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 چكیده
طبقه مرفه هر  انیم روزروزبه دیجد یهایفنّاورو آمدن  هاسال باگذشتخانه هوشمند به بازار عرضه شد و  ینوآور یالدیم 1966 از سال

 یرفاه ،یرمانند الکچ یمختلف یهاگاهدیبا د که از آن شدهلیتبد یدیبه موضوع جد رانیخانه هوشمند در ا مسئله. افتیجامعه گسترش 

 یایکاربردها و مزا ها،یژگیا با وتوانسته مخاطب ر شودیخانه هوشمند بازگو م غاتیآنچه در تبل واقعاً ای. اما آشودیم ادی یالزام یحت ایو 

ه نظرات با پرسشنام . ابتدامیموضوع در بازار هدف خودمان هست نیا یبرا یبه دنبال جواب قیتحق نی. ما در اریخ ایآن آشنا کند  یبالقوه

 تیمشغول به فعال نهیمز نینفر خبره که در ا 5. سپس از میدیدانششان از خانه هوشمند پرس یرا درباره مندشبالقوه خانه هو انیمشتر

اده از ا با استف. در انتهستیاز خانه هوشمند چ انیدرباره دانش مشتر یموردبررس یهانهیشد که نظرشان در زم دهیهستند، پرس

ن و دانش نظرات خبرگا انیم ینادارتفاوت مع ایآ مینیکه بب میپرداخت یآمار یهاداده یدبنو جمع یبه بررس SPSS اکسل و افزارهاینرم

 انیترن و دانش مشت خبرگانظرا انیم یادیز ارینشان داد که در اکثر موارد تفاوت بس جینتا. ریخ ایاز خانه هوشمند وجود دارد  انیمشتر

 سهیدر مقا دنظرمور ییایغرافجعدم استقبال از خانه هوشمند در منطقه  یهاعلتاز  یکی تواندیتفاوت م نیاز خانه هوشمند وجود دارد و ا

 باشد. گریبا مناطق د

 

 SPSS - خانه هوشمند یکاربردها - خانه هوشمند یایمزا - خانه هوشمندهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
مواجه  یلیفس یهاکمبود آب و سوخت ازجمله یاریبا مشکالت بس یکه جوامع بشر یو در دوران یاقتصاد کنون طیدر شرا

 ا توجه بهباست.  یرژدر مصرف ان ییجوبحث صرفه نده،یآ یهانسل یمنابع کشور برا یدار راثینجات و م یهااز راه یکیاست، 

توجه  ،یو تجار یکل کشور توسط بخش خانگ موردنیاز یدرصد از انرژ 40و مصرف حدود  یلیفس یمنابع انرژ تیمحدود

 [1] .برخوردار است یخاص تیبخش از اهم نیدر ا یمصرف انرژ سازیبهینه منظوربهمختلف  یهاوشربه

در  خصوصبهو  دیجد یهاخانه یدر تمام تدریجبهنوظهور که  فنّاوریتاکنون نام خانه هوشمند به گوشتان خورده.  حتماً

 خانگیلوازم نیاول عنوانبه هایخچال نیاول 1920تا  1900 هایسالدر  ی. وقتخوردیلوکس شهر به چشم م یهاآپارتمان

 خانگیلوازم نیبرسد که هم یبه حد فنّاوری یکه مدت کوتاه کردیفکرش را م یسکمتر ک افتند،یها راه مدرن به داخل خانه
                                                         

 راهبرد شمالدانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،  -1

 راهبرد شمالدانشگاه ، ی صنایعدانشجوی کارشناسی ارشد مهندس -2
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 هاساختمانامروزه  از مشکالت آنان باشد. یاریبس راهگشایبتواند  یو حت شدهتبدیل هاانسان یاز زندگ یمدرن به قسمت مهم

ساختمان هوشمند، ارتباط  كی دهی. ارندیگیو از آن بهره م دهندیوفق م فنّاوریخود را با  هاآنتند. هس فنّاوریاز  ایگونهخود 

 [1]دهد. یرو قرار م شیو ارتباط راه دور را پ تیرینظارت، مد ت،یامن ،ینورده ،یدسترس انیم یوستگیو پ

از  یمهم قسمت اکنونهمخانه هوشمند است.  یابیبه جهت بازار غاتیآن را مطرح کرد، نحوه تبل توانیکه م یمورد بعد

 این است غاتیوع از تبلن نی. علت اودشیانجام م سازنده ساختمان ایبا مالك  یمذاکره حضور صورتبهخانه هوشمند  غاتیتبل

 یاقالهاران در مو همک لسونیو یکنند. چارل دایپ ییاست تا افراد با آن آشنا ازینبوده و  یدیجد دهیکه خانه هوشمند هنوز پد

 نیا جینتا [2] خصوص دارند. نیدر ا یکم اریدرصد افراد اطالعات بس 32منتشر کردند، نشان دادند که  2017که در سال 

 .میکن فادهو بازار هدف خودمان است رانیدر ا  قیتحق نیما را بر آن داشت تا از ا ینظرسنج

 

 خانه هوشمند شیدایپ خچهیتار -2
 نیاول ،پذیرفتیمانجام  یو سنت یدست صورتبهکارها  یکه هنوز تمام یالدیم ستمیقرن ب نیآغاز هایسالدر 

لباس  یهابند نیگزیجا هاکنخشكرا به عهده گرفتند ،  هانانگرم کردن  فهیتسترها وظبه بازار آمدند،  یخانگ یهاخچالی

رد موا نیا یاز کلمه هوشمند برا استفاده احتماالً. پر کردندرا  شوییرخت هایتشتها و حوض یجا هاییشوشدند و لباس

 یعنیعد بند سال زمان زده شد. چ نیدر هم هاانسان یبه سبك مدرن برا یچندان جالب و درست به نظر نرسد اما جرقه زندگ

 ای ییت غذاکه قادر بود دستورا  (ECHO IV) اکو ای وی شد به نام یمعرف یدستگاه 1967و  1966 هایسال نیدر ب

 ستمیس یرو یکنترل اندک را خاموش روشن کند و خانگیلوازممحدود  صورتبهکند،  رهیرا در خود ذخ دیخر یهافهرست

 ام دهد.انج هیتهو

رو که  شیپجاده  در کتاب یدانست. و کروسافتیمالك ما س،یگ لیمتعلق به ب توانیخانه هوشمند جهان را م نیاما اول

در کنار  ال حاضرخانه در ح نیداده است. ا حیخود توض ندهیکامل در مورد خانه آ اتیچاپ شد با جزئ یالدیم 1995در سال 

در  زیراحل ساخت آن نمساحت دارد و م مترمربع 6100و حدود  شدهواقع نایدر مد تلایاز شهر س رونیواشنگتن در ب اچهیدر

 .دیرس انیبه پا یالدیم 1997سال 

 

 تعریف خانه هوشمند -3
ها، نگیکپار ،خودکار یها. دربمیاروزمره خود داشته یرا در زندگ هوشمند سازیاستفاده از  یما تجربه یهتقریباهم

از  فراتر یزیچمنظورمان  میکنیصحبت از خانه هوشمند م یها و ... . اما وقتکنترل موتیگاز، راجاق مریدار، تازنگ یهاساعت

ور از راه د توانیمرتبط که م یهاو دستگاه یخانگحسگرها، لوازم ،یمجهز به شبکه ارتباط ستیخانه هوشمند خانه ا .هاستاین

ا رساکنانش  یازهاین تواندیم یخانه با انجام خدمات نیرا کنترل کرد. ا آن یحت ایداشت  یبر آن نظارت کرد، به آن دسترس

خانه مستقل،  كی، مثالعنوانبهاز سکونت اشاره کند،  یممکن است به هر شکل "خانه هوشمند". در اصل، اصطالح دهدپاسخ 

فراد و امکان  صیتشخ یتند که براهس ییحسگرها ابزارها ف،یتعر نی. در اچندطبقهواحد در آپارتمان  كی ایآپارتمان،  كی

 [1].شوندیباز( استفاده م یهاپنجره ،یدما، مصرف انرژ ند)مان هاتیها در مورد وضعداده یآورجمع ای اءیاش

اند تا شبکه شده باهماست که  ییهاو دستگاه خانگیلوازمها، رابط شگرها،یخانه هوشمند شامل حسگرها، نما یهایآورفن

شامل  کنترلقابل یهاو دستگاه لیند. وسارا به ثمر برسان موردنظر طیو از راه دور مح یکنترل محل نیو همچن خودکارسازی

و  هاونیزیتلو ،هایخچالگاراژ،  یهاها، دربها، پردهپنجره ،یی(، روشنااتوریبخار، راد یهاگیو آب گرم )د شیگرما یهاستمیس

. دهندمی صیدما، نور، حرکت و رطوبت را تشخ ازجمله یطیعوامل مح تورهایها و مانحسگراست.  ییشولباس یهانیماش
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از  ای( یشخص هایرایانه، هاتاپلپها، تبلت شمند،هو هایتلفن) یمحاسبات هایدستگاه یرو افزارنرمعملکرد کنترل توسط 

خانه هوشمند معموالً  زاتیشود. تجهی( ارائه میوارید هایکنترل، مثالعنوانبه) یاختصاص افزاریسخت یهارابط قیطر

 [2] .شوندمیبه شبکه متصل  استانداردشده یارتباط یهاه از پروتکلبا استفاد ایو  میسیب صورتبه

 

 مرور ادبیات -4
 یهادلم جادیمختلف و ا یزمان یهاساکنان در بازه تیالداده از فع گاهیپا كیاستفاده از  با [3] و همکاران یرضائ رضایعل

 ودکارخعملکرد  یبرا یانرژ وریبهره تیریمد ستمیبر س یمبتنو  نیماش یریادگی یبرا تمیالگور كیبا ارائه  شدهبینیپیش

 قیقتح نیا ،یخانگ یدیخورش یهاام پنلغو اد یعرضه و تقاضا انرژ ندیو نظارت بر فرآ تیریبا مد د.پرداختن یخانگ زاتیتجه

 ستمیدر س یسازنهیبه جینتا نیو همچن تولیدشده یدیخورش یهااز پنل یکیالکتر یانرژکیلووات ساعت  9روزانه  که نشان داد

 .بود %40حدود  شیو گرما شیسرما ستمیو س %15 زیپر ستمیو س %25 ییروشنا

 یبعض یاجمال یخانه هوشمند و بررس كی یاجزا نیب یبا شناخت ارتباط ایدر مقاله [4] و همکاران یخانیتق یمحمدعل

خانه توسط  یمصرف بار خانگ تیریبا اعمال برنامه مد ند.حاکم بر خانه هوشمند پرداخت یارتباط هایپروتکل ترینمهماز 

 لیبا تعداد وسا یاخانه د.در ساعات اوج بار نشان داده ش مخصوصاًرق روش در اصالح مصرف ب نیا تأثیرگذاری زانی، مهوشمند

حالت دوم  -3بار  تیریحالت اول با اعمال مد -2 یبار خانگ تیریخانه بدون اعمال مد -1 مشخص در سه حالت: یکیالکتر

 سازیمدلبا کمك  است.ه دلحاظ ش زیبار ن یقطع تأثیراز سه حالت  دریکیکه  قرارگرفته موردمطالعهبار  یبدون وقوع قطع

 نشان داد شدهحاصل جینتا یابیو ارز یبررس 1گمز افزارنرمتوسط  سازیشبیهو انجام  یبار خانگ تیریبر مد یمسئله مبتن قیدق

 دهد.یکاهش م لیمشترک را با کنترل زمان مصرف وسا یپرداخت نهیهز %22 شدهارائه سازیبهینهاعمال برنامه  که

 نیدر ا یادیز یهاخانه هوشمند که شرکت زاتیتجه دینسل جد مقاله خود به در [5]و همکاران  یکرکه آباد یمجتب

، کنندیمرقابت  همباه است و شد رانیوارد بازار ا یداخل دیتول زاتیبا برند تجه هاآنو هرکدام از  هستند تیدر حال فعال نهیزم

  .ختندپردا

 371ابتدا  بیراترکدر ساختمان به کمك روش ف اءیاش نترنتیا یکاربردها ییشناسا یبرا [6]ن و همکارا سندهیاحسان نو

 مدآ به دستکد  122مقاالت  نیا . ازاستفاده شد یینها وتحلیلتجزیه یمقاله برا 85 هاآن انیم که ازکردند  یبررسرا مقاله 

 ،و گردش هوا هیتهو ش،یاگرم ستمیس مصرف برق، تیریمد از: اندعبارتکه  دش ییشناسا تیریکاربرد مد 7 هاآن بیکه با ترک

 یودکارسازخدر ساختمان و  یبحران عیوقا تیریو مد نظارت بر سالمت ساختمان و محله، تیامن تأمین کاهش مصرف آب،

 دخو هبرا  (مقاله 29) عاـجار اددـعت بیشترین خانگیلوازم نتوماسیوا دبررکا ،شدهشناسایی یهادبررکا بیندر  .خانگیلوازم

 بیشترین بـرتیتبه  تسالم بر رتنظاو  قبر فمصر مدیریت ،خانگیلوازم نتوماسیوا یهادبررکا ینابنابرداده است  صختصاا

 .نددار نساختمادر  شیاا ینترنتا یهادبررکا بینرا در  همیتا انمیز
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 : مرور مقاالت گذشته1جدول 
 گیرینتیجه هدف پژوهش عنوان پژوهش نام نویسنده سال 

 جعفری محمدباقرسید  1400

 سید محمد محمودی

 مرتضی سلطانی

 [7] مهدی اشکانی

ارائه چهارچوب 

بذرپاشی در  یریکارگبه

بازاریابی: رهیافت 

 فراترکیب

شناسایی ابعاد مختلف 

بذرپاشی و ارائه چهارچوبی 

 جامع از آن است. 

 کنندگانمصرفارائه محصول جدید به بخشی از 

 ازارپیش از ارائه کامل آن به ب

 علیرضا رضایی 1400

 [3] بهنام مرادی

انرژی  سازیبهینه

الکتریکی مصرفی بر 

اساس الگوهای رفتاری 

ساکنان در خانه هوشمند 

با استفاده از الگوریتم 

 کارگیریبهبا  کاویداده

ستم شبکه هوشمند و سی

 منابع انرژی تجدید پذیر 

 از سیستم شبکه کارگیریبه

هوشمند و منابع انرژی تجدید 

توزیع انرژی  و پذیر برای تولید

 ییجوصرفه الکتریکی پاک و

 ناشی از هاهزینهدر بخش 

کاهش  خرید انرژی و

 و محیطیزیست هاآالیندگی

 افزایش سطح رضایت ساکنین

انرژی  تکیلووا 9روزانه  دها نشان دابررسی

خورشیدی خانگی تولید  یهاپنلالکتریکی از 

که در  بیترتنیابه سازیبهینهو نتایج  شودیم

و  ٪15سیستم پریز  ٪25سیستم روشنایی 

انرژی  ٪40سیستم سرمایش و گرمایش حدود 

 ،مصرفی بدون کاهش سطح آسایش ساکنین

 .شد جوییصرفه

 روزبه امیدوار 1400

 بریزیانمحمد ت

 زاده یشاهحمیدرضا 

[8] 

کاربرد یك روش 

چندهدفه کاربر محور 

جهت  مدیریت انرژی در 

خانه هوشمند با حفظ 

  کنندگانمصرفحریم 

و سازی انرژی الکتریکی ذخیره

کاهش هزینه و حفظ حریم 

  کنندگانمصرفخصوصی 

های توان گفت سلولبر اساس نتایج حاصله می

 از انرژی توجهیقابل تأمینخورشیدی و با 

 از الکتریکی و باتری با جابجایی انرژی الکتریکی

 بار و به ساعات اوج قیمتکمو  بارکمساعات 

اوج قیمت و با تجهیزات و سیستم خانه 

مالك ساختمان  سودآوریجبات هوشمند مو

 .خواهد شد

مدیریت هوشمند انرژی  [9] وحید نجف پور 1399

اداری  هایساختماندر 

با استفاده از سیستم 

 کنترل تردد

ارائه یك سیستم یکپارچه 

جهت مدیریت انرژی در 

 اداری با استفاده هایساختمان

 . است RFID فنّاوریاز 

داد که نصب این سیستم در  ها نشانبررسی

 و18ساعته با % 8مجموعه مورد آزمایش در بازه 

در  جوییصرفهدرصد  29با  یاهفتهكیدر بازه 

انرژی مصرفی و افزایش سطح امنیت، اطمینان 

 و رفاه کلی مجموعه همراه بود. 

 مجتبی کرکه آبادی 1399

 [5] مرتضی جوادی

ام  هوشمند بی هایخانه

 هایشبکهاس مبتنی بر 

 اینترنت اشیا

مزایای هوشمند سازی 

کشی ساختمان نسبت سیم

 سنتی 

ای هوشمند عالوه بر مصرف با داشتن خانه

 هزینه مصرفی را کاهش توانمیصحیح انرژی 

داد و راحتی و سرعت و امنیت را به محیط 

 ساختمان آورد. 

 بهمن مصطفی طهرانی 1399

 سید رضا سید جوادین

 امیر خانلری

 [10]مهدی حکیمی 

بر  تأثیرگذاریارائه مدل 

قصد و رفتار صرفه 

جویانه مشترکان شبکه 

 برق خانگی

بر قصد و  تأثیرگذارارائه الگوی 

رفتار صرفه جویانه مشترکان و 

بر  مؤثرشناسایی عوامل 

رفتارهای صرفه جویانه 

 برق خانگی   کنندگانمصرف

و  کنندگانمصرفدر تغییر رفتاری  تأثیرگذاری

زان مصرف خانگی باعث کاهش کاهش می

ل کشور انرژی مصرفی برق ک توجهقابل

 .گرددمی
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 نرگس اسد نجفی 1399

 مهدی مال مطلبی

[11]  

بهبود احراز هویت در 

خانه هوشمند مبتنی بر 

و  بارمصرفیكرمز 

ی منحنی رمزنگار

 بیضوی

روشی برای بهبود احراز هویت 

افراد مبتنی بر رمز 

 با استفاده از بارمصرفیك

کارت هوشمند و الگوریتم 

رمزگذاری منحنی بیضوی در 

  .سامانه خانه هوشمند

نمودن  جهت اداره مؤثر کاریراه با به کار گرفتن

بر که بتواند در برا ایگونهبهاحراز هویت افراد 

 بیشترین مقاومت را داشته باشد حمالت مخرب

به سامانه خانه  ورود خرابکاران از و مانع

 بارمصرفیكبا روش تلفیق رمز  .هوشمند شود

ریتم منحنی بیضوی و کارت هوشمند و الگو

 جهت احراز هویت.

 محمد علی تقی خانی 1398

 محسن ماندگار نیك

[4] 

هوشمند  هایخانه تأثیر

در مدیریت و کاهش 

 مصرف انرژی الکتریکی

های خودکار طراحی برنامه

بار است  ریزیبرنامهبرای 

ترک که منافع مش ایگونهبه

مدنظر قرار گیرد تا راغب به 

 .شرکت در این برنامه شود

 22تا % شدهارائه سازیبهینهاعمال برنامه 

رک را با کنترل تواند هزینه پرداختی مشتمی

نیز با  بارپیكزمان مصرف وسایل کاهش دهد. 

که از دیدگاه  یافتهکاهش شدهارائهاعمال روش 

 شبکه سودمند است. برداربهره

 مشایخی حمیدرضا 1398

 سید علی علوی

 [12] صفرقائد رحمتی

شناسایی و بررسی میزان 

 هایشاخصاثرگذاری  

هوشمند در کاهش 

 پذیریآسیبمیزان 

 کالبدی مسکن شهری

یی و بررسی میزان شناسا

های اثرگذاری  شاخص

هوشمند و نوین مسکن بر 

کالبدی  پذیریآسیبمیزان 

 مسکن شهری

ار ج حاصل از تحلیل مسیر با تفکیك آثنتای

مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر کاهش 

مل دهد عاهری نشان میشپذیری مساکن آسیب

 طوربه مستقیمین اثر بیشترامنیت و ایمنی 

مسکن  پذیریآسیب دار بر کاهشمثبت و معنی

ه مستقیم این عامل از طریق رفاشهری و اثر غیر

و همچنین اثر  توجهقابلو آسایش بسیار 

 جوییصرفهو  و آسایشمستقیم عامل  رفاه 

بر کاهش  توجهیقابلانرژی به مقدار 

 هستند. مؤثرمساکن شهری  پذیریآسیب

 چارلی ویلسون 2017

 تام هارگریوز

 ریچارد هاکسول

 [2] بالدوین

مزایا و خطرات فناوری 

 های هوشمندخانه

مزایا و خطرات درک شده 

های هوشمند را از خانه

رهای متعدد توصیف منظ

 کند.یم

از  خانه هوشمند یبازار برا اندازچشمگرچه ا

کاربران و صنعت مثبت است، اما  دگاهید

 ازیوجود دارد که ن زین یخطرات و مسائل مهم

 دارد. یدگیبه رس

 دونا ال هافمن 2016

 [13] توماس پی نواک

نحوه بازاریابی خانه 

هوشمند: روی تجربه 

اضطراری تمرکز کنید، 

 د استفادهنه موار

ماهیت این سیستم پیچیده را 

هایی به تصویر بکشیم و بینش

در مورد نحوه بازاریابی خانه 

 هوشمند به دست آوریم

 به هشت نکته در مورد بازاریابی رسید

 احسان نویسنده 1396

 منوچهر انصاری

 [6] ایوب محمدیان

شناسایی کاربردهای 

اینترنت اشیاء در خانه 

هوشمند با استفاده از 

 فراترکیب

شناسایی کاربردهای اینترنت 

 اشیاء در ساختمان 

مقاله  85 هاآنمقاله و از میان  371با بررسی از 

 نهایی استفاده شدند و سپس با حلیلوتتجزیه

هفت کاربرد شناسایی گردید که  هاآنترکیب 

از:مدیریت مصرف برق ،سیستم  اندعبارت

گرمایش و سرمایش،تهویه و گردش هوا،کاهش 

امنیت ساختمان،نظارت بر  تأمینمصرف آب،

سالمت و مدیریت وقایع بحرانی در ساختمان و 

  خانگیلوازم خودکارسازی
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 رضیه تحقیقف -5
 نیست. ااخانه هوشمند  نید همبه آن برسن دیجد هایفنّاوریاند با توانسته هاانسانکه  یاختراعات ترینجالباز  یکی

 تدریجهبها و... بود که لباس کردنخشكو شستن و  ییمواد غذا ینگهدار لیاز قب هیاول یازهایدر ابتدا به جهت رفع ن هافنّاوری

 نکهیا کرد تا دایپ شیافزا ترشرفتهیپ خانگیلوازمبه  هاانسان یهاازین ،فنّاوری روزروزبه شرفتیپ نین و همچنشدن آ رتریبا فراگ

 .میهست ریسال اخ 50هوشمند در حدود  یهاخانه عیسر شرفتیامروزه ما شاهد رشد و پ

خانه هوشمند  یربارهدافراد جامعه  که اطالعات این استمقاله است،  نیا نویسندگان یکه دغدغه اصل یمهم یمسئلهاما 

 را با خانه هوشمند آشنا کند؟ هاآنتوانسته  شدهانجام بارهدراینکه  یغاتیتاکنون تبل ایاست؟ آ یبه چه صورت

 نیدر ب خصوصبهرا  یادیاست و هنوز نتوانسته مخاطبان ز رانیدر ا دیموضوع جد كیخانه هوشمند  یفناور کهازآنجایی

جامع و  یکاف اندازهبه خصوص نیدر ا شدهانجام غاتید که تبلوشمیبرداشت  طوراینمعه به خود جلب کند، طبقه متوسط جا

وناگون به ر مباحث گد تواندیتا چه اندازه م یفناور نیکند که ا جادیمردم ا نیرا در ب یآگاه نیا اوالًشامل نبوده و نتوانسته 

روش به فد. بازار هوشمند برون کند تا به سمت انتخاب خانه جادیها ارا در خانواده ازین نیو دوما ا دیایخانواده ب یکمك اعضا

 .میع بپردازموضو نیا یابیشهیکه به ر داشت، ما را بر آن مورداشاره ییایمحصوالت در حوزه جغراف نیا نیینسبت پا

به  ییپاسخگو ونحوه کنترل  ،یبالقوه، طراح یایدر مورد اهداف، مزا یدانش مشتر انیکه م قرار گرفت نیفرض بر ا

از  یدانش مشتر یدرباره این زمینه دانش خبرگان باآن  یخطرات احتمال نیو همچن ، اطمینان از خانه هوشمندامورات

 وجود دارد. یخانه هوشمند، تفاوت معنادار یهاتیمز
                                                                                                                                                                                                                                                 

 روش تحقیق -6
بازار  نیو همچن رندیگیل قرار مسا 45 یال 25 یخانه هوشمند، در بازه سن انیبر اساس تجربه، اکثر مشتر کهازآنجایی

دانش  یآورعپرسشنامه به جم قیز طراتا ابتدا  میمقاله بر آن شد نیسرا است، ما در اشهرستان صومعه یهدف ما مناطق شهر

ه برا راجع  فن نین امشابه، نظرات خبرگا یاپرسشنامه قی. سپس از طرمیخانه هوشمند بپرداز بالقوه انیمشتر این دسته از

 .میدیاز خانه هوشمند پرس انیش مشتردان

موجود  رانیاآمار  یانجام شد و اطالعات آن در درگاه مل 1395نفوس و مسکن که در سال  یعموم یبر اساس سرشمار

 .شدنفر با 379 دیبا موردنظر. با توجه به جدول مورگان، اندازه نمونه باشدینفر م 21394شامل  موردنظر یاست، جامعه آمار

و  ایمزا"با عنوان  یاقالهبوده که از م ییایو پا ییروا یهابا آزمون استانداردشدهنمونه پرسشنامه  كیمذکور  پرسشنامه

 یشناستیخش جمعبپرسشنامه شامل دو  است. دهیاستخراج گرد لسونیو یبه نوشته چارل "هوشمند هایخانه یخطرات فناور

 ایآ"وان با عن سؤالی شناسیجمعیتبخش  ینه هوشمند بوده که در انتهاخا فنّاوریاز  انیمربوط به اطالعات مشتر سؤاالتو 

 یزیچ ر،یخ" نهیگز سؤالهایی که به این پرسشنامهشده است.  دهیپرس "د؟یخانه هوشمند دار یدرباره فناور یاطالعات

خگویی به پاس نتایج .مکردی حذف قیاز روند تحق ،یتصادف یهااز ورود پاسخ یریبه جهت جلوگ را داده بودندجواب  "دانمینم

 .است مشاهدهقابل 2در جدول سؤالاین 

. باشدیم هیثان 6:13به آن  ییزمان پاسخگو نیانگیفعال بوده که م ینترنتیا صورتبهآذر  30 یال 23 خیپرسشنامه از تار

فقط توسط افراد جامعه  پرسشنامه نکهیاز ا نانیاطم یاستفاده شد. برا 1نیالپرس تیو پخش پرسشنامه از سا یطراح یبرا

 کنندهتکمیلفرد  یمربوط به بازه سن ،شناسیجمعیتپرسشنامه از بخش  سؤال كی کهازآنجاییو  شده باشدتکمیل موردنظر

 (3)جدول نبودند، حذف شدند. موردنظردر بازه  هاآنکه سن  یافراد یهاپرسشنامه بود، پاسخ

                                                         
1 https://porsline.ir/ 
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 د؟یدار هوشمند خانه یفناور درباره یاطالعات ایآ: 2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ

 15.83 103 دانمخیر چیزی نمی

 34.30 224 اطالعات بسیار کمی دارم

 38.26 249 کلی اطالعات مختصری دارم صورتبه

 10.29 69 دارمزمینهبله اطالعات خوبی در این 

 1.32 9 بله خانه خودم نیز هوشمند است

 
 د؟یهست چندساله: 3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ

 1.32 9 سال 18زیر 

 2.63 16 سال 24الی  18

 53.95 353 سال 34الی  25

 32.89 215 سال 44الی  35

 6.58 43 سال 54الی  45

 1.32 9 سال 64الی  55

 0 0 سال 65بیش از 

 1.32 9 دهم که جواب ندهمترجیح می

 

که  یردف طبیعتاً. باشدیم یخانه هوشمند، دارا بودن منزل شخص انیمشترک مشتر یهایژگیاز و یکی نیهمچن

 ایخانهحبصا ایآ" سؤالکه به  ییهاآن ندارد. پرسشنامه هوشمند سازیبه  یاکه در آن مستقر است نباشد، عالقه ملکیصاحب

 (4)جدول  دند.کنار گذاشته شاز ادامه روند تحقیق  زیاند نهداد یپاسخ منف "د؟یهست دیکنیم یکه در آن زندگ

 
 د؟یهست دیکنیم یزندگ آن در که ایخانهصاحب ایآ: 4جدول 

 درصد فراوانی فراوانی پاسخ

 77.63 507 بله

 21.05 138 خیر

 1.31 9 دهم که جواب ندهمترجیح می

 

. افتیعدد ادامه  379حجم نمونه مطلوب با توجه به جدول مورگان، به تعداد   دنیرس به پرسشنامه تا ییروند پاسخگو

 لتریس از فشد و پ لیتکم سراصومعهشهرستان  یمناطق شهر نیبرگ پرسشنامه توسط ساکن 654مدت تعداد  نیا یدر ط

ز ا نیشروع شد. همچن SPSSاکسل و  افزارنرمتوسط  یآمار هایدادهروی وتحلیلتجزیه، ذکرشده یژگیبر اساس سه و یینها

 نایب وشمندانه هخ انیشاخه مشغول به کار هستند خواسته شد تا نظرات خود را در ارتباط با دانش مشتر نیخبره که در ا 5

خانه  از یشتردرباره دانش م خانه هوشمندو نظرات خبرگان  یدانش مشتر نیب یکردن ارتباط معنادار دایپ یکنند. برا

، یانمونه كی Tآمد و سپس با استفاده از آزمون  به دست یدانش مشتر یبارهبرگان درنظرات خ نیانگیتدا ماب ،هوشمند

 .به آزمون گذاشته شد آمدهدستبههای داده
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ود. نم یها را بررسنرمال بودن داده سادگیبه توانیم SPSSافزار با استفاده از نرم ،شناسیجمعیتبخش  سؤاالت یبرا

در بازه  آمدهدستبه اعداد نیاآیا که  میکنیم ی. سپس بررسمیآوریم به دستها را داده یو چولگ یدگیمنظور، کش نیا یبرا

 (5. )جدول ریخ ای( قرار دارند -2،2)

 
 شناسیجمعیتهای بخش : بررسی نرمال بودن داده5جدول 

 کشیدگی چولگی سؤال ردیف

 1.170 0.859 اده شما چند نفر است؟تعداد افراد خانو 1

 1.888 1.682 کنید هستید؟که در آن زندگی می ایخانهصاحبآیا  2

 6.930 1.641 هستید؟ چندساله 3

 -0.806 0.537 جنسیت شما چیست؟ 4

 -0.471 0.632 درآمد خانوادگی شما چقدر است؟ 5

 -0.345 0.130 آیا اطالعاتی درباره فناوری خانه هوشمند دارید؟ 6

 -0.271 -0.450 د؟یچگونه با خانه هوشمند آشنا شد 7

 

امعه ج تیبه علت ماه همآن) دهندگانپاسخمربوط به سن  سؤال غیرازبه سؤاالت یتمام شود،یکه مشاهده م طورهمان

نمودار درصد . ار هستندنرمال برخورد عیاست، از توز (-2و2در بازه ) آمدهدستبهاعداد  کهازآنجاییو ( قیموضوع تحق یآمار

مشاهده  ریدر ز را یدرباره دانش مشتر خانه هوشمنددر مقابل نظرات خبرگان  یبخش دوم دانش مشتر سؤاالت یبرا یفراوان

 اهنمودار نیدر ا یاوانحجم نمونه و تعداد خبرگان متفاوت بود، از درصد فر کهازآنجاییبودن و  اسیقابل ق ی. برادیکنیم

 ت.اس شدهاستفاده

 

 هوشمند یها خانه یفناور یاصل اهداف: 1نمودار 
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 هوشمند هایخانه یفناور بالقوه یایمزا: 2نمودار 

 

 

 
 :طراحی خانه هوشمند4نمودار 

 ی خاصهاتیفعال : ارتباط خانه هوشمند به3نمودار 
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 : نحوه کنترل خانه هوشمند5نمودار 

 

 هوشمند: عوامل اعتماد بر خانه 6نمودار 

 

 : خطرات خانه هوشمند7نمودار 
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 ر،یخ اید ود داروج یدانش مشتر یبا نظرات خبرگان درباره یدانش مشتر نیب یدارتفاوت معنا ایآ نکهیا یبررس یبرا

 نیب یدارتفاوت معنا ایکه آ کندیم یها بررسآزمون با فرض نرمال بودن داده نی. امیاستفاده کن Tاز آزمون  میخواهیم

 باشدیم Tمون آز یبرا هیها شرط اولنرمال بودن داده کهازآنجایی. اما ریخ ای اردمستقل وجود د یدو گروه داده نیا نیانگیم

انند همنیز ها گروه از داده نینرمال بودن ا یبررس ی. برامیکن یها را بررسنرمال بودن داده دیآزمون با نیاز انجام ا شیابتدا پ

در که  طورهمان .میکنیاستفاده م SPSSافزار نرم درها را داده یو چولگ یدگیاز محاسبه کش شناسیجمعیت سؤاالتبخش 

های دادهاست،  (-2و2در بازه ) سؤاالت یتمام یبرا آمدهدستبه یو چولگ یدگیکش کهازآنجایی و شودیمشاهده م 6جدول 

  .ار هستندنرمال برخورد عیاز توزاین بخش نیز 
 

 اطالعات خانه هوشمند بخش یهاداده بودن نرمال یبررس: 6جدول 

 کشیدگی چولگی سؤال سؤالشماره 

 -0.35 0.12 از ... اندعبارتهوشمند  هایخانهاهداف اصلی فناوری  9

 0.29 0.38 هوشمند این است که ... هایخانهمزایای بالقوه فناوری  10

 -0.41 -0.05 انند ...مهای خاصی مرتبط هستند. د به فعالیتهای خانه هوشمنآوریفن 11

 -0.26 0.16 که ... اندشدهطراحی ایگونهبههوشمند  هایخانهفناوری  12

 -0.53 -0.04 شوند.توسط ... کنترل می هرروزهوشمند  هایخانه هایآوریفن 13

 -0.48 0.07 …هانآمهم است که  هوشمند اعتماد داشته باشد، هایخانهری به فناو کنندهمصرفبرای اینکه  14

 -0.25 0.30 هوشمند ... خانه هایآوریفناین خطر وجود دارد که  15

 

. آماره کندیم یررسبعدد ثابت مشخص را  كینمونه را با  كی نیانگینداشتن م ایاختالف داشتن  ،یانمونه كی Tآزمون 

  است: ریبه شکل ز ایهنمونتك  Tآزمون 

(1) 

 
 

 که در آن:

 موردبررسی: میانگین نمونه 

 ی دانش مشتری(: عدد ثابت و مشخص )در اینجا میانگین نظرات خبرگان درباره

 موردبررسی: انحراف استاندارد نمونه 

 موردبررسی: حجم نمونه 

 : خطای معیار 

 .باشدمی یدرجه آزاد n-1با  ودنتیاست T عیتوز یدارا Tدر فرمول باال 

رض که در آن ف است 7جدول  قراربه یدانش مشتر ینظرات خبرگان درباره نیانگیبا توجه به م یانمونه كی Tپاسخ آزمون 

 :شودیم فیتعر ریز صورتبهصفر 

(2)  
(3)  
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 T: نتایج آزمون 7جدول 

     سؤال

 یسطح معنادار

 آزمون
 نتیجه

 شودفرض صفر رد می 0 0.0097 0.19 1.52 1.5777 9

 شودفرض صفر رد می 0.0027 0.0081 0.15 1.50 1.5333 10

 شودفرض صفر رد می 0 0.0102 0.19 1.53 1.6500 11

 شودفرض صفر رد می 0 0.0097 0.18 1.51 1.5750 12

 شودفرض صفر رد می 0 0.0098 0.19 1.54 1.6250 13

 شودمی تائیدفرض صفر  0.5853 0.0102 0.19 1.51 1.5142 14

 شودفرض صفر رد می 0 0.0091 0.17 1.53 1.7333 15

 

که ا توجه به اینمربوط به اطمینان مشتری از خانه هوشمند، ب سؤالمشخص است فقط برای  7که از جدول  طورهمان

را در سطح  صفر هیدهد فرضینشان م ،باشدیم 0.05 یاز سطح خطا شتریکه ب است 0.5853برابر آن آزمون  یسطح معنادار

دانش اره برگان دربدانش مشتریان از خانه هوشمند با پاسخ خ نیانگیگرفت که م جهیتوان نتیتوان رد کرد و میدرصد نم 5

 .مشتری از خانه هوشمند یکسان است

 

 گیریتیجهن -7
به  ییپاسخگو ونحوه کنترل  ،یبالقوه، طراح یایدر مورد اهداف، مزا یدانش مشتر انیمفرض بر این قرار گرفت که 

از  یدانش مشتر یدرباره این زمینه دانش خبرگان باآن  یخطرات احتمال نیهمچن ، اطمینان از خانه هوشمند وامورات

شمند وه خانه هوبه بررسی نظرات مشتریان بالق با استفاده از پرسشنامه ود دارد.وج یخانه هوشمند، تفاوت معنادار یهاتیمز

 مشتری از اره دانشبا نظرات خبرگان درب موردنظرسپس به مقایسه نظرات نمونه  پرداختیم. مورداشارهدر منطقه جغرافیایی 

شود در یکه مشاهده م طورهمانآمده است و  7ن آزمون در جدول ای پرداختیم. نتایج اییك نمونه Tخانه هوشمند با آزمون 

 ها وجود دارد.دهدو گروه از دا مربوط به اطمینان مشتری از خانه هوشمند تفاوت معناداری میان این سؤال جزبهها تمامی زمینه

ر داهی الزم شود هنوز نتوانسته آگکه برای خانه هوشمند انجام می هاییرسانیاطالعتوان نتیجه گرفت که تبلیغات و می

ند را به هوشم خانه یخطرات احتمال نیبه امورات و همچن یینحوه کنترل و پاسخگو ،یبالقوه، طراح یایمورد اهداف، مزا

 دایپ یین آشناآافراد با  است تا ازیبوده و ن یدیجد دهیخانه هوشمند هنوز پد به علت اینکه کهازآنجاییمنتقل کند. مشتریان 

. شودیمده ساختمان  انجام سازن ایبا مالك  یمذاکره حضور صورتبهخانه هوشمند  غاتیاز تبل یهمقسمت م اکنونهم ،کنند

روی عوامل  خود را بر قرار داده و تمرکز ظرمدناز این مقاله را  آمدهدستبهنیاز است تا بازاریابان و مشاوریان این فن از نتایج 

 قرار دهند. مورداشاره

ای که از پرسشنامه وسیلهبهعملکرد،  –برای ادامه این تحقیق، با استفاده از روش اهمیت  شود کههمچنین پیشنهاد می

خانه  کنندگاناستفادهباشد، از شده و دارای طیف لیکرت می سؤالهوشمند  های مختلف خانههای کیفی قسمتمشخصه

 .ه شوده هوشمند پرداختمربوط به خان مسائلو  بندیاولویتبه  IPAو با استفاده از ماتریس  آید به عملنظرسنجی هوشمند 

 

 تشكر و قدردانی
مام تشمال، که در هبردد دانشگاه رااتاس خانم دکتر زینب صفرنیا خود را از مانهیمراتب تشکر صم یمدانیبر خود الزم م

 .یمدادند، اعالم کن یاریمراحل نوشتن مقاله ما را 
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