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Energy is one of the popular and important industries in the world. Currently, technologies and other areas of knowledge such as IT, have increased the productivity of
the energy industry. In the current ecosystem of the energy management, the internet
of things in the smart network has gained much of a potential due to its advantages
in different areas. Based on the general policies in science and technology and the
access to the advanced science and technology in this area, suggesting strategies for
marketing in the energy industry is needed, considering the modern technologies.
Therefore, the current study suggests some strategies for more productivity of energy.
The analysis of the marketing in the smart energy network and the related model
could be done for the sake of better productivity from energy. The ideal model means
the most appropriate marketing strategies. This study analyzes the potentials and limitations of the macro-strategies of development based on the internet of things. The
research borrows SWOT and QSPM models in this regard. In addition, a general
defensive approach for using the internet of things in the area of energy is put forth
as a result of the study, through which the internet of things could be used in strategic
energy industries.
JEL Classification: L11, L15, L16, O13, O14, O18, O2, O3, O4, Q21, Q4, Q5.
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انــرژی یکــیازصنایــعپرطرفــدار و مهــم در دنیــا محســوب میشــود .در عصــر حاضــر،
فناوریهــا و رشــتههای مختلفــی ،ازجملــه فنــاوری اطالعــات ،بــازده صنعــت انــرژی را
افزایــش داده اســت .در اکوسیســتم کنونــی مدیریــت انــرژی ،ســهم اینترنــت اشــیا ( )ToIدر
شــبکههای هوشــمند ،بهعلــت امتیــازات چندگانــۀ آن در زمینههــای متفــاوت ،تــوان
بالقــوهای بهدســت آوردهاســت .براســاس سیاسـتهای کلــی علــم و فنــاوری و دســتیابی بــه
علــوم و فنــاوری پیشــرفته در ایــن حــوزه ،ارائــۀ راهبــرد بــرای بازاریابــی در بخــش انــرژی ،بــا
ـشرو ،راهــکاری بــرای
نــگاه بــه فناوریهــای نــو ،احســاس میشــود .بنابرایــن در پژوهــش پیـ ِ
بهــرهوری بیشــتر انــرژی برمبنــای ایــن سیاس ـتها پیشــنهاد شــده اســت .ارزیابــی وضعیــت
موجــود بازاریابــی شــبکۀ هوشــمند انــرژی و ارائــۀ الگــوی دلخــواه بــرای بهــرهوری انــرژی
اســت کــه منظــور از مــدل بهینــه ،مناســبترین راهبردهــای بازاریابــی اســت .در ایــن
پژوهــش ،قابلیتهــا و محدودیتهــای راهبردهــای کالن توســعه ،مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا
(تحــت عنــوان نقــاط قـ ّوت و ضعــف ،و فرصــت و تهدیــد) ،بهطــور کالن و راهبــردی بررســی
شــدهاســت .ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از  TOWSمدونسازیشــده و بــا کمــک مــدل
 MPSQکامــل شــدهاســت .همچنیــن در پایــان ،یــک راهبــرد کالن دفاعــی بــرای اســتفاده از
اینترنــت اشــیا در بخــش انــرژی بهعنــوان نتیجــۀ پژوهــش ارائــه شــده کــه بــه کمــک آن
میتوان از اینترنت اشیا در صنایع راهبردی انرژی استفاده کرد.
طبقهبندی .L11, L15, L16, O13, O14, O18, O2, O3, O4, Q21, Q4, Q5 :JEL
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 .1مقدمه

امــروزه ارتبــاط انســان بــا انــرژی الکتریکــی کامــ ً
ا درآمیختــه اســت .بخشهــای راهبــردی
مختلفــی ماننــد صنعــت ،کشــاورزی و بســیاری دیگــر از بخشهــای کالن بــا شــبکۀ انــرژی
وابســتگی زیــاد و جداناشــدنی دارنــد .همچنیــن در زندگــی شــهری ،نقــش انــرژی الکتریکــی
راهبــردی اســت.
بــا توجــه بــه افزايــش روزافــزون مصــرف انــرژي در ايــران ،بهويــژه در بخــش ســاختمان ،محدوديــت
منابــع ســوختهاي فســيلي و البتــه مســائل زيس ـتمحيطي ناشــي از مصــرف آنهــا ،لــزوم اســتفاده از
انرژيهــاي تجديدپذيــر و پــاك در شــرايط فعلــي كشــور دوچنــدان شــده اســت .پيــرو سياســتهاي
دولــت مبنــي بــر حمايــت از انرژيهــاي تجديدپذيــر و توســعۀ كســبوكارهاي مربــوط بــه آن،
راهكارهــاي تجاريســازي محصــوالت و خدمــات مرتبــط بــه انرژيهــاي تجديدپذيــر و راهبردهــای
بازاريابــي محصــوالت و خدمــات مربــوط بــه آن بــراي مديــران ايــن كسـبوكارها اهمیــت بســیاری دارد.
بنابرایــن جهــت تبییــن روابــط بیــن بازاریابــی و پایــداري ،1طرحــی جهــت هدفگــذاری بازاریابــی
پایــدار ،بــا هــدف کمــک بــه شــرکتها بــراي توســعۀ راهبردهــای بــازار خــود در راســتای بهرهبــرداري
از نــگاه پایــداري در روابــط بــا مشــتریان ،و همچنیــن کمــک بــه طرفــداران پایــداري در بازاریابــی
جه��ت دس��تیابی بــه دیدگاه��ی مشتــرك ،تعریــف و اجــرا گردیــد.
مدیریــت راهبــردی عبــارت اســت از بررســی محیطــی (محیــط خارجــی و داخلــی) ،تدویــن
راهبــرد ،اجــرای راهبــرد ،ارزیابــی و کنتــرل .راهبــرد بازاریابــی تعییــن میکنــد کــه ســازمان چگونــه
میتوانــد بــه اهــداف بازاریابــی خــود برســد؛ مث ـ ً
ا بــر کــدام بازارهــا و محصــوالت متمرکــز شــود و
بــرای فعالیتهــای بازاریابــی چــه مقــدار هزینــه کنــد.
در عصــر حاضــر ،فناوریهــا و رشــتههای مختلفــی بــرای کمــک بــه صنعــت انــرژی آمدهانــد.
یکــی از رشــتههای بســیار مهــم در صنعــت انــرژی فنــاوری اطالعــات اســت .بــا کمــک فنــاوری
اطالعــات ،بــازده صنعــت انــرژی افزایــش مییابــد .در اکوسیســتم کنونــی مدیریــت انــرژی ،ســهم
اینترنــت اشــیا ( 2)IoTدر شــبکههای هوشــمند بهعلــت امتیــازات چندگانــۀ آن در زمینههــای
متفــاوت ،بــرای اتخــاذ سیاســتهای کالن و راهبــردی تــوان بالقــوهای بهدســتآوردهاســت.
اینترنــت اشــیا بــرای همــکاری و تقریبــاً کنتــرل همهچیــز در هــر ناحیــه از جامعــه کاربــرد دارد
(.)MirMasoomi, Nik & Adib, 2017
در بخــش انــرژی ،مقــدار زیــادی از دادههــا بــا اســتفادۀ پیدرپــی از انتقــال بیســیم،
1. sustainability
2. Internet of Things
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حســگرها ،ارتباطــات شــبکه و فناوریهــای محاســبات ابــری انباشــته میشــود .دادههــای بــزرگ
یــک مفاهیــم تکنولوژیکــی باالدســت اســت و شــامل خدمــات هوشــمند ،ماننــد پیشبینــی
مصــرف انــرژی ،مدیریــت هوشــمند انــرژی و راهکارهــای بهرهبــرداری از اینترنــت ،میشــود.
درنهایــت فناوریهــای دادههــای بــزرگ تأثیــر بســزایی در بخــش انــرژی خواهــدداشــت .در بخــش
باالدســت و پاییندســت انــرژی دادههــای زیــادی هســت کــه میتــوان بــا جمــعآوری آنهــا و
بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا و شــبکههای هوشــمند انــرژی ،بــازده و بهــرهوری صنعــت انــرژی
را افزایــش داد ( .)ibid.
امــروزه فنــاوری بــه کمــک صنعــت راهبــردی انــرژی آمــده و یکــی از قســمتهایی کــه میتــوان
از فنــاوری در قســمت کالن انــرژی اســتفادهکــرد ،بخــش شــبکههای هوشــمند انــرژی اســت کــه بــا
اســتفاده از اینترنــت اشــیا میتــوان کنتــرل و بهــرهوری را افزایــشداد .تعــداد زیــادی از پایلوتهــا
و آزمایشهــا راهانــدازی شــده؛ امــا چالــش اصلــی ایــناســت کــه چگونــه میتــوان آنهــا را افزای ـش
م اســت
داد .بــرای تأمیــن یکپارچهســازی وســیع منابــع راهبــردی ،انــرژی تجدیدپذیــر بســیار مهــ 
(.)Jistan, Khalilian, Poorasad & Ramezani, 2016
ارزش شــرکتهای ســبز انــرژی بســیار بیشــتر از شــرکتهای غیرســبز اســت .شــبکههای
هوشــمند میتواننــد بخــش راهبــردی و کالن بــرق را تحریــک کننــد؛ درحالــی کــه آنهــا
توانمندســازی مشــتری را برمیانگیزنــد و اجــازهمیدهنــد کــه بازیکنــان جدیــد هماننــد شــرکتهای
ت کننــد .پرســش کلیــدی ایــن اســت کــه آیــا شــرکتهای بــرق از طریــق
اینترنــت اشــیا شــرک 
اســتفادۀ راهبــردی از شــبکههای هوشــمند ســود میبرنــد و بــه چــه نحــو از آن اســتفاده میکننــد
(.)Khedmatgozar, 2015
بــا کمبــود کربــن پایــدار در آینــدهای نزدیــک ،شــبکههای هوشــمند نقــش کالن و راهبــردی
خواهنــد داشــت .ایــن راهبــرد نهتنهــا صرفهجویــی انــرژی ،بلکــه مدیریــت عرضــه و تقاضــای
سیســتمهای انــرژی و همچنیــن بهینهســازی در تولیــد و ذخیــرۀ منابــع انــرژی تجدیدپذیــر
را شــامل میشــود و عالو هبــر آن ،بــا هوشمندســازی آ نهــا ،بســیاری از چالشهــای انتقــال
شــبکههای ســنتی را نخواهنــد داشــت .در ایــن زمینــه« ،نگــرش عمومــی» و «پذیــرش
عمومــی» اجــزای اصلــی هســتند تــا ســناریوهای رادیکا لتــر درمــورد اجــرای عملــی فنــاوری
شــبکههای راهبــردی هوشــمند و ادغــام موفقیتآمیــز منابــع انــرژی تجدیدپذیــر را ایجــاد
کننــد ( . )Dangelico & Vocalelli, 2017
کلیــد اســتفادۀ مفیــد از منابــع انــرژی گســترده ،مهندســی شــبکۀ هوشــمند اســت .ایــن یــک
شــبکۀ بــرق جدیــداســت کــه از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و فناوریهــای آنالــوگ یــا دیجیتــال
بهــره میبــرد .خــود انــرژی تجدیدپذیــر ،محــدودۀ محــوری تحقیــق ،بهدلیــل در دســترس بــودن
ِ
طبیعــت دوســتانۀ محیطزیســت و اســتفاده از شــبکههای راهبــردی و کالن هوشــمند
آن ،کاربــرد و
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در انرژیهــای تجدیدپذیــر ،آن را گســترده و امیدوارکننــده میســازد .ایــن همجوشــی میتوانــد
اســتفادۀ کارآمــد از انرژیهــای تجدیدپذیــر را کــه چالشــی راهبــردی و کالن در حــال حاضــربهشــمار
مــیرود ،فراهــمآورد (.)Deakin & Reid, 2018
در بســیاری از کشــورها ،نیــاز بــه تأمیــن انــرژی پــاک ،ایمــن و ارزان درحــال گــذار بهســوی
انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت .ویژگیهــای انــرژی خورشــیدی و بــادی ،بهعنــوان یــک منبــع انــرژی
بیثبــات ،میتوانــد در شــبکه بیثباتــی بهوجــود آورنــد .از ایــنرو نیــاز بــه برقــراری ارتبــاط
راهبــردی و تعامــل ســریع و کارآمــد ارائهدهنــدگان کالن انــرژی و مصرفکنن ـدگان انــرژی در شــبکه
اس��ت .شــرکتهای تولیــدی میتواننــد ادغــام کارآمــد انرژیهــای تجدیدپذیــر را بــه شــبکه اتصــال
دهنــد و همچنیــن از طریــق مفهــوم انعطافپذیــری انــرژی راهبــردی ،مزیــت رقابتــی بهدس ـتآورند
(.)Del Rio, Sovacool, Bergman & Makuch, 2020
ایــن پژوهــش درصــدد پیشــنهاد و ارائــۀ راهکارهــای نویــن در حــوزۀ راهبــرد کالن در بهرهگیــری
از انــرژی و فناوریهــای نویــن حــوزه ،براســاس سیاســتهای کلــی ابالغشــدۀ علــم و فنــاوری،
بهخصــوص بندهــای 5ـ2 ،1ـ5 ،1ـ 1و 2ـ ،6اســت .بــا اهتمــام بــه ایــن رویکردهــا ،کشــور مــا بایــد
بهمنظــور دســتیابی بــه علــوم و فناوریهــای پیشــرفته ،بــا سیاســتگذاری و برنامهریــزی ویــژه،
مدیریــت دانــش و پژوهــش و انســجام سیاس ـتگذاری در ایــن حــوزه ،افزایــش ســهم علــم و فنــاوری
در اقتصــاد و درآمــد ملــی و همچنیــن انتقــال فنــاوری و ســاخت و ایجــاد ظرفیــت در کشــور را ایجــاد
کنــد و راهبــرد کالنــی را براســاس آن ارائــه و اجــرا نمایــد .همچنیــن بایــد بــرای دســتیابی بــه علــوم
و فناوریهــای پیشــرفته بــا سیاســتگذاری و برنامهریــزی ویــژه بــرای صنعــت انــرژی تــاش الزم
صــورت گیــرد.

 .2پیشینۀ تحقیق

در کشــورهای مختلــف ،بهخصــوص پیشــرفته ،علــم و فنــاوری و ارتقــای جایــگاه آن از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .در کشــورهای توســعهیافته ،براســاس راهبــرد و چش ـمانداز ویــژه بــه فنــاوری توجــه
میشــود و ارکان نظــام مطابــق آن پیــش مــیرود .در جمهــوری اســامی ایــران ،حضــرت آیــتاهلل
خامنـهای ،رهبــر معظــم انقــاب اســامی ،در اجــرای بنــد  1اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی ،سیاسـتهای
کلــی «علــم و فنــاوری» را بــه ایــن شــرح ابــاغ کردنــد :دســتیابی بــه علــوم و فناوریهــای پیشــرفته
بــا سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی ویــژه ،حمایــت از تأســیس و توســعۀ شــهرکها و پارکهــای علــم
و فنــاوری ،حمایــت مــادی و معنــوی از فراینــد تبدیــل ایــده بــه محصــول و افزایــش ســهم تولیــد
محصــوالت و خدمــات مبتنــی بــر دانــش پیشــرفته و فنــاوری داخلــی در تولیــد ناخالــص داخلــی
بــا هــدف دســتیابی بــه ســهم  ۵۰درصــد ،اهتمــام بــر انتقــال فنــاوری و کســب دانــش طراحــی و
ت بــازار ملــی در مصــرف
ســاخت بــرای تولیــد محصــوالت در داخــل کشــور بــا اســتفاده از ظرفیــ 
کاالهــای وارداتــی ،مدیریــت دانــش و پژوهــش و انسجامبخشــی در سیاســتگذاری ،برنامهریــزی
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و نظــارت راهبــردی در حــوزۀ علــم و فنــاوری و ارتقــای مســتمر شــاخصها و روزآمدســازی نقشــۀ
جامــع علمــی کشــور بــا توجــه بــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان و ســرانجام ارتقــای
جایــگاه جهانــی کشــور در علــم و فنــاوری و تبدیــل ایــران بــه قطــب علمــی و فنــاوری جهــان اســام
(پایــگاه اطالعرســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیتاهللالعظمــی ســیدعلی خامن ـهای ،اعــام
سیاســتهای کلــی علــم و فنــاوری.)1395 ،
رن 3و دیگــران ( )2019بــه بررســی پژوهشــیتحــت عنــوان جامــع «تجزیــه و تحلیــل دادههــای
بــزرگ در سراســر چرخــۀ عمــر محصــول بــرای حمایــت از تولیــد پایــدار هوشــمند :چارچــوب ،چالشها
و جهــت تحقیقــات آینــده» پرداختنــد .در ســالهای اخیــر ،دانشــگاه و صنعــت توجــه زیــادی را بــه
تولیــدات هوشــمند معطــوف کردهانــد؛ زیــرا مزیــت رقابتــی را بــرای شــرکتهای تولیــدی فراهــم
میســازد تــا صنعــت کارآمــد و پایــدارباشــد .بهعنــوان یکــی از مهمتریــن فناوریهــای تولیــد
هوشــمند ،تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ میتوانــد در دسترســی بــه دانــش پنهــان و ســایر
اطالعــات مفیــد ،ماننــد رابطــه بیــن تصمیمگیریهــای طــول عمــر و پارامترهــای فراینــد ،بــه رهبــران
صنعتــی کمــککنــد تــا تصمیمــات کس ـبوکار بیشــتری را در محیطهــای مدیریــت پیچیــده اتخــاذ
کننــد .بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه مقدمــه و بیــان مســئله ،تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ و تولیــد
هوشــمندانه بهطــور جداگانــه در دانشــگاه و صنعــت مــورد تحقیــق قــرارگرفــت .بــرای بیــان مبانــی
نظــری جامعــۀ پژوهــش و بــرای بســط بیشــتر بینــش علمــی در اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل دادههــای
بــزرگ بــه تولیــد هوشــمند ،الزماســت پیشــرفتهای تحقیــق و ضعــف موجــود خالصــهشــود .در
ایــن تحقیــق ،از طریــق ترکیــب فناوریهــای کلیــدی تولیــد هوشــمند و ایــدۀ ســرویسدهی در
همهجــا در کل چرخــۀ حیــات ،اصطــاح «تولیــد پایــدار هوشــمند» ســاخته شــد .دادههــای بــزرگ در
تولیــد هوشــمند مــرور شــد و یــک چارچــوب مفهومــی از منظــر چرخــۀ عمــر محصــول ارائــه گردیــد.
چارچــوب پیشــنهادی بــه تجزیــه و تحلیــل برنامههــای کاربــردی بالقــوه و مزایــای کلیــدی اجــازه
میدهــد و بحــث درمــورد چالشهــای موجــود و مســیرهای تحقیقاتــی آینــده ،بینــش ارزشــمندی را
بــرای دانشــگاهها و صنعــت فراهــم میکنــد.
دائــی ،ونــگ ،وانــگ ،ژنــگ و واســیالکوس )2019( 4پژوهشــی بــا عنــوان «تجزیــه و تحلیــل
دادههــای بــزرگ بــرای تولیــد اینترنــت چیزهــا :فرصتهــا ،چالشهــا و فناوریهــای توانمنــد»
انجــام دادنــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا در دادههــای تولیــد گســترده میتوانــد مقادیــر تجــاری
عظیمــی را اســتخراجکنــد؛ ضمــن آنکــه بــا توجــه بــه انــواع دادۀ ناهمگــن ،حجــم عظیــم و ســرعت
واقعــی تولیــد داده ،چالشهــای تحقیقاتــی را نیــز درپــی خواهــد داشــت .تحقیــق مذکــور مــروری
اســت بــر تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ در تولیــد اینترنــت اشــیا ( .)MIOTایــن تحقیــق ابتــدا
3. Ren
4. Dai, Wong, Wang, Zheng & Vasilakos
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بــا بحــث درمــورد ضرورتهــا و چالشهــای تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ در تولیــد دادههــای
 MIOTآغــاز میشــود .ســپس فناوریهــای قــادر بــه تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ تولیــد
دادههــا بررســی میگــردد .تحقیــق مذکــور همچنیــن بــه بیــان مســیرهای آینــده در ایــن منطقــه
امیــدواراســت.
ریــکا و دراگیســویک )2018( 5در بررســیای بــا عنــوان «نقــش مؤثــر در آینــده تحویــل انــرژی:
بررســی جامــع اینترنــت اشــیا و شــبکۀ هوشــمند» ،اظهــار کردنــد کــه در اکوسیســتم مدیریــت انــرژی
امــروز ،ســهم اینترنــت اشــیا ( )IoTدر شــبکههای هوشــمند بهدلیــل مزیتهــای چندجانبــۀ خــود
در زمینههــای مختلــف ،پتانســیل عظیمــی را کســبکــردهاســت .اینترنــت اشــیا مســیر ارتبــاط
و کنتــرل همهچیــز را در میــان تقریبــاً هــر قشــر از جامعــه همــوارمیکنــد .درمقابــل چارچــوب
شــبکۀ هوشــمند توجــه جامعــۀ تحقیــق جهانــی را بــه خــود جلــب کــردهاســت و ایــدۀ ادغــام
اینترنــت اشــیا بــا شــبکۀ هوشــمند ،پتانســیل رشــد عظیمــی را نشــان میدهــد .ایــن تحقیــق در
ابتــدا بــر مــرور مهمتریــن کارهــای پژوهشــی در حــوزۀ کاربــرد اینترنــت اشــیا در شــبکههای
هوشــمند متمرکــز شــده و مهمتریــن مســائل آن را برجســته کــرده اســت .ایــن کار همچنیــن
بســیاری از رویکردهــای نوآورانــۀ مــورد اســتفاده در اینترنــت اشــیا و شــبکههای هوشــمند بههمــراه
برنامههــای مربوطــه در زمینههــای مختلــف را ارائــه میدهــد .هــدف از ایــن کار ،بهرهمنــدی از
دانشــمندان و تــازهواردان در زمینــۀ اینترنــت اشــیا و شــبکههای هوشــمند ،آگاهــی از تحقیقــات
جدیــد بینرشــتهای و ارائــۀ راهبــرد در راســتای سیاس ـتهای کلــی علــم و فنــاوری جهــت ایجــاد
راهبــرد و دســتیابی بــه فناوریهــای نــو در حوزههــای انــرژی و بازاریابــی پایــدار بــر ایــن اســاس
اسـ�ت (.)Reka & Dragicevic, 2018
در بخــش سیاســتهای کلــی علــم و فنــاوری توســط مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام،
بــر مــوارد کلــی ماننــد حمایــت از تأســیس و توســعۀ شــهرکها و پارکهــای علــم و
فنــاوری ،مدیریــت دانــش و پژوهــش و انسجا مبخشــی در سیاســتگذاری ،برنامهریــزی و
نظــارت راهبــردی در حــوزۀ علــم و فنــاوری و ارتقــای مســتمر شــاخصها و روزآمدســازی
نقشــۀ جامــع علمــی کشــور بــا توجــه بــه تحــوالت علمــی و فنــی در منطقــه و جهــان ،ارتقــای
جایــگاه جهانــی کشــور در علــم و فنــاوری و تبدیــل ایــران بــه قطــب علمــی و فنــاوری جهــان
اســام ،حمایــت مــادی و معنــوی از فراینــد تبدیــل ایــده بــه محصــول و افزایــش ســهم تولیــد
محصــوالت و خدمــات مبتنــی بــر دانــش پیشــرفته و فنــاوری داخلــی در تولیــد ناخالــص
داخلــی بــا هــدف دســتیابی بــه ســهم  ۵۰درصــد و اهتمــام بــر انتقــال فنــاوری و کســب
دانــش طراحــی و ســاخت بــرای تولیــد محصــوالت در داخــل کشــور بــا اســتفاده از ظرفیــت
بــازار ملــی در مصــرف کاالهــای وارداتــی تأکیــد شــده اســت (پایــگاه اطال عرســانی مصلحــت،
& Dragicevic
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سیســتم آمــوزش عالــی ،تحقیقــات و فنــاوری.)1395 ،
در پژوهــش حاضــر ،براســاس سیاســتهای کلــی ابالغشــدۀ علــم و فنــاوری ،بهخصــوص
بندهــای 5ـ2 ،1ـ5 ،1ـ 1و 2ـ ،6راهکارهــای نویــن در حــوزۀ راهبــرد کالن در بهرهگیــری از انــرژی و
فناوریهــای نویــن حــوزه ارائــه شــده اســت.

 .3چارچوب نظری

یکــی از مدرنتریــن فناوریهــای دنیــا و نتیجــۀ تــاش متخصصــان جهــت مدرنیــزه کــردن
شــبکههای انتقــال بــرق و ورود بــه قــرن دیجیتــال ،شــبکههای هوشــمند انــرژی و بــرق اســت کــه
مهمتریــن هدفــش فراهــم آوردن بــرق ایمــن ،پاســخگویی بــه نیازهــای رو بــه رشــد مشــتریان و
حفاظــت از محیطزیســت اســت .هــدف طراحــان اســتفاده از فنــاوری هوشــمند برپایــۀ مهمتریــن
بخشهــا ،یعنــی مشــترکان ،تجهیــزات و ارتباطــات ،اســت .تغییــرات بنیادیــن در ایجــاد ،حمــل،
پخــش و اســتفاده از بــرق بــه کمــک فنــاوری هوشمندســازی انجــام میشــود؛ ضمــن اینکــه در حفــظ
منافــع اقتصــادی و محیطزیســتی موفــق عمــل میکنــد و در پایــان نیازهــای اســتفادهکنندگان را
مرتفــع میســازد و بدیــن ترتیــب ،بــرق همــواره در دســترس قــرار میگیــرد .عالوهبــر ایــن ،سیســتم
میتوانــد بــا کمــک دادههــای گردآوریشــده ،در مواقــع حســاس تصمیمگیــری کنــد و مانــع از
خاموشــیهای ناخواســته شــود.
یکــی از دغدغههــای مهــم مدیــران کســبوکار انرژیهــای نــو ،چگونگــی تجاریســازی صحیــح
محصــوالت یــا خدمــات خــود اســت .شــرکتهای فعــال در حــوزۀ انرژیهــای نــو عالوهبــر تمرکــز
بــر مســائل فنــی و کاالیــی ،بایــد توجــه خــود را بــه راهبردهــای بازاریابــی و تجاریســازی آن نیــز
معطــوف کننــد.
در آینــده ،شــبکۀ وســیع هوشــمند انتقــال الکتریســیته بــا اســتفاده از شــبکۀ هوشــمند انــرژی و
دادههــای تولیــد شــده امکانــات زیــادی را دراختیــار قــرار میدهــد .بــا یکپارچهســازی شــبکۀ بــرق
قدیمــی و فناوریهــای نویــن ،شــبکۀ هوشــمند قــادر میشــود تــا امکانــات توزیــع کارآمــد و مطمئنــی
را بــرای جامعــۀ مــدرن ایجــادکنــد .بهطــور کلــی شــبکۀ هوشــمند بــرای مســائلی ماننــد قابلیــت
اطمینــان ،مشــکالت محیطزیســتی و مشــکالت بهــرهوری انــرژی راهحلهایــی را ارائــه میدهــد.
باوجــود حــل کــردن تمــام ایــن محدودیتهــا ،مهمتریــن مشــکل در شــبکۀ هوشــمند انــرژی تأمیــن
امنیــت آنهاســت (.)Le, Le Tuan & Tuan, 2019
در فضــای فیزیکــی و مجــازی سیســتمهای قــدرت جدیــد ،مشــکالت امنیتــی وجــود دارد
و دلیــل ایــن امــر اســتفادۀ زیــاد از دســتگا ههای بــرق منطبــق بــا شــبکههای ارتباطــی اســت.
حملهکننــدگان بــا آگاهــی از ایــن مســئله ،میتواننــد صدمــات جبرانناپذیــری بــه شــبکۀ
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حســاس الکتریکــی وارد کننــد .نگرانــی دربــارۀ نفــوذ در شــبکه ،متخصصــان فنــاوری انــرژی
و امنیــت را ترغیــب کــرد ه اســت کــه جهــت ایجــاد محــدودۀ نفوذناپذیــر محکــم بــرای حفــظ
امنیــت ســایبری ،بــا یکدیگــر هماهنــگ باشــند؛ زیــرا ایــن حمــات عمومــاً اهدافــی ماننــد
خاموشــی تمــام سیســتم یــا بهدســت آوردن داد ههــای مشــتریان را درنظــر دارد ( Lee, Chen
 .)& Chen, 2017بهمنظــور آگاهــی دقیقتــر از ایــن شــبکه ،بایــد بــا ایجــاد چارچوبــی بــاز،
امــن و منعطــف ،زمینــۀ مخابراتــی مــورد نیــاز بــرای فرســتادن و بهدســت آوردن اطالعــات بیــن
هــر دو نقطــۀ مــورد نیــاز در شــبکه فراهــم شــود و نیــز بــا اســتفاده از امــکان هوشــمند ســنجش
(  )AMIکــه میــزان اســتفاده را بســیار ســریع انداز هگیــری میکنــد ،اطالعــات مشــترکان بــه
بخشهــای مرتبــط ارســا ل گــردد .یکــی از مهمتریــن نقــاط ضعــف امنیتــی در شــبکه ،کنتــرل
تقسیمشــده اســت؛ زیــرا ایــن شــکل برقــراری ارتبــاط باعــث رخنــۀ بــدون شناســایی و مقابلــه
میشــود .اســتفاده از کنتــرل تقسیمشــده بــا هــدف کاهــش ضعفهــای کنتــرل مرکــزی و
همچنیــن نیــاز بــه ایجــاد ســامانههای کنترلــی جدیــد بهســبب منعطــف بــودن و بهــرهوری،
امــکان کنتــرل لحظ ـهای همــۀ تجهیــزات شــبکه را دراختیــار مصر فکننــده قــرار میدهــد .ایــن
کنتــرل تقسیمشــده قــادر اســت برخــی از ضعفهــای کنتــرل مرکــزی را برطــرف نمایــد؛ امــا
همیــن مســئله ،خــود یکــی از منافــذ امنیتــی بــزرگ در شــبکه درنظــر گرفت ـه شــده؛ زیــرا ایــن
شــکل برقــراری ارتبــاط باعــث رخنــۀ بــدون شناســایی و مقابلــه میشــود ( Mohanta, Jena,
.)Satapathy & Patnaik, 2020
انتشــار اطالعــات در شــبکۀ هوشــمند براســاس شــیوههای مختلفــی اســت و بــرای دســتیابی بــه
امنیــت در ایــن روشهــای ارتبــاط ،بایــد ارســالکنندۀ پیــام بتوانــد هــر ســاختار دسترســی را بــرای
پیــام خــود درنظــر بگیــرد و نیــز امــکان بررســی هویــت ارســالکننده و اصالــت پیــام دریافتــی فراهــم
ف کــردن مشــکالت احتمالــی در نرمافــزار
باشــد .بــرای نمونــه شــرکت ســازندۀ  xبایــد بــرای برطــر 
محصــوالت خــود ،توانایــی بهروزرســانی آنهــا را داشــتهباشــد .اگــر بخواهیــم به شــیوۀ قدیمی در شــبکۀ
وســیع الکتریســیته ایــن کار را انجــامدهیــم ،زمــان و هزینــۀ زیــادی صــرف میشــود و درنهایــت ممکـن
اســت بــه اهــدف دلخــواه دسـ�ت نیابیـ�م (.)Reka & Dragicevic, 2018
شــبکۀ هوشــمند انــرژی دارای  7بخــش کاربــر ،ارائهدهنــدۀ خدمــات ،بــازار فــروش،
عملیــات و مرکــز نظــارت ،تولیــد ،انتقــال و توزیــع اســت .هــر قســمت از شــبکۀ هوشــمند از
مجموعــۀ توســعهیافتۀ ســازما نها ،مراکــز ،نهادهــا ،دســتگا هها ،ابزارهــا و ســایر اپراتورهــای
مرتبــط تشــکیل شــد ه اســت .ایــن اپراتورهــا و اشــخاصی کــه در هــر زمینــهای درگیــر
هســتند ،بــه انتقــال ،ذخیر هســازی ،ویرایــش و پــردازش داد ههــای مــور د نیــاز در شــبکۀ
هوشــمند نیــاز دارنــد .بهمنظــور اجــرای عملیــات شــبکۀ هوشــمند ،اپراتورهــا در هــر دامنــه
بــه تبــادل داده و تعامــل بــا ســایر اپراتورهــا در بخشهــای دیگــر نیــاز دارنــد؛ زیــرا ایــن
ارتباطــات و تعاملهــا توســط لینکهــای ارتباطــی انجــام میشــود .شــبکۀ انــرژی هوشــمند
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بــا اجــرای ارتباطــات دوطرفــه بیــن اشــخاص تعریفشــده در ایــن زیرســاخت ،معقــول
میشــود ( .)Sokolov, Veselitskaya, Carabias & Yildirim, 2019
از مزایای شبکۀ هوشمند انرژی در شبکۀ قدرت میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
مدیریــت توزیــع انــرژی :درصــورت اســتفاده از شــبکۀ هوشــمند ،مدیریــت توزیــع انــرژی ،توانایــی
اطمینــان ،خودپویایــی و خودبهینهســازی محقــق خواهــد شــد.
تجمیــع انــرژی توزیعشــده :اســتفاده از منابــع تجدیدپذیــر انــرژی توزیعشــده در شــبکۀ
قــدرت ســبب بــاال رفتــن توانایــی تحمــل ،اقتصــادی بــودن و دوســتدار محیطزیســت بــودن
خواهد شــد.
وســایل حملونقــل الکتریکــی در شــبکه :شــبکۀ هوشــمند انــرژی میتوانــد تعــداد بســیاری وســیلۀ
ت کنــد.
حملونقــل الکتریکــی در سیســتم حملونقــل را مدیری ـ 
زیرســاخت اندازهگیــری هوشــمند :ایــن زیرســاخت بــا کمــک ارتباطــات دوطرفــه قــادرخواهــد
ل کنــد.
بــود دادههــای کاربــران را بــه شــرکتهای تابعــۀ فعــال در شــبکۀ مدیریــت نیــرو ارســا 

 .4روش تحقیق

پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،كاربــردي اســت؛ چراكــه بهدنبــال دســتيابي بــه هــدف عملــي ،يعنــي
بهدســتآوردن راهبــرد بازاریابــی پایــدار شــبکههای هوشــمند انــرژی (تولیــد و انتقــال و تحویــل)
بــا اســتفاده از ســهم اینترنــت اشــیا و دادههــای بــزرگ اســت و از ایــن رو گســترۀ زمانــي و مكانــي
ویــژهای را دربــر میگیــرد .همچنيــن از نظــر ســبک گونــه پيمايشــي ـ تحليلــي اســت؛ چــون ايــن
توانایــی را میدهــد تــا بــه دادههــاي مــورد نيــاز از راه طــرح نمونهگيــري در قالــب پارامترهــاي
پژوهــشدسـت یافــت و از ايــن راه پیوندهــای بيــن آنهــا را نشــان داد و در ســازوکار تصميمگيــري
بـهكار بــرد.
چنیــن پژوهشهایــی برپایــۀ تجربههــای تحقیقــات قبلــی اســت و بــرآورد و بازبینــی ایــن
پژوهشهــا و تجربههــا در راســتای نــوآوری و بهبــود محصــوالت اســت .هــدف از پژوهــش توصیفــی
ـ کاربــردی ،بهبــود محصــول یــا ســازوکار مرتبــط ،یعنــی آزمــودن دانســتههای تئــوری در جایــگاه
پیشــامدهای حقیقــی اســت.
لــذا مجموعــۀکامــل اندازههــای میســر یــا دانســتههای نگارششــده از یــک ویژگــیکیفــی،
درخصــوص گــرد آوردن جامــع بخشهایــی کــه میخواهیــم اســتنتاجهایی درمــورد آن انجــام
دهیــم ،دربــر میگیــرد.
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مقصــود از گــرد آوردن دادههــا بیــرون کشــیدن نتایــج دربــارۀ جامعــه اســت .بــه بیــان ســادهتر ،در
هــر بازبینــی آمــاری ،مجموعــۀ عناصــر هــدف جامعــه نامیــده میشــود .در همیــن راســتای جامعــه،
تمــام مشــاهدات امکانپذیــر اســت کــه ایــن امــر بــا تکــرار یــک آزمایــش حاصــل میشــود.
4ـ .1فرضیههای تحقیق
اســتفاده از اینترنــت اشــیا در بخــش انــرژی ایــران باعــث پیشــرفت و بهــرهوری انــرژی و هماهنگــی
بیشــتر بخشهــای مختلــف میشــود.
تحلیــل و بررســی دادههــای بــزرگ حاصــل از اینترنــت اشــیا کــه در بخــش انــرژی بهدســت آمــده،
در طراحــی و بازاریابــی و پیادهســازی اینترنــت اشــیا در تمــام بخشهــا ،مخصوصــاً محیطزیســت،
کمــک میکنــد.
4ـ .2حجم نمونه
جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر تعــداد  60شــرکت فعــال دانشبنیــان در زمینــۀ فنــاوری
اطالعــات ،اینترنــت اشــیا ،داد ههــای بــزرگ و مشــاورۀ راهبــردی حــوزۀ فناوریهــای نــو در
شــهر تهــران اســت کــه آمــار و ارقــام آن از بانــک اطالعــات شــرکتها (  )www.coo.irیافــت
شــد ه اســت.
حجــم نمونــۀ پژوهــش حاضــر ترکیبــی از مطالعــات پیشــین در زمینههــای پژوهــش و همچنیــن
اســتفاده از دادههــای بهدســتآمده از مصاحبــه بــا خبــرگان بخشهــای مختلــف انــرژی (حداقــل
 10نفــر) اســت.
در ایــن پژوهــش ،بــا توجــه بــه جدیــد بــودن ایــده و نبــود دادۀ کافــی درمــورد اســتفاده از اینترنــت
اشــیا در بخــش انــرژی ،تــاش شــدهاســت بــا مطالعــۀ مقــاالت خارجــی و داخلــی ،اطالعــات و دادههای
الزم بــرای طراحــی و اجــرای راهبــرد مناســب در راســتای بندهــای اشارهشــدۀ سیاســتهای کلــی
علــم و فنــاوری کســبگــردد .همچنیــن بــرای تحلیــل دادههــای گردآوریشــده و نتیجهگیــری از
روش متاآنالیــز یــا فراتحلیــل اســتفاده شــدهاســت.
4ـ .3سنجش پایایی و روایی پژوهش
پایایــی و روایــی پرســشنامۀ پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از نرمافــزار اسپــیاساس 6و کاربســت
روش آلفــای کرونبــاخ ســنجیده شــد کــه بدیــن شــرح اســت :روش و ابــزار بهکاررفتــه میتوانــد
خصوصیــت مــورد نظــر را درســت اندازهگیــری کنــد.
6. SPSS

454

رضا زینلیزاده و همکاران .راهبرد بازاریابی پایدار شبکههای هوشمند انرژی با رویکرد سیاستهای کلی علم و فناوری.

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

4ـ .4مدل پژوهش
واکاوی  SWOTوســیلۀ مهــم پشــتیبانیکننده در راســتای گرفتــن تصمیــم اســت و اغلــب بهعنــوان
وســیلهای بــرای واکاوی سیســتماتیک محیــط داخلــی و خارجــی بنــگاه از آن بهــره میگیرنــد .بــا
شــناخت فرصتهــا و تهدیدهــا ،و ق ّوتهــا و ضعفهــا ،بنگاههــا میتواننــد راهبردهــای خــود
را برپایــۀ ق ّوتهــای خــود مشــخص ســازند ،ضعفهــای خــود را ازبیــن ببرنــد ،از فرصتهــا بهــره
گیرنــد یــا از آنهــا بــرای روبـهرو شــدن بــا تهدیدهــا اســتفاده نماینــد .نواحــی قـ ّوت و ضعــف بهوســیلۀ
ارزیابــی عاملهــای محیــط داخلــی و فرصتهــا و تهدیدهــا بهوســیلۀ ارزیابــی عاملهــای محیــط
خارجـ�ی شناسـ�ایی میشـ�وند (.)Li et al., 2016
بــا توجــه بــه عاملهــای داخلــی (ق ّوتهــا و ضعفهــا) و عاملهــای خارجــی (فرصتهــا و
تهدیدهــا) برپایــۀ الگــوی تحلیلــی  SWOTراهبردهــا مــد ّون میشــوند .در ایــن الگــو ،فرصتهــا
پیــشروی
و تهدیدهــا نمایانگــر کشــمکشهای دلخــواه یــا غیردلخــواه برجســتهای اســت کــه در
ِ
بنــگاه هســتند و دربرابــر ق ّوتهــا و ضعفهــا (شایســتگیها ،تواناییهــا ،مهارتهــا و کمبودهــا)
وضعیــت پیرامــون داخلــی تشــکیالت مــورد پژوهــش را نشــان میدهنــد .الگــوی  SWOTدر
حالــت عــادی شــامل یــک جــدول مختصــات دوبُعــدی اســت کــه هریــک از چهــار قلمــروی آن
نشــاندهندۀ یــک دســتۀ راهبــردی اســت .بــه بیــان دیگــر ،همیشــه چهــار دســته راهبــرد در ایــن
الگــو مطــرح میشــود:
1 .راهبردهــای بیشــترین اســتفاده از فرصتهــای پیرامــون بــا بهرهگیــری از ق ّوتهــای بنــگاه
ناحیــۀ ( 1راهبردهــای )SO؛
2 .راهبردهــای اســتفاده از ق ّوتهــای بنــگاه در راســتای پیشــگیری از تهدیدهــای ناحیــۀ 2
(راهبردهــای )ST؛
3 .راهبردهــای بهرهگیــری از برتریهــای بالقــوهای کــه در فرصتهــای پیرامــون نهفتــه اســت،
بــرای تالفــی نواحــی ضعــف حــال بنــگاه (راهبردهــای )WO؛
4 .راهبردهایــی بــرای کمینــهکــردن آســیبهای متأثــر از تهدیدهــا و مکانهــای ضعــف ناحیــۀ 4
(راهبردهــای .)WT

 .5یافتههای تحقیق

جدولهایی که در ادامه آمده ،شامل دستاوردهای این پژوهش در موارد ق ّوتها و ضعفها ،و فرصتها و
تهدیدهای بازاریابی پایدار در شبکههای هوشمند انرژی است.
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جدول  .1ق ّوتهای بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی
مؤلفهها

عوامل ق ّوتها

محیطی

تمیزی هوا

اقتصادی
اجتماعی

وجود کاربریهای تجاری برخی ساختمانها
وجود مراکز جذب جمعیت بهعنوان مراکز برقراری تعامالت
وجود امنیت در فضاها
نسبت باالی جمعیت جوان و فعال
نزدیکی مراکز اداری و آموزشی به مناطق مسکونی
راهاندازی توزیع هوشمند
میزان نفوذپذیری شبکه
عاملهای فرصتها
وجود فضاهای باز جهت گسترش فضای سبز
امکان افزایش فضای سبز
آبوهوای مطبوع و طبیعت زیبا و چشماندازهای شهر
افزایش آگاهی عمومی به خطرات زیاد شدن گازهای گلخانهای

عملکردی و مطالعاتی
مؤلفهها
محیطی
اقتصادی
اجتماعی
عملکردی و مطالعاتی

گرایش به سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و اطالعرسانی در تأثیر مثبت
استفاده از اینترنت اشیا در طرح شبکۀ هوشمند
تأثیر جمعیت باالی جوان در رونق اقتصادی سامانۀ جدید
پتانسیل باالی قشر فعال جامعه در استفاده از طرح
افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر
پرداخت هزینۀ پارک حاشیهای در معابر اصلی با موبایلپارک
امکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیمگیری و توسعه
ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری با برگزاری دورۀ آموزشی
توسعۀ مسیرهای ویژۀ توزیع و انتقال
تمایل به کاربریهای مختلط در معابر اصلی
توجه به مطالعات و پژوهش و برنامهریزی
اراضی قابل توسعه
توجه ویژۀ مدیریت شهری در سطح کالن و خُ رد
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جدول  .2ضعفهای بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی
مؤلفهها

عوامل ضعفها

محیطی

محدودیت سرانۀ فضای سبز
پخش و پاکسازی ضایعات نامناسب
نبود سایبان و محافظ دربرابر عاملهای اقلیمی مانند باد
هزینۀ زیاد راهاندازی

اقتصادی

هزینۀ سنگین خرید تجهیزات جهت اصالح بهسازی

اجتماعی

افزایش مشاغل کاذب
نقش کمرنگ مردم در تصمیمگیری
بسترسازی نامناسب اجرای طرح

عملکردی و
مطالعاتی

انعطافپذیری زمانی کم
انعطافپذیری اجتماعی کم
مکانیابی نامناسب احداث تجهیزات
عدم امکان رفتوآمد ایمن برای افراد
هندسۀ نامناسب برخی ساختمانها و اماکن
بافت فرسودۀ برخی ساختمانها

جدول  .3فرصتهای بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی
مؤلفهها
محیطی

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

عوامل تهدیدها
بهخطر افتادن سالمت جسمی و روانی ساکنان و شهروندان بهدلیل آلودگی پیرامون
بیتوجهی به ساختار طبیعی که موجب ناپایداری زیستبوم میشود.
رشد تصاعدی قیمت زمین

اقتصادی

عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخش هوشمند
دورۀ بازگشت سرمایۀ طوالنی
عدم توان مالی کافی دولت جهت اجرای طرح
نبود برنامۀ مد ّون در زمینۀ ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی افراد

اجتماعی

تقابل میان ارزشها و تصورات مردم از پیامد طرح
فراهم نبودن بستر الزم مشارکت مردم

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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مؤلفهها

عوامل تهدیدها
افزایش جمعیت سالمند و میانسال در چند سال آینده
نبود امنیت الزم در محیطهای عمومی
کمبود قوانین تسهیلبخش
پایین بودن سطح فرهنگ و تبلیغات و آموزش

عملکردی

بیتوجهی مسئوالن به فواید شبکۀ هوشمند توزیع انرژی
توسعهنایافتگی زیرساختهای مناسب
ضعف در بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها
نبود طرح جامع ارتقای کیفیت محیطی و سطح ارائۀ خدمات
عدم یکپارچگی آموزش و مهندسی و ا ِعمال قوانین

جدول  .4تهدیدهای بازاریابی پایدار در شبکۀ هوشمند انرژی
مؤلفهها

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

عوامل فرصتها
وجود فضاهای باز جهت گسترش فضای سبز

محیطی

امکان افزایش فضای سبز
آبوهوای مطبوع و طبیعت زیبا و چشماندازهای شهر
افزایش آگاهی عمومی به خطرات زیاد شدن گازهای گلخانهای
گرایش به سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و اطالعرسانی در تأثیر مثبت استفاده از اینترنت اشیا در طرح شبکۀ هوشمند
تأثیر جمعیت باالی جوان در رونق اقتصادی سامانۀ جدید

اقتصادی

پتانسیل زیاد قشر فعال جامعه در استفاده از طرح
افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر
پرداخت هزینۀ پارک حاشیهای در معابر اصلی با موبایلپارک

اجتماعی

امکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیمگیری و توسعه
ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری با برگزاری دورۀ آموزشی
توسعۀ مسیرهای ویژۀ توزیع و انتقال
تمایل به کاربریهای مختلط در معابر اصلی

عملکردی و مطالعاتی

توجه به مطالعات و پژوهش و برنامهریزی
اراضی قابل توسعه
توجه ویژۀ مدیریت شهری در سطح کالن و خُ رد
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پــس از شناســایی تمــام عاملهــای داخلــی و خارجــی ،ماتریــس  SWOTکــه بیانکننــدۀ
راهبردهــای چهارگانــۀ  WO ،ST ،SOو  WTاســت ،طراحــی و معرفــی میشــود؛ ولــی بهدلیــل
تعــداد زیــاد مــوارد (عوامــل چهارگانــه و نیــز راهبردهــا) ،راهبردهــای مربوطــه بهصــورت جداگانــه و
خــارج از جــدول  SWOTمعرفــی شــده اســت.
5ـ .1راهبردهای ( SOق ّوتها و فرصتها)

هــدف راهبردهــای ایــن بخــش بهرهگیــری بیشــینه از فرصتهــای پیرامــون بــا اســتفاده از
ق ّوتهاســت .بنابرایــن برپایــۀ عاملهــای ذکرشــده در بخــش پیــش ،راهبردهــای  SOبازاریابــی شــبکۀ
هوشــمند انــرژی عبارتانــد از:
1 .اختصــاص تشــویقهای اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی بــا اولویــت مالــکان ســاختمانها و
کاربریهــای تجــاری جهــت مشــارکت در طرحهــای توســعۀ پایــدار شــبکۀ توزیــع و تحویــل؛

2 .مدیریــت صحیــح پارکینگهــای واحدهــا و تحدیــد در درســتکــردن پارکینگهــای حاشــیهای
و غیرحاشــیهای؛
3 .ایجاد گوناگونی در طول مسیرهای پخش؛
4 .بــه قصــد درســتکــردن گوناگونــی ،کاربریهــا بــا احتــرام بــه اســاس ســازگاری در ادامــۀ
گذرگاههــای مهــم بــه ایجــاد کاربــری ترکیبــی ترغیــب شــوند؛
5 .ایجاد مسیرهای مخصوص شبکۀ سیمکشی و پخش بهعنوان راههای مکمل و مشوق؛
6 .برپایــی برنامههــا و اجــرای دورههــای یادگیــری بهمنظــور ارتقــای فرهنــگ مدیریــت هوشــمند و
اســتفاده از اینترنــت و فناوریهــای روز بــا محوریــت بهبــود ســطح پایــداری شــبکۀ توزیــع؛
7 .جانمایی و توزیع مناسب کاربریها و فناوریهای اینترنتی جهت کنترل؛
8 .افــزودن کوش ـشهای پــارک ترافیــک در راســتای کارهــای یادگیــری و فرهنگســازی در عرصــۀ
اســتفاده از فنــاوری درجهــت کنتــرل شــبکۀ هوشــمند توزیــع؛
9 .گســترش فضــای ســبز و اســتفاده از عناصــر طبیعــی در محیــط ســاختمانها (ماننــد کاربــرد
عناصــر طبیعــی بهعنــوان حفــاظ طبیعــی)؛
	10.توانمندسازی جایگاههای خرید تجاری و پشتیبانی از ورود بخش خصوصی به این عرصه؛
	11.کنتــرل هوشــمند و از راه دور ســاختمانها ،ورودیهــا و بازشــوها (ایــن کار بازبینــی و ایمنــی را
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افزایــش میدهــد و انــدازۀ پویایــی و گوناگونــی در محيــط را زیــاد میکنــد)؛
	12.افزایــش نفوذپذیــری و خوانایــی فضاهــای پیــاده از راه شــکل دادن توانایــی پیونــد دوســویۀ
دیــداری میــان مســیر و بدنــه.
5ـ .2راهبردهای ( STق ّوتها و تهدیدها)

مفهــوم ایــن دســته از راهبردهــا بهرهگیــری از ق ّوتهــا در راســتای ممانعــت از روبــهرو شــدن بــا
تهدیدهاســت .راهبردهــای  STبازاریابــی پایــدار شــبکۀ هوشــمند انــرژی عبارتانــد از:

1.منــع افزایــش گازهــای گلخانــهای و صدمــات مرتبــط بــا آن بــا اجرایــی شــدن طرحهــای
مطالعاتــی پخــش (طــرح جامــع پخــش و جابهجایــی ،طــرح شــبکۀ هوشــمند و کنتــرل از راه دور بــا
اینترنــت اشــیا ،سیســتمهای هوشــمند و غیــره)؛
2.اجــرای مقــررات مالیــات بــر ارزشافــزودۀ کاربریهــای تجــاری و ترکیبــی کــه مســبب افزایــش
انــدازۀ تــوان مالــی شــهرداری بــرای نظــارت هوشــمند طرحهــای عمرانــی هســتند؛
ت گرفتــن در پیادهســازی و همچنیــن راهکارهــای مالــی و
3.گرفتــن تصمیماتــی بــرای ســرع 
اقتصــادی بــرای کــم کــردن زمــان بازگشــت ســرمایه و پشــتیبانی از ســرمایهگذاران در بخــش شــبکۀ
پخــش و جابهجایــی و واگــذاری؛
4.بهرهگیــری از مشــارکت فعــال مــردم و شــهروندان (چشــمان ناظــر خیابــان) در راســتای افزایــش
امنیــت اجتماعــی در معابــر و فضاهــای شــهری؛
5.نظارت بیشتر بر ساختوسازها و منع ساختگراهای غیرمجاز؛
6.هماهنگــی و تطابــق توســعۀ شــهری و نظامهــای توزیــع بــرق (خصوصــاً در زمینــۀ شــبکۀ
هوشــمند) بــا کمــک تهیــه و اجــرای طرحهــای پژوهشــی؛
7.فراهــم نمــودن زیرســاختها و ارتقــای خدمــات مؤثــر در شــبکه پخــش بــرای اســتفاده از
ظرفیتهــای موجــود در مرکزهــای جــاذب جمعیــت؛
8.کنترل خسارتهای اجتماعی و ازدیاد بازرسی عمومی؛
9.بهســازی و بازســازی ســاختارهای پوســیده و تهیه کــردن زیرســاختهای فناوری و هوشمندســازی
بــا محوریــت بناهای بــاارزش؛
	10.افزایــش حساســیت مدیریــت شــهری و شــهروندان بــه کــم شــدن آلودگــی و نگــهداری از
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محیطز یســت ؛
	11.بهرهگیری از مصالح و انرژیهای پاک در پیادهسازی برنامههای حملونقلی؛
	12.تهیــه و اعمــال ضوابــط جهــت اخــذ مالیاتهــای ترافیکــی ـ زیســتمحیطی نشــئتگرفته از
جابهجایــی شــهری بــا مســاعدت شــبکۀ پخــش هوشــمند؛
	13.اجــرای دوســویۀ ویژگیهــای شــهر و هماننــدی برنامههــای شــهری در برنامــۀ جامــع شــبکۀ
پخــش و جابهجایــی و نیازهــا و پیامدهــای ترافیکــی در طرحهــای توســعۀ شــهری؛
کمی و بهویژه کیفی وسایل حملونقل همگانی؛
	14.تنظیم و گسترش ّ
	15.آگاهیبخشــی بــه افــراد در زمینــۀ برتریهــا و فایدههــای هوشمندســازی شــبکۀ پخــش
بــا اینترنــت اشــیا در تمــام بخشهــای اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســتمحیطی در گذرگاههــا و
محوطههــا بــا کار گذاشــتن بروشــور ،بنــر و دیگــر ابــزار.
5ـ .3راهبردهای ( WOضعفها و فرصتها)

ایــن راهبردهــا از برتریهــای بالقــوهای کــه در فرصتهــا نهفتهانــد ،در راســتای تالفــی ضعفهــای
فعلــی بهــره میگیرنــد .پــس از بــرآورد و بازبینــی عاملهــای چهارگانــۀ ذکرشــده ،راهبردهــای WO
بــرای شــبکۀ هوشــمند انــرژی عبارتانــد از:
1.افزایش دلبستگی مکانی و فرهنگ همکاری در اهالی؛
2.اطالعرســانی مناســب بــرای طــرح و زمینهســازی بــرای جلــب آرا و ارتقــای مشــارکتهای
مردمــی در اجــرای طــرح؛

3.طراحــی بــا توجــه بــه اقلیــم آبوهوایــی ،تعبيــۀ ســایبان و حفاظهــای متحــرک و زیبــا دربرابــر
بــاد و بــاران در زمســتان و آفتــاب در تابســتان؛
4.ایمنسازی معابر؛
5.بهسازی گذرگاهها و پیادهروها به یاری همکاری بخش خصوصی؛
6.احیا ،بهسازی و نوسازی ساختارهای فرسودۀ شهری؛
م کــردن ترافیــک در مرکــز شــهر بــا طراحــی شــبکۀ هوشــمند پخــش و کاهــش رفتوآمــد
7.ک ـ 
در ســطح شــهر؛
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8.تشــکیل مناطقــی جــذاب و پویــا از راه طراحــی ،مقیــاس و کیفیــت ســاختمانها ،خیابانهــا و
ت کــردن هویــت و خوانایــی در
چش ـمانداز شــهری در راســتای بــاال بــردن کیفیــت پیرامــون و درس ـ 
ســاختار شــهری.
5ـ .4راهبردهای ( WTضعفها و تهدیدها)

راهبردهــای  WTبــه راهبردهایــی گفتــه میشــود کــه هــدف آن کمین ـ ه کــردن ضررهــای ایجادشــده
از ضعفهــا و تهدیدهاســت و در راســتای گســترش شــبکۀ هوشــمند انــرژی بهصــورت زیــر فهرســت
شــده اســت:
1.طراحــی پیرامــون بهگونــهای کــه گروههــای مختلــف اجتماعــی (گروههــای ســنی ،درآمــدی،
طبقاتــی ،فرهنگــی و نــژادی) را بپذیــرد و جوابگــوی نیازهایشــان باشــد؛
2.زیــاد کــردن نفوذپذیــری متناســب بــا گســترش متــوازن و پیادهمحــور شــهر در ســاختارهای
فرســوده؛
3.تهیــۀ طرحهــای بهســازی و زیباســازی محیــط پیــاده (بدنههــا و ســطوح) و حفــظ مقیــاس
انســانی در تمــام طراحیهــا؛
4.ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری و توان مدیریت؛
5.توزیع بهینۀ خدمات جهت تسهیل در امر استفاده از اینترنت جهت کنترل امور؛
6.افزایش ایمنی افراد در زمان استفاده از اینترنت؛
7.ایجاد شبکۀ هوشمند امن ،پیوسته و دارای توانمندیهای دلخواه کارکردی و فضایی؛
8.یکپارچهسازی بدنهها و سطوح برای وحدتبخشی به فضا؛
ی آوری بــه حقــوق پیــاده در ســطوح
9.گذاشــتن قوانیــن پشــتیبانیکننده در پیونــد بــا افزایــش رو 
کالن و ُخــرد.
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جدول  .5ماتریس عوامل خارجی بازاریابی پایدار مدیریت شبکۀ توزیع هوشمند

فرصتها

عوامل خارجی

وزن

امتیاز

امتیاز
نهایی

وجود فضاهای باز جهت گسترش فضای سبز

0.028

2.5

0.07

امکان افزایش فضای سبز

0.039

3.75

0.14625

اقلیم مطبوع و طبیعت زیبا و چشماندازهای شهری

0.0335

3.5

0.11725

افزایش آگاهی عمومی به مخاطرات افزایش گازهای گلخانهای

0.026

2.75

0.0715

گرایش به سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و
اطالعرسانی در تأثیر مثبت استفاده از اینترنت اشیا در طرح شبکۀ هوشمند

0.0275

2.75

0.075625

تأثیر جمعیت باالی جوان در رونق اقتصادی سیستم جدید

0.039

3

0.117

پتانسیل زیاد قشر فعال جامعه در استفاده از طرح

0.0309

3

0.0927

افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر

0.0315

3.7

0.11625

دریافت هزینۀ پارک حاشیهای در معابر اصلی با موبایلپارک

0.03

3.75

0.0975

امکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیمگیری و توسعه

0.022

3

0.066

ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری با برگزاری دورۀ آموزشی

0.027

2.75

0.07425

توسعۀ مسیرهای ویژۀ توزیع و انتقال

0.028

3.5

0.098

تمایل به کاربریهای مختلط در معابر اصلی

0.03

3.7

0.111

توجه به مطالعات و پژوهش و برنامهریزی

0.029

3.7

0.1073

اراضی قابل توسعه

0.031

3

0.093

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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تهدیدها
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عوامل خارجی

وزن

امتیاز

امتیاز
نهایی

توجه ویژۀ مدیریت شهری در سطح کالن و خُ رد

0.027

2.5

0.0625

بهخطر افتادن سالمت جسمی و روانی ساکنان و شهروندان بهدلیل
آلودگی محیطی

0.026

1.75

0.0455

بیتوجهی به ساختار طبیعی که موجب ناپایداری زیستبوم میشود

0.028

2

0.056

رشد تصاعدی قیمت زمین و...

0.029

1.7

0.0493

عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخش هوشمند

0.03

1.5

0.045

دورۀ بازگشت سرمایۀ طوالنی

0.0292

1.7

0.04964

عدم توان مالی کافی دولت جهت اجرای طرح

0.029

1

0.029

نبود برنامۀ مد ّون در زمینۀ ارتقای سطح اجتماعی و فرهنگی افراد

0.04

1.75

0.07

تقابل میان ارزشها و تصورات مردم از پیامد طرح

0.0293

2

0.0586

فراهم نبودن بستر الزم مشارکت مردم

0.0302

1.75

0.05285

افزایش جمعیت سالمند و میانسال در چند سال آینده

0.0288

2

0.0576

نبود امنیت الزم در محیطهای عمومی

0.03

1.75

0.0525

کمبود قوانین تسهیلبخش

0.028

1.25

0.035

پایین بودن سطح فرهنگ و تبلیغات و آموزش

0.03

2

0.06

بیتوجهی مسئوالن به فواید شبکۀ هوشمند توزیع انرژی

0.027

1.75

0.04735

عدم توسعۀ زیرساختهای مناسب

0.028

2

0.056

ضعف در بهرهبرداری بهینه از ظرفیتها

0.026

1.75

0.0455

نبود طرح جامع ارتقای کیفیت محیطی و سطح ارائۀ خدمات

0.028

1.25

0.035

عدم یکپارچگی آموزش و مهندسی و اعمال قوانین

0.0288

2

0.0576

جمع

1

-

0.4237

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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5ـ .5دادههای توصیفی پژوهش

رتبــۀ پایانــی عاملهــای خارجــی بازاریابــی پایــدار شــبکۀ هوشــمند کــه از ماتریــس بهدس ـت آمــده،
ـشروی توســعۀ پایــدار بیشــتر
برابــر  0.4237اســت .ایــن عــدد نشــان میدهــد کــه تهدیدهــای پیـ ِ
تأثیرگذارنــد و بنابرایــن تمرکــز راهبردهــای ذکرشــده بایــد در راســتای کمینــه کــردن نتایــج ســوء
تهدیدهــا باشــد.
تــا اینجــا رتبــۀ پایانــی عاملهــای داخلــی  2.4113و رتبــۀ پایانــی عاملهــای خارجــی 0.4237
بهدســت آمــد؛ بنابرایــن جایــگاه راهبردهــای تأكیدشــدۀ بازاریابــی پایــدار در پژوهــش حاضــر در
گــروه راهبردهــای  ،WTیــا بــه بیــان دیگــر ،راهبردهــای تدافعــی ،جایگــذاری میشــوند کــه در
معیــن شــدهاســت.
نمــودار زیــر بــا عالمــت دایــره ّ

شکل  .1تعیین ناحیۀ مورد تأکید (جایگاه) راهبردها با استفاده از ماتریس IE

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پیــشرو در
گردیــد .بنابرایــن همانگونــه کــه دیــده میشــود ،راهبردهــای تأكیدشــده در پژوهــش
ِ
گــروه راهبردهــای  WTجایگــذاری میشــود؛ بنابرایــن تمرکــز پژوهــش حاضــر بــر ایــن گــروه از
راهبردهــا قــرار خواهــد گرفــت و اجــرای گامهــای پــس از آن دربرگیرنــدۀ اولویتبنــدی راهبردهــا بــا
شــیوۀ  QSPMخواهــد بــود.
5ـ .6تصمیمگیری؛ مشخص کردن اولویت راهبردها با استفاده از شیوۀ QSPM

پــس از مشــخص کــردن جایــگاه راهبردهــای هــدف ،بــرای اجــرای اولویتبنــدی راهبردهــای قســمت
تأكيدشــده ،از شــیوۀ  QSPMاســتفاده شــده است.
1.طراحــی محیــط بهگونــهای کــه دســتههای مختلــف اجتماعــی (گروههــای ســنی ،درآمــدی،
طبقاتــی ،فرهنگــی و نــژادی) را پذیــرا باشــد و بــه درخواستهایشــان پاســخدهــد؛
2.افزایــش نفوذپذیــری متناســب بــا گســترش متعــادل ،متــوازن و پیادهمحــور شــهر در ســاختارهای
فرسوده؛
3.تهیــۀ طرحهــای بهســازی و زیباســازی محیــط پیــاده (بدنههــا و ســطوح) و حفــظ مقیــاس
انســانی در تمــام طراحیهــا؛
4.ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری و توان مدیریت؛
5.توزیع بهینۀ خدمات جهت راحتی در امر استفاده از اینترنت بهمنظور کنترل امور؛
6.افزایش ایمنی افراد در زمان استفاده از اینترنت؛
ت کــردن شــبکۀ هوشــمند امــن ،مــداوم و دارای توانمندیهــای دلخــواه کارکــردی و
7.درســ 
فضایــی؛
8.وحدتبخشی به فضا از راه یکپارچهسازی بدنهها و سطحها؛
9.وضــع قوانیــن پشــتیبانکننده درخصــوص زیــاد شــدن پرداختــن بــه حقــوق پیــاده در ســطوح
کالن و ُخــرد.
بایــد توجــه کــرد کــه گرچــه در اینجــا فقــط راهبردهــای  WTاولویتبنــدی میشــود ،بــرای
داشــتن طرحــی جامــع و منطقــی تمــام راهبردهــای چهارگانــه مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
نتیجۀ اولویتبندی راهبردها در جدول  6آمده است.
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جدول  .6تعیین اولویت راهبردهای WT

اولویت

امتیاز نهایی راهبرد

توضیح

1

6.460205

درست کردن شبکۀ هوشمند امن ،مستدام و دارای توانمندیهای دلخواه کارکردی و فضایی

2

5.49751

برنامهریزی محیط بهگونهای که دستههای متفاوت اجتماعی (گروههای سنی ،درآمدی،
طبقاتی ،فرهنگی و نژادی) را پذیرا باشد و به درخواستهایشان پاسخ بدهد.

3

5.4768

وحدتبخشی به فضا از طریق یکپارچهسازی بدنهها و سطحها

4

5.34175

ارتقای فرهنگ استفاده از فناوری و توان مدیریت

5

5.159675

افزایش نفوذپذیری متناسب با گسترش دارای تعادل ،متوازن و پیادهمحور شهر در ساختارهای فرسوده

6

4.87231

تهیۀ طرحهای بهسازی و زیباسازی محیط پیاده (بدنهها و سطحها) و حفظ مقیاس انسانی در تمام طراحیها

7

4.74071

وضع قوانین پشتیبانکننده درخصوص افزایش توجه به حقوق پیاده در سطوح کالن و خُ رد

8

4.6434

افزایش ایمنی افراد در زمان استفاده از اینترنت

9

4.5933

توزیع بهینۀ خدمات جهت تسهیل در امر استفاده از اینترنت بهمنظور کنترل امور

شکل  .2نمودار تعیین اولویت راهبردها

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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 .6نتیجه

بــه لطــف حســگرها ،الگوریت مهــا و شــبکههای مختلــف ارتباطــی ،امــروزه هنــگام ایجــاد و توزیــع در
بخــش راهبــردی و کالن انــرژی ،اتوماســیون بــر روی یــک خــط بســیار پایــدار متمرکــز میشــود .مــا
میتوانیــم تقاضــای بــرق کالن بــرای یــک شــهر یــا صنعــت را بــرای چندیــن مــاه پیشبینــی کنیــم؛
درحالــی کــه میتــوان انــرژی را بــه مراکــز کوچکتــر و منزویتــر جمعیــت منتقــل کــرد .براســاس
گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد ،انــرژی هوشــمند یــا انــرژی مــورد اســتفاده در شــبکهها و حســگرهای
ـی اینترنــت اشــیا بــرای ذخیر هســازی و توزیــع آن ،بهــرهوری بیشــتر را ممکــن میکنــد ،باعــث
اطالعاتـ ِ
نهــا میتوانــد
کاهــش قیمــت کیلــووات و اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر در ترکیــب میشــود .همــۀ ای 
بیــش از 1.3تریلیــون مــگاوات ســاعت پسانــداز انــرژی را ،از هماکنــون تــا ســال  2030م ،بههمــراه
داشــته باشــد .در همیــن زمــان ،مراکــز راهبــردی و کالن جمعیتــی بایــد فناوریهــا را بپذیرنــد.
تهای متصــل بــه اینترنــت اشــیا و همچنیــن حملونقــل هوشــمند و پایــدار
ســاختمانها و زیرســاخ 
پروژههایــی هســتند کــه میتواننــد باعــث کاهــش مصــرف کالن انــرژی ،بهبــود کیفیــت هــوا و کاهــش
تها و دفتــر مرکــزی شــرکتهای جدیــد نیــز وظیفــۀ خــود را
انتشــار کربــن دیاکســید شــوند .شــرک 
انجــام میدهنــد .در بعضــی شــهرها ،اســتفاده از حســگرها و ابزارهــای هــوش مصنوعــی بــرای مدیریــت
کالن و راهبــردی انــرژی بــه بهتریــن وجــه ،مصــرف انــرژی را بیــن  12تــا  15درصــد نســبت بــه ســال
 2015م کاهــش دادهاســت .بنابرایــن میتــوان نتیج ـ ه گرفــت کــه اینترنــت اشــیا بهطــرز معنــاداری
بــر راهبــرد بازاریابــی راهبــردی شــبکههای هوشــمند انــرژی کالن در راســتای بهــرهوری و کنتــرل کالن
بیشــتر انــرژی راهبــردی و کاهــش آلودگــی مؤثــر اســت.
ســپس بــا درنظــر گرفتــن شــرایط موجــود در زمینــۀ توســعۀ پایــدار مبتنــی بــر اینترنــت اشــیا،
اصلیتریــن قابلیتهــا و محدودیتهــای ایــن شــیوه در قالــب ماتریــس  SWOTارائــهشــد.
هــدف ایــن پژوهــش بازبینــی شــرایط بازاریابی راهبردی شــبکل هوشــمند در ســطح کالن و البتــه ارائۀ
الگــوی کالن راهبــردی براســاس سیاس ـتهای کلــی علــم و فنــاوری بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا بــوده
اســت .در بخــش اول ،وضعیــت تولیــد ،توزیــع و تحویــل از نــگاه پایــداری بازبینــی شــد .دلیــل تمركــز ایــن
پژوهــش بــر موضــوع بازاریابــی راهبــردی ایــن اســت کــه بهگفتــۀ منابــع مختلــف ،ســامانههای بازاریابــی
در حیــات اقتصــادی کشــورها و نیــز زندگــی روزانــۀ شــهروندان نقــش راهبــردی و کالن دارنــد و موضــوع
بازاریابــی و کیفیــت آن نقــش کالن و راهبــردی در کیفیــت زندگــی شــهروندان بــازی میکنــد.
نقــش پژوهــش حاضــر در تجزیــه و تحلیــل دادههــای بــزرگ بــرای تحویــل انــرژی انکارناپذیــر اســت.
در ایــن پژوهــش ،تــاش شــد تــا نقــش اینترنــت اشــیا و دادههــای بــزرگ در انتقــال و تحویل انــواع انرژی
بررســی و ضمن ـاً مــروری بــر مطالعــات قبلــی انجــام شــود و درنهایــت ایــن نتیجــه بهدســت آمــد کــه
مطالعــات قبلــی بســیار مؤثــر بــوده و اســتفاده از اینترنــت اشــیا و دادههــای بــزرگ اثربخــش خواهــد بــود.
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مــرور پژوهشهــای داخلــی نشــان داد کــه تقریبــاً هیچیــک از آنهــا بــه بررســی جامــع و
کامــل تمــام شــیوههای موجــود بازاریابــی از هــر ســه بُعــد کالن و راهبــردی اجتماعــی ،اقتصــادی و
زیس ـتمحیطی نپرداختهانــد و جــای خالــی آن احســاس میشــود؛ بنابرایــن در ایــن پژوهــش ســعی
شــد ایــن شــکاف بــا تحلیــل و بررســی پایــداری تمــام شــیوههای راهبــردی بازاریابــی شــبکۀ هوشــمند
بــا درنظــر داشــتن هــر ســه بُعــد اجتماعــی ،اقتصــادی و زیس ـتمحیطی پــر شــود .بــه ایــن ترتیــب،
پژوهــش حاضــر بــا بهرهگیــری از  SWOTمد ّونســازی و بــا کمــک مــدل  QSPMکامــل شــدهاســت.
شــایان توجــه اســت کــه بــرای انجــام تمــام مدلهــای تحلیلــی استفادهشــده ،پرســشنامههایی
طراحــی و توســط کارشناســان ،خبــرگان و مدیــران کامــل شــد؛ از ایــن رو تمــام نتایــج نظــرات
کارشناســی اســت.
در بخــش نخســت پژوهــش ،تمــام شــیوههای موجــود بازاریابــی راهبــردی شــبکۀ هوشــمند
بازبینــی شــد و مناســبترین ترکیــب ســامانههای پخــش مشــخصگردیــد و درنهایــت اینترنــت
اشــیا بهعنــوان پایدارتریــن و مناســبترین شــیوه تعییــن شــد .در گام دوم ،امکانــات و تنگناهــای
پیــشروی توســعۀ کالن و راهبــردی برپایــۀ پایدارتریــن و مناســبترین گزینــه در قالــب ق ّوتهــا
ِ
ن گردیــد .راهبردهــای چهارگانــه
و ضعفهــا ،و فرصتهــا و تهدیدهــا در ماتریــس  SWOTتعییــ 
نشــان داده شــد و پــس از تعییــن جایــگاه راهبردهــای قابــلاتــکا (در ایــن پژوهــش راهبردهــای
کمــی  ،QSPMراهبردهــای هــدف اولویتبنــدی گردیــد.
 )WTبــا بهرهگیــری از الگــوی تحليــل ّ
براســاس پژوهشهــای انجامشــده ،مهمتریــن راهبــرد درجهــت بهبــود «تــاش درجهــت عملــی
ســاختن اصــول شــهر فشــرده (تشــویق بــه گســترش عمــودی شــهر در حــد قابــل قبــول و بــا توجــه
بــه زیرســاختها بهجــای گســترش افقــی) نزدیکــی واحدهــای مســکونی ،مغازههــا و خدمــات بــه
یکدیگــر اســت کــه ســبب تســهیل پیــادهروی شــده و کارایــی خدمــات و منابــع را افزایــش میدهــد»
ق گردیــد و بــه پرســشهای
هســت .در ایــن بخــش ،تمــام اهــداف اصلــی و فرعــی پژوهــش محقــ 
اصلــی و فرعــی نیــز پاســخ داده شــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه پژوهــش درمجمــوع موفــق بــوده
اســت؛ هرچنــد بــا محدودیتهــا و مشــکالتی نیــز روبـهرو بــودهاســت .لــذا ایــن پژوهــش میتوانــد بــه
سیاس ـتگذاران کالن در حــوزۀ فناوریهــاینــو (بهویــژه انــرژی و بــازار مصرفــی آن) در بهرهگیــری
از تــوان داخلــی بــرای ایجــاد بســتری مناســب جهــت تقویــت و اولویتبنــدی در اســتفاده از ایــن
فناوریهــا و همچنیــن توســعۀ تحقیقــات مرتبــط ،جهــت افزایــش ســهم علــم و فنــاوری در اقتصــاد و
درآمدزایــی ملــی و افزایــش تــوان ملــی و ارتقــای کارآمــدی کــه در سیاسـتهای کلــی علــم و فنــاوری
نیــز بــدان اشــاره شــده اســت ،کمــک شــایان نمایــد.
 .7پیشنهادها
پیشــنهادهای مطرحشــده شــامل مــوارد کلــی جهــت ارتقــای وضعيــت بازاریابــی پایــدار شــبکۀ
هوشــمند انــرژی براســاس سیاســتهای کلــی علــم و فنــاوری اســت؛ همچنیــن مــواردی کــه بــه
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بهبــود وضعیــت بازاریابــی پایــدار شــبکۀ هوشــمند انــرژی بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا (بهعنــوان
پایدارتریــن و مناس ـبترین شــیوه) میانجامــد ،در قالــب راهبردهــای چهارگانــۀ  WO ،ST ،SOو WT
ارائــه شــده اســت.
•طراحــی راهبــرد بــرای رســیدگی بــه قطعــی بــرق ناشــی از خرابــی تجهیــزات در برخــی کشــورها
و افزایــش قابلیــت اطمینــان منبــع تغذیــه بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا بهدلیــل اینکــه منبــع پایــدار
و مطمئنــی را ارائــه میکنــد.
•ارائــۀ راهبــردی مناســب بــرای نوســازی سیســتمها بــا اســتفاده از اینترنــت اشــیا و اســتفادۀ بهتــر
از نیروهــای متخصــص در بخــش انــرژی.
•طراحــی راهبــردی بــرای بــازده انــرژی باالتــر ،کنتــرل مصــرف انــرژی و ضایعــات آن ماننــد کربــن
دیاکســید در راســتای اثرگــذاری مثبــت بــر محیطزیســت و کاهــش هزینههــا.
•طراحــی مــدل تعمیــر و نگـهداری پیشبینــی و همچنیــن بهبــود ایمنــی کارکنــان بــا اســتفاده از
اینترنــت اشــیا کــه از نظــر جمـعآوری و پــردازش دادههــا ،بینــش در زمــان واقعــی عملکــرد سیســتم
را ارائــه میدهنــد.
•بازاریابــی بــرای اســتفاده از سیســتمهای هوشــمند انــرژی و سیســتمهای گوناگونــی همچــون
سیســتم اخــذ عــوارض از وســایل آالینــده.
•طراحــی راهبــردی بــرای اســتفاده از اینترنــت اشــیا بــرای ردیابــی معیارهــای سیســتم کــه
نگــهداری آن را آســان میســازد و میتــوان مدلهــای تعمیــر و پیشبینــی را پیادهســازی کــرد؛
ماننــد توربینهــای بــادی کــه تشــخیص مشــکل قبــل از پاییــنآمــدن سیســتم دشــوار اســت.
•پیادهســازی راهبــرد ســاخت نیروگاههــای کامـ ً
ا مســتقل انــرژی یــا تجهیــزات حفــاری نفتــی بــا
اســتفاده از اینترنــت اشــیا کــه درنتیجــۀ آن ،امــکان اســتفاده از حســگرها هوشــمند بــرای نظــارت بــر
عملکــرد سیســتم در زمــان واقعــی فراهــم میآیــد .پیادهســازی راهبــرد مدیریــت شــهری بــا اســتفاده
از اینترنــت اشــیا ،از سیســتمهای روشــنایی تــا حملونقــل عمومــی بــرق.
•توجــه بــه نیــاز بــه انجــام و پیادهســازی مطالعــات مرتبــط در دنیــا ،جهــت سیاســتگذاری
و ایجــاد راهبــرد کالن در ایــن حــوزه در کشــور .براســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،ایجــاد ظرفیــت
بــرای تحــول و فرصتســازی بــرای راهبردهــای کالن پایــدار در حــوزۀ انــرژی و توجــه بیشــتر بــه
سیاســتهای علــم و فنــاوری در ایــن راســتا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.
این پژوهش پیشنهادهایی نیز جهت تحقیقات آینده درنظر دارد که به شرح ذیل است:
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فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

پاییز  .1400دورۀ  .9شمارۀ 3

•بررســی و اهتمــام جهــت بهرهگیــری از فعالیتهــا و ایجــاد رونــد پژوهشــی بــرای دســتیابی بــه بنــد
1ـ 6سیاسـتهای کلــی علــم و فنــاوری بــرای ســاخت محصــوالت مشــابه دانشبنیــان و صــادرات آن.
•طراحی راهبردی برای کاهش هزینههای عملیاتی ،با افزایش دادههای تولیدی.
•بررسی امکان بهبود عملکرد سرعت پردازش برنامه ،با افزایش فاصلۀ دستگاه و محل سرور.
•بررسی چگونگی افزایش امنیت شبکههای یکپارچۀ اینترنت اشیا.
•امکانسنجی اتصال سیستمها با حداقل تأخیر.
•بررســی زیرســاختهای فعلــی در راســتای امکانســنجی اتصــال فناوریهــای سیســتمهای
موجــود بــه شــبکۀ هوشــمند.
•اهمیت ویژه به شبکۀ انرژی هوشمند در سیاستهای علم و فناوری.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
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