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چکيده
در شروع هزاره سوم و نهادينه شدن ثبات در تغيير سازماني ،سازمانهاي بيشتري به اين واقعيت پي ميبرند که منبع
کليدي کسب وکار ،نه سرمايه و تجهيزات ،بلکه دانش ،اطالعات وايددههاسدت .از طرفدي خردرين پيشدرفتهداي عليدي و
تکنولوژيک در زمينه ارتباطات ،مخابرات ،ماهواره فن خوري اطالعات و...جامعه حيل ونقل را به عنوان شدريانهداي الدلي
اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي واجتياعي به شکل نويني متحول سارته است .اما سازمانها (بطور کلي) و لنعت حيل ونقل
در ايران ،کيتر از اين تحول بهره جسته و تا حدودي به لورت سنتي باقي ماندهاند .در اين مقاله ضدين مطالعده مدوردي
حيل ونقل جادهيي (گستره وسيع لنعت حيل ونقل در کشدور) ،تداثيرات فدن خوري اطالعدات بدر جنبدههداي گونداگون
مديريتي ،فني ،مالي و انساني سازمانهاي حيل و نقل ،بر اساس استانداردهاي موجود با يک نظدر سدنجي مدورد بررسدي
قرار ميگيرد و با توجه به بسط روز افزون فن¬خوري اطالعات در زمينه سيستمهاي حيل ونقدل هوشديند ( )ITSمانندد:
فالله سنجي و مکان يابي( ،)GIS,GPSهيچنين اهييت ويژه سازمانهاي حيدل ونقدل در توسدعه کشدور ،راهکارهداي
استراتژيکي در مقابله با ضعفها و چالشهاي موجود ،جهت تدوين و پيادهسازي خنها بدر مبنداي تجربيدات موفدي سداير
کشورهاي پيشگام ارائه ميشود .جنبه نوخورانه اين تحقيي مشخص نيدودن متغيرهداي تيثيرپد ير از اجدراي طدرع جدامع
فنخوري اطالعات (به طور راص) در لنعت حيل و نقل با استفاده از نظر ربرگان و نيز زمينههداي ززم جهدت اسدتقرار
سيستم هاي هوشيند در اين لنعت است .اين تحقيي به لدورت پييايشدي انجدام شدده و رود گدردخوري دادههداي خن
استفاده از پرسشنامه بوده است .سؤازت پرسشنامه هيگي بسته بوده و با استفاده از طيف ليکرت طراحي شده است .ايدن
سؤازت باتوجه به  4عامل تيثيرگ ار بر لنعت حيدل و نقدل تنظديم گرديدده اسدت .متغيرهداي پدژوهش شدامل ،متغيدر
اقتصادي و مالي ،متغير مديريتي ،متغير نيروي انساني ،متغير فني ،و سيستمهاي هوشيند است در ايدن مقالده سدعي بدر
بررسي متغيرهاي تيثيرپ ير از اجراي طرع جامع فنخوري اطالعات در سازمان حيل ونقل و پاياندههداي کشدور از ديددگاه
مديران خگاه و کارشناسان ربره در بخش فن¬خوري اطالعات سازمان هاي دست اندرکار حيل و نقل جادهاي است.

دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه اصفهان
مدرس دانشگاه اصفهان
مدرس دانشگاه بینالمللی امام خمینی

واژههاي کليدي :فنخوري اطالعات ،سيستمهاي هوشيند حيل ونقل ،متغيير فني ،مدديريتي ،اقتصدادي ومدالي ،مندابع
انساني.
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مقدمه
در عصر حاضر ،دانش محور اساسي تيام جنبههاي پيشرفت قرار گرفته و پديده جهانيشدن ،لنايع را به بهرهبدرداري
بهينه از اطالعات و برنامه ريزي بر مبناي خن در مسير رشد و توسعه رود جهت تسدهيل و سدازماندهي زنددگي بشدر وادار
نيوده است.در دنياي پيچيده امروز  ITبه عنوان کاربرديترين شکل به کارگيري دانش ،ضرورتي انکارناپ ير است .اين امر
اطالعات را به عنوان ،کازيي ارزشيند و وجه مشخصه سازمانهاي برتر مطدرع سدارته اسدت (Sanayei, A&Alavi,
).A.SH, 2004
لنعت حيل و نقل به عنوان شريان حياتي و حلقه اتصال مهم اقتصادي ،اجتياعي،فرهنگي و سياسدي هيدواره مدورد توجده
بوده است و نقش و حساسيت استراتژيک اين لنعت در ارائه ردمات ،متناسب با نيازهاي مختلف بخشهاي گوناگون جوامدع از
اهداف کالن سياستگ اران امروز کشورها است .از اين رو ،نحوه به کارگيري مدوثر تکنولدوژي و گدردد سديال اطالعدات در ايدن
لنعت از اهييت ويژهاي برروردار است ،زيرا عالوه بر اين که رود ،يکي از بخشهاي مهدم و زيربندايي محسدوي مديشدود ،بدر
بسياري از فعاليتهاي ديگر جوامع تيثيرگ ار است و امکان بهرهوري مناسب از استعدادهاي بالقوه کشدورها را فدراهم مديسدازد.
امروزه ،اگر چه اهداف اوليه جامعه حيل و نقل مشخصاً تغيير نکرده ،امدا پيشدرفتهداي تکنولوژيدک ،خن را بدا انقالبدي بدزر و
پيچيدگي عظيم مواجه سارته است .هيگام شدن با اين پيشرفتها به عندوان يدک الدل اجتنداي ناپ يرتوسدعه ،بده شدنارت،
بررسي وبرنامه ريزي منسجم عليي دستاندرکاران اين لنعت در هيه ابعاد خن در جهت تدوين ،اجدرا وارزيدابي اسدتراتژيهداي
نوين نياز دارد.
در ايران نيز لنعت حيل و نقل ،از ديرباز به لحاظ موقعيت اقلييي و استراتژيک کشدور ،بسدتر و زميندهسداز تحدوزت
بنيادي بوده است .افزايش جيعيت و پراکندگي سازمان هاي حيل و نقل از يدک سدو و نيداز بده افدزايش سدرعت ،سدط
کيفيت و بهرهوري و کاهش زمان ،هزينه و اتالف انرژي وشتاي فرخيندکسب مزيت رقابتي در توسعه اين لدنعت از سدوي
ديگر ،ايجاد سيستم هاي يکپارچه را به امري حياتي مبدل سارته و ضرورت بازنگري در اين لنعت و سازمانهاي وابسدته
به خن را در قالب اجراي يک طرع جامع و راهبردي فن¬خوري اطالعات بدراي پاسد گدويي بده رواسدتههداي مشدتريان و
ارضاي نيازهاي امروز و خينده خنها پيش خورده است.
در بين انواع رودهاي حيل و نقل (ريلي ،جادهيي ،لولهيي ،دريايي ،هوايي ،کابلي و )...در حال حاضر ،عيدده حيدل و
نقل در ايران از طريي زميني و در بخش جادهيي انجام مي شود که اين ،ردود بده شدرايط رداص جغرافيدايي و اقتصدادي
کشور بستگي دارد( .سازمان حيلونقل و پايانهها ،2831 ،ص.)12
در اين مقاله سعي شده است تا متغيرهاي تيثيرپ ير از اجراي طرع جدامع فدن¬خوري اطالعدات در سدازمان حيدل ونقدل و
پايانههاي کشور از ديدگاه مديران خگاه و کارشناسان ربره در بخش فن¬خوري اطالعات سازمانهاي دسدت انددرکارحيل و نقدل
جادهيي با انجام يک نظر سنجي و مطالعه وگردخوري دادههاي خماري کتابخانهايي مورد بررسي قرار گيرد.
بطور کلي حيل ونقل جادهيي را ميتوان ،بر حسب نوع ومسافت جابجايي تقسيمبنددي کدرد و يکدي از ايدن تقسديم-
بنديها ميتواند بصورت زير باشد.
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شکل-2تقسيم بندي حيل ونقل جادهايي بر حسب نوع ومسافت جابجايي

مباني نظري و پيشينه تحقيق
مطالعه اجيالي فعاليت هاي انفورماتيک کشور طي  83سال گ شته ،بيانگر وجود برري دشواريهاي مزمن بده عندوان
ميراث گ شته از يک سو و پارهاي نقاط روشن و اميدوارکننده از سدوي ديگدر اسدت .از جيلده نقداط قدوت مديتدوان بده
سرمايههاي انساني توانيند و متخصص ،رشد فزاينده سرانه خموزد ،تحقيقات ،ضريب نفدو  :کدامپيوتر ،اينترندت ،موبايدل،
اتوماسيون و سارت و گسترد شبکههاي فيبر نوري ،ماهواره و فراهمخمدن زمينه ايجاد تسهيالت و پشدتيباني از ندوخوري
بنيادي و کاربردي مرتبط با فن¬خوري اطالعات اشاره کرد .تصويب قوانين مرتبط با فن¬خوري و تيکيد بر فدن¬خوري بده-
عنوان يک اولويت و نياز کشور از طرف دولتيردان ،افزايش رشتههاي دانشگاهي در اين زمينه و ترويج فرهنگ بهرهگيدري
از اينترنت براي مقالد خموزشي ،تحقيقاتي ،لنعتي ،ردماتي و بازرگاني نيز نويدبخش زمينهاي مساعد براي استقرار يدک
شبکه يکپارچه در زمينه بهرهگيري مطلوي و مؤثر از فن¬خوري اطالعات در بخشهداي گونداگون و در خينددهاي نزديدک
است.
در بخش حيل و نقل جادهيي نيز سازمان راهداري و حيل و نقل جادهيي در راستاي بهدرهگيدري مدؤثرتر از ،ITطدرعهداي
اجرايي مهيي را در  3بخش به شرع جدول ( )2انجام داده است:

جدول -2طرعهاي اجرايي سازمان راهداري وحيل و نقل جادهاي در راستاي بهرهگيري از ITدر بخش حيل و نقل جادهاي
طرحهاي اجرا شده
راهاندازي پايگاه اطالعاتي Web-
GIS

کنترل ناوگان مسافري به کمک
سيستمهاي مکانيابي
سراسري()Offline GPS

طرح امداد رساني به حادثه ديدگان
تصادفات جاده ايي

تهيه و راه اندازي سيستم ترانزيت و
تردد از مرزها

رويکرد
اهداف
اسدددتفاده هيگددداني از اطالعدددات اين اطالعات در دو بخش فارسي و انگليسي بده
جيع خوري شده از راه ها و تيسيسات خدرس  www.iranroads.comقابدددددددددل
دسترس است.
جانبي.
با نصدب يدک عددد گيرندده مداهواره اي GPS
استفاده از اطالعات ضدبط شدده بدر روي رددودرو ،کليدده اطالعددات حرکتددي و ديگددر
کارت حافظده  GPSبدراي کنتدرل اطالعات ززم در روي کارت حافظه خن ريدره
ناوگان مسافربري و اتخا تصيييات ميشود و در موقع لزوم ميتوان اطالعات را بده
لورت گزارد مديريتي دريافت و کدل حرکدت
مديريتي
را بازسازي کرد
بهسددازي نظددام کيددکرسدداني بدده
حادثهديدگان و کاهش تلفات جداني
ناشي از حوادث و تصادفات جادهيي،
با توجه بده شدرايط و عوامدل مدوثر
درميددزان تلفددات جدداني ناشددي از
تصادفات
نظارت بر فرايند ترددهداي مدرزي و
ترانزيتي در راسدتاي تديمين حقدو
ملي

ايجاد يدک شدبکه ارتبداطي و برقدراري ارتبداط
منسجم بين ارگانهداي مدرتبط بدا تلفدنهداي
هيراه در جاده و تسهيل بدر قدراري ارتبداط بدا
پليس 223
ثبت ترددهاي مختلف انجدام شدده از مرزهداي
جددادهيددي و دريددايي ،تهيدده خمارهدداي ززم و
محاسبه عوارض متعلقه

جدول -2طرعهاي اجرايي سازمان راهداري وحيل و نقل جادهاي در راستاي بهرهگيري از ITدر بخش حيل و نقل جادهاي
طرحهاي اجرا شده
برگزاري دورههاي آموزشي IT
تخصصي

تهيه CDراهنماي راههاي ايران

پروژه تصويري پايانه مرزي (آستارا)
استفاده از تردد شمار راداري

رويکرد

اهداف
برطددرف نيددودن نيدداز کارکنددا kدر
برگزاري دورههاي خموزشي تخصصي جدادهيدي
زمينه  ITو خشنايي خنها با تحوزت
 ITدر حوزه راهداري و حيل و نقل
فدددنخوري اطالعدددات و ارتباطدددات
وسيستمهاي راه اندازي شده مرتبط

اين  CDقابليتهداي فراواندي مانندد بزرگنيدايي،
تسهيل فرخيند استفاده مؤثر افدراد و
حرکت روي نقشه ،تغيير مقياس و محاسبه فالله
ناوگان حيل و نقدل و مسدافربري از
را داراست و حاوي بانک اطالعداتي و ...مدورد نيداز
راههاي موجود کشور
ناوگانها و مسافران است.

نظددارت بددر فعاليددتهددا و ترددهدداي نصب دوربينهاي مورد نياز براي کنترل مدداوم
و نظارت بر فعاليتهاي پايانه
پايانه مرزي حساس و مهم خستارا
جيع خوري اطالعات از وضعيت رفت بددا نصددب و بهددرهبددرداري از سيسددتم مکددانيزه
و خمدددد رودروهدددا در محورهددداي RTMS

(مکانيزه) به کمک RTMS

شرياني و پر تردد

منبع http://www.rahiran.ir :22

اجراي طرع جامع فنخوري اطالعات 2در لنعت حيل ونقل بده هيکداري سدازمانهدايي مانندد :مخدابرات ،وزارت راه،
سازمان پايانهها ،شهرداريها ،راهداري ،پليس راه ،نيروي انتظامي ،هدالل احيدر ،وزارت بهداشدت ،گيدرر ،شدرکت هداي
مسافربري و حيل بار ،رودروسازان نياز دارد .در حيطه سياستگد اري و خمدوزد زيربندايي نيدز دانشدگاههدا ،خمدوزد و
پرورد و رسانهها ميتوانند کيک موثري به امور تحقيي و توسعه و فرهنگسازي حيل و نقل داشته باشدند .بدديهي اسدت
که مشکالت شبکه مخابراتي کشور نيز مهيترين مانع برسرراه تحقي شبکه جامع حيل ونقدل محسدوي مديشدود (منبدع
.)21
تکنولوژي ميتواند اثر قابل توجهي بدر يدک لدنعت داشدته باشدد .در ايدن ميدان تکنولدوژي اطالعدات بيشدترين پتانسديل
تاثيرگ اري را بر لنايع دارد و موجب کوچکتر و قدرتيند شدن حجم برنامهريزيها ميشود .زمانهداي تصديييم گيدري بددون
هيچ محدوديت زماني ومکاني حتي تا  233برابر افزايش مييابند.(Vannieuwenhuyse etal, 2003) .
تحليل دادههاي خماري در شارص لرف زمان و انرژي و هيچنين پيشنيازهاي ززم براي پيوستن به سدازمان تجدارت
جهاني ما را به اين سيت رهنيود ميسازد که بکارگيري فن خوري اطالعات در سازمانهداي حيدل ونقدل تدا حدد بدازيي
توانايي حل بحران اقتصادي ناشي از هزينه سنگين حيل ونقل را داراست .در اين ميدان بخدش حيدل ونقدل جدادهيدي از
بيشترين سهم برروردار است .برابر خمارموجود در سال 8/2 ،2833تا  2درلد از توليدات نارالص ملي بدر اثدر تصدادفات
جادهيي از بين رفته است که مويد اين تحليل ميباشد ] .[16هيچنين بر اساس تحقيقدات ارائده شدده از سدوي سدازمان
تجارت جهاني  WTOطوزنيتر شدن زمان سفر به ميزان يک روز بيشتر به معناي افدزايش  2/2برابدري هزينده اسدت و
متعاقبا يک روز تارير در واردات منجر به افزايش  2/3برابري هزينه در توليد نارالص دارلي ) (GDPمنجر رواهد شد.
مطالعات انجام شده در نتايج خمارگيري ملي بر روي سفرهاي ردانوار ،در کشدور بلژيدک در سدال  2111کده بديش از
03درلد جابجايي بار و 12درلد مسافرتهاي افراد در اين کشور بصورت جادهيي لورت ميگيرد ،بکارگيري ITدر قالب
پياده سازي ITSدر اين کشور ،کاهش مصرف سورت تا حدود  ،2/1هزينده ناشدي از جبدران رسدارات تصدادفات توسدط
شرکتهاي بييه تا 2/8و هزينه نگهداري راهها و ايجاد امنيت و اييني در خنها را تا  8/4برابر موجب شدد (منبدع  .)23بدا
توجه به مصرف بسياربازي سورت در ايران و نرخ بازي خمار تصادفات وتخلفات رانندگي (تلفات جاني تنها در سر لدحنه
تصادفات طي 23سال گ شته بيش از 242هزار نفر ،بوده که حدود  43درلد خن درون شهري است ،به بيان ديگدر بطدور
متوسط ميانگين هر ساعت  8نفر در کشور در تصادفات رانندگي جان رود را از دست ميدهند که  1نفر در هر ساعت خن
در جادهها است) (منبع  .)21بيشترين سهم جبران رسارات لنعت بييه در کشور در بخش حيل ونقل جدادهيدي اسدت.
بنابراين ،بهره گيري از ITدر اجراي طرع جامع فن خوري اطالعات ميتواند منافع اقتصادي فراواني را نيز به هيراه داشدته
باشد.
ارزيابي ميزان قابليتهاي فن¬آوري اطالعات موجود در ايران:
تکنولوژي اطالعات و ارتباطات  ICTدر دنياي امروز ،زيربناي ارتباط را بين اقشار مختلف جوامع در سطوع مختلدف و
در مناطي گوناگون جغرافيايي بدون محدوديت زماني ،مکاني و سياسدي بده وجدود خورده اسدت .روندد تحدوزت فلسدفي،
اقتصادي و ديدگاه هداي مربدوط ،در تداري جوامدع پيشدرفته در کندار روندد تحدوزت تکنولوژيدک در عرلده ارتباطدات و
فن¬خوري اطالعات به ايجاد زيربناي فرهنگي و نيازهاي عيني و واقعي در اين جوامع منجر شده است .پيادهسدازي طدرع
جامع فن¬خوري اطالعات در لنايع کشورهايي مانند کشور ايدران مسدتلزم ايجداد کليده زميندههداي فرهنگدي ،سياسدي،
. IT master plan.
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تکنولوژيک و خموزشي ،به عنوان پيشنياز است؛ در عين حال کليه ردمات نيز بايد متناسدب بدا سدارتار سدنتي و مددرن
جامعه قانوني شوند تا سرمايه گ اري بر روند ايجاد اين امکاندات قابدل توجيده باشدد و امکدان موفقيدت خن افدزايش يابدد.
نخستين برنامه انفورماتيک در ايران به  23سال پدس از خغداز بده کدارگيري کدامپيوتر در سدال ( 2822در برنامده پدنجم
عيراني) برميگردد که با اعتباري حدود  402ميليون ريال به اجرا درخمد( .احيدي ،علي.)2831 .
دزيل نقش دزيل مهم حيل ونقل هوشيند جادهيي کاز در چارچوي ردمات اطالعاتي بر مسافرت طي مقالدهاي بده قدرار
زير ارائه شده است:
 -1تغييرات در لنعت ،با ظهورمحصوزت لنعتي جديد و شيوههاي توزيع نوين شدامل توليدد بده هنگدام و توزيدع
نيروي انساني
 -2ظهور محصوزت وردمات جديد با ارزد افزوده بيشتر و به تبع خن پيدايش نيازمنديهاي حيل ونقلي جديد.
 -3تحوزت جغرافياي حيل و نقل ،در چند دهه گ شته در جهت نيازمنديهاي دنياي تجارت.
 -4توانايي اتي حيل و نقل جادهيي در تيمين نياز هاي تحليل شدده توسدط سدارتا ر توليدد و توزيدع و انعطداف
پ يري و قابل اعتياد بودن اين بخش از حيل و نقل.(Szeto, W,Y, 2005) .
 از جيله نقشهاي مهم  ITدر سازمانهاي حيل و نقل به مدوارد زيدر مديتدوان اشداره کدرد (Banister, D.
):Stead, D, 2004
 افزايش اييني و امنيت و کاهش سوان در حيل ونقل جادهيي در راستاي افزايش امنيت ملي ،بهبود مدديريت و
کنترل جادهها و بزرگراهها.
 بهبود رودهاي دسترسي به اطالعات بار ،مسافر ،ناوگان ،راننده و شرکتهاي حيل ونقل.
 بهبود رودهاي ارايه اطالعات و ردمات به شرکتهاي حيل ونقل ،مسافران و رانندگان.
 ارايه رودهاي بهينه ولول منابع درخمد سازمان و افزايش رشد اقتصادي.
 حفظ منابع زيست محيطي ،کاهش خلودگي و لرفه جويي در مصرف انرژي.
 اطالع دقيي ولحظه به لحظه از وضعيت هوا و شرايط جوي.
 انتقال اسناد و مدارر مربوط به حيل ونقل وبييه کاز ومسافر.
 کنترل محيوله و درجه حرارت مواد قابل اشتعال (نفت ،مواد شيييايي )....،ومحيولدههداي منجيدد شدده (مدواد
غ ايي،دارويي و )...از راه دور.
 دريافت گزارد و تعيين موقعيت رانندگان ووسائط نقليه و کنترل سرقت اتومبيلها.
 توسعه رودهاي مکانيزه پيش فرود بليط و تنظيم عرضه و تقاضا در رودها و زمانهاي مختلف.
 کنترل مصرف سورت ،مسافت طي شده ،ظرفيت استاندارد قابل حيل و برنامهريزي زمانبندي شده تعييرات.
 افزايش دسترسي به مناطي دور افتاده ،توسعه منطقهيي ،گسترد لنعت جهانگردي و به طور کلي تيدام اثدرات
مثبتي که در درازمدت بر اقتصاد نهاده ميشود.
متدولوژي  ITدر صنعت حمل ونقل:
مدل تيثيرات متقابل  ITو متغيرهاي مرتبط با لنعت حيل و نقل از نظر ديويد بانيستر و دومينک ستد به شکل زيدر
است که نحوه تيثير و تيثر هر متغير در ادامه خورده ميشود ):(Banister, D & Stead, D, 2004
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شکل -8تيثيرات متقابل  ITو متغيرهاي لنعت حيل ونقل

 -1متغير مالي و اقتصادي در صنعت حمل و نقل
لنعت حيل و نقل يک لنعت واسطه يي ،حساس ،استراتژيک و پوياي اقتصادي در بخش ردمات اسدت کده کداهش
هزينهها در خن ،بيشک رشد ساير لنايع ،افزايش سرانه نارالص ملي و توسعهيافتگي را به هيدراه دارد ( Mahjubetal,
 .)2005جابهجايي کاز ،مسافر ،مواد (اوليه ،لنعتي ،کشاورزي ،غ ايي ،دارويدي ،بهداشدتي ،شديييايي و ،)...ماشدينخزت،
تجهيزات ،محصوزت وارداتي ،لادراتي و ترانزيتي عوامل مهيي هستند که ميتوان خنها را در قالب شدارصهداي لدرف
زمان و انرژي تا سرحد امکان بهبود بخشيد ) . (McGeehin, p, 2000اين بهسازي را زمداني مديتدوان بدا متغيرهداي
قابل کنترل به لورت مداوم و مستير انجام داد که بتوان دانش و خگاهي را به ردمت انديشههاي راهبردي درخورد.
اقتصاد دانشمحور ،1امروز که دانش را پايه و اساس ،تهيه ،توليد ،توزيع و مصرف ميداند نيازمند لنعت حيدل و نقدل
قوي و هوشيند است تا با بهرهگيري از دانش روز ،هيگام ،هياهنگ و يکپارچه با ساير بخشها نيازهاي گوناگون و رداص
دنياي پرشتاي امروز را برخورده سازد .در اقتصاد دانشي ،واسطهها بايد ارزدافزا شوند و در حالي که بخش ردمات امدروز،
فزايندهترين شتاي رشد را دارد؛ اين ارزدافزايي ضريب بازتري را ميطلبد .هيان گونه که کر شد فدن¬خوري اطالعدات
کاربرديترين شکل دانش است که استفاده از خن در پيادهسازي شبکههاي يکپارچده ،کداهش هزيندههدا و لدرف زمدان و
انرژي ميتواند بسيار مفيد باشد). (Argentina, A. 2003
فن خوري اطالعات ،اقتصاد را دگرگون و کسب و کارها و مشتريان را متحول رواهدد کدرد .ايدن روندد چيدزي بديش از
بازرگاني الکترونيک ،پست الکترونيک يا پرونده الکترونيک و نوعي کسب فرلتهاي اقتصدادي الکترونيدک اسدت :اقتصداد
الکترونيک بسترساز عصر مجازي است که در خن سفرهاي الکترونيکي و مجازي جاي سفرهاي واقعي را رواهند گرفت.بدر
اساس کارکردهاي مختلف فن خوري اطالعات و ترکيب قابليتهاي خن ،با وجود سازمانهاي اطالعاتي و هيچنين تحليل و
هيگرايي اطالعات در تبديل ،پردازد و تبادل داده هدا ،زمينده طراحدي و بکدارگيري ندرم افزارهداي هوشديند در غالدب
سيستمهاي مکان ياي و موقعيت ياي به راحتي فراهم شده است که بيانگر پاسخگو بودن طرع جامع فن¬خوري اطالعدات
به عنوان نقش پشتيبان محور و استراتژيک در بهرهوري بازي سازمانهاي حيل ونقل از بعد اقتصادي است (هيان).

 -2متغير مديريتي در صنعت حمل و نقل
در گ ر از عصر اطالعات ،دانش اساس محوريت تيامي جنبههاي تحدول و پيشدرفت قدرار گرفتده اسدت و فدن¬خوري
اطالعات به عنوان کاربردي ترين شکل دانش ،ابزاري توانيند کننده در جهت تسهيل پيشبرد اهداف اقتصدادي ،اجتيداعي
). Knowledge Economy (KE
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و سياسي بشردر خمده است .به گونه اي که در چند دهه ختي عصر مجازي به واسطه تکنولوژي ارتباطدات ،هيانندد چتدري
تيامي فعاليتهاي روزمره انسان را در هر زمان ومکاني تحت پوشش قرار رواهد داد.اگدر تدا چندد سدال پديش فدن خوري
اطالعات به منزله ابزاري راص قابليت منحصر به فردي براي لاحبان کسب وکار ايجاد ميکرد؛ قابليتي کده مديتوانسدت
پيشرو بودن يک سازمان يا شرکت را در بازار تضيين کند ،امروز ديگر  ITعامل زير بنايي هرگونده توليددي اسدت کده در
کنار مواد رام ،سرمايه ،نيروي انساني و مديريت پنجيين عامل ضرور توليد محسوي ميشدود و نبدود هدر يدک از عوامدل
برشيرده مانع از هرگونه فعاليت ارزد افزا رواهد شد ).(Klem, R, 2004
اهييت  ITدر مديريت امروز بيش از پيش نيايان است IT .به عنوان يک توانيند ساز مديتواندد بده ارتقداي سيسدتم
مديريتي سازمانها منجر شود و اين کار با شنارت لحي مشتريان در قالب مهندسي مجدد  ،2شنارت لحي مشدتريان
در قالب مديريت روابط مشتري ،1شنارت برنامههاي لحي سازمان در قالب تخصيص لحي منابع سازمان  8و در قالدب
معياري الکترونيک و سازماني اطالعات براي طبقهبندي ،تفکيک راص حوزههداي مختلدف ويکپارچده سدازي اطالعدات و
فرخيندها انجام ميشود .به بيان ديگر  ITبا قابليدت هداي ردود مدديريت را در امدر برنامده ريدزي ،سدازماندهي ،کنتدرل،
هياهنگي ورهبري کيک ميکند و با تسهيل اين وظايف مديريتي و سودخوري برگشت سرمايه سازمانها را افدزايش مدي-
دهد و رضايت مشتريان را که عامل بقاي امروزه سازمانها است تامين مينيايد ).(Car, N, G 2003
 ITارمغان خور مديريت دانايي 4است .مديريت دانايي به عنوان سبک جديدي از مديريت اسدت کده مفهدوم بنيدادين
خن،گردخوري ،سازماندهي و توزيع اطالعات به کاربراني است که بدان نياز دارند ،مديريت دانايي بهسازي پيوسته اطالعدات
از راه تجزيه و تحليل دادهها و هيکاري با ديگران است .البته بايد توجه داشت که مديريت دانايي رود يدک ابدزار اسدت و
هدف نهايي سازمان محسوي نييشود .هدف نهايي ،افزايش هوشيندي سازماني و يا بهبدود بهدره هوشدي سدازمان اسدت
(هيان).
با توجه به محدوديتهاي موجود در سارتار مديريتي لنعت حيل و نقل IT.ميتواند رأل موجود در مدديريت امدداد،
سوان  ،حيل ونقل فو سنگين ،راهها ،جابجايي مواد رطرنار و ...را با پوشدش مدديريتي در زميندههداي خمدوزد ،اجدرا،
مهندسي ،تشويي و ارزيابي پر کند ) .(Guozhongetal, 2004در حال حاضر حيل و نقل کشور با مشکالت عديددهاي
نظير عدم هياهنگي ،فقدان يکپارچگي بين امور و زمان طوزني و غيرقابل قبول انجام وظايف و فعاليتها مواجه اسدت .از
اينرو در پاس به اين مشکالت توجه به استفاده از  ITدر سدازمان هداي حيدل ونقدل در چشدم اندداز رسديدن بده دولدت
الکترونيک و تحصيل اين هدف با توجه به گسترد وسيع و سارتار پيچيده دولت از قدمهاي بزر در ايدن راه محسدوي
ميشود .تعامل مديريت دانش محور و بهرهگيري از فن خوري اطالعات در شکل زير نشان داده شده است (هيان).
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. Enterprise Resourse Planning
)4. Knowledge Management(KM
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شکل -1تعامل مديريت دانش محور وبهره گيري از فن خوري اطالعات

 -3منابع انساني در صنعت حمل و نقل
متغيير نيروي انساني ارزد فو العادهاي در راهاندازي يک سيستم دارد اين متغير منبع اللي مجيوعه منابعي اسدت کده در
ارتيار مديريت منابع انساني قرار دارد .انسان به واسطه بررورداري از ويژگيهداي رداص کده ريشده در تفکدر و انديشده او دارد،
شرايط راص مديريتي را ايجاد ميکند و بر مديريت تاثير مستقيم دارد .بر رالف ساير مندابع (مدادي) کده بدي چدون و چدرا در
ارتيار مديريت سيستم قرار دارند وبه رودي رود تغييري را در سيستم ايجاد نييکنند ،متغيدر نيدروي انسداني قدادر بده ايجداد
تغيير در سرمايه مادي و ديگر سرمايهها است .به هيين دليل است که گردخوري نيرويهاي سرمايهيي بر اسداس الدل لياقدت و
شايستگي از مهيترين الول مورد نياز در سيستم است .براي مديريت مطلوي يدک سيسدتم بايدد خن را بده طدور مدداوم مدورد
تجديد نظر قرار داد و در اين راه بايد از مکانيزم بازرورد بهره گرفت .متغير نيروي انساني يک سيستم فرعي از مجيدوع سيسدتم
مديريت محسوي ميگردد .بررسي شرايط بازار کار ،تغيير و تحوزت اقتصادي ،تغيير سط دستيزدها ،قوانين کدار و اسدتخدام و
ساير مسائل پارامترهايي است که در متغير نيروي انساني مطرع ميشود .از سوي ديگر برنامهريزي لحي براي تحقي اهدداف از
پيش تعيين شده ميتواند نقش بسزايي داشته باشد در اين مورد بايد به تعليم و تربيدت در کندار يکدديگر توجده داشدت .يعندي
ضرورت وجود روحيه تعلي به سيستم و احراز تخصص و دانش نسبت به وظايف سيستم ،مدير را ملزم ميسازد تا ضين ارزيدابي
کارکنان ،نيازهاي خموزشي خنان را با توجه به اهداف سيستم شناسايي کند و امکدان بهسدازي را در راسدتاي خمدوزد کارکندان و
پرورد مديران نيروي انساني براي سازمان مهيا سازد تا شرايط بينش و بصيرت عيييتر ،دانش ومعرفت بازتر و تدوان و مهدارت
بيشتر در سازمان فراهم شود.
مدير مي تواند با در نظر گرفتن واکنش هاي محيط دارل و رارج سيستم ومقررات عيومي سازمان روند خمدوزد را در
سيستم نوين حيل ونقل مستقر و ميزان توفيي خن را در جهت بهسازي نيروي کار شاغل در سيستم ارزيابي کند (هيان).

 -4متغير فني در صنعت حمل و نقل
بطور کلي پياده سازي هر سيستيي نيازمند بسترسازي مناسب فني وسخت افزاري است سيستم جابه جدايي در لدنعت
حيل ونقل رصولا در بخش جادهيي داراي تجهزات فني بسياري است ) .(Donald, G. 1997وسائط نقليه شدامل :اندواع
رودروهاي باري وسواري ،راهها شامل :بزرگراهها ،خزادراهها ،پلهدا و عوارضديهدا ،تجهيدزات اييندي شدامل:عالئدم راهنيدايي
ورانندگي ،بازدارندههاي حريم راهها ،ادوات بهسازي ...،و امور رفاهي شامل هتلها ،رستورانها ،جايگداههداي سدورت گيدري،
پاسگاهها ...،از جيله عنالر فني در اين بخش به حساي ميخيند .بي شک تحول در لنعت حيل ونقل ارتقداي اساسدي ايدن
تجهزات را مطابي با استانداردهاي جهاني ميطلبد .شايد در سالهاي دهه  23با وجدود سدرمايههداي کدالن ملدي در کشدور
توسعه نيافتگي بسترهاي فني لنعت حيل ونقل يکي از مهيترين موانع رشد اقتصادي و روني چررده لدنعتي کشدور بدوده

باشد .امروزه استقرار نرم افزارهاي فني در بخش  ITمستلزم وجود تجهيزات مخابراتي پيشرفنه ،و خمدوزد نيروهداي انسداني
وابسته به اين سازمانهاي حيل ونقل است.
ايجاد سخت افزارهايي مانند :شبکه ،ماهواره ،فرستنده و گيرندههاي موقعيدت يداي ،تجهيدزات ديجيتدالي وپيشدرفته پلديس
وکيوسکهاي اطالع رساني ...،و نرم افزارهاي ززم و هياهنگ با ساير بخشهاي ردماتي در راستاي نيازهاي موجود و مطدابي بدا
استانداردهاي بيناليللي ضروت دارد .هيچنين استفاده از اتوماسيون مرتبط با فنخوري اطالعات در زمينه شناسايي دقيي مندابع
وظرفيتهاي موجود ،مانند تهيه کارتهاي هوشيند :شناسايي رانندگان ،و اندازهگيري و کنترل مصرف سورت و ندرم افزارهداي
کنترلي ديگر مانند گواهينامه ديجيتالي ،ار الکترونيک عوارض ،تردد شيارهاي ديجيتالي ،دوربينهداي مددار بسدته پيشدرفته،
تجهيزات کنترل از راه دور حيل ونقل ،وسايط فو سنگين ،رطرنار و ترانزيتي.....و اطالع رساني لحظه به لحظه :وضعيت راهها،
رزرو بليط ،لدوربار نامه الکترونيک ،و..از جيله ضروريات است ).(Hallenbeck, M & McCormack, B, 2003

 -3روش تحقيق
اجيال متدولوژي تحقيي و مؤلفههاي مرتبط با خن در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( -)2مؤلفههاي رود اجراي پژوهش
شرح
مولفهها
نوع پژوهش
توصیفی  -پیمایشی
جام عه آ ماری مدیران و مراج عان و
کارشناسان صنعت حمل و نقل جادهییی
جامعه آماری و حجیین نمونییه 111نفییر شییامل 21
مدیر 11،م عاون و 33کار شناس بوده
است.
روش به دست روایي پرسشنامه با نظیر خیوا ي از
کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و
آوردن
جهییت تأیییید پایییاني آن از ییری
اعتبار و
آل فاي کرون باخ ا ستفاده شد و ری
پايايی
آل فا  1/910بوده ا ست که ن شان از
ابزار
پایایي باالی پرسشنامه دارد.
آزمون  Chi-Squareومقایسه مییانگین یا
بوده است ابتیدا شیاخ یاي توصییفي
روش تحلیل
محا سبه گرد ید و سپس از طر یق تحل یل
دادهها
آ ماري ،عوا مل تاثیر گذار فن آوري
اطالعات بر متغیر ای صنعت حمل و نقل
کشور مورد بررسي قرار گرفت.
روش نمونه
روش نمو نه گ یري سی ستماتیک طب قاتي
گیری
و تصادفي مورد استفاده قرار گرفت.

در اين تحقيي متغيرهاي تيثيرپ ير از اجراي طرع جامع فن خوري اطالعات در لنعت حيل و نقدل و نيدز زميندههداي
ززم براي استقرار سيستمهاي هوشيند در اين لنعت بررسي ميشود ،سؤازت عيده تحقيي به قرار زير است:
 خيا فنخوري بر متغير مالي و اقتصادي در لنعت حيل و نقل تيثيرگ ار است؟
 خيا فنخوري بر متغير فني در لنعت حيل و نقل تيثيرگ ار است؟
 خيا فنخوري بر متغير مديريتي در لنعت حيل و نقل تيثيرگ ار است؟
 خيا فنخوري بر متغير انساني در لنعت حيل و نقل تيثيرگ ار است؟
 در اين سؤازت متغير مستقل و متغيرهاي مدالي ،مدديريتي ،انسداني ،فندي در لدنعت حيدل و نقدل بده عندوان
متغيرهاي وابسته در نظر گرفته شدهاند.
روش گردآوري دادهها
دادههاي اين تحقيي با استفاده از پرسشنامه جيعخوري شده است .سؤازت پرسشنامه عيوماً بسته بوده و با استفاده از
طيف ليکرت طراحي شده است .اين سؤازت باتوجه به  4عا مل تيثيرگد ار بدر لدنعت حيدل و نقدل تنظديم شدده اسدت.
متغيرهاي پژوهش شامل ،متغير اقتصادي و مالي (شامل کليه عوامل هزينه يي باتوجه به شارص لدرف زمدان و اندرژي)،
متغير مديريتي (کليه سيستم هاي مديريتي مؤثر در فرخيندهاي برنامه ريزي ،اجرا و ارزيابي لنعت حيدل و نقدل) ،متغيدر
نيروي انساني (شامل کليه نيروهاي انساني اعم از حرفهيي ،فکري و تخصصي و توانيندديهداي مدؤثر در لدنعت حيدل و
نقل) ،متغير فني پاس دهندگان (شامل کليه تجهيزات سختافزاري حيل و نقل و سيستمها و شبکهها و تکنولوژي مدؤثر
در سيستم حيل و نقل هوشيند) بوده است .سيستمهاي هوشيند (استفاده از تکنولوژي پيشرفته اطالعدات و شدبکههدا و
تجهيزات مخابراتي جهت بهسازي حيل ونقل) متغيري است که تيثير خن بر چهدار متغيدر برشديرده سدنجيده مديشدود.
شارصهاي توليفي پاس دهندگان شامل جنس ،سن ،ميزان تحصيالت ،تجربه کاري و پست سازماني خنها بدوده اسدت.
از نظر فني در اين پژوهش  21سؤال مطرع گرديده است .براي ابعاد اقتصادي و مديريتي  22سؤال و بعد نيدروي انسداني
 24سؤال در نظر گرفته شده است.
حجم نيونه 233نفر شامل  13مدير 20،معاون و 18کارشناس بدوده اسدت کده بدا رود نيونده گيدري سيسدتياتيک
طبقاتي و تصادفي انتخاي شدهاند.
روش تحليل دادهها.
در تحليل دادهها از خزمون کاي د دو و مقايسه ميانگينها استفاده شده است .در اين راستا ابتدا شارصهاي تولديفي
محاسبه شد و سپس از طريي تحليل خماري ،عامل تاثير گ ار فن خوري اطالعات بر لنعت حيل ونقل کشور مورد بررسدي
قرار گرفت.
روايي پرسشنامه با نظر رواهي از کارشناسان مورد تيييد قرار گرفت و جهت تيييد پايايي خن از ضريب خلفداي کرونبداخ
استفاده شد و از خنجا که ضريب خلفا  3/133بود ،نشانگر خن است که پرسشنامه از پايايي بازيي برروردار بوده است.
نتايج تحليل دادهها

الف :از نقطه نظر مالي واقتصادي
بر اساس تجزيه و تحليل دادههاي نظرسنجي انجام شده از نقطه نظر مالي و اقتصادي امکان پيادهسازي سيسدتمهداي
هوشيند و شبکه يکپارچه اطالع رساني ،کنترل هزينه نگهداري و توسعه راهها ،تاثير بر ميزان افزايش بهره وري سدازمان-
هاي حيل ونقل و تاثير بر رشد سرمايهگ اري و رضايت مشتريان «متوسط تا زياد» بوده اسدت .کداهش ندرخ تصدادفات و
جبران رسارات بييهيي ،کاهش مصرف سورت ،کاهش هزينههاي ناشي از ترافيک واتالف وقت ،کاهش هزينه دسترسدي

و ارائه ردمات به مشتريان وکاهش چرره زماني توليد وعرضه محصوزت در سط کشور «زياد تا ريلي زياد» و تداثير در
بهبود پشتيباني تجارت الکترونيک 8و توريسم الکترونيک ،4کاهش هزينه حالل از برقراري امنيدت در راههدا و زيدانهداي
ناشي از خلودگي محيط زيست از نقطه نظرمالي واقتصادي «کم تا متوسط» ارزيابي شده است.
جدول -1نتايج تحليل دادهها از نقطه نظر مالي و اقتصادي
مؤلفههاي مورد بررسي
امکان پيادهسازي سيستمهاي هوشيند و
شبکه يکپارچه اطالعرساني در سازمانهاي
حيل ونقل از نظر مالي واقتصادي
کنترل هزينه نگهداري وتوسعه راهها
کاهش هزينه دسترسي و ارائه ردمات به
مشتريان در نقاط مختلف
کاهش نرخ تصادفات و جبران رسارات بييه
کاهش هزينه حالل از ترافيک واتالف وقت
کاهش مصرف سورت
تاثير برميزان افزايش بهره وري سازمانهاي
حيل ونقل
کاهش زيانهاي اقتصادي ناشي از خلودگي
محيط زيست
تاثير بربهبود پشتيباني تجارت و جهانگردي
الکترونيک وe-businessوe-truism
کاهش هزينه حالل از برقراري امنيت در
راهها
کاهش چرره زماني توليد و عرضه
محصوزت در سط کشور
تاثير بر رشد سرمايهگ اري در لنعت حيل
ونقل

نسبت
پذيرش
فرضيه

درجه
آزادي

آزمون کاي ـ
دو

0.000

3

19.414

0.000

3

25.759

0.005

3

11.172

0.007
0.067
0.001

3
3
3

12.241
7.143
16.931

0.046

3

8.000

0.044

4

9.769

0.188

4

6.148

)(0.050

3

7.815

0.001

4

19.793

0.005

3

11.100

 ITبر متغيير اقتصادي لنعت حيل ونقل موثر است ()p=0.095

ب :از نقطه نظر مديريتي
بر اساس تجزيه وتحليل دادههاي نظر سنجي انجام شده از بعد مدديريتي بدا بهدرهگيدري از  ITامکدان پيداده سدازي
سيستمهاي پيشرفته مديريت نظير سيستم اطالعات مديريت ،2برنامدهريدزي مندابع بنگداه ،1مدديريت روابدط مشدتري 0و
مهندسي مجدد فرايند کسب و کار 3در سازمانهاي حيل و نقل جادهيي ،توسدعه بنيدادين مدديريت داندش محدور ،تداثير
برميزان کارايي و اثر بخشي سازمانهاي حيل ونقل «متوسط تا زياد» بوده است .گسدترد وافدزايش سدرعت در تصدييم
3
4
5
6
7
8

e-business
e-turism
)Management Information System (MIS
)Enterprise Resource Planning (ERP
)Customer Relationship Management (CRM
)- Business Process Reengineering (BPR

گيري مديريت ،افزايش بهره هوشي سازمان ،بهبود سارتار سازماني و افزايش انعطاف پد يري سدازماني «زيداد تدا ريلدي
زياد» و کيک به تشخيص نقاط ضعف و قوت سازمانهاي حيل ونقل «متوسط تا زياد» ارزيابي شده است :ضيناً تداثير بدر
سرعت رسيدگي به شکايات و تقويت چرره بازرورد ،تاثير بر تاثير بر اجراي بهتر شدن نقش مدديريت مشدارکتي و نظدام
پيشنهادها و ارتقاي سط استانداردهاي سازماني «کم تا متوسط» بوده است.
جدول -8نتايج تحليل دادهها از نقطه نظر مديريتي
مؤلفههاي مورد بررسي

نسبت پذيرش
فرضيه

درجه
آزادي

آزمون
کاي ـ دو

امکان پياده سازي سيستمهاي پيشرفته
مديريتي در سازمانهاي حيل و نقل جادهيي
توسعه بنيادين مديريت دانش محور
20.320
4
0.020
بهبود سارتار سازماني
14.160
3
0.009
گسترد وافزايش سرعت در تصييم گيري
9.291
4
0.066
مديريت
تاثير برميزان کارايي و اثر بخشي سازمانهاي
10.113
3
0.060
حيل ونقل
جدول -3نتايج تحليل دادهها از نقطه نظر مديريتي (ادامه)
آزمون
درجه
نسبت پذيرش
مؤلفههاي مورد بررسي
آزادي کاي ـ دو
فرضيه
افزايش بهره هوشي سازمان
14.117
3
0.000
تاثير بر اجراي بهتر شدن نقش مديريت
11.070
3
0.024
مشارکتي و نظام پيشنهادها
ارتقاي سط استانداردهاي سازماني
4.912
4
0.050
تاثير بر افزايش سرعت رسيدگي به شکايات و
9.115
3
0.078
تقويت چرره بازرورد
کيک به تشخيص نقاط ضعف و قوت
4.002
3
0.152
سازمانهاي حيل ونقل
افزايش انعطاف پ يري سازماني
20.411
4
0.000
0.100

3

22.311

 ITبر متغير مديريتي در لنعت حيل ونقل تاثير گ ار است ))p=0.090

ج :از نقطه نظر منابع انساني
بر اساس تجزيه وتحليل دادههاي نظر سنجي انجام شده از نقطه نظر متغير منابع انسداني بهدرهگيدري از نيدرويهداي
انساني متخصص ،1تاثير بر کاهش رطاهاي انساني ،افزايش مستندسازي و شناسايي دقيي منابع انسداني ،تداثير برافدزايش
امکان برنامه ريزي بهتر منابع انساني ،تاثير بر افزايش ميزان دقت ارزيدابي عيلکدرد کارکندان سدازمانهداي حيدل ونقدل
وافزايش کيفيت خموزد ،خگاهي و اطالع رساني به هنگام و تاتير بر نحوه استخدام کارکنان «متوسط تا زياد» ارزيابي شده
). Human Restores Professional (HRP

9

است .بهبود تواناييها و قابليت نوخوري و تاثير بر بهرهوري نيروي انساني «زياد تا ريلي زياد« و تداثير بدر ايجداد پويدايي و
انگيزه در کارکنان ،تفويض ارتيار بيشتر به کارکنان ،افزايش رضايت شغلي کارکنان ،افدزايش رضدايت شدغلي کارکندان و
افزايش مزايا و دستيزدها «کم تا متوسط» بوده است.
جدول -4نتايج تحليل دادهها از نقطه نظر منابع انساني
مؤلفههاي مورد بررسي
تاثير بر افزايش ميزان دقت ارزيابي عيلکرد
کارکنان سازمانهاي حيل ونقل
تاثير برافزايش امکان برنامهريزي بهتر منابع
انساني
تاثير بر بهرهوري نيروي انساني
تاثير بر کاهش رطاهاي انساني
تاثير بر افزايش مستند سازي و شناسايي
دقيي منابع انساني
تاثير بر ايجاد پويايي و انگيزه درکاران
بهبود تواناييها و قابليت نوخوري
تاتير بر تفيض ارتيار بيشتر به کارکنان
افزايش کيفيت خموزد ،خگاهي و اطالع
رساني به هنگام
تاثير برافزايش رضايت شغلي کارکنا ن
تاتير بر نحوه استخدام کارکنان
بهرهگيري از نيرويهاي متخصص
تاثير بر افزايش مزايا و دستيزدها
اشتغال زايي در لنعت حيل ونقل

نسبت
پذيرش
فرضيه

درجه
آزادي

آزمون کاي ـ
دو

0.015

3

12.333

0.055

3

7.600

0.043
0.034

3
3

8.133
8.667

0.004

4

15.333

0.001
0.000
0.001

3
3
4

15.600
47.733
17.667

0.003

4

16.345

0.024
0.003
0.303
0.006
0.572

3
4
3
3
3

9.429
16.286
3.640
12.286
2.000

 ITبرتوسعه متغير منابع انساني در لنعت حيل ونقل تاثير گ ار است)) p=0.000

د :از نقطه نظر فني
بر اساس تجزيه وتحليل دادههاي نظر سنجي انجام شده از نقطه نظر متغير فني ارتقاي سط کيفي و کيدي رددمات
رفاهي ،افزايش دانش فني سازمان هاي حيل ونقل ،تاثير بر شناسايي نقاط حادثه ريز ،افدزايش خسدايش و راحتدي سدفر،
کاهش سوان ناشي از رطاي غير انساني ،تاثير بر ارتقاي سط استانداردهاي فني کشور ،افزايش سرعت رددمات رسداني
فني ،افزايش دقت خمارهاي فني لنعت حيل ونقل ،بهبود رودهاي دسترسي بده اطالعدات بدار ،مسدافر و ناوگدان حيدل
ونقل ،افزايش دقت و نظارت پليس در کنترل از راه دور ،تشخيص دقيي و پيگيري رانندگان متخلف ،کوتاهتر شددن زمدان
تشريفات سازمانهاي حيل ونقل ،کاهش قاچا کاز ،مواد سورتي و ،..تسريع بارگيري در پايانههاي حيدل بدار ،افدزايش
سط کيفي و کيي ردمات حيل ونقل گيرکي ،ارتقاي استانداردهاي توليد ردودرو توسدط رودروسدازان ،فدراهم خمددن
امکان انتخاي کوتاه ترين مسيرجابهجايي ،امداد رساني هوشيند در سوان جدادهيدي ،تغييدر در شديوههداي حيدل ونقدل
«متوسط تا زياد» ارزيابي شده است و امکان پياده سازي سيستمهاي GISو« ،GPSزياد تا ريلي زياد» است.

جدول -2نتايج خزمون فرضيههاي تحقيي از نظر فني
مؤلفههاي مورد بررسي
افزايش دانش فني سازمانهاي حيل ونقل
ارتقاي سط کيفي وکيي ردمات رفاهي
تاثير بر شناسايي نقاط حادثه ريز
بهبود رودهاي دسترسي به اطالعات بار،
مسافر و ناوگان حيل ونقل
افزايش خسايش و راحتي سفر
کاهش سوان ناشي از رطاي غير انساني
تاثير بر ارتقاا سط استانداردهاي فني کشور
افزايش دقت خمارهاي فني لنعت حيل
ونقل
تاثير بر افزايش دقت و نظارت پليس در
کنترل از راه دور

نسبت
پذيرش
فرضيه
0.27
0.015
0.014

درجه
آزادي

آزمون کاي ـ
دو

2
4
2

7.2
12.333
8.6

0.004

3

13.069

0.009
0.001
0.011

3
4
4

11.69
18.333
13.000

0.006

4

14.5

0.012

4

12.897

جدول -2نتايج خزمون فرضيههاي تحقيي از نظر فني (ادامه)
مؤلفههاي مورد بررسي
امکان پياده سازي سيستمهاي  GISو
GPS
تشخيص دقيي وپيگيري رانندگان متخلف
تاثير بر کوتاهتر شدن زمان تشريفات
سازمانهاي حيل ونقل
کاهش قاچا  :کاز ،مواد سورتي و،..
تسريع بارگيري در پايانههاي حيل بار
افزايش سط کيفي وکيي ردمات حيل
ونقل گيرکي
ارتقاي استانداردهاي توليد رودرو توسط
رودروسازان
فراهم خمدن امکان انتخاي کوتاه ترين
مسيرجابه جايي
امداد رساني هوشيند در سوان جادهيي
تغيير در شيوههاي حيل ونقل
 ITبر متغير فني در لنعت حيل ونقل تاثير گ ار است)) p=0.353

نسبت
پذيرش
فرضيه

درجه
آزادي

آزمون کاي ـ
دو

0.003

2

11.862

0.577

1

0.310

0.002

2

12.8

0.008
0.014

2
4

9.586
12.552

0.000

3

18.586

0.004

3

13.467

0.152

2

3.769

0.003
0.001

3
4

14.000
18.759

نتيجهگيري و پيشنهادها
با توجه به مطالعه لورت گرفته و شناسايي متغيرهاي تاثيرگ ار فن¬خوري اطالعات بر لنعت حيل و نقدل و تحليدل
نتايج مطالعه توليه ميشود که به روند استقرار سيستمهاي هوشيند در کشدور شدتاي بيشدتري داده شدود و بسدترهاي
اجراي خنها مهيا گردد .در اين ارتباط چند پيشنهاد ديگر به قرار زير ارائه ميشود.
 بازنگري و الالع ضوابط ارايه ردمات ويژه در حيل ونقل مسافر
 پيگيري اجراي طرع ارتقاي سط ردمات در پايانههاي بار و مسافر و پايانههاي مرزي
 ايجاد بسترهاي مناسب براي ح ف محدوديت فعاليتهاي شرکتها
 زمينهسازي تسهيل تردد کاميونها واتوبوسهاي ايراني در ساير کشورها و کاهش هزينه خنها
 اجراي طرع جامع فن¬خوري اطالعات در بخشهاي ديگري نظير پست ،گيرر و ...که ارتباط مستقيم بدا حيدل
ونقل دارند.
 الگو برداري از کشورهاي پيشرفته در لنعت حيل و نقل با توجه به زمينههاي فرهنگي و اجتياعي کشور
 ايجاد مينوعيت فعاليت براي رودروهاي فرسوده و کاهش معيار عير مفيد رودرو از 13سال تا  2سدال و اعيدال
استانداردهاي يورو 1ويورو 8
در اين راستا اگرچه رشد اقتصادي ارتباط نزديکي با حيل ونقل دارد ،با اين حال گسترد زيربناها ،به تنهدايي نيدي-
تواند توسعه منطقهيي را تضيين کند .بنابراين ابزارهاي اقتصادي و اجتياعي بايد به لورت هياهنگ وهيزمان بکار گرفته
شوند.
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