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چكيده
بهطور بنیادی ،جابجایی توسط سه جزء سیستم از قبیل خودرو ،راننده و زیرساخت حمل و نقل تضمین میشود .با گذشت زمان،
خودروها و زیرساخت از طریق بهبود فناورانه ،پیشرفت چشمگیری داشتهاند .اما تنها جزء ثابت این سیستم انسان است كه به علت
محدویتهای انسانی در رانندگی هنوز پرخطر است .راهحل پیشنهادی دانشمندان برای حل این جزء نیز استفاده از خودروهای
خودران یا بدون راننده است .لذا هدف از این تحقیق ،تجزیه و تحلیل اثرات متقابل بازیگران بر عوامل موثر خودروی خودران است تا
با تمركز بر آنها بتوان مقدمات مناسب این فناوی فراهم آورد .با توجه به پارادایم مسئله ،متدولوژی از نوع كیفی است .روش انجام آن
آینده نگاری ،جامعه پژوهش ،متخصصین صنایع مرتبط بود .همچنین نمونهها بهصورت خبرگان قضاوتی غیرتصادفی و ابزار جمعآوری
دادهها مصاحبه و مستندات پیشین ادبیات بود .از نرمافزار مكتور برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید .نتایج تحقیق این بود كه
بازیگرانی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی با توجه به موقعیتشان در نمودار ،جزء متغیرهای بازتاب
و كلیدی هستنند  .این متغیرها دارای اثرگذاری بالا بر روی سیستم و اثرپذیری بالا از سیستم هستند .با توجه به نتایج ،ازآنجاییكه
خودروی خودران یک فناوری است كه اثرات اجتماعی ،فرهنگی و فناورانه بر آینده خواهد داشت ،با خوشهبندی ایجاد شده میتوان
سیاستگذاری مناسب در اجرایی نمودن این فناوری داشت.
واژگان كليدی :فناوری خودروی خودران ،آینده نگاری فناوری ،خودروی بدون راننده ،تحلیل اثر متقابل ،مكتور.
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جابجایی یكی از ضرررروریات پایه جامعه مدرن و عامل كلیدی
در توسرعه اقتصرادی اسرت .نیازمندیهای اساسی برای جابجایی
مردم و كرالراهرا عبرارتنرد از ایمنی و زمران جرابجایی .همچنین
تعدادی دیگری از معیارها نیز مهم هستند؛ از قبیل ذخیره انرژی،
كاهش آلودگی و راحتی مسافران .با توجه به پیشرفت سختافزار
و نرمافزار ،سریسرتمهای اتوماسرریون بهصورت گستردهای در زیر
ساخت و نوع وسایل سیستمهای حمل و نقل نفوذ كرده است .اما
انسران همچنان عنصرر كلیدی در رانندگی با وسایل نقلیه است.
بهطور بنیادی ،حركت و جابجایی توسررط سرره جزء سرریسررتم از
قبیل :خودرو ،راننده و زیر ساخت حمل و نقل تضمین میشود .با
گذشررت زمان ،خودروها و زیرسرراخت از طریق توسررعه و بهبود
فناورانه ،پیشرررفت چشررمگیری داشررتهاند ،اما تنها جزء ثابت این
سریسرتم ،انسران بهعنوان راننده بوده اسرت[ .]3از سال 2112تا
سرال  ،2112تعداد كل تصادفات وسایل نقلیه ،حدود چهار درصد
و تعداد تصررادفات منجر به فوت حدود هفت درصررد افزایش یافته
اسررت[ .]2مطالعهای كه از سرروی اداره ایمنی ترافیک بزرگراههای
ملی امریكا 3حمایت مالی شده است 323 ،تصادف را مورد بررسی
قرار داده اسررت كه خطای رفتاری راننده باعث  99درصررد از این
تصرادفات شده است .موضوع خودروی خودران یا خودروی بدون
راننده ،راه حل این مسرئله یعنی حذف انسان از رانندگی میتواند
باشررد .خودروهای خودران یک محدوده گسررتردهای از مزیتها از
جملرره امنیررت ،بهرهوری ،اثرات محیطی و افزایش جررابجررایی را
برههمراه خود دارنرد[ .]2خودروهرای خودران اجرازه میدهنرد تا
رانندگان وقت خود را برای كنترل جاده آزاد سررازند .همچنین به
راننردگران اجرازه میدهنرد كره از وقت خود بهطور موثری برای
خوابیدن ،خوردن ،اسرررتراحت نمودن و یا انجام فعالیتهای دیگر
اسرتفاده نمایند .در حال حاضرر ،وسرایل نقلیه بیش از  91درصد
زمران خود را در حرالرت پرار هسرررتنرد و اسرررتفادهای از آنها
نمیشرررود[ .]6فنراوری خودروهرای خودران باعث كاهش تراكم
شهری با كاهش نیاز به زیرساخت پاركینگ میشود[ .]3با كاهش
ورودی یک اپراتور انسررانی ،خودروهای خودران پتانسرریل این را
دارند كه باعث كاهش حجم ترافیک شررروند كه خود باعث بهبود
راندمان سوخت ،كاهش آلودگی هوا ،كاهش تغییرات آب و هوایی
میشرررود[ .]8از مزایررای احتمررالی آن میتوان برره جلوگیری از

تصرررادف ،افزایش جرابجرایی برای افرادی كره قرادر به رانندگی
نیسررتند ،كاهش انتشررار گازهای گلخانهای و افزایش ایمنی برای
عابران پیاده و دوچرخهسررواران اشرراره نمود[ 9و  .]11طبق اعلام
انجمن مهندسرران خودرو ،2شررش سررطو اتوماس ریون رانندگی از
سرطو صرفر(بدون اتوماسیون) تا سطو پنج(خود رانندگی) وجود
دارد .درحالیكه برخی از مزایای اقتصررادی پیشبینی شررده(مانند
جادههای امنتر) با سرطو متوسرط(سطو  3 ، 2 ، 1و  )2تحقق
مییابد ،تحقق ارزش اقتصرررادی كامل خودروهای خودران نیاز به
اتومراسررریون سرررطو  2دارد[ .]11از فوریره  ،2118خودروهای
خودران وایموی گوگرل 2در حردود  2میلیون مرایل را پوشرررش
دادهانرد و همره آنها البته با حضرررور یک راننده كمكی در حالت
اضطرار بودهاند كه بهطور متوسط هر  2611مایل موردنیاز بودند.
تایمز 6این مقدار برای خودروهای خودران اوبر3
مطرابق نیویور
نسرربت به گوگل كمتر از  13مایل بود .البته در زمانی كه دغدغه
شرررركرت تسرررلرا ایمنی خودروهای خودران اسرررت ،برنامههای
شرركتهای گوگل و اوبر شرامل خودروهایی است كه در فضاهای
عمومی و ترافیرکهرای انسرررانها فعالیت نمایند[ .]12از طرفی
دیگر ،ابزارهای سیاستگذاری تقریبا همیشه از كاربرد فناوریهای
جدید عقب ماندهاند[ .]13البته توسرررعه فناوری ،خروجی تعامل
مابین عوامل داخلی و نیازهای اجتماعی بیرونی اسرررت .در جهان
امروزی ،فناوری یكی از عوامل اصررلی برای تولید ثروت ،توانایی و
دانایی جوامع اسرررت و وسررریلهای برای توسرررعه ملی محسررروب
میشرررود[ .]1همچنین ایجاد زمینههای دانش و فناوری میتواند
ارزشهای اقتصرررادی قابل توجهی را ایجاد كند و موجب رشرررد
اقتصرررادی و رشرررد فناوری در جامعه شرررود[ .]31فناوری ابعاد
مختلفی دارد كه همه ابعاد آن دارای اهمیت اسررت .بهطور نمونه،
در دنیررای امروزی ،زیرسررراخررتهررای فنرراوری اطلرراعررات[ ]2و
زیرسراختهای فیزیكی و ابعاد دیگر فناوری برای توسعه آن مهم
اسرررت .برهخصرررور در ابتردای هور یک فناوری جدید لازم و
ضررروری اسررت كه قبل از تجاری شرردن فناوری ،عوامل موثر آن
شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
حال با توجه به اهمیت مواردی كه درباره خودروهای خودران،
مزایرا و معرایب آنها در آینده و باقی ماندن جنبههای مبهم گفته
شده ،هدف از این تحقیق این است كه ابتدا بازیگران آینده عوامل
موثر خودروی خودران برا روش آینرده نگراری و برا اسرررتفاده از

3 NHTSA= National Highway Traffic Safety
Administration
)2 Society of Automotive Engineers(SAE

2 Google’s Waymo
6 New York Times
3 Uber
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نرمافزار مكتور مورد تجزیره و تحلیل قرار گیرد تا با رسررریدن به
پاسررا این تحقیق از الان بتوان سرریاسررتهای مناسررب برای این
فناوری اتخاذ و اجرا نمود تا جنبههای مجهول مشررخگ گردد .از
طرف دیگر ،در آینده ،فناوری خودروی خودران با بهترین كیفیت
و بیشترین رفاه برای مردم در سطو شهرهای ایران اجرا گردد .در
ضمن لازم به ذكر است كه ماهیت یک فناوری نو هور دارای ابعاد
مختلفی اسرررت؛ لرذا نترایج این تحقیق برای فازهای طراحی یک
فنراوری و نیز برای فرازهرای توسرررعره و فناوری نو هور وارداتی
مناسررب اسررت .بنابراین برای اسررتفاده از نتایج این تحقیق فرقی
نردارد كه كشرررورمان ایران اقدام به طراحی این فناوری نماید یا
وارد نمودن آن .چون موضوعات مربوط به استفاده از یک فناوری
وارداتی نیز دارای اهمیت بسریار بالایی است .در این تحقیق سعی
شرده اسرت كه عوامل به نوعی از ابعاد مختلش شناسایی شود كه
در هر كردام از فرازهرای طراحی ،توسرررعه و یا حتی وارد نمودن
فناوری خودروی خودران مناسرب باشد و این یكی از نوآوریهای
تحقیق حاضر بهشمار میرود.

 -5مباني نظری و پيشينه ادبيات پژوهش
 -6-5خودروی خودران متصل
تعریفی از اتومبیلهای هوشررمند خودران وجود دارد مبنی بر
اینكه از سره عنصر تشكیل شده است :استقلال ،هوش و اتومبیل.
اسرتقلال مربوط به سرطو مداخلات انسانی لازم برای بهرهبرداری
اسرت كه میتواند بهعنوان یک طیش دیده شود؛ از حالتی كه نیاز
كمتری بره مرداخله انسررران دارد تا حالتی كه سرررطو بالاتری از
اسررتقلال را دارد و نیاز به مداخله انسرران ندارد .عنصررر دوم هوش
است كه هوش مربوط به روشهایی است كه یک سیستم میتواند
محیط اطراف خود را در كند و قادر است رفتار را با محیطهای
متغیر سرازگار كند .این شامل توانایی یادگیری ،پردازش اطلاعات
پیچیده و حل مشرركلات اسررت .عنصررر سرروم ،اتومبیل اسررت ،كه
اتومبیلها وسریله نقلیه موتوری است كه برای حمل و نقل كالا یا
انسرران و برای انجام خدمات مختلش مورد اسررتفاده قرار میگیرد.
مجموع این سه عنصر میشود ،اتومبیل هوشمند خودران[.]12
 -5-5سطوح خودروهای خودران
بر طبق نظر اداره ایمنی ترافیررک بزرگراههررای ملی امریكررا،
شررش سررطو از خودمختاری خودروهای خودران یعنی از سررطو
صفر تا سطو پنج وجود دارد[ ]12كه از تعاریش انجمن مهندسان
اتومبیل گرفته شرده است .سطو اتوماسیون رانندگی را میتوان
بهصورت خلاصه به شر زیر توضیو داد:
 -در سطو صفر ،راننده انسانی ،همه كارها را انجام میدهد؛

 در سرطو سه ،یک سیستم خودكار میتواند بعضی از و ایشرانندگی را انجام دهد و هم میتواند بعضی از موارد بر محیط
رانندگی را نظارت نماید .اما راننده انسان باید برای درخواست
سیستم خودكار آماده باشد تا كنترل خود را پس بگیرد؛
 در سررطو پنج ،سرریسررتم اتوماتیک همه و ایش رانندگی راتحت هر شرررایطی اجرا مینماید كه راننده انسررانی میتواند
آنها را انجام دهد[.]16
 -3-5آیندهنگاری فناوری
فرآینرد تلراش نظراممند برای بررسررری آینده بلندمدت علم،
فناوری ،اقتصرراد و جامعه با هدف شررناسررایی حوزههای تحقیق
راهبردی و فناوریهای عمومی نو هور محتمل بهمنظور كسرررب
برالراترین منرافع اقتصرررادی و اجتمراعی را آینردهنگاری فناوری
گوینررد[ .]13فرآینرردی نظرراممنررد و مشررراركتی برای گردآوری
اطلراعرات آینده و چشرررماندازسرررازی میان تا بلندمدت با هدف
پرداختن به تصمیمات امروز و بسیج اقدامات مشتر است[.]13
به اعتقاد مارتین( )1996منطق اصلی انجام آیندهنگاری این در
گسرترده است كه احتمالا فناوریهای عمومی نو هور دارای تاثیر
انقلرابی بر صرررنعت ،جامعه و محیط زیسرررت در دهههای آینده
خواهد داشرت .این فناوریها اتكای بالایی به توسعه پیشرفتهای
علمی دارد .اگر بتوان فنرراوریهررای نو هور را در مرحلرره اولیرره
شناسایی نمود ،دولتها و دیگران میتوانند منابع موجود را صرف
حوزههرای تحقیقات راهبردی موردنیاز برای كسرررب اطمینان از
توسعه سریع و موثر نمایند.
یكی از مواردی كه در خودروهای خودران مطر اسرررت ،این
اسررت كه نفر اصررلی در خودروی خودران كیسررته وسرریله نقلیه
خودرانه مرالک خودروی خودرانه تولیدكننده خودروه و یا خود
سریسرتم حمل و نقله یا طراحان و دانشرمندان و مهندسانی كه
خودروی خودران را طراحی مینماینده سررررنشرررینان كه احتمالا
هیچ مسرئولیتی ندارنده یا تلفن همراهه انسرران ممكن است هیچ
حقوقی برای نرم افزار كنترل خودروی خودران نداشررته باشد .بهر
حال تاكنون هیچ چارچوبی برای این موضوعات وجود ندارد .البته
تنظیم عملكرد سریسرتمهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی،
چرالشهرای جردیردی را برای تعیین مسرررئولیرتهای خودروی
خودران ایجراد مینمرایرد .پرارادایم خودروی خودران را بهعنوان
شریک مصرفكننده یا جایگزین آن به جای یک محصول مصرفی
به چالش میكشرد و نگرانیهای اسرراسی را درباره حریم شخصی
كاربر ایجاد میكند .اگر چه بعضرری از بدبینان خیلی محكم ا هار
نمودهانرد كره خودروهرای خودران برایرد مانند هواپیماهای بدون
سررنشین مورد استفاده قرار گیرند[ .]18این آیتم در هر كشوری
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بسررتگی به حقوآ آن كشررور میتواند متفاوت باشررد و تحقیقات
مرتبط با قوانین آن كشرور را می طلبد .لذا استخراج ابعاد و نحوه
تعرامل مردم ایران با این فناوری نیز ممكن اسرررت باعث افزایش
در مردم درخصرررور این فناوری گردد .موضررروع مهم بعدی
ایمنی است كه معمولا از موضوعات دارای اهمیت بسیار بالای یک
فناوری محسروب میشرود .درخصررور ریسکهای فناوری ،رن8
پنج مورد را مشررخگ میكند :امنیت ،9مسررئولیت ،11حفظ حریم
خصرروصرری ،11امنیت سررایبری 12و نفوذ صررنعت .13مسررئولیت به
حرداقرل رسرررانردن تراثیر خطرات فوآ الرذكر برعهده دولتهای
مختلش اسرت كه فقط آنها توانایی سیاستگذاری و قوانین مناسب
را دارنرد .قرانونی كره برای تنظیم اسرررتفاده از رانندگی خودران
تدوین میشررود ،بهطور عمده بر روی سررطو  2تا  2اتوماسرریون
خودروهای خودران اسررت كه توسررط انجمن مهندسرران اتومبیل
( )SAEپیشرنهاد شده است[ .]19استخراج این قوانین نیز ممكن
اسرت لازم باشد كه توسط بازیگران یا وزارتخانههای مرتبط با این
موضوع صورت گیرد.
یكی دیگر از ابعرراد مهم یررک فنرراوری ،معمولررا هزین رههررای
اجراسرررت .در این مورد تحقیقی بررا عنوان ارزیررابی اقتصرررادی
خودروهرای خودران الكتریكی كه توسرررط اونگل 12و دیگران در
سرال  2119صرورت گرفته اسرت .میزان نفوذ در بازار بستگی به
هزینهها دارد .برای مقایسرره هزینههای چرخه عمر از روش هزینه
مالكیت 12اسررتفاده شررده اسررت .نتایج نشرران داد كه در كشررور
سرررنگراپور اگر چره هزینههای اكتسررراب یا مالكیت خودروهای
خودران برقی بالاتر از خودروهای معمولی است اما میتواند مقدار
هزینه كل مالكیت به ازای هر مسرافر در هر كیلومتر تا  32درصد
و  61درصرررد برهترتیرب در مقرایسررره برا خودروهای معمولی و
اتوبوسها را كاهش دهد[ .]21برای هزینهیابی در كشررور ایران با
توجه به شرایط خار آن میتوان از روشهای مناسب هزینهیابی
استفاده و احتمالا نتایج مختلفی كسب نمود.
موضررروع دیگری كره در این فنراوری در دنیا مطر اسرررت،
ویژگیهای فنی و امكان در محیط توسررط این فناوری اسررت.
تحقیقی با عنوان خودروهای خودران متصرررل الكتریكی توسرررط

ابوالخیر 16و دیگران در سرررال  2118انجام شرررده كه در آن بیان
شررده اسررت كه علاوه بر رانندگی خودران ،یک خودروی خودران
باید با اسررتفاده از قابلیتهای سررنجش ،محاسرربات و ارتباطات از
محیط اطراف خود آگاهی داشته باشد .همچنین برای دستیابی به
كراهش مطلوب در انتشرررار گرازهای گلخانهای نیاز به الكتریكی
شررردن دارد .بهعبارت دیگر ،نیاز دارد كه متصرررل و نیز خودران
الكتریكی باشد .در حقیقت ،افزایش خودروهای خودران الكتریكی
نره تنها از مزایای اقتصرررادی خودران ،بلكه با نیازهای فناورانه و
زیسرررت محیطی وسررریله نقلیه الكتریكی و همچنین قابلیتهای
وسریله نقلیه متصل ایجاد میشود[ .]21كشور ما نیز از این قاعده
مسررتينی نیسررت و میتواند نیازهای فناورانه و زیسررت محیطی
متفاوتی داشته ب اشد تا بتواند پیامدهای ميبتی برای كشور بعد از
اجرایی شدن داشته باشد .فناوری خودروی خودران باید در سطو
پنجم اتوماسیون باشد تا بتواند مسیرها را خودش شناسایی نماید؛
پس نیاز به وجود زیرسراخت نقشرههای تخصصی در سطو كشور
است.
در این خصرررور در ادبیات موجود برای كشرررورهای دیگر،
تحقیقی با عنوان بومیسازی با دقت بالا برای خودروهای خودران
از طریق سرررنسرررورهرای چندگانه ،تركیب دادهها و فناوریهای
بیسریم جدید توسط چاكرابورتی 13و دیگران انجام شده است .در
این تحقیق بیان شرده اسرت كه سرریستمهای ناوبری خودروهای
مدرن دارای سرره و یفه اصررلی هسررتند )1 :موقعیت یابی)2 ،18
مسرریریابی 19و  )3راهبری و برنامهریزی مسرریر .21در این تحقیق
نویسندگان تلاش نمودند كه توسعه یک سیستم جدید با استفاده
از فنراوریهرای بیسررریم جردید با دقت بالا و قابل اعتماد را ارا ه
نمراینرد كه نتیجه تغییر پارادایم به سررریسرررتمهای حمل و نقل
باهوشتر است[.]22
در ادامه مرور ادبیات ،تحقیقات مختلفی درخصرررور ابعاد و
عوامل موثر بر فناوری خودروهای خودران بررسی و مورد تجزیه و
تحلیرل قرار گرفرت كره برا توجره بره محدودیت متن ،در زیر به
تعردادی دیگر فقط اشررراره میگردد .درنهرایت در ابتدای تحقیق
حاضر در انجام مصاحبهها از نتایج این تحقیقات استفاده میشود

8 Renn
9 Security
11 Liability
11 Privacy
12 Cybersecurity
13 Industry Influence
12 Ongel

)12 Total Cost Ownership(TCO
16 Abu Alkheir
13 Chakraborty
18 Positioning
19 Routing
21 Navigation
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حمید حنیفي ،عادل آذر و منوچهر منطقي

و برای ورود به مبحث با مصاحبهشوندگان مطابق قوانین مصاحبه
و پروتكرل مصررراحبره از متغیرهرای اسرررتخراجی در ادبیرات در
مصرراحبهها اسررتفاده میگردد .از جمله تحقیقات دیگر در ادبیات،
بررسررری تحقیقی برا عنوان موارد اخلاقی قابل تنظیم خودروهای
خودران و قوانین توسط كونتیسا 21و دیگران در سال  2113بوده
اسرررت .بر این اسررراس ،خودروهرای خودران متصرررل به اجرای
گزینرههرای اخلراقی كراربران واگرذار خواهرد شرررد؛ درحرالیكه
تولیدكنندگان و برنامهنویسرران و یفه دارند انتخاب كاربر را فعال
كنند و از طرف خودروهای خودران متصررل اطمینان یابند[.]23
مطلب بعدی كه در ادبیات به آن اشرراره شررده اسررت ،موضرروع
درخواسررت تصرراحب 22خودروی نیمهخودران در مواقع اضررطرار
توسط انسان است و مربوط به تعامل انسان 23با خودروی خودران
اسرت .محققان در این خصور در حال حاضر در تلاشند تا دقیقا
مشرخگ شرود ،قبل از محدودیت در اتوماسیون یا برخی شرایط
غیرمنتظرهای كه وسررریله نقلیه قادر به تحمل آن نیسرررت ،باید
درخواست تصاحب توسط انسان صادر گردد[.]22
موضررروع بعدی كه در ادبیات تحقیق روی آن تمركز شرررده
اسرت ،بحث شرناسایی و دفاع در مقابل حملههای سایبری است.
در این مورد در تحقیق داركوب 22در سررال  2116به این صررورت
اسرتدلال شررده اسررت كه برای داشررتن یک راهحل امنیتی قوی و
كرارآمرد ،برایرد تهردیردهای مربوط به خودرو را در كرد .نتایج
تحقیق مررذكور این بود كرره موارد زیر برخی از تهرردیرردهررا برای
خودروی خودران است:
 )1بهروزرسانی نرمافزار؛
 )2انسداد آنتن22؛
 )3كلاهبرداری شبكه بیسیم26؛
 )2دستكاری كردن تنظیمات حساب بیسیم23؛
 )2حمله به شبكه گسترده بیسیم 28؛
 )6كلاهبرداری از ماژول كنترل داخلی با پیامک29؛
 )3ربودن داده ارتباطات با سرور31؛
 )8پیامک؛

 )9تزریق كد مخرب31؛
 )11دسترسی غیرمجاز به كلیدهای رمزنگاری.]22[32
در همین راسرررترا تحقیق دیگری با عنوان "امنیت خودروی
خودران :یک چالش میان رشتهای" توسط كوپمن 33و واگنر 32در
سال  2113انجام شده است .در این تحقیق مطر شده است كه
جهت اطمینان از ایمنی خودروهای خودران مستلزم یک رویكرد
چند رشرتهای در تمام سرطو سرلسله مراتب عملكردی است .از
اغماض خطای سرررختافزاری تا یادگیری انعطافپذیر ماشرررین،
همكراری برا انسرررانهایی كه با وسرررایل نقلیه معمولی رانندگی
میكنند تا سیستمهای تایید اعتبار برا ی كار در محیطهای بسیار
سراختاری جهت رویكردهای نظارتی مناسب رویكرد مناسب باید
داشررت .لذا باید راهبرد صرردور گواهینامه ایمنی برای خودروهای
خودران وجود داشرررتره باشرررد .این راهبرد باید نگرانیهای بین
رشته ای از قبیل مهندسی ایمنی ،قابلیت اطمینان سخت افزاری،
اعتبارسررنجی نرمافزار ،رباتیک ،امنیت ،آزمایش ،تعامل انسرران و
كرامییوتر ،پرذیرش اجتماعی و یک چارچوب قانونی مناسرررب را
برطرف كند[.]26
از موضررروعات مهم دیگری كه در پیشرررینه ادبیات موضررروع
تحقیق بر روی آن تمركز شرررده اسرررت ،بحث تصرررمیمگیری در
تقرراطعهررا توسرررط خودروی خودران اسرررت .تحقیقی بررا عنوان
چارچوب تصرررمیمگیری برای خودروهای خودران در چهارراهها:
محرافظرت در برابر تصرررادف ،رفتار بیش از حد محافظه كارانه و
تخطی خودروها توسط نو  32در سال  2118انجام شده است .در
این تحقیق ،یک چارچوب تصمیمگیری برای رانندگی خودران در
تقاطعهای جاده پیشنهاد شده است كه مانورهای مناسبی را برای
یک خودروی خودران برای حركت ایمن و كارآمد در یک تقاطع،
حتی درصررورت نقو وسررایل نقلیه تعیین میكند[ .]23این آیتم
بهخصررور در كشررور ایران و در مواقعی كه خودروی خودران با
خودروهای قدیمی در جادهها مورد اسرررتفاده قرار خواهد گرفت،
دارای اهمیت بسیار بالایی است و باید زیرساخت فرهنگی ،قانونی
و فناورانه آن فراهم گردد.

21 Contissa
)22 Take-Over Request(TOR
)23 Human Interaction(HR
22 Dakroub
22 Antenna Jamming
26 Wireless Network Spoof
23 Manipulate Wireless Account Setting
)28 Wireless Wide Area Network(WWAN

29 Spoofing TSP with SMS
31 Hijack Data Communication with Server
31 Malicious Code Injection
32 Unauthorized Access to Cryptographic Keys
33 Koopman
32 Wagner
32 Noh
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یكی دیگر از مسا ل در موضوع خودروی خودران این است كه
این خودروها باید با عابرین تعامل داشرررته باشرررند .در این مورد
تحقیقی برا عنوان "سرررازگاری و چالشهای خودروهای خودران
برای عابران پیاده در شرهرهای چین" توسط وانگ 36و دیگران در
سال  2121انجام شده است .در این تحقیق عنوان شده كه كشور
چین ،بزرگترین برازار خودرو در جهران اسرررت و برای توسرررعرره
خودروهای خودران دارای انگیزه بالایی اسررت .ایمنی عابران پیاده
در موضروع خودروی خودران یک مسئله مهم در چین است .این
تحقیق ابتردا رفتارهای عادی عابران پیاده چینی را مورد تجزیه و
تحلیررل قرار داده و خواسرررتررههررای ایمنی عررابران پیرراده برای
خودروهرای خودران را از طریق تحقیقرات و دادههای پایگاه داده
باز كه بهعنوان معیارهای ارزیابی مورد اسرررتفاده قرار میگیرند را
خلاصره نموده اسرت .سیس فناوریهای مربوط به خودروی بدون
راننده با دقت بررسری شرده اسرت .در نهایت ،سازگاری با تركیب
تجزیره و تحلیرلهرای فوآ ارا ه میشرررود .نتایج نشررران داد كه
خودروهای خودران در محیط عابرپیاده مسردود هستند و عابران
چینی خودروهای خودران را به خوبی نمی پذیرند و اكتشرررافات
بیشتری باید در مورد تعامل استاندارد انسان و ماشین ،اجتناب از
بار اضرافی اطلاعات ،تشرخیگ عابر پیاده مسدود شده و تحقیقات
پررذیرش مبتنی بر مردم انجررام شرررود[ .]28در این مورد بررهنظر
میرسرد در كشور ایران نیز باید روشهای پذیرش فناوری را اجرا
نمود تا در مرحله اجرایی شررردن مشررركلات فرهنگی و اجتماعی
برای عدم پذیرش فناوری توسط مردم وجود نداشته باشد.
تحقیقی با عنوان "حاكمیت نظارتی در فناوریهای نو هور:
مطالعه موردی خودروهای خودران در سرررو د و نروژ" توسرررط
هانسرون در سال 2121انجام شده است .این مطالعه از روشهای
سنتی تحقیق حقوقی استفاده كرده است .تفسیر كاربرد مقررات،
كارهای مقدماتی ،حقوآ قضررایی و ادبیات حقوقی مورد بررسرری
قرار گرفته اسررت .روش تحقیق به اینصررورت بوده كه ابتدا منابع
مربوط به مقررات در نروژ و سرو د مشخگ شده و سیس منابع با
توجه به سررلسررله مراتب قانون تجزیه و تحلیل شرردهاند .بنابراین
مطالب تجربی از منابع عمومی متعددی تهیه شرررده اسرررت كه
متشرركل از مقررات ملی ،بینالمللی و گزارشهای زیربنایی این
مقررات اسرت .بدین منظور ،اسناد عمومی ،وب سایتها و مقالات
روزنامه جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت
36 Wang
33 Ontology
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سریاسرتهای مناسرب این كشورها برای اجرای بهتر این فناوری
پیشنهاد شده است[.]29
در نهایت با توجه به نتایج تحقیقات مذكور كه بخشرری از آنها
در مرور ادبیات مطر شرد ،لیستی از عوامل اولیه موثر بر فناوری
خودروی خودران تهیه گردید و مبنایی برای شررروع مصرراحبه با
خبرگان تحقیق حاضر برای تایید ،حذف و یا اضافه نمودن درنظر
گرفته شد.

 -3روششناسي پژوهش
 -6-3سوال پژوهش
تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروی خودران به چه صرررورت
استه
 -5-3نوع پژوهش
شناسی33

با توجه به موضروع پژوهش حاضرر به لحاظ هستی
در بخش تفسررریریون قرار دارد ،یعنی موضررروعاتی كه متغیرهای
تحقیق به لحاظ شرررایط اجتماعی ،اقتصررادی ،فرهنگی و فناورانه
میتواند تغییر كند .از طرف دیگر ،از لحاظ معرفتشررناسرری 38نیز
موضرروع تحقیق در ناحیه نسرربیگرایی اسررت و كاملا جهانشررمول
نیست و باید با توجه به شرایط هر جامعه روی این نوع موضوعات
تحقیق علمی شرررود .لرذا برا توجره بره تعیین پارادایم تحقیق با
اسرتفاده از دو موضروع معرفتشرناسرری و هسررتیشناسی مذكور
میتوان گفت متدولوژی پژوهش حاضر از نوع كیفی است .راهبرد
تحقیق نیز از نوع آینردهنگراری اسرررت .جرامعره آماری پژوهش،
متخصصین در حوزههایی از قبیل صنعت خودرو ،فناوری اطلاعات
و ارتباطات ،فرهنگی و اجتماعی ،پزشررركی و بهداشرررت ،پلیس و
امنیرت ،سررریاسرررت ،اقتصرررادی و موارد مرتبط دیگر بود .روش
نمونرهگیری از نوع غیرتصرررادفی و نمونه آماری برای مصررراحبه،
انتخاب بین خبرگان متخصگ در حوزههای اعلام شده بود .حجم
نمونه با توجه به ماهیت مسررئله و نوع تحقیق ،انجام مصرراحبه تا
مرحله اشباع نظری شاخگها و مقولهها بدست آمد .ابزار پژوهش،
جمعآوری اطلاعات از طریق مصاحبه با خبرگان و همچنین كمک
گرفتن اولیره از پیشرررینره ادبیرات بود .تجزیه و تحلیل دادهها به
اینصرورت انجام شد كه ابتدا تحلیل مصاحبهها و اسناد مكتوب و
سیس تجزیه و تحلیل با نرمافزار مكتور  39صورت گرفت.
توضررریو اینكره ،در رویكرد تحلیرل تراثیر متقابل از خبرگان

39 MACTOR= Methode ACTeurs, Objectifs, Rapports de
force
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خواسررته میشررود كه احتمال وقوع رویدادهای مختلش را برآورد
كنند .روش تاثیر متقابل ،موجب خلق ماتریس احتمالات مشروط
میشرررود .سررریس میتوان با اسرررتفاده از این ماتریس به تحلیل
ریاضرری(از طریق برنامههای نرمافزاری خار بهطور نمونه نرمافزار
مكتور) تعیین احتمالات وقوع هر سناریوی ممكن ناشی از تركیب
رویدادها پرداخت[ .]31نرمافزار مكتور نیز توسررط یک موسررسرره
نوآوری كامییوتری فرانسرروی تحت نظارت آزمایشررگاه تحقیقات
راهبردی و سرازمانی آیندهنگر لیسریور 21توسرعه یافته است .یک
نرمافزار برای تحلیررل اثرات متقررابرل عوامررل مرتبط بررا آینرده بررا
بازیگران آن عوامل اسررت و هدف آن خوشررهبندی یا طبقهبندی
عوامل و بازیگران آن عوامل است كه در روش آیندهنگاری معمولا
اسرررتفراده میشرررود و در كلی از سررریسرررتم مربوطه را ارا ه
میدهرد[برگرفتره از بخش توضررریحرات نرم افزار] .نحوه كاركرد
نرمافزار مكتور برره این صرررورت اسرررت كرره ورودی این نرمافزار
مجموعرهای از عوامرل و بازیگران مرتبط با این عوامل اسرررت كه

مشخگ است كه روی یكدیگر بهصورت متقاطع اثرگذار هستند و
قبلرا از روشهایی مانند مصررراحبه با خبرگان یا مرور ادبیات و یا
روشهرای دیگر بردسرررت آمده اسرررت .همین عوامل و بازیگران
بهصررورت جداگانه در دو ماتریس وارد این نرمافزار میشررود و با
اسرررتفراده از نظرات خبرگان ،دو ماتریس مرتبط با عوامل موثر و
بازیگران تكمیل میگردد .كار اصرررلی این نرمافزار این اسرررت كه
علاوهبر محاسرربه اثرات مسررقیم ،اثرات غیرمسرررتقیم كه از توان
انسررران برای محاسررربه و تجزیه و تحلیل خارج اسرررت را انجام
میدهد .گزارشرررات مختلفی درخصرررور این اثرات مسرررتقیم و
غیرمسررتقیم عوامل و بازیگران را ارا ه میدهد كه تجزیه و تحلیل
آنها میتواند برای تعیین سرریاسررتگذاری و یا تعیین راهبرد برای
رسریدن به این عوامل با كیفیت بهتر را به همراه داشته باشد .در
ضرررمن جهت سرررهولت مطالعه و اهمیت این بخش ،روش انجام
تحقیق در شكل شماره  1ارا ه میگردد.

21 LIPSOR

فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

شماره چهل و نه ،پاییز 1041

36

تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروي بدون راننده با روش آینده نگاري

شكل  :6روش انجام تحقيق حاضر
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 -1یافتههای پژوهش
 -6-1عواملل مورر بر فناوری خودروی خودران و بازیگران
مرتبط با آنها

جردول شرررمراره  1نیز برازیگران مرتبط با این عوامل موثر كه با
اسرتفاده از مصراحبه با خبرگان و همچنین مرور ادبیات استخراج
گردیده ارا ه شده است:

در شررركل شرررماره  2عوامل موثر بر خودروی خودران و در

شكل  :5عوامل مورر بر خودروی خودران

نمودار شركل شررماره  2نشرران میدهد كه برای اینكه فناوری
خودروی خودران در آینده ،در شررایط خوب و با كیفیت مناسبی
در سرطو كشور اجرا شود ،به شش عامل در سطو مقوله اصلی یا
سرریزده عامل در سررطو مقولات فرعی بسررتگی دارد .شررش مقوله
اصلی و سیزده مقوله فرعی آنها به این شر است:
 )1عوامل اجتماعی و فرهنگی :عوامل فرهنگی /عوامل اجتماعی،
 )2عوامرل فنراورانه :عوامل محصرررولی /عوامل فرآیندی /عوامل

ایمنی )3 ،عوامل اقتصادی :عوامل اقتصادی در سطو عموم مردم/
عوامل اقتصرادی در سرطو كلان كشور )2 ،عوامل محیط زیستی:
عوامل مرتبط با محیط زیسررت طبیعی /عوامل مرتبط با محیط
زیست مصنوعی )2 ،عوامل مدیریتی و سیاستی :عوامل مدیریتی/
عوامل سیاستی و  )6عوامل قانونی و ارزشی :عوامل قانونی /عوامل
ارزشی.

جدول  :6بازیگران مرتبط با عوامل مورر بر خودروی خودران
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-5-1

اررگذاری و اررپذیری بازیگران خودروهای خودران:

در شكل شماره  3اثرگذاری و اثرپذیری مابین بازیگران عوامل

موثر بر خودروهای خودران نشان شده است:

شكل  :3اررگذاری و اررپذیری مابين بازیگران عوامل مورر خودروهای خودران(خروجي نرمافزار مكتور)

شرركل شررماره  3حاكی از آن اسررت كه بازیگرانی از قبیل قوه
قضا یه و قوه مقننه در ناحیه متغیرهای روشنگر قرار گرفته است.
مفهوم آن این اسرررت كه این عوامل دارای اثرگذاری خیلی بالا و
اثرپذیری كم از دیگر بازیگران و سرریسررتم اسررت .در گروه بعدی
مطابق شررركل شرررماره  ،3بازیگرانی از قبیل وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات ،وزارت راه و شررهرسررازی و وزارت نیرو قرار دارد
كره برا توجره بره موقعیتشررران در نمودار ،جزء متغیرهای بازتاب
هسررتند .لذا این عوامل دارای اثرگذاری بالا بر روی عوامل دیگر و
اثرپذیری بالا از عوامل دیگر و سریسرتم هستند .گروه دیگری كه
در این شركل به وضرو مشرخگ است ،گروه متغیرهای مستقل
اسرررت كره در این نمودار با توجه به موقعیت خود ،بازیگرانی
همچون معاونت علمی و فناوری ریاسررت جمهوری هسررتند .این
گروه همانطور كه در شركل مشخگ است دارای اثرگذاری پایین
تا متوسررط و اثرپذیری پایین تا متوسررط اسررت .بهعبارت دیگر ،از
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سریسرتم كمتر و یا متوسط اثر میپذیرد و هم اثرگذاری كمتر تا
متوسررط روی سرریسررتم و عوامل دیگر دارد .گروه دیگری در این
نمودار مشررهود اسررت كه در محدوده متغیرهای هدف قرار دارد.
خاصرریت این گروه این اسررت كه دارای اثرپذیری بالا و اثرگذاری
پایین است .بازیگرانی همچون وزارت بهداشت و آموزش پزشكی،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت كشور ،وزارت تعاون ،كار و
رفراه اجتمراعی ،وزارت علوم ،تحقیقرات و فناوری و وزارت امور
اقتصادی و مالی در تحقیق حاضر در این گروه قرار گرفتهاند.
 -3-1هيسللتوگرام ربلابتپذیری مابين بازیگران عوامل
مورر خودروهای خودران
در شركل شرماره  ،3هیستوگرام رقابتپذیری مابین بازیگران
عوامل موثر خودروهای خودران ارا ه شده است:

حمید حنیفي ،عادل آذر و منوچهر منطقي

شكل  :1هيستوگرام ربابت پذیری مابين بازیگران عوامل مورر خودروهای خودران

شرركل شررماره  2حاكی از آن اسررت كه قوه مقننه ،قوه قضررا یه و
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای بالاترین رتبه در ماتریس
رقابتپذیری بین بازیگران عوامل موثر خودروهای خودران اسررت.
در رتبههای بعدی ،وزارت نیرو ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت راه و شهرسازی
قرار دارد .در انتهررای این مراتریس ،وزارت بهرداشرررت ،درمران و
آموزش پزشركی و سرازمان حفا ت از محیط زیست جای گرفته

است.
 -1-1نمودار هيسلتوگرام بيشترین اررگذاری و اررپذیری
بازیگران عوامل مورر بر خودروهای خودران
در شكل شماره  ،2هیستوگرام بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری
بازیگران عوامل موثر بر خودروهای خودران ارا ه شده است:

شكل  :2هيستوگرام بيشترین اررگذاری و اررپذیری بازیگران عوامل مورر بر خودروهای خودران

مطابق شررركل شرررماره  ،2بیشرررترین اثرگذاری و اثرپذیری
بازیگران عوامل موثر بر خودروهای خودران را وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات ،وزارت راه و شررهرسررازی و وزارت نیرو دارند .از
طرفی دیگر ،سررازمان حفا ت از محیط زیسررت ،وزارت كشررور و
وزارت تعاون در سه رتبه پایینی قرار دارد .وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاسرررت جمهوری در رتبههای

متوسط قرار دارند.
 -2-1نمودار مقياس ربابت پذیری یا ارر اهرمي بازیگران
برعوامل مورر خودروهای خودران
در شرركل شررماره  ،6نمودار مقیاس رقابتپذیری یا اثر اهرمی
بازیگران برعوامل موثر خودروهای خودران ارا ه شده است:
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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شكل  :1مقياس ربابت پذیری یا ارر اهرمي بازیگران برعوامل مورر خودروهای خودران

 -1-1همگرایي دو دویي بازیگران عوامل مورر خودروهای
خوران
در شرركل شررماره  3همگرایی دو دویی بازیگران عوامل موثر
خودروهای خودران بهصورت گراف ارا ه شده است.
شركل شماره  3نشاندهنده همگرایی دو به دوی بازیگران بر
روی اهداف اسررت .خطوط قرمز ضررخیم نشرراندهنده همگرایی
بسریار قوی بین دو بازیگر بر روی اهداف است كه در این تحقیق
رابطره بین وزارت نیرو با وزارت صرررنعت ،معدن و تجارت ،رابطه
بین معاونت علمی و فناوری ریاسررت جمهوری با وزارت صررنعت،
معدن و تجارت و رابطه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،رابطه بین وزارت راه و شهرسازی
با وزارت صنعت ،معدن و تجارت دارای همگرایی بسیار قوی است.
زیرا دارای خط قرمز ضررخیم در نمودار اسررت .درضررمن ،شرردت

روابطی كه با رنگ آبی ضرخیم مشخگ شده ،یعنی رابطه بین دو
بازیگر دارای شرردت قوی اسررت كه در این تحقیق مطابق شرركل
شرررمراره  ،3بره طور ميرال رابطره بین وزارت نیرو با وزارت راه و
شرهرسرازی رابطهای با شدت قوی است .خط آبی با ضخامت كم
نشاندهنده رابطه با شدت متوسط است كه در این تحقیق بهطور
نمونره رابطرره بین وزارت تعراون ،كرار و امور اجتمراعی برا وزارت
صرنعت ،معدن و تجارت اسرت .رنگ طوسی نشاندهنده رابطه با
شرردت ضررعیش اسررت كه در این تحقیق رابطه بین وزارت نیرو با
وزارت تعراون ،كار و امور اجتماعی دارای رابطه ضرررعیش اسرررت.
درنهایت نیز خط چین نشراندهنده رابطه بسیار ضعیش است كه
در این تحقیق بهطور نمونه رابطه بین وزارت امور اقتصادی و امور
مالی با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارای رابطه بسیار ضعیش
است.

شكل  :8همگرایي دودویي بازیگران عوامل مورر خودروهای خودران
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 -8-1روایي و پایایي پژوهش حاضر در بخش ابزار مصاحبه
برای پرایایی مطابق قوانین بررسررری پایایی در پژوهش كیفی
موارد زیر انجام شد:
الش) بررا توجرره برره اینكرره در طول زمرران انجررام مصررراحبررههررا،
یادداشرررتبرداری دقیق توسرررط محقق انجام گردید و سررریس با
متنهای تبدیل شرده از صردای مصراحبهشرونده مقایسره صورت
گرفت؛ لذا دقت اطلاعات با این موضوع بالاتر رفت؛
ب) برای داشرررتن دقرت بیشرررتر در هنگرام مصررراحبه با اجازه
مصراحبهشرونده ،صردای ایشان ضبط گردید و بعدا این صداها به
متن تبدیل گردید كه دقت بالاتر رود.
در ضررمن برای روایی ابزار مصرراحبه مطابق قوانین بررسرری
روایی در پژوهش كیفی ،نیز این فعرالیت انجام شرررد .مطابق نظر
لینكلن ،برای اطمینان از روایی مناسرررب ،توسرررط یک دوسرررت
پژوهشرررگر و مسرررلط در این حوزه نیز مورد كنترل بیرونی قرار
گرفت و مطالب لازم را به محقق گوشزد و در نتایج اعمال گردید.

 -2بحث و نتيجهگيری و ارائه پيشنهادات
هردف از این تحقیق ،خوشرررهبنردی یرا طبقهبندی بازیگران
عوامرل موثر بر خودروی خودران بود .از این جهرت دارای اهمیت
بود كره برا خوشرررهبندی بازیگران ،عوامل موثر خودروی خودران
مشخگ شد .همچنین تعیین گردید بازیگران مختلش عوامل موثر
فناوریهای خودروی خودران چه و ایفی برعهده خواهند داشت.
دانسرررتن همره این موضررروعرات قبل از آمدن فناوری خودروی
خودران برای سریسرتم و برنامهریزی اجرا مفید خواهد بود .پاسا
سررروال تحقیق این بود كره خوشرررهبنردی بازیگران عوامل موثر
فنرراوریهررای خودروی خودران و مقرردار اثرگررذاری و اثرپررذیری
متقابل بازیگران خودروی خودران روی همدیگر مشررخگ گردید.
همچنین مشرخگ شرد كه كدام بازیگر ،سیستم و عوامل دیگر را
دچار تحول میكند و خودش از سررریسرررتم اثر نمیگیرد و كدام
بازیگر میتواند سریسرتم و عوامل دیگر را دچار تحول و پیشرفت
نمراید و خودش نیز مجددا در این چرخه پیشررررفت دچار تحول
شررود .همچنین كدام بازیگر از سرریسررتم و عوامل دیگر كمتر اثر
میگیرد و كدام بازیگر بهعنوان برونداد سیستم و یا پایش سیستم
اسرررت .از طرفی دیگر ،رقررابررتپرذیری برازیگران ،همگراییهررای
ارزشمند اهداف بین بازیگران درخصور این عوامل موثر مشخگ
گردید و پیامدهای بازیگران بر عوامل موثر ارا ه گردید.
بنابراین با توجه به نتایج اخذ شرده در این تحقیق و مشخگ
شدن نمودارهای مختلش بین بازیگران و اهداف خودروی خودران
میتوان برا توجه به این روابط از هماكنون راهبردهای مختلش را

برای هر بازیگر برای رسررریدن به همین اهداف مشرررخگ شرررده
درنظرگرفت كه تعدادی از این راهبردها و سریاستها به شر زیر
است:
بحث از مناظر مختلف درخصوص نتایج تحقيق حاضر
 )1برا توجره بره نمودار اثرگذاری و اثرپذیری مابین بازیگران
عوامررل موثر خودروی خودران ،بررهطور ميررال مشرررخگ گردیررد
قرارگیری قوه مقننه و قوه قضررا یه در ناحیه متغیرهای روشررنگر
نمودار به این مفهوم است كه این قوهها اثرگذاری بالا و اثرپذیری
كمی در این سریستم دارند .لذا پیشنهاد می شود برای استفاده از
این قدرت اثرگذاری بر روی سریسرتم ،از الان درخصور فناوری
خودروی خودران برا همكراری وزارتخانههای مرتبط از قبیل همه
بازیگرانی كه در تحقیق حاضرررر لیسرررت آنها موجود اسرررت ،طی
جلسرات مشتر تا جایی كه ممكن است قوانین موردنیاز مربوط
بره خودروهرای خودران مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد تا در
زمران جراری شررردن این فناوری ،مردم از شررررایط مطلوبتری
درخصررور این قوانین برخوردار باشررند .قوانینی از قبیل قوانین
حفظ حریم خصروصی اطلاعات مسافران ،تعیین مسئول خودروی
خودران در هنگررام تصررررادفررات و موارد قررانونی دیگر ،تعیین
بیمهكننده خودروی خودران و شرایط آن در هنگام بروز مشكلات
قانونی ،تعیین دسرررترسررریهای مجاز كاربران به سررریسرررتمهای
خودروی خودران ،تعیین تقسررریمبنردیهای فعالیتهای مختلش
بین خودروسرازان ،سازمانها و وزارتخانههای مرتبط دیگر ،تعیین
مجازاتهای مختلش برای اختلاف نظرهای احتمالی در آینده بین
مردم درخصرررور فناوری خودروی خودران ،تعیین روند پیگیری
اختلافات بین مردم و یا سررازمانهای مختلش درخصررور همین
فناوری خودروی خودران و هرگونه موارد دیگر موردنیاز كه لیست
آنها در تحقیق حاضر موجود است .در این خصور ،نتایج تحقیق
حاضررر با تحقیق لیچ كه در سررال  2118انجام داده اسررت نیز به
دنبال موضوعات مشتركی از قبیل مسئولیت خودروی خودران در
مواقع اضرطرار و یا تصادف بود كه نتایج همسو بوده است .زیرا هر
دو تحقیق به یک چارچوب كلی در این موضرروع نرسرریده است و
فعلا باید با توجه به شررررایط هر كشرررور تحقیقات خار در این
موضوع صورت گیرد؛
 )2طبق نتایج تحقیق حاضررر در همین نمودار وزارتخانههایی
از قبیرل وزارت ارتبراطرات و فنراوری اطلراعرات و یا وزارت راه و
شررهرسررازی در ناحیهای قرار گرفتهاند كه هم اثرگذاری بالا و هم
اثرپذیری بالا بر روی سرریسررتم و بازیگران دیگر دارند كه به آنها
متغیرهای بازتاب گویند .یعنی با تغییر خودشان به علت اثرگذاری
بالا بر روی بازیگران دیگر و كل سرریسررتم ،آنها را تحت تاثیر قرار
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میدهند و از طرفی چون اثرپذیری بالایی نیز از سرریسررتم دارند،
خودشرران نیز تحت تاثیر مجدد همان سرریسررتم یا بازیگران دیگر
قرار میگیرنرد .بنرابراین یرک چرخره ایجراد میشرررود كره دا ما
بازیگران بر یكدیگر اثر میگذارند و به نوعی باعث رشد و تحول بر
همدیگر میشررروند .البته امكان تشررركیل چرخه منفی نیز وجود
دارد .به طور ميال در این تحقیق بازیگری مانند وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات در صورت تحول و پیشرفت در موضوعات مربوط
به خودروی خودران میتواند باعث شررود وزارت راه و شررهرسازی
نیز بتواند دچار تحول در این موضوعات گردد .ميلا با ارا ه اطلاعات
دقیقتر توسرررط وزارت ارتبراطرات و فنراوری اطلاعات ،بازیگرانی
همچون وزارت راه و شهرسازی نیز میتواند درخصور خودروهای
خودران امكرانرات بهتری را برای خودروهرا فراهم نماید .از طرفی
دیگر ،چون این بازیگران كه در گروه متغیرهای بازتاب قرار دارند،
خودشرران اثرپذیری بالا نیز از سرریسررتم دارند و این تحولی كه در
بازیگران دیگر ایجاد میشرررود ،مجددا به خودشررران برمیگردد و
دوباره خودشران پیشرررفت میكنند و به همین صررورت در چرخه
ميبت و یا گاهی در چرخه منفی دچار تغییرات میشوند .پس ین
عوامل بسرریار مهم هسررتند و باید تحت كنترل باشررند ،چون هر
كاری كه میكنند مجددا به خودشان نیز باز میگردد .برای همین
به این بازیگران پیشنهاد میشود پروژههای مختلش فنی و غیرفنی
مرتبط بررا فنرراوری خودروی خودران تعریش نموده كرره بررا درگیر
شررردن این بازیگران در این پروژهها باعث پیشررررفت در بازیگران
دیگر سریستم بشوند و هم خودشان با ایجاد چرخه ميبت مجددا
دچار پیشرفتهای دیگر شوند .ميلا انجام یک پروژه سرمایهگذاری
مشرتر با شركتهای مطر دنیا در این فناوری از قبیل شركت
آرگو و بایدو(در ادبیات تحقیق نیز به آن اشرراره شررده اسررت) هم
میتوانرد برای خود این دو وزارتخرانره مفیرد باشرررد و هم انتقال
فناوری صورت میگیرد و هم بازیگران دیگر به دلیل ارتباط با این
وزارتخرانرههرا دچرار تحول خواهنرد شرررد .از طرفی دیگر ،كلیرره
متخصرصرین همه بازیگران ،اطلاعات تخصصی بروز دنیا را از این
شرررركرتهرا دریافت میكنند و به نوعی به بهترین حالت ممكن
انتقال فناوری از شرررركتهای معتبر دنیا به كشرررورمان صرررورت
میگیرد .در ضرررمن این چرخره ميبرت بره دلیرل موقعیرت این
برازیگران در این نراحیه دا ما تكرار میشرررود .نتایج این بخش از
تحقیق در بعضری از موارد مانند امنیت سرایبری ،حریم خصوصی
مانند تحقیق رن كه در سررال  2118انجام داده بود ،همسررو بوده

اسرررت .ولی درخصرررور مواردی از قبیرل اثرگذاری و اثرپذیری
بازیگران این موارد در مرور ادبیات(مبتنی بر پروتكل جسرررتجوی
این تحقیق) ،تحقیقی یافت نشررد كه این كار را انجام داده باشررد.
در این خصرررور تحقیق حاضرررر با مرور ادبیات همسرررو نبوده و
میتوان گفت این موضوع نتیجه خار تحقیق حاضر بوده است؛
 ) 3درخصور بازیگران دیگری مانند معاونت علمی و فناوری
ریاسررت جمهوری كه در بخش نتایج تحقیق حاضررر ارا ه شررده،
دارای اثرگذاری و اثرپذیری متوسررط و یا كمی برخوردار هسررتند.
به این متغیرها ،متغیرهای مستقل میگویند .پیشنهاد میشود در
فاز تحقیقات علمی با شررركتهای معتبر دنیا مانند شررركتهای
آرگو ا آی ،21بایدو 22و یا مراكز تحقیقاتی شرررركتهای وایمو ،23و
تسلا از طریق روشهای رسمی مانند قراردادهای تحقیق و توسعه
مشرتر و غیررسرمی مانند شركت در سمینارهای مرتبط با این
موضوع بهصورت آنلاین و حضوری ،انتقال فناوری داشته باشند تا
آخرین علوم و فنرراوریهررای مرتبط بررا خودروی خودران از این
طریق اخذ گردد و سرریس انتقال فناوری در حوزههای مختلش به
وزارتخانهها و خودروسرازان ایرانی صررورت گیرد .در این خصور
تحقیق كوپمن در سررال  2113كه در مرور ادبیات به آن اشرراره
شرده است ،با نتیجه تحقیق حاضر همسو بوده است .البته در آن
تحقیق نیز عنوان شررده اسررت كه برای كاهش نگرانیهای آینده
باید گواهینامه ایمنی تخصررصرری برای خودروهای خودران صررادر
گردد و انجام این كار منوط به انجام تحقیقات گسرتردهای توسط
واحدهای دانشرگاهی و سرازمانهای علمی و فناوری است كه در
تحقیق حاضر نیز این نتایج اخذ شده است؛
 )2گروه دیگری كره در شررركلهای بخش نتایج تحقیق ارا ه
شده است ،بازیگرانی هستند كه در محدوده متغیرهای هدف قرار
دارنرد .خاصررریت این گروه این اسرررت كه دارای اثرپذیری بالا و
اثرگذاری پایین است .بازیگرانی همچون وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشرركی ،وزارت صررنعت ،معدن و تجارت ،وزارت كشررور،
وزارت تعراون ،كرار و رفراه اجتمراعی ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و وزارت امور اقتصررادی و مالی در تحقیق حاضررر در این
گروه قرار گرفتهاند .تفسیر این موضوع با توجه به موقعیت آنها در
شكلهای فوآ این است كه وقتی بازیگران گروههای دیگر بهطور
ميال ،وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا وزارت راه و شهرسازی
درخصررور عوامل موثر خودروهای خودران تغییر میكنند ،باعث
میشرروند این بازیگران نیز در این عوامل دچار تغییر شرروند .ولی

21 Argo AI
22 Baidu

23 Waymo
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خودشران در صرورت تغییر و تحول اثر كمتر تا متوسطی بر روی
سررریسرررتم و بازیگران دیگر دارند .به این گروه بازیگران ،معمولا
برازیگران پرایش اهرداف نیز میتوان گفرت كره بره نوعی برونداد
سریسرتم را نشران میدهند .به عبارت دیگر ،چنانچه در سریستم
فعالیتی انجام شرود ،با توجه به این بازیگران مشخگ میشود آیا
فعالیتهای مزبور بر روی سیستم درست بوده است یا خیر؛
 )2مطرابق نمودار هیسرررتوگرام رقابتپذیری مابین بازیگران
عوامل موثر و نمودار بیشررترین اثرگذاری و اثرپذیری عوامل موثر،
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،وزارت راه و شرررهرسرررازی و
وزارت نیرو دارای بیشترین اثرگذاری بر روی سیستم هستند .لذا
میتوان از این اهرم قوی نیز اسرررتفاده نمود .بهطور ميال میتوان
در تامین بودجهبندی در ابتدای هر سال ،بودجه خاصی برای این
وزارتخانهها جهت پیشررربرد اهداف این پروژه درنظرگرفت كه این
وزارتخرانرههرا بتواننرد با تعریش پروژههای مختلش در این فناوری
اثرگذاری بیشرتری بر روی بازیگران و عوامل مختلش دیگر داشته
باشرررند .با توجه به موارد بالا ،میتوان ادعا نمود كه در تحقیقات
مرور شده در ادبیات ،موضوع بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری مورد
بررسرری قرار نگرفته بود .البته تحلیلهای پراكندهای در تحقیقات
داكروب( )2116و هانسون( )2121میتوان یافت؛
 )6یكی دیگر از موضررروعراتی كره در نترایج تحقیق حاضرررر
درخصور آن استخراج گردید ،نمودار مقیاس رقابتپذیری یا اثر
اهرمی بازیگران بر عوامل موثر خودروهای خودران بود كه نشرران
داد كه كلیه بازیگران در تحقیق حاضر بر روی عوامل فرهنگی اثر
اهرمی دارند .البته نرمافزار مكتور قابلیت این را دارد كه اثر اهرمی
برازیگران را با تغییر تنظیمات در این بخش نرمافزار بر روی همه
عوامل موثر خودروهای خودران نشان دهد كه به علت حجم بالای
تصاویر صرفا در این تحقیق بالاترین رتبه یعنی عوامل فرهنگی در
بخش نتایج تحقیق حاضررر آورده شررده اسررت .جهت اطلاع اینكه
همه اثر بازیگران بر روی همه عوامل در نرمافزار بررسررری شرررد و
نتیجه این بود كه همه بازیگران بر روی همه عوامل اثرات اهرمی
برالرایی دارنرد .یعنی با تغییری در یكی از عوامل ،تغییرات اهرمی
در عوامل ایجاد خواهد شرد و این موضوع میتواند باعث شود كه
بازیگران در تعریش اقدامات خود بر روی عوامل بهتر تصمیمگیری
نمایند تا بهرهوری و كارآییشان بالاتر برود؛
 )3همچنین مطرابق یكی دیگر از نترایج تحقیق ،همگرایی دو
دویی بازیگران از عوامل موثر خودروی خودران بود كه نشاندهنده
همگرایی دو به دوی بازیگران بر روی اهداف اسرررت .خطوط قرمز
ضررخیم نشرراندهنده همگرایی بسرریار قوی بین دو بازیگر بر روی
اهرداف اسرررت كه در این تحقیق رابطه بین وزارت نیرو با وزارت

صرررنعرت ،معردن و تجرارت ،رابطره بین معاونت علمی و فناوری
ریاسررت جمهوری با وزارت صررنعت ،معدن و تجارت و رابطه بین
وزارت ارتبراطرات و فنراوری اطلاعات با وزارت صرررنعت ،معدن و
تجارت ،رابطه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت ،معدن
و تجارت دارای همگرایی بسیار قوی هستند؛ زیرا دارای خط قرمز
ضخیم در نمودار است .ضمنا شدت روابطی كه با رنگ آبی ضخیم
مشرخگ شده ،یعنی رابطه بین دو بازیگر دارای شدت قوی است
كره در این تحقیق مطرابق نمودار برهطور ميال رابطه بین وزارت
نیرو با وزارت راه و شرهرسازی رابطه با شدت قوی است .خط آبی
با ضخامت كم نشاندهنده رابطه با شدت متوسط است كه در این
تحقیق بهطور نمونه رابطه بین وزارت تعاون ،كار و امور اجتماعی
با وزارت صرنعت ،معدن و تجارت اسرت .رنگ طوسی نشاندهنده
رابطه با شردت ضرعیش است كه در این تحقیق رابطه بین وزارت
نیرو برا وزارت تعراون ،كار و امور اجتماعی دارای رابطه ضرررعیش
اسرت .در نهایت ،خط چین نشاندهنده رابطه بسیار ضعیش است
كه در این تحقیق بهطور نمونه رابطه بین وزارت امور اقتصررادی و
امور مالی با وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارای رابطه بسررریار
ضعیش است.
بنابر همه بحثهای صررورت گرفته در بالا كه براسرراس نتایج
حاصله در این تحقیق بود ،میتوان نتیجهگیری نمود كه خودروی
خودران فقط یک فناوری فیزیكی نیسرررت؛ بلكه فناوری خودروی
خودران یک پدیده اسررت و میتواند بر روی ابعاد مختلش از قبیل
عوامل اجتماعی ،فرهنگی ،فناورانه ،اقتصرررادی ،محیط زیسرررت،
مدیریتی و سرریاسررتگذاری و شرراید موارد دیگر اثرگذار باشررد و
خودش نیز از این موضررروعرات میتوانرد اثر بیذیرد .بنابراین این
فناوری كه پدیده چندبعدی محسررروب میشرررود ،برای بهتر اجرا
شردن در سطو شهرهای مختلش ،تلاش همه جانبه از سوی همه
مردم ،سررازمانها و دولتها را میطلبد .از طرفی دیگر ،با توجه به
اینكرره نوع تحقیق حرراضرررر از نوع آینرردهنگرراری بود ،بنررابراین
موضرروعاتی كه در آن نتیجه گرفته شررد میتواند برای سررالهای
آینده معتبر باشرد .لذا باید از الان شروع به فعالیتهای مختلش و
رفع موانع مختلش در همه ابعاد گفته شرررده درخصرررور فناوری
خودروی خودران نمود .همچنین از هماكنون بررایررد شرررروع برره
برنامهریزی و اجرای زیرسراختهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاستی،
مدیریتی ،فناورانه و محیط زیسررتی مرتبط با خودروهای خودران
نمود تررا مطررابق تعریش آینرردهنگرراری بهترین آینررده مطلوب و
بیشررترین منافع اقتصررادی و رفاه برای مردم در موضرروع فناوری
خودروی خودران فراهم گردد.
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تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروي بدون راننده با روش آینده نگاري

.جدیدی در ابعاد مختلش این تحقیق را انجام دهند

 محدودیتها-6-2

 پيشنهادات تحقيقاتي آتي-5-2

یكی از محدودیتهای تحقیق حاضرررر این بود كه با توجه به
 لذا نیاز،اینكه فناوری خودروی خودران یک پدیده همه جانبه بود
 در این خصور.به همكاری خیلی از سرازمانها با محققین است
 لذا پیشنهاد میشود با.در تحقیق حاضرر محدودیت وجود داشت
رفع این محردودیرت پژوهشرررگران دیگر فعرالیرتهای تحقیقاتی

پیشرررنهراد میشرررود هر یک از عوامل موثر فناوری خودران
بهصرورت جداگانه در مقولات اصلی با روشهای مختلش تحقیقی
مورد تجزیه و تحلیل جداگانه قرار گیرد تا سیاستها و راهبردهای
.آنها با جز یات برای هر عامل موثر مشخگ گردد
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