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چکیده
هدف از تحقیق حاضر شناسایی قابلیت های کاربرد اینترنت اشیا3 به منزلۀ یکی از نمادهای فناورِی ارتباطِی پیشرفته در 
گسترۀ نظام اداری یزد است؛ بنابراین، ابتدا با مرور مبانی نظری تحقیق، مهم ترین کاربردهای اینترنت اشیا استخراج و 
سپس، با تشکیل پنل دلفی شامل پانزده خبره و دو دور اجرای فن دلفی، درمورد این کاربردها اجماع حاصل شد. تعداد 
36 قابلیت  کاربرد به دست آمده مبنای تهیۀ پرسش نامه قرار گرفت. پرسش نامۀ طرح شده بین جامعۀ آماری تحقیق توزیع 
شد که شامل کلیۀ مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات دستگاه های اجرایی استان یزد است. به علت 
کوچک بودن جامعه، نمونه گیری انجام نشد. داده ها با نرم افزار SPSS 20 تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی 
اکتشافی حاکی از استخراج ُنه کاربرد اصلی برای اینترنت اشیا در نظام اداری استان یزد است، شامل بهبودبخشی به 
فرایندها و هوشمندسازی آن ها، ارتقادهی به کیفیت زندگی کاری، بهبودبخشی به نظارت، صرفه جویی در انرژی و 
هزینه، کاهش دادن فساد اداری، ارتقادهی به کیفیت خدمات، بهبودبخشی به نظام اطالعات منابع سازمانی، افزودن 
 ارتقادهی به بهره وری. این ُنه عامل درمجموع 70/257 درصد از تغییرپذیری متغیر 

ً
به دقت در خدمت رسانی و نهایتا

اینترنت اشیا را تبیین می کنند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که کاربرد بهبودبخشی به فرایندها و هوشمندسازی آن ها 

بیشترین اهمیت را در میان عوامل دارد. 

واژگان کلیدی: اینترنت اشیا، تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک دلفی، کاربرد، یزد.

مقدمه

یکی از مبانی توسعه در هر جامعه نظام اداری و مدیریت آن است. 
نظام اداری هر کشور در حکم سازمان تنظیم کنندۀ کلیۀ فعالیت ها 
برای نیل به هدف های تعیین شده است که، ضمن برقراری هماهنگی 
بین بخش های گوناگون، بستر مناسب برای حل مسائل و مشکالت 
مردم و ُحسن جریان امور عمومی را فراهم می کند )میرمحمدی و 
حسن پور، 1390(. به موجب این نقش حیاتی است که از نظام اداری 
)رهنورد،  می شود  یاد  حکومت  اجرایی  ماشین  به منزلۀ  کشور  هر 

بین المللی  موقعیت  و  داخلی  وضعیت  به لحاظ  امروزه،   .)1391
زمان  هر  از  بیش  کشور  اداری  نظام  در  تحول  ضرورت  کشورمان، 
دیگری احساس می شود. ازطرف دیگر، تحقق چشم انداز بیست ساله 
مقام  سوی  از  ابالغ شده  اداری  نظام  کالن  سیاست های  اجرای  و 
است  مطلوب  و  مناسب  اداری  نظام  داشتن  مستلزم  رهبری  معظم 
از  یکی  الکترونیک  دولت   .)1390 حسن پور،  و  )میرمحمدی 
ابزارهای توانمندسازی در زمینۀ فرصت سازی توسعۀ پایدار و فراگیر 
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ملی محسوب می شود که ممکن است به تحقق چشم انداز حکمرانی 
در هزارۀ جدید کمک کند )کارگر و فداکار، 1386(. هدف اصلی از 
استقرار دولت الکترونیک بهبود در شیوه، روش و روند اجرای امور 
اداری و کاهش بوروکراسی، تشریفات زائد اداری و درنهایت کاهش 
فساد است )ایران زاده و داودی، 1391(. یکی از ابزارهای تحقق دولت 
در  پیشرفته  فناوری  این  نفوذ  اشیاست.  اینترنت  مقولۀ  الکترونیک 
عرصۀ سازمان و مدیریت به خلق روش های جدید ارتباطی، شیوه های 
نوین تولید و همچنین ارائۀ خدمات و محصوالت جدیدی انجامیده 
)فتحی و صفی، 1388( که به موجب آن ها چالش هایی چون تنوع 
انتظارات مشتريان، روند روبه افزایش کیفیت خدمات، لزوم کاهش 
هزینه های تولید و ارتقای بهره وری تا حد زیادی برطرف شده است 

.)Giotopoulos et al., 2017 درگاهی و همکاران، 1390؛(
 نحوۀ 

ً
امروزه اینترنت اشیا به شدت در زندگی ما تأثیر گذاشته؛ مثال

رانندگی، تصمیم گیری و حتی نحوۀ استفادۀ ما از انرژی را تغییر داده 
است )Florea et al., 2017(. دامنۀ برنامه های کاربردی اینترنت 
اشیا به سرعت در حال افزایش است و هم اکنون چندین حوزه را پوشش 
می دهد: مراقبت های بهداشتی و اجتماعی، امنیت و نظارت، محیط 
 Lanotte( حمل ونقل و تدارکات ،)هوشمند )خانه، دفاتر، شهرها
and Merro, 2018(. با توجه به تنوع کاربردهای بالقوۀ اینترنت 
می شوند  فراگیر  فزاینده ای  به طور  اشیا  اینترنت  فناوری های  اشیا، 
اینترنت اشیا مفهومی است   .)AjazMoharkan et al., 2017(
 در همۀ زمینه های 

ً
 در هر زمینه و عمال

ً
انقالبی که کاربرد آن تقریبا

زندگی روزمرۀ افراد، شرکت ها و جوامع نفوذ کرده است. همچنین، 
به غیر از مصرف شخصی، اینترنت اشیا نیازهای جامعه را بسیار 
نیازهای خاص  خوب تأمین می کند و در حال حاضر در خدمت 
جامعه است )Ahmadkhan and Salah, 2018(. اینترنت اشیا 
قابلیت ارتقابخشی به تعامل اجتماعی و رفع نیازهای شخصی را 
برای  اشیای هوشمند چشم انداز مطلوبی است  از  پر  دارد. جهاِن 
 Whitmore et al.,( مردم  زندگی  و  فرایندهای کسب وکار  بهبود 
2014( که از مهم ترین مزایای آن امکان کنترل اشیا درجهت ارتقای 

زندگی روزمره است )خدمتگزار، 1394(.
و  ادارات  در  را  ساعاتی  اغلب  مردم  امروزی،  مدرن  در جوامع 
شرکت ها می گذرانند. تردیدی نیست که محیط کار تأثیر مستقیمی 
در بازده کاری دارد و، به همین علت، فراهم کردن آسایش و محیطی 
آرام امری است مهم. از سوی دیگر، با ادامۀ بحران انرژی در سراسر 
دنیا و معضل آلودگی زیست محیطی که هر روز ابعاد گسترده تری 
در  صرفه جویی  می کند،  پیدا  توسعه  درحال  کشورهای  در  به ویژه 
به  را  بسیاری  توجه  اداری  ساختمان های  در  انرژی  مصرف  میزان 
خود جلب کرده است. مانند بسیاری از فناوری های بهبوددهنده، 
پدیدۀ اینترنت اشیا نیز به صورت های گوناگونی در زندگی کارمندان 
اثر خواهد داشت. بدیهی است که نفوذ این پدیدۀ جدید فناورانه 
در  بنیادین  و  عمیق  تحوالتی  بتواند  مدیریت  و  در عرصۀ سازمان 

این  از  غفلت  دیگر،  سوی  از  کند؛  ایجاد  سازمان  گوناگون  ارکان 
و  عملکرد  در  نامطلوبی  عواقب  است  ممکن  آینده ساز  فرصت 
هویت سازمان های آینده درپی داشته باشد. از این رو، با توجه به 
اهمیت بحث دولت الکترونیک و نقش بارز اینترنت و اینترنت اشیا 
در تأسیس این نظام اداری کارآمد، مطلوب و شفاف، هدف از این 
در  اشیا  اینترنت  کاربرد  قابلیت های  شناسایی  و  بررسی  پژوهش 
نظام اداری استان یزد است. یافته های این تحقیق ممکن است به 
مسئوالن نظام اداری استان، به ویژه سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کمک کند تا، در 
با عصر اطالعات،  متناسب  ادارِی  نظام  از  الگوی جدید  طراحی 
از این فناوری تأثیرگذار برای تقویت هوشمندسازی نظام اداری و 

سازمان های فعال در آن بهره برداری کنند.

1. مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

1-1. تعریف اینترنت اشیا

تأثیر می گذارد.  ما  زندگی روزمرۀ  از  بزرگی  در بخش  اینترنت 
اشیا  آن  در  که  می نمایاند  را  اینترنت  از  تازه ای  ُبعد  اشیا  اینترنت 
پردازش مجهز می شوند  و  به شبکه  اتصال  قابلیت  به  ما  کنار  در 
مفهوم  برای   .)DileepKumar and Venkateswarlu, 2016(
از  هرکدام  است؛  شده  ارائه  متعددی  تعاریف  اشیا  اینترنت 
پژوهشگران به زعم خود به تشریح آن پرداخته اند. اما به طور کلی 
ارائه شده  مفاهیم  مشترک  نقطۀ  و  دارند  شاکله  یک  تعاریف  همۀ 
بدون  هم  به  آن ها  اتصال  و  فیزیکی  اشیای  دیجیتالی شدن  همان 
صاحب نظران،  برخی  نظر  به  است.  مکان  و  زمان  محدودیت 
اینترنت اشیا شبکه ای از اشیای فیزیکی است که در آن هر شیء 
اشیا  اینترنت   .)1394 )خدمتگزار،  می یابد  هویت  برچسبی  با 
خدمات  که  است  اطالعاتی  جامعۀ  برای  جهانی  زیرساختی 
از  استفاده  با  مجازی  و  فیزیکی  اتصاالت  به وسیلۀ  را  پیشرفته 
دراختیار  توسعه  درحال  و  موجود  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
به  دارد  اشاره  اشیا  اینترنت   .)Alam et al., 2016( می گذارد 
از طریق  تعیین شده  پروتکل های  براساس  اینترنت  با  ارتباطی  هر 
ارتباطات  و  اطالعات  انتقال  برای  اطالعات  سنجش  تجهیزات 
با  اشیا  که همان شناسایی   )Patel, K. and Patel, S. 2016(
اشعۀ  اسکنر،  جهانی،  موقعیت یاب  سیستم  رادیویی،  فرکانس 
مادون قرمز و دستگاه های سنجش اطالعات گوناگون برای کسب 
را  اشیا  اینترنت   .)Cho et al., 2013( است  اطالعات  تبادل  و 
می توان به صورت چتری تصور کرد که انواع اشیایی مثل تلفن های 
هوشمند، کنتورهای هوشمند، ماشین های مستقل و ساختمان های 
 Berat( متصل  به  اینترنت را پوشش می دهد و به هم وصل می کند
بخشی  به  خود  اشیا  اشیا،  اینترنت  در   .)Sezer et al., 2017
 .)Al-Turjman et al., 2017( می شوند  تبدیل  اینترنت  از 
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ویژگی های اساسی اینترنت اشیا، که باعث کاربرد روزافزون آن در 
حوزه های گوناگون شده است، عبارت اند از: 

ــ  اتصال متقابل: هر شی ء قابلیت این را دارد که، با زیرساخت 
اطالعات و ارتباطات، با اشیای دیگر ارتباط برقرار کند؛

خدماتی  ارائۀ  قابلیت  اشیا  اینترنت  اشیا:  با  مرتبط  خدمات  ــ  
سازگاری  برقراری  و  خصوصی  حریم  از  محافظت  مانند  دارد  را 

معنایی بین چیزهای واقعی و چیزهای مجازِی مرتبط؛

ناهمگون هم  اینترنت اشیا، حتی دستگاه های  ــ  ناهمگونی: در 
با  گوناگون  شبکه های  و  سخت افزاری  سیستم عامل های  به وسیلۀ 

هم ارتباط برقرار می کنند؛

ــ  تغییرات پویا: وضعیت دستگاه ها به صورت پویا از جنبه هایی 
مانند اتصال یا قطع ارتباط، مکان و سرعت تغییر می کند؛

ــ  مقیاس: تعداد دستگاه هایی که مدیریت می شوند و با یکدیگر 
از  بزرگ تر  یک  مرتبه  و حداقل  زیاد  بسیار  می کنند  برقرار  ارتباط 

دستگاه های متصل به اینترنت فعلی است؛

و  تولیدشده  داده های  مدیریت  اطالعات:  کارآمد  یت  مدیر ــ  
تفسیر آن ها برای اهداف کاربردی امکان پذیر خواهد بود؛

و  شخصی  اطالعات  ایمنی  تدابیری،  اندیشیدن  با  ایمنی:  ــ  
فیزیکی را می توان تضمین کرد؛

ــ  اتصال: این ویژگی قابلیت دسترسی و سازگاری شبکه را فراهم 
.)Patel, K. and Patel, S., 2016( می کند

1-2. تاریخچۀ اینترنت اشیا
مفهوم »اینترنت اشیا« را اولین بار کوین اشتون،1 عضو انجمن توسعۀ 
فرکانس رادیویی، در سال 1999 مطرح کرد. وی جهانی را توصیف کرد 
که در آن هر چیزی ازجمله اشیای بی جان برای خود هویت دیجیتال 
داشته باشند و به رایانه ها اجازه دهند آن ها را سازمان دهی و مدیریت 
کنند )رضایی نور و مشایخی، 1397(. اشیای برچسب گذاری شده با 
فرکانس رادیویی شناسایی و در ارتباطات اینترنتی استفاده می شوند، اما 
شناسایی اشیا با فرکانس رادیویی یگانه شکل کاربردی اینترنت اشیا 
نیست )خدمتگزار، 1394(. تکامل فناوری در حسگرها و ارتباطات با 
استفاده از برچسب فرکانس رادیویی در کنار پیشرفت های فناوری های 
اینترنت و  اینترنتی و همچنین هم گرایی این دو فناوری، یعنی شبکۀ 
سنسورها، به فراهم آمدن امکانات و چشم اندازهای جدیدی انجامید. 
محققان، با دیدگاه ارتباط مستقیم ماشین و ماشین بر روی اینترنت، 
مزایای استفاده از ماشین آالت بیشتر در اینترنت و اجازه دادن به آن ها در 
وب به منزلۀ شبکۀ وسیعی از دستگاه های خودمختار و خودسازمان ده را 
پیش بینی کردند و، از همین دیدگاه، الگوواره ای با عنوان »اینترنت اشیا« 

1. Kevin Ashton

را مطرح کردند )Whitmore et al., 2014(. اکنون اینترنت اشیا دوران 
کودکی خود را سپری کرده و کاربردها و خدمات متنوع نوآورانه ای برای 
کسب وکارها، افراد و دولت ها فراهم کرده است )قاسمی و همکاران، 
انقالب  چهارم  فاز  دربردارندۀ  اشیا  اینترنت  گفت  می توان   .)1395

اینترنت است )انصاری و همکاران، 1396(.
اشیای  تخمینی  تعداد   ،2013 سال  در  اروپا،  اتحادیۀ  در  فقط 
متصل به هم 1/8میلیارد بود و انتظار می رود تا سال 2020 این میزان 
به 6 میلیارد برسد. این دستگاه های هوشمند قابلیت های بسیاری 
دارند ازجمله در تسهیل حمل ونقل و تدارکات، افزایش تعامالت ما 
با محیط زیست و نیز ارائۀ خدماتی مانند مراقبت های بهداشتی و 
امنیتی )Janecek, 2018(. در جایی دیگر برآورد شده که اینترنت 
اشیا تا سال 2020 به ۵0 میلیارد دستگاه متصل شود و تأثیر بالقوۀ 
به 11/1هزار  میلیارد دالر  از 3/9هزار  تا سال 202۵  آن  اقتصادی 
میلیارد دالر برسد. به طور کلی، اینترنت اشیا اتوماسیون همه چیز را 
 )Fraga-Lamas et al., 2016( در اطراف ما امکان پذیر می کند
، با توجه به رشد دستگاه های سیار، ارتباطات جاسازی شدۀ 

ً
و اخیرا

در همه جا حاضر، محاسبات ابری و تجزیه وتحلیل داده ها در سطح 
 .)Patel, K. and Patel, S. 2016( بیشتر شده است 

ً
جهان عمال

با رشد سریع دستگاه های هوشمند و شبکه های پرسرعت، اینترنت 
اشیا به منزلۀ استانداردی اصلی مقبولیت و محبوبیت وسیعی یافته 

.)Ahmadkhan and Salah, 2018( است 
دستگاه های  و  اشیا  با  همراه  اینترنت  توسعۀ  اخیر،  در سال های 
فیزیکی متصل به هم و نمایش مجازی آن ها روندی روبه رشد داشته 
که، به موجب آن، دامنۀ وسیعی از محصوالت و خدمات جدید بالقوه 
در حوزه های گوناگون تولید شده است )توکلی و همکاران، 1396(. 
ارتباطات،  و  فناوری اطالعات  با گسترش سریع بخش  همچنین، 
بلکه  متصل شده،  اینترنت  به  تلفن های هوشمند  و  رایانه ها  نه تنها 
عینک ها، لنزها، اتومبیل ها، مناطق و... هم از این مقوله دور نمانده اند. 
درواقع، اینترنت به زندگی واقعی ما حمله کرده و دسترسی جهانی 
ما به هر چیز خاصی در زندگی را به  ارمغان آورده است. از این رو، 
اینترنت فعلی به اینترنت اشیا تغییر می کند )Fersi, 2015(. اینترنت 
رشد  همچنین،  است.  اینترنت  آیندۀ  از  جدایی ناپذیر  بخشی  اشیا 
سریع اینترنت اشیا را چهار پیشرفت عمده در فناوری های دیجیتال 
دستگاه های  کوچک سازی  و  هزینه،  کاهش   

ً
اوال می کنند:  هدایت 

و  محرک ها  سنسورها،  مبدل ها،  مانند  قدرتمند  میکروالکترونیک 
 توسعۀ 

ً
 افزایش سرعت و اتصال بی سیم؛ ثالثا

ً
واحدهای پردازش؛ ثانیا

ذخیره و پردازش داده های سیستم های محاسباتی؛ و درنهایت، ظهور 
.)Fraga-Lamas et al., 2016( نرم افزارهای نوین

توجه  مورد  اشیا  اینترنت  گذشته،  سال های  طی  نیز،  ایران  در 
فناوری  از  استفاده کننده  کشور  بیستمین  ایران  است.  گرفته  قرار 
پیشرفتۀ اینترنت اشیاست؛ دست بند الکترونیکی زندانیان، پروندۀ 
الکترونیک سالمت و سامانۀ  هوشمند حمل و نقل و ترافیک و رفع 
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در  اشیا  اینترنت  حوزۀ  در  مطرح  پروژه های  هوا  آلودگی   بحران 
ایران اند )سلیمی و مظلومی فر، 1396(.

1-3. معماری اینترنت اشیا 
اینترنت اشیا به مثابۀ موضوعی داغ و جذاب در زمینۀ شبکه های 
رایانه ای و شبکه های حسگر بی سیم نیازمند نوعی معماری استاندارد 
)معماری اینترنت اشیا( است تا محیطی رقابتی را برای رقبای تجاری 
فراهم  زندگی شان  کیفیت  و  محصوالت  کیفیت  افزایش  درجهت 
را  فناوری اطالعات  ادغام  بر  مبتنی  راه حل های  اشیا  اینترنت  کند. 
دربر دارد که شامل سخت افزار و نرم افزار مورداستفاده برای ذخیره، 
بازیابی و پردازش داده ها و فناوری ارتباطات است )فناوری ارتباطات 
خود شامل سیستم های الکترونیکی مورداستفاده در ارتباط بین افراد 
به عالوه،   .)Patel, K. and Patel, S., 2016( گروه هاست(  یا 
با  را  آن  بتوان  تا  شود  بررسی  دوباره  باید  سنتی  اینترنت  معماری 
چالش های اینترنت اشیا تطبیق داد. اینترنت اشیا باید تعداد بسیار 
زیادی از اشیای ناهمگن را از طریق اینترنت به هم متصل کند. اگرچه 
 از امکانات پهنای بانِد کم برخوردارند، مقدار 

ً
این دستگاه ها عمدتا

زیادی اطالعات را باید ذخیره و پردازش کنند و در قالبی یک پارچه، 
کارآمد و تفسیرپذیر ارائه دهند؛ از این رو، باید معماری ای با الیۀ 
انعطاف پذیر داشته باشند. معماری اینترنت اشیا چهار مؤلفۀ اصلی 
دارد: دستگاه های حساس یا حسگرها )اشیا(، شبکۀ ارتباطی محلی، 
ابراینترنت و کاربردهای اینترنت اشیا. دستگاه های حسگر اطالعات 
را از محیط فیزیکی جمع آوری می کنند. از این داده ها بعدها در قالب 
مراقبت های   حمل ونقل هوشمند، 

ً
مثال ــ  اشیا  اینترنت  برنامه های 

ـ برای ارائۀ خدمات  بهداشتی، کشاورزی هوشمند و نظارت تصویریـ 
دستگاه های  آنکه  به سبب  می شود.  استفاده  مشتریان  به  مطلوب 
اینترنت اشیا به طور کلی با حافظه های بسیار محدود و محاسباتی 
 از خدمات ارائه شده به وسیلۀ 

ً
ذخیره می شوند، در اینترنت اشیا معموال

 Tomovic et al.,( ابر1 برای ذخیره و پردازش داده استفاده می شود
2017(. تاکنون معماری های متعددی برای اینترنت اشیا ارائه  شده 
است. در ادامه، یکی از پرکاربردترین معماری ها، که شامل چهار الیه 

.)Patel, K. and Patel, S. 2016( است، شرح داده خواهد شد

الف( الیۀ اشیا یا الیۀ سنسورها: اولین الیه الیۀ اشیا یا همان الیۀ ادراک 

و  فیزیکی اطالعات را جمع آوری  این الیه، سنسورهای  است. در 
پردازش می کنند، داده ها دیجیتال می شوند و از طریق کانال امن به 

الیۀ شبکه انتقال می یابند.

ب( الیۀ دروازه ها و شبکه ها: در این الیه، داده های تولیدی الیۀ اشیا 

از طریق کانال امن به الیۀ مدیریت خدمات فرستاده می شوند که این 
عمل از طریق فناوری هایی نظیر شناسایی اشیا با فرکانس رادیویی، 

1. Cloud

جی اس ام،2 وای فای، بلوتوث و... ممکن است.

مدیریت  الیۀ  سرویس:  یت  مدیر یا  خدمات  یت  مدیر الیۀ  ج( 

و  نام ها  براساس  را  سرویس  هر  میان افزار  الیۀ  همان  یا  سرویس 
آدرس ها برای درخواست کننده به اشتراک می گذارد. مسئولیت این 
الیه مدیریِت جریان اطالعات )تجزیه وتحلیل اطالعات(، کنترل 

امنیت، مدل سازی فرایندها و مدیریت دستگاه است.

را  این الیه سرویس درخواستی مشتری  برنامه:  یا  د( الیۀ کاربردی 

ارائه می دهد. اهمیت این الیه در قابلیت آن برای ارائۀ سرویس های 
هوشمنِد با کیفیت باال برای رفع نیازهای مشتری است.

1-4. کاربردهای اینترنت اشیا
دامنۀ برنامه های کاربردی اینترنت به  سرعت درحال افزایش است 
کاربردهای  تنوع  به  توجه  با   .)Lanotte and Merro, 2018(
فزاینده ای  به طور  اشیا  اینترنت  فناوری های  اشیا،  اینترنت  بالقوۀ 
فراگیر می شوند )AjazMoharkan et al., 2017(. اینترنت اشیا 
محیط و فضاهای هوشمند در حوزه های گوناگون مانند حمل ونقل، 
ساختمان، شهر، شیوۀ زندگی، خرده فروشی، کشاورزی، کارخانه، 
گردشگری،  و  فرهنگ  کاربران،  تعامل  بهداشت،  تأمین،  زنجیرۀ 
 Patel, K. and( آموزش، محیط زیست و انرژی را دربر می گیرد
Patel, S. 2016(. در ادامه، برخی از مهم ترین کاربردهای اینترنت 

اشیا در حوزه های گوناگون را مرور می کنیم:

کاربردهای اقتصادی: از یک سو، با استفاده از اینترنت اشیا در خانه ها 

به تدریج  حتی  و  کرد  مدیریت  را  انرژی  مصرف  می توان  ادارات  و 
چالش جهانی انرژی را مرتفع ساخت )انصاری و همکاران، 1390(؛ 
از سوی دیگر، فناوری های اینترنت اشیا در بلندمدت قابلیت افزایش 
در  صرفه جویی  امکان  فراهم سازی  و  اثربخشی  تاکتیکی،  کارایی 

.)Fraga-Lamas et al., 2016( هزینه ها را دارند

مناسبی  جایگاه های  هوشمند«  »خانه های  اجتماعی:  کاربردهای 

در   .)Florea et al., 2017( هستند  اشیا  اینترنت  کاربرد  برای 
چنین خانه هایی، استفاده از انرژی و آب، برنامه های کنترل از راه 
می توان  هوشمند  به صورت  را  نفوذ  تشخیص  سیستم های  و  دور 
کنترل کرد )AjazMoharkan et al., 2017(. در مقیاس بزرگ تر، 
کارآمدند.  شهرها  ساختن  برای   

ً
بعضا اشیا  اینترنت  فناوری های 

هدف از استفاده از اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند عبارت است 
پارکینگ  به فضاهای  بر دسترسی  نظارت  ترافیک،  بهبود کنترل  از 
 ،)Elsaadany and Soliman, 2017( هوشمند(  )پارکینگ 
و  اطالع رسانی  هوا،  کیفیت  ارزیابی  پسماندها،  و  زباله  مدیریت 

.)Whitmore et al., 2014( بهبود زندگی شهروندان

2. GSM (Global System for Mobile Telecommunications)
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کاربردهای سالمت: با توجه به فناوری هایی مثل تشخیص هویت 

و قابلیت های ارتباطی در اینترنت اشیا، همۀ اشیا در نظام سالمت 
می شوند  نظارت  و  کنترل  دائم  و...(  دارو  تجهیزات،  )افراد، 
سالمت  وضعیت  بر  نظارت  با   .)1390 همکاران،  و  )انصاری 
بیمار در زمان واقعی )AjazMoharkan et al., 2017( و ارائۀ 
بی سیم  سنسورهای  از  دریافتی  تخصصی  اطالعات  و  داده ها 
بیماران کمک شایانی  بهبود سالمت  برای  بیمارستان،  در  مستقر 
خانه های  مفهوم  شکل گیری  با  همچنین،  می شود.  پزشکان  به 
هوشمند سالمت، که شامل پزشکی از راه دور است، افراد مسن 
و ناتوان می توانند مستقل تر و با اتکای بیشتر به خود زندگی کنند 

.)Mano et al., 2016(

فعلی  معضالت  مهم ترین  از  یکی  یست محیطی:  ز کاربردهای 

سالمت  که  است  پسماندهایی  و  زباله ها  شهرها  و  بیمارستان ها 
با  است.  انداخته  به خطر  را  زیست  محیط  و  جامعه  عموم 
کارآمد  مدیریت  شهر،  و  بیمارستان  در  اشیا  اینترنت  به کارگیری 
و  زباله ها  بازیافت  اقتصادی کردن  الکترونیکی،  پسماندهای 
تقویت  بیمارستانی  و  شهری  حوزۀ  در  الکترونیکی  پسماندهای 
همکاران،  و  )توکلی  می گیرد  قرار  تعالی  مسیر  در  و  می شود 
1396(. بعضی دیگر از کاربردهای اینترنت اشیا در محیط زیست 
آلودگی هوا،  بر  نظارت  زلزله،  زودهنگام  از تشخیص  عبارت اند 
تشخیص آتش سوزی جنگل، تشخیص کیفیت آب، و محافظت 

.)Patel, K. and Patel, S. 2016( از حیات وحش

کاربردهای آموزشی: با نفوذ اینترنت اشیا در آموزش  و پرورش، مربیان 

و محققان می توانند در زمینۀ توسعۀ روش های جدیدی از تعلیم و 
تربیت گام بردارند، و دانش آموزان نیز می توانند دانش را به طور مؤثرتر و 
کارآمدتر کسب کنند )Ajaz Moharkan et al., 2017(. در ادامه، 
به بعضی از خصوصیات دستگاه های اینترنت اشیا اشاره می شود که 
نشان می دهد اینترنت اشیا قابلیت تغییر در شیوه های آموزش را دارد. 
برخی از محصوالت اینترنت اشیا در بازار عرضه می شوند که ممکن 
 
ً
مثال باشند.  داشته  الکترونیک  یادگیری  در  بسیاری  تأثیرات  است 
اسکن میکر1 یک ابزار دیجیتالی است که هر متن چاپی ای را اسکن 
می کند و به دستگاه شما انتقال می دهد و فرایند یادداشت را به صورتی 
باورنکردنی سریع و آسان می کند. برای دسترسی به آن ها، می توان 
 AjazMoharkan et( کدهای کیوآر2 را در کتاب ها جاسازی کرد
al., 2017(. تمرینات آموزشی و شبیه سازی هوشمند، و کالس های 
 Elsaadany and( این حوزه اند  در  دیگر  کاربردهای  نیز  هوشمند 

.)Soliman, 2017

کشاورزی  فعلی  مدیریت  معایب  به  توجه  با  کشاورزی:  کاربردهای 

1. Scanmaker

2. QR (Quick Response)

گلخانه ای، استفاده از فناوری اطالعات برای مدیریت کارآمد و هوشمندانه 
وظیفه ای مهم در زمینۀ اطالعات است. با استفاده از اینترنت اشیا می توان 
و  داد  کاهش  زیادی  حد  تا  را  گلخانه ای  کشاورزی  مدیریت  کار  هزینۀ 
بهره وری تولید را در کشت گلخانه ای بهبود بخشید. اتوماسیون کشاورزی 
قابلیت پاسخ گویی فوری را دارد )Li et al., 2017(. کشاورزی مبتنی بر 
اینترنت اشیا وعده می دهد که مزرعۀ آینده کارآمدتر و مستلزم کار کمتر 
باشد، چراکه اینترنت اشیا این قابلیت را دارد که مسائل بحرانی ای مانند 
واکنش به خشک سالی، بهینه سازی تولید محصول، مدیریت زمین و کنترل 
آفت را بهبود بخشد یا حل کند )Zhang et al., 2018(. با استفاده از 
شبکه های حسگر بی سیم می توان بر عوامل محیطی متعددی مثل دما و 
رطوبت نظارت کرد، که این امر تصمیم گیری درمورد استفادۀ مناسب از 
کودهای شیمیایی را، در لحظه ای مناسب که باعث کاهش هزینه ها و مقدار 
 Foughali et al.,( گیاهان می شود، ممکن می کند  برای  موردنیاز  آب 
2018(. به عالوه، به کشاورزان این امکان را می دهد که، با نظارت بهتر 
و دستیابی به اطالعات دقیق، از فساد و ضایعات زراعی جلوگیری کنند 

.)Patel, K. and Patel, S. 2016(

کاربردهای صنعتی: اینترنت اشیا قابلیت های بسیاری در کاربردهای 

از  برخی   .)Amitangshu and Krishna, 2018( دارد  صنعتی 
تشخیص  از  عبارت اند  صنعتی  حوزۀ  در  آن  کاربردهای  مهم ترین 
 Patel,( نگه داری و تعمیرات ،)گازهای انفجاری و خطرناک )ایمنی
 Sadiku et al.,( حمل ونقل هوشمند ،)K. and Patel, S. 2016

.)Musaddiq et al., 2018( و کاهش مصرف انرژی )2017

2. روش پژوهش

پژوهش حاضر، با توجه به اینکه هدف از آن بررسی و شناسایی 
قابلیت کاربرد اینترنت اشیا در نظام اداری استان یزد است و نتایج 
آن در نظام اداری و سازمان های دولتی این استان کاربرد خواهد 
داشت، از لحاظ هدف کاربردی است. از ُبعد روش، این تحقیق 

توصیفی است و در دستۀ تحقیقات پیمایشی جای می گیرد.
مرور  با  اول،  مرحلۀ  در  گرفت.  انجام  مرحله  سه  در  پژوهش  این 
اشیا  اینترنت  کاربردهای  از  مورد   42 فهرستی شامل  تحقیق،  ادبیات 
تهیه شد. در مرحلۀ دوم، پنل دلفی شامل پانزده خبره تشکیل شد شامل 
اساتید دانشگاه در حوزۀ فناوری اطالعات و نیز افراد باسابقه و تجربه در 
حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، و آشنا به حوزۀ اینترنت اشیا، و با 
موضوع نظام اداری که در دستگاه های اجرایی استان مشغول به فعالیت 
بودند. برای نهایی شدن و حصول اجماع درمورد کاربردهای اینترنت 

اشیا در نظام اداری، تکنیک دلفی در دو دور اجرا شد.
الزم است یادآوری شود که در این تحقیق، شاخِص رسیدن به اجماع 
در پاسخ ها ضریب توافق کندال بود. مقدار ضریب توافق کندال هنگام 
هماهنگی یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبود کامل هماهنگی 
متوقف کردن  دربارۀ  تصمیم گیری  برای  اشمیت  است.  صفر  با  برابر 
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معیار  است.  کرده  ارائه  آماری  معیار  دو  دلفی  دورهای  ادامه دادن  یا 
اول اتفاق نظر قوی میان اعضای پنل است که براساس مقدار ضریب 
اتفاق نظری،  نبود چنین  در صورت  تعیین می شود.  کندال  هماهنگی 
ثابت ماندن این ضریب یا هم گرایی آن در دو دور متوالی نشان می دهد 
متوقف شود.  باید  نظرخواهی  فرایند  و  نیافته است  افزایشی  توافق  که 
معنادارِی آمارِی ضریِب توافِق کندال برای متوقف کردن فرایند دلفی کافی 
نیست. برای پنل های با تعداد بیشتر از ده عضو، مقادیر بسیار کوچک 
ضریب توافق کندال نیز معنادار است )حبیبی، 1386(. ازآنجاکه تعداد 
اعضای پنل در این پژوهش بیش از ده تا بود، برای سنجش میزان توافق از 
معیار هم گرایی ضریب توافق کندال در دو دور متوالی استفاده  شد. نتایج 

دو دور آزمون کندال در جدول 1 آمده است.
از  اشیا، مستخرج  اینترنت  کاربرد   42 از  فهرستی  اول،  در دور 
نتایج  براساس  دور،  این  در  شد.  ارائه  خبرگان  به  تحقیق،  ادبیات 
آزمون دوجمله ای 11 شاخص حذف شد. بنا به پیشنهاد خبرگان، 
10 شاخص اضافه شد و 1 شاخص هم اصالح گردید و فهرستی 
 
ً
شامل 41 سؤال برای اجرای دور دوم تکنیک دلفی تهیه و مجددا
به خبرگان ارسال شد. پس از بررسی و تحلیل داده های دور دوم 5 
سؤال حذف شد و 36 سؤال باقی ماند. ازآنجاکه مقایسۀ ضرایب 
توافق دو دور حاکی از هم گرایی پاسخ هاست، استفاده از تکنیک 
دلفی متوقف شد. حاصل اجرای تکنیک دلفی تدوین پرسش نامه ای 
36سؤالی از قابلیت های کاربرد اینترنت اشیا در نظام اداری استان 

یزد به منزلۀ ابزار اصلی گردآوری داده در مرحلۀ سوم تحقیق بود.
در مرحلۀ آخر، پرسش نامۀ اصلی تحقیق در بین جامعۀ آماری 
توزیع و داده های حاصل از آن تحلیل شد. جامعۀ آماری تحقیق در 
این مرحله کلیۀ مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات و ارتباطات 
دستگاه های اجرایی )سازمان های دولتی( استان یزد شامل 140 نفر 
بود. چون جامعه کوچک بود، نمونه گیری انجام نشد. تعداد 140 
پرسش نامه توزیع و در نهایت 108 پرسش نامۀ کامل تحلیل گردید. 

برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخۀ 20 استفاده شد.

3. یافته های پژوهش

همان گونه که در بخش 2 )روش پژوهش( اشاره شد، حاصل 
در  اشیا  اینترنت  کاربرد   36 درمورد  اجماع  دلفی  تکنیک  اجرای 

نظام اداری استان یزد بود. این کاربردها عبارت اند از: 

1. ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع 
)Amitangshu and Krishna, 2018(؛

 Musaddiq et al.,( خدمت رسانی  در  دقت  افزایش   .2
2018(؛

3. ثبت زمان فعالیت افراد )Whitmore et al., 2014(؛

4. تسریع انتشار اطالعات و ارتقای نظام مدیریت اطالعات 
)Florea et al., 2017(؛

گلوگاه های  )یافتن  اضافی  یا  طوالنی  فرایندهای  یافتن   .5
کاری در فعالیت ها( )نظر اعضای پنل(؛

کاری  فرایندهای  و  کارکنان  عملکرد  بر  نظارت  ارتقای   .6 
)Patel, K. and Patel, S. 2016(؛

Fraga-La-( 7. ارتقای کیفیت نظام مدیریت اموال اداری
mas et al., 2016(؛

)نظر  سازمان  نقلیۀ  وسایل  مدیریت  کیفیت  افزایش   .8
اعضای پنل(؛

9. صرفه جویی در هزینه )Fraga-Lamas et al., 2016(؛

10. کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری )انصاری 
و همکاران، 1390(؛

و  تجهیزات  نگه داری  و  تعمیرات  هزینه های  کاهش   .11
ساختمان های اداری )Patel, K. and Patel, S. 2016(؛

12. مدیریت فضاهای اداری و افزایش بهره وری استفاده از 
فضاهای کاری )Whitmore et al., 2014(؛

 Patel( جّوی  اوضاع  با  روشنایی  سیستم  تطابق   .13
and Patel, 2016(؛

حوزۀ  در  الکترونیکی  پسماندهای  و  زباله ها  مدیریت   .14
اداری و بازیافت آن ها )توکلی و همکاران، 1396(؛

 AjazMoharkan( )...15. ردیابی افراد )مدیران، کارکنان و
et al., 2017(؛

16. ردیابی اشیا )پرونده ها، تجهیزات و...( )ibid.(؛

سطح 

معنی داری

درجۀ 

آزادی

کای

دو

یب  ضر

توافق 

کندال

تعداد 

پرسش نامۀ 

تکمیل شده

تعداد 

پرسش نامۀ 

یع شده توز

یخ  تار

یع توز

پرسش نامه

دور

0/000 41 164/468 0/267 15 15 97/07/07 اول

0/000 40 154/443 0/257 15 15 97/08/01 دوم

جدول 1: اطالعات مربوط به دو دور اجرای تکنیک دلفی
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17. مدیریت ورود و خروج کارکنان )خدمتگزار، 1394(؛

18. بهبود فرایندهای عملیاتی )انصاری و همکاران، 1390(؛

19. بهبود فرایند پیگیری امور ارباب رجوع و نظارت بر آن ها 
)توکلی و همکاران، 1396(؛

 AjazMoharkan( 20. ارتقای کیفیت نظام تدارکات و انبارداری
et al., 2017(؛

21. بهبود مدیریت بحران و شرایط اضطراری )نظر اعضای پنل(؛

22. افزایش امکان ارائۀ آمار دقیق از فرایندها، اتفاقات و... و 
دسترسی به این آمار )نظر اعضای پنل(؛

23. مناسب سازی اوضاع عمومی محیط کار )دما، رطوبت، 
فشار و...( )P Patel, K. and Patel, S. 2016(؛

24. ارتقای شفافیت )انصاری و همکاران، 1390(؛
25. هوشمندسازی و کنترل لوازم اداری از راه دور )ِسرورها، 

تأسیسات و...( )Patel and Patel, 2016(؛

26. مدیریت هوشمند ترافیک کاری با توجه به وضعیت های 
لحظه ای )Ibid.(؛

27. ارسال هوشمند محتوا به کاربران )توکلی و همکاران، 1396(؛

مراجعۀ  به  نیاز  کاهش  و  دور  راه  از  خدمت رسانی   .28
حضوری )همان(؛

اداری  خدمات  دریافت  برای  شهری  سفرهای  کاهش   .29
)AjazMoharkan et al., 2017(؛

عوامل  نفوذ  از  جلوگیری  و  کار  محیط  ایمنی  ارتقای   .30
مخل امنیت )Elsaadany and Soliman, 2017(؛

 Patel, K. and Patel, S.( بایگانی  ایمنی  ارتقای   .31
2016(؛

32. بهبود کیفیت زندگی کاری )Florea et al., 2017(؛

و  پیوسته  به صورت  کارکنان  حیاتی  عالئم  جمع آوری   .33
دوره ای )توکلی و همکاران، 1396(؛

34. ارتقای فرهنگ خودکنترلی و انضباط )نظر اعضای پنل(؛
35. افزایش عدالت در نظام اداری )نظر اعضای پنل(؛

و  مالی  فساد  کاهش  و  اداری  نظام  سالمت  ارتقای   .36
اقتصادی )نظر اعضای پنل(.

اداری،  نظام  در  اشیا  اینترنت  کاربردهای  شناسایی  از  پس 
عاملی  تحلیل  طریق  از  آن ها  از  اصلی  فاکتورهای  استخراج  به 
روی  اکتشافی  عاملی  تحلیل  نتیجۀ  می پردازیم.  اکتشافی 
به  ادامه  در  که  است  خروجی  شامل چندین  36گانه  کاربردهای 
نمونه  کفایت  آزمون  نتیجۀ  اول  خروجی  می شود.  پرداخته  آن ها 

است که در جدول 2 آمده است.

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0/835

Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1906/519

df 630

Sig. 0/000

جدول 2: نتایج آزمون کفایت نمونه

و   0/835 برابر   KMO مقدار شاخص   2 در جدول  ازآنجاکه 
است.  کافی  عاملی  تحلیل  برای  نمونه  تعداد  است،   0/7 باالی 
همچنین، مقدار معنی داری آزمون بارتلت کوچک تر از 5 درصد 
است که نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل 
فرض  و   )1389 قیومی،  فعال  و  )مؤمنی  است  مناسب  عاملی 

شناخته شده بودن ماتریس هم بستگی رد می شود.
نشان  را  متغیرها  اشتراک  میزان  که  است  جدولی  دوم  خروجی 
یک  اشتراک  نمی آید.  اینجا  در  زیاد،  حجم  به علت  ولی،  می دهد 
متغیر برابر مربع هم بستگی چندگانه برای متغیرهای مربوط با استفاده 
اشتراک  مقادیر  چه  هر  است.  پیش بینی کننده(  )به منزلۀ  عامل ها  از 
بهتر  را  باشند، عامل های استخراج شده متغیرها  بزرگ تر  استخراجی 
پایین  استخراجی  اشتراک  مقادیر  دارای  متغیرهای  نمایش می دهند. 

 .)Hakkak and Zare, 2013( را باید حذف کرد )کوچک تر از 0/5(
در این تحقیق، ازآنجاکه همۀ مقادیر اشتراک استخراجی بزرگ تر از 

0/5 است، هیچ یک از متغیرها از تحلیل عاملی حذف نمی شوند.
و  استخراجی  عامل های  تعداد  که  است   3 جدول  دیگر  خروجی 
واریانس تبیین شده براساس آن ها را نشان می دهد. این خروجی حاوی 
سه قسمت است. قسمت اول مربوط به مقادیر ویژه است و تعیین کنندۀ 
عامل هایی که در تحلیل باقی می مانند. عامل هایی که مقدار ویژۀ کمتر از 
 .)Anning-Dorson et al., 2013( 1 دارند از تحلیل خارج می شوند
باعث  آن هایی هستند که حضورشان  تحلیل  از  عامل های خارج شده 
تبیین بیشتر واریانس نمی شود. قسمت دوم مربوط به مقدار ویژۀ عوامل 
استخراجِی بدون چرخش است و قسمت سوم نشان دهندۀ مقدار ویژۀ 
عامل های استخراجِی با چرخش. در این مطالعه، ُنه عامل مقدار ویژۀ 
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مقدار ویژۀ عامل های با چرخش مقدار ویژۀ عامل های بدون چرخش مقادیر ویژه

ل
وام

ع

کل

درصد 

تجمعی 

تبیین 

یانس وار

درصد 

تبیین 

یانس وار

کل

درصد 

تجمعی 

تبیین 

یانس وار

درصد 

تبیین 

یانس وار
کل

درصد 

تجمعی 

تبیین 

یانس وار

درصد 

تبیین 

یانس وار

4/939 13/720 13/720 13/325 37/015 37/015 13/325 37/015 37/015 1

3/704 24/009 10/289 2/181 43/073 6/058 2/181 43/073 6/058 2

2/997 32/334 8/326 1/999 48/625 5/552 1/999 48/625 5/552 3

2/946 40/516 8/182 1/678 53/287 4/662 1/678 53/287 4/662 4

2/552 47/604 7/088 1/542 57/569 4/282 1/542 57/569 4/282 5

2/532 54/639 7/035 1/277 61/117 3/548 1/277 61/117 3/548 6

2/276 60/962 6/323 1/231 64/538 3/420 1/231 64/538 3/420 7

2/186 67/033 6/072 1/051 67/456 2/919 1/051 67/456 2/919 8

1/161 70/257 3/224 1/008 70/257 2/801 1/008 70/257 2/801 9

یانس تبیین شده براساس آن ها جدول 3: تعداد عامل های استخراجی و وار

 70/257 ُنه عامل  این  باقی می مانند.  تحلیل  در  و  دارند  از 1  بزرگ تر 
درصد از تغییرپذیری )واریانس( را توضیح می دهند. الزم است یادآوری 
که  کل  تغییرات  از  نسبتی  باقی مانده،  عامل های  چرخش  در  که  شود 
براساس این ُنه عامل توضیح داده می شود ثابت است )70/257 درصد( 
ولی، برخالف روش بدون چرخش که در آن عامل اول درصد بیشتری 
از تغییرات )37/015 درصد( را تبیین می کند، در روش چرخش عامل ها 
 یکسانی از تغییرات را توضیح می دهند. این 

ً
هریک از آن ها نسبت تقریبا

ویژگی چرخش واریماکس1 است که تغییرات را به شکل یکنواخت میان 
عامل ها توزیع می کند.

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از این است که کاربردهای 
اینترنت اشیا در نظام اداری استان یزد را در قالب ُنه عامل اصلی 
مطالعات  براساس  می توان  را  عامل  ُنه  این  کرد.  تبیین  می توان 
می آید،  ادامه  در  که  شکلی  به  تحقیق،  ادبیات  مرور  و  محققان 

نام گذاری کرد.
عامل اول بهبود و هوشمندسازی فرایندها نام گذاری شد )انصاری 
 AjazMoharkan et و همکاران، 1396؛ توکلی و همکاران، 1396؛
al., 2017; Patel, K. and Patel, S. 2016( که شامل شاخص های 
عامل 13/720  این  است.  و 29   28 ،27 ،26  ،25  ،19 ،18 ،13
درصد از واریانس کل را تبیین می کند. هوشمندسازی فرایندها از طریق 
اطالعات پویا با زمان واقعی و بهینه سازی مسیر حرکت در کوتاه ترین 
سفرهای  کاهش  باعث   )AjazMoharkan et al., 2017( زمان 
شهری می شود. ارسال محتوای هوشمند به کاربر با عملکرد سازمانی 

1. Varimax

رابطۀ مستقیم دارد )توکلی و همکاران، 1396(. براساس بارهای عاملی 
برای  شهری  سفرهای  کاهش  گفت  می توان  عامل،  این  در  گویه ها 
دریافت خدمات اداری و همچنین هوشمندسازی و کنترل لوازم از راه 
دور مهم ترین کاربردها هستند. از این رو، می توان بیان کرد که اینترنت 
اشیا با بهبود فرایندها از طریق هوشمندسازی در روند روبه رشد نظام 

اداری سازمان ها تأثیر فراوانی دارد.
عامل دوم را می توان ارتقای کیفیت زندگی کاری نامید )توکلی و 
 Elsaadany and Soliman, 2017; Patel, همکاران، 1396؛
K. and Patel, S. 2016; AjazMoharkan et al., 2017) که 
شامل شاخص های 8، 30، 31، 32، 33 و 34 است و 10/289 
درصد از واریانس کل را تبیین می کند. ارتقای کیفیت زندگی کاری 
به کارکنان کمک می کند تا سازمان خود را به گونه ای موفق تر و مؤثرتر 
به  سوی هدفش سوق دهند )Florea et al., 2017(. دستگاه های 
نیازهای  و  اجتماعی  تعامل  که  دارند  را  قابلیت  این  اشیا  اینترنت 
چشم انداز  هوشمند  اشیای  از  پر  جهاِن  دهند.  ارتقا  را  شخصی 
زندگی  و  کسب وکار  فرایندهای  بهبود  درنتیجۀ  که  است  وسیعی 
مهم ترین  از   .)Whitmore et al., 2014( می شود  مردم محقق 
روزمره  زندگی  ارتقای  در جهت  اشیا  کنترل  امکان  آن  مزیت های 
است )خدمتگزار، 1394(. دوربین ها و سیستم های زنِگ هشداری 
به مردم کمک می کنند تا در زندگی روزمره در خانه و اداره احساس 
 با تشخیص نقص پنجره ها و درها برای جلوگیری 

ً
امنیت کنند، مثال

از ورود مزاحمان )Patel, K. and Patel, S. 2016(. براساس 
بارهای عاملی گویه ها در این عامل، می توان گفت افزایش کیفیت 
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مدیریت وسایل نقلیۀ سازمان مهم ترین کاربرد است.
 Patel, K. and Patel,( عامل سوم را می توان بهبود نظارت نامید
S. 2016؛ خدمتگزار، 1394( که شامل کاربردهای 6، 17 و 23 
است و 8/326 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. با توجه به 
فناوری هایی مثل تشخیص هویت و قابلیت های ارتباطی در اینترنت 
دائم  و...(  پرونده ها  تجهیزات،  )افراد،  سازمان  در  اشیا  همۀ  اشیا، 
 نظارت بر وضعیت کارکنان در داخل 

ً
کنترل و نظارت می شوند؛ مثال

اداره و بر فعالیت فیزیکی آن ها با استفاده از سنسورهای بی سیم در 
محیط کار )Patel, K. and Patel, S. 2016(، ردیابی پرونده و 
 .)AjazMoharkan et al., 2017( ردیابی پرسنل ممکن می شود
یکی از شاخص های مهم این عامل مدیریت ورود و خروج کارکنان 
خروج  و  ورود  کنترل  در  اشیا  اینترنت  فناوری  از  استفاده  است. 
خودروها و کارکنان مزیت هایی دارد اعم از اصالح و بهبود سرعت 
ارزیابی  در  یک پارچه  سازوکار  فراهم سازی  رهگیری،  در  دقت  و 
به کارکنان و مدیران و کمک  کارکنان، فراهم سازی امکان بازخورد 
و  کارکنان  بهره وری  افزایش  راهبردهای  تعیین  در  میانی  مدیران  به 

مدیریت منابع انسانی )خدمتگزار، 1394(.
عامل چهارم با مباحث صرفه جویی در انرژی و هزینه ها مناسبت 
 Whitmore et al., 2014; 1396؛  همکاران،  و  )انصاری  دارد 
Fraga-Lamas et al., 2016( و شامل کاربردهای 3، 9، 10 و 
11 است و 8/182 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. دنیای 
کسب وکار امروزه به شدت رقابتی شده و هر سازمان یا شخص به 
دنبال صرفه جویی بیشتر است. با افزایش قیمت انرژی ها، فعاالن 
عرصۀ کسب وکار وادار به استفاده از استراتژی های جدیدی به منظور 
صرفه جویی در مصرف انرژی شده اند. این استراتژی ها بیشتر روی 
مصرف  بر  همواره  که  است  شده  باعث  و  متمرکز  انرژی  مصرف 
انرژی نظارت شود. مدیریت انرژی هوشمند از طریق اینترنت اشیا 
در  انرژی  بهینه سازی  و  کنترل  برای  فراهم می کند  مناسب  بستری 
زمینه های گرمایش، تهویه، تبرید، روشنایی، سیستم اطفای حریق 
 کنترل لوازم  از 

ً
و سیستم امنیتی )انصاری و همکاران، 1390(؛ مثال

راه دور از طریق سوئیچ کردن و خاموش کردن این گونه وسایل باعث 
 Patel, K. and Patel,( صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد
S. 2016(. فناوری های اینترنت اشیا در بلندمدت قابلیت افزایش 
کارایی تاکتیکی، اثربخشی، امنیت و ارائۀ صرفه جویی در هزینه ها را 

.)Fraga-Lamas et al., 2016( دارند
و  )انصاری  نامید  اداری  فساد  کاهش  می توان  را  پنجم  عامل 
و  است   36 و   35  ،24 شاخص های  شامل  که   )1396 همکاران، 
7/088 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. فساد اداری از جمله 
مشکالت اقتصادی است که از گذشته تاکنون کشورها، به خصوص 
کشورهای درحال توسعه، با آن درگیر بوده اند. فناوری اطالعات و 
ارتباطات و در امتداد آن فناوری اینترنت اشیا، از منظر بسیاری از 
و  شفافیت  ترویج  برای  مناسب  و  مقرون به صرفه  ابزاری  دولت ها، 

کاهش فساد است. پذیرش اینترنت اشیا منافع بالقوه زیادی درپی 
دارد. این منافع شامل بهبود فرایندهای عملیاتی، خلق ارزش، کاهش 
قابلیت  شفافیت،  نتیجۀ  که  می شود  ریسک  حداقل کردن  و  هزینه 
ایجادشده  انعطاف پذیری  و  مقیاس پذیری  سازگاری،  ردگیری، 

به وسیلۀ اینترنت اشیاست )انصاری و همکاران، 1396(.
است  مربوط  خدمات  کیفیت  ارتقای  مباحث  به  ششم  عامل 
 Fraga-Lamas et al., 2016; Amitangshu and Krishna,(
2018( و شامل شاخص های 1، 5، 7 و 21 است و 7/035 درصد 
با  باید  فناوری محور  سازمان  هر  می کند.  تبیین  را  کل  واریانس  از 
ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهد ارتباط تنگاتنگی داشته باشد. 
و  سنسورها  رادیویی،  فرکانس  شناسایی  برچسب های  به کارگیری  با 
واقعی  زمان  دید  قابلیت  ملزومات  ردیابی  برای  استاندارد  بارکدها، 
زنجیرۀ تأمین را توسعه می دهد و به سازمان در سفارش کاال و مدیریت 
تدارکات کمک می کند. این خرید هوشمندانه مانع از تأخیرات ناشی 
قابلیت  از آن می شود. به همین ترتیب، ممکن است پاسخگویی و 
اطمینان مأموریت را افزایش و زیان ها و سرقت کاال را کاهش دهد و در 
 .)Fraga-Lamas et al., 2016( وضعیت بحران بسیار کمک کند
را  اضافی  یا  طوالنی  فرایندهای  می توان  اشیا  اینترنت  از  استفاده  با 
رضایتمندی  افزایش  و  خدمات  کیفیت  ارتقای  برای  و،  کرد  ردیابی 

ارباب رجوع، آن هایی را که قابلیت ادغام و حذف دارند کاهش داد.
عامل هفتم را می توان بهبود نظام اطالعات و منابع سازمانی نامید 
)AjazMoharkan et al., 2017( که شامل شاخص های 15 و 
16 است و 6/323 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. می دانیم 
که منابع سازمانی از منابع مالی، منابع تولیدی ماشین آالت، مواد و 
منابع انسانی تشکیل می  شود. کارآمدی، اثربخشی و بهره وری گوهر 
راهکاری  و  را تضمین می کند  بقای سازمان ها  که  سازمانی است 
می شود برای کسب مزیت رقابتی. بهره وری مواد، انرژی، تجهیزات 
و امکانات مادی ظرفیت و توان مشخصی دارد که به سهم خود باید 
برای افزایش بهره وری در سازمان مورد توجه قرار گیرد. اما آنچه در 
مشخصی  حد  و  می انجامد  مستمر  و  واقعی  بهره وری  به  سازمان 
موفق  مدیران  است.  اطالعاتی  و  انسانی  سرمایۀ  بهره وری  ندارد 
انسانی  نیروی  تربیت  به  ِاعمال سازوکارهای جدید،  با  کارآمد،  و 
می پردازند و، با توجه به فناوری های جدید، بی عدالتی را در سازمان 
ازبین می برند و، با جایگزین کردن محیط اعتماد، موجب شکوفایی 
نیروی  اگرچه  امروزه،  همچنین  می شوند.  سازمان  در  بهره وری 
انسانی و نظارت بر اجزای هر سازمان نیز عاملی بسیار مهم است و 
مدیریت خاص خود را می طلبد، باید اذعان کرد که در سازمان، فقط 
سازمان دهی نیروی انسانی نیست که دستیابی به اهداف را تضمین 
خام،  مواد  به  مربوط  اطالعات  انسانی،  عوامل  کنار  در  می کند. 
ماشین آالت و سرمایه نیز نیازمند مدیریت صحیح و کارآمد خواهد 
مطابق  اطالعات«  مدیریت  »نظام  کاربرد  باید  منظور  بدین  و  بود 
نیازها، موقعیت و اهداف سازمان مورد توجه قرار گیرد تا عملیات 
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گردآوری، سازمان دهی، تولید اطالعات و انتقال آن ها به مدیران به 
نحوی بهینه انجام گیرد. نظام مدیریت اطالعات، به منزلۀ اهرمی 
گسترش  را  مدیریت  توانایی های  سازمان،  سطوح  همۀ  در  پنهان 
می دهد و مدیریت را برای انتخاب صحیح و مناسب مهیا می سازد. 
این مدیریت در دنیای امروزی مستلزم وجود فناوری های نو همانند 
رادیویی  فرکانس  شناسایی  تراشه های  از   

ً
مثال اشیاست؛  اینترنت 

می توان برای ردیابی هر شی ء فیزیکی )پرونده ها و...( استفاده کرد، 
حتی می توان اطالعات مربوط به گیاهان و حیوانات را جمع آوری و 
 تجزیه وتحلیل می شوند و در 

ً
در ابر ذخیره کرد. این اطالعات بعدا

نتیجه گیری به کارکنان کمک می کنند. نمونۀ دیگر آن امروزه کدهای 
را  این کدها  پیدا کرده است.  به طور عادالنه رواج  کیوآر است که 
می توان در پرونده ها جاسازی کرد تا دسترسی به آن ها آسان تر شود 

.)AjazMoharkan et al., 2017(
نامید  خدمات رسانی  در  دقت  افزایش  می توان  را  هشتم  عامل 
شامل  که   )Florea et al., 2017; Musaddiq et al., 2018(
شاخص های 2، 4 و 22 است و 6/072 درصد از واریانس کل را 
تبیین می کند. دستگاه های بسته بندی در اینترنت اشیا کوچک ترند و 
انرژی کمتری می طلبند؛ در مقابل، قابلیت محاسباتی بیشتری دارند 
 Musaddiq et( که این دقت در خدمات رسانی را افزایش می دهد
al., 2018(. همچنین، با استفاده از اتوماسیون و اتصال دستگاه ها 

.)Florea et al., 2017( اطالعات بیشتری منتشر می شود
و  )توکلی  است  بهره وری  ارتقای  مباحث  با  مرتبط  نهم  عامل 
 Whitmore et al., 2014; AjazMoharkan همکاران، 1396؛
et al., 2017( که شامل شاخص های 12، 14 و 20 است و 3/224 
درصد از واریانس کل را تبیین می کند. اگر با دقت بیشتری به پژوهش 

حاضر بنگریم، ارتقای بهره وری را در همۀ عامل ها می توانیم مشاهده 
سازمان ها،  در  بهره وری  ارتقای  فراوان  اهمیت  به علت  اما،  کنیم 
همان طور که می بینیم، یک عامل به آن اختصاص داده شده که تعداد 
زیرشاخص های آن  هم کم نیست. زباله و پسماندهای الکترونیک 
حجیم ترین ساختۀ دست بشر است. در کشورهای توسعه یافته بیشتر 
در  اما  بازمی گردد،  مصرف  چرخۀ  به  و  می شود  بازیافت  زباله ها 
کشور ما این موضوع برعکس است و پسماندهای الکترونیکی کمتر 
بازیافت و به جامعه بازگردانده می شوند. اگر زباله های تولیدی به طور 
اصولی و علمی تولید، جمع آوری، بازیافت و دفن شوند، با افزایش 
ضریب سالمت و ایمنی جامعه، بهره وری بهبود خواهد یافت، چراکه 
جوامع امروزی زباله را »طالی کثیف« می نامند و این موضوع یکی 
از شاخص های بهبود بهره وری در سازمان ها شده است، حال آنکه 
با به کارگیری اینترنت اشیا مدیریت کارآمد پسماندهای الکترونیکی 
و اقتصادی کردن بازیافت زباله ها در سازمان تقویت خواهد شد و 
در مسیر تعالی قرار خواهد گرفت )توکلی و همکاران، 1396(. این 
ارتقای بهره وری  افزایش درآمد سازمان و  امر به کاهش هزینه ها و 
فیزیکی  زیرساخت های  با  هوشمند  اشیای  ادغام  می شود.  منتج 
ممکن است انعطاف پذیری، قابلیت اطمینان و کارایی در عملکرد 
نیروی  نیازهای  و  هزینه  گاه  مزایا  این  بخشد.  بهبود  را  زیرساخت 
انسانی را کاهش و ایمنی را افزایش می دهند؛ همچنین، با مدیریت 
 باعث بهبود 

ً
فضاهای اداری و نظارت بر دسترسی به فضاها، بعضا

بهره وری در سازمان می شوند. یکی دیگر از مزایای مهم اینترنت اشیا 
برای سازمان ها لجستیک هوشمند است، به این معنی که مدیریت 
هوشمندانه  محصول  مدیریت  و  خرید  برنامه های  تأمین،  زنجیرۀ 
از  و  می شود  ضایعات  بسیاِر  کاهش  موجب  این  و  می گیرد  انجام 

تعداد 

گویه

آلفای 

کرونباخ
رتبه

میانگین 

رتبه
نام عامل

شمارۀ 

عامل

8 0/880 1 5/73 بهبود و هوشمندسازی فرایندها عامل اول

3 0/701 2 5/51 افزایش دقت در خدمات رسانی عامل هشتم

3 0/737 3 5/41 بهبود نظارت عامل سوم

4 0/757 4 5/41 صرفه جویی در انرژی و هزینه ها عامل چهارم

2 0/727 5 5/21 بهبود نظام اطالعات منابع سازمانی عامل هفتم

4 0/772 6 4/73 ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده عامل ششم

3 0/770 7 4/51 کاهش فساد اداری عامل پنجم

3 0/721 8 4/38 ارتقای بهره وری عامل نهم

6 0/819 9 4/11 ارتقای کیفیت زندگی کاری عامل دوم

یدمن جدول 4: رتبه بندی عوامل در آزمون فر
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و  کارایی  ارتقای  به  و  می کند  جلوگیری  سازمان  سرمایۀ  هدررفتن 
.)Whitmore et al., 2014( بهره وری سازمانی می انجامد

برای بررسی یکسان بودن اهمیت عوامل از آزمون فریدمن استفاده 
و   0/000 با  برابر  آزمون  معنی داری  سطح  مقدار  ازآنجاکه  شد. 
این عوامل یکسان  اهمیت  بود، می توان گفت   0/05 از  کوچک تر 
نیست. رتبه بندی عوامل در آزمون فریدمن در جدول 4 آمده است. 
مهم ترین عامل بهبود و هوشمندسازی فرایندها و کم اهمیت ترین 

عامل ارتقای کیفیت زندگی کاری شناخته شده است.
آلفای  ضریب  از  استفاده  با  تحقیق  ابزار  پایایی  بررسی  نتایج 
کرونباخ نیز در جدول 4 آمده است. ازآنجاکه همۀ ضرایب باالتر 
همچنین،  دارد.  قابل قبولی  پایایی  پرسش نامه  هستند،   0/7 از 
ضریب آلفای کرونباخ کل نیز 0/95 به دست آمد که مؤید پایایی 

مطلوب پرسش نامه است

نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی قابلیت های کاربرد 
 36 تعداد  پذیرفت.  انجام  یزد  استان  اداری  نظام  در  اشیا  اینترنت 
کاربرد اینترنت اشیا در نظام اداری این استان شناسایی و در قالب 
کیفیت  ارتقای  فرایندها،  هوشمندسازی  و  )بهبود  کلی  عامل  ُنه 
زندگی کاری، بهبود نظارت، صرفه جویی در انرژی و هزینه، کاهش 
فساد اداری، ارتقای کیفیت خدمات، بهبود نظام اطالعات منابع 
 ارتقای بهره وری( 

ً
سازمانی، افزایش دقت در خدمت رسانی و نهایتا

فرایندها  هوشمندسازی  و  بهبود  عامل  مهم ترین  شد.  دسته بندی 
در  اشیا  اینترنت  تأثیر  بررسی  برای  تاکنون  ازآنجاکه  شد.  شناخته 
این حوزه  در  آن  کاربردهای  بررسی  و همچنین  اداری  نظام  حوزۀ 
اقدامی نشده، می توان گفت که پژوهش حاضر منحصربه فرد است. 
اما بعضی از پژوهشگران پژوهش های مشابهی در زمینۀ کاربرد این 
فناوری در بخش های دیگر از جمله سالمت و آموزش انجام داده اند. 
نزدیک ترین فعالیت پژوهشی به تحقیق حاضر پژوهش خدمتگزار 
)1394( است که در آن، با روش تحقیق کمی، نحوۀ تأثیر اینترنت 
اشیا در یکی از شاخص های عملکردی کارکنان شهرداری یزد، یعنی 
تحلیل  کارکنان(،  و خروج  ورود  )کنترل  آن ها  روزانۀ  کارکرد  زمان 
شد. یافته های پژوهش حاضر، هم سو با نتایج پژوهش یادشده، بر 

تأثیرگذاری اینترنت اشیا در نظام اداری تأکید دارد.
حاضر،  تحقیق  ویژگی های  برخی  می رفت،  انتظار  چنان که 
فرایند  تا دشواری هایی در  تازگی موضوع آن، سبب شد  از جمله 
نهایت  نیز  تحقیق  گروه  البته  که  شود  ایجاد  پژوهش  این  اجرای 
گرفت.  به کار  و محدودیت ها  موانع  این  رفع  برای  را  تالش خود 
به  مؤلفان  دسترسی نداشتن  تحقیق  این  محدودیت  مهم ترین 
سطح  در  تحقیق  آزمودنی های  همچنین  و  موضوع  خبرگان 
گردآوری  فرایند  شد  باعث  که  بود  گوناگون  اجرایی  دستگاه های 
داده ها طوالنی شود. محدودیت دیگر نبودن ابزار استاندارد برای 

گردآوری داده های موردنیاز بود که، به این منظور، با کمک خبرگان 
و صاحب نظران، پرسش نامۀ ویژۀ این تحقیق طراحی شد.

با رشد سریع فناوری اینترنت اشیا و نفوذ آن در کلیۀ حوزه ها، 
در آیندۀ خیلی نزدیک، نظام اداری هم درگیر خواهد شد، چنان که 
بعضی از شاخه های نظام اداری هم اکنون هم متأثر از این فناوری 
است. از این رو، به طور کلی پیشنهاد می شود زیرساخت های الزم 
از نظر امکانات، تخصص های الزم و... فراهم و تدابیر الزم در 
با   

ً
اشیا صرفا اینترنت  ازآنجاکه  اندیشیده شود. همچنین،  این باره 

به کارگیری ابزارهای هوشمند و حسگرها شکل نمی گیرد و مستلزم 
پیشنهاد  است،  فناوری  با  سازمان  تعامل  نحوۀ  در  بازاندیشی 
می شود فرایندهای کاری سازمان ها بازنگری و فرایندهای مرتبط با 
فناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی گردد و، در صورت امکان، 
به سمت الکترونیکی شدن سوق یابد. پیشنهادهای جزئی تر در این 

حوزه عبارت اند از:

ـ آموزش استفاده از فناوری های جدید مانند ابر برای ذخیره سازی 
و پردازش اطالعات به متخصصان دستگاه ها؛

برای  پرونده ها  روی  دی1  آی  اف  آر  و  کیوآر  کدهای  نصب  ـ 
مدیریت بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آن ها؛

بارکدهای  و  آر اف آی دی، سنسورها  از برچسب های  استفاده  ـ 
استاندارد برای ردیابی ملزومات فردی به منظور شفافیت لحظه ای 

زنجیرۀ تأمین؛

ـ نصب سنسور در سازمان های حیاتی استان و همچنین بخش های 
حیاتی سازمان ها، تا در زمان بحران، اطالعات ضروری از طریق 
بحران  مدیریت  برای  نهایی  تصمیمات  و  دریافت  حسگرها  این 

گرفته شود؛

ـ آموزش رایگان استفاده از اینترنت و دستگاه های هوشمند به مردم؛

ـ تهیۀ نرم افزارها و اپلیکیشن های خاص کاربردی برای گوشی های 
هوشمند به  منظور ارائۀ خدمات موردنیاز به هر سازمان؛

ـ درنظرگرفتن جایگاه های رایگان اینترنت و اتصال آن به شبکۀ دولت 
برای دسترسی مردم به خدمات در اکثر نقاط شهر و روستاها؛

ـ نصب سنسور در تجهیزات و لوازم اداری برای شناسایی سریع تر 
کاهش  برای  متصدی  به  آن  به موقع  اعالم  و  تجهیزات  خرابی 

هزینه ها و صرف انرژی کمتر؛

ـ هوشمندکردن روشنایی، گرمایش و سرمایش ادارات با استفاده 
از سنسورهای تشخیص آب وهوا.
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