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143- 160صفحه    
  چكيده

 به شبكه يا مسير هر از كه است شخصي هر و چيزي هر با مكان، و زمان هر در اتصال براي اشيا توانمندسازي اشيا اينترنت هدف

جديد در  خدمات يا كاربردها و كنند مي همكاري يكديگر با مشترك اهداف به دستيابي براي اشيا اين. كند مي استفاده آل ايده صورت

 اين اصلي هدف. آورند مي وجود به را غيره و شهرها خانه، كار، و كسب امنيت، بهداشت، نقل، و حمل انرژي، هوشمند هايحوزه

 از حاضر پژوهش. باشدمي پايدار توسعه ملي هايشاخص بهبود بر اشيا اينترنت حوزه حمل و نقل هوشمند در تاثير تحليل پژوهش

 آماري  ي جامعه. باشد مي همبستگي نوع از توصيفي، تحقيق يك ها داده آوري  جمع لحاظ از همچنين. است كاربردي نوع از هدف نظر

 نظري مباني تهيه در بخش اول براي. باشد مي اطالعات فناوري و ارتباطات حوزه در اشيا اينترنت فناوري به آشنا افراد كليه تحقيق

 پرسشنامه از تحقيق هاي فرضيه آزمون براي اطالعات آوري جمع در بخش دوم براي و گرديد استفاده اي كتابخانه مطالعات از تحقيق

 سازي مدل از تحقيق هاي فرضيه آزمون و تحقيق متغيرهاي بودن مناسب بررسي منظوره ب. گرديد استفاده ميداني توزيع با و

هاي تحقيق نشان داد صنعت ارتباطات خودرويي در حوزه اينترنتي  يافته .است شده استفاده) 54/8 ليزرل افزار نرم( ساختاري معادالت

هاي ملي توسعه پايدار هاي مربوط كه با رويكرد كارت امتيازي متوازان مد نظر قرار گرفت بر بهبود شاخص اشيا همراه با شاخص

  .تاثير دارد

  

  هاي ملي توسعه پايدار  شاخصل و نقل هوشمند، مح ،اينترنت اشياء :كليدي هايهواژ

  

   مقدمه-1

 ستيز ،ياجتماع يها چالش و ينيشهرنش عيسر گسترش
 ياصل موضوعات از يكي آن، به وابسته يِاقتصاد و يطيمح

 توسعه حال در يكشورها يتمام گذاران استيس توجه مورد
 اريبس حجم شاهد ،يآت يها سال در تيجمع رشد با. باشد يم

 معابر بر روزافزون فشار و يشهر يها طيمح در تردد از ييباال
 حمل امكانات و يشهر برون يها جاده ها، بزرگراه ،يشهر
 يطيمح ستيز يآلودگ و تصادفات شيافزا و بود ميخواه ونقل

 و اهداف به توجه با. بود خواهند آن ريناگز عواقب از
 كه گردد يم مشخص ،ييخودرو ارتباطات يفناور يكاربردها
 در آن يريبكارگ و يفن دانش به يابيدست يبرا يجد ضرورت

 خصوص نيا در ياصل يها ضرورت از. دارد وجود كشور

 و يرانندگ تصادفات يباال تعداد :ي همچونموارد به توان يم
در  سوخت يباال مصرف، آن از يناش يمال و يجان خسارات

هاي زيست محيطي ناشي از آن،  بخش حمل و نقل و آلودگي
و اتالف  كشور يشهر برون و يشهر درون كيتراف تراكم مشكل

 بر كشور توسعه پنجم ساله پنج برنامه ديتأكوقت شهروندان و 
ي از طريق ايجاد سازو كارهاي رانندگ تصادفات كاهش موضوع

 نوظهور يها يفناور ).1394قريب، زم، اشاره نمود (قانوني ال
 نيهمچن و دهيگرد وارد عيسر اريبس پركاربرد عيصنا در همواره

 توان يم را عيصنا نيا نمونه اند،كرده دايپ بلوغ عيسر اريبس
 ياتيح يهاشاهرگ عنوان به نقل و حمل دانست، نقل و حمل

 امروزه. باشد يم ريدرگ گريد عيصنا يتمام در ياقتصاد هر
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مانند:  اندافتهي رشد حوزه نيا در آمد كار يها يفناور
 ورود يبرا يشروع خودكه  ،هاي حمل و نقل هوشمند سيستم

 ازي ك. يباشد يم حوزه نيا در يجد يا گونه به اءياش نترنتيا
 با خودرو ارتباطات حوزه نيا افتهي توسعه اريبس يكاربردها
 نيب تعامل تا گردد يم تالش حوزه نيا در. باشد يم ،خودرو
 تحت عموماً حوزه نيا ارتباطاتو  گردد حاصل هينقل وسائط
 با يحدود تا كه شوند يم دهينامنقليه  وسائط شبكه عنوان

 تعامل امكان ارتباطات نيا در. دارد يپوشان هم اءياش نترنتيا
... و ها فرودگاه ها، ستگاهيا آهن،راه جاده، با وسائط نيماب يف

 يموفق يها نمونه رياخ انيسال در رد،يگ يم قرار يبررس مورد
 را موارد نيا نيبارزتر از يكي .اندنموده ادهيپ را ستميس نيا
 داد قرار يبررس مورد هامبورگ كياتومات تمام بندر در توان يم
 جهاني سالمت سازمان از نقل به .)2012آنكر و همكاران، (

 جاي بر كشته ميليون 1/4 حدود ساالنه اي جاده هاي تصادف

 زخمي تصادفات در نفر ميليون 91 و حدود گذارند مي

 امريكا اتومبيلراني اتحاديه مطالعات طبق گردند. همچنين مي

 كه رساند، مي ضرر امريكا به دالر ميليارد  911 عدد اين ساالنه

 اين آمار از بااليي بسيار حد تا ها سيستم اين رود مي انتظار

وزارت ارتباطات و  ).1395همكاران، موسوي و ( بكاهند
ريزي، پشتيباني و  فناوري اطالعات به عنوان مسؤول برنامه

هاي ملي مخابراتي و اطالعاتي  توسعه زيرساختار و توانايي
كشور، اينترنت اشياء را به عنوان موضوع محوري توسعه 
فناوري و آينده كسب و كارهاي مرتبط با فاوا مدنظر قرار داده 

ا پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات (مركز است. لذ
تحقيقات مخابرات ايران)، در اولين گام مسئوليت تدوين نقشه 
راه و ارائه برنامه عملياتي اينترنت اشياء در كشور را بر عهده 

نقشه راه توسعه اين فناوري در كشور در راستاي  .گرفته است
هاي  ايجاد اكوسيستم منسجم و توسعه يافته ارائه سرويس

مختلف، دستيابي به الزامات، قانون و مقررات و سياستگذاري، 
هاي متنوع  هاي مورد نياز و شناسايي سرويس زيرساخت

دستيابي به بازار توسعه يافته و "دستيابي به اهداف شامل 
 تدوين طرح، اين انداز چشمگردد.  تدوين مي "مات متنوعخد

 وزارت نقش محوريت با كشور در اشياء اينترنت راه نقشه
 كار، و كسب توسعه براي اطالعات فناوري و ارتباطات
 كشور در اشياء اينترنت با مرتبط هاي فناوري و سرويس

با شناختي كه نسبت به ابعاد مختلف . )1394(زارعي،  باشد مي
رود با  توسعه اين فناوري در كشور ايجاد خواهد شد، انتظار مي

هاي پيشنهادي  ، بستهمكانيدر نظر گرفتن محدوديت زماني و 
نيل به اهداف هاي سياستي جهت  اقدامات عملياتي يا بسته

وسعه كسب و كارها و فناوري مرتبط با اينترنت اشياء ارائه ت
 اندازي چشم يا ديدگاه كه دهد مي نشان ها بررسي ليكن، د.گرد

 در فناوري آينده و علوم دورنماي از وفاق مورد و مشترك
 ديگر، سوي از. ندارد وجود گيران تصميم براي آينده

 بنيادين آوري فن از حمايت ي نحوه مورد در زيادي هاي پرسش
 تالش در حاضر پژوهش اساس، اين بر. است مانده پاسخ بي

 تدوين زمينه در رو پيش هاي چالش از بخشي به بتواند تا است
 انجام با كه است ذكر شايان. نمايد پيدا مناسبي پاسخ راه نقشه
 مصرف معضالت در جهت مثبت گامي توانمي تحقيق اين

 زيست هاي آلودگي و نقل و حمل بخش در سوخت باالي
 ترافيك تراكم مشكل همچنين و آن از ناشي محيطي

 شهروندان وقت اتالف و كشور شهري برون و شهري درون
سوال به اين  گويي پاسخدر راستاي  حاضر پژوهش .برداشت
 در حمل و نقل هوشمندخدمات  ارزيابي و مطالعه آيا است كه

  پايدار توسعه ملي هاي شاخص اساس بر اشياء اينترنت حوزه
 بدين دارد؟كاربرد  كارت امتيازي متوازن مدل از استفاده با

 .است شده مرور پيشين هايپژوهش و نظري مباني ابتدا منظور
 شده ارائه پژوهش هاي فرضيه و مفهومي چارچوب سپس
 و شده داده شرح پژوهش روش مقاله، سوم قسمت در .است
 نيز پايان در .است گرفته انجام ها يافته وتحليل تجزيه آن از پس

 و كاربردي پيشنهادات آمده، دست به نتايج بندي جمع از پس
  .است شده ارائه آتي هاي پژوهش براي پيشنهادات

  

  تحقيقپيشينه -2
) در پژوهشي با عنوان 1396انصاري و همكاران (

 از استفاده هوشمند با خانة در اشيا اينترنت كاربردهاي شناسايي
مقاله  371فراتركيب به كمك روش فراتركيب ابتدا  روش

مقاله براي تجزيه و تحليل  85بررسي شد كه از ميان آنها 
كد به دست آمد كه با  122استفاده شدند. از اين مقاالت 

ارجاع)،  27تركيب آنها هفت كاربرد مديريت مصف برق (
ارجاع)، كاهش  15سيستم گرمايش، تهويه و گردش هوا (

 12ارجاع)، تامين مامنيت ساختمان و محله ( 4مصرف آب (
ارجاع)، مديريت وقايع بحراني  24ارجاع)، نظارت بر سالمت (

ارجاع)  29ابرجاع) و اوماسيون خانگي ( 10در ساختمان (
) در پژوهشي با 1395قاسمي و همكاران (استخراج شدند. 
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 بخش در اشيا اينترنت فناوري كاربردهاي بندي اولويتعنوان 

 كاميابي هاي شاخصايران نشان دادند كه  و درمان اشتبهد

 براي را اهميت بيشترين ترتيب به كيفيت زندگي و اقتصادي

 ايران دارند. سالمت بخش در اشيا اينترنت پايدار توسعة

 ايران در اولويت ترين مهم پژوهش، نتايج اساس بر همچنين

 و بهداشت بخش در اشيا فناوري اينترنت از استفاده براي
 مزمن، نظارت هاي بيماري كاربردهاي مديريت ترتيب به درمان،

افتادن شناخته شدند.  آلودگي و تشخيص بيماران، كنترل بر
ارزيابي كارايي ") تحت عنوان 1391تحقيقي توسط عسكري (

هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد با استفاده از رويكرد  بيمارستان
هاي  كه پس از بررسيانجام شده  "هاكمي تحليل پوششي داده

الزم مشخص شد كارايي فني بيمارستانهاي مورد مطالعه از 
  % 958ها با فرض بازدهي متغير به مقياس  روش تحليل داده

هاي  هاي تحقيق استفاده از ساير روش باشد. بر اساس يافتهمي
ارزيابي عملكرد از قبيل كارت امتيازي متوازن در جهت مقايسه 

ر به منظور تعيين وهدايت واحدهاي ناكارا با نتايج مطالعه حاض
هايي با  براي بهبود كارايي و امتيازات خاص براي بيمارستان

 سطح عملكرد بهتر از اهم پيشنهادات است.

) تحت عنوان توسعه كارت 1390زاده بادله ( رمضان
سازي استراتژي قرارگاه سازندگي  امتيازي متوازن براي پياده

پس از شناسايي  BSCا استفاده از مدل (ص) كه ب خاتم االنبياء
و واضح ساختن مأموريت و چشم انداز سازمان، اهداف 
سازمان در هر يك از چهار ديدگاه كارت امتيازي متوازن 
تعريف و پس از مقادير سيستم هاي ارزيابي عملكرد و انتخاب 
مدل كارت امتيازي متوازن به سؤاالت تحقيق پاسخ داده و با 

هاي كارايي مرتبط با  تراتژي قرارگاه سنجهترسيم نقشه اس
زاده  تحقيقي توسط قلي عوامل كليدي را ارائه مي نمايد.

 BSCطراحي برنامه راهبردي و تهيه ") تحت عنوان 1389(
كه در اين تحقيق از چهارچوب  "بيمارستان تخصصي نگاه

نظري مدل پورتر، مدل بوستون و تحليل مشتري مي باشد. در 
 SWOT ،SPACE  ،IEهاي  ستفاده از ماتريساين مدل با ا

ها رسيده و در آخر به تدوين  و ماتريس اصلي به يكسري داده
در  پردازد. ميBSC مدل نقشه استراتژيك بيمارستان بر اساس 

در جهت تقويت مشتري محور  UPSشركت  1994سال 
معيارهاي رضايت مشتري، نگهداري كاركنان، موقعيت بودن، 

رقابتي، و زمان ترانزيت كاال را به عنوان چهار معيار كليدي 
و روش ارزيابي متوازن را با استفاده از اين چهار  كردتعيين 

ها همسو شده  هايي كه با اين ديدگاه ديدگاه و اهداف و سنجه
روشن از كار بودند بكار گرفت. هدف، ترسيم يك خط نشانه 

هر روز هر كارمند به اهداف كلي كسب و كار شركت بود. در 
پروژه، مديريت  شروعسال از  5، يعني در عرض 1999سال 
UPS هاي حاصل از فناوري  معتقد بود كه با استفاده از فرصت

در تبديل شركت به شركتي چابكتر، و تجارت الكترونيكي 
  . موفق گرديده استتر،  محورتر و مسئله حل كننده مشتري

درصد در سال بود، در  4تا  3كه نرخ رشد صنعت  در حالي
درصد در سال را نشان مي داد. به  10رشدي معادل  UPSآمد 

روش ارزيابي متوازن يك نقشه راه "، UPSگفته مديران 
انداز مشتركي از اهداف آينده) به همراه عناصر عملياتي  (چشم

 ."بتواند به موفقيت كمك كند فراهم كرد و اجازه داد تا هركس
 300بيش از كه با  AT&T Canada، شركت 1995در سال 

تر از  ميليون دالر كانادا زيان عملياتي در رتبه اي بسيار پايين
را به عنوان مدير ارشد  Bill Catucci ،ميانگين قرار داشت

اجرايي انتخاب كردند تا شركت را نجات دهد. اين مدير ارشد، 
تمركز بر بهبود و اصالح فرايندها و يك استراتژي  شركت را با

شد، متحول  جديد كه با روش ارزيابي متوازن هدايت مي
، دليل و 1992عملكرد ضعيف مالي شركت در سال  ساخت.

كاتاليزوري جهت استفاده از روش ارزيابي متوازن شد، 
عملكردي كه در تاريخ شركت بدترين بود. آنها روش ارزيابي 

براي برپايي يك ماموريت و استراتژي جديد به كار  متوازن را
بستند و پرداخت پاداش را به عملكرد استراتژيك مرتبط 

معيارهاي ارزيابي متوازن را در اوائل سال   Zenecaساختند.
در سرتاسر سازمان پياده كرد. از آن زمان، رشد فروش  1995

دو برابر ميانگين صنعت شد و حاشيه سود ساالنه از ميانگين 
سود رقبا بيشتر شد. نتايج بررسي رضايت مشتريان مثبت 

 ند.گرديد و همه عوامل حياتي موفقيت، روند بهبود را ادامه داد
هاي دولتي، موسسات غير  روش ارزيابي متوازن در سازمان

انتفاعي و آموزشي نيز به موفقيت به كار گرفته شده است. در 
معاون دانشگاه، روش ارزيابي  Relyea Steven، 1994سال 

واحد خدماتي به كار گرفت. نتايج بسيار دور  27متوازن را در 
 80، اشتباهات حدود از انتظار بود. در اداره حقوق و دستمزد

 6ها را از  درصد كاهش يافت. امور مالي زمان پرداخت هزينه
اي  هفته به سه روز كاهش داد. برنامه نوآوري از توجه گسترده

كاپ كيفيت  1999برخوردار شد به نحوي كه دانشگاه در سال 
  آموزش انستيتو تكنولوژي روچستر را تصاحب كرد.
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خالصه سابقه مطالعات و تحقيقات انجام گرفته  .1جدول   

 پيشينه تحقيقات داخلي
ف

 ردي
هاموضوع تحقيق و يافته سال محققان  

  1391  عسكري  1

 ها تحليل پوششي دادههاي دانشگاه علوم پزشكي يزد با استفاده از رويكرد كمي  ارزيابي كارايي بيمارستان
هايي با عملكرد  هدايت واحدهاي ناكارا براي بهبود كارايي و امتيازات خاص براي بيمارستان تعيين و -

  .بهتر

  1390  زاده بادله  رمضان 2
  (ص)  سازي استراتژي قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء توسعه كارت امتيازي متوازن براي پياده

  هاي كارايي مرتبط با عوامل كليدي  قرارگاه و ارائه سنجهترسيم نقشه استراتژي -

  1389  قلي زارع  3
 بيمارستان تخصصي نگاه  BSCطراحي برنامه راهبردي و تهيه 

، SWOT، SPACEهاي  با استفاده از ماتريسBSC مدلتدوين نقشه استراتژيك بيمارستان بر اساس -
IE   

4 
اسعدي مير و 

  همكاران 
1389  

  ها و سركوال تحليل پوششي داده ،هاي دولتي با استفاده از كارت امتيازي متوازن عملكرد بيمارستانارزيابي 
ها و كارت  با استفاده از مدل تلفيقي پوشش داده 1387بيمارستان استان در سال 13ارزيابي كارايي نسبي -

   .امتيازي متوازن

  پيشينه تحقيقات خارجي

 Unitedشركت  5

Parcel Service 
1999  

تعيين و تعريف چهار معيار كليدي: رضايت مشتري، نگهداري كاركنان، موقعيت رقابتي و زمان ترانزيت 
هايي كه با اين  كاال بكارگيري روش ارزيابي متوازن با استفاده از اين چهار ديدگاه و اهداف و سنجه

   .ها همسو شده بودند ديدگاه
ز مشتركي از اهداف آينده) به همراه عناصر عملياتي فراهم اندا روش ارزيابي متوازن يك نقشه راه (چشم-

  .كس بتواند به موفقيت كمك كند كرد و اجازه داد تا هر

 AT&Tشركت  6

Canada, Inc  
1995  

  .شد ايجاد يك استراتژي جديد كه با روش ارزيابي متوازن هدايت مي
   .تحول شركت با تمركز بر بهبود و اصالح فرايندها -

7 
 Zenecaشركت 

Ag Products 
North America  

1995  
  .سازي معيارهاي ارزيابي متوازن در سرتاسر سازمان پباده

  .رشد فروش دو برابر ميانگين صنعت شد و حاشيه سود ساالنه از ميانگين سود رقبا بيشتر شد-
  .مثبت شدن نتايج بررسي رضايت مشتريان و ادامه روند بهبود همه عوامل حياتي موفقيت-

8 
University of 
California, San 

Diego  
1994  

  واحد خدماتي 27روش ارزيابي متوازن در  گيريبكار
هفته به سه روز  6ها را از  درصد كاهش يافت. امور مالي زمان پرداخت هزينه 80اشتباهات در حدود  -

  .اي برخوردار شد كاهش داد. برنامه نوآوري از توجه گسترده

  

  مباني نظري-3

  اشياء اينترنت- 1- 3

 سال در اشتون كوين بار نخستين را اشيا اينترنت واژة

 كرد (اشتون، تأمين مطرح ة زنجير مديريت زمينة در و 1999

 و يافت توسعه اشيا اينترنت تعريف گذشته، دهة ) و طي2009
در  را نقل و حمل و سالمت مثل كاربرد، از هاي بيشتري حوزه

 به اشيا ). اينترنت2010برگرفت (ساندميكر و همكاران 

 وسيلة به فيزيكي شيء هر آن در كه كند مي اشاره اي شبكه

 شكل را اي شبكه ديگر، اشياي با و يابد مي برچسبي هويت

برقراري  ضمن توانند مي مستقل به صورت اشيا اين .دهد مي
). 2005 لوپز،-بپردازند (پنا داده تبادل به يكديگر، با ارتباط

كند  مي رهبري را اينترنت انقالب چهارم فاز اشيا اينترنت
،  IoTرشد پتانسيل گرفتن با نظر). 2013همكاران،  و (منيكا

 داخلي، مخرب فناوري شش جزء را آن ملي اطالعات شوراي
 تأثيرگذار آمريكا ملي قدرت بر تواند مي كه است كرده معرفي

 در زيادي بالقوة منافع IoT پذيرش)، 2013ژانگ و يو، ( باشد
 خلق عملياتي، ايندهاي فر بهبود شامل منافع اين .دارد پي
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 در كه شود مي ريسك كردن حداقل و هزينه كاهش ارزش،

 و پذيري مقياس سازگاري، ردگيري، قابليت شفافيت، نتيجة
و  چوي( است اشيا اينترنت توسط شده ايجاد پذيري انعطاف

 كه كاربردهاي بستر بر اشيا اينترنت ).2010همكاران، 

 ساخته شده اند، كرده ايجاد فناوري كليدي توانمندسازهاي

 فناوري، RFIDاز:  اند توانمندسازها عبارت است. اين

 نانوفناوري. اين و هاي هوشمند فناوري سيم، بي سنسورهاي

 تغييراتي آني صورت به بود قادر خواهد يافته، توسعه اينترنت

 را دهد مي رخ شده متصل اشياي فيزيكي وضعيت در كه
  ). 2005لوپز، -كند (پنا نظارت و شناسايي

  
  هاي كاربردي  برنامه- 2- 3

 اينترنت بالقوه كاربردي هاي برنامه كردن مجسم ذهن در

 كاربران متنوع و نيازهاي فناوري توسعه گرفتن نظر در با اشياء

 مهم كه مختلفي هاي برنامه ادامه، دراست.  ممكن غير بالقوه،

 و شده داده شرح ها برنامه كنيم. اين ه مييارا را هستند
كاربردي  هاي اند. برنامه شده مشخص پژوهش هاي چالش

 ارتقاء و اجتماعي نيازهاي به پرداختن حال در اشياء اينترنت

 سايبرفيزيكي و هاي نانوالكترونيك سيستم قبيل از هايي فناوري

 و سازماني ،)مهندسي و علمي( فني مسائل انواع وسيله به
 كاربردي هاي برنامه فهرست اقتصادي، است. اين مسائل

 كاري هاي اولويت عنوان بهIERC توسط شده انتخاب

 اين براي تحقيقاتي هاي چالش و شده محدود آينده، هاي سال

 كاربردي هاي برنامه كه حالي كند. در مي فراهم را كاربردها

غالبا  تحقيقاتي هاي چالش باشند، متفاوت است ممكن خودشان
  .)2011(كارتر و ايستون،  هستند مشابه يا يكسان

   

  حمل و نقل هوشمند - 2- 3

 زيادي تعداد افزايش باعث اينترنت به نقليه وسايل اتصال

  ايجاد كه باعث شده جديد هايبرنامه و امكانات از
 نقل و حمل در هاسازمان يا افراد براي جديد هايسودمندي 

 وسايل اينترنت مفهوم زمينه اين در .شودمي ترايمن و تر راحت

 دهنده گرايش انرژي نشان اينترنت مفهوم با ارتباط نقليه در

 جابجايي و نقل و حمل كاربردي هايبرنامه براي آينده

 تلفن جديد هايچرخه ايجاد حال عين در .بود خواهد هوشمند

 و بدون تماس/با خدمات راحتي امنيت، اعتماد، بر مبتني همراه
 امنيت، مانند هاييويژگي نقل، و حمل كاربردي هايبرنامه

 را "محور كننده مصرف" و خدمات هاتراكنش راحتي و تحرك
 رفتار دادن نشان .)2011(كارتر و ايستون،  كرد خواهد تضمين

 فيزيكي هاي سيستم از برداري بهره و توسعه طراحي، در انسان

 است. تركيب چالش يك مستقل، وسايل نقليه در سايبري

 قابل و اعتماد قابليت ايمني، مالحظات با انساني مالحظات

 از محدودي درك حاضر حال است. در حياتي بودن، پيش بيني
 سايبري، هاي فيزيكيسيستم تأثير تحت راننده رفتار چگونه

 اثرات بررسي اين، بر دارد. عالوه وجود تطبيقي ترافيك كنترل

 و انسان( مخلوط ترافيكي محيط در يك رانندگان احتمالي
هاي سيستم در كه آنچه قبيل از  )مستقل نقليه وسايل رانندگان
 در .است دشوار شود،مي يافت ترافيك كنترل سايبري فيزيكي

 شده ترپيچيده سايبري فيزيكي هايسيستم آينده، تغييرات نتيجه

 امنيت و ايمني يابد. همچنينافزايش مي اجزاء بين تعامالت و

 اين شوند. همهمي برخوردار العاده فوق اهميت از همچنان

 مبتني و شده داده توسعه اشياء اينترنت هاي چرخه عناصر براي

 ايفوق العاده اهميت از شده، فعال هايفناوري اين بر

  .)2009(هالر و همكاران،  برخوردارند

  
يستم سمتوازن به عنوان يك  كارت اعتباريروش - 3- 3

  يابي عملكردارز

ي انعكاس براي خوبي ها شاخصي مالي ها سنجش
ي در نشاندادن عوامل و ول ،باشند يم ي گذشتهرخدادها

ي يعني امروزي ها سازمانيني در آفري ارزش واقعي ها محركه
ي ها شبكه ،يت كاركنانقابلير دانش و نظي نامشهودهاي  ييدارا

ي ها د. سنجهي و ناكار آمدنناكاف ،يانمشتري و روابط با اطالعات
يابي ارزنامند. روش  يم يامدپيا  تابع يها شاخصي را مال

  ي ها شاخص ،يامدپي تابع يا ها شاخصين امتوازن ضمن حفظ 

ي هاد يها خصشاينده يعني آي عملكرد ها محركمربوط به   
  يها سنجه ،يابي متوازنارزدر روش . دهد يميز مد نظر قرار نرا 

 يينتعي سازمان استراتژانداز و  اساس چشمر هادي و تابع ب
ين روش اي مركزي هسته استراتژچشم انداز و . شوند يم

روش  ،ين چارچوبابا استفاده از . دهد يم يلتشكيابي را ارز
ي سازمان را به اهداف استراتژانداز و  چشم ،يابي متوازنارز
ابتكارات و  ها برنامه كمي واهداف  ،ي مربوطها سنجه ،يكل

آنا  و يوران اولوه( دهد يم سوق ها، آنيي جهت تحقق اجرا
ها به عملكرد سازمان  اين اهداف و شاخص .)1394، شوستراند

: مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي، و نگرند يدر چهار منظر م
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  .)2004كنند (كاپالن و نورتون،  يو يادگيري. اين چهار منظر چهارچوبي را براي كارت امتيازي متوازن فراهم مرشد 
  

  يمال منظر-4- 3

اند.  متوازن يابيارز ي مهم نظاماجزا ي ازمال يها سنجه
 يزآم يتموفق يكه اجرا گويد يمين منظر به ما ا يها سنجه
 يت به چهنها در اند، شده يينتع يگرددرسهم نظر كه  ياهداف

توانيم همه تالش  يم ماد. ي منجر خواهد شماليج ودستاورد نتا
 ارتقاء ،يانمشتر يمنديترضا خود را صرف بهبود كوشش و
؛ يمكن يل محصول و خدمات خودتحو زمانكاهش  يفيت وك
ي ما مال يها گزارش ي درملموس يجنتا ين اقدامات بها ي اگرول

تابع  يها ت. شاخصي نخواهدداشچندان نشود ارزش منجر
يي از ها نمونه .كنند يم ييخودنما يمعموالً در منظر مال يككالس

يه بكار سرماي كه با بازده سودآورها عبارتند از  ين شاخصا
ي موارد ارزش افزوده برخدر و شود  يميده سنجگرفته شده 

عالوه بر  ت.ي در كنار آن مورد توجه قرار گرفته اساقتصاد
يري كارگ بهي يا وريش بهرهافزارشد درآمد و  ،يودآورس

 د.ين منظراناي در معروفي ها سنجهيز نها  ييدارا
  

  يمنظر مشتر-5- 3

، يمشتري مربوط به منظر ها سنجهي انتخاب برا
 يكسان ين كه چهااول :  دادياتي پاسخ ح بايست به دو سؤال يم

 يشنهادي ماپ يها ارزشينكه ا ي هدف ما هستند؟ دوممشتر
يان كه مشتر معتقدندها  سازمانياري از بس يست؟ها چ آن يبرا

 چه محصوالت وها  آن يكه برا دانند يو م شناسند يم خود را

 همه يبرا يز راچ ي در واقع همهول كنند؛ يمي عرضه خدمات
 عدمكه  يكل پورتر معتقد است. ماكنند يم يان عرضهمشتر

 ها آن ي مورد نظرها ارزش يان ومشتر ي ازخاص بر بخش تمركز
 . ي دست يابندرقابت يتمز نتوانند بهها  سازمان شود تا يم موجب

  
  ركسب و كا يداخل يندهايمنظر فرا- 6- 3

 يندهايي رافرابايست  ي، ميداخل يندهايفرامنظر  در
 ينيآفر به ارزش ي يافتن درآن بتوانبرتر باكه  نمود مشخص

در كه  ياهداف تحقق هريك از. داديان خود ادامه مشتر يبرا
 يندفرا شود مستلزم انجام يكياچند يميين تع يمشترمنظر 

يد با يندهافرا ينت. اواثربخش اسكارا  يصورتياتي به عمل
ي مناسب يها سنجه يين شده وتع يداخل يندهايفرادرمنظر 

ي برآورده ساختن . برايابدها توسعه  آن يشرفتكنترل پجهت 
 يدي ازجد كامالً ي مجموعه است بهممكن  يانمشتر انتظارات

 ي محصوالت وخدمات د. توسعهياز باشن ياتيعمل يندهايفرا
 ي مجددمهندسخدمات پس از فروش و  ،يدتول ،يدجد
 .ديندها هستنفرايل قب ينا يي ازها نمونه يديتول يندهايفرا

  
  

  و رشد ر يادگيريمنظ-7- 3

هاي مربوط به منظر يادگيري و رشد براي انتخاب سنجه
 توان به اهداف يم چگونهمي بايست به اين سوال پاسخ داد كه 

 ي و درمشتر ،يداخل يندفرا يين شده در وجوهتع ي پروازانه بلند
ين اهداف و ا واقعر ي عمل پوشاند؟ د جامهداران  يت سهامنها

. يگرندديين شده درسه منظر تع ي اهدافها توانمندسازها سنجه
د. يابي متوازن هستنارز يي نظامبرپا يبرا يانيبن يربنا وها ز آن
 ي ومشتر ي مربوط به وجوهها سنجه ي ما اهداف ووقت
شكاف بالفاصله متوجه  ،يمكرديين تع ي راداخل يندهايفرا

 سطح وكاركنان  يازن هاي مورد يتقابلو ها  ين مهارتب موجود
اهداف منظر د. يم شخواه ها يتقابل و ها ين مهارتا يفعل

 ينا و پوشاندنپر كردن بايست درجهت  يم يادگيري و رشد
 يبرا يمناسب يها سنجهيين شوند و ها تع فاصله وها  شكاف

 يترضا يي مانندها سنجه ؛توسعه يابدها  آن يشرفتكنترل پ
كاركنان،  يآموزش يها برنامه ،يكار ي مناسبفضا كاركنان،
 د. انتخاب شونركنان و... كا مهارت
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  مفهومي پژوهشچارچوب -8- 3

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

)2010مدل مفهومي تحقيق (منبع: آتزوري و همكاران،  .1شكل 

   

  هاي پژوهش فرضيه

  تاثير دارد.هاي ملي توسعه پايدار در حوزه اينترنتي اشيا بر بهبود شاخص حمل و نقل هوشمند: فرضيه اصلي

  هاي ملي توسعه پايدار تاثير دارد. در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخصحمل و نقل هوشمند عملكرد مالي : 1 فرضيه فرعي

  هاي ملي توسعه پايدار تاثير دارد. در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخصحمل و نقل هوشمند عملكرد مشتري : 2فرضيه فرعي 

هاي ملي توسعه پايدار تاثير  در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخصحمل و نقل هوشمند د فرايندهاي داخلي عملكر: 3فرضيه فرعي 
 دارد.

  تاثير دارد. توسعه پايدار ملي هاي شاخص بهبود بر اشياء اينترنت حوزه درحمل و نقل هوشمند  يادگيري و رشد عملكرد: 4فرعي   فرضيه
  
  

  روش تحقيق-4
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع كاربردي است. 

يك تحقيق توصيفي، از  ها آوري داده همچنين از لحاظ جمع
افراد آشنا ي  آماري تحقيق كليه ي  جامعهباشد. نوع همبستگي مي

به فناوري اينترنت اشيا در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات 
  باشد.  نفر مي 1000تحقيقات مخابرات ايران به تعداد  در مركز

ساس فرمول كوكران، تعداد ي آماري تحقيق بر ا نمونه
برآورد گرديد كه بر اساس تصادفي ساده انتخاب نفر  200

آوري اطالعات مورد نياز براي آزمون  براي جمعشدند. 
هاي تحقيق از پرسشنامه و با توزيع به صورت ميداني  فرضيه

فاده گرديد. سواالت پرسشنامه در دو بخش تنظيم گرديدند. است
شناختي و بخش دوم،  بخش اول مربوط به مشخصات جمعيت

سواالت تخصصي درج گرديد. در بخش تخصصي براي 
 حوزه در ارزيابي كاربردها و خدمات حمل و نقل هوشمند

مبادرت  پايدار توسعه ملي هاي شاخص اساس بر اشياء اينترنت
شد. مشخصات بر اساس مباني نظري   پرسشنامه به طراحي

طيف مورد استفاده در اين  باشد. پرسشنامه به شرح زير مي
است شامل پنج اي ليكرت بندي پنج گزينهتحقيق، مقياس درجه

ي كامال مخالفم، مخالفم، متوسط، موافقم و كامال موافقم گزينه
  براي  5و  4- 3- 2-1استفاده شده كه به ترتيب نمره 

ها در نظر گرفته شده است. روايي ابزارهاي به كار رفته در نآ
اي مورد بررسي قرار  اين تحقيق به دو صورت محتوايي و سازه

گرفت و نتايج نشان داد كه ابزار از روايي مناسبي برخوردار 

 

 كاميابي اقتصادي 

 كيفيت زندگي 

حفاظت از محيط زيست   

 

 عملكرد مالي

 عملكرد مشتري

 عملكرد يادگيري و رشد

 عملكرد فرايندهاي داخلي  

 كاربردهاي اينترنت اشياء

 )IOT () نقل هوشمندحمل و(  

شاخص هاي ملي توسعه 

 پايدار
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گيري پايايي اين تحقيق از روش آلفاي است. براي اندازه
 4كرونباخ در جدول  مقادير آلفاي كرونباخ استفاده شده است.

دهد كه تمامي مقادير به شان داده شده است. نتايج نشان مي
بوده و نشان از پايايي باالي ابزار دارد.  7/0دست آمده باالي 

نسخه  SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم هاي جمعداده
) 54/8افزار ليزرل  (نرم سازي معادالت ساختاري و مدل 23

  استفاده شد.

    

ساخته) (منبع: محققسوال هاي پرسشنامه به تفكيك متغيرهاي تحقيق   .2جدول   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي تحقيقها يافته-4
پژوهش زن و درصد از مشاركت كنندگان  13نتايج نشان داد 

 20درصد از افراد بين  19,5همچنين،  درصد مرد بوده اند. 87
درصد افراد   21سال و  40تا  31درصد بين  51,5سال،  30تا 

 18,5 و  سن داشته اند 51درصد باالي   8سال و  50-41بين 
درصد فوق  27,5درصد ليسانس،  41,5درصد فوق ديپلم، 

  تر هستند.درصد دكترا و باال 12,5ليسانس و 
 

 حمل و نقل هوشمندتحليل عامل تاييدي مرحله اول - 1- 4

  BSCبراساس 
نتايج تخمين حاكي از مناسب بودن مدل است. با توجه 

�به خروجي ليزرل مقدار 
 76/473محاسبه شده برابر با  �

باشد. پايين بودن ميزان شاخص نشان دهنده تفاوت اندك  مي
هاي مشاهده شده تحقيق است. ميان مدل مفهومي با داده

مي باشد. كه نشان از  29/0برابر  با  RMSEAهمچنين مقدار 
؛ است RMSEA  ،80/0خوبي برازش دارد. حد مجاز 

مشاهده مي شوده كه اين مقدار كوچكتر از اين حد مجاز است 
كه اين مقدار نيز نشان از خوبي برازش دارد. هرچه اين مقدار 

رازش بهتري است. برازندگي مدل كمتر باشد مدل داراي ب
اي از مقدار نسبي  يعني اندازه AGFIو  GFIشاخص 
اي مشترك بوسيله  هاست كه به گونه و كورايانس ها واريانس

شود. هرچه اين مقدار به يك نزديكتر باشد  مدل توجيه مي

تر خواهد بود. اين شاخص بستگي به  ها مناسب برازش داده
 90/0و  93/0ار در اينجا برابر به حجم نمونه ندارد. اين مقد

  باشد.است كه مناسب مي
  

  

  تحليل عامل تاييدي مرحله اول توسعه پايدار- 2- 4
نتايج تخمين كه در قسمت زيرين شكل بيان گرديده 
است، حاكي از مناسب بودن مدل است. با توجه به خروجي 

�ليزرل مقدار 
باشد. پايين مي 20/184محاسبه شده برابر با  �

دهنده تفاوت اندك ميان مدل مفهومي بودن ميزان شاخص نشان
هاي مشاهده شده تحقيق است. همچنين مقدار با داده

RMSEA  مي باشد. كه نشان از خوبي برازش  074/0برابر  با
؛ مشاهده مي شوده كه است RMSEA  ،08/0دارد. حد مجاز 

اين مقدار نيز اين مقدار كوچكتر از اين حد مجاز است كه 
نشان از خوبي برازش دارد. هرچه اين مقدار كمتر باشد مدل 

و  GFIداراي برازش بهتري است. برازندگي مدل شاخص 
AGFI و كورايانس  ها اي از مقدار نسبي واريانس يعني اندازه

شود. اي مشترك بوسيله مدل توجيه مي هاست كه به گونه
تر  ها مناسب رازش دادههرچه اين مقدار به يك نزديكتر باشد ب

خواهد بود. اين شاخص بستگي به حجم نمونه ندارد. اين 
  باشد.است كه مناسب مي 91/0و  92/0مقدار در اينجا برابر به 

 سواالت پرسشنامه گويه رديف

 1-8  حمل و نقل هوشمند عملكرد مالي   1
 9-12 حمل و نقل هوشمند عملكرد مشتري  2
 13-16  حمل و نقل هوشمند عملكرد يادگيري و رشد   3

 17-21 حمل و نقل هوشمند عملكرد فرايندهاي داخلي  4

  22-25  كاميابي اقتصادي  5
  26-30  كيفيت زندگي  6
  31-33  حفاظت از محيط زيست  7
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در حالت تخمين استاندارد مرتبه اول حمل و نقل هوشمندگيري مدل اندازه .2شكل   

  

  
گيري توسعه پايدار در حالت تخمين استاندارد مرتبه اولمدل اندازه .3شكل   

  

  

  ي اصلي تحقيق آزمون فرضيه

  .است شده استفاده ساختاري معادالت يابي مدل از تحقيق هايفرضيه آزمون براي
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مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمين    .4شكل   

  

 معادالت مدل از استفاده با پژوهش ساختاري مدل در

 مدل بودن مناسب دهندهنشان افزار نرم اوالً خروجي ساختاري،

 ) چراكه هستند، فرضيات آزمون براي يافته برازش ساختاري

χ2 /df )≤3 مقدار باشد، بنابراينمي�
 پاييني و مناسب مقدار  �

 مدل بودنمنطقي بر زيادي ميزان تا شده مشاهده هاياست. داده

 و مستقيم عوامل تمامي اذعان دارند. ارتباط تحقيق مفهومي

 شده عاملي استاندارد بارهاي به توجه با و باشندمي معنادار

 بزرگتري عاملي بار كه ابعاد از كدام هر كه شودمي مشاهده

 از عالوههب .دارد مربوطه متغير با تريقوي باشد ارتباط داشته

 بين ارتباط و توسعه پايدار حمل و نقل عاملي بار حاصلضرب

 .محاسبه كرد توانمي توسعه را و حمل و نقل

  
مدل ساختاري پژوهش در حالت عدد معناداري .5شكل   
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نمودار فوق معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده 
بر اساس مدل كارت  حمل و نقل هوشمندمدل ساختاري 

دهد. ضرايب بدست امتيازي متوازن و توسعه پايدار را نشان مي
آمده زماني معنادار مي باشند كه مقدار آزمون معناداري آنها از 

ر كه مشاهده كوچكتر باشد. همانطو - 2بزرگتر و از عدد  2عدد 
 2/16مي شود ضريب معناداري ميان مدل ساختاري برابر با 

  باشد. در نتيجه ميزان تاثير بين دو متغير معنادار است. مي

  

نتايج آزمون فرضيات تحقيق .3جدول   

 نتيجه اعداد معناداري ضريب مسير فرضيه

در حوزه اينترنتي اشيا بر بهبود شاخص هاي ملي توسعه پايدار  حمل و نقل هوشمند 
  تاثير دارد.

73/0  22/16  تاييد فرضيه 

 

  هاي فرعي فرضيه آزمون

هاي تحقيق برازش مدل مورد  قبل از آزمون فرضيه
گيرد. نتايج تخمين كه در قسمت زيرين شكل  بررسي قرار مي

بيان گرديده است، حاكي از مناسب بودن مدل است. با توجه 
�به خروجي ليزرل مقدار 
   52/15محاسبه شده برابر با  �

باشد. پايين بودن ميزان شاخص نشان دهنده تفاوت اندك مي
يان مدل مفهومي با داده هاي مشاهده شده تحقيق است. م

مي باشد. كه نشان  068/0برابر  با  RMSEAهمچنين مقدار 
است ؛  RMSEA  ،08/0از خوبي برازش دارد. حد مجاز 

مشاهده مي شوده كه اين مقدار كوچكتر از اين حد مجاز است 

ار كه اين مقدار نيز نشان از خوبي برازش دارد. هرچه اين مقد
كمتر باشد مدل داراي برازش بهتري است. برازندگي مدل 

اي از مقدار نسبي  يعني اندازه AGFIو  GFIشاخص 
اي مشترك بوسيله  هاو كورايانس هاست كه به گونه واريانس

شود. هرچه اين مقدار به يك نزديكتر باشد مدل توجيه مي
تر خواهد بود. اين شاخص بستگي به  ها مناسب برازش داده

 92/0و  94/0جم نمونه ندارد. اين مقدار در اينجا برابر به ح
باشد. نتايج ضريب مسير و مقادير معناداري  است كه مناسب مي

  نشان داده شده است.  7و  6تي در شكل 

  
 

مدل ساختاري پژوهش در حالت تخمين  .6شكل   
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مدل ساختاري پژوهش در حالت عدد معناداري .7شكل   
 

 

سازي معادالت ساختاري  هاي تحقيق از مدل براي آزمون فرضيه
استفاده گرديد. معيارهاي مورد نظري  54/8و نرم افزار ليزرل 

(بيشتر از  در اين بخش، ضرايب مسير و مقادير معناداري تي
  ) هستند.  96/1قدر مطلق 

 هوشمند نقل و حمل: عملكرد مالي فرضيه فرعي شماره يك
هاي ملي توسعه پايدار  در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخص

مسير بين ، ضريب 7و  6هاي  بر اساس شكلتاثير دارد. 
هاي ملي توسعه  با بهبود شاخصحمل و نقل هوشمند عملكرد 
زارش گرديد. از سوي ديگر، مقدار گ 54/0پايدار، 
توان ادعا نمود كه مي ،حاصل شد. بنابراين 01/10معناداري

در حوزه اينترنت اشياء بر  حمل و نقل هوشمندعملكرد مالي 
هاي ملي توسعه پايدار تاثير داشته و حاكي از آن  بهبود شاخص

است كه فرضيه فرعي شماره يك مورد پذيرش قرار گرفته 
  است. 
حمل و نقل هوشمند : عملكرد مشتري فرعي شماره دو فرضيه

هاي ملي توسعه پايدار  در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخص
مسير بين ، ضريب 7و  6هاي  شكلتاثير دارد. بر اساس 

هاي ملي  با بهبود شاخصحمل و نقل هوشمند  عملكرد مشتري
  گزارش گرديد.  48/0توسعه پايدار، 

  حاصل شد. بنابراين  52/8عناداري از سوي ديگر، مقدار م  
در حمل و نقل هوشمند توان ادعا نمود كه عملكرد مشتري مي

هاي ملي توسعه پايدار  حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخص
تاثير داشته و حاكي از آن است كه فرضيه فرعي شماره دو 

  مورد پذيرش قرار گرفته است. 

حمل و داخلي  سه: عملكرد فرايندهاي فرضيه فرعي شماره
هاي ملي  در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخصنقل هوشمند 

، ضريب 7و  6هاي  بر اساس شكلتوسعه پايدار تاثير دارد. 
با حمل و نقل هوشمند مسير بين عملكرد فرايندهاي داخلي 

گزارش گرديد. از  65/0هاي ملي توسعه پايدار،  بهبود شاخص
   ،حاصل شد. بنابراين 24/12سوي ديگر، مقدار معناداري 

توان ادعا نمود كه عملكرد فرايندهاي داخلي ارتباطات مي
هاي ملي  خودرويي در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخص

توسعه پايدار تاثير داشته و حاكي از آن است كه فرضيه فرعي 
  شماره سه مورد پذيرش قرار گرفته است. 

حمل و  دگيري و رشديا : عملكردفرضيه فرعي شماره چهار
 ملي هاي شاخص بهبود بر اشياء اينترنت حوزه درنقل هوشمند 
، ضريب 7و  6هاي  بر اساس شكلتاثير دارد.  توسعه پايدار

با حمل و نقل هوشمند   مسير بين عملكرد يادگيري و رشد
گزارش گرديد. از  36/0هاي ملي توسعه پايدار،  بهبود شاخص

حاصل شد. بنابراين مي توان  24/7سوي ديگر، مقدار معناداري 
در حمل و نقل هوشمند  ادعا نمود كه عملكرد يادگيري و رشد

هاي ملي توسعه پايدار  حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخص
تاثير داشته و حاكي از آن است كه فرضيه فرعي شماره چهار 
مورد پذيرش قرار گرفته است. نتايج ارائه شده مربوط به آزمون 

آمده است. نتايج به دست آمده  4هاي فرعي در جدول  فرضيه
  هاي تحقيق مورد تاييد است.   دهد كه تمامي فرضيه نشان مي
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نتايج آزمون فرضيات تحقيق .4جدول   

 نتيجه اعداد معناداري ضريب مسير فرضيه

هاي ملي  اينترنت اشياء بر بهبود شاخصدر حوزه حمل و نقل هوشمند عملكرد مالي 
  توسعه پايدار تاثير دارد.

54/0  01/10  تاييد فرضيه 

هاي ملي  در حوزه اينترنت اشياء بر بهبود شاخصحمل و نقل هوشمند عملكرد مشتري 
  .توسعه پايدار تاثير دارد

48/0  52/8  تاييد فرضيه 

اينترنت اشياء بر بهبود در حوزه حمل و نقل هوشمند عملكرد فرايندهاي داخلي 
  هاي ملي توسعه پايدار تاثير دارد. شاخص

65/0  24/12  تاييد فرضيه 

 بهبود بر اشياء اينترنت حوزه درحمل و نقل هوشمند  يادگيري و رشد عملكرد
  تاثير دارد. توسعه پايدار ملي هاي شاخص

36/0  24/7  تاييد فرضيه 

  

   گيري نتيجه -5
در حوزه حمل و نقل هوشمند هاي تحقيق نشان داد  يافته

هاي مربوط كه با رويكرد كارت  اينترنتي اشيا همراه با شاخص
هاي ملي امتيازي متوازان مد نظر قرار گرفت بر بهبود شاخص

هاي  هاي اين پژوهش با يافتهتوسعه پايدار تاثير دارد. يافته
)،  دنگ و 1390ليچ لي و مشبكي (پژوهشگران ديگر از جمله ق

)،  2014)، كروسبي (2012)، راس و هاراداين (2013همكاران (
)، رنجبريان و براري 2013)، عبدل و ماهين  (2013تساوي (

) 2011)، نام و همكاران (2014)، رامسي و سوهي (1390(
 اينترنت هدف)، 2013همسويي دارد. از نظر دنگ و همكاران (

 هر با مكان، و زمان هر در اتصال براي اشيا سازي توانمند اشياء
 به خدمت و شبكه يا مسير از هر كه است هر شخصي و چيزي

مي كند. بنابراين مي توان از اينترنت  استفاده ايده آل صورت
اشياء كه به عنوان يك فناوري جديد از اينترنت شناخته 

شود، به عنوان راه كاري براي ارائه خدمات جديد و افزايش  مي
هاي تحقيق مي  سطح تعامالت استفاده نمود. با توجه به يافته

اء توان گفت كه با استفاده از توانمنديهايي كه از اينترنت اشي
هاي ملي توسعه  بهبود شاخصانتظار داريم، بتوان زمينه را براي 

پايدار فراهم نمود. بنابراين براي اين كه بتوان بر چالش هاي 
آينده فايق آمد و پاسخگويي حجم عظيمي از جمعيت كشور 

حمل و بود. با بكارگيري از فناوري اطالعات موجود در بخش 
وند افزايش آاليندگي سطح توان انتظار داشت ر مينقل هوشمند 

كالن شهرها كاهش يافته و ميزان تلفات زيست محيطي را نيز 
)، بيان 2014تا حد زيادي از بين برد. همانطور كه كروسبي (

شاهد اتصال توان  مي فناوري اينترنت اشياءداشتند، با استفاده از 
هاي انرژي مانند آب و برق و تمامي ارتباطات شهري، شبكه

به هم و نقل و صنعت و حتي آموزش و سالمت  گاز، حمل
 اينترنتتوان شهر هوشمند را در به كارگيري  بود. در واقع مي

با وجود فرصتهايي كه اين اشيا نشان داد. شايان ذكر است كه 
در اختيارمان قرار مي دهد آنچه كه تقريبا تمامي  فناوري

حريم كارشناسان برآن هم نظر هستند، تهديدات امنيتي و نقض 
» يا اينترنت همه چيز ءاينترنت اشيا«خصوصي است كه فناوري 

)، 1390. قليچ لي و مشبكي (با خود به همراه خواهد آورد
بدين معني كه با دانند.  ميفناوري مادر را يك  ءاينترنت اشيا

پيشرفت و توسعه آن همه جوانب زندگي بشر متحول خواهد 
حوزه خاصي محدود شد و نكات مثبت استفاده از آن به هيچ 

ترين موارد مصرف اين فناوري اما يكي از شاخص باشد، نمي
جديد به كار گيري آن در حوزه توليد خودروهاي هوشمند 

تواند صنعت خودرو را با تحولي عظيم است كه بي شك مي
مجالس قانون  ء،با گسترش تدريجي اينترنت اشيا .روبرو سازد

ين بازدارنده اي را براي گذاري در كشورهاي مختلف بايد قوان
مقابله با سوءاستفاده كنندگان از اين ابزار وضع كنند. در اين 

نيز  ءهاي سازنده محصوالت اينترنت اشيا قوانين بايد شركت
ملزم به رعايت استانداردهاي امنيتي ضروري شوند تا هك 
كردن اين محصوالت به سادگي رخ ندهد. البته ضروري است 

ين قوانين نهادهاي تخصصي دست اندركار براي بهينه سازي ا
نيز دخالت داده شوند و چارچوب و استانداردهاي مناسب نيز 

با وجود مزاياي بسياري كه فناوري اينترنت اشيا به  .وضع شود
همراه دارد، شكي نيست كه در صورت طراحي ناايمن ابزار و 
ادوات مورد استفاده براي آن، خطرات امنيتي جدي براي 

  ها و توان با نفوذ به ماشين آيد و مين به وجود ميكاربرا
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هاي مختلف ضمن سرقت اطالعات خصوصي، آنها را سيستم
از كار انداخت. لذا آنچه كه بايد در كشور ما سياستگذاران 
مرتبط با اين تكنولوژي توجه بيشتري به آن داشته باشند ايمن 

ست. اميد سازي ابزار و ادوات و سد كردن راه نفوذ هكرها ا
راهبردي اين پروژه موضوعات امنيتي،  رود با تدوين سندمي

محرمانگي اطالعات و مسائل حقوقي اين فناوري قبل از ورود 
با توجه به مورد تاييد بودن فرضيه  .آن به كشور ديده شود

حمل و نقل هوشمند پژوهش كه بيان مي دارد كه عملكرد مالي 
هاي ملي توسعه پايدار بهبود شاخص بردر حوزه اينترنت اشياء 

تاثير دارد، پيشنهاد ارايه شده در اين بخش به مديران ارشد و 
ها و حمايت از  سياستگزاران اين است كه از طريق تأمين هزينه

به بهبود  بخش حمل و نقلگذاران و ذي نفعان  سرمايه
 طرح هر هاي ملي توسعه پايدار بپردازند. اجراي شاخص

 مستلزم ارتباطات، يا نقل و حمل هايحوزه در زيرساختي

 يا ها هزينه با مقايسه در آن كيفي و منافع كمي شناخت

 ايجاد طرح با رابطه در .است اجرا از ناشي احتمالي خسارات

 ساختي زير به توجه با نيز خودرويي هوشمند ارتباطات سامانه

 مزاياي و منافع از بزرگي بخش ارتباطات، حوزه در طرح بودن

 به با توجه .است ارزيابي و برآورد قابل كيفي صورت به آن

 و طرح اين در گذاري سرمايه باالي حجم و عمليات گستردگي
 يا گذار سرمايه سازمان براي ذينفعان، آن اقتصادي اهميت

 و بوده فراوان مالي توان داراي بايستمي طرح اين مجري

 رو، بدين .گيرد برعهده را طرح ذينفعان منافع نمايندگي مستقيم

 مشترك همكاري يك صورت به توانمي را گذار سرمايه سازمان

 فعال بيروني گذار سرمايه چند يك يا و طرح ذينفعان از برخي

ضيه ربا توجه به مورد تاييد بودن ف .نمود پيشنهاد IT حوزه در
حمل و نقل پژوهش كه بيان مي دارد كه عملكرد مشتري 

هاي ملي بهبود شاخص بردر حوزه اينترنت اشياء هوشمند 
توسعه پايدار تاثير دارد، پيشنهاد ارايه شده در اين بخش به 
مديران ارشد و سياستگزاران اين است كه از طريق ارتقا 

ها براي مشتري، تحويل به موقع و نصب  كيفيت، كاهش هزينه
ارتباطي بخش حمل و خدمات پس از فروش داخلي تجهيزات 

هاي ملي توسعه پايدار  به بهبود شاخص نقل هوشمندو 
اصلي اين صنعت را مي توان به  ذينفعان كلي طور به بپردازند.
هاي حاكميتي و دولتي، شركت هاي خودروساز و تامين سازمان

كننده قطعات و تجهيزات سامانه، صاحبان خودرو و عموم افراد 
بندي نمود. جامعه استفاده كننده و مرتبط با خودرو تقسيم 

 سيستم تجهيزات و قطعات نصب با خودروساز، شركتهاي

 را آنها خودروها، كيفيت برروي خودرويي ارتباطات هوشمند

 افزايش خودروسازان درآمد و آنها قيمت نتيجتا و داده افزايش

 و قطعات واردات) يا (توليد كنندگان تامين .يافت خواهد

 افزوده ارزش آنها، فروش و تامين ازطريق نيز مذكور تجهيزات

 سيستم وجود .نمود خواهند كسب توجهي قابل درآمد و

 از ايمجموعه نصب لزوم و خودرويي هوشمند ارتباطات

 و خودروها همه روي نرم افزارها بر و افزارها سخت و قطعات
 ادارات مانند مرتبط و ذينفع مراكز و هاسازمان در و هاداده در

 مراكز و انتظامي نيروي مراكز و هاشهرداري و راهداري و راه

 ارزش با اي گسترده وكاري كسب مجموعه ،...و درماني

 مجموع ارزش حجم اندازه باال (به گردش مالي و اقتصادي

  ايجاد كشور سراسر نياز) در مورد  ...و قطعات و تجهيزات
 خواهد بااليي افزوده ارزش و درآمد ايجاد كه قابليت كندمي 

 كسب اين اقتصادي عناصر از اي مجموعه ترتيب بدين. داشت

 تامين كنندگان و خودروساز هايشركت شامل گسترده وكار

 كسب اين در بزرگي ارزش زنجيره سامانه، موردنياز تجهيزات

 و اقتصادي بخشهاي با ديگر پيوند در كه دهند مي تشكيل وكار
 زايي اشتغال و اقتصادي و مالي توسعه مرتبط، كارهاي و كسب

  هابزرگراه عوارض پرداخت. دهدمي شكل را مناسبي
 در را توجهي قابل هزينه كاهش آني، و الكترونيكي به صورت 

 پرداخت عوارض زمان در معطلي و توقف زمان از كاستن قالب

 انساني نيروي تعداد كاهش و سوخت خودروها هزينه و

 عموم .كند مي ايجاد خودروها از عوارض وجه كننده دريافت

 روزمره زندگي در به نحوي همه كه جامعه هايسازمان افراد/

 يا عمومي يا شخصي خودروهاي از استفاده مزاياي از خود

 كنند، مي استفاده  ... و هاوانت باري و خودروهاي يا هاتاكسي

 .بود خواهند هوشمند سامانه منافع از مندي بهره از ناگزير
 نظام اطالع در سيستماتيك بهبود گونه است كه هر بديهي

 و ذينفعان همه كشور، خودروهاي مجموعه در ارتباطي و رساني
از نقطه نظر بهبود كيفيت  را خودروها كاربران و برداران بهره

زندگي و كاميابي اقتصادي و نيز حفاظت از محيط زيست 
با توجه به مورد تاييد بودن فرضيه  .دهدمي قرار تحت تأثير

حمل و دارد كه عملكرد فرايندهاي داخلي ميپژوهش كه بيان 
هاي ملي بهبود شاخص بردر حوزه اينترنت اشياء نقل هوشمند 

  توسعه پايدار تاثير دارد، پيشنهاد ارايه شده در اين بخش 
به مديران ارشد و سياستگزاران اين است كه از طريق تعيين 
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ار، هاي اولويت دار، تعيين خودروهاي اولويت د ها و جاده راه
به بهبود  بخش حمل و نقلدار تعيين خدمات اولويت

 نظام يا سيستم با وجود .هاي ملي توسعه پايدار بپردازند شاخص

 و ادارات و خودروها ميان مخابراتي و مكانيزه ارتباط پيشرفته
 دقيق ريزيبرنامه امكان اي، داده نقل و حمل و راه هاي سازمان

 هاي داده مكان تعيين و نقل و حمل هايزيرساخت توسعه براي

 سيستم ايجاد. خواهد داشت وجود جديد االحداث الزم

 اعالم و حضور اعالم امكان خودرويي، هوشمند ارتباطات

 و و هاداده از نقطه هر ها درراه متوليان به خودروها وضعيت
 رساني اطالع و زمان از لحظه هر در هاداده وضعيت اعالم امكان

 را ترددكننده خودروهاي به هاراه متوليان ازسويمستمر  و كامل

 مديريت براي جامعي كنترلي نظام ترتيب بدين .سازد مي فراهم

 اي ازطريقادهج نقل و حمل و راه هاي سازمان از سوي هاراه

گردد كه  مي ايجاد خودرويي هوشمند ارتباطات سيستم ايجاد
  شهروندان وري و ارتقاء كيفيت زندگي منجر به افزايش بهره

  با توجه به مورد تاييد بودن فرضيه پژوهش كه بيان  .شودمي
در حمل و نقل هوشمند  دارد كه عملكرد يادگيري و رشدمي

هاي ملي توسعه پايدار بهبود شاخص برحوزه اينترنت اشياء 
تاثير دارد، پيشنهاد ارايه شده در اين بخش به مديران ارشد و 

يق آموزش صنعت، تحقيق و سياستگزاران اين است كه از طر
حمل و نقل توسعه، آموزش كاربران، فرهنگ سازي در جامعه 

راهم نمودن هاي ملي توسعه پايدار بپردازند. ف صبه بهبود شاخ
هاي هاي قانوني الزم براي ايجاد سامانهمجوزها و چارچوب

هاي ناظر و ايجاد بستر قانوني و با عامليت سازمان مورد نياز
جهت اجتناب از مخاطرات آتي، متضمن  حقوقي متناسب

گردد. ارائه خدمات ميحمل و نقل كيفيت مطلوب در عملكرد 
  اطالع رساني بر خط درون خودرويي، ايجاد بستر تبادل 

هاي اي برخط بين خودرويي، سيستمهاي چند رسانهفايل
بالدرنگ هدايت، دريافت نقشه هاي ديجيتال، دسترسي و 

هاي اجتماعي و پست الكترونيكي از جستجوي اينترنتي، شبكه
  عوامل موثر بر ارتقاء يادگيري و رشد سازماني محسوب 

وري سيستم و گردد كه بنوبه خود منجر به افزايش بهرهمي

 اين ارتقاء كيفيت زندگي و كاميابي اقتصادي مي گردد. نتايج

 كاربردهاي نوآورانه فناوري بارة در را ما آگاهي پژوهش

دهد، مي در حوزه حمل و نقل هوشمند افزايش اشيا اينترنت
 به اشيا اينترنت فناوري از استفاده با جديد توسعة خدمات براي

 به توجه و تأكيد دارد ارتباطي و اطالعاتي فناوري نوعي عنوان

 را نوين هايفناوري از استفاده در پايدار توسعة هايشاخص

 كشور هنوز در اشيا اينترنت فناوري كه آنجا كند. ازمي تشويق

 حمل و نقل بخش در آن كاربردي هاي تجربه و نكرده رشد

 اساس بر گذاري سرمايه هاي است انگيزه ممكن است، محدود

مطالعات  كه دهد قرار تأثير تحت را گرفته صورت بندي اولويت
 اين توسعة سازي پياده از قبل را اقتصادي و فني سنجي امكان

 اجراي موضوع تواندمي مسئله كند. اين مي ضروري كاربردها

 در اشيا اينترنت فناوري استفاده از زمينة در آتي هاي پژوهش

 پيشنهاد تحقيق اين در شده انجام بررسي به توجه باشد. با كشور

هايي با روش تحقيق كيفي مبتني بر علم پژوهش كه گردد مي
  طراحي با موضوعاتي همچون:

ار اينترنت اشيا در طراحي مدل مفهومي اكوسيستم كسب و ك« •
  »حوزه حمل و نقل هوشمند و در بخش ارتباطات خودرويي

طراحي مدل كسب و كار مبتني بر پلتفـرم در راسـتاي ايجـاد    « •
 »اكوسيستم در حوزه اينترنت اشيا در حمل و نقل هوشمند 

طراحي مدل ارائه ارزش در حوزه اينترنـت اشـيا در حمـل و    « •
 »نقل هوشمند

و  TOPSIS, AHPو يا پژوهش هايي با روش تحقيـق كمـي(  
  با موضوع: ...)
هـاي سـرمايه   شناسايي و اولويـت بنـدي پورتفوليـو پـروژه    «  •

گذاري در حوزه اينترنت اشياء در بخش حمل و نقل هوشمند 
ها، منابع مالي، قوانين هاي وجود زير ساختبر اساس شاخص

هـاي  تي و اولويـت و مقررات و همراستايي  بـا اسـناد باالدسـ   
به عمل آيد تا با ارائـه الگـوي    »راهبردي كشور (مسئله محور)

گـذاري و بهـره   كلي كسب و كار اين طرح، چگونگي سـرمايه 
  برداري آن مشخص شود.

  

  راجعم -6
شناسايي " ،)1396( .،نويسنده، ا ا.محمديان،  م.انصاري، - 

كاربردهاي اينترنت اشيا در خانه هوشمند با استفاده از روش 
 )، 4( 9، فصلنامه مديريت فناوري اطالعات، "فراتركيب

  . 659-678 .ص



  1400، دوره سوم، پاييز 108، سال نوزدهم، شماره فصلنامه علمي جاده
 

158 

 

سازمان استراتژي ")، 2004( .،ن  . پي ديويد ، .ك . اس رابرت- 
 . يصنعت مديريت ، سازمان بختياري پرويز ي ، ترجمه"محور

 مركز ،"گاربردهاي اينترنت اشياء")، 1394( .،زارعي، م- 
 .تحقيقات مخابرات ايران

 ،)1395( .ر.،جوكار، م ح. وصفري،  ع.محقر،  ر.،قاسمي، - 
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ABSTRACT 

The object of Internet of Things is to empower objects to connect at any time and place, with 

anything and anyone who uses any route or network ideally. These objects work together to 

achieve common goals, and create new applications or services in the intelligent areas of 

energy, transportation, health, security, business, homes, cities and so on. The main purpose 

of this research was to identify the impact of intelligent transportation in the Internet of 

objects domain on the improvement of national sustainable development indicators. The 

present study is an applied-purpose objective. Also, a descriptive study is a correlation type 

for collecting data. The statistical population of the survey is the total number of people 

familiar with Internet technology of objects in the field of communication and information 

technology. In the first part, Library studies were used to prepare theoretical foundations and 

in the second part, the questionnaire was used to collect information for testing the research 

hypotheses and with field distribution. The spectrum used in this research is Likert's five-

point grading scale. In order to investigate the suitability of research variables and test 

hypotheses, structural equation modeling (Liserl software, 54/8) is used. 

 

Keywords: Internet of Things, Intelligent Transportation, National Indicators of Sustainable 

Development, BSC Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


