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 چکیده

در سال  در شهر تهران  يدر حوزه حمل و نقل شهر اءیاش نترنتیا ریتأثپژوهش حاضر با هدف 

  يپژوهش کاربرد یموضوع و هدف اصل تیپژوهش حاضر با توجه به ماه انجام شده است. 1396_97

متخصصین در حوزه اینترنت  جامعه تحقیق شاملاست.  یهمبستگ -یفیها توص داده يبوده و از نظرگردآور

با استفاده ازفرمول نفر است.  620که تعداد آنها  هاي تهران است  در شهرداري اشیاء در حوزه حمل و نقل، 

 قیتحق نیدر ا يریگ روش نمونهجامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند  نیا ينفر از اعضا 237کوکران تعداد 

. ساخته محقق است هاي پرسشنامه ها، داده آوري.ابزارگرداستفاده شده است تصادفی ساده  يریگ از نمونه

 يبا استفاده از روشها  ییآمده و روابدست  7/0بیشتر از   پرسشنامه ییایپا یکرونباخ جهت بررس يآلفا

)اس پی اس ها از نرم افزار داده لیوتحل هیگرفت. به منظور تجز رقرا دییسازه مورد تا ییمحتوا و روا ییروا

در تاثیر معنی داري   ءایاش نترنتیا کاربرد دهد ینشان م قیتحق هاي افتهیاستفاده شده است. SPSS18اس(

داري بر کاهش  اینترنت اشیاء تاثیر معنی به طوري که داشته است. شهر تهراندر   يحوزه حمل و نقل شهر

داري بر کاهش ترافیک در شهر  اینترنت اشیاء تاثیر معنی (، r=0.624)هزینه حمل و نقل در شهر تهران دارد

داري بر ارتقاء ضریب ایمنی  وسایل نقلیه در شهر تهران  اینترنت اشیاء تاثیر معنی (، r=0.841)تهران دارد

 r=0.618)داري بر کاهش مصرف سوخت در شهر تهران دارد ء تاثیر معنی اینترنت اشیا (، r=0.774)دارد

ء تاثیر  نت اشیااینتر (، r=0.759)داري بر کاهش آلودگی هوا در شهر تهران دارد ء تاثیر معنی اینترنت اشیا (،

 (. (r=0.544 داري بر کاهش تصادفات و مرگ و میر در شهر تهران دارد معنی

 

 اینترنت اشیاء، حمل و نقل، کاهش آلودگی هوا،ارتقاء ضریب ایمنی.: کلمات کلیدي

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


