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 هوشمند نقلوحمل آپیی استارتوکارهاکسب ستمیاکوسطراحی مدل مفهومی 
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 چكيده

 یکسب و کارها یو بالندگ یریشکل گ یمناسب برا  ستمیمورد توجه قرارگرفته اند. اکوس نیاقتصاد نو دیجد کردیدر رو یاستارت آپ یسب و کارهاک

 هشپژو نیا یدارد.  هدف اصل ینوپا به آن بستگ یکسب و کارها تیوضع یاز عناصر و اضالع است که رشد و ارتقا یامتشکل از مجموعه یاستارت آپ

و از  یپژوهش از لحاظ هدف، کاربرد نیا قیاساس روش تحق نیونقل هوشمند است. بر احمل یآپاستارت یوکارهاکسب ستمیاکوس یمدل مفهوم یطراح

و  لیاست. برای استخراج، تحل افتهیساختار  مهیداده ها مصاحبه ن ی.روش گردآورردیگ یصورت م یمحتو لیو با استفاده از تحل یفیک کردیلحاظ رو

 یشدند. جامعه آمار سهیو مقا لیو کدباز دسته بندی، تحل ی،محور ینشیها در سه بعد گز افتهی تیاز روش کدگذاری استفاده شد. در نها میمفاه بیترک

از  صلحا جیباشند. براساس نتا یو پژوهشگران  م یدانشگاه دیحوزه حمل و نقل هوشمند و اسات استگذارانیخبرگان و متخصصان و س قیتحق نیا

 یبسترها جادیا ،یو رهبر یتیحاکم یها استیو س نیعبارتند از: قوان ینشیگز یکه کدها شد ییشناسا یکدمحور 45و  ینشیمصاحبه ها هفت کد گز

 .استهوشمند  یها یو توسعه فناور یفرهنگ یبازار، راهبردها ه،یسرما نیو تام یمال یراهبردها ،یانسان هیتوسعه سرما ،یو نهاد یتیحما
 

 کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی فناورانه ، سیستم حمل ونقل هوشمند  اکوسیستم کسب و کار، اکوسیستم ،اکوسیستم استارت آپی :های اصلیواژه

 مقدمه-1

نقاط  از بسیاری را در ایفزاینده توجه های نوپاشرکت اخیر، هایسال در

 شغل تولید و شدر محرک های عنوان به امروزه و اندآورده دست به دنیا

  ریپذاسیمق یو فناور ینوآور قیاز طر .شوندمی شناخته طور گسترده به

 نیکنند و از ا جادیا یرگذاریتأث یهاتوانند راه حلینوپا م یهاشرکت

عمل  یو اقتصاد یتوسعه و تحول اجتماع یبرا یالهیبه عنوان وس قیطر

زه فناوری اطالعات، کسب وکارهای نوپا به ویژه فعاالن حو .]56[ کنند

نقشی اساسی در ایجاد نوآوری، اشتغال و افزایش مزیت رقابتی کشور 

دارند. با توجه به شرایط خاص کشور، نظیر بافت جمعیتی جوان، افزایش 

ضریب نفوذ رسانه های دیجیتال، میزان دسترسی و رغبت به فناور های 

رهای حوزه نوین در سطح جوانان و سرانجام مشکل اشتغال، کسب و کا

فرایندهای اشتغال فناوری اطالعات بیشترین اثر گذاری را بر موفقیت 

 یهایآورچند دهه گذشته، به واسطه فن یدر ط .]7[ زایی دارند

معین در کنار  عیناصاقتصاد فراتر از  ات،ارتباط شیو افزا تالیجید

ارزش  جادیا دیجد یبزارهاا و ساخته شده است. فیتعرهای بزرگ شرکت

و  ی، همکاراز ارتباطات یمتراکم و غن یهار همه جا به شکل شبکهد

از این دیدگاه، برخی افزایش . اندمتقابل توسعه یافته یوابستگ

را به عنوان فرصتی برای ایجاد مزیت رقابتی ی کسب و کار ها اکوسیستم

  .]54[ دانندجدید می

فر خواهد میلیارد ن ۵.4به  5191جمعیت جهانی برآورد شده تا سال 

رسید و اکثر مردم تصمیم به زندگی در مناطق شهری خواهند داشت. 

 یستز هایدگیلوآ قبیل از نقلو حمل تمشکال و یلمساوزه رـما

 ناشی یمعنو و دیما یهارتاـخس یشافزا ژی،نرا منابع کاهش ،محیطی

 شهری، نقل و حمل در مدیریت و رتنظا تمشکال ت،فادتصا و نحاوـس از

نقل به و  حمل یتقاضا سریع شدر ندرو و هشد تلف هاینامز یشازـفا

 هشد تبدیل یجد کلـمش کـی هـب هرها ـش نالـکدر اوج تساعا در هیژو

این مساله یک چالش عمده برای حمل و نقل است که نیازمند  .ستا

در  .هایی برای رسیدگی به نیازهای جمعیت شهری رو به رشد استراه

ت اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی این راستا شکل گیری و تقوی

حمل و نقل عمومی پاک حمل و نقل هوشمند ، اهمیت ویژه ای در ایجاد 

مخاطرات ایجاد شده ،  آالینده های زیست محیطی کاهشدر کالنشهرها، 

 در کشور دارد. بر این   هزینه های باالی انرژی و کاهش برای سالمتی
hossininia@ut.ac.ir* 
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ایجاد مفهومی  مدلصلی پیش روی این پژوهش طراحی اساس مسئله ا

حمل و نقل  یبر فناور یمبتن یاستارت آپ یکسب وکارها ستمیاکوس

و شناسایی عوامل موثر آن است که بنابر آنچه مورد تایید  هوشمند

( قرار گرفته 5104)0همکارانو  از محققین این حوزه مانند گروت بسیاری

وظ داشتن مقتضیات ملی مربوطه است نیازمند طراحی خاص خود با ملح

تا  بتواند به سیاستگذاران در اتخاذ سیاست ها و راهبردهای استقرار این 

اکوسیستم با احاطه به تمامی عوامل موثر و حیاتی آن یاری رساند و  

عملکردهای مستقیمی نظیر افزایش استارت آپ های جدید این حوزه و 

ازی و نتایج کالن اقتصادی نظیر تولید محصوالت فناورانه و  تجاری س

 .]55[رشد اقتصادی،اشتغال، رفاه را به ارمغان آورد

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش-1

مفاهیم اکوسیستم استارت اپی ، اکوسیستم  بررسی به قسمت این در

کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی فناورانه و حمل  کسب و کار، اکوسیستم

 .مینماییم ارائه را پیشینه پژوهش از ه ایخالص و و نقل هوشمندپرداخته

 پیآاکوسیستم استارت  -2-1
اکو "ها قبل از این که هر دو اصطالح سال اکوسیستم استارت آپیزمینه 

به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و در  "راه اندازی"و  "سیستم

 03۵1از دهه . ریزی شدمورد استفاده قرار گیرد، پی شرکت زمینه ایجاد 

میالدی، برخی از دانشمندان مناطق جغرافیایی جهان را که در  0331تا 

را  اندموفقیت پدیدار شده کسبآن کارآفرینان با موفقیت در تالش برای 

های حمایتی برای برخی دیگر بر روی محیط .مورد مطالعه قرار دادند

که توسعه انسانی و خدمات دیگر را مشخص  نوظهورهای کسب و کار

 کی یاستارت اپ ستمیاکوس ،یطور کل به ].5۵[اندکند تمرکز کردهمی

کسب و کار است که توسط جوامع شرکت ها ،استارت آپ ها  ستمیاکوس

،سازمان ها و شرکت  گرانی،رشته ها، باز یدر مراحل مختلف  تکنولوژ

باعث توسعه   ستمیس کیو تعامل  بعنوان  یبانیو پشت تینوپا  با حما یها

استارت  یها ستمیشود. همانطور که اکوس یکوچک م یکتهاو رشد شر

شوند ، استارت  یم فیتوسط تعامالت شبکه ها و جوامع مردم تعر یآپ

به عنوان  یمجاز ای یملتوانند در هر دو نوع ع یآپ ها و سازمان ها، م

شناخته  نیکشورها، شهرها و جوامع آنال یاستارت آپ یها ستمیاکوس

 .]57[شوند 

فرهنگ آن، در  ،های مهم یک اکوسیستم کارآفرینینبهج از دیگر

ها و های بزرگ، دانشگاهدسترس بودن سرمایه اولیه و رشد، حضور شرکت

های کارآفرینی ایجاد اکوسیستمپس  است.ارائه دهندگان خدمات 

تدوین  و   های مختلفی را برای سیاستگذاران به همراه داردچالش

 :تمرکز بر موارد زیر دارند با رویکرد جامعنیاز به اتخاذ یک  سیاست ها 

عوامل کارآفرینانه در اکوسیستم؛ تامین کنندگان منابع درون اکوسیستم؛ 

در .کارآفرینانه در اکو سیستم و محیط کارآفرینی اکو سیستم ارتباطات
                                                           

1 Groth et al. 

نهایت، مهم است که سیاست گذاران معیارهایی را برای تعیین نقاط قوت 

ها مورد ارزیابی اد کنند تا نقاط قوت و ضعف آنها ایجو ضعف اکوسیستم

قرار گیرد تا مشخص شود که چگونه دخالت کند و بر زمان موثر چنین 

 5ژنوم 510۵بر اساس گزارش سال  .]91[مداخالت نظارت داشته باشد

است که از  یدیبه مانند کل ندهیدر آ ینیکارآفر ستمیاکوس ساخت یبررس

 دینه تنها با ستمیکه سازندگان اکوس ،دیآ یبرم یفناور دیدوران جد نیا

 ینگاه کنند، بلکه بطور خاص  در بخش ها یبه طور کل یبه فناور

 ساالنهکنند. چنانکه بر اساس گزارش  یگذار هیسرما  ژهیو یاستارت آپ

  %4: 510۵در سال  یجهان ینوپا  یو کارها دکسبیژنوم سهم از تول

با توجه به و  است  %05/3: نوپا یومتوسط رشد ساالنه کسب و کارها

در  یجهان یگذار هیاستارت آپ ها  سرما یروند انقالب جهان شرفتیپ

از  شیاست و ب دهیدهه رس کیبه  5107در سال  دیجد یاستارت آپ ها

ارزش کل اقتصاد استارت  جادیشده است. ا یگذار هیسرما اردیلیم 051

که  افتی شیر افزادال ونیلیتر 5.9به  5107تا  5104از سال  یآپ جهان

رشد  نیا لیبوده است.در ذ 5106تا  5105از دوره  شیدرصد افزا 54.6

، حمل و نقل 5100در سال  .]59[دهد یرخ م یاساس راتییتغ دار،یپا

شرکت با  9،111هوشمند به عنوان بخش عمده اقتصاد آمریکا، متشکل از 

ش کار بخ 0۵1111، با 5113میلیارد دالر در سال  5۵درآمد کل 

شغل در کل زنجیره  554،111خصوصی در زنجیره ارزش صنعت، و 

درآمد بازاری آن از کامپیوترهای  .بودبینی شدهارزش صنعت پیش

الکترونیک، تصاویر متحرک و محصوالت تصویری و تبلیغات اینترنتی 

 ].51[رسیدمیلیارد دالر  67به  5104بخش خصوصی آمریکا در سال 

 تیو فعال استارت آپ هابه  ریچشمگ یالقه اع یفدرال و محل یها دولت

 یکرده و رشد اقتصاد جادینوپا اشتغال ا یها شرکتدارند. ینیکارآفر یها

 یها ستمیکنند اکوس یم ی، دولت ها سع نیدهند. بنابرا یم شیرا افزا

و  ارانهی قیکنند ، از طر تیو مشوق ها تقو اتینرخ مال قینوپا را از طر

را  یکنند موانع ادار یارائه دهند و سع یالم تیحما یمال یکمک ها

مراکز رشد کنند و  یم یبانیپشت قاتیاز تحق غالباًکاهش دهند. دولت ها 

مقررات  ایدولت  ینظارت یتهایفعال یمنف راتیتأثاگرچه  را ایجاد میکند.

 کند  یم جادیا استارت آپ ها یرا برا یموانع واست  نانهیکوتاه ب یاتیمال

]51[. 

تالش استارت آپ ها توسعه ای تواند برسهامداران اصلی که مییکی از 

ز اهداف ااز دیدگاه دولت، تقویت توسعه اقتصادی یکی  . کند، دولت است

به  ازیمنظور درک ن بهکه  .است اساسی هر دولت در سراسر جهان

 صیتشخ یکوچک و متوسط ، در سطح جهان یمداخله دولت در بنگاه ها

کسب و کارهای در جهان از  اقتصادی رشد ٪۵1ه ب کیداده شد که نزد

   .]53  [گرفته شده است کوچک
                                                           

2 Global startup ecosystem(Annual report 2018) 
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 اکوسیستم کسب و کار 2-2
به اشتراک  مجموعه"ساختار آن از نظر  9وکارسیستم کسبمفهوم اکو

 که برای سیستم و توسعه آینده است هاییاز اهداف و ارزش گذاشته ای
وکار یت اکو سیستم کسبدر این زمینه، هو. حیاتی هستنداکوسیستم 

نقش خود را در ایجاد ارزش از طریق اهداف مشترک، شناسایی و طراحی 
های درون وکار از شبکهسیستم کسبکو. اکندزیر ساختاری ایفا می

، امکان تعاون های کلیدی، نقش سازماندر   سازمانی به دلیل ویژگی آن
 ،مشترک نتیجه و یا به اشتراک گذاری یک منبع بازتوسعه در فضای 

دهد و وکار، دیدگاه استراتژیک را تغییر میاکو سیستم کسب.متمایز است 
های توسعه را که بقای کل جمعیت را تضمین جستجو برای مکانیسم

 خلق مشترک انداز چشم با اعضای اکوسیستم .]94[بردکند، باال میمی

 به تمرمس از نیاز ناشی متقابل وابستگی با و میآیند هم گرد ارزش

به طور  اغلب شبکه این اعضای .کنندمی پیدا دوام اکوسیستم اثربخشی
 شامل اکوسیستم ویژگیهای می پردازند. همکاری و رقابت به همزمان

 ستمیاکوس .]۵[رقابت و همکاری است پیوستگی، هم به بودن، نامتمرکز
 یو بقا تیکه موفقاست مختلف  گرانیاست از باز یاوکار شبکهکسب

ها نه سازمان کندیم انیمفهوم ب نیوابسته است. ا گریکدیا به هآن
درنظر  ستمیاکوس کیاز  یصورت جزئبه دیمجزا، بلکه با گرانیصورت بازبه

 گرانیبه تعامل باز دیآنها با یهایاستراتژ نیگرفته شوند و در تدو
با  یقیدر تحق (5107) 5یونگوم .]5[دتوجه شو زیوکار نکسب ستمیاکوس
ی در استارت آپ یکسب و کارها ستمیپوپا در اکوس کردیرو کی»ن عنوا

کند که  یم شنهادیرا پ یمطرح کردند مدل" ،کره و ژاپن نیچ »تقارن
داده و  ی، جمع آورتحقیق و توسعه یتکنولوژ یساز نهیشامل مراحل به

. در راستای خلق اکوسیستم قوی برای ]91[شود یم ه،یسرما یجمع آور
دیدگاه اصلی "با عنوان  یقی(در تحق510۵)4ینیردوایرکسب و کار س

ها به عنوان شانس  ستمیمطرح نموده است که درک اکوس "اکوسیستم ها
که توانسته اند اجزاء  ییباشند شرکتها  یشرکت ها مطرح م تیموفق

خود را درک کنند و روابط  تیمرتبط با فعال ینیکارآفر ستمیمختلف اکوس
دهند ؛موفق تر  صیکسب و کار را تشخ تلفارکان مخ نیو تعامالت ب

 کیموضوع خواهد شد که بتوانند  نیدرک منجر به ا نیعمل کرده اند و ا
حداقل  کردیرو نی.اندینما جادیکسب و کار خود ا یبرا یقو ستمیاکوس

در  ی)بازار در دسترس،منابع ماللیشامل شش دامنه مختلف از قب
و  یاستگذاریس ارچوب،چینانسا هیسرما تیفیدسترس،فرهنگ سازنده،ک

و  یضمن دانش،  تبادل اطالعاتاست. همچنین ( ینهاد یها تیحما
و  شکست کسب و کارها را کاهش دهد زانیتواند م یافراد م یتجرب

  ].96[کند جادیا نانیکارآفر یبرا یشتریب ی زهیانگ

 کارآفرینی اکوسیستم 2-3
و  رنظی یب ینیکارآفر ستمی( ، هر اکوس5100)6زنبرگیآ دگاهیاز د

با  ی تواندجامع م ینیکارآفر ستمیمنحصربفرد است. اگرچه هر اکوس
                                                           

3 Business Ecosystem Identity(BEI) 
4 Myungho 
5 Srivardhini 
6 Isenberg 

 هیسرما ،یمال هی، فرهنگ، بازار، سرما استیاستفاده از شش قلمرو )س
 ،عناصری است  جهینت ستمیهر اکوس یشود، ول فی( توصتیحما ،یانسان

و عومل  تعامل دارند گریکدیبا  یخاص وهیو ش دهیچپی های که به روش
نیروی کار ماهر،منابع،و رصت ها ، رگذار بر اکوسیستم کارآفرینی را فلث

 .]55 [می داند ستمیاکوس گرانیباز نیبتعامل 
 چارچوب را با الگویی با را کارآفرینی اکوسیستم (5105)7استم

 شرایط و( تقاضا فیزیکی و زیرساختهای ، فرهنگ ، رسمی مؤسسات)
 خدمات و جدید دانش ، تعداداس ، مالی ، رهبری ، ها شبکه) سیستمی
 موثر کارآفرینی را شامل  های بررسی نموده و خروجی است( پشتیبانی

،اشتغال و رفاه می داند و   درآمد ، وری بهره خلق ارزش از طریق 
دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری در طرح های کارآفرینانه با 

( 510۵)گلیاشپارتباط . در همین ]97[دورنمای بلند را حیاتی میداند
و  یاقتصاد ،یاسیس ،یازعوامل اجتماع یبیترکرا  ینیکارآفر ستمیاکوس

 تیمنطقه حما کینوپا در های که از رشد کسب وکارمی داند  یفرهنگ
 شروع "رویکرد اکو سیستم کارآفرینی اغلب کارآفرینی را به  ی کند.م

ه این نوع کند ککند، و ادعا میمحدود می "رشدادامه  "یا  "رشد
.  ] 9۵ [وری و اشتغال استکارآفرینی منبع مهمی از نوآوری، رشد بهره

نگرش های فرهنگی و تاریخچه کارآفرینی در یک فرهنگ از ویژگی های 
 دهیپد ینیکارآفر به همین دلیل .اصلی فرهنگ کارآفرینی است

متاثر از همه ابعاد  کسویاز  یاست به نحو یو فرابخش یچندوجه
 نیبر تمام ا گرید یاست و از سو یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یعاجتما

ی م ینیکارآفر ستمیاکوس جادیا های برنامه پساست،  رگذاریابعاد تاث
 یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس ،یمتناسب با عوامل اجتماع ستبای

 .]55[باشد

 اکوسیستم کارآفرینی فناورانه2-4
کارآفرینانه فناوری و بر اکوسیستم  متمرکز ی( در پژوهش5104) ۵روژا

موثر  یدر رومانی فاکتورها ایارتباط صنعت فناوری اطالعات منطقه 
 ،ینوآور ستمی)بازارها، س را نانهیکارآفر ریغ ،ینیکارآفر ستمیدراکوس

 های و شرکت نیو قوان ها استیس ،ای منطقه یفاکتورها ها، رساختیز
خدمات  نانه،ی)آموزش، فرهنگ کارآفر نانهیکارآفرو در وجه  نوپا(
 ،یمال نیمو تأ هسرمای جوامع، ها، شبکه ت،یو شفاف جیترو ،یبانیپشت

 در میثمی . ]95 [را شناسایی نموده است( ها انکوباتورها و شتابدهنده

 و آمریکا کلورادو ایالت از بولدر شهر نوپا، کسب و کارهای جوامع کتاب
 آفرینی هایکار به خصوص و منطقه در حوزه کارآفرینی این در آنچه

 ارائه به منجر داده که قرار تمرکز مورد را تجربه شده اینترنتی فناورانه

 نوعی به اصول این .است شده کارآفرینانه مناطق موفقیت برای اصولی

 جزء هفت بر مشتمل و بوده فناورانه کارآفرینی ابعاداکوسیستم بیانگر

 کنندگان تأمین ها ،گذاران، مرشدسرمایه هها، دانشگا دولت، کارآفرینان،

 در وی نظر اساس بر می گردد؛ شرکت های نوپا و پپشتیبان خدمات

 و است نیاز اکوسیستم حامیان رهبران و وجود به هم چنین جوامعی
                                                           

7 Stam 
8 Roja 
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به اتفاق هم به اتفاقات  بوقچیانی نیز دارد تا  به نیاز جامعه هایی همچنین
ایجاد  جامعه در راو مهیجی  انگیزاننده جو هم و کنند افتخار رخدادها و

های موثر دولت، همکاریهای مدیریت موثر و کارا، حمایت ].3[نمایند
نزدیک بین مراکز تحقیقاتی و صنایع، توجه به فعالیتهای تحقیق و 
توسعه، قابلیت خوب و ظرفیت جذب کشور گیرنده فناوری، دسترسی به 

ی و سیاست بازار کافی، تمایل و توانایی انتقال دهنده و گیرنده فناور
 .]01 [بر انتقال فناوری تأثیر دارند توسعه صادرات

 سیستم حمل ونقل هوشمند2-5 
عبارت است از سیستم های حمل و نقلی  3سیستم حمل و نقل هوشمند

که تکنولوژی های اطالعات، ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد 

نقل بر مبنای  شبکه های حمل و نقلی به کار می گیرند. ابزارهای حمل و

سه مشخصه اطالعات ارتباطات و تجمیع استوار هستند که به مدیران 

شبکه های حمل و نقل و مسافران کمک می کند تا تصمیمات بهتر و 

سیستم حمل و نقل متناسب تری با شرایط موجود بگیرند. ابزارهای 

از طریق بهبود عملکرد سیستم ها باعث صرفه جویی در وقت،   هوشمند

جان انسان ها، و بهبود کیفیت زندگی و محیط زیست انسان ها و حفظ 

مهمترین  .]00[افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی می شود

عملکردهای سیستم حمل و نقل هوشمند، مدیریت و بهینه سازی جریان 

ترافیک و روان سازی حرکت، مدیریت و کنترل حوادث، مدیریت و 

دیریت اخذ الکترونیکی عوارض، هزینه پشتیبانی وسائل نقلیه امدادی، م

پارکینگ، مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل سبک وسنگین، مدیریت و 

ناوبری پیشرفته، مدیریت حمل و نقل عمومی، مدیریت و پشتیبانی عابر 

 یاز عوامل اساس یکی یحمل و نقل عموم .]0[پیاده و موارد دیگر است

در  ژهیحمل و نقل به و یزیه رو برنام ی استـ اجتماع یدر توسعه اقتصاد

به . پس  همراه است یادیز یها یدگیچیبا پ حمل و نقل شهریبخش 

دارد به  یمسائل نیدر حل چن ییبه سزا ریهوشمند تأث یعاملها یریکارگ

اخذ  یواقع یایکه در دن یماتیبدست آمده با تصم جینتا سهیکه مقا یطور

و مبین  است دهیکش ریه تصورا ب کردیرو نیاز ا ادهاستف قیگردد، توف یم

اهمیت جایگاه  و لزوم شکل گیری روزافزون کسب و کارهای حوزه حمل 

علیرغم اهمیت حمل و نقل هوشمند و مزایای  .]05[و نقل هوشمند است

فناوری اطالعات و ارتباطات در ارائه شده توسط  یفرصتهابکارگیری آن، 

 یند نمونه از فناورناشناخته مانده است. چ زمینه حمل و نقل هوشمند

به شرح  کند جادیا یشغل یفرصت ها در این حوزه تواند یکه م ییها

خودروهای ،10های اطالعاتی پیشرفته مسافرسیستم ذیل است:

،حمل و نقل 12یکیعوارض الکترون یجمع آور ستمیس، 00الکتریکی

عبارتند  همچنین بازیگران اصلی شبکه حمل دو نقل هوشمند. 13عمومی

گروه ها و سازمان ،  14گذاریهای سرمایههیاتسیاستگذاران، از: دولت و 
                                                           

9 Intelligent transportation system 
10 Advanced Traveler Information Systems (ATIS) 
11 Electric Vehicles 
12 electronic toll collection system 
13 Public Transportation 
14 Funding Bodies (FB) 

محصوالت حمل و نقل  کنندگان دیطراحان و تول، حمل و نقل یها

ی، بخش انرژ ،15 یدیسهامداران کل، کنندگان خودرو دیتولهوشمند، 

  .]50[کاربرانو  مقامات محلی، ستیز طیمتخصصان مح

 پیشینه پژوهش2-6

پژوهشی  کاربردی با هدف شناسایی و  در(6931ندافی و همكاران)

اولویت بندی پیشران های توسعه کسب و کارهای نوپا)استارت آپ ها( با 

نفر از مشارکت  51استفاده از روش کیفی از نوع کیو و جامعه آماری 

کنندگان در رویداد هم نت روستا در استان اصفهان،با بررسی مبانی 

حاصل را در دو الگوی متفاوت نظری،مصاحبه و تجزیه و تحلیل، نتایج 

قابل تفکیک به شرح ذیل بیان کردند: الگوی اول بر سرعت عمل تیم 

کاری ذات ایده و فرصت سنجی و الگوی دوم بر مشتری، رقبا، شریک 

 .]04[سرمایه گذار و حمایت ها تاکید دارد

تکامل  "در پژوهشی با عنوان (6161و همكاران) 61کوکير
از  یدرک بهتربا هدف دستیابی به  "افزارنرم یآپی استارتهاستمیاکوس

آنها در  گرانیو نقش باز استارت آپی نرم افزار  یها ستمیتکامل اکوس
 قیتحق نیانموده اند.  لیحلت ی نیویورک را ها ستمیاکوس ییایپو، توسعه

تحقیق  روشانجام شده است ،5104در اکتبر  یتیس ورکیویدر منطقه ن
با  و روش گلوله برفی نیمه ساختار یافته حبهمصا 54کیفی شامل انجام 

گذاران،  هی، سرما نانیکارآفر استارت آپی در بین ستمیعوامل اکوس
 و بازیگران حمایت کننده انجام گرفته است. چارچوب پیشنهادیمحققان 

مرتبط  بوروکراسی های و فکری،پتنت مالکیت مالیاتی، قوانین کار، قانون(
می  شکل را استارت آپ ها کسب وکار مدل و تهگذاش تأثیر هزینه ها (بر

 نتایج این پژوهش عوامل بلوغ اکوسیستم استارت آپی را ، .دهد
تامین بودجه)فرشتگان  ،هاکارآفرینی در دانشگاه، های خروجاستراتژی

اطالعات و ، های تخصصیرسانهمالی(، ارزش های فرهنگی، کارآفرینی، 
،  و مناسبت ها اظهار داشته سیستماکو،ایجاد سیستم تحقیقات اکو

 .]07[اند

هایی در نگرش "ای با عنوان( در مطالعه6162و همكاران) 67تریپاتی

با هدف "ادبیات های گوناگوناز طریق  استارت آپیهای سیستمایجاد اکو

به منظور  استارت آپیمطالعات موجود در اکو سیستم  مداقه در  

تعاریف و عناصر اصلی این اکو  هی بهآگا و سازماندهی و تجزیه و تحلیل

، با  مطالعه سیستم و تعیین نقش این عناصر در توسعه محصول جدید 

تمرکز  استارت آپیاکو سیستم  یمورد از آنها بر رو 69مقاله که  0۵901

، بازار ، آموزش ،  یشناس تی، جمع ی)امور مال یشت عنصر اصل، هداشتند

 ستمیاکوس کی( یبانیو عوامل پشت نی، کارآفر ی، فناور یانسان هیسرما

 یم ریبر استارتاپ ها تأث میرمستقیغ ای میاستارتاپ را که به طور مستق

 .]93[کردند ییشناسارا  گذاشت
                                                           

15 Key Shareholders (KS) 
16 Cukier 
17 Tripathi 
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 ستمیاکوسدر پژوهشی با هدف قیاس ( 6162و همكاران) 62پلينكين

بر آن  ریتأث زانیو م یاقتصاد یعوامل اصل ییشناسامختلف و های 

و  یا سهیمقا لیتحل ، کیستماتیس یروشهااستفاده از ، با  ستمیاکوس

مقایسه اکوسیستم دارای چشم  -0به نتایج ذیل دست یافتند : یمنطق

در ارتباط با اقدامات  ستمیاکوس یاسهایق -5انداز و اهداف متفاوتی است.

پذیری، سطح رقابت -9گذار است.   ریتأث ی در سطح خردداخل گرانیباز

و  گیردتاثیر قیاس اکوسیستم سالم قرار مینی تحتوری و کارآفریبهره

کننده رشد اقتصادی پایدار تواند تعییندهد که این سیستم مینشان می

 ].90[باشد

حکمرانی  "( در پژوهشی با عنوان5104)و همكاران 63تیچردو

با توجه به شکاف موجود در سیاستگذاری حمل و   "حمل و نقل هوشمند

، بدنبال مفهوم تضمین و تقویت ارزش عمومی به  نقل هوشمند  در امریکا

عنوان هدف کلیدی حاکمیت برای انتقال به سمت حمل و نقل هوشمند  

انجام گرفته است.  نتایج این پژوهش حاکی از ان است که این شیوه ها ، 

روش های حکومت را  تعیین  می کند  و می تواند از طریق چهار مورد 

تفاده شود و چگونگی تغییر چالش های موضوعی برای تحقق گذار اس

به ویژه ، تغییر شبکه های بازیگران ،  .فعلی تحوالت را بررسی می کند

منابع و قدرت ، اخبار جدید مصرف و تغییر نحوه تنظیم ، قیمت گذاری و 

مالیات تحرک که در صورتی که ارزش عمومی از گذار با موفقیت بدست 

در این پژوهش دالیل اصلی دخالت  .اید  باید مورد مذاکره قرار گیرد

دولت در حاکمیت حمل و نقل را، سیاست عمومی و خرابی بازار می داند. 

سیاست عمومی به لحاظ لزوم تنظیم سیاست های کلی، تاثیرات بر 

محیط اجتماعی و اقتصادی، لزوم هماهنگی اهداف اقتصادی دولت با 

ارتباط با مردم در مورد حمل و نقل، لزوم تنظیم استانداردها و برقراری 

عملکرد سیستم حمل و نقل، لزوم متعادل کردن نیاز سیستم های 

مختلف حمل و نقل و کاربران است. خرابی بازار به علت عدم وجود بازار 

آزاد، خدماتی که سودآور نیستند، مشکالت و عدم هماهنگی، عدم وجود 

به عنوان استانداردهای اساسی عملکرد و قوانین و سرمایه گذاری 

سیاست، لزوم تأمین بودجه تأمین و نگهداری زیرساختها، نبودن حمایت 

 . ]0۵[از اتخاذ نوآوری های حمل و نقل هوشمند  است

 یبرا یچارچوب مفهوم "در پژوهشی با عنوان (6161و همكاران) 61پيتر

با هدف بررسی فرآیند  "استارت آپی ستمیاکوس  درباز    ینوآور یهمکار

وصیف اشکال آن در اکوسیتم استارت آپی و مفاهیم مرتبط و همکاری و ت

تمرکز بر سوال واحد تالش  متقابل ، با استفاده از رویکرد سیستماتیک با

با ی مشارکت باز یمی کند تمامی شواهد تحقیقات مهم مرتبط با نوآور

 .نوپا شناسایی، ارزیابی، انتخاب و ترکیب کند یها ستمیبه اکوس رویکرد

در  باز   ینوآور  یکننده همکار نییعناصر تعن مطالعه نشان داد نتایج ای
                                                           

18 Pilinkiene  
19 Docherty 
20 Peter 

ها و  تیساختار ، مسئول ط،و رواب نشیباستارت آپی:  ستمیاکوس

 .]95[است منابع و پاداشهایی و اقتدار و پاسخگو ،ارتباطات

استارت آپی را شامل  سیستماکو مدل ابعاد (6111)و همكاران  66کوهن 

، مراکز رشد و شتاب و فرشتگان مالی وکارکسب سرمایه گذارانعوامل، 

 .]03[می داند دهنده ها، دولت، موسسات آموزشی، بنگاه ها، کاربران

 بندیچارچوب مفهومی و جمع-7-2

در سالهای اخیر پژوهش های اکوسیستم به حوزه های متعددی همچون 

 تاقتصـاد، نـوآوری، کارآفرینی و کسب وکار گسترش پیـدا کـرده اسـ

آپی کار استارتوهای پیشین در خصوص اکوسیستم کسبپژوهش  .]09[

بیشتر در کشورهای سوئد، فنالند،چین ،ژاپن، کره جنوبی، بطور کلی 

کسب و در حوزه اکوسیستم  وعمان و انگلستان و آمریکا انجام شده است 

مشاهده نشده  پژوهشی در ایران حمل و نقل هوشمند آپیاستارت کارهای

بیشتر از  مطالعات کتابخانه  محققان در مطالعات حاضر رفی از ط است.

در  که   اندای و مصاحبه با ذینفعان اکوسیستم استارت اپی بهره جسته

این پژوهش مصاحبه با خبرگان و سیاستگذاران حوزه کسب و کارهای 

تجربیات، دانش و نظرات  فاده ازاست واستارت اپی حمل و نقل هوشمند 

ران اصلی می باشند در بومی سازی مدل و اجرای آن آنان که اثرگذا

در این متناسب با وضعیت کشور ایران بسیار حیاتی و موثر می باشد که 

پژوهش وجه تمایز از نظر روش تحقیق  را روشن می نماید. همینطور 

اهمیت موضوع اکوسیستم و برغم وجود تاکید برکارآفرینی در همه صنایع 

تحقیقات بسیار کمی سب و کارهای استارت آپی، و ککارافرینی فناورانه 

کسب و کارهای استارت آپی بویژه کسب و کارهای استارت در خصوص 

 صورت گرفته است آپی حمل و نقل هوشمند در ایران 

با توجه به نتایج تحقیقات خارجی و مرور ادبیات صورت گرفته، مشخص 

موده و در گردید که کشور ایران در این حوزه بسیار ضعیف عمل ن

عالوه در ی خاصی کسب نکرده است. بهی تحقیقات جهانی رتبهصحنه

داک، پایگاه های داخلی از قبیل ایرانجستجو و کنکاشی که در پایگاه

اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، سیویلیکا به عمل آمد، تحقیق 

و خال پژوهشی زیادی در خصوص مدلها  پس مرتبط و مشابهی یافت نشد.

تاکنون تحقیقی با این محتوی برای صنعت و همینطور  اجزا وجود دارد

انجام نشده است و مدل ارائه شده در این تحقیق  نیز  حمل و نقل کشور

 برای این صنعت جنبه نوآوری داشته و موجب توسعه و رونق این صنعت

و سیاستگذاری موثر جهت ایجاد اکوسیستم کسب و کارهای استارت اپی 

خواهد شد. کارآفرینی در یک کشور در نقل هوشمند در کشور حمل و 

 گیرد و گسترش می یابد.چارچوب اکوسیستم کارآفرینی شکل می

صنعت حمل و نقل  به عنوان یکی از نهادهای رسمی و مهم افزایش 

کیفیت زندگی وگردش مالی و توسعه ی اقتصادی نقش مهمی بر عهده 

ر اکوسیستم کارآفرینی ذینفعان دارد.تحقیقات مختلف نشان می دهد د

متعددی وجود دارند که یقینا هریک در جستجوی مزیت و خلق ارزش به 
                                                           

21 cohen 



 ونقل هوشمندحمل یآپاستارت یوکارهاکسب ستمیاکوس یمدل مفهوم یطراحفاطمه کفشدوز و همکاران/ 

55 

 

نفع خود هستند.اما آنچه در واقع وجود دارد این چالش بزرگ است که 

منفعت ذینفعان با هم همسو و مشترک نبوده و شکافی در اینجا مشاهده 

کارافرینانه  اکوسیستم می شود.در صنعت حمل و نقل  نیز این شکاف در

آپی مبتنی بر حمل و نقل توسعه ی کسب و کارها ی استارتبرای 

همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد  .شودهوشمند مشاهده می

ذینفعان کارآفرینی در یک محیط )اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی 

به اقدام  عالقمندی و دانش، کنند که موفقیت و شکست،فعالیت می (

 کارآفرینی و نوآوری در سازمان به شدت به این بستر وابسته است.

ها در صنعت حمل و نقل نیز از این قاعده مستثنی کاری کسبتوسعه

 نبوده و نیازمند شناسایی و درک اکوسیستم کارآفرینی می باشد. 

به بررسی مبانی نظری و پیشینه مربوط به تحقیق پرداخته  بخشدر این 

اساس ادبیات تحقیق گردآوری شد. سپس به مرور ادبیات و  شد. بر این

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شد و بر اساس مطالعات 

صورت گرفته مولفه های کلیدی استخراج و چارچوب مفهومی تحقیق 

شکل گرفت.بر اساس مرور ادبیات،پیشینه و چارچوب مفهومی تحقیق 

نیمه ساختار  ید روایی،مصاحبه یسواالت مصاحبه طراحی و پس از تای

یافته با تنی چند از خبرگان این حوزه تا رسیدن به حد اشباع نظری 

انجام می گردد.پس از تحلیل داده ها مدل نهایی تحقیق بر اساس 

  چارچوب مفهوم و تحلیل داده های کیفی ارائه می شود.

 

 

 
 

 (1111کارافرینی آیزنبرگ) براساس مدل الگوی اکوسیستم نظری تحقیقالگوی (: 1شکل )

 

 سواالت تحقیق

استارت  یکسب وکارها ستمیایجاد اکوسمفهومی  مدل :سؤال اصلی

 است؟شهری چگونه  حمل و نقل هوشمند یبر فناور یمبتن یآپ
 سؤاالت فرعی

 یاستارت آپ یکسب وکارها ستمیایجاد اکوسهای گزینشی مولفه -
 ؟دامندک شهری حمل و نقل هوشمند یبر فناور یمبتن

بر  یمبتن یاستارت آپ یکسب وکارها ستمیدر اکوسمحوری عوامل  -
 ی کدامند؟حمل و نقل هوشمند شهر یفناور

 نوآوری پژوهش -3

آپی نیازمند سیاستگذاری کارهای استارتوتوسعه اکوسیستم کسب و رشد
آپی شکل گیری اکوسیستم کسب و کارهای استارت یبراو راهبردهایی 

ارائه مدلی برای ایجاد اکوسیستم کسب و کارهای استارت  رواز این  .است
آپی حمل و نقل هوشمند با شناسایی عوامل موثر  که متناسب با وضعیت 

جزییات بیشتر  در این پژوهش . کشور باشد مفید به نظر می رسد
چارچوب مفهومی شناسایی گردید. تجزیه و تحلیل داده های حاصل از 

بود که توسعه فناوری های هوشمند  ولفهممصاحبه ها نشان دهنده 
شناسایی مولفه توسعه فناوری های  است. چارچوب اولیه پژوهش فاقد آن

در حوزه کسب و کار استارت که از ضرورت های قابل مالحظه هوشمند 
اکوسیستم  که در  مطالعات قبلی است  آپی حمل و نقل هوشمند 

این مطالعه   اوردهایاز دست  استپرداخته نشده به آن  استارت اپی
از آنجا که تاکنون تحقیقی در زمینه کسب و کارهای استارت آپی و  است 

حمل و نقل هوشمند در کشور انجام نشده است و مدل ارائه شده در این 
تحقیق برای این صنعت جنبه نوآوری داشته و موجب توسعه و رونق 

ن ابزاری راهنما تواند بعنوامی اکوسیستم کسب و کارهای نوپا خواهد شد
 یگذاران و کمک به آنها برا هی، سرما نانیکارآفربرای سیاستگذاران، 

آمادگی در مقابل و  یگذار هیاز نظر سرماکسب و کار  ستمیدرک اکوس
که  نندیتوانند بب یگذاران م هیو سرما نانیکارآفراقدامات الزم باشد. 

نقاط قابل و  یاباریو باز یگذار هیاآنها از نظر سرم کسب و کار ستمیاکوس
و   است یها شامل چه مواردتیغلبه بر مشکالت و محدود یبرا تمرکز

سیاستگذاران با آگاهی از تمامی مولفه هایی که اکوسیستم کسب و 
کارهای استارت آپی حمل و نقل هوشمند را تشکیل می دهد قادر به 

 سیاستگذاری دقیق منطبق با  نیازهای شناسایی شده می گردند.
عالوه، با توجه به نتایج تحقیقات خارجی و مرور ادبیات صورت ب 

گرفته، مشخص گردید که کشور ایران در این حوزه بسیار ضعیف عمل 
ی خاصی کسب نکرده است. ی تحقیقات جهانی رتبهنموده و در صحنه

داک، های داخلی از قبیل ایرانعالوه در جستجو و کنکاشی که در پایگاهبه
ات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، سیویلیکا به عمل آمد، پایگاه اطالع

ی نوظهور تحقیق مرتبط و مشابهی یافت نشد. لذا این تحقیق که در حوزه
آپی مبتنی بر فناوری حمل و نقل وکارهای استارتاکوسیستم کسب»

شود یک تحقیق کاربردی و جدید محسوب انجام می« هوشمند شهری
 گرددمی

 شروش شناسی پژوه-4

از لحاظ رویکرد کیفی و با و  از نظر هدف ،کاربردیاین پژوهش 
تحلیل "استفاده از تحلیل محتوی صورت می گیرد. رویکرد این تحقیق 

به مثابه استراتژی تحقیق می باشد که با روش تجزیه و تحلیل "محتوا 
محتوایی و کدگذاری باز ، محوری و گزینشی انجام می شود. مراحل 

ستفاده در این تحقیق شامل کدگذاری باز بر مبنای کدگذاری مورد ا
 .باشدمقوالت استخراج شده از مطالعه مقدماتی مبانی نظری تحقیق می

های تولید شده )در هدف از کدگذاری محوری  ایجاد رابطه بین مقوله
مرحله کدگذاری باز( است. اساس ارتباط دهی در کدگذاری محوری بر 

عبارت  ها قرار دارد . کدگذاری گزینشیبسط و گسترش یکی از مقوله
است از فرآیند انتخاب دسته بندی اصلی، مرتبط کردن نظام مند آن با 

هایی دیگر دسته بندی ها، تأیید اعتبار این روابط، و تکمیل دسته بندی
که نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند. انجام این سه مرحله از کدبندی 

ای نهایی چرا که این مقوالت در مدل زمینهمستلزم دقت فراوان است 
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حول مقوله گزینشی یا تم اصلی نظریه قرار می گیرند و شرایط، تعامالت 
شناسایی  برای ادر این راستا ابتد  .]4[و پیامدها را به تصویر می کشند

مولفه های  ایجاد اکوسیستم کسب وکارهای استارت آپی مبتنی بر 
ری، از رویکرد کیفی استفاده شده است. فناوری حمل و نقل هوشمند شه

وخبرگان  متخصصان باساختار نیمه گردآوری داده ها از مصاحبه برای
و استارت آپی  استفاده شد. برای  کارآفرینی اکوسیستم مباحث به آگاه

دقت بیشتر در تحقیق و با وجه به تخصصی بودن حوزه تحقیق، انتخاب 
 . ]3[صورت گرفت 55برفیمصاحبه شوندگان از طریق روش گلوله 

این پژوهش دربرگیرنده مدیران، سیاستگذاران، پژوهشگران،  جامعه 
 اکوسیستم مباحث به وخبرگان آگاه متخصصاناساتید دانشگاهی، 

حوزه حمل و نقل هوشمند در معاونت علمی  و استارت آپی در کارآفرینی
ان، فناوری ریاست جمهوری، معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهر

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات   و پژوهشکده ایمنی و حمل و نقل
 بوده اند.

نمونه گیری که خاص  تحقیق کیفی، در این روشنمونه پژوهش 

تحقیقات کیفی است، تعداد افراد مورد مصاحبه، به عبارت دیگر، حجم 

ب سواالت مورد بررسی بستگی دارد ، به این ترتی59نظرینمونه به اشباع 

که هر گاه محقق به این نتیجه برسد که پاسخ های داده شده و یا 

مصاحبه های انجام شده با افراد مطلع به اندازه ای به همدیگر شباهت 

دارند که منجر به تکراری شدن پاسخ ها و یا مصاحبه ها شده و داده های 

 جدیدی در آنها وجود ندارد، تعداد مصاحبه ها را کافی دانسته و دست از

 و تحقیق حیطه تخصصی بودن به نظربنابراین  .]05[مصاحبه می کشد

اکوسیستم کسب و کارهای  خبرگان و متخصصان آشنا به بررسی ضرورت

مدیران، سیاستگذاران،  از نفر 06 با  استارت آپی حمل و نقل هوشمند

پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، مدیران استارت آپ های حمل و نقل و 

و استارت آپی  کارآفرینی اکوسیستم مباحث به ان آگاهوخبرگ متخصصان

  انجام شد.. مصاحبه جداگانه حوزه حمل و نقل هوشمند به صورت در

روش گلوله برفی و معیارهای ورود به صورت هدفمند و نمونه گیری به 

سابقه سال به باال  91سن بین مطالعه ، افراد مرتبط با حوزه تحقیق با 

، تحصیالت باالتر از کارشناسی بوده است. در این  سال 4ز کاری بیشتر ا

راستا پروتکل مصاحبه و سواالت از پیش تهیه و در زمان مصاحبه ، در 

 اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت. 
محل کار صاحب نظران شامل معاونت علمی فناوری محیط پژوهش 

حمل و ریاست جمهوری، پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطالعات،  معاونت 
، شرکت نقل ترافیک شهرداری تهران و پژوهشکده ایمنی و حمل و نقل

 بوده است.و دانشگاهها   های استارت پی حمل و نقل
نیمه ساختار  مصاحبه دربا توجه به اینکه ابزار گردآوری داده ها  

 صرفاً باید پرسشگر یعنی کنند احساس می محدودیتهایی طرفین ،یافته

 دریافت جواب آنها خصوص در فقط و کند رحرا مط معین موضوعهای

 مصاحبه کننده گیری هایو جهت سؤال ها به نیز پاسخگو برای و دارد

                                                           
22 Snowball Sampling 

23  Theoretical saturation 

 و  شدپژوهش پروتکل مصاحبه از پیش  این در پس .]6[میگردد محدود

 اقدام بدون ذکر نام مصاحبه شوندگان، مصاحبه انجام طی مصاحبه کننده

 فرایند در تا هم نموده است همصاحب کلیدی نکات کردن یادداشت به

 نکات این از نیز مصاحبه ها تدوین و پیاده سازی فرایند در هم و مصاحبه

به  طرفین صحبت های مصاحبه، جلسه این طی بر عالوه .گردد استفاده
جزئی تر،  و دقیق تر پیاده سازی برای تا شد ذخیره صوتی فایل صورت

 .شود استفاده مصاحبه، جلسه از بعد
برای هماهنگی و تعیین وقت قبلی ردآوری داده ها  بصورت روش گ

تعیین زمان و مکان مصاحبه و حضور در معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری، پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطالعات،  معاونت حمل و نقل 
ترافیک شهرداری تهران و پژوهشکده ایمنی و حمل و نقل بصورت 

 شت انجام گرفته است.مصاحبه شفاهی و ضبط و یاددا
برای شناسایی عوامل موثر بر ایجاد اکوسیستم کسب  روش تحلیل داده ها

و کارهای استارت آپی حمل و نقل هوشمند، از رویکرد کیفی استفاده 
 06شده است. برای گردآوری داده ها نیز از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 

مصاحبه بیست و  نفر از متخصصان و خبرگان استفاده شد که پس از
هشتم، تکراری شد. سپس با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، 

 تمام تحقیق، انجام روال تصدیق عوامل اصلی و فرعی شناسایی شد. برای

 مرحله که از انحراف از موضوع خودداری گردد. در است بوده براین تالش

 توجه مورد نکته آنها،این تحلیل مرحله در نیز و جمع آوری داده ها

 های تکنیک روایی یافته ها افزایش برای براین عالوه  .است شده قرارداده

 به نسبت کنندگان شرکت بازخورد .قرارداده شده است توجه مورد زیر

متقابل شرکت  پرسش های امکان ایجاد و آنها تحلیل و مصاحبه ها متن
 مورد شود جلوگیری کج فهمی از اینکه برای مصاحبه ها در کنندگان

مصاحبه  از قبل مصاحبه ها سؤاالت همچنین .قرارداده شده است توجه
بررسی شده  حوزه این متخصصین و مدیران از تن چند با اصلی، های
 مصاحبه حین در .شود تبدیل فهم قابل و روشن کامالً به صورت تا است

 مکان و زمان در به عنوان مثال . است شده رعایت مربوطه نکات هم

امکان مصاحبه شونده  حد تا است شده سعی احبه انجام شده،مص مناسب
تأثیر  مصاحبه ها روی فرعی مسائل و نشود انحراف از موضوع دچار

 با تحقیق نهایی نتایج همچنین، تحقیق روایی افزایش برای   .نگذارد

 مطرح تحقیق در تعدادی از مصاحبه شوندگان صاحب نظر شرکت کننده

 همچنین  .است شده دریافت نتایج این مورد در را آنها بازخورد و شده

 اطالعات اعتمادسازی قابل و تأییدبرای  مرتبط، مدارک و محقق شواهد

 .]06[فراهم کرده است خود
از انجاییکه هیچ روایی ای بدون پایایی وجود ندارد، اثبات روایی برای 

 بر این اساس روایی. ]5[تایید پایایی در روش کیفی کافی خواهد بود
طراحی سوالت مصاحبه براساس مرور متون و نظر خبرگان و راهنمایی 
اساتید مشاور انجام شد و برای تایید داده های گردآوری شده، مجددا بعد 

از پیاده سازی صدای ضبط شده مصاحبه شوندگان بعد از پیاده سازی  
مصاحبه شوندگان قرار گرفت تاصحت آن مورد تایید  مجددا در اختیار

 و نظران مربوطه صاحب و متخصصان به نتایج ارایه از پسیرد.قرار گ

 تحقیق جامعه از دیگری افراد با تا گرفته شد تصمیم آنها با مشورت
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 صورت مصاحبه دیگر آگاه فرد  4با بدین ترتیب و یابد ادامه هامصاحبه

 توسط آن تایید روایی از پس و ل شدحاص نظری اشباع نتیجه در و گرفت

 به نیازی دیگر رسید که بندی جمع این به محقق ، عموضو خبرگان

کسب و  اکوسیستم ایجاد بر موثر و عوامل نیست بیشتر مصاحبه ی
عامل گزینشی و  7در  کارهای استارت آپی حوزه حمل و نقل هوشمند

  آمد. به دست عامل محوری 45

 یافته های تحقیق-5

 توصیف جمعیت شناختی 5-1
 با رابطه در شده مصاحبه افراد شناختی تجمعی ( ویژگیهای0) جدول در

حمل و نقل هوشمند  در کار سابقه و سن سطح تحصیالت، جنسیت،
نشان داده شده است. براساس آمار توصیفی متغیرهای جمعیت 

 9۵.4شناختی،که برای شناسایی عوامل صورت گرفت.در مورد سن ،
رصد د 7.4سال و  41تا  51درصد بین  45سال، 51تا  91درصد بین 

درصد 56سال می باشند. . در مورد سطح تحصیالت  41باالتر از 
درصد دارای مدرک دکتری می باشند .در مورد  45کارشناسی ارشد و 

درصد 59درصد زن بودند. در مورد سابقه کار،90درصد مرد و63جنسیت،،
سال  51درصد بیش از ۵سال و  51تا  01درصد بین 63کمتر از ده سال، 

 سابقه دارند 

 مشخصات مصاحبه شوندگان در فرآیند پیمایش(: 1)دول ج

 درصد فراوانی متغیر

 سن

04-34  5 %3.85 

54-04  7 %50 

54باالتر از   1 %785 

 سطح تحصیالت

 4% 4 کارشناسی

 06% 6 کارشناسی ارشد

 50% 7 دکتری

 جنسیت
 31% 0 زن

 69% 9 مرد

 سابقه کار مرتبط

 33% 3 سال 14کمتر از 

 69% 9 سال 34ا ت 14

 .% 1 سال 34بیشتر از 

 

 یافته های بخش کیفی 5-2
( نمایش داده 5عوامل گزینشی حاصل از تحلیل کیفی در قالب جدول )

کد گزینشی براساس نتایج حاصل از  7شده است. مطابق جدول فوق 
مصاحبه ها استخراج شد که عبارتند از: قوانین و سیاست های حاکمیتی 

د بسترهای حمایتی و نهادی، توسعه سرمایه انسانی، و رهبری، ایجا
راهبردهای مالی و تامین سرمایه، بازار، راهبردهای فرهنگی و توسعه 

 فناوری های هوشمند.

 

 کدهای گزینشی حاصل از تحقیق(:1)جدول 

 کد گزینشی ردیف

1 
قوانین و سیاست های حاکمیتی و رهبری در حوزه کسب وکارهای 

 حمل و نقل هوشمند

1 
ایجاد بسترهای حمایتی و نهادی در حوزه کسب وکارهای حمل و 

 نقل هوشمند

 توسعه سرمایه انسانی در حوزه کسب وکارهای حمل و نقل هوشمند 3

4 
راهبردهای مالی و تامین سرمایه اکوسیستم کسب و کارهای استارت 

 آپی حمل و نقل هوشمند

 اکوسیستم بازار مبتنی بر حمل و نقل هوشمند 5

 راهبردهای فرهنگی در حوزه کسب وکارهای حمل و نقل هوشمند 6

7 
توسعه فناوری های هوشمند در حوزه کسب و کار استارت آپی 

 حمل و نقل هوشمند

 

براساس نتایج که کدهای محوری حاصل از تحقیق کیفی  45
 ذیل است.جداول  حاصل از مصاحبه ها استخراج شد به شرح 

قوانین و سیاست های حاکمیتی  مولفهکدهای محوری (: 3)جدول 

 و رهبری در حوزه کسب وکارهای حمل و نقل هوشمند

 محوری کد کد گزینشی

 

 

قوانین و سیاست های حاکمیتی 

 و رهبری 

 تدوین سیاست های کالن اقتصادی 

 سیاستهای مالی و پولی دولت 

 سیاستهای بهبود کسب و کار 

 سیاستهای توسعه فناوری حمل و نقل

 هوشمند

 سیاستهای توسعه نهادی

 سیاستهای توسعه حمایتی و تشویقی

 سیاستهای قضایی و قانونی 

 سیاست های تنظیمی 

 ۵از کدهای مستخرج از متن مصاحبه  9با توجه به جدول شماره 
قوانین و سیاست های "زیر محور تحت عنوان  کد گزینشی

تاکید مصاحبه . نکات مورد شناسایی شد "و رهبری حاکمیتی
در غالب کد مزبور به مواردی همچون سیاست کالن  شوندگان

 اقتصادی،فناوری، قضایی و سایر موارد اشاره دارد.
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کدهای محوری ایجاد بسترهای حمایتی و نهادی در  (:4)جدول

 حوزه کسب وکارهای استارت آپی حمل و نقل هوشمند

 کد محوری کد گزینشی

و  ایجاد بسترهای حمایتی

 نهادی 

 زیرساخت های فناورانه نرم و سخت

زیرساخت های نهادی و تسهیل گر و 
  توانمندساز

 زیرساخت های فیزیکی

  زیرساخت های حمایتی و تشویقی

  زیرساخت های حقوقی و قانونی

محور فرعی تحت عنوان  کد  4نشان دهنده   5جدول شماره 
با توجه به  که است "ایجاد بسترهای حمایتی و نهادی "گزینشی

 در آن به زیرساخت های  مورد نیاز  مصاحبه با خبرگان موضوع 
 اشاره شده است.

کدهای محوری توسعه سرمایه انسانی در حوزه کسب  (:5)جدول 

 و کارهای استارت آپی حمل و نقل هوشمند

 کدمحوری کد گزینشی

توسعه سرمایه 

 انسانی

 نهادهای آموزشی

 صصی نیروی انسانی فعال توسعه مهارتهای تخ

 ارتقا سطح آمادگی منابع انسانی متخصص 

 باز بودن فضای فعالیت سرمایه انسانی 

 ایجاد بسترهای بین المللی شدن دانشگاهها 

تدوین برنامه های مرتبط با تربیت  شهروند و حمل و نقل 

 هوشمند

شش کد محوری تحت عنوان محور  4در جدول شماره 
با توجه به نظرات خبرگان موضوع  "سعه سرمایه انسانیتو"گزینشی

 پژوهش شناسایی شد.

کدهای محوری راهبردهای مالی و تامین سرمایه  (:6)جدول 

 اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی حمل و نقل هوشمند

 محوری کد کد گزینشی

راهبردهای مالی و 

 تامین سرمایه اکوسیستم 

  جذب سرمایه گذاری بین المللی

راهبردهای توسعه قراردادهای مشترک با شرکتهای 

 بزرگ خارجی

راهبردهای تسهیل مالیات در قراردادهای توسعه 

 فناورانه صنعت حمل و نقل هوشمند

راهبردهای توسعه صادرات محصوالت و خدمات 
 فناورانه در شرکت های حمل و نقل هوشمند

 راهبردهای تسهیالت گمرکی و مالیاتی 

 بردهای توسعه صندوق های خطرپذیر تخصصی راه

راهبردهای جذب فرشتگان سرمایه گذار)ملی و بین 

 المللی( در طرح های استارت آپی حمل و نقل هوشمند

راهبردهای هدایت موثر تسهیالت بانکی و موسسات 
مالی در حوزه کسب و کارهای استارت آپی حمل و نقل 

 هوشمند

ی سرمایه گذاری )جمع راهبردهای توسعه شبکه ها

 سپاری،سرمایه گذاری جمعی(

راهبردهای توسعه فناوری پیشرفته مالی در صنعت 

 حمل و نقل هوشمند

راهبردهای توسعه فناوری های نوین در جریان های 
 مالی بین المللی در پروژهای هوشمند

 "کدمحوری تحت عنوان کدگزینشی 00نشانگر  6جدول شماره 
با توجه به نتایج که  است  "و تامین سرمایهراهبردهای مالی 

توسعه مستخرج از مصاحبه با خبرگان تحت عناوین راهبردها و 
 دسته بندی شد.در حوزه های مختلف   مالی و سرمایه

کدهای محوری اکوسیستم بازار مبتنی بر حمل و نقل  (:7)جدول 

 هوشمند

 کد محوری کد گزینشی

 اکوسیستم بازار

 

فناوری های هوشمند در بازار حمل و  راهبردهای نفوذ

 نقل شهری

 راهبردهای بین المللی سازی بازار حمل و نقل هوشمند

ارتقا شبکه سازی در اکوسیستم بازارهای حمل و نقل 

 هوشمند

راهبرد توسعه فعالیت صاحبان کسب و کار در فضای 

 مجازی و بازارهای بین المللی مجازی

غ بازاریابی و فروش در راهبردهای ارتقا سطح بلو

 بازارهای بین المللی 

راهبردهای توسعه شبکه زنجیره ارزش)ملی و بین 

 المللی(شرکت های فعال 

 ارتقا سطح بلوغ و آمادگی فرهنگ اکوسیستم کسب و کار

نشان دهنده هفت کد محوری تحت عنوان  7در جدول شماره 
به شوندگان است که طبق نظر مصاح "اکوسیستم بازار"کدگزینشی

 جهت ارتقا اکوسیستم بازار الزم می باشد.
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راهبردهای فرهنگی  در حوزه کسب و کارهای  (:8)جدول

 آپی حمل و نقل هوشمند استارت

کد 

 گزینشی
 کدمحوری

 

راهبردهای 

 فرهنگی

تبیین جایگاه نقش رسانه های عمومی و ملی و شبکه های 

 نقل هوشمنداجتماعی در توسعه فرهنگ اهمیت حمل و 

افزایش آگاهی خصوصی و اجتماعی تحول انقالب صنعتی 

 چهارم

افزایش سطح آمادگی فرهنگی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و 

توسعه فناوری و کسب و کارهای استارت آپی در خصوص توسعه 

 فناوری های حمل و نقل هوشمند

 تدوین راهبردهای ارتقا سطح آمادگی ورود استارت آپ ها 

 ایجاد مدل های نقش)قهرمان(،کارآفرین برتر 

ارتقا سطح فرهنگ بین المللی سازی فعالیت های اکوسیستم 
 استارت آپی حمل و نقل هوشمند

ارتقا سطح شبکه همکاری میان استارت آپ ها و شرکت های 
 بزرگ حمل و نقل

 شناسایی نهادها و سازمانهای تحول زا 

توسعه اکوسیستم استارت آپی و  فرهنگ سازی ایجاد نهادهای

 برگزاری رویدادهای فناورانه

تدوین راهبرد های ارتقا سطح بازارهای ملی در جذب 

 محصوالت مبتنی بر فناوری هوشمند 

 فرهنگ سازی ایجاد شبکه های اکوسیستم منطقه ای و ملی 

 "یازده کد محوری تحت عنوان کد گزینشی  ۵جدول شماره
است که طبق نظر مصاحبه شوندگان در نظر  "راهبردهای فرهنگی

 گرفته شده است.

توسعه فناوری های هوشمند در حوزه کسب و کار استارت  (:9)جدول 

 آپی حمل و نقل هوشمند

 کدمحوری کد گزینشی

 توسعه فناوری های

هوشمند در حوزه 

کسب و کار استارت آپی 

 حمل و نقل هوشمند

ه مدیریت اکتساب فناوری های نوین حوز

 حمل و نقل هوشمند

 مدیریت توسعه فناوری های نوین

 راهبردهای مدیریت تجاری سازی فناوری 

 کاربرد فناوری 

توسعه  "چهار کد محوری تحت عنوان کد گزینشی 3در جدول شماره 
متمرکز طبق نظر خبرگان در نظر گرفته شد که  "فناوری های هوشمند

 فناوری می باشند.بر مدیریت و اتخاذ راهبرد در حوزه 

 مدل مفهومی تحقیق-6

 مدل تحقیق، موضوع پیشینه در گرفته صورت عمیق مطالعات به توجه با

 تحقیق مفهومی مدل ترتبیب بدین .گردید تحقیق طراحی این مفهومی

شامل هفت عامل قوانین و سیاست های حاکمیتی و رهبری، یجاد 

راهبردهای مالی و  بسترهای حمایتی و نهادی، توسعه سرمایه انسانی،
تامین سرمایه، بازار، راهبردهای فرهنگی و توسعه فناوری های هوشمند 

 تشکیل داد. را محورهای مصاحبه که شد شناسایی
  
 

 

 

 

 

 
 

مدل مفهومی اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی حمل و (: 1)شکل 

  نقل هوشمند

 گیرینتیجه-7

بود مشخص کرده  متعددی بررسی مطالعات مختلف در کشورها
کسب و کارهای نوپا نقش اساسی در اشتغال زایی و افزایش تولید دارند. 
این در حالی است که عوامل مختلفی در گسترش این کسب و کارها در 

هر منطقه در سطح  یتوسعه اقتصاد و سطوح خرد و کالن موثر هستند
عه کالن تحت تاثیر نظام کار آفرینی آن منطقه است. شناسایی مجمو

برای توسعه پایدار  استارت آپیبه عنوان ابعاد اکوسیستم  عوامل اثرگذار
به آفرینی اهمیت باالیی دارد. بر این اساس، این پژوهش کار فعالیت های

 در ایران بوده است. استارت آپیاکوسیستم  مدل مفهومیدنبال شناسایی،
رهای در این مقاله پس از مرور ادبیات حوزه ی اکوسیستم کسب و کا

استارت آپی  و انجام مصاحبه های متعدد با سیاست گذاران، خبرگان و 
آوری شد. فعاالن این حوزه، داده های حاصل از مصاحبه کیفی جمع

سپس مفاهیم و گزاره های کالمی حاصل طی دو مرحله شامل کدگذاری 
 45بعد اصلی و  7گذاری محوری طبقه بندی شده و در نهایتباز و کد

موثر بر ایجاد اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی حمل و بعد فرعی 
نقل هوشمند شناسایی شد که پژوهش های گذشته نیز عوامل را مورد 

 تایید قرار میدهد.
مطالعه ی تطبیقی صورت گرفته با پژوهش های سایر محققان و مقایسه 
هریک از عوامل حاصل از ادبیات پژوهشی، نشان می دهد که بسیاری از 

مل بدست آمده در تحقیقات قبلی اشاره نشده و جزء نتایج جدید این عوا
 مقاله محسوب می شود که در این ارتباط نکات ذیل قابل توجه است.
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 حوزه کسب و کارهای استارت  بر حاضر پژوهش خاص تمرکز

منابع مدنظر بوده است.  از معدودی در آپی هوشمند که تنها

 در موثر ( اجزای5103به طور مثال در مطالعات کوکیر)

 مالکیت مالیاتی،قوانین کار،را قانون استارت آپ ها اکوسیستم

مرتبط ذکر نموده که در  هایبوروکراسی و فکری، پتنت

مطالعه حاضر در ذیل محور زیرساخت های حقوقی و قانونی 

 این مورد شناسایی شده است.

 بر  در زمینه یافته ها یکی از تمایزات مهم پژوهش حاضر تاکید

ایجاد اکوسیستم استارت آپی  برایتوسعه فناوری هوشمند 

کسب و کارهای هوشمند است که در چارچوب های معتبر 

(، 5100اکوسیستم کارافرینی و نوآوری نظیر آیزنبرگ )

 ( مد نظر نبوده است.510۵(، و اشبیگل)5104استم)

 در  )بازارلی( شش دامنه مختلف از قب510۵)ینیواردیسر

 هیسرما تیفیدر دسترس،فرهنگ سازنده،ک یع مالدسترس،مناب

را به   ینهاد یها تیو حما یاستگذاریس ،چارچوبینانسا

عنوان مولفه های اصلی اکوسیستم کسب و کار قوی می داند 

 5ولی به مولفه مهم توسعه فناوری به عنوان پیشران صنعت 

در حوزه کسب و کار نپرداخته  که در مطالعه حاضر بعنوان 

 عوامل اصلی شناسایی شده است. یکی از

 استارت آپی را شامل عوامل،  اکو سیستم مدل ابعاد ،کوهن

سرمایه گذاران، مراکز رشد و شتاب دهنده ها، دولت، موسسات 

آموزشی، بنگاه ها، کاربران می داند که در مطالعه حاضر عامل 

سرمایه گذاران در ذیل عوامل سیاست ها و قوانین حاکمیتی و 

راهبردهای مالی و توسعه منابع انسانی  و عامل رهبری و 

مراکزرشد و شتاب دهنده ها ذیل محوراکوسیستم مبتنی بر 

 بازار شناسایی شده است. 

 یامور مالرا استارتاپ  ستمیاکوس یشت عنصر اصلتریپاتی ه  ،

،  ی، فناور یانسان هی، بازار ، آموزش ، سرما یشناس تیجمع

کرده است که مطالعات  ییناساشی بانیو عوامل پشت نیکارآفر

 پیشین تحقیق این عوامل را تایید می کند.

 با توجه به ضرورت بومی سازی و توجه به مقتضیات منطقه ای 

ایجاد اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی حوزه  جهت

مولفه توسعه فناوری های شناسایی حمل و نقل هوشمند ، 

ارهای فناورانه هوشمند که  از زیرساخت های اصلی کسب و ک

و در مدل های اکوسیستم کارآفرینی به ان  و هوشمند است 

تمایز مدل با مدل های مورد بررسی در اشاره نشده است وجه 

پژوهش است  که برای استقرار  اکوسیستم فوق ضروری می 

به عنوان ابزاری کاربردی جهت استقرار و باشد و  می تواند 

حمل و نقل هوشمند به  ارتقای کسب و کارهای استارت آپی

سیاستگذاران، تصمیم گیران و مدیران و مسئولین ذیربط یاری 

 رساند.

با توجه به مطالب ذکر شده نتایج حاصل از پژوهش حاضر به 
شناسایی هفت عامل اصلی که به مدل مفهومی منجر شده است عبارت  

و از: قوانین و سیاست های حاکمیتی و رهبری، ایجاد بسترهای حمایتی 
نهادی، توسعه سرمایه انسانی، راهبردهای مالی و تامین سرمایه، بازار، 
راهبردهای فرهنگی و توسعه فناوری های هوشمند. نظر به اینکه 
محورهای حاصل از مطالعات پیشین نیز به نوعی عوامل را مورد تایید قرار 
گرفته اند، بنابراین این مدل مفهومی حاصل از مصاحبه با خبرگان 

ستگذاران و متخصصان حوزه حمل و نقل هوشمند می تواند بعنوان ،سیا
ابزاری کاربردی توسط سیاستگذاران و تصمیم سازان مورد بهره برداری 

    قرار گیرد.

 هاپیشنهاد-7-1

  بهتر است در تدوین قوانین و سیاست های حاکمیتی و رهبری

در حوزه اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی مبتنی بر 

نقل هوشمند به موارد مهمی چون سیاست های کالن  حمل و

اقتصادی ، سیاستهای مالی و پولی دولت ، سیاستهای بهبود 

کسب و کار ، سیاستهای توسعه فناوری ، سیاستهای توسعه 

نهادی ، سیاستهای توسعه حمایتی و تشویقی ، سیاستهای 

های تنظیمی سیاست ،قضایی و قانونی حمایت از کسب و کار 

وزه  اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی مبتنی بر در ح

 حمل و نقل هوشمند توجه گردد.

 ایجاد بسترهای حمایتی و نهادی در  برای پیشنهاد می گردد

حوزه کسب وکارهای استارت آپی مبتنی بر حمل و نقل 

هوشمند به زیرساخت های فناورانه نرم و سخت ، زیرساخت 

ساز ، زیرساخت های های نهادی و تسهیل گر و توانمند

فیزیکی ، زیرساخت های حمایتی و تشویقی ، زیرساخت های 

حقوقی و قانونی در حوزه  اکوسیستم کسب و کارهای استارت 

 آپی مبتنی بر حمل و نقل هوشمند توجه گردد.

  در راستای توسعه سرمایه انسانی در حوزه کسب و کارهای

تاخذه به  استارت آپی حمل و نقل هوشمند در سیاست های م

نهادهای آموزشی ،توسعه مهارتهای تخصصی نیروی انسانی 

فعال ، ارتقا سطح آمادگی منابع انسانی متخصص ، باز بودن 

فضای فعالیت سرمایه انسانی ، ایجاد بسترهای بین المللی 

شدن دانشگاهها ، تدوین برنامه های مرتبط با تربیت  شهروند 

تارت آپی مبتنی بر در حوزه  اکوسیستم کسب و کارهای اس

 حمل و نقل هوشمند توجه گردد.

 تدوین راهبردهای مالی و تامین سرمایه اکوسیستم کسب  برای

و کارهای استارت آپی حمل و نقل هوشمند به  موارد فوق در 

گذاری ، راهبردهای تدوین راهبردها توجه گردد:جذب سرمایه
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توسعه قراردادهای مشترک با شرکتهای بزرگ خارجی ، 

اهبردهای تسهیل مالیات در قراردادهای توسعه فناورانه ر

صنعت حمل و نقل هوشمند ، راهبردهای توسعه صادرات 

محصوالت و خدمات فناورانه در شرکت های حمل و نقل 

هوشمند ، راهبردهای تسهیالت گمرکی و مالیاتی ، راهبردهای 

توسعه صندوق های خطرپذیر تخصصی ، راهبردهای جذب 

مایه گذار)ملی و بین المللی( ، راهبردهای هدایت فرشتگان سر

راهبردهای توسعه  ،موثر تسهیالت بانکی و موسسات مالی 

گذاری )جمع سپاری،سرمایه گذاری جمعی( های سرمایهشبکه

، راهبردهای توسعه فناوری پیشرفته مالی در صنعت حمل و 

نقل هوشمند ، راهبردهای توسعه فناوری های نوین در جریان 

ای مالی بین المللی در پروژهای هوشمند در حوزه  ه

استارت آپی مبتنی بر حمل و   اکوسیستم کسب و کارهای

 نقل هوشمند توجه شود.

 ایجاد اکوسیستم بازار مبتنی بر حمل و نقل هوشمند باید  برای

راهبردهای نفوذ فناوری های هوشمند ، راهبردهای بین المللی 

، ارتقا شبکه سازی در  سازی بازار حمل و نقل هوشمند

اکوسیستم بازارهای حمل و نقل هوشمند ، راهبرد توسعه 

فعالیت صاحبان کسب و کار در فضای مجازی و بازارهای بین 

المللی مجازی ، راهبردهای ارتقا سطح بلوغ بازاریابی و فروش 

در بازارهای بین المللی ، راهبردهای توسعه شبکه زنجیره 

(شرکت های فعال ، ارتقا سطح بلوغ و ارزش)ملی و بین المللی

آمادگی فرهنگ اکوسیستم کسب و کار در حوزه  اکوسیستم 

کسب و کارهای استارت آپی مبتنی بر حمل و نقل هوشمند 

 مدنظر قرار گیرد.

  

  برای تدوین راهبردهای فرهنگی  در حوزه کسب و کارهای

استارت آپی حمل و نقل هوشمند به تبیین جایگاه نقش رسانه 

های عمومی و ملی و شبکه های اجتماعی در توسعه فرهنگ 

اهمیت حمل و نقل هوشمند، افزایش آگاهی خصوصی و 

اجتماعی تحول انقالب صنعتی چهارم، افزایش سطح آمادگی 

فرهنگی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و توسعه فناوری و کسب 

و کارهای استارت آپی ، تدوین راهبردهای ارتقا سطح آمادگی 

ود استارت آپ ها ، ایجاد مدل های نقش)قهرمان(،کارآفرین ور

برتر ، ارتقا سطح فرهنگ بین المللی سازی فعالیت های 

اکوسیستم استارت آپی ، ارتقا سطح شبکه همکاری میان 

استارت آپ ها و شرکت های بزرگ حمل و نقل ، شناسایی 

نهادها و سازمانهای تحول زا ، فرهنگ سازی ایجاد نهادهای 

وسعه اکوسیستم استارت آپی و برگزاری رویدادهای فناورانه ، ت

تدوین راهبرد های ارتقا سطح بازارهای ملی در جذب 

محصوالت مبتنی بر فناوری  هوشمند ، فرهنگ سازی ایجاد 

شبکه های اکوسیستم منطقه ای و ملی در حوزه  اکوسیستم 

کسب و کارهای استارت آپی مبتنی بر حمل و نقل هوشمند 

 وجه گردد.ت

 توسعه فناوری های هوشمند توصیه می گردد به   برای

مدیریت اکتساب فناوری های نوین ، مدیریت توسعه فناوری 

های نوین ، راهبردهای مدیریت تجاری سازی فناوری ، کاربرد 

فناوری در حوزه  اکوسیستم کسب و کارهای استارت آپی 

 مبتنی بر حمل و نقل هوشمند توجه گردد.
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