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Abstract 

Background and Objective: Health, Safety, and Environment (HSE) is one of 

the most important principles that should be considered in any activity, 

including industrial and service activities. Therefore, this study aimed to 

evaluate the role of HSE in the parameters affecting the technology foresight 

approach in an automotive industry. 

Materials and Methods: This study was conducted based on the fuzzy analytic 

hierarchy process (FAHP) in an automotive industry from 2020 to 2021. The 

statistical population included experts, supervisors, and managers in Pars-

Khodro Company (Tehran, Iran), and the study sample was 138 people. The 

process of conducting this study included identifying the parameters affecting 

the technology foresight approach in the automotive industry through a 

comprehensive library study and implementing FAHP through a field study. 

Results: The results showed that all parameters of soft and hard technology, as 

well as political, economic, social, and HSE factors, significantly affected the 

technology foresight approach in the automotive industry (P<0.001). The final 

normalized weights for these six parameters were 0.378, 0.163, 0.280, 0.051, 

0.098, and 0.031, respectively. The incompatibility rate of the comparisons 

was 0.09. 

Conclusion: The findings indicated that soft technology is the most important 

factor and HSE factors are the least important one in technology transfer and 

foresight approach. 
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ثر بر ؤپارامترهای میکی از  عنوانبه( HSEزیست )ارزیابی نقش بهداشت، ایمنی و محیط

 ی فناوری در صنعت خودرونگاررویکرد آینده

 4مهناز ربیعی ،3گلرد پروانه ،*،2یزاده خوراسگانغالمرضا هاشم ، 1آبادمنصور ثابتی جمال

 رانیاتهران،  ی،تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمواحد  ت،یریدانشکده مدی، تکنولوژ تیریمد گروه 1
 .رانیاتهران،  ی،گاه آزاد اسالمتهران جنوب، دانشواحد  ت،یریدانشکده مدی، صنعت تیریمد گروه 2
 رانیاتهران،  ی،تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمواحد  ت،یریدانشکده مددولتی،  تیریمد گروه 3
 رانیاتهران،  ی،تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمواحد  ت،یریدانشکده مداقتصاد،  گروه 4

 

 14/09/1400 تاریخ دریافت مقاله:

 06/10/1400: مقاله تاریخ ویرایش

 07/10/1400 تاریخ پذیرش مقاله:

 24/08/1401 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

( یکی از مهمترین اصولی است که در هر فعالیتی HSEبهداشت، ایمنی و محیط زیست ) سابقه و هدف:

های صنعتی و خدماتی بایستی مورد توجه قرار گیرد. لذا، این مطالعه با هدف ارزیابی نقش اعم از فعالیت

نگاری فناوری در یک صنعت ( در پارامترهای موثر بر رویکرد آیندهHSEبهداشت، ایمنی و محیط زیستی )

 خودروسازی انجام شده است.

( در یک صنعت FAHPاین مطالعه مبتنی بر فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ) ها:مواد و روش

ی این مطالعه شامل کارشناسان، انجام شده است. جامعه آمار 1398-1399خودروسازی و در سال 

. فرآیند اجرای این نفر بود 138 سرپرستان و مدیران در شرکت پارس خودرو بوده و نمونه مورد مطالعه

نگاری فناوری در صنعت خودرو از طریق یک مطالعه شامل شناسایی پارامترهای موثر بر رویکرد آینده

یل سلسله مراتبی از طریق یک مطالعه میدانی و همچنین ای جامع و اجرای یک فرآیند تحلانهبخمطالعه کتا

 تحلیل نتایج با استفاده از منطق فازی بود.

فناوری نرم و فناوری سخت، عوامل سیاسی و اقتصادی، عوامل های پارامتر نشان داد همه جینتا ها:یافته

باشد رو موثر مینگاری فناوری در صنعت خودبر رویکرد آینده یداریبه طور معن HSEاجتماعی و 

(001/>p .)051/0، 280/0، 163/0، 378/0 بیشش پارامتر به ترت نیا ینهایی نرمال شده برا وزن ،

 بدست آمد. 09/0های انجام شده بدست آمد. نرخ ناسازگاری مقایسه 031/0و  098/0

به  زین HSEمل بود که عوامل فناوری نرم مهمترین عامل و عوا نیا انگریمطالعه ب نتایج گیری:نتیجه

 اند.و برآورد شده یابینگاری فناوری ارزعنوان کم اهمیت ترین عامل موثر در انتقال فناوری و رویکرد آینده
 

 صنعت خودرو، فناوری ،نگاریآینده(، HSE) ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا واژگان کلیدی:

 پزشکی همدان علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ
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یکی از  عنوانبه( HSEزیست )ارزیابی نقش بهداشت، ایمنی و محیط. شم زاده خوراسگانی، غالمرضا؛ گلرد، پروانه؛ ربیعی، مهنازثابتی جمال آباد، منصور؛ ها ستناد:ا

 .187-181(: 3)9؛1401 پاییز ،ایحرفه بهداشت مهندسیمجله . نگاری فناوری در صنعت خودروثر بر رویکرد آیندهؤپارامترهای م

مقدمه
ازی در کشور بخش عظیمی از اشتغال، امروزه صنعت خودروس

 است تولید سرانه و ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده

د دهد. تولیو سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی را تشکیل می

هزار دستگاه خودرو ساالنه در  500و  میلیون 1طور میانگین هب

 1عت و نفر مستقیم در این صن هزار 50کشور و اشتغال حدود 

صورت غیرمستقیم اهمیت این صنعت را برای رشد ه میلیون نفر ب

کند. نتایج مطالعات حاکی و توسعه اقتصادی و فنی کشور نمایان می

در انتقال اثربخش فناوری و رسیدن  تالش با وجوداز آن است که 
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 هنوز ،به استانداردهای نسبی در کسب رضایت مشتریان داخلی

. ازآنجاکه [1 ،2] روی این صنعت است فراوانی پیشهای چالش

، این استسرعت در حال تغییر صنعت خودروسازی و فناوری آن به

برداری از صنعت ناچار است در همگام شدن با این تحوالت با بهره

ویژه از طریق ههای مناسب در انتقال اثربخش فناوری بروش

 :Foreign Direct Investment) گذاری مستقیم خارجیسرمایه

FDIهای معتبر جهانی سرمایه( و همکاری مشترک با شرکت

( موجودیت صنعتی خود را Joint Venture: JVگذاری مشترک )

 . [3] و آن را ارتقا دهد کندحفظ 

که  ای استابعاد متنوع و پیچیدهشامل  انتقال فناوری فرایندی

ها شاید متضاد با بعضی از ابعاد دیگر باشد. پیچیدگی بعضی از آن

 فناورانهعنوان یک ابزار مؤثر در کاهش شکاف ههمراه با جاذبه آن ب

که شود شناخته میتوسعه  یافته و درحالبین کشورهای توسعه

های صنعت . یکی از آسیب[4] سازدمیسازی آن را ضروری مدل

شده در طرحاز دانش کسب نکردن خودرو و خودروسازان، استفاده

سوز های این صنعت ازجمله خودروی ملی، موتور ملی، طرح دوگانه

 ادامه روند سابق انعقاد قرارداد با و خودروها و موارد دیگر ردنک

از دانش بار مالی بسیاری  نکردن های خارجی است. استفادهشرکت

شده، ها، افزایش قیمت تمامکاریدوباره کند.میها تحمیل به شرکت

گانه اتحادیه 51محصوالت و عدم رعایت استانداردهای  کمکیفیت 

رای ب بایستیلذا خودروسازان به بار آورده است. را مشکالتی اروپا 

انتقال موثر فناوری، دانش طراحی و تولید خودرو و باقی ماندن در 

صحنه رقابت جهانی اقدامات مناسبی را در انتقال فناوری رعایت 

 . [5، 6] نمایند

دهد بسیاری از بررسی تجربه صنعت خودرو ایران نشان می

های اتخاذشده توسط کشورهای مختلف کم و بیش در ایران سیاست

ها با دیگر کشورها اما نحوه اجرای این سیاست، د داشتهنیز وجو

صنعت خودرو ایران بهره چندان  ،بنابراین است؛ متفاوت بوده

. جهانی شدن [7]ها نبرده است مناسبی از اعمال این سیاست

های ملی به سطح جهانی و بازارها و گسترش دامنه رقابت از عرصه

چارچوب نظری جامع در رابطه با مدل انتقال  نبوداز سوی دیگر، 

بنیان در صنعت خودروی ایران همگی بر لزوم های دانشفناوری

پارامترهای  تمام. عدم توجه به رساندمیتمرکز بر این تحقیق را 

بنیان در صنعت خودرو های دانشر انتقال فناورینسل چهارم د

ناپذیری نظیر نقش خودروهای باعث وارد آمدن صدمات جبران

زیست، های انسانی، تخریب محیطتولیدی در بروز حوادث و آسیب

هدلیل باال بودن هزینه عدم ایجاد مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ب

فزارها، عدم ارتقای اهای تولید و مستهلک بودن تجهیزات و سخت

تحقیق و توسعه و مغفول ماندن جنبه ،طراحی ،واحدهای مهندسی

در برخی از مطالعات نشان داده . شدهای نرم انتقال فناوری خواهد 

بهداشت، ایمنی و شده است که توجه به چالش های مرتبط با 

می تواند بر عملکرد و بهره وری در صنعت  (HSEمحیط زیست )

در مطالعه  Leurentو  Martin .[9،8]اثیرگذار باشد تولید خودرو ت

و های زیست محیطی امروزه نگرانیخود با اشاره به این نکته که 

مشهود فرآیندهای صنعتی در کلیه  HSEهای مرتبط با دیگر چالش

اند که انتقال فناوری در صنعت خودرو نیز از ، یادآور شدهمی باشد

بنابراین بایستی در هر نوآوری فناورانه این  این قاعده مثتثنی نبوده،

 . [9]ها مورد توجه ویژه قرار گیرند چالش

لذا، با توجه به اهمیت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عنوان 

، [10, 8, 1] های تولید خودروها در فعالیتیکی از مهمترین حوزه

این مطالعه با هدف ارزیابی نقش پارامترهای بهداشت، ایمنی و 

، مصرف انرژی،  قوانین، آئین HSEهای محیط زیست مانند چالش

نامه ها و مقررات داخلی و خارجی و همچنین سازگاری فناوری با 

های نگاری فناوری و انتقال فناوریمحیط زیست بر رویکرد آینده

و با استفاده از رویکرد  صنعت خودروسازیدانش بنیان در یک 

ر است قابل ذک انجام شده است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

گیری مهای تصمیتحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین روشکه 

                                     هنگامی که چند گزینه و چند معیار کم ی بوده و از آن چند معیاره 

. [11]شود ه میگیری وجود دارد، استفادیا کیفی جهت تصمیم

بوده که به  های چند ارزشیمنطق فازی شکلی از منطقبعالوه، 

 شود، به طوریمنظور بکارگیری مفهوم درستی جزئی استفاده می

 .[12]                                      تواند بین کامال  درست و کامال  غلط باشد که مقادیر آن می
 

 کار روش
رای ب و این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی بود

 هآوری اطالعات برای انجام این تحقیق از دو روش استفاده شدجمع

خصوص  آوری اطالعات درای شامل جمعمطالعات کتابخانه. است

پیشینه تحقیق، مطالعه مقاالت خارجی و ایرانی در این خصوص، 

و همچنین بررسی اسناد و مدارک  فناورینظریات و تجربیات انتقال 

ای با هدف این مطالعه کتابخانهخودرو بود. موجود در شرکت پارس 

 نگاری فناوری در صنعتمؤثر بر رویکرد آینده یپارامترها ییشناسا

منظور ارزیابی انجام شد. پس از شناسایی این پارامترها و بهخودرو 

مؤثر  یدر پارامترها( HSEزیست )و محیط یمنینقش بهداشت، ا

، این پارامترها در خودرو نگاری فناوری در صنعتبر رویکرد آینده

 Analytic Hierarchyمراتبی )قالب یک فرایند تحلیل سلسله

Process: AHPای شدند. در این مطالعه میدانی ( ارزیابی مقایسه

شرکت پارس خودرو  رانیکارشناسان، سرپرستان و مدنفر از  138

 مشارکت کردند. 

فعال جامعه آماری این پژوهش شامل صاحبان فن و متخصصان 

در  HSEو کارشناسان در زمینه مهندسی، کیفیت و طرح و برنامه 

نفر از کارکنان پارس خودرو به 118 ند کهشرکت پارس خودرو بود

. برای تعیین حجم نمونه از انتخاب شدندعنوان نمونه پژوهش 

اطمینان  برای .نفر( 118د )حجم نمونه: فرمول کوکران استفاده ش

وارد مطالعه شدند نفر  150ن تعداد نمونه، ای به دستیابی یشتر بهب

نفر به این دلیل  12نفر در مطالعه باقی ماندند.  138که درنهایت 

ای پارامترها را لیست ارزیابی مقایسهاز مطالعه خارج شدند که چک

ها آمده برای آندستناقص تکمیل کرده بودند یا نرخ ناسازگاری به

نمونهازگاری قابل قبول( بود. = نرخ ناس1/0بیشتر از حد معیار )
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 شد. انجام استفاده از روش تصادفی ساده با گیری

اوری نگاری فنموثر بر رویکرد آینده یپارامترهاشناسایی  پس از

 یک مطالعه میدانی و مبتنی بر روش در صنعت خودرو، با استفاده از

FAHP ، این پارامترها و میزان تاثیرگذاری آنها بر وزن هر یک از

برآورد ارزیابی و نگاری فناوری در صنعت خودرو یکرد آیندهرو

افراد مورد در اختیار  AHPلیست چکگردید. در این گام، ابتدا 

آوری و اعتبار تک جمع هالیستچکقرار گرفت. سپس، این  مطالعه

های مقایسه زوجی از طریق محاسبه نرخ و ماتریس آنهاتک 

 فاقد اعتبار حذف گردید یهالیستچکناسازگاری بررسی شد و 

  .مورد حذف شد( 12)

 

 پارامترهای مطالعه

فناوری  متغیر 6شده در این مطالعه شامل ارزیابی پارامترهای

تحقیق و ، وجود نظام نوآوری و خالقیت در صنعت خودرو) نرم

 فناوری سخت( و دانش فنیو  ارتباط صنعت با دانشگاه، توسعه

عوامل (، هاافزارها و رایانهسخت ،زاتتجهی، ابزارآالت، آالتماشین)

طر شرایط خ، شرایط تحریم، مناسبات سیاسی با کشورها) سیاسی

گذاری سرمایه) اقتصادی( و فناوری یدهتمایل انتقالو  بروز جنگ

تغییرات ساختاری در اقتصاد ، هاگذاریسیاست، مستقیم خارجی

سرمایه ) عوامل اجتماعی(، حمایت مؤثر دولتو  جهان و ایران

حقوق و  های اجتماعیچالش، فرهنگ ملی و سازمانی، انسانی

 ،HSEهای چالشمخاطرات و ) HSEعوامل ( و مالکیت فکری

آموزش و ، HSEمرتبط با  نظام های مدیریتیاستقرار و ارتقای 

 (نفعانها و ذیسیستم، یندهاافرو توجه به خطرات  مدیریت دانش

 . [13-17]بود 
 

 Fuzzy Analytical) فازی یسلسله مراتبفرایند تحلیل 

Hierarchy Process: FAHP) 
Thomas L. Saaty  تحلیل سلسله فرایند  1970در دهه

گیری های تصمیمترین روشیکی از معروف عنوانرا به مراتبی

 ار افراد بیشتر تمایل دارند ارزیابی خود. [11] کردابداع  رهچندمعیا

ر روش د کنند.های کالمی بیان از یک موضوع بیشتر در قالب عبارت

ها و بیان اهمیت زوجی معیار برای مقایسهتحلیل سلسله مراتبی 

            شود. ا شکال استفاده میهای کالمی عبارتز ها نسبت به هم امعیار

های کالمی غیردقیق، غیرقطعی و عبارتاین روش این است که 

ا سازد. ببندی نتایج را مشکل میو جمع تحلیلمبهم هستند که 

گیری برای اندازه یفازی ابزار بسیار مفید توجه به اینکه منطق

، درنتیجه [18]ت های ذهنی افراد اسمفاهیم مبهم مرتبط با قضاوت

 که استمشکالت ذکرشده بر برای غلبه  یمناسب و ابزار قدرتمند

ههای کالمی بتری در قالب عبارتشود اطالعات دقیقباعث می

 . [19، 20]دست آید 

که در آن  است های چندارزشیاز منطق یشکلمنطق فازی 

ک صفر و ی نیب یقیممکن است هر عدد حق رهایمتغ یدرست ریمقاد

مفهوم  یریکارگهمنظور بمنطق به نیباشد. ا کیو خود صفر و 

 ممکن استآن  ریکه مقادیطوربه شود،یاستفاده م یجزئ یدرست

. این تئوری ابزاری قوی [12]کامال  درست و کامال  غلط باشد  نیب

ابی انسان در برای مقابله با ابهام و عدم اطمینان قضاوت و ارزی

گذاری یک گیری است. مطابق منطق فازی برای ارزشتصمیم

جای منطق ارسطویی و اعداد کالسیک از منطق فازی و به ،پدیده

. در مطالعات مختلف از تلفیق [21]شود اعداد فازی استفاده می

دهی معیارها و بندی و وزنبا منطق فازی برای رتبه AHPروش 

ارائه  FAHPهای مختلفی برای انجام ها استفاده و روشزیرمعیار

 ؛انجام شد Changشده شده است. این مطالعه بر اساس روش ارائه

تایج ها بود و در عین حال نتر از سایر روشاجرای آن ساده زیرا

 .[22]دهد دقیق ارائه می

 

  نتایج
 81شده نشان داد افراد مطالعه یفردنتایج توصیفی متغیرهای 

 49افراد ) درصد زن بودند. همچنین بیشتر 19درصد افراد مرد و 

در بازه سنی کمتر  درصد 3سال و  50تا  40در بازه سنی ( درصد

ارزیابی وضعیت تحصیالت این افراد  سال قرار داشتند. نتایج 30از 

مدرک درصد  5مدرک کارشناسی و  درصد از افراد 58 نشان داد

 بر حسب سابقه کاری شده. توصیف نمونه مطالعهداشتندکاردانی 

سال  20بیش از درصد  13سال و  20تا  10درصد  72نشان داد 

 . (1)جدول  شتنددا کار سابقه

 شده برنتایج ارزیابی تأثیر هریک از پارامترهای مطالعه

نشان  2در جدول نگاری فناوری در صنعت خودرو رویکرد آینده

دهد، همه این نشان می 2گونه که جدول داده شده است. همان

 ، فناوری سخت، عوامل سیاسی، فناوری نرمپارامترها شامل 

طور به HSEعوامل  عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و

رویکرد  و بنیانهای دانشبر انتقال فناوریداری معنی

 .(p</001هستند )مؤثر نگاری فناوری در صنعت خودرو آینده

 

 شدههای فردی و دموگرافیک افراد مطالعهیافته :1جدول 

 درصد فراوانی متغیر

 جنسیت
 81 112 مرد

 19 26 زن

 سن )سال(

 3 4 30کمتر از 

 28 39 40تا  30

 49 68 50تا  40

 20 27 بیشترسال و  50

 تحصیالت

 5 7 کاردانی

 58 80 کارشناسی

 31 43 کارشناسی ارشد

 6 8 دکتری

 سابقه کاری

 )سال(

 15 21  10کمتر از 

 72 99 20تا  10

 13 18  20بیشتر از 
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پارامتر  6شده نهایی ی نرمالهاماتریس میانگین فازی و وزن

ری فناوشامل  نگاری فناوری در صنعت خودرومؤثر بر رویکرد آینده

عوامل ، اقتصادی عوامل، عوامل سیاسی، سخت، فناوری نرم

ارائه شده است.  3جدول و  1در شکل  HSE عواملو  اجتماعی

، 163/0، 378/0به ترتیب  پارامتر 6این شده برای نهایی نرمال وزن

دست آمد. نرخ ناسازگاری هب 031/0و  098/0/، 051، 280/0

نرخ قابل ذکر است،  .دست آمدهب 09/0شده های انجاممقایسه

قابل ذکر است  .بدست آمد 09/0های انجام شده ناسازگاری مقایسه

این جدول میزان تاثیر و ارتباط هر یک از متغیرهای ارائه در که 

 ارزیابی و سنجیده شده است. یقاف یپارامتر هاشده در ستون بر 
 

 

رویکرد  شده برتأثیر هریک از پارامترهای مطالعهارزیابی : 2 جدول

 نگاری فناوری در صنعت خودرو آینده

 سطح معناداری فراوانی )درصد( پارامتر

 001/0 120( 0/87) فناوری نرم

 001/0 116( 1/84) فناوری سخت

 001/0 115( 3/83) عوامل سیاسی

 001/0 118( 0/85) ل اقتصادیعوام

 001/0 118( 0/85) عوامل اجتماعی

 HSE (04/63 )87 001/0عوامل 

 

 نگاری فناوری در صنعت خودرو مؤثر بر رویکرد آینده یماتریس میانگین فازی پارامترها :3جدول 

 فناوری سخت فناوری نرم 
عوامل 

 سیاسی

عوامل 

 اقتصادی

عوامل 

 اجتماعی
عوامل 
HSE 

ین میانگ

 هندسی

 215/3 654/6 81/3 367/4 244/2 447/4 1 فناوری نرم

 388/1 9534 855/2 228/5 431/0 1 225/0 فناوری سخت

 386/2 274/6 947/4 754/5 1 320/2 446/0 عوامل سیاسی

 431/0 605/2 322/0 1 174/0 191/0 229/0 عوامل اقتصادی

 833/0 802/5 1 106/3 202/0 350/0 262/0 عوامل اجتماعی

 HSE 150/0 202/0 159/0 384/0 172/0 1 262/0عوامل 

 

 
  نگاری فناوری در صنعت خودرومؤثر بر رویکرد آینده یشده پارامترهاهای نرمالوزن :1شکل 

 

 بحث
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اهمیت، نقش و جایگاه بهداشت، 

قال فناوری( در پارامترهای مؤثر بر انتHSEزیست )ایمنی و محیط

 نگاری نسل چهارمبنیان در صنعت خودرو با رویکرد آیندههای دانش

های مؤثر منظور استخراج شاخص. در این راستا بهشدفناوری انجام 

روز بر انتقال فناوری به مطالعه ادبیات تحقیق متعدد و مقاالت به

 وثق ؤو از مطالعات و منابع مپرداخته دنیا در حوزه انتقال فناوری 

همچنین تجربیات متخصصان و خبرگان صنعت خودرو در این 

 زمینه استفاده شد. 

گروه اصلی شامل  6نتایج بخش اول این مطالعه نشان داد 

فناوری نرم، فناوری سخت، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، 

بنیان در های دانشبر انتقال فناوری HSEعوامل سیاسی و عوامل 

. ارزیابی هستندنگاری مؤثر آیندهصنعت خودرو با رویکرد 

بر  شدهپارامتر ارزیابی 6های این مطالعه نشان داد همه این فرضیه

 هستنددر صنعت خودرو مؤثر نگاری رویکرد آیندهو  انتقال فناوری

(001/0>p.)  و  یمنینقش بهداشت، ا یابیارزهمچنین نتایج

0 0.1 0.2 0.3 0.4

فناوری نرم

فناوری سخت

عوامل سیاسی

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

HSEعوامل 

0.378

0.163

0.28

0.051

0.098

0.031

وزن نهایی نرمال شده
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نگاری دهمؤثر بر رویکرد آین یدر پارامترها( HSEزیست )محیط

و با عوامل این بندی هدف اولویتکه با  فناوری در صنعت خودرو

 انجام شد، بیانگر این بود که پارامترهای FAHPاستفاده از روش 

عوامل سیاسی با وزن نرمال ، 378/0شده فناوری نرم با وزن نرمال

عوامل اجتماعی با ، 163/0فناوری سخت با وزن نرمال ، 280/0

عوامل و  051/0عوامل اقتصادی با وزن نرمال ، 098/0وزن نرمال 

HSE  تقال انبه ترتیب بیشترین تأثیر را بر  031/0با وزن نرمال

امل عو. بنابراین، اندداشتهنگاری فناوری رویکرد آیندهو فناوری 

ترین عامل اهمیتکم HSEترین عامل و عوامل فناوری نرم مهم

ارزیابی و نگاری فناوری رویکرد آیندهو مؤثر در انتقال فناوری 

 اند. شده برآورد

، کارشناسان و متخصصان صنعت که نتایج نشان داد طورهمان

از گروه فناوری نرم را خودرو اولین عامل مؤثر در انتقال فناوری 

تحقیق و ، وجود نظام نوآوری و خالقیت در صنعت خودرومانند 

اند. کردهبیان  دانش فنیو  ارتباط صنعت با دانشگاه، توسعه

 صنعت و متخصصانهای این مطالعه نشان داد کارشناسان یافته

از را  عامل مؤثر در انتقال فناوریشده کمترین ودروی مطالعهخ

، استقرار و HSEهای مخاطرات و چالشمانند  HSEعوامل گروه 

، آموزش و مدیریت دانش HSEهای مدیریتی مرتبط با نظام یارتقا

اند. ارزیابی کرده نفعانیها و ذندها، سیستمیافر خطراتو توجه به 

های شغلی حاکی از این ساختارهای نوین حاکم بر مدیریت محیط

سطح  یکه ازجمله اصول مهم در افزایش و ارتقا استنکته مهم 

مندی مشتریان که درنتیجه رضایت و رفاه کارکنان حاصل رضایت

تولیدات،  سطح کیفیت خدمات و یمین، حفظ و ارتقاأشود، تمی

موقع و همچنین کاهش ارزش خدمات و تولید و ارائه خدمات به

 . استشده تولیدات ارائه

اساس این نوع ساختار، توجه به اصول بهداشت،  بنابراین، بر

( ضامن راندمان و اثربخشی باال و HSEزیست )ایمنی و محیط

. پیشگیری از بروز استوری مستمر یک سازمان درنتیجه بهره

محیطی در راستای توسعه ع رویدادهای شغلی، انسانی و زیستانوا

ری بدون توجه به ایمنی و سالمت کارکنان، وپایدار و افزایش بهره

زیست پایدار برای کارکنان، مشتریان و محیط کار ایمن و محیط

توان می ،. به عبارت دیگر[1]پذیر نیست نفعان امکانهمه ذی

شود که میهایی حاصل در محیط فقطکه این نتیجه  کرداذعان 

نیروی شغلی با کمترین میزان ناراحتی از بروز انواع پیامدهای 

 نرخو همچنین  دباشمشغول به کار و فعالیت  HSEمرتبط با 

ها و خطرات تهدیدکننده سالمتی نیروی شغلی و سختخرابی

های کار به دالیلی مانند افزار و تجهیزات و فرایند کار، میزان توقف

 مترینکغیبت ناشی از کار کارکنان یا نقص تجهیزات و فرایند در 

 مقدار ممکن قرار داشته باشد. 

وادث مختلف بیانگر این شده از رویدادها و حتجربیات فراگرفته

توان از مسائل و موضوعات گاه نمیکه هیچ استنکته اصولی و مهم 

چراکه پیامدهای ناگوار آن بقای سازمان  کرد؛غفلت  HSEمرتبط با 

بنابراین، با توجه به  .[23، 24]کند مییا یک سیستم را تهدید 

اهمیت عوامل توان اذعان کرد که نقش کمهای این مطالعه مییافته

HSE عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی در بهبود مداوم کار، به

های صنعتی و ویژه محیطها و بهوری در سازمانتولید و بهره

رخ های خودروسازی از طریق کاهش نتولیدی مانند شرکت

ها، توقف تولید و همچنین کاهش انواع رویدادها، حوادث و خرابی

محیطی، ایمنی و بهداشتی نقش بسیار مؤثری های زیستآسیب

در افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دارد که در این مطالعه بیانگر 

و پارامترها و متغیرهای  HSEاین نکته مهم است که عدم توجه به 

أثیر ت نگاری فناوری در صنعت خودروآیندهبر رویکرد مرتبط با آن 

مانند  زیمطالعه ن نیا. [17، 25، 26]گذارد منفی و کاهنده می

ی رسدست عدممانند  هاتیمحدود یبرخ یمطالعات دارا گرید

 HSE یهااز چالش یبه اطالعات صنعت خودرو و آمار واقع کامل

به اطالعات و  یدر دسترس تیمحدود نیصنعت و همچن نیدر ا

مهم و موثر بر انتقال  یاز پارامترها یمستندات در خصوص برخ

 یاز آنها م یتر بود که آگاهمطالعه جامع کیتوسعه  یبرا یفناور

 سودمند باشد. ندهیات آمطالع یو اجرا یتواند در طراح
 

 گیرینتیجه
به عنوان  HSEبا هدف ارزیابی نقش نتایج مطالعه حاضر که 

پارامترهای موثر بر انتقال فناوری های دانش بنیان در یکی از 

نگاری نسل چهارم فناوری انجام صنعت خودرو با رویکرد آینده

 بیانگر این بود که همه شش پارامتر مورد ارزیابی شامل گرفت

 ،یعوامل اجتماع ،یسخت، عوامل اقتصاد ینرم، فناور یفناور

 انیدانش بن یها یبر انتقال فناور HSEو عوامل  یاسیعوامل س

ر بوده، بعالوه پارامتموثر  ینگارندهیآ کردیدر صنعت خودرو با رو

HSE  و متغیرها و شاخص های آن دارای حداقل اهمیت

 ارزیابی و نعت خودرودر ص ینگارندهیآ کردیرو تاثیرگذاری بر

لذا با توجه به اهمیت و تأثیر فراوان موضوع  برآورد شده اند.

HSE های تولید، کاهش بروز ها و نقصبر کاهش نرخ خرابی

ها و درنهایت ارتقای سطح انواع رویدادها، حوادث و آسیب

رضایت شغلی کارکنان و همچنین بهبود مداوم کمیت و کیفیت 

بازبینی مؤثری در مدل و الگوهای بهبود  شودتولید پیشنهاد می

های رویکرد سیستمیک، فرایندمحوری مستمر مبتنی بر شاخص

های و مبتنی بر ریسک انجام شود که درنتیجه استقرار سیستم

المللی قابل دستیابی است؛ زیرا مدیریتی و استانداردهای بین

با توجه به نیاز روزافزون  HSEتوجه به اصول و متغیرهای 

 بنیانهای دانشهای خودروساز ایرانی برای انتقال فناوریرکتش

ها بسیار توجه به عوامل حیاتی موفقیت در انتقال این فناوری و

یکی از نقاط  HSEبود. همچنین توجه به عوامل مفید خواهد 

رد رویکهای صنعتی و همچنین کور در کاهش اثربخشی فعالیت

 شود.تلقی می نگاری فناوری در صنعت خودروآینده

 
 قدردانی و تشکر
ران واحد ته اسالمی مصوب دانشگاه آزاد یمطالعه برگرفته از رساله دکتر نیا
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و دیگرانثابتی جمال آباد    
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مدیریت شرکت پارس خودرو و  یاز همکار سندگانینو لهیوسین. بداستجنوب 

 .کنندی میتشکر و قدردان کننده در این مطالعههمچنین افراد شرکت

 

 منافع تضاد

 اند.نداشته یمطالعه تعارض منافع نیدر ا سندگانینو

 

 یاخالق مالحظات

 نشده است. یآورجمع یداده انسان چیمطالعه ه نیا در

 

 سندگانینو سهم

زاده غالمرضا هاشم؛ کننده مقالههینامه و تهانیپا یمنصور ثابتی: گردآور

دکتر مهناز ربیعی و ؛ نامه و مقالهانیپا هی: استاد راهنما در تهیخوراسگان

 .نامه و مقالهانیپا هیدر ته مشاوراستاد : انه گلردپرو

 

 یمال تیحما

واحد تهران جنوب  اسالمی مصوب دانشگاه آزاد یاز رساله دکتر مقاله نیا

 گرفته شده است.
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