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چکیده :عملکرد سیستمهای حملونقل برای تحرک فرردی ،تجرار و ردرد اقتصرادی همر ووامرا اا اهمیرت اساسری
برخوردار است و اا آنجاک حملونقل اا ایرساختهای الام برای وامع مدرن میبادد ،بهبود ایمنی و کرارایی حملونقرل
ضروری است .یک سیستم حملونقل هودمند با بر کرارگیری فنراوری اطالعرا میتوانرد سیسرتم حملونقرل درهری را
ب صور بهین مدیریت کند .اا فناوری اینترنت ادیا میتوان با استفاده اا ایرساختهای مووود برای طراحی یک سیستم
حملونقل هودمند کارآمد استفاده کرد .هدف اصلی مقال حاضرر ،دناسرایی و رتب بنردی عوامرل تعیینکننرده مرثرر برر
پذیرش اینترنت ادیا در حملونقل هودمند دهری میبادد .بر این اساس ابتدا با مرور ادبیا و بررسری پیشرین تحقیر
این عوامل ،دناسایی و پس اا ب تأیید رسیدن توسط خبرگان حرواه حملونقرل و فنراوری اطالعرا براسراس اراراو
فناری ،ساامان ،محیط ،مهمترین و پرتکرارترین عوامل ،انتخا ددند .سپس نظر کاردناسان درباره میزان تأریرگذاری هرر
عامل در قالب پرسشنام وماآوری و پس اا تبدیل اصطالحا ابانی ب اعداد فاای مردد ،رتب بندی این عوامل با استفاده
اا روش ویکور فاای مردد انجام دد .نتایج این تحقی نشان میدهد اا بین نواده عامل دناسرایی درده مرثرر برر پرذیرش
اینترنت ادیا اا دیدگاه کاردناسان ،عوامل تخصص فناوری اطالعا و مزایرای کسرب درده و آمرادگی سراامانی بر ترتیب
مهمترین عوامل و پیچیدگی و آسانی ب کارگیری درک درده ،کماهمیرتترین عوامرل پرذیرش اینترنرت ادریا در سیسرتم
حملونقل هودمند دهری میبادند.
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اسرتفاده بهینر اا معرابر و ظرفیرت خیابانهرای موورود

ردد سریا ومعیت وهان ب دلیل میزان مشکال

میتواند با هزین کمتری مشکل تراکم در دهرهای بزرگ

ایرساختی ک با آن همراه است ،عمردتاً معضرل اساسری

را کاهش دهد .در صور مشاهده منراط پراادحرام ،وسرایل

برای دهرهای بزرگ است و مشکال مربوط ب بهدادت

نقلی را میتوان ب گون ای هدایت کرد ک اا سایر راهها و

دررهری ،ورررم ،آلررودگی و حملونقررل را ب ر همررراه دارد

خیابانهای وایگزین موورود اسرتفاده کننرد ترا اا حجرم

( .)Cardoso et al., 2013در اند سال گذدت ب دلیل

ترافی رک کاسررت دررود (.)Jabbarpour et al., 2016

پیشرفت در طراحی سختافزار و نرمافزار ،ردد انفجراری

رویکردهرای مردرن بررای حرل مشرکال حملونقرل در

فناوریهای اطالعا و ارتباطرا  1بر ووود آمرده اسرت.

ااراو سیستمهای حملونقل هودمند 2بیان میدوند

استفاده اا فنراوری اطالعرا و ارتباطرا در درهرها بر

( .)Cardoso et al., 2013سیستم حملونقل هودرمند

ادکال متنوع برای فعالیتهرای مختلر در سرطش درهر

نرروعی سیسررتم مرردیریت و کنترررل یکپارار اطالعرراتی،

منجر ب افزایش ارربخشی عملیا دهر دده است و ایرن

هودمندان و اوتماعی دده است کر فنراوری پیشررفت

دهرها با اسرتفاده اا اصرطالحا ایرادی اا وملر درهر

سنسور ،اطالعا  ،دبک  ،کنترل خودکار ،پردااش رایانر

دیجیتال ،دهر الکترونیکی و درهر هودرمند ،نامگرذاری

و یره را در کل سیستم مردیریت و کنتررل حملونقرل

دردهاند ( .)Mohanty et al., 2016امررواه درهر هودرمند

بررر کار میبررررد ( .)Chunli, 2012برنامررر های ITS

ب تدریج ب اصلیترین وریران سراختوسرااهای درهری

سیسررتمهای ارتبرراطی متقابررل رایانرر ها ،فناوریهررای

تبدیل دده است .دهر هودمند را میتوان ب عنوان یرک

ارتباطی و استراتژیهای مدیریتی بررای بهبرود ایمنری و

دبک فشرده فناوری و برا اسرتفاده اا فنراوری پیشررفت

کارایی سیسرتمهای حملونقرل هسرتند ( Cardoso et

برای پیوند ومعیت ،اطالعا و وسرایلنقلیر درک کررد.

 .)al., 2013راهحلهررای مبتن ری بررر  ITSب دررد بررر

حملونقل برای بیشتر مشتریان و صنایا درهر هودرمند

ترافیک و حملونقل در دهرها یا کشورها تأریر میگذارد.

عامل مهمی است ( .)Yang et al., 2020نیاا ب حملونقل ب

( .)Herrera-Quintero et al., 2016برررا ردرررد
اد ریا3

مسررافران ،ترردارکا و یررره بسررتگی دارد؛ اا ایررن رو،

تغییراتی را ب خود اختصاص داده و در اند سال آینرده

حملونقل ب یک عنصر اساسی و یکپارا در توسرع درهری

پتانسیل توسع بسیار خوبی دارد .اینترنت ادیا ،دبک ای

تبدیل دده اسرت (.)Manoj Kumar & Dash, 2017

است ک انواع مختل دستگاهها را ب هم متصل میکنرد

تراکم ترافیک ب دلیرل اترالف وقرت ،هردررفت سروخت،

( IoT .)Chunli., 2012با هدف فراهم آوردن ایرسراختهای

آلررودگی بیشااحررد هرروا و کرراهش بهرررهوری هررر سررال

ارتباطا و فنراوری اطالعرا  ،تبرادل ادریا را برا رودری

میلیاردها ریال هزین دارد ( .)Ma et al., 2015برر ایرن

مطمئن و امن تسهیل میکند؛ یعنی عملکرد آن لب برر

اساس ،یافتن راهحلهای مرثرر برا هزینر مناسرب بررای

دکاف بین ادریا در دنیرای فیزیکری و باانمرایی آنهرا در

کاهش اادحام ،یکی اا نگرانیهای مهرم مردیران درهری

سیستمهای اطالعاتی اسرت (.)Dlodlo & Kalezhi, 2015

است .ساخت خیابانها و بزرگراههای ودید با ظرفیت باال

حملونقررل ،یک ری اا حواههررایی اسررت ک ر میتوانررد بررا

میتواند برخی اا این مشکال را حل کند .با این وورود،

استفاده اا ونب های ابتکاری اینترنت ادیا ن تنها اا نظرر

این راهحل ل دلیل محدودیتهای فضا بسریار پرهزینر ،

وماآوری اطالعا بلک بررای دناسرایی الگرو و اوررای

وقتگیر و در بیشتر موارد یرممکن است .اا سوی دیگر،
)1- Information and Communications Technologies (ICTs

)2- Intelligent Transportation Systems (ITS
)3- Internet of Things (IoT
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ونب های مختلفری اا وملر ترأمین کاالهرا ،وابر وایی

بر کررارگیری اینترنررت ITS ،مبتنری بررر اینترنررت
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سیاسررت اا آن بهرهمنررد دررود ( Menychtas et al.,

ب کار گرفت دده است .بدینترتیب ،هدف ایرن مقالر در

 .)2013وادههای آینده میتوانند تراکم ترافیک را بسیار

مرحل اول دناسایی و تعیین عوامل مثرر برر اتخرا IoT

بهتر اا دبک های امروا مدیریت کنند .تصور میدود کر

در حملونقل هودمند دهری اا منظر تحقیقا تجربری

در یک بااه امانی حدود  20تا  30سال ،سیستم ترافیک

و در مرحلر دوم ،رتب بنرردی ایرن عوامررل بررا اسررتفاده اا

مووود ب حدی بهبود یابد ک خودروها بتوانند بدون هیچ

تکنیک ویکور فاای مردد و با استفاده اا نظرر خبرگران و

تعامل انسانی بررای کنتررل ترافیرک برا یکردیگر ارتبراط

کاردناسان میبادد.

برقرار کنند .اا این رو سرفر میتوانرد همروارتر و ایمنترر
درود ( .)Sherly & Somasundareswari., 2015برا

 -2پیشینه تحقیق

ووررود مزایررای بسرریار برر کررارگیری  IoTدر صررنعت

الف) پژوهشهای خارجی

حملونقل ،بسیاری اا مدیران و محققان هنوا هم نگرش

برینکرررا  3و همکررراران ( )2019نمرررای کلرری اا

محافظ کارانرر و محتاطانرر نسرربت برر کرراربرد  IoTدر

فعالیتهای انجام درده در سرناریوهای واقعری درهرهای

حملونقررل هودررمند دارنررد .فراینررد ارایررابی برررای

هودمند با استفاده اا فناوریهای  IoTبرای سیستمهای

تصمیمگیری در مورد رتب بندی عوامل مثرر برر پرذیرش

حملونقل هودرمند را نشران دادنرد .آنهرا مرروری کلری

 IoTمعموالً درامل ویژگیهرای ملمروس و یرمسرتقیم

درمررورد پروتکلهررای ارتبرراطی و فناوریهررای نرروین

متفاو و احتماالً متناقض است کر نیراا بر ارایرابی برا

یادگیری مادین ارائ کردند و در نهایت ،تجزیر وتحلیرل

اطالعررا مرربهم دارد (.)Hribernik et al., 2010

سناریوهای عملی را انجام دادند.

تصمیمگیرندگان برای ارایابی عوامل میتوانند اا مقرادیر

پاتررل 4و همکرراران ( )2019بررا مرررور ادبیررا ،

اعداد واضش تبدیل میدوند .با ایرن حرال ،در برنامر های

 ITSبا استفاده اا  IoTهمراه با معضال و دامنر آینرده

دنیای واقعی ،هر دو مورد ممکرن اسرت باعرز اا دسرت

برای بهبود راهحلهای مووود را مورد بررسی قرار دادند.

رفتن اطالعا دود .ب منظور مقابل برا انرین مرواردی،

ماترامینگررام 5و همکرراران ( )2019برر طراحرری و

مجموعر های فرراای مررردد 1رویکررردی سرراختاری برررای

اورای یک سیستم  IoT-ITSبرای یک سرناریوی درهر

ارایابیهای تصمیمگیرندگان ارائ داده است .برا اسرتفاده

هودمند ک در دب قاره هند تنظیم دده بود ،پرداختنرد.

اا  HFSمقدار عضویت یک مورد در یک مجموع خراص

مطالع آنهرا همچنرین نترایج حاصرل اا تجزیر وتحلیرل

میتواند بیش اا یک مقدار را ب خود اختصاص دهد .این

دادههای بزرگ و نحوه استفاده اا نترایج در سیسرتمهای

خاصیت باعز میدود تردید تصمیمگیرندگان ب مسرئل

حملونقل هودمند را نشان داد .نتایج آنها نشان داد کر

تصررمیمگیری منتقررل دررود .بنررابراین ،نتررایج بهتررری را

سیسررتم پیشررنهادی تجرب ر مشررتری را در مررورد نحرروه

میترروان ب دسررت آورد (.)Mohanty et al., 2016

حملونقل ،ردیابی و تحویرل کراال افرزایش میدهرد و اا

همچنین اا آنجا ک تلفی مجموع های فراای مرردد برا

لحاظ توان عملیراتی اا تکنیکهرای موورود  ITSبهترر

روشهررای تصررمیمگیری انرردمعیاره یرک روش مررثرر و

عمل میکند.

موف برای مقابل با عدماطمینان ب نظر میرسد ،در این
مقال ترکیب مجموع های فاای مردد با تکنیرک

ویکرور2

)1- Hesitant Fuzzy Sets (HFS
2- VIKOR method

3- Brincat
4- Patel
5- Muthuramalingam
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عددی یا اا اصطالحا ابانی استفاده کنند کر بعرداً بر

مجموع ای اا راهحلهای مووود بررای طراحری سیسرتم
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ورراالنی و گانرراش )2019( 1بر بررسری مرردلهای

حملونقل اا ومل قیمت براالی سروخت ،میرزان براالی

مختل  ITSپرداختند .این مقال برا مررور تحقیقرا در

انتشار  ،CO2افزایش ترراکم ترافیرک و بهبرود ایمنری در

مررورد حملونقررل عمررومی هودررمند مبتن ری بررر  IoTو

وادهها را ارائ و بررسی کردهاند.

تکنیکهای مختل در سیستم حملونقل هودمند انجام
دده است.

هرارمون 7و همکراران ( )2015بر بررسری مفهرروم
دهر هودمند و ارائ یک الگوی توسرع اسرتراتژی بررای

تو )2018( 2عوامل تعیینکننده مرثرر برر پرذیرش

اورررای سیسررتمهای  IoTدر بافررت دررهر هودررمند

 IoTدر لجستیک و مردیریت انجیرره ترأمین را بررسری

پرداختند .آنها الگوی توسع استراتژی دهر هودمند را با

کرده اسرت .وی برا اسرتفاده اا روش گرانردد تئروری بر

اورررای مراحررل کرراهش هزینرر هررا ،مهندسرری مجرردد

دناسررایی عامررل مررثرر پرداخررت و سررپس دادههررای

محصوال و فرایندها ،تغییرر کسربوکار اصرلی و ایجراد

وماآوریدررده اا پرسررشنام ها را بررا روش معررادال

مدل کسبوکار ودید بیان کردند.

ساختاری تحلیل کرد .نتایج این تحقی نشان داد مزایا و

اپیرو و رائو )2015( 8اینترنت ادیا را در سیسرتم

هزین های درک دده و فشار خاروی عوامل تعیینکننده

حملونقل هودمند با روشهای مووود و برا پارامترهرای

پذیرش  Iotمیبادند.

مختل مطالع کردند.

ااند و کارتیکیان )2018( 3ب بررسری نقرش IoT

ب) پژوهشهای داخلی

در مدیریت مسائل مختلر در سیسرتمهرای حملونقرل

ارگر ( )1398ب ارایرابی موانرا اسرتقرار اینترنرت

هودررمند پرداختنررد و در مررورد اشررمانداا ،سیسررتم

ادیا در کتابخان های ایران پرداخرت .بررای ایرن منظرور،

کنترلکننده خودر بندی ،دناسرایی موقعیرت مکرانی و

موانا استقرار اینترنت ادیا در کتابخان ها اا طری مررور

حفظ حریم خصوصی در  ITSبحز کردند.

مبانی نظری و تجربی مرتبط با تحقی استخراج دد و برا

منوج کومار و داش )2017( 4ب بررسی فرصتهای

بهرهگیری اا نظر خبرگان و با روش گروه کانونی در قالب

برر کررارگیری اینترنررت ادرریا و معمرراری آن در بخررش

عوامل مالی ،امنیتری ،انسرانی و ایرسراخت ،دسرت بندی

حملونقل و لجسرتیک ب صرور توصریفی و برا مطالعر

گردید .سپس ،با استفاده اا روش دیماتل ،ارتبراط میران

ادبیا پرداختند .آنها ب کاربردهرای  IoTدر حملونقرل

عوامل مشخص و برا اسرتفاده اا تکنیرک فراینرد تحلیرل

ماننرد کاربردهررای تجرراری ،انجیرره تررأمین ،مووررودی و

دبک ای ،این موانا رتب بندی درد .نترایج بر دسرتآمده

مزایای آن پرداختند.

نشان داد ک برای استقرار اینترنت ادیا در کتابخان هرای

هندت  5و همکاران ( )2016در مقال ای نشان دادند
ک ر اگون ر میترروان اا ای رده  IoTبرررای بهبررود تجرب ر
استفاده اا اتوبوسهای عمومی استفاده کرد.

ایران مانا امنیت در رتب اول و موانا ایرساخت ،مرالی و
انسانی ب ترتیب در رتب های بعدی قرار دارند.
رامی دندی و همکاران ( )1399بر ارائر الگرویی

ددررواریهای اد ررام برررای فعررالکردن یررک سیسررتم

امکانا نرمافزاری ،ایرساختهای دربک ای و مخرابراتی،

حملونقل هودمند برای رفا مشکال پیشروی بخرش

استانداردهای الام ،مسائل امنیتری و ویژگیهرای منرابا
انسانی ،برای بهرهبرداری اا اینترنت ادیا در ارائ خدما

1- Jalaney and Ganesh
2- Tu
3- Chand and Karthikeyan
4- Manoj Kumar and Dash
5- Handte
6- Guerrero-Ibanez

در کتابخان های دیجیتال ایران پرداختند.
7- Harmon
8- Chepuru and Rao
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گوئرو 6و همکراران ( )2015در مقالر ای برخری اا

دررامل دررش معی رار فراگی رر ویژگیهررای سررختافزاری،
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رضائینور و مشایخی ( )1397تأریر اینترنت ادیا بر

حاویدرراهکرم و محمرردی ( )1395در مطالع ر ای

عملکرد ساامان با در نظر گررفتن نقرش خلر دانرش را

معمرراری مبتنرری بررر اینترنررت ادرریا دررامل پررنج الی ر

بررسرری کردنرررد .آنهرررا بررا طراحررری پرسرررشنام برر

ایرسرراختها ،ومرراآوری دادههررا ،مرردیریت و پررردااش

تجزی وتحلیل دادههرا و آامرون فرضری ها برا اسرتفاده اا

دادههررا ،خرردما و برنام ر های کرراربردی و سیسررتمهای

نرمافزارهای  SPSSو لیزرل پرداختند .یافت های پژوهش

توصی گر برای هودمندساای دهر تهران را ارائ کردنرد.

نشان دادند ک رابط معنیداری برین اینترنرت ادریا برر

این تحقی ب این نتیج دست یافت ک با ایجاد نروآوری

عملکرد ساامان با در نظر گررفتن خلر دانرش در بانرک

در معماریهای متداول توسط بهررهگیرری اا ایردههرای

مهر اقتصاد استان تهران ووود دارد.

وماسپاری و سیستمهای توصی گر میتوان باعز بهبود

وعفری ( )1396در مطالع ای کنتررل هودرمند و
یکپارا ترافیک را با اسرتفاده اا اینترنرت ادریا تحلیرل

در سیستم حملونقل هودمند ،سیستمهای مردیریت انرر ی
هودمند و خان هودمند در حواه دهر هودمند دد.

کرد .وی ب بررسی سیستم تخصیص امانبندی فاا سربز
ک پیشرفت ترین و پرکاربردترین سیستم کنترل ترافیرک

 -3مبانی نظری

هودمند دهری در دنیا ب دمار میآید ،پرداخت و نواقص

حملونقل هودمند ،یکی اا بخشهای مهرم درهر

این سیسرتم کر محاسرب نکرردن طرول صر اررار قرمرز

هودمند است .مفهوم اصلی حملونقل هودمند ،ب دست

ب عنوان یک رکن مهم تصمیمساا است را بررسی کرد.

آوردن اطالعا صحیش در مکان و امران مناسرب وهرت

سعیدی و همکاران ( )1396ب بررسی رابطر برین

تصمیمگیری در مورد حملونقرل برا رودری وسروران و

عوامررل مررثرر بررر پررذیرش فنرراوری اینترنررت ادرریا در

تسهیل سریاتر درهروندان اسرت (.)Rathore et al., 2015

هودمندسرراای سرراختمانها بررا اسررتفاده اا معررادال

حملونقررل هودررمند ک ر ب ر سیسررتمهای حملونقررل

ساختاری پرداختند .آنها عوامل درک سودمندی فناوری،

هودررمند نی رز معررروف اسررت دررامل انررواع مختلف ری اا

درک سادگی استفاده اا فناوری ،اعتماد ب فناوری ،نفرو

سیسررتمهای ارتبرراطی و نرراوبری در وسررایل نقلیر  ،برین

اوتمرراعی فنرراوری ،درک خودررایندی ،درک کنترررل رفتررار و

وسایل نقلی (برای مثال مادین ب مادین) و بین وسایل

پذیرش فناوری اینترنت ادیا را در بررسی خود در نظر گرفتند.

نقلی و مکانهای رابت (مانند اتومبیل ب ایرسراختهرا)

فهمفام و حمیدی ( )1397سراختاری ترکیبری برا

میبادد ( .)Mohanty et al., 2016در اصرل ،خردما

فناوری اینترنت ادیا بررای توسرع و مردیریت درهرهای

ک دامل وماآوری دادهها ،ارتباطرا  ،پرردااش ،توایرا

هودمند و برنامر ریزیهای درهری را پیشرنهاد کردنرد.

دادهها ،اسرتفاده اا اطالعرا و عوامرل بیرونری میبادرد

ساختار مدل ارائ دده دارای س سطش میبادد ک الیر

( .)Cardoso et al., 2013دررهرها بررا برر کررارگیری

اول ،وظیف ومراآوری منرابا دادههرای برزرگ و تولیرد

سنسورهایی با هدف تحقر مزایرای فنراوری اطالعرا و

محتوا را دارد .الی دوم ،مسئول ارتباط برین سنسرورها و

ارتباطرررا  ،ووامرررا دیجیترررالیتری پیرردا میکننرررد و

تقویت آنها میبادد و مدیریت اطالعا و پردااش دادهها

حملونقرل بررا ارائر اطالعرا دقیر در مررورد مسریرها،

را با استفاده اا معماری  Hadoopانجام مریدهرد .الیر

امانها و تغییر برنام ها ،هودرمندتر میدروند .ایرن کرار

سوم ،مسئول برنام های کاربردی و نحوه استفاده اا نتایج

یک راهحل ابتکاری برای نظار و درک رفتار حملونقرل

و دادههای تحلیلی است.

دهروندان ارائر میدهرد (.)Menychtas et al., 2013
ب طور خالص  ،آنها باید هودمندان سیستم ترافیک را برا
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اسررتفاده اا تجزی ر وتحلیل و پررردااش داده توسررط ابررر و

 ITSمیتوانند ب عنوان یک انجیره اطالعا درک دوند
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منابا کمتری مدیریت کنند .بنابراین ،مدیریت هودرمند

استفاده میکند .الی انتقال دبک عمدتاً انتقال اطالعرا

سیستم ترافیرک برا ارائر اطالعرا در امران واقعری بر

و دادههررای ب دسررتآمده ،ب ر ادررتراکگذاری گسررترده

دهروند بر اساس وضعیت فعلی ترافیک تأریر عمدهای برر

اطالعا و اتصال بین تجهیزا را با اسرتفاده اا فنراوری

اندگی دهروندان دارد و باعز تقویت عملکررد مسرئوالن

انتقال سیم ،برای مثرال اینترنرت و دربک مخرابراتی بر

کررالندررهر میدررود ( .)Rathore et al., 2015در

عهده دارد .الی پردااش برنام تعداد ایادی محاسربا و

ااراو سیستمهای حملونقل هودمند ،اینترنت ادریا

پردااش اطالعا را انجام میدهد ،سرانجام برا توور بر

میتواند مستقیماً بر افزایش کارایی سیستم تأریر بگرذارد

نیااهای مختل

(.)Cardoso et al., 2013

(.)Chunli, 2012

در عصر مدرن ،تعداد ایرادی اا ادریا نراهمگن بر

خدما کاربردی هودمند ارائ میدرود

با استفاده اا  IoTمیتوان مکان وسرایل نقلیر  ،در

( .)Rathore et al., 2015اینترنت ادیا ،فناوری پیشررفت ای

را کنتررل کررد (.)Manoj Kumar & Dash, 2017

است ک در ارائ راهحلهای مربوط ب مشکال مهندسی

کاربردهای مختل  IoTدر  ITSدامل سیستم تشخیص

با اشمانداا گستردهتری متمرکز است IoT .تجسرم هرر

سرقت وسرایل نقلیر  ،برنامر ریزی اولویتبنردی وسرایل

دو فناوری اطالعا و ارتباطا است کر برا کاربردهرای

نقلی  ،سیستم وماآوری عوارض بدون توق  ،نظار برر

خاص مرتبط است ()Manoj Kumar & Dash, 2017

تخلفا ترافیکری ،پیشبینری وریران ترافیرک براسراس

و دکاف برین دنیرای فیزیکری و باانمرایی آن در دنیرای

دادههای تراریخی و کمرک در کراهش ترافیرک میبادرد

دیجیتال را پرر میکنرد (IoT .)Wang & Cao, 2014

( .)Chand & Karthikeyan., 2018در ایرن حالرت

مجموع ر ای اا فعالیتهررای هودررمند ماننررد دناسررایی،

سنسورها در اتومبیلها تعبی میدروند و اتومبیرلهرا در

موقعیتیرابی ،ردیرابی ،نظررار و مرردیریت را امکانپررذیر

وادهها قرار میگیرند .بدینوسریل میتروان برر ترافیرک

میسااد ( )Zhou et al., 2012و در ونب های مختلر ،

نظار کرد و اطالعا را ب صور بیسریم بر سیسرتم

نقش اساسی ایفا میکنرد ( )Rathore et al., 2015و طیر

کنترل ترافیک مرکزی ارسال نمود ،قطبی ک اطالعا را

گستردهای اا فرصتها و برنامر های کراربردی را در درهرهای

برای باایابی اطالعا ب وسایل نقلیر موورود در وراده،

هودمند ایجاد میکند ک فقط بخرش بسریار کمری اا آن در

گردآوری میکند .مزیت دیگر ،راهنمایی پارکینگ اسرت.

حال حاضر پیادهساای درده و بررای اسرتفادههای انسرانی در

ب وای وستوووی فضای مناسب پارک در کل منطق ،

دسترس است ( .)Jabbarpour et al., 2016کاربرد  IoTاا

بر راننرردگان اا طریر  WiFiدر مرورد فضرراهای خررالی

حملونقل هودمند ،تدارکا و برنامر ریزی ردیرابی و نظرار

مووود در نزدیکی محلشان اطالع داده میدود .عالوه برر

ایستگاه پای برای تجرار ترا معالجر پزدرکی فرردی و

ای رن ،راننرردگان بررا کوترراهترین مس ریرهای ممکررن برررای

خان های هودمند و یره برای عموم گسترده دده اسرت

رسیدن بر مقصرد هردایت مریدروند ترا میرزان انتشرار

( .)Zhou et al., 2012سراختار  IoTدرامل سر الیر

دیاکسیدکربن کنترل دود .این سیستم حتری میتوانرد

کسب اطالعا  ،انتقال دبک  ،پرردااش برنامر میبادرد.

ب رانندگان در مورد منطق مدرس هشدار دهد و مسریر

الی کسب اطالعرا بررای دسرتیابی بر هردف ادراک و

ورررایگزین نیرررز پیشرررنهاد میدرررود ( & Sherly

وماآوری اطالعرا بررای مشرخص کرردن خصوصریا

 .)Somasundareswari., 2015دررررکل  1نمررررایی

استاتیک و دینامیکی ادریاء اا فناوریهرایی ماننرد (RFID)1

دماتیک اا فناوری  IoTدر حملونقرل و عملکررد آن را

1- Radio-Frequency Identification

نشان می دهد (.)Manoj Kumar & Dash, 2017

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-07-02

اینترنت متصل ددهاند و ب آنها اینترنت ادریا گفتر میدرود

حال حرکت یا متوق بودن آنها یا هرگون خطرر و یرره
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اندااهگیری دادههای
اتصال بیسیم برای ب
ادتراکگذاری دادههای
حسدده
بستر ابر (تجزی وتحلیلهای
و پیشبینیهای مختل
برای انجام تصمیم گیری

مناسب)

حس دده و انجام
تفسیرهای مختل

اینترنت ادیا
در حملونقل

ممکن
سنجش دادههای
موردنیاا اا سیستم
حملونقل

پاسخ ب تصمیما
مناسب

شکل  -1نمایی شماتیک از فناوری  IoTدر حملونقل و عملکرد آن
منبع)Manoj Kumar & Dash, 2017( :

معماری  IoTبرای سیستم حملونقل درامل پرنج

دستگاه متصرل درده بررای  IoTدر پروتکرل و سیسرتم

الی مختل است .این الیر ها درامل الیر کراربرد ،الیر

عامل خاص خود متنوع است ک برای قابل استفاده بودن

سنجش ،الی ارتباطا  ،الی سرویس و الیر ایرسراختی

در معماری  IoTباید با سایر قسمتهای سیستم سرااگار

است .سیستم حملونقل ب عنوان یک حواه موردمطالعر

دود ( .)Patel et al., 2019سرااگاری بر عنوان میرزان

دامل مطالع پارامترهای ایادی است .تمام این پارامترها

درک فنرراوری مطرراب بررا اهررداف اسررتراتژیک سرراامان،

باید اا طری کانال ارتبراطی مناسرب بر الیر سررویس

ایرسرراختها ،درریوهها و نیااهررا تعریرر دررده اسررت.

منتقل دوند .اا الی سرویس تصرمیمگیریهای مناسرب

سررختافزار ،نرررمافررزار و منررابا داده  RFIDنیرراا برر

برای کنترل سیستم طب نیاا انجرام میدرود .دادههرای

یکپارا ساای با منابا سیستم اطالعراتی موورود دارنرد.

مربوط و حس دده در الی ایرساختی خیرره میدروند

بنابراین ،سااگاری فناوری یکی اا موضوعا بروسرت در

(.)Manoj Kumar & Dash, 2017

مورد پذیرش فناوری  IoTدر ساامانها میبادرد و بایرد

اگرا انتظار میرود ردد اشرمگیری دادرت بادرد امرا

( .)Fazel et al., 2011یکی اا دالیل اصلی انتشار کنرد

عواملی ووود دارد ک میتواند در اتخا آن در حواههای

برنام های کاربردی فناوری  IoTمیتواند عدمبرقرراری ارتبراط

تأریرگذار بادد .تحقیقا بسیاری برای دناسایی

منافا واضش برای کاربران برالقوه بادرد (.)Gao & Bai., 2014

عوامل مثرر در پذیرش فنراوری  ،IoTبر ویژه  ،RFIDدر

مزیت درک دده یک فناوری ،ترأریر اساسری در پرذیرش

و اا وملر حملونقرل انجرام دردهاند

آن دارد .اگر درکت یا ساامانی نتواند مزایرای فنراوری را

( .)Lin et al., 2016عوامل فنی ،یکی اا عرواملی اسرت

درک کند ،ممکن است اا درکتهای رقیب عقب افتراده

ک میتواند برای انطباق یک نوآوری فناوری در سراامان

و هزین های ساامان افرزایش یابرد .در نتیجر  ،در تولیرد

ب طور مثرر مورد استفاده قررار گیررد ،درور پیچیردگی

مزیتهای رقابتی ضرعی درده و در دراامرد اا حرواه

نشاندهنده ددواری درک ،اورا و استفاده اا نروآوری یرا

رقابت حذف میدرود ( .)Fazel et al., 2011مطالعرا

فناوری ودید میبادرد .هرار پیچیردگی یرک نروآوری

نشان دادهاند ک هزین ها مانا اا پذیرش فنراوری ودیرد

بیشتر بادد ،دبه هایی بیشتری در مورد امکران اوررای

میدروند .اتخرا فنرراوری ودیرد بر هزینر های اداری و

موفقیتآمیز آن در ساامان ووود دارد (.)Fazel et al., 2011

اورایرری قابررل تررووهی و همچنررین سرررمای گذاری در

مختل

حواههای مختل
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اینترنت ادیا هنوا در سنین کرودکی خرود بروده و

آمادگی درکتها قبل اا تصویب ،مورد بررسی قرار گیررد
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هزین های عملیاتی ،نصب و راهانداای نیاا دارد (.)Lin, 2014

تصمیمگیری در مورد اتخا خود احسراس عردماطمینان

بسرریاری اا سرراامانها برر روش طراحرری دسررتگاههای

بیشتر و افزایش خطر را دارند .اعتماد یکری اا مرثررترین

اینترنت ادیا با یک مدل کسبوکار مبتنی بر ابرِ متمرکز

ابزارهررا برررای کرراهش عرردماطمینان و خطرررا و ایجرراد

متکری هسررتند کر ایرن روش ب واسررط سرررمای گذاری

احساس امنیت است .بنابراین ،اعتقاد برر ایرن اسرت کر

ایرررادی کر ر نیررراا دارد ،میتوانرررد سرررالها بااگشرررت

اعتماد مصرفکننده اا فناوریهای  IoTو ارائ دهنردگان

سرمای گذاری را ب تعوی بیندااد (ارگر.)1398 ،

خدما  ،نقش محوری را در قصرد پرذیرش ایفرا میکنرد

ووررود ایرسرراختهای فنرراوری و منررابا انسررانی

( .)Gao & Bai., 2014دانش فنری ،دانرش موورود در

فناوری اطالعا بر پذیرش فناوری ودید تأریر میگذارد

یک ساامان را توصی میکند .ساامانهایی کر اا قبرل

( .)Satar & Ali, 2019پرررو ههررای  IoTب ر مهررار

در مورد یک فناوری دانش دارنرد ،توانرایی ارایرابی بهترر

فناوری اطالعا نیاا دارند تا بتوانند االشهرای اوررای

مزای را ،معای رب ،هزین ر ها و الزامرراتی مرروردنظر را دارنررد

آن را برطرف کنند .ساامانها و درکتهرایی کر تجربر

( .)Fazel et al., 2011انانچر کارمنردان خرود را بر

برراالتری در امین ر فنرراوری ،اورررای و اتخررا آن دارنررد،

اندااه کافی توانمند ندانند و یرا احسراس خطرر اا دسرت

آمادگی بهترری در پرذیرش فنراوری  RFIDو همچنرین

دادن دغل خرود را دادرت بادرند ،بر گونر ای در برابرر

ایرساختهای بهتر و درایط نسربی بررای دسرتیابی بر

فناوری اینترنت ادیا مقاومت خواهند کرد (.)Lin et al., 2016

فناوری  IoTدارند (.)Fazel et al., 2011

ساامانها باید بررای ایجراد تغییررا در فرآینرد تجرار

تحقیقررا گسررترده نشرران داده اسررت کرر راحترری

آماده بادند .عالوه بر این ،تمایل فرهنگری بررای عبرور اا

ب ر کررارگیری خرردما  ،رضررایت مصرررفکنندگان را افررزایش

روشهای سنتی برای اطمینان اا اوررای صرحیش برنامر

میدهد و برر قصرد مصررفکنندگان ترأریر میگرذارد .هنگرام

باید توسرع یابرد .بنرابراین ،دناسرایی نگررش کارکنران

ارایررابی پررذیرش نوآوریهررای فنرراوری ،اا بسررتر اوتمرراعی

نسبت ب استفاده اا فناوری و آمرادگی سراامانی نیرز در

تصمیمگیرنده نیز نباید افل دد .نفو خانواده و حتی رسان هایی

فرآیند تدوین ابزار ارایابی اتخرا  IoTمرورد توور قررار

مانند تلویزیون ،ممکرن اسرت برر قصرد کراربران بررای اتخرا

میگیرد (.)Fazel et al., 2011

درو ای ک مدیریت اردد قصد اتخرا فنراوری ودیرد و

ساامان است و دامل صرنعت ،رقبرا و مردیریت عمرومی

ایجاد وو حمایتی را دارد بر موفقیت پیادهساای اینترنت

میدود ( .)Fazel et al., 2011فشار رقابتی ،سراامانها

ادیا ترأریر دارد ( .)Satar & Ali, 2019انردااه سراامان

را ب دنبال دستیابی ب مزیتهای رقابتی برا اتخرا یرک

نیز ب عنوان عاملی مهم در پرذیرش نروآوری در فنراوری

فناوری ودید سوق میدهد ( .)Lin, 2014برا توور بر

اطالعا دناخت میدود .ب نظرر میرسرد سراامانهای

اینک نیاا مشتری متفاو و قابل تغییرر بروده و سررعت

بزرگتر احتمال بیشتری بررای پرذیرش فنراوری ودیرد

توسع فناوریهای ودید سریا میبادد و ممکرن اسرت

دارنررد؛ ایرررا منررابا بیشررتر ،انعطافپررذیری و توانررایی

رقبا فناوری پیشرفت تری را اتخا کنند ،فناوری اینترنرت

ریسررکپذیری بیشررتری دارنررد ( .)Lin, 2014در کنررار

ادیاء مورد تهدید قررار دادرت و برا عردمقطعیت همرراه

مزایای کسرب درده نوآوریهرا معمروالً برا خطرر همرراه

میبادد ( .)Lin et al., 2016قوانین و مقررا حمرایتی

هستند .ب دلیل ویژگیهای منحصر ب فررد فناوریهرای

و حمایت دولت در پذیرش فناوریهای ودید ،ب ویژه فنراوری

( IoTیعنی ناتوانی مستقیم دیدن و لمس یک محصرول،

اینترنت ادیا ،تأریر قابل ترووهی دارد (.)Fazel et al., 2011

میرزان برراالی درگی رری فنرراوری اطالعررا ) ،کرراربران در

یکی اا مهمترین ونبر های هرر دربک  ،مبحرز امنیرت
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فناوریها و خدما  IoTتأریر بگذارد (.)Gao & Bai., 2014

فاکتورهررای محیطری نشرراندهنده محریط اطررراف
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حریم و اطالعا دخصی افراد میبادرد کر  IoTنیرز اا

اا این رو پرسشنام ای در قالب متغیرهای ابانی در برین

این مهم مستثنی نیست .اما در  IoTب دلیل ارتباط ایراد

هشت کاردناس و متخصص سیستم حملونقل هودمند

بین دستگاهها ،سنسورها و عملگرهرا ،اهمیرت ایرن مهرم

و فناوری اطالعا با تحصیال کاردناسیاردد و باالتر و

دواندان میدود (وعفرری .)1396 ،پروتکلهرای امنیتری و

حداقل سابق کاری 10سال توایا دد و اا آنهرا خواسرت

حفظ حریم خصوصی هنگام ورود ب فضای اینترنت ادریا

دد نظرا خود را درباره میزان اهمیت هر یک اا عوامرل

بسیار مهرم بروده ( )Tadejko, 2015و برا وصرل دردن

در قالب متغیرهای ابانی بیان نماینرد ،سرپس برا اومراع

تعداد دستگاهها ،امنیت آنها معضرلی برزرگ خواهرد برود

نظرا کاردناسان و تبدیل ب اعداد فاای مردد عوامل برا

(.)Patel et al., 2019

استفاده اا روش ویکور فاای مردد ،رتب بندی ددند.
چارچوب فناوری ،سازمان و محیط

این ااراو ب عنروان یرک دیردگاه مهرم نظرری

 -4روش تحقیق
این پژوهش اا لحراظ هردف ،کراربردی و اا لحراظ

برای مطالع عوامل امینر ای عمرل میکنرد و بر منظور

متغیر ،کیفی میبادد و اا لحاظ طرح تحقی  ،توصریفی-

مطالع پذیرش فناوری در سرطش سراامان معرفری درد.

پیمایشی میبادد .مطالع مروردی ایرن پرژوهش اسرتان

ااراو  TOEس منظر را دناسایی میکند ک ممکرن

سررمنان میبادررد .اسررتان سررمنان بررا مسرراحت 97491

است در استفاده سراامانی اا نروآوری فنراوری اطالعرا

کیلومترمربا ،هفتمین استان ایران اا نظر مساحت است.

تأریر بگذارد ( -1 :)Lin, 2014منظر فناوری ،دربردارنده

دهرستانهای داهرود ،گرمسار ،آرادان ،سمنان ،دامغران،

ویژگیهای نوآوران است ک برر احتمرال پرذیرش ترأریر

سرخ  ،میامی و سنگسر در این استان واقا ددهاند.

دارند -2 .منظر ساامانی ،سااوکار ساامانی بررای نفرو و

در این مقال پس اا تعیین و دناسایی عوامل مرثرر

انتشار نوآوری درون ساامان را بررسی میکند -3 .منظرر

بر پرذیرش  IoTاا روشهرای تصرمیمگیری انردمعیاره

محیطی ،عبار اسرت اا عرصر ای کر در آن ،سراامان،

برای تحلیل و رتب بندی نتایج استفاده دده است .عوامل

فعالیت و کسبوکار خود را انجام میدهرد و برا صرنعت،

مربوط در اتخرا IoT

رقبا ،مشتریان و دولت در ارتباط است (سرلیمانیامیری و

مثرر پس اا مطالع عمی ادبیا

ارائ دده و پس اا بررسی اراراو فنراور ،،سراامان و

همکاران.)1397 ،

محیط ) ،1(TOEفاکتورهرایی را کر انتظرار مریرود برر

مجموعه فازی مردد

حملونقل هودمند دهری تأریرگذارند ،مشخص میدوند19 .

مجموع های فاای برای رسیدگی ب عدمقطعیت و

عامل ک در بیشتر مقاال تکرار ددند با نظر کاردناسان

ابهررام در نظرررا تصررمیمگیرندگان مررورد اسررتفاده قرررار

و خبرگان این امین ب عنوان عوامل محرک اتخرا IoT

میگیرند .با این حال ،برای مسرائل مربروط بر تضراد در

در حملونقل هودمند دهری انتخا ددهاند.

نظرا تصمیمگیرندگان هنگام ربت نظر برای معیارهرا و

نامحسوس برای ارایابی دارند .مقردار مروردنظر بررای معیارهرا

کافی برای مقابل با تضادهای هنی قوی بادد ،مورد نیاا

معموالً در قالب معیارهرای ابرانی بیران میدرود و بیران

است ( .)Acar et al., 2018یکی اا تئوریهای مناسربی

ماهیت و اهمیت معیارهرا بر طرور دقیر یرا درفاف در

کرر اخیررراً مررورد توورر بسرریاری قرررار گرفترر اسررت،

روشهای واضش ددوار است (.)Tüysüz & Şimşek, 2017

مجموع های فاای مردد میبادد (گیتینورد و همکراران،
 .)1396در عمررررل ،بسرررریار معمررررول اسررررت کرررر

)1- The Technology–Organization–Environment (TOE
Framework

تصررمیمگیرندگان در صررور عرردماطمینان اا مسررئل ،
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مسائل  MCDMمعمو ًال نیاا ب فاکتورهای ملمروس و

گزین ها ،یک مجموع فاای تکامل یافتر کر بر انردااه
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نمیتوانند یک متغیر دقی ابانی را برای منعکس کرردن

ب طور کامل نسبت ب سایر بسطهای مجموع های فراای

ایدههای خود ب کار گیرند .برای انین مسائلی ،مجموع

منعکس کند ( .)Faizi et al., 2017یک مجموع فراای

فاای مردد ( )HFSتوسرط تروررا و ناروکراوا )2009( 1و

مردد  Aدر  Xیک تابا )𝑥( 𝐴  ℎاسرت کر وقتری بر X

تورا ( )2010ب دلیل مشکل بودن تعیین درو عضرویت

اعمررال میدررود یررک ایرمجموعرر محرردود اا  ]1،0را

معرفی دد ( .)Acar et al., 2018این مجموع ها مجراا

دربرمیگیرد کر میتوانرد بر صرور رابطر ریاضری 1

ب دادتن درو عضویت با مجموع ای اا مقرادیر ممکرن

معرفی دود.
}𝑋 ∈ 𝑥|))𝑥( 𝐴 𝐴 = {(𝑥, ℎ

بین  0و  1میبادند ( )Boltürk., 2016و ب متخصصان

() 1

اوااه میدهد عبارا خرود را در برین انردین اصرطالح

)𝑥( 𝐴  ℎدرو های عضویت احتمرالی عنصرر x∈X

مردد ،بیان کنند ( HFS .)Acar et al., 2018ب عنروان

را ب مجموع  Aنشان میدهد ( Tüysüz & Şimşek,

یک ابزار قدرتمند برای نمایش عردمقطعیت اطالعرا در

 .)2017ودول  1تبدیل اصرطالحا ابرانی را بر اعرداد

موقعیتهای مردد بر کرار گرفتر میدرود (گیتینرورد و

فاای مثلثی با استفاده اا مقیاس داده دده نشان میدهد

همکاران )1396 ،و میتوانرد تردیرد در تصرمیمگیری را

(.)Acar et al., 2018

جدول  -1مقیاس زبانی برای مجموعههای فازی مردد
اصطالح زبانی

کد

اعداد فازی مثلثی

اهمیت فوقالعاده باال

AHI

()7,9,9

اهمیت بسیار ایاد

VHI

()5,7,9

اهمیت نسبتا باال

ESHI

()3,5,7

اهمیت کم

WHI

()1,3,5

اهمیت تقریباً ب اندااه هم

EHI

()1,1,3

دقیقاً برابر

EE

()1,1,1

اهمیت کم اهمیت

ELI

()0/33,1,1

WLI

()0/2,0/33,1

اهمیت نسبتاً کم

ESLI

()0/14,0/2,0/33

اهمیت بسیار کم

VLI

()0/11 ,0/14,0/2

کامال ًکم اهمیت

ALI

()0/11 ,0/11,0/14

اهمیت ضعی

روش ویکور ب عنوان یکی اا تکنیکهای کراربردی

ویژگی خاصی اا نزدیک بودن ب راهحل ایدهآل میبادرد

 MCDMبرای حل یک مسئل تصمیمگیری گسست برا

(دفیعی نیکآبرادی و همکراران .)1398 ،در ایرن روش،

معیارهای نامتناسب با واحردهای انردااهگیری مختلر و

تصمیمگیرنده با انتخا اا میان مجموع ای اا گزین ها و

متعرارض اسرتفاده میدرود ( .)Wu et al., 2019ایرن

نیز معیارهایی با ماهیت متضاد ،ب دنبال ووابی است ک

روش بررر رتب بنرردی و انتخررا اا مجموعرر گزینرر های

نزدیکترین ووا ب ایدهآل بادد .این تکنیک لیستی اا

متمرکز است و ابزاری کارآمد برای یافتن راهحل سرااش

رتب بنرردیها و راهحلهررای ساادرری را ارائرر میدهررد

اا مجموع معیارهای متناقض است ،وایی ک سااش بر

(قاسمی و همکاران .)1394 ،کارایی این روش در مواقعی

معنای تواف نام ای است ک با امتیرااا متقابرل برقررار

ک تصمیمگیرنده قادر ب بیران ترویحرا خرود نیسرت،

1- Torra and Narukawa
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فرایند ویکور فازی مردد

دده است ( .)Liao et al., 2014روش ویکور بر اسراس
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نمود بیشتری پیدا کرده و برای حل مسائل اا راهحلهای
توافقی استفاده میکند .راهحل تروافقی ،راهحرل مرووهی

𝑗𝑖ℎ𝑗∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖 ℎ𝑖𝑗 , ℎ𝑗− = 𝑚𝑎𝑥𝑖 ℎ

()6

مرحلرر  -3محاسررب مقررادیر 𝑖𝑆 𝑅𝑖 ،و 𝑖𝑄 برررای

اسرررت کررر بررر وررروا ایررردهآل نزدیرررک اسرررت و

گزین های مختل و رتب بندی گزین ها:

تصمیمگیرندگان آن را ب دلیرل در برر دادرتن حرداکثر

‖ 𝑗𝑖‖ℎ𝑗∗ −ℎ
∗ ⁄
‖ ‖ℎ𝑗 −ℎ𝑗−

مطلوبیررت گروهرری و حررداقل تأس ر فررردی میپذیرنررد
(کاکوان و مدیری.)1397 ،

𝑚 , 𝑖 = 1,2, … . ,

()7

‖ 𝑗𝑖‖ℎ∗ −ℎ
𝑗 𝑗𝑤 𝑗𝑥𝑎𝑚 = 𝑖𝑅
∗ ⁄
‖ ‖ℎ𝑗 −ℎ𝑗−

فرررررض کنیرررد کررر رتب بنرررردی گزینررر های
) Ai(i=1,2,…,mبا توو ب معیارهای  Cjب عنروان fij

داده دده بادد .فرمول اندااهگیری  Aiب صور رابط 2
میبادد.
) ) ,

()2

𝑚 , 𝑖 = 1,2, … . ,

() 8

سررودمندی  Siبی رانگر فاصررل نسرربی گزین ر iام اا
دوری نقط ایدهآل میبادد و مقدار پشریمانی  Riبیرانگر

1

𝑝 𝑝

𝑗𝑤 𝑆𝑖 = ∑𝑛𝑗=1

𝑗𝑖𝑓𝑓𝑗∗ −
𝑓𝑗∗ −𝑓𝑗−

𝑗𝑤( (∑𝐽𝑗=1

= 𝒊𝐿𝒑,

𝐼 1 ≤ 𝑝 ≤ ∞, 𝑖 = 1,2, … ,

حررداکثر نارضررایتی گزین ر iام اا فاصررل نقط ر ای ردهآل
میبادد.
داخص ویکور ک برا نمراد  Qنشران داده میدرود

ااآنجررایی کرر  wjوان گزینرر ها هسررتند𝑓𝑗∗ = ،

طب رابط  9برای هر گزین محاسب میدود.

𝑗𝑖𝑓 𝑖𝑥𝑎𝑚 و 𝑗𝑖𝑓 𝑖𝑛𝑖𝑚 =  𝑓𝑗−بیشرررترین و کمتررررین

()9

) ∗ 𝑆(𝑆 −

اراش  Aiدر تابا مثبت  Cjهستند .الگروریتم رتب بنردی

()10

𝑖𝑆 𝑖𝑥𝑎𝑚 = 𝑆 ∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑆𝑖 , 𝑆 −

سااش با استفاده اا روش ویکور با اطالعا فراای مرردد

()11

𝑖𝑅 𝑖𝑥𝑎𝑚 = 𝑅 ∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑅𝑖 , 𝑅 −

ب درح ایر میبادد:

) ∗𝑅(𝑅 −

) ∗𝑅𝑄𝑖 = 𝑣 (𝑆 −𝑖 −𝑆 ∗ ) + (1 − 𝑣) (𝑅−𝑖 −

راهحل سااش باید یکی اا درایط ایر را دادت بادد.

مرحل  -1ایجراد مراتریس تصرمیمگیری فراای مرردد:
ابتدا تصمیمگیرندگان معیارهای مربوط ب گزین های برالقوه را
تعیین میکنند و اطالعا در قالب مردد با توور بر معیارهرا

1

ال )  𝑄(𝐴(2) ) − 𝑄(𝐴(1) ) ≥ 𝑚−1کر ) 𝐴(1و
) 𝐴(2در لیست مرتب دده گزین های اول و دوم میبادند.
) ) 𝐴(1باید بهترین رتب در 𝑖𝑆 و 𝑖𝑅 بادد.

ارائ میگردد .برای استخراج روش  ،HF-VIKORابتدا بایرد

درط (ال ) ب عنوان یک ضریب قابل قبول نامیده میدرود در

راهحل ب اصطالح ایدهآل پیدا دود (.)Liao & Xu., 2013

حالی ک درط ( ) پایدار قابل قبول نامیده میدود.

مرحل  -2محاسرب عملگرر اراش ) 𝑠(ℎو عملگرر
واریانس ) 𝑣(ℎبرای ارایابی گزین ها:
𝛾 ∑𝛾∈ℎ

() 3

دستیابی نیسرتند؛ بنرابراین ،مجموعر ای اا راه حلهرای
= )𝑠(ℎ

𝟏

) 𝒋𝜸 𝒗(𝒉) = 𝒍 √∑𝜸𝒊 ,𝜸𝒋 ∈𝒉(𝜸𝒊 −
𝒉

برای معیار نوع سود ،راهحل ایدهآل حداکثر مقردار
در هر ستون اا ماتریس تصمیمگیری مردد (با استفاده اا
روابط  )5است ،در حرالی کر بررای معیرار نروع هزینر ،
حررداقل قیمررت ایردهآل (بررا اسررتفاده اا روابررط  )6اسررت
(.)Liao & Xu., 2013
( )5

𝑗𝑖, ℎ𝑗− = 𝑚𝑖𝑛𝑖 ℎ

𝑗𝑖ℎ𝑗∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑖 ℎ

سااش ب دست میآیند ،ک اا اهمیت اساسی برای روش
ویکور برخوردار است (.)Liao & Xu., 2013
اگر درط ال برقرار نبادرد حرداکثر مقردار  Mبرا
توو ب معادل  12بررسی میدود.
()12
اگر دررط

1
𝑚−1

< ) )𝑄(𝐴(𝑀) ) − 𝑄(𝐴(1

برقررار نبادرد ،گزینر های ( )1و ()2

راهحلهای سااش هستند.
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()4

𝟐

1
𝑙ℎ

متأسفان ا لب این دو درط ب طور همامران قابرل
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 -5یافتههای تحقیق

پیشررین در امین ر ب ر کررارگیری  Iotو انطبرراق آنهررا بررا

در بخش نخست با مرور ادبیرا  ،عوامرل مرثرر برر

اراراو  TOEبر بررسری ایرن عوامرل در حملونقررل

دناسایی ددند .پرس

هودمند دهری پرداخت دود .براین اساس عوامرل مرثرر

اا بررسی مبانی نظری و تجربی ،بررای دناسرایی عوامرل

برر سرر دسررت عوامررل فنرراوری ،سرراامانی و محیطرری،

مثرر برر پرذیرش اینترنرت ادریا در سیسرتم حملونقرل

طبق بندی و اساس توسع یک ااراو واما تحقی را

هودمند دهری ،نتایج حاصرل اا مطالعر مقراال قبلری

تشکیل میدهد و عوامل مرتبط با آمرادگی اتخرا  Iotدر

ب ر کررارگیری  IoTدر امین ر های مختل ر بررا تطبی ر و

هر طبق مشخص دده و میزان تأریر این عوامل ب کمک

همگرایی اا اندین منبا مطاب ودول  2استخراج دده

ابزار پرسشنام سنجیده دد.

پذیرش  IoTدر حواههای مختل

است .بدین منظور سعی دد تا با الگروگیری اا تحقیقرا
جدول  -2عوامل مؤثر بر پذیرش IoT

عوامل
فنی

عوامل
ساامانی

عوامل مؤثر

کد

پیچیدگی
Complexity

A1

سااگاری
Compatibility

A2

مزایای کسب دده
perceived benefit

A3

فشار رقابتی (خاروی)
Competitive pressure
عدمقطعیتuncertainty
عوامل
محیطی

حمایت دولت
Government support
امنیت
Security
ریسک عملکردی Performance risk

A5
A6

Seymour et al., (2007), Luo et al., (2007), Lin et al., (2016), Fazel et al.,
)(2011), Satar & Ali, (2019
Seymour et al., (2007), Luo et al., (2007), Fazel et al. (2011), Chan et al.,
(2012), Palacios-Marqués et al., (2015), Lin et al., (2016), Satar & Ali,
)(2019
& Seymour et al., (2007), Luo et al., (2007), Lee., (2009), Fazel et al. (2011), Gao
Bai., (2014), Whitmore et al. (2015), Lin et al., (2016), Hsu & Yeh, (2017), Mital et
سعیدی و همکاران(al. (2018), AlHogail (2018), Tu, (2018), Satar & Ali, (2019), )1396
Seymour et al., (2007), Luo et al.,(2007), Fazel et al., (2011), Lin et al.,
.ارگر ((2016), Tu, (2018), Satar & Ali, (2019), )1398
& Seymour et al., (2007), Chan et al. (2012), Whitmore et al., (2015), Hsu
رامیدندی و همکاران ( , )1399ارگر (Yeh, (2017), )1398
& Seymour et al., (2007), Xu (2014), Palacios-Marqués et al. (2015), Hsu
 .ارگر (Yeh, (2017), )1398

A7

Seymour et al., (2007), Fazel et al. (2011), Lin et al., (2016), Satar & Ali,
)(2019

A8

Seymour et al., (2007), Lin (2009), Fazel et al., (2011), Chan et al (2012),
)Hsu & Yeh, (2017), Lin et al., (2016), Satar & Ali, (2019

A9

سعیدی Chan et al. (2012), Gao & Bai., (2014), Lin et al., (2016), Tu, (2018),
و همکاران()2017

A10

)Fazel et al. (2011), Lin et al., (2016

A11

)Seymour et al., (2007), Lin et al.,(2016

A12

)Seymour et al., (2007), Chan et al (2012), Hsu & Yeh, (2017

A13

Lee, (2009), Gao & Bai., (2014), Mital et al., (2018), AlHogail (2018),
( )1396سعیدی و همکاران

A14

Chan et al. (2012), Gao & Bai., (2014), AlHogail (2018),
همکاران()1396

سعیدی و

A15

Fazel et al.( 2011), Chan et al (2012), Palacios-Marqués et al. (2015), Lin
)et al., (2016), Hsu & Yeh, (2017), Tu, (2018), Satar & Ali, (2019

A16

)Lin et al., (2016), Fazel et al., (2011

A17

Lin, (2009), Fazel et al. (2011), Lin et al., (2016), Hsu & Yeh, (2017), Chan
)et al., (2012), Satar & Ali, (2019

A18
A19

& Seymour et al., (2007), Lee, (2009), Chan et al (2012), Xu (2014), Hsu
رامیدندی و همکاران ( , )1399ارگر (Yeh, (2017), AlHogail (2018),)1398
)Lee (2009), AlHogail (2018
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توانایی مالی
Financial capability
ایرساختهای فناوری
Technology infrastructure
تخصص IT
IT expertise
اندااه درکت
Firm size
حمایت مدیران
Top management support
اعتماد
Trust
دانش فنی
Technical knowledge
مقاومت کارمندان
Employee Resistance
آمادگی ساامانی
Organisational readiness
آسانی ب کارگیری درکدده
Perceived ease of use
تأریر اوتماعی
Social influence

A4

منابع
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متخصصان مربروط برسرد ترا اعتبرار نظرری یرا قضراوتی

برررای ومرراآوری دادههررا اا پرسررشنام طبرر
اصطالحا ابانی تعری

پژوهش افزایش یابد.

دده در ودول  1اسرتفاده درد

بعد اا وماآوری پرسشنام ها و تبدیل اصطالحا

ک گوی های آن اا پژوهشهای پیشرین اسرتخراج درده
بود ،این پرسشنام برین  8کاردرناس برا سرابق کراری

ابانی ب مقیاس فاای مردد ،پرس اا محاسرب عملکررد و

باالی ده سال و تحصیال کاردناسیاردرد و براالتر و برا

فاصررل اا سررطش ایرردهآل گزینرر ها و ب دسررت آوردن

تخصررص در مباحررز حملونقررل و هودمندسرراای آن،

دراخصهای حررداکثر مطلوبیررت گروهرری ( )Siو حررداقل

توایا دد .برای تعیین روایی پرسشنام سعی دد همر

تأس فردی ( )Riو مقدار  ،Qرتب بندی نهرایی گزینر ها

پرسشها اا ادبیا موضوع تهی دود و بر سرما و نظرر

بعد اا دیفاای کردن مطراب وردول  3انجرام درد؛ برر ایرن
اساس کمترین مقدار  Qب عنوان بهترین گزین انتخا میدود.

جدول  -3رتبهبندی عوامل مؤثر بر پذیرش IoT
Q

Q

Q

Q

Q

V=1

V=0/8

V=0/6

V=0/4

V=0/2

رتب

R

Q

S

عوامل

V=0/5

0/001

0/008

0/016

0/023

0/031

2

0/020

0/030

0/101

A3

0/507

0/606

0/704

0/803

0/901

16

0/754

0/167

0/417

A4

0/066

0/099

0/133

0/167

0/200

5

0/150

0/058

0/141

A5

0

0

0

0

0

1

0

0/024

0/100

A6

0/124

0/163

0/202

0/241

0/280

8

0/221

0/070

0/177

A7

0/0122

0/077

0/142

0/208

0/273

6

0/175

0/072

0/108

A8

0/190

0/255

0/320

0/385

0/450

11

0/352

0/098

0/219

A9

0/026

0/065

0/104

0/143

0/181

4

0/123

0/056

0/116

A10

0/561

0/619

0/676

0/737

0/790

15

0/704

0/144

0/451

A11

0/067

0/085

0/103

0/121

0/139

3

0/112

0/047

0/142

A12

1

1

1

1

1

19

1

0/167

0/724

A13

0/405

0/441

0/477

0/513

0/549

12

0/495

0/108

0/353

A14

0/517

0/614

0/710

0/807

0/903

17

0/759

0/167

0/423

A15

0/346

0/476

0/607

0/738

0/869

13

0/673

0/167

0/316

A16

0/090

0/153

0/215

0/278

0/341

9

0/247

0/082

0/156

A17

0/540

0/594

0/647

0/701

0/754

14

0/674

0/139

0/437

A18

0/190

0/245

0/300

0/356

0/411

10

0/328

0/091

0/219

A19

A6>A3
>…>
A13

A6>A3
>…>
A13

A6>A3
>…>
A13

A6>A3
>…>
A13

>A6
>A3
>…
A13

>A6> A3> A12> A10> A5> A8> A2
>A7> A17> A19> A9> A14> A16
A18> A11> A4>A15>A1>A13
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0/049

0/102

0/156

0/210

0/264

7

0/183

0/070

0/130

A2

رتب بندی

0/926

0/941

0/956

0/970

0/985

18

0/963

0/167

0/678

A1
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همچن رین در روابررط روش ویکررور فرراای مررردد v

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

ب عنروان وان اسرتراتژی اکثریرت معیارهرا یرا بیشرترین

دهرهای هودمند اا فناوری اطالعا برای استفاده

مطلوبیت گروهی تعری دده است ک محاسبا بر ااای

بهینرر اا عملی را  ،کررار و انرردگی دررهروندان اسررتفاده

مقادیر مختل  vمطاب ودول  3انجام دده است.

میکنند .حملونقل هودمند ترأریر عمردهای برر انردگی

نتایج نشران دادنرد تخصرص  ITبرا  Q=0در رتبر

دررهروندان و اقتصرراد کشررور میگررذارد .مهمترررین و

دده و آمادگی ساامانی بر ترتیرب برا مقرادیر  0/019و

سیسرررتم حملونقرررل را بهبرررود بخشر ریده ،در امررران

 0/112دو عامررل بررا اهمیرت بعرردی در پررذیرش  IoTدر

صرررف وویی دررده و باعررز دررود ک ر ورران انسررانها اا

سیستم حملونقل هودمند دهری میبادد .بردینترتیب

خطرا وادهای محفوظ بماند ،همچنین کیفیت انردگی

برررای اورررای سیسررتم  IoTدر حملونقررل دررهری نی راا

و محیطایست را تقویت کنرد و بر فعالیتهرای تجراری

ایادی ب کارکنان و متخصصان فناوری اطالعرا وورود

رون بخشد .استفاده اا  IoTبا فراهم کرردن فرصرتها و

خواهد دادرت کر نر تنها در تحلیرل دادههرا متخصرص

مزایای بسیار کمک خواهرد کررد ترا فراینرد حملونقرل

بادررند بلکرر بتواننررد دادههررا را در ونبرر های مختلرر

راحتتر و بهین تر دود .با ب کرارگیری اینترنرت ادریا در

استفاده نمایند .در واقا با تجزی وتحلیل نادرست ممکرن

سیسررتم حملونقررل خصوصرراً در راههررا و وادههررا و

است ب سوءعملکرد سیستم حملونقل منجر درود .ایرن

سیستمهای نهفت در وسرایل نقلیر میتروان برا ادریا و

مسئل ب نوب خود تقاضا برای متخصصان  ITرا افرزایش

عناصر مووود در سیسرتم حملونقرل هودرمند ارتبراط

خواهررد داد .بررا ورود کارکنرران  ITودیررد برر حررواه

برقرار کرد و آنها را مدیریت کرد .بیشتر تحقیقرا انجرام

حملونقل ،فضای کار برای آن دسرت اا افررادی کر بر

دده در راسرتای هودمندسراای سیسرتم حملونقرل اا

دیوه سنتی کار میکنند کواک میدرود .برا ایرن حرال

قبیل گرائو و برای )2014( 1گروئرو و همکراران ()2015

درک مزایررای اتخررا  IoTکمررک میکنررد تررا سیسررتم

حاویداهکرم و محمردی ( )1395و مشرایخی (،)1394

حملونقل درایط را برای اورای  IoTفراهم کند .عامرل

ب تحلیل تعداد محردودی اا عوامرل مرثرر ،ارتبراط برین

آمادگی ساامانی حاکی اا آن است ک نگرانیهای سرطش

عوامل یا ارائ مردل مفهرومی و توصریفی در ایرن امینر

ساامانی (مانند نگرانی در مورد هزین ) ممکن است مرانا

پرداختند و رتب بندی عوامل را مدنظر قرار ندادند .لین و

پذیرش  IoTدود و بر همیندلیرل ابتردا بایرد سیسرتم

همکاران ( )2016نیز بر روابرط برین عوامرل سراامانی،

حملونقل آمادگی الام برای پذیرش را برا درک مزایرای

محیطرری و فنرراوری اتخررا  IoTبررا اسررتفاده اا معررادال

آن دادت بادد .برا ورود گسرترده و فراگیرر دسرتگاههای

ساختاری پرداختند .بدینترتیب اکثر تحقیقرا مطالعر

 IoTب بااار مصرف ،فشار مضاعفی بر لحراظ ترافیرک و

دده در امین حملونقل هودرمند توصریفی بروده و بر

دسترسی بر اینترنت وهانی وارد خواهرد آمرد .ایرن امرر

بررسی روابط بین عوامل با استفاده اا معادال ساختاری

مستلزم ترالش قابرلتووهی بررای سراماندهی و ارتقرای

در درایط قطعری پرداخت انرد .در ایرن پرژوهش دررایط

استانداردهای فعلی است .بنابراین باید اطمینران حاصرل

عدمقطعیت با ب کارگیری محیط فاای مردد لحاظ درده

گردد ک ایرساختهای فناوری اطالعرا  ،اسرتانداردها و

و رتب بندی عوامل با توو ب سیستم حملونقل درهری

درریوههای امنیترری درربک  ،پاسررخگوی نیاامنرردیهای

استان سمنان انجام گرفت است.

متناسب با نوآوری  IoTخواهد بود ک این عوامل اا دیگر
عوامل با اهمیت در رتب بندی میبادند.

1- Gao and Bai
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نخست این رتب بنردی قررار دارد و درک مزایرای کسرب

اصلیترین کار سیستم حملونقل هودمند آن اسرت کر
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همچنین در این مقال ب مسئل حملونقل درهری

آمادگی ساامانی دروع ب کار کنند ،برخی اا قابلیتهای

پرداخت درده اسرت کر باعرز برروا مشرکال ورانبی

حملونقل هودمند را نیز نصب کنند تا پای و اساس یک

مختلفی اا قبیل مسائل اقتصادی ،تراکم ترافیک ،انتشرار

برنام کامل را ایجاد کنند .همچنین بررای دسرتیابی بر

 CO2و ب ویژه افزایش مصرف سوخت در کشور میدود.

تمامی مزایای حاصل اا سیستم حملونقل هودرمند ،بر

بدینمنظور ابتردا برا مطالعر ادبیرا تحقیر مهمتررین

متخصصان پیشنهاد میدود با ایجاد اتحاد و توافر برین

عوامررل مررثرر بررر پررذیرش  IoTدر سیسررتم حملونقررل

دستاندرکاران امر و دررکای طررح اا وملر مسرئولین

هودمند دهری تعیین ددند ،بر این اساس  19عامرل اا

برنام ریزی منطق ای ،تأمینکنندگان اطالعا  ،مجریران

ومل پیچیدگی ،سااگاری ،مزایای کسب درده ،امنیرت،

ناوگانهای حملونقل و کلیر مسرافران ،ترالش کررده و

اعتماد ،ایرساختهای فنراوری ،تخصرص  ITو ...مطراب

حامی و مدافا آن بادند.

ودول  2دناسایی ددند .در مرحلر بعرد پرسرشنام ای

اگرا توسع  IoTساامانی یک توسرع و طراحری

براساس این عوامل طراحی و نظر کاردناسان درباره ایرن

نسبتاً ودید است ،اما اکثر سراامانها بایدتوسرع  IoTرا

عوامل ،وماآوری و اولویتبندی این عوامل با استفاده اا

بررر روی نقشرر راه اسررتراتژیک خررود ،بهبررود عملیررا

روش ویکور فاای مردد انجام دد.

خدما  ،مدلهای ودید تجاری و ارائ محصوال ودیرد

رتب بندی قررار دارد و بردینترتیب ضرروری اسرت یرک

تصررویری واضررش اا اگررونگی تحررت تررأریر قرررار گرررفتن

دخص یا گروه متخصرص بررای کمرک بر مشرکال در

برنام های  IoTتوسط عوامل ملموس و عوامرل نامشرهود

اسررتفاده اا ابزارهررای  IoTدر دسررترس بادررد کر دارای

بادد .دهرهای هودمند دهرهای آینده هستند و اا هم

تجرب کرافی در امینر فنراوری اطالعرا بررای اوررای

نظررر کررامالً هودررمند خواهنررد بررود .هودمندسرراای

فنرراوری  IoTبادررد و برر سرراامانهای حملونقررل کرر

حملونقل امین ساا توسع دهرهای هودرمند میبادرد.

تجربرر ای در ایررن امررر ندارنررد توصرری میدررود کرر اا

ب مدیران پیشنهاد میدود با هودمندساای حملونقرل،

متخصصان باتجرب کمک بگیرند تا بدین وسریل اا برروا

عملکردهررا را بهتررر نظررار کننررد ،نیااهررای تعمیررر و

خطاهای پرهزین ولروگیری درود .دومرین عامرل مرثرر

نگهداری را پیگیری کنند و منابا کلیدی مشکالتی را ک

درک مزایای کسب دده توسرط کراربران برالقوه فنراوری

باید اصالح دوند دناسایی کنند .کاردناسران حملونقرل

 IoTمیبادرررد .اا آنجاکر ر بر ر کرررارگیری  IoTباعرررز

معتقدنررد در ارررر افررزایش اسررتفاده اا گود ریهای تلفررن

دفافساای و بهبود کارایی سیستم حملونقل دده و نیز

همررراه ،تاکسرریهای اینترنترری و فضررای مجرراای ،نررر

هزینرر نیررروی انسررانی را کرراهش میدهررد و سرربب

تصادفا افزایش یافت است بدینوسیل ب خودروسرااان

صرف وویی در وقت میدود و همچنرین باعرز افرزایش

پیشررنهاد میدررود وهررت اسررتفاده بهینرر اا مزایررای

اشمگیر کیفیت یا خرووی اندگی افراد وامع میدود،

هودمندساای سیستم حملونقل ،هماننرد خودروسرااان

توصی میدود مزایای اتخا  IoTبرای کاربران برالقوه در

موف وهان خودروهایی هودمند تولید نمایند ک مجهرز

سیستم حملونقل بااگو دود تا بردین وسریل اتخرا آن

ب دستگاههایی برا توانرایی اتصرال بر رادیرو مراهوارهای،

سریاتر و راحتتر انجام گیرد .آمادگی ساامانی ،سرومین

پخش ویدئو و صدا ،نمایش و استفاده اا برنام های تلفرن

عامل مثرر در رتب بندی میبادد ،در واقرا رونرد اوررای

هودمند ،راهبری ماهوارهای بادند ،تا بدین وسیل خطرر

حملونقل دهری هودمند میتواند سالها طرول بکشرد.

تصادفا بر ارر کاهش دقرت بر ولرو را کراهش دهنرد.

با این حرال ،مسرئولین حملونقرل درهرها میتواننرد برا

همچنین مدیران حواه حملونقل میتوانند با ب کارگیری
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نتایج نشان داد تخصص  ITدر اولویت نخست این

و خدما متمرکز کنند .هم این تالشها باید مبتنی برر
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 IoTدر سیستم حملونقل در هزین های مصررف انرر ی
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صرف وویی نموده و باکاهش مصرف سوخت و آالینردگی

وعفری ،پروین .)1396( .کنترل هودمند و یکپارا ترافیرک

خودرو ب حفظ محیطایست کمک نمایند .سیسرتمهای

با استفاده اا اینترنررت ادریا .رسررال کاردناسری اردررد،

هودمند ب مدیران اوااه میدهند تا اعالنها و هشدارها

مثسس آمواش عالی یاثالدین ومشید کادانی.

را برای رانندگان ارسال کنند و در مورد وضعیت مسیرها

حاویداهکرم ،مررریم؛ محمرردی ،دررهریار .)1395( .معمرراری

یررا پیشررنهاد مسرریرهای وررایگزین برررای امرردادگران
اضطراری ،اطالعا مفیدی ارسال نمایند.
بر سررایر پژوهشررگران پیشررنهاد میدررود اا دیگررر
تکنیکهای رتب بندی ماننرد تاپسریس و اا اعرداد فراای

پیشررنهادی مبتنرری بررر اینترنررت ادرریاء و سیسررتمهای

توصرری گر برررای هودمندسرراای دررهر تهررران .نشررری
پژوهشنام پرااش و مدیریت اطالعا .275-295 ،)1(32 ،
رامیدندی ،مسعود؛ نوروای ،یعقو ؛ علیپور حافظی ،مهدی.
( .)1399ارائ الگوی مفهومی ب کارگیری اینترنت ادیاء

درهودی ،خاکسرتری اسرتفاده نماینرد .اسررتفاده اا روش

در خدما نوین کتابخان های دیجیتررال ایررران ،نشررری

ویکررور فرراای مررردد برررای انتخررا و گررزینش بررین

پژوهشررنام پررردااش و مرردیریت اطالعررا ،)101(35 ،

سراامانهای ارائ دهنرده خردما

 IoTدر سراامانهای

مختل ر و در انجی رره ت رأمین دیگررر پیشررنهاد ب ر س رایر

.693-728
رضائینور ،والل؛ مشررایخی ،مجتبرری .)1397( .بررسری ترأریر

محققان و مدیران میبادد .میتروان ایرن تحقیر را بر

اینترنت ادیا بر عملکرد ساامانی با در نظر گرفتن نقش

سایر مسائل حملونقل مانند انجیره ترأمین سرنتی برین

واسط ای خل دانش موردکرراوری (بانررک مهررر اقتصرراد

کارخان ها ،تأمینکنندگان و مشرتریان گسرترش داد کر

استان تهران) .فصلنام علوم و فنون مدیریت اطالعررا ،

در این صور عوامل و رتب بندی باید بر این اساس ب روا
دوند و ب تجزی وتحلیل دقی متناسرب برا مسرئل نیراا
میبادد.
این مقال دامل برخری اا اطالعرا ودیرد و مهرم

.1-18 ،)11(4
ارگر ،سیدمحمد .)1398( .ارایابی موانا ب کارگیری اینترنررت
ادیاء در کتابخانر های ایرران بررر اسرراس یررک رویکرررد

ترکیبی .نشری پژوهشنام پردااش و مدیریت اطالعا ،
.1371-1398 ،)3(34

است ک ب هر دو امین عملی و نظری کمک میکند اما

سررلیمانیامیری ،المرضررا؛ عبرردالهی ،علرری؛ ابرروحمزه ،مینررا.

محدودیتها و فضاهایی برای پیشرفت دارد .ممکن اسرت

( .)1397امکانسررنجی بر کررارگیری ابرران گزاردررگری

فاکتورهای دیگری نیز ووود دادت بادرد کر مسرئل را

تجاری توسع پذیر در ساامان امور مالیاتی کشور .نشری

واماتر کند .محدودیت عمده این مطالع محردود برودن

مطالعا تجربی حسابداری مالی.107-133 ،)59(15 ،

کاردناسرران حررواه  IoTبرررای پررر کررردن پرسررشنام ها

سعیدی ،مهدی ؛ تاوفر ،امیرهودنگ؛ وحررد  ،داود.)1396( .

میبادد .محدودیت دیگر این است ک رتب بندی تحقیر

ارایابی عوامل مثرر در پذیرش فناوری اینترنت ادیاء در

محدود ب استان سمنان است و نشانگر فرهنگ بالقوه یرا

هودمندسرراای سرراختمانها (مررورد مطالعر مشررتریان

وماآوری نمون بزرگتر برای مطالعر کمری و همچنرین
ب دست آوردن دادههای تحقیقاتی اا درهرهای دیگرر یرا
بخشهای مختل صنعت پیشنهاد میدود.

در تهران) .سومین کنفرررانس بررینالمللرری پررژوهش در
علوم و مهندسی.
دفیعی نیکآبادی ،محسن؛ رضویان ،سیدبهنام؛ مجلل ،فاطم .

( .)1398روشهای کمی تصمیمگیری در درایط فرراای
مردد .سمنان :دانشگاه سمنان.
فهمفام ،قدسی ؛ حمیدی ،حجتال  .)1397( .عوامل مررثرر بررر
توسع و مرردیریت دررهر هودررمند بررا اسررتفاده اا یرک
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تعصب منطق ای است .بنرابراین ،تحقیقرا آینرده بررای

درکتهای فعال در امین هودمندساای سرراختمانها
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