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Abstract: 
Artificial Intelligence is an emerging technology that simulate human intelligence in 

machines and systems for their application business. Development of artificial intelligence 

requires extensive R&D activities. Management of R&D in field of AI needs to deploy novel 

knowledge to formulate and implementation of strategy, assign resources, organize and use of 

special tools. This paper aims, to identify and prioritize the components of data driven 

management of R&D in artificial intelligence technology. A hybrid technique was employed to 

perform the research. In Qualitative part, the literature of topic is reviewed, and 12 experts are 

interreviewed. Their opinions are analyzed based on grounded theory and 8 axial components 

were identified. In Quantitative part, by a questionnaire, the opinions of 85 experts of R&D and 

artificial intelligence were gathered through a questionaire and analyized based on structural 

equations model. The relvance and validity of the components were confirmed.  The found 

components were weighted and proiritized through SWARA method as:  systematic 

management, resources supplying, capability of big data analytics, supportive policies, 

infrastructures, data science development, organizational factors and business advantages. 
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 چكیده 

ها شود هوش انسانی در سامانههای نو ظهور عصر حاضر است که در آن تالش میهوش مصنوعی یکی از فناوری

طیف گسترده ای از فعالیت های  سازی شود. دستیابی به هوش مصنوعی نیازمندهای مورد استفاده شبیهو ماشین

سازی راهبرد، وسعه بوده که مدیریت این فرآیند مستلزم دسترسی به دانش نوین برای تدوین و پیادهتحقیق و ت

های ت بندی مولفهاختصاص منابع، سازماندهی، و بکارگیری ابزارهای مناسب می باشد. هدف این مقاله شناسایی و اولوی

هش با ناوری هوش مصنوعی است. این پژومدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شرکت ها و موسسات فعال در ف

نفر از خبرگان  12رفت. در بخش کیفی، پس از مرور منسجم مبانی نظری با گکمی( انجام  -)کیفی ترکیبیرویکرد 

ر قالب نظریه و گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه شد و نظرات آن ها جمع آوری و د هدفمند گیریکه به روش نمونه

ی بود. در بخش مولفه )مقوله( محور 8زیرمولفه و  24کد باز،  123یل قرار گرفت. نتیجه آن داده بنیاد، مورد تحل

ضاوتی قنفر از متخصصین تحقیق و توسعه و فعاالن حوزه هوش مصنوعی که به روش نمونه گیری  85کمی، نظرات 

ابط و اعتبار اری، روت ساختانتخاب شده بودند از طریق پرسشنامه جمع آوری و پس از تحلیل آن به روش مدل معادال

دهی و ا وزنها مورد تائید قرار گرفت. همچنین با نظر خبرگان مولفه های به دست آمده در قالب روش سوارمولفه

های کالن داده، لیلمند، تامین منابع، توانمندی بکارگیری تحبندی شدند که به ترتیب عبارتند از: مدیریت نظاماولویت

 تجاری.     بسترها و زیرساخت ها،  توسعه علم داده، عوامل سازمانی و منافعهای حمایتی، سیاست

   داده محوری کالن داده،ه، هوش مصنوعی، تحلیل مدیریت تحقیق و توسع واژگان كلیدي:
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   مقدمه-1

شود هوش انسانی های نو ظهور عصر حاضر است که در آن تالش میهوش مصنوعی یکی از فناوری

ای روی دامنه گسترده عمده یتاثیراین کار  که سازی شودهای مورد استفاده شبیهماشین ها ودر سامانه

 های شناخته. این فناوری ریشه در تعدادی از رشتهنمودهای اقتصادی ایجاد خواهد از صنایع و بخش

شناسی، ستمنطق، ریاضی، محاسبات، روانشناسی، علم شناختی، زی ویژه: فلسفه،تر دارد، بهشده قدیمی

ها وجود دارد مثال بین فلسفه و منطق، علم اعصاب و تکامل. همپوشانی غیرقابل اجتنابی بین این رشته

یا بین ریاضیات و محاسبات. با دقت نظر در هر کدام از این موارد می توان یک درک بهتر از نقش آن 

 اندا نقش خود را ایفا نمودههت آورد، و این که چگونه این رشتهها در توسعه هوش مصنوعی به دس

(Bullinaria, 2005 ) . 

اند. هدف علمی را برای هوش مصنوعی پیشنهاد دادهمطالعات پیشین دو هدف علمی و مهندسی 

هایی درباره عرضه دانش، یادگیری، سامانه های مقررات، جستجو و مانند آن هوش مصنوعی تعیین ایده

توضیح می دهد، اما هدف مهندسی هوش مصنوعی حل  است که انواع مختلفی از هوش واقعی را

های عصبی، پردازش زبان طبیعی، مشکالت دنیای واقعی با استفاده از تکنیک هایی نظیر شبکه

های برداری پشتیبان و غیره است. به صورت سنتی، دانشمندان علوم کامپیوتر و مهندسین بیشتر ماشین

فالسفه، روانشناسان و دانشمندان علوم شناختی تمایل  تمایل به اهداف مهندسی دارند در حالی که

بیشتری به اهداف علمی دارند. منطقی است که به هر دو هدف فوق عالقه وجود داشته باشد، زیرا 

 Barr, 1981های مشترکی وجود دارد و این دو رویکرد می توانند از یکدیگر تغذیه کنند )تکنیک

Feigenbaum and Edward .) 

های ملی و کسب و کاری در د امروزه دستیابی به فناوری هوش مصنوعی یکی از اولویتبدون تردی

کشورهای دنیا است. کسب و کارهای خصوصی نیروی پیشران پیشرفت فنی در هوش مصنوعی هستند، 

های بزرگ فناوری در دنیا از طریق تعداد کمی از شرکت به آن و بخش بزرگی از تحقیق و توسعه مربوط

شرکت عمده فناوری نظر سنجی کرده، نشان  35کنزی که از ی شود. یک گزارش از موسسه مکانجام م

 2016میلیارد دالر بودجه داخلی برای توسعه هوش مصنوعی در سال  27تا  18می دهد که آن ها 

میلیارد دالر به سرمایه گذاری و خرید شرکت های فعال در  12 تا 8هزینه کرده اند، و سایر شرکت ها 

(. شورای مشاورین علم و فناوری آمریکا پیش بینی Bughin et al., 2017ین حوزه اختصاص داده اند )ا

میلیارد دالر برروی تحقیق و توسعه  100ساالنه بیش از  2025های آمریکایی تا سال کند شرکتمی

 (. NSTC, 2020هوش مصنوعی هزینه خواهند کرد )

و توسعه هوش مصنوعی نشان دهنده اهمیت این فناوری برای گذاری در تحقیق این میزان از سرمایه

پیشرفت و توسعه همه جانبه کشورها بوده است. عالوه بر این در بسیاری از کشورهای صنعتی و حتی 

در حال توسعه، دولت ها اهداف و راهبردهای ملی برای توسعه این فناوری طراحی نموده اند که در راس 
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تحقیق و توسعه هوش مصنوعی گنجانده شده است. شورای ملی علم و فناوری ها برنامه های ارتقاء آن

های هوش مصنوعی می داند دهندگان کلیدی سامانهدولت ها را به عنوان کاربران اصلی و توسعه آمریکا

وری تواند برای بهرهکه مسئولیت ویژه ای برای مالحظه این امر دارند که چگونه هوش مصنوعی می

تر شدن کارها بکارگرفته شود و همچنین در مورد اثرات بالقوه مثبت و منفی آن در ورانهبیشتر و نوآ

 (.Eggers, 2021جامعه بررسی الزم را انجام دهند )

ها است وارد بخش دانشگاهی و صنعتی کشور شده است، اگرچه ادبیات مدیریت تحقیق و توسعه سال

یریت فعالیت های آن انجام شده است. آنچه لیکن تحقیقات کمی در خصوص روش های نوین در مد

های اقتصادی های نوآوری در بنگاههای تحقیق و توسعه به عنوان یکی از پیشرانمسلم است فعالیت

های وری تالشنیازمند ساز و کاری برای همراستا شدن با راهبردهای کالن کسب و کار و اطمینان از بهره

ر داخلی در حوزه مدیریت تحقیق و توسعه به جنبه های خاصی بیشتر مطالعات اخیصورت گرفته است. 

نظیر سیاستگزاری، راهبردها، توانایی های مورد نیاز و عوامل موفقیت آن در برخی صنایع از جمله 

، 1401خودروسازی، تجهیزات نیروگاهی و شرکت های دانش بنیان پرداخته است )علیزاده و همکاران، 

(. در حالی که ضرورت 1398و منطقی و علیزاده،  1399، اصغری و همکاران، 1401میرزازاده و زارعتکار، 

بهره گیری از علم داده ها و کاربرد آن در مدیریت تحقیق و توسعه کمتر مورد مطالعه پژوهشی قرار 

     گرفته است.

ونگی ی در زمینه چگخارج ها در روند تحول دیجیتال، مطالعاتدر پی توسعه روز افزون تولید داده

بهره برداری از دانش و بینش حاصل از تحلیل این داده ها به عمل آمده است. نوآوری داده محور به 

سازمان  مفهوم جدیدی است که در مطالعات ،های کالن دادههای برخواسته از تحلیلمعنی نوآوری

( معتقد است 2015. هووِ )مورد تاکید قرار گرفته است (OECD, 2013) توسعهو  های اقتصادیهمکاری

در کنار تسلط بر دانش و تخصص زمینه مورد مطالعه، کارکنان تحقیق و توسعه باید به مهارت های علم 

رسد لذا به نظر می(. 2015 هووِ،) داده و بهره گیری از توانمندی تحلیل های کالن داده هم مجهز شوند

های تحقیق و توسعه مومی و بخشبه منظور دستیابی به نوآوری های فناورانه موسسات تحقیقاتی ع

های فعال در حوزه هوش مصنوعی به صورت خاص، باید به یک نوع شرکت ها به صورت عام و شرکت

فرآیند مدیریت تحقیق و توسعه داده محور مجهز شوند. از این رو مسئله اصلی این پژوهش شناخت 

ی است. در این مقاله ابتدا مبانی های موثر مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در هوش مصنوعمولفه

نظری و ادبیات موضوع به صورت جامع بررسی و مفاهیم اساسی مدیریت تحقیق و توسعه شناسایی و 

مبنای سئواالت مصاحبه قرار گرفت. در مرحله دوم ضمن انجام مصاحبه با خبرگانی از دانشگاه و صنعت 

گردید. سپس طی یک مطالعه کمی نظرات  های مدیریت تحقیق و توسعه داده محور استخراجمولفه

فعاالن کسب و کاری هوش مصنوعی در مورد مولفه های فوق جمع آوری و تحلیل گردید. در نهایت 

  نتایج به دست آمده از یافته های پژوهش دسته بندی و ارائه گردید.
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  مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

  مدیریت تحقیق و توسعه-2-1

مندی تعریف کرده که با هدف های نظامتحقیق و توسعه را بخشی از فعالیت هاییونسکو فعالیت

های علم و فناوری قابل استفاده تولید، توسعه، و کاربرد دانش علمی نوآورانه انجام شده و در همه حوزه

سازمان همکاری اقتصادی و  1براساس دستورالعمل فراسکاتیهمچنین . ( ,1982UNESCO) است.

مند با قابلیت های بدیع، خالقانه، توام با عدم قطعیت و نظامای از فعالیتو توسعه مجموعه توسعه، تحقیق

انتقال یا بازتولید هستند که به سه گروه تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و توسعه تجربی تقسیم 

 : (OECD, 2015)شود می

، انجام نوین یا درک علمی تازهتحقیق پایه، تحقیق بکر و بنیادی است که به منظور کسب دانش  -

پایه، بر  می شود. این نوع تحقیق هیچگونه هدف یا کاربرد عملی خاصی را دنبال نمی کند. تحقیق

حل یا مفهوم تاکید دارد. تحقیق پایه محض، به نبوغ ذاتی محقق بستگی دارد، در کلی بودن راه

ر مسیر دآن مشغول به کار است و  حالی که تحقیق پایه جهت دار به وسیله سازمانی که محقق در

 کلی موضوع مورد عالقه سازمان، هدایت می شود. 

یا  تحقیق کاربردی نیز یک نوع تحقیق بکر محسوب می گردد که به منظور حصول دانش علمی و -

. فنی انجام می شود، لیکن سمت و سوی آن از همان آغاز در جهت هدف یا مقصد معینی است

 ا را به عمل تبدیل می کند. هتحقیق کاربردی، ایده

خدمات جدید  وتوسعه تجربی، از دانش به منظور تولید مواد، وسایل، محصوالت، فرآیندها، نظام ها،  -

 یا اساسا پیشرفته استفاده می کند.

در یک مطالعه تجربی دسته بندی دیگری برای فعالیت های تحقیق و توسعه ارائه داده  و چانگ آمسدن

ای به دو بخش علوم محض قبل از تحقیقات پایه قرار می گیرد و تحقیقات توسعهکه در آن تحقیقات 

مدیریت تحقیق و  .(Amsden, Tschang, 2003) گرددتوسعه اکتشافی و توسعه پیشرفته تقسیم می

توسعه فرآیندی است که از طریق آن شرکت می تواند به افزایش دقت در انجام کار، افزایش کیفیت 

و کاهش هزینه های توسعه دست یابد. به طور کلی شرکت ها می توانند با تالش های محصوالت نهایی 

به موقع، به تقویت مزیت رقابتی و افزایش همسویی با راهبرد کلی کسب و کار دست یابند. برای انجام 

ت فعالیت های تحقیق و توسعه باید بودجه فراهم شود و خود پروژه و امور مالی آن نیازمند مدیریت اس

نقطه شروع نوآوری صنعتی به شکل تحقیق و توسعه و برجسته شدن عنوان . (1398، عصاریو  خمسه)

های میالدی بوده است. این عنوان اولین بار توسط شرکت 19مدیریت تحقیق و توسعه از ربع آخر قرن 

                                                      
1  Frascati Manual 
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های الشچ عمده ترین. (Mowery, 2009) شیمیایی آلمان در حوزه نوآوری مواد رنگی بکار برده شد

با که  فناورانه یمرزها شرفتیپمدیریت تحقیق و توسعه عبارتند از: ریسک و عدم قطعیت فزاینده، 

 شیدر حال افزا یفعل یهاشرکتدر  های مخربی کهنوآوریو خطر  رخ می دهد یشتریب اریسرعت بس

 (. Kensen et al., 2014) است

زا پنج مدل از نسل های تحقیق و ، کیه 1هبرای تشریح تحوالت مدیریتی در زمینه تحقیق و توسع

ها هنوز معتبر و مطلوب است. این دید توسعه ارائه داد که اجزا و ایده های آن برای بسیاری از شرکت

های مرتبط به ( نمایش داده شده است، جایی که نه فقط به پنج نسل، بلکه به واکنش1پویا در جدول )

امروزه حل مشکالت مدیریت . (Chiesa, 2001) شده است شرکت و رویکردهای مدیریتی هم اشاره

ها از طریق ترکیب رویکردها و واکنش های اشاره شده کامال به پیشینه، تحقیق و توسعه صنایع و شرکت

 زمینه کاری و بازار بستگی دارد.

 هاینش، ترکیب آن ها با واکR&Dنوبلیوس با تمرکز بر تجزیه و تحلیل پنج نسل از فرآیندهای 

و توسعه  مدیریتی و بیان نمونه هایی از رویکردهای مدیریتی در شرکت ها، به تشریح مدیریت تحقیق

ی ی برون سازمانهای تحقیقاتشبکه از طریق ،نسلی که مجددا بر بخش تحقیقنسل ششم پرداخت. 

عه سی برای مدیریت توتروسیع مبنای ،ارویکردههای جدید از مجموعه تمرکز می کند. مبانی این

در  .ایجاد می کند تریابی توزیع شدهمحصوالت پیشرفته و یک ساختار منبعدر چندگانه های فناوری

یر توصیف نسل ششم مدیریت تحقیق و توسعه یک ساختار سازمانی توزیع شده و منبع گرا به تصو

 ده،بو مطرح پیش دههحدود دو  توسعه این اینکه به توجه با .(Nobelios, 2003) کشیده شده است 

 و نوآوری آینده شودمی گفته که کلیدی است روندهای از یکی و محسوب شده مداوم توسعه یک هنوز

R&D دهد.می شکل را 

ای در افق معتقد است تحقیق و توسعه آینده که به وسیله تحوالت ریشه (2016) 2آنتون بوتا

غییر داده و باعث انعطاف پذیر ها شکل می گیرد، الگوهای انجام کسب و کار در صنعت را تدانشگاه

، «باز بودن همه چیز»شدن سیاست گذاری و تعامل فشرده با جامعه خواهد شد. روندهای عمده مثل 

هوش پیشرفته ماشینی، علم شهروندی، همکاری های عظیم، مدیریت و مالکیت داده های تحقیق، و 

به شدت بر مدیریت تحقیق و توسعه  نیاز به سرعت در به کار گیری نتایج تحقیقاتی و مالکیت دانش،

  .(Botha, 2016)تاثیر دارد 

 تحقیق و توسعه تیریمد یدیکل یها نهیو نقاط عطف در زم تحوالت( 2018گستالتن )ورستهن و 

های این زمینه .بررسی می کنند ندهیآ یتحوالت احتمال قیعم لیو تحل هیتجز یبرا یاهیبه عنوان پارا 

                                                      
1 Research and Development 
2 Anthon P Botha 
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شده ( ارائه1باشد که در شکل )ها و ابزارها و کارکنان میزمان، فرآیندها، روشاقدام شامل راهبرد، سا

  .( Verstehen, Gestalten, 2018) است

ی با اهداف راهبردهای تحقیق و توسعه جدیدتر در حال تالش برای کنار هم قراردادن رویکرد پورتفو

ریزی راهبردی می تواند در آیندهای طرحشتاب دهنده برای فر های پیشرفته بوده اند. یکایجاد نوآوری

های بهبود یافته در پروژه، پورتفوی، و طرح ریزی مدیریت کالن داده باشد، جایی که امکان انتخاب رویه

. بلکبورن و برنامه عملیاتی و همچنین انطباق با ساز و کارهای کشش بازار و فشار فناوری را می دهد

فکیک و تاز طریق مباحثه های گسترده ماهیت کالن داده را  ع،(، در یک مطالعه جام2017همکاران )

رای درک مشترکی از آنچه کالن داده عرضه می کند به دست آوردند، سپس یک چارچوب تحقیقاتی ب

یکپارچگی  وتحلیل تاثیر کالن داده بر مدیریت تحقیق و توسعه از جنبه های راهبرد، افراد، فناوری 

کت در مبانی نظری، مصاحبه با متخصصین، و مطالعات موردی چندین شرفرآیند تشکیل دادند. مرور 

نوآوری  و R&Dاستفاده از کالن داده نشان می دهد که این پدیده تاثیرات قابل توجهی روی مدیریت 

 یتا حدود تاثیر از نظر اطالع رسانی، توانمندسازی، و تقویت یا تخریب دارد. همچنین ماهیت و دامنه این

 (. ,.Blackburn et al 2017) ع نابرابر استایمختلف صن یها بخش نیدر ب

 (2003وبلیوس )ن -ویژگی رویکردهای مدیریتی در نسل های تحقیق و توسعه :1 جدول
 رویکردهاي مدیریتی واكنش شركت ها نسل هاي تحقیق و توسعه

 1تقاضای سیاه چاله -اول

تا اواسط دهه  1950دهه 

1960 

ی آزمایشگاه های تحقیقات

 شرکتی

 ترغیب پیشرفت های علمی -

 انتخاب مکان بعد از شایستگی ها -

 برد بر سر سهم بازارن -دوم 

تا اوایل دهه  1960میانه دهه 

1970 

 توسعه واحد کسب و کاری
 تعیین مشتریان داخلی -

 جمع آوری ایده از بازار -

منطقی  تالش ها برای-سوم 

تا  1970سازی، میانه دهه 

 1980اواسط دهه 

 های تحقیق و توسعهپروژه 

 R&Dساختار دهی پروژه های  -

 ارزیابی بلند مدت راهبردهای فناوری -

 و بازاریابی R&Dادغام  -

ر زمان، بچالش مبتنی  -چهارم 

تا اواسط دهه  1980اوایل دهه 

1990 

 متقابل عملکردی پروژه های 

 موازی نمودن فعالیت ها  -

درگیر نمودن تامین کنندگان و  -

 مشتریان پیشرو

 و ساخت R&Dم ادغا -

 کپارچگی سیستم های -پنجم

 تا کنون 1990اواسط دهه 
 اتحاد های فرامرزی

 درگیر نمودن شبکه شرکت -

 تمرکز بر یکپارچگی سامانه ها -

 Dو   Rاتصال/ انفصال  -

                                                      
1 Black hole demand 
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 (2018ورستهن و گستالتن ) -زمینه های اقدام کلیدی در مدیریت تحقیق و توسعه :1شکل 

 

( 2( نوآوری باز، 1خصه بارز برای فرآیندهای تحقیق و توسعه شامل: برکاوت و همکاران پنج مش

( شبکه سازی با 4(  تکامل دانش فنی و بازارهای در حال ظهور، 3تعامل اولیه بین علم و کسب و کار، 

 Berkhout et) ( کار آفرینی را مورد بررسی قرار دادند5تامین کنندگان تخصصی و کاربران اولیه و 

al.,2006 .)ر حوزه کارکنان تحقیق و توسعه در حالی که مسیر شغلی عمودی، هنوز شکل غالب توسعه د

پرسنلی برای کارکنان این بخش در بسیاری از شرکت های امروزی هستند، مدل حرفه ای مشخصی 

دهد از بین به بعد توسعه پیدا کرد. این مدل به کارکنان اجازه می 1980برای تحقیق و توسعه از دهه 

های مختلف، مثال بین مسیرهای کارشناس ویژه شدن، مدیریت پروژه یا مدیریت عمومی یکی را هگزین

های مختلفی که از ماهیت بین انتخاب نمایند. همچنین تحرک و نیاز به پرکردن شکاف بین رشته

. (Wohlfart et al. , 2011) ای فعالیت های تحقیق و توسعه تبعیت می کنند، در حال افزایش استرشته

های داخلی کامال توسعه یافته، به ( معتقدند برای پیشرفت در پایگاه داده2016اتو و همکاران )

های مدیریت چرخه محصول و  ، سامانه1های مدیریت داده محصولتوانمندسازهای کلیدی نظیر سامانه

یجیتال را برای شبیه مدیریت کالن داده نیاز است. این سامانه ها امکان به کارگیری کارآمد دوقلوهای د

 Otto etسازی یا کاربرد یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در فعالیت های تحقیق و توسعه می دهد )

al., 2016). 

 

                                                      
1 Data management systems 

 محصول

 خدمت

 فرآیندهای تولید

 راهکارهای یکپارچه

 حق اختراع )پتنت(

 خروجی  ورودی 

 ایده ها

 فناوری ها

 منابع

 ابزارها و روشها کارکنان سازمان دهی پروژه ها

 راهبرد

 فرآیندها
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 بانی فناوری هوش مصنوعیم-2-2

ای از علوم کامپیوتر در کتاب یکصد سال مطالعه بر روی هوش مصنوعی، این فناوری به عنوان شاخه

 ,Stanford University) کندهوشمندی را از طریق ترکیب هوش مطالعه می هایتعریف شده که ویژگی

شورای ملی علم و فناوری آمریکا هوش مصنوعی را یک سامانه کامپیوتری شده می داند که (. 2016

 .  (NSTC, 2016) رفتارهایی را به نمایش می گذارد که معموال تصور می شود به هوش نیاز دارد

 مطالعاتی هایزمینه از بسیاری توجه آن مختلف هایجنبه که مانده باقی یدهپیچ پدیده یک "هوش"

 جلب خود به را شناسی زبان و آمار مهندسی، شناسی، زیست اعصاب، علوم اقتصاد، روانشناسی، جمله از

به طور طبیعی، حوزه هوش مصنوعی از پیشرفت ایجاد شده در همه این حوزه ها منتفع  .است کرده

ه عنوان مثال، شبکه های عصبی در قلب چندین راهکار مبتنی بر هوش مصنوعی است شده است. ب

(Silver et al. , 2016) های زیستی الهام گرفته ، که در اصل از تفکر درباره جریان اطالعات در عصب

های جدیدتر بر جنبه های متفاوت هوش مصنوعی مثل توانایی یادگیری یا قابلیت است. تعریف

 انسانی هایمهارت و هاتوانایی از تقلید هدف با ، که چگونه(Castelvecchi, 2016) تاکید دارد سازیشبیه

 مرز مصنوعی در یک تعریف جدید هوش(. Brynjolfsson and Mitchell, 2017) است شده طراحی

کمک  ترپیچیده گیریتصمیم مشکالت به رسیدگی در انسانی هوش به است که محاسباتی هایپیشرفت

 مصنوعی هوش که کند: اول، اینکه. این تعریف بر چند نکته تاکید می(Berente et al. , 2021)می کند 

باشد،  مجزا های فناوری از ایمجموعه یا پدیده یک به این معنی که تشخیص قابل و واحد چیز یک

 صنوعیم هوش نقش درک اصلی هسته گیریتصمیم چگونه که دهدمی نشان تعریف دوم، این .نیست

 گیری تصمیم بر تعریف سوم، تمرکز (.Metcalf et al. , 2019, Shrestha et al., 2019)است  هاسازمان در

 هوش توانایی حال، این در نظر می گیرد. با را انسان رفتار و مصنوعی هوش بین رابطه صراحت به نیز

 به .نوآوری مورد در ویژه به ،است هایی محدودیت دارای انسانی گیرندگان تصمیم از تقلید در مصنوعی

 کمتر دارویی مخرب هاینوآوری تولید در مصنوعی هوش که دریافتند (2021لو ) و وو مثال، عنوان

 ,Wu, Lou) کندمی کار خوبی به دارویی، متوسط های نوآوری شناسایی برای اما است، کننده کمک

 حل را ترپیچیده گیریتصمیم التمشک محاسباتی هایپیشرفت مرز عنوانهوش مصنوعی به .(2021

 و کلی جنبه سه در قبلی هاینسل با کیفی نظر از مصنوعی هوش معاصر طوری که اشکال کند،می

 مصنوعی هوش فعلی مرزهای با مقابله به نیاز زمان در را مدیران که است متفاوت یکدیگر با مرتبط

 Rahwan)هستند  تشخیص بودن غیرقابل و یادگیری، استقالل، دهد. این سه جنبهمی قرار تأثیر تحت

et al., 2019, Glikson & Woolley, 2020, Kellogg et al., 2020, Baird & Maruping, 2021, Lyytinen 

et al., 2021) ( نمایش داده شده است2که درجدول ). 
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 (Berente et al. , 2021: مفاهیم کلیدی هوش مصنوعی )2جدول 

 تعریف مفهوم 

 صنوعیهوش م
 یمتصم مشکالت به رسیدگی در انسانی هوش به که است محاسباتی های پیشرفت مرز

 .کند می اشاره تر پیچیده گیری

 ابعاد مرز هوش مصنوعی

 .شود می بکارگرفته آن ها برای مصنوعی هوش که بهبود مداوم حال در وظایف انجام مرز عملکرد

 د.شو بکارگرفته می آن ها در مصنوعی هوش هک هایی زمینه گسترش حال در دامنه مرز دامنه

 جنبه هاي هوش مصنوعی

 انسان دخالت بدون عمل استقالل

 تجربه و ها داده طریق از بهبود یادگیری

 ان متعددمخاطب برای بودن نامفهوم غیر قابل تشخیص بودن

 

انسان  دخالت نبدو تنهایی )مستقل(، به عمل برای ای فزاینده ظرفیت مصنوعی هوش معاصر اشکال

 نظارت تحت یادگیری در اساسی هم اکنون مشکالت که حالی . در(Baird & Maruping, 2021) دارند

 یا عمیق یادگیری مانند بزرگ، مقیاس در دیگر های پیشرفت است، شده درک خوبی به نظارت بدون و

 پذیرامکان دادهکالن بودن دسترس در طریق از ، (LeCun et al., 2015, Sutton, & Barto, 2018)تقویتی 

 به هم رفته روی های اخیر در هوش مصنوعی. پیشرفت(Chen et al., 2012, Kitchin, 2014)است  شده

 ,Castelvecchi) 1سیاه جعبه مشکل مانند عباراتی تحت حاضر حال در که اندزده دامن چالش چندین

 ,Martin) 3مصنوعی هوش مسئولیت (، ,2020Barredo Arrieta) 2توضیح قابل مصنوعی هوش (،2016

 . ( ,.2019Gunning et al) گیرندمی قرار بحث مورد 4الگوریتم تراکم پذیری قابلیت یا (2019

کارهای ها می داند که بر صنایع و کسب و ترین فناوریگر( هوش مصنوعی را یکی از تخریب2016کلنار )

ن ظهور هوش مصنوعی را با انقالب صنعتی قرن قبل متعددی تاثیرگذار است. محققین و دست اندرکارا

ای از فناوری هایی است که کسب و کارها را از کنند. هوش مصنوعی در برگیرنده مجموعهمقایسه می

دهد. وظایف کاری زیادی خودکار خواهند شد، اما بزرگترین شد تغییر میآن نوعی که قبال شناخته می

کند که به تازگی به یک نشان تجاری تبدیل شده  و ری تبعیت میتاثیر در آن از مدل های کسب و کا

برای انجام این کارها  .(Kelnar, 2016) دهندخدمات هوشمندی که از قبل وجود نداشت را افزایش می

                                                      
1 Black-box problem 
2 Explainable AI 
3 AI accountability 
4 Algorithm tractability 
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 های فرعی هم دارد که برخی از آن ها شامل موارد زیر هستندها و جنبههوش مصنوعی تکنیک
(Bullinaria, 2005): 

 های زمانی، دسته بندیای عصبی: مدل سازی مغز، پیش بینی سریهشبکه 

 های ژنتیک، برنامه نویسی ژنتیکمحاسبات تکاملی: الگوریتم 

 بینایی رایانه: تشخیص شیئ، درک تصویر 

 های تدریسهای خبره: سیستم های پشتیبانی تصمیم، سیستمسامانه 

 پردازش گفتار: بازشناسایی و تولید گفتار 

 ن طبیعی: ترجمه ماشینیپردازش زبا 

  ،1نسخه یادگیری فضایادگیری ماشین: یادگیری درخت تصمیم 

تدالل یک سامانه هوش مصنوعی دارای چهار مشخصه اصلی است: اول استدالل، به معنی توانایی اس

در آن قرار  ی کهتیبر بستر موقع یمبتن، ستمیاز س یآگاه)قیاسی/یا استقرایی( و نتیجه گیری براساس 

هایی که دارای اهداف . دوم حل مساله، به معنی توانایی تحلیل و حل مشکالت پیچیده در حوزهدارد

های داده، به معنی توانایی پردازش مقدار عظیمی از دادهخاص و یا عمومی هستند. سوم کالن

توانایی تواند به صورت مستمر تغییر کند و چهارم یادگیری، به معنی ساختاریافته و بدون ساختار که می

 ,Van Duin and Bakhshi)یادگیری مبتنی بر الگوهای پیشین، ورودی تخصصی و چرخه بازخورد 

2018). 

های ای که در آزمایشگاههای محوری این فناوری، شناخت نوع تحقیق و توسعهبرای دستیابی به ارزش

های تحقیق د، فعالیتشرسد. همان طور که گفتههوش مصنوعی دنیا انجام می شود، ضروری به نظر می

و توسعه می تواند در سه دسته تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی، یا توسعه تجربی گروه بندی شود. در 

ی، تحقیقات کاربردی در هوش مصنوع یاساس یها شرفتیپ یریگیپاین قسمت تحقیقات پایه به عنوان 

توسعه تجربی به عنوان ایجاد  به عنوان کاربرد تحقیقات هوش مصنوعی در مشکالت شناخته شده، و

(. به منظور گروه Heston et al, 2020نمونه ها و محصوالت هوش مصنوعی در نظر گرفته می شوند )

های هوش مصنوعی در این سه دسته منابع مختلفی توسعه در آزمایشگاه های تحقیق وبندی فعالیت

آزمایشگاه( در حوزه تحقیقات  62الی  41های مذکور )( بیشتر آزمایشگاه2بررسی گردید. براساس شکل )

بیشتر از نصف این  و هر چند که اغلب بیش از یک نوع تحقیقات را انجام می دهند .پایه کار می کنند

 چند یها شگاهیجداگانه از آزما یبررس کی .آزمایشگاه ها حداقل دو نوع این تحقیقات را انجام می دهند

دهد که مشاهده هر سه  ی( نشان مستین یص هوش مصنوع)که مخت نیو توسعه در چ قیتحق یتیمل

به عنوان  .ستین یرعادیغچند ملیتی  یفناورشرکت  کی شگاهیو توسعه در آزما قیتحق تینوع فعال

                                                      
1 Version space learning 
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مثال فعالیت های تحقیقاتی گوگل در بنگلور هند به عنوان ترکیبی از هر سه نوع تحقیق و توسعه مبتنی 

وم پیشرفته پایه کامپیوتر و تحقیقات هوش مصنوعی از طریق ساخت اول علبر دو فعالیت اساسی است: 

یک تیم قوی و مشارکت با انجمن های تحقیقاتی در کشور. دوم، بکارگیری این تحقیقات برای رفع 

کردن  دتریمف یکه از آن برا یدر حالهایی مثل سالمت، کشاورزی، و آموزش مشکالت بزرگ در زمینه

  (.Yagnik, 2019) شودیاستفاده م زینفر ن اردهایلیمورد استفاده م یها سیها و سرو برنامه

تحقیقات پایه: مرکز تحقیقات هوش مصنوعی فیسبوک در حوزه تحقیقات پایه کار می کند. برخی  -

از پیشرفت های اضافه شده به پلتفرم های متا )فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ( از طریق یک تیم 

انجام می شود، اما عمده تحقیقات آن ها به صورت دانشگاهی محض یادگیری ماشین کاربردی 

 .(Shead, 2020) است

راه اندازی شد تا محاسبات  1982سال در در توکیو  IBMتحقیقات کاربردی: مرکز تحقیقات  -

 یدستگاه ها تکنولوژیتخصص در شناختی را برای حل مشکالت اجتماعی و صنعتی از طریق 

ی انجام دهد. با امکاناتی که مرکز اضیعلوم ر یها تکنولوژیمتن و  لیو تحل هیتجز ،یشناخت

کلیدی در تحقیقات اکتشافی به  یدر توکیو و شین کاواساکی ایجاد کرد، نقش IBMتحقیقات 

های کسب و کاری از طریق منظور برآورده نمودن نیازهای مشتریان به نوآوری و غلبه بر چالش

 (.IBM, 2020) استهمکاری مشترک در ژاپن بازی کرده 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (CEST, 2020)و توسعه صورت گرفته در حوزه هوش مصنوعی : انواع تحقیق2شکل 

  

 پایهبنیادی/تحقیقات 

 وکاربردی تحقیقات پایه

 کاربردیتحقیقات 

 تحقیقات هر سه نوع 

 ه تجربیتوسعتحقیقات 

 کاربردی و توسعه تجربیتحقیقات 

 درصد 16.4 درصد 18

 درصد 34.4 درصد 19.7

 درصد 3.3
 درصد 8.2
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توسعه تجربی: مرکز تحقیق و توسعه مایکروسافت در تایوان بر یادگیری ماشین برای تفسیر و  -

است. بنابراین  پیش بینی حرکات کاربران تمرکز کرده، و برای مهندسی محور بودن طراحی شده

 . (Yang, 2018)علوم پایه هوش مصنوعی را دنبال نخواهد کرد  این مرکز

 ترکیبی از هر سه دسته تحقیق و توسعه -

افراد مناسب  دیبا ،یهوش مصنوعتحقیق و توسعه در حوزه انجام معتقد است برای ( 2018)آگرافیوتی 

 یدر حال حاضر، هوش مصنوع .داد قیرا تطب سازمانیو فرهنگ  فتهریرا پذ قاتیتحقنتیجه  ،را استخدام

هستند  دیجد یاآن به اندازه یکاربرد یصنعت. برنامه ها یمناسب برا ییمرز باز است تا فضا کی شتریب

حفظ و پرورش استعدادها را به  افتن،یامر  نیوجود ندارند. ا زیاد اسیهنوز در مق آن در شاغلافراد که 

با تعادل  یافراد مستلزم استخدامدر سازمان  تیقابل نیکند. ا یم لیرشته تبد نیچالش ا نیمهم تر

 هستند یهمه دانشگاه باًیافراد تقر نیاخواهد بود که  شرفتهیشهود داده ها و دانش پ نیکامل ب

(Agrafioti, 2018). کیاستفاده از  ینادر برا یفرصت فناوری نیاظهور کسب و کار در لحظه  یراه انداز 

 ،دهدمیرا شکل هوش مصنوعی که چگونه بازار  کرد ینیبشیپ توانیهنوز نم. است ینقطه عطف اقتصاد

 زودهنگام رشیپذ عبه نفو این شده است،  هیتعب دیگری یهایدر حال حاضر در فناور آنرواج چرا که 

و  R&D نیب یپل ها بایدشرکت ییو ماندن در بازار، رهبران اجرا یواقع گذاریریتأث یبرا است. آن

 شود.  کوفاش یهوش مصنوع یواقع ریتأث ،یمشارکت ریمس نیتا در ا ،کنند جادیا یساز یارتج

و تکنیک های گسترده فناوری هوش مصنوعی ایجاب می کند تا از گستره وسیعی از علوم و  اهکاربرد

حوزه دانش فنی برای ایجاد و بهره برداری از آن استفاده گردد. مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه در 

هوش مصنوعی نیز عالوه بر خالقیت و قدرت تحلیل و حل مساله به منبع مهم دیگری از دانش برخواسته 

از تحلیل داده ها نیاز دارد که در تحقیقات قبلی کمتر به آن پرداخته شده است. آنچه مسلم است ورود 

تی مرتبط با هوش مصنوعی به هر سه حوزه تحقیقات پایه، کاربردی و توسعه ای از سوی نهادهای تحقیقا

ضروری است و نقطه عطف تحقیق و توسعه این فناوری توانایی گذار از تحقیقات توسعه ای به تحقیقات 

کاربردی و پایه است. چراکه بیشتر سامانه های هوش مصنوعی موجود با ابزارهای برنامه نویسی 

یجاد تمایز، مزیت رقابتی و ارزش افزوده کامپیوتری قابلیت مشابه یا بومی سازی دارند لیکن آنچه باعث ا

می گردد، دستیابی به منطق سامانه و الگوریتم های فرموله شده، به منظور نوآوری و بهبود اساسی در 

 ها است و این نیازمند مدیریت تحقیق و توسعه داده محور است. آن
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 شناسی روش -3

 -از نظر نوع روش، روش تحقیق ترکیبی )کیفیقاله حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و م

بندی مولفه های مدیریت تحقیق و توسعه گردد. هدف این مقاله شناسایی و اولویتکمی( محسوب می

 ها و موسسات فعال در فناوری هوش مصنوعی است.داده محور در شرکت

 روش کیفی  -3-1 

ر آن ابتدا مبانی نظری و ادبیات موضوع به رویکرد کیفی پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد است که د

صورت جامع مرور و کلمات کلیدی و مفاهیم اصلی مورد نیاز برای طراحی سواالت مصاحبه استخراج 

نفر از متخصصین و  12گیری هدفمند به روش گلوله برفی، گردید. سپس برای مصاحبه، براساس نمونه

تحقیق و توسعه در زمینه کالن داده و هوش مصنوعی پژوهشگرانی که دارای تحصیالت، تجربه کاری و 

، و نظرات آن ها جمع آوری گردید. یافته (3به شرح جدول ) از دو حوزه صنعت و دانشگاه بودند انتخاب

کدگذاری، دسته بندی و مورد تجزیه و  Maxqda18 های حاصل از مصاحبه با استفاده از نرم افزار

 تحلیل قرار گرفت.
 صاحبه شوندگان: ترکیب م3جدول 

 توضیحات گروه مصاحبه شوندگان

اساتید دانشگاهی و مدیران 

 پژوهشی

نفر از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  5

 اطالعات و دانشگاه تهران

 سیاستگزاران فناوری
نفر از سازمان فناوری اطالعات و وزارت ارتباطات و فناوری  2

 اطالعات 

 ن صنعتفعاالن و صاحب نظرا
نفر از مدیران و صاحب نظران در حوزه های فناوری اطالعات و  5

 هوش مصنوعی  

 

 روش کمی -3-2

برای تائید مولفه های به دست آمده از تحلیل عاملی تائیدی و روش مدل معادالت ساختاری استفاده 

 استفاده شد. بر این اساس جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه صورت گرفت. 
 : ترکیب جامعه آماری پاسخ دهندگان4ل جدو

 تحصیالت مشخصات
میانگین سابقه 

 كاري )سال(
 تعداد )نفر(

 فاارغ التحصیالن مرتبط دانشگاهی
 دکتری

 کارشناسی ارشد

3 

1 

8 

7 

 مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی
 دکتری

 کارشناسی ارشد

4 

6 

4 

8 
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 تحصیالت مشخصات
میانگین سابقه 

 كاري )سال(
 تعداد )نفر(

شرکت های خصوصی فعال در حوزه 

 هوش مصنوعی

 دکتری

 رشناسی ارشدکا

 کارشناسی

8 

10 

12 

8 

21 

29 

 

ق و توسعه نفر از کارشناسان و مهندسین فعال در بخش تحقی 85جامعه آماری مورد نظر در این مرحله 

 Smart ها و موسسات حوزه هوش مصنوعی بود. پاسخ های داده شده کدبندی و در نرم افزارشرکت

PLS3  بود  یمقادیر و استخراج معناداری بارهای عاملورود اطالعات گردید که خروجی آن محاسبه

 (.4جدول )
 

 ییروایی و پایا -3-3

ی دیگر شخص که، طریق است. بدین شده استفاده کاپا شاخص از این مدل پایایی سنجش به منظور

 به قداما محقق، توسط شده ایجاد مفاهیم و کدها ادغام نحوه از اطالع نخبگان این رشته( بدون )از

 شده ارائه مفاهیم با محقق توسط شده ارائه مفاهیم است. سپس کرده در مفاهیم کدها بندی دسته

 شده ایجاد مفاهیم و مشابه شده ایجاد مفاهیم تعداد به توجه با نهایت مقایسه شد. در فرد این توسط

 رارتوافق مناسب ق سطح آمده در محاسبه گردید و مشخص شد که عدد به دست کاپا متفاوت، شاخص

آیند کدگذاری با توجه به اینکه پژوهشگر درگیری طوالنی مدتی با مفاهیم، کدها و نحوه فراست.  تهگرف

ایی الزم از رو مدلداشته و یک گروه کانونی از خبرگان بر روند پژوهش نظارت داشتند می توان گفت 

 .برخوردار است

 : ضریب کاپا5جدول 

 bT Sig خطای استاندارد ارزش 

معیار 

 توافق
 0.000 4.165 0.116 0.743 پاکا

    14 تعداد کد

 

 بندی اولویت -3-4

گیری های تصمیماستفاده شده است. این روش یکی از روش 1برای اولویت بندی مولفه ها از روش سوارا

چند شاخصه است که هدف آن محاسبه وزن مولفه ها و شاخص ها است. در این روش مولفه ها بر 

                                                      
1 Step wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) 
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ی شوند، طوریکه به مهمترین مولفه رتبه یک و به کم اهمیت ترین مولفه رتبه اساس ارزش رتبه بندی م

شوند. این بندی مینهایت مولفه ها بر اساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی اولویت آخر داده می شود. در

مولفه به دست  8بنابراین تکنیک بر مبنای نظرات خبرگان استوار است و یک روش کامال قضاوتی است. 

ها خواسته شد تا به از آن کارشناس خبره قرار داده شد و 10از بخش کیفی پژوهش در اختیار  آمده

 داده شود.  8تا  1ها رتبه شاخص
 

 ها یافته -4 

 یافته های بخش کیفی -4-1

شاخص یا کد  123زیر مولفه و  24بعد یا مولفه محوری،  8یافته های بخش کیفی این تحقیق شامل 

 ( نمایش داده شده است. 4دول )باز است که در ج
 : یافته های حاصل از بخش کیفی تحقیق6جدول

 هاشاخص هامولفه ابعاد

مدیریت 

نظام مند 

 )سیستمی(

 برنامه ریزی

 مدت کوتاه برنامه

 ابزارها از استفاده

 مدت بلند برنامه

 شاخص های کلیدی عملکرد

 راه نقشه طراحی

 تفکر سیستمی

 ندازا چشم داشتن

 داده کالن آینده به باور

 گرایی جانبه همه

 مدیریت دانش

 مدیریت دانش در سازمان

هانگاه مدیریت ارشد سازمان  

 تحقیق و توسعه ایده های منجر به پروژه در واحدهایمدیریت 

مشتری محوری )بازار 

 گرایی(

کاربران توسط نتایج پذیرش میزان  

اجتماعی شبکه نظیر فضاهایی رد مشتریان نظر تحلیل  

تقاضا بعد از بازار روند شناخت  

 تامین منابع

 نیروی انسانی

 متخصص استفاده از افراد

 ها داده تحلیل توانمندی

 کارآزموده و انگیزه با انسانی نیروی

 تخصصی کار گروهی

 منابع داده
 داده با...  و تولید سرعت و حجم جمله از دادهکالن هایویژگی تطابق

 مورد نظر
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 داده حجم

 داده بودن تمیز

 پذیری دسترس

 داده کیفیت و دقت

 داده همبستگی و ارتباط میزان

 بودن مرتبط و بودن مفید میزان

 مختلف کاری های حوزه در متنوع های داده وجود

 ها داده تنوع

 منابع مالی
 تامین بودجه

 ایداده منابع حوزه، این رد گذاریسرمایه

 توانمندی

بکارگیری 

تحلیل های 

 کالن داده

 عمل گرایی

)پیاده سازی  

 عملیاتی(

 رهای مناسب و تاثیر گذا امکان ارائه گزارش

 نامکان دسترسی به داده های موجود در فضای های ابری برای محققی

 جمع آوری داده های صحیح

 رای عملیاتی کردنها ب داده پردازش و استخراج

 سازی برای استفادهذخیره و آوریجمع امکانات

 استفاده مورد کمّی الگوهای به داده تبدیل

 تجمیع و یکپارچه سازی

 کاربردهای عملیاتی

 آموزش

 ها داده علم آموزش

 انسانی نیروی پرورش و آموزش

 R&D بخش در شاغل افراد مهارت بردن باال

 داده علم متخصصین پرورش

 ها داده علم یادگیری

 یجهت دهی فعالیت های تحقیق و توسعه به سمت داده محور

 الگوبرداری

 داده مدلسازی

 شناخت کاربردهای عملیاتی

 خارجی موفق های بررسی نمونه

 استفاده از پلتفرم های داخلی

تجاری سازی کالن 

 داده

 زمینه های کسب و کاردر  کالن دادهاستفاده از 

 کالن داده از تحلیل مالیخروجی های 

 هداشتن نگاه کسب و کاری به کالن داد

 داده کالن خدمات ارائه هایپلتفرم)سکو( 

 جدید محصول های پلتفرم توسعه

 کالن داده به دانشجویان آموزش آموزش عالی
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 -سیاست

های 

 حمایتی 

 دانشجویان هاستفاد برای داده کردن باز

 باز در آموزش عالی نوآوری

 عالی شسازی در آموز استاندارد

 داده علم اساتید با آشنایی

 صنعت از طریق دانشگاه به بخشی آگاهی

 خاص های حوزه برای آموزشی های داده ایجاد

 دانشگاه ها توسط ملی های پروژه کالن ایجاد

 ها پروژه از شده لحاص های داده از برداری بهره

 های داده محور با مهارت دانشجویان پرورش

 نوآوری داده محور متعالی الگوهای سمت به حرکت آموزش عالی

 برای ها داده علم با آشنایی آموزشی های دوره اجرای و طراحی

 پژوهشگران 

 داده کاوی از الزم های مهارت آموزش

 حمایت دولت

داده از  علم متخصصین از استفاده و پرورش های زمینه نمودن فراهم

 سوی مسئوالن

 راهبردی توسط تصمیم گیرندگان عالی تفکر و اصول اتخاذ

 داده تولید از حمایت و تشویق

 داده کالن بر مبتنی تحقیقاتی های پروژه روی دولتی بر گذاری سرمایه

 R&D مدیریت در داده کالن از استفاده تشویقی های سیاست

 بسترها 

 عوامل زیرساختی

 ارتباطی بستر

 داده کالن تحلیل و پردازش ابزارهای

 روز به تحلیلی ابزارهای

 سازی داده ذخیره و آوری جمع ابزارهای

 نیافته ساختار های داده پردازش پیش و استخراج

 شافیاکت و بردارانه بهره های الگوریتم و ابزارها توسعه و ایجاد

 فنی بسترهای

 دسترسی قانونی بسترهای

 داده کالن خدمات ارائه زیرساخت

 دولتی بخش بسترسازی

 متنوع های داده تولید برای زمینه کردن فراهم

 مصنوعی بستر هوش

 افزاری )مراکز داده( زیر ساخت سخت

 افزاری الگوریتم های نرم

 فرهنگ سازی
 رانی دادهنهادینه شدن حکم

 به متخصص داده نیاز سازماناعالم 
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 مبتنی بر داده آینده نگری

 داده کالن از استفاده راهبرد کردن مشخص و تبیین

 نوآوری کاربردی داده محور گسترش

توسعه علم 

 داده

 خدمت محوری
 طراحی خدمات داده محور

 شناخت نیازمندی ها و الزامات خدمات 

 ودنکاربردی نم

 داده تحلیل های ارائه خروجی

 بودن کار با داده ها ملموس

 حل مشکالت عملیاتی

 تحلیل گری

 مشتریان احساسات تحلیل

 اجتماعی های شبکه تحلیل

 بازار اطالعات تحلیل

 ها برای ورود به بخش های دیگر داده تحلیل و بندی دسته آوری، جمع

 تحلیلی داشبوردهای

 توسعه تحقیق و فرآیند در گیریبهره منظور به دادهکالن یلتحل

 شناخت عمیق 

 داده ها

 داده کالن از برداری بهره چگونگی شناخت

 دادهدرست کالن فهم

عوامل 

 سازمانی

 عوامل محیطی

 رقبا

 وجود ریسک

 شده تعیین پیش از شرایط وجود عدم

 موانع داخلی

 تمرکزگرایی و داده گریزی 

 نبود چابکی در مدیریت

 مدیریت ناکارآمد

 شمدیریت غیر اثر بخ

منافع  

 تجاری 

محصول /خدمت 

 جدید

 محصول توسعه

 صنعت مشکالت حل برای نوآورانه و بدیع های حل راه ارائه

 کیفیت محصول بینیپیش دقت افزایش

 مصنوعی برای ارائه خدمات هوش خدمات توسعه

 متنوع صوالتمح تولید

 ها برای ارائه خدمات فعالیت گرفتن سرعت

 ریسک تولید محصول کاهش

 درآمد بیشتر

 مالی منابع از بهینه استفاده

 سازمانی وری بهره

 صحیح بندی بودجه

 زمان و هزینه در جویی صرفه



 ی و اولویت بندي مولفه هاي مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شركت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعیشناسای

 

143 

 

 های بخش کمییافته -4-2

برای تائید مولفه های به دست آمده از تحلیل عاملی تائیدی و روش مدل معادالت همانگونه که گفته شد 

لی بر این اساس مقادیر بار مولفه ها به دست آمده و نتایج بارهای عامساختاری استفاده استفاده شد. 

 ( نمایش داده شده اند. 7( و جدول )3متغیرهای مشاهده پذیر به ترتیب در شکل )

 

 
 : مقادیر بارهای عاملی3شکل 

 

است و بنابراین  0.4ها بیشتر از دهد، مقادیر بار عاملی تمام گویه( نشان می5همانطور که نتایج جدول )

مقادیر قابل قبولی هستند. نتایج بررسی گیری، مدلی همگن است و مقادیر بار عاملی، مدل اندازه

 2.58ها بیشتر از برای همه گویه t ( نشان داد که مقادیر آماره5در جدول ) tمعناداری مقادیر آماره 

 ها شرکت افزایش درآمد

 های نیروی انسانی هزینه کاهش

 مشتریارزش گذاری 
 وفاداری مشتری افزایش

 مشتریان رضایتمندی
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ها با متغیر مکنون مربوط به خود در سطح اطمینان این بدان معناست که ارتباط بین گویه گزارش شد.

 شود.درصد پذیرفته می 99

 ها( نشان داد که مقادیر این شاخص6)سی ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب در جدول نتایج برر 

گیری با استفاده از این است و بنابراین پایایی ابزارهای اندازه 0.7بیشتر از  برای همه متغیرهای پنهان،

واریانس  نتایج بررسی مقادیرشود، مالحظه می (6)همانطور که در جدول  دو شاخص هم تأیید شد.

به خود  0.5استخراج شده متغیرهای پنهان پژوهش نشان داد که همه متغیرها مقادیری بیش از 

گیری با استفاده از شاخص توان گفت: روایی همگرای ابزارهای اندازهاختصاص دادند. بر این اساس می

ر متغیر پنهان، ، جذر میانگین استخراج شده همیانگین واریانس استخراج شده، تأیید شد. همچنین

بر این اساس روایی واگرا  بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر است.

 الرکر تأیید شد. -مدل اندازه گیری با استفاده از آزمون فورنل
 پذیرمشاهده متغیرهای عاملی بارهای : نتایج مقادیر7جدول 

 tآماره  بار عاملی هاگویه
P 

Values 

لفای آ

 کرونباخ

قابلیت 

 اطمینان

پایایی 

 مرکب

BA1 <- 0.000 16.395 0.741 محصول/خدمت جدید 

0.793 0.794 0.830 BA2 <- 0.000 15.449 0.819 درامد بیشتر 

BA3 <- 0.000 23.597 0.801 ارزش گذاری مشتری 

BDC1 <- 0.000 18.024 0.824 عملگرایی 

0.865 0.865 0.908 
BDC2 <- 0.000 27.610 0.848 وزشآم 

BDC3 <- 0.000 35.314 0.877 الگوبرداری 

BDC4 <- 0.000 24.311 0.824 تجاری سازی 

DSF1 <- 0.000 22.867 0.792 خدمت محوری 

0.797 0.803 0.868 
DSF2 <- 0.000 14.541 0.744 کاربردی نمودن 

DSF3 <- 0.000 22.129 0.812 تحلیل گری 

DSF4 <- 0.000 22.510 0.804 داده شناخت عمیق 

IS1 <- 0.000 16.526 0.788 زیرساختهای فنی 
0.771 0.796 0.821 

IS2 <-  0.000 46.918 0.879 عوامل فرهنگی 

OF1 <- 0.000 46.800 0.874 موانع محیطی 
0.675 0.676 0.860 

OF2 <-  0.000 35.127 0.863 داخلیعوامل 

SM1 <- 0.000 12.083 0.720 برنامه ریزی 

0.858 0.866 0.905 
SM2 <- 0.000 32.059 0.870 تفکر سیستمی 

SM3 <- 0.000 41.158 0.885 مدیریت دانش 

SM4 <- 0.000 36.512 0.875 بازار محوری 

SP1 <- 0.000 40.895 0.915 آموزش عالی 
0.827 0.832 0.920 

SP2 <- 0.000 70.036 0.931 حمایت دولتی 
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 tآماره  بار عاملی هاگویه
P 

Values 

لفای آ

 کرونباخ

قابلیت 

 اطمینان

پایایی 

 مرکب

SR1 <- 0.000 38.958 0.880 انسانی منابع 

0.800 0.817 0.883 SR2 <-  0.000 14.102 0.755 منابع مالی 

SR3 <- 0.000 43.392 0.897 داده منابع 

 و میانگین واریانس استخراج شده الرکر –آزمون فورنل  :8 جدول

 بسترها 
تامین 

 منابع

توانمندی 

بکارگیری 

 -حلیلت

های 

 کالن داده

سیاست 

های 

 حمایتی

عوامل 

 سازمانی

مدیریت 

نظام 

 مند

منافع 

کسب 

 و کاری

 توسعه

علم 

 داده
AVE 

 0.697        0.835 بسترها

 0.717       0.847 0.556 تامین منابع

توانمندی 

 بکارگیری تحلیل 
0.613 0.779 0.844      0.712 

سیاست های 

 حمایتی
0.646 0.620 0.743 0.923     0.852 

 0.755    0.869 0.541 0.596 0.505 0.498 عوامل سازمانی

 0.706   0.840 0.526 0.635 0.737 0.793 0.497 مدیریت نظام مند

منافع کسب و 

 کاری
0.510 0.504 0.581 0.526 0.706 0.535 0.788  0.621 

 0.621 0.788 0.617 0.567 0.659 0.612 0.647 0.559 0.641 علم داده توسعه

 

 هاي ساختاريآزمون مدل 

داد  نشان ونزابر و درونزا متغیرهای اندازه گیری بخش اول مرتبة عاملی تحلیل نتایج اینکه؛ به اتوجهب

 مفهومی دلم کلی ساختار قسمت، این در لذا برخوردارند، الزم پایایی و روایی از مولفه ها تمام که

 مرحلة در ها بین مولفه که تئوریکی روابط آیا که شود مشخص ات گیرد،می قرار آزمون پژوهش مورد

  نه. یا گردیده تأیید داده ها به وسیلة بوده است، محقق مدنظر چارچوب مفهومی تدوین

 دهد. از مشکالترا نشان میمتغیرهای مستقل توسط متغیر وابسته میزان تبیین واریانس  ،ضریب تعیین

کند و کمتر تعداد متغیرهای موفقیت مدل را بیش از اندازه برآورد میاین است که میزان  1ضریب تعیین

دهند از شاخص دیگری گیرد، از این رو بعضی از محققان ترجیح میمستقل و حجم نمونه را در نظر می

                                                      
1 R Square 
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نتایج ضرایب تعیین در جدول  (.1382 ساروخانی،استفاده کنند ) 1تعدیل شدهضریب تعیین تحت عنوان 

 است. ( آورده شده7)
 ضریب تعیین: 9 جدول

 ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین 

 0.679 0.690 مصنوعی هوش فناوری در توسعه و تحقیق مدیریت

 
 استاندارد  نمودار ضرایب مسیر :4شکل 

 
دد عاست که این  0.679مصنوعی  هوش فناوری در توسعه و تحقیق شده مدیریت تعدیل تعیین ضریب

تحت مصنوعی  وشه فناوری در توسعه و تحقیق مدیریتاز تغییرات  درصد 68د کند که حدوبیان می

  ست. اتأثیر متغیرهای شناسایی شده است و مابقی عواملی هستند که در مدل در نظر گرفته نشده 

های تایید روابط در مدل ساختاری معنادار بودن ضرایب معناداری ضرایب مسیر )بتا(: یکی از شاخص

باشد. چنانچه معناداری ضرایب مسیر مکمل بزرگی و جهت عالمت ضریب بتای مدل می باشد.مسیر می

مقدار بدست آمده باالی حداقل آماره در سطح مورد اطمینان در نظر گرفته شده باشد، آن رابطه یا 
                                                      
1R Square Adjusted 
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درصد این مقدار به ترتیب با حداقل  99درصد و  95درصد،  90شود. در سطح معناداری فرضیه تایید می

 شود. مقایسه می 2.58و  t 1.64 ،1.96اره آم

 

 
 معناداری ضرایب مسیر :5 شکل

 

 برازش كلی مدل معادالت ساختاري

 مورد Smart PLSمحور مانند  واریانس افزارهای نرم طریق از محور واریانس رویکرد با که هاییمدل

 برای شاخصی یعنی. هستند یکجا صورت به مدل به نگاه برای کلی شاخصی فاقد گیرندمی قرار بررسی

 حوزه این در مختلف تحقیقات در اما. ندارد وجود محور کواریانس رویکرد به شبیه مدل کل سنجش

 هشد معرفی( 2005و همکاران ) 2توسط تننهاوسکه  1نکویی برازش نام به شاخصی از که شد پیشنهاد

 این. نمود دارد، استفاده وجود ورمح کواریانس هایرویکرد در که برازشی هایشاخص جای به توانمی

 مورد را هاآن کیفیت و گرفته نظر در یکجا صورت به را گیریاندازه و ساختاری مدل دو هر شاخص

                                                      
1 Goodness of fit (GOF) 
2 Tenenhaus 
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و میانگین مقادیر اشتراکی بصورت دستی محاسبه  2Rدهد. این شاخص بصورت میانگین می قرار آزمون

 .(Tenenhaus et al, 2005) شودمی

 (1فرمول )

اخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی این ش

است. از آنجا که این مقدار به دو شاخص مذکور وابسته است، حدود این ( 1)فرمول و ضریب تعیین 

را به ترتیب  0.36و  0.25؛ 0.01( سه مقدار 2009شاخص بین صفر و یک بوده و وتزلس و همکاران )

 . (Wetzels et al, 2009) آن معرفی نمودند به عنوان مقادیر ضعیف؛ متوسط و قوی برای

 
 کلی مدل برازش :  نتایج8 جدول

 GOF مقادیر اشتراکی√ ضریب تعیین√ 

 بسترها

0.690 0.566 0.391 

 تامین منابع

 توانمندی بکارگیری تحلیل های کالن داده

 سیاست های حمایتی

 عوامل سازمانی

 مدیریت نظام مند

 ب و کاریمنافع کس

 علم دادهتوسعه 

 0.074 (SRMRریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده )

 

است قوی  0.36یعنی  بوده و نزدیک به مقدار مرجع 0.391 به میزان که GOFمقدار بدست آمده برای 

 د.شوبرازش کلی مدل تأیید می بنابراین، دهدبودن مدل را نشان می

است.  0.08شده حداکثر  استاندارد باقیمانده مربعات میانگین دوم ریشه برای شاخص مقدار مطلوب

گزارش شد که مقداری مطلوب  0.074نتایج بدست آمده از این شاخص نشان داد که مقدار آن برابر با 

 شود. برازش مناسب مدل کلی تأیید می و بنابرایناست 

 هااولویت بندي مولفه 

های تصمیم  یکی از روشاستفاده شده است. این روش  1لفه ها از روش سوارابرای اولویت بندی مو

 مولفه هااست. در این روش  شاخص هاو  مولفه هاگیری چند شاخصه است که هدف آن محاسبه وزن 

 مولفهرتبه یک و به کم اهمیت ترین  مولفهبه مهمترین  ، طوریکهبر اساس ارزش رتبه بندی می شوند

شوند. بندی مینهایت مولفه ها بر اساس مقادیر متوسط اهمیت نسبی اولویت در شود. رتبه آخر داده می

                                                      
1 Step wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) 
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مولفه در  8این تکنیک بر مبنای نظرات خبرگان استوار است و یک روش کامال قضاوتی است. بنابراین 

ود. داده ش 8تا  1ها رتبه ها خواسته شد تا به شاخصکارشناس خبره قرار داده شد و از آن 10اختیار 

 ( آورده شده است.9بندی در جدول )این رتبه

 بندی مولفه های اصلیرتبه :9 جدول

 مولفه ها کد

   خبره ها رتبه

 رتبه اولیه میانگین 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C1 
مدیریت نظام 

 مند
1 2 3 2 1 2 1 2 3 4 2.1 2 

C2 1 1.9 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 تامین منابع 

C3 

 توانمندی

ی بکارگیر

 تحلیل

4 3 4 3 3 3 3 3 8 3 3.7 4 

C4 
سیاست های 

 حمایتی
3 4 1 4 4 4 4 6 4 2 3.6 3 

C5 5 4.3 1 1 4 6 6 5 5 5 5 5 بستر ها 

C6 
توسعه علم 

 داده
6 6 7 6 7 5 5 5 5 6 5.8 6 

C7 
عوامل 

 سازمانی
7 7 8 8 8 7 7 7 6 7 7.2 7 

C8 
منافع کسب و 

 کاری
8 8 6 7 6 8 8 8 7 8 7.4 8 

 

در باال و  1خبره مرتب کرد )مولفه با رتبه  10در گام دوم باید مولفه ها را به صورت نزولی برای هر 

بر اساس درصد  -1jرا با معیار  jگیرد( سپس اهمیت نسبی هر مولفه در پایین قرار می 8مولفه با رتبه 

ها است.  Sjین گام مقادیر شود( خروجی اکنیم )یعنی هر مولفه با مولفه قبل خود مقایسه میبیان می

 ( نظرات خبرگان پژوهش در ارزیابی عوامل آورده شده است.10در جدول )
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 Sjمحاسبه مقادیر  :10 جدول

 کد
خبره 

1 

خبره 

2 

خبره 

3 

خبره 

4 

خبره 

5 

خبره 

6 

خبره 

7 

خبره 

8 

خبره 

9 

خبره 

10 
Sj 

C2 - - - - - - - - - - - 

C1 0.7 0.65 0.75 0.65 0.56 0.45 0. 87  0.79 0.8 0.48 0.661 

C4 0.56 0.48 0.34 0.67 0.43 0.39 0.51 0.28 0.39 0.26 0.431 

C3 0.38 0.45 0.5 0.65 0.57 0.78 0.87 0.45 0.55 0.7 0.59 

C5 0.7 0.60 0.70 0.65 0.55 0.45 0.70 0.70 0.8 0.40 0.625 

C6 0.10 0.40 0.30 0.20 0.40 0.30 0.50 0.20 0.30 0.20 0.29 

C7 0.18 0.15 0.15 0.15 0.10 0.18 0.15 0.15 0.15 0.10 0.146 

C8 0.3 0.75 0.55 0.6 0.45 0.35 0.35 0.35 0.45 0.55 0.47 

 

( آورده شده 11در گام بعد وزن مولفه بر اساس نظرات هر خبره محاسبه شد که نتایج آن در جدول )

 باشد. وزن معیارها می Wjاست. ستون 

 
 هانهایی مولفهوزن  :11 جدول

 رتبه نهایی jS Kj qj wj مولفه ها کد

C2 1 0.380 1.000 1.000 0.000 مدیریت نظام مند 

C1 2 0.229 0.602 1.661 0.661 تامین منابع 

C4 
بکارگیری  توانمندی

 های کالن داده تحلیل
0.431 1.431 0.379 0.144 3 

C3 4 0.089 0.233 1.590 0.59 سیاست های حمایتی 

C5 5 0.054 0.143 1.625 0.625 بستر ها 

C6 6 0.042 0.111 1.29 0.29 توسعه علم داده 

C7 7 0.037 0.097 1.146 0.146 عوامل سازمانی 

C8 8 0.025 0.066 1.47 0.47 منافع کسب و کاری 

 

به این ترتیب مالحظه می گردد که آنچه به عنوان مولفه های مهم تر مدیریت تحقیق و توسعه داده 

محور اولویت بندی شده است، مدیریت نظام مند یا سیستمی، تامین منابع )به ویژه در بخش منابع 

     انسانی آشنا با علم داده( و توانمندی بکار گیری تحلیل های کالن داده می باشد.
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  گیریبحث و نتیجه -5

مدیریت نظام مند، های اساسی در مدیریت تحقیق و توسعه هوش مصنوعی شامل در این مقاله مولفه

های حمایتی دولت، توسعه علم داده،  سیاستتامین منابع، توانمندی بکارگیری تحلیل های کالن داده، 

عوامل سازمانی و منافع کسب و کاری در قالب یک روش تحقیق آمیخته شناسایی و اولویت بندی شده 

 و در ادامه تشریح می گردند. 

سیستم به طور  کوچکتربه جای اینکه اجزای ین مفهوم است که مدیریت ناشی از تفکر نظام مند به ا

انداز خود را گسترش  چشممدیریت تحقیق و توسعه در سازمان باید جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند، 

به این ترتیب داده های مختلف از منابع غیر مرتبط هم  .دهد تا تعداد تعامالت بیشتری را در نظر بگیرد

ی فرآیند تحقیق و توسعه پتانسیل ورود به سیستم برای استخراج و اکتشاف دانش جدید به عنوان ورود

 داده ها در کنار به اشتراک گذاری تحلیل و جمع آوری، ذخیره، نظام مندمدیریت را خواهند داشت. 

در قالب یک برنامه راهبردی که در آن رویکرد داده محوری و مدیریت موثر دانش و تجربه کارکنان 

ایش به بازار پیش بینی شده باشد در پیاده سازی این مدل موثر خواهد بود. این بخش با مدل ارائه گر

( همخوانی دارد. وجود منابع مالی، انسانی و 2001مطالعات کیه زا ) و (2018شده ورستهن و دیگران )

در به ویژه ت داده نیز برای تامین زیرساخت های آزمایشگاهی و فعالیت متخصصین در انواع تحقیقا

 حوزه هوش مصنوعی ضروری است. 

در فرآیند اجرایی مدیریت تحقیق و توسعه باید اذعان داشت که بهترین راهبرد ها و برنامه ها تا زمانی 

که به صورت عملیاتی پیاده سازی نشود نتیجه ای عاید سازمان نخواهند کرد، لذا الزم است قدم های 

ه توسط واحدهای تحقیق و توسعه شروع شود. برای این کار نیاز به اجرایی هر چند کوچک در این زمین

آموزش تکنیک های تحلیل کالن داده است. در فضای جدید فعالیت های تحقیق و توسعه عالوه بر 

داشتن تخصص فنی در زمینه مورد تحقیق، به تخصص علم داده ها و مهارت تحلیل هم در کنار آن نیاز 

ان الگوهای موفق شرکت ها و سازمان های پیشرو را بومی نموده و پس از است. برای این کار می تو

پیاده سازی بهبود داد. دانش به دست آمده از تحلیل های کالن داده هم به صورت غیر مستقیم با 

استفاده از آن در فرآیند تحقیق و توسعه، و هم به صورت مستقیم و متناسب با شرایط بازار قابلیت 

اربردهای مرتبط با هوش مصنوعی را خواهد داشت، این یافته هم با تحقیقات ون دوین تجاری سازی و ک

در آن ( همراستا است که 2021(، و ایگر و همکاران )2017) همکاران(، بلکبورن و 2018و بخشی )

 بینش حاصل از  تحلیل های کالن داده را بر اثربخشی مدیریت تحقیق و توسعه موثر می داند.

جهانی اینترنت، بستر قابل مالحظه ای برای تولید و ذخیره سازی داده در قالب انواع  اگر چه شبکه

ها و برنامه های کاربردی دیگر فراهم نموده است، با این حال ها، پیام رسانشبکه های اجتماعی، وبگاه

های داده های اینترنت اشیا نظیر حسگرهای مختلف صنعتی و مصرفی باعث شده در کناررشد سریع ابزار

ها ساختار یافته و معمول سازمان ها، داده هایی متنوع، متفاوت، و عظیم با سرعت سرسام آوری در شبکه
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جریان داشته باشند. همه این قابلیت ها در سایه وجود زیرساختی کارآمد و ایمن محقق خواهد شد. در 

لوم پایه مثل ریاضیات و آمار است اتخاذ کنار آن باید رویکرد تحلیل گری به داده ها که متاثر از کاربرد ع

های آماری و سامانه های تحلیلی بتوان دانش و بینش های ارزشمند گردد تا با استفاده از الگوریتم

ها سازی سازمانی و کسب شناخت عمیق از دادهرا جستجو و کشف نمود. فرهنگبا حوزه فعالیت مرتبط 

کمک خواهد نمود و این امر هم  ادینه شدن اجرای راهبردهبه عنوان یکی از بسترهای غیر فنی به نها

در گرو کاربردی نمودن و استفاده از تحلیل ها در خدمات مختلف هر چند به صورت محدود، در 

( و مواردی که 2017) همکارانها است. این شرایط را می توان به نوعی در مطالعات برکاوت و سازمان

هوش مصنوعی مورد تاکید قرار گرفته تطبیق  R&Dاندازی آزمایشگاه ( با موضوع راه 2018آگرافیوتی )

 داد.    

در دو بعد محیطی و داخلی  داده محور چالش ها و موانع سازمانی تاثیرگذار بر مدیریت تحقیق و توسعه

شناسایی شد. موانع محیطی خارج از سازمان بر کیفیت داده های تولید و جمع آوری شده تاثیر گذار 

به عنوان مثال حمالت سایبری، از بین رفتن زیرساخت های مراکز داده و مواردی از این قبیل  هستند.

که خارج از کنترل سازمانی هستند. موانع سازمانی عمدتا ناشی از عدم تعهد مدیران، فرهنگ سازمانی 

( هم 2014) همکاراننامناسب و نداشتن منابع مالی و انسانی مورد نیاز است که در مطالعات کنسن و 

 مشاهده شده است. 

سیاست های  ،هوش مصنوعیبه ویژه در حوزه  داده محور برای موفقیت در مدیریت تحقیق و توسعه

حمایتی دولت و تغییر رویکرد آموزش عالی به سمت داده محوری بسیار حائز اهمیت است. موفقیت در 

ازمند اتخاذ راهبردهای آموزشی مناسب به ها با اهداف نوآوری صنعتی نیبهره برداری بهینه از علم داده

ویژه در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی خواهد بود. عالوه بر این 

های حمایتی دولت )اعم از سیاست های تنظیم گری دسترسی به داده، اعطای یارانه و سیاست

منظور نهادینه شدن تحقیق و توسعه هوش های تحقیقاتی، معافیت های مالیاتی و غیره( به پاداش

مصنوعی در حوزه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و آزمایشگاه های دولتی، واحدهای تحقیق و توسعه 

های بزرگ، متوسط و کوچک و همچنین شرکت های نوپا و دانش بنیان می تواند این روند را شرکت

ری برای راه اندازی آزمایشگاه تحقیق و توسعه تسریع نماید. با توجه به استراتژی شرکت های بزرگ فناو

هوش مصنوعی خود در سایر کشورها به منظور بهره برداری از ظرفیت های نیروی انسانی آموزش دیده، 

( 2018(، یانگ )2020) CEST (2020 ،)IBMمزایای مالی و غیره، این راهبردها در گزارش موسسه 

 ( هم اشاره شده است.  2020و شیاد )

رین پیامدهای مدیریت موثر تحقیق و توسعه در هوش مصنوعی برای سازمان، منافع تجاری و مهم ت

توسعه محصول خواهد بود. این منافع شامل محصوالت و خدمات جدید، پیامدهای مثبت مالی و رضایت 

ی در نتیجهمشتریان است. انتظار بر این است که محصوالت و خدمات جدیدی در حوزه هوش مصنوعی 



 ی و اولویت بندي مولفه هاي مدیریت تحقیق و توسعه داده محور در شركت ها و موسسات فعال در هوش مصنوعیشناسای

 

153 

 

و تصریحی  کارگیری مدیریت تحقیق و توسعه داده محور به دست آید که در راستای نیازهای تلویحیبه 

مشتریان باشد. از این رو می تواند رضایت و وفاداری آن ها را جلب نموده و به نوبه خود باعث افزایش 

تواند داشته باشد درآمد و سود سازمان گردد. با این حال جنبه مالی دیگری که رویکرد داده محور می 

در مدیریت هزینه و شناسایی و کاهش هزینه های مختلف سازمان باشد. پیامدهای این مدل ارزش های 

( مطرح شده بود را مورد تاکید قرار می 2016ایجاد شده به وسیله هوش مصنوعی که توسط کلنار )

 دهد.  

از محدود و منزوی بودن در  روند تحوالت مدیریتی تحقیق و توسعه ) به ویژه در هوش مصنوعی(

ها پیش رفته ساختارهای سازمانی معمول به سمت ارتباط بیشتر با راهبردهای تجاری و فناوری شرکت

است. امروزه مفاهیم نوینی نظیر رصد فناوری، شبکه سازی و همکاری های پژوهشی، جمع سپاری، 

ادار به تعامل و تبادل دانش با سایر الگوی های متن باز و نوآوری باز، مدیریت تحقیق و توسعه را و

های شرکت، تامین کنندگان، مشتریان و حتی رقبا نموده است. با این حال، بکارگیری بینش بخش

های کالن داده در مدیریت تحقیق و توسعه به عنوان سهم علمی این مقاله می تواند حاصل از تحلیل

یچیدگی کنونی، برای مدیران تحقیق و توسعه تامین منبع جدیدی از دانش در دنیای پر رقابت و پر از پ

 کند.

مطالعات میدانی این پژوهش در ایام شیوع بیماری کرونا باعث بروز محدودیت هایی در روند دسترسی 

به افراد خبره مورد نیاز گردید. بنابراین برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد کسب و کارهای بیشتری 

شرکت ها و موسسات فعال در حوزه هوش مصنوعی به عنوان مطالعه موردی، از صنایع مختلف از جمله 

    بررسی گردد تا بتوان یک نوع مدل بلوغ یافته از مدیریت تحقیق و توسعه داده محور ارائه داد.
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