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 چكيده
مان، شود. با گذشت زیم نیخودرو، راننده و زیرساخت حمل و نقل تضم لیاز قب ستمیتوسط سه جزء س ییجابجا ،یادیطور بنهب

ه علت كه ب انسان است ستمیس نیتنها جزء ثابت ااند. اما داشته یریچشمگ شرفتیبهبود فناورانه، پ قیاز طر رساختیخودروها و ز

 یاستفاده از خودروها زیجزء ن نیحل ا یدانشمندان برا یشنهادیحل پراه .است ردر رانندگی هنوز پرخط یانسان یهاتیمحدو

تا  تاسخودران  یدروتجزیه و تحلیل اثرات متقابل بازیگران بر عوامل موثر خو ق،یتحق نیخودران یا بدون راننده است. لذا هدف از ا

نجام آن روش ااست.  یفیاز نوع ك یمسئله، متدولوژ می. با توجه به پاراداآوردفراهم  یبا تمركز بر آنها بتوان مقدمات مناسب این فناو

 یآورجمع ابزار و یغیرتصادف یصورت خبرگان قضاوتهبها نمونهبود. همچنین  مرتبط عیصنا نیجامعه پژوهش، متخصص ،ینگار ندهیآ

ن بود كه ای قیتحق جیاستفاده گردید. نتا لیو تحل هیافزار مكتور برای تجزها مصاحبه و مستندات پیشین ادبیات بود. از نرمداده

مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت راه و شهرسازی با توجه به موقعیتشان در نمودار، جزء متغیرهای بازتاب  یگرانیباز
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 مقدمه -6
جابجایی یكی از ضرررروریات پایه جامعه مدرن و عامل كلیدی 

های اساسی برای جابجایی . نیازمندیاسرتدر توسرعه اقتصرادی 

همچنین  .مردم و كرالراهرا عبرارتنرد از ایمنی و زمران جرابجایی

ذخیره انرژی،  ؛ از قبیلتعدادی دیگری از معیارها نیز مهم هستند

زار افكاهش آلودگی و راحتی مسافران. با توجه به پیشرفت سخت

ای در زیر صورت گستردهههای اتوماسرریون بافزار، سریسرتمو نرم

ا ام .های حمل و نقل نفوذ كرده استو نوع وسایل سیستم ساخت

 انسران همچنان عنصرر كلیدی در رانندگی با وسایل نقلیه است.

طور بنیادی، حركت و جابجایی توسررط سرره جزء سرریسررتم از به

ا شود. بقبیل: خودرو، راننده و زیر ساخت حمل و نقل تضمین می

عه و بهبود گذشررت زمان، خودروها و زیرسرراخت از طریق توسرر

اند، اما تنها جزء ثابت این فناورانه، پیشرررفت چشررمگیری داشررته

تا  2112از سال. [3]عنوان راننده بوده اسرتسریسرتم، انسران به

درصد حدود چهار  یه،نقل یلتعداد كل تصادفات وسا ،2112سرال 

 یافته یشافزا منجر به فوت حدود هفت درصرردتعداد تصررادفات  و

های اداره ایمنی ترافیک بزرگراه از سررویای كه مطالعه .[2]اسررت

تصادف را مورد بررسی  323حمایت مالی شده است،  3ملی امریكا

درصررد از این  99كه خطای رفتاری راننده باعث  اسررتقرار داده 

تصرادفات شده است. موضوع خودروی خودران یا خودروی بدون 

د توانحل این مسرئله یعنی حذف انسان از رانندگی میراننده، راه

ها از ای از مزیتباشررد. خودروهای خودران یک محدوده گسررترده

وری، اثرات محیطی و افزایش جررابجررایی را جملرره امنیررت، بهره

دهنرد تا ودران اجرازه می. خودروهرای خ[2]دنرهمراه خود داربره

همچنین به  آزاد سررازند. رانندگان وقت خود را برای كنترل جاده

برای  یطور موثراز وقت خود بهدهنرد كره راننردگران اجرازه می

یگر های دخوابیدن، خوردن، اسرررتراحت نمودن و یا انجام فعالیت

درصد  91بیش از  وسرایل نقلیه ،اسرتفاده نمایند. در حال حاضرر

ای از آنها و اسرررتفادههسرررتنرد زمران خود را در حرالرت پرار  

خودران باعث كاهش تراكم  یخودروهرا یفنراور [.6]شرررودنمی

با كاهش . [3]شودیم ینگساخت پاركیربه ز یازبا كاهش ن یشهر

پتانسرریل این را  خودروهای خودران ،یاپراتور انسرران یک یورود

بهبود شررروند كه خود باعث  یکتراف باعث كاهش حجم دارند كه

یی آب و هوا ییراتكاهش تغ ،هوا یراندمان سوخت، كاهش آلودگ

از  یریبرره جلوگتوان یآن م یاحتمررال یررایاز مزا [.8]دشرررومی
 

3 NHTSA= National Highway Traffic Safety 

Administration 

2 Society of Automotive Engineers(SAE) 

 یكره قرادر به رانندگ یافراد یبرا جرابجرایی یشتصرررادف، افزا

 یابر یمنیا یشو افزا یاگلخانه ی، كاهش انتشررار گازهایسررتندن

طبق اعلام . [11و  9]اشرراره نمود سرروارانو دوچرخه یادهعابران پ

از  یرانندگ یون، شررش سررطو اتوماسرر2انجمن مهندسرران خودرو

 ( وجودی)خود رانندگپنجتا سطو  (یون)بدون اتوماسصرفرسرطو 

شررده)مانند  ینیبیشپ یاقتصرراد یایاز مزا یكه برخیحالدردارد. 

 تحقق( 2 و 3 ، 2 ، 1 سطو)تر( با سرطو  متوسرطامن یهاجاده

به  یازن ی خودرانخودروهاكامل  ی، تحقق ارزش اقتصررراددیابمی

، خودروهای 2118. از فوریره [11]دارد 2سرررطو  یوناتومراسررر

میلیون مرایل را پوشرررش  2در حردود  2گوگرل یخودران وایمو

انرد و همره آنها البته با حضرررور یک راننده كمكی در حالت داده

نیاز بودند. مورد مایل 2611طور متوسط هر اند كه بهاضطرار بوده

 3این مقدار برای خودروهای خودران اوبر  6مطرابق نیویور  تایمز

مایل بود. البته در زمانی كه دغدغه  13نسرربت به گوگل كمتر از 

های شرررركرت تسرررلرا ایمنی خودروهای خودران اسرررت، برنامه

كه در فضاهای  استهای گوگل و اوبر شرامل خودروهایی شرركت

از طرفی . [12]ها فعالیت نمایندهرای انسرررانعمومی و ترافیرک

 یهایز كاربرد فناورا یشههم یباتقر یگذاریاستس یابزارها ،دیگر

خروجی تعامل توسرررعه فناوری، البته . [13]اندعقب مانده یدجد

. در جهان اسرررتخلی و نیازهای اجتماعی بیرونی ان عوامل دیماب

امروزی، فناوری یكی از عوامل اصررلی برای تولید ثروت، توانایی و 

ای برای توسرررعه ملی محسررروب و وسررریله اسرررتدانایی جوامع 

تواند یم یدانش و فناور یهانهیزم جادیاهمچنین  .[1]شرررودمی

موجب رشرررد  كند و جادیا را یقابل توجه یاقتصررراد یهاارزش

ابعاد  فناوری .[31]جامعه شرررود در یفناور رشرررد و یاقتصررراد

 ،طور نمونهرای اهمیت اسررت. بهمختلفی دارد كه همه ابعاد آن دا

 و [2]هررای فنرراوری اطلرراعرراتدر دنیررای امروزی، زیرسررراخررت

ابعاد دیگر فناوری برای توسعه آن مهم  های فیزیكی وزیرسراخت

خصرررور در ابتردای  هور یک فناوری جدید لازم و . برهاسرررت

ضررروری اسررت كه قبل از تجاری شرردن فناوری، عوامل موثر آن 

 د. ی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرشناسای

دی كه درباره خودروهای خودران، حال با توجه به اهمیت موار

مبهم گفته های مزایرا و معرایب آنها در آینده و باقی ماندن جنبه

ازیگران آینده عوامل كه ابتدا ب استاین  تحقیقاین ، هدف از شده

برا روش آینرده نگراری و برا اسرررتفاده از  موثر خودروی خودران

2  Google’s Waymo 

6 New York Times 

3 Uber 
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ه سررریدن بگیرد تا با رافزار مكتور مورد تجزیره و تحلیل قرار نرم

 مناسررب برای این هایسرریاسررت پاسررا این تحقیق از الان بتوان
از  .های مجهول مشررخگ گردداتخاذ و اجرا نمود تا جنبه فناوری

 ان با بهترین كیفیتدر آینده، فناوری خودروی خودر ،طرف دیگر

 در ایران اجرا گردد.در سطو شهرهای  و بیشترین رفاه برای مردم

كه ماهیت یک فناوری نو هور دارای ابعاد است ضمن لازم به ذكر 

لرذا نترایج این تحقیق برای فازهای طراحی یک  اسرررت؛مختلفی 

برای فرازهرای توسرررعره و فناوری نو هور وارداتی  نیزفنراوری و 

برای اسررتفاده از نتایج این تحقیق فرقی اسررت. بنابراین مناسررب 

د یا ایران اقدام به طراحی این فناوری نمای مانكشرررور كه نردارد

وارد نمودن آن. چون موضوعات مربوط به استفاده از یک فناوری 

 در این تحقیق سعی است.وارداتی نیز دارای اهمیت بسریار بالایی 

شرده اسرت كه عوامل به نوعی از ابعاد مختلش شناسایی شود كه 

توسرررعه و یا حتی وارد نمودن  ،در هر كردام از فرازهرای طراحی

های باشد و این یكی از نوآوری فناوری خودروی خودران مناسرب

 رود. شمار میبهتحقیق حاضر 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 مباني نظری و پيشينه ادبيات پژوهش -5

   خودران متصل یخودرو -5-6

بر  یهوشررمند خودران وجود دارد مبن یهالیاز اتومب یفیتعر

. لی: استقلال، هوش و اتومبستشده ا لیاز سره عنصر تشك نكهیا

 یبرداربهره یلازم برا یاسرتقلال مربوط به سرطو مداخلات انسان

 ازیكه ن یاز حالت ؛شود دهید شیط کیعنوان تواند بهیاسرت كه م

از  یكه سرررطو بالاتر یبره مرداخله انسررران دارد تا حالت یكمتر

له انسرران ندارد. عنصررر دوم هوش به مداخ ازیاسررتقلال را دارد و ن

اند تویم ستمیس کیاست كه  ییهاكه هوش مربوط به روش تاس

 یهاطیاطراف خود را در  كند و قادر است رفتار را با مح طیمح

 پردازش اطلاعات ،یریادگی ییشامل توانا نیسرازگار كند. ا ریمتغ

اسررت، كه  لیو حل مشرركلات اسررت. عنصررر سرروم، اتومب دهیچیپ

 ای حمل و نقل كالا یكه برااست  یموتور هینقل لهیها وسرلیاتومب

. دریگیمورد اسررتفاده قرار م مختلش انجام خدمات یو برا انسرران

 .[12]هوشمند خودران لیشود، اتومبیسه عنصر م نیمجموع ا

 خودران یخودروها سطوح -5-5

، هررای ملی امریكررااداره ایمنی ترافیررک بزرگراه بر طبق نظر

از سررطو  یعنیخودران  یخودروها یشررش سررطو از خودمختار

انجمن مهندسان  شیاز تعاركه  [12]صفر تا سطو پنج وجود دارد

وان تیرا م یرانندگ ونیگرفته شرده است. سطو  اتوماس لیاتومب

 داد: ویتوض ریصورت خلاصه به شر  زبه

 ؛دهدیهمه كارها را انجام م ،یانسان دهدر سطو صفر، رانن -

 شیاز و ا یتواند بعضیخودكار م ستمیس کیدر سرطو سه،  -

 طیاز موارد بر مح یتواند بعضیرا انجام دهد و هم م یرانندگ

 درخواست یبرا دی. اما راننده انسان بادیرا نظارت نما یرانندگ

 ؛ردیخودكار آماده باشد تا كنترل خود را پس بگ ستمیس

را  یرانندگ شیهمه و ا کیاتومات سررتمیدر سررطو پنج، سرر -

تواند می یراننده انسررانكه نماید اجرا می یطیتحت هر شرررا

 .[16]آنها را انجام دهد

 یفناور ینگارآینده -5-3

بلندمدت علم،  مند برای بررسررری آیندهتلراش نظرام فرآینرد

های تحقیق فناوری، اقتصرراد و جامعه با هدف شررناسررایی حوزه

منظور كسرررب های عمومی نو هور محتمل بهراهبردی و فناوری

نگاری فناوری را آینرده اجتمراعی برالراترین منرافع اقتصرررادی و

گردآوری  رایمشررراركتی ب و منررد. فرآینرردی نظررام[13گوینررد]

سرررازی میان تا بلندمدت با هدف اندازاطلراعرات آینده و چشرررم

. [13]  استپرداختن به تصمیمات امروز و بسیج اقدامات مشتر

این در   نگاری( منطق اصلی انجام آینده1996مارتین)به اعتقاد 

های عمومی نو هور دارای تاثیر است كه احتمالا فناوریگسرترده 

 آیندههای بر صرررنعت، جامعه و محیط زیسرررت در دهه قلرابیان

ای هاتكای بالایی به توسعه پیشرفت هاخواهد داشرت. این فناوری

هررای نو هور را در مرحلرره اولیرره اگر بتوان فنرراوری د.علمی دار

توانند منابع موجود را صرف ها و دیگران میدولت نمود،شناسایی 

هرای تحقیقات راهبردی موردنیاز برای كسرررب اطمینان از حوزه

 .توسعه سریع و موثر نمایند

این  ،یكی از مواردی كه در خودروهای خودران مطر  اسرررت

اسررت كه نفر اصررلی در خودروی خودران كیسررته وسرریله نقلیه 

ا خود خودرانه مرالک خودروی خودرانه تولیدكننده خودروه و ی

سریسرتم حمل و نقله یا طراحان و دانشرمندان و مهندسانی كه 

نماینده سررررنشرررینان كه احتمالا خودروی خودران را طراحی می

هیچ مسرئولیتی ندارنده یا تلفن همراهه انسرران ممكن است هیچ 

افزار كنترل خودروی خودران نداشررته باشد. بهر حقوقی برای نرم

ن موضوعات وجود ندارد. البته حال تاكنون هیچ چارچوبی برای ای

های یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، تنظیم عملكرد سریسرتم

های خودروی هرای جردیردی را برای تعیین مسرررئولیرتچرالش

عنوان پرارادایم خودروی خودران را بهیرد. نمراخودران ایجراد می

كننده یا جایگزین آن به جای یک محصول مصرفی شریک مصرف

های اسرراسی را درباره حریم شخصی رانیكشرد و نگبه چالش می

كند. اگر چه بعضرری از بدبینان خیلی محكم ا هار كاربر ایجاد می

انرد كره خودروهرای خودران برایرد مانند هواپیماهای بدون نموده

این آیتم در هر كشوری [. 18]سررنشین مورد استفاده قرار گیرند
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ات قتواند متفاوت باشررد و تحقیبسررتگی به حقوآ آن كشررور می

طلبد. لذا استخراج ابعاد و نحوه  می را مرتبط با قوانین آن كشرور

م ایران با این فناوری نیز ممكن اسرررت باعث افزایش دتعرامل مر

در  مردم درخصرررور این فناوری گردد. موضررروع مهم بعدی 

ایمنی است كه معمولا از موضوعات دارای اهمیت بسیار بالای یک 

  8های فناوری، رنریسکشرود. درخصررور فناوری محسروب می

، حفظ حریم 11، مسررئولیت9كند: امنیتمی مشررخگپنج مورد را 

به  یتمسررئول. 13و نفوذ صررنعت 12، امنیت سررایبری11خصرروصرری

 یهاخطرات فوآ الرذكر برعهده دولت یرثاحرداقرل رسرررانردن تر

ناسب م ینو قوان یاستگذاریس ییآنها توانا فقطمختلش اسرت كه 

 رانخود یاسرررتفاده از رانندگ یمتنظ یكره برا یرا دارنرد. قرانون

 یوناتوماسرر 2تا  2سررطو  یبر رو طور عمدهبهشررود، یمتدوین 

 یلاسررت كه توسررط انجمن مهندسرران اتومب خودروهای خودران

(SAE) استخراج این قوانین نیز ممكن  [.19]تشده اس یشرنهادپ

ن های مرتبط با ایاسرت لازم باشد كه توسط بازیگران یا وزارتخانه

 گیرد.  صورتموضوع 

هررای هیكی دیگر از ابعرراد مهم یررک فنرراوری، معمولررا هزینرر

تحقیقی بررا عنوان ارزیررابی اقتصرررادی  . در این موردسرررتاجرا

و دیگران در  12خودروهرای خودران الكتریكی كه توسرررط اونگل

صرورت گرفته اسرت. میزان نفوذ در بازار بستگی به  2119سرال 

از روش هزینه  چرخه عمر هایبرای مقایسرره هزینه ها دارد.هزینه

ایج نشرران داد كه در كشررور نت .اسررتفاده شررده اسررت 12مالكیت

های اكتسررراب یا مالكیت خودروهای اگر چره هزینه سرررنگراپور

 تواند مقداراما می استخودران برقی بالاتر از خودروهای معمولی 

درصد  32هزینه كل مالكیت به ازای هر مسرافر در هر كیلومتر تا 

ترتیرب در مقرایسررره برا خودروهای معمولی و درصرررد بره 61و 

یابی در كشررور ایران با . برای هزینه[21]كاهش دهد را هااتوبوس

یابی های مناسب هزینهتوان از روشمیآن  توجه به شرایط خار

 استفاده و احتمالا نتایج مختلفی كسب نمود. 

موضررروع دیگری كره در این فنراوری در دنیا مطر  اسرررت، 

. اسررتی و امكان در  محیط توسررط این فناوری های فنویژگی

تحقیقی با عنوان خودروهای خودران متصرررل الكتریكی توسرررط 
 

8 Renn 

9 Security 

11 Liability 

11 Privacy 

12 Cybersecurity 

13 Industry Influence 

12 Ongel 

در آن بیان  انجام شرررده كه 2118و دیگران در سرررال  16ابوالخیر

 خودروی خودران یک، رانندگی خودرانعلاوه بر  شررده اسررت كه

سررنجش، محاسرربات و ارتباطات از  یهایتبا اسررتفاده از قابل یدبا

ه ب یابیدست یبرا ینداشته باشد. همچن یاطراف خود آگاه یطمح

یكی الكترنیاز به  یاگلخانه یكراهش مطلوب در انتشرررار گرازها

نیز خودران متصرررل و  یاز دارد كهن ،یگرعبارت دبه .دارد شررردن

خودروهای خودران الكتریكی  یش، افزایقت. در حقدالكتریكی باش

 و فناورانه یازهای، بلكه با نی خودراناقتصررراد یایتنها از مزانره 

 یهایتقابل ینو همچن یكیالكتر یهنقل یلهوسررر یطیمح یسرررتز

 قاعدهكشور ما نیز از این  .[21]شودایجاد می متصل یهنقل یلهوسر

تواند نیازهای فناورانه و زیسررت محیطی نیسررت و می مسررتينی

اشد تا بتواند پیامدهای ميبتی برای كشور بعد از بمتفاوتی داشته 

در سطو باید اجرایی شدن داشته باشد. فناوری خودروی خودران 

 ؛بتواند مسیرها را خودش شناسایی نماید تا باشد اتوماسیونپنجم 

های تخصصی در سطو كشور نیاز به وجود زیرسراخت نقشره پس

 . است

های دیگر، در این خصرررور در ادبیات موجود برای كشرررور

سازی با دقت بالا برای خودروهای خودران تحقیقی با عنوان بومی

های ها و فناوریاز طریق سرررنسرررورهرای چندگانه، تركیب داده

و دیگران انجام شده است. در  13بیسریم جدید توسط چاكرابورتی

های ناوبری خودروهای این تحقیق بیان شرده اسرت كه سرریستم

( 2  ،18( موقعیت یابی1هسررتند: دارای سرره و یفه اصررلی  مدرن

. در این تحقیق 21مسرریر ریزیراهبری و برنامه (3و  19مسرریریابی

نویسندگان تلاش نمودند كه توسعه یک سیستم جدید با استفاده 

هرای بیسررریم جردید با دقت بالا و قابل اعتماد را ارا ه از فنراوری

های حمل و نقل نمراینرد كه نتیجه تغییر پارادایم به سررریسرررتم

  [.22است]تر هوشبا

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 

درنهرایت در ابتدای تحقیق  .گرددتعردادی دیگر فقط اشررراره می

ود شتایج این تحقیقات استفاده میها از نحاضر در انجام مصاحبه

12 Total Cost Ownership(TCO) 

16 Abu Alkheir 

13 Chakraborty 

18 Positioning 

19 Routing 

21 Navigation 
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شوندگان مطابق قوانین مصاحبه و برای ورود به مبحث با مصاحبه

و پروتكرل مصررراحبره از متغیرهرای اسرررتخراجی در ادبیرات در 

 از جمله تحقیقات دیگر در ادبیات، گردد.ها اسررتفاده میمصرراحبه

تحقیقی برا عنوان موارد اخلاقی قابل تنظیم خودروهای بررسررری 

بوده  2113و دیگران در سال  21خودران و قوانین توسط كونتیسا

به اجرای  بر این اسررراس، خودروهرای خودران متصرررل اسرررت.

كه درحرالی هرای اخلراقی كراربران واگرذار خواهرد شرررد؛گزینره

ا فعال بر رنویسرران و یفه دارند انتخاب كارتولیدكنندگان و برنامه

. [23]اطمینان یابند خودروهای خودران متصررل كنند و از طرف

شرراره شررده اسررت، موضرروع امطلب بعدی كه در ادبیات به آن 

خودران در مواقع اضررطرار خودروی نیمه 22درخواسررت تصرراحب

خودروی خودران  با 23مربوط به تعامل انسانو است توسط انسان 

یقا حال حاضر در تلاشند تا دق این خصور در محققان در اسرت.

قبل از محدودیت در اتوماسیون یا برخی شرایط  ،مشرخگ شرود

ای كه وسررریله نقلیه قادر به تحمل آن نیسرررت، باید غیرمنتظره

 [. 22]توسط انسان صادر گردد درخواست تصاحب

موضررروع بعدی كه در ادبیات تحقیق روی آن تمركز شرررده 

های سایبری است. حمله اسرت، بحث شرناسایی و دفاع در مقابل

صررورت  به این 2116در سررال  22داركوب در تحقیقاین مورد در 

حل امنیتی قوی و اسرتدلال شررده اسررت كه برای داشررتن یک راه

نتایج كرارآمرد، برایرد تهردیردهای مربوط به خودرو را در  كرد. 

موارد زیر برخی از تهرردیرردهررا برای تحقیق مررذكور این بود كرره 

 است: ی خودرانخودرو

 ؛افزارروزرسانی نرم( به1

 ؛22( انسداد آنتن2

 ؛26سیم( كلاهبرداری شبكه بی3

 ؛23سیم( دستكاری كردن تنظیمات حساب بی2

 ؛28سیم ( حمله به شبكه گسترده بی2

 ؛29( كلاهبرداری از ماژول كنترل داخلی با پیامک6

 ؛31( ربودن داده ارتباطات با سرور3

 ؛( پیامک8
 

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) 

 ؛31( تزریق كد مخرب9

 .[22]32دسترسی غیرمجاز به كلیدهای رمزنگاری( 11

امنیت خودروی "تحقیق دیگری با عنوان در همین راسرررترا 

در  32و واگنر 33توسط كوپمن "ایخودران: یک چالش میان رشته

انجام شده است. در این تحقیق مطر  شده است كه  2113سال 

مستلزم یک رویكرد  طمینان از ایمنی خودروهای خودرانجهت ا

ی است. از ای در تمام سرطو  سرلسله مراتب عملكردرشرتهچند 

پذیر ماشرررین، تا یادگیری انعطاف افزاریاغماض خطای سرررخت

یل نقلیه معمولی رانندگی هایی كه با وسررراهمكراری برا انسررران

ار ی كار در محیطهای بسییید اعتبار برااهای تتا سیستم كنندمی

مناسب باید  سراختاری جهت رویكردهای نظارتی مناسب رویكرد

صرردور گواهینامه ایمنی برای خودروهای  راهبردلذا باید داشررت. 

های بین باید نگرانی راهبردخودران وجود داشرررتره باشرررد. این 

اری، زای از قبیل مهندسی ایمنی، قابلیت اطمینان سخت افرشته

افزار، رباتیک، امنیت، آزمایش، تعامل انسرران و سررنجی نرماعتبار

اجتماعی و یک چارچوب قانونی مناسرررب را كرامییوتر، پرذیرش 

   [.26]برطرف كند

از موضررروعات مهم دیگری كه در پیشرررینه ادبیات موضررروع 

گیری در بحث تصرررمیم ،تحقیق بر روی آن تمركز شرررده اسرررت

تحقیقی بررا عنوان هررا توسرررط خودروی خودران اسرررت. تقرراطع

ها: گیری برای خودروهای خودران در چهارراهچارچوب تصرررمیم

محرافظرت در برابر تصرررادف، رفتار بیش از حد محافظه كارانه و 

انجام شده است. در  2118در سال  32تخطی خودروها توسط نو 

گیری برای رانندگی خودران در این تحقیق، یک چارچوب تصمیم

های جاده پیشنهاد شده است كه مانورهای مناسبی را برای تقاطع

ارآمد در یک تقاطع، من و كیک خودروی خودران برای حركت ای

این آیتم  [.23]كندصررورت نقو وسررایل نقلیه تعیین میحتی در

در مواقعی كه خودروی خودران با  و در كشررور ایرانخصررور به

، د گرفتها مورد اسرررتفاده قرار خواهخودروهای قدیمی در جاده

دارای اهمیت بسیار بالایی است و باید زیرساخت فرهنگی، قانونی 

   فراهم گردد.و فناورانه آن 

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 

در این مورد این خودروها باید با عابرین تعامل داشرررته باشرررند. 

های خودروهای خودران سرررازگاری و چالش"تحقیقی برا عنوان 

و دیگران در  36توسط وانگ "برای عابران پیاده در شرهرهای چین

انجام شده است. در این تحقیق عنوان شده كه كشور  2121سال 

چین، بزرگترین برازار خودرو در جهران اسرررت و برای توسرررعرره 

 اسررت. ایمنی عابران پیاده بالایی خودروهای خودران دارای انگیزه

یک مسئله مهم در چین است. این  در موضروع خودروی خودران

عابران پیاده چینی را مورد تجزیه و  تحقیق ابتردا رفتارهای عادی

 هررای ایمنی عررابران پیرراده برایتحلیررل قرار داده و خواسرررترره

های پایگاه داده قرات و دادهرا از طریق تحقی خودروهرای خودران

 گیرند رایابی مورد اسرررتفاده قرار میعنوان معیارهای ارزكه بهباز 

بدون  خودرویهای مربوط به فناوری سیس .نموده اسرتخلاصره 

. در نهایت، سازگاری با تركیب شرده اسرتراننده با دقت بررسری 

شرررود. نتایج نشررران داد كه هرای فوآ ارا ه میتجزیره و تحلیرل

در محیط عابرپیاده مسردود هستند و عابران  خودروهای خودران

اكتشرررافات  را به خوبی نمی پذیرند و خودروهای خودران چینی

دارد انسان و ماشین، اجتناب از بیشتری باید در مورد تعامل استان

بار اضرافی اطلاعات، تشرخیگ عابر پیاده مسدود شده و تحقیقات 

نظر در این مورد برره .[28]انجررام شرررود مردمپررذیرش مبتنی بر 

های پذیرش فناوری را اجرا رسرد در كشور ایران نیز باید روشمی

نمود تا در مرحله اجرایی شررردن مشررركلات فرهنگی و اجتماعی 

 عدم پذیرش فناوری توسط مردم وجود نداشته باشد.برای 

 :نو هور هایفناوری در نظارتی حاكمیت"تحقیقی با عنوان 

توسرررط  "نروژ و سرررو د در خودران خودروهای مطالعه موردی

 هایروش از مطالعه این انجام شده است. 2121هانسرون در سال

 قررات،م كاربرد تفسیر. است كرده استفاده حقوقی تحقیق سنتی

 بررسرری مورد حقوقی ادبیات و قضررایی حقوآ مقدماتی، كارهای

 ابعمن ابتداصررورت بوده كه روش تحقیق به این. ه اسررتگرفت قرار

 اب منابع سیس ه وشد مشخگ سرو د و نروژ در مقررات به مربوط

 ناند. بنابرایشررده تحلیل و تجزیه قانون مراتب سررلسررله به توجه

 كه شرررده اسرررت تهیه متعددی عمومی منابع از تجربی مطالب

 نای یزیربنای هایگزارش و المللیبین ،ملی مقررات از متشرركل

 مقالات و هاسایت وب عمومی، اسناد منظور، بدین .اسرت مقررات

و در نهایت  هگرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و آوریجمع روزنامه

 
36 Wang 

33 Ontology 

38 Epistemology 

های مناسرب این كشورها برای اجرای بهتر این فناوری سریاسرت

 [.  29]شده استپیشنهاد 

در نهایت با توجه به نتایج تحقیقات مذكور كه بخشرری از آنها 

عوامل اولیه موثر بر فناوری لیستی از  ،شرددر مرور ادبیات مطر  

مبنایی برای شررروع مصرراحبه با  تهیه گردید وخودروی خودران 

ایید، حذف و یا اضافه نمودن درنظر خبرگان تحقیق حاضر برای ت

 .  گرفته شد
 

 شناسي پژوهشروش -3

 سوال پژوهش -3-6

تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروی خودران به چه صرررورت 

 هاست

 نوع پژوهش -3-5

 33به لحاظ هستی شناسی با توجه به موضروع پژوهش حاضرر

متغیرهای  در بخش تفسررریریون قرار دارد، یعنی موضررروعاتی كه

به لحاظ شرررایط اجتماعی، اقتصررادی، فرهنگی و فناورانه  تحقیق

نیز  38شررناسرریاز لحاظ معرفت ،از طرف دیگر ند.د تغییر كتوانمی

و كاملا جهانشررمول  گرایی اسررتموضرروع تحقیق در ناحیه نسرربی

باید با توجه به شرایط هر جامعه روی این نوع موضوعات  نیست و

تحقیق علمی شرررود. لرذا برا توجره بره تعیین پارادایم تحقیق با 

شناسی مذكور شرناسرری و هسررتیمعرفت اسرتفاده از دو موضروع

 راهبرد .استمتدولوژی پژوهش حاضر از نوع كیفی  توان گفتمی

 ،ی پژوهشارجرامعره آمنگراری اسرررت. تحقیق نیز از نوع آینرده

خودرو، فناوری اطلاعات  هایی از قبیل صنعتمتخصصین در حوزه

و ارتباطات، فرهنگی و اجتماعی، پزشررركی و بهداشرررت، پلیس و 

امنیرت، سررریاسرررت، اقتصرررادی و موارد مرتبط دیگر بود. روش 

و نمونه آماری برای مصررراحبه،  گیری از نوع غیرتصرررادفینمونره

حجم  .بودهای اعلام شده انتخاب بین خبرگان متخصگ در حوزه

نمونه با توجه به ماهیت مسررئله و نوع تحقیق، انجام مصرراحبه تا 

ابزار پژوهش، . بدست آمد هاها و مقولهشاخگمرحله اشباع نظری 

و همچنین كمک  مصاحبه با خبرگان طریقاز اطلاعات آوری جمع

به  هاتجزیه و تحلیل داده گرفتن اولیره از پیشرررینره ادبیرات بود.

ها و اسناد مكتوب و كه ابتدا تحلیل مصاحبه انجام شدینصرورت ا

  .صورت گرفت 39افزار مكتور سیس تجزیه و تحلیل با نرم

ان از خبرگ تحلیرل تراثیر متقابل رویكرد درتوضررریو اینكره، 

39 MACTOR= Methode ACTeurs, Objectifs, Rapports de 

force 
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شررود كه احتمال وقوع رویدادهای مختلش را برآورد خواسررته می

وط راحتمالات مشكنند. روش تاثیر متقابل، موجب خلق ماتریس 

اتریس به تحلیل توان با اسرررتفاده از این مسررریس می شرررود.می

افزار طور نمونه نرمافزاری خار بههای نرماز طریق برنامهریاضرری)

مكتور( تعیین احتمالات وقوع هر سناریوی ممكن ناشی از تركیب 

موسررسرره  کیتوسررط  مكتور نیزافزار نرم. [31]رویدادها پرداخت

 اتقیتحق شررگاهیتحت نظارت آزمای فرانسررو یوتریكامی ینوآور

یک  است. افتهیتوسرعه  21لیسریورنگر ندهیآ یو سرازمان راهبردی

 برراات متقررابرل عوامررل مرتبط بررا آینرده افزار برای تحلیررل اثرنرم

 بندییا طبقه بندیخوشرره آن و هدف اسررتبازیگران آن عوامل 

نگاری معمولا عوامل و بازیگران آن عوامل است كه در روش آینده

شرررود و در  كلی از سررریسرررتم مربوطه را ارا ه اسرررتفراده می

. نحوه كاركرد [برگرفتره از بخش توضررریحرات نرم افزار]دهردمی

افزار صرررورت اسرررت كرره ورودی این نرم افزار مكتور برره ایننرم

عوامرل و بازیگران مرتبط با این عوامل اسرررت كه  ای ازمجموعره

 و صورت متقاطع اثرگذار هستندهب یكدیگری رو مشخگ است كه

هایی مانند مصررراحبه با خبرگان یا مرور ادبیات و یا قبلرا از روش

هرای دیگر بردسرررت آمده اسرررت. همین عوامل و بازیگران روش

با  شررود وافزار میریس وارد این نرمصررورت جداگانه در دو ماتهب

اسرررتفراده از نظرات خبرگان، دو ماتریس مرتبط با عوامل موثر و 

افزار این اسرررت كه گردد. كار اصرررلی این نرمازیگران تكمیل میب

بر محاسرربه اثرات مسررقیم، اثرات غیرمسرررتقیم كه از توان علاوه

انسررران برای محاسررربه و تجزیه و تحلیل خارج اسرررت را انجام 

دهد. گزارشرررات مختلفی درخصرررور این اثرات مسرررتقیم و می

كه تجزیه و تحلیل  دهده میرا ارا  غیرمسررتقیم عوامل و بازیگران

رای ب راهبردتواند برای تعیین سرریاسررتگذاری و یا تعیین آنها می

ر درسریدن به این عوامل با كیفیت بهتر را به همراه داشته باشد. 

و اهمیت این بخش، روش انجام جهت سرررهولت مطالعه  ضرررمن

 .گرددارا ه می 1شماره شكل در  تحقیق

 

 
21 LIPSOR 



 خودروي بدون راننده با روش آینده نگاري بازیگران تحلیل اثر متقابل 
 

 

 64 1041شماره چهل و نه، پاییز  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

 
 روش انجام تحقيق حاضر :6شكل 
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 های پژوهشیافته -1
عواملل مورر بر فناوری خودروی خودران و بازیگران  -1-6

 مرتبط با آنها

خودروی خودران و در  عوامل موثر بر 2شرررماره  شررركلدر 

نیز برازیگران مرتبط با این عوامل موثر كه با  1جردول شرررمراره 

مچنین مرور ادبیات استخراج اسرتفاده از مصراحبه با خبرگان و ه

 ارا ه شده است: گردیده

 
 خودران خودروی بر عوامل مورر :5 شكل

دهد كه برای اینكه فناوری نشرران می 2شركل شررماره نمودار 

در شررایط خوب و با كیفیت مناسبی  ،خودروی خودران در آینده

 ، به شش عامل در سطو مقوله اصلی یادر سرطو كشور اجرا شود

در سررطو مقولات فرعی بسررتگی دارد. شررش مقوله عامل  سرریزده

 :استفرعی آنها به این شر   سیزده مقولهاصلی و 

 ، اجتماعی عوامل /فرهنگی عواملفرهنگی:  و اجتماعی ( عوامل1

 فرآیندی/ عوامل محصرررولی/ عوامل فنراورانه: عوامل عوامرل( 2

 /مردم عموم سطو در اقتصادی اقتصادی: عوامل عوامل (3ایمنی، 

زیستی:  محیط عوامل( 2، كشور كلان سرطو در اقتصرادی عوامل

 محیط با مرتبط طبیعی/ عوامل زیسررت محیط با مرتبط عوامل

مدیریتی/  سیاستی: عوامل و مدیریتی ( عوامل2مصنوعی،  زیست

 قانونی/ عوامل ارزشی: عوامل و قانونی عوامل( 6 و سیاستی عوامل

 ارزشی.

 خودروی خودران بازیگران مرتبط با عوامل مورر بر :6جدول 
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 :بازیگران خودروهای خودراناررگذاری و اررپذیری  -1-5

 نشان شده است: موثر بر خودروهای خودراناثرگذاری و اثرپذیری مابین بازیگران عوامل  3شكل شماره در 
  

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

حاكی از آن اسررت كه بازیگرانی از قبیل قوه  3شرركل شررماره 

. تسقضا یه و قوه مقننه در ناحیه متغیرهای روشنگر قرار گرفته ا

مفهوم آن این اسرررت كه این عوامل دارای اثرگذاری خیلی بالا و 

. در گروه بعدی اسررتاثرپذیری كم از دیگر بازیگران و سرریسررتم 

 و ارتباطات وزارت، بازیگرانی از قبیل 3شررركل شرررماره مطابق 

قرار دارد  نیرو وزارتو  شررهرسررازی و راه وزارت، اطلاعات فناوری

در نمودار، جزء متغیرهای بازتاب كره برا توجره بره موقعیتشررران 

. لذا این عوامل دارای اثرگذاری بالا بر روی عوامل دیگر و هسررتند

 هك دیگری گروه. هستنداثرپذیری بالا از عوامل دیگر و سریسرتم 

 مستقل متغیرهای گروه ،است مشرخگ وضرو  به شركل این در

بازیگرانی  خود، موقعیت به توجه با نمودار این در كرهاسرررت 

 این. هسررتند جمهوری ریاسررت فناوری و علمی معاونتهمچون 

 پایین اثرگذاری دارای است مشخگ شركل در كه همانطور گروه

 زاعبارت دیگر، به. اسررتتا متوسررط  پایین اثرپذیری و تا متوسررط

تا  كمتر اثرگذاری هم و دپذیرمی اثر و یا متوسط كمتر سریسرتم

گروه دیگری در این  .ددار دیگر عوامل و سرریسررتم روی متوسررط

د. در محدوده متغیرهای هدف قرار دارنمودار مشررهود اسررت كه 

خاصرریت این گروه این اسررت كه دارای اثرپذیری بالا و اثرگذاری 

، یپزشك آموزش و بهداشت وزارت. بازیگرانی همچون استپایین 

 و كار تعاون، وزارت ،كشور وزارت، تجارت و معدن صنعت، وزارت

 امور وزارتو و فناوری  تحقیقرات ،علوم وزارتی، اجتمراع رفراه

   اند.قرار گرفته در تحقیق حاضر در این گروه یمال و یاقتصاد

پذیری مابين بازیگران عوامل هيسللتوگرام ربلابت -1-3

 مورر خودروهای خودران

 گرانیباز نیماب یریپذرقابت ستوگرامیه، 3شركل شرماره در 

 ه شده است:ارا  خودران یخودروها موثر عوامل
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 هيستوگرام ربابت پذیری مابين بازیگران عوامل مورر خودروهای خودران :1شكل 

 

قوه قضررا یه و  كه قوه مقننه، حاكی از آن اسررت 2شرركل شررماره 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای بالاترین رتبه در ماتریس 

 .اسررتل موثر خودروهای خودران پذیری بین بازیگران عوامرقابت

 تحقیقات و فناوری و بعدی، وزارت نیرو، وزارت علوم،های در رتبه

و وزارت راه و شهرسازی  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

و ، درمران وزارت بهرداشرررت ،در انتهررای این مراتریس د.قرار دار

جای گرفته آموزش پزشركی و سرازمان حفا ت از محیط زیست 

 .است

نمودار هيسلتوگرام بيشترین اررگذاری و اررپذیری  -1-1

 بازیگران عوامل مورر بر خودروهای خودران

 اری و اثرپذیری، هیستوگرام بیشترین اثرگذ2شكل شماره در 

 ارا ه شده است: بازیگران عوامل موثر بر خودروهای خودران

 

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

 

 یریاثرپذ و یاثرگذار نیشرررتریب، 2شررركل شرررماره مطابق 

وزارت ارتباطات و  را خودران یخودروها بر موثر عوامل گرانیباز

از . دارندفناوری اطلاعات، وزارت راه و شررهرسررازی و وزارت نیرو 

سررازمان حفا ت از محیط زیسررت، وزارت كشررور و طرفی دیگر، 

د. وزارت صنعت، معدن و عاون در سه رتبه پایینی قرار داروزارت ت

های ی و فناوری ریاسرررت جمهوری در رتبهتجارت و معاونت علم

 د.متوسط قرار دارن

 گرانیباز ياهرم ارر ای یریپذ ربابت اسيمق نمودار -1-2

 خودران یخودروها مورر برعوامل

 یاهرم اثر ای یریپذرقابت اسیمق ، نمودار6شرركل شررماره در 

ه شده است:ارا  خودران یخودروها موثر برعوامل گرانیباز
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 مقياس ربابت پذیری یا ارر اهرمي بازیگران برعوامل مورر خودروهای خودران :1شكل 

 یخودروها مورر عوامل گرانیباز یيدو دو یيهمگرا -1-1

 خوران

 موثر عوامل گرانیباز ییدو دو ییهمگرا 3در شرركل شررماره 

 شده است.ه صورت گراف ارا هب راندخو یخودروها

دهنده همگرایی دو به دوی بازیگران بر نشان 3شركل شماره 

دهنده همگرایی . خطوط قرمز ضررخیم نشرراناسررتروی اهداف 

بسریار قوی بین دو بازیگر بر روی اهداف است كه در این تحقیق 

رابطره بین وزارت نیرو با وزارت صرررنعت، معدن و تجارت، رابطه 

مهوری با وزارت صررنعت، بین معاونت علمی و فناوری ریاسررت ج

معدن و تجارت و رابطه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، رابطه بین وزارت راه و شهرسازی 

 .استبا وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای همگرایی بسیار قوی 

شرردت  ،ضررمندر. اسررتزیرا دارای خط قرمز ضررخیم در نمودار 

رنگ آبی ضرخیم مشخگ شده، یعنی رابطه بین دو  روابطی كه با

شرركل بازیگر دارای شرردت قوی اسررت كه در این تحقیق مطابق 

طور ميرال رابطره بین وزارت نیرو با وزارت راه و بره ،3شرررمراره 

با شدت قوی است. خط آبی با ضخامت كم  ایشرهرسرازی رابطه

ور طدهنده رابطه با شدت متوسط است كه در این تحقیق بهنشان

نمونره رابطرره بین وزارت تعراون، كرار و امور اجتمراعی برا وزارت 

دهنده رابطه با . رنگ طوسی نشاناسرتصرنعت، معدن و تجارت 

شرردت ضررعیش اسررت كه در این تحقیق رابطه بین وزارت نیرو با 

وزارت تعراون، كار و امور اجتماعی دارای رابطه ضرررعیش اسرررت. 

بسیار ضعیش است كه  دهنده رابطهدرنهایت نیز خط چین نشران

طور نمونه رابطه بین وزارت امور اقتصادی و امور در این تحقیق به

مالی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رابطه بسیار ضعیش 

 است.

 

 
 همگرایي دودویي بازیگران عوامل مورر خودروهای خودران :8شكل 
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 پژوهش حاضر در بخش ابزار مصاحبهروایي و پایایي  -1-8

برای پرایایی مطابق قوانین بررسررری پایایی در پژوهش كیفی 

 موارد زیر انجام شد: 

هررا، الش( بررا توجرره برره اینكرره در طول زمرران انجررام مصررراحبرره

با  سررریسبرداری دقیق توسرررط محقق انجام گردید و یادداشرررت

مقایسره صورت  شروندههای تبدیل شرده از صردای مصراحبهمتن

 اطلاعات با این موضوع بالاتر رفت؛لذا دقت  ؛گرفت

ب( برای داشرررتن دقرت بیشرررتر در هنگرام مصررراحبه با اجازه 

شرونده، صردای ایشان ضبط گردید و بعدا این صداها به مصراحبه

 متن تبدیل گردید كه دقت بالاتر رود.

مصرراحبه مطابق قوانین بررسرری  ضررمن برای روایی ابزاردر 

مطابق نظر  .انجام شرررد ی در پژوهش كیفی، نیز این فعرالیتروای

لینكلن، برای اطمینان از روایی مناسرررب، توسرررط یک دوسرررت 

پژوهشرررگر و مسرررلط در این حوزه نیز مورد كنترل بیرونی قرار 

 و در نتایج اعمال گردید. گرفت و مطالب لازم را به محقق گوشزد
 

 گيری و ارائه پيشنهاداتنتيجهبحث و  -2

بازیگران  بندییرا طبقه بنردیهردف از این تحقیق، خوشررره

خودروی خودران بود. از این جهرت دارای اهمیت  بر عوامرل موثر

عوامل موثر خودروی خودران  ،بندی بازیگرانبود كره برا خوشررره

بازیگران مختلش عوامل موثر . همچنین تعیین گردید مشخگ شد

عهده خواهند داشت. ودروی خودران چه و ایفی برهای خفناوری

ل از آمدن فناوری خودروی دانسرررتن همره این موضررروعرات قب

ریزی اجرا مفید خواهد بود. پاسا برای سریسرتم و برنامه خودران

موثر  ن عواملابنردی بازیگرسررروال تحقیق این بود كره خوشررره

و مقرردار اثرگررذاری و اثرپررذیری هررای خودروی خودران فنرراوری

 خودروی خودران روی همدیگر مشررخگ گردید. تقابل بازیگرانم

ا ر دیگر همچنین مشرخگ شرد كه كدام بازیگر، سیستم و عوامل

و كدام  گیردكند و خودش از سررریسرررتم اثر نمیدچار تحول می

د سریسرتم و عوامل دیگر را دچار تحول و پیشرفت توانبازیگر می

چرخه پیشررررفت دچار تحول نمراید و خودش نیز مجددا در این 

م و عوامل دیگر كمتر اثر كدام بازیگر از سرریسررت شررود. همچنین

عنوان برونداد سیستم و یا پایش سیستم و كدام بازیگر بهگیرد می

هررای پرذیری برازیگران، همگراییرقررابررت ،. از طرفی دیگراسرررت

ارزشمند اهداف بین بازیگران درخصور این عوامل موثر مشخگ 

 ه گردید.دهای بازیگران بر عوامل موثر ارا مپیا و گردید

گ و مشخ تایج اخذ شرده در این تحقیقبا توجه به ن بنابراین

شدن نمودارهای مختلش بین بازیگران و اهداف خودروی خودران 

های مختلش را راهبرد اكنونهمتوان برا توجه به این روابط از می

شرررده برای هر بازیگر برای رسررریدن به همین اهداف مشرررخگ 

ها به شر  زیر ها و سریاستراهبردكه تعدادی از این درنظرگرفت 

 :است

 خصوص نتایج تحقيق حاضربحث از مناظر مختلف در

نمودار اثرگذاری و اثرپذیری مابین بازیگران برا توجره بره ( 1

 مشرررخگ گردیررد طور ميررالبرره ،عوامررل موثر خودروی خودران

قرارگیری قوه مقننه و قوه قضررا یه در ناحیه متغیرهای روشررنگر 

اثرگذاری بالا و اثرپذیری  هانمودار به این مفهوم است كه این قوه

شود برای استفاده از د. لذا پیشنهاد مینكمی در این سریستم دار

این قدرت اثرگذاری بر روی سریسرتم، از الان درخصور فناوری 

های مرتبط از قبیل همه ی وزارتخانهخودروی خودران برا همكرار

بازیگرانی كه در تحقیق حاضرررر لیسرررت آنها موجود اسرررت، طی 

ط مربو جلسرات مشتر  تا جایی كه ممكن است قوانین موردنیاز

مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد تا در  بره خودروهرای خودران

تری زمران جراری شررردن این فناوری، مردم از شررررایط مطلوب

ن قوانی قوانین برخوردار باشررند. قوانینی از قبیل درخصررور این

حفظ حریم خصروصی اطلاعات مسافران، تعیین مسئول خودروی 

خودران در هنگررام تصررررادفررات و موارد قررانونی دیگر، تعیین 

كننده خودروی خودران و شرایط آن در هنگام بروز مشكلات بیمه

 هایهای مجاز كاربران به سررریسرررتمقانونی، تعیین دسرررترسررری

های مختلش عالیتهای فبنردیخودروی خودران، تعیین تقسررریم

های مرتبط دیگر، تعیین ها و وزارتخانهسازمان بین خودروسرازان،

ای احتمالی در آینده بین های مختلش برای اختلاف نظرهمجازات

خصرررور فناوری خودروی خودران، تعیین روند پیگیری مردم در

مختلش درخصررور همین  هایاختلافات بین مردم و یا سررازمان

و هرگونه موارد دیگر موردنیاز كه لیست  خودروی خودران فناوری

. در این خصور، نتایج تحقیق استآنها در تحقیق حاضر موجود 

انجام داده اسررت نیز به  2118حاضررر با تحقیق لیچ كه در سررال 

دنبال موضوعات مشتركی از قبیل مسئولیت خودروی خودران در 

یا تصادف بود كه نتایج همسو بوده است. زیرا هر مواقع اضرطرار و 

دو تحقیق به یک چارچوب كلی در این موضرروع نرسرریده است و 

قات خار در این فعلا باید با توجه به شررررایط هر كشرررور تحقی

 موضوع صورت گیرد؛

هایی در همین نمودار وزارتخانهطبق نتایج تحقیق حاضررر ( 2

لراعرات و یا وزارت راه و از قبیرل وزارت ارتبراطرات و فنراوری اط

گذاری بالا و هم اند كه هم اثرای قرار گرفتهشررهرسررازی در ناحیه

بر روی سرریسررتم و بازیگران دیگر دارند كه به آنها  اثرپذیری بالا

یعنی با تغییر خودشان به علت اثرگذاری  متغیرهای بازتاب گویند.

ر قرار یرا تحت تاث، آنها بالا بر روی بازیگران دیگر و كل سرریسررتم
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د و از طرفی چون اثرپذیری بالایی نیز از سرریسررتم دارند، ندهمی

خودشرران نیز تحت تاثیر مجدد همان سرریسررتم یا بازیگران دیگر 

شرررود كره دا ما ایجراد می بنرابراین یرک چرخره گیرنرد.قرار می

 برول ث رشد و تحگذارند و به نوعی باعاثر می یكدیگربازیگران بر 

منفی نیز وجود  چرخه البته امكان تشررركیلشررروند. می همدیگر

طور ميال در این تحقیق بازیگری مانند وزارت ارتباطات و دارد. به

در موضوعات مربوط  فناوری اطلاعات در صورت تحول و پیشرفت

تواند باعث شررود وزارت راه و شررهرسازی می به خودروی خودران

ات ه اطلاعا ارا ميلا ب. گردد در این موضوعات نیز بتواند دچار تحول

تر توسرررط وزارت ارتبراطرات و فنراوری اطلاعات، بازیگرانی دقیق

واند درخصور خودروهای تهمچون وزارت راه و شهرسازی نیز می

امكرانرات بهتری را برای خودروهرا فراهم نماید. از طرفی  خودران

چون این بازیگران كه در گروه متغیرهای بازتاب قرار دارند،  ،دیگر

رپذیری بالا نیز از سرریسررتم دارند و این تحولی كه در خودشرران اث

گردد و شرررود، مجددا به خودشررران برمیبازیگران دیگر ایجاد می

 چرخهكنند و به همین صررورت در دوباره خودشران پیشرررفت می

ن یپس شوند. منفی دچار تغییرات می چرخهميبت و یا گاهی در 

د، چون هر عوامل بسرریار مهم هسررتند و باید تحت كنترل باشررن

ن همیرای ب گردد.كنند مجددا به خودشان نیز باز میكاری كه می

 های مختلش فنی و غیرفنیشود پروژهاین بازیگران پیشنهاد میبه 

كرره بررا درگیر  همرتبط بررا فنرراوری خودروی خودران تعریش نمود

ها باعث پیشررررفت در بازیگران شررردن این بازیگران در این پروژه

يبت مجددا م چرخهدیگر سریستم بشوند و هم خودشان با ایجاد 

ذاری گشوند. ميلا انجام یک پروژه سرمایههای دیگر دچار پیشرفت

از قبیل شركت  های مطر  دنیا در این فناوریمشرتر  با شركت

در ادبیات تحقیق نیز به آن اشرراره شررده اسررت( هم آرگو و بایدو)

و هم انتقال خود این دو وزارتخرانره مفیرد باشرررد توانرد برای می

گیرد و هم بازیگران دیگر به دلیل ارتباط با این فناوری صورت می

كلیرره  ،از طرفی دیگر هرا دچرار تحول خواهنرد شرررد.وزارتخرانره

 را از این دنیا متخصرصرین همه بازیگران، اطلاعات تخصصی بروز

به بهترین حالت ممكن  كنند و به نوعیهرا دریافت میشرررركرت

های معتبر دنیا به كشرررورمان صرررورت انتقال فناوری از شرررركت

یرت این ميبرت بره دلیرل موقع چرخرهاین  در ضرررمن گیرد.می

این بخش از شرررود. نتایج ما تكرار میبرازیگران در این نراحیه دا 

مانند امنیت سرایبری، حریم خصوصی  تحقیق در بعضری از موارد

همسررو بوده  ،اده بودانجام د 2118سررال  مانند تحقیق رن كه در
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اسرررت. ولی درخصرررور مواردی از قبیرل اثرگذاری و اثرپذیری 

مبتنی بر پروتكل جسرررتجوی موارد در مرور ادبیات)بازیگران این 

كار را انجام داده باشررد.  این تحقیق(، تحقیقی یافت نشررد كه این

در این خصرررور تحقیق حاضرررر با مرور ادبیات همسرررو نبوده و 

  بوده است؛ حاضر تحقیق این موضوع نتیجه خار توان گفتمی

( درخصور بازیگران دیگری مانند معاونت علمی و فناوری 3

، ارا ه شرردهدر بخش نتایج تحقیق حاضررر ریاسررت جمهوری كه 

و یا كمی برخوردار هسررتند.  ارای اثرگذاری و اثرپذیری متوسررطد

ود در شنهاد میگویند. پیشمیمتغیرهای مستقل به این متغیرها، 

 هایهای معتبر دنیا مانند شررركتفاز تحقیقات علمی با شررركت

و ، 23های وایموو یا مراكز تحقیقاتی شرررركت 22، بایدو21آرگو ا آی

های رسمی مانند قراردادهای تحقیق و توسعه تسلا از طریق روش

مشرتر  و غیررسرمی مانند شركت در سمینارهای مرتبط با این 

آنلاین و حضوری، انتقال فناوری داشته باشند تا صورت هموضوع ب

این  هررای مرتبط بررا خودروی خودران ازآخرین علوم و فنرراوری

های مختلش به حوزهدر فناوری و سرریس انتقال گردد ق اخذ یطر

ها و خودروسرازان ایرانی صررورت گیرد. در این خصور وزارتخانه

آن اشرراره ه كه در مرور ادبیات ب 2113تحقیق كوپمن در سررال  

ن در آالبته همسو بوده است. حاضر تحقیق  شرده است، با نتیجه

های آینده تحقیق نیز عنوان شررده اسررت كه برای كاهش نگرانی

باید گواهینامه ایمنی تخصررصرری برای خودروهای خودران صررادر 

 ای توسطكار منوط به انجام تحقیقات گسرترده گردد و انجام این

كه در  استهای علمی و فناوری ازمانواحدهای دانشرگاهی و سر

 حاضر نیز این نتایج اخذ شده است؛تحقیق 

بخش نتایج تحقیق ارا ه  هایشررركلگروه دیگری كره در ( 2

در محدوده متغیرهای هدف قرار بازیگرانی هستند كه شده است، 

دارنرد. خاصررریت این گروه این اسرررت كه دارای اثرپذیری بالا و 

 و ، درمانبهداشت وزارت. بازیگرانی همچون استاثرگذاری پایین 

، كشررور وزارت، تجارت و معدن صررنعت، وزارتی، پزشررك آموزش

و  تحقیقات ،علوم وزارتی، اجتمراع رفراه و كرار تعراون، وزارت

در تحقیق حاضررر در این  یمال و یاقتصرراد امور وزارتو  فناوری

در نها آ اند. تفسیر این موضوع با توجه به موقعیتقرار گرفته گروه

طور ههای دیگر باین است كه وقتی بازیگران گروه های فوآشكل

یا وزارت راه و شهرسازی  اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت ،ميال

كنند، باعث تغییر میدرخصررور عوامل موثر خودروهای خودران 

دچار تغییر شرروند. ولی  در این عوامل شرروند این بازیگران نیزمی

23 Waymo 
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 بر روی تغییر و تحول اثر كمتر تا متوسطی خودشران در صرورت

سررریسرررتم و بازیگران دیگر دارند. به این گروه بازیگران، معمولا 

بره نوعی برونداد  كره توان گفرتان پرایش اهرداف نیز میبرازیگر

چنانچه در سریستم به عبارت دیگر،  دهند.یسریسرتم را نشران م

آیا  شودیمشخگ ماین بازیگران  شرود، با توجه بهفعالیتی انجام 

 ؛بر روی سیستم درست بوده است یا خیرمزبور های فعالیت

پذیری مابین بازیگران مطرابق نمودار هیسرررتوگرام رقابت( 2

عوامل موثر و نمودار بیشررترین اثرگذاری و اثرپذیری عوامل موثر، 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شرررهرسرررازی و 

. لذا هستندسیستم  اثرگذاری بر رویدارای بیشترین وزارت نیرو 

 توانمی طور ميالهتوان از این اهرم قوی نیز اسرررتفاده نمود. بمی

خاصی برای این  ، بودجهبندی در ابتدای هر سالدر تامین بودجه

گرفت كه این نظرپیشررربرد اهداف این پروژه در جهتها وزارتخانه

های مختلش در این فناوری با تعریش پروژههرا بتواننرد وزارتخرانره

ر روی بازیگران و عوامل مختلش دیگر داشته باثرگذاری بیشرتری 

تحقیقات توان ادعا نمود كه در با توجه به موارد بالا، میباشرررند. 

ورد مبیشترین اثرگذاری و اثرپذیری مرور شده در ادبیات، موضوع 

قیقات حدر ت ایپراكنده یهاتحلیل البتهبررسرری قرار نگرفته بود. 

   توان یافت؛( می2121)هانسون ( و2116)داكروب

حاضرررر  از موضررروعراتی كره در نترایج تحقیق دیگر ( یكی6

پذیری یا اثر نمودار مقیاس رقابت ،استخراج گردید درخصور آن

نشرران اهرمی بازیگران بر عوامل موثر خودروهای خودران بود كه 

ر مل فرهنگی اثداد كه كلیه بازیگران در تحقیق حاضر بر روی عوا

افزار مكتور قابلیت این را دارد كه اثر اهرمی اهرمی دارند. البته نرم

 افزار بر روی همهبرازیگران را با تغییر تنظیمات در این بخش نرم

به علت حجم بالای  نشان دهد كه عوامل موثر خودروهای خودران

 ردین رتبه یعنی عوامل فرهنگی تصاویر صرفا در این تحقیق بالاتر

جهت اطلاع اینكه  آورده شررده اسررت. نتایج تحقیق حاضررر بخش

و  افزار بررسررری شررردهمه عوامل در نرمهمه اثر بازیگران بر روی 

نتیجه این بود كه همه بازیگران بر روی همه عوامل اثرات اهرمی 

برالرایی دارنرد. یعنی با تغییری در یكی از عوامل، تغییرات اهرمی 

تواند باعث شود كه و این موضوع میدر عوامل ایجاد خواهد شرد 

ری گیبازیگران در تعریش اقدامات خود بر روی عوامل بهتر تصمیم

 ؛بالاتر برود شانوری و كارآیینمایند تا بهره

 همچنین مطرابق یكی دیگر از نترایج تحقیق، همگرایی دو (3

دهنده خودروی خودران بود كه نشان عوامل موثراز دویی بازیگران 

. خطوط قرمز اسرررتدو به دوی بازیگران بر روی اهداف  همگرایی

بین دو بازیگر بر روی دهنده همگرایی بسرریار قوی ضررخیم نشرران

كه در این تحقیق رابطه بین وزارت نیرو با وزارت اهرداف اسرررت 

صرررنعرت، معردن و تجرارت، رابطره بین معاونت علمی و فناوری 

طه بین ریاسررت جمهوری با وزارت صررنعت، معدن و تجارت و راب

وزارت ارتبراطرات و فنراوری اطلاعات با وزارت صرررنعت، معدن و 

تجارت، رابطه بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت، معدن 

زیرا دارای خط قرمز  ؛و تجارت دارای همگرایی بسیار قوی هستند

. ضمنا شدت روابطی كه با رنگ آبی ضخیم استضخیم در نمودار 

 دو بازیگر دارای شدت قوی استبین مشرخگ شده، یعنی رابطه 

طور ميال رابطه بین وزارت كره در این تحقیق مطرابق نمودار بره

نیرو با وزارت راه و شرهرسازی رابطه با شدت قوی است. خط آبی 

 كه در این دهنده رابطه با شدت متوسط استانبا ضخامت كم نش

 اجتماعیطور نمونه رابطه بین وزارت تعاون، كار و امور تحقیق به

دهنده رنگ طوسی نشان .اسرترت صرنعت، معدن و تجارت با وزا

رابطه با شردت ضرعیش است كه در این تحقیق رابطه بین وزارت 

اجتماعی دارای رابطه ضرررعیش  نیرو برا وزارت تعراون، كار و امور

دهنده رابطه بسیار ضعیش است چین نشان خط ،در نهایت اسرت.

ابطه بین وزارت امور اقتصررادی و طور نمونه ركه در این تحقیق به

امور مالی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای رابطه بسررریار 

 ضعیش است.

های صررورت گرفته در بالا كه براسرراس نتایج بنابر همه بحث

ی كه خودروگیری نمود توان نتیجهحاصله در این تحقیق بود، می

وی خودر اوریفن بلكه ؛ودران فقط یک فناوری فیزیكی نیسرررتخ

تواند بر روی ابعاد مختلش از قبیل و می خودران یک پدیده اسررت

عوامل اجتماعی، فرهنگی، فناورانه، اقتصرررادی، محیط زیسرررت، 

مدیریتی و سرریاسررتگذاری و شرراید موارد دیگر اثرگذار باشررد و 

توانرد اثر بیذیرد. بنابراین این خودش نیز از این موضررروعرات می

شرررود، برای بهتر اجرا حسررروب میفناوری كه پدیده چندبعدی م

شردن در سطو شهرهای مختلش، تلاش همه جانبه از سوی همه 

با توجه به  ،طلبد. از طرفی دیگرمیرا ها دولت و هاسررازمان مردم،

 نگرراری بود، بنررابراینق حرراضرررر از نوع آینرردهاینكرره نوع تحقی

ی هاتواند برای سررالمیضرروعاتی كه در آن نتیجه گرفته شررد مو

و  های مختلشباید از الان شروع به فعالیت معتبر باشرد. لذا آینده

خصرررور فناوری رفع موانع مختلش در همه ابعاد گفته شرررده در

اكنون بررایررد شرررروع برره همچنین از هم .خودروی خودران نمود

های فرهنگی، اقتصادی، سیاستی، زیرسراختریزی و اجرای برنامه

ا خودروهای خودران مدیریتی، فناورانه و محیط زیسررتی مرتبط ب

نگرراری بهترین آینررده مطلوب و نمود تررا مطررابق تعریش آینررده

بیشررترین منافع اقتصررادی و رفاه برای مردم در موضرروع فناوری 

 خودروی خودران فراهم گردد.
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 هامحدودیت -2-6

های تحقیق حاضرررر این بود كه با توجه به یكی از محدودیت

جانبه بود، لذا نیاز اینكه فناوری خودروی خودران یک پدیده همه 

. در این خصور استها با محققین به همكاری خیلی از سرازمان

شود با محدودیت وجود داشت. لذا پیشنهاد می در تحقیق حاضرر

های تحقیقاتی رفع این محردودیرت پژوهشرررگران دیگر فعرالیرت

 .جدیدی در ابعاد مختلش این تحقیق را انجام دهند

 پيشنهادات تحقيقاتي آتي  -2-5

شرررود هر یک از عوامل موثر فناوری خودران پیشرررنهراد می

های مختلش تحقیقی صرورت جداگانه در مقولات اصلی با روشهب

 ایهراهبردها و ل جداگانه قرار گیرد تا سیاستمورد تجزیه و تحلی

 با جز یات برای هر عامل موثر مشخگ گردد.  آنها
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