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چكيده
تغییر سازماز تل ید و سازتاز مل یزتی به یک سازتاز یراالرکز و اجالزمی هلیشاه ادنظر بلده اسا  .تح وند و به شاد
شاص ایسازمی و اجالزمیشاد تل ید اجالزمی یک شایله فنی و تجز ی د حزل ظهل د ا گلی شاص ایسازمی انبله اسا که به
ا ار کنندگز اجزمه ایدهد تز ام طریق یکپز چهسازمی فرآیندهزی تدازت تل یدی بین سازمازنی اح التت شاص ایسازمی شاده و
تدازت شاص ای ا بز شارکزی تلد بسازمند .این اقز ه به بر سای جزاع ادبیزت و بحث د ال د پز دایم تل ید اجالزمی و ا ائه ادل
انازساااا برای تل یاد اجالازمی ایپردامد .د اقاز ه به اقازیساااه تل یاد اجالزمی و سااازیر پز دایمهزی تل ید پرداتاه تلاهد شاااد و
مالوهبرآ ویژگیهزی تل ید اجالزمی و انطق پز دایم تل ید اجالزمی ال د بحث قرا تلاهد گرف  .اناظز ای ود که این بر سااای
بالاناد تلاننادگاز ا د د بیشاااار ایاده تل یاد اجالازمی کلاک کناد .براساااز یاک بر سااای جازاع د ال د ادبیازت این اقازاه باه
وشنشد افزهیم ک یدی تلسعه چشماندام اهبردی ام وش پز دایم تل ید اجالزمی ایپردامد.
واژگان كليدي :ادل تل ید اجالزمی پز دایم تل ید اجالزمی ویژگی تل ید اجالزمی انطق تل ید اجالزمی طراحی بزم.

 +شلز ه نلزبر 021-44737549 :و آد
* مهدهدا اکزتبزت
 1شلز ه نلزبر 013-33690605 :و آد

پس ا کارونیکیSg.salimi@gmail.com :
پس ا کارونیکیBaranshamsss@yahoo.com :
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مدلي براي پاردایم تولید اجتماعي

 -1مقدمه
تاز یخ تلساااعاه بشااار چنین واقعیای ا اثبازت ایکناد کاه
فعاز یا هازی تل یاد اح ااالل بازیاد هلزااز باز تحلتت اجالازمی
م لی و فنازو اناه بازشاااد و نیازم باه اجرا و اادیریا د چاز چل
سا ایساااامهزی فنی و اجالزمی دا د .بههلیند یل ایتلا بیز
نللد که تزثیرات تل ید د تحلتت م لی و فنزو انه بس ایز اشاازبه
تزثیرات تل ید د اال اربلط به تحلتت اجالزمی بلده اس .
هلچنین تزثیراتی بزمث افزایش اکزنیزاساایل اتلازساایل و
ویژگیهزی اطالع سااازنی سا ایساااامهزی فنی ایشااالد و انلاع
پز ادایمهزی تل یدی الجلد ازنند تل ید انبله و یره ا ایجزد کرده
اس .
بز این حزل بهویژه د سازلهزی اتیر پیشارف د اینارن و
فنزو یهزی اینارن اشایز و سایساام فیزیکی سازیبری 2بزمث شاده
اسااا تاز انساااز هاز د یاک احیط ا تبازطی منادگی کنناد کاه د
گذشااه هرگز بز آنهز االقزت نکردهاند .تزثیرات د تلساعه اجالزمی
اربلط باه سااایساااامهازی اجالازمی و فنی فلقااذکر باه افراط و
تفریط گسااارده انجر ایشاالد که بشاار نلیتلاند ت اال کند.
باهمنلا اثازل تحا هادایا فااز هازی ا تبازطی ابانی بر اینارنا
اشاایز د اشاااز ل -بهمنلا اثزل فعز ی هزی تدازت تل یدی بز
ا مش افزوده -کل اراحل یک چرته ملر اح االل که براسااز
اکزنیساامهزی برو سااپز ی و اسااافزده ام وشهزی س ایدگی به
سافز شازت اح الل و یره انجزم ایشالد ملیقز تح تزثیر قرا
ایگیرد .این فرضااایاه اهم اسااا که تل یاد اجالزمی به واقعی
تبدیل شالد تز شارک هزی تل یدی فع ی به شارک هزی ابانی بر
اینارنا اارومی و د آینادهای نزدیاک ناه تنهاز ابانی بر سااازتااز

سزمازنی ب که ابانی بر انطق ماز اجرا اناقل شلد[.]1
 -2مفهوم و تعریف توليد اجتماعی
یک تعریف اشاص ام تل ید اجالزمی ا ائه شاده اسا " :تل ید
اجالزمی پز ادایلی بز فضازی سازیبری  -فیزیکی  -اجالزمی اسا
کاه باه کاز فراازیاز یراالرکز اجازمه ایدهاد تاز ام طریق ایجازد
اشاااارا گااذا ی بهار د فرآیناادهاازی تجااز ی تل ی اد کاازاال
شاص ایسازمی شاده و تدازت شاص یسزمی شده ا ایجزد کنند .بز
تحقیق د صانع چز پیشرفاه سهبعدی ایده "تل ید اجالزمی"
ابادا به منلا "انقال صانعای سالم" تلساط اج ه اکلنلایسا ()2
د ساازل  2012اطرح شااده اساا  .ام آ ماز به بعد اطز عزت
دانشاااگازهی میازدی د مایناه تل یاد اجالازمی انجازم شاااد کاه
باهطل ملاده تلساااط ساااه تیم تحقیقازتی انجازم ایشااالد :تیم
)2 Internet of Thing & Cyber-Physical Systems (CPS
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تحقیقازتی آکازدای م لم چین[ 3و  ]4تیم تحقیقازتی دانشاااگازه
آ ال[ 5و  ]6و تیم تحقیقزتی دانشگزه  .Xi Jiaotongبر این اسز
ساااه گروه ام احققز ساااه تعریف اافزوت و دیدگزه اهبردی د
تل ید اجالزمی ا ا ائه دادهاند که د جدول شالز ه  1نشاز داده
شده اس .
جدول  :1سه تعریف در مورد توليد اجتماعی
تعریف توليد اجتماعی

منبع

تل ید اجالزمی یک شااایله تل ید جدید اسا ا که د آ
ا ااار کننادگاز کازاال د گیر فرآیناد تل یاد ام طریق
اینارن هساااند .مالوهبراین تجهیزات ساازت و تراینزل
تعزا ی هلشاالند که بهطل اساااقیم به شاابکه وصاال
ایشااالد ایتلاند هلاه فعز ی هزی تل یدی ا ااارفی و
تدازت ا بهصل ت آنالین تحقق بصشد.

[ 3و ] 4

تل یاد اجالازمی ترکیاا مایناههازی ارتبط باز جسااااجلی
اجالزمی احزسااابزت اجالزمی بز یکدیگر پیلند یکپز چه
شابکه تل ید اجالزمی ااشاکل ام اینارن اینارن اشایز و
چزپگر سااه بعدی اس ا  .بنزبراین افراد اجالزمی ایتلانند
کزاال د کل فرآیند تل ید شاارک کنند .ملر اح االل بز
برو ساپز ی تساهیل ا گلهزی تل ید و ا ار شاص ای د
مااز واقعی و اجالازمی شاااده و د نهازیا انجر باه یاک
انقال صنعای جدید ایشلد.

[ 5و ] 6

تل یاد اجالازمی نلمی پیکربندی اجرا نگهدا ی و ادیری
تعاداد میازدی ام انازبع تل یاد اجالازمی تلمیع شااااده
جغرافیزیی د قز ا شابکه تل ید جزاعه اسا که ام طریق
هر دو سااایساااام مازاال آنالین و مللای حرفاهای برای
تکلیال وظازیف جزئی یاز ک ی تل یاد برای شااارکا هازیی
اساا که براسااز اکزنیساامهزی تدازت برو سااپز ی
ایتلاهند اح لتت واقعی تل ید کنند.

[ ]7

 -2-1مفهوم توليد اجتماعی و ویژگیهاي توليد اجتماعی
اصاااطالح لتل یاد اجالازمی باهمنلا نلمی ا گلی تل یاد
پیشارفاه ابانی بر اینارن و ساروی گرا تعریف شاده اسا که
کل اراحل چرته ملر اح الل ا شازال ایشالد[ 8و  .]9بز تلجه
به سازنههزی اجالزمی و ماینهای که فاز هزی ا تبزطی ابانی بر
اینارنا د تجاز ت ایجازد ایکناد این ا گل یام تل یاد اجالازمی
انازبع تل یادی اجالازمی ا د جلااع و بیشاااار د شااابکاه تل یاد
اجالزمی سازمازندهی ایکند .تل ید اجالزمی ام انطق ماز اجرا
اح اللاحل و ابانی بر برو ساپز ی اساافزده ایکند .اکزنیسام
تل ید اجالزمی و هلچنین سایساامهزی تدازت اح الل بسااگی
به پشاااایبزنی دیجیاز ی یک نلع ادل نرمافزا ی صااانعای ازنند
سازنههزی تبری -سازنه ای دا د .هلچنین یک سایساام اجالزمی
و فنی بهصال ت پلیز قزبل تغییر اسا  .مالوهبراین افزهیم میر بزید
تعریف شالد تز پز ادایم تل ید اجالزمی ا بز جزئیزت تلضای دهد.

سید قاسم سلیمي زاویه و سعیده شمس

ا گلی تل یاد اجالازمی باهمنلا نلمی فنازو ی تل یاد نسااال بعادی
که کل اراحل یک چرته ملر اح ااالل ا پلشاااش ایدهد ام
نزدیک بز فاز هزی ا تبزطی ابانی بر اینارن د اشااز ل ا تبزط
دا د .بدیهی اس ا که ویژگیهزی میر ایتلاند ت االیم بگیرد که
ا گلی تل یاد اجالازمی تز چه حد پیش ای ود و کدام نلع نقشاااه
اه آ برنزاه یزی شااده اساا و هلچنین بهطل اداوم بر نحله
پیکربندی و اجرای آ تزثیر تلاهد گذاش .

.1

جدول  :2ویژگیهاي توليد اجتماعی[]10
 .1به حداقل سزند انزبع تل یدی
 .2تلد سزمازندهی انزبع تل ید اجالزمی
 .3سزتاز تل ید اجالزمی(ازنند سزتاز سزماز )
 .4به اشارا گذاشان تلانزییهز و ازایزی تجز ی انزبع تل یدی اجالزمی
د جزاعه تل یدکننده یز د بین جلااع اصا ف تل یدی

.2

 .5میرسزت هزی تلمیع پلیز
 .6دادههزی بز گ د ت لیمگیری و بهینهسزمی مل کرد
 .7اسافزده ام ادل نرمافزا صنعای

 -3مقایسه توليد اجتماعی و سایر پارادایمهاي توليد
تل یاد اجالازمی باه منلا نلمی ا گلی جادیاد تل یاد نسااال
بعادی د واقع نلمی تل یاد تاداازتاحل اسااا و تلازم طبیعا
تل یاد تاداازتاحل ا باه ا ایبرد .برای جلعبنادی نکازت
یکساااز و اافزوت پز ادایم تل ید اجالزمی بز سااازیر پز ادایمهزی
تل یدی ام فهرس میر جه تجزیه و تح یل اسافزده گردید:
❖ ماینههز و نقزط شروع؛
❖ سزتاز سزمازنی؛
❖ ماز اجرا؛
❖ انزبع؛
❖ تعزال تجز ی؛
❖ فضزهزیی برای فعزل کرد فاز هزی ا تبزطی؛
❖ اصلل اص ی برای تغییر سزتاز سزمازنی و ماز اجرا؛
❖ ادل نرم افزا صنعای.
د جاادول شااالااز ه  3فقط برتی ام ویژگیهاازی اصااا ی
پاز ادایمهازی اصا ف تل یاد اازنناد تل یاد هلشااالناد تل یاد چازباک
تل ید تدازتاحل تل ید ابری و تل ید اجالزمی ذکر شاده اسا .
ایتلا د یازفا کاه پاز ادایم تل یاد اجالازمی تفازوت آشاااکاز ی باز
سزیر پز ادایمهزی تل یدی دا د[.]10

.3

.4

.5

شافز سازمی ا ار کننده :یک ا ار کننده مازنی فعزل اسا
که د تل ید اجالزمی شاارک ایکند؛ یعنی نقش دوگزنه هم
بهمنلا تل یدکننده و هم ا اار کننده دا د .تل ید اجالزمی
ااکاز پاذیر سااازتان فرآینادهاز ا باه فعاز یا هازی چرتاه ملر
اح ااالل ازنند طراحی برای بدسا ا آو د اح ااالتت و
تاداازت االازیزتر ام طریق تلدساااازاازنادهی و اکازنیزم
برو ساااپز ی و ااکز پذیر ایسااازمد .د حز ایدهآل ک یه
اشاااز ک کنندگز د گیر د احیط تل ید اجالزمی بیشاااار
اشااری هسااند و نه ا ار کنندگز تز یز ا ائهدهندگز
تز ؛
شافز سازمی فضازی -فیزیکی-اجالزمی –سازیبری :د تل ید
اجالزمی ام هلش انساازنی و ساازماز هزی اجالزمی(بهمنلا
اثزل جلااع) برای ایجزد تعزال اجالزمی و پیلندهزی ا گزنیک
بین کز فرازیز و انزبع اجالزمی(بهمنلا اثزل ازشاینآتت
نرمافزا طراحی تجهیزات اندامهگیری و حساگرهز) برای ایجزد
اح لتت و تدازت شص ی اسافزده ایشلد؛
شاافز ساازمی تعزال اجالزمی :د تل ید اجالزمی یک فرایند
شااانازتای تفازوت فردی اساا ا کاه باز اساااافازده ام آ
پیشبینیکنندگز نسااب به یکدیگر واکنش نشااز داده و بز
ا زاازت یز ترجیحزت شص ی اشص ایشلند؛
شااافز سااازمی جزاعه :د تل ید اجالزمی یک وحدت پلیز ام
پیلندهزی د هم تنیده اساا که بهوساای ه انزفع اشااار یز
هد ام سازتان یک اح الل و تدازت شاص ای برای برآو ده
کرد یاک نیازم تازم مل کردی یاز تجرباه مل کردی برگزا
ایشاالد .جزاعه د پیشاارف تلد ساازمگز بز وابط تکزال
اییازباد و سااارانجازم باه یاک سااایساااام میسااا احیطی
تلدسزماز یزفاه ای سد؛
شافز سازمی اان اجالزمی :د تل ید اجالزمی بز اساافزده ام
تکنیاکهازی تجزیاهوتح یال انازسااااا جازاعاه و شااااد
شااارک کنندگز و هلچنین نقطه شاااروع دانش اصا ف د
ت ااالیمگیری اازنناد چگلنگی افزایش مل کرد اح ااالل یاز
بهرهو ی براسااااز یازفااههازی دادههازی اان اجالازمی
شفز سزمی خ ایدهد[.]11

 -4شفافسازي و منطقهاي توليد اجتماعی
برای وشاانتر ساازتان ایده تل ید اجالزمی برتی ام منزصاار
اص ی نیز بزید وشن شلد[.]11
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جدول  :3مقایسه بين پارادایمهاي مختلف توليد با توليد اجتماعی[]10
فهرست

توليد هوشمند

توليد چابک

توليد خدماتمحور

توليد ابري

توليد اجتماعی

پیشماینه

بهرهو ی و افزایش کیفی ام طریق هلش
ا نلمی

اتحزد پلیز و تغییرپذیر سریع به بزما هزی
واکنش

ایجزد ا مش افزوده د کل چرته ملر
اح لل ام طریق ماز اجرای سروی -
احل

نلمی تل ید تدازت احل اد زم
و کنارل انزبع اجالزمی د
ف سفه احزسبزت ابری

نلمی تل ید تدازتاحل ام طریق
تلدسزمازندهی و اسافزده ام انزبع
اجالزمی د جلااع

برای هر نلع سزتاز سزمازنی الجلد

اتحزد سزمازنیاحل و سزمازندهی اجدد
برای پزسصگلیی سریع به بزما هز

سزمازندهی اجدد انزبع تدازتاحل

سزماز انزبع اجالزمی د
ف سفه ابر

تلدسزمازندهی انزبع اجالزمی د
جلااع و ا تبزط آنهز

اکزنیسم احل یز یر االرکز بز اسافزده
ام Iaas3

اکزنیزم ابر احل

اکزنیسم تلمیع تلدکز ابانی بر
جزاعه

انزبع بهمنلا تدازت

انزبع اجالزمی سزماز یزفاه
بهمنلا اساصرهزی ابری

انزبع اجالزمی د جلااع بز
اسافزده ام تکثیر نقش احل

فعل و انفعزتت تجز ی بهطل ملده به
نزم تدازت

تعزال تجز ی بهطل ملده د
ایز پ فرم ابر و کز برا

تعزال تجز ی بین انزبع د و یک
جزاعه و  /یز د جلااع اصا ف

هر فضزیی

فضزی ثزب د داتل

فضزهزیی که کل چرته ملر اح لل ا
پلشش ایدهد

فضزی ابری -سزنه ای

فضزی ابانی بر سزنه هزی
اجالزمی

تکنیکهزی هلش ا نلمی

نظریه منجیره تزاین

تدازت برو سپز ی تل ید سیسامهزی
تدازت اح لل تدازت تل یدی و یره

تدازت برو سپز ی تل یدی به-
صل ت تدازت ابری

برو سپز ی تل ید سیسام هزی
تدازت اح لل تل یدی د قز ا
تدازت احل برای جزاعه

هر ادل نرمافزا ی صنعای تدازت احل

سیسام مزالهزی ابانی بر ابر

تحلیل برنزاه و و سیسام
مزالهزی شبیه به سزنه و نقش
احل برای کز برا

سزتاز سزماز
ماز اجرا

انزبع
تعزال تجز ی
فضزهزیی برای فعزل کرد
فاز هزی ا تبزطی
اصلل تغییر سزتاز
سزمازنی

ادل نرمافزا صنعای

اکزنیسم اص ی شرک

اکزنیسم االرکز یز یراالرکز

شرک اص ی به مالوه انزبع اتا زم
داده شده ام طریق قزب احدود

هر شکل
هر شکل

تعزال اص ی شرک -احل د داتل

سیسامهزی سنای CAX / PDM /

هر ادل نرمافزا ی هلشلند صنعای

PLM / ERP /

)3 Infrastructure as a service (IaaS
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 -5مفهوم توليد اجتماعی و طراحی باز

 -6مدل پاردایم توليد اجتماعی و طراحی باز

د شکل شلز ه  1و براسز اقز ه[ 12و  ]13اناظز ات تلسعه
کلتازهاادت و ب ناداادت برای افازهیم تل یاد اجالازمی و طراحی بازم
ذکر شده اس .

بز تلجه به سایساامهزی تل ید اصا ف و برگرفاه و اقابز شاده
ام ال تزی و هلکز ا ( )2014ا گلهز و سااایساااامهزی اصا ف
تل ید شازال  5ارح ه(تل ید دساای تل ید انبله سافز شایسازمی
انبله شاص ایسازمی و تل ید اجالزمی) اسا  .د شاکل شالز ه 2
ا تبزط سیسامهزی تل ید بز سزیر افزهیم تل ید و طراحی بزم نشز
داده شده اس .

شكل  :1توليد اجتماعی و طراحی باز(انتظارات توسعه كوتاه مدت و
بلند مدت)[ 12و ]13

شكل  :2ارتباط توليد اجتماعی و طراحی باز
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 -7چهارچوب ارزش براي توليد اجتماعی
تل یاد اجالازمی ا ایتلا ویکردی بازمتر و دالکراتیاکتر
برای تل ید دانس ا که بزمث ایشاالد سااطلح اصا ف اشااز ک
کز بر د فرآیند تل ید وجلد داشااااه بزشاااد .ایجزد یک چز چل
ا مش جادیاد برای تل یاد اجالازمی باهطل اشاااص تلساااط
اهبردهزی طراحی اشاز کای و جزیگزین د تل ید اجالزمی انجزم
ایشااالد .اینکاه چگلناه این اهبردهازی طراحی جازیگزین کاه د
چز چل تل ید اجالزمی سازتاه ایشالد ایتلاند بز فعزلسازمی و
تلانلندساازمی کز بر نهزیی برای ایجزد ا مشهز د تل ید اجالزمی
باهکاز ود ضااالن ایجازد نلآو یهازی جادیاد و پازیادا د طراحی و
تل ید تغییرات ساط سایساام ا ا ائه ایدهد .تل ید اجالزمی بز
ساط بزتیی ام اساافزده ام تلا جلااع د طراحی و سازت کزتهز
اشاااص ایشااالد .ب اهطل ک ی تل یااد اجالاازمی کاازاال بااز
شاااص ااایسااازمی بازتی کازتهاز نیازم باه تل یاد و تل یاد ام طریق
فنازو یهازی تل یاد افزودنی هلراه اسااا  .اهبردهازی جازیگزین
طراحی ا ائاه شاااده باهطل ملاده بر ابنازی هلکاز ی د تل یاد د
اقیز کلچک بز اشاز ک بسایز فعزل کز بر ابداع شاده تلساط
آ لین تزف ر( )1980اسا  .جنبش DIY4یک اشاز ک شاص ای و
اساااافازده ام اهاز تهازیی برای بهبلد ساااط منادگی فرد باز تل یاد
کزتهزی شاص ای اسا  .اعللت اصااطالح  DIYبه اعنزی "تلدت
انجازم باده" اصاااطالحی آاریکازیی اسااا و باه اجللماه کاز هازیی گفااه
ایشااالد که هر فرد بدو داشاااان تص ا ا یز تجربه تزم ایتلاند
کز هزیی ام جل ه سزت اصالح یز تعلیر وسزیل ا انجزم دهد.

چز سااه بعدی یک اصزطا مزم و /یز اصااطالح تجز ی برای
فنزو یهزی تل ید افزودنی اسا  .تل ید اجالزمی بز افهلم سازمنده
و جنبش  DIYهلراه اسا ا  .هلچنین د برتی ام اقزتت بحث
د ال د تل یاد تلمیع اح ی باهصااال ت ااراد ظازهر ایشااالد.
باهطل ک ی دو نلع کازوش د اهبردهازی طراحی جازیگزین اازنناد
انجازم تلساااط تلدتاز ( )DIYانجازم آ باز هم و طراحی اهبرد
جازیگزین د مایناه تل یاد اجالازمی وجلد دا د .این اهبردهازی
طراحی جازیگزین ااکازنازتی ا ایجازد ایکناد کاه برای سااازاازنادهی
طراحی و طراحی سایساامهزی اح ی بهصال ت اح یتر نزدیکتر
باه کاز برا نهازیی کاه ا ااار کنناده فعازلتری دا ناد .دیادگازههازی
جزیگزین برای ایجزد ا مش د یک ماینه تل ید اجالزمی براسز
 DIYو  DITو سزیر تجز د جدیدی ا برای تل ید اجالزمی
ایجزد ایکند. .د جدول شالز ه  5اهبرد طراحی جزیگزین برای
تل ید اجالزمی ذکر شااده اساا [ .]15د جدول شاالز ه  5یک

)4 Do-it-yourself (DIY) and do-it-together (DIT
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و یک ،پاییز 1399

48

چز چل سط اشز ک و حلمه فعز ی د ابطه بز تعز یف ا مش
بیز شاده اسا  .این ا مش بیز شاده ماینه چز چل ا مشای تل ید
اجالازمی ا ام طریق اهبردهازی  DIYو  DITبیاز اینلازیاد .این
بدا اعنز اسا که ا مش دانشای "دانش ضالنی تجسام یزفاه د
فرآینادهازی اجالازمی" و تلانازیی فرد برای بادسااا آو د اهاز ت
اس یز بهمنلا اثزل ا مش تجربی تجربه و اهز تهزیی اس که
د کنز یکدیگر جلع شادهاند برای اینکه فرد بالاند تلانلندسزمی
جلعی ا تجرباه کناد و ام این طریق اهاز تآالمی و تقلیا تلد
ا افزایش دهد.
جدول  :5انواع ارزش براي توليد اجتماعی[]15
نوع ارزش
توليد

هدف

اجتماعی

مشاركتی/

راهبرد طراحی

فردي

جایگزین

ا مش دانشی

فعز ی تالق
یزدگیری
اهز تهزی
جدید

فردی

ا مش دانشی
ا مش احیطی

فعز ی تالق
یزدگیری
اهز تهزی
جدید
فرص تجز ی
جدید

فردی

ا مش دانشی
ا مش اجالزمی

فعز ی تالقزنه
اشارا و
یزدگیری
اهز ت فرص
کساوکز جدید

اشز کای

ا مش(دانشی-
اجالزمی
تجربی-
احسزسی
احیطی)

تلانلندسزمی به
اشارا گذا ی
اهز ت و
یزدگیری ایجزد
د بساگی فرد به
اح لل سط
و ود آسز

اشز کای

تلدتز (د تزنه)
انجزم دهید

کز هز بز دیگرا
انجزم داد

این کز ا بز
یکدیگر انجزم
دهید(آازتل هزیی
که د کنز یکدیگر
کز ایکنند)
کز گزههزی طراحی
اشز کای(پشایبزنی
شده تلسط
طراحز تبره)

 -8نتيجهگيري و پيشنهادهاي آتی
تل ید اجالزمی ا ایتلا یک ویکرد دالکراتیک دانسا که
اراحل طراحی و تل یاد ا برای هلاه بزم ایکناد .بز این حزل تل یاد
اجالزمی یک افهلم جدید و د حزل ظهل اس  .این اار ایتلاند
بهمنلا وشای برای تل ید اح لتت فیزیکی ام طریق ایجزد افراد
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اصا ف برای کلاک باه اراحال اصا ف فرایناد تل یاد اثال ایاده
طراحی د شلد.
تل یاد اجالازمی ایتلاناد باهمنلا چاری برای تل یادات د
اقیاز بز گ و باز تازکیاد بر اینکاه ا ااار کننادگاز ایتلانناد د
اراحال اصا ف فرایناد تل یاد ضااالن ایجازد نلآو یهازی جادیاد د
طراحی و تل یاد نقش فعازلتری ایفاز کنناد .د اقازاه اباادا افهلم و
تعز یفی ام تل ید اجالزمی ا ائه گردید .ساااپ هف ویژگی اهم
بیز شاد که د تل ید اجالزمی حزئز اهلی بلد .د ابحث بعدی
پز دایم تل ید اجالزمی بز سازیر پز دایمهزی تل ید(تل ید هلشالند
تل ید چزبک تل ید تدازت احل و تل ید ابری) ال د اقزیسه واقع
شاااد .بحاث شااافاز سااازمی و انطق تل یاد اجالازمی د پن
حیطه(شافز سازمی ا ار کننده شافز سازمی فضازی سازیبری-
فیزیکی -اجالزمی -شاافز ساازمی جزاعه و شاافز ساازمی اان
اجالزمی) ال د بر سای قرا گرف  .د اناهزی اقز ه افهلم تل ید
اجالازمی طراحی بازم اادل تل یاد اجالازمی و یاک چاز چل ا مش
برای تل ید اجالزمی ذکر شااد .چز چل ا مش تل ید اجالزمی ام
طریق اهبرد طراحی جزیگزین اطرح شااد .این اهبردهز بز تزکید
بر نلازینادگی ا ااار کنناده تبادیال شاااد باه اهاز ت دانش و
تلانزیی برای ت الیمگیری د ال د ا ار آگزهزنه یز فعزلترشاد
د احزفل تل ید اح ی افید واقع ایشااالد .د واقع د این اقز ه
اهلی جنبه اجالزمی د تل ید اجالزمی برجسااه شاد .براساز
چز چل ا مش ابزا هزی بنیزدیتری برای تل ید اجالزمی اشاز ل
د اقیز کلچک انزسااا اساا که د سااط اح ی تسااهیل

ایشالد .د هلین اسااز پیشانهزدهز برای تحقیقزت آتی د ماینه
تل ید اجالزمی ا ائه ایشلد:
✓ بر سی پز دایم تل ید اجالزمی و وند د حزل تغییر د انقال
صنعای چهز م؛
✓ بر سی نگرانیهزی حلمه صنع بز پز دایم تل ید اجالزمی؛
✓ ا ائه ادل بال چین برای اانی د تل ید اجالزمی؛
✓ نقد و بر سی چگلنگی پیکرهبندی تل ید اجالزمی؛
✓ طراحی اح لل بزم برای تل ید اجالزمی؛
✓ بر سی سفز شیسزمی انبله د تل ید اجالزمی؛
✓ بر سی بهینهسزمی انزبع تل ید برای تکزال تل ید اجالزمی؛
✓ ا ائه ادل منجیره ا مش برای فرایند تل ید اجالزمی؛
✓ ا میزبی اهبردهزی سااایساااامهزی پلیز برای تلساااعاه تل یاد
اجالزمی؛
✓ ا ائه اد ی برای ساایسااامهزی تدازت اح االل برای تل ید
اجالزمی؛
✓ ا ائاه نقش فنازو ی هلشااالناد د تلساااعاه تل یاد اجالازمی د
بصش صنع و برای نظز ت بر کز آفرینی؛
✓ ا ائه ادل تل ید اجالزمی تدازت احل بر پزیه اینارن اشیز؛
✓ یاک ویکرد یازدگیری ملیق د مایناه تعازاال ا گلی تل یاد
اجالزمی؛
✓ بر سی نقش کال داده د تلسعه تل ید اجالزمی.
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