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 چکیده

فناوری نووین  گیری از اینبهره منظوربههای نظامی را فرد اینترنت اشیاء سازمانه منحصر بکارکردهای 

رسوی پوووه  حارور، بر اصولیهدف  های عملیاتی، اطالعاتی و پشتیبانی ترغیب نموده است.در حوزه

 از رورتحقیو  حاباشود. موی سازمان دفاعییک  آمادفناوری اینترنت اشیاء در  سازیپیاده سنجیامکان

قیقوات زمان جوزو تح نظر ازاز نوع تحقیقات توصیفی و ماهیت  نظر از، کابردییک تحقی   ،هدف لحاظ

 هواییگانستاد فرمانودهی و  و مدیران آمادیکارکنان کلیه  شاملجامعه آماری پووه   .استمقطعی 

ه از روش کوه بوا اسوتفاد باشودمییکی از نیروهای ارت  جمهوری اسالمی ایران  تابعه مستقر در تهران

ی بورا عنوان اعضوای نمونوه انتبواد شودند.نفور بوه 217گیری تصادفی و فرمول کووکران تعوداد نمونه

زنگری و باآوری اطالعات، پرسشنامه بوخالد براساس اهداف، وظایف و رسالت سازمان هدف اصالح جمع

 آلفای کورون نیز با استفاده از رریب هاآناساس نظرات خبرگان و پایایی  ها برگردید. روایی پرسشنامه

 هوایآزموناز  هوادادهبا توجه به عدم نرموال بوودن توزیوع  هادادهدر تحلیل  .باخ مورد تأیید قرار گرفت

 دهودمیفررویات پوووه  نشوان آزمون نتایج . است شده استفاده و فریدمن( یادوجمله) ناپارامتریک

 یوازن وردموحداقل شرایط در حوزه عوامل فنی و عملیاتی انسانی، مالی و زمانی  علیرغم مطلوبیت عوامل

  باشد.فراهم نمیهدف سازمان آماد فناوری اینترنت اشیاء در  سازیپیادهجهت 
 

 :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 نمای  مجازی و همبهمتصل فیزیکی هایدستگاه و 1اشیاء توسعه اینترنت اخیر، هایسال در 

 و خدمات محصوالت از وسیعی دامنه روند، این موجببه است. داشته رشد به رو روندی ،هاآن

 الکترونیکی، خودکارسازی، سالمت هوشمند، هایخانه چون مبتلفی هایحوزه در بالقوه جدید

 از طرفی (. 2011  همکاران، و 2است )کراننبرگ ایجادشده محیطی نظارت و آمادو  ونقلحمل

ازحد توجوه بوه رفتارهوایی همچون درك بی  اینترنت اشیاءهای دلیل افزای  فعالیت

ارزش خریود  تغییر فناوری و باالیمحصوالت، دان  اینترنتی، زمان، سرعتمحصول، قیمت 

 اینترنتی بسترهای از گیریبهره با اشیاء اینترنت نوین فناوری (.2017  ،و همکاران 3آرورااسوت )

 که نموده هوشمند اشیاء از شبکه وسیعی ایجاد به اقدام هوشمند ساز، تجهیزات از استفاده نیز و

این  کارگیریبه آورد.می فراهم هاشرکت برای را اشیاء در لحظه و صحیح مدیریت زمینه امر این

 مزایای بر عالوه ،آماد خصوصبه ،تأمین زنجیره مبتلف هایبب  مدیریت در فناوری

ببشید  خواهد چشمگیری ارتقاء هدف بازارهای در را هارقابتی شرکت توان سازمانی،درون

  (.1392)قیصری و حسینی، 

فراوان مربوط به پذیرش اینترنت اشیا در حوزه نظامی،  یهاچال علیرغم در عصر حارر  

و خودکارسازی  هاداده، استفاده از افزارهاجنگ یروزآمدسازپتانسیل باالی اینترنت اشیا برای 

و افزای  کارایی پذیرش این فناوری  هاینههزجهت حفظ جان سربازان و از طرف دیگر کاه  

 موازاتبه هذایعلی و نظامی مبدل ساخته است. دفاع یهاسازمانرا به امری جذاد برای 

، مدیریت هایموجود، مدیریت هاینههزعملیاتی و اطالعاتی اینترنت اشیا با کاه   یهاحوزه

در بهبود فرآیندهای حوزه پشتیبانی نیروهای مسلح  تواندیمتعمیر و نگهداری تجهیزات و... 

کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی  هاییاستس 3د با توجه به بن روینازانق  اساسی ایفا نماید. 

دفاعی و  یازموردنهای برتر به فناوری ( مبنی بر دستیابییالعالمدظلهابالغی مقام معظم رهبری)

در حوزه دفاعی  یرگذارتأثهای  برتر یکی از فناوری عنوانبهرنت اشیا رسد اینتمی به نظرامنیتی 

های پشتیبانی سامانهتواند در جهت ارتقاء توان رزمی، اطالعاتی و تقویت می آماد یوهوبهو 

های عظیمی مستلزم ها و پروژهطرح ا توجه به اینکه انجام چنینبلکن باشد.  تأثیرگذار

رف منابع امری رروری و لذا اطمینان از وجاهت ص است؛و تبصیص منابع  گذاریسرمایه

                                                           
1. Internet of Things (IoT) 

2. Kranenburg et al 

3 . Arora et al 
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 در به عبارتی .شودیاد می سنجیامکانمطالعات  عنوان بهفرآیندی که از آن  است؛عقالنی 

 از ورعیت سنجیامکان مطالعه یک باید مدیران فناوری اینترنت اشیاء، ابتداسازی پیاده مسیر

 ها و کارشناسانداده بانک افزار،نرم افزار،سبت دسترس در مقدار تحلیل با تا کنند اجرا جاری

 ویوهبهموروعی که در مطالعات داخلی و  . (2003 ،1کنند )الئو برآورد را سازمان نیازهای رایانه،

دغدغه و مسئله اصلی که  هذاعلیدر حوزه نیروهای نظامی چندان بدان توجه نگردیده است. 

محققان را جهت انجام این تحقی  ترغیب نمود عدم شناخت کافی از بسترهای الزم و تحق  

عوامل  عدم وجود اطالعات دقی  از ورعیت کنونی این چنینهمو  آماداینترنت اشیاء در حوزه 

یک  آمادسازی فناوری اینترنت اشیاء در سنجی پیادهامکان در این تحقی  به  روازاین. باشدمی

-موروعی که با توجه به عالقهاند. هدف اصلی تحقی  مبادرت نموده عنوانبهسازمان  دفاعی 

 توجهیبیی آماد هایحوزهودن اینترنت اشیاء در برخی مندی سازمان هدف جهت اجرایی نم

چنین نتایج این ای قلمداد گردد. همهای پرهزینههشکست چنین پروژ ساززمینهتواند میبه آن 

تحق  مطالبات فرماندهی معظم کل قوا از  منظوربهتحقی  با توجه به ایجاد زمینه مناسب 

و راهبردهای اجرایی و  هابرنامهکنونی در این حوزه، تدوین  هایبرنامهنیروهای مسلح، ارزیابی 

 باشد.  حائز اهمیت میتبصیص منابع 

 

 پژوهش مبانی نظری
 اینترنت اشیاء

مورداستفاده  3اشتونکوین  توسط 1999، برای نبستین بار در سال 2اینترنت چیزها عبارت 

جان، برای خود هویت بی ءازجمله اشیان هر چیزی، آ قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در

 )مداکام دهی و مدیریت کنندرا سازمان هاآندیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند 

اینترنت  کند ولی بااینترنت در حال حارر همه مردم را به هم متصل می. (2015و همکاران، 

 است نوینی فناوری اشیاء، (. اینترنت2009)اشتون،  شوندتمام چیزها به هم متصل می ،چیزها

 هایشبکه طری  از داده قابلیت ارسال اشیاء( یا و حیوان انسان،) موجودی هر برای در آن که

 بر اشیاء اینترنت فناوری مفهومی، نظرازنقطه گردد.می فراهم اینترانت یا اینترنت از اعم ارتباطی

 است: قابلیت بناشده شود،می اشیاء مربوط سازی هوشمند به که حیاتی اصل سه اساس

                                                           
1 . Lau 

2 . Internet of Things (IoT) 

3. Kevin Ashton 
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 قابلیت و اطرافشان محیط با هوشمند ارتباط اشیاء قابلیت هوشمند، اشیاء خودکار شناسایی

 موردنیاز اطالعات ارسال نیز و هاآن دهندهاصلی تشکیل شبکه در اشیاء خود میان تعامل برقراری

 (. برای... و دولت خدماتی، هایسازمان نهایی و کاربران ها،)شرکت کنندگاناستفاده به

 افزارهاینرم اینترنتی، بسترهای توسعه روی، پی  اصلی چال  رویکردی، چنین توانمندسازی

فناوری، هوشمند  این است. در هوشمند ساز هایفناوری و گرا سرویس هایمعماری ود، تحت

سامانه بازشناسی با امواج  نظیر هافناوری انواع با هاآن ترکیب و داشته کلیدی نق  اشیاء سازی

است  خاصی استانداردهای و قواعد تعریف نیازمند ها،و مایکروچیپست حسگرها ، 1رادیویی

 تأثیرهای کاری را تحت وزهحابعاد مبتلف  اشیاء گسترش اینترنت (.1392همکاران،  و )قیصری

سگرهای مرتبط، حها، ارتباطات بیسیم و یادهایی مانند مکانقرار داده است به کمک فناوری

پذیر شده است. در ادامه این روند، در هر مکانی امکان افراد و اشیاء امکان برقراری ارتباط بین

)توکلی و  های مبتلف ایجادشده استوزهحت و خدمات جدید در الدامنه وسیعی از محصو

 (.2017 همکاران، 

 میان پلی یکدیگر کنار در که باشدمی توانمندسازی چهارعنصر شامل اشیاء اینترنت    

 ،2009 سال در 2اروپا انجمن جامعه از تعریفی طب  .نمایندمی ایجاد مجازی و فیزیکی دنیای

-آدرس قابلیت اطالعات، ارتباطات، پردازش و سنج  شناسایی، قابلیت دارای هاتکنولوژی این

 هایشبکه ،3شناسایی: شامل چهار دسته این که باشندمی موقعیت تعیین و کاربری رابط دهی،

 (.2012 ،  شوند )پویکوالیننمی تقسیم ارتباطات و 5افزار ، میان4حسگربیسیم

 المللیبین اتحادیه اندازچشم طب  که است عملی نبستین کردن شناسایی: شناسایی

 این که هاییفناوری از یکی است. موردنیاز اشیاء اینترنت فناوری صحیح اجرای برای 6مبابرات

سامانه بازشناسی با  باشد، یکمی سامانه بازشناسی با امواج رادیویی دهدمی پوش  را بب 

بازشناسی با های سیستم تگبوان. از و است: تگ شدهتشکیل اصلی جزء دو از امواج رادیویی

 هرلحظه در شئ با مستقیم برخورد به نیاز بدون اشیاء کنترل جهت توانمی امواج رادیویی

 از توانمی و دهدمی ما به را مجازی دنیای به واقعی دنیای تبدیل اجازه قابلیت نمود. این استفاده

                                                           
1 . Radio-frequency identification 

2. Commission of the European Communities 

3. Identification 

4. Wireless sensor network (WSN) 

5. Midlleware 

6. ITU 
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 و تأمین زنجیره مدیریت کاربردی، افزارهاینرم از گستره بزرگی در باورنکردنی طوربه فناوری این

 (. این1390جزنی و همکاران، ) کرد استفاده امنیت و 1الکترونیک سالمت ونقل،حمل ،آماد

 حجم از و پایین انرژی مصرف باال؛ اطمینان قابلیت کاال؛ با سریع تطاب  قابلیت دارای هافناوری

گردند می ارائه پایین هزینه با دنیا سراسر در آن تولید خطوط با توسعه که برخوردارند کوچکی

 (.2012، )چن

 سامانه بازشناسی با امواج رادیویی همچون نیز حسگر هایشبکه: بیسیم حسگر هایشبکه

 ردیابی از با استفاده توانندمی حسگر هایدر اینترنت اشیاء دارند. شبکه ایکنندهتعیین نق 

 و (. استرینگ2010آتزوری، ) کنند کسب محیط یک مورد در بسیاری اطالعات اشیاء، موقعیت

 این کنند. نظارت محیطی متعدد شرایط بر توانندمی های حسگر،معتقدند: شبکه همکاران 

 وجود نور، شرایط سروصدا، میزان نقلیه، وسایل جابجایی رطوبت، فشار، دما، از: اندعبارت شرایط

زیادی  تعداد گرفتن قرار هم کنار از حسگر شبکه مکانیکی. یک فشار سطوح اشیاء، وجود عدم یا

 جای قرارگرفته، موردسنج  که ایپدیده نزدیک یا درون که شودمی ساخته حسگر هایگره

 اطالعات قادرند و شوندمی نصب کاال یک روی بر یک پردازشگر با حسگر هایگره گیرد.می

 حسگر هایگره این قابلیت، وجود دلیل به نمایند. ارسال کاربران برای را موردنیاز سنجشی

 ترکیب دهند. بامی انتقال را شدهپردازش موردنیاز هایداده تنها خام، هایداده انتقال جایبه

 در تریکامل و جدید کاربرد ،سامانه بازشناسی با امواج رادیوییهای برچسب و فناوری حسگرها

 حوزه در ویوهبه که آیدمی به وجود 2آراف ای دی حسگر هایشبکه نام زمینه اینترنت اشیاء با

 (.2002 ،و همکاران )آکیلدیزدارد  کاربرد 3هوشمند آماد و تأمین زنجیره مدیریت

 فناوری در کاربردی افزارهاینرم و افزارسبت بین افزارینرم الیهیک افزار میان :افزار میان

 دارند. وجود اشیاء اینترنت در افزارهامیان وجود ررورت متعددی بر دالیل است. اینترنت اشیاء

 در متنوع هایفناوری که درزمانی مشترك استانداردهای اجرای و تشریح که است این اول دلیل

 اشیاء باید اینترنت واقعیت، به شدنتبدیل برای اما است؛ دشوار بسیار دارد، وجود اشیاء اینترنت

 بین ارتباطی عامل یک مانند افزارمیان حقیقت، در شود. متصل نامتجانس کامپیوترهای به

-حوزه در کاربردی هایبرنامه برای که است این دوم دلیل  نماید.می عمل متفاوت هایفناوری

 برای افزار، میان این مشکل، از کاستن برای دارد. وجود مجزا الیه برای تقارا گوناگون، های

 نماید.می تهیه گرافیکی ایرابطه با کاربردی هایبرنامه فیزیکی، الیه در ارتباطی خدمات
                                                           

1. E-health 

2. RFID sensor network (RSN) 

3. Intelligent Logistics 
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-ساده برای را فیزیکی سطح هایتکنولوژی تنوع و غیررروری جزئیات افزارها همچنین،میان

 (.2011کنند )باندیوپادیای، می پنهان کاربران ازنظر استفاده، سازی

 میان ارتباط برای ایگسترده تقارای اشیاء اینترنت در متنوع کاربردی هایبرنامه: ارتباطات

 وسیع ایگونهبه باید فناوری این کاربردهای میان دیگر، ارتباطعبارتبه نمایند.می ایجاد هاآن

 را کاربردها دیگر وظیفه خود،انجام بر عالوه کاربردها این از یک هر که شود طراحی ساده ولی

 نامتجانس، ارتباطات هزینه، جابجایی، قابلیت چیدمان، شامل ابعاد این نماید. پوش  دهی

 کیفی الزامات سایر و شبکه اندازه اتصال، پوش ، شبکه، به ببشیدن شیوه نظم زیرساخت،

 در کاربردی هایبرنامه اجرای بزرگی، چنین ابعاد با طراحی فضای است. یک خدمات به مربوط

 (.0201، و همکاران 1ساندمیکر) کندمی فراهم متعددی هایشیوه به را اشیاء اینترنت

 

 اشیاء اینترنت کاربردهای فناوری

 کند.می فراهم را فراوانی کاربردهای توسعه اشیاء امکان توسط اینترنت شدهارائه هایپتانسیل 

 است. برخی برخوردار آن از حارر حال در ما جامعه از کوچکی تنها بب  که است حالی در این

 کیفیت تواندمی جدید کاربردهای هاآندر  که شهر یک در موجود فراوان هایمحیط و هاحوزه از

 سفر، خانه، حین الکترونیک، تجارت صنعتی، هایکارخانه از: اندعبارت ببشد بهبود را ما زندگی

 تنها حارر حال در هامحیط این ورزشی، باشگاه در و رویپیاده هنگام کار، محل بیماری، هنگام

 توانایی گونههیچ مواقع بیشتر که اندشده مجهز وسایلی و ابزار و هوشمند ابتدایی هایدستگاه با

 ارتباط برقراری امکان که وسایلی ارائه را ندارند. مکان آن از خارج یا و یکدیگر با ارتباط برقراری

 و امکان توسعه رادارند پیرامون محیط از شده دریافت اطالعات دقی  توصیف و یکدیگر با

اشیاء  کاربردهای اینترنت از ایگسترده دامنه توانمی هاآندر  که مبتلف هایمحیط سازیپیاده

 در توانمی اشیاء را کاربردهای اینترنت مبتلف هایحوزه .دهدمی مابه  را کرد مستقر را

 (.2010، 2کرد )فری یرا بندیدسته زیر هایگروه

 کار، محل خانه،) 1هوشمند هایمحیط حوزه، 5سالمت حوزه، 4آماد و 3ونقلحمل حوزه   

 مستقیماً که هاییآن بین پذیر،امکان کاربردهای میان در. 3اجتماع و 2شبصی حوزه، کارخانه(

                                                           
1. Sundmaeker 

2 . Ferreira 

3. Transportation 

4. logistics 

5. Healthcare 
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 و هستند آینده به که مربوط هاییآن و ترندنزدیک ما زندگی هایعادت به یا هستند اجراقابل

 را هاآن پذیرش آمادگی هنوز ما جوامع و فناوری اینکه دلیل به کرد خیالشان توانمی تنها

 ذکرشده هایگروه از یک هر آینده و امروزی کاربردهای زیر شویم. شکلمی تفاوت قائل ندارند

 (.2010، و همکاران 4آتزوری) دهدمی را نشان باال در

 
 .(2010  بردهای اینترنت اشیاء )آتزوری،رکا 1شکل 

 

 نظامی لجستیک

 به را مکان و زمان ارزش که است تأمین زنجیره از قسمتی نظامی عبارتی لجستیک یا به آماد   

 و اجرا نحوه که تأمین زنجیره از ببشی ،آماد علم گرفتن اختیار در با به عبارتی افزاید؛می آن

 تیدرنها و مصرف نقطه تا تولید محل از مرتبط اطالعات یا و هاسرویس ارائه و موجودی کنترل

د )صراف جوشقانی و غفاری نمو مدیریت توانمی را است رزمی نیازهای شدن برآورده

اقالمی است که  تأمینتدارکات شامل تهیه و  مأموریتنظامی  آماد(. در سیستم 1390توران،

حفظ توان و آمادگی نظامی نیروهای مربوطه  منظوربههای سیستم نظامی جهت انجام مأموریت

                                                                                                                                                    
1. Smart environment 

2. Personal 

3. social 

4 . Atzori 
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است. این اقالم شامل تجهیزات سازمانی، مواد مصرفی و از این قبیل هست )زنجیرانی  ازیموردن

 (.1390 فراهانی و عسگری،

یی است که جهت هاتیفعالنظامی، مدیریت یکپارچه مجموعه  آمادی مدیریت طورکلبه   

یبانی رروری دیگر در راستای حمایت و پشت کاالهای، تعمیر و ونقلحمل، انبارش، تأمین

 ی میانتوازن مناسب برقرار کردننظامی  آماد. کار متبصصین ردیپذیمنیروهای جنگی صورت 

د ح مورن میزان مصرف منابع بتوان به سطبه نحوی است که با کمتری هاتیفعالانجام این 

بع یی با مناهاطیمحی در وربهره. نیاز جهت افزای  یافتدستانتظاری از پشتیبانی عملکردی 

همی نق  م آمادبیشتر بر دوره عمر محصول و سیستم شده است و  تأکیدمحدود، منجر به 

 (.1390 )عیسایی، کندمیی عملکردی بازی هااستفادهدر زمان  ارتباطدراین

 شودمی یلتشک سازمان چند یا دو نظامی ازو  تجاری تأمین زنجیره مدیریت کلى حالت در   

 به مالى اىهجریان و اطالعات مواد، هاىجریان لهیوسبه و بوده جدا یکدیگر از رسمی طوربه که

 قطعات، لیه،او مواد که باشندیم هاییسازمان و هابنگاه هاسازمان این .شوندمی مرتبط یکدیگر

 کنندمید تولی ،یفروشخرده و یفروشعمده انبارش، توزیع، چون خدماتى یا و نهایى محصول

ه نظامی آن و نسبتجاری  آماد تشریح به ذیل در جدول فوق کلیات به توجه با(. 2002 )الودان،

 .میپردازیم
های نظامی و غیرنظامی سازمان لجستیک)آماد(عوامل ایجاد تفاوت در  (1)جدول 

 (1380مند،ورب)آ

 تفاوت حاصله غیرنظامیسازمان  سازمان نظامی عامل

 جایگزین

مکانی و 

 جغرافیایی

تغییر، تابع انجام ) ریمتغ

 و مانورها( هامأموریت

تغییر، تابع شده ) ثبیتت

 راهبردی( هایطرح

افزای  پیچیدگی در 

 هایسازمانپشتیبانی از 

نظامی خصوص در توزیع 

 آمادسرزمینی منابع 

واحدهای 

 تشکیالتی
 ثابت متحرك

افزای  پیچیدگی در 

و ترابری در  جاییجابه

 نظامی هایسازمان

توزیع و 

ارائه 

خدمات و 

 محصوالت

 به مشتریان بیرون از سازمان به درون سازمان

افزای  تنوع و پیچیدگی در 

 هایسازمانتوزیع 

به دلیل  غیرنظامی

گستردگی جغرافیای 

 مشتریان
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 هدف
دفاع و برقراری امنیت و آمادگی 

 عملیاتی از طری  پشتیبانی

جلب ررایت ذینفعان و حداقل 

و  شدهتمام هایهزینهکردن 

 کسب سودآوری

بر آمادگی سیستم و  تأکید

 مأموریت بهترچهاجرای هر 

 بهنظامی  هایسازماندر 

 بر سودآوری تأکید جای

 محدود هایریسکوجود  باال هایریسکوجود  سازیذخیره

افزای  پیچیدگی در 

 هایریزیبرنامهو  هاروش

 هایسازماندر  سازیذخیره

 نظامی.

تنوع و 

 حجم اقالم
 محدودتر از سازمان نظامی غیرنظامیاز سازمان  ترگسترده

افزای  پیچیدگی در 

و کنترل در  ریزیبرنامه

و  بینیپی  هایزمینه

، انتقال تأمینبرآورد، تهیه و 

و جابجایی، نگهداری و 

 هانیازمندیتوزیع 

 غیرمتمرکز آمادعملیات  متمرکز آمادعملیات  تمرکز
و کنترل در هر  ریزیبرنامه

 دو سازمان متمرکز

معیار 

 عملکرد

میزان آمادگی، توان پشتیبانی و 

 شده ارائهسطوح خدمات 

کاه   شده تمام هایهزینه

زمان تحویل، میزان تکمیل 

سفارش، قابلیت اعتماد تحویل، 

 ررایت مشتری

 آماد هاینظریهتفاوت در 

 غیرنظامینظامی و 

 
 سنجیامکان

یک طرح  سازیپیادهبودن اجرای یک فرایند یا  پذیرامکانبه معنای بررسی  1سنجیامکان   

بودن یا عملی بودن یک استراتوی یا  پذیرامکانکه میزان  دانندمی ایمطالعه آن رااست. برخی 

بی  از همه به دلیل روشن نمودن قلمروهای اصلی  سنجیامکان. کندمیپروژه را تعیین 

کدام  سنجیامکاننو است تا نشان دهد در امر  هایایدهو  هاطرحی پذیرامکانبررسی 

 قرار گیرد. موردتوجهمهم باید  قلمروهای

 هاآن ترینمتداولاست که  شدهاستفادههای متفاوتی از مدل سنجیکانام هایپووه در    

و مدل  تارعنکبوتیپورتر، مدل شه، مدل  مدل مدل الماس، ،از: مدل سه شاخکی اندعبارت

بودن مدل بوخالد برای پووه   و جامعروش  سادگیبهبا توجه  هامدلبین این  در .بوخالد

 است: کردهاشارهسنجی ی اصلی امکانبه چهار زمینه( 1999) 2بوخالد حارر انتباد شد.

                                                           
1 . Feasibility Study 

2 . Boockoldt 
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سنجی ، امکان3بندیزمانسنجی امکان ،2سنجی فنیامکان ،1سنجی عملیاتینامکا 

سنجی های کامپیوتری، بعد امکاننظام در کتاد تحلیل و طراحی (9137) جهانی. 4اقتصادی

سنجی ها بعد امکانو طراحی سیستم وتحلیلتجزیهدر کتاد  (1381) زاهدیمسائل انسانی و 

 هایسازمانبا توجه به اهمیت موروع منابع انسانی در  .اندکردهقانونی را به این ابعاد ارافه 

به ابعاد مدل بوخالد ارافه شده که در  (،1379) جهانیسنجی مسائل انسانی نظامی، بعد امکان

 پردازیمابعاد می ذیل به معرفی

 .افزارنرم و ایشبکه، یافزارسبت هایزیرساختعوامل فناوری )فنی( شامل: 

 .اهرمایهساز  استفاده قابلیت منفعت، تأمین منبع، -عوامل اقتصادی )مالی( شامل: تحلیل هزینه

و  مکاریه یر،نیروی انسانی در برابر تغی مقاومت عوامل نیروی انسانی شامل: تعداد کاربران،

ذیرش های نو، آمادگی پمشارکت کارکنان سازمان، آموزش نیروی کار، استقبال از ایده

 .هامسئولیت

 زمان. جوییصرفه، مدت اجرا، بندیزمانبرنامه  شامل: بندیزمانعوامل 

، سک فنیموجود، نگهداری پس از اجرا، پذیرش ری هایرویهها و عوامل عملیاتی شامل: روش

 .(1379 )جهانی،سازمانیفرهنگ

 

 پیشینه پژوهش

 در اشیا تاینترن خدمات بندیرتبه و شناساییبا عنوان  ایمقالهدر  (1397رونقی و حسینی)  

 و رماند و بهداشت حوزه در اشیا اینترنت فنآوری خدمات شناسایی و بررسیبه  ،سالمت حوزه

 هایعهمجمو تحت مراتبی سلسله فرایندی تحلیل روش از که پرداختند هاآن اهمیت بندیرتبه

 مشبص  هاافتهیو با توجه با ، گردید استفاده اشیا اینترنت خدمات بندیرتبه برای دو نوع فازی

 نجات در نآوریف این نق  باید به ابتدا در اشیا اینترنت فنآوری حوزه در سیاستگزاران که گردید

 نظارت کنترل و هب تواندمی اشیا اینترنت در گذاریسرمایه بعد اولویت در و باشند واقف افراد جان

 اولویت از آگاهی و شناسایی همچنین،. رساند یاری کودکان و بیماران سالمندان، رفتارهای

 ترثربب ا مدیریت جهت بهداشت و درمان حوزه مدیران و سیاستگزاران اشیا به اینترنت خدمات

 .کندمی کمک

                                                           
1 . Operational Feasibility 

2 . Technical Feasibility 

3 . Schedule Feasibility 

4 . Economic Feasibility 
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 عملکرد بر اشیا اینترنت تأثیر بررسیبا عنوان  ایمقالهدر ( 1397مشایبی )و  ررایی نور

بر عملکرد  اینترنت اشیا تأثیر باهدفو ، دان  خل  ایواسطه گرفتن نق  نظر در با سازمانی

دست  تایجنسازمان با نق  میانجی خل  دان  و با استفاده از روش توصیفی همبستگی به این 

ده و شملکرد عاینترنت اشیا منجر به افزای   کارگیریبهبا  موردمطالعهیافتند که در سازمان 

 د. ی دارمثبت و معنادار تأثیرهمچنین خل  دان  بر رابطه میان اینترنت اشیا و عملکرد 

 بر تأثیری چه اشیا، اینترنت سازیپیاده( در مقاله خود با عنوان 2019) 1پاگت و داماك

درك کردن این موروع است که  شده انجام که هدف از پووه  دارندمیبیان  دارد؟ هاسازمان

 ها در بیمارستان هاآناجرای  منظور بهتواند چگونه تنوع ابزارهای بروز همانند اینترنت اشیا می

اینترنت اشیا  فناوری به این نتایج دست یافتند که آمدهدستبههای ، بر اساس یافتهمعنا دهد

های ویوه را علیه تصویر منفی مراقبت هاآن تواند استقالل بیماران را تقویت نماید و ذهنمی

های ویوه و تداوم بین خدمات مراقبت تواندمیاینترنت اشیا  فناوری بهبود بببشد و همچنین

  کند. تضمین  آن راسازی نهادینه

 بیمار مانیتورینگ برای افزارینرم چارچوبی عنوان تحت پووهشی در( 2017) 2دلوکنا و فرناندز
 هایمحیط مشکالت از بسیاری حل به اشاره با  اینترنت اشیاء پشتیبانی از با استفاده دور راه از

 مراقبت تحت بیماران بر نظارت موروع بررسی به ،هاعامل قدرت از استفاده بهداشتی با مراقبت
 نوآورانه هایحلراه توسعه و طراحی پووه ، این از اصلی هدف .اندپرداخته واقعی زمان در

بود که  اعتمادقابل و ترفعال پزشکی هایمراقبت محیط یک ارائه برای اینترنت اشیا بر مبتنی

 برای بزرگی کمک اینترنت اشیا سالمت ساختار که دارد مطلب این به اشاره پووه  این نتیجه
 .است سالمت حوزه هایحلراه توسعه

 المتس هوشمند هایدرگاه از برداریبهره عنوان تحت ایمقاله (2017همکاران) و رحمانی
 هوشمندتر فباهد مه و صورتبه رایان  رویکرد کارگیریبه با اشیا اینترنت لبه الکترونیک در

 درتباق پزشکی هایفوریت و حوادث بینیپی  قابلیت ایجاد بهداشتی و هایمراقبت شدن
 خدمات ارائه جهت هادرگاه راهبردی موقعیت از این پووه ، در که ارائه دادند، اشیا، اینترنت
 اویکداده محلی، هایداده فوری محلی، پردازش سازیذخیره مانند سطحی چند پیشرفته
 ،یابند ستد سالمت الکترونیک هوشمند درگاه به توانستند و کرده استفاده غیره و شدهتعبیه

                                                           
1 . Pauget & Dammak 

2 . Fernandes & De Lucena 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517306546#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517306546#!
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 اشیا، رنتاینت بر مبتنی درمان و بهداشت هایاز سامانه بسیاری دردارد و نتایج بیان می
 یک ،مثالعنوانبه(ارتباطی پل وجود یک ها،بیمارستان و هوشمند هایخانه در خصوصبه

  .دارد ررورت اینترنت و حسگر زیرساخت شبکه بین) درگاه

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش

 
 (1999  بوخالد وجهانی،)مدل مفهومی پژوهش            

 

 فرضیه اصلی:

 ارد.دوجود  شیاءفناوری اینترنت ا سازیپیادهامکان  موردمطالعه دفاعی سازمان آماددر سامانه  

 های فرعیفرضیه 

دفاعی  سازمان آماددر فناوری اینترنت اشیاء  سازیپیادهامکان  عوامل فنی ازنظر .1

 .وجود دارد موردمطالعه

عی دفازمان سا آماددر  اءیاش نترنتیا یفناور سازیپیادهامکان  اقتصادیعوامل  ازنظر .2

 .وجود دارد موردمطالعه
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 دفاعیان سازم آماددر  اءیاش نترنتیا یفناور سازیپیادهامکان  زمانیعوامل  ازنظر .3

 .وجود دارد موردمطالعه

ان سازم ادآمدر  اءیاش نترنتیا یفناور سازیپیادهامکان  نیروی انسانی عوامل ازنظر .4

 .وجود دارد موردمطالعهدفاعی 

ی دفاعزمان سا آماددر  اءیاش نترنتیا یفناور سازیپیادهامکان  ملیاتیععوامل  ازنظر .5

 .وجود دارد موردمطالعه

 پژوهش روش

صیفی و از نوع تحقیقات تو ماهیت ازنظر، کاربردی، یک تحقی  هدف ازلحاظاین پووه     

 .فتانجام پذیر 1397که در نیمسال اول سال  باشدزمان جزو تحقیقات مقطعی می ازنظر

 هاییگان ستاد فرماندهی و و مدیران آمادی آمادی کارکنانکلیه  شاملجامعه آماری پووه  

نفر  500د تهران یکی از نیروهای ارت  جمهوری اسالمی ایران به تعدا شهر تابعه مستقر در

عنوان فر بهن 217گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد باشد که با استفاده از روش نمونهمی

بوخالد  هسازی پرسشنامهای تحقی  پس از  متناسبگردآوری داده نمونه انتباد شدند.اعضای 

کارشناسان  خبرگان دانشگاهی و نفر از 10و نیز نظرات  اهداف و وظایف سازمان هدف اساس بر

بر )روایی صوری( هاپرسشنامهروایی گویه محق  گردیده است.  19حوزه دفاعی و با استفاده از 

طب   یی آنو پایا 2مطاب  با جدول شماره نفر(  10تعداد  خبرگان) هاییدگاهدو  نظرات اساس

جهت  چنینهممورد تائید قرار گرفت.  82/0باخ  با رریب آلفای کرون 3جدول شماره 

 است. استفاده گردیده 18نسبه  افزار اس.پی.اس.اسها از نرموتحلیل دادهتجزیه
 های پرسشنامهشاخص (2جدول)

 توسط خبرگان شده دیتائ یهاشاخص ابعاد 

 فنی

 های امنیتیشده توسط سازمان دیتائ یافزارهانرم

 افزارسبت

 های آمادیمتناسب با فعالیت شبکه

 مالی

  استفاده از سرمایه

 از ستادهای برتر منابع تأمین

 هانسبت به سایر پروژه تحلیل هزینه منفعت

 انسانی

 آموزش نیروی کار

 آمادی تعداد کاربران

 آمادی همکاری کارکنان

 نو یهادهیااستقبال از 
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 مقاومت در برابر تغییر

  هاپذیرش مسئولیت

 عملیاتی

 موجود یهاهیرو

 نگهداری پس از اجرا

 پذیرش ریسک فنی

 یسازمان فرهنگ

 زمانی

  بندیزمانبرنامه 

 مدت اجرا

 زمان ییجوصرفه

 

 
 نتایج آزمون پایایی (3) جدول

 نتیجه آلفای کرونباخ واقعی سؤاالتتعداد   عوامل

 قابل قبول 0.79  3 عوامل فنی

 قابل قبول 0.86  6 عوامل انسانی

 قابل قبول 0.85  3 عوامل مالی

.810  4 عوامل عملیاتی  قابل قبول 

 قابل قبول 0.71  3 عوامل زمانی

 قابل قبول 0.82  19 سؤاالتتمامی 

 

 پژوهش هاییافته
 توصیفی هاییافته( الف

الت طح تحصی، بیشترین فراوانی سدهندگانپاسخهای مربوط به ویوگی عمومی با توجه به داده 

ت با سابقه خدم مؤلفهدارای مدرك کارشناسی و در مورد  دهندگانپاسخدرصد به  4/33با 

 .باشدمیسال مربوط  12 -6دارای سابقه  دهندگانپاسخدرصد به  6/44
 هافرضیهمربوط به  هاییافته( ب

مال نر لکیاو -رویو شاپ رنوفیاسم -در این پووه ، ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف   

 (4) جدول در که طورهماناست.  قرارگرفته موردبررسی ،شدهگردآوری هایداده عیبودن توز

ت طالعاا لیتحل یبرا نیبنابرا ؛نرمال است ریپووه  غ یرهایهمه متغ عیتوز شودمی مشاهده

 .است شدهاستفاده کیناپارامتر هایآزمونپووه  از  یرهایمتغ
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 آزمون نرمال بودن توزیع (4)جدول 

 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف وایلک -شاپیرو
  

 آماره درجه آزادی داریمعنیسطح  آماره درجه آزادی داریمعنیسطح 

 عوامل فنی 0.129 217 0.000 0.969 217 0.000

 عوامل انسانی 0.76 217 0.000 0.985 217 0.000

 عوامل مالی 0.145 217 0.004 0.969 217 0.019

 عوامل عملیاتی 0.136 217 0.000 0.963 217 0.000

 عوامل زمانی 0.131 217 0.000 0.971 217 0.000

 .شوندمی، انجام ایدوجملهآزمون فرریات پووه  با استفاده از آزمون  ،در این قسمت
 

 سنجیامکانمربوط به عوامل  ایدوجملهآزمون  (5)جدول 

 گروه متغیر
میانگین 

 موردنظر

احتمال 

 شدهمشاهده

احتمال 

 آزمون

سطح 

 داریمعنی

نتیجه 

 آزمون

 عوامل فنی
 0.42 <=3 1گروه 

 تائیدعدم  0.413 0.5
 0.58 >3 2 گروه

 عوامل انسانی
 0.60 <=3 1گروه 

0.5 00.00  تائید 
 0.40 >3 2گروه 

 عوامل مالی
 0.66 <=3 1گروه 

0.5 00.00  تائید 
 0.34 >3 2گروه 

عوامل 

 عملیاتی

 0.41 <=3 1گروه 
 تائیدعدم  0.355 0.5

 0.59 >3 2گروه 

 عوامل زمانی
 0.62 <=3 1گروه 

 تائید 0.000 0.5
 0.38 >3 2گروه 

 سنجیامکان
 0.54 <=3 1گروه 

 تائید 0.000 0.5
 0.46 >3 2گروه 

 



 1398 تابستان ،48 شماره ،پانزدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                            20

 

 ول زمانی ی مربوط به عوامل انسانی، عوامل مالی، عوامهافرریهبر اساس جدول باال،    

فناوری  سازیپیادهلذا امکان  .شوندمیقرار  تائیددرصد مورد  95فرریه اصلی تحقی  در سطح 

و  ل فنیعوام ازلحاظعوامل انسانی، مالی و زمانی وجود دارد ولی  ازلحاظاینترنت اشیاء 

 .ندارد فناوری اینترنت اشیاء را سازیپیادهآمادگی پذیرش و  موردمطالعهعملیاتی یگان 

میزان آمادگی سازمان در این پووه  :اینترنت اشیاء سازیپیادهبر  مؤثر عوامل بندیرتبه

عوامل مبتلف با استفاده از  ازنظرفناوری اینترنت اشیاء  سازیپیادهبرای  موردمطالعهدفاعی 

 شدهدادهنشان ( 6)نتایج حاصل از این آزمون در جدول گردیدند.  بندیرتبه 1آزمون فریدمن

 در لذا. باشدمی 0.000با مقدار   0.05 در سطح ،بندیرتبه بودن داریمعنیاست که حاکی از 

و نیاز است عوامل  ردیگیقرار م سازیپیادهدر رتبه اول این یگان نظامی عوامل انسانی  سطح

 عملیاتی و فنی تقویت گردند.

 

 
 عوامل)فریدمن( بندیاولویت( 6جدول )

 سنجیامکانعوامل  اولویت اصلی

 عوامل انسانی 2.81

 عوامل مالی 2.67

 عوامل زمانی 2.09

 عوامل فنی 2.04

 عوامل عملیاتی 1.81

 داریمعنیسطح  0.000

 
 

 مربوط به هریک از عوامل هایشاخص بندیرتبه( نتایج 7)جدول

 
 عملیاتی زمانی انسانی مالی فنی

                                                           
1 . Friedman 
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که در  شودمیاستنباط  گونهاین ،7طب  جدول  از آزمون فریدمن آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

عیف ربسیار  موردمطالعه سازماندر سطح شبکه  زیرساخت مربوط به هایزیرساختبعد فنی، 

ث عظیم در بح گذاریسرمایهبوده و نیاز به تقویت دارد. در بعد مالی با توجه به لزوم 

ارد که رتبه قرار د ترینپایینمنفعت در -فناوری اینترنت اشیا شاخص تحلیل هزینه سازیپیاده

 د نیرویشود. در بع رسانیاطالعر نیاز است از منفعت و کاربردهای فناوری اینترنت اشیا بیشت

رد. قرار دا در رتبه آخر هامسئولیتبه جدید بودن فناوری اینترنت اشیا، پذیرش  انسانی با توجه

و در بعد  باشدمیترین شاخص بعد زمانی اجرای پروژه رعیف زمانمدتدر بعد زمانی شاخص 

 فناوری سازیپیادهنان برای حیاتی کارک هایدغدغهعملیاتی نگهداری پس از اجرا یکی از 

 .باشدمیاینترنت اشیا 

 

  و پیشنهادها گیرینتیجه

 آمادفناوری اینترنت اشیاء در سازی سنجی پیادهبررسی امکانهدف اصلی پووه  حارر،  

در خصوص  دهندگانپاسخنظر  نیانگیمنشان داد  جیکه نتا باشددفاعی می سازمان

 سازماناین  یآماددر سامانه  اینترنت اشیاء یبر فناور یمبتن آماد سازیپیاده سنجیامکان

 سازماناین فناوری اینترنت اشیا در  سازیپیادهو امکان  بوده است موردنظرر از میانگین باالت

امکان عوامل زمانی و عوامل مالی عوامل انسانی،  ازلحاظدفاعی وجود دارد و همچنین 

الزم جهت اجرای  نیازهایپی اما رد، اوجود د سازمان فناوری اینترنت اشیاء در این سازیپیاده

در  (2008) همکارانو  منجیتسوایجاد نشده است  خوبیبهفناوری اینترنت اشیاء هنوز 

پزشکی را کمبود منابع،  اینترنت اشیاء دری گسترده مشابه، موانع استفاده ایمطالعه

و موروعات  هاسیاستاستانداردها و  ،(پهنای باند) دوررعیف ارتباط از راه  هایزیرساخت

در فقدان  اینترنت اشیاءکه  کندمی. این مطالعه تأکید کنندمیاقتصادی معرفی -اجتماعی

 در پووه  سالونک و نکار .موف  باشد و به کار خود ادامه دهد تواندنمیفنی  هایزیرساخت

مت و معماری الاینترنت اشیا در صنعت س کارگیریبهو موارد فنی  هاقابلیتبه بررسی ( 2017)
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کنترل از راه دور بیماران و  عوامل فنیاده از فاست ،است شدهاشارهو زیرساخت اجرایی آن 

پووه   نتایج عنوانبهکاربرد اینترنت اشیا  پراهمیتبا موارد  راستاهم هاآنعات ارزیابی اطال

 .پیشرو بوده است

 سمت به حرکت پی در چند سالی است که دولتی، هایسازمان ویوهبه بزرگ هایسازمان

 مساعد شرایط نبودن فراهم و مدیران ناکافی دلیل آگاهی به اما ،اندبوده فناوری این از استفاده

 در زمان و سرمایه اتالف موجب و است شده روروبهشکست  با هاتالش این از بسیاری ،سازیپیاده

 که کارهاییراه از یکی .گرددمی سازمان هایفعالیتراه  سر بر مانعی نیز گاهی و شده هاسازمان

 یهایسازمان در سازیپیاده از قبل سنجیامکانمطالعات  شود، اشتباه روند این مانع تواندمی

 موروع این مطالعات، از بسیاری . دررادارند فناوری اینترنت اشیاء سمت به حرکت قصد که است

 سازمان داد، نشان این تحقی  نتایج است شدهمعرفی سازیپیاده مراحل الینفک جزء

 نیست؛ کافی اما دارد رافناوری اینترنت اشیاء  اجرای و سازیپیاده برای الزم شرط موردمطالعه

و عوامل  افزارنرمشبکه و  ،افزارسبت نظیر زیرساختفنی  عوامل باید آن موفقیت برای که

الزم عوامل فنی  هایزیرساختشود می پیشنهاد رابطه این در که کند تقویت را عملیاتی

های سازمانشبکه توسط معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( و  افزارنرم ازلحاظببصوص 

 ارتقای ارتباطی، شبکة توسعة و روزرسانیفراهم آید، به ظرف یک بازه زمانی مشبص نظامی

 هستند اقداماتی از برخی پایه، افزارهایو نرم سرورها تجهیز و یافزارسبت تجهیز شبکه، امنیت

از این لحاظ امکان  باوجوداینکهدر خصوص عوامل انسانی پرداخت.  هاآن بهبایست می که

معاونت تربیت و آموزش  بایستمیاما نیاز به تقویت دارد که  شدهواقع تائیدمورد  سازیپیاده

در   هاهمای و  های آموزشینظامی مقدمات الزم، جهت اجرای برگزاری دوره هایسازمان

این فناوری، و نیاز به  روزافزونخصوص اینترنت اشیا را فراهم آورند. با توجه به گسترش 

هر شود مسئولین مالی این فناوری پیشنهاد می سازیپیادهبرای  باال نسبتاً  ی اولیههزینه

 .آورندعملبه  را برای اخذ بودجه مصود از طری  ستادهای باالترالزم، سازمان نظامی، مقدمات 

با تأخیر مواجه شوند، رمن  هاپروژهاز  برداریبهرهگر ا شد خاطرنشاندر بعد عوامل زمانی باید 

توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند  هاآنهای ملی برخی از اتالف سرمایه

جلوگیری از اتالف  منظوربه این فناوری، سازیپیادهلذا در صورت  (،1382، خواهوطن)داد

در بعد عوامل  پروژه در زمان مصود انجام گیرد. سازیپیاده شودمیهای ملی پیشنهاد سرمایه

ین واین سیستم، توجه زیادی را در مرحله تد سازیپیادهبودن  برهزینهعملیاتی با توجه به 

استفاده و  هایررورتزها و انی باوجود عملیاتی آن معطوف دارند.استراتوی و پذیرش ریسک 
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ایجاد بسترهای مناسب  منظوربهو   آمادنظامی و حوزه  هایسازماناینترنت اشیا در  کارگیریبه

 :گرددمیپیشنهادات پووهشی ارائه  عنوانبهموارد ذیل 

 نظامی هایسازمان آماداینترنت اشیاء در  سازیپیادهعوامل امنیتی  سنجیامکان 

  هایازمانس آمادعوامل امنیتی اینترنت اشیاء در  سازیپیادهمسائل و موانع پی  روی 

 نظامی

  آماد مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازیپیادهمقایسه تطبیقی نحوه 

 جهان هایارت 

 موردنیاز یهادادهبه اطالعات و  یپووه  حارر در دسترس تیمحدود ترینمهمهمچنین 

به علت ترس از  و دیگر اینکه بوده است یو نظام یتیمسائل امن لیپووه  به دل

 دارندیمراز اب آنچهاغلب آنچه کارشناسان و فرماندهان باور دارند نسبت به  ،سازمانیموقعیت

 .تواند دقت نتایج را کاه  دهدمی مسئلهمتفاوت است و این 

 

 منابع

  نامه، پایانسازی و تحلیل دینامیکی سیستم لجستیکشبیه(. 1380)آبرومند، جمال 

 کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی.

 بررسی کیفیت خدمات (. 1390) امیرهوشنگ ،نظرپوری.، غالمعلی ،طبرسا، .نسرین ،جزنی
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