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 ي آزادراهیهاشرکتي اینترنت اشيا در سازادهيپطراحی الگوي بومی 

 
 *سيد محمد ميرمحمدي 

 **اکبر بهادر 

 چكيده
وشمند هاینترنت اشيا به یك شبكه گسترده از اشيا اشاره دارد که در آن تمام اشيا از طریق تجهيزات 

ردن آو به وجودی از اشيا هوشمند، اشبكهی مختلف با یكدیگر در ارتباط هستند. هدف از ایجاد ساز

، نترلک آن خدماتی نظير شناسایی، لهيوسبهاست که  ریپذانعطافیك سيستم اطلاعاتی یكپارچه و 

ین ی اینترنتی اشيا، افناور ردیابی و دریافت اطلاعات آنلاین از اشيا در دسترسی قرار خواهد گرفت.

هدف  .مجازی با یكدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند طوربهتا اشيا پيرامون ما  آوردیمامكان را فراهم 

يك ترافو بهينه کردن  هاجادهی اینترنت اشيا در سازادهيپطراحی الگوی بومی برای  ،از این پژوهش

ی و فناوری سازراهحوزه متخصصان و کارشناسان  ،جامعه آماری پژوهش .است هاآنبا هوشمند شدن 

بوده است.  هاآزادراهآزادراهی حرم تا حرم و شرکت ساخت و توسعه  اطلاعات کشور در شرکت

 یگردآور ی هدفمند گردآوری شدند.ريگنمونهبرای مصاحبه کيفی از طریق  ازيموردنی هانمونه

 ی صورت گرفت.سازراهمتخصص صنعت  31از طریق مصاحبه با رویكرد تئوری داده بنياد از  هاداده

کارا،  انسانی عامل رقابت در بازار، ی و حمایت دولت،سازیخصوصشامل مقوله اصلی  07، تیدرنها

 ینیاعتمادآفر مقابل رابطه گرایی، در مندضابطه تعامل امنيت سيستم و حفظ حریم خصوصی، نيتأم

هوشمند  دانش آشنایی با آزادراهی، و زیرساختی مدیریت ساختارمند، اصلاحی یهانهیهز مشتریان،

 مدیریت خدمات صنعت خودروسازی هوشمند، و بهينه ناوگان حاکميت، تكليفی ساختار ی،ساز

استخراج گردید و  ونقلحملی سازنهيبهجامعه و  فرهنگی توسعه تحریمی، فشار نبود بهينه، فروش

 الگوی پارادایمی شكل گرفت.

 ی آزادراهی.هاشرکتهوشمند،  ونقلحملاینترنت اشيا، سيستم  کليدواژگان:

 
 

 علمي، دانشگاه پيام نور، واحد تهرا  غرم، تهرا .عضو هيئت *

 Akbar.bahador@yahoo.com كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور، واحد تهرا  غرم، تهرا . فنويسنده مسئولم؛**
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 مقدمه

اینترنت اشیا، به یک شبکه گسترده از اشیا اشاره دارد که در آن تمام اشیا از طریق تجهیزات 

ی ابکهشهوشمند سازی مختلف و اتصال به اینترنت با یکدیگر در ارتباط هستند. هدف از ایجاد 

 لهیوسبهه است ک ریپذانعطافآوردن یک سیستم اطلاعاتی یکاارچه و  به وجوداز اشیا هوشمند، 

، ردیابی و دریافت اطلاعات آنلاین از اشیا در دسترسی قرار کنترل آن خدماتی نظیر شناسایی،

 طورهبتا اشیا پیرامون ما  آوردیمی اینترنتی اشیا، این امکان را فراهم فناور خواهد گرفت.

در ی توجهقابلیی موجب رشد افزاهممجازی با یکدیگر به تبادل اطلاعات پرداخته و با ایجاد 

 (.1092، 9)لی هانگ و همکاران کیفیت زندگی بشر شوند

 هارکتشموضوع در انواع مختلف صنایع برای  نیترمحبوبی، اینترنت اشیا به تازگبه

لکه روندی نیست ب هاشرکتشایعات برای  نیتربزرگ تنهانهتبدیل شده است. اینترنت اشیا 

ا به یک اینترنت اشی یسازادهیپی در حال هاشرکت. استی ابتکاری فنياورو یک  توسعهدرحال

ریتی و ی مدیهاجنبهی متنوعی در ارتباط با هاچالشولی ممکن است با  انددهیرسنقطه عطفی 

اما ؛ پیشنهاد شد 1توسط کوین اشتون 9111روبرو شوند. ابتدا مفهوم اینترنت اشیا در سال  فنی

ی اگستردهتحقیقات  1001ا اینکه در سال دقیق و کاربردی نبود ت شدهارائهتعاریف و جزییات 

 (.1091، 1پرتزکرد )در زمینه اینترنت اشیا صورت گرفت که توجهات زیادی را به خود جلب 

بالاتر  واحد میلیارد 13 به 1010 سال تا اینترنت اشیا که کرد بینیپیش (،1091) 2گارتنر

 و نیتأم زنجیره شرکای برای موجود اطلاعات بر و رسید خواهد 1001 سال در میلیارد 1/0 از

 چندین رد گستردهطور به تاکنون،. گذاشت خواهد ریتأث نیتأم زنجیره عملکرد چگونگی

 مورد وادم و انرژی فروشی،خرده بیمه، و مالی بهداشتی، هایمراقبت تولید، قبیل از فروشگاه

 ییکارا است،روز به و تردقیق که اطلاعاتی ارائه با تواندمی اینترنت اشیا. استگرفته  قرار استفاده

 .بخشد بهبود را نیتأم زنجیره
 

1. LeHong et al. 

2. Kevin Ashton 

3. Pretz 

4. Gartner 
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 در یکتراف روزافزون نظیر تراکم آن با مرتبط مشکلات و مسائل وونقل حمل موضوع

 مالی ی،فیزیک) منابع اثربخشی و یوربهره کاهش ،ستیزطیو مح هوا آلودگی بزرگ، شهرهای

 ریتمدی و نظارت مشکلات تصادفات، و سوانح از ناشی معنوی و مادی یهاخسارت ،(انسانی و

 ؛ونقلحمل تقاضای سریع رشد روند و وقت اتلاف افـزایش ی،او جاده شهریونقل حمل در

 مسائل لح و فوق مشکلات بر غلبهمنظور به جدید نظم یک ایجاد و مهم این به سبب پرداختن

 دیبا و ودهب رممکنیغ سنتی و معمول یهاروش برهیتک با جدید نظام این جادی. اگرددیممرتبط 

 اقدام ظامن این توسعه و طراحی به نسبت جهانی و فناورانه نوگرا، علمی، نگاه تحولی، یک با

 .نمود

تا بتواند  دکنیمی را طلب ازینشیپشرایط  هاآزادراهی اینترنت اشیا در فنياوری سازادهیپ

ا توجه چالش آفرین باشد. ب تواندیمموفق گردد و فراهم نساختن بسترهای لازم در این خصوص 

ی هاپروژهی در سطح کشور که تحت عنوان سازراهی هاپروژهبه تعدد و جایگاه ویژه 

، انجام پژوهشی در مورد نحوه هاپروژهو ضرورت توجه به این  شوندیمزیرساختی شناخته 

است. با توجه به موارد بحث شده،  اجتنابرقابلیغد سازی آن در قالب اینترنت اشیا هوشمن

ه ی آزادراهی چهاشرکتی اینترنت اشیا در سازادهیپاصلی این پژوهش آن است که  مسئله

ی استفاده اهشرطشیپ. در واقع، دینمایمهای کشور ایفا الزاماتی داشته و چه نقشی در توسعه راه

و در صورت استفاده از چنین  اندکدمی کشور هاآزادراهجهت توسعه  هایفنياور گونهنیااز 

 انتظار داشت. توانیمی، چه نتایجی را فنياور

ی نظارت از راه دور بر روی شبکه برق از طریق خطوط تلفن هاستمیس 9170اواخر دهه 

این اجازه را به  میسیب یفنياورپیشرفت  9110مورد استفاده تجاری قرار گرفتند. در دهه 

ی از برداربهرهبرای نظارت و  9M2Mی صنعتی داد تا از راهکارهای ماشین به ماشین هاشرکت

ی هاشبکهدر بستر  M2Mی هاحلراهتجهیزات در سطح گسترده استفاده کنند. بسیاری از این 

از راه دور از طریق  IPاز طریق  هاانهیراساخته شده بودند. اتصال  1IPاینترنت و بر پایه پروتکل 

در یک کنفران  توانستند تستری را به اینترنت متصل  9110اینترنت ایده جدید نبود. اواسط دهه 
 

1. Machine 2 Machine 

2. Internet Protocol 



  9111بهار ـ  19ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       11

 

 

موفق شدند  1009تا سال  نیهمچن از طریق اینترنت آن را روشن و خاموش کرد. شدیمکنند که 

 1ه ساز فوری در دانشگاه کمبریجو یک قهو متحدهالاتیا 9ملونماشین نوشابه دانشگاه کارنگی

انگلستان را نیز به همین شیوه به اینترنت متصل کنند. این مسائل سرآغاز یک تحقیق و توسعه 

 (.1095، 1)هان و همکاران قوی برای ایجاد شبکه اشیا هوشمند بر بستر اینترنت شد

وزارت راه و ترابری انجام گرفت  ونقلحملی که توسط پژوهشکده امطالعه بر اساس

درصد تولید ناخالص  7حدود  9113ی تصادفات رانندگی در ایران در سال هانهیهزمجموع 

مربوط به تصادفات در محدوده شهری و  هانهیهزدرصد  27ملی برآورد گردید. در این مطالعه 

هزینه تصادفات  این مطالعه بر اساس .استی شهربرونی هامحدودهدر  هانهیهزدرصد  51

ی اراههبرابر بودجه کل ساخت و نگهداری  90یی بیش از تنهابهی ایران شهربرونرانندگی 

 (.1003، 2کشور بوده است )ویلسون و همکاران

در کشور انگلستان بر روی آمار تصادفات سه سال قبل  1099ی که در سال امطالعهدر 

متوسط  ورطبهو سه سال بعد از اجرای هوشمند کنترل سرعت صورت گرفته نشان داده است که 

درصد  23این تحقیق تصادفات منجر به فوت  در درصد کاهش داشته است. 91کلیه تصادفات 

 (.1099، 5)لینچ و همکارانکاهش نشان داده است درصد  17و تصادفات با جراحات جدی 

بینیم ب ونقلحملکاربردهای خاصی از اینترنت اشیا را در  میتوانیمدر زندگی واقعی، ما 

ی اضطراری از طریق تلفن همراه و در هافرمانی و بندزمانمانند پرداخت الکترونیک عوارض، 

ارتباط بین وسایل نقلیه با همدیگر، بین اشخاص و وسایل نقلیه و بین وسایل  میتوانیمآینده، ما 

ه به حل تا اینک هوشمند تصور کنیم ونقلحملیک سیستم بزرگ  عنوانبهرا  هاجادهنقلیه و 

مد و امنیت ترافیک بیانجا ستیزطیمح، آلودگی ونقلحملبسیاری از مسائلی مانند ازدحام 

 (.1091، 3و)هانگ و لی
 

1. Carnegie Mellon 

2. Cambridge 

3. Han et al. 

4. Wilson et al. 

5. Lynch et al. 

6. Haung and Liu 
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ی توانایی سیستم بایست نیا ی مهم این سیستم، باز بودن کامل آن است.هایژگیویکی از 

ی فراهم توانای هاآنی حاصل از تمامی منابع موجود را داشته باشد. همچنین بایستی هادادهکار با 

یی برای تمامی مشترکان احتمالی را داشته باشند. این ویژگی سیستم بسیار ها یسروآوردن 

 .کنندیمی اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بسیار زیاد گسترش پیدا هایفناور چراکهاست مهم 

هوشمند سرعت دستیابی به اطلاعات نیز اهمیت  ونقلحملی هاستمیسی عملکرد مناسب برا

 آنلاین انتقال یافته و در زمان واقعی پردازش صورتبه هادادهی نوین، هاستمیسدارد. در نتیجه در 

 (.9،1091)جیمز شوندیم

ی موجود در اینترنت اشیا هاچالشاگر بخواهیم در مورد تمام  (1095) 1تیرر و کاستیلو

نخواهد  ی این امکان برای ما وجودفنياورصحبت کنیم با توجه به گستردگی بسیار بالای این 

حبت ص، در یک نمای کلی از پنج چالش غالب در ارتباط با اینترنت اشیا حالنیبااداشت. 

از: امنیت و حریم خصوصی، استانداردها و همکاری متقابل،  اندعبارتخواهیم کرد. این چالش 

، یک نمای ساده از معماری فیزیکی 9شکل  در حقوقی و قانونی، اقتصادی و فنی و توسعه.

 یهاستمیسی مهم هاواسطو  هامؤلفهکه در آن،  مینیبیمهوشمند را  ونقلحملی هاستمیس

ی هاانیجرو  هاتیموجودی اصلی در معماری فیزیکی، هاالماننشان داده شده است.  ونقلحمل

رایندها . معماری فیزیکی فکنندیمرا به یک ساختار کلی وصل  هاتیموجودمعماری هستند که 

 (.1002، 1کند )ویلند و یوکاتاوصل می هاستمیرسیزرا از معماری منطقی به 

 
 

1. James 

2. Thierer and Castillo 

3. Weiland and Yokata 
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  (1004ویلند و یوكاتا، هوشمند ) ونقلحملمدل معماری فیزیكی سامانه  :1شكل 

 

است که  یهیبد هوشمند برای استقرار، نیازمند نگاهی بین بخشی است. ونقلحملنظام 

ی ی اجرایهادستگاهدر چارچوب یکی از  توانینمهوشمند را  ونقلحملموضوعات مرتبط با 

ی هادستگاههوشمند وجود  ونقلحملی هاستمیسر کشور گنجاند و دامنه کاری گسترده د

ی هاروهگی مختلف و هاتیقابلو  هاتخصصکه بتوانند با  کندیماجرایی متعددی را طلب 

به  وجهت ی متبحر نیازهای جامعه را به بهترین شیوه برطرف کنند.افزارنرمی و افزارسخت

ارتباطات، صنعت خودرو، ایمنی و ... از ، فناوری اطلاعات و ونقلحملیی مانند هاحوزه

ی هاارگانو  هاهانیپایی مرکز، شناسا موضوعاتی است که در این زمینه باید مورد نظر قرار بگیرد.

احی، به طر تواندیمی تا حد زیادی شهربرونی هاراههوشمند  مختلف در امر مدیریت ترافیک

ینفعان این مرحله بایستی پشتیبانان و ذ در د.کمک کن ونقلحملی هاستمیسی و اجرای زیربرنامه

ر نیازهای کارب نیتأمبرای  هاسازمانو  هاارگانبرقراری ارتباط و همکاری با سایر  منظوربه

 شناسایی شوند.

خودرویی، نهاد چند ذینفعی بزرگی است که از  سامانه ارتباطات هوشمند ،مثالعنوانبه

نظر تعدد و تنوع ذینفعان بسیار گسترده دارد. با توجه به ماهیت مشارکتی این سامانه، تحقق 

اهداف آن نیازمند مشارکت کلیه ذینفعان است. لیکن هر یک از این ذینفعان نقش، تعاملات و 

 ی متفاوت انگیزشی جهتهاروشمند ی گوناگونی نسبت به سامانه داشته و نیازهاخواسته

 (.9111مقیمی و همکاران، باشند )یمهمکاری و تعامل با سامانه 
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و لوازم جانبی با استفاده از مصالح پیشرفته در قرن آینده گسترش  هاپل، هاجادهساخت 

 ژکاهش یافته و اخلال در ترافیک به هنگام عملیات ساختمانی با مونتا هانهیهزخواهد یافت تا 

ی هاشکل اندتویم ساختهشیپاز قطعات از  استفاده کاهش یابد. تربادوامو  ترسبکسریع اجزا 

 هایزیریپو  هاپل، اجزای هاجادهمتعددی به خود بگیرد مانند اجزای آماده برای فرش کردن 

یک فیی در زمان است که اخلال در تراجوصرفه ساختهشیپمزیت استفاده از اجزای از  نیترمهم

. علاوه بر این، دهدیمی ساختمانی برای کارگران را کاهش هاتیفعالو خطرات معمول در 

 اجزا بجای محل نصب در کارخانه ساخته کهیهنگامی ساخت هانهیهزکیفیت بهبود یافته و 

 (.1001، 9)لوچرت و همکاران ابندییمکاهش  شوندیم

دارد  "ITSبرنامه اقدام "در سطح اروپا با نام  1ITSی برای توسعه ابرنامهاتحادیه اروپا 

، ترمنیای اتصال آن با سایر مدها به شرایط هادرگاهی و اجاده ونقلحملکه در آن انتظار دارد 

کاهش تصادفات  منظوربهرا  Co-Mobilityارتقا یابد. همچنین اتحادیه اروپا پروژه  مؤثرتر

 یهاسوختی و کاهش وابستگی به اگلخانهی، کاهش مصرف انرژی، کاهش گازهای اجاده

اتحادیه اروپا موظف است مشخصات و قوانین نهایی  1097سال  تا کند.فسیلی را پیگیری می

پیوستگی  ایجاد سازگاری، همبستگی، منظوربهی و تدارکاتی سرویسی یا سازمانی را فنعملیاتی، 

ونقل حمل یهاستمیگزارش س) دینمادر سطح اروپا را وضع  ITSو یکاارچگی راهکارهای 

 .(1095، 1تلفن همراه یهوشمند برا

 

 پیشینه پژوهش

 یوربهره بهبود در نقش اینترنت اشیا در پژوهش خود به بررسی (9111پهلوان حسینی )

 عنوانبه اینترنت اشیا کاربرد داد که نشان نتایج این پژوهش .لجستیک الکترونیک پرداخت

 عملکردهای نظام یسازکاارچهی و سوددهی حفظ کاهش هزینه، به مهم یهایاستراتژاز  یکی

افزایش  شدهانجام یهاتیفعال در ارتباطات اشیاء، اینترنت با بنابراین ؛گرددیملجستیک منجر 

 .بردیم بالا شرکت را کارایی سرانجام و ابدییمکاهش  هانهیهز زمانهم یافته و
 

1. Lochert et al. 

2. Intelligent Transportation System 

3. Intelligent transportation systems report for mobile 



  9111بهار ـ  19ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       901

 

 

ی مدیریت هاستمیس در نقش اینترنت اشیا بررسی به پژوهشی (، در9112خدمتگزار )

 ی دادهآورجمع بخش دو در تواندیم اینترنت اشیا داد نتایج پژوهش وی نشان .دانش پرداخت

 .کارکنان کمک کند عملکرد بهبود به خاص، شش حوزه بر مشتمل خروج و مدیریت ورود و

 داد آنان نشان یهاافتهی .پرداختند اینترنت اشیاء بررسی به پژوهشی در(، 1091گابی ) 

باعث  که ردیگیمقرار  توجه مختلف مورد یهاحوزه در کلیدی عاملی عنوانبه اشیا اینترنت

 .شودیم هابرنامه و محاسبات منابع در تحول

در پژوهشی به هوشمند سازی وسایل نقلیه از طریق فناوری  (،1091) 9تمکار و همکاران

ر بکنترل ترافیک و پیشگیری از تصادفات وسایل نقلیه پرداختند. آنان  منظوربهاینترنت اشیا 

(، عاملی RFIDی شناسایی فرکان  رادیویی )فنياورنتایج پژوهش خود عنوان کردند که  اساس

ی دارند فردمنحصربه، هویت دیجیتالی RFIDاشیا است. اشیاء برچسب دار  نترنتیاکلیدی در 

 اتصال دنیای فیزیکی به دیجیتال دارند. ردو در فضای هیبریدی نقش مهمی 

استراتژیک  نوآوری اشیا، اینترنت بررسی به پژوهشی در(، 1092) 1ورمسان و فریز

 استراتژیک شناخته شده یک نوآوری عنوانبه اینترنت اشیا داد نشان آنان یهاافتهی .پرداختند

 .است

 از قدرت نمادینی منبع عنوانبه اشیااینترنت  بررسی به پژوهشی (، در1095) 1ناتالیا و النا

 حال ظهور در قدرت یک منبع عنوانبه اشیا اینترنت داد که نشان آنان یهاافتهی، پرداختند

 .بود خواهد اثرگذار اقتصادی و سیاسی مناسبات بر است که

 IOT(، نیز در پژوهشی به پیشگیری از تصادفات مبتنی بر 1095) 2آیشواریا و همکاران

با سیستم ردیابی برای رانندگان شب پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که با درك 

ر حوادث ی جلوگیری کرد. بیشتاجادهاز تصادفات مرگبار  توانیمی راحتبه هارانندهروانشناسی 

. برای آگاه کردن راننده از دهندیمرخ  هارانندهی آلودگخواب به خاطری در شب اجاده
 

1. Tamkar 

2. Vermesan and Friess 

3. Nataliia and Elena 

4. Aishwarya 
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ابداع کردند. این سستم بر اساس  زنچشمکسیستم  EBMی یک سیستم بنام ودگآلخواب

 .دهدیمی به راننده اطلاع آلودگخوابکه موقع  کندیمو حرکت سر، کار  هاچشمحرکت 

 زنجیره سراسر در اطلاعات آوریفن از استفاده پتانسیل (،1093) 9نیچ  و همکاران

 .ردندک بررسی را غذایی مواد ایمنی مدیریت برای اشیا اینترنت و ابری رایانش جمله از غذایی،

 ار مبتنی بر اینترنت اشیا پشتیبانی زیرساخت چارچوب یک ،(1097) 1وانگ و یوئی

 نیتأم زنجیره در غذایی مواد ایمنی خطرات برای زودهنگام هشدار سیستم یک که دادند توسعه

 .کندمی فراهم غذایی مواد

(، در پژوهشی خود عنوان کردند که بسیاری از تصادفات 1097) 1گوماتی و همکاران

الت مشروبات الکلی و رانندگی در ح ازحدشیبدر سریلانکا به دلیلی خطاهای انسانی و مصرف 

ری مدلی ابداعی در راستای پیشگی عنوانبهدر این پژوهش، تنف  سنج را  هاآننامتعارف است. 

رف الکل مص به خاطری اجادهافتند که بیشتر حوادث دری نیهمچن از تصادفات معرفی کردند.

نف   تواندیمدر فرمان ماشین  شدهنصب، نف  سنج زندیمی راننده استارت وقت .افتدیماتفاق 

، کندیمی راننده دنده را لم  وقت را تعیین کند. شدهمصرفراننده را ح  کند و مقدار الکل 

و میزان نیروی وارده روی دنده را محاسبه  هددیمپنل تماسی وضعیت انگشت او را تشخیص 

 .کندیم

جدید بودن مبحث اینترنت اشیا منابع علمی و کار مشابه در این زمینه محدود  لیبه دل

شور ی کهاآزادراهی اینترنت اشیا در سازادهیپ. در این پژوهش، به طراحی الگوی بومی است

ت. با این عنوان مشاهده نگردیده اس بررسی صورت گرفته تحقیقی در پرداخته شده است که

د و مؤثر توسط پژوهشگران متعددی انجام گرفته است مفی تحقیقاتی که در رابطه با اینترنت اشیا

 در اطلاعات آوریفن زا استفاده پتانسیل مانند پیشگیری از تصادفات مبتنی بر اینترنت اشیا، بوده

لذا با توجه به نتایج  .از قدرت نمادینی منبع وانعنبه اینترنت اشیا بررسی غذایی، زنجیره سراسر

انتظار داشت که مطالعه حاضر دیدگاه  توانیگرفته در رابطه با این موضوع ممطالعات انجام
 

1. Nychas et al. 

2. Wang and Yue 

3. Gumati 
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ارائه دهد و راهکارهای مناسبی را برای  ی را در بعد طراحی الگوی بومیفنياوراین جدیدی از 

اطلاعات زیادی درباره توصیف، علل و  .د کندپیشنها ی کشورهاآزادراهی آن در سازادهیپ

راحی طمطالعات کیفی با رویکرد وجود دارد اما در رابطه با  اینترنت اشیااختصاصی  یهایژگیو

 .شودیمی احساس توجهقابلالگوی بومی از طریق مصاحبه با خبرگان این صنعت کمبود 

چه  تیم کههس سؤالدر این پژوهش، به دنبال پاسخ برای این  گفتهشیپبا توجه به موارد 

های آزادراهی ارائه داد و ی اینترنت اشیا در توسعه پروژهسازادهیپبرای  توانیمالگویی را 

 ؟اندکدمالزامات اجرایی آن 

 

 ی پژوهششناسروش

 ، زیرا به دنبال طراحی الگویی جهتاستی اتوسعهاین تحقیق از حیث هدف از نوع تحقیقات 

ارهای ارائه راهک برهیتکی آزادراهی است و همچنین با هاشرکتی اینترنت اشیا در سازادهیپ

عملیاتی برای نهادهای دولتی و بخش خصوصی به بعد کاربردی تحقیق نیز توجه شده است. 

کمی و  : تحقیقاتشوندیمها به دو دسته تقسیم آوری دادهتحقیقات علمی بر اساس نحوه گرد

چون یی همهاروشبر  چراکه استی کیفی هاپژوهشتحقیقات کیفی. پژوهش حاضر از نوع 

مرور مبانی نظری و مصاحبه تمرکز دارد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مطالعه حاضر به دنبال 

دیران شرکت م ی از طریق مصاحبه با خبرگان وفنياورتدوین الگویی برای بررسی نقش این نوع 

، لذا پژوهش حاضر استی کشور هاآزادراهآزادراه حرم تا حرم و نیز شرکت ساخت و توسعه 

از نظر رویکرد کلی تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است. این پژوهش با محوریت طراحی 

وی این مطالعه ر .شودیمی آزادراهی انجام هاشرکتی اینترنت اشیا در سازادهیپالگوی بومی 

ی آزادراه حرم تا حرم در استان تهران برداربهرهدیران و خبرگان شرکت احداث، نگهداری و م

 9117 اسفندماهاز طریق مصاحبه در بازه زمانی بهمن تا  ازیموردنی هاداده .ردیگیمصورت 

 .شودیمگردآوری و تحلیل 

 سئلهمبا انجام مطالعات اولیه، سؤال تحقیق شکل گرفته است که توضیحات آن در قالب 

تحقیق ارائه گردیده است. برای پاسخگویی به این سؤال، ناگزیر، به بررسی ادبیات و مباحث 
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مرتبط با اجرای اینترنت اشیا هستیم تا مبانی نظری این پژوهش فراهم آید. در گام دوم این 

لی، ی اینترنت اشیا، شرایط عسازادهیپی تأثیرگذار بر هامؤلفهشناسایی  ظورمنبهپژوهش، 

هایی با خبرگان و مدیران شرکت آزادراه حرم ، مصاحبههایاستراتژو پیامدهای این  هایاستراتژ

ی هاادهد. سا  با تحلیل ردیگیمی کشور انجام هاآزادراهتا حرم و نیز شرکت ساخت و توسعه 

 گونهنیابه کمک رویکرد نظریه داده بنیاد، مدلی نظری برای تعیین نقش  هاحبهمصاحاصل از 

 .شودیمی آزادراهی طراحی هاپروژهدر توسعه  هایفنياور

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 استراتژی پژوهش :1شكل 

 

، شودیمی داده بنیاد استفاده پردازهینظربا توجه به اینکه در مطالعه حاضر، از رویکرد 

اد، ی داده بنیپردازهینظر. در شودینملذا متغیرهای موجود در مدل پارادایمی در ابتدا مشخص 

نظم م صورتبهکه در جریان پژوهش  شودیمیی استخراج هادادهاز  ماًیمستقالگوی پارادایمی 

ی که از قبل در ذهن دارد اهینظر. در این روش، پژوهشگر کار را با اندشده لیتحلگردآمده و 

هدف، بسط یک نظریه موجود باشد. بلکه کار در عرصه واقعیت آغاز  آنکهمگر  کندینمآغاز 

بنابراین، ؛ ، پدیدار شودشدهیگردآوری هادادهتا نظریه از درون  شودیمو اجازه داده  شودیم

، تیرنهاد. شوندیم در پژوهش حاضر، متغیرها از قبل مشخص نیستند و در حین پژوهش پدیدار

 مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 (تکنیک تحلیل محتویی حاصل از مصاحبه )هادادهکدگذاری 

 ی کشورهاآزادراهو مدیران شرکت آزادراهی و شرکت ساخت و توسعه مصاحبه با خبرگان 

 (یانهیزم)تئوری  هاآزادراهی اینترنت اشیا در سازادهیپالگوی پارادایمی طراحی 
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متغیرهای احصاء شده در فرآیند پژوهش در قالب مدل پارادایمی زیر ساماندهی شده و مبنای 

 .ردیگیمتحلیل تجربی قرار 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
ی اینترنت اشیا بر اساس نظریه داده بنیادسازادهیپمدل پارادایمی  :2شكل   

 

استفاده  هادادهی یا نظریه داده بنیاد برای تحلیل انهیزمدر این مطالعه، از رویکرد نظریه 

یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر در  بنیادداده . نظریه شودیم

موجود و از پیش  یهاهیتا بجای اتکا به نظر دهدیموضوعی گوناگون امکان م یهاحوزه

مند امها به شکلی نظو گزاره هاهیو گزاره اقدام نماید. این نظرنظریه خود به تدوین  شدهنیتدو

گراندد تئوری را  (9111) 9تراوس و کوربینس. اشودیواقعی تدوین م یهاو بر اساس داده

ت که در طی اس ییهاداده بنیاد، نظریه برگرفته از دادهنظریه منظور از  اند:تبیین کرده گونهنیا

اند. در این راهبرد، گردآوری و مند گردآوری و تحلیل شدهصورت نظامفرایند پژوهش به

ر ، در ارتباط نزدیک با یکدیگشودیها استنتاج ماز داده تیکه درنها یاهیها و نظرتحلیل داده

ند، آغاز ک یامطالعه خود را با نظریه از پیش تصور شده کهنیا یجاقرار دارند. پژوهشگر به

ها پدیدار که نظریه از دل داده دهدیکار را با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع کرده، اجازه م

 که حاصل جمع آمدن یک سلسله مفاهیم بر یاهینسبت به نظرها نظریه بر خواسته از داده شود.
 

1. Strauss and Corbin 
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نمایانگر واقعیت باشد و ازآنجاکه  تواندیاساس تجربه صرف است، با احتمال بیشتری م

، ترقیبا ایجاد بصیرت و ادراك عم توانندی، مشوندیها استنتاج ماز داده یانهیزم یهاهینظر

 رهنمود مطمئنی برای عمل باشند

تا رسیدن به نظریه مراحلی را طی  ، در سیر تکاملی خودشدهیآورجمعی هاداده

رمزگذاری  با استفاده از شوندیمتکوین نظریه گردآوری  منظوربهیی که هادادهکنند. تحلیل می

ص اختصا هادادهی مختلف هابخش. در این شیوه، ابتدا رمزهای مناسب به شودیمنظری انجام 

 . سا نامندیمکه آن را رمزگذاری باز  شوندیمر قالب مفهوم تعیین . این رمزها دابدییم

، به هاآنو یافتن پیوندهای میان  هامقولهپژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این 

 ، پژوهشگرهایرمزگذار. لازم به ذکر است که در جریان این کندیمرمزگذاری محوری اقدام 

ری ، به گردآوهادادهی نظری و با توجه به مفاهیم پدیدار شده از دل ریگنمونهبا استفاده از 

یم ی از مفاهتریغنکه تصویر  پردازدیمی مختلفی هاتیموقعدر مورد افراد، رخدادها و  هاداده

 شوندیمپالایش  هامقوله. سرانجام، با رمزگذاری انتخابی کندیمی حاصل را فراهم هامقولهو 

. این روند در شکل زیر نشان شودیم، چارچوب نظری پدیدار تیدرنهادها و با طی این فرآین

 داده شده است.

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 فرآیند اجرای نظریه داده بنیاد :4شكل 
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 یریگنمونه

 نظری

 

 هامقوله ابعاد

 

گردآوری  مفاهیم

 هاداده

 )اشباع(

 

مدل 

مفهومی 

 یا نظریه

 

کدگذاری  کدگذاری باز

 محوری

کدگذاری 

 انتخابی

خلاقیت 

 محقق
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 های كیفیتحلیل جمعیت شناختی داده

 در شدهارائه . مدلردیگیم صورت عمیق یهامصاحبه انجام با یانهیزم نظریه در کار شروع

ی و فناوری سازراه حوزه کارشناسان و خبرگان از مصاحبه 10 تحلیل پژوهش حاصل این

 هامصاحبهزمان  طول .باشندیمدر حال فعالیت  مدیریتی مهم یهاپست در که است اطلاعات

هر  میانگین و مصاحبه دقیقه 1905 درمجموع و بود متغیر دقیقه 910تا  20زمانی  دامنه بین در

 مراحل اساس بر هاداده تحلیل گرفت. نتایج انجام دقیقه 70 از بیش نفر هر برای مصاحبه

 استخراج معنادار گزاره 511از  بیش باز، کدگذاری مرحلۀ در و شد ارائهکدگذاری  گانهسه

 شد.

ی جمعیت شناختی افراد مصاحبه شده در رابطه با جنسیت، سطح هایژگیودر جدول زیر 

 ی نشان داده شده است.سازراهتحصیلات، سن و سابقه کار در حوزه 
 

 هادادهجهت تحلیل كیفی  شوندگانمصاحبهی جمعیت شناختی هایژگیو :1جدول 
 

 درصد فروانی متغیر

   سن

 1/3 1 سال 10کمتر از 

 2/30 91 سال 20تا  10

 1/11 90 سال 20بالاتر از 

   سطح تحصیلات

 1/21 91 کارشناسی

 7/53 97 کارشناسی ارشد و بالاتر

   جنسیت

 1/11 15 مرد

 7/93 5 زن

   یسازراهسابقه فعالیت در صنعت 

 1/91 2 سال 90از کمتر 

 1/51 93 سال 10تا  90

 2/11 90 سال 10بیش از 
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 ی )مركزی(اهستهمقوله 

 انسانی در شرایط عوامل هاآندر  ی اینترنت اشیاریکارگبهی هوشمند و هاآزادراهی سازادهیپ

فرهنگ، ایجاد  بستر توسعه و ساختار تکلیفی حاکمیت در هانهیهز صحیح کارا، مدیریت

رقابت در  امنیت سیستم و هوشمند نمودن صنعت خودروسازی با استراتژی نیتأمزیرساخت، 

مقوله اصلی  95ترکیب  با است. پروری مشتری در مقابل رابطه گرایی و مندضابطهبازار، تعامل 

 مقولات به توجه با کرد. ظهور کدگذاری گزینشی مرحلۀ در نهایی هسته مقوله ،پژوهش

 شرایط در ی هوشمندهاآزادراه یریگشکل مقولۀ که گفت توانیم فوق توضیحات و عمده

 بستر توسعه و ساختار تکلیفی حاکمیت در هانهیهز صحیح کارا، مدیریت انسانی عوامل

صنعت خودروسازی با  امنیت سیستم و هوشمند نمودن نیتأمفرهنگ، ایجاد زیرساخت، 

 تواندیم پروری مشتری در مقابل رابطه گرایی و مندضابطهرقابت در بازار، تعامل  استراتژی

 را ی اینترنت اشیاسازادهیپ راجع را یسازراهصنعت  متخصصان و کارشناسان مباحث همه

 مرکزی پدیده به پرداختن آنان نظر از باشد. تحلیلی داشته جنبه نیز و دهد قرار پوشش تحت

ی و حمایت دولت، ناوگان بهینه و سازیخصوص بستر در هاآزادراهی اینترنت اشیا در سازادهیپ

 اثر که توانینم . هرچندردیگیم شکل صنعت خودروسازی هوشمند و توسعه فرهنگی جامعه

 آشنایی با دانش هوشمند سازی، امنیت سیستم و حفظ حریم خصوصی، متغیرهای گرمداخله

 این شرایط اگر بنابراین؛ گرفت نادیده را آزادراهی و زیرساختی تمدیری و تحریمی فشار نبود

ی ریکارگبه با شک بدون شود لحاظ یامداخله متغیرهای نقش و باشد مهیا ITS صنعت بستر و

ی سازادهیپ بر علاوه در مقابل رابطه گرایی، رقابت در بازار و مشتری پروری مندضابطهتعامل 

 فروش خدمات مدیریت و هوشمند ونقلحمل به توانیم ی ایرانهاآزادراهاینترنت اشیا در 

 ی محوریهامقولهبود. جدول زیر نتایج نهایی کدگذاری انتخابی  امیدوار صنعت این بهینه در

 .دهدیمرا نشان  شدهییشناسا
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 محوری مقولات از یاهسته مقوله استخراج :1جدول 
 

 ی )مركزی(اهستهمقوله  مقولات محوری

  و حمایت دولت یسازیخصوص

 

 

 

 

 

ت ی اینترنریکارگبهی هوشمند و هاآزادراهی سازادهیپ

 کارا، مدیریت انسانی در شرایط عوامل هاآندر  اشیا

بستر  و ساختار تکلیفی حاکمیت در هانهیهز صحیح

م امنیت سیست نیتأمفرهنگ، ایجاد زیرساخت،  توسعه

 استراتژیصنعت خودروسازی با  و هوشمند نمودن

یی در مقابل رابطه گرا مندضابطهرقابت در بازار، تعامل 

 است. پروری مشتری و

 رقابت در بازار

 مؤثرکارا و  انسانی عامل

 امنیت سیستم و حفظ حریم خصوصی نیتأم

 رابطه گرایی مقابل در مندضابطه تعامل

 مشتریان ینیاعتمادآفر

 ساختارمند اصلاحی یهانهیهز

 و آزادراهی زیرساختی مدیریت

 هوشمند سازی دانش با آشنایی

 خودروسازی هوشمند صنعت و بهینه ناوگان

 حاکمیت تکلیفی ساختار

 بهینه فروش خدمات مدیریت

 تحریمی فشار نبود

 جامعه فرهنگی توسعه

 ونقلحملی سازنهیبه

 

 ترسیم مدل پارادایمی

ی اینترنت اشیا در سازادهیپ که دهدیم نشان شدهاستخراج تئوری یهاافتهی ،درمجموع

 و کارشناسان که کنندگانمشارکت .افتدیم اتفاق شرایط خاصی در ی کشورهاآزادراه

 هاآزادراهی اینترنت اشیا در سازادهیپ در راستای را متفاوتی رویکردهای هستند، امر متخصصان

 رویکردی از هرکداماما  دارند، نظراتفاق فناوری این یریگشکل در افراد همه .اندکرده بیان

 برای فهم پارادایمی مدل یک در توانیم را هاافتهی جمیع .اندکرده نگاه مقوله این به متفاوت

 ی؛هابخش دارای مدل این ،شودیمزیر مشاهده  شکل در که گونههمان کرد. ترسیم بهتر

 است پیامد و استراتژی ،گرمداخله شرایط ی(،انهیزمبستر )عوامل  ی، پدیده،عل شرایط
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 مدل پارادایمی پژوهش :5شكل 

 

 یریگجهینتی و بندجمع

 مدرن دنیای برای ضروری حالنیدرع و زیربنایی صنایع از یکی یاجاده ونقلحمل صنعت

 تغییرات شاهد وکارکسب جهان گذشته، دهه سه طول . درشودیم امروز محسوب پرسرعت و

 یسازراه صنعت نیبنابرا است. بوده یاجاده صنعت بر حاکم در رویکردهای بنیادینی و اساسی

 مطرح اقتصادی نظام رساختیزمحورهای  نیترمهم از یکی عنوانبه کشورها از بسیاری در

 جامعه یک کلیتوسعه  منزلهبه صنعت این زیرساخت توسعه مختلفی موارد در است. حتی

مقدمات  خود یسازراه صنعت توسعه با کشورها برخی متعددی یهامثال در و شده قلمداد

 ینیاعتمادآفرعامل انسانی کارا، 
اصلاحی  یهانهیهزمشتری، 

ساختارمند، ساختار تکلیفی 
 حاکمیت

ا اینترنت اشی یسازادهیپ

 هاآزادراهدر 
و حمایت  یسازیخصوص

 و بهینه دولت، ناوگان
خودروسازی  صنعت

هوشمند، توسعه فرهنگی 
 جامعه

امنیت سیستم و حفظ  نیتأم
حریم خصوصی، آشنایی با 

، نبود یهوشمند سازدانش 
فشار تحریمی، مدیریت 
 زیرساختی و آزادراهی

در  مندضابطهتعامل 

مقابل رابطه گرایی، 

رقابت در بازار، 

 مشتری پروری

مدیریت خدمات فروش بهینه، 

 ونقلحمل یسازنهیبه

 شرایط علی

 هایاستراتژ پیامدها

شرایط 

 گرمداخله

شرایط 

 یانهیزم

 پدیده مرکزی
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 عنوانبه زمینی ونقلحمل شبکه . همچنیناندشده نائل آن به و فراهم را کشور کلی توسعه

 ونقلحمل صنعت اصلی هسته هاجاده و است اجتماعی و اقتصادی اساسی توسعه محرك

 نقش دلیل به باشد فنياورانه و فنی مسائل خاطر به آنکه از بیش هاآناهمیت  هستند. البته زمینی

 نیترمهم از هاشرکت این انسانی در صنعت است. نیروی این به رونق بخشی در آنان مهم

 از یکی عنوانبه آزادراهی یهاشرکت در انسانی نیروی و ندیآیم حساببه سازمانی عوامل

 هایاستراتژ متعدد یهاپژوهش در هرچنداست.  بسیاری اهمیت دارای خدماتی یهاسازمان

 کیچیه اما پذیرفته، صورت هاجادههوشمند سازی  راستای در مختلفی رویکردهای نظری و

 ایران یهاآزادراهی اینترنت اشیا در سازادهیپ در اندنتوانسته ییتنهابه موجود نظریات این از

 موجود یهامدل کمی آزمون بر هاپژوهش این عموماً تأکید و کنند ایجاد محسوسی تغییرات

 ارائه راستای در عملاً ایران، ی ماننداجامعه در متفاوت بسترهای وجود دلیل به که بوده

 استراتژی یک یسازادهیپ دنبال به پژوهش این رونیازا. اندبوده ناکارآمد بهبود برای ییهامدل

ارائه  هاجادهبهتر هوشمند نمودن  برای مدیریت قبولقابل الگوی بتواند که بود بومی مدلی و

 بر خواسته بومی الگوی به تدوین محقق موجود، الگوهای بر تأکید بجای دلیل همین دهد. به

؛ کرد اقدام کشور ی و فناوری اطلاعاتسازراهصنعت  متخصصان و کارشناسان ذهنیت از

ی ریکارگبهی هوشمند و هاآزادراهی سازادهیپ که شودیم ختم ضیهق این به کلی نتیجه بنابراین،

و ساختار تکلیفی  هانهیهز صحیح کارا، مدیریت انسانی در شرایط عوامل هاآندر  اینترنت اشیا

 امنیت سیستم و هوشمند نمودن نیتأمفرهنگ، ایجاد زیرساخت،  بستر توسعه حاکمیت در

 در مقابل رابطه گرایی و مندضابطهرقابت در بازار، تعامل  صنعت خودروسازی با استراتژی

 کلی نتیجه . اینگرددیمو ترافیک  ونقلحملی سازنهیبهاست که منجر به  پروری مشتری

بتوان  اگر نتیجه در است، حوزه این متخصص 10اندیشه  ترکیب از جامع و کامل برآیندی

 تحولات شاهد رساند، اجرا مرحله به کشور یسازراه صنعت در را پیشنهادی الگوی این

 بود. خواهیم صنعت این بالندگی و عرصه رشد در بنیادینی
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 پیشنهادهای كاربردی

 داد نشان پژوهش این عمیق یهاافتهرا نجات داد. ی هاانسانجان  هاجادهباید با هوشمند کردن 

 شدهنیتدو بومی الگوی ازخارج  تواندینم ایران یهاآزادراهی اینترنت اشیا در سازادهیپکه 

کارا،  انسانی در شرایط عوامل هاجادههوشمند کردن  گریدعبارتبه افتد، اتفاق پژوهش این

فرهنگ، ایجاد زیرساخت،  بستر توسعه و ساختار تکلیفی حاکمیت در هانهیهز صحیح مدیریت

رقابت در بازار، تعامل  صنعت خودروسازی با استراتژی امنیت سیستم و هوشمند نمودن نیتأم

 یهاشنهادیپ نیتریاصل بنابراین؛ است پروری مشتری در مقابل رابطه گرایی و مندضابطه

 است. متمرکز بومی الگوی شدهاستخراج نهایی مقوله پانزده حول این پژوهش در کاربردی

ی به بخش اجادهی مختلف هاقسمتواگذاری  برای شرایطی ایجاد با گام اولین در -

 بر علاوه توانیم ی تشویقیهاطرحی آزادراهی با هاشرکتحمایت دولت از  خصوصی و

 بخشید. اقتصادی کشور یهابخش سایر به یاتازه جان صنعت این توسعه

ی آزادراهی برای ارتقا و توسعه هاشرکتباید فضایی در کشور ایجاد گردد تا  -

با یکدیگر رقابت کنند. از طرف دیگر با ورود تجهیزات جدید  هاجادهی هوشمند هارساختیز

فراهم شود تا با بزرگان این صنعت در جهان رقابت  هاشرکتبه کشور باید این امکان برای 

 صورت گیرد.

 انسانی . عواملشودیم مربوط انسانی منابع مدیریت به دیگر سازنده پیشنهاد یک -

 آموزش طریق از توانیم ایران در ی اینترنت اشیاسازادهیپ علی شرایط یکی از عنوانبه کارآمد

 یسالارستهیشاناکارآمد و حرکت به سمت  کارکنان حذف کارکنان و تعدیل و کارکنان

 کرد مرتفع چالشی مهم عنوانبه را مدیریتی ناپایداری توانیم دیگر اقدامی در گیرد. صورت

ی و فناوری سازراه صنعت با نخبگان بین شکاف پر کردن و مدیریت ظرفیت توسعه با و

 شد. آن باعث رونق توانیم اطلاعات،

مواردی که باید در هوشمند سازی رعایت شود امنیت سیستم و  نیترمهم از یکی -

بسیار حائز  کنندیمزیرا برای کاربرانی که از این سیستم استفاده  استحفظ حریم خصوصی 

و  هادستگاهی مبادله شده بین هادادهصحت  دیتائرای باید مرکزی ب رونیازا. استاهمیت 
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ی گردد و همچنین نقاط حساسی که احتمال نفوذ اندازراه شدهیدستکاری هادادهشناسایی 

 هکرها وجود دارد نیز شناسایی گردد.

 این یهابخش همه بین ارتباطات و سازمانی تعاملات بین ارتباط به دیگر پیشنهاد -

 مقابل در مندضابطه تعامل آن و شودیم خلاصه جمله یک در پیشنهاد نیا .گرددیبرم صنعت

 تعامل و ی آزادراهیهاشرکتهمکاری  لهیوسبه تعاملات این افزایش با است. رابطه گرایی

 این در را هاواسطه و سوداگری نقش توانیم هاآنخارجی و مشارکت با  رقبای با سازنده

 داد. صنعت کاهش

ی بخش بازاریابی سازفعالمستقیم تجهیزات و  و خرید فروش یهاواسطه حذف -

 .شودیمو رضایت مشتریان  هانهیهزباعث کاهش  هاشرکت

دارد. در سفرهای  ارتباط صنعت این مشتریان بین در ینیاعتمادآفر به دیگر پیشنهاد -

 به احترام طریق از کار این است. اساسی اصل یک مشتریان رضایت و جلب اعتماد یاجاده

 شودیم او وفاداری باعث بهتر یده یسرو کیفیت و مسافر و ارائه خدمات انگیزشی حقوق

 داشت. خواهد آن جاده از مثبتی تجربه مسافر و

 کاهش استراتژی ایران در ی هوشمندهاآزادراهتوسعه  در اساسی اصل یک -

 با ی آزادراهیهاشرکت است. حوزه این یهایتئور از بسیاری مرکزی که هسته هاستنهیهز

 این داد. نجات ورشکستگی از را رکود حال در صنعت توانندیم هانهیهز ساختارمند کاهش

 خواهد مقدور متیقارزانی سازمان، سفر هانهیهز یسازشفاف و هامتیق رهبری طریق از کار

 بود.

 کرد اشاره آزادراهی و زیرساختی مدیریت بخش به توانیم ادشدهی موارد بر علاوه -

 وجود چراکه است مرتبط بخش این بهتر مدیریت به پیشنهادها نیترمعقولاز  یکی که

 پیشنهاد که است ITS اجرای اصلی بخش تیفیباک و مناسب ی هوشمند وهارساختیز

ی جدید، هوشمند نمودن کلیه هایفنياوری قدیمی با هارساختیزبا نوسازی  گرددیم

ی تحقق شهر هوشمند نقش مهمی در نوعبهدر ارتباط هستند و  هاجادهی دیگر که با هاسازمان

 توسعه این صنعت ایفا کرد.
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 دانش با آشنایی هاآزادراهراستای هوشمند کردن  در سازنده یهاشنهادیپ دیگر از -

یات تجربه، استفاده از دانش و تجرب و دانش دادن ارتباط با گریدعبارتبه این صنعت است.

 گسترش را اینترنت اشیا زیادی میزان به توانیم کشورهای پیشرو و ارتباط با مراکز علمی دنیا

 داد.

ی خودروسازی و صنعت ساخت هاشرکتپیشنهاد دیگر توجه جدی و اهمیت دادن به  -

که باید خودروها از نظر هوشمندی طبق استانداردهای جهانی تولید گردند که  استخودرو 

 ارتباط برقرار کنند. گردندیمنصب  هاجادهبتوانند با تجهیزات هوشمندی که در 

 باشد تحریمی فشار دهندهکاهش تواندیم یالمللنیب و ملی سیاسی تعاملات گسترش -

 .کندیم وارد صنعت این ساختار بر جدی یهابیآسکه 

رشد و شکوفایی سریع هوشمند سازی شود.  سازنهیزم تواندیمتوسعه فرهنگی جامعه  -

از طریق آشنا کردن جامعه با این صنعت از همان دوران کودکی، ایجاد فرهنگ و روحیه 

ی ازسیبومی آزادراهی و تقویت توانایی داخلی کردن این صنعت و هاشرکتهمکاری بین 

 نترنت اشیا را گسترش داد.ای توانیمآن 

روی  های مختلفی برهای مختلف از جنبهقوانین و مقررات حاکم بر بخش یطورکلبه -

از  نانیاطمقابلساختاری واحد و  هیروکبنابراین باید یگذارد؛ فعالیت سازمان تأثیر می

ک ی رددگیمپیشنهاد  نیهمچن ی آزادراهی ابلاغ گردد.هاشرکتی بالادستی به هاسازمان

 گردد. ایجاد جانبههمهی مسئول برای همکاری هاسازمانسازمان ملی مشترك متشکل از 

 

 ی پژوهشهاتیمحدود

یافتن متغیرها از روش مصاحبه صورت گرفت که ممکن است  منظوربهدر این پژوهش 

 طولانی شدن زمان مصاحبه از پاسخ دادن کامل اجتناب کرده باشند. لیبه دل کنندگانشرکت

ی کیفی معیارهای روشنی برای ارزیابی کیفیت وجود هاپژوهشبرخلاف پژوهش کمی، در 

ی بدون ساختار در هادادهبا حجم انبوهی از  شدنمواجه لیبه دلممکن است پژوهشگر  ندارد و

 باشد. نکردهعملدرست  هاآنی بنددستهمعیارهای مناسب جهت تحلیل و انتخاب 
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