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چکیده 
یکي از فناوریهای نوظهوری كه پيشبيني ميشود تاثيرات شگرفي بر توسعهی جوامع داشته باشدد ،فنداوری اینترندت اشديا
ميباشد .نظر به چشماندازهای پيش روی این فناوری و تالش كشور برای توسعهی آن ،ضروری است تا برای سياستگذاری
آن اقدام گردد .نظام نوآوری فناورانه یکي از مهمترین رویکردهای پویا در سياستگذاری فناوریهای نوین ميباشد .در این
دیدگاه با تحليل كاركردهای متنوعي كه بر روی توسعهی یک فناوری تاثيرگذار ميباشند ،مسير مناسد

پيشدرفت فنداوری

تبيين مي گردد .به همين دليل بر اساس مطالعات پيشين این حوزه 10 ،عامل اصلي تاثيرگذار بر توسعهی فناوریهای نوظهور
شناسایي گردید و با استفاده از روش پویایيهای سيسدتم و دیماتدل فدازی نحدوهی اثرگدذاری عوامدل دهگانده بدر یکددیگر
شناسایي شد و تعامالت ميان این كاركردها مدل گردید 4 .عامل شکلگيری بازار ،بسيج منابع ،بهرهبرداری از رژیم موجود
و سياستگذاری و ایجاد هماهنگي بيشترین تاثير مستقيم را بر سایر عوامل دارا بودند .همچنين  5عامل سياستگذاری و ایجاد
هماهنگي ،شکلگيری بازار ،فعاليت های كارآفرینانه ،ایجاد ساختار و بسيج منابع دارای بديشتدرین تداثير بده صدورت كلدي
بودند .با توجه به محدودیت منابع در یک سيستم ،باید عمدهی توجه سياستگذار بر عواملي باشد كه بيشترین تاثير مسدتقيم
و كل و نيز بيشترین روابط و حلقههای بازخوردی را دارا ميباشند كه در این تحقيق چهار عامل شکلگيری بدازار ،بسديج
منابع ،فعاليتهای كارآفرینانه و سياستگذاری و ایجاد هماهنگي مي باشند .با توجه به ماهيت پویدای توسدعهی فنداوری ،ایدن

کلماتکلیدی :نظام نوآوری فناورانه ،سياستگذاری ،اینترنت اشيا ،پویایي سيستم ،دیماتل فازی.
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مدل ميتواند در فرایند تصميمگيری برای توسعهی اینترنت اشيا به سياستگذاران كشور یاری رساند.

موسي خاني و همکاران ،ارایهی مدل پویای تعامالت كاركردی نظام نوآوری فناورانهی اینترنت اشيا با استفاده از پویایيهای سيستم و دیماتل فازی

1مقدمه 
پيشرفت گستردهی علم و فناوری سدب

تیييدرات بزرگدي در جوامدع شددهاسدت .ظهدور فنداوریهدای جدیدد كده

مسيرهای جدیدی را در حل مسایل باز مينمایند به یکي از واقعيات جامعهی امدروزی تبددیل شددهاسدت .بندابراین
دولتها تمایل دارند تا از طریق سياستگذاری ،از این فناوریها بهرهمندد شدوند .دو رویکدرد عمدده در ایدن حدوزه
وجود دارد .دیدگاه قددیميتدر در ایدن حدوزه ،بهدرهگيدری از تجميدع جیرافيدایي در قالد خوشدههدای صدنعتي و
پارکهای علم و فناوری در توسعهی فناوریهای پيشرفته بوده است [ ،]1كه همچنان حوزهی مطالعاتي مهدم و در
حال رشدی ميباشد .رویکرد جدیدتر در توسعهی فناوریهای نوین دیددگاه نظدام ندوآوری مديباشدد ،كده خدود
دارای شاخههای مختلفي مانند نظام نوآوری منطقهای [ ،]2نظام نوآوری ملي ،نظام نوآوری بخشي و نظام نوآوری
فناورانه [ ]3ميباشد .نظام نوآوری فناورانه ،به عنوان یکي از حوزههای مطالعاتي در حوزهی مطالعات نوآوری كده
به دنبال سياستگذاری فناوریهای نوین ميباشد ،در سالهای اخير رشد قابل توجهي داشته و مورد توجده محققدين
قرار گرفتهاست.
مداخلهی سياسدتي بده منظدور توسدعهی فنداوریهدای ندوین یکدي از مهدمتدرین دسدتاوردهای ایدن رویکدرد
بودهاست .خصوصا ،در یک دهده ی گذشدته چدارچوت تحليلدي كداركردی در نظدام ندوآوری فناورانده بده عندوان
رویکرد غال

در تحليل یک فناوری و ارایهی پيشنهادات سياستي مورد توجه قرار گرفتدهاسدت .در اولدين گدامهدا

هکرت و همکاران ( )2007و نگرو و همکاران ( )2007و سدس
نظام نوآوری فناورانه استفاده نمودند كه پ

برگدک و همکداران ( )2008از ایدن رویکدرد در

از آنها استفاده از این چارچوت تحليلي بسيار مورد توجه واقع شدد و

مورد استفاده قرار گرفت [ .]5-3در این مدت محققين در مطالعات خود كاركردهای نظام ندوآوری فناورانده را بده
لحاظ تعدادی و محتوایي غنا بخشيدهاند و كاركردها و زیركاركردهای متعددی را كه بر شدکلگيدری و توسدعهی
یک فناوری اثرگذار ميباشند ،بسط و توسعه دادهاند .همچنين تحليلهای مبتني بر ساختار و تحليلهدای مبتندي بدر
ارتباط ميان ساختار ،فرآیندها و زمينه ،فرصتهای جدید مداخالت سياستي را برای دولتها فدراهم نمدودهاسدت.
همانگونه كه جاكوبسون و برگک ( )2011بيان كردهاند تحليل های مبتندي بدر نظدام ندوآوری ،ابدزاری اسدت كده
امکان شناسایي فرصتهای مداخله در سطح سيستمي را فراهم مينماید [.]6
یکي از فناوریهای نوظهوری كه به نظر ميرسد در سالهای آینده به عنوان یک فناوری عدام عمدل خواهدد
شتابان دولتها و شركتها برای عملياتيسازی پروژههای اینترنت اشديا نشدان از آینددهی نویددبخش ایدن فنداوری
دارد.
اینترنت اشيا یک پارادایم نوظهور برای اتصال تجهيزات فيزیکي ،با هدف یکسارچهسازی بيواسدطهی دنيدای
فيزیکي به سيستمهای كامسيوتری است كه منجر به كارایي بيشتر ،كاربردهای جدید و رشد اقتصادی مديشدود [.]7
چندین شي فيزیکي ميتوانند در اینترنت اشيا با یکدیگر مرتبط شده و دادههدا را بدر بسدتر اینترندت تبدادل كدرده و
جمعآوری نمایند .اینترنت اشيا حوزههای كاربردی متنوعي دارد ،حوزههایي مانند پایش هوشدمند ترافيدک ،خانده
هوشمند ،تجهيزات پوشيدني ،صنایع و شهر هوشمند .در یک محيط اینترنت اشيا ابری ،از پلتفدرمهدای ابدری بدرای
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نمود و تاثير بسيار باالیي بر بهرهوری اقتصاد و صنایع خواهدد گذاشدت ،فنداوری اینترندت اشديا مديباشدد .حركدت
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ذخيرهسازی دادههای سنسورهای اینترنت اشيا استفاده ميشود .این محيط به شددت قابليدت مقيداسپدذیری دارد و
پردازش بالدرنگ رخدادها را ميسر ميسازد كه در برخي از شرایط (برای مثال در كاربردهدای پدایش و مراقبدت)
جنبهی حياتي دارد .بنابراین ،كاربردهای مبتني بر اینترنت اشيا به یکي از بخشهای ضروری زندگي روزمدرهی مدا
تبدیل ميشود [.]8
اینترنت اشيا یکي از پویاترین حوزهها را در چشدماندداز فنداوری اطالعدات ارایده كدردهاسدت .علدت آن نيدز
یکسارچهسازی فناوری هدای بسديار نداهمگون و نيدز ظهدور كاربردهدای جدیدد مبتندي بدر فنداوری اینترندت اشديا در
حوزههای مختلف است .حوزههایي شامل شهر هوشمند ،ساختمانهای هوشمند ،سيستمهای سدالمت الکترونيدک،
سيستمهای ساخت و توليد هوشمند و سيستمهای حمل و نقل هوشمند [.]9
ظهور اینترنت اشيا الگوی تفکر سنتي را ارتقا ميدهد و امکان اتصال بسياری از اشيا موجود در محديط -اگدر
نگویيم همه -را در چارچوت شدبکه فدراهم مدي آورد .ایدن فنداوری ،خودروهدا ،لدوازم خدانگي و سدایر تجهيدزات
الکترونيکي را بر روی شبکه به یکدیگر متصل مينماید كه در نتيجه برای بشر زندگي هوشمندانهتری را به ارمیان
ميآورد .سيستم امکان شناسایي ،موقعيتیابي ،رهگيری و نظارت بالدرنگ خواهد داشت و بده صدورت خودكدار
در برابر وقایع پاسخ خواهد داد.]10[ .
در كمتر از یک دهه از مطرح شدن این مفهوم ،در سال  2008تعداد اشيایي كه باهم مرتبط بودند از جمعيت
كره زمين فراتر رفت و پيشبيني مديگدردد كده تدا سدال  2020تعدداد آنهدا حدداقل بده  50ميليدارد و حدداكثر بده
حدود 100ميليارد شي متصلبههم برسد [ .]11در آیندهی نزدیک ،اینترنت اشديا در زنددگي روزمدرهی مدا رسدو
خواهد كرد .بر اساس پيشبيني سيسکو سيسدتمز 1تدا سدال  2020نزدیدک بده  50ميليدارد تجهيدز دارای آی پدي در
اینترنت خواهيم داشت كه به معنای یک فرصت  14/4تریليون دالری در كس

و كار ميباشد .پيشبيني مديشدود

كه همهی مشاغل از اینترنت اشيا تاثير بسذیرند [.]12
توسعهی این فناوری در كشور مورد توجه سياستگذاران حدوزهی فنداوریهدای پيشدرفته قدرار گرفتدهاسدت و
تالشهایي برای تدوین استراژی و نقشهی راه برای آن صورت پذیرفتهاست ،برای مثال مي توان به پروژه «تددوین
نقشهی راه فناوری اینترنت اشيا» توسدط پوو هشدگاه ارتباطدات و فنداوری اطالعدات اشداره نمدود .در همدين راسدتا،
معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری نيز اقدام به تهيهی فهرست محصوالت داندشبنيدان در حدوزهی فنداوری
عالي فضای مجازی شامل «الزامات حاكم بر اینترنت اشيا در شبکه ی ملي اطالعات» و «تقسيم كدار ملدي توسدعهی
اینترنت اشيا در شبکهی ملي اطالعات» اشاره نمود .این موارد نشاندهندهی اهميت این فناوری در آینددهی كشدور
است.
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3

1

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2022-01-20

اینترنت اشيا نموده است .همچنين مي توان به اسناد كالن تصوی

شده در رابطه با فناوری اینترنت اشيا در شدورای

موسي خاني و همکاران ،ارایهی مدل پویای تعامالت كاركردی نظام نوآوری فناورانهی اینترنت اشيا با استفاده از پویایيهای سيستم و دیماتل فازی

2پیشینهتحقیق 
نظام نوآوری فناورانه به عنوان یکي از زیرشاخههای رویکرد نظامهای نوآوری مطرح شد .اولين دیدگاهي كده در
این رویکرد مطرح شد نظام ملي نوآوری بود .نظامهای نوآوری اهميدت تعامدلهدای «نظداممندد» ميدان مولفدههدای
مختلف اختراعات ،تحقيق ،تیيير فني ،یادگيری و نوآوری را به طوركامال روشن بيان ميكنند .همچنين ،نظامهدای
ملي نوآوری نقش محوری دولت را به عنوان عامل هماهنگكننده برجسته ميسازند .جذابيت ویدوه ایدن رویکدرد
برای سياستگذاران در بازشناسي لزوم وجود سياستهای مکمل ،توجه به ضعفهای موجود در سيسدتم و در عدين
حال تبيين جایگاه ملي اغل
پ

این نهادها بود [.]13

از آن رویکردهای دیگری همچون نظام بخشدي ندوآوری و نظدام منطقدهای ندوآوری نيدز مطدرح شددند

[ .]15،14جاكوبسون و برگک ( )2011با بررسي مطالعات پيشين بيان ميدارند كه دیدگاه نظام نوآوری در اواسط
دههی  80با هدف پاسخ به نارسایيهای موجود در اقتصاد نئوكالسيک و اشداعهی نئدوليبراليزم در بحد هدایي كده
پيرامون سياست صنعتي در اروپا مطرح بود شکل گرفت .آنها بيان ميدارند اگر چه نظامهای ندوآوری مختلدف در
مرزهای خود با یکدیگر اختالف دارند ،اما یک نظام نوآوری كه بر یدک فنداوری خداص متمركدز شددهاسدت در
زمينهای از سطوح مختلف ،ملي ،منطقهای و بخشي قرار گرفتهاست [.]6
در برخي مقاالت ،مقاله كارلسون و استنکویتز ( )1991به عنوان اولدين گدام در معرفدي مفهدوم نظدام فناورانده
نوآوری مطرح ميشود [ . ]20-16 ،3،5اگدر چده در آن مقالده صدراحتا از عبدارت نظدام ندوآوری فناورانده اسدتفاده
نشده است اما محققين بعدی از تعریدف موجدود در ایدن مقالده در رابطده بدا نظدامهدای فناورانده اسدتفاده كدردهاندد.
كارلسون و استنکویتز ( )1991نظامهای فناورانه را چنين تعریف نمودهاند:
شبکهای پویا از عوامل كه در یک ناحيهی اقتصادی/صنعتي تحت زیرساختهای نهادی خداص بدا یکددیگر
در تعامل بوده و در توليد ،انتشار و بهرهبرداری از فناوری سهيم هستند [.]21
دو چارچوت تحليل عمده در نظام نوآوری فناورانه وجود دارد .یکي چارچوت تحليل سداختاری و دیگدری
چارچوت تحليل كاركردی .در مدورد ارتبداط كاركردهدا بدا سداختارها ،برخدي از محققدين اسدتدالل مديكنندكده
كاركردها باید فرآیندهای ساختارساز قلمداد شوند (به طورمثال [ .)]23 ،22از ایدن منظدر ،كاركردهدا فرآینددهایي
هستندكه توسعه ساختارهایي نظير بازیگران جدیدد ،زیرسداختهدا یدا نهادهدا را شدکل مديدهندد .برخدي دیگدر از
روشهای تشخيصي استفاده نمود« :كاركردها ،حالت یک نظام نوآوری خاص را در یک لحظه مشدخ

از زمدان

نشان ميدهند» [ .]24برخي محققين معتقدند رویکدرد كداركردی و سداختاری دو روی یدک سدکه هسدتند [ ]20و
رویکرد كاركردی به عنوان مرحله ی واسطي ميدان تحليدل سداختاری و سياسدتگذاری بدرای سياسدتگذاران عرضده
شدهاند .ب رخي دیگر از محققين ،معتقدندد كده در هنگدام تحليدل یدک نظدام ندوآوری فناورانده بایدد بده دو جنبدهی
كاركردی و ساختاری سيستم توجه نمود و به منظدور تركيد

آنهدا بدا یکددیگر پيشدنهاداتي ارایده نمدوده و تدالش

نمودهاند تا هر كاركردسيستم را از طریق شکستهای سيسدتمي بده یدک نارسدایي سداختاری مدرتبط نمایندد [.]25
كاراناسيوس و پاركر ( )2018بر اساس مطالعدهی وبدر و روهراچدر ( )2012و وولتدویي
4
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محققين بيان ميدارند كه كاركردها ویوگيهای درحال ظهور یک نظام نوآوری هسدتند كده مديتدوان از آنهدا در
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مي دارند به منظور درک دقيق یک نظام نوآوی فناورانده بایدد یدک تحليدل تركيبدي از سداختار و كاركردهدای آن
انجام داد تا از طریق شناسایي شکستهای سيستمي بتوان برای توسعهی آن چارهجویي نمود [.]28-26
در مقاالت متعددی از رویکرد نظام نوآوری فناورانه در كشورهای در حال توسعه استفاده شده اسدت ،بدرای
مثال ميتوان به بررسي فناوری پيل سوختي در تایوان [ ،]29بومشناسي كشداورزی در نيکاراگویده [ ،]30تجهيدزات
ارتوپدی در آفریقای جنوبي [ ،]31فناوری هضم بيولدوژیکي در پاكسدتان [ ،]32صدنایع ارتباطدات در چدين [ ]33و
انرژی بادی در چين و برزیل [ ]34اشاره نمود.
از این رویکرد در ایران نيز استفاده شده است كه برای مثال ميتوان به بررسي صنایع پتروشيمي [ ،]35نفت و
گاز [ ،]36هيدروژن و پيل سوختي [ ]39-37اشاره نمود.
تاكنون ،محققان مختلف دستهبندیهای متفاوتي از كاركردهای نظامهای نوآوری ارایه نمودهاند .برای اولين
بار در تحقيقات حوزه نظام نوآوری توسط جانسون ( )1998با معرفي  8كاركرد مجموعدهای از كاركردهدا مطدرح
شدند .پ

از او ریکنده ( )2000نيدز مجموعدهای از كاركردهدا را مطدرح نمدود ،جانسدون ( )2001نيدز مجموعدهی

كاركردهای دیگری را منتشر نمود .محققان دیگری همچون ادكویيست ( ،)2004كارلسون و همکداران ( )2005و
هکرت و همکاران ( )2007نيز مجموعهای از كاركردها را معرفي نمودندد [ .]4هکدرت و همکداران ( )2007بدرای
اولين بار رویکرد كاركردی را تحت عنوان نظام نوآوری فناورانه استفاده نمودند كده پد

از آنهدا اسدتفاده از ایدن

چارچوت تحليلي بسيار مورد توجه واقع شد و مورد استفاده قرار گرفدت [ .]5همدانطدور كده برگدک و همکداران
( )2008بيان ميدارند ،تعداد كاركردها تا حدود زیادی دلبخواهانه و مبتني بر مطالعات پيشين محققدان ایدن حدوزه
صورت پذیرفتهاست [.]23
با بررسي تحقيقات مختلف مشاهده ميشود كه موارد متعددی به عندوان كاركردهدای اصدلي نظدام ندوآوری
فناورانه مطرح شدهاند .مواردی مانندد توسدعهی داندش ،انتشدار داندش ،فعاليدتهدای كارآفرینانده ،جهدت دهدي بده
تحقيقات ،شکلگيری بازار ،مشروعيتبخشي و بسيج منابع كه توسط هکرت و همکاران ( )2007مطدرح شددهاندد
[ ،]5در بيشتر مطالعات مورد استفاده قرار گرفتهاند .سایر محققين مواردی مانند توسدعهی اثدرات خدارجي مثبدت و
سداخت محصدوالت [ ،]23تبددادل داندش [ ،]40تداثيرات سياسددي و اجتمداعي سدطح بدداالتر [ ،]41توسدعهی سددرمایه
اجتماعي [ ،]42ایجاد ظرفيت انطباقي [ ،]43انتظارات و انتخاتهای فناوری و واسطهگری عالیق و البيگدری []44
در این تحقيق بر اساس مطالعات پيشين این حوزه ،با یکسارچهسازی و توسعهی كاركردها تالش شدهاست تدا
تمامي ابعاد الزم برای توسعهی یک فناوری در نظر گرفته شود .در نتيجه  10عامدل اصدلي تاثيرگدذار بدر توسدعهی
فناوریهای نوظهور شناسایي شدهاند كه در ادامه به توضيح مختصر هر یک از آنها ميپردازیم.
توسعه ،تبادل و انتشار دانش (:)F1
دانش نقشي كليدی در هر نظدام ندوآوری فناورانده دارد .ایدن كداركرد را مديتدوان بده عندوان سدوخت نظدام
نوآوری فناورانه در نظر گرفت [ .]45پ

از خلق دانش ،انتشار آن در كل سيستم به منظور بهرهبرداری حدداكثری

از آن بسيار مهم خواهد بود و به بلوغ سيستم كمک خواهد كرد .تبادل دانش خصوصا در سطح بينالمللدي امکدان
5
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را اضافه نمودهاند.

موسي خاني و همکاران ،ارایهی مدل پویای تعامالت كاركردی نظام نوآوری فناورانهی اینترنت اشيا با استفاده از پویایيهای سيستم و دیماتل فازی

سرعت بخشيدن به توسعهی فناوری را فراهم ميآورد و با توجه به درهدمتنيددگي هدر چده بيشدتر اقتصدادها امکدان
جبران عق

ماندگي در فناوریها را ميسر ميسازد.

فعاليتهای كارآفرینانه (:)F2
این كاركرد به بررسي حركت یک نظام نوآوری فناورانه به سوی پيادهسازی فناوری ميپردازد و موفقيتهدا
در شکلگيری شركتها ،محصوالت و كاربردهای جدید را مدنظر قرار ميدهد .هرچه فعاليدتهدای كارآفرینانده
بيشتر و موفقتر باشند امکان شکلگيری بازار و موفقيت فناوری به تبع آن بيشتر خواهد بدود و مشدروعيت فنداوری
در جامعه بيشتر خواهد شد .این كاركرد به دنبال یافتن كاربردها و بازارهای جدید برای فناوری است [.]46
جهتدهي به تحقيقات (:)F3
این كاركرد به مجموعه اقداماتي كه یدک دیددگاه مشدترک از آینددهی فنداوری و توسدعهی آن را در ميدان
آحاد جامعه ایجاد مينمایند ،مي پردازد .به بيان دیگر این كاركرد یک فرایند انتخات كه بر اساس آن راهحلهدای
نوآورانه مورد ارزیابي قرار ميگيرند و منجر به پذیرش فناوری در جامعه ميشوند را در بر ميگيدرد [ .]26هرچندد
حضور دولت و تعيين اهداف فناورانه نقش مهمي در این زمينه ایفا ميكند ،اما از نقدش مصدرفكننددگان و خدود
صاحبان فناوری نباید غفلت نمود .با توجه به محدودیت منابع در هر سيستم این كاركرد جهت اصدلي تحقيقدات و
حركت سيستم در مسير توسعهی خود را تحدت تداثير قدرار مديدهدد و مسدير حركدت را بدرای بدازیگران مختلدف
مشخ

مينماید.
شکلگيری بازار (:)F4
تمركز اصلي در این كاركرد ایجاد تقاضا برای فناوری توليد شدهاست .از آنجایي كه فناوریهای جدیدد در

برابر فناوریهای قدیمي در ابتدا از توان رقابتي پایين تری برخوردار هستند بندابراین بایدد تدالش نمدود تدا بدا ایجداد
بازارهای گوشه ،امکان افزایش سهم بازار را برای آنهدا فدراهم نمدود [ .]47در همدين راسدتا تدالش مديشدود تدا بدا
اقدامات مختلف رقابتپذیری این فناوری در مقایسه با سایر فناوریهدا بداال رفتده و جدذابيت مصدرف آن افدزایش
یابد .هنگامي كه فناوری از مرحلهی كودكي خود خارج ميشود ،ایدن كداركرد مهدمتدرین كداركرد در توسدعهی
فناوری خواهد بود و تا زمان افول فناوری بيشترین نقش را برعهده خواهد داشت.
بسيج منابع (:)F5
اختصاص داد احتمال موفقيت آن بيشتر خواهد بود .این كاركرد به عنوان توانمندساز عمل مينماید و پيدادهسدازی
مناس

سایر كاركردها نيز وابسته به این كاركرد ميباشد [ .]48صورتهای مختلفي از مندابع وجدود دارندد كده در

این كاركرد باید مورد توجه قرار گيرند .نقش دولت به عنوان فراهمكننده و یا تسهيلكننده در دسترسي به بسياری
از منابع كليدی ميباشد .با توسعه ی هرچه بيشدتر فنداوری ،نقدش بخدش خصوصدي در تدامين مندابع مختلدف بيشدتر
ميشود ،اما كماكان نياز به حضور موثر دولت در بسيج منابع خواهد بود.
مشروعيتبخشي (:)F6
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محدودیت منابع ،مانع اصلي در عدم توفيق فنداوری هاسدت .هرچده مندابع بيشدتری را بتدوان بده یدک فنداوری
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وجود حاميان قدرتمند برای یک فناوری در درون دولت ،بخش خصوصي و جامعه نقش مهمي در توسعهی
یک فناوری دارد .پذیرش فناوری در جامعه و تطابق آن با نهادهای مرتبط ،نقشي حياتي در موفقيت یدک فنداوری
دارد [ .]49از آنجایيكه یک فناوری نوظهور ممکن است منافع گروههای ذینفوذ فعلي را به خطر اندازد ،معمدوال
مخالفتهایي با آن در بخشهای مختلف شکل ميگيرد .لذا این كاركرد به تحکيم پایههای این فناوری در جامعده
و در ميان گروههای ذینفوذ ميپردازد.
سياستگذاری و ایجاد هماهنگي (:)F7
مهم ترین موضوع در این كاركرد ،ایجاد یدک سداختار سياسدتي چابدک و منعطدف بده منظدور راهبدری كدل
بازیگران در توسعهی یک فناوری است .در این كاركرد تالش ميشود تا با ایجاد هماهنگي در بخشهای مختلف
و ميان بازیگران مختلف نيروهای موجود در توسعهی فناوری را همافزا نمود و با مشاركت فعال همهی بازیگران و
با رعایت اصول سياستگذاری خوت [ ،]50مسير توسعهی فناوری را به طور مستمر بهبود بخشيد.
ایجاد ساختار (شبکه ونهادهای واسط) (:)F8
توسعهی فناوری نيازمند شکلگيری ساختارهای متعددی ميباشد .از مهدمتدرین ایدن سداختارها مديتدوان بده
شبکهها و نهادهای واسط اشاره نمود .این نهادها از طریق ایجاد همراستایي ميان بدازیگران مختلدف نظدام ندوآوری
شامل :سياستگذاران ،كارآفرینان ،سرمایهگذاران ،توليدكنندگان و مصرفكنندگان نقش مهمي در توسعهی یدک
نظام نوآوری فناورانه ایفا ميكنند [ .]51بنابراین شکلگيری و وجود شدبکههدا و نهادهدای واسدطي كده بدا ارایدهی
خدمات تخصصي خود به فناوران زمينهساز رشد و حضور موفق آنها در بازار ميشدوند یکدي از مهدمتدرین اركدان
پيشرفت فناوریهای نوظهور ميباشد.
تضعيف رژیم حاكم (:)F9
همانطور كه در كاركرد مشروعيتبخشي اشاره شد ،معموال رژیم حاكم سعي در مقابله بدا فنداوری نوظهدور
دارد ،از همين رو كاركرد مشروعيتبخشي بده منظدور ایجداد ایدتالفهدای حمدایتي بدرای فنداوری نوظهدور دیدده
شدهاست .اما در بسياری موارد این موضوع به تنهایي كافي نيست و همانطور كه ميلن و فارال ( )2013و كيویمدا و
كرن ( )2016اشاره نموده اند ،ضروری است تا از رژیم حاكم مشروعيتزدایي شده و حمایتها از آن كاسته شود
[ 52و  .]53همچنين با قرار دادن فشار بر روی رژیم حاكم از طریق مالياتهدا ،محددودیت واردات یدا محددودیت
بهرهبرداری از رژیم حاكم (:)F10
هر چند در بيشتر موارد رژیم حاكم تمایل به تیيير ندارد اما با این وجود ميتوان ظرفيدتهدای بسديار مناسدبي
در رژیم حاكم برای توسعهی فناوری نوظهور یافدت .ماكيتيده و همکداران ( )2018شدرایطي كده در ذیدل آن یدک
بخش ميتواند تاثيرات مثبتي بر توسعه ی نظدام ندوآوری فناورانده بگدذارد را مطدرح نمدوده و برخدي كاركردهدا و
سياست هدای حمدایتي بدرای ایدن منظدور را بيدان نمدودهاندد [ .]49بندابراین در كندار تضدعيف رژیدم موجدود ،بایدد
ظرفيتهای آن را برای توسعهی فناوری جدید اهرم نمود و از آن استفاده نمود .مواردی مانند درگيركدردن رژیدم
7
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استفاده از فناوری ،آنها را به تیيير وادار نمود.
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حاكم در توسعهی فناوری جدید ،استفاده از زیرساختها و منابع آن در این امر و بهرهگيری از فنداوری جدیدد در
رفع مشکالت رژیم حاكم ميتواند به توسعهی نظام نوآوری فناورانه سرعت بخشد.
3روشتحقیق 


پویاییهایسیستم 

روش

پویایيهای سيستم توسط جي فارستر در دانشکده مدیریت سوالن دانشگاه ام آی تي 1طي دهه  1950توسعه پيدا
كرد تا به حل مسایل مدیریتي كمک كند [ .]54پویایيهای سيستم یک روششناسي برای شبيهسازی ،تحليل و
ارتقای سيستمهای پویای اجتماعي ،اقتصادی و مدیریتي ،با استفاده از یک دیدگاه بازخوردی است [.]55
پویایيهای سيستم روش های مناسبي را برای شناسایي الگوی رفتاری سيستم در پرتو تفکر سيستمي ،معرفي
مينماید و به عالوه كاربردهای متنوعي در تحليل سيستمها به خصوص سيستمهای اقتصادی-اجتماعي (اقتصاد
ك الن ،خرد و تورم) ،فني مهندسي (مکانيک سياالت ،برق و  ،)...سياسي (مدل روابط بين الملل ،مدل تاثيرات
جنگ و صلح) ،فرهنگي و اجتماعي (مدلهای توسعهی شهری ،سياستگذاری علوم و  )...را ارایه ميدهد [.]56
مدوز 2و همکاران ( ،)1974طبقهبندیای از مدلهای خروجي 3در پویایهای سيستم ارایه كردهاند كه عبارتند از:


مطلق با پيشبينيهای دقيق



شرطي با پيشبينيهای دقيق



شرطي با پيشبينيهای غيردقيق [.]57

از آنجایي كه پویایيهای سيستم در وهله اول روشي برای مدلسازی سياست و كس

و كار از طریق شبيهسازی

است [ ،]58تمركز اصلي آن بر دسته سوم این مدلهاست:
مدلهای شبيهسازیای كه پيشنمایيهایي مشروط و غيردقيق از رفتار پویا را فراهم ميآورند .این امر به این دليل
است كه نظامهای اجتماعي و تجاری بر حس


ماهيت خود ،به صورت مطلق ،غيرقابل پيشبيني هستند.

روشدیماتلفازی 

دیماتل روشي است جامع كه از آن برای ایجاد و تجزیه تحليل یک مدل ساختاری كه شامل روابط علي و معلولي
ميان عوامل پيچيده ميباشد ،استفاده ميگدردد [ .]59كداربرد روش دیماتدل بسديار گسدتردهاسدت و در بسدياری از
فناوری [ ،]60ارزیابي شایستگيهای اصلي ،تجزیه و تحليل راهحلها ،برنامهریزی صنعتي ،تجزیده و تحليدل مسدایل
تصميمگيری در سطح جهاني و  .]61[ ...همچنين این روش قابليدت تركيد

شددن بدا سدایر روشهدا مانندد فرایندد

تحليل شبکهای را داراست كده در بسدياری از تحقيقدات مدورد اسدتفاده قدرار گرفتدهاسدت [ .]63 ،62ایدن روش را
ميتوان در چهار مرحله زیر خالصه نمود:

1

MIT Solan School of Management
Meadows
3
Outputs models
2
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حوزهها مورد استفاده قرار گرفتهاست؛ حدوزههدای مختلفدي مانندد ارزیدابي مزیدت رقدابتي در پدارک هدای علدم و
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 -1محاسبه ماتری

متوسط :اگر بخواهيم نظرات  Hخبدره را در رابطده بدا  nعامدل اسدتخراج نمدایيم ،از هدر خبدره

ميخواهيم تا نظر خود در رابطه با ميزان تاثيری كه عامل  iبدر عامدل  jمديگدذارد را بيدان نمایدد .مقددار مقایسدات
زوجي ميان هر دو عامل كه با  aijنمایش داده ميشود به صورت یک عدد صحيح از  0تا  = 0( 4بيتاثير تا عدد 4
= تاثير بسيار زیاد) خواهد بود .امتيازات داده شده توسط هر خبره یک ماتری

ندامنفي  n×nرا بده وجدود خواهدد

آورد كه آن را به صورت زیر نمایش ميدهيم:
X k  [ xijk ],1  k  H

( )1

لذا  X H ،... ، X 2 ، X 1ماتری های پاسخ هر یک از  Hخبره ميباشدند و هدر عنصدر مداتری
k
است كه به صورت  xijنمایش داده ميشود .مقادیر روی قطر ماتری

در آخر ميتوانيم مقدار ماتری

 Xkعددد صدحيحي

پاسخ هر خبره  Xkبرابر صدفر خواهدد بدود.

متوسط  Aرا برای نظرات همهی خبرگان با محاسبه ميانگين از امتيازات داده شده

توسط فرمول زیر محاسبه نمایيم:
H

x

k
ij

( )2
همچنين به ماتری

متوسط ]  ، A  [aijماتری

k 1

1
H

aij 

رابطه مستقيم اوليه نيز گفته ميشود A .نشاندهندهی تاثير مستقيم

اوليهای است كه بر سایر عوامل اعمال و یا از آنها دریافت ميشود.
 -2محاسبه ماتری
ماتری

رابطه مستقيم اوليه نرمال شده  Dاز طریق نرمال كردن

رابطه مستقيم اوليه نرمال شده :ماتری

متوسط  Aبه صورت زیر به دست ميآید:

n
n


s  max  max  aij , max  aij 
( )3
1 j  n
i 1
 1i n j 1

A
( )4
D
s
باید توجه داشت كه مجموع هر ردیف از ماتری  Aمانند  Iنشاندهندهی تاثير مستقيم كل فاكتور  iاسدت كده بدر
n

سایر عوامل اعمال ميشود ،بنابراین  max  aijنشاندهندهی تاثير مستقيم كل عامل با بيشترین تداثير مسدتقيم بدر
j 1

1i  n

سایر عوامل است .به همين شکل مجموع هر ستون از ماتری

 Aمانند  Iنشاندهندهی تداثير مسدتقيم كدل دریافدت

n

i 1

توسط عامل از سایر عوامل ميباشد .ماتری
هر عنصر  d ijماتری
 -3محاسبه ماتری

( )6

 Dاز طریق تقسيم هر عنصر ماتری

 Aبر مقدار  sبه دست مديآیدد.

 Dميان  0تا  1مي باشد.
رابطه كل :كاهش پيوسته اثر غيرمستقيم مسایل در توانهای باالتر ماتری

 D∞ ،...همگرایي جواتها برای ماتری
( )5

1 j  n

معکوس را تضمين مينماید .باید توجه داشت كه:
lim Dm  [0]nn

m

lim( I  D  D2  D3  ...  Dm )  ( I  D)1

m

9

 Dمانند ، D 3 ، D2
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شده توسط عامل  iاز سایر عوامل ميباشد كه  max  aijنشاندهنده بيشترین تداثير مسدتقيم كدل دریافدت شدده
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همچنين « »0یک ماتری

تهي  n×nو  Iیک ماتری

واحد  n×nمي باشد .ماتری

رابطده كدل  Tیدک مداتری

 n×nخواهد بود كه به صورت زیر تعریف ميشود:
T  [tij ], i, j 1, 2,..., n

( )7

T = D + D2 + ... + Dm  D( I  D  D2  ...  Dm-1) = D(I - D)1, m  
 rو  cرا نيز به صورت یک ماتری  n1تعریف مينمایيم كه نمایانگر مجموع ردیدفهدا و سدتونهدای مداتری

رابطه كل خواهد بود:
 n 
r  [ri ]n1    tij 
 j 1 n1
 n 
c  [c j ]1n    tij 
 i 1  1n

( )8
( )9
 riبرابر مجموع iامين ردیف از ماتری

رابطه كل  Tميباشد .بنابراین  riنشاندهندهی تاثير كدل عامدل  iمديباشدد

كه بر سایر عوامل اعمال شدهاست .این تاثير شامل تاثير مستقيم و غيرمستقيم ميباشد cj .برابر مجموع jمدين سدتون
از ماتری

رابطه كل  Tميباشد .بنابراین  cjنشاندهندهی تاثير كلي ميباشد كده عامدل  jاز سدایر عوامدل دریافدت

كردهاست .این تاثير شامل تاثير مستقيم و غيرمستقيم ميباشد .بنابراین هنگامي كه  j = iباشد آنگداه ) (ri+ciبرابدر
تاثير كل اعمال شده و دریافت شده توسط عامل  iميباشد .به بيان دیگر ) (ri+ciنشداندهنددهی درجدهی اهميدت
عامل  iدر سيستم ميباشد .همچنين ) (ri-ciنشاندهندهی تاثير خالصدي اسدت كده عامدل  iدر كدل سيسدتم اعمدال
ميكند .هنگامي كه ) (ri-ciمقداری مثبت باشد به معنای آن است كده عامدل  iدر كدل یدک عامدل تاثيرگدذار در
سيستم ميباشد و هنگامي كه ) (ri-ciمقداری منفي باشد به این معناست كه عامل  iدر كدل یدک عامدل تاثيرپدذیر
در سيستم ميباشد [.]64
 -4تعيين مقدار آستانهای و به دست آوردن نقشه تاثير-رابطه :در بسياری از تحقيقات بده منظدور نشدان دادن رابطده
ساختاری ميان عوامل ،در عين حفظ پيچيدگي سيستم در حد قابل كنترل ،نياز اسدت كده مقددار آسدتانهای  pرا بده
گونهای تعيين نمایيم كه تنها تاثيرات قابل چشم پوشي در ماتری

 Tرا فيلتر نماید .تنها تاثيراتي در ماتری

 Tكده

بزرگتر از مقدار آستانهای ميباشند بایستي انتخات شده و در نمودار نقشه تاثير -روابدط ( )IRMیدا روابدط علدي


منطقفازی 

مجموعههای فازی برای اولين بار توسط زاده در سال  1965معرفي شد .این نظریه یک ابزار ریاضياتي جدید برای
كار با عدم قطعيت اطالعات فراهم نمود .از آن زمان تدا كندون ایدن نظریده بده خدوبي توانسدتهاسدت توسدعه یابدد و
كاربردهای موفق واقعي بسياری پيدا كند .در تعامل با ابهام افکار و بيان انساني ،نظریه مجموعه فازی بسيار راهگشا
ميباشد .به خصوص ،هنگام كار با نارسایيهای موجود در فرایند تخمينهای زباني ،تبدیل عبارات زباني به اعدداد
فازی بسيار مفيد ميباشد .یک متیير زباني ،متیيری است كه مقدار آن دارای شکل یک عبارت یدا جملده در زبدان
10
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نمایش داده شوند .معموال این مقدار آستانهای توسط خبرگان تعيين ميشود [.]65

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن1 -21 )1399( 67 ،

طبيعي ميباشد [ .]66در عمل ،مقادیر زباني ميتوانند با استفاده از اعداد فازی نشدان داده شدوند ،كده اعدداد فدازی
مثلثي مرسومترین آنها ميباشند.


عددفازیمثلثی 

اعداد فازی زیر مجموعهای از اعداد حقيقي هستند كه در واقدع از ایدده فاصدله اطميندان بسدط یافتدهاندد .بدر اسداس

تعریف ،عدد فازی  Aروی  Rیک عدد فدازی مثلثدي ( )TFNاسدت هرگداه تدابع عضدویت ] ,
،  A ( x) : R  [01

بهصورت زیر باشد كه  Lو Uبه ترتي

( x  L) ( M  L), L  x  M

 A ( x)  (U  x) (U  M ) M  x  U
0
otherwise


()10


حد پایين و باالی عدد فازی  Aميباشند [.]67

کاربردمنطقفازیدرروشدیماتل 

یکي از مسایل در استفاده از روش دیماتل به دست آوردن اندازه تاثير مستقيم ميان هر دو عامل ميباشدد .انددازهی
این امتيازات همواره با استفاده از پيمایش خبرگان به دسدت مديآیدد؛ امدا در بسدياری از مدوارد قضداوت افدراد در
تصميمگيری غيرواضح ميباشد و اندازه گيری آنها بدا اسدتفاده از مقدادیر عدددی دقيدق ميسدر نمديباشدد؛ بندابراین
استفاده از منطق فازی در كار كردن با مسایلي كه از مشخصههایشان ابهام و عدم دقت مي باشد ،ضروری ميباشد.
از این رو ،نياز به توسعه روش دیماتل با استفاده از منطق فازی به منظور تصميمگيری بهتر در محيط فازی احسداس
ميشود.
به منظور استفاده از منطق فازی در روش دیماتل باید در گام نخست این روش كه در آن نظرات خبرگان در رابطه
با ميزان تاثير عوامل بر یکدیگر احصا ميشوند از خبرگان درخواست نمود تا بدر اسداس متیيرهدای زبداني تعریدف
شده پاسخ دهند .برای غلبه كردن بر ابهامات ارزیابيهای انساني ،از متیير زباني «تاثير» بدا اسدتفاده از پدنج عبدارت:
خيليزیاد ،زیاد ،كم ،خيليكم و بيتاثير كه به صورت اعداد فازی مثلثي مثبت ) (lij,mij,rijبيان ميشدوند [– ]68
همانگونه كه در جدول  1نشان داده شدهاسدت -اسدتفاده مدي شدود .پد
ميانگينگيری فازی ،ماتری

متوسط فازی را محاسبه مينمایيم .سس

مقادیر فازی به اعداد غيرفازی ماتری

از اخدذ نظدرات خبرگدان ،بدا اسدتفاده از
بدا اسدتفاده از روابدط موجدود بدرای تبددیل

مقادیر متوسط نهایي به دست ميآید .ادامه روندد همانندد آنچده كده پيشدتر

توضيح داده شد ميباشد [.]69
عبارتهایزبانی


اعدادفازیمثلثی

()0/75،1،1

تاثير خيليزیاد

()0/5،0/75،1

تاثير زیاد

()0/25،0/5،0/75

تاثير كم

()0،0/25،0/5

تاثير خيليكم

()0،0،0/25

بيتاثير

بنابراین اگر  pپاسخدهنده داشته باشيم به تعداد پاسخدهندگان ،ماتری های فازی  z1, z2 ,..., z pخواهيم داشدت .در
11
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جدول .1مقياس زباني فازی
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نتيجه ماتری

ميانگين فازی با استفاده از رابطه ( )11محاسبه ميشود:
1
2
p
) z  ( z  z  ...  z

()11

p
به منظور دیفازی كردن مقادیر ،از روش  CFCS1استفاده ميشود .روش  CFCSبراساس محاسبه مقادیر راست و

چپ با استفاده از مينيمم و ماكسيمم فازی ميباشد .در این روش مقدار نهایي به عنوان یک متوسط وزني مطابق بدا
تابع عضویت تعریف ميشود [ .]70اگر ) (lij,mij,rijنشاندهندهی ميزان تاثير معيار  iبدر روی معيدار  jدر مداتری
فازی رابطه مستقيم اوليه باشد؛ آنگاه روش  CFCSرا ميتوان در مراحل زیر خالصه نمود:
گام نخست نرمالسازی ميباشد:
xlij  (lij  min lij ) /  max
min

()12

xmij  (mij  min lij ) /  max
min

 max
min  max rij  min lij

xrij  (rij  min lij ) /  max
min

در گام دوم به محاسبهی مقادیر سمت راست و سمت چپ ميپردازیم:

) xlsij  xmij / (1  xmij  xlij

()13

) xrsij  xrij / (1  xrij  xmij

در گام سوم به محاسبهی مقدار قطعي نرمال شدهی كل ميپردازیم:
()14

] xij  [ xlsij (1 xlsij )  xrsij xrsij ] / [1 xlsij  xrsij

و در گام آخر به محاسبهی مقدار قطعي نهایي ميپردازیم:
zij  min lij  xij max
min

()15

به منظور انجام محاسبات ذكر شده از نرم افزار متل


استفاده گردید.

پیمایشخبرگان 

در این تحقيق از پيمایش خبرگان برای شناسایي اثرات عوامل دهگانه بر روی یکدیگر استفاده مديشدود .خبرگدان
مورد استفاده در ایدن تحقيدق بایدد دارای سده ویوگدي آشدنایي بدا علدم و فنداوری اینترندت اشديا ،شدناخت مناسد
شركتهای دانش بنيان و صنعتي فعال در حوزهی اینترنت اشيا و تجربهی سياستگذاری در نهادهای عمومي كشور
باشند .با توجه به این ویوگيها جامعهی خبرگان این تحقيق در كشور از پيش مشخ

شدده نيسدتند .در تحقيقداتي

نمونهگيری گلولهی برفي استفاده ميشود [ .]72،71لذا به منظور شناسایي خبرگان این حوزه از روش گلولده برفدي
استفاده گردید .تعداد خبرگان شناسایيشده چهارده نفر ميباشند كه تحصديالت دانشدگاهي مدرتبط بدا رشدتههدای
الکترونيک ،مخابرات و فناوری اطالعات را دارا ميباشند و سابقهی همکداری بدا نهادهدای سياسدتگذار حداكميتي
مانند معاونت علمي و فناوری ریاست جمهدوری ،مركدز همکداریهدای تحدول و پيشدرفت ،شدورای عدالي فضدای
مجازی ،پووهشگاه نيرو و پووهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و  ...را دارا ميباشند.

Converting Fuzzy data into Crisp Scores

12

1
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كه دسترسي به نمونه آمداری دارای ویوگدي هدای مدورد نظدر ،دشدوار اسدت و یدا ایدنكده كميدات باشدند از روش
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4نتایج 
به منظور ارایهی مدل پویای تعامالت كاركردی نظام نوآوری فناورانهی اینترنت اشيا در گام نخست بدا اسدتفاده از
پيمایش خبرگان اثرات عوامل دهگانه بر روی یکدیگر استخراج گردید .برای این منظور از آنها خواسته شد تدا بدا
استفاده از متیيرهای زباني ميزان تاثير هر یک از عوامل  10گانه بر روی یکدیگر را بيان نمایند .بده منظدور طراحدي
مدل پویای تعامالت كاركردی با استفاده از روش پویایيهای سيسدتم بدا معدادلسدازی متیيرهدای زبداني بدا اعدداد
صحيح  -صفر به معني بيتاثير تا  4به معنای تاثير خيليزیاد -و ميانگينگيری نظرات خبرگدان ،اثرگدذاری عوامدل
بر یکدیگر شناسایي شدند .با در نظرگرفتن ميانگين بيش از  3به معني اثرگذاری زیاد ،بيان ميداریم یک عامل بدر
عامل دیگر اثر ميگذارد .در غيراین صورت بين دو عامل اثری در نظر گرفته نميشود.
مدل سيستم دایناميک در شکل  1قابل مشداهده مديباشدد .همدانطدور كده مديبينديم ،عامدل شدکلگيدری بدازار بدا
از آن

تاثيرگذاری مستقيم بر  6عامل دیگر ،بيشترین تعدداد تاثيرگدذاری مسدتقيم را بدر سدایر عوامدل دارد و پد

عامل بسيج منابع و بهرهبرداری از رژیم موجود با تاثيرگذاری بر  5عامل ،قرار دارندد .بایدد توجده داشدت كده ایدن
تاثيرگذاری مستقيم مي باشد و در یک سيستم ممکن است تاثير نهایي كل شامل تاثير مستقيم و غيرمستقيم متفاوت
باشد .برای همين منظور از روش دیماتل فازی برای یافتن تاثير نهایي عوامل بر روی یکدیگر استفاده مينمایيم.

شکل .1مدل پویایيهای سيستم نظام نوآوری فناورانه اینترنت اشيا

برای این منظور با استفاده از تبدیل عبارتهای زباني به اعداد فازی مثلثي ،ابتدا ماتری
مينمایيم .سس
این ماتری

با استفاده از روش  CFCSو بر اساس روابط ( )12تا ( ،)15ماتری

با دقت دو رقم اعشار در جدول  2قابل مشاهده ميباشد.

13

تاثير اوليده فدازی را ایجداد
اوليه ،غيرفازی مديشدود كده
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جدول .2ماتری

اوليه غيرفازی

SUM

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

5/16

0/68

0/46

0/62

0/32

0/65

0/64

0/47

0/79

0/53

0/00

F1

5/65

0/73

0/55

0/44

0/53

0/84

0/50

0/87

0/52

0/00

0/67

F2

5/71

0/55

0/60

0/53

0/58

0/65

0/70

0/59

0/00

0/62

0/89

F3

6/56

0/73

0/71

0/80

0/65

0/87

0/75

0/00

0/78

0/69

0/58

F4

6/36

0/87

0/81

0/61

0/50

0/61

0/00

0/78

0/58

0/69

0/91

F5

5/73

0/58

0/70

0/59

0/78

0/00

0/72

0/61

0/47

0/64

0/64

F6

5/88

0/74

0/53

0/87

0/00

0/71

0/72

0/67

0/64

0/47

0/53

F7

5/48

0/63

0/54

0/00

0/59

0/61

0/60

0/50

0/59

0/66

0/76

F8

4/75

0/59

0/00

0/34

0/35

0/53

0/76

0/64

0/65

0/40

0/49

F9

5/96

0/00

0/28

0/54

0/46

0/71

0/87

0/73

0/84

0/73

0/80

F10

6/1

5/18

5/34

4/76

6/18

6/26

5/86

5/86

5/43

6/27

SUM

طبق رابطهی ( )3مقدار s= 6/56خواهد بود .بدا اسدتفاده از رابطدهی ( )4مداتری
محاسبه ميگردد .این ماتری
جدول .3ماتری

سس

تداثير مسدتقيم اوليده نرمدال شدده

در جدول  3قابل مشاهده ميباشد:

تاثير مستقيم اوليه نرمال شده

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

0/10

0/07

0/09

0/05

0/10

0/10

0/07

0/12

0/08

0/00

F1

0/11

0/08

0/07

0/08

0/13

0/08

0/13

0/08

0/00

0/10

F2

0/08

0/09

0/08

0/09

0/10

0/11

0/09

0/00

0/09

0/14

F3

0/11

0/11

0/12

0/10

0/13

0/11

0/00

0/12

0/11

0/09

F4

0/13

0/12

0/09

0/08

0/09

0/00

0/12

0/09

0/11

0/14

F5

0/09

0/11

0/09

0/12

0/00

0/11

0/09

0/07

0/10

0/10

F6

0/11

0/08

0/13

0/00

0/11

0/11

0/10

0/10

0/07

0/08

F7

0/10

0/08

0/00

0/09

0/09

0/09

0/08

0/09

0/10

0/12

F8

0/09

0/00

0/05

0/05

0/08

0/12

0/10

0/10

0/06

0/08

F9

0/00

0/04

0/08

0/07

0/11

0/13

0/11

0/13

0/11

0/12

F10

با استفاده از رابطهی ( )8ماتری

رابطهی كل محاسبه شد.
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جدول .4ماتری

رابطهی كل
F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

0/68

0/57

0/61

0/52

0/69

0/69

0/63

0/67

0/61

0/61

F1

0/74

0/63

0/63

0/59

0/77

0/73

0/74

0/69

0/58

0/75

F2

0/72

0/64

0/64

0/59

0/74

0/75

0/70

0/62

0/67

0/78

F3

0/83

0/73

0/76

0/68

0/86

0/85

0/71

0/81

0/76

0/84

F4

0/83

0/72

0/71

0/63

0/80

0/73

0/79

0/77

0/74

0/85

F5

0/73

0/66

0/66

0/62

0/66

0/76

0/71

0/69

0/67

0/76

F6

0/77

0/65

0/71

0/53

0/77

0/78

0/73

0/73

0/67

0/76

F7

0/71

0/61

0/55

0/58

0/71

0/72

0/67

0/68

0/65

0/74

F8

0/63

0/48

0/54

0/49

0/63

0/67

0/62

0/62

0/56

0/64

F9

0/68

0/63

0/68

0/61

0/79

0/81

0/75

0/77

0/72

0/81

F10

با استفاده از ماتری

رابطه كل و با استفاده از روابط ( )8و ( )9مقادیر  riو  cjمحاسبه شددند .مقدادیر (ri+ ،cj ،ri

) cjو ) (ri- cjدر جدول  5آورده شدهاند:
جدول .5مقادیر  (ri+ cj) ،cj ،riو )(ri- cj
)(ri- cj

)(ri+ cj

cj

ri

-1/27

13/83

7/55

6/28

F1

0/22

13/48

6/63

6/85

F2

-0/18

13/92

7/05

6/87

F3

0/79

14/87

7/04

7/83

F4

0/08

15/06

7/49

7/57

F5

-0/51

14/34

7/42

6/92

F6

1/28

12/95

5/83

7/11

F7

0/13

13/08

6/48

6/61

F8

-0/46

12/19

6/32

5/87

F9

-0/09

14/57

7/33

7/24

F10

بنابراین همانطور كه در جدول  5نيز مشاهده ميشود ،عوامل فعاليتهای كارآفرینانده ،شدکلگيدری بدازار ،بسديج
شامل توسعه ،تبادل و انتشار دانش ،جهتدهي به تحقيقات ،مشروعيتبخشي ،تضعيف رژیم موجود و بهرهبدرداری
از رژیم موجود تاثيرپذیر ميباشند .بنابراین سياستگذار باید توجه ویوهی خدود را بده عوامدل تاثيرگدذار در سيسدتم
معطوف بدارد و از این طریق به عملکرد بهتر سایر عوامل و نيز عملکرد كلي سيستم دست یابد.
جمعبندی 

5
فناوری اینترنت اشيا یکي از مهمتدرین پيشدرانهدای توسدعه در آینددهی نزدیدک خواهدد بدود و تداثير شدگرفي بدر
توسعهی اقتصادی كشورها ایجاد خواهد نمود .به همين منظور سياستگذاری این فناوری در دسدتور كدار دولدتهدا
15
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منابع ،سياستگذاری و ایجاد هماهنگي و ایجاد ساختار به صورت كلي در سيستم اثرگذار ميباشدند و سدایر عوامدل

موسي خاني و همکاران ،ارایهی مدل پویای تعامالت كاركردی نظام نوآوری فناورانهی اینترنت اشيا با استفاده از پویایيهای سيستم و دیماتل فازی

قرار گرفتهاست .یکي از مهمترین الگوهای سياستگذاری برای فنداوریهدای ندوین ،روش نظدام ندوآوری فناورانده
ميباشد .این روش با سابقهای طوالني در سياستگذاری فناوریهای پيشرفته توانستهاست خطدوط راهنمدای مفيددی
برای توسعهی فناوریهای نوین مطرح نماید .در همين راستا بر اساس ادبيات موضوع در این حدوزه عوامدل اصدلي
بدا اسدتفاده از روش پویدایيهدای سيسدتم ،مددل

تاثيرگذار بر توسعهی فناوریهای نوظهور شناسایي شددند .سدس

تعامالت ميان این عوامل شناسایي گردید .در این مدل  20حلقهی بازخوردی شناسایي گردید .سس

با اسدتفاده از

روش دیماتل فازی ميزان اثرگذاری عوامل شناسایي شدند .خالصهی نتایج روش پویایي سيستم ها و دیماتل فازی
در جدول  6قابل مشداهده مدي باشدد .در ایدن جددول براسداس ميدزان اثرگدذاری و تعدداد حلقده هدای بدازخوردی
كاركردها رتبهبندی شدهاند.
جدول.6نحوهی اثرگذاری ،ميزان تعامالت و تعداد حلقههای بازخوردی هر یک از كاركردها
تعداد روابط

تعداد حلقههای بازخوردی

نحوه اثرگذاری در سيستم

شکل گيری بازار

6

11

تاثيرگذار

بسيج منابع

5

11

تاثيرگذار

فعاليت های كارآفرینانه

3

9

تاثيرگذار

سياستگذاری و ایجاد هماهنگي

2

5

تاثيرگذار

ایجاد ساختار

1

0

تاثيرگذار

بهره برداری از رژیم موجود

5

14

تاثيرپذیر

مشروعيت بخشي

2

6

تاثيرپذیر

جهت دهي به تحقيقات

1

1

تاثيرپذیر

تضعيف رژیم موجود

1

1

تاثيرپذیر

توسعه ،تبادل و انتشار دانش

1

1

تاثيرپذیر

در ميان عوامل ،چهار عامل شکلگيری بازار ،بسيج مندابع ،بهدرهبدرداری از رژیدم موجدود و سياسدتگذاری و
ایجاد هماهنگي بيشترین تداثير مسدتقيم را بدر سدایر عوامدل دارا هسدتند .همچندين  5عامدل سياسدتگذاری و ایجداد
هماهنگي ،شکلگيری بازار ،فعاليتهای كارآفرینانه ،ایجداد سداختار و بسديج مندابع اثرگدذار مدي باشدند .در ميدان
عوامل تاثيرگذار بسيج منابع ،ایجداد سداختار و فعاليدتهدای كارآفرینانده از تداثير محددودی بدر روی كدل سيسدتم
برخوردار هستند .در ميان عوامل تاثيرگذار ایجاد ساختار از تاثير محدودی بر روی كل سيسدتم برخدوردار اسدت و
پرداختن به این عامل آخرین اولویت را در ميان عوامل تاثيرگذار دارا ميباشد .بنابراین عمدهی توجده سياسدتگذار
باید بر چهار عامل دیگر باشد .عامل شکلگيری بازار هدم در تداثير مسدتقيم یکدي از بديشتدرین ميدزان تداثيرات را
برخوردار ميباشد و هم در تاثيركل كه دربرگيرندهی تاثير مستقيم و غيرمستقيم بر سایر عوامدل مديباشدد جایگداه
باالیي دارد .همچنين از منظدر روابدط و حلقده هدای بدازخوردی نيدز بداالترین جایگداه را دارا مدي باشدد .بندابراین،
فعاليتهایي مانند خریدهای عمومي ،مشوق هدای ماليداتي ،جدوایز صدادراتي ،نظدارت بدر سدهم واردات ،توسدعهی
اندازهی بازار و سرمایهگذاری در كس

و كارهای جدیدد كده در ذیدل شدکل گيدری بدازار تعریدف مديشدوند از
16
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تعداد روابط و حلقه های بازخوردی آن بسيار كم ميباشد .بنابراین با توجه به محددودیت مندابع در یدک سيسدتم،

مجله تحقيق در عمليات در كاربردهای آن1 -21 )1399( 67 ،

بيشترین اهميت برخوردار خواهند بود .در بسديج مندابع توجده تدامين اندواع وام و سدرمایههدای خطرپدذیر ،ایجداد
زیرساختهای مختلف فندي و آزمایشدگاهي نقدش مهمدي در توسدعهی فنداوری خواهندد داشدت .در فعاليدتهدای
كارآفرینانه مواردی همچون انتقال فناوری و پيمانهای استراتویک با شركتهای بين المللي ،تمركز بدر صدادرات
و ایجاد تنوع در كاربردها و حوزههای كداری شدركتهدا تواندایي ایجداد تحدول در ایدن حدوزه را دارا مديباشدند.
همچنين ،پرداختن به مواردی مانند ایجاد مركز فرمانددهي ،سياسدتگذاری مشداركتي ،تددوین و اصدالح مقدررات،
ایجاد همراستایي در قوانين در سطوح مختلف ،ایجاد هماهنگي ميان بدازیگران مختلدف ،هدمراستاسدازی عالیدق و
منافع و رتبهبندی شركتها و محصوالت آنها نيز كه در ذیدل كداركرد سياسدتگذاری و ایجداد همداهنگي تعریدف
ميشوند ،در گام بعد ميتواند سب

سرعت بخشيدن به توسعهی فناوری اینترنت اشيا در كشور شود .این كداركرد

بيشترین تاثيرگذاری را در كل سيستم را دارا ميباشد اما چون از منظر تعداد روابط و حلقده هدای بدازخوردی در
جایگاه پایينتری نسبت به سایر كاركردها قرار دارد ،به صورت كلي در جایگاه پایينتدری از منظدر سياسدتگذاری
قرار ميگيرد .همانطور كه مشخ

است عمدهی فعاليتهایي كه در ذیل این كاركردها مطرح شدهاندد كارهدای

حاكميتي ميباشند كه بدون تخصي

بودجههای جدید امکان پيگيری دارند و عمدتا از طریق هدایت بودجههدای

موجود و یا ایجاد هماهنگي در بخشهای مختلف قابل پيگيری مي باشدند .لدذا نهادسدازی بده منظدور پيگيدری ایدن
امور ،ميتواند بسيار راهگشا بوده و منجر به توسعهی این فناوری در كشور شود .یکي از پویاترین نهادهایي كده در
سالهای گذشته در كشور به منظور توسعهی فناوریهای نوین شکلگرفتهاست ،ستادهای توسدعهی فنداوری ندوین
بودهاند كه شکلگيری یک ستاد برای توسعهی فناوری اینترنت اشيا نيز ميتواند گامي موثر در این راستا باشد.
باید توجه داشت كه همافزایي ميان همهی عوامل است كه منجر به توسعهی كامل سيستم خواهد شدد ،امدا از
منظر سياستگذار كه با محدودیت جدی منابع روبهرو ميباشد ،انتخات عواملي كه پدرداختن بده آنهدا منجدر بده اثدر
آبشاری بر روی سایر عوامل شده و حلقههای بازخوردی ای ایجداد نمایدد كده سدایر عوامدل را نيدز ارتقدا بخشدد از
درجه ی باالتری از اهميت برخوردار است .بنابراین اگر محدودیت منابع كداهش یابدد و امکدان پدرداختن بده سدایر
عوامل نيز برای سياس تگذار فراهم باشد ،ضروری است تا به تحریک سدایر عوامدل نيدز پرداختده شدود .لدذا در ایدن
تحقيق برخالف تحقيقات پيشين حوزه كه پيشنهادات سياسدتي در رابطده بدا همده ی كاركردهدا مطدرح مدي شدود،
موضوع اولویت گذاری به علت وجود محدودیت مندابع در نظدر گرفتده شدده اسدت و بدا تمركدز بدر كاركردهدای
بيشترین بازدهي برای سيستم حاصل گردد.
همچنين با در نظرگرفتن چرخهی عمر فناوری (شکلگيری ،رشد ،بلوغ و افدول) و چرخدهی توسدعهی نظدام
نوآوری فناورانه باید توجه داشت كه تکامل ساختاری منجر به ایجاد نقاط قوت و ضدعف جدیددی در كاركردهدا
ميشود و بنابراین در هر مرحله از این چرخه نيازمند تركي سياسدتي اصدالح شددهای مديباشديم [ ،]74 ،73لدذا بدا
گذشت زمان ممکن است پویایيهای موجود در سيستم تیيير نموده و روابط ميان عوامل دگرگدون شدود .بندابراین
رصد دای مي سيستم برای سياستگذار امری ضروری بوده كه باید به صورت مستمر صورت پدذیرد و از ایدن طریدق
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اثرگذار ،سعي شده است تا از خاصيت نقطهی اهرمي استفاده شده و با صدرف كمتدرین مندابع توسدط سياسدتگذار،

موسي خاني و همکاران ،ارایهی مدل پویای تعامالت كاركردی نظام نوآوری فناورانهی اینترنت اشيا با استفاده از پویایيهای سيستم و دیماتل فازی

در هر دورهی خاص مهمترین عوامل برای توسدعه ی فنداوری اینترندت اشديا متناسد

بدا شدرایط روز آن شناسدایي

گردند.
به منظور تحقيقات آتي در این حوزه موارد مختلفي پيشنهاد ميگردد .در اولين گام ميتوان از ایدن روش در
سياستگذاری سایر فناوریهای نوین نيز استفاده نمود .همچنين استفاده از سایر روشهایي كده بده شناسدایي روابدط
ميان عوامل در یک سيستم ميپردازند مانند روش معادالت ساختاری و یا استفاده از سایر روشهای تصميمگيدری
كه به اولویتبندی عوامل موثر در یک سيستم ميپردازند مانند روش فرایند تحليل شبکهای و مقایسدهی نتدایج آن
با این روش نيز ميتواند دانشافزایي جدیدی در این حوزه داشته باشد .بررسي پویدایيهدای درون كداركردی نيدز
ميتواند قدم بعدی تحقيقات در این حوزه باشدد [ .]75از آنجدایي كده هدر كداركرد خدود شدامل زیركاركردهدای
متنوعي است ،به دست آوردن تعامالت ميان آنها و اولویتبندی آنها نيز ميتواند یک گدام رو بده جلدو بده منظدور
باال بردن كيفيت و دقت سياستگذاریها باشد.
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