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چکیده
کارکردهای منحصر به فرد اینترنت اشیاء سازمانهای نظامی را بهمنظور بهرهگیری از این فناوری نووین
در حوزههای عملیاتی ،اطالعاتی و پشتیبانی ترغیب نموده است .هدف اصولی پوووه حارور ،بررسوی
امکانسنجی پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان دفاعی مویباشود .تحقیو حارور از
لحاظ هدف ،یک تحقی کابردی ،از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر زمان جوزو تحقیقوات
مقطعی است .جامعه آماری پووه شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرمانودهی و یگانهوای
تابعه مستقر در تهران یکی از نیروهای ارت جمهوری اسالمی ایران میباشود کوه بوا اسوتفاده از روش
نمونهگیری تصادفی و فرمول کووکران تعوداد  217نفور بوهعنوان اعضوای نمونوه انتبواد شودند .بورای
جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه بوخالد براساس اهداف ،وظایف و رسالت سازمان هدف اصالح و بازنگری
گردید .روایی پرسشنامهها بر اساس نظرات خبرگان و پایایی آنها نیز با استفاده از رریب آلفای کورون
باخ مورد تأیید قرار گرفت .در تحلیل دادهها با توجه به عدم نرموال بوودن توزیوع دادههوا از آزمونهوای
ناپارامتریک (دوجملهای و فریدمن) استفاده شده است .نتایج آزمون فررویات پوووه نشوان میدهود
علیرغم مطلوبیت عوامل انسانی ،مالی و زمانی در حوزه عوامل فنی و عملیاتی حداقل شرایط موورد نیواز
جهت پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان هدف فراهم نمیباشد.
واژگان کلیدی:
اینترنت اشیاء ،زنجیره تأمین ،آماد ،امکانسنجی ،فناوری اطالعات
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مقدمه
در سالهای اخیر ،توسعه اینترنت اشیاء 1و دستگاههای فیزیکی متصلبههم و نمای مجازی
آنها ،روندی رو به رشد داشته است .بهموجب این روند ،دامنه وسیعی از محصوالت و خدمات
جدید بالقوه در حوزههای مبتلفی چون خانههای هوشمند ،سالمت الکترونیکی ،خودکارسازی،
حملونقل و آماد و نظارت محیطی ایجادشده است (کراننبرگ 2و همکاران .) 2011 ،از طرفی
دلیل افزای فعالیتهای اینترنت اشیاء توجوه بوه رفتارهوایی همچون درك بی ازحد
محصول ،قیمت محصوالت ،دان اینترنتی ،زمان ،سرعتباالی تغییر فناوری و ارزش خریود
اسوت (آرورا 3و همکاران .)2017 ،فناوری نوین اینترنت اشیاء با بهرهگیری از بسترهای اینترنتی
و نیز استفاده از تجهیزات هوشمند ساز ،اقدام به ایجاد شبکه وسیعی از اشیاء هوشمند نموده که
این امر زمینه مدیریت صحیح و در لحظه اشیاء را برای شرکتها فراهم میآورد .بهکارگیری این
فناوری در مدیریت بب های مبتلف زنجیره تأمین ،بهخصوص آماد ،عالوه بر مزایای
درونسازمانی ،توان رقابتی شرکتها را در بازارهای هدف ارتقاء چشمگیری خواهد ببشید
(قیصری و حسینی.)1392 ،
در عصر حارر علیرغم چال های فراوان مربوط به پذیرش اینترنت اشیا در حوزه نظامی،
پتانسیل باالی اینترنت اشیا برای روزآمدسازی جنگافزارها ،استفاده از دادهها و خودکارسازی
جهت حفظ جان سربازان و از طرف دیگر کاه هزینهها و افزای کارایی پذیرش این فناوری
را به امری جذاد برای سازمانهای دفاعی و نظامی مبدل ساخته است .علیهذا بهموازات
حوزههای عملیاتی و اطالعاتی اینترنت اشیا با کاه هزینهها ،مدیریت موجودیها ،مدیریت
تعمیر و نگهداری تجهیزات و ...میتواند در بهبود فرآیندهای حوزه پشتیبانی نیروهای مسلح
نق اساسی ایفا نماید .ازاینرو با توجه به بند  3سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
ابالغی مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) مبنی بر دستیابی به فناوریهای برتر موردنیاز دفاعی و
امنیتی به نظر میرسد اینترنت اشیا بهعنوان یکی از فناوریهای برتر تأثیرگذار در حوزه دفاعی
و بهویوه آماد میتواند در جهت ارتقاء توان رزمی ،اطالعاتی و تقویت سامانههای پشتیبانی
تأثیرگذار باشد .لکن با توجه به اینکه انجام چنین طرحها و پروژههای عظیمی مستلزم
سرمایهگذاری و تبصیص منابع است؛ لذا اطمینان از وجاهت صرف منابع امری رروری و

)1. Internet of Things (IoT
2. Kranenburg et al
3 . Arora et al
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عقالنی است؛ فرآیندی که از آن به عنوان مطالعات امکانسنجی یاد میشود .به عبارتی در
مسیر پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء ،ابتدا مدیران باید یک مطالعه امکانسنجی از ورعیت
جاری اجرا کنند تا با تحلیل مقدار در دسترس سبتافزار ،نرمافزار ،بانک دادهها و کارشناسان
رایانه ،نیازهای سازمان را برآورد کنند (الئو .)2003 ،1موروعی که در مطالعات داخلی و بهویوه
در حوزه نیروهای نظامی چندان بدان توجه نگردیده است .علیهذا دغدغه و مسئله اصلی که
محققان را جهت انجام این تحقی ترغیب نمود عدم شناخت کافی از بسترهای الزم و تحق
اینترنت اشیاء در حوزه آماد و همچنین عدم وجود اطالعات دقی از ورعیت کنونی این عوامل
میباشد .ازاینرو در این تحقی به امکانسنجی پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک
سازمان دفاعی بهعنوان هدف اصلی تحقی مبادرت نمودهاند .موروعی که با توجه به عالقه-
مندی سازمان هدف جهت اجرایی نمودن اینترنت اشیاء در برخی حوزههای آمادی بیتوجهی
به آن میتواند زمینهساز شکست چنین پروژههای پرهزینهای قلمداد گردد .همچنین نتایج این
تحقی با توجه به ایجاد زمینه مناسب بهمنظور تحق مطالبات فرماندهی معظم کل قوا از
نیروهای مسلح ،ارزیابی برنامههای کنونی در این حوزه ،تدوین برنامهها و راهبردهای اجرایی و
تبصیص منابع حائز اهمیت میباشد.
مبانی نظری پژوهش
اینترنت اشیاء

عبارت اینترنت چیزها ،2برای نبستین بار در سال  1999توسط کوین اشتون 3مورداستفاده
قرار گرفت و جهانی را توصیف کرد که در آن هر چیزی ،ازجمله اشیاء بیجان ،برای خود هویت
دیجیتال داشته باشند و به کامپیوترها اجازه دهند آنها را سازماندهی و مدیریت کنند (مداکام
و همکاران .)2015 ،اینترنت در حال حارر همه مردم را به هم متصل میکند ولی با اینترنت
چیزها ،تمام چیزها به هم متصل میشوند (اشتون .)2009 ،اینترنت اشیاء ،فناوری نوینی است
که در آن برای هر موجودی (انسان ،حیوان و یا اشیاء) قابلیت ارسال داده از طری شبکههای
ارتباطی اعم از اینترنت یا اینترانت فراهم میگردد .ازنقطهنظر مفهومی ،فناوری اینترنت اشیاء بر
اساس سه اصل حیاتی که به هوشمند سازی اشیاء مربوط میشود ،بناشده است :قابلیت

1 . Lau
)2 . Internet of Things (IoT
3. Kevin Ashton
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شناسایی خودکار اشیاء هوشمند ،قابلیت ارتباط اشیاء هوشمند با محیط اطرافشان و قابلیت
برقراری تعامل میان خود اشیاء در شبکه اصلی تشکیلدهنده آنها و نیز ارسال اطالعات موردنیاز
به استفادهکنندگان (شرکتها ،کاربران نهایی و سازمانهای خدماتی ،دولت و .) ...برای
توانمندسازی چنین رویکردی ،چال اصلی پی روی ،توسعه بسترهای اینترنتی ،نرمافزارهای
تحت ود ،معماریهای سرویس گرا و فناوریهای هوشمند ساز است .در این فناوری ،هوشمند
سازی اشیاء نق کلیدی داشته و ترکیب آنها با انواع فناوریها نظیر سامانه بازشناسی با امواج
رادیویی ، 1حسگرها و مایکروچیپستها ،نیازمند تعریف قواعد و استانداردهای خاصی است
(قیصری و همکاران .)1392 ،گسترش اینترنت اشیاء ابعاد مبتلف حوزههای کاری را تحت تأثیر
قرار داده است به کمک فناوریهایی مانند مکانیادها ،ارتباطات بیسیم و حسگرهای مرتبط،
امکان برقراری ارتباط بین افراد و اشیاء در هر مکانی امکانپذیر شده است .در ادامه این روند،
دامنه وسیعی از محصوالت و خدمات جدید در حوزههای مبتلف ایجادشده است (توکلی و
همکاران.)2017 ،
اینترنت اشیاء شامل چهارعنصر توانمندسازی میباشد که در کنار یکدیگر پلی میان
دنیای فیزیکی و مجازی ایجاد مینمایند .طب تعریفی از جامعه انجمن اروپا 2در سال ،2009
این تکنولوژیها دارای قابلیت شناسایی ،سنج و پردازش اطالعات ،ارتباطات ،قابلیت آدرس-
دهی ،رابط کاربری و تعیین موقعیت میباشند که این چهار دسته شامل :شناسایی ،3شبکههای
حسگربیسیم ،4میان افزار 5و ارتباطات تقسیم میشوند (پویکوالینن .)2012 ،
شناسایی :شناسایی کردن نبستین عملی است که طب چشمانداز اتحادیه بینالمللی
مبابرات 6برای اجرای صحیح فناوری اینترنت اشیاء موردنیاز است .یکی از فناوریهایی که این
بب را پوش میدهد سامانه بازشناسی با امواج رادیویی میباشد ،یک سامانه بازشناسی با
امواج رادیویی از دو جزء اصلی تشکیلشده است :تگ و تگبوان .از سیستمهای بازشناسی با
امواج رادیویی میتوان جهت کنترل اشیاء بدون نیاز به برخورد مستقیم با شئ در هرلحظه
استفاده نمود .این قابلیت اجازه تبدیل دنیای واقعی به دنیای مجازی را به ما میدهد و میتوان از
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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این فناوری بهطور باورنکردنی در گستره بزرگی از نرمافزارهای کاربردی ،مدیریت زنجیره تأمین و
آماد ،حملونقل ،سالمت الکترونیک 1و امنیت استفاده کرد (جزنی و همکاران .)1390 ،این
فناوریها دارای قابلیت تطاب سریع با کاال؛ قابلیت اطمینان باال؛ مصرف انرژی پایین و از حجم
کوچکی برخوردارند که با توسعه خطوط تولید آن در سراسر دنیا با هزینه پایین ارائه میگردند
(چن.)2012 ،
شبکههای حسگر بیسیم :شبکههای حسگر نیز همچون سامانه بازشناسی با امواج رادیویی
نق تعیینکنندهای در اینترنت اشیاء دارند .شبکههای حسگر میتوانند با استفاده از ردیابی
موقعیت اشیاء ،اطالعات بسیاری در مورد یک محیط کسب کنند (آتزوری .)2010 ،استرینگ و
همکاران معتقدند :شبکههای حسگر ،میتوانند بر شرایط متعدد محیطی نظارت کنند .این
شرایط عبارتاند از :دما ،فشار ،رطوبت ،جابجایی وسایل نقلیه ،میزان سروصدا ،شرایط نور ،وجود
یا عدم وجود اشیاء ،سطوح فشار مکانیکی .یک شبکه حسگر از کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی
گرههای حسگر ساخته میشود که درون یا نزدیک پدیدهای که موردسنج قرارگرفته ،جای
میگیرد .گرههای حسگر با یک پردازشگر بر روی یک کاال نصب میشوند و قادرند اطالعات
سنجشی موردنیاز را برای کاربران ارسال نمایند .به دلیل وجود این قابلیت ،گرههای حسگر
بهجای انتقال دادههای خام ،تنها دادههای موردنیاز پردازششده را انتقال میدهند .با ترکیب
فناوری حسگرها و برچسبهای سامانه بازشناسی با امواج رادیویی ،کاربرد جدید و کاملتری در
زمینه اینترنت اشیاء با نام شبکههای حسگر آراف ای دی 2به وجود میآید که بهویوه در حوزه
مدیریت زنجیره تأمین و آماد هوشمند 3کاربرد دارد (آکیلدیز و همکاران.)2002 ،
میان افزار :میان افزار یکالیه نرمافزاری بین سبتافزار و نرمافزارهای کاربردی در فناوری
اینترنت اشیاء است .دالیل متعددی بر ررورت وجود میانافزارها در اینترنت اشیاء وجود دارند.
دلیل اول این است که تشریح و اجرای استانداردهای مشترك درزمانی که فناوریهای متنوع در
اینترنت اشیاء وجود دارد ،بسیار دشوار است؛ اما برای تبدیلشدن به واقعیت ،اینترنت اشیاء باید
به کامپیوترهای نامتجانس متصل شود .در حقیقت ،میانافزار مانند یک عامل ارتباطی بین
فناوریهای متفاوت عمل مینماید .دلیل دوم این است که برای برنامههای کاربردی در حوزه-
های گوناگون ،تقارا برای الیه مجزا وجود دارد .برای کاستن از این مشکل ،میان افزار ،برای
خدمات ارتباطی در الیه فیزیکی ،برنامههای کاربردی با رابطهای گرافیکی تهیه مینماید.
1. E-health
)2. RFID sensor network (RSN
3. Intelligent Logistics
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میانافزارها همچنین ،جزئیات غیررروری و تنوع تکنولوژیهای سطح فیزیکی را برای ساده-
سازی استفاده ،ازنظر کاربران پنهان میکنند (باندیوپادیای.)2011 ،
ارتباطات :برنامههای کاربردی متنوع در اینترنت اشیاء تقارای گستردهای برای ارتباط میان
آنها ایجاد مینمایند .بهعبارتدیگر ،ارتباط میان کاربردهای این فناوری باید بهگونهای وسیع
ولی ساده طراحی شود که هر یک از این کاربردها عالوه بر انجاموظیفه خود ،دیگر کاربردها را
پوش دهی نماید .این ابعاد شامل چیدمان ،قابلیت جابجایی ،هزینه ،ارتباطات نامتجانس،
زیرساخت ،شیوه نظم ببشیدن به شبکه ،پوش  ،اتصال ،اندازه شبکه و سایر الزامات کیفی
مربوط به خدمات است .یک فضای طراحی با چنین ابعاد بزرگی ،اجرای برنامههای کاربردی در
اینترنت اشیاء را به شیوههای متعددی فراهم میکند (ساندمیکر 1و همکاران.)2010 ،
کاربردهای فناوری اینترنت اشیاء

پتانسیلهای ارائهشده توسط اینترنت اشیاء امکان توسعه کاربردهای فراوانی را فراهم میکند.
این در حالی است که تنها بب کوچکی از جامعه ما در حال حارر از آن برخوردار است .برخی
از حوزهها و محیطهای فراوان موجود در یک شهر که در آنها کاربردهای جدید میتواند کیفیت
زندگی ما را بهبود ببشد عبارتاند از :کارخانههای صنعتی ،تجارت الکترونیک ،خانه ،حین سفر،
هنگام بیماری ،محل کار ،هنگام پیادهروی و در باشگاه ورزشی ،این محیطها در حال حارر تنها
با دستگاههای هوشمند ابتدایی و ابزار و وسایلی مجهز شدهاند که بیشتر مواقع هیچگونه توانایی
برقراری ارتباط با یکدیگر و یا خارج از آن مکان را ندارند .ارائه وسایلی که امکان برقراری ارتباط
با یکدیگر و توصیف دقی اطالعات دریافت شده از محیط پیرامون رادارند امکان توسعه و
پیادهسازی محیطهای مبتلف که در آنها میتوان دامنه گستردهای از کاربردهای اینترنت اشیاء
را مستقر کرد را به ما میدهد .حوزههای مبتلف کاربردهای اینترنت اشیاء را میتوان در
گروههای زیر دستهبندی کرد (فری یرا.)2010 ،2
حوزه حملونقل 3و آماد ،4حوزه سالمت ،5حوزه محیطهای هوشمند( 1خانه ،محل کار،
کارخانه) ،حوزه شبصی 2و اجتماع .3در میان کاربردهای امکانپذیر ،بین آنهایی که مستقیماً
1. Sundmaeker
2 . Ferreira
3. Transportation
4. logistics
5. Healthcare
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قابلاجرا هستند یا به عادتهای زندگی ما نزدیکترند و آنهایی که مربوط به آینده هستند و
تنها میتوان خیالشان کرد به دلیل اینکه فناوری و جوامع ما هنوز آمادگی پذیرش آنها را
ندارند تفاوت قائل میشویم .شکل زیر کاربردهای امروزی و آینده هر یک از گروههای ذکرشده
در باال نشان را میدهد (آتزوری 4و همکاران.)2010 ،

شکل  1کاربردهای اینترنت اشیاء (آتزوری.)2010 ،

لجستیک نظامی

آماد یا به عبارتی لجستیک نظامی قسمتی از زنجیره تأمین است که ارزش زمان و مکان را به
آن میافزاید؛ به عبارتی با در اختیار گرفتن علم آماد ،ببشی از زنجیره تأمین که نحوه اجرا و
کنترل موجودی و ارائه سرویسها و یا اطالعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف و درنهایت
برآورده شدن نیازهای رزمی است را میتوان مدیریت نمود (صراف جوشقانی و غفاری
توران .)1390،در سیستم آماد نظامی مأموریت تدارکات شامل تهیه و تأمین اقالمی است که
جهت انجام مأموریتهای سیستم نظامی بهمنظور حفظ توان و آمادگی نظامی نیروهای مربوطه

1. Smart environment
2. Personal
3. social
4 . Atzori
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موردنیاز است .این اقالم شامل تجهیزات سازمانی ،مواد مصرفی و از این قبیل هست (زنجیرانی
فراهانی و عسگری.)1390 ،
بهطورکلی مدیریت آماد نظامی ،مدیریت یکپارچه مجموعه فعالیتهایی است که جهت
تأمین ،انبارش ،حملونقل ،تعمیر و کاالهای رروری دیگر در راستای حمایت و پشتیبانی
نیروهای جنگی صورت میپذیرد .کار متبصصین آماد نظامی برقرار کردن توازن مناسبی میان
انجام این فعالیتها به نحوی است که با کمترین میزان مصرف منابع بتوان به سطح مورد
انتظاری از پشتیبانی عملکردی دستیافت .نیاز جهت افزای بهرهوری در محیطهایی با منابع
محدود ،منجر به تأکید بیشتر بر دوره عمر محصول و سیستم شده است و آماد نق مهمی
دراینارتباط در زمان استفادههای عملکردی بازی میکند (عیسایی.)1390 ،
در حالت کلى مدیریت زنجیره تأمین تجاری و نظامی از دو یا چند سازمان تشکیل میشود
که بهطور رسمی از یکدیگر جدا بوده و بهوسیله جریانهاى مواد ،اطالعات و جریانهاى مالى به
یکدیگر مرتبط میشوند .این سازمانها بنگاهها و سازمانهایی میباشند که مواد اولیه ،قطعات،
محصول نهایى و یا خدماتى چون توزیع ،انبارش ،عمدهفروشی و خردهفروشی ،تولید میکنند
(الودان .)2002 ،با توجه به کلیات فوق در جدول ذیل به تشریح آماد تجاری و نسبه نظامی آن
میپردازیم.
جدول ( )1عوامل ایجاد تفاوت در لجستیک(آماد) سازمانهای نظامی و غیرنظامی
(آبرومند)1380،
عامل

سازمان نظامی

سازمان غیرنظامی

تفاوت حاصله

جایگزین
مکانی و
جغرافیایی

متغیر (تغییر ،تابع انجام
مأموریتها و مانورها)

تثبیت شده (تغییر ،تابع
طرحهای راهبردی)

افزای پیچیدگی در
پشتیبانی از سازمانهای
نظامی خصوص در توزیع
سرزمینی منابع آماد

واحدهای
تشکیالتی

متحرك

ثابت

افزای پیچیدگی در
جابهجایی و ترابری در
سازمانهای نظامی

توزیع و
ارائه
خدمات و
محصوالت

به درون سازمان

به مشتریان بیرون از سازمان

افزای تنوع و پیچیدگی در
توزیع سازمانهای
غیرنظامی به دلیل
گستردگی جغرافیای
مشتریان
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هدف

دفاع و برقراری امنیت و آمادگی
عملیاتی از طری پشتیبانی

جلب ررایت ذینفعان و حداقل
کردن هزینههای تمامشده و
کسب سودآوری

تأکید بر آمادگی سیستم و
اجرای هر چهبهتر مأموریت
در سازمانهای نظامی به
جای تأکید بر سودآوری

ذخیرهسازی

وجود ریسکهای باال

وجود ریسکهای محدود

افزای پیچیدگی در
روشها و برنامهریزیهای
ذخیرهسازی در سازمانهای
نظامی.

تنوع و
حجم اقالم

گستردهتر از سازمان غیرنظامی

محدودتر از سازمان نظامی

افزای پیچیدگی در
برنامهریزی و کنترل در
زمینههای پی بینی و
برآورد ،تهیه و تأمین ،انتقال
و جابجایی ،نگهداری و
توزیع نیازمندیها

تمرکز

عملیات آماد متمرکز

عملیات آماد غیرمتمرکز

برنامهریزی و کنترل در هر
دو سازمان متمرکز

معیار
عملکرد

میزان آمادگی ،توان پشتیبانی و
سطوح خدمات ارائه شده

هزینههای تمام شده کاه
زمان تحویل ،میزان تکمیل
سفارش ،قابلیت اعتماد تحویل،
ررایت مشتری

تفاوت در نظریههای آماد
نظامی و غیرنظامی

امکانسنجی

امکانسنجی 1به معنای بررسی امکانپذیر بودن اجرای یک فرایند یا پیادهسازی یک طرح
است .برخی آن را مطالعهای میدانند که میزان امکانپذیر بودن یا عملی بودن یک استراتوی یا
پروژه را تعیین میکند .امکانسنجی بی از همه به دلیل روشن نمودن قلمروهای اصلی
بررسی امکانپذیری طرحها و ایدههای نو است تا نشان دهد در امر امکانسنجی کدام
قلمروهای مهم باید موردتوجه قرار گیرد.
در پووه های امکانسنجی از مدلهای متفاوتی استفادهشده است که متداولترین آنها
عبارتاند از :مدل سه شاخکی ،مدل الماس ،مدل پورتر ،مدل شه ،مدل تارعنکبوتی و مدل
بوخالد .در بین این مدلها با توجه بهسادگی روش و جامع بودن مدل بوخالد برای پووه
حارر انتباد شد .بوخالد )1999( 2به چهار زمینهی اصلی امکانسنجی اشارهکرده است:
1 . Feasibility Study
2 . Boockoldt
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امکانسنجی عملیاتی ،1امکانسنجی فنی ،2امکانسنجی زمانبندی ،3امکانسنجی
اقتصادی .4جهانی ( )1379در کتاد تحلیل و طراحی نظامهای کامپیوتری ،بعد امکانسنجی
مسائل انسانی و زاهدی ( )1381در کتاد تجزیهوتحلیل و طراحی سیستمها بعد امکانسنجی
قانونی را به این ابعاد ارافه کردهاند .با توجه به اهمیت موروع منابع انسانی در سازمانهای
نظامی ،بعد امکانسنجی مسائل انسانی جهانی ( ،)1379به ابعاد مدل بوخالد ارافه شده که در
ذیل به معرفی ابعاد میپردازیم
عوامل فناوری (فنی) شامل :زیرساختهای سبتافزاری ،شبکهای و نرمافزار.
عوامل اقتصادی (مالی) شامل :تحلیل هزینه -منفعت ،تأمین منبع ،قابلیت استفاده از سرمایهها.
عوامل نیروی انسانی شامل :تعداد کاربران ،مقاومت نیروی انسانی در برابر تغییر ،همکاری و
مشارکت کارکنان سازمان ،آموزش نیروی کار ،استقبال از ایدههای نو ،آمادگی پذیرش
مسئولیتها.
عوامل زمانبندی شامل :برنامه زمانبندی ،مدت اجرا ،صرفهجویی زمان.
عوامل عملیاتی شامل :روشها و رویههای موجود ،نگهداری پس از اجرا ،پذیرش ریسک فنی،
فرهنگسازمانی(جهانی.)1379 ،
پیشینه پژوهش

رونقی و حسینی( )1397در مقالهای با عنوان شناسایی و رتبهبندی خدمات اینترنت اشیا در
حوزه سالمت ،به بررسی و شناسایی خدمات فنآوری اینترنت اشیا در حوزه بهداشت و درمان و
رتبهبندی اهمیت آنها پرداختند که از روش تحلیل فرایندی سلسله مراتبی تحت مجموعههای
فازی نوع دو برای رتبهبندی خدمات اینترنت اشیا استفاده گردید ،و با توجه با یافتهها مشبص
گردید که سیاستگزاران در حوزه فنآوری اینترنت اشیا در ابتدا باید به نق این فنآوری در نجات
جان افراد واقف باشند و در اولویت بعد سرمایهگذاری در اینترنت اشیا میتواند به کنترل و نظارت
رفتارهای سالمندان ،بیماران و کودکان یاری رساند .همچنین ،شناسایی و آگاهی از اولویت
خدمات اینترنت اشیا به سیاستگزاران و مدیران حوزه درمان و بهداشت جهت مدیریت اثربب تر
کمک میکند.
1 . Operational Feasibility
2 . Technical Feasibility
3 . Schedule Feasibility
4 . Economic Feasibility
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ررایی نور و مشایبی ( )1397در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر اینترنت اشیا بر عملکرد
سازمانی با در نظر گرفتن نق واسطهای خل دان  ،و باهدف تأثیر اینترنت اشیا بر عملکرد
سازمان با نق میانجی خل دان و با استفاده از روش توصیفی همبستگی به این نتایج دست
یافتند که در سازمان موردمطالعه با بهکارگیری اینترنت اشیا منجر به افزای عملکرد شده و
همچنین خل دان بر رابطه میان اینترنت اشیا و عملکرد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
پاگت و داماك )2019( 1در مقاله خود با عنوان پیادهسازی اینترنت اشیا ،چه تأثیری بر
سازمانها دارد؟ بیان میدارند که هدف از پووه انجام شده درك کردن این موروع است که
چگونه تنوع ابزارهای بروز همانند اینترنت اشیا میتواند به منظور اجرای آنها در بیمارستانها
معنا دهد ،بر اساس یافتههای بهدستآمده به این نتایج دست یافتند که فناوری اینترنت اشیا
میتواند استقالل بیماران را تقویت نماید و ذهن آنها را علیه تصویر منفی مراقبتهای ویوه
بهبود بببشد و همچنین فناوری اینترنت اشیا میتواند تداوم بین خدمات مراقبتهای ویوه و
نهادینهسازی آن را تضمین کند.
فرناندز و دلوکنا )2017( 2در پووهشی تحت عنوان چارچوبی نرمافزاری برای مانیتورینگ بیمار
از راه دور با استفاده از پشتیبانی اینترنت اشیاء با اشاره به حل بسیاری از مشکالت محیطهای
مراقبت بهداشتی با استفاده از قدرت عاملها ،به بررسی موروع نظارت بر بیماران تحت مراقبت
در زمان واقعی پرداختهاند .هدف اصلی از این پووه  ،طراحی و توسعه راهحلهای نوآورانه
مبتنی بر اینترنت اشیا برای ارائه یک محیط مراقبتهای پزشکی فعالتر و قابلاعتماد بود که
نتیجه این پووه اشاره به این مطلب دارد که ساختار سالمت اینترنت اشیا کمک بزرگی برای
توسعه راهحلهای حوزه سالمت است.
رحمانی و همکاران( )2017مقالهای تحت عنوان بهرهبرداری از درگاههای هوشمند سالمت
الکترونیک در لبه اینترنت اشیا با بهکارگیری رویکرد رایان بهصورت مه و باهدف هوشمندتر
شدن مراقبتهای بهداشتی و ایجاد قابلیت پی بینی حوادث و فوریتهای پزشکی باقدرت
اینترنت اشیا ،ارائه دادند ،که در این پووه  ،از موقعیت راهبردی درگاهها جهت ارائه خدمات
پیشرفته چند سطحی مانند ذخیرهسازی محلی ،پردازش فوری دادههای محلی ،دادهکاوی
تعبیهشده و غیره استفاده کرده و توانستند به درگاه هوشمند سالمت الکترونیک دست یابند،

1 . Pauget & Dammak
2 . Fernandes & De Lucena
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و نتایج بیان میدارد در بسیاری از سامانههای بهداشت و درمان مبتنی بر اینترنت اشیا،
بهخصوص در خانههای هوشمند و بیمارستانها ،وجود یک پل ارتباطی)بهعنوانمثال ،یک
درگاه( بین شبکه زیرساخت حسگر و اینترنت ررورت دارد.

مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی پژوهش (بوخالد وجهانی)1999 ،

فرضیه اصلی:

در سامانه آماد سازمان دفاعی موردمطالعه امکان پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء وجود دارد.
فرضیههای فرعی

 .1ازنظر عوامل فنی امکان پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان دفاعی
موردمطالعه وجود دارد.
 .2ازنظر عوامل اقتصادی امکان پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان دفاعی
موردمطالعه وجود دارد.
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 .3ازنظر عوامل زمانی امکان پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان دفاعی
موردمطالعه وجود دارد.
 .4ازنظر عوامل نیروی انسانی امکان پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان
دفاعی موردمطالعه وجود دارد.
 .5ازنظر عوامل عملیاتی امکان پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد سازمان دفاعی
موردمطالعه وجود دارد.
روش پژوهش

این پووه ازلحاظ هدف ،یک تحقی کاربردی ،ازنظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی و
ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی میباشد که در نیمسال اول سال  1397انجام پذیرفت.
جامعه آماری پووه شامل کلیه کارکنان آمادی و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگانهای
تابعه مستقر در شهر تهران یکی از نیروهای ارت جمهوری اسالمی ایران به تعداد  500نفر
میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد  217نفر بهعنوان
اعضای نمونه انتباد شدند .گردآوری دادههای تحقی پس از متناسبسازی پرسشنامه بوخالد
بر اساس اهداف و وظایف سازمان هدف و نیز نظرات  10نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان
حوزه دفاعی و با استفاده از  19گویه محق گردیده است .روایی پرسشنامهها(روایی صوری) بر
اساس نظرات و دیدگاههای تعداد خبرگان( 10نفر) مطاب با جدول شماره  2و پایایی آن طب
جدول شماره  3با رریب آلفای کرون باخ  0/82مورد تائید قرار گرفت .همچنین جهت
تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسبه  18استفاده گردیده است.
جدول( )2شاخصهای پرسشنامه
ابعاد

شاخصهای تائید شده توسط خبرگان
نرمافزارهای تائید شده توسط سازمانهای امنیتی

فنی

سبتافزار
شبکه متناسب با فعالیتهای آمادی
استفاده از سرمایه

مالی

تأمین منابع از ستادهای برتر
تحلیل هزینه منفعت نسبت به سایر پروژهها
آموزش نیروی کار

انسانی

تعداد کاربران آمادی
همکاری کارکنان آمادی
استقبال از ایدههای نو

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال پانزدهم ،شماره  ،48تابستان 1398

18

مقاومت در برابر تغییر
پذیرش مسئولیتها
رویههای موجود
نگهداری پس از اجرا

عملیاتی

پذیرش ریسک فنی
فرهنگ سازمانی
برنامه زمانبندی
مدت اجرا

زمانی

صرفهجویی زمان

جدول ( )3نتایج آزمون پایایی
عوامل

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ واقعی

نتیجه

عوامل فنی

3

0.79

قابل قبول

عوامل انسانی

6

0.86

قابل قبول

عوامل مالی

3

0.85

قابل قبول

عوامل عملیاتی

4

0.81

قابل قبول

عوامل زمانی

3

0.71

قابل قبول

تمامی سؤاالت

19

0.82

قابل قبول

یافتههای پژوهش
الف) یافتههای توصیفی

با توجه به دادههای مربوط به ویوگی عمومی پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی سطح تحصیالت
با  33/4درصد به پاسخدهندگان دارای مدرك کارشناسی و در مورد مؤلفه سابقه خدمت با
 44/6درصد به پاسخدهندگان دارای سابقه  12 -6سال مربوط میباشد.
ب) یافتههای مربوط به فرضیهها

در این پووه  ،ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و شاپیرو -وایلک نرمال
بودن توزیع دادههای گردآوریشده ،موردبررسی قرارگرفته است .همانطور که در جدول ()4
مشاهده میشود توزیع همه متغیرهای پووه غیر نرمال است؛ بنابراین برای تحلیل اطالعات
متغیرهای پووه از آزمونهای ناپارامتریک استفادهشده است.
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جدول ( )4آزمون نرمال بودن توزیع
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

شاپیرو -وایلک
سطح معنیداری

درجه آزادی

آماره

سطح معنیداری

درجه آزادی

آماره

0.000

217

0.969

0.000

217

0.129

عوامل فنی

0.000

217

0.985

0.000

217

0.76

عوامل انسانی

0.019

217

0.969

0.004

217

0.145

عوامل مالی

0.000

217

0.963

0.000

217

0.136

عوامل عملیاتی

0.000

217

0.971

0.000

217

0.131

عوامل زمانی

در این قسمت ،آزمون فرریات پووه

با استفاده از آزمون دوجملهای ،انجام میشوند.

جدول ( )5آزمون دوجملهای مربوط به عوامل امکانسنجی
متغیر
عوامل فنی
عوامل انسانی
عوامل مالی
عوامل
عملیاتی
عوامل زمانی
امکانسنجی

میانگین

احتمال

احتمال

سطح

نتیجه

موردنظر

مشاهدهشده

آزمون

معنیداری

آزمون

گروه 1

>=3

0.42

گروه 2

<3

0.58

0.5

0.413

عدم تائید

گروه 1

>=3

0.60

گروه 2

<3

0.40

0.5

0.000

تائید

گروه 1

>=3

0.66

گروه 2

<3

0.34

0.5

0.000

تائید

گروه 1

>=3

0.41

گروه 2

<3

0.59

0.5

0.355

عدم تائید

گروه 1

>=3

0.62

گروه 2

<3

0.38

0.5

0.000

تائید

گروه 1

>=3

0.54

گروه 2

<3

0.46

0.5

0.000

تائید

گروه
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بر اساس جدول باال ،فرریههای مربوط به عوامل انسانی ،عوامل مالی ،عوامل زمانی و
فرریه اصلی تحقی در سطح  95درصد مورد تائید قرار میشوند .لذا امکان پیادهسازی فناوری
اینترنت اشیاء ازلحاظ عوامل انسانی ،مالی و زمانی وجود دارد ولی ازلحاظ عوامل فنی و
عملیاتی یگان موردمطالعه آمادگی پذیرش و پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء را ندارد.
رتبهبندی عوامل مؤثر بر پیادهسازی اینترنت اشیاء:در این پووه میزان آمادگی سازمان
دفاعی موردمطالعه برای پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء ازنظر عوامل مبتلف با استفاده از
آزمون فریدمن 1رتبهبندی گردیدند .نتایج حاصل از این آزمون در جدول ( )6نشان دادهشده
است که حاکی از معنیداری بودن رتبهبندی ،در سطح  0.05با مقدار  0.000میباشد .لذا در
سطح این یگان نظامی عوامل انسانی در رتبه اول پیادهسازی قرار میگیرد و نیاز است عوامل
عملیاتی و فنی تقویت گردند.

جدول ( )6اولویتبندی عوامل(فریدمن)
اولویت اصلی

عوامل امکانسنجی

2.81

عوامل انسانی

2.67

عوامل مالی

2.09

عوامل زمانی

2.04

عوامل فنی

1.81

عوامل عملیاتی

0.000

سطح معنیداری

جدول( )7نتایج رتبهبندی شاخصهای مربوط به هریک از عوامل
فنی

مالی

انسانی

زمانی

عملیاتی

1 . Friedman
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شاخص

سبتافزار

شبکه

نرمافزار

تحلیل هزینه منفعت

تأمین منبع

استفاده از سرمایه

استقبال از ایده نو

تعداد کاربران

مقاومت در برابر تغییر

همکاری کارکنان

آموزش نیروی انسانی

پذیرش مسئولیتها

برنامه زمانبندی

مدت اجرا

صرفهجویی زمان

رویههای موجود

نگهداری پس از اجرا

پذیرش ریسک فنی

فرهنگسازمانی

رتبه

1

3

2

3

1

2

1

4

3

2

5

6

1

3

2

2

4

1

3

با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون فریدمن طب جدول  ،7اینگونه استنباط میشود که در
بعد فنی ،زیرساختهای مربوط به زیرساخت شبکه در سطح سازمان موردمطالعه بسیار رعیف
بوده و نیاز به تقویت دارد .در بعد مالی با توجه به لزوم سرمایهگذاری عظیم در بحث
پیادهسازی فناوری اینترنت اشیا شاخص تحلیل هزینه-منفعت در پایینترین رتبه قرار دارد که
نیاز است از منفعت و کاربردهای فناوری اینترنت اشیا بیشتر اطالعرسانی شود .در بعد نیروی
انسانی با توجه به جدید بودن فناوری اینترنت اشیا ،پذیرش مسئولیتها در رتبه آخر قرار دارد.
در بعد زمانی شاخص مدتزمان اجرای پروژه رعیفترین شاخص بعد زمانی میباشد و در بعد
عملیاتی نگهداری پس از اجرا یکی از دغدغههای حیاتی کارکنان برای پیادهسازی فناوری
اینترنت اشیا میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف اصلی پووه حارر ،بررسی امکانسنجی پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد
سازمان دفاعی میباشد که نتایج نشان داد میانگین نظر پاسخدهندگان در خصوص
امکانسنجی پیادهسازی آماد مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء در سامانه آمادی این سازمان
باالتر از میانگین موردنظر بوده است و امکان پیادهسازی فناوری اینترنت اشیا در این سازمان
دفاعی وجود دارد و همچنین ازلحاظ عوامل انسانی ،عوامل زمانی و عوامل مالی امکان
پیادهسازی فناوری اینترنت اشیاء در این سازمان وجود دارد ،اما پی نیازهای الزم جهت اجرای
فناوری اینترنت اشیاء هنوز بهخوبی ایجاد نشده است منجیتسو و همکاران ( )2008در
مطالعهای مشابه ،موانع استفادهی گسترده اینترنت اشیاء در پزشکی را کمبود منابع،
زیرساختهای رعیف ارتباط از راه دور (پهنای باند) ،استانداردها و سیاستها و موروعات
اجتماعی-اقتصادی معرفی میکنند .این مطالعه تأکید میکند که اینترنت اشیاء در فقدان
زیرساختهای فنی نمیتواند موف باشد و به کار خود ادامه دهد .در پووه سالونک و نکار
( )2017به بررسی قابلیتها و موارد فنی بهکارگیری اینترنت اشیا در صنعت سالمت و معماری
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و زیرساخت اجرایی آن اشارهشده است ،استفاده از عوامل فنی کنترل از راه دور بیماران و
ارزیابی اطالعات آنها همراستا با موارد پراهمیت کاربرد اینترنت اشیا بهعنوان نتایج پووه
پیشرو بوده است.
سازمانهای بزرگ بهویوه سازمانهای دولتی ،چند سالی است که در پی حرکت به سمت
استفاده از این فناوری بودهاند ،اما به دلیل آگاهی ناکافی مدیران و فراهم نبودن شرایط مساعد
پیادهسازی ،بسیاری از این تالشها با شکست روبهرو شده است و موجب اتالف سرمایه و زمان در
سازمانها شده و گاهی نیز مانعی بر سر راه فعالیتهای سازمان میگردد .یکی از راهکارهایی که
میتواند مانع این روند اشتباه شود ،مطالعات امکانسنجی قبل از پیادهسازی در سازمانهایی
است که قصد حرکت به سمت فناوری اینترنت اشیاء رادارند .در بسیاری از مطالعات ،این موروع
جزء الینفک مراحل پیادهسازی معرفیشده است نتایج این تحقی نشان داد ،سازمان
موردمطالعه شرط الزم برای پیادهسازی و اجرای فناوری اینترنت اشیاء را دارد اما کافی نیست؛
که برای موفقیت آن باید عوامل فنی نظیر زیرساخت سبتافزار ،شبکه و نرمافزار و عوامل
عملیاتی را تقویت کند که در این رابطه پیشنهاد میشود زیرساختهای الزم عوامل فنی
ببصوص ازلحاظ نرمافزار و شبکه توسط معاونت فناوری اطالعات و ارتباطات(فاوا) سازمانهای
نظامی ظرف یک بازه زمانی مشبص فراهم آید ،بهروزرسانی و توسعة شبکة ارتباطی ،ارتقای
امنیت شبکه ،تجهیز سبتافزاری و تجهیز سرورها و نرمافزارهای پایه ،برخی از اقداماتی هستند
که میبایست به آنها پرداخت .در خصوص عوامل انسانی باوجوداینکه از این لحاظ امکان
پیادهسازی مورد تائید واقعشده اما نیاز به تقویت دارد که میبایست معاونت تربیت و آموزش
سازمانهای نظامی مقدمات الزم ،جهت اجرای برگزاری دورههای آموزشی و همای ها در
خصوص اینترنت اشیا را فراهم آورند .با توجه به گسترش روزافزون این فناوری ،و نیاز به
هزینهی اولیه نسبت ًا باال برای پیادهسازی این فناوری پیشنهاد میشود مسئولین مالی هر
سازمان نظامی ،مقدمات الزم ،برای اخذ بودجه مصود از طری ستادهای باالتر را به عملآورند.
در بعد عوامل زمانی باید خاطرنشان شد اگر بهرهبرداری از پروژهها با تأخیر مواجه شوند ،رمن
اتالف سرمایههای ملی برخی از آنها توجیه فنی و اقتصادی خود را از دست خواهند
داد(وطنخواه ،)1382 ،لذا در صورت پیادهسازی این فناوری ،بهمنظور جلوگیری از اتالف
سرمایههای ملی پیشنهاد میشود پیادهسازی پروژه در زمان مصود انجام گیرد .در بعد عوامل
عملیاتی با توجه به هزینهبر بودن پیادهسازی این سیستم ،توجه زیادی را در مرحله تدوین
استراتوی و پذیرش ریسک عملیاتی آن معطوف دارند .باوجود نیازها و ررورتهای استفاده و
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بهکارگیری اینترنت اشیا در سازمانهای نظامی و حوزه آماد و بهمنظور ایجاد بسترهای مناسب
موارد ذیل بهعنوان پیشنهادات پووهشی ارائه میگردد:
 امکانسنجی عوامل امنیتی پیادهسازی اینترنت اشیاء در آماد سازمانهای نظامی
 مسائل و موانع پی روی پیادهسازی عوامل امنیتی اینترنت اشیاء در آماد سازمانهای
نظامی
 مقایسه تطبیقی نحوه پیادهسازی آماد مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء در آماد
ارت های جهان
همچنین مهمترین محدودیت پووه حارر در دسترسی به اطالعات و دادههای موردنیاز
پووه به دلیل مسائل امنیتی و نظامی بوده است و دیگر اینکه به علت ترس از
موقعیتسازمانی ،اغلب آنچه کارشناسان و فرماندهان باور دارند نسبت به آنچه ابراز میدارند
متفاوت است و این مسئله میتواند دقت نتایج را کاه دهد.
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