 
00883/0 5 11 

ENE 
بررسی نیازها و انتظارات  

 مشتریان 
00810/0 6 13 

SMP 
انتخاب و رصد محصول به  

 صورت هوشمند 
00785/0 7 14 

CS 19 8 00613/0 های تجاری سازی استراتژی 

PRM  38 10 00221/0 مدیریت ریسک پروژه 

PCM  39 11 00196/0 مدیریت هزینه پروژه 

PHR  29 9 00344/0 مدیریت منابع انسانی پروژه 

IDP  1 1 01104/0 طراحی و تولید هوشمند 

ITM  5 2 01006/0 هوشمندی و رصد تکنولوژی 

PMF 
ساختن بازار برای  آماده

 پذیرش تکنولوژی 
00106/0 8 41 

HTA  42 9 00085/0 نحوه اکتساب تکنولوژی 

TO  43 10 00064/0 برداری تکنولوژی بهره 

IES 

شناسایی، ارزیابی و انتخاب  

های تحقیق و توسعه در  پروژه

 وکار استراتژی کسبراستای  

00488/0 6 22 

IRD 
هوشمندسازی شبکه تحقیق  

 و توسعه 
00902/0 1 9 

IKA 
کارگیری  شناسایی دانش و به

 آن
00042/0 11 44 

RS  19 4 00616/0 قوانین و استانداردها 

MDM 15 3 00743/0 ها مدیریت کالن داده 
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IT  45 12 00021/0 فناوری اطالعات 

IOS  12 2 00849/0 سازمانی هوشمند ساختار 

USS 
های  کارگیری شبکهبه

 اجتماعی هوشمند 
00573/0 5 21 

AIE 
های ارزیابی  کارگیری روشبه

 هوشمند 
00467/0 7 24 

ATC 
های  قابلیت اتصال به شبکه

 هوشمند 
00259/0 10 35 

AT 37 11 00235/0 یابی خودکار عیب 

SP 10 5 00894/0 های هوشمند پلتفرم 

TC  20 8 00612/0 توانمندی تکنوژیک 

DID 
های  توسعه تکنولوژی

 هوشمند و دیجیتال 
01083/0 1 2 

TS  3 2 01036/0 استراتژی تکنولوژی 

ITP 
حفاظت تکنولوژی به صورت  

 هوشمند 
00306/0 9 32 

MIN 
-رصد و شناسایی تکنولوژی 

 های جدید و هوشمند 
00730/0 6 16 

IS 17 7 00706/0 سازی هوشمند شبیه 

LNW 

سازی آزمایشگاه با  شبکه

تکنولوژی دیجیتال و  

 هوشمند 

00965/0 4 6 

UOE 

کارگیری منابع انسانی  به

خبره با مهارت هوش  

سازی و  مصنوعی و دیجیتال

 ها توسعه آن

01012/0 3 4 

 های تحقیق منبع: یافته
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 پژوهش  زیر عامل های    بندی رتبه(:  3)  شکل

 های تحقیق یافتهمنبع: 

 پیشنهادها و گیرینتیجه -5
  و   سریع   رشد   به   نظر  و  است   نوآوری  ایجاد   جهت   عاملی  فناوری   اینکه   به   توجه  با

  و   فرایندها  و  محصوالت   ساخت  سبب   آن،   از   حاصل   وسیع  تغییرات   و  فناوری   روزافزون

  شده   ها سازمان  در   رقابتی   مزیت  ایجاد   و   بازار   در   گیری   چشم   تغییرات  و   نوین  خدمات 

  و  ویژه  توجه  مرهون  نیز  بهتر  عملکرد   راستای   در ها  سازمان  رقابتی   بازار   حفظ .  است

  رشد   در  فناورانه  نوآوری  واقع  در.  باشدمی  نوآورانه  هاییفناور   از  یبرداربهره  و  پذیرش

  جهت   درها  سازمان  به  رسان یاری  تکنیکی  و  دارد  اییژهو  اهمیت  کشورها  اقتصادی 

  با   و  بوده  وکار کسب  گسترش  و  پیشبرد منظور  به  اقتصادی  و  اجتماعی  اهداف   به  دستیابی

  نیازهای   توسعه  و  تحقیق  یندهای فرا  قالب  در  فناورانه  نوآوری  گوناگون  زوایای  بررسی

   آینده   و  حال  زمان  در  را  آنها  تحقق  راستای  در  الزم  گذاری سرمایه  و  بازار  و  صنعت

  در  که  است  آینده  برای  ریزیبرنامه  ابزارهای  از   یکی  فناوری  راه   نقشه.  نمایدمی  برآورده

.  گیردمی  قرار  مورداستفاده  بسیار   فناوری  هاییاستراتژ  و  ریزیبرنامه  توسعه  برای  صنعت

بهاست  شده   گرفته   بکار   زیادی   صنعتی   های حیطه  در   تکنیک  این   راه  نقشه   ی طورکل. 

  های جنبه  شامل  که  باشدمی  الیه   تعدادی  از  متشکل  شده  بندی  زمان  نموداری  فناوری
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  و  نموده  کمک   فناوری  و  محصوالت   هدف  بازار   تکامل  به  و  است  فناورانه  و  تجاری

  نشان   را  زمان  طول  در  الیه  هر  تکامل  و  داده  پیوند  یکدیگر  به  را  آنها  مختلف  هایجنبه

  به  فناوری  راه  نقشه  ازاستفاده    با  قادرند   نیز  ما  کشور  صنایع  وها  سازمان  مدیران.  دهدیم

  های فناوری  به   رسیدن  برای  الزم   دانش   و   منابع  آینده،  محصوالت  و  بازارها   و ها  سازمان

  پرداختن   با  پژوهش  این  در .  باشند  داشته   مشخص  برنامه  آنها  برای  و   اندیشیدهموردنظر  

  انرژی  تأمین   و   نیروگاهی   تجهیزات   ساخت   صنایع   در   4.0  فناوری   راه   نقشه   بحث  به

  4.0  صنعت   نوظهور  هایفناوری  از   استفاده   راستای   در   صنایع  این   به  شناخت   ارائه  ضمن 

 توجه  با.  نمایند  مجهز  نوین  ابزارهای  با   را  خود  صنایع  تا  نموده  کمک   فناوری  راه  نقشه   در

  رسیده   نتیجه  این  به  پژوهشگر  حیطه،  این   در  متخصص  افراد   با     مصاحبه   و  مطالعات   به

  مؤثر  کلیدی   عوامل  بندیاولویت  و   شناسایی   به   حاضر  پژوهش   اینکه   به  توجه  با   که   است

زیر    و  عامل ها   تمامی   است  پرداخته  وریبهره  توسعه  رویکرد  با   4.0  صنعت  راه   نقشه  بر

  عامل همچنین  بوده یرگذار تأث 4.0صنعت  فناوری  راه  نقشه  بر  شده   شناسایی  عامل های 

عامل    اول  اولویت  دارای   تکنولوژیک   هایپیشران   دارای   سخت  و  نرم  هاییرساختزو 

عامل   دوم   اولویت عامل  و  بوده  سوم  اولویت   دارای   تکنولوژی   مدیریت  و    قوانین   زیر 

  تغییر  و   دوم   رتبه   دارای   بازار   به   ورود   زمان   زیر عامل   و  اول   رتبه   دارای  محیطی یستز

  رتبه   دارای   زیر عامل های   و   عامل  اساس   این  بر  که   است  سوم  رتبه   دارای   زندگی   سبک

  خواهد  پرداخته  ادامه  در  یک   هر  بهکه    دارند   بیشتری  تأثیر   فناوری  راه  نقشه  بر  باالتر

 .  شد

عامل   46  از  متشکل   پژوهش   این   ساختار  و   14قالب    در  زیر    / هایشران)پ   بعد   6  عامل 

  از  که (   ها یرساختز  و   منابع   توسعه،  و   تحقیق   تکنولوژی،  محصول،   بازار،   ،هامحرک

  بررسی   جهت.  است  عامل  14  و   آمده  دست  به  خبرگان  با  مصاحبه  و  پژوهش  پیشینه

  افزار نرم  توسط  حساسیت   وتحلیلتجزیه  عامل ها،  بندیاولویت  از  حاصل   نتایج   استواری

SUPER DECISIONS  به   ی هاوزن  مبنای   بر  وتحلیلتجزیه  این .  است  گرفته   صورت  

های  و  معیارها   از  آمده  دست عامل    معیار   اینکه  به  نظر.  گرفت  انجام  شده،   تعیین  زیر 

عامل   معیارها،  در  را   وزن   باالترین   C4  مشترک  های ینوآور  و  تکنولوژی  توسعه زیر    و 

به  در  را  وزن  باالترین(   IDP)   هوشمند   تولید   و  طراحی ها  عامل    اختصاص   خود   زیر 

  اهمیت  افزایش  با .  شد  انجام   زیر عامل   و   معیار  این   بر اساس  حساسیت   تحلیل  ،اندداده
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  تکنولوژی  مدیریت  بعد  سه  رتبه   تنها   مشترک،  هایینوآور  و   تکنولوژی  توسعه  معیار 

(TM)،  مالی  و  انسانی  منابع  (HFR  )رقبا  و  بازار  رصد  و  (MMC  )ترتیب   به  و  تغییریافته  

  پیرامون(  اهمیت   کاهش   و  افزایش )  وزنی  تغییرات  با  اما.  گرددمی  6  و   5  ،4  یر مقاد

عامل  ترینیتپراهم ها  بندیاولویت  ،( هوشمند  تولید  و  طراحی)  زیر    تغییری   عامل 

کرد     در  131487/0  وزن  با(  TD)  تکنولوژیک   های پیشران  عامل   همچنان  ونخواهد 

  اولویت  116032/0وزن    با(  SSH)  سخت  و  نرم  هایرساختز   عامل.  دارد  قرار  اول  اولویت

  در  113444/0وزن    با (  Eps)   اجتماعی   سیاسی،   اقتصادی،   های پیشران  عامل   و   دوم

 .  دارند قرار  سوم اولویت

  به  وکار کسب  ماهیت  و  شکل  شده  سبب  4.0  صنعت  یهاپلتفرم  و  هایشرانپ  از   یک   هر

  و  ها سازمان  بین  متقابل   ارتباط   آن   وسیله   به  و   تغییریافته   هوشمند   و   مدرن   صورت 

  ایجاد   و  کار   تسریع   سبب  که  شده  ایجاد  تولید   هایسیستم  و  کارمندان   و  مشتریان 

بهاست  آمده   فراهمها  پلتفرم  طریق  از  همکاری   جدید   یهافرصت   کارگیریبه  یطورکل. 

  رقابتی   بازار  در  تداوم  جمله  از   سازمان  اهداف   پیشبرد  موجب  4.0  صنعت  هایفناوری

  به  نسبت   ها سازمان  و  افراد  از   بسیاری   آگاهی   عدم   به  توجه  با   شودمی  پیشنهاد .  گرددمی

  های فناوری  این  رسانی   آگاهی  و  آموزش  شرایط   دولت   ،4.0  صنعت   نوین  هایفناوری

  بهبود   و   داده  توسعه  سپس  و   نموده  فراهم  آنان  برای  را   دیجیتال  و   هوشمند  نوظهور

  به   نوظهور  هایفناوری  این  از   یری گبهره  با   تا  نماید   موظف  را   ها سازمان  دولت  و   بخشد

  موفقیت  برای سخت  و نرم  های یرساختز اهمیت   همچنین . نمایند ی رسانخدمات جامعه

  است   این   بیانگر   بازار  در  رقابت  تداوم   و   آنها  عملکرد   بهبود  و ها  سازمان  اهداف  تحقق   و

  باشدمی  روبرو  گوناگون  هایداده  از  زیادی  حجم  با  دنیا    4.0  صنعت  عصر  به  ورود   با  که

.  نمود  مدیریت  را  آنها  توانمی  4.0  صنعت  دیجیتال  و  هوشمند  های فناوری  کمک   به  که

  کارکنان  آموزش  طریق  از  را   هافناوری  پذیرش  زمینه  ابتدا  راستا   این  در   شود می  پیشنهاد 

  استفاده   جهت  در  هاسازمان  و  افراد  برای  هافناوری   با  ارتباط  در  ذهنی  آمادگی  ایجاد   و

  و  قوانین  راستای  در   دولت  جانب  از  تمهیداتی  و  آورد  وجود  به  ها فناوری  این   از  درست

  این  در   نیز  صنعتی  و  دولتی  سطوح  و  فردی  و  اجتماعی  امنیت   تأمین  جهت  در  مقرراتی

  عنوان   اجتماعی،   و  سیاسی   و  اقتصادی   های پیشران  عامل  همچنین.  آید  فراهم    خصوص

  های گذارییاستس  هایچالش  ینترمهم  از  نوین  یهاانقالب  با   تعامل   که  دارد یم
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  و   وکارکسب  الگوی  و  زندگی  ارکان  تمامی   چهارم  صنعتی  انقالب  تحوالت.  است  اقتصادی 

  سبب   دیجیتال   و  هوشمند  یهاپلتفرم  از  استفاده  با  و  داده  تغییر  را  تولید   و  اقتصاد   مدل

  تولید   توانمی  آنها  ازجمله  است  یدهو گرد  رقابتی   بازار  و  تولید   عرصه   در  شگرفی  تحوالت

  به  بهتر  یی گوپاسخ  و  بیشتر  تعامل  و  وریبهره  افزایش  ها،هزینه  کاهش  و  بیشتر  یفیتباک

  و  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  نظام  بر  ها ینا  تمامیکه    برد  نام  را  مشتریان  نیازهای

  را   مشتریان   با  مطلوب   روابط  ها شرکت  شودمی  پیشنهاد.  باشدمی  یرگذارتأث  صنعتی

  هایفناوری  از   استفاده   با  محصوالت   کیفی   سطح   ی ارتقا  با   و   داده  قرار   ویژهموردتوجه  

  با   همچنین.  ورزند  اهتمام  احسن  نحو  به  مشتریان  تقاضای  نمودن برآورده    در  نوین

  و   بهبود  به   نسبت  خود  سازمان  در  آن   سازی  پیاده   و  4.0  صنعت  های فناوری  اکتساب 

  سوی   از.  دهندارتقا    را  خود  بازاریابی  خدمات   و  نموده  اقدام  خود  محصوالت   کیفی  توسعه

  بخش  تقویت  نیز  و  خبره  کارکنان   یریکارگبه  و  پیشرفته  تولید  منابع  از  استفاده  با  دیگر

  ضمن   هاشرکت.  بپردازند  خود  سازمان   هاییرساختز  یارتقا  و  بهبود  به  توسعه  و  تحقیق

  محصوالت   کیفی  سطح  یارتقا   به  نسبت  آنان  تقاضای  و  مشتریان   با  روابط  به  ویژه  توجه

  4.0  صنعت  های فناوری  سازی  پیاده   ضمن  و   داشته  توجه  نوین  های یفناور  از  استفاده   با

  تولید   منابع   از   و  پرداخته   بازاریابی   خدمات  بهبود   و  محصوالت  توسعه   به  خود  سازمان   در

  توسعه  و  تحقیق   بخش  نموده  استفاده  خبره  کارکنان  و  ذهنی  هاییهسرما  و  پیشرفته

  هوشمند   تولید   و  طراحی .  بپردازد  ها یرساختز  بهبود   به  و   نموده  تقویت   را   خود   سازمان 

  های روش  آن  وسیله   به  که   است   تولید  صنایع   در  4.0  صنعت  بارز   مشخصات   از  نیز

  سبب  و  شده   مرتبط   یکدیگر  به  ارتباطات   و  اطالعات   فناوری  و  عملیاتی   تولید   پیشرفته

  از  ها سازمان  شود می  پیشنهاد .  شوندمی  سازمان   عملکرد   سطح   ی ارتقا  و   هزینه   کنترل 

  هم   به   نسبت   خبره   کارکنان   استخدام   و  کارکنان   به  نوین  های فناوری  آموزش  طریق

 .  نمایند اقدام سازمان اهداف  تحقق جهت در  تحوالت  این  با راستایی

 منافع تضاد 
 تضاد منافع وجود ندارد. 
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 منابع  فهرست

)  خلیل، .1 خلق  رقابت  در   موفقیت  رمز :  تکنولوژی  مدیریت  (.1398طارق  .  ثروت  و 

 .تهران نیل: انتشارات . ایزدی داود و اعرابی محمد سید :  ترجمه

  انتشارات .  توسعه  و  تحقیق  مدیریت (.  1398)  ین محمدحس  عصاری،   و  عباس  خمسه، .2

 .سرافراز: کرج

  و  علمی   انتشارات   شرکت.  تکنولوژی  مدیریت(.  1396)  عباس   خمسه،   و  رضا   رادفر،  .3

 .تهران فرهنگی:

  و  علم  ایمنطقه  ریزیبرنامه   برای  ابزاری  مثابهبه  راه  نقشه  .(1399)  سوما  رحمانی،  .4

 .1-23 (، 5)5 ،ایران پژوهی آیندهدوفصلنامه  فناوری.

  نشر  مرشدی،  مصطفی:  ترجمه.  دیجیتال  تحول  راه  نقشه(.  1397ال )  دیوید  روجرز، .5

 . تهران صنعتی:  مدیریت سازمان 

  تأثیر(.  1399)  فائزه  مسینان،  عبدلی  و   میرعلی  نقوی،  سید   اهلل، یبحب  ساز،  رود .6

  مطالعات  علمی  فصلنامه.  دانش  مدیریت  یانجیگریم  نقش  با  رقابتی  مزیت  بر  باز  نوآوری

 . 117-150 ، (59)18 ، صنعتی مدیریت

(.  1399)  محسن  ابراهیمی،  و  علی   سوری،  قهرمان،   عبدلی،  حامد،  ملکی،   آقا  عباسی .7

  اقتصاد  فصلنامه.  بهادار  اوراق  بورس  داروسازی  یهاشرکت  بازار  سهم  بر  نوآوری  تأثیر

 .37-23 ، (50)14 ، مالی

  محصول   فناوری  نگاشت  ره  تدوین(.  1396)  فرداد  طباطبائیان،   افسون،  الهی،  فتح .8

  خودرو  صنعت   المللی ینب  ساالنه  همایش  پنجمین.  خودرویرانا  محصوالت  سبد  برای

 .تهران ایران،

  کاربردهای  و  4.0  صنعت.  (1398)  زهرا  سرونی،  جعفری  یدرضا وحم  الجیمی،  فالح .9

  دانشگاه  صنعتی،  مدیریت  المللی ینب  کنفرانس  چهارمین  .ادبیات  سیستماتیک   مرور:  آن

 یزد.
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و  ردائی،  نیلوفر،  زاده،یلخل  میترا،  لو،  امین  سروش،  سید   نوری،  قاضی .10   نیلوفر 

  راه   نقشه   تدوین   در   رقابتی   نیروهای   تحلیل   کارگیری به(.  1396)  سمانه  زاده،   محبعلی 

مطالعه  یفناور    پژوهشی  -  علمی  نشریه.  کشور  فناورییستز   راه  نقشه  تدوین:  مورد 

 .116-93 ،(1)11 ،مدیریت بهبود

  توسعه  در  مکاترونیک   مهندسی  کاربرد(.  1397)  نیکروز  باقری،  و  جالل   کفاشان، .11

  تکنولوژی   توسعه  فصلنامه (.  راهکارها  وها  )چالش  صنعتی  کشاورزی   آالت ینماش  فناوری

 .68-55 ،31 ،صنعتی

  .(1397)عباس  ،  اشلقی  رضا و طلوعی،  رادفر  محمود،  البرزی،  پگاه،  حیدر،  کیارسی .12

  فصلنامه   سیستم.   پویایی   رویکرد :  نفت  برداشت  ازدیاد   فناوری   راه  نقشه   تدوین

 122-89، 4 ،انرژی ریزیبرنامه و گذاری یاستس هایپژوهش

  عوامل   بین   رابطه  بررسی(.  1399)  محمد   تابان،   ومحمدحسن    تنکابنی،   مرشدی .13

  اطالعات،   مدیریت  فنون  و  علوم  فصلنامه.  سازمانی  بالندگی  در   اطالعات   فناوری  پذیرش

6(18)، 177- 152. 

  معدن   و  صنعت   انرژی  مطالعات   دفتر  تولیدی،  امور  و   زیربنایی  هایپژوهش  معاونت .14

  صنعت  در  چهارم  صنعتی  انقالب  تحولی  ابعاد   شناسایی  فوالد،   صنعت   آینده(.  1399)

 .یشروپ  فناورانه  یاندازهاچشم و  فوالد

  های یسک ر   شناسایی(.  1394)  اکبر  ،پورحسن  و  رضا  زنوز،  یوسفی   پریسا،  موسوی، .15

  مدیریت .  بانکداری  صنعت   در   فازی   دلفی  روش   از   استفاده   با   سازمانی   اطالعات   امنیت

 . 163-184 ، 22 ،اطالعات فناوری

(.  1398)  احسان   لو،  محمد  سلطان   و  داود   پور،ینحس  سعید،  سید   واحدی،   میر .16

  مطالعات   علمی   نشریه.  دانشجویان  کارآفرینی   قصد   بر  مجازی  اجتماعی  های شبکه  تأثیر

 .35-60 ، 8 ،هوشمند  وکار کسب مدیریت

  اثربخشی   بر  مؤثر  عوامل  تحلیل(.  1399)  پویا  مقدسیان،  پور  و   عبدالحسین  نیسی،  .17

  وکار کسب  مدیریت   مطالعات   علمی   نشریه .  وکارکسب  فضای   در   مجازی   هایگروه

 .5-26 ، 8 ،هوشمند
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