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Background and Aims The purpose of this article was to present a local model for ecosystem analysis of 
the IoT business model in the field of rehabilitation in Iran with an emphasis on improving the quality of 
life of the disabled community in the country.
Methods The current article can be categorized as applied, combined (qualitative and quantitative), and 
survey-based descriptive. The society, i.e., the statistical sample, included eight experts in the qualitative 
part and consisted of 100 executives and experts in the quantitative part. A questionnaire was used to 
analyze the dimensions and indicators. The face validation of the questionnaire was performed by the 
Delphi technique. Content validity ratio and content validity ratio were used as two content-related va-
lidity indicators for qualitative validation. The reliability of all dimensions and indicators was confirmed 
through Cronbach’s test with a population consisting of 30 experts. To analyze the proposed model of 
the researcher, we used inferential tests, loading factor analysis, t, structure equation modeling, and fit-
ting techniques on a 100-person sample.
Results The fitness of the model was approved by experts with 99% confidence according to the phi-
losophy, goals of the theoretical foundations of dimensions and components, feedback, and output of 
the model.
Conclusion The findings of this paper led to a model with several dimensions: (1) environment, (2) actors, 
(3) ecosystem cycle, and (4) IoT architecture in business. The corresponding indicators for the identified 
dimensions were validated. Independence, interaction, and empowerment were considered three prin-
ciple values for the target community.
Keywords Analysis of ecosystem, IOT, Business model, Empowerment, SEM, Rehabilitaion
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T
Extended Abstract

Introduction

he internet of things (IoT) is a collection of 
interactive and connected heterogeneous 
objects with the ability to exchange, col-
lect data, and assist businesses in creating 
new values by means of accurate future 

predictions based on existing approaches in business and 
the economy [1]. In particular, the products and services 
of this technology may play a key role in improving the 
quality of life for disabled and infirm individuals in so-
ciety. Therefore, for the development of these products, 
it is necessary to establish suitable businesses for them. 
But the fundamental problem is that, the lack of recog-
nition of this ecosystem component, which caused the 
non-acceptance or non-development of this IoT technol-
ogy among individuals and businesses. [6] Decisions on 
how to invest [7], the need for complex interactions [8], 
and the uncertainty and the requirements for the coopera-
tion of participants [9] constitute the most fundamental 
challenges for businesses in this ecosystem. In order to 
meet the needs of customers and to develop the business 
in the field of rehabilitation [2], it is essential to identify 
the players, components, and dimensions of the busi-
ness ecosystem of the IoT, and to determine the role of 
the business strategy in the entire ecosystem. The main 
purpose of this article was to present a local model for 
ecosystem analysis of the IoT business model in the field 
of rehabilitation in Iran, through the structural equation 
modeling (SEM) approach.

Materials and Methods 

The general structure of this article is based on com-
bined qualitative, quantitative, and descriptive survey 
analysis. This research was done in two parts. In the first 
part, the study uses eight expert participants to identify 
and examine the dimensions, indicators, and components 
of the business ecosystem of IoT, with the aid of open-
ended and close-ended questionnaire tools. In order to 
standardize and validate the questionnaire, we applied the 
Delphi technique, along with quantitative assessment us-
ing content validity ratio (CVR) and content validity in-
dex (CVI). Furthermore, the reliability of the dimensions 
and indicators for all structures was confirmed by utiliz-
ing a population of 30 subjects, yielding a Cronbach’s test 
value greater than 0.63. In the second part, we constructed 
a brand-new questionnaire in accordance with the first 
part. The constructed questionnaire was implemented 
on a mixed group of 100 participants consisting of fac-
ulty and executive managers in the field of information 

technology and rehabilitation. Finally, based on the SEM 
approach, the proposed model was executed with Smart 
PLS 2 software, where analysis of factor loadings, com-
posite reliability of the model, average variance extrac-
tion, significance coefficient T, and common index values   
for the indicators were all evaluated with high accuracy. 
The assessing model fit was also verified by GOF.

Results 

This study identified four dimensions, 22 components, 
and 119 indicators, which are based on the approach 
method, described in the Material and Methods section. 
The detected dimensions were environment, ecosystem 
life cycle, IoT architecture, and actors. Therefore, the use 
of SEM based on the least squares method was justified. 
sampling adequacy index Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 
sample adequacy criterion close to 0.7, and Bartlett’s test 
also showed that the variables were suitable for discover-
ing the factor structure. The study’s proposed conceptual 
model is evaluated in different modes by changing the 
status of the dependent and independent variables and the 
mediators. The conceptual model proposed by the article 
was evaluated in three modes, by changing the status of 
the dependent and independent variables and the mediator. 

The calculated factor loading coefficients of colleagues, 
partners, market, and investors were all found to be less 
than 0.4. The composite reliability (CR) of all compo-
nents had values   higher than 0.7, which indicates the ap-
propriate internal reliability of the model. Regarding the 
convergent validity of the model, all variables were found 
to be higher than 0 .4, which indicates high convergent 
validity and correlation of indicators with the structure. 
Regarding the divergent validity of the model, based on 
the matrix of correlation coefficient values   between the 
constructs, the values showed the appropriate divergent 
validity of the model. As a result, the overall measure of 
the final fit of the model (GOF) was found to be at the ac-
ceptable level of 0.53. 

Discussion 

The obtained results of this study confirmed the valid-
ity of our modeling for the analysis of IoT utilizing the 
SEM approach in the field of rehabilitation. According 
to the above-described carried-out investigations, all es-
sential parameters of our model, such as its dimensions 
and structure, the values   of the internal reliability test, and 
convergence and divergence validation tests were all cal-
culated at high accuracy levels. 
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The data obtained from the final fitting of the proposed 
model confirmed our approach. In the presented model 
for this study, the environment was considered as an 
independent variable, the actor was treated as a mediat-
ing variable, the ecosystem variable was considered as a 
moderator variable, and the IoT was selected as a depen-
dent variable. Furthermore, most of the dimension indica-
tors played a decisive role in our analysis of the internet 
business ecosystem model. The environment dimension 
includes all the economic, technological, legal and po-
litical, and cultural and social environmental’s variables; 
whereas the main dimensions of actors included the gov-
ernment treated as a legislative, a provider, and a user; 
the stakeholders treated as a seller, a customer, a commu-
nity; also investors, colleagues and partners, associations, 
and unions. The ecosystem lifecycle, included structure, 
partnership, competition, leadership, platform, product 
completion, and open innovation, which is not verified. 
Moreover, the seven-layered architecture of the IoT as 
another dimension is carefully selected based on the busi-
ness canvas model. Furthermore, for the development of 
businesses to improve the disabled and infirmed life qual-
ity, independence, interaction, and empowerment were 
considered the three main values   in society.
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مقاله پژوهشی

ارائه مدلی در تحلیل اکوسیستم مدل کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی ایران با رویکرد 
معادالت ساختاری

مقدمه و اهداف هدف از این مقاله، ارائه مدل بومی برای تحلیل اکوسیستم مدل کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی ایران با 
تأکید  بر ارتقا و بهبود کیفیت زندگی جامعه معلولین کشور است. مقاله از نوع کاربردی، ترکیبی)کیفی و کّمی( و توصیفی پیمایشی است. 
مواد و روش ها در این پژوهش جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی توسط 8 تن از خبرگان و در بخش کّمی توسط 100 تن از مدیران 
اجرایی و استادان انجام شد. جهت واکاوی روایی محتوایی صوری، از تکنیک دلفی و جهت بررسی روایی محتوایی از  شاخص های »ضریب 
نسبی روایی محتوایی« و »شاخص روایی محتوایی« استفاده شد. پایایی ابعاد و شاخص ها از طریق آزمون کرونباخ با جمعیت 30 نفری 
تأیید شد. در راستای تجزیه و تحلیل مدل پیشنهادی پژوهشگر، از نمونه 100 نفری جهت تحلیل عاملی، آزمون تی، تکنیک مدل یابی 

معادالت و برازش مدل استفاده شد. 
یافته ها یافته ها نشان داد درجه تناسب مدل پیشنهادی نیز باتوجه به فلسفه، اهداف مبانی نظری ابعاد و مؤلفه ها، بازخورد و برون داد مدل 

با اطمینان 99 درصد از نظر متخصصان تأیید شده  است. 
نتیجه گیری یافته های مقاله موجب ارائه مدلی با ابعاد اصلی محیط، بازیگران، چرخه اکوسیستم و معماری اینترنت اشیا در کسب و کار شد. 
در مدل ارائه شده شاخص های ابعاد شناسایی شده نیز در ارزیابی اکوسیستم مدل کسب و کار اینترنت اشیا تأیید شد. ارزش های اصلی که 

برای جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شد عبارت اند از:  استقالل، تعامل، توانمندی است.
کلیدواژه ها ارزیابی اکوسیستم اینترنت اشیا، مدل کسب و کار، توانمندسازی، معادالت ساختاری، توان بخشی ایران

، محمدرضا معتدل3  ، *عباس طلوعی اشلقی2  آیدا عقیلی آشتیانی1 
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مقدمه

اشیای  از  گستره ای  اشیا1  اینترنت  توسعه  حاضر،  عصر  در 
برای  نیازها و فرصت هایی  ناهمگون متعامل را در شکل گیری 
ذی نفعان ایجاد کرده  است. تعدد و پیچیدگی تعامالت در خلق 
ارزش طی حیات بنگاه ها، تأکید بر رویکرد اکوسیستمی مدل های 
کسب و کار را ضروری کرده  است. دیدگاه تجمیع اینترنت، رایانه ها، 
افراد و اشیا می تواند مشکالت مختلف را برطرف کند. در واقع، 
آنچه اینترنت اشیا را برای اقتصاد و محیط اجتماعی ارزشمند 
کرده، قابلیت جمع آوری داده های تولید شده توسط دستگاه های 
متصل  همراه با قابلیت تبدیل این داده ها به ارزش کسب و کار 
از طریق ایجاد پیش بینی های دقیق آینده مبتنی  بر رویکردهای 

موجود در کسب و کار و اقتصاد است ]1[.

مدل کسب و کار اینترنت اشیا در سراسر زنجیره ارزش اینترنت 
اشیا اهمیت دارد که شرکت باید ابتدا نقش راهبرد کسب و کار خود 
را در کل یک اکوسیستم اینترنت اشیا درک کند ]2[. ضمن آنکه 
زنجیره ارزش در مدل های کسب و کار سنتی به عنوان محرک اصلی 
در به کارگیری و پذیرش فناوری اینترنت اشیا را نمی توان نادیده 
گرفت. از این رو، شناسایی رویکرد اینترنت اشیا  و چگونگی به کارگیری 
ارزش های حاصل  از آن در چرخه حیات کسب و کار می تواند سرعت و 

دقت هرگونه تعامالت اقتصادی و اجتماعی را تسریع کند ]3[. 

توجه  به اکوسیستم های کسب وکار و تقسیم بندی آن به 2 بخش 
چرخه حیات و همچنین ذی نفعان ]4[ اکوسیستم کسب و کار که 
رفتار خاصی را در طول چرخه حیات اکوسیستم نشان می دهند 
]5[، حائز اهمیت است. بر همین اساس، ویژگی های اکوسیستم 
کسب و کار مبتنی  بر اینترنت اشیا براساس رهبری، وضعیت پلتفرم 
)باز/بسته بودن(، وضعیت کنترل محصول، امکان ایجاد ارزش، 
و گسترش،  توسعه  تولید،  در چرخه حیات  رقابت  و  همکاری 
رهبری و قدرت، تجدید/مرگ تعریف شده  است که بررسی و 

تحلیل روابط را دچار پیچیدگی های بیشتری می کند ]6[.

اینکه چگونه یک بنگاه می تواند در محیط اکوسیستم خود ابتدا 
ارزش را کسب یا ایجاد و سپس آن را طی حیات سازمان حفظ 
کند از موضوعات موردتوجه در حوزه کسب و کار است. از این رو، 
به نظر می رسد چالش اصلی، نشناختن خلق ارزش برای افراد یا 
کسب و کارهایی است که مانع پذیرش اینترنت اشیا شده  است. 
تنوع اشیا، نارسایی نوآوری و عدم بلوغ یافتگی محصوالت و خدمات 
در تعامل با یکدیگر و وجود اکوسیستم های غیر ساختاری ]6[، از 
چالش های پیش رو در این زمینه است. از یک سو، تصمیم گیری 
درباره چگونگی سرمایه گذاری در اینترنت اشیا ]7[ و از سوی دیگر ، 
نیاز به تعامالت پیچیده ]8[، چالش های نبود  قطعیت و الزامات 
مربوط به قابلیت همکاری با مشارکت کنندگان ]9[ چالش هایی 

برای کسب و کارها است. 

 1. Internet of Things (IoT)

همچنین در ایران تحقیقاتی به صورت کیفی و کّمی با رویکرد 
اکوسیستم اینترنت اشیا و ارتباط آن با مدل های کسب و کار که در 
تسهیل تصمیم گیری و سیاست گذاری های خرد و کالن می تواند 
بسیار اثربخش باشد، انجام نشده  است. بنابراین در این مقاله تأملی 
بر 2 دیدگاه عمده شامل دیدگاه کسب و کار و فضای تحولی حاکم 

بر آن و دیدگاه اکوسیستمی، تحقیقات را پیش خواهد برد. 

در مرحله اول، هدف این است که ابعاد و مؤلفه های مهم مفهوم 
اینترنت اشیا از دیدگاه کسب و کار و اکوسیستم شناسایی شود. 

در مرحله دوم، چارچوبی بومی برای ارزیابی اکوسیستم مدل 
کسب و کار اینترنت اشیا توسعه داده شود که به نوبه خود می تواند 
برای درک، تجزیه و تحلیل، ارتباط و مدیریت انتخاب های راهبردی 

در اکوسیستم اینترنت اشیا یک بنگاه مؤثر واقع شود. 

این مطالعه برخالف پژوهش های قبلی، به تحلیل کیفی و توأماً 
کّمی می پردازد تا به صورت دقیق تر ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها 
بررسی شود. این مقاله در نظر دارد رویکرد مدل های کسب و کار در 
اکوسیستم اینترنت اشیا را به نیازهای افراد جامعه و فعالیت هایي 
که در حوزه توان بخشي برعهده حاکمیت و یا بنگاه های مرتبط 
حوزه  در  کسب و کار  فضای  تحلیل  با  و  کند  معطوف  است، 
توان بخشي نسبت  به ارزیابي اکوسیستم اینترنت اشیا در ایران 
اقدام کند. بنابراین نوآوری انجام شده در این مقاله به شرح ذیل 

است: 

1. کّمی و کیفی کردن ابعاد و مؤلفه و شاخص های مرتبط با 
رویکرد اکوسیستمیک، 

2. ارائه مدل ارزیابی اکوسیستم مدل کسب و کار اینترنت اشیا 
در حوزه توان بخشی ایران و 

3. استفاده از تکنیک معادالت ساختاری برای بررسی مسئله. 
ساختار این مقاله در بخش دوم، بررسی مبانی نظری و پیشینه 

پژوهش کارهای انجام شده در این حوزه است. 

در بخش سوم، روش شناسی مقاله فعالیت انجام شده در مسیر 
انجام مقاله است. 

بخش چهارم، یافته های مقاله براساس روش پیشنهادی ارائه 
شده است.

 بخش پنجم و ششم به بحث، بررسی و نتیجه گیری پرداخته 
شده  است.

مبانی نظری و پیشینه

اینترنت اشیا به معنای توسعه اینترنت است، به طوری که در 
آن تعداد زیادی از اشیا، از جمله سنسورها، محرک ها و پردازنده ها 
عالوه بر کاربران انسانی، به صورت شبکه ا ی و قادر به ارائه اطالعات 
با وضوح باال در محیط خود هستند و درجه ای از کنترل بر آن 
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به کار می گیرند ]7[. اکوسیستم اینترنت اشیا به معنای فضایی که 
در آن عناصر و اشیا متنوع با فناوری اینترنت اشیا با یکدیگر در 
تعامل هستند و باتوجه به وسعت و پیچیدگی روابط، مختص یک 
صنعت یا زنجیره  تأمین خاصی نیستند و شامل تعداد زیادی از 
بازیگران خواهد  بود. این اکوسیستم شامل سخت افزار، ارتباطات، 
امنیت، پلتفرم، نگهداری و پردازش اطالعات، برنامه ها، سرویس ها، 
معنای شبکه  به  نیز  اکوسیستم کسب و کار  داده  است.  تحلیل 
خریداران، تأمین کنندگان و تولیدکنندگان محصوالت یا خدمات 
مرتبط و همچنین محیط اجتماعی اقتصادی، از جمله چارچوب 

نهادی و قانونی است ]10[ . 

در ارائه تعریف مدل کسب و کار، تعاریف متفاوت و متعددی 
از  عده ای  شده  است.  بیان  ارائه دهندگان  دیدگاه های  براساس 
یک  به صورت  را  مدل کسب و کار  مفهومی،  دیدگاه  از  محققان 
مفهوم، منطق، درک، بازتاب، سازه واسطه، شفاف سازی یا یک 
داستان در نظر گرفته اند. از دیدگاه سیستمی به مثابه یک الگو، 
برنامه، نسخه، ابزار مفهومی، مسیر، طراحی، روش، پیکربندی، 
انجام وظیفه، مجموعه، سیستم، خالصه، چارچوب، زمینه و هسته 
تعریف کرده اند و از دیدگاه تبیینی به عنوان یک نمایش، توصیف، 
شرح، تشخیص، تعریف، بیانیه و نحوه پاسخ دهی معرفی کرده اند. 
اصلی  اجزای  به  اگرچه  اشیا،  اینترنت  مدل های کسب و کار  در 
کسب و کار با رویکردهای مختلف پرداخته شده است، اما همچنان 
تعامالت با محیط های بیرونی و نقش بازیگران پیرامون از شفافیت 

کافی برخوردار نیست.  

مدل های کسب و کار بررسی شده

مدل 1

چارچوب  کسب و کار،  مدل های  اولیه  چارچوب  براساس   
مدل های کسب و کار اینترنت اشیا به چرا )ارزش اینترنت اشیا(، 
معماری  )الیه  چیز  چه  و  اشیا  اینترنت  )سهامدار(  کسی  چه 

اینترنت اشیا( می پردازد. 

مدل 2

 از معماری مدل کسب و کار، 4 بُعد را به شیوه زیر ارائه می دهند:

چه کسی: این مسئله را مطرح می کند که هر مدل کسب و کار 
به یک گروه خاص مشتری خدمت می کند و تعریف مشتری 
بُعد مرکزی در طراحی مدل کسب و کار  هدف را به عنوان یک 

جدید تعریف می کند. 

چه چیزی: توصیف آنچه که به مشتری هدف ارائه شده  است 
یا آنچه مشتری ارزش می دهد. این مربوط به گزاره ارزش مشتری 
یا گزاره ارزشی است که می تواند به عنوان یک دیدگاه کلی از 
پیشنهاد محصوالت و خدمات یک شرکت باشد که برای مشتری 

ارزش دارد. 

چگونه: به ساخت و توزیع گزاره ارزش با استفاده از فرایندها و 
فعالیت های شرکت اشاره می کند. این فرایندها و فعالیت ها، همراه 
با منابع، قابلیت ها و هماهنگی در زنجیره ارزش داخلی شرکت، 

طراحی مدل کسب و کار جدید شکل می دهند. 

ارزش: توضیح می دهد که چرا مدل کسب و کار ازنظر مالی قابل قبول 
است؛ بنابراین به مدل درآمد مربوط می شود و متشکل از جنبه هایی 
مانند ساختار هزینه و سازوکارهای مالی اعمال شده  است و به پرسش 

ابتدایی هر شرکت، یعنی نحوه ایجاد ارزش اشاره می کند ]11[. 

مدل 3

 مدلی با نام بوم، مدل کسب و کار که شامل اجزای ذیل است: 
شرکای اصلی، فعالیت های اصلی، منابع اصلی، گزاره های ارزش، 
ساختار  مشتریان،  گروه  مشتری،  ارتباطات  توزیع،  کانال های 

هزینه، جریان درآمد از مؤلفه های آن هستند ]12[ .

مدل 4

  مدل 3 بُعدی چه کسی، چرا، چه چیز؟ است که در مؤلفه های 
ذیل تعریف شده  است. چه کسی؛ مربوط به تعیین همه ذی نفعان. 
اقتصادی،  سود  کنترل،  شایستگی ها،  تعیین  به  مربوط  چرا؛ 
مدل های درآمدی، ساختار درآمد. چه چیز، مربوط به تعیین مدل 
در الیه های مختلف معماری اینترنت اشیا، از جمله الیه های سطح 
دستگاه ها، شبکه ها، پردازش، تجمیع، ذخیره سازی، سرویس ها و 

فرایندها ]13[. 

مدل 5

 با تشکیل یک مدل کسب و کار اینترنت اشیا که کل زنجیره 
ارزش اینترنت اشیا را ترکیب می کند، همچنین به شناسایی چه 

کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چرا و چگونه، می پردازند .

مدل 6

 مدل طراحی، نیازها، آرزوها2 مبتنی  بر مدل های کسب و کار 
و نوآوری مدل های کسب و کار است که مؤلفه های مطرح در آن 
شامل طراحی )شرکای اصلی، منابع اصلی و فعالیت های اصلی(، 
نیازها )کانال ها، ارتباط با مشتریان و تقسیم بندی مشتریان(، آمال 
)ارزش ها، درآمدها و هزینه ها( هستند ]14[ و تفاوت اصلی آن 
با مدل بوم کسب و کار دسته بندی انجام شده براساس مؤلفه های 
کسب و کار است که هریک از این مدل ها به صورت منفرد بررسی 
شده اند و جایگاه هر یک از بخش های آن با رویکرد اکوسیستمی 

بررسی نشده  است. 

کسب و کارهای  توسعه  در  اشیا  اینترنت  معماری  بررسی  با 
مرتبط  با هر الیه عملیاتی، مدل معرفی شده با تعداد الیه های 

2. Design, Needs, Aspirations
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الیه ها  بیشتر  تفکیک  به  نیاز  به دلیل  که  بررسی شد  متفاوت 
براساس توسعه یک کسب و کار، مدل 7 الیه ای معماری اینترنت 
اشیا که در سال 2014 مجمع جهانی اینترنت اشیا3 معرفی کرد، 
انتخاب شد. این مدل شامل الیه های، الیه همکاری و فرایندها، 
الیه  داده ها،  انتزاع  الیه  خدمات،  الیه  کاربردی،  برنامه  الیه 
ذخیره سازی، الیه پردازش، الیه شبکه ارتباطاتی، الیه فیزیکی 
)زافستاس، 2018( ]15[ است که در مواجهه  با  نیازهای معلوالن 
در حوزه توان بخشی، به دنبال راهکارهای جامع و یکپارچه جهت 

کاهش مشکالت آنان و بهبود زندگی آنان است. 

اشیا،  اینترنت  )تحول آفرین(4  برهم زنندگی  ماهیت  باتوجه به 
مطابق   باید  مدل کسب و کار  یک  توسعه  در  فعلی  رویکردهای 
اینترنت اشیا به صورت پویا و  با چارچوب مدل های کسب و کار 
منعطف باشند. مهم ترین فرصت در این رابطه، همگرایی زنجیره 
اکوسیستم های  مبتنی بر  شبکه ها  ارزش گذاری  برای  ارزش 
کسب و کار  مدل  طراحی  هنگام  شرکت ها  است.  اشیا  اینترنت 
خود، نه تنها می بایست نگاهی به محیط اطراف خود داشته باشند 
)تأمین کنندگان مستقیم، مشتریان و غیره(، بلکه باید نگاهی به 
کل اکوسیستم محصول/سرویس به منظور شناسایی گزاره های 
ایجاد  به  قادر  تا  جریان درآمد داشته  احتماالً  و  بیشتر  ارزش5 

ترکیب های جدیدی از مدل کسب و کار باشند. 

همچنین باتوجه به تعریف اکوسیستم توسط ]16[ اجتماعی از 
سازمان ها، نهادها، افراد که بر سرنوشت شرکت مرکزی، مشتریان و 
تأمین کنندگانش تأثیر می گذارند که شامل مکمل ها، تأمین کنندگان، 
مقامات نظارتی، سازمان های تنظیم مقررات، قوه قضائیه و مؤسسات 
این دیدگاه مفهومی،  از  بنابراین  آموزشی و پژوهشی است ]16[. 
اکوسیستم ها به عنوان شبکه های پویا و هدفمند دیده می شوند که 

در آن مشارکت کنندگان ایجاد ارزش می کنند ]8[.

شرکت کنندگان در اکوسیستم قابلیت های خود را پیرامون یک 
مجموعه مشترک از فناوری ها، همکاری و رقابت برای حمایت 
و  می دهند  تکامل  را  مشتریان  نیازهای  جدید،  محصوالت  از 
این  به   .]10  ،4[ می پیوندند  نوآوری  بعدی  دور  به  درنهایت 
از طریق  که  ساز و کارهای مشترکی هستند  اکوسیستم ها  معنا، 
آن شرکت ها پیشنهادات فردی خود را با یک راه حل منسجم 
و مبتنی  بر مشتری تلفیق می کنند و به شرکت ها اجازه می دهد 
که ارزش ایجاد کنند، در حالی که هیچ یک از شرکت ها به تنهایی 

نمی توانند انجام دهند ]17[.

باتوجه به تغییرات محیط و تحت تأثیر قرار  گرفتن مدل های 
کسب و کار ناشی  از دیجیتالی  شدن، گسترش بیشتر مدل های 
کسب و کار  به سمت چشم انداز اکوسیستمی است. مدل کسب و کار 
باید توجه خود را به یک رویکرد پویا متمرکز سازد تا تأثیرات 

3. IoT World Forum
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مختلف را بر پایداری مدل کسب و کار، تکامل مدل کسب و کار و 
موقعیت مدل های کسب و کار در چرخه حیات محصول یا خدمات 

درنظر داشته باشد ]18، 19[. 

به سوی  تولید درآمد تک شرکت  از  این حرکت  درحقیقت، 
مباحث کنترل و رابط چندشرکتی شروع می شود ]20[. چندین 
متخصص صنعتی، مفهوم اکوسیستم کسب وکار را برای توضیح 
چالش های نبود قطعیت و الزامات مربوط به قابلیت همکاری با 
مشارکت کنندگان ]21[ به کار گرفتند. این مفهوم قصد دارد تا 
روند همکاری در تکامل سیستم های صنعتی و فرصت های تجاری 

محیط پویای خود را روشن کند ]22[.  

اکوسیستم های کسب و کار را می توان به 2 بخش تقسیم کرد. 
اولین بخش، چرخه حیات6 و دومین بخش، ذی نفعان7 است. 
چرخه حیات اکوسیستم کسب و کار شامل تولید، گسترش، قدرت 
و تجدید حیات است ]4[. ذی نفعان اکوسیستم کسب و کار رفتار 
نشان  اکوسیستم کسب و کار  حیات  طول چرخه  در  را  خاصی 
می دهند ]5[. الزم است یک چارچوب سیستماتیک برای توضیح 
چگونگی عملکردهای اکوسیستم کسب و کار بر اساس اینترنت اشیا 
ایجاد شود؛ تأکید  بر ارتباط بین رقابت و همکاری و همچنین 

نشان دادن فرایند سرنوشت مشترک ذی نفعان ]23[.

با این نگرش، پیکربندی اکوسیستم های کسب و کار اینترنت 
اشیا و نیاز شرکت ها برای قرار دادن موقعیت خود در اکوسیستم 
ازنظر مرحله، دامنه و مقیاس همکاری در ایجاد و کسب ارزش 
توسط صنعت  به این ترتیب، فرصت هایی که  مشخص می شود. 
اینترنت و دیجیتال سازی ارائه می شود، می تواند برای ایجاد مزیت 
رقابتی، به ویژه برای شرکت هایی که قباًل در خدمت زنجیره ارزش 

فیزیکی و محصول قرار گرفته اند، بهره برداری شود ]24[.

در دیدگاه اکوسیستمی، منطق امکان خلق ارزش برای همه 
توسط  ارزش  این  چگونه  عالوه برآن  می شود،  فراهم  ذی نفعان 
شناسایی  همچنین  می شود.  کسب   ]26  ،25[ اصلی  شرکت 
مدل کسب و کار  و  اکوسیستم  درون   وابستگی های  و  ارتباطات 
در  درحالی که  دارد.  اهمیت  می شوند،  مربوط  یکدیگر  به  که 
اکوسیستم های پیچیده و مرتبط، همکاری در ارزش، برای شرکت 
]27[؛  شود  دیگران  ارزش  تخریب  باعث  است  ممکن  کانونی 
بنابراین هم تکاملی در مراحل مختلف چرخه عمر یک ویژگی 

اساسی اکوسیستم کسب و کار است ]4[.   

مختلف  ابعاد  در  حیات  چرخه  مراحل  شناسایی  از این رو، 
به  منظور نشان دادن وضعیت شرکت در مراحل مختلف اهمیت 
دارد. سازمان ها در اکوسیستم کسب و کار باید چشم انداز خود را 
فراتر از شرکای اصلی کسب و کار خود گسترش دهند. این زمینه 
شامل دیگر شرکای غیر مستقیم تجاری هم می شود، مانند عوامل  
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دولتی، انجمن های صنعتی، ذی نفعان و نیز رقبایی که صنعت را 
تا حد زیادی شکل می دهند ]21[. محیط کسب و کار نیز می تواند 
به عنوان یک فضای فرصت در نظر گرفته شود که سازمان های 
وابسته  به آن ایده ها و چشم انداز های خود را برای توسعه آینده به 

اشتراک گذارند ]4[.

لین فوگل در تحقیقات خود اهمیت مشاهده مدل کسب و کار اینترنت 
اشیا را در سراسر زنجیره ارزش اینترنت اشیا مشخص کرده است. در 
سازمان، صنعت و اکوسیستم، شناسایی چه کسی، چه چیز، چه زمانی، 
کجا، چرا و چگونه، اهمیت دارد. برای یک کسب و کار درک واقعی 
فرصت های بسیار و همچنین چالش ها و موانع مرتبط با مفهوم اینترنت 
اشیا حائز اهمیت است، چراکه شرکت باید ابتدا نقش راهبرد کسب و کار 

خود را در کل اکوسیستم اینترنت اشیا درک کند ]2[.

در مرحله توسعه اکوسیستم، خلق ارزش و جذب بیشتر بازیکنانی 
که مشارکت دارند، گسترش می یابد. رهبری اکوسیستم، جهت گیری 
سرمایه گذاری و استانداردهای فنی را هدایت می کند. این بنیانی 
است که مالکیت و نگهداری پلتفرم اکوسیستم را به عهده دارد که 
مسئولیت های اصلی آن افزایش تراکنش بین اعضا، تقویت و رشد 
مرحله  است.  اعضا  توسط  ارزش  خلق  از  اطمینان  و  اکوسیستم 
خودبازسازی برای اطمینان از رقابت و بقای اکوسیستم است؛ رهبری 
نقش مهمی در فرایند خودبازسازی دارد. شرکتی که بخشی از یک 
اکوسیستم قوی است از قابلیت پیش بینی نسبی برخوردار است و در 

مقابل شوک های خارجی محافظت می گردد ]28[. 

قابلیت های  از  بهره برداری  بر  کسب و کار  اکوسیستم  مفهوم 
مکمل در دستیابی به نوآوری های جدید حاصل  از الحاق شرکت ها 
تأکید می کند ]29، 30[. وابستگی متقابل بین اعضای اکوسیستم 
برخی از چالش ها و ریسک های شرکت های مشارکت کننده را 
بسته به موقعیت خود در اکوسیستم، بسته  به موقعیت آن ها ایجاد 
را  شرکت  رقابتی  مزیت  می تواند  خارجی  چالش های  می کند. 
از طریق رهبری فناوری افزایش یا کاهش دهد ]8[. برای مدیریت 
ریسک و چالش ها هنگام کار در یک اکوسیستم باز، شرکت باید 
راهبرد کسب و کار خود را در اکوسیستم برای شناسایی ریسک ها 
و چالش ها و همچنین تصمیم گیری درباره جایگاه خود در داخل 
اکوسیستم نگاشت نماید تا مزایای رقابتی را در برگیرد و برای 

مقابله با وابستگی متقابل به طور مؤثر اقدام کند ]8[. 

کاراسی و آیدین ]3[ با هدف بررسی چگونگی خلق ارزش جدید 
در کسب و کار و اینکه چگونه می توان آن را در پویایی اقتصادی 
توسط  ارزش  خلق  بررسی  به  کرد،  اتخاذ  امروزی  شکل  گرفته 
اینترنت اشیا از طریق ارائه انواع داده ها که هسته این سیستم های 
کسب و کار است، می پردازد. همچنین توانایی کسب و کارها را برای 
تبدیل داده ها به ارزش های کسب و کار، ازطریق ارائه پیش بینی های 
دقیق تر آینده بر اساس روند فعلی در کسب و کار و اقتصاد می دانند. 
نتایج این مقاله نشان داد تغییراتی که در تقاضا و عرضه بازار اتفاق 

می افتد، موجب می شود خلق ارزش در قالب توسعه سخت افزار، 
توسعه نرم افزار، خدمات یا مدل های کسب و کار در فضای اینترنت 

اشیا باشد. 

ریان و واتسون ]7[ با این هدف که چگونه فارغ از مسائل فنی 
به رفع چالش سرمایه گذاری در اینترنت اشیا برای کسب و کار ها 
پرداخته می شود به بررسی چالش های مهم اجتماعی، حقوقی و 
اخالقی از جمله امنیت و حریم خصوصی مجموعه داده ها پرداخته 
است. نتایج پژوهش نشان داد با روش های تفکر سیستم، موضوعات 
سیستم های  نظریه  پیچیدگی،  تئوری  و  عمومی  سیستم های 
نرم8 در  متدولوژی سیستم های  از  استفاده  خودسازمان دهنده، 
هوش و آگاهی از محیط، استفاده از سیستم دینامیک9 در انتشار 
اینترنت/ اینترنت اشیا و مهندسی نرم افزار، استفاده از متدولوژی 
سیستم نرم در انتقال فناوری و کاربرد متدولوژی های ترکیبی در 

سرمایه گذاری صنعت اینترنت اشیا قابل بررسی است.

مدل های  مرتبط  با  ایده های  ارتباط  چگونگی   ]17[ آندر 
شبکه ها،  چند جانبه،  بازارهای  همکاری،  پلتفرم ها،  کسب و کار، 
ارزش  شبکه های  عرضه،  زنجیره های  فناوری،  سیستم های 
درزمینه حد و مرزها، هم پوشانی، افزونگی، کاربرد پذیری و واحد 
و تمرکز تجزیه و تحلیل آن ها با یکدیگر در صنعت تایر را بررسی 
کرده و رویکرد »اکوسیستم به عنوان ساختار»10 با »اکوسیستم 
به عنوان وابستگی«11،  دیدگاه وابستگی متقابل فعالیت محوری را 

با بازیگر محوری در رویکرد تمرکز مقایسه کرده  است. 

نتایج پژوهش نشان می دهد بررسی مفهوم اکوسیستم و ارائه 
توصیف ساختار اکوسیستم، هم راستایی فعالیت ها، نقش آفرینان، 
موقعیت ها و ارتباطات آن و مجموعه ای از تعامالت که در تنظیم 
چند جانبه ایجاد شده، تنها با اشاره به ساختار خاص وابستگی 

متقابل قابل توصیف است.

لیواری و همکاران ]25[ به صورت تحلیل کیفی به مطالعه توسعه 
مدل های کسب و کار در زمینه صنعت اینترنت می پردازد و با هدف 
اینکه چگونه مدل کسب و کار می تواند برای درک پویایی های همکاری 
در خلق ارزش و کسب ارزش در اکوسیستم اینترنت اشیا استفاده 
یافته ها نشان می دهد در مدل کسب و کار  انجام شده  است.  شود، 
پیشنهادی، هم افزایی برای فرصت های متقابل در اکوسیستم فراهم 
می شود. همچنین نشان می دهد مزیت مدل کسب وکار مورب این 
است که منابع خلق، کسب و به اشتراک گذاری ارزش در اکوسیستم 
جدا از هم نیستند، زیرا در کل اکوسیستم تعبیه شده اند و موقعیت 

بنگاه ها را در این مدل مشخص می کند.

برای  را  اکوسیستم  و همکاران ]31[ کسب و کار  هیرا  اوچی 
بسته«  و  باز  راهبرد  »بوم  از  استفاده  با  اشیا  اینترنت  خدمات 

8. Soft Systems Methodology
9. System Dynamics
10. Ecosystem-as-Structure
11. Ecosystem-as-Affiliation
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بررسی  کارخانه هوشمند  و یک  خانه هوشمند  نمونه یک  در 
کرده است. نتایج نشان می دهد طراحان می توانند در هر دو فضای 
بسته )جایی که شرکت به حفظ و تقویت شایستگی اصلی خود 
می پردازد( و در یک فضای باز )مکمل شرکت هایی هستند که 
منابع )دانش، تولیدی و استقراری( را به اکوسیستم کسب و کار 

ارائه می دهند( از این مدل بهره ببرند.

محمودی میمند و همکاران ]32[، تأثیر 5  فناوري استفاده شده 
در اینترنت اشیا شامل فرکانس رادیویی، شبکه حسگر بی سیم، 
میان افزارها، رایانش ابري و نرم ا فزارهاي کاربردي اینترنت اشیا 
بر ارزش هاي بوم کسب و کار، نوگرایی، ساده سازي فرایند خرید، 
کاهش  محصوالت،  قیمت  کاهش  محصوالت،  سفارشی سازي 
دسترس  قابل  ریسک،  کاهش  تجاری،  شرکت های  هزینه های 
 بودن، به روز بودن و تثبیت برند انجام داده  است. نتایج پژوهش 
نشان داد اولویت فناوری اثر گذار در اینترنت اشیا به ترتیب، رایانش 
ابری، نرم افزارهای کاربردی اینترنت اشیا، میان افزارها، فرکانس 

رادیویی و با کمترین اثر شبکه حسگر بی سیم ارزیابی شد.

و  اجتماعی  ایده های  ارائه  بر   ،]33[ حمیدی  و  جعفری راد 
تجاری به نوآوران تأکید می کند تا مدل های تجاری را با استفاده  از 
اینترنت اشیا بر اساس اهداف و چشم انداز ها توسعه و بهبود دهند. 
نتایج در این پژوهش نشان می دهد تمرکز شرکت های این حوزه 
متمرکز بر مدل های کسب و کار محصول محور است که گزینه 
اتصال را به محصوالت خود اضافه کرده اند و خدماتی را به کمک 
داده های جمع آوری شده از این محصوالت ارائه می کنند. همچنین 
تأکید شده  است که به تدریج مدل های کسب و کار پیچیده تر شده 
و نیاز به تشکیل پلتفرم ها یا شرکت ها و همکاری های باز به جای 

مدل های کسب و کار محصول محور دارند. 

موذن زاده و همکاران ]34[ در پژوهشی با عنوان »چارچوبی 
برای بررسی برنامه های اینترنت اشیا در مدل های کسب و کار« با 
هدف تعیین یک چارچوب مناسب برای خلق یک مدل کسب وکار 
برای برنامه   های اینترنت اشیا انجام شده است. نتایج این پژوهش 
کسب و کار  مدل  در  سازه  مهم ترین  مشتری  ارزش  داد  نشان 
به عهده دارد.  را  اشیا است که در واقع، نقش مرکزی  اینترنت 
عالوه بر ارزش، ارتباط با مشتری و همکاری نیز در نظر گرفته شده 
 است. همچنین 5 فناوری ضروری برای استفاده از برنامه اینترنت 
اشیا را معرفی کرده  است که این فناوری جدید نیز چالش هایی 

دارد که چند نمونه از آن بررسی شده  است. 

 پارسی و همکاران ]35[ با هدف الهام بخشیدن به نوآوري ها 
در کسب وکار و جوامع بزرگ براي توسعه  مدل هاي کسب وکار با 
استفاده از اینترنت اشیا از طریق تجزیه و تحلیل کیفی مبتنی بر 
یک مدل کسب وکار پرداخته شده  است. این مدل با مدل معماری 
4 الیه ای شامل الیه درک اشیا و جمع آوری اطالعات، الیه ارائه 
اطالعات، الیه بررسی اطالعات و الیه خدمات و برنامه های ]36[ 

و مدل 3 بُعدی »چه کسی، کجا و چرا« تحلیل شده است. نتایج 
پژوهش نشان داد در این مدل »چه کسی« همکاري شرکاي 
تجاري را توصیف می کند که  »شبکه ارزش« را می سازد.  »کجا« 
منابع ایجاد همکاري ارزش که در مدل الیه اشیای دیجیتالی 
ریشه دار شده اند و »چرا« اینکه شرکا از همکاري در شبکه ارزش 

سود می برند را توصیف می کند. 

همان طور که در مطالعات مختلف بررسی شده  است، توجه 
 به دیدگاه اکوسیستمیک به مدل های کسب و کار اینترنت اشیا با 
رویکرد کّمی و کیفی از عوامل اثر گذار در توسعه کسب و کارهای 
اینترنت اشیا در همه حوزه ها، از جمله حوزه توان بخشی است. 
یکپارچگی ابعاد و مؤلفه های مدل کسب و کار با اکوسیستم باید 
مد نظر قرار گیرد. مطالعه موارد فوق و سایر مقاالت و پژوهش های 
مرتبط  با موضوعات مرتبط در این زمینه، موجب ارائه مدل در 

ارزیابی اکوسیستم مدل های کسب و کار اینترنت اشیا شده  است.

مواد و روش ها

در این بخش، باتوجه به مطالعات انجام شده مدل پیشنهادی 
ارائه شده در تصویر شماره 1 براساس ترکیبی از مدل بازیگران 
عمومی در اکوسیستم کسب و کار مور ]10[ و ماژلیس ]24[ و 
 ،]37[ دلوتی   ، ]24[ ماژلیس  نظر  براساس  آن ها  شاخص های 
سیسکو ]38[ و ماژلیس ]24[ و مطابق با مطالعات باغبادورانی 
و  ابعاد  بررسی  و  شناسایی  در   ]40[ ِسرپ  و   ]39[ هرندی  و 
شاخص های محیط اکوسیستم مور ]4[ و وسترالند ]6[ معرفی 
شد. مشارکت در چرخه حیات ویلر و نیلی12 ]41[، باغبادورانی 
کسب  در  رقابت   ]42[ ماژلیس  و  پلنکین  و   ]39[ هرندی  و 
سهم بیشتر از بازار ویلر و نیلی ]41[، پلنکین و ماژلیس ]42[، 
 ،]39[ هرندی  و  باغبادورانی  و   ]24[ ماژلیس  رهبری  راهبرد 
اشتراک گذاری اطالعات دردسترسی به پلتفرم ]22[، یکپارچگی 
و هم افزایی در تکمیل محصول رانگ و همکاران ]43[، نوآوری باز 

پلنکین و ماژلیس ]42[ و وسترالند ]6[ شناسایی شدند. 

مدل کسب و کار انتخابی که در اینجا بوم کسب و کار انتخاب 
شده  است. مطابق با مطالعات باغبادورانی و هرندی ]39[ و ِسرپ 
]40[ در شناسایی و بررسی ابعاد و شاخص های محیط اکوسیستم 
و معماری اینترنت اشیا مبتنی بر 7 الیه معماری زافستاس ]15[ 
در این چارچوب نقش دارد که در این مقاله اثر متغیر های محیط، 
اشیا  اینترنت  معماری  متغیر  بر  اکوسیستم  و چرخه  بازیگران 
باتوجه به خصوصیات و رفتار عامل ها برای  در مدل کسب و کار 

تصمیم گیری برای هر عمل بررسی می شود.

اکوسیستم  تحلیل  مدل  ارائه  مقاله،  این  هدف  اصلی ترین 
کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی ایران و اهداف ویژه ای 
که بررسی می شود، شامل شناسایی و احصای ابعاد و مؤلفه های 

12. Willer and Neely
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اکوسیستم مدل های کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی 
اکوسیستم  مؤلفه های  و  ابعاد  موجود  وضعیت  بررسی  ایران، 
مدل های کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی ایران، ارائه 
مدل تحلیل اکوسیستم کسب و کار اینترنت اشیا مبتني  بر ارزش 
را در حوزه توان بخشی ایران، تعیین درجه تناسب )برازش( مدل 
تحلیل اکوسیستم کسب و کار اینترنت اشیا مبتني  بر ارزش را در 

حوزه توان بخشی با رویکرد معادالت ساختاری است. 

به دنبال اهداف فوق، سؤاالت مقاله به شرح زیر بیان می شود: 

1. ابعاد و مؤلفه های اکوسیستم مدل های کسب و کار اینترنت 
اشیا در حوزه توان بخشی کدام هستند؟ 

کسب و کار  اکوسیستم  تحلیل  برای  می توان  مدلی  چه   .2
اینترنت اشیا مبتني  بر ارزش را در حوزه توان بخشی ارائه کرد؟ 

اکوسیستم  تحلیل  مدل  )برازش(  تناسب  درجه  تعیین   .3
کسب و کار اینترنت اشیا مبتني  بر ارزش را در حوزه توان بخشی 

چگونه است؟

این مقاله از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها، آمیخته )کیفی 
و کّمی( و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. 
جامعه و نمونه آماری در بخش کیفی در 2 مرحله توسط 8 نفر 
از خبرگان با روش نمونه دردسترس و هدفمند و در بخش کّمی 
توسط 100 نفر از مدیران اجرایی و استادان با روش نمونه گیری 
هدفمند از استادان فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیران حوزه 
توان بخشی جهت واکاوی ابعاد و شاخص ها انجام شد. ابزار مقاله 
در بخش کیفی پرسش نامه های بازپاسخ و بسته پاسخ و در بخش 
کّمی پرسش نامه محقق ساخته است. روایی پرسش نامه در بخش 
کیفی از تحلیل روایی محتوایی با شاخص »ضریب نسبی روایی 

محتوایی  روایی  و  محتوایی14«  روایی  و »شاخص  محتوایی13« 
صوری پرسش نامه با تکنیک دلفی انجام شد. 

ابعاد از طریق آزمون کرونباخ با  در بررسی پایایی اولیه همه 
جمعیت 30 نفری به صورت آزمایشی، ضریب آلفای کرونباخ برای 
تمام سازه ها مورد نظر باالتر از 0/63 درصد است که حاکی  از پایایی 
پیشنهادی  تجزیه و تحلیل مدل  راستای  در  دارد.  مناسب مدل 
پژوهشگر از آزمون های استنباطی؛ تحلیل عاملی تأییدی، تکنیک 
مدل یابی معادالت ساختاری و در نهایت، برازش مدل استفاده شد. 
 Smart pls نسخه24 و SPSS در انجام تحلیل ها از نرم افزارهای

نسخه 2 استفاده شد.

یافته ها

در پاسخ به سؤال اول مقاله »ابعاد و مؤلفه های اکوسیستم مدل های 
کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی کدام اند؟ «یافته ها در 
بخش کیفی باتوجه به نتایج تجزیه و تحلیل کیفی از اخذ نظر نهایی 
کارشناسی )تکنیک دلفی( از اجماع نظر  خبرگان و صاحب نظران 
به وسیله آزمون تعیین روایی محتوایی ضریب نسبی روایی محتوایی 
و شاخص روایی محتوایی یافته ها نشان داد که ابعاد و مؤلفه های 
اکوسیستم مدل های کسب و کار اینترنتی اشیا در حوزه توان بخشی 
مشتمل بر 4 بُعد و 22 مؤلفه و 119 شاخص شناسایی شدند. 3 
پرسش نامه با معیار ضریب نسبی روایی محتوایی و با نمره قابل قبول 
بین 0/75 تا 1 درصد و با معیار میانگین شاخص روایی محتوایی باالی 
0/85 درصد مورد تأیید و پذیرش خبرگان قرار گرفت. یافته ها حاکی 
 از آن است که ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل ارزیابی اکوسیستم 

  13. Content Validity Ratio n (CVR)
 14. Content Validity Inde x ( CVI)

تصویر 1. مدل پیشنهادی تحلیل اکوسیستم کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی
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جدول 1. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدل اکوسیستم کسب و کار اینترنت اشیا در حوزه توان بخشی ایران

شاخص هامؤلفه اصلیبُعدشاخص هامؤلفه اصلیبعد

محیط
IN

E محیط اقتصادی

نرخ رشد درآمد

بازیگران 
AC

دولت قانون گذار
GL

هم راستایی 

تعیین اولویتسودآوری

کاهش هزینه

دولت ارائه دهنده
GP

استانداردسازی

مسئول زیرساخت و منابعمیزان سرمایه گذاری

T محیط فناوری

رفع ریسکتغییر در الگوهای تعاملی

اهداف و سیاست گذاریمحصول جدید مطابق با فناوری

ایجاد انگیزهانتظارات مشتریان

امنیتشناسایی مکمل های همکار

مشارکت و همکاری
دولت کاربر

GU

کاربری محصوالت

خریدار راهکارهاالگوهای نوآوری یادگیری

محیط اجتماعی و 
S فرهنگی

افزایش سرمایهافزایش پذیرش اینترنت اشیا

افزایش آگاهی عمومی

ذی نفعان/فروشندگان
SP

سرمایه گذاری

خدمات نوآورانهبومی سازی حصول/خدمت اینترنت اشیا

بهبود فرایند تأمینبازطراحی شغلی

محیط قانونی و 
P سیاسی

مدیریت زنجیره تأمینافزایش استانداردها

افزایش دستیابی به دارایی هاافزایش قوانین 

مداخله دولت و حاکمیت

ذی نفعان / مشتریان
SC

تجربه بهتر مشتریان

چرخه 
اکوسیستم

LC

چرخه اکوسیستم
LC

افزایش شفافیت در کاربردمشارکت درچرخه حیات

صرفه جویی زمانرقابت در کسب سهم از بازار

کاهش هزینهراهبرد رهبری

اشتراک گذاری در پلتفرم
ذی نفعان/جامعه

SS

دریافت خدمات اثربخش

استفاده بهتر از منابعیکپارچگی  و هم افزایی محصول

صرفه جویی پول مالیات دهندگاننوآوری باز

معماری 
اینترنت اشیا

AR

الیه 1
L1

L11 /L13/ L14/ 15/L18/L111/L112بازار
M

بازار عمودی

بازار افقی

الیه 2
L2

L216/L218/L220L223/
L225/L229/L230/L233/ L234

شفافیت چشم انداز اقتصاد

سرمایه گذاران
I

عالقه مند به سرمایه گذاری

الیه 3
L3

L338/L339/L340/L341/L342-L343/
L344/L346/L350/L351-L354/L355

سرمایه گذاری دولتی

سرمایه گذاری غیردولتی

همکاران و شرکا
C

شکل گیری الگوی تعاملی 

الیه 4
L4

L460-L463-L464-L465-L467-L471-
L474-L475

خلق ارزش های جدید

اتحادیه و انجمن ها
U

تخصص گرایی

الیه 5
L5

 L580/L581/L582/L583/L585-
L584/ L589/L587/L590

اشتراک گذاری اطالعات

مالکیت و ادغام
الیه 6
L6

L695/L698/L6100/L6101/L6103/
L6105/L6106تغییر بازار در جذب فناوری

الیه 7
L7

L7111/L7112/L7113/L7114/L7115
L7116/L7117/L7120/L7121.شاخص الیه های معماری در جدول پیوست قرار داده شده است *
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کسب و کار اینترنت اشیا مطابق با مدل مفهومی پیشنهادی پژوهشگر 
در جدول شماره 1 ارائه شده است.

معماری اینترنت اشیا در کسب و کار

الیه 1

تلفن هوشمند،  رایانه،  فعال کننده،   دستگاه )شامل حسگر، 
تعداد  رشد  روند  حسگرها،  تعداد  شاخص های  میکروکنترل(، 

محصوالت، کاهش هزینه، درآمد حاصل از محصول، تأمین و تولید 
محصوالت، ایجاد کسب و کار الیه و روند رشد کسب و کار در الیه.

الیه 2

ارتباطی(،  پروتکل های  و  ارتباطات  و  )اتصاالت  ارتباطات   
شاخص های برپایی زیرساخت، تعیین پرتکل و استانداردها، افزایش 
تعداد نودها، کاهش هزینه محصوالت و سرویس ها، افزایش درآمد 
حاصل  از محصول، کافی  بودن تعداد تأمین کنندگان محصوالت، 

تصویر 2. مدل1، تحلیل تأییدی عاملی در حالت برآورد استاندارد

تصویر 3. مدل 2، تحلیل تأییدی عاملی در حالت برآورد استاندارد
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کافی  بودن ارائه دهندگان پلتفرم، درآمد حاصل  از ایجاد کسب و کار 
الیه و روند رشد کسب و کار در الیه.

الیه 3

برپایی  شاخص های  میزبانی،  و  داده  مرکز  ابر،  زیرساخت   
و  پروتکل ها  تعیین  سرویس،  مدیریت  برپایی  ابر،  زیرساخت 
داده ها،  حجم  افزایش  محصوالت،  تعداد  افزایش  استانداردها، 
افزایش توان محاسباتی، افزایش درآمد، کافی  بودن تأمین کنندگان 
ارائه دهندگان پلتفرم، ایجاد کسب و کار  محصوالت، کافی  بودن 

الیه و روند رشد کسب و کار در الیه.

الیه 4

 ذخیره سازی و تزریق داده شاخص های برپایی مدیریت و رصد، 
زیرساخت امنیتی، افزایش صحت و تمامیت داده، کاهش هزینه 
سرویس، افزایش درآمد، کافی بودن تعداد تأمین کنندگان پلتفرم، 

ایجاد کسب و کار الیه و روند رشد کسب و کار در الیه.

الیه 5

برپایی  ابزارها،  و  مدل ها  برپایی  شاخص های  داده،  تحلیل   
سرویس ها، افزایش داده های مؤثر، کاهش هزینه سرویس، افزایش 
درآمد حاصل  از محصول، درآمد حاصل ایجاد کسب و کار الیه و 

روند رشد کسب و کار در الیه.

 الیه 6

 برنامه های کاربردی، شاخص های تجمیع اشیا و نیازها، افزایش 
درآمد حاصل از تجمیع اشیا و نیاز، کاهش هزینه کسب و کار، کافی  

بودن تعداد تأمین کنندگان، مدیریت پلتفرم، ایجاد کسب و کار الیه 
و روند رشد کسب و کار در الیه.

الیه 7

افزایش  کاربر،  تعداد  افزایش  شاخص های  فرایند،  و  افراد   
حاصله،  دانش  میزان  باز طراحی شده،  فرایندهای  تعداد 
افزایش  اشیا،  افزایش تصمیم گیری  فرد،  افزایش تصمیم گیری 
تصمیم گیری فرایند، کافی بودن تولید کنندگان و تأمین کنندگان، 
کسب و کارهای ایجاد کسب وکار الیه، روند رشد کسب و کار در الیه.

ابعاد محیطی اکوسیستم

 در شناسایی و بررسی ابعاد و شاخص های محیط اکوسیستم 
که بر رشد و توسعه کسب و کار اینترنت اشیا تأثیر دارند، 1. محیط 
اقتصادی، 2. محیط فناوری، 3. محیط اجتماعی و فرهنگی، 4. 
محیط قانونی و سیاسی و 5. دیگر محرک های محیطی مبتنی بر 
 معماری اینترنت اشیا شناسایی شد که در اکوسیستم بر دیگر 

اجزای اکوسیستم تأثیرگذار هستند. 

نرمال سازی  آزمون  از  پس  کّمی،  بخش  در  یافته ها  نتایج 
)کولموگروف- اسمیرنوف15( نشان می دهد متغیرها غیرنرمال و 
ناپارامتریک هستند؛ بنابراین استفاده  از روش معادالت ساختاری  
نمونه گیری16، معیار  مربعات جزئی  تأیید شد. شاخص کفایت 
کفایت  نمونه نزدیک  به 0/7 درصد و سطح معناداری 0/000 
برای کشف  مقاله  متغیرهای  نشان می دهد  نیز  بارتلت  آزمون 

ساختار عاملی مناسب هستند.

15. Kolmogorov–Smirnov test
 16. Kaiser-Meyer-Olkin: Measure of Sampling Adequacy ( KMO)

تصویر 4. مدل 3، تحلیل تأییدی عاملی در حالت برآورد استاندارد
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در پاسخ به سؤال »چه مدلی می توان برای تحلیل اکوسیستم 
کسب و کار اینترنت اشیا مبتني  بر ارزش را در حوزه توان بخشی 
ارائه کرد؟« در تداوم یافته های سؤال اول؛ بررسی معیار پایایی، 
ازطریق سنجش ضرایب بارهای عاملی17، پایایی ترکیبی18، آلفای 
کرونباخ انجام شد و در بررسی معیار روایی با بررسی روایی هم گرا 
و روایی واگرا به بررسی برازش مدل پرداخته شد. تحلیل مدل 
مفهومی مقاله با پیاده سازی 3 مدل درنرم افزار Smart Pls انجام 

شد. مدل های اجرا شامل موارد ذیل است:

17. Loadings
18. Composite Reliability

مدل اول 

متغیر  مستقل،  متغیر  به عنوان  محیط  متغیر  مدل  این  در 
بازیگران به عنوان متغیر میانجی، متغیر اکوسیستم به عنوان متغیر 
تعدیل گر و متغیر معماری اینترنت اشیا به عنوان متغیر وابسته 
در نظر گرفته شده  است. رابطه ابعاد بازیگران، محیط و اکوسیستم 

بر طبق مدل پیشنهادی بررسی می شود.

مدل دوم

به عنوان متغیر  اشیا  اینترنت  نیز متغیر معماری   مدل دوم 
دولت  و شرکا،  بازیگران شامل همکاران  متغیر  ابعاد  و  وابسته 
قانون گذار، دولت ارائه دهنده، دولت کاربر، سرمایه گذاران، بازار، 

جدول 2. پایایی مرکب مدل 1، 2 و 3

مقدار پایایی مرکبمتغیرهامدل 

1

0/844631بازیگران

0/981902معماری اینترنت اشیا

0/786096محیط

0/907202اکوسیستم

2

0/978587معماری اینترنت اشیا

0/839750همکاران و شرکا

0/96381محیط اقتصادی

0/745556دولت قانون گذار

0/826632دولت ارائه دهنده

0/916737دولت کاربر

0/876069سرمایه گذاران

0/835203بازار

0/815781محیط قانونی و سیاسی

0/895045محیط اجتماعی

0/926468ذی نفعان )مشتری / کاربر(

0/878776ذی نفعان )ارائه دهندگان(

0/873145ذی نفعان )جامعه / شهروندان(

0/847636محیط فناوری

0/907499اتحادیه ها

3

0/895664دولت

0/943603ذی نفعان

0/981845معماری اینترنت اشیا
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جدول 4. پس از جای گذاری مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده مدل 1

ACARINLCمتغیرها

AC0/6914

AR-0/31330/9411

IN-0/46720/45120/74402

LC-0/68690/36560/68550/7897

جدول 5. پس از جای گذاری مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده مدل 3

ACGACSARمتغیرها

ACG0/77822

ACS0/1732530/794573

AR-0/401546-0/452740/940967

جدول 3. میانگین واریانس استخراج شده مدل 1، 2 و 3

مدل سوممدل دوممدل اول

مقدار میانگین واریانس متغیرها
مقدار میانگین واریانسمتغیرهااستخراج شده

متغیرها استخراج شده
مقدار میانگین 

واریانس
 استخراج شده

0/605616دولت0/883973معماری اینترنت اشیا0/478048بازیگران

0/631346ذی نفعان724173/.همکاران و شرکا0/885757معماری اینترنت اشیا

0/885418معماری اینترنت اشیا0/898866محیط اقتصادی0/553561محیط

0/615864دولت قانون گذار0/623735اکوسیستم

0/555289دولت ارائه دهنده

0/792282دولت کاربر

0/703625سرمایه گذاران

0/630748بازار

0/698911محیط قانونی و سیاسی

0/752193محیط اجتماعی

0/808224ذی نفعان )مشتری/کاربر(

0/653259ذی نفعان )ارائه دهندگان(

0/703362ذی نفعان )جامعه/شهروندان(

0/585366محیط فناوری

0/717524اتحادیه ها
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جدول 6. پس از جای گذاری مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراج شده مدل 2

ARCEGLGPGUIMPSSCSPSSTUمتغیر

AR0/94              

C0/280/85             

E0/280/150/94            

GL-0/290/02-0/370/78           

GP0/22-0/25-0/04-0/080/74          

GU-0/40-0/09-0/210/760/040/89         

I0/390/910/040/03-0/27-0/1540/83        

M0/2110/5140/044-0/304-0/31-0/330/5930/79       

P0/32-0/070/13-0/190/11-0/24-0/060/160/83      

S0/580/0337/0-0/110/14-0/180/0960/080/730/86    

SC-0/3060/15-0/130/10-0/380/140/26-0/02-0/38-0/400/89    

SP-0/350/09-0/120/08-0/330/330/19-0/06-0/35-0/400/990/80   

SS-0/520/07-0/260/26-0/390/220/160/07-0/40-0/40/770/780/83  

T-0/11-0/18-0/050/09-0/060/01-0/22-0/30-0/07-0/14-/020/02-0/010/76 

U-0/24-0/02-0/240/45-0/110/330/009-0/36-0/43-0/320/350/330/380/070/84

جدول 7. ضریب معناداری Z فرضیه )مقادیر T-value( مدل 1

نتیجهمقدار Tمسیر

تأیید10/852دولت←معماری اینترنت اشیا

تأیید8/480ذی نفعان←معماری اینترنت اشیا 

جدول 8 . ضریب معناداری Z فرضیه )مقادیر T-value( مدل 3

نتیجهمقدار Tمسیر

تأیید2/279محیط←بازیگران

تأیید7/010محیط←معماری اینترنت اشیا 

تأیید2/146بازیگران←معماری اینترنت اشیا  

عدم تأیید0/301چرخه اکوسیستم←معماری اینترنت اشیا  

تأیید15/579چرخه اکوسیستم ç بازیگران

چرخه اکوسیستم 
↓

محیط← بازیگران
تأیید8/686
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ذی نفعان )مشتری/کاربر(، ذی نفعان )ارائه دهندگان(، ذی نفعان 
)جامعه/شهروندان(، اتحادیه ها است. ابعاد متغیر محیط که شامل 
محیط اقتصادی، محیط قانونی، سیاسی، محیط اجتماعی، محیط 
فناوری به عنوان متغیرهای مستقل ذکر شده  است. رابطه مؤلفه ها 

بر معماری اینترنت اشیا بررسی می شود.

مدل سوم

در سومین مدل، متغیر معماری اینترنت اشیا به عنوان متغیر 
به عنوان  بازیگران  متغیر  ذی نفعان  و  دولت  بُعد   2 و  وابسته 
متغیرهای مستقل آورده شده است. رابطه دولت و ذی نعفان به طور 

مستقیم بر معماری اینترنت اشیا بررسی می شود.

جدول 9. ضرایب معناداری Z فرضیات )مقادیر T-value( مدل 2

نتیجهمقدار Tمسیر

تأیید3/580همکاران و شرکا ←معماری اینترنت اشیا

تأیید2/290محیط اقتصادی ←معماری اینترنت اشیا

تأیید2/385دولت قانون گذار←معماری اینترنت اشیا

تأیید3/356دولت ارائه دهنده←معماری اینترنت اشیا

تأیید1/391دولت کاربر ←معماری اینترنت اشیا

تأیید4/517سرمایه گذاران ←معماری اینترنت اشیا

تأیید1/680بازار←معماری اینترنت اشیا

عدم تأیید0/184محیط قانونی و سیاسی←معماری اینترنت اشیا

تأیید3/847محیط اجتماعی ←معماری اینترنت اشیا

عدم تأیید0/023ذی نفعان )مشتری/کاربر(←معماری اینترنت اشیا

عدم تأیید0/023ذی نفعان )ارائه دهندگان(←معماری اینترنت اشیا

تأیید5/209ذی نفعان )جامعه / شهروندان(←معماری اینترنت اشیا

تأیید1/622محیط فناوری←معماری اینترنت اشیا

عدم تأیید0/757اتحادیه ها←معماری اینترنت اشیا

جدول 10. مقادیر اشتراک مدل 1

ضریب تعیین R2مقدار اشتراکاتعالمت اختصاریمتغیرها

AC0/4780460/217172بازیگران

AR0/8857570/649771معماری اینترنت اشیا

IN0/553561محیط

LC0/623735اکوسیستم

جدول 11. مقادیر اشتراک مدل سوم

ضریب تعیین R2مقدار اشتراکاتعالمت اختصاریمتغیرها

ACG0/6056160/312610دولت

ACS0/631346ذی نفعان

AR0/885418معماری اینترنت اشیا
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به دلیل تعداد باالی شاخص های الیه های معماری اینترنت اشیا، 
برای هریک از 7 الیه های معماری اینترنت اشیا از میانگین گیری 

سؤاالت استفاده شده  است.

همچنین مطابق با تصویر شماره 2 )بار عاملی مدل 1(، تصویر 
شماره 3 )بار عاملی مدل 2(، و تصویر شماره 4 )بار عاملی مدل 3( 
بارعاملی متغیرها نمایش داده شده  است. در تحلیل بارهای عاملی هر 
3 مدل، بیشتر شاخص های سازه ها با بارهای عاملی باالی 0/4 درصد 
قابل قبول هستند. در مدل اول، شاخص های همکاران و شرکا، بازار 
و سرمایه گذاران بار عامل کمتر از 0/4 درصد داشتند. در مدل دوم، 
شاخص های تعیین اولویت، امنیت، استانداردسازی، صرفه جویی زمان، 
مدیریت زنجیره تأمین، میزان سرمایه گذاری در محیط اقتصادی، 
بومی سازی محصول و خدمات، تغییر در الگوهای تعاملی، محصول 
جدید متناسب با فناوری کمتر از 0/4 درصد هستند. در مدل سوم، 

شاخص های تعیین اولویت، امنیت، مسئولیت زیرساخت دولت، رفع 
زمان،  انگیزه، صرفه جویی  ایجاد  سیاست گذاری،  و  اهداف  ریسک، 

مدیریت زنجیره، بارهای عاملی منفی یا کمتر  از 0/4 درصد دارند. 

همبستگی  باتوجه به  پایایی  مرکب،  پایایی  بررسی  در 
سازه های شان با  یکدیگر محاسبه می شود. باتوجه به جدول شماره 
2، معیار پایایی مرکب همه مؤلفه ها دارای مقداری باالتر از 0/7 
درصد است که نشان  از پایایی درونی مناسب برای هر 3 مدل 

دارد و نشان می دهد مدل پیشنهادی پژوهشگر مطلوب است.

مدل  )برازش(  تناسب  درجه  »تعیین  سؤال  به  پاسخ  در 
تحلیل اکوسیستم کسب وکار اینترنت اشیا مبتني بر ارزش در 
حوزه توان بخشی چگونه است؟« به بررسی روایی هم گرا و واگرا 
مدل پیشنهادی مقاله و درنهایت به بررسی برازش کلی مدل 
پرداخته می شود. در بررسی روایی هم گرا، معیار میانگین واریانس 

جدول 12. مقادیر اشتراک مدل دوم

ضریب تعیین R2مقدار اشتراکاتعالمت اختصاریمتغیرها/ابعاد

AR0/8839730/750383معماری اینترنت اشیا

C0/724173همکاران و شرکا

E0/898866محیط اقتصادی

GL0/615865دولت قانون گذار

GP0/555289دولت ارائه دهنده

GU0/792282دولت کاربر

I0/703625سرمایه گذاران

M0/630748بازار

P0/698910محیط قانونی و سیاسی

S0/752193محیط اجتماعی

SC0/808224ذی نفعان )مشتری/کاربر(

SP0/653259ذی نفعان )ارائه دهندگان(

SS0/703362ذی نفعان )جامعه/شهروندان(

T0/585366محیط فناوری

U0/717524اتحادیه ها

جدو ل 13. نتایج مقادیر نیکویی برازش 3 مدل ارائه شده

نتیجه بررسی اعتبار مدل مفهومیمقدار شاخص نیکویی برازشمیانگین اشتراکمتوسط ضریب تعیینمدل ها

اعتبار و کیفیت باالی مدل 0/43347150/6352750/531مدل 1

اعتبار و کیفیت باالی مدل 0/7503830/7149110/742مدل 2

اعتبار و کیفیت متوسط رو به باالی مدل 0/7324220/940370/293مدل 3
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با جدول  استخراج شده19 همه متغیرها در هر 3 مدل، مطابق 
شماره 3 باالتر از 0/4 درصد است؛ بنابراین روایی همگرایی باال، 
یعنی همبستگی هر سازه با شاخص را نشان می دهد و همچنین 
حاکی  از آن است که برازش مدل مناسب است. بررسی روایی 
واگرا که میزان همبستگی بین شاخص های مؤلفه ها و مقایسه 
میزان همبستگی یک سازه با شاخص هایش در  مقابل همبستگی 
آن سازه با سایر سازه ها در ماتریس مقادیر ضرایب همبستگی بین 
سازه ها و جذر مقادیر میانگین واریانس استخراج شده مربوط به هر 
سازه نشان  از آن است که همه مقادیر قطری هر ماتریس در هر 
3 مدل باالترین مقدار در ستون همبستگی با دیگر سازه هاست؛ 
بنابراین از روایی واگرای مناسب برخوردار است )طبق جدول های 
شماره 4، 5 و 6(. در جدول شماره 6 متغیر ذی نفعان/مشتری با 

اغماض جزئی قابل قبول خواهد بود.

در تعیین میزان سازگاری مدل، برازش مدل درونی و ساختاری 
ضرایب تی محاسبه می شود. در بررسی این معیار، مقادیر بزرگ تر 
از 1/96 درصد و کوچک تر از 1/96- درصد صحت رابطه بین 
متغیرها را تأیید می کند و نشان می دهد رابطه در سطح اطمینان 
99 درصد معنادار است؛ بنابراین براساس جدول های شماره 7، 8 
و 9 رابطه های مؤلفه های 3 مدل نشان می دهد بیشتر مسیرها با 

مقدارهای باالی 1/96 درصد مورد تأیید است. 

نتایج نشان داد رابطه چرخه اکوسیستم با معماری اینترنت 
اشیا از مدل 1، محیط قانونی با معماری اینترنت اشیا، ذی نفعان 
)مشتری/کاربر( با معماری اینترنت اشیا و اتحادیه ها با معماری 

اینترنت اشیا تأیید نمی شود. 

کسب و کار  اکوسیستم  تحلیل  مدل  )برازش(  تناسب  درجه 
مربعات  حداقل  روش  واریانس محور  رویکرد  با  اشیا  اینترنت 
جزئی، در پیش بینی متغیرهای وابسته با معیار های شاخص های 
اشتراک20 و شاخص نیکویی برازش21 بررسی می شود تا نشان 
پیش بینی  قابلیت  حدی  چه  تا  اندازه گیری  مدل  شود  داده 
سازه های زیربنایی خود را دارد و برای مدل ساختاری، متغیرهای 
بیرونی تا چه حد و با چه کیفیتی توانائی پیش بینی متغیرهای 

درونی مدل را دارند. 

از میانگین هندسی متوسط ضریب  این معیار عبارت است 
تعیین چندگانه در متوسط مشترکات که عددی بین صفر تا 
1 است. هر چه مقدار آن به 1 نزدیک تر باشد، نشان  از اعتبار و 
کیفیت باالتر مدل است. مقدار ضریب تعیین )R2( برای سازه های 
وابسته )درون زا( در مدل 1، سازه معماری اینترنت اشیا و بازیگران، 
معماری اینترنت اشیا در مدل 2 و 3 محاسبه می شود و باتوجه به 
براساس 3 مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 درصد  آنکه مقادیر آن 
)ضعیف، متوسط و قوی( میزان تأثیر متغیر مستقل بر متغیر 

19. Average Variance Extracted (AVE) 
20. Communality
21. Goodness of Fit

وابسته را نشان می دهد )مطابق با جدول های شماره 10، 11 و 
12( و نتایج حاکی  از آن است که باتوجه به سازه معماری اینترنت 
اشیا و بازیگران، معماری اینترنت اشیا در مدل 2 و 3 برازش مدل 

در سطح نزدیک به متوسط و قوی است. 

شاخص نیکویی برازش از ضرب میانگین ضریب تعیین با میانگین 
مقادیر مشترکات محاسبه می شود. باتوجه به 3 مقدار 0/01، 0/25 و 
0/36 درصد که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای شاخص 
نیکویی برازش معرفی شده است، نتایج این تحقیق باتوجه به جدول 
شماره 13 نشان می دهد که شاخص نیکویی برازش مدل نهایی مدل 
اول، مدل دوم و مدل سوم نشان  از برازش کلی قوی هر 3 مدل دارد. 

بحث

امروزه توسعه اینترنت اشیا گستره ای از اشیا ناهمگوِن به  هم 
متصل است که با استفاده از پروتکل های ارتباطی استاندارد و 
یکپارچه با یکدیگر در تعامل هستند؛ بنابراین بسیاری از مفاهیم، 
تغییر   را  اجتماعی  فرایندهای  و  اطالعات  کسب و کار،  از جمله 
می دهد ]40[ و نظریه های مدل های کسب و کار سنتی ویژگی های 

اکوسیستم های اینترنت اشیا محور را پوشش نمی دهند ]13[. 

تأکید  بر نیاز سازمان ها به ایجاد شایستگی در نوآوری مدل 
کسب و کار، به منظور شناسایی مدل های کسب و کار جایگزین، در 
محیط بزرگ تری به نام اکوسیستم ]17[ محقق  می شود. این 
مقاله با هدف ارزیابی اکوسیستم مدل های اینترنت اشیا مبتنی 
بین  روابط  بر اساس شناسایی  اکوسیستم کسب و کار  تئوری   بر 
بازیگران، محیط های تأثیر گذار و در نظر گرفتن روابط عوامل مؤثر 
در چرخه حیات اکوسیستم بر معماری اینترنت اشیا در مدل 
کسب و کار با رویکرد کیفی و کمی بررسی شد و با یکپارچه سازی 

مفاهیم، ابعاد و مؤلفه ها، مدل پیشنهادی پژوهشگر ارائه شد.

به کارگیری رویکرد معادالت ساختاری برای ارزیابی دقیق مدل 
پیشنهادی، در قالب 3 مدل انجام شد. مدل اول فرعی، رابطه بین 
محیط با بازیگران، بازیگران و معماری اینترنت اشیا در کسب و کار 
را بررسی کرد. مدل دوم فرعی، روابط بین همه ابعاد و مؤلفه ها را 
اینترنت اشیا در کسب و کار بررسی  به صورت مستقیم بر معماری 
کرد. مدل سوم فرعی، اختصاصاً به بررسی رابطه دولت و ذی نفعان 
به صورت مستقیم بر معماری اینترنت اشیا در کسب و کار بررسی کرد. 

یافته ها نشان داد ابعاد اصلی محیط شامل محیط اقتصادی، 
و  فرهنگی  محیط  سیاسی،  و  قانونی  محیط  فناوری،  محیط 
بازیگران شامل دولت )دولت قانون گذار،  ابعاد اصلی  اجتماعی، 
دولت ارائه دهنده، دولت کاربر(، ذی نفعان )ذی نفعان فروشندگان، 
سرمایه گذاران،  بازار،  جامعه(،  ذی نفعان  مشتری،  ذی نفعان 
چرخه  مؤلفه های  اتحادیه ها،  و  انجمن ها  شرکا،  و  همکاران 
پلتفرم،  رهبری،  رقابت،  مشارکت،  ساختار،  شامل  اکوسیستم 
اشیا در مدل  اینترنت  باز و معماری  نوآوری  تکمیل محصول، 
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کسب و کار با درنظر  گرفتن مدل بوم کسب و کار، معماری 7 الیه ای 
اینترنت اشیا در ارزیابی اکوسیستم نقش تعیین کننده ای دارند.

با وجود پیچیدگی و پویایی ]6[ مطرح در اکوسیستم، این مدل 
نشان داد که بازیگران چگونه عمل می کنند و چگونه می توانند با 
همکاری با یکدیگر در چرخه حیات اکوسیستم به تکامل برسند 
که این موضوع از چالش های اصلی پژوهشگران و تصمیم گیران 
است. در گستره محصوالت و خدمات و جهت دنبال کردن شهر 
هوشمند، خانه هوشمند، سالمت هوشمند و دولت هوشمند برای 
جامعه مورد مطالعه که معلوالن وکم توانان جامعه هستند، نیاز 
به توسعه کسب و کارهای اینترنت اشیا است؛ بنابراین بازیگران 
اصلی دولت در 3 نقشه به عنوان کاربر، تأمین کننده/فروشنده و 

قانون گذار معرفی شد. 

باتوجه به آنکه جامعه اقتصادی اکوسیستم ]10[ ضروری است 
دارند  تمایل  کنند،  هماهنگ  را  نقش های خود  و  توانایی ها  تا 
خود را با مسیرهای تعیین شده توسط یک یا چند بنگاه اصلی 
همسو کنند. جنبه مهمی که بنگاه ها برای تحلیل نقش خود 
در اکوسیستم اینترنت اشیا دارند، درک نقش راهبرد آن ها در 
مفهوم اینترنت اشیا ]2[ را نیز تعیین می کند. تعداد بازیگران در 
اکوسیستم، تعامالت زیاد و نیاز به تحول در تغییر الگوی تعامالت 
اکوسیستم،  هم افزایی  و  پویایی  درک  برای  می کند،  ایجاد  را 
و  فرهنگی  سیاسی،  و  قانونی  فناوری،  اقتصادی،  محیط های 

اجتماعی در مدل ارزیابی شد. 

نتایج نشان داد ارزیابی محیط های معرفی شده در مدل و ارتباط 
آن با بازیگران باعث می شود تا مدل های کسب و کار تغییر کنند و 
به طور تحول آفرینانه با نقش بازیگران در ارتباط هستند. از  سویی، 
چرخه حیات اکوسیستم با ویژگی های رهبری، پلتفرم نیاز  به 
پیش  فعال  شدن در توسعه منافع چندگانه ارتباط با مشتریان، 

تأمین کنندگان و حتی رقبا دارند ]40[. 

از ویژگی های اصلی اکوسیستم های کسب و کار، به هم پیوستگی 
سرنوشت شرکت ها، فرایندهای رقابت و فرایندهای همکاری ]23، 
41[ در چرخه حیات کسب و کار ]13[ است. مدل پیشنهادی 
تأکید دارد اکوسیستم، نقش های بازیگران در مدل های کسب و کار 
را به صورت هم گرا تأیید می کند. در این  میان هر کدام و همه 

بازیگران در اکوسیستم ارزش جدید خلق می کنند. 

نتیجه گیری

در نهایت، باتوجه به یافته های به دست آمده از مدل نهایی ارزیابی 
می شود  پیشنهاد  اشیا،  اینترنت  کسب و کار  مدل  اکوسیستم 
پژوهشگران نسبت  به تأیید اعتبار و روایی بیشتر این مدل از 
جنبه های مختلف )با توسعه ابعاد و شاخص ها( و توسعه ادبیات 
و مبانی نظری این مقاله که منتج به ارائه و خلق این مدل شد، 

اقدام کنند.  

پژوهش های آتی مشابه می تواند مبنای تدوین چشم انداز و 
نقشه راه اکوسیستم مدل های کسب و کار اینترنت اشیا باتوجه به 
مقتضای شرایط بومی کشور و شرایط صنایع انتخابی مورد مطالعه، 
توسط سیاست گذاران و حاکمیت باشد و در نهایت، به برنامه های 
راهبردی و عملیاتی تبدیل شود. پژوهش های آتی با جای گذاری 
مدل های مختلفی از سازه های مدل معماری اینترنت اشیا، مدل 
کسب و کار، بازیگران و محیط در راستای توسعه خدمات هوشمند، 
از جمله دولت هوشمند، شهر هوشمند، سالمت هوشمند، خانه 

هوشمند می تواند این مدل را تکمیل و تأیید کند. 

از سویی، سازمان های مرتبط همچون سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات، شهرداری ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
اجتماعی و وزارت علوم، تحقیقات و  امور  و  تعاون، کار  وزارت 
فناوری جهت عملیاتی سازی آن زمینه های الزم را فراهم کنند تا 
در راستای رشد و توسعه اینترنت اشیا و کسب  و کار اینترنت اشیا 
که در نهایت موجب رفع نیازهای مشتریان خاص )توان خواهان( و 

آحاد جامعه می شود، سیاست گذاری و برنامه ریزی صورت گیرد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این مقاله یک مقاله مروری سیستماتیک/فراتحلیل است و هیچ 
نمونه انسانی و حیوانی ندارد. هیچ مالحظات اخالقی در نظر گرفته 

نشده  است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه آیدا عقیلی آشتیانی با راهنمایی 
گروه  در  معتدل  محمدرضا  مشاوره  و  اشلقی  طلوعی  عباس 
مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اسالمی تهران، واحد علوم 

و تحقیقات است. 

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشتند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 

تشکر و قدردانی

پژوهش  این  در  که  افرادی  همه  از  مقاله،  این  پژوهشگران 
مستقل مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی می کنند. 

آیدا عقیلی آشتیانی و همکاران. مدل معادالت ساختاری اکوسیستم کسب و کار اینترنت اشیا در توان بخشی 
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