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Abstract: 
The purpose of this study is to explain a framework for examining the alignment of nanotechnology capabilities 

with the strategies of the power and energy industry with the approach of considerations and value systems to 

expand the existing issues and expand the use of this technology in this industry. Today, the power and energy 

industry is the basic infrastructure in the social, economic, and industrial development of countries and to use a 

wide range of technologies such as nanotechnology. It is, therefore, important to study and measure the 

relationship and alignment of capabilities of various technologies and strategies at the level of business units in 

different industries. The main components of the technology strategy in accordance with corporate strategies in 

industries and organizations are explained according to the identification and selection of technology, methods to 

achieve them, and appropriate use of various technologies, but a review of different technology development 

models shows that these models rarely meet social needs and value considerations. The strategic effects and 

competitive advantages of nanotechnology in economic, social, production, and environmental dimensions in 

different parts of the power and energy industry have provoked the use of this technology in this industry, making 

it important to study this technology in value systems. The methodology of this qualitative research was based on 

library studies, as well as collecting the opinions of elites and analyzing the themes derived. Using studies and 

analysis of the opinions of the scientific community in this field, the research finds that to explain the basic 

indicators for examining the alignment of nanotechnology capabilities and strategies of the power and energy 

industry, such as measuring compliance with work standards and effective communication between managers and 

stakeholders and the exchange of opinions, knowledge, and information with the value system approach, it is 

necessary to establish this category at the corporate levels of the power and energy industry and then at the 

business and operational levels in the use of nanotechnology. Nanotechnology has the potential to be used and 

exploited in all areas of society, and the power and energy industry, which has a competitive advantage in various 

fields and with a high strategic impact, is no exception. Therefore, nanotechnology can be included in development 

plans in this industry due to its efficacy in terms of value in meeting the challenges and needs of the power and 

energy industry in line with the strategies of this industry. 
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هدف از این پژوهش تبیین چارچوب بررسی همسویی قابلیتهای فناوری نانو با راهبردهای صنعت برق و انرژی با رویکرد چکیده:

شناسی این پژوهش روش. به جهت گستردگی مسائل موجود و گسترش استفاده از این فناوری در این صنعت است ارزشی، مالحظات

حاضر با استفاده ای و اخذ نظرات نخبگان و تجزیه و تحلیل مضامین بدست آمده، بوده است. پژوهش کیفی مبتنی بر مطالعات کتابخانه

 همسوئیبررسی های اساسی برای که در تبیین شاخص یابداز مطالعات انجام شده و تحلیل نظرات جامعه علمی این حوزه درمی

محور ارتباطات اثربخش میان سنجش تطابق استانداردهای کاری و ای فناوری نانو و راهبردهای صنعت برق و انرژی نظیر قابلیته

سطوح کالن ضروری است تا این مقوله در  اطالعات با رویکرد نظام ارزشی، و دانش نظرها، تبادلاندرکاران، میزان مدیران و دست

. جاری گرددگیری از نانوفناوری این موضوع در سطوح کسب و کار و عملیاتی در بهره سپسو  فتهصنعت برق و انرژی استقرار یا

های صنعت برق و انرژی در راستای راهبردهای ها و نیازمندیفناوری نانو به جهت مطلوبیتی که به لحاظ ارزشی در رفع چالشهمچنین 

 در این صنعت را دارد. های توسعهکند قابلیت قرارگیری در برنامهاین صنعت ایجاد می

ارزشی هاینظام ،صنعت برق و انرژیهمسویی، قابلیتهای فناوری نانو،  گان کلیدی:واژ

22/08/1400تاریخ ارسال مقاله: 

08/10/1400تاریخ پذیرش مقاله: 

ی مسئول: نصرت اهلل شادنوشنام نویسنده

تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانگروه مدیریت صنعتی، واحد نشانی نویسنده مسئول: 
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       1401تابستان  27شماره پیاپی  2شماره  یازدهمپژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال  -نشریه علمی

 

 مقدمه و بیان مسئله  -1

ها و راهبردها در صنعت برق و انرژی از آن فناوری 1موضوع همسوئی

جهت بسیار اهمیت دارد که این صنعت در حالی که با مسائل و 

ها نیز بهره های زیادی مواجه است از طیف وسیعی از فناوریچالش

یکی از مباحثی که توجه جمع کثیری از محققین و  مروزهبرد. امی

انرژی و افزایش کیفیت به همراه به خود جلب نموده است، را صنعتگران 

 دهه چند بطوریکه در (1399 ،)حسینیبهینه سازی مصرف آن است 

اجتماعی،  توسعه برای ضروری زیرساخت به برق اخیر بحث انرژی و

 آن، شاخص تولید میزان است و تبدیل شده کشورها صنعتی و اقتصادی

 آن یکی مصرف میزان و تولیدی و صنعتی رشد گیریاندازه برای مهمی

)خنجری، شود می محسوب جامعه یک اقتصادی رفاه فاکتورهای از

و در حال حاضر بر مباحث توسعه  (1397 ،عسگرشهبازی و حیدری

 پایداری طبیعی، منابع در پایداریمیزان  های آن نظیرجنبه پایدار و

 دارد.  اثرگذاری اقتصادی پایداری و اجتماعی

 در فقط رویکردها تغییر، حال در دنیای به واکنش چگونگی دربارة

 و زیربنایی اصل یک عنوان به سازمان در همسویی متضمن که صورتی

 و نادلر .(1395 ،)بذرافشان و همکارانهستند  بامعنا باشند، بسیار مهم

یی عبارت است از “درجه و میزانی که وکنند که همسبیان می2 توشمن

تقاضاها،  اهداف، مقصود یا ساختار یک جزء، با نیازها،نیازها، تقاضاها، 

. (1399 ،)معین اهداف، مقصود، یا ساختار جزء دیگر سازگار است”

 ،یابیموقعیت و منابع بر مبتنی کلی رویکرد دو سایه در نظران حبصا

 راهبرد و فناوری قابلیتهای ییوهمس و برای ارتباط را متنوعی هایمدل

 نخست، رویکرد. اندکرده کار ارائه و کسب واحدهای سطح در کالن

 اخذ قبلی تصمیمات از ثرأمت و منابع بر مبتنی را کسب و کار راهبرد

 به را اصالت دوم، رویکرد مقابل، درو  داندمی فناوری حوزه در شده

 رویدادها از ثرتأم بنگاه تصمیمات است معتقد و دهدمی بیرونی محیط

 تقویت یا کسب جهت در باید بنگاه تالش و است محیطی روندهای و

 محیط تحوالت به مناسب پاسخ ارائه برای خود داخلی هایتوانمندی

 برای محملی عنوان به سازمان راهبرد ،محققین رخیب نظر به. باشد

 تالش در سازمانی، مختلف اجزاء و ابعاد سازییکپارچه و نگریجامع

 که نماید ایجاد هماهنگی ،سازمان مختلف اجزاء و تکلیّ بین که است

 مانند( 3کسب و کار هایراهبرد بین ارتباط برقراری و سازیهماهنگ

 از (فناوری راهبرد نظیر) 4ایوظیفه راهبردهای و( گراییتنوع راهبرد

. (1391 ،)آراستی و همکاران روندمی شمار به موضوعات این مهمترین

که  "5یابیرویکرد موقعیت"در انواع کسب و کار شامل  فناوری راهبرد

آالت و تجهیزات عامل برتری صنایع در منابع تولید، بویژه ماشین

که  "منبع بنیان"یا  "6منبع محوررویکرد "و افزاری ای و سختسرمایه

شان شناسایی نه با محصوالت و بازارهایبا منابع در اختیار و ها سازمان

 .(1395 ،آقاپور و )کریمیان، اثباتی، است شوندمی

 بر داللت صنعت یا سازمان راهبردهای و فناوری مابین همسوئی نبود

 اقتصادی )اشاره مطلوب(، عملکرد فنی )سطح بعادایجاد مخاطراتی در ا

 ایجاد امنیتی )احتمال فناوری(، از حاصل خدمات/  محصوالت کسب به

 برداری از فناوری(،خارجی به اتکاء بهره عوامل نفوذ اثر بر اختاللهر نوع 

 ایمنی و محیطی( زیست هایآالینده انتشار محیطی )احتمال زیست

، که الزم ( داردفناوری بکارگیری اثر در مالی /جانی خسارت احتمال)

در راستای راهبردهای سازمان یا  یا توسعه فناوری است هنگام انتخاب

استفاده از نمود. و سنجش  رزیابیا را ایمخاطره نوع هر، صنعت

 های مختلف در صنعت برق و انرژی در وضعیتی است که بافناوری

 انرژی، تأمین برای نیاز جهانی افزایش و نفتی ذخایر کاهش به توجه

 بخش تولید نیرو، پنج در فناوری نانو بکارگیری انواع فناوری به ویژه

مواد در صنعت  مهندسی و الکترونیک توزیع نیرو، انتقال نیرو، شبکه

دارای است زیرا این فناوری  گرفته قرار فراوان توجه برق و انرژی مورد

)ستاد ویژه توسعه فناوری مزیت رقابتی و اثر استراتژیک باالیی است 

 .(1396 ،نانو

 در موجود ادبیات بررسی از که اجتماعی موضوعات ترینمتداول از یکی

وری افن که است این نکته بر تأکید شود،می استنباط نانو فناوری با رابطه

های اخیر، ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است. نانو طی سال

ثیرات أت دارد.ای بر اقتصاد، تولید و محیط زیست این فناوری آثار گسترده

این  باشد.تواند دارای ابعاد مختلفی زیست میبر محیط فناورینانو 

فی بر محیط زیست داشته من اثر هم و مثبت اثر هم تواندمی فناوری

با توجه به اثرگذاری  . بنابراین(1395 ،لشکری زاده و اسحقی) باشد

محیطی و اجتماعی و اقتصادی در بحث توسعه پایدار، عوامل زیست

 دربر دارد. های ارزشی نانوفناوری اثراتی را در قالب نظام

های نوین با نظام فرهنگی و نیز تعدد، ویژه فناوریه ارتباط فناوری و ب

رژی و تنوع و گستردگی جامعه مشترکین و ذینفعان در صنعت برق و ان

ها و حسب زمینهبر به تبع آن مطالبات، نیازها و انتظارات متفاوت آنها 

اجتماعی این صنعت  بسترهای فرهنگی متفاوتشان و همچنین مسئولیت

 تقاضا/ ،در قبال جامعه و تالش برای استقرار مدیریت توأمان عرضه

مبحث همسویی راهبرد توسعه بررسی ، (1400 ،)عبداله پور مصرف

پاسخگویی به  جهتفناوری در چارچوب نظام ارزشی در این صنعت را 

از اهمیت بسیار و انرژی صنعت برق متنوع های نیازمندیها و چالش

 است.نموده باالیی برخوردار 

چارچوبی را  ارزشی، نظامشناختی و متکی بر جامعه با نگاهی مقاله این

 همسویی فناوری نانو با راهبردهای صنعت برق و انرژی برای سنجش

 از توصیفی و هادد قرار تحلیلتبیین و مورد ای در حوزه میان رشته

از این رو بر اساس آنچه تا . ستاوده این همسویی ارائه نم فعلی وضعیت

عوامل مؤثر  -1سؤاالت پژوهش به این شرح است: اکنون تشریح شد، 

در راستای  نانو ی قابلیتهای فناوریهمسوی در چارچوب بررسی
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 مسعود رضائی سامان کندی، نصرتاهلل شادنوش، طهمورث سهرابی
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 و های ارزشی چیست؟اهبردهای صنعت برق و انرژی با رویکرد نظامر

قابلیتهای فناوری نانو در راستای راهبردهای صنعت برق و انرژی  -2

 جهت رفع چالشها و نیازمندیهای این صنعت با رویکرد نظام ارزشی

 چگونه است؟

 چارچوب نظری  -2

 با سازگار نوین، هایفناوری از گیریبهره و وریبهره ارتقاء با نیرو وزارت

 مشارکت توسعه و آینده و حال هایزیرساخت با متناسب و زیستمحیط

 با برق تبادل و اجتماعی رفاه در مؤثر نقشی انسانی، منابع وریبهره و

 افزایش انرژی، شدت کاهش راستای در و نموده ایفاء منطقه کشورهای

برخی از . کندمی اقدام تجدیدپذیر انرژیهای کاربرد توسعه و خوداتکایی

انداز و برنامه راهبردها و زیرراهبردهای بخش برق و انرژی در سند چشم

ای به آنها راهبردی بلند مدت وزارت نیرو که در این تحقیق نگاه ویژه

 :(1390 ،)وزارت نیروشده است به شرح زیر است 

 تجهیزات تولید و برق مصرف استانداردهای سطح ارتقاء و توسعه •

  برقی

 با سازگار و نوین فناوریهای سازیبومی و انتقال شناسایی، •

 زیستمحیط

 برق سازیذخیره و انتقال نوین روشهای کاربرد بررسی و مطالعه •

 ولتاژ با برق انتقال سیستمهای ابررسانا، جمله: از

 نیازهای با متناسب برق توزیع و انتقال تولید، ظرفیتهای توسعه •

 آنها سازیبهینه و نوسازی و شده مدیریت مصرف

 هانیروگاه بازده ارتقاء و برق تولید وریبهره افزایش •

 باال راندمان با تجهیزات و نوین فناوری از استفاده •

 تجدیدپذیر و نو انرژیهای از برق تولید در توانمندی ارتقاء •

 بهینه سطح به نیل جهت در برق، هایشبکه در تلفات کاهش •

های توسعه صنعت برق و انرژی کشور از جمله عرصهدر همین ارتباط 

گیری ها و جهتفناوری است که با توجه به سرعت باالی رشد فناوری

ها و های نوین به منظور حفظ ظرفیتیافته به فناوریکشورهای توسعه

ح علمی و جلوگیری از های موجود و نیز ارتقاء سطتوانمندی

)مرکز های نوین بوده است ناگزیر از گرایش به فناوری ،ماندگیعقب

صنعت با تصویب سند توسعه این . (1394 ،توسعه و فناوری صنعت برق

های اساسی را در شناسایی و کاربرد گام 1394در سال فناوری نانو 

 های این فناوری نوین برداشته است. قابلیت

مهم در صنایع مختلف بوده است  فناورانهفناوری نانو از تحوالت 

 هاییکه تاکنون پیشرفت (1399 ،)سعودی، زمانی و عسگرخانی

 بتوان شاید در واقع، است و داشته گوناگون هایحوزه در چشمگیر

 هایرشته همۀ در جدید که رویکردی نوین فناوری یک نه را نانوفناوری

 محققان همه تقریباً .(1395 ،)راسخ و دومانلودانست  مهندسی و علمی

 آثار دارای نانو فناوری که توسعه دارند اتفاق نظر مختلف، رویکردهای با

فناوری است هر  معتقد رویکرد این و منفی است و اجتماعی مثبت

داشته باشد و نکته مهم در  نیز منفی و اثرات ناخواسته تواندمی نوینی

 و مشارکت ذینفعان برای کاهش سازیشبکه نوین، هایفناوری پذیرش

، دیگرانو  )کوثریو آثار منفی آن است  ناخواسته اثرات حداکثری

1395). 

 مورد تجهیزات تولید و ساختدر صنعت برق و انرژی، فناوری نانو برای 

 تجهیزاتی تولید و کمتر؛ ساخت هزینه و بهتر خواص و کارآیی با نیاز

 هایروش باشد؛ توسعهنمی امکانپذیر مرسوم هایفناوری با که

 و تأسیسات نوسازی و بهسازی نگهداری، تعمیرات، برداری،بهره

 برق تلفات برق و انرژی؛ استفاده در راستای کاهش صنعت تجهیزات

 راندمان برداری برای افزایشتوزیع نیرو؛ بهره و انتقال هایشبکه در

تولید؛  و توان برداری برای افزایشصنعت برق و انرژی؛ بهره در تجهیزات

 .(1394 ،)گروه مواد غیرفلزی پژوهشگاه نیروکاربرد دارد 

بسیاری از صنایع و سازمانها علیرغم داشتن راهبردهای کالن و 

های مختلف به دلیل عدم همسوئی این دو مقوله توان استفاده از فناوری

های نها را ندارند. به ویژه اینکه بررسی این همسوئی در قالب نظامآ

 گیرد. ارزشی نیز صورت نمی

فناوری با راهبردهای صنعت دنبال همسوئی یکی از نتایجی که در 

کیفیت ارائه خدمات و کاال وری و در ادامه شود، افزایش بهرهمی

طریق استانداردسازی تواند از که این مهم میدر صنعت برق است 

تطابق استانداردهای کاری مابین فناوری نانو و آنچه صنعت ایجاد گردد. 

بکارگیری این فناوری  برق و انرژی در جهت رفع نیازمندیهای خود در

نتیجه اصلی فرآیند گیرد از آن جهت اهمیت دارد که اساساً در نظر می

بهبود سازگاری، با هدف  استانداردها استانداردسازی، به ایجاد و اجرای

شود. در همین ارتباط مهم است که استاندارد  منجرامنیت و کیفیت 

وضع قوانین و که به  ،فنی دیدگاه از دو دیدگاه مدنظر قرار گیرد:

باز مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کاال یا خدمات 

به کار  قانون سنت، یا قرارداد، بر پایه، که اجتماعی گردد و دیدگاهمی

 .)ویکی پدیا( شودیگان مرود و اجرای آن مورد پذیرش هممی

ران های مدیبرقراری هماهنگی )و همسویی( همواره یکی از نگرانی

سازمانها )و صنایع( بوده است. پرسش اساسی این است که مدیران 

توانند بین شرایط محیط و قابلیتهای درونی سازمان هماهنگی چگونه می

 ،پورحمیدی ،)میرفخرالدینیبوجود آورند تا عملکرد را بهبود بخشند؟ 

بنابراین بررسی این موضوع در سطوح مختلف دارای اهمیت . (1392

 کسب، در چهار سطح کالن هاراهبرداساساً سلسله مراتب همسوئی است. 

دنبال  نشان داده شده است 1 شکل درکه  یدرون و کار، عملیاتی و

 .(Kathuria, Joshi & Porth, 2007) دنشومی
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 کالن: 1 سطح

 کار و کسب: 2 سطح

 عملیاتی )فناوری(: 3 سطح

 درونی: 4 سطح

 (عملیاتی)    

 

 & Kathuria, Joshi)( سلسله مراتب همسویی راهبردی  1شکل )

Porth, 2007). 

 

راهبرد  جایگاه و سازمان در راهبرد مراتب سلسلهمحققان زیادی به 

مطالعات در این حوزه،  (.8و دانیال 7اند )نظیر هکسپرداخته فناوری

فناوری  راهبرد جایگاه خصوص در 2شکل  در ای رااصالح شده چارچوب

بزرگ، نشان داده است  هایدر گروه راهبرد به ویژه مراتب سلسله در

(Arasti, Khaleghi & Noori, 2017). توان از این طریق می

های اصلی راهبرد فناوری متناسب با راهبردهای کالن را در صنایع لفهؤم

های دستیابی به و سازمانها با توجه به شناسایی و انتخاب فناوری، روش

 ها را تبیین نمود. برداری مناسب از انواع فناوریآنها و بهره

دهد که این ها نشان میهای مختلف توسعه انواع فناوریبررسی مدل

گیرند و آنچه اهمیت عمده ا بندرت نیازهای اجتماعی را هدف میهمدل

توان با اتخاذ اند که میبسیاری بر این عقیدهدارد بازار و کشش آن است. 

های بین دانشمندان و مهندسان نانو راهکارهای مناسب مانند همکاری

ای به های چند رشتهو دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی با آموزش

حل ن، فناوری نانو را از مرحله تحقیق و توسعه به سوی یافتن راهمحققا

از دیدگاه علوم  .(Fisher, 2005)مشکالت اجتماعی سوق داد 

 ,Martin)اند داده جای خود در را ییهاها، ارزشاجتماعی، فناوری

2019 ,Shilton & Smith)  در افراد که آرمانهایی هستندبیان که 

 نظر ازو  (Bery, 2017)کنند می تالش آن تحقق برای واقعی دنیای

 دنشومی تلقی مطلوب غیر و بد یا مطلوب، و خوب فرهنگی،

(Türkkahraman, 2014)  می یا بطور کلی یک موضوع عموو

حائز  مردم ی هستند که به عنوان اصول راهنما در زندگییهاآلایده

تر هستند مثل تر از تمرکز بر مسائل جزئیها گستردهاهمیت است. ارزش

ارزش اجتماعی و اخالقی، ارزش اقتصادی و ارزش اهمیت حفاظت از 

  .(1400 ،عبداله پور)محیط زیست 

 

 

 

 

 

 

 

 
 راهبرد سلسله مراتب در فناوری راهبرد جایگاه چارچوب (2شکل )

 .(Arasti, Khaleghi & Noori, 2017)سازمان 

 

 گرایان،نظر تعامل ازشناسی فناوری، رشتگی در جامعهر مطالعات میاند

 هم و است بشری تأثیرگذار اجتماعی نهادهای تکامل بر فناوری هم

 در هم اکنون .(1396 ،)میرعمادیفناوری  تکامل بر اجتماعی نهادهای

 هایدیدگاه همچنان نوین، هایفناوری پیدایش و با یکم و بیست قرن

 است. یافته تداوم و دارد وجود فناوری به بدبینانه نسبت و خوشبینانه

 جنبه نیز نوین هایفناوری به نسبت هارهیافت و نظریه رو، همین از

 شناختی انسان و فلسفی نظری، مبانی با و هر یک اند؛کرده پیدا قطبی

 ارائه متفاوتی هایارزیابی و گرفته قرار هم مقابل در ارزشی متفاوتی و

های در جامعه فعلی روش. (1394 ،)ایمان و غفاری نسبکنند می

که در طراحی محصول و خدمات باید به آن توجه وجود دارد جدیدی 

ها نیاز دارد، زیرا در غیر این صورت، شود. این امر به آگاهی از ارزش

 ,Maksimainen)فناوری در تاریکی حرکت خواهد کرد توسعه 

ای بصیرت فناوری، متناسب با مفهوم آن را نداشته و اگر جامعه (2011

های باشد، کاربرد آن فناوری به جای اینکه موجب روانتر شدن فعالیت

بررسی . (1395 ،)میغیافزاید آن جامعه شود، بر مشکالت آن جامعه می

 -های اجتماعی ارزشمندی )یا غیر ارزشمند بودن( فناوری در سیستم

نشان داده شده  3بعاد مختلف قابل ذکر است که در شکل در ا تکنیکی

 :(1398 ،خوشنویس) است

 راهبرد گروه

 راهبرد فناوری

 سطح گروه

واحدهای راهبرد 

 کسب و کار

فناوری راهبرد 

سطح واحدهای 

 کسب و کار

فناوری راهبرد 

سطح واحدهای 

 کسب و کار

واحدهای راهبرد 

 کسب و کار
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تکنیکی  –بیان ابعاد مختلف ارزشی در سیستم اجتماعی ( 3)شکل  

 (1398 ،)خوشنویسفناوری 

 

 ارزش اخالقی: عدالت، رعایت حریم شخصی •

 ارزش اجتماعی: پاسخگویی به نیازهای اکثریت جامعه  •

 هاارزش اقتصادی: کسب درآمد و مدیریت هزینه •

 فرد بودن منحصربه قدمت، ارزش تاریخی: •

 ارزش سیاسی: کسب جایگاه راهبردی و قدرت •

ارزش زیست محیطی: حفظ و حراست از محیط زیست بشری  •

 و افزایش سالمت عمومی  

توان به دو بُعد تقسیم نمود: رویکرد میمحیطی را های زیست ارزش

گرا( که بیانگر محافظت و حمایت از طبیعت است )محافظت 9گرازیست

خاطر منافع برداری از منابع طبیعی بهکه بیانگر بهره 10گراو رویکرد انسان

 .(1400 ،پور ه)عبدالگرا( )منفعتانسانی است 

های مدت به سیستم کنند گذار طوالنیش میتال که انرژی هایسیاست

ای از راهبردها که از فهم توانند از دامنهانرژی پایدار را مدیریت کنند می

اند استفاده کنند. گرفتهاجتماعی ـ فنی از فرایندهای انتقال انرژی الهام 

توانند مبنای تحلیلی برای درک بهتر های علوم اجتماعی میپژوهش

عنوان اجرای مشترک و متقابل  های جاری انرژی بهمپایداری سیست

های های اجتماعی و فنی فراهم نمایند و در همین زمینه پویاییمؤلفه

 .(1399 ،)عبداله پوراجتماعی ـ فنی فرایندهای دگرگونی را فهم کنند 

های دانشمندان علوم اجتماعی و ها و بررسیامروزه با توجه به پژوهش

آفرینی علوم تری برای نقشبع قرن پیش، امکان وسیعانسانی نسبت به ر

اجتماعی در فهم ابعاد و تأثیرات تغییرات اقلیمی جهانی و گذارهای 

های این حوزه، تفسیرهای انرژی وجود دارد. ایجاد تعادل بین رشته

های ، مشارکت دانشمندان علوم اجتماعی در پژوهشاجتماعیعلمی 

ها و اقدامات پیشنهادی از گام نظائر آن و فنی مرتبط با انرژی و اقلیم

 .(Ryan, Hebdon & Dafoe, 2014)اند ها بودهاین پژوهش

 پیشینه پژوهش -3

 پیشینه پژوهش در داخل -3-1
های مختلف مدیریت و های متعددی در حوزهواژه ،همسوییبرای 

ها سازمان با تعریفی مشابه و یا خیلی نزدیک به کار رفته است. تعدد واژه

های به این دلیل است که صاحب نظران درطی زمان از دریچه عمدتاً

همترازی، همراستائی، اصطالحاتی مانند  .اندخاصی به موضوع نگریسته

و  هماهنگی ،اجماع، اتصال، انطباق ، توافق ویساز، یکپارچهبتناس

، همراستایی )راهبردی( رکاربردی نظیر تناسب استراتژیکعبارات پُ

، کلمه همسوییو نیز همرایی استراتژیک، در جهت تداعی  استراتژیک 

رهنورد و   .(1399 ،)معین اندشدهاز جانب محققان متعدد بکار گرفته 

 نیکزاد در مورد اهمیت پرداختن به بحث همترازی، همترازی را در

 بسیار زیربنایی و اصل یک عنوان به تغییر، حال در دنیای به واکنش

ملکی و احمدی  ،صدوقیو  (1388 ،)رهنورد و نیکزادعنوان نموده  مهم

همراستایی را در  ای با بیان همراستائی راهبردی، فرایندنیز در مقاله

و  اجتماعی ساختاری، استراتژیک، و فکری ابعادی شامل ابعاد و هاجنبه

 . (1389 ،)صدوقی، ملکی و احمدیفرهنگی عنوان نمودند 

الزم  شرط رفاًص را داشتن راهبرد حاجی پور، جوانعلی و ذواالنواری

 که دیگر نیاز امروز بیان کردند و پیش صنایع یعرصه در فعالیت

 از مندیرا بهره دارد نیاز آن به صنعتی هر در فعالیت برای هاسازمان

 تعیین راهبرد که چرا صنعت عنوان نمودند؛ آن با متناسب فناوری

 چگونه که کندمی تعیین و فناوری کنیم رقابت بازاری چه در که کندمی

  .(1389 ،)حاجی پور، جوانعلی و ذواالنوارینماییم  رقابت

 در خصوصاً که است داده نشان حاصل از تحقیق الفت و همکاران نتایج

 نقش ،فناوری راهبرد کار، و تمرکز کسب و تمایز راهبردهای مورد

 الزم رقابتی هایآورنده قابلیت فراهم و وکار کسب از راهبرد پشتیبان

 الزم قوت و سازگاری از فناوری راهبرد که صورتی در و دارد عهده بر را

 خواهد ها ضعیفشرکت عملکرد نباشد، برخوردار نقش این ایفای برای

 . (1390 ،و دیگران )الفتبود 

پس از بیان مواردی در جهت اهمیت همسوئی مابین فناوری و راهبردها، 

در جستجو برای ضرورت دیدگاه ارزشی به تحوالت در صنعت برق و 

در دیدگاه جدید نسبت به  عسگرشهبازی و حیدری ،خنجریانرژی، 

 اخیر دهه چند درکنند که صنعت برق و انرژی در مقاله خود بیان می

 صنعتی و اجتماعی، اقتصادی توسعه برای ریضرو زیرساخت به برق

 مهمی آن، شاخص تولید میزان نحویکه به است، شده  تبدیل کشورها

 از آن یکی مصرف میزان و تولیدی و صنعتی رشد گیریاندازه برای

 نشانگر ارتباط که شود،می محسوب جامعه یک اقتصادی رفاه فاکتورهای

و  مدیریتی موضوعات جمله از انسانی،علوم مسائل دوسویه و نزدیک

)خنجری، عسگرشهبازی و است  برق و انرژی صنعت با اجتماعیعلوم

  .(1397 ،حیدری

 های مختلف در صنعت برق و انرژیبا توجه به استفاده از فناوری

خوشنویس در خصوص ضرورت توجه به مالحظات ارزشی در بکارگیری 

یا غیر  )ارزشمندی 
فناوری( ارزشمند بودن

ارزش 
اخالقی

ارزش 
اجتماعی

ارزش 
اقتصادی

ارزش 
تاریخی

ارزش 
سیاسی

ارزش زیست 
محیطی
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است  11فنی -سیستم اجتماعیکند که فناوری ها بیان میانواع فناوری

و اجتماعی برای دستیابی به هدفی عملی  فنیای از عناصر مجموعهکه 

مفهوم فناوری از قالب یک موضوع مطلقاً  گیرد ومیطراحی و به کار را 

سیستم تأثیرگذار بر جوامع تغییر نگرش داده و این مهم به  فنی به یک

واسطه حضور اندیشمندان علوم اجتماعی و درک اهمیت مطالعات میان 

با چنین نگرشی، کوثری  .(1398 ،)خوشنویسای میسر شده است رشته

و همکاران در مقاله با عنوان توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی 

بایست در کنند که فناوری نانو میتوسعه فناوری نانو در ایران اشاره می

افق زمانی مدنظر در سه حوزه انرژی، فناوری اطالعات و ارتباطات و 

ی مطلوب مقدور آثار همچنین پزشکی و داروسازی توسعه یابد تا سناریو

  .(1395 ،دیگرانو  )کوثریاجتماعی تحقق یابد 

قابلیتهای فناوری نانو برای برداری از توسعه و گسترش استفاده و بهره

اشاره شده در مقاالت زیادی پاسخگویی به نیازهای صنعت برق و انرژی 

 در موجود ادبیات بررسی از که اجتماعی موضوعات از است که یکی

بر  تأکید شود،می استنباطدر صنعت برق و انرژی  با این فناوری رابطه

ها، نهاده مصرف میزان زیست با کاهش محیط بر نانو تأثیر مثبت فناوری

به برخی از این  1محیطی است. در جدول  زیست هایآلودگی و انرژی

 مقاالت اشاره شده است.

به نیازمندیهای  قابلیتهای فناوری نانو برای پاسخگوئی (1) جدول

 صنعت برق و انرژی فناورانه
 مرجع نویسندگان عنوان مقاله

 در نانو فناوری کاربرد

انرژی  تولید بخش 

 الکتریکی

ستاد ویژه توسعه 

 فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، 

1394 

 نانوتکنولوژی اثر بررسی

 زیست محیط بر

زاده، لشکری

 اسحقی

تکنولوژی نشریه علوم و 

  1395محیط زیست، 

 در سیلیکا نانو از استفاده

 پلیمری بتن مقره ساخت

: استر پلی رزین پایه بر

 و خواص بررسی

 پذیرش معیارهای

  آرانی، فالح

 دوست،علم صادقی،

 کوهانی و

 ملی کنفرانس ششمین

صنعت برق،  در نانو فناوری

 1397تهران، 

 بازدهی افزایش بررسی

 با حرارتی هاینیروگاه

 از استفاده

 هانانوکامپوزیت

 دبیر، غالمی،

 و موخر، سیاوش

 نوری ریاحی

 ملی کنفرانس ششمین

صنعت برق،  در نانو فناوری

 1397تهران، 

کاربرد نانو تکنولوژی در 

 صنعت تولید برق
 دوست یاسوری

 هاینرژیفصلنامه ا

 1398، نو و تجدیدپذیر

بررسی الکتریکی و 

حرارتی نانوسیاالت با 

 پایه روغن ترانسفورماتور

 حسینی

نشریه علمی  پژوهشی 

وری صنعت کیفیت و بهره

 1399برق ایران، 

 پیشینه پژوهش در خارج -3-2
نشان  12فل کُِ سیگنتایج پژوهش در بیان اهمیت موضوع همسوئی، 

مفاهیم و متغیرهایی که جهت مطالعات همسویی انتخاب  دهد کهمی

که در آن از این مفاهیم و متغیرها  محیطیتوانند با توجه به شوند، میمی

از . شود، معانی متفاوتی به ساختار همسویی مدنظر بدهنداستفاده می

این رو بررسی محیط اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است 

(2011, Siggelkow). کنند بیان میدر مقاله خود  13و کاروالو کوریا

زا مانند ها نتیجه همسویی بین متغیرهای درونکه عملکرد خوب سازمان

فرآیندها و متغیرهای برونزا مانند عدم قطعیت  ، ساختار و مدیریتراهبرد

  .(Correia & Carvalho, 2011)است  فناوریمحیطی و 

استفاده از فناوری نانو در راستای راهبردهای صنعت برق و انرژی رشد 

 EPRIای داشته است. در گزارش مؤسسه تحقیقاتی برق قابل توجه

سازی و بهینه ءفناوری نانو از یک سو موجب ارتقاآمده است که 

های جدید و ویژه در مواد محصوالت و فرآیندها و از سوی دیگر قابلیت

توان برای نماید که از این دو پتانسیل به خوبی میجاد میو قطعات را ای

 ,EPRI) عملکرد مواد و تجهیزات در صنعت برق بهره برد ءارتقا

2011). 

های انجام شده بر اساس بررسیعبدالسالم و عبدالعزیز در گزارش خود 

نانوفناوری انداز و نقشه راه و مطالعات صورت گرفته در زمینه اسناد چشم

در بخش انرژی در کشورهای مختلف و اهمیت به کارگیری نانوفناوری 

کاربردها از  یشرحهای هوشمند، های تجدیدپذیر و شبکهدر حوزه انرژی

 ،یسوخت یهاپیل ک،یفتوولتائ یهانانو در سلول یفناور یایو مزا

های عایق ،هاابرخازنی و انرژ رهیذخ یهایباتر مولدهای ترموالکتریک،

. اندرا ارائه نمودههوشمند  یو حسگرها ،یباد یها نیتورب حرارتی،

 زین شبکه هوشمند برق یکینانو در لوازم الکترون یاستفاده از فناور

  .(Abdelsalam & Abdelaziz, 2014) شده است یمعرف

 & Roco) 14همگرا هایفناوری مورد در اولیه در گزارش

Bainbridge, 2005) اخالقی،" موضوعات  توصیه شده است که 

 سایر و کار نیروی توسعه محیطی،زیست اقتصادی، رفتاری، قانونی،

 مهندسان و دانشمندان ابتدا توسط همان از باید اجتماعی پیامدهای

 هایسازمان از ایگسترده ائتالف و دانشمندان علوم اجتماعی برجسته،

امروزه توجه اندیشمندان و . "مدنظر قرار گیردمدنی  و ایحرفه

شناسی به تکنولوژی نانو در حال های اخالقی و جامعهمتخصصین حوزه

راهبرد کالن و  راهبردگسترش است و نیاز است تا شکاف ارزشی در 

در سازی قرار گیرد. در این مقوله مورد واکاوی و نهادینه فناوری

، یطیمح ستیز یهاجنبهجدا از نقش فناورانه نانو،  ی،تیحاکم یهابحث

 16یو اجتماع ی، حقوقیاخالق یامدهایو پ( EHS) 15یمنیو ا یبهداشت

(ELSI )خاصی یژگیشناخته شده و از و تینانو به رسم یفناور 

 ,Roco) به آن اشاره شده است 2که در جدول  هستندبرخوردار 

Harthorn, Guston, Shapira, 2011).  
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 های حاکمیتی فناوری نانوجنبه (2)جدول 
 جنبه حاکمیت فناوری نانو شرح عامل عامل

 انداز چشم

 و مدت بلند ریزی برنامه

 کننده بینیپیش اقدامات

 سازگار و

 پشتیبانی -جهانی  مدت و بلند نگاه

 انسانی توسعه نیروی از

 تحول

 آفرینی

 بر هاپروژه تمرکز یا نتایج

 چند نوآوری پیشرفت

 بخشی چند و ایرشته

گذاری، های سرمایهسیاست

های علم، فناوری و کسب و سیاست

 ابزار بعنوان فناوری -آموزش  -کار 

 اقتصادی تحول

مسئولیت 

 پذیری

EHS و دسترسی و 

 عادالنه مزایای

 محیطی، زیست پیامدهایبررسی 

 مسائل - (EHS) ایمنی و بهداشتی

 اجتماعی و حقوقی ، اخالقی

(ELSI) - کنترل  های روش

 -مقررات و تسهیالت  -ریسک 

 مشارکت و ارتباطات

 فراگیری
و  ها آژانس کلیه مشارکت

 ذینفعان

 -ملی  ظرفیت ایجاد در مشارکت

 جهانی  ظرفیت

 (. ,Harthorn, Guston, Shapira, 2011Roco)مرجع: 

 علوم دانشمندان از بسیاری گذشته سال 30 در که حالی ولی در

 زیادی چیزهای اما اند،بوده نانو فناوری و نانو علوم با درگیر ،اجتماعی

اثبات  آنها موجب به که ندارد، کردن در این مورد وجود گزارش برای

است  داشته نظری علوم در بسزایی تأثیر اجتماعی شود، علوم

(Berube, 2018).  ،و علم کنترل و تأثیرات به مربوط بیشترمطالعات 

 برای تواندمی علم و فناوری که خطراتی بر ویژه تمرکز با است، فناوری

 ایجاد انسانی هایارزش و زیست محیط پایداری امنیت  جامعه، صلح،

 کند که حوزهدر مقاله خود بیان می17کند. در همین ارتباط الیوت

 از کمی تعداد که است ایرشته میان و جدید کافی اندازه به نانو فناوری

 آن اجتماعی و اخالقی پیامدهای به جامع صورت به تحقیقات آن

 .(Elliott, 2018)اند پرداخته

 بندی از مرور پیشینه جمع -3-3

 بررسی به حوزه این هایپژوهش که دهدمی نشان هاپیشنه مرور

 و عملیاتی الیه و سطح در فناوری راهبرد بیان برای راهبردی همسویی

 بخش  در ویژه به فناوری  این بکارگیری به نانو فناوری خاص موضوع در

 اثر و رقابتی مزیت با انرژی و برق صنعت در نیرو توزیع و انتقال تولید،

 آثار قالب در را فناوری این بررسیلزوم  ولی نموده اشاره باال استراتژیک

 .  اندداده قرار تأکید مورد تحقیقات در اخالقی و اجتماعی

 پژوهش  شناسیروش -4

 در یتحلیل و ایکتابخانه مطالعات روش دو از تلفیقی حاضر پژوهش

 منابع از جامعی جستجوی اول مرحله در. است کیفیتحقیق  شرو

 همسویی عوامل مؤثر برای بررسی بررسی برای اینترنتی و ایکتابخانه

 مطالعه با. گرفت صورت صنایع در کالن راهبردهای با فناوری راهبردهای

 راهبردهای راستای در فناوری همسویی بررسی مهم هایشاخص و ابعاد

و اخذ نقطه  همسویی مراتب سلسله و مختلف سطوح و صنعت کالن

 با نانو فناوری قابلیتهای همسوئی بررسی چارچوب ،نظرات خبرگان

 ارزشی و نظام مالحظات بر تأکید با انرژی و برق صنعت راهبردهای

و قابلیتهای  اتوانمندیه ،ر اساس این چارچوبب بعد مرحله در. شد تدوین

نانوفناوری در راستای راهبردهای کالن صنعت برق و انرژی مورد بررسی 

قرار گرفته و در برابر هر پیامد در این حوزه مالحظات ارزشی آن 

  آمده است.  4مراحل انجام پژوهش در شکل استخراج گردید. 

 

 

 

 

 

 

 مراحل انجام پژوهش( 4)شکل 

 

 های پژوهش و تحلیل یافته -5

های ارائه شده در این با توجه به مطالعات صورت گرفته و بر اساس مدل

در چهار  هاراهبردسلسله مراتب همسوئی پژوهش، چارچوبی از تلفیق 

پورث  جوشی و کاتوریا، یدرون و کار، عملیاتی و کسب، سطح کالن

(Kathuria, Joshi, & Porth, 2007)  راهبرد مراتب سلسلهو 

نتیجه مطالعات آراستی و همکاران  راهبرد فناوری جایگاه و سازمان در

(Arasti, Khaleghi, Noori, 2017)  برای بررسی همسوئی

انجام مطالعات 

میدانی و 

 ای کتابخانه

 

 گیریجمع بندی و نتیجه

دریافت نقطه نظرات خبرگان در 

قابلیتهای نانوفناوری و زمینه همسوئی 

 و انرژی راهبردهای صنعت برق

بررسی توانمندیهای فناوری 

نانو در همسوئی با راهبردهای 

 کالن صنعت برق و انرژی

بررسی و تحلیل نظرات خبرگان 

ارائه و و مطالعات انجام شده 

 چارچوب بررسی همسویی

بررسی پیامدها  و 

بیان مالحظه 

 ارزشی هر پیامد
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قابلیتهای فناوری نانو با راهبردهای صنعت برق و انرژی با تأکید بر 

  .شده است ارائه 5در شکل از نتایج این تحقیق ضرورت مالحظات ارزشی 
 

 

 

 چارچوب بررسی همسوئی قابلیتهای فناوری نانو با راهبردهای صنعت برق و انرژی با تأکید بر ضرورت مالحظات ارزشی )نتیجه تحقیق( (5) شکل

 

به سنجش بررسی آن عامل راهبرد و مدیریت کالن که  تحقیقدر این 

با راهبردهای صنعت برق و انرژی  نانو و تطابق بین راهبردهای فناوری

بر این خبرگان بود. تأکید ای ویژهپردازد از نظر خبرگان مورد توجه می

کالن صنعت برق و و ابعاد ارزشی از سطوح  و مالحظات هاد که نظامبو

گیری در بهرهو انرژی استقرار یابند تا در سطوح کسب و کار و عملیاتی 

مل دیگر در این حوزه که به شاخص در سطح عاتبلور یابد.  نانو از فناوری

وجود ساختار و سیستم مناسب در بررسی کسب و کار معطوف است، 

سازی بندی برای پیادهبودجهراهبری نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، 

گذاری در این حوزه و نوع مدیریت در سرمایه و جاری سازی راهبردها

متخصصان و کارشناسان این حوزه دارای خبرگان، از دیدگاه است که 

استاندارد کاری که به بیان سنجش  عاملدر سطح عملیاتی، اهمیت بود. 

ای و اساسی فناوری نانو با صنعت برق و انرژی تطابق استانداردهای پایه

گردد هینه از این فناوری در این صنعت بازمیگیری مناسب و ببرای بهره

محور ارتباطات . مورد تأکید واقع گردیداز دیدگاه خبرگان این حوزه 

اندرکاران، میزان مدیران و دستاثربخش میان ارتباطات  بین سطوح،

و صنعت برق و نانو  فناوری در حوزه اطالعات و دانش نظرها، تبادل

 یکدیگر هایمحیط و الویت ها،برنامه ا،استراتژیهکه هر دو سطح، انرژی 

نند نیز در معماری این فضا و برای افزایش همسوئی بین کمی درک را

با تأکید قابلیتهای فناوری نانو در راستای راهبردهای صنعت برق و انرژی 

خبرگان و متخصصان نیز محور تأکید بر احاطه نظام و مالحظات ارزشی 

 بخشو  بخش کالن صنعت برق و انرژیبوده است. در این تحقیق 

یکدیگر به شکل مجموعه و  هایراهبرد تدوین فناوری نانو در

و  نوآوریسنجش میزان دارند.  تعیین کننده نقشی ،زیرمجموعه
 برابر در میزان آمادگی، و اثرگذاری نمایش قدرت، کارآفرینی مناسب

نانوفناوری بخشی در  بین های آموزشیوجود برنامه و راهبردیتغییرات 

بدنه های این فناوری در توانمندیصنعت برق و انرژی برای آگاهی از 

مهم در سطوح مختلف استراتژی ارزشهای آن از مسائل شناخت صنعت و 

 زیرساخت و محور عملیاتیبررسی است. تحقیق بوده این و از نتایج 

کننده پشتیبانی ،نانو فناوریتا چه اندازه است که  فناوری، نشان داده

عوامل اجرایی راهبردهای صنعت برق و انرژی است و در مسیر رفع 

 های صنعت قرار دارد. چالش

برای  توانندمیاین مضامین نشان از آن دارد که خبرگان این حوزه 

های ارزشی در بکارگیری فناوری نانو در صنعت برق و کاربست نظام

سازی نموده و اقدام نمایند. نظر به ایده جدید در این انرژی فرهنگ
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های ارزشی در بررسی همسویی فناوری تحقیق برای در نظر گرفتن نظام

نسبت به خبرگان شایسته است تا نانو با راهبردهای صنعت برق و انرژی 

اتخاذ راهبردهای توسعه فناوری نانو برای مالحظات ارزشی ناسایی ش

در آینده تحقیق نموده تا های صنعت برق و انرژی برای مواجهه با چالش

برای پاسخ به سؤال  بنابراینهند. این مالحظات را مدنظر قرار د ندبتوان

 دوم تحقیق، نتایج پژوهش در این خصوص در ادامه آمده است.

تهای فناوری نانو در راستای قابلی سنجش -6

تأکید بر راهبردهای صنعت برق و انرژی با 

 ارزشیمالحظات 
در بحث افزایش توان تولید در صنعت برق و انرژی، بازدهی موتورهای 

یابد اما های گازی با افزایش دمای کاری آنها شدیداً افزایش میتوربین

ه ویژه قسمتهای برای افزایش دمای کاری این موتورها اجزای موتور ب

داغ آن باید خصوصیات مکانیکی خود را در دماهای باال حفظ کنند. برای 

اند اما رسیدن به این هدف، آلیاژهای بسیاری ساخته و استفاده شده

تا  800بهترین نوع سوپر آلیاژها، خواص مکانیکی خود را در دماهای 

°C850 ربین از د. برای افزایش دمای کاری موتور توندهاز دست می

به منظور ایزوله کردن حرارتی اجزای داغ،  18پوششهای سد حرارتی

دلیل هدایت حرارتی کم و  ونیا بهکپوششهای پایه زیر. شوداستفاده می

ای بطور گستردهپوششهای سد حرارتی ضریب انبساط حرارتی باال در 

زیرکونیای نانو روند، اما اخیراً موضوع مهم، تحقیق در باب بکار می

های حاصل از پاشش حرارتی است. بنابر ساختار و تأثیر آن بر پوشش

تواند موجب بهبود کارآیی نانو ساختار میپوشش گزارشهای مختلف، 

شود، چون به شدت هدایت حرارتی را کم  های سد حرارتیپوشش

این . (1393 ،)هور بردکند و ضریب انبساط حرارتی را باال میمی

قابلیتهای فناوری نانو با راهبردهای صنعت برق و انرژی در  همسویی

نهایت منجر به رفع کمبود برق مورد نیاز و سدی در برابر افزایش 

و گردد که در نگاه اجتماعی باعث افزایش سطح رضایت ها میخاموشی

  ه و به عنوان یک ارزش اجتماعی تلقی خواهد شد.شداجتماعی رفاه 

های پرسالنی که بصورت وسیعی در خطوط انتقال و توزیع نیرو مقره

گیرند. افت های الکتریکی و محیطی قرار میشوند تحت تنشاستفاده می

باشد، میمحیطی خواص و شکست آنها که معموالً ناشی از آلودگی 

خصوصاً در نواحی با آلودگی زیاد  ،مشکالت زیادی را در بسیاری از نقاط

دارد. در مناطق آلوده و مرطوب، ایجاد جریان نشتی و تشکیل  به همراه

گردد. توقف ها میبین رفتن مقره قوس باند خشک معموالً منجر به از

جریان، خارج شدن خطوط از مدار و از کار افتادن خط در این وضعیت 

شود. بروز کرده که سبب ایجاد خسارت و صدمات اقتصادی زیادی می

اعمال لعاب نانو  ،مناسب جهت جلوگیری از این امر هاییکی از راه حل

 ساختار با ویژگی خود تمیز شونده و آبگریز است. این پوشش عالوه بر

کند ها ایجاد میاین ویژگیها، چسبندگی بسیار خوبی با سطح در مقره

. در ساخت باشندزیرا ذرات نانومتری دارای انرژی اکتیواسیون باالیی می

های ها، هادیدهندهها، اتصالهای مقرهظیر روکشقطعات تجهیزات، ن

های کامپوزیتی و بتنی و های زمینی، پایهدار، کابلهوایی روکش

های کامپوزیتی همچنین به عنوان افزودنی در ساخت تیرهای بتنی، پایه

برداری از این بهره. (1393 ،)هور توان از فناوری نانو بهره بردو بتنی می

و  جویی در منابع عمومیها و صرفهنانو منجر به کاهش هزینهفناوری 

که نشانی از  خواهد شد در نهایت سبب افزایش رفاه و رضایت اجتماعی

 پدیدهدر همین ارتباط . های اقتصادی و اجتماعی به همراه داردارزش

 برق شبکه ،1395بهمن  در خوزستان استان در خیس غبار و گرد

 برق، قطعی رقم زد. متعاقب را ایگسترده وشیخام و متأثر را استان

 آمده، وجود به بحران و شده مشکل دچار نیز استان زیرساختهای سایر

این پژوهش  داشت. در همره به را مردم اجتماعی گسترده هایواکنش

 هایریزیبرنامه و سیاستگذاری در اجتماعی اهمیت مطالعات بر تأکید با

 تاب جهت ارتقای تدابیری خوزستان، حادثه بر تمرکز با و نیرو وزارت

 ،و دیگران )پسندیدهاست  شده پیشنهاد استان در اجتماعی آوری

1399).  

ارزشهای اقتصادی از این حیث مهم است که همواره به دنبال 

منفعتی است که از فعالیت یک فرد یا بنگاه اقتصادی برای خودش 

ای در ایجاد توسعه پایدار در شود و نقشی پایهیا دیگران ایجاد می

جوامع دارد. توسعه پایدار مورد نظر با طرح صیانت از منابع عمومی 

رمان اجتماعی است که در صورت بی توجهی به نوعی مطلوبیت و آ

های اجتماعی را در جوامع مختلف با های موجود، آرمانبه سرمایه

نماید. بنابراین برای پیشگیری از تبعات منفی مخاطرات روبرو می

ترین راهبردها، های مورد نظر یکی از اصولیهدر رفت سرمایه

ی به اتکاء دهی و فرهنگ سازی با رویکرد فرا اقتصادآگاهی

موضوعات و علوم اجتماعی و ارزشی در میان فناوران و سنجش 

ها در همسوئی با راهبردهای کالن صنعت است. بدین فناوری

های مختلف با اهداف تولید واسطه فناوران برای ایجاد فناوری

های های اقتصادی و آرمانثروت و آسایش، ضمن توجه به ارزش
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ها با اهداف و عی به همسوئی فناوریاجتماعی منتج به رفاه اجتما

 پردازند.راهبردهای کالن صنعت نیز می

، بهبود های فسیلیسوختدر بخش نانوکاتالیزورها تأثیر کلیدی 

. به است ها و کنترل فرآیندها به شیوه نانوساختارسازیکارآمدی واکنش

کاتالیزوری این ترتیب به ازای یک حجم معین، سطح بیشتری در معرض 

در نتیجه باعث افزایش سرعت  و گیردکه روی آن ریخته شده قرار می

برداری از فناوری نانو عالوه این بهره .(1393 ،)هور گرددها میواکنش

محیطی با های اقتصادی و زیستهای تکنیکی دارای ارزشبر ارزش

استفاده از . است های جایگزینی تجهیزات و تعمیراتکاهش هزینه

زیست و افزایش سطح انوکاتالیزورها سبب حفظ و صیانت از محیطن

های اخالقی و زیست محیطی گردد که به واقع ارزشسالمت عمومی می

به همراه دارد. 

 بحث انسان محوری و طبیعت دوستیکه عرصه زیست محیطی در 

حفظ های مختلف با هدف گردد، تأکید بر این است که فناوریمطرح می

منابع و صیانت از محیط زیست یا همان طبیعت دوستی ساخته شوند 

های طبیعی برای زیست بشر و تمامی تا بدین سبب منابع و سرمایه

مند شوند تا همواره عدالت موجودات حفظ و آیندگان نیز از آن بهره

 بماند.  اجتماعی برقرار

در راستای راهبردهای قابلیتهای فناوری نانو  و سنجش یسررنتایج ب

ارائه  چارچوبدر قالب مالحظات ارزشی صنعت برق و انرژی با تأکید بر 

 آمده است. 6شکل در شده در این مقاله 

)نتیجه تحقیق( مالحظات ارزشیأکید بر ضرورت صنعت برق و انرژی با ت در راستای راهبردهایقابلیتهای فناوری نانو سنجش  (6)شکل 

در راستای مالحظات در استفاده از قابلیتهای فناوری نانو  بررسی این

این ها و نیازمندیهای برای رفع چالشراهبردهای صنعت برق و انرژی و 

صنعت از دو دیدگاه ارزشی قابل بیان است. اول اینکه فناوری نانو چه 

ها و نیازمندیهای صنعت مطلوبیتی به لحاظ نظام ارزشی در رفع چالش

کند که نتیجه آن ایجاد و تقویت این نظام در برق و انرژی ایجاد می

 راهبرد کالن صنعت برق و انرژیی راستاتوسعه و بسط فناوری نانو در 

. در رویکرد دوم توجه به این نکته در تدوین راهبرد کالن صنعت است

ها برق و انرژی مهم است که توسعه فناوری نانو در راستای رفع چالش
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و نیازمندیهای این صنعت مستلزم در نظر گرفتن تمامی جوانب ارزشی 

 است. 

محیطی انرژی، پایداری زیست جویی منابعصرفه ی نظیرحثابکل مدر 

برداری از انواع انرژی منجر به عدالت بین نسلی برای استفاده و بهره

، توجه به عدالت هارفع کمبود برق و مقابله با خاموشیتوسط آیندگان، 

متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی  ،اجتماعی و توزیع خدمات فنی

جویی منابع ولید برق و صرفههای ت، کاهش هزینهدر هر منطقه از کشور

های گذاریتأکید دارد تا در سیاستنکاتی است که این تحقیق از  عمومی

در بکارگیری آتی در صنعت برق و انرژی از طرف مدیران ارشد صنعت 

در نظر هایی نظیر فناوری نانو با در نظر داشتن مالحظات ارزشی فناوری

 گرفته شود. 

 گیری  نتیجه -7
استفاده از نظرات تمامی ذینفعان در قالب موضوعات  وگرایی تعامل

را برای جوابگویی به موضوعات پیچیده و  ای، جامعه و صنعترشتهمیان

مباحث نظری و کند. مخاطرات تعامل و تقابل فناوری و جامعه آماده می

دچار تحول شده است و از  مختلفکاربردی این موضوع در سطوح 

 تغییرهای ارزشی نظام رویکردهای مبتنی برهای فناورانه به سمت نگرش

های مختلف با حضور ذینفعانی بخشی به تشکّلنموده است. مشروعیت

جامعه  ها درفناورینقش انگاری پرهیز نموده و به پیچیدگی که از ساده

تا توان و قدرت رویارویی با انواع  گرددمیدهند، باعث اهمیت خاص می

یابی این نوع نگرش در عارضه افزایش یابد.صنایع در اجتماعی مخاطرات 

ی مرتبط هاتوجهی به مبانی فلسفی نظریهبینشان از نوعی داخل کشور 

مدیران، که دارد، آنچنان ها فناوری فنی –پارادایم اجتماعی  در حوزه

و مسائل مختلف گرایشی به بررسی مخاطرات  ،پژوهشگرانو  نمهندسی

ندارند و این  هافناوریو توسعه استفاده های ارزشی در در قالب نظام

 ضعف قرار گیرد.موضع ده تا کشور در این حوزه در ش عثموضوع با

یج تحقیق نشان داد که انت ،پژوهش اینبه اتکاء چارچوب ارائه شده در 

صنعت برق و  راهبردی هایریزیبرنامهتدوین اسناد باالدستی و  در

در راستای  نانو میزان همسویی استفاده از فناوریتوجه به انرژی، 

از پژوهی و تدوین نقشه راه در انجام مطالعات آینده صنعت هایراهبرد

راهبردهای کالن و راهبرد بین  در دستور کار قرار گیرد.بایستی ابتدا 

 صنعتفناوری در این با کاربست نظام ارزشی برای اثرگذاری نانو  فناوری

اسناد باالدستی باشد که ضرورت آن باید در  داشته وجود تناسب باید

 صنعت قید شود.

 نانو فناوری قابلیتهای ییوهمس و برای ارتباط کلی هایرویکرد سایه در

، اعم ازهایی شاخص، صنعت برق و انرژی سطح در کالن راهبرد و

، کارها و کسب سبد و هافناوری سبد میان سویه دو ارتباط برقراری

 هایگیریتصمیم درمدیران ارشد  و نانو فناوری ارشد مدیران مشارکت

 کسب و کار های کالنراهبرد اساس بر فناوری سازماندهی تعیین ،کالن

که  هستند یهای مهماز شاخص ارزش تولید و افزاییهم ایجاد با هدف

همسویی  رصد اجرا به آنها توجه نمود.ریزی و برنامهبایستی در حین 

 تواند ازمی استراتژیبا راهبردهای کالن در سطوح مختلف نانو  فناوری

 شکاف آن واسطه به تاباشد  گذارانسیاست و مدیران مهم وظایف

 میان ازا یکاهش یافته  نانو نظام ارزشی فناوری در فناورانهو  راهبردی

نه به واسطه توسعه دانش و  فناورانههای فعالیتتحت این شرایط  .برود

اسطه رویکردها و مالحظات ، بلکه به وی صرفاً فنییا به خاطر درک نیازها

ها گیرد. از این رو فناوریمنافع اجتماع شکل می ارزشی در راستای

 مورد بررسی قرار گیرند.  فنی –در سیستم اجتماعی بایستی 

برداری های جامعه پتانسیل استفاده و بهرهفناوری نانو، در همه عرصه

های ای، در زمینهدارد و بعنوان یک فناوری امیدوارکننده و فرارشته

مختلف صنایع کاربرد روز افزونی پیدا کرده است که صنعت برق و انرژی 

 فناوری به عنوان یک فناوری نوظهور مستثنیگیری از این نیز از بهره

دارای مزیت رقابتی و با اثر راهبردی باالیی های مختلف نبوده و در شاخه

گردد ولی در کنار این آثار توجه به رویکرد نظام ارزشی سبب می است.

های راهبردی در سطح کالن و در ها و تدوین برنامهگذاریتا سیاست

 سطح عملیاتی )راهبرد فناوری( با عنایت به جمیع ابعاد نظیر ابعاد

تدوین و اجرایی محیطی ی و زیستفناجتماعی، اخالقی، اقتصادی، 

 شوند.
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