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اینترنت اشیا و کاربست آن
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چکیده :ظهور اینترنت اشیا ،زمینهها و فرایندهای نوینی را در مدیریت دانش و جریان دانش در سازمانها ایجاد کرده است.
در این مقاله خواهیم دید که انواع مختلف این فناوری چگونه میتواند مدیریت و جریان دانش را در سازمانها تسهیل کند .این
پژوهش از نوع مروری بوده و از مطالعه کتابخانهای و نتایج پژوهشهای پیشین استفاده شده است .با بررسی مطالعات و وضعیت
موجود میتوان اظهار داشت که اینترنت اشیا میتواند در سادهترین شکل با استفاده از فناوری شناسایی بیسیم ،سیستمهای
موقعیت جغرافیایی یا تشخیص چهره و اثر انگشت ،دوربینهای حفاظتی و حسگرهای مختلف تا سیستمهای هوشمندی که
با استفاده از موتورهای استنتاج ،دادهها را پردازش میکنند ،در یک سازمان دولتی مورد استفاده قرار گیرد .در آینده نزدیک
گریزی از نفوذ باالی فناوریهایی نظیر اینترنت اشیا در سازمانهای دولتی نخواهد بود .اینترنت اشیا با افزایش سرعت و دقت
جمعآوری و ایجاد پایگاه عظیم دادهها و همچنین کمک به هوشمندسازی فرایندها و بهبود نظام اطالعاتی میتواند به سازمان
کمک کند تا با بهرهمندی از پردازش دادهها و استنتاج هوشمند ،روند تولید ،توسعه و اشاعه دانش را تسهیل کند.
کلمات کلیدی :اینترنت اشیا ،مدیریت دانش ،جریان دانش

مقدمه

در سـا لهای اخیـر ،توسـعه اینترنـت همـراه بـا اشـیا و

بـا پیشـرفت فناور یهـای نو یـن ،فرصتهـا و ابزارهـای

دسـتگاههای فیزیکـی متصلبههـم و نمایـش مجـازی آنهـا،

بسـیاری پیش روی مدیـران قـرار گرفته اسـت و مدیران نیـز باید

رونـدی رو به رشـد داشـته اسـت .بـه موجب ایـن رونـد ،دامنه

از ابزارهای جدید مدیریتی برای اسـتفاده هرچه بیشـتر و بهتر از

وسـیعی از محصوالت و خدمـات جدیـد بالقـوه در حوزههای

این فرصتها اقدام کنند .اسـتفاده از ابزارهـای جدید مدیریتی،

مختلف ازجملـه خانههـای هوشـمند ،سلامت الکترونیکی،

مسـتلزم اسـتفاده از متخصصان شایسـته و فناوریهـای جدید

اتوماسـیون ،حملونقـل ،تـدارکات و نظـارت محیطـی ایجـاد

بوده تا بتواننـد به تغییرات محیط رقابتی ،واکنش مناسـب نشـان

شـده اسـت .اینترنت اشـیا به شـبکهای اشـاره میکند کـه در آن

دهنـد .اینترنت اشـیا 1یکی از ابزارهـای جدید ،مهـم و کاربردی

هر شـیء فیزیکـی بهوسـیله یک برچسـب هویـت مییابـد و با

مدیریتـی اسـت کـه در گزارش شـرکت بیـن و شـرکا ،2در سـال

اشـیای دیگر شـبکهای را شـکل میدهـد .ایـن اشـیا بهصورت

 2018رتبه اول تالش در میان  25ابزار مدیریتی و رتبه سـیزدهم

مسـتقل میتوانند با برقـراری ارتبـاط با یکدیگـر ،به تبـادل داده

میـزان رضایـت را بهدسـت آورده اسـت .نکتـه مهـم در گزارش

بپردازند .اینترنت اشیا شـامل اشـیای فیزیکی ،همراه با تعدادی

مذکـور ،حرکت رو بـه رشـد شـرکتهای فناوریمحـور و گذر

شناسـه الکترونیکـی اسـت .درصورتیکـه کاالهـا بـه یکدیگر

از مفاهیـم مدیریـت نوین و سـازمانی به واقعیتهـای عملیاتی

یا سیسـتمهای دیگـر متصلشـوند ،شـبکه فراگیـری را بهوجود

مدیریـت هوشـمند و چابکتـر میباشـد (مالکی و همـکاران،

میآورنـد کـه همهجـا حضـور دارد و انـواع مختلفـی از کاالها

.)2018

را در محـدوده وسـیعی پوشـش میدهـد .تاریخچـه اینترنـت
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اشیا ،به اشـیای برچسبگذاری شـدهای اشـاره دارد که فناوری

افـراد ،بلکه بـا یکدیگر نیـز ارتباط برقـرار نموده و حجـم زیادی

شناسـایی بیسـیم 3بـرای شناسـایی اشـیا مـورد اسـتفاده قـرار

داده به نام دادههـای عظیم 6تولیـد میکنند .دادههـای بزرگ یک

گرفتـه و در ارتباطـات اینترنتـی از آن اسـتفاده شـده اسـت؛ امـا

منبـع دانش تقریبا تمامنشـدنی برای شـرکتها اسـت .دانش در

فنـاوری شناسـایی بیسـیم تنها شـکل کاربـردی اینترنت اشـیا

مورد مشـتریان ،رقبـا ،بازارهـا و کل محیـط .این فرصتـی عالی

نیسـت .شـبکههای حسـگر بیسـیم نیز میتواننـد جریانهای

بـرای سـازمانهای مبتنی بـر مدیریت دانش اسـت تـا بتوانند از

پیوسـتهای از داده را بـرای خصوصیات محیطـی مختلف ایجاد

مزیت رقابتی اسـتفاده کننـد (دومـاگاال .)2019 ،دانش بهطور

کننـد .از جنبههـای دیگـر اینترنـت اشـیا میتـوان به شناسـایی

فزاینـد های بهعنـوان مهمتریـن منبـع در سـازما نها شـناخته

اشـیا از طریـق وسـایل حسـگر ماننـد تشـخیص اشـیا از طریق

میشـود .در واقع عامل اصلـی افتراقدهنـده در عرصه تجارت

عکسبـرداری دیجیتـال و شناسـایی زیستسـنجی( 4در ایجاد

امروز ،دانش اسـت .دانش بهعنـوان فرآیند پویای انسـانی برای

امنیت و شخصیسازی سیسـتمهای اینترنت اشـیا) اشاره کرد.

توجیه باور شـخصی فـرد نسـبت به حقیقـت تعریف میشـود.

اینترنـت اشـیا از مزیتهـا و ضعفهایـی برخـوردار اسـت .از

دانـش دادههایی اسـت که ابتـدا به اطالعـات تبدیل میشـوند.

مهمتریـن مزیتهای آن میتـوان امـکان کنترل اشـیا در جهت

در مطالعـات ،اطالعـات بهعنـوان «دادههـای سـازمانیافته»

ارتقاء زندگـی روزمره را نـام بـرد و از جنبههای نامطلـوب آن نیز

و بهعنـوان «دادههـای دارای اهمیـت و هـدف» تعریـف شـده

میتوان به مسـئله به خطر افتادن حریم خصوصی افراد از طریق

اسـت .بـا ورود اطالعـات بـه سیسـتم و اعتبارسـنجی آن (چـه

کنترل توسـط این سیسـتمها و دسترسـی غیرقانونی بـه دادههای

بهصـورت جمعـی و چـه بهصـورت فـردی) بهعنـوان دانـش

تولیدشـده توسـط آنها اشـاره نمود (خدمتگـزار.)1394 ،

اطالق میشـوند .مدیریت دانش 7عبارت اسـت از «دستیابی و

کاربرد فناوری در سازمان

اسـتفاده از منابع برای ایجاد محیطی کـه در آن افراد به اطالعات

در ابعاد سـازمانی ،ظهـور فناوریهای نویـن ،رایانش ابری،

دسترسـی داشـته باشـند و افراد برای افزایش سـطح دانش خود،

اینترنـت اشـیا و همچنیـن بازیگونـه سـازی ،5پیشـرفتهای

ایـن اطالعـات را بهدسـت میآورنـد ،بـه اشـتراک میگذارنـد

گستردهای را در سـازمانها ایجاد کرده اسـت؛ لذا پیشرفتهای

و از آنهـا اسـتفاده میکننـد» .علاوه بر این ،افراد تشـویق شـده

اخیـر در فنـاوری اطالعـات ماهیـت کسـب و کارهـا را بهطـور

و میتواننـد اطالعـات جدیـد را برای اسـتفاده توسـط سـازمان

چشـمگیری تغییر داده اسـت (رحیـم نیـا و کاردانـی.)1398 ،

کسـب کنند .یکی از اهداف اصلی مدیریت دانش فرآیند تصفیه

بـا رشـد چشـمگیر دسـتگاهها از یکطـرف شـاهد گسـترش

دادههایی اسـت که از منابع غیرمعتبر حاصل میشـود .امروزه،

زمینههای کاری اسـتفاده از اینترنت اشـیا در حوزههای مختلف

مدیریت دانش به دلیل اسـتفاده از اینترنت اشـیا قادر به مدیریت

کسـب و کار و از طرف دیگر بـا اقیانوسـی از داده مواجه خواهیم

بهروزرسـانی در زمـان واقعـی 8اسـت و ایـن فرصـت و توانایی

بـود کـه هریـک از دسـتگاههای فـوق بـا توجـه بـه ماموریـت

را دارد کـه دادههـا را از منابـع مختلف ترکیـب نموده و بـه دانش

تعریفشـده ،نقـش بـهسـزایی در تولیـد داده خواهند داشـت.

جدیدی دسـت یابد (آدن و هـی.)2017 ،

حجـم بـاالی داده تولیـدی توسـط حسـگرها و دسـتگاههای

در مـورد اینترنـت اشـیا و نحوه ارتبـاط آنهـا در سـامانههای

اینترنت اشـیا ،به درون اسـتخر عظیم کالنداده سـرازیر میشود

اطالعاتـی در وبگاه  www.linkap.netمطالـب متنوعـی

و ایـن فرصـت طالیـی را بـرای سـازمانهای هوشـمند فراهـم

ارائه شـده کـه یکـی از مـوارد قابـل توجه معمـاری سـامانههای

میکند تا بتوانند از ایـن حجم داده در جهـت تصمیمگیریهای

مبتنی بر اینترنت اشـیا اسـت .شـکل  1الیههـای مختلف چنین

اسـتراتژیک و عملیاتـی اسـتفاده کنند( .موبـدی)1397 ،

سـامانههایی را نشـان میدهـد که بـا یکدیگـر در ارتبـاط بوده و

بنابراین اینترنت اشـیا شـبکهای از اشـیایی اسـت که نهتنها با

تعامـل دادهای دارنـد.
تابستان1400
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بـا توجـه بـه شـکل  ،1حسـگرها و عملگرهـا نخسـتین الیه

تحول در محیط کسـب و کار باعث شـده نیازهای سـازمانی نیز

سیسـتم هسـتند کـه بـه تولیـد داده میپردازنـد .در الیـه بعـدی

متفاوت شـوند .متخصصان حـوزه مهندسـی رایانه میکوشـند

(شـبکههای ارتباطی) ،دادهها ارسال و تبادل میشـوند .در الیه

تا سـامانههای مدیریـت دانش را بـرای رفـع نیازهای سـازمانی

باالتر سـرورها قرار دارند که ذخیرهسـازی ،پـردازش و مدیریت

طراحـی و پیادهسـازی کننـد و ایـن سـامانهها را نسـل پیشـرفته

9

سـامانههای اطالعاتـی میداننـد .متخصصـان سـامانههای

هسـتند کـه دادههـای تحلیلشـده و گزارشهـای خروجـی و

اطالعاتی بـا ارائـه راهکارها و ایجـاد سـامانههایی بـرای ایجاد

بازخوردهـا را بـه کاربـران ارائـه میدهند.

مخازن دانشـی کارآمد ،بهدنبال رفع نیاز سـازمانها بودند .تاثیر

مدیریت دانش در سازمانها

شـگرفی که فنـاوری اطالعـات و ابزارهـای آن در رفـع نیازهای

دادههـا را بر عهـده دارنـد .الیـه نهایـی نرمافزارهـای کاربردی

بـا وجـود اهمیـت و ضـرورت اسـتقرار مدیریـت دانـش،

سازمانی داشـت انکارناپذیر بود؛ بنابراین در نسل سوم مدیریت

متاسـفانه تاکنون به این مهم در سـازمانهای دولتـی توجه ویژه

دانـش ،دغدغـه سـازمانها ،سـازماندهی محتـوای دانشـی و

نشـده اسـت و موانع مختلفی بر سـر راه اسـتقرار آن وجود دارد.

آگاهی و دسترسـی کاربران به آن گردید .برآورده شدن این انتظار

دولـت بایـد سـازمانها را بـه سـمت مدیریـت دانش تشـویق و

سـازمانها در گرو به جریـان انداختن دانش در سـازمان اسـت

ترغیـب کنـد تـا سـازمانها بتواننـد پاسـخگوی شـرایط متغیـر

(زاهدی و جوادی کمنـی .)1397 ،دانش در دنیای امروز مزیت

و افزایـش روزافـزون دانـش و اطالعـات اربابرجـوع باشـند.

رقابتی هـر سـازمان اسـت و درصورتیکـه در جریـان و گردش

بررسـیها نشـان میدهد اگرچه سـازمانها بر اهمیت اسـتفاده

نباشد بالاسـتفاده خواهد بود و سـازمان را در دستیابی به اهداف

از مدیریت دانش واقف هسـتند امـا تحت تاثیر موانـع مدیریت

خود یـاری نخواهـد کرد.

دانش ،ازجمله فرهنگ سـازمانی نامناسـب ،سـاختار سازمانی

نخسـتین بـار در سـال  ،2009واژه جریـان دانـش توسـط

نامناسـب ،نبود منابع انسـانی توانمند ،نبـود آموزشهای مرتبط

کیوشـی نیـوا در مقالـهای تحـت عنـوان «بهسـوی پیادهسـازی

و مسـتمر و فناوریهـای روز ،موفقیت قابل مالحظـهای ندارند

موفق سـامانههای مبتنـی بر دانش؛ سـامانههای خبـره در مقابل

(اکبـری و همـکاران .)2018 ،در سـالهای گذشـته ،تغییـر و

سـامانههای تسـهیم دانـش» مطـرح گردیـد و تاکنـون محققان

شکل  .1معماری سامانههای مبتنی بر اینترنت اشیا
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و صاحبنظـران تعاریـف متعـددی بـرای آن ارائـه نمودهانـد.

نگـرش نوآورانـه بـرای بـازار ارزشســازی کنــد (محمدیان و

تعریفی جامع از جریان دانش به این شـرح اسـت :جریان دانش

همـکاران.)2019 ،

به معنـای انتقـال دانش درون سـطوح سـازمانی و میان سـطوح

هدف از اینترنت اشیا ،توانمندسـازی اشیا برای اتصال در هر

سـازمانی اسـت کـه از فرایندهـای کسـب و کار ،جریانهـای

زمان و مکان ،بـا هـر چیزی و هـر شخصی است که از هر مسیر

کاری و وظایف سازمانی پشتیبانی دانشـی کند و نیازمندیهای

یا شبکه و خدمت بهصورت ایدهآل استفاده میکنــد .اینترنــت

دانشـی را از طریق خلق دانـش یا تامیـن آن در سـازمان برطرف

اشــیا تکامل جدیـدی از اینترنت اسـت .اینترنت اشـیا فناوری

سـازد و سـازمان را بهسـوی اهدافـش سـوق دهـد (زاهـدی و

جدیدی است که به حضــور نافــذ محیطــی توجه میکند و از

جوادی کمنـی .)1397 ،جریان دانش نیز ماننـد مدیریت دانش

تنوع اشـیا بـا اتصاالت بیسـیم و سـیمدار بـه تعامل بـا یکدیگر

در سـازمان با موانعـی روبهرو اسـت که بر اسـاس پژوهشهای

مـیپــردازد .این اشـیا برای ایجاد کاربردها یا خدمات جدید و

انجا مشـده شـامل ابعـاد ویژگیهـای دانـش ،منبـع دانـش،

دسـتیابی به اهداف مشـترک با یکدیگـر همـکاری میکنند و در

کانالهـای ارتباطی ،عوامـل زمانـی ،عوامل مدیریتـی ،عوامل

واقع چالشهای توسـعه بـرای ایجـاد جهانی هوشـمند و بزرگ

سـازمانی ،عوامـل مدیریتـی و عوامل فنـاوری اسـت (اکبری و

به شـمار میروند .اکنـون اینترنـت اشـیا از دوران ابتدایی ظهور

همـکاران .)2018 ،مقاومـت در مقابـل ورود فنـاوری جدیـد،

خـارج شـده و کاربردهـا و خدمـات متنـوع نوآورانـهای را برای

عـدم یکپارچگـی سیسـتمها و فرایندهـای فنـاوری اطالعات و

کسـب و کارها ،افـراد و دولتهـا فراهم نمـوده اسـت .از اینرو

ناسـازگاری سیسـتمهای فناوری اطالعات با فرایندهای موجود

پژوهشگران و سازمانهـای پژوهشــی بینالمللی آن را انقالب

در سـازمان ازجمله موانع مرتبط با فناوری اسـت (زندحسـامی

بعـدی فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات معرفـی کردهانـد .در

و حقیقـت طلب.)1393 ،

حقیقت ،اینترنت اشـیا در کاربرد نیز پیشـرفتهای چشمگیری

تاثیر اینترنت اشیا بر مدیریت دانش در سازمان

داشـته اسـت .بیشـترین صنایع بهرهمنـدشــده از کاربردهــای

فناوریهـای جدید در زمینـه اینترنت اشـیا ،نحـوه مدیریت

فنــاوری اینترنـت اشـیا در حوزههـای انـرژی ،حملونقـل،

دانـش در سـازمانها را تغییر میدهـد و به فناوری سیسـتمهای

خردهفروشـی ،خانـه هوشـمند و بهداشـت و درمـان گـزارش

مدیریـت دانـش جدیـد و مبتکرانه و یـک رویکرد باز نیاز اسـت

شـده است .بر اسـاس گزارش خوشـة پژوهشـی اینترنت اشیای

تـا جریانهـای دانـش درون و خـارج از سـازمان تقویت شـود.

اروپـا ،10سـه محـرک بــرای توســعه اینترنت اشیا در کشورها،

اسـتفاده از چنیـن فناور یهایـی بهطـور غیرمنتظـرهای بایـد

دسـتیابی به شـاخصهای کامیابی اقتصـادی ،افزایـش کیفیت

ظرفیت مدیریـت دانش داخلـی را تقویـت کند که بـه نوبه خود

زنــدگی و حفاظت از محیط زیست اسـت که در ادبیات توسعه

پیششـرط نوآوری در سـازمانها اسـت (سـانترو و همـکاران،

پایدار ،به آنهـا توجــه شده است( .قاسمی و همکاران)1395 ،

 .)2018اسـتفاده از اینترنـت اشـیا در بازاریابـی و بـه خصوص

شـکل  2نشـان میدهـد اسـتفاده از اینترنـت اشـیا ،امـکان

تبلیغات شخصیسازیشـده با اسـتفاده از عوامل هوشـمند نیز

تحلیـل حجـم زیـادی از داد ههـا را کـه توسـط حسگرهـا و

در سـالهای اخیر بسـیار مورد توجه قرار گرفته اسـت .ازآنجاکه

نرمافزارهـای کاربـردی جمـعآوری میشـوند ،فراهـم نمـوده و

قدرت اصلی اینترنت اشـیا در دریافت و تحلیل دادههای محیط

منجر بـه بهینهسـازی عملیات ،کاهـش هزینهها ،بهبـود کارایی

اسـت و با توجـه بـه اهمیـت باالیـی کـه اطالعـات محیطی در

و درنهایـت بهبـود زندگـی خواهد شـد.

نوآوری دارنـد ،دادههای حاصـل از اینترنت اشـیا میتواند برای

بـا توجه بـه آنچه در مقدمه اشـاره شـد ظهـور اینترنت اشـیا،

نـوآوری در سـازمان و در فعالیتهـای بازاریابی منبـع مهمی به

زمینهها و فرایندهای نوینی را در مدیریـت دانش و جریان دانش

شـمار آیند؛ بهعلاوه ظرفیتهـای بازاریابـی میتواند بـا تلفیق

در سـازمانها ایجـاد کـرده اسـت .سـازمان میتواند با داشـتن
تابستان1400
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اطالعات متنوع و عظیم زمان واقعی ،دانـش را در نقاط مختلف

ایجـاد دانش جدیـد در میان مشـتریان و فروشـندگان میشـود.

سازمان کسب نموده و پس از سـازماندهی ،آن را توسعه و اشاعه

شـرکتهایی کـه از اینترنـت اشـیا اسـتفاده میکننـد میتواننـد

دهد تـا هر عضـو بتوانـد به دانـش مـورد نیـاز در زمـان الزم و با

اطالعاتی از شـیوه رفتار و تعامل محصوالتشان جمعآوری کنند

جزئیات مورد نیاز دسترسی داشته باشـد .در ادامه ،به چگونگی

تا از آنهـا بـرای درک و پیشبینـی رفتارهای آینده اسـتفاده شـود.

تسـهیل مدیریـت و جریـان دانـش در سـازمانها بهوسـیله این

شـرکتها میتوانند با اسـتفاده از دادههای حسـگرها ،عملکرد

فنـاوری میپردازیم.

خود را بهینه نمـوده و از طریق تجارب بهتر در تسـهیل اشـتراک

پیشینه و ادبیات نظری

دانش ،نتایج سـودآوری کسـب کننـد (آدن و هـی .)2017 ،در

پیشـینه بسـیار محـدودی از نقـش اینترنت اشـیا در تسـهیل

واقع دسترسـی زمان واقعی بـه اطالعات و بهرهبـرداری ذینفعان

جریـان دانـش در سـازمان موجـود اسـت؛ امـا بـا تحوالتی که

از آن ،نوعـی از اشـتراک و جریـان دانش اسـت که با اسـتفاده از

در سـازمانهای امـروزی ایجـاد شـده اسـت میتـوان ظهـور

اینترنت اشـیا حاصل میشـود.

شـیوههای نویـن از مدیریـت و جریان دانـش را مشـاهده نمود.

در سـال  2018مقالـهای با بررسـی رابطه میان سیسـتمهای

آدن و همـکاران در سـال  2017در یک مطالعه موردی بررسـی

مدیریت دانش ،نوآوری بـاز ،ظرفیت مدیریـت دانش و ظرفیت

نمودند کـه چگونـه اینترنـت اشـیا میتواند بـه مدیریـت دانش

نـوآوری ،به این نتیجه رسـید که سیسـتمهای مدیریـت دانش به

در دریافـت دادههـا و تبدیل آنهـا به دانـش برای بهبـود خدمات

ایجاد یک اکوسیستم باز و مشارکتی و بهرهبرداری از جریانهای

پارکینـگ در حملونقل کمک کنـد .این مطالعه مـوردی مربوط

داخلی و خارجـی دانش از طریق توسـعه قابلیتهـای مدیریت

به سرویس پارکینگ هوشـمند پشتیبانیشده توسط دستگاههای

دانـش داخلی کمک میکننـد و به نوبـه خود ظرفیت نـوآوری را

اینترنت اشـیا ،نشـان میدهد مدیریت دانش میتوانـد در تبدیل

افزایش میدهد .ایـن تحقیـق از الگوی معادالت سـاختاری بر

سـریع اطالعـات و دادههـای جمعآوریشـده از دسـتگاههای

روی نمونـهای از  298شـرکت ایتالیایی از بخشهـای مختلف

اینترنت اشـیا به دانش مفید ،سـریعتر و موثر نقش داشـته باشد.

استفاده کرده اسـت (سـانترو و همکاران .)2018 ،این پژوهش

حسـگرها و فناوریهـای جاسازیشـده امکان انتقـال دادههای

اهمیـت جریـان دانـش را در نـوآوری کـه از مهمتریـن اهـداف

بیدرنـگ از شـبکههای بیسـیم را فراهـم میکنند کـه منجر به

سـازمانهای امروزی اسـت نشـان میدهد.

شکل  .2فواید استفاده از اینترنت اشیا
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فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

بهطور مفهومـی ،اینترنت اشـیا بـه اشـیای قابل شناسـایی و
قابل نمایش مجازی در یک سـاختار اینترنتی اشـاره دارد .عالوه

دیجیتـال ،سیسـتمهای اطالعاتـی و تکنسـینها بهطـور فعال،
درگیـر تجزیهوتحلیل اطالعات هسـتند (ماکـوری.)2017 ،

بر این ،اینترنت اشـیا به دسـتگاههای هوشـمندی گفته میشـود

نتایج حاصل از پژوهشی در سـال  2019با موضوع نقش رو

که ظرفیت محاسـباتی کافی دارند .تغییرات اخیـر در حوزههای

به رشـد مدیریت دانش در سـازمان ،نشـان میدهد فناوریهای

رباتیک ،هـوش مصنوعـی و فناوری اتوماسـیون نشـان میدهد

اینترنـت اشـیا و داد ههـای عظیـم بهعنـوان پسزمینـهای از

انـواع هـوش مصنوعـی و هوشـمندی در حـالتوسـعه بـوده و

اطالعـات غیررسـمی سـازمانهای هوشـمند ارائه میشـوند.

فرهنگ سازمانی در حال تغییر اسـت و این نشاندهنده تغییرات

تمـام مالحظات منجـر به ارائـه مهمتریـن پیامدهای سـازمانی

سـریع در زمینه مدیریت مـدرن و علوم مدیریت اسـت (کایوو و

ناشی از اسـتفاده از اینترنت اشـیا و اسـتفاده از دادههای عظیم و

همکاران.)2015 ،

مدلهای جدید تجاری میشـود کـه میتواند منبع ارزشـمندی

در مطالعهای دیگر ،عوامل ترویج نـوآوری و کاربرد اینترنت

از مزیـت رقابتی در محیـط پویای بازار باشـد؛ جایـی که تقاضا

اشـیا در سـازمانهای اطالعاتی دانشـگاهی و پژوهشی بررسی

بـرای اطالعـات فـوری و دانش تولیدشـده هنـوز در حال رشـد

گردید .این طرح تحقیقی شـامل بررسی سازمانهای اطالعاتی

اسـت و تمایز اصلی در بـرآوردن انتظارات مشـتری وجـود دارد

دانشگاهی و تحقیقاتی منتخب در مؤسسات دولتی و خصوصی

(دومـاگاال.)2019 ،

بـود و متخصصـان اطالعـات ،مدیـران محتـوای دیجیتـال،

بـا بررسـی پژوهشهایی کـه در زمینـه کاربردهـای اینترنت

سیسـتمهای اطالعاتـی و تکنسـینهایی کـه بهطـور معمـول

اشـیا انجامشـده ،اصلیترین کاربردهای اینترنت اشـیا در نظام

دادههای عظیـم و منابـع فنـاوری را اسـتفاده میکننـد در فرآیند

اداری را میتـوان در  9دسـته قـرار داد :بهبـود و هوشمندسـازی

جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه سـاختاریافته و تجزیه

فرایندهـا ،ارتقـاء کیفیـت زندگـی کاری ،بهبـود نظـارت،

و تحلیل محتوا نقش داشـتند .نوآوری در «اینترنت اشـیا» عالوه

صرفهجویی در انـرژی و هزینههـا ،کاهش فسـاد اداری ،ارتقاء

بر گسـترش دسترسـی به آموزش ،دادهها ،اطالعات و ارتباطات

کیفیت ارائـه خدمات ،بهبـود نظـام اطالعات منابع سـازمانی،

در هـر زمـان و مـکان از طریق اتصـال به شـبکه ،سـازمانهای

افزایـش دقـت در خدمترسـانی ،ارتقـاء بهرهوری (شـکاری و

اطالعاتـی تحقیقاتـی دانشـگاهی را بهعنـوان منبع دانـش تغییر

درنـد.)1397 ،

داده اسـت .فناوریهـای اینترنت اشـیا مانند موبایل اشـیا ،وب

پژوهـش زنـوز و همـکاران در سـال  1399نشـان میدهـد

اشـیا ،سیسـتمهای اطالعات دیجیتال و دسـتگاههای شخصی

مجموعـه عوامل فنـی در اولیـن و مجموعه عوامـل اقتصادی در

بهطـور گسـترده توسـط کاربـران در سـازمانهای اطالعاتـی

آخریـن اولویـت اثرگذاری بـر کاربـرد اینترنـت اشـیا در دولت

دانشگاهی و تحقیقاتی اسـتفاده میشـود .پلتفرم و دستگاههای

باز قرار دارنـد .رتبـه دوم به عوامـل حقوقـی -قانونی ،رتبه سـوم

متحرک بزرگتریـن ارائهدهنـده داده ،اطالعات و دانش هسـتند.

به عوامـل امنیتی ،رتبـه چهارم بـه عوامـل فرهنگـی -اجتماعی

امـروزه در روشهای نوین آموزشـی به خصوص در مؤسسـات

تعلق گرفت .همچنین اولویـت عوامل شناساییشـده به ترتیب

دانشـگاهی و سـازمانهای اطالعاتـی ،اینترنـت اشـیا ،مخازن

عبارتاند از :تامین زیرسـاخت ،تنظیم قوانین و مقررات ،حفظ

دیجیتال ،کتابها و مجالت الکترونیکی ،رابطهای رسانههای

امنیت دادههـا ،تامین نیروی متخصـص ،تدوین اسـتانداردها،

اجتماعی ،برنامههای چندرسـانهای ،مراکـز پورتال اطالعات و

حفـظ امنیـت دسـتگاهی ،یکپارچهسـازی و سـاخت شـبکه،

وبسـایتهای تعاملی نقش بهسـزایی دارنـد .کاربران بـا ارائه

مالکیـت فکـری ،اعتمـاد ،حفـظ امنیـت نرمافـزاری ،تامیـن

دادههای الزم ،مدیریت اطالعـات ،برنامهریزی و تصمیمگیری

هزینههای تولیـد و بهسـازی ،فرهنگسـازی ،دادههای خاص،

را پشـتیبانی میکنند و متخصصین اطالعـات ،مدیران محتوای

تعامـل سـازمانی ،حفـظ امنیـت شـبکهای ،تامیـن هزینههـای
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نظـارت ،کنتـرل و نگهـداری ،پشـتیبانی ،تامیـن هزینههـای

در خصـوص چارچوبهـای خـود در زمینـه ارزشآفرینـی و

پژوهشـی ،قابلیـت بهرهمنـدی ،تامیـن هزینههـای آمـوزش و

جذب ارزش تجدیدنظر کنند و تنها استفاده مجدد از روشهای

مشـارکت همگانی (بهرامـی زنـوز و همـکاران.)1399 ،

شناختهشـده و سادهسـازی مدلهـای تجـاری مسـتقر بـرای

چالشهـای متعـددی بـرای پیادهسـازی اینترنـت اشـیا در
سـازمان وجـود دارد .مدیـران سـازمانها میتوانند بــا توجه به

اسـتفاده از اینترنت اشـیا ،بـرای ایجـاد و گرفتـن ارزش بهعنوان
قلب مـدل کسـب و کار ،کافی نخواهـد بود.

چالشهـای پیادهسـازی اینترنـت اشـیاء و همچنیـن ســاختار

در شـرکتهایی کـه محصـوالت سـنتی تولیـد میکننـد

ارتباطـی و روابـط میـان ایـن چالشهـا ،پیـش از پیادهسـازی

ایجـاد ارزش بـه معنـای شناسـایی نیازهـای پایـدار مشـتری و

اینترنــت اشـیاء ،بــا اطالعــات و دانــش کافی اقدام کنند .در

تولید راهحلهای کامال مهندسـی اسـت .با اسـتفاده از اینترنت

پژوهشـی در این زمینه در سـال  ،1398چالشهـای موجود در

اشـیا ،محصـوالت میتواننـد در هـر زمـان ردیابی شـوند و این

سـه سـطح به لحاظ میـزان اهمیـت دسـتهبندی شـدهاند:

موضـوع ایـن امـکان را میدهد که بـه رفتار مشـتری پاسـخ داده

1 .1چالشهای منابع انسانی و فناوری

شـود .همچنین امکان ارتبـاط محصوالت با سـایر محصوالت

2.2چالشهـای فرهنگـی ،قانونـی و امنیـت و حریـم

وجود دارد کـه منجر بـه تجزیهو تحلیـل و ارائه خدمـات جدید

خصو صـی

بـرای پیشبینی مؤثرتـر ،بهینهسـازی فرآیند و تجـارب خدمات

3.3چالشهای کسب و کار (رهسپارفرد و موالیی)1397 ،

مشتری میشود .چنانکه در پیشینه بیان شـد دادههای حاصل از

در جمعبنـدی مطالـب فـوق میتـوان گفـت مطالعـات

حسـگرها و فناوریهای تعبیه شـده با ایجاد امکان انتقال دادهها

انجامشـده در موضوع این مقاله در چند دسـته کلـی قابل بحث

از شـبکههای بیسـیم ،به ایجاد دانش جدید در زمـان واقعی در

هسـتند .دسـته اول مطالعات مربوط به اهمیت کاربرد فناوری و

میان مشـتریان و فروشـندگان و درک و پیشبینـی رفتارهای آینده

ناگزیـری از کاربرد آن در همه سـازمانها ازجمله سـازمانهای

مشـتریان کمک میکند (آدن و هـی .)2017 ،در واقـع اینترنت

دولتی اسـت .دسـته دوم مطالعاتی که به شـناخت و دسـتهبندی

اشـیا با اشـتراک دانـش در زمـان واقعی بـه جریـان دانش کمک

ابزارهای اینترنت اشیا و قابلیت کاربرد آن در سازمان پرداختهاند

میکند .اشـتراک دانش میـان ذینفعـان ازجمله مشـتریان ،رقبا،

و دسـته سـوم مطالعاتی که بـه بررسـی پیادهسـازی ،چالشها و

همکاران و سازمانهای باالدسـتی بخش مهمی از جریان دانش

نتایـج آن توجه نمودهانـد .با توجه به پیشـینه بررسیشـده در این

را تشـکیل میدهد.

پژوهـش ،میتـوان در خصـوص کاربردهـای اینترنت اشـیا در

بـا رشـد سـریع فنـاوری اینترنـت اشـیا و نفـوذ آن در همـه

سـازمانهای دولتـی ،نقش آنهـا در مدیریـت و جریـان دانش و

حوزههـا ،در آینـده خیلـی نزدیـک ،نظـام اداری هـم ناگزیـر از

درنهایـت چالشهـای پیـش روی آن به بحـث پرداخت.

پذیرش آن خواهد بود؛ چنانکه بعضی از شـاخههای نظام اداری

کاربرد و نقش اینترنت اشیا در تسهیل جر یان دانش

هماکنـون هم متأثـر از این فناوری اسـت .از ایـنرو ،بهطورکلی

با ظهور اینترنت اشـیا ،امروزه مشـاغل بایـد در اهداف خود

پیشـنهاد میشـود زیرسـاختهای الزم از نظـر امکانـات،

و نحـوه ایجـاد ارزش تجدیدنظـر کننـد .خدماتی کـه از ترکیبی

تخصصهـای الزم و  ...فراهـم و تدابیـر الزم اندیشـیده شـود.

از عناصـر فیزیکی و دیجیتالی تشـکیل شـده باشـند ،کانالها و

همچنیـن ازآنجاکه اینترنت اشـیا صرفا بـا بهکارگیـری ابزارهای

فرصتهای جدیـدی را برای کسـب درآمد یـا تبـادل ارزش باز

هوشـمند و حسـگرها شـکل نمیگیـرد و مسـتلزم بازاندیشـی

میکننـد .ازآنجاکه اینترنت اشـیا از فرصتهای جدیـد و مبتنی

در نحـوه تعامـل سـازمان بـا فنـاوری اسـت پیشـنهاد میشـود

بر فضای ابری نیـز بهره میبرد ،سـازمانها به اسـتفاده از آن نیاز

فرایندهـای کاری سـازمانها بازنگـری و فرایندهـای مرتبـط بـا

خواهند داشـت؛ اما برای این منظور الزم اسـت بهطور اساسـی

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شناسـایی شـود و در صـورت
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امـکان ،به سـمت الکترونیکی شـدن سـوق یابد .پیشـنهادهای

توجـه بـه چالشهـای مطـرح در پیادهسـازی اینترنـت اشـیاء و

جزئیتـر در ایـن حـوزه عبارتانـد از:

همچنیـن ســاختار ارتباطی و روابـط میان ایـن چالشها ،پیش

◙آموزش اسـتفاده از فناوریهای جدیـد مانند فضای ابری

از پیادهسـازی آن ،بــا اطالعات و دانـش کافی اقـدام کنند .این

بـرای ذخیرهسـازی و پـردازش اطالعات بـه متخصصان

چالشهـا عبارتانـد از:

دسـتگاهها

 .1چالش امنیت و حر یم خصوصی

◙نصب کدهای پاسـخ سـریع 11و فناوری شناسایی بیسیم

ایـن چــالش در قالـب مفاهیمـی ماننـد احـراز هو یـت،

روی پروندهها بـرای مدیریت بهتر و پیشـگیری از نابودی

کنترل دسترسـی ،حــریم خصوصی ،معمـاری و سـاختار امن

دادههای آنها

تقسـیمبندی میشـود .با توجه بـه مقیاس وسـیع بسـتر اینترنت

◙اسـتفاده از برچسـبهای فنـاوری شناسـایی بیسـیم،

اشیاء ،چالش امنیت و حریم خصوصــی در مقایســه بـا سـایر

حسگرها و بارکدهای اسـتاندارد بـرای ردیابی ملزومات

چـالشهــای اینترنت اشـیاء مهمتر است .بــرای اینکه بســتر

فردی بـه منظور شـفافیت لحظـهای در زنجیـره تأمین

اینترنــت اشــیاء بــا موفقیت راهاندازی شود باید نقش امنیت و

◙نصـب حسـگر در سـازما نهای حیاتـی و همچنیـن

حریم خصوصــی مــورد توجــه قرار گیرد .با اتصال میلیاردها

بخشهـای حیاتـی سـازما نها تـا در زمـان بحـران،

شیء به هم بــرای حفاظــت از اطالعــات ،اشـتراکگــذاری

اطالعـات ضـروری از طریـق ایـن حسـگرها دریافت و

دادهها بــر روی رسـانه انتقـال اینترنـت اشــیاء و حفـظ حـریم

تصمیمـات نهایـی بـرای مدیریـت بحـران گرفتـه شـود

خصوصــی افــراد ،بــه مکانیسـمهای امنیتی دقیق نیاز است.

◙آمـوزش رایـگان اسـتفاده از اینترنـت و دسـتگا ههای

 .2چالش قوانین

هوشـمند بـه مـردم

با ورود یک فنـاوری نوپا در بازار و صنعت ،بحــث قــوانین

◙تهیـه نرمافزارهـا و برنامههایهای خاص کاربـردی برای

و اســتانداردها در مورد آن اهمیت مییابد و بـا ورود مؤلفههای

تلفنهای همراه هوشـمند به منظـور ارائه خدمـات مورد

جدیـد بــه بســتر اینترنــت اشـیا ،تقسـیمبندی و تعریـف

نیاز به هر سـازمان

اسـتانداردها بـرای سـازمانها و اســتفاده از مزایـا و امکانـات

◙اسـتقرار جایگاههای رایگان اینترنت و اتصال آن به شبکه

اینترنـت اشــیاء دشــوار میشـود؛ بنــابراین تنظیم مقـررات و

دولت برای دسترسـی مردم به خدمات در اکثر نقاط شهر

قوانین مناسـب بر اساس استانداردها برای رسیدن به هماهنگی

و روستاها

بهعنـوان یـک چالش مطرح شـده اسـت.

◙نصب حسـگر در تجهیزات و لوازم اداری برای شناسـایی

 .3چالش فناوری

سـریعتر خرابی تجهیزات و اعالم بهموقـع آن به متصدی

اینترنت اشــیا شــامل طیف گستردهای از فناوریها است؛

مربوطه برای کاهـش هزینهها و صرفهجویـی در مصرف

بنـابراین مشکالت و چالشهای موجود در هر یک از فناوریها

انرژی

میتوانـد در بدنـه اینترنت اشـیاء نفوذ کند .در زمینــه چــالش

◙هوشمندسـازی روشـنایی ،گرمایش و سـرمایش ادارات

مربــوط بــه فناوریها تحقیقات متعددی انجام شـده اسـت و

با اسـتفاده از حسـگرهای تشـخیص آب و هوا (شـکاری

این چالش در قالــب دستههای مربــوط بــه چالش معماری و

و درند)1397 ،

طراحی ،نحوه آدرسدهی یکتا ،ناهمگونی دستگاهها ،مدیریت

چالشهای پیادهسازی اینترنت اشیا در سازمانها

اطالعـات ،سـاختار سـختافزاری و تحمـل خطــا مطــرح

چالشهـای متعـددی در پیاد هسـازی اینترنـت اشـیا در

میشود .در تحقیق دیگـری ،ارتبــاط اینترنتـی ضعیف بهعنوان

سـازما نها وجـود دارد .مدیـران سـازما نها میتواننـد بــا

مهمترین چالش فناوری در اینترنت اشـیاء معرفی شده اســت.
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 .4چالش فرهنگ

یکی از عوامـل کلیـدی و ارزشـمند بـرای موفقیت سـازمانهــا

بـرای اسـتفاده مناسـب از امکانـات و بسـتر اینترنـت اشـیا،

و پـروژههــا محســوب میشـود .اسـتفاده بهینه از نیروی کار در

باید آمـوزش و فرهنگسـازیهای الزم در سـطح کشـور انجام

سـازمانها و پروژهها بــرای رشـد و دوام سـازمان حیاتی است و

شود تا جامعه قـدرت و دانــش اســتفاده از آن را داشـته باشـد.

شناخت توانایی نیروی انسانی میتواند بــرای سـازمان و اجرای

درصورتیکـه ایـن فرهنگسـازی و آموزشها انجــام نشــود،

پـروژه ارزشافـزوده باالیـی ایجـاد کنـد .بـا توجـه بـه مفاهیـم و

چالشـی بـه نـام چــالش فرهنگی میتواند موفقیت پیادهسازی

پژوهشهای پیشـین در حــوزه نیروی انسـانی ،نقــش و کارکرد

اینترنت اشـیا را بهشـدت تحـت تاثیـر قرار دهــد .در فرهنــگ

نیروی انسـانی در سـازمان و اجرای پروژه بسـیار مهــم اســت.

کشـورها ،اعتمـاد بـه اینترنـت اشـیا ،تاثیـر قابـل توجهـی در

بنــابراین در پیادهسـازی اینترنـت اشـیا ،بـرای اینکه سـازمان به

اسـتفاده و برقراری ارتبــاط کاربران بــا آن دارد .اگر تالش برای

اهداف و ماموریتهـای خـود در پیادهسازی اینترنـت اشیاء نائل

اعتمادسازی و فرهنگسازی در اینترنــت اشــیا نـاموفق باشـد

شـود ،ضروری اسـت مقوله نیروی انسانی و چالشهای مــرتبط

دسـتیابی بــه توسـعه سـریع و پایدار مقدور نخواهـد بود.

بــا آن مــورد توجه قرار گیرد (رهسـپارفرد و موالیی.)1397 ،

 .5چالش کسب و کار

نتیجهگیری

اینترنـت اشـیا میتوانـد بسـیاری از مد لهـای کسـب و

اینترنـت اشـیا میتوانـد در سـادهترین شـکل و بـا اسـتفاده

کار قدیمـی را متحـول سـازد .در ایـن راســتا سـازمانها بـرای

از فنـاوری شناسـایی بیسـیم در مدیریـت فـروش و انبـار،

پیادهسازی اینترنت اشیا ،الزم است تغییراتی را در مـدل کسـب

سیسـتمهای موقعیـت جغرافیایـی یـا تشـخیص چهـره و اثـر

و کار خـود انجــام دهـند و مــدل کسـب و کار خــود را بهروز

انگشـت برای مدیریـت منابـع انسـانی ،دوربینهـای حفاظتی

رسانی کننــد؛ بنــابراین با ورود اینترنــت اشــیا ،سازمانها با

و حسـگرهای مختلـف بـرای کنتـرل محیـط تـا سیسـتمهای

چالش جـدی مواجـه میشـوند و این چالش ،مــدل کســب و

هوشـمندی که با اسـتفاده از موتور اسـتنتاج ،دادههـا را پردازش

کار و حتی مـدل درآمدی سـازمان را تحـت تاثیر قـرار میدهد.

میکننـد و پـس از تحلیـل آن ،دانـش مـورد نیـاز را در اختیـار

 .6چالش نیروی انسانی

مخاطب و متقاضـی آن قـرار میدهنـد ،در یک سـازمان دولتی

مدیریت نیروی انسانی بهعنوان فرآینــد جــذب ،آمــوزش،

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد .بـا توجـه بـه مباحـث مطرحشـده،

بــهکارگیری و نگــهداری نیـروی کار مسـتعد بـه منظـور تحقق

مالحظه میشـود در آینده نزدیک ،گریزی از نفـوذ فناوریهایی

اهداف ،ماموریتها و اسـتراتژی سـازمان تعریف میشود .ابعاد

نظیـر اینترنـت اشـیا در سـازمانهای دولتـی نخواهـد بـود .در

جـذب ،اسـتخدام ،انگیـزش و حفظ نیروی انسـانی ،چهـار بعد

سـازما نهای دولتـی بهبـود جریـان دانـش کـه از مهمتریـن

قابل تأمل در مــدیریت نیروی انسـانی سازمان است .هــدف از

موضوعـات در حـوزه مدیریـت دانش اسـت میتوانـد منجر به

مــدیریت راهبـردی و توجــه بــه نیروی انسانی ،طراحی الگوی

افزایش بهرهوری و حتی کسـب مزیت رقابتی در سـازمان شود.

برنامهریزیشـده از فعالیتهای نیروی انسانی در جهت تحقــق

اینترنت اشـیا با افزایش سـرعت و دقـت در جمـعآوری و ایجاد

اهداف ســازمان اســت .مــدیریت نیروی انســانی معطوف به

پایگاه عظیم دادهها و همچنین کمک به هوشمندسازی فرایندها

سیاسـتها ،اقدامات و سیسـتمهایی اسـت که رفتار ،طـرز فکر

و بهبـود نظـام اطالعاتـی میتوانـد بـه سـازمان کمک کنـد تا با

و عملکـرد کارکنــان را تحـت تاثیـر قـرار میدهـد و شـاید بتوان

بهرهمندی از پـردازش دادهها و اسـتنتاج هوشـمند ،روند تولید،

مدیریت نیروی انسانی را بهعنوان ابـزاری برای کاهش مشکالت

توسـعه و اشـاعه دانـش را تسـهیل نماید.

سـازمان بهکار برد .یافتههای پژوهشهای پیشـین نشـان میدهد

پیشنهادها

وجـود و اسـتفاده از نیـروی انسـانی بــا انگیـزه و ماهـر بهعنـوان
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سیاسـتگذاران و دولتمردان باید نخسـتین گام در راستای

فصلنامه تخصصی سازمان اداری و استخدامی کشور

بهرهمندی از اینترنت اشـیا در دولت باز را در جهت فراهمسازی

خدمات و کاربـران ایجاد کنند .کاربران خدمـات درحالیکه در

عوامل فنی بهویژه تامین زیرسـاخت مورد نیاز بردارند .همچنین

فعالیتهای تولیـد همزمان مشـارکت دارنـد ،ارزش اجتماعی

با توجه بـه اهمیت عوامـل حقوقی و قانونی پیشـنهاد میشـود تا

ایجاد میکنند .از ایـنرو ،اینترنت اشـیا و دادههـای بزرگ نقش

قوانیـن و مقـررات مربوطـه ،تنظیـم و اسـتانداردهای مـورد نیاز

مشـارکت در تولید خدمات ،اقتصاد خدمات ،نـوآوری در میان

تدوین شـوند .یکـی دیگـر از نکتههای قابل اسـتنباط بر اسـاس

سـازمانها (بهعنوان یـک فراینـد مشـترک) و مدلهـای رهبری

یافتههای پژوهشهای پیشـین ،اهمیت امنیت و مسـائل امنیتی

را در منطـق حاکم بر خدمـات تقویـت میکنند .علاوه بر این،

در بهکارگیری و بهرهمندی از اینترنت اشـیا در دولت است و باید

اینترنت اشـیا ،دادههـای بزرگ و بهویـژه دیجیتالیسـازی باعث

در طراحـی و پیادهسـازی الیههای مختلـف اینترنت اشـیا مورد

ایجاد نوزایی /نوآوری دانش در تصمیمگیری میشـود .در سطح

توجه قرار گیرد .فرهنگسازی و صرف هزینه در راستای آموزش

سـازمانی ،سـازمانهای هوشـمند به تولید دانش اعتماد ندارند

و پژوهـش در حـوزه اینترنـت اشـیا نیـز میتوانـد بـه بهرهمندی

بلکـه بـر ادغام دانـش تمرکـز میکننـد .ادغـام دانش به بخشـی

از کاربردهـای گسـترده اینترنـت اشـیا در دولت کمک شـایانی

اصلـی از سیسـتمهای مدیریتـی تبدیل میشـود و پـس از این،

کند .بـر این اسـاس ،پژوهش جزئیتـر در هریـک از بخشها و

نظریههـای اساسـی در مـورد تصمیمگیـری و مدیریـت دانـش

زمینههای مذکـور ،بـه محققیـن و عالقهمندان توصیه میشـود

کافـی نیسـتند .در سـطح سـازمانی ،به دلیـل پیچیدگـی مربوط

(بهرامی زنوز و همـکاران.)1399 ،

به اسـتفاده و توسـعه دیجیتالسـازی ،نیاز فزایندهای برای ایجاد

اینترنت اشـیا فرصتهای جدیـدی را برای بهبود شـیوههای

تواناییهـای الزم بـرای اقـدام در تغییـر شـرایط پیشبینینشـده

مدیریـت دانـش و افزایـش جریـان دانـش از طریـق فنـاوری

و غیرخطـی وجـود دارد .رهبـری موثر شـامل مولفههایـی مانند

اطالعات و ارتباطات پیشرفته به مشـاغل ارائه میدهد .با وجود

آگاهـی ،پـردازش بیطرفانـه ،اقـدام و روابـط اسـت (کایـوو و

این ،مطالعات انجامشـده برای بررسی تاثیر فناوری اطالعات و

همـکاران .)2015 ،ارتباط میان اینترنت اشـیا ،دادههای بزرگ،

ارتباطات و توسـعه مدیریت دانش در فرایندهای مدیریت دانش

سیسـتمهای مدیریتی و همچنین شـیوههای مدیریـت دانش در

داخلـی و خارجـی انـدک بوده اسـت کـه بـه نوبه خـود موجب

سـطح سـازمانی در این مقالـه تا حدودی تبیین شـده اسـت.

نوآوری در شرکتها شـده است (سـانترو و همکاران.)2018 ،

پینوشتها

در اینترنت اشـیاء ممکن است دستگاهها و وسـایل دادههای

)1. Internet of things (IoT

زیـادی تولیـد کنند کـه حـاوی اطالعـات مختلف و ارزشـمند

2. Bain & Company

اسـت؛ بنابراین چگونگی رفتار با ایـن دادهها و اسـتفاده مفید از

)3. Radio-frequency identification (RFID

اطالعات آنهـا موضوع چالشبرانگیزی اسـت که در سـالهای

4. Biometric

اخیـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .دادههـای اینترنـت اشـیا

5. Gamification

هنگامی سودمند خواهند بود که تحلیل شـوند (برنا و همکاران،

6. Big Data

 .)1397ایـن تحلیـل موجـب تولیـد دانش جدیـد و ارائـه آن به

7. Knowledge management

کاربـر بالقوه خواهد شـد.

8. real-time

فرایندهـای سـازمانی پایـه تصمیمگیریهـای دانشبنیـان را

9. Application

تشـکیل میدهنـد .توسـعه و اسـتفاده از راهحلهـای هوشـمند

10. European Research Cluster on the Internet of Things

بر اهمیت تفکر سیسـتم بـاز تاکید دارنـد .برای مثـال ،خدمات

)(IERC

دیجیتالـی میتواننـد رابطهـای جدیـدی میـان ارائهدهنـدگان
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