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چکیده
کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی توانایی تبدیل فرآیندهای سنتی قدیمی در فرودگاه و پرواز را به سمت قابلیت های خدمات مدرن هدایت   

کیفیت بهتر می شود.  که باعث افزایش اعتماد مسافران و همچنین رضایت از دریافت خدمات با  می کند 
که با  کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان در صنعت هوایی هستند  پژوهش حاضر با رویکرد 
گلوله برفی انتخاب شده اند و مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. این مهم در مصاحبه هجدهم حاصل شده است. جهت تأیید  روش هدفمند و 
روایی تحقیق از روش » مثلث سازی منابع داده ها، بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط مشارکت کنندگان« و جهت تأیید پایایی تحقیق از »پایایی بین 
کدگذاری )محور،تم اصلی و تم  ُکدگذار و بازآزمون« استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شده و با 3 مرحله   2

کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران ارائه شده است. فرعی( الگوی 
کلیدی در این فرآیند مشتمل بر »صنعت، دولت، دانشگاه، پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان« است.   بر اساس نتایج تحقیق ارکان 
کاربرد  پیآمدهای  همچنین  شده اند.  مشخص  مؤثر  زیرساختی  عوامل  سازمانی  عوامل  فرآیند  تأثیرات  کردن  مشخص  ضمن  تحقیق  این  در  به عالوه 

اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی ایران مشتمل بر »پیامدهای ملی، سازمانی و محیطی« تا حدود خوبی بررسی شده اند.
کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی کلیدی: صنعت هوایی، اینترنت اشیا، مدیریت صنعت هوایی،  کلمات 
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Modeling the safe and secure use of the 
Internet of Things in the management of 
Iran’s aviation industry
Manizheh Ahadiani1 ,Omid Ali Masoudi*2 ,Nasim Majidi gahroudi3

Abstract

Steers the flight towards modern service capabilities that increase passenger confidence as well as satisfaction with 
receiving better quality services.

The present study has been done with a qualitative approach and content analysis method. The statistical popula-
tion includes managers and experts in the aviation industry who have been selected by purposeful method and 

snowball and the interview has continued to the point of theoretical saturation. This is important in the eighteenth 
interview. Data, peer review and review by participants “and” reliability between two coders and retest “was used 
to confirm the reliability of the research. MAXQDA2020 software was used to analyze the data and with three coding 
steps )axis, main theme, Sub-theme(; The pattern of IoT application in the management of Iran’s aviation industry is 
presented.

  Based on the research results; The key elements in this process include “industry, government, universities, science 
and technology parks, and knowledge-based companies.” In addition, in this study, while identifying the effects of 
the organizational factors process, effective infrastructural factors have been identified. Although the consequences 
of using IoT in the management of Iran’s aviation industry, including “national consequences, organizational conse-
quences and environmental consequences” have been studied to a good extent.
Keywords: Internet of Things; Aviation Industries; Aviation Management
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مقدمه

اینترنت   ]1[ است.  تکامل  حال  در  کوسیستمی  ا اشیا  اینترنت 
اشیا به عنوان یکی از روندهای اصلی شکل دهنده توسعه فناوری در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در حال شکل گیری است و تغییر 
نهایی  کاربران  میان  ارتباط  برقراری  به  منظور  اینترنت  کاربرد  در 
فیزیکی  اشیای  میان  ارتباط  برقراری  برای  که  اینترنتی  سمت  به 
کند، نیازمند نواندیشی در  استفاده می شود تا خدمتی معین را ارائه 
برخی از رویکردهای سنتی در زمینه مدیریت شبکه، رایانش و ارائه 
سرویس هاست. ]2[ امروزه از اینترنت اشیا)IOT( معمواًل در صنایع 

مختلف از جمله صنعت هوایی استفاده می شود. ]3[
سنتی  فــرآیــنــدهــای  تــبــدیــل  تــوانــایــی  اشــیــا  ایــنــتــرنــت  سیستم 
مدرن  خدمات  قابلیت های  سمت  به  را  پرواز  و  فرودگاه  در  قدیمی 
از  رضایت  همچنین  و  مسافران  اعتماد  افــزایــش  باعث  که  ــد  دارن
]4[ این  کیفیت بهتر توسط مسافران می شود.  دریافت خدمات با 
خدمات  ارائه  با  که  چرا  هستند؛  منحصربه فرد  جدید  فناوری های 
کالسیک رفاه بیشتری را برای مشتریان  متفاوت نسبت به سیستم 
اینترنت اشیا به منظور مطالعه و  کاربرد  از این رو   ]5[ رقم می زنند. 
در  دارد.  نیاز  مدل سازی  و  مؤثر  حمایت  به  ظریف  رفتارهای  درک 
بین  تطبیقی  و  انعطاف پذیر  اتصال  الگوهای  اشیا،  اینترنت  بطن 
اشیا وجود دارد که به طور طبیعی می توانند با استفاده از اولویت های 
کانال های ارتباطی، احتمال خرابی اتصاالت،  هماهنگی مبتنی بر 
دهد.  قرار  نظر  مد  را  منابع  مصرف  همچنین  و  انتظار  و  اجرا  زمان 
محدودیت  و  شدت  به  توجه  با  اشیا  اینترنت  به کارگیری  به عالوه 

بودجه و محاسبات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ]6[
دیگر  محبوب  و  جدید  فناوری  هر  مانند  هم  اشیا  اینترنت  در 
جزئیات  ایــن  و  شوند  اصــالح  باید  که  اســت  مهم  طراحی  جزئیات 
عبارتند از: استانداردسازی، زیرساخت ها، سخت افزارها، معماری، 
گـــر اســتــراتــژی هــا و  ا کــه  بــرنــامــه، عملکرد و امــنــیــت؛ چـــرا  تــوســعــه 
شوند،  اجــرا  و  طراحی  به درستی  اشیا  اینترنت  ملی  استاندارهای 
امکان استفاده از این فناوری را برای دستیابی به منافع اجتماعی 
می دهد.  افزایش  توجهی  قابل  به شکل  کشور  هر  در  اقتصادی  و 
همواره با پیدایش فناوری های جدید به ویژه اینترنت اشیا و سایر 
آن ها  از  استفاده  دربــاره  اطمینانی  عدم  آن  با  مرتبط  فناوری های 
و  شرکت ها  رشــد  کنار  در  میان  ایــن  در  مــی شــود.  ایجاد  جامعه  در 
با تنظیم  سازمان های خصوصی در این حوزه، دولت و سازمان ها 
مقررات و تدوین استانداردها نقش بسیارکلیدی در پذیرش و بهبود 
کنند]1[. این فرآیندها با پیوند دادن  سطوح اعتماد جامعه ایفا می 
نهایی  مراحل  اقــدامــات،  رونــد  و  روش هــا  هوشمند،  دستگاه های 
محل اقامت، شرکت های هواپیمایی و مسافرتی جایگزین را اصالح 
مسافرتی  تجارت  اشیا  اینترنت  فناوری  از  بهره گیری  با  می کند. 
توانایی عملکرد بهتر و تجربه بازدیدکننده سفارشی را درک می کند. 
سال ها  کشورها  از  بسیاری  داشــت،  نظر  در  می بایست  البته   ]7[
از  به یکی  اشیا  اینترنت  آینده  که در  نتیجه رسیده اند  این  به  قبل 
اساس  ایــن  بر  و  شد  خواهد  بــدل  دولت ها  اولویت های  مهمترین 
راستای  در  ملی  اســتــانــداردهــای  و  استراتژی ها  تــدویــن  بــه  اقـــدام 

کشورهای پیشرو در این زمینه کردند تا از توسعه و پیشرفت اینترنت 
کنند.  کشور خود حمایت  اشیا در 

که نگاره)1( مشاهده می شود، هیچ حوزه ای باقی  همان گونه 
قــرار  اشیا  اینترنت  حضور  و  اپلیکیشن ها  تأثیر  تحت  کــه  نمانده 
به  مربوط  اشیا  اینترنت  کاربرد  حــوزه هــای  از  یکی  باشد.  نگرفته 
از  یکی  به عنوان  هم  هوایی  حمل ونقل  است.  حمل ونقل  صنعت 
کاربرد  سیستم های حمل ونقل پرطرفدار نیازمند مطالعه، بررسی و 
اینترنت اشیاست. علی رغم شهرت تاریخی اینترنت اشیا در ایجاد 
نوآوری صنعت هواپیمایی به طور غیرمعمولی در استفاده از اینترنت 

کرده است. کند عمل  کسب وکار  اشیا برای پاسخ به نیازهای 

پیش بینی  مانند  تصمیم گیری ها  از  مختلفی  ــواع  ان بنابراین 
سرعت  تنظیم  سوخت،  هزینه  بهینه سازی  آب وهــوایــی،  شرایط 
هنگام پرواز، تحول در طراحی و عملکرد موتور و غیره را در صنایع 
می تواند  اشیا  اینترنت  کاربرد  و  استفاده  که  داریم  نیاز  هواپیمایی 
و  تــصــمــیــم ســازی  ــاس  اسـ ایـــن  ــر  ب  ]7[ کــنــد.  تسهیل  را  فــرآیــنــدهــا 
مناسب  الگوی  ارائه  جهت  در  هوانوردی  فعالیت  در  تصمیم گیری 
آن  استانداردسازی  اصالح  و  هوانوردی  در  اشیا  اینترنت  کارکرد  بر 
مدیران  توسط  دارد  ضــرورت  و  بوده  مهم  اصلی  هوایی  صنعت  در 
متخصص و هوشمند به کارگیری اینترنت اشیا در مدیریت صنعت 
که در مدیریت  هوایی با درایت و بصیرت به آن توجه شود. از آنجا 
کاربرد  بــرای  مشخصی  الگوی  کنون  تا ایــران  هواپیمایی  صنعت 
»الگوی  تا  اســت  آن  بر  تحقیق  ایــن  نداشته؛  وجــود  اشیا  اینترنت 
را  ایــران«  هوایی  صنعت  مدیریت  در  اشیا  اینترنت  کاربرد  مطلوب 
کلیدی در صنعت هوایی دانش  که ارکان  کند. به عالوه از آنجا  ارائه 
صنعت  این  در  اشیا  اینترنت  کاربرد  با  ارتباط  در  مناسبی  بینش  و 
اینترنت  کاربرد  الگوی  ارائه  با  تا  است  آن  بر  پژوهش  این  ندارند، 
کلیدی این  اشیا در صنعت هوایی ایران بینشی ارزشمند برای ارکان 

 
 

دل ب هاتدول یهاتین اولویترمهم از یکیا به ینترنت اشیا ندهیاند که در آدهیجه رسین نتیا
 یکشورها یدر راستا یمل یاستانداردهاها و ین استراتژیاقدام به تدو ن اساسیخواهد شد و بر ا

 نند. ت کیحما ا در کشور خودیاش رنتنتیشرفت اینه کردند تا از توسعه و پین زمیشرو در ایپ

و  اهنشیکیاپل تأثیرکه تحت  نمانده یباق یاحوزه چیه ،دشومی( مشاهده 1)نگارهکه  گونههمان
نعت مربوط به ص ایاش نترنتیکاربرد ا یهاهاز حوز یکی قرار نگرفته باشد. اشیا نترنتیحضور ا

 دازمنین رطرفداپر ونقلحمل یهامستیاز س یکی عنوانبه هم ییهوا ونقلحمل است. ونقلحمل
 ینوآور ادجیدر ا اشیا نترنتیا یخیشهرت تار رغمعلیست. ایاش نترنتیو کاربرد ا یمطالعه، بررس

 وکارسبک یازهایپاسخ به ن یبرا اشیا نترنتیدر استفاده از ا یرمعمولیغ طوربه ییمایصنعت هواپ
 کند عمل کرده است.

 
 (2112،و همکارانکاربرد اینترنت اشیا)کویسم : (1)نگاره

سازی هزینه یی، بهینهوهواآبشرایط  بینیپیشمانند  هاگیریتصمیمانواع مختلفی از  بنابراین   
، تحول در طراحی و عملکرد موتور و غیره را در صنایع سوخت، تنظیم سرعت هنگام پرواز

بر [ 7] .را تسهیل کند فرآیندهاد توانمینیاز داریم که استفاده و کاربرد اینترنت اشیا هواپیمایی 
مناسب بر  یدر جهت ارائه الگو یهوانورد تیدر فعال گیریتصمیمو  یسازمیتصماین اساس 

ه مهم بود یاصل ییآن در صنعت هوا استانداردسازیو اصالح  یدر هوانورد اشیا نترنتیکارکرد ا
عت صن تیریدر مد اشیا نترنتیا یریکارگمتخصص و هوشمند به رانیتوسط مد ت داردو ضرور

اکنون ران تیا ییمایت صنعت هواپیری. از آنجا که در مدشودتوجه  به آن رتیبصو  تیبا درا ییهوا
مطلوب  یوالگ»بر آن است تا  قیتحق نیا ؛نداشتهوجود  اینترنت اشیکاربرد ا یبرا یمشخص یالگو

 لیدیجا که ارکان کاز آن عالوهبه .کندرا ارائه  «رانیا ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا

کاربرد اینترنت اشیا)کویسم و همکاران،2018( نگاره)1(: 



165

ت 
صنع

ت 
ری

دی
ر م

 د
شیا

ت ا
ترن

این
ن 

 ام
ن و

یم
د ا

ربر
کا

ی 
ساز

گو
ال

ی
ود

سع
ی م

دعل
امی

ن/ 
یرا

ی ا
وای

ه

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره 21
بهار و تابستان

 1401

کند. بر این اساس پرسش اصلی تحقیق به ترتیب زیر  حوزه ایجاد 
ح می شود: مطر

کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  الگوی مطلوب 
کدام است؟ ایران 

2- مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

عنوان  بــا  تحقیقی  در   ]8[ بــوهــالــیــس)2004(  راســتــا  ایــن  در 
در   ICT کتیکی  تا و  راهبردی  کاربرد  الکترونیک:  هوایی  »خطوط 
که فناوری اطالعات و ارتباطات  ح می کند  صنعت هواپیمایی« مطر
کرده است. به طور خاص صنعت  کسب وکار را متحول  تمام دنیای 
استرتژیک خود وابستگی خاصی  و  برای مدیریت فنی  هواپیمایی 
بسیاری  با  مقایسه  در  هوایی  خطوط  است.  کرده  پیدا  فناوری  به 
پذیرندگان  اولین  از  گردشگری  و  مسافرتی  کسب وکارهای  دیگر  از 
از نوآوری فناورانه دارد. این تالش  تاریخچه طوالنی  ICT بوده و 
خطوط  فنی  و  راهــبــردی  مدیریت  ــرای  ب  ICT که  می دهد  نشان 
هوایی  خطوط  رقابتی  آینده  مستقیمًا  و  بود  خواهد  حیاتی  هوایی 
عنوان  با  تحقیقی  در   ]9[ ــرو)2006(  آت می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را 
و  قراردادها  به  آینده«  برای  هواپیمایی  شرکت های  »انتخاب های 

مسائل حقوقی و قانون گذاری در آینده صنعت هوایی پرداخته اند.
کانال فروش  »اینترنت:  با عنوان  ]10[ در تحقیقی  لی)2015( 
کانال  کاربرد اینترنت اشیا در  ح می کند،  در صنعت هواپیمایی« مطر
کاهش  و  کم شدن دست واسطه ها  فروش خطوط هوایی موجب 
مشتریان  بــرای  بلیت  مناسب تر  قیمت  نهایتًا  و  شده  تمام  قیمت 
اینترنت  فناوری  از  استفاده  گارتنر)2014(  همچنین  بود.  خواهد 
است  معتقد  و  کرده  ح  مطر هزینه ها  کاهش  در  مؤثر  عاملی  را  اشیا 
کاربرد اینترنت اشیا خدمات و محصوالت با قیمت مناسب تر به  با 

دست مصرف کننده می رسد.
که به نظر  ح می کنند  کاسادیا و همکاران)2016( ]11[ هم مطر  
قابلیت،  کارایی،  ایمنی،  بر  بسزایی  اثر  اطالعات  فناوری  می رسد 
حمل ونقل  سیستم  مالی  عملکرد  و  زیست محیطی  اثرات  ظرفیت، 
 ]12[ سکاران)2016(  و  القادری  باشد.  داشته  آن  اجزای  و  هوایی 
اینترنت  کمک  با  فرودگاه  هوشمند  »ساختار  عنوان  با  تحقیقی  در 
همه  که  است  این  اینترنت  آینده  نسخه  که  می کند  ح  مطر اشیا« 
کنند؛ مانند اتصال شبکه های حمل ونقل،  چیز به هم اتصال پیدا 
کدام از واحدها از طریق چارچوبی  شبکه های ارتباطی و غیره. هر 
کانال ها  که این امکان را می دهد تا تمام  به شبکه متصل می شوند 
که در نهایت  به سادگی به هم متصل باشند و با هم در ارتباط باشند 
ساختار  این  باشد.  کارآمدتر  حمل ونقل  سیستم  تا  می شود  باعث 
فراهم  را  شخصی سازی شده  محتوای  و  خدمات  مسافران  بــرای 
که وارد فرودگاه  که هر مسافری  می آورد و این اطمینان را می دهد 
باشند.  داشته  را  رضایت  حد  باالترین  با  عالی  تجربه ای  می شود، 
لویس و همکاران)2016( ]13[ هم در پژوهشی با عنوان »اینترنت 

ح می کند: موبایل فرودگاهی؛ یک نوآوری« مطر
بهره برداری از اینترنت موبایل جهت شناسایی فرودگاه های - 

نوآور استفاده می شود.
فرودگاه های نوآور درآمد تجاری بیشتری تولید می کنند.- 

ارتباط -  در  بیشتر  جغرافیایی  موقعیت  با  فرودگاهی  نــوآوری 
است تا اندازه فرودگاه. 

ارائه -  در  موفق  نمونه های  شناسایی  به  نــوآور  فرودگاه های 
کمک می کنند. خدمات موبایل فرودگاه 

هاشمی و فؤاد)2018( ]14[ در تحقیقی با عنوان »تأثیر فناوری 
مشتریان«  ترجیح های  در  و  هوایی  حمل ونقل  صنعت  در  نوآورانه 
ترجیحات  مــیــان  معقول  و  مثبت  رابــطــه ای  کــه  می کند  عــنــوان 
هواپیمایی  شرکتی  انتخاب  لحاظ  از  نوآورانه  فناوری  با  مشتریان 

وجود دارد.
سانترور و همکاران)2018( ]15[ در تحقیقی با عنوان »اینترنت 
اشیا: ایجاد یک سیستم مدیریت دانش برای نوآوری باز و ظرفیت 
در  جدید  آشوبگر  فناوری های  که  کردند  ح  مطر دانــش«  مدیریت 
که در آن  زمینه اینترنت اشیا )IoT( در حال تغییر شیوه ای هستند 
دانش در داخل سازمان ها مدیریت می شود و خواستار یک سیستم 
مدیریت دانش جدید، مبتکرانه و رویکردی باز برای پرورش جریان 

دانش می شود. 
که هیچ حوزه ای  ح می کند  کایلی)2018( ]16[ در تحقیقی مطر
اشیا  اینترنت  حضور  و  اپلیکیشن ها  تأثیر  تحت  که  نمانده  باقی 
ایجاد  اشیا در  اینترنت  تاریخی  باشد. علی رغم شهرت  قرار نگرفته 
در  غیرمعمولی  به طور  هواپیمایی  صنعت  خود  بخش  در  نــوآوری 
کند عمل  کسب وکار  استفاده از اینترنت اشیا برای پاسخ به نیازهای 
امنیت  به  منجر  فناوری  این  به کارگیری  که  حالی  در  است.  کرده 

بیشتر و رضایت مصرف کنندگان می شود.
»خطرات  عنوان  با  مقاله ای  در   ]17[ سیمپسون )2018(  کایل 
که  می کنند  ح  مــطــر هــوایــی«  خــطــوط  فعالیت  ــوزه  ــ درح اینترنت 
در  اصــل   3 به عنوان  پــایــداری«  و  خصوصی  حریم  حفظ  »امنیت، 

پلت فرم IoT در صنعت هوایی مورد توجه هستند. 
عنوان  با  تحقیقی  در   ]18[ هــمــکــاران)2019(  و  کورچاجینگ 
صنعت  در   )IOT(اشیا اینترنت  بــر  مبتنی  کــارآمــد  و  نــاب  »تولید 
کیفیت و ایمنی  که برای افزایش  کردند  ح  حمل ونقل هوایی« مطر
محصوالت حمل ونقل هوایی در این مقاله استفاده از تولید ناب و 
فناوری های اینترنت اشیا برای سیستم های تولید هواپیمای روسی 
که با توجه به  و چینی پیشنهاد شده است. در نتیجه آشکار می شود 
تولید  فرآیند  با  را  آن  است  الزم  اینترنتی  فناوری های  توسعه سریع 

ناب و یکپارچه سازی و تجزیه وتحلیل عملکرد آن همسو سازیم.
گومز و همکاران)2019( ]19[ در تحقیقی با عنوان »یک رویکرد 
 :U-Space سرنشین  بــدون  هواپیماهای  در  سیستم  مهندسی 
گذشته مفهوم  که در چند سال  کردند  ح  مفاهیم و چالش ها« مطر
در  ورشــو  اتحاد  در  که   )UTM( سرنشین  بــدون  ترافیک  مدیریت 
که پروژه های  اروپا به عنوان U-Space تصویب شده، باعث شده 
جدید  رویه های  و  فناوری ها  مورد  در  بی شماری  توسعه  و  تحقیق 
سرنشین  بــدون  هواپیماهای  دور  راه  از  پــروازهــای  تا  شــود  ایجاد 
کنترل شود و مباحثی مانند ارتفاع مناسب ضمن رعایت   )RPAS(
ایمنی سایر کاربران فضای هوایی مد نظر قرار گیرد. این امر به عنوان 
زمینه ای جدید در صنعت هوایی می تواند به عنوان مجموعه ای از 
خدمات نوآورانه مبتنی بر آخرین فناوری ها مانند هوش مصنوعی یا 
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با  اصلی(  و  فرعی  تم  )مصداق،  کدگذاری  مرحله   3 با  الگو  تعیین 
نرم افزار maxqda2020 انجام شده است.

گـــزارش  و  تحلیل  شــنــاخــت،  بـــرای  روشـــی  مــضــمــون  تحلیل 
الگوهای موجود در داده های کیفی است که کاربرد گسترده ای دارد. 
این روش فرآیندی برای تحلیل داده های متنی است و داده های 
ع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می کند. ]22[  کنده و متنو پرا
که در زمینه  این تحقیق خبرگان و مدیرانی هستند  آماری  جامعه 
صنعت هوایی و اینترنت اشیا در این صنعت صاحب نظر بوده اند. 
نمونه با روش هدفمند قضاوتی انتخاب شدند و تا رسیدن به حد 
اشباع نظری مصاحبه ادامه یافته است. این مهم در 18 مصاحبه 
داده ها،  منابع  مثلث سازی  از  پژوهش  روایی  و جهت  حاصل شده 
بازبینی توسط همکاران و بررسی توسط مشارکت کنندگان استفاده 
از روش پایایی بازآزمون و  شده است. برای بررسی پایایی تحقیق 

روش پایایی توافق بین 2  کدگذاراستفاده شده است. 

4-یافته های پژوهش

جداول   maxqda2020 نــرم افــزار  با  کدگذاری  نتایج  اســاس  بر 
که شامل محور، تم اصلی و تم فرعی هستند. مربوطه استخراج شد 

به  مربوط  محور(  و  اصلی  تم  فرعی،  کدها)تم  درجـــدول)1( 
صنعت  مدیریت  در  اشیا  اینترنت  درکــاربــرد  مؤثر  سازمانی  عوامل 

هوایی را نشان می دهد.
جهت   MAXQDA2020 ــزار  ــرم افـ نـ خــروجــی  ــاره)2(  ــگـ نـ در 
مدیریت  در  اشیا  اینترنت  کاربرد  مؤثر  سازمانی  عوامل  شناسایی 

صنعت هوایی نشان داده شده است.
کلیدی  ــان  ارک به  مربوط  ومحور(  اصلی  تم  فرعی،  کدها)تم 
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی در جدول)2( نشان 

داده شده است.

اینترنت اشیا تعریف شود و بدین ترتیب دامنه جدیدی از برنامه ها 
کند. این زمینه تحقیقاتی در حال ظهور به منظور طراحی یک  را باز 

کارآمد نیاز به رویکردهای مختلف دارد.  فضای امن و 
»سیستم  عــنــوان  بــا  تحقیقی  در   ]20[ ســیــوارنــجــانــی)2019( 
که  کــردنــد  ح  مطر فــرودگــاه«  در   Iot بــر  مبتنی  هوشمند  پارکینگ 
که  دستگاه هایی  از  جــدیــدی  ع  نــو بــرای  را  راه  فــنــاوری  گسترش 
می سازد  هموار  کنند،  برقرار  ارتباط  دستگاه ها  سایر  با  می توانند 
ارتباط  شود.  انجام  عملیات  بی سیم  ارتباطات  طریق  از  بیشتر  تا 
طریق  از  واحــد  لینک  یک  در  جاسازی شده  دستگاه های  بی سیم 
گر همه  اینترنت با نام )اینترنت اشیا( به یکدیگر منتقل می شوند. ا
کامپیوترها  بودند،  شناسه  به  مجهز  روزمــره  زندگی  در  افــراد  و  اشیا 
پارکینگ  سیستم  کنند.  راهــبــری  و  مدیریت  را  آنها  می توانستند 
Arduino به عنوان  IoT برای اجرای محیط  بر  فرودگاهی مبتنی 

برنامه IoT در اینجا بحث شده است.
الئو و همکاران)2020( ]21[ در تحقیقی با عنوان »چشم انداز 
 737 بوئینگ  هواپیمای  سقوط  درک  بــرای   )loT(اشیا اینترنت 
سقوط  سانحه   2 ابتدا  پژوهش  این  در  که  کردند  ح  مطر  »MAX
گزارش خالصه ای ارائه شده است. سپس علل  ح داده و  هواپیما شر
احتمالی سقوط از طریق طراحی سیستم محافظت و سایر جنبه ها از 
گواهینامه قابلیت پرواز، مدیریت هواپیما و پشتیبانی  جمله صدور 
اینترنت  دیدگاه  از  خرابی ها  به ویژه  می شود.  تجزیه وتحلیل  آن 
قابلیت اطمینان  اشیا)IoT( تجزیه وتحلیل می شود و توصیه های 
سیستم ارائه می شوند. سرانجام مباحث مربوط به تعادل و ادغام 
بین سیستم های اینترنت اشیا و انسان ها بر اساس نتایج تحقیقات 

متعدد می شود.

 3-روش شناسی پژوهش

روش  لحاظ  به  است.  کاربردی  تحقیقات  ع  نو از  تحقیق  این 
که با روش تحلیل مضمون و  کتشافی است  ع ا از نو کیفی  تحقیق 

کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کدها)تم فرعی،تم اصلی و محور( مربوط به عوامل سازمانی مؤثر  جدول)1(: 

تم فرعی تم اصلی محور

کنیم از نیروهای جوان و مستعدمان درجهت پیشرفت در زمینه هواپیمایی و الکترونیک  کوتاه مدت می بایستی تالش  در برنامه 
کنیم. استفاده  مدیریت 

استعداد

عوامل سازمانی

کشورمان به  کنیم و با استفاده از توانمندی متخصصان  کمرنگ  کشورهای خارج  کنیم نیاز و وابستگی خود را از  ما باید سعی 
دستاوردهای مطلوبی دست یابیم.

عدم مقاومت در برابر تغییر با توجه به فرهنگ ها، نیروی انسانی، افراد، ارزش ها و حمایت باعث تغییرات توسط افراد و نیازمندی 
آن ها برای تغییر موفقیت آمیز خواهد بود. 

مدیریت 
تغییر

کنیم؛ چه در  گیرد را در روش خود اعمال  که نیاز است در مباحث ایتترنت اشیا صورت  در بحث مدیریت تغییر و نوآوری تغییراتی 
بحث سازمانی و چه در بحث فناورانه.

مدیریت 
تغییر

مدیریت 
نوآوری

کارشناس اطمینان دارد و از سوی دیگر انتخاب بسیاری از مدیران بر  که از یک سو نه مدیر به  مدیریت تغییر در ایران صفر است؛ چرا
کنند. کارشناسان را بفهمند و از دانش و نظارات آنها استفاده  که  گرفته نشده  اساس لیاقت، شعور و شایستگی در نظر 

کشوری  کرد و در حال حاضر  که حدود ۴۰ سال پیش با ما شروع  کره  که در سطر اول هستند، مانند  کره و ژاپن  موضوع دوم چین، 
که قادر به تولید CHEEP یا  که ما در اول مسیر هستیم  کند؛ در حالی  پیشرو شده است و سعی دارد خود را همپای با جهان اول 

ترانزیستور نیستیم. مدیریت 
نوآوری
سبک 

مدیریت

کنند. کشورهای پیشرفته توانسته اند نوآوری را در سازمان هایشان نهادینه و مدیریت 

گاهی نداشتن مدیریت است.  مشکل اساسی ما در درجه اول آ

کرد. در صنعت هوایی مدیریت در رأس امور است و بر اساس مدیریت می توان زمان و ایمنی را هم مدیریت 
گاهی علمی خود را در این زمینه فراتر ببرند. که مسئله IOT مطرح شده می بایست مدیران صنعت آ در حال حاضر 
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کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کدها)تم فرعی،تم اصلی و محور( مربوط به عوامل سازمانی مؤثر  ادارمه جدول)1(: 

تم فرعی تم اصلی محور

گذاشته شود. که آموزش اجباری برای این سیستم  چون این سیستم تازه وارد شده، الزم است 

آموزش

عوامل سازمانی

کم کاری شده است  کنون در خصوص آموزش این سیستم  تا 

کارشناسان مسئول برگزار شود.  می بایستی دوره های آموزشی خاصی برای مدیران عالی، مدیران میانی و 

می بایستی یک سری امتیازات را به عنوان تشویق سر لوحه قرار داد. 

کند.  که مدیر موظف است این انگیزه را به عناوین مختلف ایجاد  کارکنان برای بروز ایده ها و نوآوری نیاز به انگیزه دارند 
انگیزش 
کارکنان

بعد از مدتی اجباری شود و باید برای یادگیری به عناوین و روش های مختلف تشویق صورت پذیرد.
گر مشکلی برای هواپیما در پرواز ایجاد شود، در سیستم های جدید تمام عیب یابی  هواپیمای مربوطه بر اساس اینترنت انجام  ا

می شود. 

سرعت عمل می دهد و جلوی فساد و دزدی را می گیرد. 
ارزیابی و 

یعنی عیب یابی از هواپیما از عهده انسان خارج شده و به دستگاه های خودکار سپرده می شود.نظارت دقیق
کرده و در حال توسعه است.  کنترل شرایط بسیار پیشرفت  در صنعت هوایی استفاده از اینترنت اشیا جهت بهبود و 

 
 

جهت بهبود و  اشیا نترنتیاستفاده از ا ییدر صنعت هوا
 توسعهکرده و در حال  شرفتیپ اریبس طیکنترل شرا

  .است
 
 مؤثر یعوامل سازمانهت شناسایی ج MAXQDA2020 افزارنرم( خروجی 2)نگارهدر   

 نشان داده شده است: ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا

 
 افزارنرمخروجی  ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا مؤثر یعوامل سازمان (2)نگاره

MAXQDA2020 
 

 تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا یدیارکان کلمربوط به  محور(فرعی، تم اصلی وکدها)تم 
 نشان داده شده است: (2در جدول)یی صنعت هوا

در  ایاش نترنتیکاربرد ا در مؤثر ارکان کلیدی مربوط به محور(تم اصلی و  )تم فرعی،کدها :(2)جدول
یی صنعت هوا تیریمد  

 محور یتم اصل یتم فرع

ارکان 
 کلیدی

که  میرا انجام دهپروسه  نیا مانیدر دانشگاها میداقل بتوانح صنعت
طور که آن مانیدانشگاهابا توجه به شواهد موجود در متاسفانه 

 نظربه یول صورت نگرفته؛ ی الزمهایآگاه اقدام و دیو شا دیبا
ار ی و بانی این کمتول یمرتبط یا ارگان سازمان کی دیبا رسدمی

 .باشد

MAXQDA2020 کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی خروجی نرم افزار نگاره)2( عوامل سازمانی مؤثر 

کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کلیدی مؤثر در  کدها)تم فرعی، تم اصلی و محور( مربوط به ارکان  جدول)2(: 

محورتم اصلیتم فرعی

ارکان 
کلیدی

صنعت

که متاسفانه با توجه به شواهد موجود در دانشگاهایمان آنطور  حداقل بتوانیم در دانشگاهایمان این پروسه را انجام دهیم 
گاهی های الزم صورت نگرفته؛ ولی به نظر می رسد باید یک سازمان یا ارگان مرتبطی متولی و بانی  که باید و شاید اقدام و آ

کار باشد. این 
صنعت می تواند دنبال این قضیه را بگیرد و بتواند اهمیت آن را رواج دهد. 

کند. برقراری ارتباط بین صنعت و محیط دانشگاهی شاید خیلی از نیازهای ما را تحقیقات دانشگاهی بتواند برطرف 

دانشگاه

که پیشتر آن را نداشتیم.  دانشگاه شهیدستاری االن بخشی دارد 
کرده است. که دانشگاه شهیدستاری انجام داده و یک دانشکده پهپادی را افتتاح  اقدامی 

که می شود ارتباط تنگاتنگی در این  کشتیرانی، نفت و خیلی حوزه های دیگر  خیلی از دانشگاه های مرتبط با صنعت مثل 
کرد. زمینه ها ایجاد 

شرکت های 
دانش بنیان

که متشکل از نخبه های مملکت هستند. در  موضوع اینترنت اشیا امروزه سوژه بسیاری از شرکت های دانش بنیانی شده 
که در این مملکت به دست دانش بنیان ها بیفتد، از لحاظ سرعت پیشرفت در سطح عالی قرار می گیرد. جایی 

که بگذارید محیط صنعت تحت مطالعه شرکت های دانش بنیان باشد. در  که می توان داد، این است  راهکار و پیشنهادی 
این صورت به عنوان یک پروژه وحدت دیتا در سطح صنعت ها مطرح می شود.

دولت
کند. کشور ورود پیدا  دولت باید در زمینه هایی برای توسعه اینترنت اشیا در 

کشور است. بزرگ ترین موانع و چالش های سرمایه گذاری و ایجاد مدل درآمدزایی در راه توسعه اینترنت اشیا در 
کرد. کاغذ بازی ها وصل نکند، فناوری به سرعت پیشرفت خواهد  گر دولت آن را به مجوزها و  در واقع ا

پارک های 
علم و 
فناوری

مثل آب خوردن االن همان پیچ فرودگاه یک پارک فناوری است. 

کنند.  کثریت جوانان نخبه هستند و می توانند محیط را برایتان آنالیز  که ا در متروی شریف یک پارک فناوری وجود دارد 
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جهت   MAXQDA2020 ــزار  ــرم افـ نـ خــروجــی  ــاره )4(  ــگـ نـ در 
مدیریت  در  اشیا  اینترنت  کاربرد  مؤثر  زیرساختی  عوامل  شناسایی 
کدها)تم فرعی،تم اصلی و محور( نشان داده شده  صنعت هوایی 

است:

به  مربوط  محور(  و  اصلی  تم  فرعی،  کدها)تم  ــدول)4(  ج در 
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  عوامل محیطی مؤثر 

کدها نشان داده شده است.

 
 

ی هاکپار
و  علم

 فناوری

وجود دارد که اکثریت  یپارک فناور کی فیشر یمترودر 
 . دکنن زیآنال تانیبرا را طیمح توانندمی و هستندجوانان نخبه 

 

 
 MAXQDA2020 افزارنرمخروجی  ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا مؤثر ارکان کلیدی :(3نگاره)

 
 تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا مؤثر یزیرساختعوامل  مربوط به (محورو  یاصل تم ،یکدها)تم فرع :(3جدول)

  محور(تم اصلی و  )تم فرعی،کدها ییصنعت هوا

 محور تم اصلی تم فرعی
 نکهیا یبرا ؛میکامل نکرد یول ،میرفتیش پ یتا حد

 .میرا ندار هارساختیز

 زیرساخت
 مناسب

عوامل 
 یزیرساخت

 
 

 میتوانینم و میداشته باش دیبا که میندار یپرواز شب آموزش
 جا که هر دینیبیم نی. پس بنابرامیرا انجام ده هانیا

ی و زیرساخت تیدوباره با محدود ،دیقدم بگذار دیبخواه
  .دیشویمواجه م ی دیگرهاتمحدودی

پوشش  نتواند به علت عدم ارتباط فیضع نترنتیاگر شبکه ا
 .دیببر دیتوانینم یانعمت بهره نیاز ا ،دهد

 و پرواز یهاجهت اطالع از ساعت خلبانان ژهیوی هاتیسا
 اطالعات مربوطه کلیه

 

MAXQDA2020 کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی خروجی نرم افزار کلیدی مؤثر  نگاره)3(: ارکان 

کدها)تم فرعی،  کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کدها)تم فرعی، تم اصلی و محور( مربوط به عوامل زیرساختی مؤثر  جدول)3(: 
تم اصلی و محور( 

تم فرعی تم اصلی محور

کامل نکردیم؛ برای اینکه زیرساخت ها را نداریم. تا حدی پیش رفتیم، ولی 
زیرساخت 

مناسب

عوامل 
زیرساختی

که هر جا  که باید داشته باشیم و نمی توانیم این ها را انجام دهیم. پس بنابراین می بینید  پرواز شب آموزشی نداریم 
بخواهید قدم بگذارید، دوباره با محدودیت زیرساختی و محدودیت های دیگر مواجه می شوید. 

گر شبکه اینترنت ضعیف به علت عدم ارتباط نتواند پوشش دهد، از این نعمت بهره ای نمی توانید ببرید. ا
کلیه اطالعات مربوطه سایت های ویژه خلبانان جهت اطالع از ساعت های پرواز و 

گردآوری 
و پایش 

اطالعات 
دقیق 

که از سیستم رزرواسیون برای پرواز می گیرد را آنالیز  که اطالعاتی  بانک اطالعاتی در این سیستم هنرش این است 
می کنند.

که بتواند به آن حسگرها و در واقع همه سنسورها اطالعات به جا و به هنگام را  به سیستم پایش مرکزی نیاز داریم 
برساند.

که دالر ۱۰۰۰ تومن بود، سی پی یویی را با   در قسمت های صنعتی از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون باالتر می رود. مثاًل در سال ۸۳ 
کنیم. کوچک می توانستیم تهیه  کارهای  هزینه ۵ تا ۱۰ میلیون تومان برای 

تأمین مالی
کوچک  که دارای ماژول های  که در آن زمان ماژول از اس 2۰۰7 در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بود  در خاطرم هست 

دیگری بود و دارای ماژول های ورودی و خروجی، ماژول های شبکه و سوئیچ های شبکه بود. 

به طبع اینها هزینه ها را باال می برد. آیا ما از ماهواره های آنها هم استفاده می کردیم. 

ایرالین یک هواپیمای یک میلیون دالری می آورد با ۵۰ سال سن. آن یکی ۴۰۰ هزار تومان؛ چرا ۴۰۰ هزار تومان؟ چون 
که نوتر است.  هواپیمای خوب دارم 

گونه حیوان زنده ای به داخل هواپیما کشوری بخشنامه ای داده مبنی بر منع اجازه ورود هر  در ایران هواپیمایی  تصویب و 
گرفتن مجوز حمل حیوان زنده حداقل ها و موانعی وجود دارد.تعدیل قوانین برای 

با حقیقت سروکار داشته باشد، یعنی الپوشانی و یا دخالت غلط در اطالعاتش رخ ندهد. 

گردآوری 
و پایش 

اطالعات

کاماًل قابل  که  که ارسال می شود، نشان می دهد این بار سوار هواپیما شده و همین اتفاق در مقصد می افتد  دیتاهایی 
رصد می شود. 

که  ایرالین ها حسب سیاست بازرگانی خودشان بتوانند چند ساعت قبل از پرواز هنوز پرواز را برای فروش باز بگذارند 
که به پرواز نزدیک تر می شود، سیستم بسته  بتوانند از طریق سیستم رزرواسیون بلیطش فروخته شود. اما از یک حدی 

می شود و دیگر اطالعات برای فرودگاه ارسال می شود.
که ببینند اطالعات این  که از سیستم رزرواسیون برای پرواز می گیرد را آنالیز می کنند  که اطالعاتی   DCSهنرش این است 

فرد در سیستم رزرواسیون بوده یا خیر؟
کمتر می شود.  وقتی اطالعات زمان و مکان درست داشته باشید، احتمال خطای شما خیلی 
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کدها کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کدها)تم فرعی، تم اصلی و محور( مربوط عوامل محیطی مؤثر در  جدول)4( 

تم فرعی تم اصلی محور

گاهی صورت نگرفته؛ ولی به نظر باید یک سازمان متولی  که باید و شاید آ متاسفانه در دانشگاهایمان آنطور 
کند.  کار باشد و بومی سازی فناوری را در صنعت هوایی تقبل  بتواند بانی این 

بومی سازی

عوامل محیطی

کنیم و زمانی می توانیم با استفاده از اینترنت این  کاهش بدهیم، باید اینترنت ملی را ایجاد  برای اینکه این را 
که بتوانیم ماهواره بومی از خودمان داشته باشیم؛ در غیر این صورت همچنان وابستگی ما  کار را پوشش دهیم 

ادامه خواهد داشت.
گر دانشگاهی هم باشد، فراملی است و  که در این زمینه علمی فعال باشد، وجود ندارد. از این رو ا  دانشگاهی 

به همین منظور در زمینه آموزش با چالش روبه رو هستیم.

کسب دانش روز
که چقدر در زمینه های اطالعاتی و  که بنگرند  اینترنت خودش می تواند جهان را به روی همه نشان دهد 

معلوماتی عقب و در سطح فراتر باید پیش بروند. 
کنیم؛ اما به دلیل عدم آموزش و تجربه راه و روش استفاده از آن را  خیلی از دستگاه ها را می توانیم خریداری 

نمی دانیم. 
عدم آموزش های جدید و ضروری به دلیل تحریم 

که بحث تجاری سازی است و قابل اجرا در دانشگاه ها و پارک های فناوری است؛ به  عدم توجه به مسئله مهم 
گرفتن مسئله تجاری سازی  شرط مد نظر 

تجاری سازی
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  که باید در  تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی امر مهمی است 

مد نظر قرار بگیرد.
کشورها باید در  که عموم باید از همه اطالعات با خبر و خود  که در ایکائو مطرح شده، این است  موضوعی 
گر هواپیمایی از باند خارج شد، باید اطالعاتش را به ایکائو  ارائه اطالعات پیش قدم باشند. به عنوان مثال ا

بدهیم. 

پیوستن به 
کوسیستم جهانی ا

که این اتفاق می افتد، باعث می شود مدیریت هوانوردی ما بهتر انجام شود؛ یعنی سیستمی یکپارچه و  وقتی 
هماهنگ داشته باشیم. 

گر قرار  کره شمالی در استفاده از اینترنت محروم خواهیم شد و ا گر بخواهیم به این منوال ادامه دهیم، همانند  ا
کشورهای دیگر پیش رویم و با آنها تعامل داشته باشیم، ۱۰۰ درصد نیاز مبرم داریم. همان طور  که همسان  است 
که  گر به همین منوال پیش رویم، فکر می کنم  که شاید خودمان سازنده نباشیم، اما مصرف کننده باشیم. ولی ا

کنیم  و IOT برای ما غیرمتصور و تمسخرآمیز باشد.  اینترنت را هم قطع 
کمک کننده باشد. اتصال به شبکه جهانی می تواند بسیار 

کلیه این اجزا در بیزینس مدل جهانی تعریف شده و باید به ترتیب توسط شرکت های هواپیمایی، شرکت های 
گراند هندل و شرکت های مدیریت فرودگاه ها این سیستم ها اجرا شود.

این سیستم ها همه بر اساس یک سری پروتکل های خاص سازمان ملل تعریف شدند. 
گر قرار  کره شمالی در استفاده از اینترنت محروم خواهیم شد و ا گر بخواهیم به این منوال ادامه دهیم، همانند  ا

کشورهای دیگر پیش رویم و با آنها تعامل داشته باشیم، ۱۰۰ درصد نیاز مبرم داریم. همان طور  که همسان  است 
که  گر به همین منوال پیش رویم، فکر می کنم  که شاید خودمان سازنده نباشیم، اما مصرف کننده باشیم. ولی ا

کنیم  و IOT برای ما غیرمتصور و تمسخرآمیز باشد.  اینترنت را هم قطع 
کمک کننده باشد. اتصال به شبکه جهانی می تواند بسیار 

کلیه این اجزا در بیزینس مدل جهانی تعریف شده و باید به ترتیب توسط شرکت های هواپیمایی، شرکت های 
گراند هندل و شرکت های مدیریت فرودگاه ها این سیستم ها اجرا شود.

این سیستم ها همه بر اساس یک سری پروتکل های خاص سازمان ملل تعریف شدند. 

 
 

بار سوار  نیا دهدیمنشان  ،ودشیارسال م یی کهتاهاید
 که کامالً قابل افتدیاتفاق در مقصد م نیشده و هم مایهواپ

  .شودیرصد م

و  یگردآور
 شیپا

 اطالعات

د چن بتوانندخودشان  حسب سیاست بازرگانی هانایرالی
ه ک بگذارند ساعت قبل از پرواز هنوز پرواز را برای فروش باز

 .دوفروخته ش طشیبل ونیرزرواس ستمیس قیاز طر بتوانند
سته بسیستم  ،دشومی ترکینزدکه به پرواز  یحد کیاز  اما
 .شودیارسال م فرودگاه یاطالعات برا گریو د شودیم

 DCSستمیکه از س یاست که اطالعات نیهنرش ا 
ینند که بب کنندمی زیرا آنال ردیگیپرواز م یبرا ونیرزرواس

 ؟خیر اطالعات این فرد در سیستم رزرواسیون بوده یا
احتمال  ،دیدرست داشته باش نمکا وزمان اطالعات  یوقت

  .شودیکمتر م یلیشما خ یخطا
کاربرد  مؤثر یزیرساختعوامل  هت شناساییج MAXQDA2020 افزارنرم( خروجی 4)نگارهدر 

 نشان داده شده است:( محورو  یاصل ،تمیکدها)تم فرع ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیا

 
 یاصل تم ،یکدها)تم فرع ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا مؤثر یزیرساختعوامل شناسایی : (4)نگاره

 MAXQDA2020 افزارنرمخروجی  (محورو 
 

 نترنتیکاربرد ا مؤثرمحیطی عوامل مربوط به  (تم فرعی، تم اصلی و محور( کدها)4در جدول)
نشان داده شده است: کدها ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش  

 

کدها)تم فرعی، تم اصلی و محور( خروجی نرم افزار  کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  نگاره)4(: شناسایی عوامل زیرساختی مؤثر 
MAXQDA2020
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جهت   MAXQDA2020 نـــرم افـــزار  خــروجــی  ــاره)5(  ــ ــگ ــ درن
اینترنت اشیا در مدیریت  کاربرد  شناسایی عوامل مؤثر محیطی در 

صنعت هوایی نشان داده شده است.

به  مربوط  محور(  و  اصلی  تم  فرعی،  کدها)تم  ــدول)5(  ج در 
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  شناسایی پیامدها در 

نشان داده شده است.

کدها کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کدها)تم فرعی، تم اصلی و محور( مربوط عوامل محیطی مؤثر در  ادامه جدول)4( 

تم فرعی تم اصلی محور

کشور است. در زمینه الکترونیک استفاده از اینترنت، به روز بودن از طریق ارتباط گیری با خارج از 

انتقال فناوری

عوامل محیطی

که یکپارچگی تحت الشعاع قرار  که در بحث اینترنت اشیا داریم، این است  یکی از محدودیت ها و مشکالتی 
گرفته و از یکپارچه بودن می افتد. در این صورت دیگر نمی توان برای این سیستم نام اینترنت اشیا را برگزید.

گفت: به دلیل تحریم ها چیپ روی  ایران در این زمینه پیشرو بوده، ولی فناوری ساختش را نداریم. نمی شود 
قیمت دالر تأثیر دارد.

کشورها چه  اندازه می توانیم در بحث اقتصادی و فناوری پیش برویم؟  در سایر 
کنارش هم تبلیغ انجام شود.  ببینید باید ابتدا فرهنگ سازی شود و در 

فرهنگ سازی

که می بایستی اقدامات الزم برای فرهنگ سازی در این  با استفاده از رسانه ها نیاز میان مخاطبان را ایجاد می کند 
باره انجام شود. 

که تأثیر بسزایی در باال بردن  عدم پرداختن به موضوع فرهنگ سازی و اعتمادسازی در دستگاه ها در صورتی 
کار دارد. سرعت و دقت 

که مسافرین با  افراد پرواز خود را می توانند با فرهنگ سازی درست انجام دهند و این فرهنگ هم باید باشد 
تگ های قبلی چمدانشان را تحویل ندهند.

گاهی داشته باشند. در سال ۱۳7۰ در  که مردم نسبت به این موضوع آ با ورود اینترنت به ایران تصور نمی کردند 
دانشگاه ها امکانات استفاده از اینترنت را فقط در حد ایمیل می دانستند.

که این تبلیغ می تواند از طریق رسانه ها باشد.  تبلیغ انجام شود 

تبلیغات 
رسانه ای

شبکه های اجتماعی نه بد است و نه خوب؛ ولی شما نمی توانی دقیقه به دقیقه دستت باشد، ببینی این چه 
گفت و آن چه؟ 

کنیم و به همین منظور سراغ رسانه ها می بایستی برویم.  در بحث فناوری می بایستی فرهنگ سازی 
که نیاز نباشد باری دیگر  چون ترکیه با آن ها قرارداد دارد و از خلبانان آن ها استفاده می کند، این باعث می شود 

برای معاینه پزشکی به ایران بیاید.
که اینترنت اشیا را به سطوح پروازی مثل پارکینگ  که فرودگاه امام انجام می دهد، این است  کاری  از لحاظ پرواز 

کنترل می کند. که تمام ورود و خروج ها را  ورود داده 

کنترل و ارزیابی

که اینترنت اشیا به cctv وصل بشود، برای نظارت بر تردد، رفت و آمد ماشین ها، امدادرسانی و نحوه ارائه  وقتی 
خدمات استفاده می شود.

که از جنبه  نیروهای حراست وابسته به نیروهای انتظامی به تازگی مجهز به دوربین شده  و تصاویر را ثبت می کنند 
کرد. کنترلی مأموران هم می توان به این موضوع توجه 

کامپیوتر هست. چون با آن سیستم  در قدیم دستکاری می شده؛ حاال نمی شود. برای اینکه همه چیز در داخل 
دارد چک می شود. 

هر چه سیستم نظارت بیشتر باشد، امنیت هم بیشتر می شود. امنیت جان انسان ها روز به روز با پیشرفت فناوری 
فقط و فقط به منظور حفاظت از بیت المال و جان انسان ها بیشتر می شود.

 
 

نظارت بر  یوصل بشود، برا cctv به اشیا نترنتیکه ا یوقت
و نحوه ارائه  یامدادرسان ،هانیتردد، رفت و آمد ماش

 .شودیخدمات استفاده م
 تازگیبه یانتظام یروهایحراست وابسته به ن یروهاین

نبه از ج که کنندیثبت م را ریو تصاو شده نیمجهز به دورب
 .موضوع توجه کرد نیبه ا توانیم هممأموران  یکنترل
همه  نکهیا ی. براشودیحاال نم ؛شدهیم یدستکار میدر قد

دارد  ستمیچون با آن س هست. وتریدر داخل کامپ زیچ
.شودیچک م   
 شتریب هم تیامن ،باشد شترینظارت ب سیستم هر چه

 فناوری شرفتیروز به روز با پ هاانسانجان  تیامن .دشویم
 هاانسانالمال و جان تیحفاظت از ب منظوربهفقط و فقط 

.شودیم شتریب  
 
محیطی در  مؤثرعوامل جهت شناسایی  MAXQDA2020 افزارنرم( خروجی 5)نگارهدر  

 نشان داده شده است: کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی
 
 

 
خروجی یی صنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیدر کاربرد ا یطیمح مؤثرعوامل  ییشناسا :(5)نگاره

 MAXQDA2020 افزارنرم
 

MAXQDA2020 کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی خروجی نرم افزار نگاره)5(: شناسایی عوامل مؤثر محیطی در 
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کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کدها)تم فرعی، تم اصلی و محور( مربوط به شناسایی پیامدهای  جدول)5(: 

تم فرعی تم اصلی محور

که  کسانی   مدیران موفق تری نسبت به 
ً

کنند، مسلما گر مدیران بتوانند در صنعت از اینترنت اشیا استفاده بهینه  ا
کمتری از این امکانات می برند، شاهد خواهیم بود. استفاده  بهبود عملکرد

پیامدهای 
سازمانی

کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی موجب بهبود عملکرد و رضایت مشتریان می شود..
کثری حاصل می شود.  مسافر و پذیرش مسافر را در اسرع وقت انجام می دهد و بهره وری حدا کارایی و  افزایش 

خیلی افیشنسی را باال می برد.  بهره وری
کردن بعضی موارد در زمان صرفه جویی می شود، مثل مصرف بنزین، حفاظت و حراست از بیت المال و  با رعایت 

که مؤثر است. جان انسان ها 
صرفه جویی در 

که با وجود اینترنت اشیا موجب صرفه جویی در منابع می شود.منابع در بحث اتالف انرژی و مدیریت انرژی فرودگاه ها 
که سیستم سرمایش و  کنید. سامانه مدیریت انرژی  با استفاده از IP دستگاه سنجشی برای سامانه ای تعریف 

گرمایش بخشی از آن باشد.
که خلبان دچار خستگی شده و اثر  گونه نباشد، باعث می شود  گر این  بدین واسطه در همان جا معاینه می شود. ا

گذاشت. منفی روی پرواز خواهد  رفاه
کارکنان و مشتریان باشد. اینترنت اشیا در صنعت هوایی می تواند ضامن سالمتی، رفاه 

که از این فناوری بهره بیشتری برده اند، سطح رضایت مندی آ ن ها خیلی باالست. کشورهایی 
افزایش رضایت 

کند، چون برخی چیزها را نیاز داریم مشتریان کاربر احساس عقب افتادگی  که  در حال حاضر نارضایتی وقتی به وجود می آید 
که از یک پله جلو می بینیم.

گواهینامه های پرواز از همه لحاظ معتبرتر شوند. که  این ها باعث می شوند 

افزایش اعتبار و 
کیفیت

کند و با توجه به   خلبان با استفاده از این فناوری می تواند تمام موارد، عالئم خطر و موارد عادی را شناسایی 
کند. کوتاه ترین زمان برای پرواز اتخاذ  شرایط موجود بهترین تصمیم را در 

کوه بلندی النه دارد، عکس بگیرند؛ در صورتی  که در  حتی امروزه می توانند با پهپاد مثاًل از پرنده ای مانند عقاب 
کار را انجام دهد. این فناوری سریع و با دقت عمل می کند. که یک انسان هیچ وقت نمی تواند این 

کنید تا بردارد بیاورد. وقتی تعداد بار و مسافر باال رفت، ناخواسته دنبال راهکاری می روید  شما باید احساس نیاز 
کنید. ضریب خطا را با استفاده از اینترنت اشیا پایین بیاورید  کار  که بار را چه 

 ضریب خطای آن پایین تر است.
ً

کمتر شود و با توجه به این نکته قطعا دخالت انسان در آن 
استفاده از اینترنت اشیا در موارد متفاوت به یک شرط برمی گردد و آن اینکه در زمان صرفه جویی شود.

صرفه جویی در 
کردن نیست، بلکه به معنای استفاده بهینه از زمان است.زمان کم استفاده  صرفه جویی در زمان به معنای 

کند. کمک  بحث زمان و صرفه جویی در هزینه ها می تواند به ما 
کار با اینترنت اشیا را به خوبی انجام می دهند و در تعامل با مسافران خیلی حرفه ای رفتار می کنند.

 تحویل فرودگاه بعدی افزایش رضایت
ً
گرفته و مجددا که پیاده می شدیم، بار را تحویل  در غیر این صورت باید در هر فرودگاهی 

می دادیم. در حال حاضر به راحتی و با آرامش خاطر این عملیات انجام می شود.
کار آن باالست.  کیفیت  که مشتری احساس رضایت بکند، یعنی  هر جایی 

کاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی باعث می شود، یک سیستم امنیتی هم روی آن نظارت داشته باشد.
گر یک همچین زیرساختی داشته باشم، برای من چه افزایش ایمنی که ا که راجع به یک سری از اتفاقات می گویید  موقعی هست 

ارزشی دارد؟
گر خللی در یکی از آن ها ایجاد شود،  کارشان و استراحتشان به موقع باشد؛ در غیر این صورت ا خلبان ها هم باید 

مشکالت بعدی را به همراه خواهد داشت.  عدم اشتباهات 
ناشی از خطای 

انسانی
که از خیلی از اشتباهات انسانی جلوگیری شود. کمک می کند   IOT

با توجه به اینکه انسان حافظه محدود دارد، جایزالخطاست؛ یعنی ممکن است دچارخستگی شود، و 
تصمیم گیری او در مواقع خستگی به ویژه در زمان خواب آلودگی درست نباشد.

که نیاز ایجاد  کنید، فساد اداری و فساد اقتصادی بسیارزیادی وجود دارد؛ در صورتی  کشور فرض  گر در همین  ا
کرد. شود، به این سمت حرکت خواهیم  جلوگیری از فساد 

کشور ما چون تقلب ها و سندهای جعلی زیادی دیده شده، برای همین مقامات مجبور می شوند در بعضی اداری در 
کنند. از این رو استفاده از اینترنت اشیا این قبیل فسادها را به حداقل می رساند. کنکاش  موارد 

سابق بر این مسافران نمی توانستند از قبل از شماره صندلی شان, غذایشان یا آب وهوای مقصدشان خبر داشته 
کنیم. باشند؛ ولی امروزه با اینترنت اشیا می توانیم از طریق موبایل به همه این ها دسترسی پیدا 

ارائه خدمات 
مطابق با سلیقه 

مشتری
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کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  کدها)تم فرعی، تم اصلی و محور( مربوط به شناسایی پیامدهای  ادامه جدول)5(: 

تم فرعی تم اصلی محور

کند، البته در بعضی موارد  که دسترسی انسان به آن غیرممکن است، پهپاد می تواند در آن جا ورود  مثاًل در جایی 
هم باید شرایطی مانند آب وهوا سنجیده شود.  پیش بینی شرایط 

آب وهوایی

پیامدهای 
محیطی

 دقت این پیش بینی را 
ً

که استقرار اینترنت اشیا یقینا پیش بینی شرایط آب وهوایی از ملزومات صنعت هوایی است 
بهبود خواهد داد.

کشورهای عضو  که  که سازمان هواشناسی جهانی سوپرکامپیوتری دارد  که تو ایران داریم، این است  مشکلی 
که قابلیت پیش بینی و تشخیص فشار هوا را دارد.  اطالعاتشان را به این سازمان می دهند 

پیش بینی و 
تشخیص فشار 

کرد. هوا در جهت جابجایی مسافر، تجهیزات و اقالم هواپیماهای سنگین تر یا سبک تر از هوا می توان ازش استفاده 

کشوری  که خودش می توانسته انجام دهد، ولی حراست ما حداقل اجازه نمی دهد. هواپیمایی  علتش این است 
کند. که فردی باشد و نظارت  از ما می خواهد  نظارت دقیق

کاربرد اینترنت اشیا موجب نظارت دقیق در تمامی مراحل و فرآیندها در صنعت هوایی می شود.

که در اینترنت اشیا به آن موضوع می  پردازد، مربوط به استفاده از دوربین های مدار بسته پیشرفته  یکی از مواردی 
که موجب اعتماد و امنیت بیشتر است.  است 

امنیت

پیامدهای ملی

کند.  کمک می کند زمان ورود و خروج و مراحل دقیق را ثبت  که در آن استفاده می شود،  نرم افزار یا سخت افزاری 
این مسئله در باال بردن ضریب امنیتی خیلی مهم است.

از لحاظ دوربینی این را در امنیت پرواز یا در جاهای دیگر هم داریم.

هدف بهره برداری از اطالعات به منظور جلوگیری از خطای مجدد است و این اطالعات باید به طور مداوم و بدون 
کردن اعالم شود؛ به دلیل اینکه درسی برای همه شده و از تکرار مجدد آن اجتناب شود. کم وزیاد 

بانک اطالعات 
جامع

که این اتفاق می افتد باعث می شود، مدیریت هوانوردی ما بهتر انجام شود، یعنی  که وقتی  به این خاطر است 
سیستم یکپارچه و هماهنگی داشته باشیم.

که  که دارای هزینه است را به دست آورد  یک سری از اطالعات را می توان به صورت رایگان و یک سری دیگر 
کثر اطالعات رایگان است.  ا

ً
معموال

 با جمع بندی اطالعات زودتر می شود به نتیجه مطلوب تری دست یافت. 

گر سیستم راداری درستی  کنارش   پدافندهای نظامی ما ا کنترل هوایی، هواپیماها و  در سیستم مراقبت پرواز، 
نداشته باشد، نمی توانیم سیستم پدافندی داشته باشیم و به لحاظ قدرت سیاسی تهدید می شویم. 

افزایش قدرت 
سیاسی

گر نتوانیم اطالعات مربوط به ورود و خروج هوایی در مرزهایمان داشته باشیم، نمی توانیم از مرزهایمان دفاع   ا
کنیم. 

گر امنیت نباشد،  کنیم، تمام زیرساخت هایمان به هم خورده و امنیتی نخواهیم داشت. ا کشور دفاع  گر نتوانیم از  ا
کشور انجام دهیم. در این مواقع اینترنت اشیا به دردمان می خورد. نمی توانیم هیچ اقدامی داخل 

کنیم و  کیلومتری می توانیم دشمن را شناسایی   قبل از اینکه دشمن بخواهد به ما نزدیک شود، در فاصله ۱۵۰۰ 
که پیش آمده،  از همان جا جلوی پیشرفت دشمن و پیشبرد اهدافش را می توانیم بگیریم. این افزایش مسافتی 

کند.  کمک  خیلی می تواند به ما 

توانمندی نظامی

در حال حاضر ماهواره های آمریکایی از باالی سرمان مناطق حساس ما را زیر نظر داشته و پایش می کنند. بااستفاده 
کسب می کنند و نگران هزینه هایش نیستند. اما  از اتصال اینترنت به صورت آنالین تمام حرکات و اطالعات را 

که به دستشان می رسد، برایشان بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است. اطالعاتی 

 ۱۰-۱۵ 
ً

که در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین تقریبا کاربرد دارد، این است  که در حوزه صنعت نظامی   تعریفی 
کردیم.  که به این صنعت ورود پیدا  سالی است 

 در علم 
ً

گسترده است. مسلما  علم هوانوردی بسیار 
ً

که مسلما کشوری هستیم  سپاه نهادی نظامی است. 
هوانوردی هم بحث نظامی و هم هوانوردی غیرنظامی را در نظر می گیریم. 

کنترل از راه دور به اهداف و برنامه های مد  کاری توانستیم در بخش نظامی با استفاده از سیستم  با توجه به تجربه 
نظر و مأموریت سازمان برسیم.
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جهت   MAXQDA2020 ــزار  ــرم افـ نـ خــروجــی  ــاره)6(  ــگـ نـ در 
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  شناسایی پیامدهای 

نشان داده شده است.
به  مربوط  محور(  و  اصلی  تم  فرعی،  کدها)تم  ــدول)6(  ج در 
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی  شناسایی پیامدهای 

نشان داده شده است.
 در نگاره)7( خروجی نرم افزار  MAXQDA2020جهت »ارائه 
صنعت  مدیریت  در  اشیا  اینترنت  کاربرد  الگوی  در  محور هایی  کد 

هوایی« نشان داده شده است.

5-بحث و نتیجه گیری
کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت    در این تحقیق الگوی 
کلیدی در این  هوایی ایران ارائه شد. بر اساس نتایج تحقیق ارکان 
فناوری  و  علم  پارک  دانشگاه،  دولت،  »صنعت،  بر  مشتمل  فرآیند 
عوامل  فرآیند  این  در  به عالوه  اســت.  دانش بنیان«  شرکت های  و 
پیامدهای  همچنین  شــد.  مشخص  مؤثر  زیرساختی  و  سازمانی 
بر  مشتمل  ایــران  هوایی  صنعت  مدیریت  در  اشیا  اینترنت  کاربرد 
»پیامدهای ملی، سازمانی و محیطی« مشخص شد. بر این اساس 
هوایی  صنعت  در  اشیا  اینترنت  کاربرد  فرآیند  در  که  شد  مشخص 
شرکت های  دانشگاه،  »صنعت،  بر  مشتمل  کلیدی  ــان  ارک ــران  ای
نقش آفرینی  فــنــاوری«  و  علم  ــارک هــای  پ و  ،دولـــت  دانش بنیان 

 
 

و نگران  کنندمیکسب  حرکات و اطالعات را
دستشان هکه ب یاما اطالعات .ستندین شیهاهنیهز
 .است و ارزشمند تیهماحائز  اریبس شانیبرا رسد،یم

، این کاربرد دارد یکه در حوزه صنعت نظام یفیتعر 
 باًیتقر ینبدون سرنش یماهایدر حوزه هواپ که است
پیدا  صنعت ورود نیبه ااست که  یسال 15-11
.میکرد   
مسلماً که  میهست یکشور .است ینظام ینهاد سپاه

علم  درمسلماً  .گسترده است اریبس یعلم هوانورد
ی رنظامیغ یهم هوانورد و ینظام بحث هم یهوانورد

.یمریگینظر ما در ر   
 با یدر بخش نظام میتوانستری تجربه کاتوجه به  با

 کنترل از راه دور به اهداف و سیستم استفاده از
برسیم.سازمان  تیمورأو م ی مد نظرهاهبرنام  

 
 نترنتیکاربرد ای دهاپیامهت شناسایی ج MAXQDA2020 افزارنرم( خروجی 6)نگاره در  

 نشان داده شده است: ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش

 
 MAXQDA2020 افزارنرمخروجی  های پیشنهادیارزششناسایی : (6)نگاره

 
MAXQDA2020 نگاره)6(: شناسایی ارزش های پیشنهادی خروجی نرم افزار

 
 

 نترنتیکاربرد ا یدهاامیپ ییشناسا مربوط به (تم فرعی، تم اصلی و محور( کدها)6در جدول)
 .نشان داده شده است ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش

MAXQDA2020  افزارنرم( خروجی 7)نگاره رد   یی در الگویهاارائه کد محور»جهت 
نشان داده شده است: «ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا  

 
 code cloud ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا یدر الگو ییهامحور یدهاک :(7)نگاره

 MAXQDA2020 افزارنرمخروجی 

 
 و نتیجه گیری بحث-5
 ساس. بر اشدارائه  رانیا ییصنعت هوا تیریدر مد اشیا نترنتیکاربرد ا یالگودر این تحقیق   

 یو فناور پارک علم دانشگاه، دولت، صنعت،»مشتمل بر  فرآیند نیدر ا یدیارکان کل قیتحق جینتا
خص مش مؤثر یزیرساخت و یعوامل سازمان فرآیند نیدر ا عالوهبه .است« بنیاندانش یهاشرکتو 

مشتمل بر  رانیا ییصنعت هوا تیریدر مد ایاش نترنتیکاربرد ا یدهاامیپ نی. همچنشد
 فرآینددر  بر این اساس مشخص شد که مشخص شد. «یطیمح و یسازمان ،یمل یامدهایپ»

 یهاشرکت ،دانشگاه ،صنعت» ارکان کلیدی مشتمل برکاربرد اینترنت اشیا در صنعت هوایی ایران 
ب ارتباط چندجانبه و مناس که کنندمیآفرینی نقش «یعلم و فناور یهاکپارو  دولت، بنیاندانش

 بیفزاید. فرآیندد بر موفقیت این توانمیاین ارکان 

MAXQDA2020 خروجی نرم افزار code cloud کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت صنعت هوایی کدهای محور هایی در الگوی  نگاره)7(: 
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بر  می تواند  ارکـــان  ایــن  مناسب  و  چندجانبه  ارتــبــاط  کــه  می کنند 
موفقیت این فرآیند بیفزاید.

با توجه به نظر صاحب نظران و خبرگان این حوزه   همچنین 
عوامل  نیازمند  هوایی  صنعت  در  اشیا  اینترنت  فــنــاوری  استقرار 
که بر اساس نتایج تحقیق مشتمل بر »زیرساخت  زیرساختی است 
گردآوری و پایش اطالعات دقیق، تأمین مالی، تصویب و  مناسب، 

تعدیل قوانین« است.
که  تأثیرگذارند  هم  محیطی  ازعوامل  دسته ای  فرآیند  این  در   
کسب دانش روز، تجاری سازی، پیوستن  مشتمل بر »بومی سازی، 
کوسیستم جهانی پرواز، انتقال فناوری، فرهنگ سازی، تبلیغات  به ا
ارزیابی« است.  و  کنترل  رسانه ای، دسترسی و شفافیت اطالعات، 
سازمان  به  مربوط  منحصرًا  که  دارد  وجود  هم  مؤثر  عوامل  برخی 
که مشتمل بر »مدیریت استعداد، مدیریت تغییر،  هواپیمایی است 
کارکنان،  انگیزش  آمـــوزش،  مدیریت،  سبک  نـــوآوری،  مدیریت 

ارزیابی و نظارت دقیق« است.
هوایی  صنعت  در  فناوری  این  استقرار  و  کاربرد  صــورت  در    
یعنی  سازمانی  پیامدهای  بر  مشتمل  که  است  متصور  پیامدهایی 
در  صرفه جویی  ــره وری،  ــه ب و  کــارایــی  افــزایــش  عملکرد،  »بهبود 
کیفیت،  و  اعتبار  افزایش  مشتریان،  رضایت  افزایش  رفاه،  منابع، 
عدم  ایــمــنــی،  افــزایــش  رضــایــت،  افــزایــش  ــان،  زمـ در  صرفه جویی 
ارائه  اداری،  از فساد  انسانی، جلوگیری  از خطای  اشتباهات ناشی 
شامل  محیطی  پیامدهای  مشتری«،  سلیقه  با  مطابق  خدمات 
هوا  فشار  تشخیص  و  پیش بینی  آب وهوایی،  شرایط  »پیش بینی 
اطالعات  بانک  امنیت،  شامل  ملی  پیامدهای  و  دقیق«  نظارت  و 

این  بر  اســت.  نظامی  توانمندی  و  سیاسی  قــدرت  افزایش  جامع، 
در  هوایی  صنعت  مدیریت  در  اشیا  اینترنت  کاربرد  الگوی  اســاس 

نگاره )10( نشان داده شده است.

پی نوشت:
1-(IoT) Internet of Things
2-Kouicem
3- D Buhalis
 4- Iatrou
 5- InLee
 6- Kothadiya
7- Alghadeir
8- Luis
9-network framework
 10-Hashimi& Fuad
 11- Santoro
12-Kyle Simpson
13- Kyle Simpson
 14- Korchagin
 15- Gómez
16- Sivaranjani
 17- Luo
18-Data source triangulation
 19-Peer debriefing 
 20 Member checking
 21-Re-Test Reliability 
 22- Inter-Coder Reliability

 
 پژوهش الگوی کاربردی: (01)نگاره 

 
 

 
 

کاربردی پژوهش نگاره )10(: الگوی 



175

ت 
صنع

ت 
ری

دی
ر م

 د
شیا

ت ا
ترن

این
ن 

 ام
ن و

یم
د ا

ربر
کا

ی 
ساز

گو
ال

ی
ود

سع
ی م

دعل
امی

ن/ 
یرا

ی ا
وای

ه

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره 21
بهار و تابستان

 1401

منابع
1. Xenia Mountrouidou, Blaine Billings, Luis Mejia-Ri-

cart, Not Just Another Internet of Things Taxonomy: 
A Method for Validation of Taxonomies, Internet 
of Things (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.
iot.2019.03.003

2- وحدت داوود، قیصری محمد. )1397(. مبانی اینترنت اشیا، انتشارات آتی نگر

3- Tegar Satria, A., Mustafid, Mutiara Kusumo Nugra-
heni, D.(2020) Implementation of Integrated Bayes 
Formula and Support Vector Machine for Analysing 
Airline’s Passengers Review, E3S Web of Confer-
ences202,15004

4- Chakraborty, S., Chakravorty, T., Bhatt, V.(2021) IoT 
and AI driven sustainable practices in airlines as en-
abler of passenger confidence, satisfaction and posi-
tive WOM: AI and IoT driven sustainable practice 
in airline, Proceedings - International Conference 
on Artificial Intelligence and Smart Systems, ICAIS 
2021 9395850, pp. 1421-1425

5- Simo, A., Barbulescu, C., Kilyeni, S.(2021) LoRaWAN 
based airport runway lights monitoring system, Ad-
vances in Intelligent Systems and Computing 1221 
AISC, pp. 19-29

6- He, K, Hermanns, H, Wu, H, Chen, Y(2020) Connec-
tion models for the Internet-of-Things, Frontiers of 
Computer Science,Volume 14, Issue 3, 1 June 2020, 
Article number 143401

7-. Sharma, I. You, K. Andersson, F. Palmieri, M. H. Rehm-
ani, and J. Lim, “Security, privacy and trust for smart 
mobile- internet of things (M-IoT): a survey,” IEEE 
Access, vol. 8, pp. 167123–167163, 2020.

8- Kalaichelvi, P., AKila, V., Rani, T.P., Sowmiya, S., Di-
vya, C.(2021) Big data in multi-decision making sys-
tem of the aerospace industry, A Closer Look at Big 
Data Analyticspp. 69-109.

9- D Buhalis(2004) eAirlines: strategic and tactical use 
of ICTs in the airline industry, Information & Man-
agement Volume 41, Issue 7, September 2004, Pages 
805-825

10- Kostas Iatrou(2006) Airline choices for the future: 
From Alliances to Mergers, Global Symposium on 
Air Transport Liberalization, ICAO Dubai, UAE, 
September 18-19, 2006

11- InLee,Kyoochun Lee(2015) The Internet of Things 
(IoT): Applications, investments, and challenges for 
enterprises, Business Horizons,Volume 58, Issue 4, 
July–August 2015, Pages 431-440

12- Kothadiya, O.M.(2016) Providing good service qual-
ity and customer satisfaction for airline ground ser-

vices, Technology, Policy and Management

13-Abdullah Alghadeir, Hasan Al-Sakran (2016) Smart 
Airport Architecture Using Internet of Things, Inter-
national Journal of Innovative Research in Computer 
Science & Technology (IJIRCST) ISSN: 2347-5552, 
Volume-4, Issue-5, September 2016.

14- Luis Martin-Domingo, Juan Carlos Martín(2016) 
Airport mobile internet an innovation, Journal of Air 
Transport Management55(2016)102-112

15- Mukhtar S. Al-Hashimi, Ahmed Fuad(2018) The 
Impact of Innovative Technology on the Aviation 
Industry and on Customers Prefrence, INTERNA-
TIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RE-
SEARCH & DEVELOPMENT

16- Gabriele Santoro , Demetris Vrontis, Alkis Thrassou , 
Luca Dezi(2018) The Internet of Things: Building a 
knowledge management system for open innovation 
and knowledge management capacity, Technological 
Forecasting & Social Chang

17- Kyle Simpson(2018) The Airline Industry’s Internet 
of ThingsRisks,

18- Korchagin A., Deniskina A., Fateeva I.(2019) Lean 
and energy efficient production based on internet of 
things (IOT) in aviation industry, E3S Web of Con-
ferences

19- Arnaldo Valdes R., Gómez Comendador V.F.(2019) 
Aviation 4.0: More safety through automation and 
digitization, WIT Transactions on the Built Environ-
ment.

20- Sivaranjani S., Kaarthik K.(2019) Iot based intelligent 
parking system at airport, International Journal of 
Recent Technology and Engineering.

21- Luo, P., Li, M., Li, Z.S(2020) An Internet of Things 
(loT) Perspective of Understanding the Boeing 737 
MAX Crash , 2020 Global Reliability and Prog-
nostics and Health Management, PHM-Shanghai 
2020, 9280967.

22- حنی فر حسین، مسلمی ناهید. )1398(. اصول و مبانی روش های پژوهش 
کیفی؛ رویکردی نو وکاربردی)جلد اول(، انتشارات نگاه دانش

https://doi.org/10.1016/j.iot.2019.03.003
https://doi.org/10.1016/j.iot.2019.03.003

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Ref2792973
	_Ref2796206
	_Ref2796597
	_Ref2794447
	_Ref2794845
	_GoBack
	محمدرضا کرزهبر: دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
	 رضا توکلی مقدم*:استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
	علی ویسکرمی*: دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی معدن گرایش استخراج (veiskaramiali@yahoo.com)
	 حسین نوفرستی:استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند ، خراسان جنوبی، ایران. (hnoferesty@birjand.ac.ir)
	سمیرا حسنزاده: دانشجوی دکتری مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران. 
	محمد اسکندری: استادیار مجتمع دانشگاهی پدافند غیرعامل،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران.
	میثم مغیثی: دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوسیروانی بابل، مازندران، ایران. 
	حمیدرضا توکلی*:  دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوسیروانی بابل، مازندران، ایران.Email:  tavakoli@nit.ac.ir
	الناز پیغاله: مدرس دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کلمسون، کارولینای جنوبی، آمریکا.
	شهباز مهرابی: دانشجوی دوره دکتری  بیابانزدایی، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
	 محمدرضا یزدانی*: دانشیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.Email:  M_yazdani@semnan.ac.ir
	 مهدی قربانی: دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
	انسیه تاکی: دانشجوی دکتری، مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
	سید حبیب اله میرغفوری*:، دانشیار، مدیریت صنعتی ، دانشگاه یزد، یزد، صفاییه، دانشگاه یزد، یزد، ایران
	علی مروتی شریف آبادی: دانشیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، صفاییه، دانشگاه یزد، یزد، ایران
	سید حیدر میرفخرالدینی: دانشیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، صفاییه،دانشگاه یزد، یزد، ایران
	ابوالقاسم  امیراحمدی* : استاد تمام ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری،خراسان رضوی، ایران.amirahmadi1388@gmail.com
	جواد  جمال آبادی: دکترا ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری،خراسان رضوی، ایران.
	رفعت  دانشفر : دانشجو کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری،خراسان رضوی، ایران.
	محمد پودینه : گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
	غلامرضا میری* :  گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران، Email: Gholam_Reza_Miri@yahoo.com
	محمودرضا انوری :  گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.
	 جعفر مصری: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
	محمد رضا شهرکی*: استادیار گروه مهندسی صنایع،دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران Email: mr.shahraki@eng.usb.ac.ir
	علی خاکی: استادیار، گروه معماری، دانشگاه فنی و حرفه ای تهران، ایران،  Email: Dr.alikhaki@yahoo.com
	منیژه احدیانی: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهرانمرکز، تهران، ایران.
	امیدعلی مسعودی*: دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره، تهران، ایران, masoudi@soore.ac.ir
	سید محمدباقر ملائک: استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضا در دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.
	نسیم مجیدی قهرودی:  استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانهای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهرانمرکز، تهران، ایران.

