
 

 

 

 

جهت استناد  . جهت مشاهده متن كامل مقاله است و اين فايل ويراستاري نشده

ترس قرار خواهد ويراستاري شده در نوبت انتشار مقاله در دس، فايل استفاده نشود

 گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

اي هفرصت تبیین و صنعتی انقالب چهارم موج ياچندرشته یلتحل

 یاتعمل يريتمدروي پیش

 چکیده

تحت تاثیر  یاتعمل یریتمدموضوعات زیادی را از جمله ، پژوهش و عمل یعرصهدو چهارم در  یصنعت انقالب یشرفتپ

. است رشد درمیان پژوهشگران تبدیل شدهدر حال  و نوظهوررو به موضوعی های پیشو فرصت ی ابعاد آنلعهو مطاداده قرار

مروری  که به کمک است یاتعمل یریتمد حوزۀدر  جدید ی تحقیقاتیهافرصتو  هانگرشهمین  تبیین، نیز نوشتاراین هدف 

 مطالعات یلتحل به، بنابراین در ابتدا. انجام خواهد شد لفمخت یهارشته میاندر  یموج چهارم انقالب صنعت بر مطالعات

 ین، در نهمزمینه اینمحققان در  هاییدگاهبا د ییآشنا ی. براانقالب صنعتی چهارم پرداخته خواهد شد زمینۀدر  شدهانجام

کنترل و  یات،عملدر  یقتحق یات،عمل یریتمد یع،صنا یمهندس پژوهشگران از 2019در آگوست  ینبرل  IFAC MIMکنفرانس 

 یلو تحل ینظرسنج هاییافته. با استفاده از شده استانجام  یسطح جهان در یارشتهینگسترده و ب ینظرسنج یکعلم داده 

انقالب صنعتی را به تصویر  یفعل یتوضع که شده استارائه  قابل درکی یو مفهوم یساختار یهاچارچوب ،مبانی نظری

دراختیار  استخراج و یاتعمل یریتمد زمینهدر  را جذاب پژوهشی یهافرصت این مبانی، ی. درنهایت بر پایهکشیده است

 .داده استمندان قرار پژوهشگران و عالقه

 «یديكل واژگان»

 کنترل یات،در عمل یقتحق ،علم داده یع،صنا یمهندس یات،عمل یریتمد چهارم، صنعتی انقالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Researchers' perspectives on Industry 4.0: multidisciplinary analysis and 

opportunities for operations management 

ABSTRACT 

 While Industry 4.0 has been trending in practice and research, operations management studies 

in this area remain nascent. We intend to understand the current state of research in Industry 

4.0 in different disciplines and deduce insights and opportunities for future research in 

operations management. In this paper, we provide a focused analysis to examine the state-of-

the-art research in Industry 4.0. To learn the perspectives of researchers about Industry 4.0, 

we conducted a large-scale, cross-disciplinary and global survey on Industry 4.0 topics among 

researchers in industrial engineering, operations management, operations research, control, and 

data science at the 9th IFAC MIM 2019 Conference in Berlin in August 2019. Using our 

survey findings and literature analysis, we build structural and conceptual frameworks to 

understand the current state of knowledge and to propose future research opportunities for 

operations management scholars. 
Keywords 

Industry 4.0, operations management, industrial engineering, data science, operations research, 

control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

رت به ضرو با توجهر و بروز در زمینه مدیریت عملیات است. این پژوهش یکی از مقاالت معتببرگرفته از  رو، یشِپ ترجمه

 25نگارش و در  ،چهارم انقالب صنعتی موجدر های مدیریت عملیات شیوه های دیجیتال درفناوری تغییر و تحوالتتبیین 

از  هم ،نکته قابل توجه آن است که این پژوهش منتشر شده است. دیتول قاتیتحق یالملل نیبدر نشریه  2020آگوست سال 

 است بهره برده های مختلفمیان اساتید حوزه نظرسنجیهم از ارم انقالب صنعتی و پژوهشهای انجام شده در حوزه موج چه

 یمقالهاز این  مناسبترجمه برآن بوده تا یک  سعی شده است. ای ارائهنتایج آن بر مبنای یک تحلیل چندرشته حیثاز این  و

 تکنولوژیکبا سیر تحوالت ات، همگام دیریت عملیدر زمینه مپژوهشی  جدید را با موضوعاتمندان تا عالقه  شودارائه  کاربردی

نظران برتر حوزه صاحباساتید و از  ،این مقاله 1یسندگانکه نو. الزم به ذکر است سازدهمسو  انقالب صنعتی عصر چهارم

دسترسی ی اصلی )زبان انگلیسی( قابل که شرح مختصر فعالیتهایشان در انتهای مقاله هستند زنجیره تامینمدیریت عملیات و 

 .است

شده  یلتبد ینتأم یرهو زنج یدتول یهاشبکه در یتحوالت جار یفتوص یبرا رایج یاصطالح به یموج چهارم انقالب صنعت

 ینمونهدو به عنوان )را  3یمنسو ز 2یآئود مثالبرای  دارد. یطو مح کاری ینۀبه زم یآن بستگ یقدق یفحال، تعر یناست. با ا

 یمونتاژ سنت هاییستمس جای به آلمان 4وورتمبرگ-ندر بادِ ی. کارخانه هوشمند آئودیریددر نظر بگ (فناورانهتحوالت  از متأثر

 آئودی،) کندیاستفاده م ترکارآمد الح ینو در ع یسفارش ،منعطف یندهای، از فرآاست غیرمنعطفکه دربرگینده یک معماری 

 و 5یااش ینترنتا ،عامل بازیستمبا استفاده از س خود یهانهدر کارخا ی عملیات،بمنظور مدیریت یکپارچه هم یمنس(. ز2019

 یمنس،)ز کندتحلیل می یشرفتهپ بصورترا  مختلف هایدستگاهو  های سامانههاداده ،6رسفِمایندِ بنام یابر یدپلتفرم تول یک

2019.) 

 نیز ی آکادمیک()حوزه یدانشگاه یهادر رشته ی عمل و کاربرد()عرصه صنعتعالوه بر  ،یموج چهارم انقالب صنعت یفتعر

 همچونبا اصالحاتی  یموج چهارم انقالب صنعت ؛کنترل و علم داده یریت،مد ی،مانند مهندس ییهادر رشته. استمتفاوت 

                                                           
1 Dmitry Ivanov, Christopher Tang, Alexandre Dolgui, Daria Battini, Ajay Das 
2 Audi 

3 Siemens 

4 Baden-Württemberg 
5 IoT  

6 MindSphere 

 



 

 

 ,Yinشناخته شده است ) ؛و تحوالت بازار 1یاتعمل یریتتوسعه مد ،یسازمانمعماری مجدد  یطراح ،فناورانه یهایشرفتپ

Stecke and Li 2018 Tang, و Veelenturf 2019 Oztemel, و Gursev 2020زیپیکار یریت،مد ۀ(. به عنوان مثال، در حوز 

 کنند: یم یان( ب2018) 2همکارنشو 

 به پدیده ایناشاره دارد.  در صنعت موردنظرارزش  خلق برای یااش ینترنتا هاییبه ادغام فناور یموج چهارم انقالب صنعت»

 استفادهرقابت بهتر  یبرا یرمتمرکزمتصل، هوشمند و غ یجیتالی،ارزش کامالً د هاییرهزنج ازتا  دهدمی نامکا یدکنندگانتول
 این یبرا  الزمییِتواناکسب  البته. دهداختیارشان قرار می در را تریو سازگار یرپذانعطاف کاروکسب هایمدل همچنین. کنند

 عملی و با مداومت، که در طول زمان است مدون وهدفمند  یاستراتژ یک مندنیاز پویا یطمح یکبا  تعامل و یتحوالت تکامل

 .«خواهدبود

 یفِتعار ینکنند. ایم یفتعر «یجیتالد یدبه تول ینیماش یدتحول از تول»را  چهارم ی( انقالب صنعت2020) 4گورسوو  3ازتمل

 استو هر بخش از صنعت متفاوت هر رشته  در یقاتتحق نتایج د کهندهینشان م یچهارم انقالب صنعت موجمتفاوت از 

(Ivanov et al. 2016, Liao et al. 2017, Panetto et al. 2019.) 

 Ivanov, Dolgui, and Sokolov 2019; Tang and) یبر موج چهارم انقالب صنعتاندکی ، مطالعات عملیات مدیریت حوزهدر 

Veelenturf 2019; Calzavara et al. 2020; Olsen and Tomlin 2020) ه استنشان داد اخیر هایپژوهش. انجام شده است 

داشته تمرکز  یدتول یینهزم در یفناور یبر کاربردها عملیات مدیریت تحقیقات عمدۀچهارم،  یکه در چارچوب انقالب صنعت

چهارم را به  موج ،یقاتتحق ی. برخیو هوش مصنوع یشرفتهپ یکروبات ین،بالک چ یا،اش ینترنتا ،5هافزود تولیدمانند  ،است

در  ینو تأم یدتول هاییرهدر زنج یسازمان یریتاصول مد و هایورافن ،موج این . ازطرفیاندکرده یمعرفانقالب  یکعنوان 

 ;Mittal et al. 2018; Xu, Xu, and Li 2018) به هم مرتبط کرده استرا بصورتی یکپارچه  یکمویستاول قرن ب یهادهه

Frank, Dalenogare, and Ayala 2019یفتعر یک نبود علتبه بنابراین . شده استتمرکز  رویکردهمین بر  نیزمقاله،  ین(. در ا 

 :شده است یفتعر یربه صورت ز عملیات مدیریت یدگاهاز د صنعتی انقالب چهارم موجمنسجم، 

 ایشبکه برای مهم زیربنایی که ییریتو اصول مد یسازمان یممفاه ها،یفناور تمامیعبارت است از  یموج چهارم انقالب صنعت

 تغییرات با و پویا بوده ،ساختاری نظر از کند. پس،می فراهم را هاداده بر مبتنی و پایدار و پذیرانعطاف گو،پاسخ صرفه،بهمقرون

 پیش دخو هایقابلیت و هامؤلفه مجدد تخصیص و سریع بازآراییِ طریق از همچنین و است سازگار تقاضا و عرضه محیط در

 .  رودمی

 هنوز مدیریت و فناوری تلفیق و ینظر شالودۀ، اما شده است شامل نیز را یریتو مد یفناور ،ما از موج چهارم یفاگرچه تعر

 هایرشته یکردهایرو از ترکیبی یا ادغام را بصورتچهارم  صنعتی انقالب ،تا کنون مقاالتطور خاص، . بهاست راه ابتدای در

زیادی های تفاوتکنترل و علم داده  یریت،مد ی،مهندس هاییدگاهد کهدرحالی. اندی( مطالعه نکردهاندرشته)تحلیل چ گوناگون

 در عملیات مدیریت زمینه در مختلف هایرشته یکردهایرو یرسد بررسیبه نظر م بنابراین. باشندداشتههم توانند با می

 و مهم باشد. یچهارم ضرور موج چارچوب

                                                           
1 Operations management 

2 Piccarozzi ،Aquilani & Gatti 
3 Oztemel 
4 Gursev 

 شود. یاطالق م یسه بعد نتیو پر عیسر ینمونه ساز ندیاست که به فرآ یدیجد یاصطالح علم 5



 

 

 یبرا را ییهاها و فرصتینشمختلف است که ب یهاچهارم در رشته موج مطالعات یفعل یتوضع یبررس همقالاین  اصلی هدف

 :از اندعبارت پژوهش این هایپرسشبه طور خاص،  .داده است ارائه یاتعمل مدیریت حوزهدر  آتی یقاتتحق

 ؟است بوده چهمختلف  یهاتهرش در یموج چهارم انقالب صنعت به مربوط یقاتدر تحق علمی هایپیشرفت آخرین (1

 یقات، کنترل و علم داده( در تحقیاتعمل یریتمد ی،مختلف )مهندس یهارشته هاییدگاهد هایشباهتها و تفاوت (2

 یست؟چ یچهارم انقالب صنعت موج

 اند؟کدام یعصر چهارم انقالب صنعت در عملیات مدیریت یبرا جدید یقاتیتحق یهاموضوعات و فرصت (3

شده در ارائه یکردمشابه رو شده است کهاستفاده  نظریمبانی یلهمراه با تحل اکتشافی، از روش هاپرسش ینا یبررس یبرا

خود به  ینشتوسعه ب یطور خاص، برا. بهبوده است( 2015) و همکارش 2اسپیروپرو و( 2012) 1همکارانشو  تانگمطالعات 

 عصردر  عملیات مدیریت یقاتدر تحق علمی هایپیشرفت یفعل یتبه منظور درک وضع دا،. ابتشده است یهدو منبع داده تک

 اصلی یمحتواراستا،  ینا در .پرداخته خواهد شدشده نظری و پیشینه تحقیقات انجامبه بررسی مبانی، صنعتی انقالب چهارم

و کنترل  یریتمد ی،سازلدرباره مد که- 1IFAC3کنفرانس  ین، در نهمسپس. اندشده بندی()خوشه یبندو گروه ییشناساها آن

محققان  یانچهارم در م صنعتی انقالبموضوعات  دربارۀ -برگزار شد 2019اوت  30تا  28( بود و از MIM 2019) یدتول

. استشدهانجام  المللیبینو  یارشتهینب ینظرسنج یک ؛دهکنترل و علم دا یات،در عمل یق، تحقیاتعمل یریتمد یع،صنا یمهندس

 یهافرصت ی، برخنظریمبانی محتوای یلتحل از آمده دست هب یهاخوشه با ینظرسنج یهادادهترکیب  کمکب هم پایان در

 .شده است شناسایی صنعتی انقالب چهارم عصردر  عملیات مدیریت یقاتیتحق

 یاچند رشته ینظرسنج یجنتا ،سپس. آورده شده است صنعتی انقالب چهارم موجمربوط به  نظریمبانی ،خالصهطور به ادامه در

 نوظهور یقاتیِتحق یهافرصت تبیین به مربوطه یارشتهچند هاییهمکار با تحلیل بعد از آن. شدخواهد دادهشرح کنفرانس 

 .شدآورده خواهدپژوهش بصورت خالصه ی اصل یجنتا نیز نهایت در .شدپرداخته خواهد

 چهارم یدر موضوع انقالب صنعت تحقیقات جديدترين -1

 طور به ینهمچن .شدخواهدتمرکز  یاتعمل یریتمد موضوعبر  سپسو چهارم  یانقالب صنعت مطالعه مبانی نظریابتدا به 

سپس با استفاده  و خواهد شد انجام( 2019سپتامبر  24)در  4اسکاپوسداده  یگاهمند در پانظام یسنجکتاب یلتحل یک زمانهم

 صنعتی انقالب چهارم عصرمطالعات  پیرامون پژوهش پیشینۀVOS5 (0092van Eck and Waltman,  ) رخدادیهمتحلیل از 

 . خواهد شد تحلیلوتجزیه

 چهارم یانقالب صنعت نظري یاتادب يجستجو 1-1

                                                           
1 Sodhi, Son & Tang 

2 Schoenherr  & Speier-Pero 
ارائه و  کنفرانسهایی انجام داده است که در یفناورتا عمل در زمینه  یاز تئور یمختلف یها تیفعال IFAC گروه مشاوره سال، 60از  شیب یبرا 3

 www.ifac-control.orgتوانید به وبسایت این کنفرانس مراجعه نمایید: برای اطالعات بیشتر می .ی را منتشر کرده استمقاالت

4 SCOPUS 

5 VCA; www.vosviewer.com 

 

http://www.vosviewer.com/
http://www.vosviewer.com/
http://www.vosviewer.com/
http://www.vosviewer.com/
http://www.vosviewer.com/


 

 

انجام  «Survey» یا و «Literature Review» فیلتر با «Industry4.0» یدیکل واژگانبا استفاده از  اسکاپوس یتجستجو در سا

 ورا به همراه داشت  یجهنت 308 یزبه مقاالت و مجالت ن جستجو. محدود کردن استهآمد دست به یجهنت 692و  شده است

 یجهنت 191آن را به  «کامپیوتر علوم» و «گیریتصمیم علوم» ،«مهندسی» ،«یریتوکار و مدکسب» هایینهبه زم آنمحدود کردن 

 .داد نشان را تکرار بار 4با حداقل  یجرا ییدکل واژه 80 آنها، یرو VOSهمزمان  یلتحل درنهایت. تقلیل داد

  یهاخوشه 1است. شکل  آمده 1در شکل ( «پژوهش پیشینه» و «نظرسنجیمرتبط ) یرغ یدیکل واژگانپس از حذف  یجهنت

در  1شده در شکل ییشناسا یهااز خوشه یکدر هر  یدیواژگان کل یل. تحلاستشدهداده نشان  1چهارم موجمقاالت  اصلی

 یاصل یانجر»سه  همچنین. کرده استچهارم را فراهم  موجمختلف موضوعات  تفکیکامکان  آمده است که مختلف یهارنگ

 :اند ازعبارتکه  شودمیمشاهده  1بصورت مشخص در شکل  «یقاتتحق

 تیری، مد2ناب یریت)مانند مد یاتدر عمل یقو تحق یاتعمل یریتمد ،ینتأم یرهرنگ قرمز(: زنج به) یریتمد یانجر (1

 (یو نگهدار یزیربرنامه بندی،زمان ین،تأم یرهزنج

 (یو نوآور یداریپا یجیتال،د ینتأم یره، زنجیابر ید(، )به عنوان مثال، تولیرنگ آب به) یسازمان یانجر (2

 ی،هوش مصنوع یا،اش ینترنتبنفش، سبز و زرد(: موضوعات علم داده )به عنوان مثال ا یرنگ ها به) یفناور یانجر (3

مواد  یدتول یون،)به عنوان مثال اتوماس یکو مکان ایعصن یها(، مباحث مهندسداده یریتو مد هیادگیرند یهایستمس

های مربوط سامانهو  3یبریسا-یزیکیف یها یستم)مانند س نترل(، موضوعات کیدتول فرایندهایو  یدکنترل تول ی،افزودن

 (فرایندهاکنترل  به

                                                           
 ایم.چهارم استفاده کردهتر شدن متن، بجای موج چهارم انقالب صنعتی به اختصار از واژه موج چهارم یا عصر برای روان 1
کاهش فرآیندهایی بود که برای فش هد و ریزی کردساس تولید ناب را پایهاتویوتا شرکت ، 1940در اواخر دهه  (:Lean Managementمدیریت ناب ) 2

بنابراین مدیریت ناب به سه اصل اساسی اشاره دارد: دیدن ارزش از نگاه مشتری؛ حذف زوائد محصول نهایی؛ پیشرفت  .محصول نهایی ارزشی ندارند

 مداوم
لی که با استفاده از پایش مداوم داده های حاصل از حسگرهای هوشمند و معمو(: Physical System-CPS:Cyber) یبریسا یکیزیف یها ستمیس 3

 را مدیریت و ایجاد مزبور فرآیندهای  از مجازی نسخه یک خلق برای باارزشی اطالعات آنها تفسیر و پردازش با و گیرندمی درشبکه های صنعتی قرار

 .و زنجیره ارزش خود بعمل آورند ینه کارخانههب کنترل برای متمرکز غیر گیریهای تصمیم تا دنکنمی قادر



 

 

 

 یاختبشنكتا رخداديهم يها: نقشه داده1 شکل

 

های پژوهشو هم  اخیرتحقیقات که هم شامل  استشدهمقاله محدود  49به  نظر مورد نظریبررسی مبانی تر،دقیق یلتحل یبرا

مختلف عصر چهارم  یها و ابزارهایدگاهد یبندبر اساس چارچوب زیربنایی. انتخاب مقاالت استبوده کالسیک )زیربنایی(

 .ه استصورت گرفت عملیات مدیریت ینه( در زمنترلک ی،علم داده، مهندس)به عنوان مثال  یانقالب صنعت

 2ایوانف و همکاران و (2019) 1و همکاران یشده است. دوب یلتشک السیککمقاله  17و  پژوهش پیمایشی 4از  یریتمد یانجر

 تانگاشاره کردند.  نیتأم یرهزنج حوزۀدر  یسکر یریتمد با صنعتی انقالب چهارم عصر اشتراک وجه ینچند به (2019)

 یلوسا ی،هوش مصنوع یشرفته،پ یکروبات افزوده، یدو تولتمرکز  یدر عصر چهارم انقالب صنعت تیکمسائل لجس( بر 2019)

موج چهارم  سازییادهپ یبرا یاصل هاییرا به عنوان فناور یااش ینترنتو ا ینبدون سرنش یماهایهواپ ین،چخودران، بالک یهنقل

 یبرا چهارم عصردر  یاتعمل مدیریت برای کنترل،و  نایعص یمهندس ،یاتعملدریقتحق یاز کاربردها یبرخ .ندکرد ییشناسا

 .Dolgui  ,2018 ,2016Ivanov et al) یبندزمان ،(  .Yanget al. 2017Zhong et al ,2019) 3های فروشگاهیکنترل تراکنش

                                                           
1 Dubey  

2 Ivanov, Dolgui  
 یکه معموالً بخش ییاز نرم افزارها و ابزارها یمجموعه ا(، اصطالح جدیدی است که اشاره دارد به Shop Floor Control) فروشگاهکنترل طبقه  3

 .کنندیم یابیارزدر یک فروشگاه  را هشد یلتکم یاتعمل یاسفارش  یکاز 



 

 

et al. 2019; Rossit, Tohmé, and Frutos 2019)، متحرک ) یهابا استفاده از ربات یدخط تول یطراحFragapane et al. 

 ینتأم یرهزنج یشترب یریپذانعطاف برای نهایت درو  (Dolgui et al. 2020) ،چینبالکقرارداد هوشمند توسط  یطراح ،( 2020

(Ivanov, Dolgui, and Sokolov 2019; Ivanov and Dolgui 2020a )بود خواهد مفید. 

 یرپذانعطاف یدتول هاییستمس ،یعصر چهارم انقالب صنعت در( 2017) 2چان و همکارانش( و 2018) 1مکارانشو هلی به زعم 

هوش  ی،محاسبات ابر ی،سه بعد چاپ یکی،الکتر یهنقل یل، وساکالن یهاداده یا،اش ینترنتا با ،ناب یدو تول یمو قابل تنظ

را در  داده یلکاربرد تحل 3(2016) یلو-یمچیو س یجانسون، لد. انشده ترکیب یبری،سا یزیکیف هاییستمو س یمصنوع

(، 2016و همکاران ) 6نایاک(، 2016) 5توتبرگو  4اوستریشکردند. مطالعات  بررسی مالی یریتبهبود مد برای یفروشخرده

تنوع محصول،  ا،تقاض و عرضه یریپذانعطاف یشرا عامل افزا چهارم موج هایی( استفاده از فناور2018) 7نوفمقدم و 

 .کردند معرفی یتتر و استفاده بهتر از ظرفبه بازار، زمان کوتاه یشترب ییپاسخگو

 اهمیت ( بر2018و همکاران ) یتالاست. م زیربناییمقاله  8و  پیمایش 3شامل  یسازمان یانجرهمانطور که در باال ذکر شد، 

انتقال به  بلوغِمدل  یکها . آنکردند یدچهارم تاک یصنعت بقالان یرشپذ یبرا یازمورد ن یاتیعمل یهایتو قابل ینقش رهبر

کند. پانتو و یم ترکیب یمهندس یهایرساختو ز اشیا اینترنترا با  یکو لجست یدتول ایندهایکه فر کردند پیشنهاد را عصر این

 یرهکارخانه، زنج مانند یفکه شامل سطوح مختل کردند ارائه چهارم عصراز  یبریسا-یزیکیف یانداز( چشم2019همکاران )

( یاباز و کنترل پو هاییستمس یری،پذ)از نظر انعطاف وکارکسب یدجد یهامدل تعریفبه لزوم بازها و شبکه است. آن ینتأم

 عصر یرشموانع پذ دربارۀ المللیبین مطالعۀ یک( 2020راج و همکاران ) .کردنداشاره  یعصر چهارم انقالب صنعت مختص

 ی،در مورد منافع اقتصاد یتشفاف، عدم چهارم عصرالزامات  سازییادهدر پ پرریسک گذارییهسرما هاآن. دادندانجام چهارم 

عنوان  بهرا  انسانیهای نیرویعدم کفایت شایستگی ،مناسب یرساختارزش و فقدان ز یرهزنج سازییکپارچه یهاچالش

نک، توسط پژوهش فرا یجنتا ین. اکردند ییشناسا یصنعت چهارم انقالب عصر الزامات یرشسر راه پذ بر اصلیمشکالت 

و  یطیمح یاثرات مثبت و منفپایدار در بحث توسعه( 2018. جابور و همکاران )بودشده  تایید نیز( 2019) یاالو آ ینوگاردال

به عنوان مثال رم )موج چها عناصراز  یبرخبا  یسازمان مفاهیمترکیب . کردند یرا  بررس صنعتی انقالب چهارم موج یاجتماع

مورد توجه قرار گرفته است.  )b)2019a, 2019 شهمکارانو  ی( و دوب2017) شهمکارانو  8وامبادر مطالعات  داده(کالن یلتحل

بازتعریفی از شکل  که مفاهیمی ؛کردند ارائهرا  9یجیتالد یو دوقلوها یجیتالد ینتأم یرهزنج مفاهیم )2019) ایوانف و همکاران

 ینتأم یرهزنج یو ساختارها یندهافرآ یایپو یصتخص با قابلیت سایبری-فیزیکیهای شرکت در یاتو عمل ینتأم هیرزنج جدید

 .را ارائه داده است یاپو

                                                           
1 Yin, Stecke, and Li 

2 Buer, Strandhagen, and Chan 

3 Johnson, Lee, and Simchi-Levi (2016) 

4 Oesterreich 

5 Teuteberg 
6 Nayak 
7 Nof 
8 Wamba 

لی از یک شیء در دنیای تواند یک کپی دیجیتانمایش دیجیتالی یک جسم فیزیکی، فرآیند یا سرویس است. یک همزاد دیجیتال می دوقلوي ديجیتال 9

 .ها یا حتی کل شهر باشدتر مانند ساختمانموارد بزرگهای بادی، یا حتی فیزیکی مانند موتور جت، نیروگاه



 

 

 ین. اوجود داشته باشد« کنترل»و  «یعو صنا یکمکان یمهندس»، «علم داده» یهادر رشتهعمدتا  یفناور یانکه جر رسدیبه نظر م

 هاییتوسعه فناور بهکه  مقاالتی. داشته است تأکیددر عصر مذکور  یاست و بر تحوالت فناور ینسبتاً فن یقات،از تحق یانجر

 یلن یبرا اصلی مقاله 3علت  ینوجود ندارد، به هم یانجر یندر ا مشخصیو دامنه  ندگسترده ا یاربس پردازندمیچهارم  عصر

 Liو  Cruz-Machado 2019، Oztemel and Gursev 2020، andXu ،Xuو  Alcácerانتخاب شدند ) پژوهشاین به اهداف 

 یهاطور خاص بر جنبهبه یعنیفناورانه هستند ) یقاتیتحق هایخوشهدر  هایشرفتپ جدیدترین ۀدهندنشان سه مقاله ین(. ا2018

 است. آمده 1کنند( که در جدول یتمرکز م یچهارم انقالب صنعت موج یفناور

 

 عملیات مديريت يدگاهاز د چهارم یصنعت قالبنا توسعه سیر زمانی 1-2

طور به یبالقوه موج چهارم انقالب صنعت یای: اول آنکه، مزاشودنتیجه حاصل میدو  ،فوق تحقیقات یلتحلوتجزیهبراساس 

استفاده  ردمورد انتظار  یجو نتا یاکه مزا یدمشاهده کن را 1جدول  یشتر،ب یحتوض یبرا) مرتبط است یاتعمل یریتبا مد یممستق

، یوربهره میزان شامل عملیات مدیریتعملکرد  سنجش یارهایمع ( ومختلف موج چهارم را نشان داده است هاییاز فناور

 یهاچهارم که توسط محققان در رشته یمطالعات پراکنده انقالب صنعت کنار درهستند. دوم،  بازاربه  دسترسیو  پذیریانعطاف

 عمل درموج  ینا در عملیات مدیریت ونپیرام ی، مطالعات(دهنشان داده ش 1ر که در شکل وطهمان) تلف انجام شده استمخ

مختلف  یهارشته منظر ازچهارم را  یانقالب صنعت یریگاز شکل یتا چارچوب کنندیم ترغیبما را  دهدو مشاه ینوجود ندارد. ا

 (.2)شکل  یمکن یجادا عملیات مدیریت برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتهپژوهشگران و ر

تعريف موج 

چهارم انقالب 

 صنعتی

هاي بخش

متاثر از 

 موج چهارم

تاثیر مثبت موج چهارم 

 در بخش موردنظر

هاي محدوديت

 پذيرش موج چهارم
 هاي مرتبطفناوري

از اصلی انتظارات 

موج هاي فناوري

 چهارم

هاي مناسب حوزه

 براي تحقیقات آتی

Alcácer and 
CruzMachado 

(2019) 
 وک )مهندسی مکانی

 صنایع(

 

 ایاش نترنتیا • نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

 یابر رایانش •

 کالن داده •

 افزودهواقعیت •

 تولید افزوده •

 خودمختار ربات •

 یبریسا تیامن •

 فیزیکیسایبرسامانه •

 یکربندیخود پ •

 یسازنهیبه خود •

 لحظهدر  پاسخ •

 راتیتعم •

 ینیبشیپقابل

 یساز یسفارش •

 یریپذ افانعط •

 شدن یتالیجید •

 

 نامشخص



 

 

Oztemel and 

Gursev 

(2020) 
 )مهندسی صنایع(

 

 جادیا یبرا یروش

 دیتحول از تول

به  ی(نیماشسنتی )

هوشمند  دیتول

 (تالیجید)

 انرژی •

 لکترونیکا•

 مکاترونیک•

 ینوآور تقابلی بهبود •

 صینظارت و تشخ •

 هاستمیآسان س

 یهاییتوانا شیافزا •

 یو نگهدار یخودآگاه

باال با  یوربهره •

محصوالت سازگار با 

 .ستیز طیمح

 یریبهبود انعطاف پذ •

 ها.نهیبا کاهش هز

با  دیتول عتریتوسعه سر •

خدمات  یهامدل

کسب و  دیجد یغاتیتبل

 کار.

 یب یریگ میتصم •

 یو مبتن درلحظهطرفانه، 

 بر دانش.

تجارت  شیافزا •

به  یبا دسترس کیالکترون

 یجهان یبازارها

 یشهرها •

ها و هوشمند/کارخانه

 کنترل فاصله

 یمحصوالت سفارش •

آسان به  یدسترس •

 یاطالعات شخص

 چالش •

 یخصوصمحری

 تیکاهش امن •

 اطالعات.

منجر ) یحواس پرت •

به تصادفات خطرناک 

 (شود یم

مشکل در حفظ  •

 .یمعنو مالکیت

محدود کردن  •

 به دانش. یدسترس

 یبرا شتریب یتقاضا •

ات در حال اجرا دمخ

7/24. 

 ایعدم امکان حذف  •

 انیپنهان کردن جر

 اطالعات ناخواسته

 فیزیکی-سایبرسامانه •

 یابر رایانش •

 ماشین به ماشینفناوری  •

 هوشمند کارخانه •

 افزودهواقعیت •

 یساز هیشب •

 یکاو داده •

 ایاش نترنتیا •

ریزی منابع سیستم برنامه •

 (ERP) سازمان

 یمجاز دیتول •

 هوشمند کیربات •

استاندارد  ایجاد •

 مرجع برای

 هاستمیس

سازمانی یمعمار •

 صحیح

 یصنعت جادیا •

 جامع و قابل اعتماد

 یپهنا رساختیز •

 باند

 یطیمح میتنظ •

 امن و مطمئن

و  یسازمانده •

 کار یطراح

 آموزش پرسنل •

چارچوب  جادیا •

 یسازمان

 ییکارا شیافزا •

 باتعامل محصول  •

 ندیرآف

 لیو تحل هیتجز •

 کالن داده ها

و  یسازگار •

 یریانعطاف پذ

 نامشخص

Xu, Xu, and Li 

(2018) 
اطالعات و  یفناور)

 ی(ریگ میعلوم تصم

های رساختیز • نامشخص نامشخص نامشخص

 موجود اطالعاتفناوری

 یریپذتوسعه •

پردازش ظرفیت  •

 هاداده

 یفن یها چالش •

 اطالعات تیامن

 ایاش نترنتیا •

 یابر رایانش •

 فیزیکی-سایبرسامانه •

 سایبرفیزیکیسامانه• نامشخص

 چینبالک •

 دستگاه هوشمند •

هوشمند  کارخانه •

 ریپذانعطاف

 

 يورافن ياندر جر چهارم صنعتی انقالب هايیشرفتپ آخرين: 1 جدول 



 

 

 

 یموج چهارم انقالب صنعت گیرياز شکل ي: چارچوب سه بعد2 شکل

 یادبه  را (یریتو مد ی)سازمان، فناوراصلی یقاتیتحق خوشه ، سه1شکلاز  : ابتداداد توضیحصورت  اینتوان به یم را 2شکل 

 یکسری یکه دربرگیرنده شودمی گرفتهدر نظر « بُعد» یکبه عنوان  خوشه، هر سپس. شد ییشناسا پژوهش پیشینۀاز  که یاوریدب

 مطرح، عناصر مرتبط با هر خوشه درنهایت .اند(شناسایی شده 1شکلها در ر نیز از گرهاست )این عناص عدهر بُبرای « عناصر»

( همان طور که در 3D) یچارچوب سه بعد یکبا استفاده از  عناصر در طول زمان ینتکامل ا چگونگیو سپس  استشده

ساخته  فناورانهو  فیزیکی یریتی،مد یهایستمس یکپارچگیما بر اساس  ی. چارچوب سه بعدن داده شده استنشاآمده،   2شکل

 ینو به اولبررسی  یقتحق یفعل یت، وضع1و جدول  2و  1 یهاشکل یبا بررساکنون (. Amaral and Uzzi 2007شده است )

  «مختلف چگونه است؟ یهادر رشته چهارم صنعتی انقالبدر  هایشرفتپ ینآخر»: داده خواهد شدپاسخ  پرسش

سازمان

تولید یکپارچه •
کامپیوتری

وادبرنامه ریزی منابع م•

سازمان

کارخانه  مجازی •
(ماژوالر)

ارچهزنجیره تامین یکپ•

سازمان

ط زنجیره تامین و محی•
کار دیجیتال

یتولید هوشمند و ابر•

صنعت مشارکتی•

زنجیره تامین بادوام•

فناوري

سامانه تولید •
انعطاف پذیر

تولید قابل سامانه•
پیکربندی مجدد

برنامه ریزی منابع •
سازمان

فناوري

پیچیدهسیستم تطبیقی•

یسیستم های چندعامل•

هفناوری رادیو شناس•

ی سیستم برنامه ریز•
پیشرفته

فناوري

اینترنتت اشیاء•

کیفیزی-سامانه سایبر•

/ سنسورها/ رباتها•
تولید افزوده

ینبالک چ/ تحلیل داده•

مديريت

یکپارچگی•

انعطاف پذیری•

مديريت

همکاری/ هماهنگی•

یریمسئولیت پذ/چابکی•

مديريت
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(، فرانک، دالنوگار و 2018) یاستکه، و ل یین،(، 2018) یاک(، کوس2017) و همکاران یائو(، ل2017)بوئر، استرانداگن و چان 

 چهارم صنعتی انقالب)که در گذشتهدر چهار دهه  یریتو مد یتحوالت سازمان، فناور( 2019) یلنتورف(، تانگ و و2019) یاالآ

 .کردند بررسی را( یدندبه اوج خود رس

و  متغیرحجم  با) ترمتنوع هایبازاربه را انبوه  یدباثبات با تول یبازارها تبدیل توانمی 1990تا  1980 یهابه دهه ینگاه با

 یدتول هاییستممانند س) ترکوچک هاییفناور از بسیاریبا استفاده از  ترسازگار یدتول مستلزمکه  کرد مشاهده (یاترپو ییطمح

Cooper ,Bordoloi ;1987Slack  ;1983 Stecke ,) است (RMS)( 1مجدد یمظنقابل ت یدتول هاییستم( و سFMS) یرپذانعطاف

and Matsuo 1999; Koren et al. 1999;D’souza andWilliams 2000.) 

 ایندهای( و فرCIM) اییانهرا یکپارچه یدتول ایندهایفر یجادبه ا ،اطالعات یفناور گیری ازبهره و یدتول هایپیشرفتزمان، هم

و  اژوالرم یهاکارخانه( و ERP) یمنابع سازمان یزیرمانند برنامه یدیجد هاییستمس یبانیپشت ازکه  شد ر منجرخودکا یدتول

 بنابراین(.  Wiendahl, Reichardt, and Nyhuis; 1999Warnecke and Braun  ;1993Tully 2015) برخورداراند 2فراکتال

 ,Jordan and Graves 1995; Dasشد ) یلدوران تبد ینا مدیریت و سازمان یدیبه اصول کل یکپارچگیو  یریپذانعطاف

Narasimhan, and Talluri 2006.) 

 Nof et) یو چابک ییتمرکززدا ی،همکار ی،مانند هماهنگ یریتیبا توسعه اصول مد 2010 تا 2000 یهاسال بین تحول ویژگی

al. 2006; Dekkers 2009; Gunasekaran and Ngai 2009; Chou et al. 2010 )سازگار بازار که  یننو یهامدل تابود  همراه

(. Kumar, Mookerjee, and Shubham 2018; Demirezen, Kumar, and Shetty 2019) شوند ارائه هستند، اتنوسان با این

چند  هاییستمس مانند هاییسیستم کارگیریبه و یداطالعات و تول یدر فناور یشرفتپ یلبه دل یدجد انیاصول سازم ینا یاجرا

 یچیدهپ یانطباق یهایستم(، سBarbuceanu, and Teigen; Fox, 1998 Swaminathan, Smith, and Sadeh 2000) 3یعامل

(Choi, Dooley, and Rungtusanatham 2001; Surana et al. 2005; Pathak et al. 2007; Nair and Vidal 2011 ،)اوری فن

 یشرفتهپ یزیربرنامه یهایستم( و سWamba and Chatfield2007 ; Lee and Özer2006 Lin and Visich ; 2009) 4شناسهرادیو

(APS( )Stadtler et al. 2012ممکن شد. مد )یموجود یریت ( فروشندهVMIو مفاه )یو بازپرساز ینیب شیپ ،یزیبرنامه ر یم 

Disney and Towill 2001nd Olsen Fry, Kapuscinski, a ;2003 ;) یمجاز یچارچوب سازمان ین( و همچنCPFR) 5مشترک

                                                           
بهترین گزینه  (،Reconfigurable manufacturing system) مجدد نظیمقابل ت یدتول یستمسزمانیکه تیراژ تولید و تنوع تولید همزمان مد نظر باشد،  1

 .دبشمار می رو

تر تکرار کوچک یهااسیمشابه در مق یها الگوهابرف( که در آن یهادانه ای افتهیشیفرسا یساختارها )مانند خطوط ساحل یسازها در مدلفراکتال 2

 تند.هس دیها مفکهکشان لیو تشک الیآشفته مانند رشد بلورها، تالطم س ای یتصادف یتا حد یهادهیپد فیو در توص شوند،یم
. دهندیارائه م یاانهیرا یافزارنرم یهاپروژه یسازادهیو پ یمحاسبات لیحل مسا یبرا ینینو یهاروش (:agent system-Multi) یچندعامل یهاسامانه 3

 لهیکه به وس گرددیم ریپذامکان یبه اهداف لین آورد،یرا به وجود م ستمیعامل س نیمتشکّل از چند یامجموعه هاگونه سامانه نیاز آنجا که در ا

 .ستین سّریم یتک عامل یهاتمسیس

 لهیاست که قادر به تبادل داده ها به وس یمیس یب ییسامانه شناسا :( RFID –Radio Frequency Identification) ییویامواج راد ییسامانه شناسا 4

 ( است.Readerازخوان )ب کیکاال، کارت و... متصل شده و  کیکه به  Tag کی نیاطالعات ب یبرقرار
و به اشتراک  میتقس( Collaborative Planning , Forecasting and Replenishment =CPFR) مشترک یو بازپرساز ینیب شیپ ،یزیبرنامه ر کیتکن 5

سفارش  کیاتومات دی،جهت توانا ساختن آنها در تجد نیتام رهیدر طول زنج یتجار یشرکا انیدر م یها و اطالعات بازرگان ینیب شیگذاردن پ

 .استمحصوالت 

 



 

 

Sari 2008; Camarinha-Matos 2009; Ivanov and Sokolov 2010; Yao et al. 2013یافتندتوسعه  ی( در همان دوره زمان .

 سازیشبکه یا 1یستگیشا یهاسلول آن بهاصطالح دراست که  یزیچ دهندۀنشان یمجاز یهادر شرکت ینتأم یرهزنج یاییپو

از نقاط عطف  یکیتواند به عنوان یم ،3یکنترل مشارکت یهنظر یگر،د بخش در(. Ivanov and Sokolov 2012) گویندمی 2املوع

کنترل  یببر ترک مبتنی یکنترل مشارکت یاصل یده(. اNof 2007در نظر گرفته شود ) یدیتول یسازمان یهایستمدر توسعه س

 .است (شناسیزیستگرفته از  لهاما) یادگیریو  یرسازگا، یهماهنگ برای هر جزء یرمتمرکزِغ

، 4همکار یها)مانند روبات یچهارم انقالب صنعت موج هایفناوریصنعت با  ییاز آشنا یمشخص یزانم با، 2010آغاز دهه 

د ها مشخص نبوه آنها و الزامات استفادینهزم ی،اما کاربرد نسب ،بود همراه( یرهو غ یااش ینترنتا ،ماژوالر یهاکارخانهحسگرها، 

(Zühlke 2009عالوه بر ا .)،و به دنبال  هاامر بعد ین. ادندشیمعموالً با شکست مواجه م هافناوری یناتصال ا یها براتالش ین

-Meyer et al. 2014; Johnson, Lee, and Simchiشد ) یرپذامکان یکروبات هاییپردازش اطالعات و فناور یعسر یشرفتپ

Levi 2016; Choi, Wallace, and Wang 2018; Mittal et al. 2018; Yin, Stecke, and Li 2018; Alcácer and Cruz-

Machado 2019; Ben-Daya, Hassini, and Bahroun 2019; Tang and Veelenturf 2019; Calzavara et al. 2020یره(. زنج 

 صنعتی انقالب چهارم موجها در یمهم فناور اثراتشدن به  یلبدمرور در حال ت به یابر یدهوشمند و تول یدتول یجیتال،د ینتأم

 Ivanov, Das, and Choi 2018; Kusiak 2018; Tao et al. 2018; Liu et al. 2019; Rossit, Tohmé, and Frutosهستند )

 یهنقل یلها، وسا(. حسگر2020 .;; ;; ;;;;;; ;;2020 ;;;;;; ;;; ;;;;;; ;2019 .;; ;; ;;;; ;2019 .;; ;; ;; ;2019

 یها( و روباتT&T) 6یابیرد هاییستم، سکالن یهاداده یلتحل زوده،اف یتواقع افزایشی، یدتول ین،(، بالک چAGV) 5خودران

 Waller and Fawcett) کنندیم یلتسه ینو تأم یدتول هاییره( را در زنجCPS) یبریسا-یزیکیف هاییستمس یریگشکل ،متحرک

2013; ;; ;; ;;. 2017; ;;;;; ;; ;;. 2017; ;;;;;; ;; ;;. 2018;;;;;;;;;; ;;; ;;; 2018; ;;;;;;. ;;;;;;. ;;; 

Sokolov 2019; Panetto et al. 2019; Dubey et al. 2019a, 2019b; Dolgui et al. 2020; Fragapane et al. 2020; Ivanov 

and Dolgui 2020a.) 

 ینتأم هاییرهزنج ،به وجود آمدند که در آن ینتأم یرهو زنج یدتول ،وکاراز کسب یتریافتهتحولو  جدید یهامدل یجه،در نت

در نظر گرفته خاص  شرکتمخصوص برای یک  یندهایفرا ۀدهندارائه و یستاو ا غیرمنعطف یزیکیف هاییستمبه عنوان س یگرد

مختلف  یهاناتدارکات و فروش در زم ید،تول ین،تأم ینهرا در زم یمختلف خدمات یزیکیف یها، شرکتبا این حال. شوندینم

فروشان . به عنوان مثال، خردهشودیم یاپو ینتأم یرهزنج یو ساختارها یندهافرا یایپو یصکه منجر به تخص کنندیارائه م

 یدبه و خرامتحان، تجر یرا برا یدیجد یهاکنند تا راهیاستفاده م خود یانمشتر یو رفتار یمعامالت یهااز داده یکیالکترون

:  از اندعبارتشده دیجیتالی یاتو عمل ینتأم یرهاز زنج ییها(. نمونه7الکسا باارائه دهند )مانند آمازون  یانمحصوالت به مشتر

                                                           
1 competence cells 

2 agents networking 

3 collaborative control theory 

4 Cobots 

 است ممکن انسان. کند ناوبری آن در را خود اطراف، محیط کردناحساس با است قادر خودگردان خودروی یک خودکار، نقلیه وسایلمانند همه  5

 .دهد انجام مقصد سمت به حرکت برای خودرو، روی بر ایمکانیکی کار هیچ که نیست الزم اما گزیند،بر خود برای را مقصدی

)  GIS رساختیبر ز هیبا تک نیو همچن RFIDو  RTLSو  GPRS( و  GPSاس /  یپ ی) ج یجهان ابی تیماهواره، سامانه موقع یبا استفاده از فناور 6

 یم سریرا م گریهر متحرک د ایافراد، خودروها و  اء،یاش رهمزمانیغ یهمزمان و حت یابیو رد تیموقع نییتع( امکان  ییایاطالعات جغراف یها ستمیس

 سازد.

 .شد ایجاد وب صفحات کردن آرشیو و وب فضای در اطالعات ترافیک سنجش و ارزیابی هدف با 1996 سال در (: خدمتی است کهAlexa)الکسا  7

 



 

 

در  یاپو منابع بهینه یص(، تخصPark, Bellamy, and Basole 2018) 1ایلحظه یهابا داده ینتأم یرهو کنترل زنج یکلجست

 ,Johnson, Lee) هادادهکالنتحلیل  با استفاده از بینییشپ هایتکنیک، بهبود (Ivanov et al. 2016) یسفارشمونتاژ  هاییستمس

2016 Levi -andSimchiیریپذانعطاف یبرا 2محورعامل یسازو مدل ینماش یادگیری هاییتمالگور سازی،ینهبه یب،(، ترک 

 (.Ivanov 2018; Cavalcantea et al. 2019; Zhao, Zuo, and Blackhurst 2019) ینتأم یرهزنج

 یستمگرفته است. مدل س وامها و شبکه ها، اطالعات، سازمانیستمس یهانظریهاصل را از  ینچند صنعتی انقالب چهارم موج

ها یاستس مانند بازارها، یریمتغ یهایستمبازار و س فضایبا  یوستهپهمبه یاتعمل ینارتباط ب یچگونگ (Beer 1985)پذیرزیست

 سوی از متنوعی یهاپاسخ با یدها بایتموقع از انواعیکه  کندمی بیان( Ashby 1956) یشبآ کند. قانونیم یفو جامعه را توص

 یشبآ تئوری دید از. «باشد تناظر در متنوع هایپاسخبا  یتتنوع موقع» یگرعبارت د به یاکننده، متعادل شود عامل کنترل یک

است که قادر به  یرمتمرکزمتنوع و غ یاربس یلو تحو یطراح هاییستمدهنده سنشان چهارم، عصر یهافناوری(، 1956)

 تتجار یدجد یها(، مدلکارههمه کانال مانند) بازار یدجد یهامانند مدل یخارج محیطبه تنوع روزافزون در  ییپاسخگو

 Sodhi and Sodhi and Tang( )یعیطب حوادث)مثل  یمنف تغییرات( و یمثبت )مثل نوآور تغییرات( دورانی)مانند اقتصاد 

2012; ;;;;;;;;;;;; ;; ;;. 2017; ;;;;; ;; ;;. 2017; ;;;;;; 2018; ;;;;;;; ;; ;;. 2018; ;;;;;;;;;;; ;; ;;. 2019; 

Luthra et al. 2019; Machado, Winroth, and da Silva 2020.هستند ) 

( 2014) ی(، بازول و بالم2010و سوکولوف ) یوانوف(، ا2005) ی(، باراباس1979) یکست ت،از مطالعا یگریمجموعه د در

 یادگیرندگی،و خود یخودانطباق ی،هماهنگ، بازخوردها، یکدیگربه هاآنها، اتصال شبکه یساختار یاییپو بارۀرا در ییهادیدگاه

(Maruyama 1963; Bellmann 1972; Mesarovic and Takahara 1975; Beer 1985) ین،دهند. عالوه بر ایارائه م 

( Mesarovic and Takahara 1975; Casti 1979باز ) یستم. سکنندقابل انجام میباز را  یستمس یلتحل چهارم، موج هایفناوری

از  یدهو خودسازمان ی.  کنترل، خودسازگاریابدیت تکامل متعامال ینتعامل دارد و بر اساس ا یطاست که با مح یستمیس

( که von Bertalanffy 1969; Anderson 1999; Gao, Barzel, and Barabási 2016باز است ) یهایستمس یاصل یهایژگیو

 ینتأم یرهبه دوام زنج تواندیم ینموضوع همچن اینشود.  یدهددر عصر چهارم  یندهدر آ یشروپ یریتتواند به عنوان اصول مدیم

 (.Ivanov 2020; Ivanov and Dolgui 2020bتر کمک کند )بزرگ یاسدر مق

 ،مختلف یهارشته بیندر  یچهارم انقالب صنعت عصر یشرفتپ یتوضع آخریناول ) پرسشطور خالصه، پاسخ ما به به

بر  یبندو زمان یندفرا یطراح ی،موجود یریتمد ید،و کنترل تول یزیرکرد: برنامه یفشرح توص اینتوان به  ی( را مچیست؟

 یابیمنبع ید،لتو هاییمانند استراتژ یزن یریتمد یکاستراتژ یهاتسلط دارند. حوزه یاتیعمل یریتمد یریگیمتصم یهاحوزه تمام

 یموج چهارم انقالب صنعت یهافناوری از بدین منظور گاهاکنند و یاستفاده م یها و هوش مصنوعداده یلتحل از عمدتاً یعو توز

 .گیرندبهره می

، لجستیکو  یددر تول یژهمربوط به آن، به و عملکرد یبانیپشت هایشیوهو  یاتعمل یریتمد رد یاتیعمل اقدامات ،گونه دینب

 یرساختو ز یمهندس هایفناوری از. کند ییرتغ یموج چهارم انقالب صنعت یقاز طر چشمگیری میزان به یکنزد یندهدر آ شاید

 یهازمینهدر  یشترب اطالعاتپردازش  هایریاوفنشود. یاستفاده م یددر تول معمول طور به یموج چهارم انقالب صنعت

                                                           
1 real-time 
2 Agent-based model 



 

 

مؤلفه  یز( نسازمانیینو هم ب یداخل یکو در حوزه تدارکات )هم لجست گیردمی قرار استفاده موردمنابع  تأمینو  یزیربرنامه

 .است مؤثر یتوجهطور قابلبه یارتباط

اشاره دارد.  عملیاتو  عرضه یرهزنج یوکار براکسب دیجد هایمدل گسترشبه  ی،سازمان جریان بارۀدر رسیدهچاپبه مقاالت

 یجیتالید یهاثابت به شبکه هاییتبا موجود «یستاا» یلساخت و تحو هاییستمس یلتبد زمینۀ یموج چهارم انقالب صنعت

با  یشترب یدر موج چهارم انقالب صنعت یاتعمل یریتمد یقات. اگرچه تحقکندمی فراهمرا  متغیر هاییتبا موجود «پویا»

 یکنزد نیز اطالعات علم یقاتو تحق یعصنا یمهندس به یفناور هایحوزه در امامرتبط است،  یو سازمان یریتیمد یهایانجر

 یازمندن یموج چهارم انقالب صنعت دارد امکان یراز است حیاتی امری یاچندرشته هاییدگاهتمرکز بر د ترتیب، بدینشود. یم

 یترمسائل گسترده توانندیم یاتیعمل یرانکار، مد ین. با انجام اباشد یاتلعم یریتمد یقاتدر تحقمختلف  یهارشته هاییژگیو

 .بکار گیرند عملکردشان یبانیپشت یبرا را یدتریجد یهاکنند و روش یرا بررس

 هاداده یلو تحل ینظرسنج يجنتا  -2

که در   یموج چهارم انقالب صنعت متفاوت یقاتتحقدر انواع  ،مختلف یهاخود، از محققان رشته مطالب یلتحل یلتکم یبرا

 یقاتیتحق یهارشته در یموج چهارم انقالب صنعت بارۀدر مختلف هایبینشدرک  بر افزون. یمکرد ی، نظرسنجاست آمده 1شکل 

در  ینعتموج چهارم انقالب ص پیرامون مطالعات اشتراکاتها و )تفاوت پردازیمنیز می پژوهشدوم  سوال یبه بررس مختلف،

 (یست؟کنترل و علم داده( چ یریت،مد ی،)مهندس یاتعمل یریتمد نگاهی بر بامختلف  یهارشته ینب

 یانقالب صنعتموج چهارم  چاچوب در یقاتیتحق یهافرصت محوریت کشف را با مقاالتو  ینظرسنجاست که  ینما ا هدف

 ی( طراح1 یوستپرسشنامه )پ یک مقاالت، تحلیلو  قیسواالت تحق محوریت. با کنیم تحلیل یاتعمل یریتمحققان مد یبرا

موج چهارم انقالب  حقیقاترا در ت یقتحق یهاو فرصت یقتحق یهااز جمله روش یارشتهینب یهاتا اشتراکات و تفاوت یمکرد

 .کنیم یبررس یصنعت

 یاهداف نظرسنج 2-1

دهنده(، پاسخ 44کنترل خودکار ) یهاینهممحقق در ز 238، از برگزار شد ینکه در برل 2019MIM  IFAC1 کنفرانس یندر نهم

( دهندهپاسخ 92) یات،در عمل یقدهنده(، تحقپاسخ 144) یکو مکان یعصنا یدهنده(، مهندسپاسخ 12اطالعات ) علومو  یوترکامپ

 .(نمایید مالحظه 2 یوستآن را در پ نتایجو  1 یوسترا در پ پرسشنامه. )کردیم یدهنده( نظرسنجپاسخ 216) یاتعمل یریتمد و

 یاتعمل یریتمد محققاندر جامعه  یموج چهارم انقالب صنعت متنوع در یقاتیتحق هاییانجر یصتشخ ینظرسنج ینا هدف

 باو  یمبرو پیشکه فراتر از دانش موجود  است این بر ما تالشبود.  یقتحق یلتحلوتجزیه یبرا یزکنندهساختار متما یجادو ا

 ؛است محوریچند ویژهطور به  MIM 2019. کنفرانسِ یمکن ینیبپیش زمینه ایندر  را آتی یقاتحقت مسیرهای نگری،آینده

که  استآن  بودن یالمللینب این کنفرانس یهایژگیاز و یگرد یکیاست.  ینظرسنج اینانجام  یبرا یبستر عال یک ینبنابرا

از پاسخ  34و  مذکور کنندگان کنفرانساسخ از شرکتپ 204. ما دارند حضور آن درقاره  7کشور از هر  51از  یکنندگانشرکت

                                                           
 یبرا وتریو علوم کامپ نیتام رهیزنج تیریمد ات،یعمل قاتیتحق د،یتول ع،یصنا یگرد هم آوردن محققان و متخصصان در مهندس ، 2019MIMهدف  1

 یقبل یهاومیها و سمپوزکنفرانس مانند این کنفرانس. بوده استمدرن  دیو کنترل تول تیریمد ،یسازارائه و بحث در مورد موضوعات نوظهور در مدل

IFAC (کنترل خودکار یالملل نیب ونیفدراس)  باشد.می کیو لجست دیتولحوزه که در آلمان برگزار شد در 



 

 

پاسخ  238در مجموع  که یماکرده یافتدر ردندکیم مطالعه یموج چهارم انقالب صنعت پیرامونخودمان که  گروهمحققان ارشد 

 .(3)شکل  باشدمیکشور  43از 

(، 17) یتالیا(، ا17) ین(، چ22متحده ) یاالت(، ا25)(، آلمان 38عبارت بودند از: فرانسه ) کنندهشرکت یشترینب باکشور  10

 ،(ها پاسخ کل تعداد از ٪64پاسخ از اروپا ) 152، قاره تفکیک به(. 7انگلستان ) و( 7(، پرتغال )7(، هند )9) یل(، برز14) یهروس

 به ،(٪4) یقاپاسخ از آفر 10 و( ٪5) یجنوب آمریکای ازپاسخ  13 ،(٪13) یشمال یکایآمر ازپاسخ  30 ،(٪14) آسیا ازپاسخ  34

 .آوردیم دست

 

 كشور تفکیک به نظرسنجی در كنندگانشركت فراوانی. 3 شکل

 ینظرسنج يجنتا 2-2

 ارائه شده است. 2 یوستدر پ یق. آمار دقکرد خواهیم تحلیل را نتایجبخش،  یندر ا

 ؟داشته است چهارم عتینص انقالباز  ن تاثیر رابیشتري ،شماكشور در صنعت  از: در كدام بخش 1 پرسش

اطالعات و  یخدمات فناور یک،در خودرو، لجست عمده طور به یموج چهارم انقالب صنعت یطبق نظرات محققان، کاربردها

و  آهنگری مد، یدنی،مانند غذا و نوش ییهاحال، بخش ین. در عشودیم یدهد یبهداشت یهاو مراقبت آالتینارتباطات، ماش

 دهد.یرا نشان م یشتریب یاتجزئ 2 یوستهستند. پ ینوآورانه موج چهارم انقالب صنعت یهاتیشرفهنوز فاقد پ یمیش

 یست؟در كشور شما چ چهارم صنعتی بانقال يرشدر پذ مهم وانع: م2 پرسش

 با یستهکارکنان شا کمبود راهبردی،انداز چشم کمبود، یاز موج چهارم انقالب صنعت یدهد که درک ناکافینشان م هاپاسخ

 یازشده است که ن مشخص تهگذش یقاتتحق در. هستند اصلی یهایتمحدود یه،به سرما یو عدم دسترس های موردنیازمهارت

 یهاچالش ی،در مورد منافع اقتصاد یت، عدم شفافیموج چهارم انقالب صنعت ایجاد یبرا پرریسک گذارییهسرما به

بر سر راه  جدی هاییتمحدود یجیتالو فرهنگ د یجیتالد یهاارتمه نبودو  یرساختارزش، کمبود ز یرهزنج سازییکپارچه



 

 

 2 یوستدر پ یشترب یات(. جزئFrank, Dalenogare, and Ayala 2019; Raj et al. 2020) هستند یموج چهارم انقالب صنعت

 جود است.مو

 سازيیادهپ يا يشآزما ی،بررس چهارم صنعتی انقالبرا در  يرز هايياز فناور يکكدام  ،سال گذشته دو: در 3 پرسش

 يد؟اكرده

که  دهدینشان م 2 پیوستو  4قرار گرفته است. شکل  یلتحل مورد دهندگانپاسخ یلیتحص رشته اساس بر و 4پاسخ در شکل 

هستند که  یموج چهارم انقالب صنعت هاییاز جمله فناور یبریسا-یزیکیف هاییستمو س ی، هوش مصنوعاطالعات یلتحل

موج چهارم انقالب  یهااز حوزه یگرد یکی هاداده رصد و نترل. کاندداده اختصاص خود بهها رشته ینرا در ب عاتمطال یشترینب

 افزایشی، تولیدمانند  هایییحال، فناور ین. در عاست گرفته قرار توجه مورد یقاتدر تحق رسدینظر م بهاست که  یصنعت

موج چهارم انقالب  یفناور یرشدر پذ یارشته ینهستند. تنوع ب یقتحق تسد درنسبتاً  همکار یهاو روبات افزوده واقعیت

 هایهسامانمانند  یمهندس هاییبر فناور یادیحد ز تا یکو مکان یعصنا یرشته مهندس از طرفی نیزمشهود است.  یصنعت

 هاییفناور به یژهوبه یاتلعم یریتمد اما .متمرکز شده است افزایشی یدو تول افزوده واقعیتها، ، روباتیبریسا-یزیکیف

 دادهعلم  یهایفناور یررسد سایتوجه دارد. به نظر م یو هوش مصنوع کالن هایداده تحلیلوتجزیهمانند  دادهمرتبط با علم 

 مطالب یلمطابق با تحل یجه،نت ین. ااست نگرفتهمورد توجه قرار  چندان یاتعمل یریتمحققان مد یاندر م یبریسا یتمانند امن

 گزارش شده است. 2در بخش  و بوده ام

 

 چهارم. یانقالب صنعت يهايفناور يسازیادهپ/یبررس بارۀدر يرشته اینب ي. آمارها4 شکل

 

 دانید؟یم چهارم صنعتی انقالب اب مرتبطرا  يرز هايگرايش يا هافناورياز  يک: كدام 4 پرسش

 ییهایاست. فناوربوده متفاوت  یموج چهارم انقالب صنعت بارۀمحققان در یهایدگاهدهد که دینشان م 2 پیوستو  5شکل 

 یکو مکان یعصنا یها مورد توجه هستند. محققان مهندسدر همه رشته یباًتقر یااش ینترنتو ا یبریسا-یزیکیف یهایستممانند س



 

 

که محققان  یدر حال کنند،یم یدتأک یرپذانعطاف یدتول یستمس و 1مجدد یکربندیپ قابلیت با یدتول یهایستمکنترل بر نقش س و

بر  و جا همه دربه شبکه  آسان یسدستر شدن ممکن یبرا یمدل یعنی) دهندمی بیشتری اهمیت انبوه یدتول به یاتعمل یریتمد

تعامل با  یا یریتیمد تالش حداقلتواند با ی]...[ که م پیکربندی قابلیت با یدمجموعه مشترک از منابع تول یک دراساس تقاضا 

 (.(Xu 2012)شود  ارائهو  یهخدمات به سرعت ته ۀدهندارائه

  
 چهارم. یانقالب صنعت يهايفناور بارۀدر يارشته ین. آمار ب5 شکل

 

 دارند؟ نیاز دانشگاهی تحقیقات فوري توجه به چهارم صنعتی انقالبدر  هازمینه: به نظر شما، كدام 5 پرسش

 آمده 2 پیوستو  6شکل  در یموج چهارم انقالب صنعت یتاولو ینۀدر زم انمحقق یدگاهدر د هاتفاوت و اشتراکاتاز  یبرخ

 پذیری،انعطاف ینو همچن یموج چهارم انقالب صنعت یبرا یدجد یاضیر یهامدل طرفدار یاتی،عمل پژوهش. متخصصان است

ها یستمدر س یانسان یهاجنبه همیتا بهکنترل  و یکو مکان یعصنا ی. محققان مهندسهستند هایستمدر س یسکر یلو تحل موجاثر 

 یعمل یاجرا ینو همچن یموج چهارم انقالب صنعت یها و توانمندسازهابازدارندهمطالعه  داده،. پژوهشگران علم دارنداشاره 

 یعمل سازییادهعملکرد و پ یریگاندازه یده،فا-ینهمحاسبات هز یتاهم یاتعمل یریتدهند. محققان مدیقرار م یتآن را در اولو

 ،عملکرد-ینههز یلتحل ،سازییادهمسائل پ ی،طور کلاست. بهها مشترک رشته یرسا درها یدگاهد ین. ادهندمی قرار تأکید موردرا 

 یموج چهارم انقالب صنعت در یابرجسته یقاتیموضوعات تحق یسکر/آوریتابو  یاضیر یدجد یهامدل ی،عوامل انسان

 .هستند

                                                           
 کند. میو عملکرد خود را تنظ یوربهره تیتا ظرف ابدیکند و تکامل  رییتواند به سرعت تغیکه م یدیتول ستمیس کی 1



 

 

 

 چهارم. یانقالب صنعت ضروري تحقیقاتدر مورد  يارشتهین. آمار ب6شکل 

   ید؟دانیم مناسب صنعتی انقالبپنجم  موج برايرا  يرز الگوهاياز  يک؟ كدام است گونهچ يبعد گام: 6 پرسش

 یهابا استفاده از رابط یمشارکت یصنعت خلق برای ینهوش انسان و ماش شدنسو د که همندهینشان م 2 پیوستو  7شکل 

 دوران آنمهم  هاییسازتوانمند یگرد از .بودخواهد  متصور بعدی موج در یاصل یقاتیبه عنوان دو حوزه تحق ینماش-انسان

 تأمین زنجیره پذیریانعطاف. کرد اشاره تأمین زنجیره پذیریانعطافو  چرخشیو اقتصاد  یداریپا ی،هوش مصنوع به توانمی

 نشان را خود بازتابهستند،  چرخشیو اقتصاد  یداریت طرفدار مباحث پابه شد، که یاتعمل یریتمحققان مد یاندر م یژهوبه

، در استاستوار  یکو مکان یعصنا یمحققان مهندس هاییدگاهبر د تا حد زیادی ینانسان و ماش هاییهمکار مطالعه. دهدمی

 در یاتعمل یریتمد هاییدگاهبا د حدیالبته تا که کنندیتمرکز م یداریو پا یبر هوش مصنوع هاداده مکه متخصصان عل یحال

 هوش و یهوش مصنوع تعاملدر مورد  ینظرات مشابه یکو مکان یعصنا ی، کنترل و مهندسیاتدر عمل یقاست. تحق تضاد

 د. دارن یانسان

 



 

 

 

 چهارم. یانقالب صنعت يندهآ یقاتیتحق يهاینهدر زم يارشته ین. آمار ب7شکل 

 

 رسد؟یمناسب به نظر م یقاتیتحق ینچن يرا: به نظر شما كدام روش ب7 پرسش

 یژه، به ویموج چهارم انقالب صنعت یقاتتحق در مهم ایمؤلفه ی،که مطالعات مورد یمکنی، مشاهده م2 پیوستو  8شکل  در

و  سازییهشب سازی،ینهبه عملیاتی، پژوهش. متخصصان است یاتعمل یریتو مد یکو مکان یعصنا یمحققان مهندس یندر ب

 یمرتبط با موج چهارم انقالب صنعت عملیاتیحل مشکالت  برای پیشنهادی یقتحق یهارا به عنوان روش اطالعات لیتحل

 مکه محققان عل یدر حال دارند، یدکأت یشیآزما یهاطرح بر یکو مکان یعصنا یکنترل و مهندس متخصصان. کنندیم رشگزا

 کنند.یم یدتاک یمفهوم یها و مدل هاچارچوب ایجاد یتبر اهم هاداده

 



 

 

 چهارم. یانقالب صنعت یقتحق يهاروش بارۀدر يارشته ین. آمار ب8شکل 

 

 ینظرسنج يجنتا ساختار 2-3

در شکل  آنچه با مطابق یموج چهارم انقالب صنعت یبعد سهبر اساس چارچوب  ینظرسنج یهاخود را از پاسخ یلاکنون تحل

 . کنیمیم ارائه، آمده 2

 پذیریانعطاف یبرا یدجد یاضیر یهاخواستار مدل یاتیعمل پژوهشمتخصصان  :یانقالب صنعت ارمچه عصر در يريتمد

طور در ساخت و به یانسان یهاهستند. جنبه یموج چهارم انقالب صنعت هاییستمدر س یسکر یلو تحل موجاثر  تأمین، یرهزنج

 ماندهخودساز هاییستمس یریگ. شکلدهدیم شکل را یکانو مک یعصنا یمهندس انمحقق یهایدگاهد ینانسان و ماش رابطه ی،کل

و  یعصنا ی، کنترل و مهندسعملیاتی پژوهشمعموالً در  یو انسان یهوش مصنوع هاییترازو خودسازگار با استفاده از هم

عمدتاً بر  هاداده علم. متخصصان شودیم یده، دیمرتبط با موج چهارم انقالب صنعت یدجد یریتعنوان اصول مد، بهیکمکان

و  یاتعمل یریتمدمحققان . در تالقی است یاتعمل یریتمد یهایدگاهبا د کهکنند یتمرکز م یدارپا ییو توانا یهوش مصنوع

. کنندیم یدتاک سازیپیادهبه  مربوط فنیمسائل  یعملکرد و اجرا یریگاندازه فایده،-ینهمحاسبات هز یتبر اهم دادهعلم  ینهمچن

هستند که  یاصل یموضوعات یسکر /پذیریانعطافو  ی،عوامل انسان ینه،عملکرد و هز یلتحل ،سازیپیادهئل مسا ی،طور کلبه

 .دانندیمبسیار ضروری  یموج چهارم انقالب صنعت یریترا در حوزه مد هاآن ،هارشته همهمحققان در 

 یکربندیپ یتقابل با یدتول یهایستمنقش س ،لو کنتر یکو مکان یعصنا یمحققان مهندس :یچهارم انقالب صنعت عصر درسازمان 

که  یدر حال دانندیم یدر موج چهارم انقالب صنعت یدتول های رایجشکلرا به عنوان  یرپذانعطاف یدتول یهایستمس ومجدد 

با استفاده  یتصنعت مشارک یک یجادها، ارشته تمام. در تأکید دارند انبوه یدتولر خود ب یهادر پاسخ یات،عمل یریتمحققان مد

 یقاتیموضوعات تحق ترینضروریو  ینترمهم منعطف،و  چرخشیو اقتصاد  یداریپاو نیز توجه به  ی،انسان-ینیماش هایرابطاز 

، که از یاتعمل یریتمحققان مد برای یژهواست، به یموج چهارم انقالب صنعت در همموضوع م یک یریپذانعطاف. هستند

و  یعصنا یمهندس انمحقق هاییدگاهبر د ینانسان و ماش هایی. همکارکنندیم یتت حماشد به چرخشیو اقتصاد  یداریپا

 .داشت خواهد قوی نفوذی، یدر عصر موج چهارم انقالب صنعت یسازمان یدجد یهاچارچوب یجادنظر ا از، یکمکان

 

 هاي پژوهشی آتیحوزه فناوري مربوطه شناسی پژوهشروش حوزه پژوهشی )رشته(

 مطالعات موردی تعملیا مدیریت
 هایسامانهاینترنت اشیا و 

 یبریسا-یکیزیف

و  یهوش انسان نیتعامل ب

 ؛یهوش مصنوع

 یوندی: پیمشارکت صنعت

 یانسان و فناور نیب دیجد

 تحقیق در عملیات
سازی و تحلیل داده/بهینه

 سازیشبیه

 هایسامانهاینترنت اشیا و 

 یبریسا-یکیزیف

و  یهوش انسان نیتعامل ب

 ؛یمصنوع هوش

 رهیو زنج چرخشی اقتصاد

 حلقه بسته نیتام یها



 

 

 آزمایش کنترل

 یبریسا-یکیزیف هایسامانه

قابل  دیتول هایو سامانه

 (RMS) مجدد یکربندیپ

 ؛یهوش مصنوع

 یوندی: پیمشارکت صنعت

 یانسان و فناور نیب دیجد

 مطالعات موردی مهندسی صنایع و مکانیک
 هایسامانهاینترنت اشیا و 

 یبریسا-یکیزیف

 وندی: پیصنعت مشارکت

 .یانسان و فناور نیب دیجد

و  یهوش انسان نیب تعامل

 یهوش مصنوع

 علم داده
های مفهومی چارچوب

 )روش کیفی(
 اینترنت اشیا

 ؛یهوش مصنوع

 یوندی: پیمشارکت صنعت

 یانسان و فناور نیب دیجد

 ها.رشته تمامچهارم در  یانقالب صنعت یق. تحق2 جدول

 

 .یدر موج چهارم انقالب صنعت یقتحق هايشاخهها و . حوزه9 شکل

 یهایفناورجمله از  یبریسا-یزیکیف یستمو س ی، هوش مصنوعکالن یهاداده یلتحل :یچهارم انقالب صنعت عصر هاييفناور

یز کاربرد ها نو کنترل داده رصد. شودینام برده مها از آن یقاتیتحق یهارشته تمامدر هستند که  یموج چهارم انقالب صنعت

 واقعیتها، ، رباتیبریسا-یزیکیف یستممانند س یمهندس هاییورا. فنداشته استچهارم  یانقالب صنعت یقاتدر تحق زیادی

در  هاداده یلتحلویهتجز هاییکه فناور ی، در حالروندمیبه کار  یکو مکان یعصنا یعمدتاً در مهندس افزایشی تولید، و افزوده

کنند توجه میها و کنترل داده رصدو  یبریسا-یزیکیف یستمسبه  یشترب ،. متخصصان کنترلمورد تأکید هستند یاتعمل یریتمد

توان یاز مشترکات را م ی. اگرچه برخکنندمی تمرکزمحور بازخوردو خودکار در کنترل  یقاتتحق یاصل یهایانجربر که چرا 

 بارۀدر انمحقق هاییدگاهد اماداده(  یلو تحل اشیا اینترنت، یبریسا-یزیکیف یستمانند سها مشاهده کرد )مدر همه رشته یباًتقر

 متفاوت است. یموج چهارم انقالب صنعت هاییفناور



 

 

 ششم و پنجم هایپرسش) یندهآ یقات(، تحقنظرسنجی چهارم و سوم هایپرسش) یفناور یدگاهاز د یلتحل ین،عالوه بر ا

( هفتم تا سوم پرسش از) ینظرسنج یجنتا ی،طور کل. بهشودیم بررسی( نظرسنجی هفتم پرسش) یقتحق یها( و روشنظرسنجی

توانمند  هاییدر مورد فناور یدگاه مشترکیو د یندهآ یقاتیاز موضوعات تحق یمختلف درک مشترک یهاکه رشته دهدینشان م

 کند.یم یبندها را گروهیافته 2ول . جدکنندیاستفاده م یمتفاوت یشناختروش هاییدگاهدارند، اما از د

کومار،  یرمطالعات اخبا توجه به  و "یمکن یخودمان را غن هامتقابل تفاوت یرشبا پذ یاییدب "که  یپل والر یگفته درراستای

 یاچند رشته یقات( که از تحق2020) ینو نتس یروترا( و کاچون، ج2018واالس و وانگ ) ی،(، چو2018و شوبهام )  یموکرج

در  یاتعمل یریتمد یشترب هاییشرفتپ یبرا یدیعنوان کلبه  یاچند رشته یهمکار کنند،یم یتحما یاتعمل یریتدر مد

 هایپرسشبه  مانیهاپاسخ یلو تحل 2به جدول  یدادن بحث بعد یوند. با پشودمیگرفته در نظر  یعصر چهارم انقالب صنعت

 یاتعمل یریتمد یموضوعات انتخاب یبرا ایهرشت ینب یاحتمال هاییکاراز هم مستدل هاییگمانه 2-2در بخش  هفتم تا سوم

 .خواهد شدارائه 

 یو هوش مصنوع یهوش انسان ینبه تعامالت ب یژهوممکن است به یدهد که توسعه موج چهارم انقالب صنعتینشان م 2جدول 

از جمله  ی،شناختچند روش یکردهایه باشد. روتوجه داشت ینانسان و ماش یهایستمبر اساس س یهمراه با صنعت مشارکت

و پنج رشته  یاصل یقاتی، پنج حوزه تحقکلی طوربه .بود خواهند رایج ها،یشو آزما یمطالعات مورد ی،مفهوم یهاچارچوب

 .کرد یبندنشان داده شده طبقه 9طور که در شکل  توان همانیرا م یبا موج چهارم انقالب صنعت یاصل
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 .یموج چهارم انقالب صنعت ینهدر زم یقاتیتحق يهاو رشته یاتعمل يريتمد یقاتیتحق يهاحوزه ین. تعامل ب3جدول 

 

 

 یقاتیتحق یهاو رشته یاتعمل یریتمختلف مد یاحوزه ه ینب ارتباطات یبرخ پژوهش، یاتادب یو بررس یلبا استفاده از تحل

 پژوهش یاتادب یهایافتهبر اساس  3جدول  اطالعات(. 3داده شده است )جدول  نشان یموج چهارم انقالب صنعت ینهدر زم

 است: یربه شرح ز یلتحل و شده ندیبطبقه

(1 )LS1 است. دهش ییشناسا تحقیق نظریمبانی نظرسنجی و هم در بررسیهم در : رابطه 

(2 )S2 نشده است. یداپ نظریمبانیشده اما در  ییشناسا های نظرسنجی کنفرانسیافته بر اساس: رابطه 

 نشده است. ییشناسا تحقیق نظریمبانی یلو تحلهای نظرسنجی یافتهرابطه بالقوه وجود دارد که در  یک: 3ی( خال3)

موج چهارم انقالب  یقتحق یفعل یتتوان  به عنوان وضعرا می «LS»شده با  یعالمت گذار یها، سلولفوق یبندبر اساس طبقه

دهندگان که پاسخ یموضوع یعنیهستند ) یقاتیتحق یهاشکاف ۀدهندنشان Sبا  شدهیگذارعالمت یهاکرد. سلول یرتفس یصنعت

 یندهآ یقاتتحق ۀالقوبه عنوان موضوعات ب توانرا می یخال یهانشده است( و سلول یداپ مقاالتو هنوز در  اندکرده ییشناسا

 یدو کنترل تول یزیرو برنامه یندفرا یکه طراح یدتوجه داشته باش. یریمرا در نظر بگ یاچند مثال گو یداجازه دهدر نظر گرفت. 

و  یابر ید، خدمات تول(M2Mها با یکدیگر )ا ارتباط ماشینهمراه ب اینترنت اشیاو  فیزیکی سایریسیستم  مالحظات یازمندن

ی مهندسی صنایع و هاو محققان در رشته یاتعمل یریتمحققان مد ینب یهمکار یب،ترت ینهوشمند است. به ا تمحصوال

 یعو توز یابیمنبع یدجد هاییکه استراتژ ید، توجه کنبه جلو خواهد بود. در مرحله بعد ی، علم داده و کنترل گام بزرگمکانیک

                                                           
1 research 4.0of Ilinkage demonstrated by the current state = ‘LS’  
2 linkage identified by our respondents and yet it is not find in the literature= ‘S’  
3 al future research topics.potenti= ‘Blank’  
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محققان  ینب تریکنزد یخواستار همکار کهتوسعه داد،  یو هوش مصنوع ینبالک چ ید افزایشی،تولبا استفاده از  توانیرا م

 است. هاداده مو عل مهندسی صنایع و مکانیکمحققان  با یاتعمل یریتمد

 

 صنعتی انقالب چهارم عصردر  یو سازمان انهفناور يريتی،مد یقاتتحق يهااني. روابط متقابل جر10شکل 

-یزیکیف یستمو س ی،و عوامل انسان پایدار توسعه، اطالعات یلو تحل یهوش مصنوع یون،و اتوماس یکان، رباتو سازم یریتمد

مختلف  یهارشته ینها در بینهزم یندر ا یقاتهستند. تحق یموج چهارم انقالب صنعت یقاتیتحق یهامتعلق به حوزه یبریسا

 یدها مفحوزه یناز ا یکدر هر  یاچند رشته هاییکه همکار است یهیاست(. بد آمده 9در شکل  روابطاز  ی)برخ دارد وجود

 است.

را  یموج چهارم انقالب صنعت یرتا تأث کندترکیب می یکدیگر باما را  اطالعات یو بررس یلیتحل هاییافته 3و جدول  9 شکل

 یاچندرشته یهمکار یهافرصت و ینده،آ یقاتیو موضوعات تحق یقاتیتحق یها، فرصتیاتعمل یریتمدمختلف  یهابر حوزه

چهارم  یرا در انقالب صنعت سازمانو  یفناور دیریت،م یقاتیتحق یهایانجر نقاط تالقی 10. شکل دهد قرار بررسی مورد

 کند.یرا خالصه م یاتعمل یریتمد چهارم بر یانقالب صنعت یرتأث 3کند. جدول یخالصه م

(، 1شود به شکل  رجوع) یموج چهارم انقالب صنعت یبعدسه چارچوب اس بر اسو  ما اطالعات یل، مطابق با تحل10شکل 

  که کنیممشاهده میدهد. ینشان م یاتیو عمل یسازمان یریتی،مد یها یدگاهرا از د یچهارم انقالب صنعتموج  یاصل یامدهایپ

 ی،خودسازمانده یا،باز و پو یاهیستمس یلمانند تشک متنوع یادیبن یهایاز اصول تئور یموج چهارم انقالب صنعت تحقیقات

 یموج چهارم انقالب صنعت چارچوب 10کند. شکل ینظارت و کنترل بازخورد استفاده م ین،و همچن یو خودآموز انطباقیخود

کند. موج چهارم انقالب یم یبندطبقه و ارتباطات اطالعات یفناور ی،مهندس یفناور یرساخت،ز یعنیمختلف  حوزهرچهارا در 

را  یمحور و صنعت مشارکتداده یسازمدل یجیتال،د یقلوهاود ی،ابر یدمانند تول یدیجد ۀفناوران-یسازمان یهاطرح یصنعت



 

 

 1ارائه(-ساخت-منبع-)طرح  SCORیندهایرا بر اساس فرا یموج چهارم انقالب صنعت یممفاه یاتی،. در سطح عملکندیمطرح م

 یاز بررسبرگرفته را که  یموج چهارم انقالب صنعت استفاده از یرد اصلعملک مفاهیم 10شکل  یت،. در نهایمکنیم یبندطبقه

 این موارد .کندیاضافه م یاتعمل یریتمد را به یدیعناصر جد ینهمچن 9کند. شکل یم یی، شناساهای تحقیق حاضر استداده

در  عملکردی یهالها و مدروش ینو همچن یات،و عمل ینتأم یرهزنج یکمک به طراح یبرا یسطح سازمان یدشامل اصول جد

 است. لجستیکو  یدتول یابی،منبع یزی،ربرنامه یبرا یاتیسطح عمل

 یاتعمل يريتمد ینۀدر زم یقتحق يهاو فرصت هاینشب  -3

مطالعه ما در رابطه  از برگرفته شوندکه در این بخش بررسی می یاتعمل یریتمد یبرا یقاتیتحق یهاو فرصت یاصل هایینشب

 یدر موج چهارم انقالب صنعت یاتعمل یریتمد یبرا یقاتیتحق یهاموضوعات و فرصت: تحقیق است سشپر ینبا سوم

 اند؟کدام

 یهایتفعال پیرامون ینو همچن یاتیعمل زمینۀدر  یشترب یاتعمل یریتبر مد یموج چهارم انقالب صنعت یرتأث :اول ديدگاه

خارج از  راهبردیتصمیمات است.  یندفرا یطراح ی وموجود یریتمد ید،و کنترل تول یزیرمانند برنامه محورانسان یدیتول

 .شوندمیانجام مصنوعی و هوش  یل اطالعاتتحلبا  اغلب، شوندمرتبط می چهارم صنعتی انقالببا  گاهاکه حوزه تولید 

چهارم انقالب  موج فاقد مالحظات یاتعمل یریتمد یکیو تاکت راهبردی عملکردیسطوح  :اول ديدگاه یقاتیتحق يهافرصت

 هاییاطالعات، فناور یفناور یرساخترا در سطوح ز یمختلف موج چهارم انقالب صنعت یهامؤلفه ید. باهستند یصنعت

موج  یات،عمل یریتمد یبرا یدجد وکارکسب یهاکرد و با توسعه مدل یبررس یارتباط هاییها و فناورداده یفناور ی،مهندس

از  یگرد یکیگسترش داد.  راهبردی یریگتصمیمها و  یکتاکت سمت به را کار یجهو در نت ردک یترا تقو صنعتیچهارم انقالب 

مجدد  ی، طراحیاتعمل یریتمد یکاستراتژ هاییمو تصم ینقالب صنعتموج چهارم ا با تالقی درنوظهور  یقاتیتحق یهاحوزه

تولید و  یکمانند روبات یدد موج چهارم انقالب صنعتمتع هاییاست. فناور کرونا یریگهمه یراتپس از تأث ینتأم هاییرهزنج

 هایریسکو  یشرا افزا یریپذانعطاف دتوانیکند که به نوبه خود م یتحما ینتأم یرهزنج یسازیتواند از بومیمافزایشی 

 را کاهش دهد. یشبکه جهان یطراح

 یتالق یبا موج چهارم انقالب صنعت یادوره فقط به صورت یاتعمل یریتمد یکاستراتژ گیرییمتصم هایحوزه :دوم ديدگاه

طور و تدارکات، احتماالً به یددر تول یژهو، بهیمتصم یبانیشتپ یهاو روش یاتعمل یریتمد یاتیعمل هاییتفعال ، امادارند

از عمدتاً  محورمحصول هایحوزهکه  یدر حال همچنینخواهند کرد.  ییرتغ یموج چهارم انقالب صنعت در یتوجهقابل

و  یزیربرنامه یریگیمتصم یهاکنند، حوزهیاستفاده م یموج چهارم انقالب صنعت یهایرساختو ز یمهندس یهایفناور

(، بخش سازمانیبینو هم  سازمانیدرون یک)هم لجست یکبرند. در حوزه لجستیها بهره مپردازش داده یهایاز فناور یابیمنبع

 است.  البغ تا حد زیادی یموج چهارم انقالب صنعت اتارتباط

موج چهارم انقالب  یهایو تدارکات از فناور یابیمنبع ید،تول یریگیمتصم یهاحوزه :دوم ديدگاه یقاتیتحق يهافرصت

موج چهارم  یفن یهایرساختز یرتحت تأث یدو کنترل تول یزیرطور خاص، برنامهکنند. بهیبه صورت پراکنده استفاده م یصنعت

. ردقرار دا هاشینماو ارتباطات  یارس یهاروبات افزایشی،، ساخت اشیا اینترنت، یبریسا-یزیکیف یستممانند س یانقالب صنعت

                                                           
1 plan-source-make-deliver 



 

 

 ینو همچن یموج چهارم انقالب صنعت یهوش مصنوع یهاها و مؤلفهداده یلنقل و فروش توسط تحلوحمل یابی،منبع

 گامکند. در  یم ییرتغ (RFID) شناسهویراد یفناورت هوشمند و محصوال ین،بالک چ ی،مانند خدمات ابر یارتباط یهایفناور

 یرهزنج را با ینظر گرفت که موج چهارم انقالب صنعت ررا د یکپارچه یا زنجیرۀ تأمین دیجیتال ینتأم یرهزنج ینماتوان می یبعد

 کند.همراه میارزش افزوده 

سفت و  یزیکیف یستمس یککه به  ینتأم یرهحوزه زنج در یددوکار جکسب یهامربوط است به مدل یدگاهد این :سوم ديدگاه

 ید،تول ین،تأم ینهرا در زم یمختلف خدمات یزیکیف یها. در عوض، شرکتیستندن یمتک یستاثابت و ا یهایتسخت با فعال

  .شودیم یاپو ینتأم نجیرهز یو ساختارها یندهافرا یایپو یصکه به تخص کنندیتدارکات و فروش ارائه م

است.  یضرور یزیتجو یهاو مدل کنندهینیبیشپ یفیتوص یهابر مدل یتمرکز قو :سوم ديدگاه یقاتیتحق يهارصتف

 یقاتو کنترل است. تحق هاعلم داده ی،مهندس یهابا رشته یاچند رشته یهایهمکار مستلزم زمینه این در تحقیقات همچنین،

 یهابه سمت روش هابرد آنیات و پیشعمل یریتمد گیرییمتصم کنندهیبینیشپ یهامدل یتبه تقو تواندیم یاچندرشته

 یهایستمساز  یدرک فعل افزایشتواند به یم ایرشته ینب یکمک کند. همکار 1های همزمانتبادل داده بر یمبتن تجویزی

 کند.( کمک DAMCLS) یادگیری یهایستمکنترل و س ی،سازمدل یم،تصم یلبه سمت تحل یمتصم یبانیپشت

ها و یبر فناور یادیز یدتأک یموج چهارم انقالب صنعت یقاتتحق زمینه درو علوم اطالعات  یمهندس یهارشته :چهارم ديدگاه

مختلف  یهادر رشته هامربوط به آن یریتیو مد یوکار و اصول سازمانکسب یهامدلدرک روشنی از ها دارند. آن یهایشرفتپ

 یاتیعمل یهایتبازار و قابل ابعاد ی،( نقش رهبر2018) همکارانو  لی( و 2018و همکاران ) لمیتا؛ برای مثال. وجود ندارد

 .دادند قرار مطالعه مورد را یموج چهارم انقالب صنعت یرشپذ یبرا یازمورد ن

اصول  وکار موجود،کسب یدر مدل ها یشترب ی،های موج چهارم انقالب صنعتفناوری  :چهارم ديدگاه یقاتیتحق يفرصت ها

موج  فضای درگیری تصمیم یدجد هایزمینه بارۀدر یق. کمبود تحقروندبه کار می یریتیمد تمشکالحل  زمینه درو  یسازمان

 یرشپذ یرااست. ز یقاتیشکاف تحق کیمشاهده کرد که بدون شک  یاتعمل یریتتوان  در مدرا می یچهارم انقالب صنعت

آن توان  یاز آن همراه است که نم یناش یاتعمل یریتو تحوالت مد یسازمان راتییبا تغ یموج چهارم انقالب صنعت یفناور

  یاتعمل یریتمد یاز آن برا یناش یامدهایو پ یدر موج چهارم انقالب صنعت یگرفت. درک روشن تحوالت جار یدهنادرا 

 یربناییز یستمیس و استفاده از اصول یدر مورد موج چهارم انقالب صنعت یامنسجم و چندرشته یدگاهیبدون د

 دشوار باشد.شاید  یو خودآموز یخودسازگار ی،دهخودسازمان

 بنديجمع -4

مورد استفاده قرار گرفته است.  یقاتیتحق یهاها و رشتهینهاز زم یعیوس یفتاکنون در ط یاصطالح موج چهارم انقالب صنعت

. اندکرده معرفیآن  یهاول یاوقات با انحراف از معنا یگاه یمتفاوت و حت هاییرا به گونه یصنعتها موج چهارم انقالب رشته ینا

 یریتاز حوزه مد مناسبی یابی، ارزنظری یاتادب یلتا به امروز و تحل یشینمحققان پ هاییدگاهبر د یهپژوهش، با تک یندر ا

را  یاتعمل یریتحققان مدو م بوده یندهآ یلپتانس دهندۀنشان که است شدهارائه  یدر عصر موج چهارم انقالب صنعت یاتعمل

 .انگیزاندبرمی یآت یقاتتحق یبرا

                                                           
1 Time-Real 



 

 

 یو کاربردها در موج چهارم انقالب صنعت یشناسروش ی،که تئور دهدیبه وضوح نشان م نظری یاتادب یلو تحل یبررس یجنتا

علوم  یل،داده و تحلعلم  ی،اطالعات هاییستم، سیاتعمل یریتمد یاتی،عمل یقاتتحق یک،و مکان یعصنا یمهندس هایینهدر زم

که  یقتحق اصلی پرسشمطالعه خود را با توجه به سه  یاصل یجدارند. در ادامه نتا کاربرد یو شناخت یو علوم اجتماع یریت،مد

 . یمکنیم بیانخالصه طوربهشده است،  بیاندر مقدمه 

 یناست. با ا یچهارم انقالب صنعتدر موج  یاصل یهامتعلق به خوشه یاتعمل یریتمد یقاتتحق که داد نشان پژوهش این

 هاییدگاهتمرکز بر د یب،ترت ین. به اتر هستندنزدیک یاتعمل یریتو علم داده به مد یعصنا یمهندسموضوعات حال، 

به  یاتعمل یریتمد یقاترا در تحق یزیمتما هاییژگیاحتماالً و یموج چهارم انقالب صنعت یرااست ز یضرور یاچندرشته

توانند می یاتعمل یریتمد یرندگانگیمکار، تصم ین. با انجام ابا بیش از یک روش تحقیق قابل بررسی استکه  آوردیارمغان م

 گیری توسعه دهند.از تصمیم یتحما یرا برا یدتریتر و جدیقو یهاکنند و روش یرا بررس یتر موضوعات گسترده

، یاتعمل یریتمد یع،صنا یمهندس هایرشته یقاتتحق یاندر م یدر مورد موضوعات موج چهارم انقالب صنعت یسبرر از بعد

 هاییو فناور یقتحق یهااز روش ینظرات محققان را در مورد استفاده فعل توانستیم، هاداده مکنترل و عل یاتی،عمل پژوهش

در موج چهارم  یقاتیتحق یهاژهپرو یجنتا ینترمهم ین،. عالوه بر ادریابیم هرکدام ۀو موانع درک شد یامزا همراه به یربنایی،ز

. کردیمدارند، برجسته  یدانشگاه یبه توجه فور یازکه ن ییهااند، همراه با حوزهآمدهدستکه تا به امروز به را یانقالب صنعت

با موج چهارم  پراکندهفقط به صورت  یاتعمل یریتمد یکاستراتژ گیرییمتصم هایحوزهکه  یدر حال دهدینشان م یجنتا

و  یددر تول یژهومربوطه، به یمتصم یبانیپشت یهاو روش یاتعمل یریتمد یاتیعمل هاییتدارند، فعال برخورد ینعتانقالب ص

 یدو کنترل تول یزیرطور خاص، برنامهبه. کنندیم ییرتغ یموج چهارم انقالب صنعت در یطور قابل توجهتدارکات احتماالً به

 ی،مواد افزودن ید، تولاشیا اینترنت، یبریسا-یزیکیف یستممانند س یقالب صنعتموج چهارم ان یفن هاییرساختز یرتحت تأث

 یلا تحلاحتماالً ب ،ونقل و فروشحمل یابی،قرار خواهد گرفت. منبع ماشین به ماشین تمتحرک و ارتباطا یهاباتوها و رروبات

 ین،بالک چ ی،مانند خدمات ابر یهای ارتباطیفناور ینو همچن یموج چهارم انقالب صنعت یهوش مصنوع یهاها و مؤلفهداده

 قدانو ف یفیتوص یلبر تحل یتمرکز قو یک وجود یت،خواهند کرد. در نها ییرتغ رادیوشناسهی محصوالت هوشمند و فناور

 هاادهعلم د ی،مهندس یهابا رشته یاچند رشته تعامالت نیازمندآشکار شده است که  همزمان و کنندهبینییشپ یزیتجو یهامدل

 و کنترل است.

درک و  یرا در موج چهارم انقالب صنعت یاتعمل یریتمد موضوع مختلف چگونه یهارشته که کردیم بررسی یت،در نها

 کنندۀبینییشپ یهامدل یتبه تقو تواندیم یاچندرشته یقاتکنند. تحق یلرا تکم یکدیگر توانندیو چگونه م کنندیم یبررس

 پیشبردتواند به می ایرشتهینب هاییکمک کند. همکار یزیتجو یهاسمت روشحرکت به و یاتعمل یریتمد گیرییمتصم

( DAMCLS) یادگیرنده یهایستمس توسعۀکنترل و  ی،زمدل سا یم،تصم یلبه سمت تحل یمتصم یبانیپشت یهایستمس یدرک فعل

 ی،مهندس هاییاطالعات، فناور یفناور یرساخترا در سطوح ز یمختلف موج چهارم انقالب صنعت یهامؤلفه یدکمک کند. با

موج چهارم انقالب  یدجد یتجار یهارا با توسعه مدل یاتعمل یریتکرد و مد یبررس یارتباط هاییداده و فناور هایاوریفن

گیری میمبه سمت تص یاتیرا از سطح عمل یاستفاده از موج چهارم انقالب صنعت یقاتدامنه تحق ینداد و بنابرا یشافزا یصنعت

 .داد توسعه یکو استراتژ یکیتاکت

موج چهارم انقالب  هاییتبا واقع یاتعمل یریتمد یقدر تطب یاحتمال یشرفتپ ینکه چندشود این پژوهش متذکر می یاندر پا

 یریتمهم است. مد یارجامعه بس هم برای صنعت و یهم برا ،دانشگاه یهم برا هایدهپد یناست و مطالعه ا یشدر پ یصنعت



 

 

 یبرا وشود  ترپررنگ ینهزم ایندر  آن سهمنقش و  یداست که با یموج چهارم انقالب صنعت یاز عناصر اساس یکی یاتعمل

 یشتوانند دانش خود را افزامی نیز یاتعمل یریتمد حوزۀ شاغالن، محققان و دیگر ازطرفها قابل مشاهده باشد. رشته ایرس

 یکمّ یسهمقا یک. انجام کنند استفاده حد امکانتا  یو مهندس هاعلم داده و یب صنعتموج چهارم انقال یهایلدهند و از پتانس

امر نشان  ینتواند جالب باشد. امی ،در طول زمان یموج چهارم انقالب صنعت یقاز طر یقاتیتحق ینههر زمدر از نحوه توسعه 

 آتی یقاتتحق زمینۀ تواندیم یلیتحل ینمرتبط است. چن یموج چهارم انقالب صنعت اب ییر واقعاًاز نظر تغ رشتهکه کدام  دهدیم

 ی،ابر یدو تول یموج چهارم انقالب صنعت یتاهم یدی،تول ایعصن سابقۀیب چالش و کرونا یریگهمه ین،. عالوه بر اکند فراهم را

 .Sokolov, Ivanov, and 0202Queiroz et al ;نشان داده است ) وضوحرا به  1زنجیره تامین نگاشت اقدام واز  یشپ بندیزمان

Dolgui 2020و تحوالت  ییرنسبت به تغ یجیتالی،د کنترلو  یدمحصوالت و تول های رصدیفناوری مجهز به ها(. شرکت

 وشدن  یجیتالید رابطۀ تبیینپاسخ دهند.  یطبه تحوالت مح تریعتوانند سرمی یگردعبارتدارند و به یشتریب پذیریانعطاف

 است.  یدجد یقاتیتحق یرمس یک ۀدهنداننش یری،پذانعطاف
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 . پرسشنامه1 پیوست

 فردی، تماس و رشته یا زمینه تحقیقاتی: اطالعات 1بخش 

 یدر موج چهارم انقالب صنعت ی: تجربه عمل2خش ب

o  داشته است؟ یموج چهارم انقالب صنعت زمینه در بیشتری اقتباس و پذیرش، صنعتکدام  شمادر کشور 

o یست؟شود چیدر کشور شما م یموج چهارم انقالب صنعت یرشکه مانع پذ یقابل توجه یهایتمحدود 

o  ید؟اکرده یسازیادهپ /یشآزما /ی سال گذشته بررس 2را در  یرز ینعتهای موج چهارم انقالب صاز فناوری یککدام 

o یست؟چ یهای موج چهارم انقالب صنعتدر مورد فناوری( شما ی)هایقتحق یجنتا ینترمهم 

o موج چهارم  هایطرح آزمایش برای( به یورو) چه مبلغیسال گذشته  2خود در  یقاتیشما و گروه تحق یبی،طور تقربه

 ید؟اکرده یگذاریهسرما یانقالب صنعت

 یندهآ یهایدگاهو د یدر موج چهارم انقالب صنعت یدجد یها: چالش3بخش 

o  دانید؟یم تریکنزد یرا به موج چهارم انقالب صنعتها یآوراز فن یککدام 

o یست؟چ های موجودفناوری از  یموج چهارم انقالب صنعت یاصل هایمتمایزکننده 

o هستند؟ یدانشگاه یقاتیتحق یتوجه فور یازمندن یدر موج چهارم انقالب صنعتها به نظر شما، کدام حوزه 
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 و غیره.( آزمایش

o جم انقالب صنعتی(.برای موج بعدی )موج پنمناسب الگوهای ها و بینی ویژگینظرسنجی درخصوص پیش 
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 است؟ داشته یموج چهارم انقالب صنعت زمینه در بیشتري اقتباس و پذيرش، صنعتكدام  شمادر كشور 



 

 

 

 یست؟شود چیدر كشور شما م یموج چهارم انقالب صنعت يرشكه مانع پذ مهمی يهايتمحدود

 

 يد؟اكرده يسازیادهپ يا يشآزما ی،سال گذشته بررس 2را در  يرز یموج چهارم انقالب صنعت هايياز فناور يکكدام 

۱۶۱
۱۴۲

۱۲۲
۱۰۹

۹۴
۶۲

۵۷
۴۹

3۹
3۱
3۱

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰

خودرو
حمل و نقل و لجستیک

خدمات فن آوری اطالعات و ارتباطات
تجهیزات ماشین آالت
مراقبت های بهداشتی

غذا و نوشیدنی
محصوالت و خدمات ساخت و ساز ساختمان

شیمی و داروسازی
فلزکاری

مد
گردشگری

۱۶۱

۱3۴

۹۸

۹۵

۷۶

۶۷

۵۴

۴۹

۴۸

۱۵

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰

عدم درک ماهیت موج چهارم انقالب صنعتی

فقدان چشم انداز استراتژیک

استخدام کارکنان شایسته/نیاز به یافتن

نیاز به آموزش مجدد مهارتهای کارگران

عدم دسترسی به سرمایه

پذیرش کارکنان

هیچ مزیت رقابتی قابل توجهی درک نشده است

هک/نگرانی های امنیتی

عدم حمایت کافی

اتحادیه کارکنان



 

 

 

 دانید؟یم تريکنزد یرا به موج چهارم انقالب صنعت ير/ اصول ز هافناورياز  يکكدام 

 

 هستند؟ یدانشگاه یقاتتحق يتوجه فور یازمندن یها در موج چهارم انقالب صنعتبه نظر شما، كدام حوزه

۱3۷

۱۲۰

۹۶

۹۰

۷۷

۵۸

۵۶

۵۲

۵۱

۴۵

۴۲

3۶

۲۷

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰

داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل آن

هوش مصنوعی

سیستم های فیزیکی سایبری

جمع آوری داده ها و کنترل ماشین ها

جمع آوری داده ها و کنترل محصوالت

پردازش ابری

جمع آوری داده ها و کنترل انسان

عمودی/نرم افزار ادغام دیجیتالی افقی

روبات های مشارکتی

ساخت افزودنی

واقعیت افزوده

واقعیت مجازی

امنیت سایبری

۱۶۹

۱۶3

۱۲۰

۹۴

۷۸

۶۰

۴۲

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰ ۱۸۰

اینترنت اشیا

سیستم های سایبری فیزیکی

انعطاف پذیر/سیستم های تولید قابل تنظیم

تولید مبتنی بر رایانش ابری

تولید یکپارچه رایانه ای

سامانه های اجرایی تولید

برنامه ریزی منابع سازمانی



 

 

 

 ید؟دانیم صنعتیانقالب پنجم  مناسب موجرا  يرز الگوهاياز  يکكدام  چطور؟ يمرحله بعد

 

 رسد؟یمناسب به نظر م یقاتیتحق ینچن يبه نظر شما كدام روش برا

۱۰۱

۹۱

۹۱

۸۸

۸۱

۷۶

۶۸

۶۶

۵۷

۴۸

۴۰

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰

هدایت و حمایت از مسائل اجرایی در عمل

اندازه گیری عملکرد و تجزیه و تحلیل هزینه و فایده

I4.0مدل های ریاضی جدید برای 

بر انسان ها I4.0تاثیر فن آوری های 

I4.0آموزش و مهارت مجدد کارگران برای 

رابط انسان و ماشین و روبات های مشارکتی

I4.0تاب آوری، ریسک و تجزیه و تحلیل اثر ریپل در اجرای 

I4.0مدل های بلوغ برای 

I4.0بازدارنده ها و توانمندسازها برای 

I4.0سنجش صالحیت 

I4.0محاسبه هزینه در پیاده سازی 

۱۱۵

۱۰۷

۹۰

۷۷

۶۸

۶۷

۶۲

۵۹

۵۶

۴۴

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰

تعامل هوش انسانی و هوش مصنوعی

پیوندی جدید بین انسان ها و فناوری ها: صنعت مشارکتی

هوش مصنوعی

پایداری اجتماعی به عنوان تمرکز اصلی

اقتصاد دایره ای و زنجیره های تامین حلقه بسته

نقش نوین خالقیت انسانی در تولید

همکاری انسان و ماشین

مهارت و فرصت های جدید برای کارگران انسانی

تاب آوری زنجیره تامین، اثر امواج و مدیریت ریسک

رباتیک مشارکتی



 

 

 

 

 یموج چهارم انقالب صنعت هاييفناور یاصل ي. اجزا3 یوستپ

 
 

 

۱۴۸

۱3۴

۱۲۶

۱۱۲

۱۰۹

۵۴

۰ ۲۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ ۱۲۰ ۱۴۰ ۱۶۰

مطالعات موردی

بهینه سازی و شبیه سازی

تجزیه و تحلیل داده ها

آزمایش

مدل های مفهومی/چارچوب

نظرسنجی ها

ارتباطات

(M2M)ارتباط ماشین ها •

خدمات ابری•

محصوالت هوشمند•

چینبالک•

داده

تحلیل داده های کالن •
(BDA)

(AI)هوش مصنوعی •

ه و سیستم های دنبال کنند•
(T&T)ردیاب 

مهندسی

تولید افزوده•

خودروی هدایت شوندۀ  •
(AGV)خودکار 

روبات های مشارکتی•

واقعیت افزوده•

زيرساخت

(  IoT)اینترنت اشیا •

کی سیستم سایبری فیزی•
(CPS)


