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 نوع مقاله: پژوهشی

 11/05/99پذیرش:   29/09/98دریافت: 

 یاساسر  تیرهمر  ووامرا اا اهم  یتجرار  و ردرد اقتصراد  ،یتحرک فررد  یونقل براحمل  یهاستمیعملکرد س  چکیده:

ونقرل حمل  ییو کرارا  یمنیبهبود ا  بادد،یوامع  مدرن م  یالام برا  یهارساختیونقل اا ابرخوردار است و اا آنجاک  حمل

را  یونقرل درهرحمل سرتمیس توانردیم ا اطالعر یفنراور یریکرارگ ونقل هودمند با برحمل ستمیس کیاست.    یضرور

 ستمیس  کی  یطراح  یمووود برا  یهارساختیبا استفاده اا ا  توانیم  ایاد  نترنتیا  ی. اا فناوردنک  تیریمد  ن یصور  بهب 

 بررمرثرر    کننردهنییعوامرل تع  یبنردو رتب   دناسرایی،  حاضرر  مقال   یونقل هودمند کارآمد استفاده کرد. هدف اصلحمل

ا با مرور ادبیا  و بررسری پیشرین  تحقیر  بر این اساس ابتد  .باددیم  یونقل هودمند دهردر حمل  ایاد  نترنتیا  رشیپذ

براسراس اراراو  اطالعرا     یفنراورو    نقرلواین عوامل، دناسایی و پس اا ب  تأیید رسیدن توسط خبرگان حرواه حمل

سپس نظر کاردناسان درباره میزان تأریرگذاری هرر ترین و پرتکرارترین عوامل، انتخا  ددند.  مهمفناری، ساامان، محیط،  

ندی این عوامل با استفاده بوری و پس اا تبدیل اصطالحا  ابانی ب  اعداد فاای مردد، رتب آنام  وماقالب پرسشعامل در  

 رشیدرده مرثرر برر پرذ  یینواده عامل دناسرا  نیاا ب  دهدینشان م  این تحقی   جینتااا روش ویکور فاای مردد انجام دد.  

 بیترتبر  یسراامان  یکسرب درده و آمرادگ  یایراطالعا  و مزا  یاورکاردناسان، عوامل تخصص فن  دگاهیاا د  ایاد  نترنتیا

 سرتمیس در ایادر  نترنرتیا  رشیعوامرل پرذ  نیترتیراهمکم  ،درک درده  یریکارگ ب  یآسان  ی ودگیچیعوامل و پ   نیترمهم

 .بادندیم یونقل هودمند دهرحمل

 طعیت، استان سمنانقعدم ا،یاد نترنتیا ،یهودمند دهر ونقل، حملونقلحملواژگان کلیدی:  
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 مقدمه   -1

مشکال    زانیم  لیوهان ب  دل  تیومع  ایردد سر

 یاساسر  معضرل  ک  با آن همراه است، عمردتاً  یرساختیا

بزرگ است و مشکال  مربوط ب  بهدادت   یدهرها  یبرا

ونقررل را برر  همررراه دارد و حمل یورررم، آلررودگ ،یدررهر

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

 یافزار، ردد انفجرارو نرم  فزاراسخت  یدر طراح  شرفتیپ 

ووود آمرده اسرت. بر   1اطالعا  و ارتباطرا   یهایفناور

اطالعرا  و ارتباطرا  در درهرها بر    یاستفاده اا فنراور

مختلر  در سرطش درهر   یهراتیفعال  یبرا  متنوعادکال  

 نیردهر دده است و ا  ا یعمل  یارربخش  شیمنجر ب  افزا

وملر  درهر   اا  یادیردهرها با اسرتفاده اا اصرطالحا  ا

 یگرذارنام  ،و درهر هودرمند  یکیدهر الکترون  تال،یجید

(. امررواه درهر هودرمند  Mohanty et al., 2016اند ) درده 

 یدرهر  یوسرااهاسراخت  انیرور  نیتریب  اصل  جیتدرب 

 کیرعنوان  ب   توانیدده است. دهر هودمند را م  لیتبد

 شررفت یپ   یو برا اسرتفاده اا فنراور  یدبک  فشرده فناور

درک کررد.   یرنقلیلاوسر و اطالعا  ت،یومع وندیپ   یبرا

درهر هودرمند  ایو صنا  انیمشتر  بیشتر  یونقل براحمل

ب   ونقل ب  حمل   اا ی (. ن Yang et al., 2020است )   ی عامل مهم 

 ییواکاالهرا، وابر   نیمأ اا وملر  تر  یمختلفر  یهاونب 

رو،  نیرراا ا ؛ددار یبسررتگ رهیررمسررافران، ترردارکا  و   

 ی در توسرع  درهر   کپارا  ی و    ی عنصر اساس   ک ی ونقل ب   حمل 

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

اترالف وقرت، هردررفت سروخت،  لیرب  دل  کیتراکم تراف

سررال   هررر یورااحررد هرروا و کرراهش بهرررهشیب یآلررودگ

 نیر(. برر اMa et al., 2015دارد ) ن یهز الیر اردهایلیم

 یمناسرب بررا  نر یمرثرر برا هز  یهاحلراه  افتنیاساس،  

 یدرهر  رانیمهرم مرد  یهایاا نگران  یکیکاهش اادحام،  

باال   تیبا ظرف  دیود  یهاو بزرگراه  هاابانیاست. ساخت خ

وورود،   نیبا احل کند.  مشکال  را    این  اا  یبرخ  تواندیم

های فضا بسریار پرهزینر ، حل ل  دلیل محدودیتاین راه

 گر،ید یممکن است. اا سوریموارد     شتریو در ب  ریگوقت

 
1- Information and Communications Technologies (ICTs) 

موورود  یهراابانیخ تیراا معرابر و ظرف نر یاسرتفاده به

بزرگ    یمشکل تراکم در دهرها  یکمتر  ن یبا هز  تواندیم

 لیوسرارا کاهش دهد. در صور  مشاهده منراط  پراادحرام،  

ها و راه  ریک  اا سا  دکر  تیهدا  یاگون ب   توانیرا م   ینقل

ترا اا حجرم    نرد ن ک موورود اسرتفاده    نیگزیوا  یهاابانیخ

(. Jabbarpour et al., 2016کاسررت  دررود ) کیررتراف

ونقرل در حرل مشرکال  حمل یمردرن بررا یکردهرایرو

 دوندیم  انیب  2ونقل هودمندحمل  یهاستمیااراو  س

(Cardoso et al., 2013س .)درمندونقل هوحمل ستمی 

 ،یاطالعررات کپارارر یو کنترررل  تیریمررد سررتمیس ینرروع 

 شررفت یپ   یدده است کر  فنراور  یاوتماع و    هودمندان 

 انر یسنسور، اطالعا ، دبک ، کنترل خودکار، پردااش را

ونقرل و کنتررل حمل  تیریمرد  ستمیرا در کل س  رهیو   

  ITS یها(. برنامررر Chunli, 2012) برررردیکار مبررر 

 یهررایفناور ها،انرر یمتقابررل را یارتبرراط یهاسررتمیس

و   یمنریبهبرود ا  یبررا  یتیریمد  یهایو استراتژ  یارتباط

 Cardoso etونقرل هسرتند )حمل یهاسرتمیس ییکارا

al., 2013بررر  یمبتنرر یهرراحل(. راهITS   دررد  بررر ب

. گذاردیم  ریکشورها تأر  ایونقل در دهرها  و حمل  کیتراف

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

 3ایادرر نترنررتیبررر ا یمبتنرر  ITS نترنررت،یا یریکررارگ برر

 نردهیداده و در اند سال آ  ختصاصرا ب  خود ا  یراتییتغ

 یادبک   ،ایاد  نترنتیدارد. ا  یخوب  اریتوسع  بس  لیپتانس

 کنردیها را ب  هم متصل ماست ک  انواع مختل  دستگاه

 (Chunli., 2012 .)  IoT   ی ها رسراخت ی با هدف فراهم آوردن ا 

 یرودر برارا  ایاطالعرا ، تبرادل ادر  یارتباطا  و فنراور

عملکرد آن  لب  برر   یعنی  ؛کندیم  لیمطمئن و امن تسه

آنهرا در  ییو باانمرا یکریزیف یایردر دن  ایادر  نیدکاف ب

. ( Dlodlo & Kalezhi, 2015اسرت )   ی اطالعات   ی ها ستم ی س 

بررا  توانرردیاسررت کرر  م ییهررااا حواه یکرری ،ونقررلحمل

تنها اا نظرر ن   ایاد  نترنتیا  یابتکار  یهااستفاده اا ونب 

 یالگرو و اوررا  ییدناسرا  یاطالعا  بلک  بررا  یآوروما

 
2- Intelligent Transportation Systems (ITS) 

3- Internet of Things (IoT) 
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 ,.Menychtas et alمنررد دررود )اا آن بهره اسررتیس

 اریرا بس  کیتراف  تراکم  توانندیم  ندهیآ  یها(. واده2013

کر    دودیکنند. تصور م  تیریامروا مد  یهابهتر اا دبک 

 کیتراف  ستمیسال، س  30تا    20حدود    یبااه امان  کیدر  

 چیک  خودروها بتوانند بدون ه  ابدیبهبود    یحدمووود ب 

ارتبراط  گریکردیبرا  کیرکنتررل تراف  یبررا  یتعامل انسان

 تررمنیهمروارتر و ا توانردیرو سرفر م  نیبرقرار کنند. اا ا

(. برا Sherly & Somasundareswari., 2015درود )

در صررنعت   IoT یریکررارگ برر اریبسرر یایررووررود مزا

و محققان هنوا هم نگرش   رانیاا مد  یاریونقل، بسحمل

در   IoTکارانرر  و محتاطانرر  نسرربت برر  کرراربرد محافظ 

 یبرررا یابیررارا نرردیونقررل هودررمند دارنررد. فراحمل

 رشیعوامل مثرر برر پرذ  یبندرتب   ددر مور  یریگمیتصم

IoT  میرمسرتقیملمروس و     یهرایژگیمعموالً درامل و 

برا  یابیربر  ارا اایرض است کر  نمتفاو  و احتماالً متناق

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

 ریاا مقراد  توانندیعوامل م  یابیارا  یبرا  رندگانیگمیتصم

کنند کر  بعرداً بر    ستفادها  یاا اصطالحا  ابان  ای  یعدد

 یهاحرال، در برنامر   نیر. با ادوندیم  لیاعداد واضش تبد

هر دو مورد ممکرن اسرت باعرز اا دسرت   ،یواقع  یایدن

 ،یمروارد  نیمنظور مقابل  برا انراطالعا  دود. ب   رفتن

 یبرررا یسرراختار یکررردیرو 1مررردد یفرراا یهامجموعرر 

ارائ  داده است. برا اسرتفاده   رندگانیگمیتصم  یهایابیارا

مجموع  خراص   کیمورد در    کی  تیمقدار عضو HFSاا  

 نیمقدار را ب  خود اختصاص دهد. ا  کیاا    شیب  تواندیم

ب  مسرئل    رندگانیگمید تصمیترد  دودیباعز م  تیخاص

را  یبهتررر جینتررا ن،یمنتقررل دررود. بنررابرا یریگمیتصررم

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

مرردد برا   یفراا  یهامجموع    یاا آنجا ک  تلف  نیهمچن

روش مررثرر و  کیرر ارهیانرردمع یریگمیتصررم یهرراروش

 نیا  رد  رسد،یب  نظر م  نانیاطممقابل  با عدم  یموف  برا

 2کروریو کیرمردد با تکن  یفاا  یهامجموع   بیمقال  ترک

 
1- Hesitant Fuzzy Sets (HFS) 

2- VIKOR method 

مقالر  در   نیرهدف ا  ب،یترتنیکار گرفت  دده است. بد ب

  IoTعوامل مثرر برر اتخرا     نییو تع  ییمرحل  اول دناسا

 یتجربر  قا یاا منظر تحق  دهری  ونقل هودمنددر حمل

عوامررل بررا اسررتفاده اا  نیررا یبنرردرتب  ،و در مرحلرر  دوم

با استفاده اا نظرر خبرگران و   و  مردد  یفاا  کوریو  کیتکن

 .  باددیکاردناسان م

 

 پیشینه تحقیق   -2

 ای خارجیهالف( پژوهش

اا  یکلررر ی( نمرررا2019و همکررراران ) 3نکرررا یبر

 یهرهادر یواقعر یوهایانجام درده در سرنار  یهاتیفعال

 یهاستمیس  یبرا  IoT  یهایهودمند با استفاده اا فناور

 یکلر یمررور. آنهرا ونقل هودرمند را نشران دادنردحمل

 نینررو یهررایوراو فن یارتبرراط یهررادرمررورد پروتکل

 لیروتحل یر، تجزکردند و در نهایتارائ     نیماد  یریادگی

 دادند.انجام   ی راعمل سناریوهای

بررا مرررور ادبیررا ، ( 2019و همکرراران ) 4پاتررل

 سرتمیس یطراحر یمووود بررا  یهاحلاا راه  یامجموع 

ITS    با استفاده ااIoT   نردهیو دامنر  آ  معضال همراه با 

 .قرار دادند یمووود را مورد بررس یهاحلبهبود راه یبرا

و  ی( برر  طراحرر2019و همکرراران ) 5نگررامیماترام

درهر   یویارسرن  کی  یبرا  IoT-ITS  ستمیس  کی  یاورا

دده بود، پرداختنرد.  میقاره هند تنظدب  هودمند ک  در

 لیروتحل یرحاصرل اا تجز  جینترا  نیمطالع  آنهرا همچنر

 یهاسرتمیدر س  جیبزرگ و نحوه استفاده اا نترا  یهاداده

کر    دادنشان    آنها  جینتا.  ونقل هودمند را نشان دادحمل

را در مررورد نحرروه  یتجربرر  مشررتری شررنهادیپ  سررتمیس

اا   و  دهردمی  شیکراال افرزا  لیرو تحو  یابیونقل، ردحمل

بهترر   ITSموورود    یهراکیاا تکن  یاتیرلحاظ توان عمل

 ند.کعمل می

 
3- Brincat 
4- Patel 
5- Muthuramalingam 
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 یهامرردل ی( برر  بررسرر1920) 1و گانرراش یورراالن

در   قرا یمقال  برا مررور تحق  نیپرداختند. ا  ITSمختل   

و   IoTبررر  یهودررمند مبتنرر یونقررل عمررومحمل ردمررو

ونقل هودمند انجام حمل  ستمیمختل  در س  یهاکیتکن

 .دده است

 رشیپرذ  بررمرثرر    کنندهنیی( عوامل تع2018)  2تو

IoT  یرا بررسر  نیترأم  رهیرانج  تیریو مرد  کیدر لجست 

بر   یگرانردد تئرور برا اسرتفاده اا روش  ی. وکرده اسرت

 یهرراعامررل مررثرر پرداخررت و سررپس داده ییدناسررا

ها را بررا روش معررادال  نام اا پرسررش درردهیآوروما

 و  ایمزا. نتایج این تحقی  نشان داد  دکر  لیتحل  یساختار

کننده ی عوامل تعییندرک دده و فشار خارو  یهان یهز

   .ادندبمی Iotپذیرش  

 IoTنقرش    بررسری  ( ب 2018)  3انیکیااند و کارت

ونقرل حمل یهراسرتمیمسائل مختلر  در س  تیریدر مد

 سررتمیانداا، سهودررمند پرداختنررد و در مررورد اشررم

و   یمکران  تیرموقع  ییدناسرا  ،یبندخودر   کنندهنترلک

 .دندکربحز   ITSدر  یخصوص میحفظ حر

 یهافرصت ی( ب  بررس2017)  4کومار و داشمنوج  

آن در بخررش  یو معمررار ایادرر نترنررتیا یریکررارگ برر

ور  توصریفی و برا مطالعر  صرب   کیونقل و لجسرتحمل

نقرل ودر حمل  IoT. آنها ب  کاربردهرای  پرداختند  ادبیا 

ماننرد کاربردهررای تجرراری، انجیرره تررأمین، مووررودی و 

 مزایای آن پرداختند.

نشان دادند   ایمقال ( در  2016و همکاران )  5هندت 

بهبررود تجربرر   یبرررا IoT دهیرراا ا ترروانیکرر  اگونرر  م

 .استفاده کرد  یعموم یهااستفاده اا اتوبوس

 اا  یبرخر  ای( در مقالر 2015و همکراران )  6گوئرو

 سررتمیس کیررکردن فعررال یاد ررام برررا هایددررواری

بخرش   یروشیرفا مشکال  پ   یونقل هودمند براحمل

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

 یبراال  زانیرم  سروخت،  یبراال  متیونقل اا ومل  قحمل

در  یمنریو بهبرود ا  کیرترراکم تراف  شی، افزا2COانتشار  

 .نداکرده رسیارائ  و بر را  هاواده

مفهرروم  ی( بر  بررسر2015و همکراران ) 7هرارمون

 یبررا یتوسرع  اسرتراتژ یالگو کیدهر هودمند و ارائ  

در بافررت دررهر هودررمند  IoT یهامسررتیس یاورررا

را با   دهر هودمند  یتوسع  استراتژ  یالگو. آنها  پرداختند

 مجرردد یمهندسرر، هررانرر یکرراهش هزاورررای مراحررل 

و ایجراد  یاصرل وکارتغییرر کسرب ،ندهاایمحصوال  و فر

 کار ودید بیان کردند.ومدل کسب

 سرتمیرا در س  ایاد  نترنتی( ا2015)  8و رائو  رویاپ

 یمووود و برا پارامترهرا  یهاوشونقل هودمند با رحمل

 .دندکرمختل  مطالع   

 های داخلیب( پژوهش

 نترنرتی( ب  ارایرابی موانرا اسرتقرار ا1398ارگر )

 ،منظرور  نیرا  یپرداخرت. بررا  رانیا  یهادر کتابخان   ایاد

مررور    یها اا طرموانا استقرار اینترنت ادیا در کتابخان 

استخراج دد و برا   یمرتبط با تحق  یو تجرب  ینظر  یمبان

در قالب   یگیری اا نظر خبرگان و با روش گروه کانونبهره

 یبنددسرت   ،رسراختیو ا  یانسران  ،یتریامن  ،یعوامل مال

ارتبراط میران   ماتل،یگردید. سپس، با استفاده اا روش د

 لیرعوامل مشخص و برا اسرتفاده اا تکنیرک فراینرد تحل

آمده سرتدیج بر نترادرد.    یبنداین موانا رتب   ،یادبک 

هرای نشان داد ک  برای استقرار اینترنت ادیا در کتابخان 

ایران مانا امنیت در رتب  اول و موانا ایرساخت، مرالی و 

 های بعدی قرار دارند.ترتیب در رتب انسانی ب 

 یی( بر  ارائر  الگرو1399همکاران ) و  یدند  یرام

 ،یافزارسررخت یهررایژگیو ریررفراگ اریرردررامل دررش مع

 ،یو مخرابرات  یادربک   یهارساختیا  ،یافزارامکانا  نرم

منرابا   یهرایژگیو وی  تریالام، مسائل امن  یاستانداردها

در ارائ  خدما    ایاد  نترنتیاا ا  یبرداربهره  برای  ،یانسان

 پرداختند. رانیا تالیجید  یهادر کتابخان 

 
7- Harmon 
8- Chepuru and Rao 
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بر  ایاد نترنتیا ریتأر(  1397نور و مشایخی )رضائی

ش را خلر  دانر  عملکرد ساامان با در نظر گررفتن نقرش

نام  بررر  بررسرری کردنرررد. آنهرررا بررا طراحررری پرسرررش

برا اسرتفاده اا   ها یهرا و آامرون فرضرداده  لیوتحل یتجز

وهش ژهای پ یافت پرداختند.    زرلیو ل  SPSSافزارهای  نرم

داری برین اینترنرت ادریا برر ک  رابط  معنی  دادندنشان  

عملکرد ساامان با در نظر گررفتن خلر  دانرش در بانرک 

 .مهر اقتصاد استان تهران ووود دارد

کنتررل هودرمند و ای  در مطالع (  1396)  یوعفر

 لیرتحل  ایادر  نترنرتیبا اسرتفاده اا ا  را  کیتراف  کپارا ی

فاا سربز  یبندامان صیتخص ستمیس یب  بررس  ی. وکرد

 کیرکنترل تراف ستمیس  نیو پرکاربردتر  نیترشرفت یک  پ 

نواقص  پرداخت و    د،یآیدمار مب   ایدر دن  یهودمند دهر

طرول صر  اررار قرمرز  نکرردن  محاسرب   کر     سرتم ی س   ن ی ا 

 د. کر  ی است را بررس   ساا م ی رکن مهم تصم   ک ی عنوان ب  

 نیرابطر  بر  ی( ب  بررس1396و همکاران )  یدیسع

در  ایادرر نترنررتیا یفنرراور رشیپررذ برررعوامررل مررثرر 

ها بررا اسررتفاده اا معررادال  سرراختمان یهودمندسرراا

 ،یفناور  یپرداختند. آنها عوامل درک سودمند  یساختار

نفرو    ،یاعتماد ب  فناور  ،یاستفاده اا فناور  یدرک سادگ

و    تررار درک کنترررل رف   ، ی ند ی درک خودررا   ، ی فنرراور   ی اوتمرراع 

 خود در نظر گرفتند.   ی را در بررس   ا ی اد   نترنت ی ا   ی فناور   رش ی پذ 

برا   یبریترک  ی( سراختار1397)  یدیفام و حمفهم

و پررردااش داده توسررط ابررر و  لیوتحل یرراسررتفاده اا تجز

 یدرهرها  تیریتوسرع  و مرد  یبررا  ایاد  نترنتیا  یفناور

 دنرد.کر  شرنهادیپ را    یدرهر  یهایزیرهودمند و برنامر 

بادد ک  الیر  سطش می  س مدل ارائ  دده دارای    اختارس

هرای برزرگ و تولیرد آوری منرابا دادهوظیف  ومرا  ،اول

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

ها د و مدیریت اطالعا  و پردااش دادهادبمیتقویت آنها  

دهرد. الیر  انجام مری Hadoop را با استفاده اا معماری

های کاربردی و نحوه استفاده اا نتایج برنام   مسئول  ،سوم

 .های تحلیلی استو داده

ای در مطالعرر ( 1395) یو محمررد کرمدرراهیحاو

  معمرراری مبتنرری بررر اینترنررت ادرریا دررامل پررنج الیرر

هررا، مرردیریت و پررردااش آوری دادهها، ومرراایرسرراخت

 هایمهای کرراربردی و سیسررتهررا، خرردما  و برنامرر داده

 دنرد.کرگر برای هودمندساای دهر تهران را ارائ   توصی 

ک  با ایجاد نروآوری  دست یافتاین تحقی  ب  این نتیج  

هرای گیرری اا ایردهبهرره  توسطهای متداول  در معماری

توان باعز بهبود می  گرهای توصی سیستم  سپاری ووما

های مردیریت انرر ی  ونقل هودمند، سیستم در سیستم حمل 

 . هودمند و خان  هودمند در حواه دهر هودمند دد 

 

 مبانی نظری   -3

مهرم درهر   یهااا بخش  یکی  ،ونقل هودمندحمل

دست  ونقل هودمند، بحمل  یهودمند است. مفهوم اصل

در مکان و امران مناسرب وهرت   شیآوردن اطالعا  صح

وسروران  و   یونقرل برا رودردر مورد حمل  یریگمیتصم

(.  Rathore et al., 2015درهروندان اسرت )   تر ا ی سر   ل ی تسه 

ونقررل حمل یهاسررتمیس ونقررل هودررمند کرر  برر حمل

اا  یمعررروف اسررت دررامل انررواع مختلفرر زیررهودررمند ن

 نیبرر  ،یررنقل لیدر وسررا یو نرراوبر یارتبرراط یهاسررتمیس

 لیوسا  نی( و بنیب  ماد  نیمثال ماد  رای)ب   ینقل  لیوسا

هرا( رسراختیب  ا  لیرابت )مانند اتومب  یهاو مکان   ینقل

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

ITS  اطالعا  درک دوند   رهیانج  کیب  عنوان    توانندیم

 ایرها، ارتباطرا ، پرردااش، تواداده  یآورک  دامل وما

 بادردیم  یرونریو عوامرل ب  اطالعرا ها، اسرتفاده اا  داده

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

اطالعرا  و  یفنراور یایربا هدف تحقر  مزا  ییسنسورها

و  کننررردیم دایرررپ  یتریترررالیجیارتباطرررا ، ووامرررا د

 رها،ید مسرردر مررور  یررونقرل بررا ارائرر  اطالعرا  دقحمل

کرار  نیر. ادروندیها، هودرمندتر مبرنام  رییها و تغامان

ونقرل نظار  و درک رفتار حمل یبرا یرحل ابتکاراه  کی

(. Menychtas et al., 2013) دهردیدهروندان ارائر  م

را برا   کیتراف  ستمیهودمندان  س  دیطور خالص ، آنها باب 
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هودرمند   تیریمد  ن،یکنند. بنابرا  تیریمد  یمنابا کمتر

بر    یبرا ارائر  اطالعرا  در امران واقعر  کیرتراف  ستمیس

برر  یاعمده ریتأر کیتراف یعلف تیدهروند بر اساس وضع

عملکررد مسرئوالن  تیدهروندان دارد و باعز تقو  یاندگ

(. در Rathore et al., 2015) دررودیدررهر مکررالن

 ایادر  نترنتیونقل هودمند، احمل  یهاستمیااراو  س

بگرذارد   ریتأر  ستمیس  ییکارا  شیبر افزا  ماًیمستق  تواندیم

(Cardoso et al., 2013.) 

  نراهمگن بر  ایاا ادر  یادیرعصر مدرن، تعداد ا  در

  درود ی گفتر  م   ا ی ادر  نترنت ی اند و ب  آنها ا متصل دده  نترنت ی ا 

 (Rathore et al., 2015 ا .) ی ا شررفت  ی پ   ی فناور   ، ا ی اد   نترنت ی 

 یمربوط ب  مشکال  مهندس  یهاحلاست ک  در ارائ  راه

تجسرم هرر   IoTمتمرکز است.    یترانداا گستردهبا اشم

 یاطالعا  و ارتباطا  است کر  برا کاربردهرا  یفناور  ود

( Manoj Kumar & Dash, 2017خاص مرتبط است )

 یایرآن در دن  ییو باانمرا  یکریزیف  یایردن  نیو دکاف بر

  IoT(. Wang & Cao, 2014) کنردیرا پرر م تالیجید

 ،ییهودررمند ماننررد دناسررا یهرراتیاا فعال یامجموعرر 

 ریپررذرا امکان تیرینظررار  و مررد ،یابیرررد ،یابیررتیموقع

مختلر ،  یها( و در ونب Zhou et al., 2012) ساادیم

    یر( و ط Rathore et al., 2015)   کنرد ی م   فا ی ا   ی نقش اساس 

  ی را در درهرها   ی کراربرد   ی ها ها و برنامر  اا فرصت   ی ا گسترده 

اا آن در    ی کمر  ار ی ک  فقط بخرش بسر  کند ی م   جاد ی هودمند ا 

در    ی انسران   ی ها اسرتفاده   ی درده و بررا   ی ساا اده ی حال حاضر پ 

اا   IoT. کاربرد ( Jabbarpour et al., 2016دسترس است ) 

 و نظرار    ی اب یررد   ی ز ی ر ونقل هودمند، تدارکا  و برنامر  حمل 

و   یفررد  یتجرار  ترا معالجر  پزدرک  یبرا   یپا  ستگاهیا

عموم گسترده دده اسرت  یبرا رهیهودمند و     یهاخان 

(Zhou et al., 2012 سراختار .)IoT  یردرامل سر  ال  

. بادردیکسب اطالعا ، انتقال دبک ، پرردااش برنامر  م

بر  هردف ادراک و   یابیدسرت  یکسب اطالعرا  بررا   یال

 ا یمشرخص کرردن خصوصر  یاطالعرا  بررا  یآوروما

  (RFID)1ماننرد    یی هرا ی اا فناور   اء ی ادر  ی ک ی نام ی و د  ک ی استات 

 
1- Radio-Frequency Identification 

انتقال اطالعرا    انتقال دبک  عمدتاً   ی. الکندیاستفاده م

گسررترده  یگذاردررتراکآمده، برر  ادسررتب  یهرراو داده

 یرا با اسرتفاده اا فنراور  زا یتجه  نیاطالعا  و اتصال ب

بر   یو دربک  مخرابرات  نترنرتیمثرال ا  رایب  م،یانتقال س

محاسربا  و   یادیپردااش برنام  تعداد ا   یعهده دارد. ال

سرانجام برا توور  بر    دهد،یپردااش اطالعا  را انجام م

 درودیارائ  م  ودمنده  یمختل  خدما  کاربرد  یااهاین

(Chunli, 2012.) 

، در  یرنقل لیمکان وسرا توانیم  IoTبا استفاده اا

 رهیرهرگون  خطرر و     ایمتوق  بودن آنها    ایحال حرکت  

(. Manoj Kumar & Dash, 2017) درا کنتررل کرر

 صیتشخ ستمیدامل س ITS در IoT مختل  یکاربردها

 لیوسرا  یبنردتیاولو  یزیربرنامر    ،یرنقل  لیسرقت وسرا

عوارض بدون توق ، نظار  برر   یآوروما  ستمیس   ،ینقل

براسراس   کیرتراف  انیرور  ینریبشیپ   ،یکریتخلفا  تراف

 بادردیم کیرکمرک در کراهش تراف و یخیترار یهاداده

(Chand & Karthikeyan., 2018.) حالرت  نیردر ا

هرا در لیرو اتومب  دروندیم   یتعب  هالیسنسورها در اتومب

 کیربرر تراف  تروانیم  ل یوسرنی. بدرندیگیها قرار مواده

 سرتمیبر  س  میسرینظار  کرد و اطالعا  را ب  صور  ب

ک  اطالعا  را   یارسال نمود، قطب  یمرکز  کیکنترل تراف

وراده،   رموورود د   یرنقل  لیاطالعا  ب  وسا  یابیباا  یبرا

اسرت.   نگیپارک  ییراهنما  ،گرید  تی. مزکندیم  یگردآور

مناسب پارک در کل منطق ،   یفضا  یووووست  یب  وا

 یخررال یدر مرورد فضرراها  WiFi  یررراننرردگان اا طربر  

. عالوه برر دودیمحلشان اطالع داده م  یکیمووود در نزد

 یممکررن برررا یرهایمسرر نیترراننرردگان بررا کوترراه ن،یررا

انتشرار  زانیرترا م  دروندهردایت مری  قصردبر  م  دنیرس

 توانردیم  یحتر  ستمیس  نیکنترل دود. ا  دکربنیاکسید

 ریب  رانندگان در مورد منطق  مدرس  هشدار دهد و مسر

 & Sherly) درررودیم شرررنهادیپ  زیرررن نیگزیورررا

Somasundareswari., 2015 یینمررررا 1(. دررررکل 

ونقرل و عملکررد آن را در حمل  IoT  یاا فناور  کیدمات

 (.Manoj Kumar & Dash, 2017)  دهد  ینشان م
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 ونقل و عملکرد آندر حمل  IoT یاز فناور  ک یشمات  یینما  -1شکل 

 ( Manoj Kumar & Dash, 2017)منبع: 

 

ونقل درامل پرنج حمل  ستمیس  یبرا  IoT  یمعمار

  یرکراربرد، ال  یردرامل ال ها یرال نیمختل  است. ا   یال

 یرسراختیا   یرو ال  سیسرو   یارتباطا ، ال   یسنجش، ال

حواه موردمطالعر    کیعنوان  نقل ب وحمل  ستمیاست. س

پارامترها   نیاست. تمام ا  یادیا  یدامل مطالع  پارامترها

 سیسررو   یرمناسرب بر  ال  یکانال ارتبراط   یاا طر  دیبا

مناسرب   یهایریگمیتصرم  سیسرو   یمنتقل دوند. اا ال

 یهرا. دادهدرودیانجرام م  اایطب  ن  ستمیس  ترلکن  یبرا

 دروندیم  رهیر خ  یرساختیا   یمربوط و حس دده در ال

(Manoj Kumar & Dash, 2017). 

خرود بروده و  یکرودک  نیهنوا در سن  ایاد  نترنتیا

دادرت  بادرد امرا   یریردد اشرمگ  رودیاگرا  انتظار م

 یهادر اتخا  آن در حواه  تواندیووود دارد ک  م  یعوامل

 ییدناسا  یبرا  یاریبس  قا یبادد. تحق  رگذاریرأ مختل  ت

، در RFID  ژهیو، بر IoT  یفنراور  رشیعوامل مثرر در پذ

اند ونقرل انجرام دردهو اا وملر  حمل   مختل  یهاحواه

(Lin et al., 2016عوامل فن .)،اسرت  یاا عروامل یکی ی

در سراامان   یفناور  ینوآور  کیانطباق    یبرا  تواندیک  م

 یدگیرچیدرور  پ   رد،یرطور مثرر مورد استفاده قررار گب 

 ایر  یو استفاده اا نروآور  اورادرک،    یه ددواردهندنشان

 ینروآور  کیر  یدگیرچی. هرار  پ بادردیم  دیود  یفناور

 یدر مورد امکران اوررا  یشتریب  ییهابادد، دبه   شتریب

(.  Fazel et al., 2011آن در ساامان ووود دارد )   ز ی آم ت ی موفق 

 سرتمیدر پروتکرل و س  IoT  یدستگاه متصرل درده بررا

قابل استفاده بودن   یعامل خاص خود متنوع است ک  برا

سرااگار   ستمیس  یهاقسمت  ریابا س  دیبا IoT  یدر معمار

 زانیرعنوان مبر  ی(. سرااگارPatel et al., 2019دود )

سرراامان،  کیمطرراب  بررا اهررداف اسررتراتژ یدرک فنرراور

دررده اسررت.   یررتعر ااهررایو ن هاوهیدرر ها،رسرراختیا

برر   اایررن  RFIDو منررابا داده  افررزارافزار، نرررمسررخت

. دارنردموورود    یاطالعرات  ستمیبا منابا س  یسااکپارا ی

اا موضوعا  بروسرت  در   یکی  یفناور  یسااگار  ن،یبنابرا

 دیرو با  بادردیها مساامان  در  IoT  یفناور  رشیمورد پذ

 ردیرقرار گ یمورد بررس ،بیها قبل اا تصودرکت  یآمادگ

(Fazel et al., 2011 .)انتشار کنرد  یاصل لیاا دال یکی

ارتبراط    ی برقررار عدم   تواند ی م   IoT  ی فناور   ی کاربرد   ی ها برنام  

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

 رشیدر پرذ  یاساسر  ریترأر  ،یفناور  کیدرک دده    تیمز

را   یفنراور  یایرنتواند مزا  یساامان  ایآن دارد. اگر درکت  

عقب افتراده   بیرق  یهادرک کند، ممکن است اا درکت

 دیردر تول  جر ،ی. در نتابردی  شیساامان افرزا  یهان یو هز

درده و در دراامرد  اا حرواه    یضرع  یرقابت  یهاتیمز

(. مطالعرا  Fazel et al., 2011) درودیرقابت حذف م

 دیرود  یفنراور  رشیمانا اا پذ  هان یاند ک  هزنشان داده

و  یادار یهانرر یبر  هز دیرود یتخرا  فنرراور. ادروندیم

در  یگذار یسرررما نیو همچنرر یقابررل تررووه یرریاورا

 اینترنت ادیا

 ونقلدر حمل

 یهاداده یریگاندااه

و انجام  حس دده

مختل   یرهایتفس

 ممکن

ب   یبرا میسیاتصال ب

 یهاداده یگذارادتراک

 ددهحس

 یهالیوتحل یبستر ابر )تجز

مختل   یهاینیبشیو پ

 یریگ میانجام تصم یبرا

 (مناسب
 ما یپاسخ ب  تصم

 مناسب

 یهاسنجش داده

 ستمیاا س اایموردن

 ونقلحمل
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(.  Lin, 2014دارد )   اا ی ن   ی انداا نصب و راه   ، ی ات ی عمل   ی ها ن  ی هز 

 یهادسررتگاه یها برر  روش طراحرراا سرراامان یاریبسرر

بر ابرِ متمرکز   یوکار مبتنمدل کسب  کیبا    ایاد  نترنتیا

گذاری سرررمای   واسررطروش ب  نیررهسررتند کرر  ا یکررمت

ها بااگشرررت سرررال توانررردیایرررادی کررر  نیررراا دارد، م

 (.1398، گذاری را ب  تعوی  بیندااد )ارگرسرمای 

 یو منررابا انسرران یفنرراور یهارسرراختیووررود ا

 گذاردیم  ریتأر  دیود  یفناور  رشیاطالعا  بر پذ  یفناور

(Satar & Ali, 2019پرررو ه .)یهررا IoT   برر  مهررار 

 یاوررا  یهرادارند تا بتوانند االش  ااین  فناوری اطالعا 

کر  تجربر    ییهراها و درکتآن را برطرف کنند. ساامان

آن دارنررد،  خررا و ات یاورررا ،یفنرراور نرر یدر ام یبرراالتر

 نیو همچنر  RFID یفنراور  رشیدر پرذ  یبهترر  یآمادگ

بر    یابیدسرت  یبررا  ینسرب  طیبهتر و درا  یهارساختیا

 (.Fazel et al., 2011دارند )  IoT  یفناور

  ی گسررترده نشرران داده اسررت کرر  راحترر  قررا  ی تحق 

  ش ی کنندگان را افررزا مصرررف   ت ی خرردما ، رضررا   ی ر ی کررارگ   برر

. هنگرام  گرذارد ی م   ر ی کنندگان ترأر و برر قصرد مصررف   دهد ی م 

  ی اا بسررتر اوتمرراع   ، ی فنرراور   ی هررا ی نوآور   رش ی پررذ   ی اب یررارا 

  یی ها رسان    ی  افل دد. نفو  خانواده و حت   د ی نبا   ز ی ن   رنده ی گ م ی تصم 

اتخرا     ی ممکرن اسرت برر قصرد کراربران بررا   ون، ی ز ی مانند تلو 

 (. Gao & Bai., 2014بگذارد )   ر ی تأر   IoTو خدما     ها ی فناور 

و   دیرود  یقصد اتخرا  فنراور  رددا  تیریک  مد  یادرو 

 نترنتیا  یسااادهیپ   تیرا دارد بر موفق  یتیوو حما  جادیا

(. انردااه سراامان Satar & Ali, 2019دارد ) ریرأ تر ایاد

 یدر فنراور  ینروآور  رشیمهم در پرذ  یعنوان عاملب   زین

 یهاسراامان  رسردی. ب  نظرر مدودیاطالعا  دناخت  م

 دیرود  یفنراور  رشیپرذ  یبررا  یشتریتر احتمال ببزرگ

 ییو توانررا یریپررذانعطاف شررتر،یمنررابا ب رایررا ؛دارنررد

(. در کنررار Lin, 2014دارنررد ) یشررتریب یریپذسررکیر

معمروالً برا خطرر همرراه   هرایکسرب درده نوآور  یایمزا

 یهرایمنحصر ب  فررد فناور  یهایژگیو  لیهستند. ب  دل

IoT  (محصرول،   کیو لمس    دنید  میمستق  یتواننا  یعنی

اطالعررا (، کرراربران در  یفنرراور یریرردرگ یبرراال زانیررم

 نانیاطمدر مورد اتخا  خود احسراس عردم  یریگمیتصم

 نیاا مرثررتر  یکریخطر را دارند. اعتماد    شیو افزا  شتریب

 جررادیو خطرررا  و ا نانیاطمکرراهش عرردم یابزارهررا برررا

اسرت کر    نیراعتقاد برر ا  ن،یاست. بنابرا  تیاحساس امن

و ارائ  دهنردگان   IoT یهایکننده اا فناوراعتماد مصرف

 کنردیم فرایا رشیرا در قصرد پرذ  یخدما ، نقش محور

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

کر  اا قبرل   ییها. ساامانکندیم   یساامان را توص  کی

بهترر  یابیرارا ییدانش دارنرد، توانرا یفناور کیدر مورد  

مرروردنظر را دارنررد  یو الزامررات هانرر یهز ب،یررمعا ا،یررمزا

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

احسراس خطرر اا دسرت   ایرتوانمند ندانند و    یاندااه کاف

در برابرر  یادادن دغل خرود را دادرت  بادرند، بر  گونر 

. ( Lin et al., 2016مقاومت خواهند کرد )   ا ی اد   نترنت ی ا   ی فناور 

تجرار   نردیدر فرآ  را ییرتغ  جرادیا  یبررا  دیها باساامان

عبرور اا  یبررا یفرهنگر لیتما ن،یبادند. عالوه بر ا  مادهآ

برنامر   شیصرح یاا اوررا نانیاطم  یبرا  یسنت  یهاروش

نگررش کارکنران   ییدناسرا  ن،ی. بنرابراابردیتوسرع     دیبا

در   زیرن  یسراامان  یو آمرادگ  ینسبت ب  استفاده اا فناور

مرورد توور  قررار  IoTاتخرا     یابیابزار ارا  نیتدو  ندیفرآ

 (. Fazel et al., 2011)  ردیگیم

اطررراف  طیدهنده محررنشرران یطرریمح یفاکتورهررا

 یعمروم  تیریساامان است و دامل صرنعت، رقبرا و مرد

ها سراامان ،ی(. فشار رقابتFazel et al., 2011) دودیم

 کیربرا اتخرا     یرقابت  یهاتیب  مز  یابیرا ب  دنبال دست

(. برا توور  بر  Lin, 2014) دهدیسوق م دیود یفناور

بروده و سررعت   رییرمتفاو  و قابل تغ  یمشتر  ااین  نک یا

و ممکرن اسرت   باددیم  ایسر  دیود  یهایفناورتوسع   

 نترنرتیا یرا اتخا  کنند، فناور  یترشرفت یپ   یرقبا فناور

همرراه   تیقطعقررار دادرت  و برا عردم  دیمورد تهد  اءیاد

 یتیو مقررا  حمرا نی(. قوانLin et al., 2016) باددیم

  ی فنراور   ژه ی و   ب   د، ی ود   ی ها ی فناور   رش ی دولت در پذ  ت ی و حما 

(.  Fazel et al., 2011دارد )   ی قابل ترووه   ر ی تأر   ا، ی اد   نترنت ی ا 

 تیرامن  مبحرزهرر دربک ،    یهاونبر   نیتراا مهم  یکی
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اا   زیرن  IoTکر     بادردیافراد م  یو اطالعا  دخص  میحر

 ادیرارتباط ا  لیدل ب IoT. اما در  ستین  یمهم مستثن  نیا

مهرم   ن یرا   تیرها، سنسورها و عملگرهرا، اهمدستگاه  نیب

و   یتریامن  ی هرا (. پروتکل 1396  ، ی )وعفرر   دود ی دواندان م 

 ایادر نترنتیا یهنگام ورود ب  فضا یخصوص  میحفظ حر

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

برزرگ خواهرد برود معضرلی  آنها    تیها، امنتعداد دستگاه

(Patel et al., 2019.) 

 

 روش تحقیق   -4

و اا لحراظ   یپژوهش اا لحراظ هردف، کراربرد  نیا

-یفیتوصر  ، یو اا لحاظ طرح تحق  باددیم  یفیک  ر،یمتغ

ایرن پرژوهش اسرتان   یمرورد  طالع م  .باددیم  یشیمایپ 

 97491اسررتان سررمنان بررا مسرراحت بادررد. سررمنان می

اا نظر مساحت است.   رانیاستان ا  نیمربا، هفتملومتریک

 داهرود، گرمسار، آرادان، سمنان، دامغران،  یهادهرستان

 .انداستان واقا دده نیو سنگسر در ا  یامیسرخ ، م

عوامل مرثرر  ییو دناسا نییاا تع  پسمقال     نیدر ا

 ارهیانردمع  یریگمیتصرم  یهرااا روش  IoT  رشیبر پرذ

امل عواستفاده دده است.    جینتا  یبندل و رتب یتحل  یبرا

 IoT  اتخرا مربوط  در    ا یادب   یعم  مطالع پس اا    مثرر

فنراور،، سراامان و  اراراو  یپس اا بررس  ارائ  دده و

برر رود  یرا کر  انتظرار مر  یی، فاکتورهرا1(TOE)  طیمح

 19. دوند مشخص می ،  گذارند ر ی تأر نقل هودمند دهری  و حمل 

در بیشتر مقاال  تکرار ددند با نظر کاردناسان ک     عامل

 IoTب  عنوان عوامل محرک اتخرا   و خبرگان این امین   

  اند.انتخا  ددهنقل هودمند دهری وحملدر 

و   ملمروس   ی ب  فاکتورها   اا ی معموالً ن  MCDMمسائل  

 ارهرا ی مع   ی دارند. مقردار مروردنظر بررا   ی اب ی ارا   ی نامحسوس برا 

 انیرو ب  درودیم  انیرب  یابران  یارهرایدر قالب مع  معموالً

درفاف در   ایر   یربر  طرور دق  ارهرایمع  تیو اهم  تیماه

 (. Tüysüz & Şimşek, 2017واضش ددوار است )   ی ها روش 

 
1- The Technology–Organization–Environment (TOE) 

Framework 

 نیدر بر  یابان  یرهایمتغ  البدر ق  یانام پرسش  اا این رو

ونقل هودمند حمل  ستمیکاردناس و متخصص سهشت  

اردد و باالتر و یکاردناس  ال یاطالعا  با تحص  یو فناور

دد و اا آنهرا خواسرت   ایسال توا 10یحداقل سابق  کار

اا عوامرل  کیهر  تیاهم زانیدد نظرا  خود را درباره م

سرپس برا اومراع   نرد،ینما  انیب  یابان  یرهایدر قالب متغ

مردد عوامل برا  یب  اعداد فاا لینظرا  کاردناسان و تبد

   .ددند یبندرتب   ،مردد  یفاا کوریاستفاده اا روش و

  طیسازمان و مح ،یفناورچارچوب 

 یمهرم نظرر دگاهیرد کیرب  عنروان    این ااراو 

منظور بر   و  کنردیعمرل م  یانر یمطالع  عوامل ام  یبرا

درد.   یدر سرطش سراامان معرفر  یورافن  رشیمطالع  پذ

کند ک  ممکرن یم ییرا دناسا منظرس     TOEااراو   

اطالعرا    یفنراور  یاا نروآور  یاست در استفاده سراامان

دربردارنده ی، ورافن منظر -1(: Lin, 2014) بگذارد ریتأر

 رأریتر  رشینوآوران  است ک  برر احتمرال پرذ  یهایژگیو

نفرو  و   یبررای  نسااوکار سااما  ی،ساامان  منظر  -2دارند.  

منظرر  -3. کندیم  یدرون ساامان را بررس  یانتشار نوآور

کر  در آن، سراامان،   یاعبار  اسرت اا عرصر   ،یطیمح

و برا صرنعت،   دهردیم  انجام  وکار خود راو کسب  تیفعال

میری و ا)سرلیمانی و دولت در ارتباط است  انیرقبا، مشتر

 (.1397همکاران، 

 مردد یمجموعه فاز

و   تیقطعب  عدم  یدگیرس  یبرا  یفاا  یهامجموع 

مررورد اسررتفاده قرررار  رندگانیگمیابهررام در نظرررا  تصررم

مسرائل مربروط بر  تضراد در   یحال، برا  نی. با ارندیگیم

و   ارهرایمع  یهنگام ربت نظر برا  رندگانیگمینظرا  تصم

کر  بر  انردااه   افتر یتکامل    یمجموع  فاا  کی  ها،ن یگز

 اایبادد، مورد ن  یقو  ی هن  یبا تضادها   مقابل  یبرا  یکاف

 یمناسرب یهایاا تئور یکی(. Acar et al., 2018است )

گرفترر  اسررت،  قرررار یاریمررورد توورر  بسرر اًریررکرر  اخ

و همکراران،   نوردیتی)گ  باددیمردد م  یفاا  یهامجموع 

معمررررول اسررررت کرررر   اری(. در عمررررل، بسرررر1396

 سررئل ،اا م نانیاطمدر صررور  عرردم انرندگیگمیتصررم
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منعکس کرردن   یرا برا  یابان   یدق  ریمتغ  کی  توانندینم

مجموع    ،یمسائل  نیان  ی. برارندیخود ب  کار گ  یهادهیا

و   (2009)  1( توسرط تروررا و ناروکراواHFSمردد )  یفاا

 تیدرو  عضرو  نییمشکل بودن تع  لیب  دل(  2010)تورا  

ها مجراا مجموع  نیا. (Acar et al., 2018دد ) یمعرف

ممکرن   ریاا مقراد  یابا مجموع   تیب  دادتن درو  عضو

( و ب  متخصصان Boltürk., 2016) بادندیم 1و  0 نیب

اصرطالح   نیانرد  نیعبارا  خرود را در بر  دهدیاوااه م

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

اطالعرا  در  تیقطععردم  شینما  یابزار قدرتمند برا  کی

و  نروردیتی)گ درودیکرار گرفتر  م مردد بر  یهاتیموقع

را   یریگمیدر تصرم  دیرترد  توانردیم  و  (1396همکاران،  

 یفراا  یهامجموع   یهابسط  ریطور کامل نسبت ب  سا ب

 یمجموع  فراا کی (.Faizi et al., 2017منعکس کند )

  Xبر     یاسرت کر  وقتر  ℎ𝐴(𝑥)تابا    کی  Xدر    Aمردد  

[ را 1،0مجموعرر  محرردود اا  ریا کیرر دررودیاعمررال م

 1  یاضریررابطر   بر  صرور     توانردیکر  م  ردیگیبرمدر

 دود.  یمعرف

𝐴 = {(𝑥, ℎ𝐴(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋}     (1           )  

ℎ𝐴(𝑥)   عنصرر    یاحتمرال  تیعضو  یهادروx∈X 

 ,Tüysüz & Şimşek) دهدینشان م Aرا ب  مجموع  

را بر  اعرداد   یاصرطالحا  ابران  لیتبد  1(. ودول  2017

 دهدیداده دده نشان م  اسیبا استفاده اا مق  یمثلث  یفاا

(Acar et al., 2018.) 
 

 مردد   یفاز یهامجموعه یبرا   یزبان اسیمق  -1 جدول

 اعداد فازی مثلثی  کد  اصطالح زبانی 

 AHI (7,9,9 ) لعاده باال ااهمیت فوق

 VHI (5,7,9 ) اهمیت بسیار ایاد

 ESHI (3,5,7 ) اهمیت نسبتا باال 

 WHI (1,3,5 ) اهمیت کم 

 EHI (1,1,3 ) اهمیت تقریباً ب  اندااه هم 

 EE (1,1,1 ) دقیقاً برابر 

 ELI (33,1,1/0 ) اهمیت کم اهمیت 

 WLI (33,1/2,0/0 ) اهمیت ضعی  

 ESLI (33/2,0/14,0/0 ) اهمیت نسبتاً کم 

 VLI (2/14,0/0 ,11/0 ) اهمیت بسیار کم 

 ALI (14/11,0/0 ,11/0 ) کامال ًکم اهمیت 

 

 مردد  یفاز کوریو ندایفر

 یکراربرد  یهاکیاا تکن  یکیعنوان  ب   کوریو  روش

MCDM  گسست  برا   یریگمیمسئل  تصم  کیحل    یبرا

گیری مختلر  و نامتناسب با واحردهای انردااه  یارهایمع

 نیر(. اWu et al., 2019درود )متعرارض اسرتفاده می

 یهانرر یو انتخررا  اا مجموعرر  گز یبنرردروش بررر رتب 

حل سرااش راه  افتنی  یکارآمد برا  یمتمرکز است و ابزار

ک  سااش بر    ییمتناقض است، وا  یارهایاا مجموع  مع

متقابرل برقررار   ااا یراست ک  با امت  یانام ف توا  یمعنا

بر اسراس  کوری(. روش وLiao et al., 2014دده است )

 بادردیم  آلدهیحل ابودن ب  راه  کیاا نزد  یخاص  یژگیو

(. در ایرن روش، 1398و همکراران،  یآبرادکین یعی)دف

ها و ای اا گزین گیرنده با انتخا  اا میان مجموع تصمیم

نیز معیارهایی با ماهیت متضاد، ب  دنبال ووابی است ک  

آل بادد. این تکنیک لیستی اا ترین ووا  ب  ایدهنزدیک

دهررد هررای ساادرری را ارائرر  میحلها و راهبنرردیرتب 

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

گیرنده قادر ب  بیران ترویحرا  خرود نیسرت، ک  تصمیم

1- Torra and Narukawa 
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های حلهمسائل اا را  لنمود بیشتری پیدا کرده و برای ح

حرل مرووهی حل تروافقی، راهکند. راهتوافقی استفاده می

آل نزدیرررک اسرررت و اسرررت کررر  بررر  وررروا  ایرررده

تن حرداکثر گیرندگان آن را ب  دلیرل در برر دادرتصمیم

 پذیرنرردمی مطلوبیررت گروهرری و حررداقل تأسرر  فررردی

 .(1397  ،یری)کاکوان و مد

 یهانرررر یگز یبنرررردکرررر  رتب  دیررررفرررررض کن

)(i=1,2,…,miA  یارهایبا توو  ب  مع  jC    ب  عنروانijf  

 2ب  صور  رابط     iA  یریگداده دده بادد. فرمول اندااه

 .باددیم

𝐿𝒑,𝒊 = (∑ (𝑤𝑗

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑗

−)
𝑝

𝐽
𝑗=1 )

1

𝑝

,            (2)  

1 ≤ 𝑝 ≤ ∞,    𝑖 = 1,2, … , 𝐼 

 

𝑓𝑗ا هسررتند، هوان گزینرر  jwااآنجررایی کرر  
∗ =

𝑚𝑎𝑥𝑖 𝑓𝑖𝑗  و𝑓𝑗
− = 𝑚𝑖𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑗  بیشرررترین و کمتررررین

 یبنردرتب   الگروریتم  هستند.  jCدر تابا مثبت    iAاراش  

ویکور با اطالعا  فراای مرردد روش    با استفاده ااسااش  

 بادد:می ریب  درح ا

  : مرردد   ی فراا   ی ر ی گ م ی تصرم   س ی مراتر   جراد ی ا   -1  مرحل  

برالقوه را    ی ها ن  ی مربوط ب  گز  ی ارها ی مع  رندگان ی گ م ی ابتدا تصم 

  ارهرا ی و اطالعا  در قالب مردد با توور  بر  مع   کنند ی م   ن یی تع 

 دیرابتدا با ، HF-VIKORاستخراج روش    ی . برا گردد ی ارائ  م 

 (. Liao & Xu., 2013دود )  دا ی پ   آل ده ی حل ب  اصطالح ا راه 

و عملگرر   𝑠(ℎ)محاسرب  عملگرر اراش    -2مرحل   

 :هان یگز یابیارا یبرا  𝑣(ℎ)  انسیوار

𝑠(ℎ) =
1

𝑙ℎ
∑ 𝛾𝛾∈ℎ     (3                         )  

𝒗(𝒉) =
𝟏

𝒍𝒉
√∑ (𝜸𝒊 − 𝜸𝒋)

𝟐
𝜸𝒊,𝜸𝒋∈𝒉  (4 )        

حداکثر مقردار   آلدهیحل انوع سود، راه  اریمع  یبرا

با استفاده اا )مردد    یریگمیتصم  سیدر هر ستون اا ماتر

 نر ،ینروع هز  اریرمع  یکر  بررا  یاست، در حرال  (5روابط  

اسررت  (6بررا اسررتفاده اا روابررط ) آلدهیررا مررتیحررداقل ق

(Liao & Xu., 2013.) 

ℎ𝑗
∗ = 𝑚𝑎𝑥𝑖ℎ𝑖𝑗     ,    ℎ𝑗

− = 𝑚𝑖𝑛𝑖ℎ𝑖𝑗  (5   )  

ℎ𝑗
∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖ℎ𝑖𝑗     , ℎ𝑗

− = 𝑚𝑎𝑥𝑖ℎ𝑖𝑗 (6     )  

برررای  𝑄𝑖و  𝑆𝑖 ،𝑅𝑖مقررادیر   محاسررب   -3مرحلرر  

 ا:هبندی گزین ای مختل  و رتب هگزین 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

‖ℎ𝑗
∗ −ℎ𝑖𝑗‖

‖ℎ𝑗
∗ −ℎ𝑗

−‖
⁄          

     , 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚 (7)                             

𝑅𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑗𝑤𝑗
‖ℎ𝑗

∗ −ℎ𝑖𝑗‖

‖ℎ𝑗
∗ −ℎ𝑗

−‖
⁄           

, 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚     (8                        )  

ام اا i نرر یگز یفاصررل  نسررب انگریررب  iS یسررودمند

 انگریرب iR  یمانیو مقدار پشر  باددیم  آلدهینقط  ا  یدور

 آلدهیررنقطرر  اام اا فاصررل  i نرر یگز یتیحررداکثر نارضررا

 .باددیم

 درودینشران داده م  Qک  برا نمراد    کوریو  داخص

 .دودیمحاسب  م ن یهر گز یبرا 9طب  رابط  

 𝑄𝑖 = 𝑣
(𝑆𝑖−𝑆∗)

(𝑆−−𝑆∗)
+ (1 − 𝑣)

(𝑅𝑖−𝑅∗)

(𝑅−−𝑅∗)
           (9 )  

𝑆∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑆𝑖    , 𝑆− = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑆𝑖                  (10)    

𝑅∗ = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑅𝑖   , 𝑅− = 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑅𝑖    (11         )  

 را دادت  بادد.   ر ی ا   ط ی اا درا  ی ک ی   د ی حل سااش با راه 

𝑄(𝐴(2)) ال (   − 𝑄(𝐴(1)) ≥
1

𝑚−1
و  𝐴(1) کر     

𝐴(2)    ادند. ب ای اول و دوم می ه در لیست مرتب دده گزین 

 )  𝐴(1) باید بهترین رتب  در𝑆𝑖   و𝑅𝑖 .بادد 

در    درود ی م   ده ی قابل قبول نام   ب ی ضر   ک ی عنوان  درط )ال ( ب  

 .دود ی م   ده ی قابل قبول نام   دار ی ک  درط ) ( پا  ی حال 

امران قابرل طور همدو درط ب   نیا لب ا  متأسفان 

 یهرااا راه حل  یامجموعر   ن،یبنرابرا  ؛سرتندین  یابیدست

روش  یبرا یاساس  تیک  اا اهم  ند،یآیسااش ب  دست م

 (.Liao & Xu., 2013برخوردار است ) کوریو

برا   Mدرط ال  برقرار نبادرد حرداکثر مقردار    اگر

 .دودیم یبررس  12توو  ب  معادل  

𝑄(𝐴(𝑀)) − 𝑄(𝐴(1)) <
1

𝑚−1
   (12        )  

( 2( و )1) یهانر یدررط   برقررار نبادرد، گز  اگر

 .سااش هستند یهاحلراه

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 20

https://iueam.ir/article-1-1781-fa.html


 1400 پاییز  ،دشموسی دماره /دهری مدیریت و رررررررر اقتصادررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  152

 

 های تحقیقیافته  -5

عوامرل مرثرر برر   ،در بخش نخست با مرور ادبیرا 

مختل  دناسایی ددند. پرس   یهادر حواه  IoT  رشیپذ

دناسرایی عوامرل   یبررا  ،یو تجرب  ینظر  یمبان  یاا بررس

ونقرل حمل  سرتمیدر س  ایادر  نترنرتیا  رشیمثرر برر پرذ

 یحاصرل اا مطالعر  مقراال  قبلر  جینتا  ،یهودمند دهر

و   یررمختلرر  بررا تطب یهانرر یدر ام  IoT یریکررارگ برر

استخراج دده   2منبا مطاب  ودول    نیاا اند  ییهمگرا

بدین منظور سعی دد تا با الگروگیری اا تحقیقرا  است.  

بررا و انطبرراق آنهررا   Iotکررارگیری  پیشررین در امینرر  برر

ونقررل حمل بر  بررسری ایرن عوامرل در  TOEاراراو  

عوامرل مرثرر  براین اساس.  ی پرداخت  دودهودمند دهر

 ،، سرراامانی و محیطرریفنرراوریبرر  سرر  دسررت  عوامررل 

را    یااراو  واما تحق  کیاساس توسع     وبندی  طبق 

در   Iot اتخرا  یدهد و عوامل مرتبط با آمرادگیم  لیتشک

ریر این عوامل ب  کمک أ و میزان ت  دده  مشخص  طبق هر  

 .دد  یدهنام  سنجابزار پرسش

 IoT  رشی عوامل مؤثر بر پذ  -2جدول 

 منابع کد عوامل مؤثر  

عوامل  

 فنی

 پیچیدگی 
Complexity 

 

A1 

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

(2011), Satar & Ali, (2019) 

 سااگاری 
Compatibility 

 

A2 

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) 

 مزایای کسب دده

perceived benefit 
A3 

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 

al. (2018), AlHogail (2018), Tu, (2018), Satar & Ali, (2019), (  1396سعیدی و همکاران)   

 توانایی مالی 
Financial capability 

 

A4 

Seymour et al., (2007), Luo et al.,(2007), Fazel et al., (2011), Lin et al., 

(2016), Tu, (2018), Satar & Ali, (2019), ( 1398ارگر) . 

 های فناوری ایرساخت

 Technology infrastructure 

 

A5 

Seymour et al., (2007), Chan et al. (2012), Whitmore et al., (2015), Hsu & 

Yeh, (2017),  ( 1398ارگر) (1399ندی و همکاران )درامی  ,  

 ITتخصص 
IT expertise 

 

A6 

Seymour et al., (2007), Xu (2014), Palacios-Marqués et al. (2015), Hsu & 

Yeh, (2017), ( 1398ارگر )  . 

عوامل  

 ساامانی 

 اندااه درکت 
Firm size 

 

A7 

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

(2019) 

 حمایت مدیران 
Top management support 

 

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) 

 اعتماد 
Trust 

 

A9 

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

( 2017و همکاران)  

 دانش فنی
Technical knowledge 

 

A10 
Fazel et al. (2011), Lin et al., (2016)  

 مقاومت کارمندان
Employee Resistance 

 

A11 
Seymour et al., (2007), Lin et al.,(2016) 

 آمادگی ساامانی 
Organisational readiness 

 

A12 
Seymour et al., (2007), Chan et al (2012), Hsu & Yeh, (2017) 

 دده کارگیری درک ب آسانی 
Perceived ease of use 

 

A13 

Lee, (2009), Gao & Bai., (2014), Mital et al., (2018), AlHogail (2018), 

همکاران سعیدی و  (1396 )  

 تأریر اوتماعی 
Social influence 

 

A14 

Chan et al. (2012), Gao & Bai., (2014), AlHogail (2018),   و سعیدی 

(  1396همکاران)  

عوامل  

 محیطی

 فشار رقابتی )خاروی( 
Competitive pressure 

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) 

 uncertainty A16 Lin et al., (2016), Fazel et al., (2011) قطعیتعدم 

 حمایت دولت
Government support 

 

A17 

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

et al., (2012), Satar & Ali, (2019) 

 امنیت 
Security 

 

A18 

Seymour et al., (2007), Lee, (2009), Chan et al (2012), Xu (2014), Hsu & 

Yeh, (2017), AlHogail (2018), (1398ارگر )  (1399ندی و همکاران )درامی ,  

 Performance risk A19 Lee (2009), AlHogail (2018)  ریسک عملکردی
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طبرر  نام  هررا اا پرسررشآوری دادهبرررای ومررا

اسرتفاده درد   1اصطالحا  ابانی تعری  دده در ودول  

های پیشرین اسرتخراج درده های آن اا پژوهشک  گوی 

 یسرابق  کرارکاردرناس برا    8  نینام  برپرسش  نیبود، ا

برا اردرد و براالتر و  یکاردناس  ال یده سال و تحص  یباال

 و هودمندسرراای آن،ونقررل مباحررز حمل تخصررص در

  نام  سعی دد همردد. برای تعیین روایی پرسش  ایتوا

ها اا ادبیا  موضوع تهی  دود و بر  سرما و نظرر پرسش

متخصصان مربروط برسرد ترا اعتبرار نظرری یرا قضراوتی 

   پژوهش افزایش یابد.

اصطالحا    لیها و تبدنام پرسش  یآوراا وما  بعد

مردد، پرس اا محاسرب  عملکررد و   یفاا  اسیب  مق  یابان

دسررت آوردن ها و ب آل گزینرر ا سررطش ایرردهفاصررل  ا

حررداقل  ( وiSگروهرری ) های حررداکثر مطلوبیررتدراخص

 هابندی نهرایی گزینر رتب ،  Q( و مقدار  iRتأس  فردی )

برر ایرن    ؛ انجرام درد   3فاای کردن مطراب  وردول  بعد اا دی 

 . دود ی عنوان بهترین گزین  انتخا  م ب    Qکمترین مقدار    اساس 

 

 IoTبندی عوامل مؤثر بر پذیرش رتبه   -3جدول 

Q Q Q Q Q  رتب Q  R S  عوامل 

1 V= 8/0 V= 6/0 V= 4/0 V= 2/0 V= 5/0 V= 

926/0 941/0 956/0 970/0 985/0 18 963/0 167/0  678/0  A1 

049/0 102/0 156/0 210/0 264/0 7 183/0 070/0  130/0  A2 

001/0 008/0 016/0 023/0 031/0 2 020/0 030/0  101/0  A3 

507/0 606/0 704/0 803/0 901/0 16 754/0 167/0  417/0  A4 

066/0 099/0 133/0 167/0 200/0 5 150/0 058/0  141/0  A5 

0 0 0 0 0 1 0 024/0  100/0  A6 

124/0 163/0 202/0 241/0 280/0 8 221/0 070/0  177/0  A7 

0122/0 077/0 142/0 208/0 273/0 6 175/0 072/0  108/0  A8 

190/0 255/0 320/0 385/0 450/0 11 352/0 098/0  219/0  A9 

026/0 065/0 104/0 143/0 181/0 4 123/0 056/0  116/0  A10 

561/0 619/0 676/0 737/0 790/0 15 704/0 144/0  451/0  A11 

067/0 085/0 103/0 121/0 139/0 3 112/0 047/0  142/0  A12 

1 1 1 1 1 19 1 167/0  724/0  A13 

405/0 441/0 477/0 513/0 549/0 12 495/0 108/0  353/0  A14 

517/0 614/0 710/0 807/0 903/0 17 759/0 167/0  423/0  A15 

346/0 476/0 607/0 738/0 869/0 13 673/0 167/0  316/0  A16 

090/0 153/0 215/0 278/0 341/0 9 247/0 082/0  156/0  A17 

540/0 594/0 647/0 701/0 754/0 14 674/0 139/0  437/0  A18 

190/0 245/0 300/0 356/0 411/0 10 328/0 091/0  219/0  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 

رتب 
ی 
بند
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 vمررردد  یفرراا کرروریدر روابررط روش و نیهمچنرر
عنروان وان اسرتراتژی اکثریرت معیارهرا یرا بیشرترین  ب

 یااامطلوبیت گروهی تعری  دده است ک  محاسبا  بر 

 انجام دده است. 3مطاب  ودول   vمختل    ریمقاد

در رتبر    Q=0برا    ITتخصرص    نتایج نشران دادنرد

کسرب   یایرقررار دارد و درک مزا  یبنردرتب   نینخست ا

و   019/0  ریبرا مقراد  بیربر  ترت  یساامان  یدده و آمادگ

در   IoT رشیدر پررذ یبعررد تیرردو عامررل بررا اهم 112/0

ترتیب . بردینباددیم یونقل هودمند دهرحمل  ستمیس

 اایررنونقررل دررهری در حمل  IoTبرررای اورررای سیسررتم 

اطالعرا  وورود   یفناور  و متخصصان  کارکنان  ایادی ب 

هرا متخصرص داده  لیرتنها در تحلخواهد دادرت کر  نر 

مختلرر   یهاهررا را در ونبرر داده تواننرردببلکرر   بادررند

نادرست ممکرن   لیوتحل یبا تجز  در واقا  .ندیاستفاده نما

 نیرامنجر درود.    ونقلسیستم حملاست ب  سوءعملکرد  

 شیرا افرزا  ITمتخصصان    یخود تقاضا برا  مسئل  ب  نوب 

 برر  حررواه دیررود  IT انبررا ورود کارکنرر .خواهررد داد

کر  بر    یآن دسرت  اا افرراد  یکار برا  ی، فضاونقلحمل

حرال   نیربرا ا.  درودیکواک م  ندنکیکار م  یسنت  وهید

 کنررد تررا سیسررتمکمررک می  IoT اتخررا  یایرردرک مزا

فراهم کند. عامرل   IoTونقل درایط را برای اورای  حمل

سرطش   یهایاا آن است ک  نگران  یحاکآمادگی ساامانی  

نا ا( ممکن است مرن یدر مورد هز  ی)مانند نگران  یساامان

دلیرل ابتردا بایرد سیسرتم و بر  همین  دود  IoT  رشیپذ

ونقل آمادگی الام برای پذیرش را برا درک مزایرای حمل

 یهادسرتگاه ریربرا ورود گسرترده و فراگآن دادت  بادد.  

IoT  و   کیربر  لحراظ تراف  یب  بااار مصرف، فشار مضاعف

امرر   نیروارد خواهرد آمرد. ا  یوهان  نترنتیبر ا  یدسترس

 یو ارتقرا  یسرامانده  یبررا  یتووهمستلزم ترالش قابرل

حاصرل   نرانیاطم  دیبا  نیاست. بنابرا  یفعل  یاستانداردها

اسرتانداردها و   العرا ،اط  یفناور  یهارساختیگردد ک  ا

 یهایاامنرردین یدرربک ، پاسررخگو یترریامن یهاوهیدرر

ک  این عوامل اا دیگر   خواهد بود IoT  یمتناسب با نوآور

 بادند.بندی میعوامل با اهمیت در رتب 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

استفاده  یاطالعا  برا  یهودمند اا فناور  یدهرها

دررهروندان اسررتفاده  یکررار و انرردگ ا ،یرراا عمل نرر یبه

 یبرر انردگ یاعمرده ریرأ ونقل هودمند تر. حملکنندیم

ترررین و . مهمگررذاردیدررهروندان و اقتصرراد کشررور م

سرت کر  ا ونقل هودمند آنترین کار سیستم حملاصلی

در امررران  یده،ونقرررل را بهبرررود بخشرررسیسرررتم حمل

ها اا وویی دررده و باعررز دررود کرر  ورران انسررانصرررف 

ای محفوظ بماند، همچنین کیفیت انردگی خطرا  واده

هرای تجراری و بر  فعالیت  کنردایست را تقویت  و محیط

ها و با فراهم کرردن فرصرت  IoTاده اا  رون  بخشد. استف

ونقرل حمل  نردایکمک خواهرد کررد ترا فر  اریبس  یایمزا

در   ایادر  نترنرتیا  یریکرارگ دود. با ب  ترن یتر و بهراحت

هررا و هررا و وادهدر راه ونقررل خصوصرراًحمل سررتمیس

و   ایبرا ادر  تروانیم   یرنقل  لینهفت  در وسرا  یهاستمیس

ونقرل هودرمند ارتبراط حمل  سرتمیعناصر مووود در س

انجرام  قرا یر تحقبیشتد. کر تیریبرقرار کرد و آنها را مد

اا ونقرل  حمل  سرتمیس  یدسرااهودمن  یدده در راسرتا

( 2015( گروئرو و همکراران )2014)  1یگرائو و براقبیل  

 ،(1394)  یخی( و مشرا1395)  یو محمرد  کرمداهیحاو

 نیاا عوامرل مرثرر، ارتبراط بر  یتعداد محردود  لیب  تحل

 نر یام نیردر ا یفیو توصر یارائ  مردل مفهروم  ایعوامل  

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

( نیز بر  روابرط برین عوامرل سراامانی، 2016همکاران )

بررا اسررتفاده اا معررادال    IoTمحیطرری و فنرراوری اتخررا  

ترتیب اکثر تحقیقرا  مطالعر  بدینساختاری پرداختند.  

ونقل هودرمند توصریفی بروده و بر  دده در امین  حمل

بررسی روابط بین عوامل با استفاده اا معادال  ساختاری 

انرد. در ایرن پرژوهش دررایط در درایط قطعری پرداخت 

کارگیری محیط فاای مردد لحاظ درده قطعیت با ب عدم

ونقل درهری م حملبندی عوامل با توو  ب  سیستو رتب 

 استان سمنان انجام گرفت  است.

 
1- Gao and Bai 
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 یونقل درهرمقال  ب  مسئل  حمل نیدر اهمچنین  

 یورانب  مشرکال پرداخت  درده اسرت کر  باعرز برروا  

انتشرار   ک،یتراکم تراف  ،یمسائل اقتصاد  لیاا قب  یمختلف

2CO   دودیمصرف سوخت در کشور م  شیافزا  ژهیوو ب .

 نیتررمهم   یرتحق  ا یرابتردا برا مطالعر  ادب  منظورنیبد

ونقررل حمل سررتمیدر س  IoT رشیعوامررل مررثرر بررر پررذ

عامرل اا   19اساس    نیددند، بر ا  نییتع  یهودمند دهر

 ت،یرکسب درده، امن  یایمزا  ،یسااگار  ،یدگیچیومل  پ 

 اب و... مطر  ITتخصرص    ،یفنراور  یهارساختیاعتماد، ا

 یانام ددند. در مرحلر  بعرد پرسرش  ییدناسا  2ودول  

 نیرو نظر کاردناسان درباره ا  یعوامل طراح  نیبراساس ا

عوامل با استفاده اا   نیا  یبندتیو اولو  یآوروما  ،عوامل

 مردد انجام دد.   یفاا کوریروش و

 نینخست ا  تیدر اولو  ITنشان داد تخصص    جینتا 

 کیراسرت    یضررور  بیترتنیقررار دارد و برد  یبندرتب 

کمرک بر  مشرکال  در   یگروه متخصرص بررا  ایدخص  

 یدسررترس بادررد کرر  دارا در  IoT یاسررتفاده اا ابزارهررا

 یاوررا  یاطالعرا  بررا  یفنراور  نر یدر ام  یتجرب  کراف

ونقررل کرر  های حملبادررد و برر  سرراامان  IoT یفنرراور

دررود کرر  اا ای در ایررن امررر ندارنررد توصرری  میتجربرر 

د تا بدین وسریل  اا برروا متخصصان باتجرب  کمک بگیرن

عامرل مرثرر   نیخطاهای پرهزین  ولروگیری درود. دومر

 یکسب دده توسرط کراربران برالقوه فنراور  یایمزادرک  

IoT  یریکرررارگ اا آنجاکررر  بررر .بادررردیم IoT   باعرررز

 نیز ونقل دده وحمل  ستمیس  ییبهبود کارا  ی وساادفاف

سرربب و  دهرردیرا کرراهش م یانسرران یرویررن نرر یهز

 شیباعرز افرزا  نیو همچنر  دودیدر وقت م  ییووصرف 

دود، یافراد وامع  م  یاندگ  یخروو  ای  تیفیک  ریاشمگ

کاربران برالقوه در   یبرا IoTاتخا     یایمزا  دودیم   یتوص

اتخرا  آن   ل یوسر  نیونقل بااگو دود تا بردحمل  ستمیس

 نیسروم  ی،ساامان  ی. آمادگردیتر انجام گو راحت  ترایسر

 یدر واقرا رونرد اوررا  بادد،یم  یبندعامل مثرر در رتب 

ها طرول بکشرد. سال  تواندیهودمند م  یونقل دهرحمل

برا  تواننردیونقرل درهرها محمل نیحرال، مسرئول  نیبا ا

 یهاتیاا قابل  یدروع ب  کار کنند، برخ  یساامان  یآمادگ

 کیو اساس    ینصب کنند تا پا  زیونقل هودمند را نحمل

بررای دسرتیابی بر    نیکنند. همچن  جادیبرنام  کامل را ا

ونقل هودرمند، بر  تمامی مزایای حاصل اا سیستم حمل

با ایجاد اتحاد و توافر  برین   دودیم  شنهادیپ   نمتخصصا

اندرکاران امر و دررکای طررح اا وملر  مسرئولین دست

 کنندگان اطالعا ، مجریرانای، تأمینریزی منطق برنام 

ونقل و کلیر  مسرافران، ترالش کررده و حمل  هایناوگان

 حامی و مدافا آن بادند.

 یتوسرع  و طراحر  کی  یساامان IoTاگرا  توسع   

را  IoT  دتوسرع یها بااست، اما اکثر سراامان  دینسبتاً ود

 ا یررخررود، بهبررود عمل کینقشرر  راه اسررتراتژ یبررر رو

 دیرو ارائ  محصوال  ود  یتجار  دیود  یهاخدما ، مدل

برر   یمبتن  دیها باتالش  نیو خدما  متمرکز کنند. هم  ا

قرررار گرررفتن  ریتحررت تررأر یگواضررش اا اگررون یریتصررو

توسط عوامل ملموس و عوامرل نامشرهود  IoT  یهابرنام 

هستند و اا هم    ندهیآ  یهودمند دهرها  یبادد. دهرها

هودمندسرراای نظررر کررامالً هودررمند خواهنررد بررود. 

بادرد. های هودرمند میتوسع  دهر سااامین ونقل  حمل

 نقرل،ودود با هودمندساای حملپیشنهاد می  نرایمدب   

و  ریررتعم یااهررایعملکردهررا را بهتررر نظررار  کننررد، ن

را ک    یمشکالت  یدیکنند و منابا کل  یریگیرا پ   ینگهدار

ونقرل کاردناسران حمل کنند. ییاصالح دوند دناسا دیبا

تلفررن  یهایاسررتفاده اا گودرر شیارررر افررزامعتقدنررد در 

نررر   ،یمجرراا یو فضررا ینترنترریا یهایهمررراه، تاکسرر

ب  خودروسرااان   ل یوسنیاست بد  افت ی  شیتصادفا  افزا

 یایرراا مزا نرر یبه اسررتفادهوهررت  دررودیم شررنهادیپ 

ونقل، هماننرد خودروسرااان حمل  ستمیس  یهودمندساا

ک  مجهرز  ندینما دیهودمند تول ییموف  وهان خودروها

 ،یامراهواره ویراتصرال بر  راد ییبرا توانرا  ییهاب  دستگاه

تلفرن   یهاو استفاده اا برنام   شیو صدا، نما  دئویپخش و

خطرر   ل یوس  نیبد  ابادند، ت  یاماهواره  یهودمند، راهبر

تصادفا  بر ارر کاهش دقرت بر  ولرو را کراهش دهنرد. 

کارگیری ب  اتوانند بونقل میهمچنین مدیران حواه حمل
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IoT  های مصررف انرر ی ونقل در هزین در سیستم حمل

 ینردگیکاهش مصرف سوخت و آالوویی نموده و باصرف 

 یهاسرتمیس  ایست کمک نمایند.ب  حفظ محیطخودرو  

ها و هشدارها تا اعالن  دهندیاوااه م  مدیرانهودمند ب   

 رهایمس  تیدر مورد وضعو  رانندگان ارسال کنند    یرا برا

امرردادگران  یبرررا نیگزیوررا یرهایمسرر شررنهادیپ  ایرر

 .نمایندارسال  ا  مفیدیاطالع  ،یاضطرار

 دیگررراا  دررودیم شررنهادیپژوهشررگران پ  ریسررا برر 

 یو اا اعرداد فراا  سیماننرد تاپسر  یبندرتب   یهاکیتکن

اسررتفاده اا روش . نردیاسرتفاده نما یخاکسرتر ،یدرهود

 نیبرر نشیانتخررا  و گررز یمررردد برررا یفرراا کرروریو

 یهادر سراامان IoT دهنرده خردما ارائ  یهاسراامان

 ریابرر  سرر شررنهادیپ  گرررید نیمأ ترر رهیررمختلرر  و در انج

را بر     یرتحق  نیرا  تروانی. مباددیم  رانیمحققان و مد

 نیبر یسرنت  نیترأم  رهیونقل مانند انجمسائل حمل  ریسا

گسرترش داد کر    انیو مشرتر  کنندگاننیها، تأمکارخان 

روا اساس ب  نیبر ا دیبا یبندعوامل و رتب   صور   نیدر ا

 اایراسرب برا مسرئل  ننمت   یدق  لیوتحل یدوند و ب  تجز

 .باددیم

و مهرم   دیراا اطالعرا  ود  یمقال  دامل برخر  نیا

اما   کندیکمک م  یو نظر  یعمل  ن یاست ک  ب  هر دو ام

دارد. ممکن اسرت  شرفتیپ   یبرا  ییو فضاها  هاتیمحدود

ووود دادت  بادرد کر  مسرئل  را   زین  یگرید  یفاکتورها

مطالع  محردود برودن   نیعمده ا  تی. محدوددنکتر  واما

ها  نامپررر کررردن پرسررش برررای  IoT اهکاردناسرران حررو

  یرتحق یبنداست ک  رتب  نیا گرید  تی. محدودباددیم

 ایرمحدود ب  استان سمنان است و نشانگر فرهنگ بالقوه  

 یبررا  نردهیآ  قرا یتحق  ن،یاست. بنرابرا  یاتعصب منطق 

 نیو همچنر  یمطالعر  کمر  ینمون  بزرگتر برا  یآوروما

 ایر  گررید  یدرهرها  اا  یقاتیتحق  یهادست آوردن دادهب 

 .دودیم  شنهادیمختل  صنعت پ   یهابخش

 

 

 

 منابع   -7

  کیرر تراف  کپارا یکنترل هودمند و  (.  1396)  .نیپرو  ،یوعفر

  ،اردررد یکاردناسرر رسررال   .ایادرر  نترنررتیبا استفاده اا ا

  ی.کادان  دیومش  نیالداثی   یسس  آمواش عالثم
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.  یمهد  ،یحافظ  پوریعل  ؛عقو ی  ،ینوروا  ؛مسعود  ،یدندیرام

کارگیری اینترنت ادیاء   ب ی(. ارائ  الگوی مفهوم1399)

نشررری   های دیجیتررال ایررران،  در خدما  نوین کتابخان 

(،  101)35،  اطالعررا   تیریپژوهشررنام  پررردااش و مررد

693-728.  

  ریرأترر ی  بررسرر (.  1397نور، والل؛ مشررایخی، مجتبرری. )رضائی

با در نظر گرفتن نقش   یبر عملکرد ساامان ایاد  نترنتیا

موردکرراوری )بانررک مهررر اقتصرراد   ای خل  دانشواسط 

فصلنام  علوم و فنون مدیریت اطالعررا ،  استان تهران(. 

4(11  ،)18-1. 

  نترنررتیکارگیری اب موانا    یابیارا.  (1398)  .دمحمدیس  ارگر،

بررر اسرراس یررک رویکرررد    رانیرر ا  یهادر کتابخانرر   ء ایاد

  نشری  پژوهشنام  پردااش و مدیریت اطالعا ،. ترکیبی

34(3  ،)1398-1371.  

امیری،  المرضررا؛ عبرردالهی، علرری؛ ابرروحمزه، مینررا.  سررلیمانی

  یابرران گزاردررگر  یریکررارگ برر   یسررنجامکان(.  1397)

نشری   .  کشور  یاتیساامان امور مال  در  ریپذتوسع   یتجار

 .107-133(،  59)15ی،  مال  یحسابدار  یمطالعا  تجرب

  .(1396)  داود.وحررد ،    ؛رهودنگیتاوفر، ام  ؛ یمهد  ،یدیسع

در    اء یاد  نترنتیا  یفناور  رشیعوامل مثرر در پذ  یابیارا

  انیها )مررورد مطالعرر  مشررترسرراختمان  یهودمندسرراا

ها  سرراختمان  یهودمندساا  ن یفعال در ام  یهادرکت

المللرری پررژوهش در  سومین کنفرررانس بررین(.  در تهران

  علوم و مهندسی.

مجلل، فاطم .    ؛دبهنامیس  ان،یرضو  ؛محسن  ،یآبادکین یعیدف

  یفرراا  طیدر درا  یریگمیتصم  یکم یهاروش .(1398)

 دانشگاه سمنان.  سمنان:  .مردد

عوامل مررثرر بررر    .(1397)  .ال حجت  ی،دیحم  ؛ یفام، قدسفهم

  کیرر دررهر هودررمند بررا اسررتفاده اا    تیریتوسع  و مررد
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