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Abstract 
Today, Industry 4.0 has led to increased productivity in manufacturing 

organizations with technological advances in the form of intelligence and 

digitalization. From a strategic and technological point of view, Industry 4.0 

technology roadmap, in addition to aligning the main strategies of the 

organization with technology programs, has led manufacturing organizations 

to intelligent production systems and the possibility of using intelligent and 

digital technologies such as: big data, IoT, Cloud computing, and provides 

robots for them. The purpose of this study is to present a model of industry 

4.0 technology roadmap in power plant equipment and energy supply 

industries. In this research, by studying the subject literature, interviews and 

using structural equation modeling tools, 46 index in the form of 14 
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components in 6 dimensions (drivers, market, product, technology, research 

and development, resources and infrastructure) have been identified. The 

results of structural equations show the effect of components and dimensions 

on the development of a roadmap in industry 4.0 with a strong fit. 

Keywords: Industry 4.0, Technology Roadmap,Industry 4.0 Technology 

Roadmap, Smart Technology. 
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 کردیبا رو 0.4صنعت نسل  ینقشه راه فناور نیتدو یبرا یمدل

 1یانرژ نیو تأم یروگاهین زاتیتجه عیهوشمند در صنا تیریمد

   یکرباس نیریش
واحد تهران جنوب،  ،یصنعت تیریدانشجوی دکتری مد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
  

 

   یغالمرضا هاشم زاده خوراسگان
واحد تهران جنوب، دانشگاه  ،یصنعت تیریگروه مددانشیار 

 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
 

  عباس خمسه 
واحد کرج، دانشگاه آزاد  ،یصنعت تیریگروه مددانشیار 

 رانیکرج، ا ،یاسالم
  

  یهفشجان یفتح امرثیک
واحد تهران جنوب، دانشگاه  ،یصنعت تیریگروه مداستادیار

 رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم
  

 چکیده
سازی، منجر به افزایش  های فناورانه در قالب هوشمندسازی و دیجیتال با پیشرفت 0.4امروزه صنعت 

عالوه  0.4های تولیدی شده است. از منظر راهبردی و فناوری، نقشه راه فناوری صنعت  وری در سازمان بهره

تولیدی را به سمت  های های حوزه فناوری، سازمان بر همسوسازی راهبردهای اصلی سازمان با برنامه

های هوشمند و دیجیتال مانند: مانند  کارگیری فناوری های تولید هوشمند سوق داده و امکان به سیستم

ها فراهم کرده است. هدف از این پژوهش  ها را برای آن ها، اینترنت اشیا، رایانش ابری و ربات داده کالن

تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی است. در این  در صنایع 0.4راه فناوری صنعت  ارائه مدل تدوین نقشه

شاخص در  04سازی معادالت ساختاری،  پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع، مصاحبه و استفاده از ابزار مدل

ها، بازار، محصول، تکنولوژی، تحقیق و توسعه، منابع و  ها/محرک بعد )پیشران 4مؤلفه در  40قالب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1
دانشگاه آزاد واحد تهران  اتیو عمل دیتول شیگرا یصنعت تیریرشته مد یمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتر - 
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ها و ابعاد  دهنده تأثیر مؤلفه نتایج حاصل از معادالت ساختاری نشانها( شناسایی شده است.  زیرساخت

 با برازش قوی بوده است. 0.4آمده بر تدوین نقشه راه در صنعت  دست به

  .هوشمند ی، فناور0.4صنعت  یراه فناور نقشه ،یراه فناور ، نقشه0.4صنعت  :ها واژهکلید



 091 |   و همکاران یکرباس...؛ کردیبا رو 1.1صنعت نسل  ینقشه راه فناور نیتدو یبرا یمدل

 مقدمه

های خدماتی با  های تولیدی و سیستم شرکتبا پیشرفت فناوری و اهمیت مزیت رقابتی، 

های اساسی روبرو شدند، زیرا هماهنگی و ارتباط با مفاهیمی مانند: اینترنت صنعتی،  چالش

ها و هوش مصنوعی در  های فیزیکی سایبری، رباتیک، امنیت سایبری، تحلیل داده سیستم

وری اطالعات و ظهور ها قرار گرفت که منجر به رشد تولید و ارتقا فنا اولویت برنامه

(. نوآوری فناورانه سبب افزایش ظرفیت و Salkin et al, 2018انقالب صنعتی چهارم شد )

پذیری و روندهای کاری  وری، انعطاف های فنی و مدیریت، ارتقا بهره نوآوری توانمندی

(. در راستای توسعه فرایندها و محصوالت نوین، 4911شود )مندگاری بامکان،  بهینه می

گردد، ها می های مؤثر که منجر به ارتقا ظرفیت نوآوری شرکت هکارهای فناورانه و شیوهرا

 کند ها ایجاد می امکان برآورده کردن نیازهای در حال تغییر مداوم بازارها را برای شرکت

(Gil-Gomez et al, 2019 .) های نوین سبب اتصال  ای از فناوری با گستره 0.4صنعت

دیجیتالی شده و بر ارتباط جوامع و رفتار صنایع اثر گذاشته است های فیزیکی و  جهان

ها به اولویت اول تبدیل  میالدی که سرعت تولید برای سازمان 14(. در دهه 4914)شواب، 

ها  ریزی در سازمان های جدید مدیریت و برنامه راه فناوری از تکنیک شده بود، ترسیم نقشه

ها  راه فناوری برای سازمان (. اهمیت نقشهProbert and Randor, 2003با اقبال مواجه شد )

سازی،  ریزی، هماهنگ های ارائه بصری و انتقال مفهوم، طرح عنوان تکنیکی با قابلیت به

بینی و انتخاب است و عموماً رویکردهای بصری در طول زمان برای پیوند میان  پیش

راه فناوری  (. هدف نقشه4913کند )اخروی و همکاران،  ها و تولیدات ارائه می فناوری

ها برای حفظ و رشد موقعیت  کارگیری و حفاظت از فناوری شناخت و انتخاب، پیشبرد، به

 (.Toro-jarrín et al, 2016وکار، مطابق با مقاصد سازمان است ) بازار و عملکرد کسب

از ای  در ایران نیز صنایع تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی که سازنده طیف گسترده

های گاز و بخار، تجهیزات جانبی توربین، پره  محصوالت پیشرفته صنعتی ازجمله توربین

های بادی، ژنراتورهای حرارتی و آبی است، طی دو دهه اخیر در راستای  توربین، توربین

سایت گروه  رسیدن به خودکفایی، تحوالت بسیاری را در این حوزه رقم زده است )وب
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به   باتوجه های نوین به طراحی، تولید و توزیع محصوالت فناوری ( و با استفاده از4مپنا

نیازهای مشتری پرداخته و درنتیجه مزیت رقابتی را برای سازمان به همراه داشته است. 

راه  طورکلی مسئله این پژوهش شناسایی، غربالگری عوامل مؤثر بر ارائه مدل تدوین نقشه به

ات نیروگاهی و تأمین انرژی است و همچنین در شرکت ساخت تجهیز 0.4فناوری صنعت 

در  0.4راه فناوری مشخص در راستای صنعت  توجه به فقدان الگویی خاص و نقشه با

برای  0.4راه فناوری صنعت صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی، تدوین نقشه

تکنولوژی و  نگاری و رصد تکنولوژی جهت همراه شدن با رشد منظور آینده این شرکت به

کسب جایگاه رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی ضرورت یافته است. سؤال اصلی این 

: ابعاد و متغیرهای اصلی مؤثر بر ارائه مدل تدوین نقشه راه اینکه پژوهش عبارت است از

، با رویکرد هوشمندسازی در صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و 0.4فناوری صنعت 

پردازد که صنایع  است؟ همچنین تحقیق حاضر به پاسخ این سؤاالت میتأمین انرژی کدام 

سازی دیجیتال  تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی تا چه میزان توانسته با مسیر یکپارچه

، به عصر دیجیتال و 0.4راه فناوری صنعت  توان با استفاده از نقشه همراه باشد؟ و چطور می

شده و آن را توسعه داد؟ نوآوری این پژوهش این هوشمندسازی در صنایع تولید وارد 

شده و نوآوری دیگر  پرداخته 0.4راه فناوری صنعت  بار به مبحث نقشه است که برای اولین

با رویکرد هوشمندسازی در صنایع تجهیزات  0.4راه فناوری صنعت  آن تدوین نقشه

 نیروگاهی و تأمین انرژی است.

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش

ها را برآن داشته است که برای دستیابی به نوآوری،  پیشرفت سریع فناوری، مدیران سازمان

ریزی دقیق، به دنبال ابزارهای کمکی مناسب برای دستیابی  وری و برنامه بهبود کیفیت، بهره

های مؤثر باشند تا با انتخاب و استفاده  گیری و اعمال سیاست به موفقیت در روند تصمیم

ها به بهبود و ارتقا فرایندها، خدمات و محصوالت و نیز عملکرد بهینه و کسب  ندرست از آ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. https: //www. mapnagroup. com/fa/fields-of-activity/power/power 
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هایی همانند هوش  (. تأثیر فناوری4911مزیت رقابتی دست یابند )مندگاری بامکان، 

مصنوعی و رباتیک نشانگر آن است که دنیا در آستانه انقالبی بزرگ است که منجر به 

یت مشاغل شده و کارکردهای نوینی را به وجود تحولی بنیادین در سبک زندگی و ماه

اند از: سطوح  های پیشرفته عبارت های فناوری (. ویژگیXu et al., 2018خواهد آورد )

باالی نوآوری، نقش راهبردی باال، عدم قطعیت و ریسک باال، وابستگی شدید به دانش، 

ها )کریمی  با سایر فناوری وقت زیاد و همجوشی باال بر بودن، نیاز به سودآوری باال، هزینه

 (.4913پور و همکاران، 

 1.4صنعت 

ای از مفاهیم ازجمله افزایش مکانیزاسیون و اتوماسیون،  این رویکرد نوین با طیف گسترده

های  سازی مواجه است و تمرکز آن بر استقرار سیستم سازی، کوچک سازی، شبکه دیجیتال

های زنجیره تأمین و خدماتی برای ایجاد  یستمهوشمند و ارتباطی، ادغام امکانات تولید، س

 (.Salkin et al., 2018افزوده است ) های ارزش شبکه

 راه فناوری نقشه

ابزاری گرافیکی و ساختاریافته مبتنی بر زمان جهت کشف و برقراری ارتباط بین بازارها، 

(؛ که 4914توسعه در طول زمان است )رادفر و همکاران،  های درحال محصوالت و فناوری

ها در شناسایی تولیدات و نیازهای آتی بازار و فناوری الزم برای  رسان سازمان یاری

 ,Alcantara & Martensها و حصول اطمینان از تقاضا درآینده است ) دستیابی به آن

2018.) 

 1.4راه فناوری صنعت  نقشه

ها  پذیری شرکت رقابت، رویکردی بصری در راستای بهبود 0.4راه فناوری صنعت  نقشه

انداز شرکت را در یک افق زمانی مشخص ارائه  ای از وضعیت فعلی و چشم بوده و خالصه

، شامل استراتژی، مراحل تولید محصول 0.4راه صنعت  دهد. چارچوب جامع نقشه می
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ریزی استراتژیک برای اجرا و تسهیل  جدید و فرایند توسعه است و طیف وسیعی از برنامه

 (.Alipour et al., 2018کند ) دکنندگان فراهم میکار تولی

 فناوری هوشمند

تجمیع مهندسی الکترونیک، مکانیک و کامپیوتر منجر به خلق مهندسی نوین مکاترونیک 

و ایجاد اتوماسیون و فناوری هوشمند با مشخصات مهم سرعت، دقت، کیفیت شده است. 

های اساسی بوده و با حذف انسان از ها در انجام کار رسان سازمان فناوری هوشمند یاری

ها، موارد مربوط به کنترل  شود و در سازمان توجه خطا منجر می فرایند کار، به کاهش قابل

 (.4913شود )معین زاد و همکاران،  دما، نور، تردد و غیره را شامل می

و با  0.4راه فناوری صنعت  برخی مطالعات نیز جهت بررسی ادبیات حوزه نقشه

ها اشاره  سنجی به شرح ذیل انجام شده است که در ادامه بدان ه از رویکرد کتاباستفاد

 خواهد شد.

 441با بررسی  «راه آشنایی با نقشه»( در کتابی با عنوان 4911آقایی و همکاران ) عبدلی

سنجی مورد  راه فناوری را با رویکرد کتاب ، ادبیات نقشه4111-1444مقاله در بازه زمانی 

یار بوده و جهت بهبود  راه ابزاری تصمیم یل قرار دادند و عنوان نمودند که نقشهوتحل تجزیه

های دارای پیچیدگی و عدم قطعیت، جهت  ها و منابع در محیط هماهنگی بین فعالیت

( در کتابی با 4911شود. موهرل و همکاران ) ها استفاده می ها و فرصت شناسایی شکاف

راه فناوری  گونه بیان داشتند که نقشه اتژی و نوآوری اینراه فناوری برای استر عنوان نقشه

(، در پژوهشی با بررسی 1414) 4هاست. لتابا و پروتوریوس نوعی بازنمایی گرافیکی فناوری

سنجی موردمطالعه قرار داده و به  صورت کتاب راه را به نقشه 1444-1441مقاله از سال  03

های  راه فناوری جهت انتقال سیستم نقشهارائه پیشنهاد در خصوص چارچوب استاندارد 

( 4913توسعه پرداختند. دهقان نیری و همکاران ) تکنولوژیکی و فنی در کشورهای درحال

های  وکارهای امروزی و پیشرفت فناوری های موجود در کسب به چالش  معتقدند باتوجه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Letaba, P. T., and Pretorius, M. W 
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فناوری با استفاده راه  نوظهور، استراتژی فناوری برای هر سازمان امری حیاتی است و نقشه

رسان  های موجود، یاری های حاصل از روند رشد فناوری بینی نگاری و پیش از آینده

 4ها در چگونگی همسو شدن با این تغییرات است. طبق نظر علیپور و همکاران سازمان

از منظر استراتژی و فناوری سازمانی کامالً هوشمند و  0.4راه فناوری صنعت  ( نقشه1443)

( معتقدند نقشه راه ابزاری گرافیکی، 4910شود. غالمی و همکاران ) ل را متصور میدیجیتا

ای است که به انتخاب بهترین مسیر  نگر و نموداری بر محور زمان با رویکرد الیه آینده

دهد  های سازمان و موانع در هنگام اجرا را نمایش می حصول هدف کمک نموده و شکاف

سنجی  راه فناوری را به روش کتاب مؤثر در نقشه( عوامل 4913خمسه و عصاری )

های تحقیق و توسعه و مدیریت زمان و هزینه و  موردمطالعه قرار داده و انتخاب پروژه

وکار را از عوامل  مدیریت منابع انسانی خبره بامهارت هوش مصنوعی در استراتژی کسب

( نیز 4914ادفر و خمسه )معرفی نمودند، ر 0.4راه فناوری صنعت  مؤثر در بر تدوین نقشه

سنجی بررسی نمودند و هوشمندی و رصد  را به روش کتاب 0.4راه فناوری صنعت  نقشه

سازی بازار برای پذیرش تکنولوژی،  سازی، آماده های تجاری تکنولوژی، استراتژی

صورت هوشمند، استراتژی تکنولوژی، مدیریت  حفاظت، شناسایی و ارزیابی تکنولوژی به

( 4911نه را در حوزه پژوهش معرفی نمودند. همچنین خمسه و همکاران )زمان و هزی

برداری  های هوشمند و دیجیتال، نحوه اکتساب تکنولوژی، بهره توسعه تکنولوژی

محیطی  (، تغییر سبک زندگی، تسهیالت و وام و قوانین زیست4914تکنولوژی و شوآب )

صورت هوشمند،  ل موقعیت رقابتی بازار به( نیز سهم و تحلی4911اند. راجرز ) را مؤثر دانسته

بررسی نیازها و انتظارات مشتریان، شناسایی منابع و امکانات و اطالعات رقبا را مطرح کرده 

راه،  ریزی همانند نقشه های برنامه ( معتقدند روش1414) 1است. پیرسون و همکاران

و در آینده کجا  رویکردی کلی و اجمالی دارند، با این پرسش که اکنون کجا هستیم

های هوشمند و  ( پلتفرم1441) 9رسیم؟ دائم و فیلی خواهیم باشیم و چگونه به آنجا می می
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دانند. گاست و  می 0.4راه فناوری صنعت  توانمندی تکنولوژیک را مؤثر بر تدوین نقشه

( استفاده از 1441) 1کارگیری آن و راماچاندران ( شناسایی دانش و به1441) 4همکاران

 اند. گذاران فرشته را معرفی کرده ایهسرم

 روش

پیمایشی است.  -این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی

های میدانی و مقایسات تطبیقی  ای و بررسی ابتدا اطالعات حاصل از مطالعات کتابخانه

تجهیزات تن از خبرگان و متخصصین صنایع ساخت  44شده و پس از مصاحبه با  گردآوری

ها و  گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مؤلفه نیروگاهی که با استفاده از روش نمونه

های حاصله پس از طراحی پرسشنامه و با  متغیرهای این حوزه استخراج شد. سپس شاخص

شاخص، در قالب  04استفاده از روش دلفی فازی در سه دور غربالگری شد که درنهایت 

ه گردید. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و بعد ارائ 4مؤلفه و  40

نفر از  41کارشناسان صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی است که تعداد 

گیری تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه کوکران،  ایشان، با استفاده از روش نمونه

شنامه حاصل از بخش دلفی بین این در ادامه، پرس عنوان گروه نمونه انتخاب گردیدند. به

نفر از متخصصین  4ها از قضاوت  نامه تأیید روایی پرسشنمونه توزیع گردید. در راستای 

خبره شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی که دارای مدرک دکتری با سوابق 

تفاده باشند، اس سال سابقه کاری در شرکت موردپژوهش می 1علمی و مدیریتی و حداقل 

گردید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد آزمون قرار 

افزار پی آل  یابی معادالت ساختاری و نرم ها با کمک مدل گیرد. درنهایت نیز تحلیل داده می

 اس صورت پذیرفت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gast et al., 

2. Ramachandran, A. 



 099 |   و همکاران یکرباس...؛ کردیبا رو 1.1صنعت نسل  ینقشه راه فناور نیتدو یبرا یمدل

 ها یافته

نمایانگر مدل معادالت که  4و جدول  4های تحقیق در قالب شکل  نتایج تحلیل داده

ساختاری اولیه پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی است، ارائه گردیده است. مقدار 

ها کمتر  است؛ بنابراین متغیرهایی که بار عاملی آن 1/4مالک مناسب بودن بارهای عاملی 

گیری انجام شد. در این پژوهش دو  باشد، حذف و سپس آزمون کامل مدل اندازه 1/4از 

 1/4با بار عاملی کمتر از  2های بازاریابی و روش 1تغیر با کدهای عمر و گارانتی محصولم

 حذف شدند.

در صنایع تجهیزات  1.4. عوامل کلیدی تأثیرگذار در تدوین نقشه فناوری در صنعت 4جدول 

 های نگارندگان( نیروگاهی و تأمین انرژی )یافته

 کد متغیر متغیرها مؤلفه ابعاد
بار عاملی 

 اصالحی

ضریب 

 تعیین

ها /  پیشران

 ها محرک

 (Pd) 

 های پیشران

 تکنولوژیک

 (Td) 

 Td1 193/4 100/4 تغییر سبک زندگی

 Td2 349/4 444/4 جنگ و تحریم

 Td3 341/4 441/4 هوشمندی و رصد تکنولوژی

های اقتصادی،  پیشران

 سیاسی، اجتماعی

 (Epsd) 

 Epsd1 311/4 439/4 تسهیالت بانکی و وام

 Epsd2 114/4 114/4 محیطی قوانین زیست

 Epsd3 311/4 141/4 وکار استراتژی کسب

 Epsd4 134/4 443/4 وکار هوشمند و مجازی کسب

 بازار

 (Ma) 

 

 ارزیابی تغییرات بازار

 (Emc) 

تحلیل موقعیت رقابتی بازار 

 صورت هوشمند به
Emc1 131/4 444/4 

 Emc2 191/4 104/4 مشتریان بررسی نیازها و انتظارات

صورت  انتخاب و رصد محصول به

 هوشمند
Emc3 309/4 144/4 

 رصد بازار و رقبا

 (Mmc) 

 Mmc1 144/4 140/4 سهم بازار رقابتی

ای بر  اثر تغییرات ملی و منطقه

 بازار
Mmc2 141/4 144/4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. AFS1 

2. CO2 
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 کد متغیر متغیرها مؤلفه ابعاد
بار عاملی 

 اصالحی

ضریب 

 تعیین

شناسایی منابع و امکانات رقابتی و 

 اطالعاتی رقبا
Mmc3 134/4 443/4 

 محصول

 (pr) 

مشخصات ظاهری و 

 عملکردی

 (Afs) 

 تأیید عدم afs1 140/4 عمر و گارانتی محصول

های  قابلیت اتصال به شبکه

 هوشمند
afs2 193/4 100/4 

 afs3 104/4 114/4 یابی خودکار عیب

 afs4 344/4 414/4 های هوشمند پلتفرم

 سازی تجاری

 

 (Co) 

 Co1 133/4 414/4 سازی تجاریهای  استراتژی

 تأیید عدم Co2 093/4 های بازاریابی روش

آماده ساختن بازار برای پذیرش 

 تکنولوژی
Co3 344/4 191/4 

 Co4 344/4 401/4 زمان ورود به بازار

 تکنولوژی

 (Tec) 

 ارزیابی تکنولوژی

 (Te) 

 Te1 131/4 444/4 توانمندی تکنولوژیک

های هوشمند و  تکنولوژیتوسعه 

 دیجیتال
Te2 394/4 414/4 

 Te3 333/4 133/4 استراتژی تکنولوژی

 مدیریت تکنولوژی

 

 (Tm) 

صورت  حفاظت تکنولوژی به

 هوشمند
Tm1 314/4 410/4 

 Tm2 311/4 344/4 نحوه اکتساب تکنولوژی

 Tm3 130/4 440/4 برداری تکنولوژی بهره

 تحقیق و توسعه

 

 (R&D) 

های  ارزیابی پروژه

 تحقیق و توسعه

 (Erdp) 

 Erdp1 343/4 119/4 مدیریت ریسک پروژه

 Erdp2 319/4 411/4 مدیریت زمان پروژه

 Erdp3 314/4 191/4 مدیریت هزینه پروژه

 Erdp4 341/4 414/4 مدیریت منابع انسانی پروژه

سازی  تعریف و متعادل

 سبد تحقیق و توسعه

 (Dbrd) 

های  شناسایی تکنولوژی رصد و

 جدید و هوشمند
Dbrd1 341/4 409/4 

 Dbrd2 144/4 34/4 طراحی و تولید هوشمند

شناسایی، ارزیابی، انتخاب 

های تحقیق و توسعه در  پروژه
Dbrd3 149/4 341/4 
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 کد متغیر متغیرها مؤلفه ابعاد
بار عاملی 

 اصالحی

ضریب 

 تعیین

 وکار راستای استراتژی کسب

مدیریت دانش و سبد 

 تحقیق و توسعه

 (Kmrd) 

و  هوشمندسازی شبکه تحقیق

 توسعه
Kmrd1 311/4 144/4 

 Kmrd2 343/4 411/4 سازی هوشمند شبیه

 Kmrd3 144/4 311/4 شناسایی دانش و کار گیری آن

منابع و 

 ها زیرساخت

 

 (R&I) 

های نرم و  زیرساخت

 سخت هوشمند

 (Ssh) 

 Sshi1 339/4 111/4 قوانین و استانداردها

 Sshi2 141/4 394/4 ها مدیریت کالن داده

 Sshi3 141/4 314/4 فناوری اطالعات

سازی آزمایشگاه با  شبکه

 تکنولوژی دیجیتال و هوشمند
Sshi4 313/4 431/4 

 منابع انسانی و مالی

 (Hfr) 

کارگیری منابع انسانی خبره  به

بامهارت هوش مصنوعی و 

 ها سازی و توسعه آن دیجیتال

Hfr1 310/4 111/4 

 Hfr2 334/4 130/4 گذاران فرشته سرمایهاستفاده از 

 Hfr3 341/4 441/4 های تأمین مالی صندوق

 دهی ساختار و سازمان

 (So) 

 So1 314/4 111/4 ساختار سازمانی هوشمند

های اجتماعی  کارگیری شبکه به

 هوشمند
So2 111/4 311/4 

های ارزیابی  کارگیری روش به

 هوشمند
So3 191/4 310/4 

استفاده از استانداردهای 

یکپارچه هوشمند تکنولوژیکی، 

 مدیریتی

So4 314/4 411/4 
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 گیری اولیه در حالت تخمین ضرایب استاندارد )بار عاملی(، )نگارندگان( . مدل اندازه1شکل 

 گیری آزمون روایی و پایایی مدل اندازه

در ادامه گزارش روایی واگرا، همگرا و پایایی تحقیق ارائه گردیده است. برای 

است و  1/4های همگن انجام گرفت. مالک تأیید بارهای عاملی  اعتبارسنجی مدل، آزمون

 04شده و  بودند که حذف 1/4متغیر زیر  1تعداد  4و شکل  4در این پژوهش مطابق جدول 

قبول است. در مورد  نشانگر سازگاری درونی قابل 1دول های ج متغیر تأیید شدند. یافته

است. میانگین واریانس  1/4روایی همگرا اولین شرط روایی همگرا بارهای عاملی باالی 

باشد. مقایسه پایایی ترکیبی و میانگین  1/4تر یا مساوی  بایست بزرگ استخراجی نیز می

یید است. درنتیجه مدل پژوهش از واریانس استخراجی برای هر یک از عوامل نیز مورد تأ

 روایی همگرای مناسبی برخوردار است.
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 های نگارندگان( . نتایج پایایی، روایی همگرا و کیفیت مدل )یافته2جدول 

 متغیرهای مکنون

 پایایی روایی همگرا

آلفای 

 کرونباخ

پایایی مشترک 

(Community) 

 پایایی ترکیبی

 (CR) 

میانگین واریانس 

 (AVE)استخراجی 
CR>AVR 

 Ok 134/4 341/4 134/4 101/4 مشخصات ظاهری و عملکردی

 Ok 441/4 311/4 441/4 119/4 سازی تجاری

 سازی تعریف و متعادل

 سبد تحقیق و توسعه
391/4 114/4 149/4 114/4 Ok 

 Ok 414/4 394/4 414/4 114/4 ارزیابی تغییرات بازار

 Ok 411/4 330/4 411/4 313/4 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیشران

 Ok 140/4 141/4 140/4 344/4 های تحقیق و توسعه ارزیابی پروژه

 Ok 114/4 144/4 114/4 391/4 منابع انسانی و مالی

 Ok 103/4 311/4 103/4 391/4 مدیریت دانش و سبد تحقیق و توسعه

 Ok 104/4 111/4 104/4 111/4 رصد بازار و رقبا

 Ok 344/4 104/4 344/4 144/4 دهی ساختار و سازمان

 Ok 134/4 190/4 134/4 144/4 های نرم و سخت هوشمند زیرساخت

 Ok 410/4 399/4 410/4 141/4 تکنولوژیک های پیشران

 Ok 413/4 310/4 413/4 130/4 ارزیابی تکنولوژی

 Ok 414/4 319/4 414/4 134/4 مدیریت تکنولوژی

 گیری انعکاسی اندازههای روایی واگرا مدل  آزمون

این جدول به مقایسه میزان همبستگی بین متغیرهای یک  :1جدول بارهای عرضی -الف

پردازد، برای داشتن  های دیگر می عامل با آن عامل در مقابل همبستگی آن متغیر با عامل

بیشتر از بار عاملی همان  4/4روایی واگرا بار عاملی متغیر مربوط به هر عامل باید حداقل 

 متغیر در سایر عوامل باشد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cross Loadings 
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تا  31/4حداکثر مقدار مجاز این معیار جدید میزان  :1منوتریت -ت نسبت هتروتری -ب

قبول است. امکان  باشد روایی واگرا قابل 1/4است. اگر مقادیر این معیار کمتر از  1/4

افزار اسمارت وجود دارد. نتیجه این  منوتریت فقط در نرم -محاسبه متغیر نسبت هتروتریت 

 گیرد. گیری مورد تأیید قرار می ا مدل اندازهآزمون نیز نشانگر تأیید روایی واگر

 تحلیل مدل ساختاری

سازد.  گیری اجازه ارزیابی مدل ساختاری را میسر می برآوردهای روایی و پایایی مدل اندازه

مدل  9نمایانگر مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر است و شکل  1شکل 

 ساختاری در حالت معناداری ضرایب مسیر است.

 
 . مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر )نگارندگان(2شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. HTMT 
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 . مدل ساختاری در حالت معناداری ضرایب مسیر )نگارندگان(3شکل 

 به معناداری روابط تست مدل باتوجه 

4ضرایب معنادار
Z:  حالت معناداری ارتباط یا عدم ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته را

باشد،  14/4که اگر ارتباط بین دو متغیر باالتر از قدر مطلق کند. بدین ترتیب  بررسی می

 13/1ها برقرار است و اگر عدد باالتر از  % ارتباط معناداری بین آن11یعنی با سطح اطمینان 

تمامی روابط به  9و جدول  9% بین دو متغیر وجود دارد. مطابق شکل 11بود سطح اطمینان 

 باشند. % معنادار می11است با سطح اطمینان  13/1از  دلیل اینکه مقادیر معناداری باالتر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. t- Value 
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ضریب تعیین معیار اصلی برای ارزیابی متغیرهای مکنون  :4شده معیار ضریب تعدیل

باشد و مقدار آن همیشه عددی بین  شده می زایی مدل ساختاری معیار ضریب تعدیل درون

عنوان  به PLSی مسیر ها در مدل 41/4، 99/4، 41/4صفر و یک است. مقادیر آن برابر 

میزان مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی است. نتیجه حاصل از این معیار در جدول 

 ارائه شده است. 9

بین کیفیت مدل ساختاری را موردسنجش قرار  آزمون ارتباط پیش :2بین ارتباط پیش

گیری این  اندازههای  قوی مالک 91/4متوسط و  41/4ضعیف و  41/4دهد که سه مقدار  می

ارائه  9آمده از این معیار نیز در جدول  دست (. نتایج بهHenseler, 2011باشند ) آزمون می

 شده است.

  و   . نتایج معیار3جدول 
 های نگارندگان(  زا )یافته برای متغیرهای مکنون درون 

    زا متغیرهای مکنون درون
 مالک 

   
   

 مالک 

   

 قوی 010/4 قوی 131/4 ظاهری و عملکردیمشخصات 

 قوی 014/4 قوی 441/4 سازی تجاری

 قوی 401/4 قوی 149/4 سازی سبد تحقیق و توسعه تعریف و متعادل

 قوی 110/4 قوی 11/4 ارزیابی تغییرات بازار

 قوی 011/4 قوی 313/4 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیشران

 قوی 141/4 قوی 110/4 توسعههای تحقیق و  ارزیابی پروژه

 قوی 440/4 قوی 314/4 منابع انسانی و مالی

 قوی 444/4 قوی 310/4 مدیریت دانش و سبد تحقیق و توسعه

 قوی 044/4 قوی 393/4 رصد بازار و رقبا

 قوی 499/4 قوی 301/4 دهی ساختار و سازمان

 قوی 414/4 قوی 114/4 های نرم و سخت هوشمند زیرساخت

 قوی 941/4 قوی 404/4 های تکنولوژیک پیشران

 قوی 041/4 قوی 113/4 ارزیابی تکنولوژی

 قوی 041/4 قوی 194/4 مدیریت تکنولوژی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.    

2.    
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1تأیید کیفیت نهایی مدل
 

 94/4، 11/4، 44/4شود. مقادیر  برای بررسی کیفیت مدل ساختاری استفاده می GOFمعیار 

به ترتیب قوی، متوسط و ضعیف توصیف شده است. درواقع این متغیر بین صفر تا یک 

قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. برای نتایج مقدار 

 باشد. قبول مدل می انگر برازش بسیار قابلدهد که بی نشان می GOFرا برای  140/4

 1.4مدل مفهومی الگوی نقشه راه فناوری در صنعت 

 
 . نقشه مدل مفهومی )نگارندگان(1شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. GOF 

برنامه ریزی 
ساختار و 

 سازماندهی

 توانمندی سازمانی•

توانمندی  •
 تکنولوژی

 رصد تکنولوژی•

مدیریت منابع •
 انسانی

 رصد بازار  •

 اجرا

مدیریت •
 تکنولوژی

 مدیریت دانش•

 تحقیق و توسعه•

ساختار و  •
سازماندهی  

 سازمان

 تجزیه و تحلیل

پیشران ها و  •
 محرک ها

ارزیابی تغییرات  •
 بازار

مشخصات ظاهری  •
 و عملکردی

تعریف و متعادل •
سازی سبد تحقیق  

 و توسعه

 نتیجه گیری

ارزیابی پروژه  •
های تحقیق و  

 توسعه

ارزیابی •
  هایزیرساخت 

 نرم و سخت

ارزیابی منابع  •
 انسانی و مالی

ارزیابی •
 تکنولوژی

تدوین ره  
نگاشت  

 تکنولوژی

 تجاری سازی•

طراحی و تولید  •
 هوشمند

ارتقا بهره وری و •
سودآوری و بهبود  

 فرآیند

دیجیتال سازی •
 عرضه محصوالت

منسوخ کردن •
 تکنولوژی
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در مدل مفهومی این مطالعه تعدادی از مواردی که به فهم بیشتر مخاطب در شناخت مسیر 

ریزی، اجرا و  نماید در قالب پنج مرحله برنامه راه تکنولوژی کمک می تدوین نقشه

گیری و تدوین ره نگاشت فناوری به شرح ذیل پرداخته شده است.  وتحلیل و نتیجه تجزیه

ارائه دهی از طریق توانمندی سازمان باهدف  ساختار و سازمان ریزی و در ابتدا به برنامه

به اهمیت   سپس توانمندی تکنولوژی، رصد تکنولوژی باتوجهبهترین منابع فکری مرتبط 

وسیله مدیریت منابع انسانی و رصد بازار جهت  نوآوری در پیشبرد اهداف سازمانی و نیز به

ریزی در راستای پیشبرد اهداف  برنامه حفظ مزیت رقابتی پرداخته شده است. سپس این

شامل شناسایی و انتخاب، ظرفیت جذب فناوری و وسیله مدیریت تکنولوژی که  سازمان به

های فکری و مدیریت  و سرمایه برداری و اکتساب، توسعه و ارزیابی فناوری است بهره

های  به فناوری  دهی سازمان باتوجه دانش، تقویت بخش تحقیق و توسعه و ساختار و سازمان

ها و ارزیابی تغییرات بازار،  نوظهور به اجرا درآمده و در مرحله بعد در قالب پیشران

سازی سبد تحقیق و توسعه مورد  مشخصات ظاهری و عملکردی و تعریف و متعادل

های تحقیق و  گیری از طریق ارزیابی پروژه وتحلیل واقع شده است. در ادامه نتیجه تجزیه

های سخت که اساس ایجاد هوش تجاری و  ن ارزیابی زیرساختتوسعه و همچنی

باشد و نیز  های نرم که موجب پیشرفت مداوم صنعت هوش تجاری در بازار می زیرساخت

ارزیابی منابع انسانی و مالی که از تاثیرگذارترین عوامل رشد سازمانی است و ارزیابی 

راه فناوری  نهایت به تدوین نقشههای نوین و پیشرفته انجام پذیرفته است و در  فناوری

وری و سودآوری  سازی و طراحی و تولید هوشمند، ارتقا بهره به تأثیر آن بر تجاری  باتوجه

سازی عرضه محصوالت و منسوخ کردن تکنولوژی پرداخته شده  و بهبود فرایندها، دیجیتال

کمک به شناسایی،  ریزی جهت راه فناوری، یک فرایند برنامه به اینکه نقشه  باتوجهاست. 

ها و  ای از نیازمندی های فناوری در راستای برآوردن مجموعه انتخاب و توسعه گزینه

توسعه در  های درحال همچنین کشف و برقراری ارتباط بین بازارها، محصوالت و فناوری

نگری و نیز تسهیل  طول زمان است؛ بنابراین برای اجرای بهتر مراحل فوق و باهدف آینده

 راه فناوری بپردازد. گیری هر سازمان بایستی به تدوین نقشه صمیمامر ت
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 0.4الگوی نقشه راه فناوری در صنعت 

، الگویی متناسب با نیاز 0.4راه فناوری صنعت  در این پژوهش جهت تدوین و ترسیم نقشه

صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی پیشنهاد شده است که فازهای آن به شرح 

 باشد: میزیر 

 ریزی فاز اول: مقدمات و برنامه

 های آن شناسایی اهداف و اولویت 

 مطالعات اولیه 

 فاز دوم: اجرا

 ها تعیین گروه خبرگان درون سازمان جهت تکمیل پرسشنامه

 وتحلیل فاز سوم: تجزیه

 ها با روش دلفی فازی غربالگری پرسشنامه 

 روش  ها و متغیرها با ها و تعیین مؤلفه تحلیل پرسشنامهPLS 

 گیری فاز چهارم: نتیجه

 انتخاب قالب نقشه راه فناوری متناسب با نیاز صنعت 

در صنایع تجهیزات نیروگاهی و تأمین  1.4راه فناوری صنعت  فاز پنجم: تدوین نقشه

 انرژی

راه فناوری  های مؤثر بر تدوین نقشه افزار که نشانگر ابعاد و مؤلفه به خروجی نرم  باتوجه

های  راستاسازی طرح راه چندالیه برای یکپارچه و هم به نقشه  و باتوجه است 0.4صنعت 

توان  را می 0.4، الگوی نقشه راه فناوری صنعت 0.4های نوین صنعت  استراتژیک با فناوری

 تدوین نمود. 1در قالب شکل 
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های فناوری  در این پژوهش، پیشرفت 0.4راه فناوری صنعت  در راستای تدوین نقشه

های فناوری در آینده  بینی مسیر پیشرفت راستا با تولید محصول در آینده و همچنین پیش هم

برداری و سپس  در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ابتدا شناسایی و انتخاب فناوری و بهره

شده و پس از اکتساب آن به ارزیابی و انتخاب فناوری و  اشاعه و توسعه فناوری مطرح

ب فناوری از طریق صنعت موردنظر پرداخته شده است و درنهایت همچنین ظرفیت جذ

های  باشد که تمامی این موارد بر محصول و فناوری مبحث حفاظت فناوری مطرح می

شود سطح منابع از ساختار  موجود سازمان و برنامه تحقیق و توسعه تأثیر گذاشته و سبب می

منابع انسانی و مالی را در برگیرد.  های نرم و سخت هوشمند و دهی تا زیرساخت و سازمان

های تحقیق و توسعه ورود کرده و از این راه در سطح تحقیق و  سپس به الیه بعدی برنامه

سپس سبد تحقیق و  های تحقیق و توسعه پرداخته شده است. توسعه نسبت به ارزیابی پروژه

اخته شده و زمینه را سازی کرده و به مدیریت دانش و توسعه پرد توسعه را تعریف و متعادل

برای ورود به بخش فناوری سازمان مهیا کرده است که درنهایت به ارزیابی مدیریت 

شود. در ادامه به سطح و الیه بعدی یعنی ساخت محصول و تولید  فناوری پرداخته می

سازی سازمان و محصوالت آن  واردشده و با مشخصات ظاهری و عملکردی به تجاری

های تکنولوژیک و با استفاده از  ترتیب با ورود به مرحله پیشران این بهشود و  پرداخته می

بررسی ساخت محصوالت از حیث اقتصادی به این معنی که ساخت محصول 

صرفه بوده و باکیفیت باال و کمترین هزینه نسبت به تولید آن اقدام نموده و در  به مقرون

به خرید محصوالت ترغیب نموده و  سطح جامعه نیز با تبلیغات صحیح، مشتریان را نسبت

های دولت در خصوص سودآوری را دنبال کرده که تمامی این روند مرهون  سیاست

 باشد. می 0.4های نوآورانه صنعت  فناوری

بایست به رصد بازار از دیدگاه تقاضای مشتریان نسبت به  در این راستا شرکت می

توسط رقبا را نیز رصد کرده  های ساخت محصول محصوالت پرداخته و همچنین سیاست

تا وارد فضای رقابتی بازار شده و با بررسی تغییرات بازار نسبت به تولید محصوالت 

صرفه برای مشتریان اقدام کند؛ بنابراین در بازار رقابتی  به باکیفیت باال و هزینه پایین و مقرون
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مان خود را در بازار های مناسب تداوم بقا ساز ورود نموده و با تصمیمات درست و سیاست

 رقابتی تضمین کند.

 
 )نگارندگان( 0.4 در صنعت. الگوی نقشه راه فناوری 1شکل 

 

شناسایی 
 تکنولوژی

 
 

ی
وژ

ول
کن

ز ت
ت ا

اظ
حف

 

بهره برداری 
 تکنولوژی

اشاعه و 
توسعه 

 تکنولوژی

 محصول

 های کالن کسب و کار هوشمندها و استراتژیتدوین سیاست

ارزیابی و 
انتخاب 

 تکنولوژی

اقتصادی/ اجتماعی/ سیاسی/ 
 تکنولوژیک

ارزیابی تغییرات بازار / رصد بازار و 
 رقبا

ها / پیشران
 هامحرک

 

 بازار

 

 تجاری سازی مشخصات ظاهری و عملکردی

اکتساب 
 تکنولوژی

 فناوری

های برنامه
تحقیق و 

های ارزیابی پروژه توسعه
 تحقیق و توسعه

تعریف و متعادل 
سازی سبد تحقیق 

 وتوسعه

مدیریت دانش و 
سبد تحقیق و 

 توسعه

 

 مدیریت تکنولوژی ارزیابی تکنولوژی

ظرفیت جذب 
 تکنولوژی

 منابع

 ساختار و سازماندهی
های نرم و سخت زیر ساخت

 هوشمند

منابع انسانی و 
 مالی

 زمان
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 گیری بحث و نتیجه

راه  اصلی این پژوهش شناسایی و غربالگری عوامل مؤثر بر ارائه مدل تدوین نقشههدف 

در شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی است. در پاسخ به  0.4فناوری صنعت 

این سؤال و هدف اصلی، نتایج تحقیق با استفاده از روش دلفی فازی نشان داد که این 

 بعد ارائه کرد. 4مؤلفه و  40شاخص،  04توان در  عوامل را می

 های تکنولوژیک، هوشمندی و رصد تکنولوژی دارای بیشترین  در مؤلفه پیشران

های  شود که کارگاه تخصصی آموزش مشخصات فناوری ضریب تعیین است پیشنهاد می

شده و نسبت به ارتقا سطح  در راستای توسعه نقشه راه فناوری تشکیل 0.4نوین صنعت 

 این ابزار اقدام شود. دانش کارکنان به

 وکار ضریب  های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، استراتژی کسب در مؤلفه پیشران

 0.4شود سازمان برای اجرایی کردن تحوالت صنعت  تعیین باالتری را داراست. پیشنهاد می

سازی کارکنان خود برای ایجاد ارزش و فرهنگ حاصل از آن در سازمان اقدام  به آماده

 رایط تبدیل سازمان سنتی به مدرن را فراهم آورد.کرده و ش

  در مؤلفه ارزیابی تغییرات بازار، ضریب تعیین انتخاب و رصد هوشمند محصول

سازی در ایجاد  به اهمیت هوشمندسازی و دیجیتال  شود باتوجه باالتر است. پیشنهاد می

ستای آن و برای تداوم های الزم در را ریزی و آموزش ها، برنامه مزیت رقابتی برای سازمان

 ها قرار گیرد. در عرصه رقابت موردتوجه ویژه سازمان

  در مؤلفه رصد بازار و رقبا ضریب تعیین شناسایی امکانات و اطالعات رقبا باالتر

ها سطح دانش خود و کارکنان سازمان را نسبت به  شود مدیران سازمان است. پیشنهاد می

 از این طریق نقاط ضعف و قوت رقبا را تحلیل کنند؛های هوشمند ارتقا بخشیده و  فناوری

 های هوشمند باالتر  در مؤلفه مشخصات ظاهری و عملکردی، ضریب تعیین پلتفرم

ها سطح دانش خود و کارکنان را نسبت به  شود مدیران سازمان است. پیشنهاد می

 های کوچک ارتقا دهند. ها و پروژه های هوشمند از طریق کارگاه فناوری
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  سازی نیز ضریب تعیین آماده ساختن بازار برای پذیرش  مؤلفه تجاریدر

شود تبلیغات بیشتری در سطح سازمان جهت آمادگی  تکنولوژی باالتر است. پیشنهاد می

 های نوین صورت پذیرد. پذیرش تکنولوژی

  در مؤلفه ارزیابی تکنولوژی، بیشترین ضریب تعیین را استراتژی تکنولوژی

به اهمیت تدوین استراتژی تکنولوژی برای دستیابی به   شود باتوجه میداراست. پیشنهاد 

گرفته و  سازی و انتخاب استراتژی سازمان تعلق مزیت رقابتی بودجه کافی برای تقویت بهینه

وکار موردحمایت مدیران اصلی سازمان  استراتژی تکنولوژی برای تمامی واحدهای کسب

 .قرار گیرد

 ی، ضریب تعیین نحوه اکتساب تکنولوژی باالتر است. در مؤلفه مدیریت تکنولوژ

 شود سازمان بخش تحقیق و توسعه خود را تقویت و حمایت نماید. پیشنهاد می

 های تحقیق و توسعه نیز، ضریب تعیین مدیریت ریسک  در مؤلفه ارزیابی پروژه

ریسک و  ها حاصل از به اینکه سود سازمان  گردد باتوجه پروژه باالتر است. پیشنهاد می

های مدیریت  ها در عدم موفقیت در مدیریت ریسک است؛ بنابراین سازمان قابلیت ضرر آن

 ریسک را به معیارهای ارزیابی خود بیفزاید.

 سازی سبد تحقیق و توسعه، ضریب تعیین شناسایی،  در مؤلفه تعریف و متعادل

وکار باالتر است.  بهای تحقیق و توسعه در راستای استراتژی کس ارزیابی، انتخاب پروژه

ها حاصل تحقیق و رشد نوآوری و پیشرفت  ازآنجاکه مزیت رقابتی و پیشرفت سازمان

ها بایستی واحد تحقیق و توسعه خود را  تولیدات و خدمات است، بدین ترتیب سازمان

 حمایت بیشتری کنند.

  در مؤلفه مدیریت دانش و سبد تحقیق و توسعه، ضریب تعیین شناسایی دانش و

شود سازمان فرایندهای مناسب مدیریت دانش را  کارگیری آن باالتر است. پیشنهاد می به

های هر یک از کارکنان همراه با تجارب پیشین برای بهبود  اخذ کرده و از دانش و خالقیت

 فرایند تولید و حفظ جایگاه رقابتی و ارتقا نوآوری استفاده کند.
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 ها  داده ضریب تعیین مدیریت کالن های نرم و سخت هوشمند در مؤلفه زیرساخت

ها بر رشد سازمان و تولیدات کیفی، مزیت  به تأثیر آن  شود باتوجه باالتر است. پیشنهاد می

گذاری و آموزش  رقابتی، ارتقا نوآوری و ایجاد اشتغال، سازمان در راستای آن به سرمایه

 متخصصین اقدام نماید.

 کارگیری منابع انسانی خبره  ب تعیین بهدر مؤلفه منابع انسانی و مالی نیز، ضری

شود سازمان عالوه بر  سازی باالتر است. پیشنهاد می بامهارت هوش مصنوعی و دیجیتال

های نوین به کارکنان فعلی خود، نسبت به استخدام کارکنان خبره اقدام  آموزش فناوری

 نماید.

 هوشمند باالتر های ارزیابی  دهی، ضریب تعیین روش در مؤلفه ساختار و سازمان

های  های هوشمند، فرایند تولید توسط حسگرها و دوربین ها و کارخانه است. در سازمان

گردد؛ بنابراین  هوشمند برای بهبود و امنیت عملکرد تولید و پیشگیری از ضرر، بررسی می

های الزم در قالب  ها، بایستی آموزش به اهمیت ارزیابی هوشمند در سازمان  باتوجه

 های آموزشی و عملی به کارکنان منتقل شود. کارگاه

راه فناوری  های متفاوت تنها به ادبیات و انواع نقشه این در حالی است که در پژوهش 

در تعدادی از (. Carlos et al., 2018) های گوناگون تدوین آن پرداخته شده و روش

ها پرداخته شده  های فناوری مختلف و مزایا و معایب آن راهها نیز به مقایسه نقشه پژوهش

راه فناوری  فقط خروجی نقشه در برخی دیگر نیز(. 4911آقایی و همکاران،  است )عبدلی

(. یا به لزوم تدوین Smirnova et al.,2018در یک حوزه موردبررسی قرار گرفته است )

 (.4914روی و شکیبامنش، نقشه راه فناوری در زمینه خاص اشاره شده است )اخ

در پاسخ به سؤال فرعی اول، نتایج پژوهش نشان داد که شرکت ساخت تجهیزات 

نیروگاهی و تأمین انرژی از اوایل دهه هشتاد برنامه وسیع کسب دانش و تکنولوژی 

موردنیاز خود را از طریق فعال نمودن بخش تحقیق و توسعه سازمان مدنظر قرار داده و با 

سازی عملکرد و بهبود  ای سبب بهینه های تحقیقاتی و توسعه رورت انجام فعالیتتأکید بر ض
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های  های آتی لحاظ نموده است تا با رصد تکنولوژی ها را در پروژه خدمات شده و آن

 های نوین همراه گردد. نوین بتواند با سیر تحوالت تکنولوژی

رود و تداوم در بازارهای در ارتباط با سؤال دوم نیز بایستی بیان نمود که کلید و

های  باشد چراکه ویژگی می 0.4های نوین و هوشمند صنعت  رقابتی استفاده از تکنولوژی

هوشمند و دیجیتال آن شکل زندگی و مشاغل و همچنین تقاضای مشتریان را تغییر داده 

است؛ بنابراین هر سازمان بایستی با تقویت بخش تحقیق و توسعه خود و رصد 

به تولید محصوالت  0.4های هوشمند صنعت  ای نوین و با استفاده از ویژگیه تکنولوژی

ها و افزایش سودآوری سازمان خود  تر پرداخته و از این طریق به کاهش هزینه باکیفیت

 کمک نماید.

 ها ها و پیشنهاد محدودیت

های هوشمند آن در حفظ  و فناوری 0.4طورکلی در ادبیات موجود، نقش کلیدی صنعت  به

شرکت ساخت . وری مغفول مانده است مزیت رقابتی سازمان و افزایش سودآوری و بهره

، نسبت 0.4راه صنعت  تجهیزات نیروگاهی بایستی با استفاده از عوامل مؤثر در تدوین نقشه

های کاری اقدام نموده و علیرغم  سازی فناوری در محصوالت و سیستم به تسهیل یکپارچه

ه دهد سیر تکامل داخل هر الیه کشف شود و همچنین در های داخلی اجاز وابستگی

مربوط به شرکت مذکور هم عرضه و هم تقاضا نمایش  0.4راه فناوری صنعت  نقشه

 گیرد. شده و تعادل بین بازار و فشار فناوری، موردتوجه قرار می داده

انجام شده است، پیشنهاد  0.4راه فناوری با رویکرد صنعت  در این پژوهش نقشه

راه فناوری با رویکرد تحول دیجیتال در صنایع  های آتی نقشه شود که در پژوهش یم

چنین، در این پژوهش به  ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی انجام پذیرد. هم

 0.4راه فناوری صنعت  ها و متغیرهای مؤثر در ارائه مدل تدوین نقشه شناسایی ابعاد و مؤلفه

توان این  یروگاهی و تأمین انرژی پرداخته شده است. میدر صنایع ساخت تجهیزات ن

پژوهش را در صنایع دیگر کشور نیز با استفاده از متخصصین و خبرگان آن صنعت انجام 

های نوین و پیشرفته در ارتباط هستند  هایی که با تکنولوژی داد و جامعه آماری را به سازمان



 0110پاییز  | 10شماره | یازدهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 101

ساز بر  افزارهای شبیه ها و نرم ای مختلف را با روشها و متغیره تعمیم داده و اثر ابعاد و مؤلفه

 هم بسنجند. روی

 تعارض منافع

 باشد. این تحقیق دارای تعارض منافع نمی 

 سپاسگزاری

های علمی حمایت نمودند  از اساتید و مشاور محترم که مرا در امر پژوهش و فعالیت 

 سپاسگزارم.
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 منابع
های یک  (. ارائه مدل تدوین نقشه راه فناوری4913اخروی، امیرحسین و شکیبامنش، علیرضا. )

 .Doi: 10. 14-441، 4، دوره هفتم، شماره توسعه فناوریفصلنامه سامانه پیشرفته. 

2104/JTDM. 2019. 2860. 1966 
. شماره سرافراز(. مدیریت تحقیق و توسعه. کرج: 4913خمسه، عباس و عصاری، محمدحسین. )

 413/11بندی دیویی:  ، رده1301413شناسی ملی:  کتاب

(. مدیریت فرایند انتقال تکنولوژی. 4911خمسه، عباس و فراهانی فر، فروغ و فروزان مهر، مجید. )
 .114/993بندی دیویی:  . ردهسرافرازکرج: 

(. ترسیم نقشه راه فناوری با 4913دهقان نیری، محمود و آذر، عادل و جاوید میالنی شایان. )
فصلنامه علمی مزارع نوین ایرانیان.  های راهبردی: شرکت گیری از رویکرد گزینه بهره

 .https: //civilica. شناسه ملی: 4-11، 9، شماره 49، دوره بهبود مدیریت

com/doc/1226230. JR_BEHMD-13-3_00 
ران: سازمان ترجمه؛ مرشدی، مصطفی. تهنقشه راه تحول دیجیتال. (. 4911راجرز، دیویدال؛ )

 0441/413بندی دیویی:  مدیریت صنعتی. رده
بندی  ، تهران: علمی و فرهنگی. ردهمدیریت تکنولوژی(. 4914و خمسه، عباس. ) رادفر، رضا

 .0441/413دیویی: 
بندی  قد، علیرضا. تهران: آرتا. رده ترجمه: کمانانقالب صنعتی چهارم، (. 4914شواب، کالوس. )

 .440/993دیویی 
آشنایی با نقشه راه، ره (. 4911آقایی، حمید و بهشتی نیا، محمدعلی و عباسپور، ابوالفضل. ) عبدلی

بندی دیویی:  تهران: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. رده نگاشت فناوری،
41/444. 

استفاده از نقش راه  (.4910غالمی، یاسمن و صمدی مقدم، یحیی و رفیعی، سید رضا. )
ر مدیریت تکنولوژی با محوریت مغز افزار، همایش سراسری مباحث پژوهی د آینده

 :CPIM01_127: https( مقاله. COI. شناسه )کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری

//civilica. com/doc/374538/ 
(، مدل مفهومی اکتساب 4913پور، مهدی و بیات ترک، امیر و حقیقت منفرد، جالل. ) کریمی

 فصلنامه علمی مطالعات مدیریتویکرد تحلیل و مدیریت ریسک. فناوری پیشرفته با ر
 .doi: 10. 22054/ims. 491-410، بهار، 11، سال هفتم، شماره وکار هوشمند کسب

2019. 9986 

https://civilica.com/doc/1226230
https://civilica.com/doc/1226230
https://civilica.com/doc/1226230
https://www.doi.org/10.22054/ims.2019.9986
https://www.doi.org/10.22054/ims.2019.9986
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سازی موفق  (. استراتژی پیاده4913د. )زاد، حسین و تارخ، محمدجعفر و تقوی فرد، محم معین
فصلنامه علمی و های هوشمند سالمت مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات،  تکنولوژی

 IRDOI: 958-479-652-014. 91-01، پژوهشی مدیریت بحران

های  (. نوآوری، عرصه تعامل بازیگران نوآوری با تکنیک4913مندگاری بامکان، علی محمد. )
 .13-41(. 93) 41، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتیوری. مدیریت نوآ

نقشه راه فناوری برای استراتژی و (. 4911جی و آیزمن، رالف و فال، رابرت. ) موهرل، مارتین
مترجم؛ توکلی، غالمرضا و صفدری، مصطفی و سالمتی،  نوآوری )ترسیم مسیر موفقیت(

 .140/413بندی دیویی:  علی، تهران: کتاب مهربان نشر. رده
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