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 دهکیچ
، شـاد  یمـ آن یـاد   سـاز تاانمند عنـاان  بهاز آن بحث و  نیتأمجیره یکی از ابزارهایی که امروزه بسیار در زن     

که متکی خادکار است. امااج رادیایی روشی برای شناسایی  RFIDمبحث شناسایی از طریق امااج رادیایی یا 
در  هـا  سـازمان  یزان آمادگیم یبررسهدف از پژوهش حاضر، و بازیابی اطالعات از راه دور است.  یآور جمعبر 
ـ در ا ی.دیسـ .آلد یـ در صـنتت تا   نیتـأم  رهیزنجت یریند مدیبهباد فرآ یبرا RFID یفناور یریگکار به  رانی

ـ انجـا  ماا تـات م   منظـار  بـه ق حاضر یتحق ی. جامته آماراست ، شـام  کارشناسـان، مـدیران صـنتت     یدانی
 اسـتااده  شـنامه پرساز  ها داده یآور جمعبرای  ،اند بادهپارس، شهاب و صنا   یها شرکتکه شام   ی.دیس.آل
نتـای  آزمـان   اسـت.   شـده   انجـا  اس.پی.اس.اس.و  یزرل  یافزارها نر  وسیله به ها داده وتحلی  تجزیهو شده  

و نیـز   در حازه مسائ  مدیریتی و سـاختاری  ماا ته مارد یها شرکتبرای متغیرها نشان داد که در  شده انجا 
 تأمین وجاد دارد. رهیزنجدر مدیریت  RFID یریکارگ بهفنی، آمادگی الز  برای  یها رساختیز
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 مقدمه. 1

فروش آن اهمیـت   ینیب شیپدن به یاز محصاالت و رس یکامروزی، مافقیت هر یدر دنیای رقابت     
کارا  نیتأمزنجیره  یکمحصال در بازار، داشتن  کیاز عاام  مافقیت  یکین راستا یزیادی دارد. در ا

 کـه  یطـار  بـه آن است.  یپارچگیک، نیتأممهم مافقیت زنجیره  یها شاخصاز  یکی. استو اثربخش 
و  یکنـد  بهاطالعات  که یدرصارتصارت گیرد.  مؤثراثربخش، منظم و  طار بهحرکت کاال و اطالعات 

برسد ناهماهنگی، افزایش ماجادی، کاهش ساح  نیتأم رهیزنجاعضای  به دستیا مخدوش  ریتأخبا 
که ماجبـات عـد  رضـایت مشـتریان نهـایی آن       گردد یمسرویس به مشتری و مشکالت دیگر آغاز 

 زنجیره را فراهم خااهد نماد.
 نیتـأم ره یات زنجینترل عملکو  یساز ادهی، پیزیر برنامه یندهایشام  فرآ نیتأم رهیزنجت یریمد     
ـ زنجت یرین است، مدکرت ممن صایاراترکبه  ت و کـ مربـا  بـه حر   یهـا  اـه یح یتمـام  نیتـأم  رهی
 تاستهبا  زمان هم. [11] ردیگ یبرمرا در  یو محصاالت نهائ ساختهمهین یاالکه، یمااد او  یساز رهیذخ

ـ ن نیتأم رهیزنجت یریع اطالعات در مدیسب سرکمدرن در  یها روش، استااده از یفنّاورعلم و  ز در ی
از  یکـی  ییایراد یها فرکانسق یاز طر یین راباه روش شناسایه در اک افتهی  شتابگذشته  دههچند 
. بر اساس ماا تات وُو [34] رود یمبه شمار  ها شرکت یت رقابتیبهباد مز یبرا کننده نییتت یها روش

(1225 ،)RFID  یاصـل  آوری فنجزو ده IT   ـ در جهـان محسـاب گرد ـ یده اسـت. مت ی (، از 1222) ین
RFID [3،52،32] اد نماده اسـت ی یفروش خرده نیتأمره یخ زنجیدر تار آوری فن نیتر مافق عناان به. 

ـ  هـم اال و کـ ت کنترل حرکدر  RFID یریکارگ بهر با تاجه به بحث یاخ یها سالدر  ، یانبـاردار  نیچن
ـ . [43] اسـت  شـده   ارائه نیتأم رهیزنجدر  تاانمندساز عناان به ین فناوریا یریکارگ بهشنهاد یپ  یآورفن

RFID  ،کـاربرد دارد و ا بتـه    هـا  انسـان نقلیه، ماجادات زنده و حتـی    یوسابرای ردیابی محصاالت
پتانسی  بسیار باالیی برای گسترش  RFID یآور فن، بلکه ستینکاربرد آن تنها محدود به این ماارد 

و حـ  دیگـر    هـا  نـه یزهنا دارد که تحقق این امر بستگی به میزان مافقیت در کاهش  یها استاادهو 
 مشکالت آن دارد.

ـ ، اساس و به هنگا باید اشاره کرد که دسترسی به اطالعات       ـ پ شـر   شیپ بسـیاری از   یسـاز  ادهی
ـ زنجمدیریت  یبهساز حازهدر  شده ارائهناین  یها ح  راه ـ اسـت. در حـال حاضـر     نیتـأم  رهی  یآورفن

RFID ـ  راه عناان بهو  ردیابی مارح یها سامانهمارح در استقرار و  یها یآورفنیکی از  عناان به  یحل
 گانـه  نیا کنندگان عرضه تاجه مارد نیتأم رهیزنجاطالعاتی مدیریت  یها سامانهتغذیه  نهیزم درمؤثر 

 .[1] است قرارگرفته ها دستگاه
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 مبانی و چارچوب نظری تحقیق. 2

ممکـن   اکنـان  هم که یطار بههستیم؛  مختلف علمی یها نهیزمامروزه ما شاهد پیشرفت روزافزون بشر در      
 بـه نظـر  گذشـته، دور از دسـترس و غیـرممکن     یهـا  نس است، بسیاری از دستاوردهای فتلی بشر برای بشر 

ـ یـا رادیـا شناسـه اسـت.      RFID یآورفنجدید،  یها یآورفن. یکی از این دندیرس یم یـا رادیـا    RFID یآورفن
در . [5] گسترش یافـت  یتازگ بهبردهای آن در صنتت و تجارت جدیدی نیست، اما کار یفنآور که آنشناسه، با 

بـه   هـا  آنمزایایی که سیستم رادیا شناسه برای   یبه د ، ی.دیس.آلصنتتی چان تا ید  یها شرکت میان این
ـ ا وجـاد  بـا . اند کرده دایپ یآورفنهمراه دارد، تمای  زیادی به استااده از این  ایـن  راهبـرد   یارزهـا  همچنـان  نی

 نیست. شده  شناختهکام   طار به یفنآور
یـک کـ ،    عنـاان  بهرا به اجرا بگذارد، کارکنان و سازمان،  RFID یآورفن خااهد یمبرای یک سازمان که      

، هـا  شـرکت و  هـا  سـازمان در  RFID یفنآور زیآم تیمافق یساز ادهیپبنابراین برای ؛ بایستی همااره آماده باشند
یـا رادیـا    RFID یآورفن یساز ادهیپ یسنج امکانا شناخت و پژوهش در مارد مستلز  آمادگی سازمانی است. ب

باید حرکـت بـه سـمت شناسـایی و      ها شرکتو  ها سازمانشناسه؛ و اهمیت این فناوری در ایجاد مزیت رقابتی؛ 
کـه رمـز بقـار در ایـن      رضایت مشتریان نیتأمو  (RFID یآورفننا )همچان  یها یآورفنصحیح  یریکارگ به

 را سر احه کار قرار دهند. است پررقابتط سراسر تغییر و محی
تأمین، ارزیابی آمادگی سازمان  رهیزنجدر مدیریت  RFIDیکی از مراح  مقدماتی استقرار فناوری      

است. طـی ایـن مراحـ      ها یآورفنمناسب از این  یبردار بهرهبرای پذیرش و  یریپذ امکانو سنجش 
وجـاد   .شـاد  یمـ و رفع  ییشناساو مشکالت استقرار آن  شده یبررسمختلف از ابتاد  ها سازمانآمادگی 

صارت نگرفتـه و از ایـن    ماردنظرزمینه در داخ  کشار و صنتت پژوهشی کام  در این  تاکنان بیان شد آنچه
ـ م یبررسـ هدف تحقیق حاضر  درواقع. است فرد منحصربهحیث، این پژوهش  در  هـا  سـازمان  یزان آمـادگ ی

، زیرا در صارت وجـاد چنـین   است نیتأم رهیزنجت یریند مدیبهباد فرآ یبرا RFID آوریفن یریکارگ به
و بـا   یکپارچـه همزمـان و   طـار  بـه مدون و مـنظم،   یا برنامهبا تدوین  تااند یموضتیت و ارتباطی، هر سازمان 

رادیـایی   یهـا  سفرکانمهم ) مقا هعملیاتی و اجرایی، به تاسته و تقایت همزمان این دو  های ینههزکاهش 
 گردد. مند بهره ها آن( بپردازد و از مزایای نیتأم رهیزنجو مدیریت 

 
 تحقیقنظری  نهیشیپ

مـرتبط بـا جریـان و تبـدی       یها تیفتا عبارت است از همه  نیتأم رهیزنج .نیتأم رهیزنجمدیریت 
. هـا  آناتی مرتبط با و نیز جریان اطالع کاالها از مرحله مااد خا  )استخراج(، به حا ت نهایی )مصرف(

، از نیتأمماجاد در زنجیره  یها تیفتا کلیه  یساز کپارچهیرا  نیتأم رهیزنجمدیریت  تاان یم نیچنهم
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. [12] و مسـتدا  در نظـر گرفـت    اتکا قاب طریق بهباد روابط زنجیره برای دستیابی به ماقتیت رقابتی 
، در یدست نییپابه  یباالدستت که با ارتباطی اس ها سازماناز  یا شبکه نیتأممنظار از مدیریت زنجیره 

بـه مشـتری نهـایی، تا یـد      شده ارائهمحصاالت و خدمات  صارت بهدرگیرند و  ییها تیفتا فرایندها و 
 .[23] کنند یمارزش 
بـه مشـکالت ناشـی از طراحـی و مـدیریت       تـاان  یمـ تجـارت را   یهـا  شکستاغلب  یطارکل به     
در دنیای رقابتی امروز، رقابـت   نظران صاحبت داد. به اعتقاد بسیاری از نسب نیتأم رهیزنج یها انیجر

، تـر  عیوس طار بهکشیده است. باید اشاره کرد که  ها آن نیتأم رهیزنجبه رقابت میان  ها شرکتاز ساح 
قـانانی از هـم جـدا بـاده و تاسـط       نظـر  ازشام  دو یا چنـد سـازمان اسـت کـه      نیتأم رهیزنجیک 
باشند که  ییها شرکت تاانند یم ها سازماناطالعات و ما ی به هم مرتبط هستند. این  مااد، یها انیجر

خـدمات پشـتیبانی و    کنندگان فراهمو  کنند یمو محصاالت نهایی تا ید  دهنده  یتشکقاتات، اجزای 
 .رندیبرگخاد مشتری )نهایی( را نیز در 

 یها انیجرز ین و نیتأم رهیزنج یها تیا فت یساز پارچهیکن مشتم  است بر یتأم رهیزنجت یریمد     
و  اتکـا  قابـ   یت رقابتیبه مز یابیدست یره، برایق بهباد در روابط زنجیاز طر ها آنمرتبط با  یاطالعات
 ،هـا  آن بـا  یارکـ هم آغـاز  یچگـانگ  از ها شرکت نیب روابط بر ینتأم رهیزنج. مدیریت [12] مستدا 
 یاـ کی و ی حـا  کمـ   بـه  ها آن ارتقار تای اصل تکشر با و گریدیک با ها آن یساز هماهنگ یچگانگ
 تاسط یو  باشند یم جدا هم از رسماً هک شاد یم  کیتش سازمان چند از ینتأم رهیزنج. کند یم تاجه

 هک باشند ییها بنگاه تاانند یم ها سازمان نیهستند. ا مربا  هم به اطالعات و یما  مااد، یها انیجر
ـ تا  را … و یفروشـ  عمـده  انبـارش،  ع،یتاز مث  یخدمات ای و یینها محصال قاتات، ه،یمااد او   دی

در (، هـا  سـازمان  از یکـی  عناان به) رهیزنج نیاز ا یجزئ تاان یم را یینها کننده مصرف ی. حتکنند یم
 بـاهم  مـااد  و یمـا   اطالعـات،  انیـ جر یا گانه به هک است نیاهدف مدیریت  تینها درگرفت.  نظر

ـ اکی سـرعت،  نـان، یاطم سـاح  نیدر باالتر را خاد بتاانند خدمت انیرمشت هک شاند هماهنگ  و تی
 شده ستهینگر ارزش رهیزنج و یک جست بتد دو از نیتأم رهیزنج ند. ماها ینما افتیدر نه مناسبیهز

 .[41] است

محصال جدید  نیتأم رهیزنج صارت به نیتأم رهیزنج یبند میتقس، اغلب نیتأم رهیزنج پیشینه\در      
عمـر   یهـا  ک یسـ محصال جدید با  نیتأم رهیزنج. [11،42] است یا اهیوظمحصال  نیتأم رهیزنجو 

 نیتأم رهیزنجاست. این  شده  فیتاصکاتاه محصال، تقاضاهای ناپایدار، اما حاشیه ساد به نسبت باال 
ـ زنج طـار  نیهمو تقاضای منابق و  باعرضهباعث تشخیص ماقتیت یک بازار قای   نیتـأم  یهـا  رهی

ـ زنج. در مقابـ ،  شـاد  یم، ابدی یمبا ناسانات بازار سازگاری  سرعت بهکه  ریپذ تاافان  نیتـأم  یهـا  رهی
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سـاد   یهـا  هیحاشعمر طاالنی محصال، و ی  یها ک یسپایدار و  باًیتقربا تقاضای  یا اهیوظمحصال 
ن فیزیکی ، گرایش به تمرکز بر کاهش هزینه جریانیتأم رهیزنجبه نسبت کمتر مااجه است. این ناع 

نیز متااوت اسـت.   نیتأم رهیزنجدارند. متیارهای عملکرد در هر دو ناع  نیآفر ارزشمااد و فرآیندهای 
در متیارهـای عملکـرد هـم     آن رابایـد   نیتأمعالوه بر ثبت ناع درست زنجیره  نیتأمتحلی  زنجیره 

ه بـه کمـک آن عـد     نیـاز اسـت کـ    ییها سمیمکانبه  نیتأم رهیزنجمنتکس نماید. در هنگا  تحلی  
 نیتـأم ، جبران شـاد. در تحلیـ  زنجیـره    نیتأم رهیزنج یها تیمافقاز  شرکامستقیم بتضی  یسادده
. شـاند  یمفرآیندها، یک سنگ بنای او یه مهم است. در این زمینه سؤاالت متتددی مارح  یساز مدل

 این فرآیندها را مـدل کـرد   تاان یمچگانه  اًیثاناهمیت دارند و  نیتأم رهیزنجاوالً کدا  فرآیندها برای 
 اطالعاتی است. یفنّاور یریکارگ بهچابک،  نیتأم رهیزنجاصلی مافقیت در  یها مؤ اه. از [22]

مربا   مبدأاطالعاتی مرباطه باید از نقاه  یها انیجر، جریان مااد و نیتأم رهیزنجهنگا  تحلی       
کـه بـرای ترسـیم     ییها زبان ازجملهسیم شاد. همه مسیرهای بازگشت تر احتماالًبه مشتری نهایی و 

ـ زنج. نمادسـازی  شـاد  یمـ به آن ارجـاع   نیتأم رهیزنجمدیریت  نهیزم درو  اند افتهی تاستهفرآیندها   رهی
 .[2،1] ( تاسته یافت2115است که او ین بار تاسط )کان،  2فرآیند
ـ ن شیپکه  کند یم سلسله مراتبی فرآیندها را پشتیبانی یساختاردهاین نمادسازی یک       بـرای   یازی
، یـک  عالوه بهبزرگ و پیچیده هستند.  یها سامانه اغلبشاناست، چان  نیتأم یها رهیزنج یساز مدل

ـ زنجمختلـف   یها قسمت یساز مدلساختار سلسله مراتبی، امکان  بـا سـااح مختلاـی از     نیتـأم  رهی
مـدل   اسـت  نیتـأم زنجیره  یساز مدلمدل فرآیندی که برای  نیتر گسترده. آورد یمجزئیات را فراهم 

 یبنـد  کـره یپابـزاری جهـت نمـایش، تحلیـ  و      SCOR. مـدل  اسـت  1نیتـأم  رهیزنج اتیعملمرجع 
یـک سـازمان    عناان به 2112سال  در 3نیتأم رهیزنجاست. این مدل تاسط مجمع  نیتأم یها رهیزنج
و مـک گـرین    ، مؤسسـه مشـاوره پیتیگسـلیا رابـین تـاد     AMRتاسط مؤسسه تحقیقات  یرانتااعیغ
(PRTM و )شرکت ایجاد و تاسته یافت. 21 

 انـد  منتشرشدهحجم زیادی از ادبیات  نیتأم رهیزنجکلیدی عملکرد برای  یها شاخصدر ارتبا  با      
، این طبقات شام  عملکرد تحایـ ،  اند شده  یبند گروهدر چهار طبقه،  ها شاخص. این [21،33،15،13]

یکی از اجزای  ییگرا یمشتر. با تاجه به اینکه باشند یم ها نهیهزو  ها ییادار، نیتأم رهیزنج ییگا پاسخ
یکی از متیارهای ضـروری بـرای عملکـرد     است. عملکرد تحای  نیتأم رهیزنج دهنده  یتشککلیدی 
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مقایسه ماعد تحای  واقتـی بـا ماعـد تحایـ       لهیوس بهاست، عملکرد تحای  باید  نیتأم رهیزنجک  
شاد. افزایش کیایت عملکـرد و تحایـ  ممکـن اسـت ماقتیـت رقـابتی        یریگ دازهان، دوطرفهتاافقی 

 مازاد را ایجاد نماید. یها فروشرا بهباد دهد و  نیتأم رهیزنج
 

ا کتریکـی بـا    لهیوسـ کـه در آن یـک    شـاد  یمگاته  یا سامانهبه  RFID. (RFID)امواج رادیویی 
که به یـک کـاال ا صـاد شـده      یا شناسهاطیسی با رادیایی یا امااج ا کترومغن یها فرکانساستااده از 

: شـاد  یمـ بسـیار صـحبت    هـا  آنکـه از   RFID. دو بخش مهم از سیستم کند یماست، ارتبا  برقرار 
. از طرفی قـانان عمـامی مـااد    [1] ( هستندReader( و دیگری داده خاان )Tagشناسه یا برچسب )

 نیچنـ همت تضمین کیایت و ایمنـی محصـاالت و   غذایی اتحادیه اروپا، قابلیت ردیابی را ابزاری جه
ـ افزا یمـ از مبدأ تا ید تا نقاه فروش شناخته و  ها آنزیرساخت الز  جهت تا ید، پردازش و تحای   : دی

مااد او یـه و   نیچن همقابلیت ردیابی و پیگیری یک محصال غذائی، خاراکی،  عناان بهقابلیت ردیابی 
 RFID. [3] شـاد  یمش دارند، در کلیه مراح  تا ید و تازیع تتریف حیااناتی که در تا ید مااد او یه نق

. [31] شـه دارد یسـال و هرتـز ر  ک، مایتاسـط فـاراد   یسـ یترومغناطکا  یانرژ یه رویقات او یدر تحق
. [11] قـرار گرفـت   اسـتااده  مـارد  یاتکتدار یها تیفتا ت از یحما یبرا 2194از سال  RFIDستم یس

 یها دهه یمربا  به خاد در ط یندهایبهباد فرآ یبرا یفنّاورتا از  گردد یم ییها راه به دنبالتجارت 
قـرار   استااده ماردا یدر سراسر دن یا گسترده  کبه ش 32د از دهه کمثال بار یند. براکاستااده  یمتاا 

AIDC یها سامانه. [14،11] گرفت
 مـارد  2133( نیز از سـال  خادکار ییشناساو  ها داده یآور جمع) 2

 یها گرهه از احساس کستم یس یک یس برایه حق ثبت آن در سائک یزمان یتنیقرار گرفتند،  ادهاستا
 .[11] ، منتشر شدکرد یماستااده  ها بستهردن کمرتب  یبرا ینار

AIDC  در  یاالهـا کاطالعـات در مـارد    یآور جمـع و  ییشناسـا ه ک شاد یماطالد  یا سامانهبه
د کبار یها آوریفن، یسیارت ناار مغناطک یها آوریفن. دهد یما  ار انجکخاد طار بهگردش )ماجاد( را 

 باشـند  یم AIDCستم یاز س ییها نمانه عناان به( RFID) ییایق امااج رادیاز طر ییشناسا آوریفنو 
: انـد  کردهمارح  AIDC یها سامانه یدو هدف عمده را برا کو متحر خادکار ییشناسا. انجمن [13]
 .یاتیدن به تاان عملی. سرعت بخش1و  یآور جمعند یو فرآ ها داده ییاساشنردن خااها در کم ک. 2

ن خـاص در  کبـه امـا   ینتـرل و دسترسـ  کاالها و ک یابیات ردیبهباد عمل منظار به 2192در دهه      
بـر   یه آغازکتاجه شد  ییایانس رادکامااج با فر وسیله به ییبه استااده از روش شناسا یط صنتتیمح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Automatic Identification and Data Collection 
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 کننده ارسالن یاطالعات را ب ییایامااج راد RFID یدر فناور شاد یممحساب  RFID آوریفنتاسته 
هر شام   تااند یمن اطالعات ی. اکنند یم جا جابه RFIDافت اطالعات یو دستگاه در RFIDاطالعات 

 طـال  یه داراکـ اشـاره دارد   یسیا کترومغناطبه امااج  ییایانس رادکفر آوریفنن یباشند. در ا یزیچ
ـ تا انس کن امااج با تاجه به فریاست. ا ییایناسب جهت استااده در ارتباطات رادم ماج  ه کـ  شـده  دی

 .شاند یم یبند دسته شاد یمده ی( سنجHZبرحسب واحد هرتز )
 

   
  

 RFID. سیستم 2نمادار 
 

ت و آنـتن  اسـ  داده  یجـا در شک  باال برچسب یا فرستنده اطالعات مربا  بـه کـاال را در خـاد         
 یهـا  گنالیسو برچسب خاان  دهد یمرادیایی را بین برچسب خاان و برچسب را انتقال  یها گنالیس

. کنـد  یمرادیایی را از برچسب دریافت کرده و آن را جهت پردازش در یک سامانه میزبان دیگر آماده 
نیـز هسـت.    هـا  دادهپـردازش   منظـار  بـه خاص  افزار نر دارای یک  RFIDفاد،  یها بخشعالوه بر 
ـ ن مـارد فتال، انرژی  یها برچسب  کـه  یدرحـا  . کننـد  یمـ دریافـت   همراهشـان خـاد را از بـاتری    ازی
دارای منبع انرژی نباده و برای بکار افتادن بایـد از انـرژی امـااج     خاد یخاد بهغیرفتال  یها برچسب

 از برچسب خاان استااده کنند. منتشرشدها کترومغناطیسی 
و آنـتن   پردازشـگر که حاوی  شاد یمکاچکی استااده  یها نشانرکانس رادیایی از در شناسایی ف     

 .[43] باده است و امکان برقراری ارتبا  را با مرکز شناسایی دارند
 
، انـد  شـده متصـار   RFID یرا که بـرا  یاربردهاک ازجمله .RFID یها سامانهای یو مزا اربردهاک
 رد:کر اشاره یبه ماارد ز تاان یم
ت فروش یری. مد4. ها آن یریردگو  کاالهازات و یتجه یی. شناسا3. یمنی. ا1اصا ت.  ریتأثت و ی. امن2

. 9احشـا .  ی ابیو رد یی. شناسا3. ینترل دسترسک. 2. یبهداشت ییها مراقبت. انجا  5. نیتأمره یو زنج
تابخانه کو  ها هفروشگا. 22(. کارکنان)ورود و خروج  یتی. ماارد امن1. یریگ ساختهاشمند  یها کارت
ـ ی. آسـا 22ارگر ندارنـد(.  کـ بـه   یازیـ خاانده شدن ن یاالها براکاز خروج  یری)جلاگ . 21. یش و راحت

ـ ترافنتـرل  ک. 24. ییت ناوگـان خـادرو  یریار خادرو و مدکخاد یی. شناسا23ند. یراندمان فرا  یهـا  کی
 و ... . یا جادهو  یشهر

افزار نر  بستر ارتباطی سرور مرکزی کاربر خاانبرچسب    برچسب آنتن 
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 :ذی  اشاره کردبه ماارد  تاان یم RFID یها سامانهاز مزایای 

ـ دبـه داشـتن    ها برچسبخااندن  یبرا که نیابه خاطر  :یارایکش ی. افزا2 دسـتگاه   یبـرا  میمسـتق  دی
 ها پا ت مثال عناان بهرد. یانجا  گ یمؤثرار یبا روش بس تااند یم یست، انبارداریاز نیبرچسب ن خااننده
ه کـ سـت  ین شـاد و مهـم ن  یـی تت ها آنشاند و مح   یبردار صارتخاانده شاند  تااند یماال کدر انبار 

ه باال باشد، اما اگر ینه او ین است هزکمم: هی. برگشت سرما1. باشد قرارگرفتهپا ت  یجاکبرچسب در 
ـ کنه یشرفت اتخاذ شاد، هزیپ یار براکزات مذیتجه یریکارگ بهدر  یروش مناسب ـ ما  یل ت بتـد از  کی

ـ . عـد  ن 3. کنـد  یمه را فراهم یسرما بازگشتو  دیآ یمن ییپا ها سال : ابـزار  یبـرا  میدمسـتق یداز بـه  ی
باشـد   یقـا  یافکـ  انـدازه  بـه برچسـب   یخااننده برا ییایه امااج رادکهر وقت  RFID یها برچسب

ب یآسـ  یمختلا یها روشبه  تاانند یمدها کبار: و صدمات ها بیآس ریتأثاهش ک. 4است.  خااندن قاب 
 یهـا  برچسـب ، امـا  یسـتند ن استااده  قاب  یایو مح ییط آب و هااین سبب در همه شرایند، به همیبب

RFID است گا پاسخ یایط محیشرا نیتر سختستند و در ین طار نیا. 
 

ماجاد بـرای   یها ح  راه نیتر یانقالبیکی از جدیدترین و شاید . RFIDمدیریت زنجیره تأمین و 
ـ از طر ییناساش ی. فناور[43] ، شناسایی فرکانس رادیایی استنیتأمرفع مشکالت زنجیره  ق امـااج  ی

خادکار اسـتخراج   یابزارها لهیوس بهها را با استااده از ابزار مناسب انتقال داده و  ( دادهRFID) ییایراد
به د ی  اینکـه تاانـایی    RFID یفنّاوردهد.  یار ما قرار میکرده و در زمان و مکان مارد انتظار در اخت

یک عامـ  مهـم در اعمـال     عناان به، دینما یمفراهم  زنجیره را یکایجاد شناسایی عناصر ماجاد در 
 بـا  یفنّـاور در این  شده  استااده یها تگ. استمارد انتظار  یها مکانمدیریتی در زمان و  یها کنترل
و دیگر عناصر ماجاد در مسیر زنجیره قابلیت ارائه وضتیت صحیحی را  آالت نیماشبه قاتات  اتصال

 .باشند یما از این عناصر به مدیران را دار
 یهـا  اسـت یسجهـت اعمـال دسـتارات و     هـا  دستگاهساالنه و اعال  وضتیت از  یها گزارشارائه      

امنیتی همه و همه  یها استیسمااد و اعمال  یها یکاستمدیریتی، تتمیرات و نگهداری، جلاگیری از 
را در  اهدافشـان  هـا  سازماناز  یبتض شاد یمباعث   RFID. است یفنّاوراین  یها یتاانمندبخشی از 

 .[25] نندکن ییاال تتکه عرضه کشب

. [22] مـرد  شـده اسـت    یم شخصیدر مارد حر ها ینگراند یباعث تشد RFID یفنّاوراستااده از      
و  یدو تـ  یهـا  سـازمان  وسـیله  بـه  یرسـان  اطالع یها سامانهدر قا ب  یم شخصیمسائ  مربا  به حر

 یاطالعـات  یهـا  گـاه یپاش اسـتااده از  یدر پاسـخ بـه افـزا    2133است. در سال  شده  مارح یردو تیغ
 متحـده  االتیانگره کو رفاه حال مرد ،  وپرورش آمازشاطالعات افراد،  ینگهدار یدو ت برا وسیله به
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بـه   RFID یفنّـاور . امـروزه  [32] مرتبط با اطالعات مرد  منتشر سـاخت  یها تیفتا  یرا برا یاصا 
ـ افراد دارد، ماجـب   یو جستجا یابیماضاعات و رد یابیرد یبرا اش یتاانائ  ید  شـده   ییهـا  ینگران

 :کنند یمر استااده یماارد ز یبرا RFIDاز  ها سازمان. [41]است 
ـ ه در ارتبا  با تا ک ییها تیفتا . بهباد 2 و  یرکـ ف یکارهـا  راهو  هـا  یاسـتراتژ . تاسـته  1د هسـتند.  ی

 .نیتأمره یزنج یارکهم یلکبهباد  یبرا یلیتحل

ـ مافق طار به RFID یاجرا یه براکرد کشنهاد ی(، پ1224بایرنس )      ـ آم تی ـ در مرحلـه اول، با  زی د ی
بهبـاد   یاز سازمان را بـرا  یخاص یها بخش یلیتحل یها ح  راهرد. کز کتمر یلیتحل یها ح  راه یرو

 ییهـا  روش، پاشـش  یلی. بنا به گاته بایرنس هدف از روش تحلکنند یمن یی، تتنیتأمره یخاا  زنج
 یقی. در تحقاست، کنند یماستااده  مؤثرتردتر و یجد یندهایجاد فرآیا یبرا RFID یفنّاوره از کاست 

 است: شده  ارائهدر سه بخش  ها داده وتحلی  تجزیه  ینتا  است، گرفته  انجا (، 1224ه تاسط اتینگر )ک
اهـداف   یه روکـ  کنـد  یمـ  یمترفـ  نیتأمره یات را در زنجکتدار یساز نهیبه ی. بخش اول راهبردها2

. 1شده اسـت.   یزیر هیپاآمد،  باوجاد 1224بایرنس در سال  وسیله بهه ک یلیو تحل یهاشمندانه تجار
ماجـاد در انبـار را    یاالهـا ک یت واقتـ یریبه مد یابیدست قصد بهرا  RFID یفنّاوراربرد کبخش دو  

 یم شخصـ یماضاعات مربا  به حر. بخش سا  3است.  شده  فیتاص فراز وسیله بهه ک کند یمن ییتت
ـ نبار جهـت فـروش در زنج  ا ماجاد در یاالهاکت یریمد یبرا RFID یفنّاوراستااده از  را  نیتـأم ره ی

 .کند یمن ییتت
 یهـا  پـروژه ه کـ  همچنان. [9] اند امدهین به وجادبدون مجاد ه و بحث   RFID یفنّاور یها پروژه     

ـ ن یاریات بسکن، شاند یم تر متمال RFIDفروش  ییراهنما ـ بااهمز در راباـه  ی  یم خصاصـ یحـر  تی
به  تاان یم شاد یمحاص   SCMدر  RFID یریکارگ بهه از ک ییایمزا ازجمله. [35،9] ابدی یمش یافزا

 :[25] ردکر اشاره یماارد ز
 یو سـادها  هـا  نهیهز، نیتأمره یق زنجیاز طر یبرگشت یها بخش یبر رو RFID یفنّاورز ک. با تمر2

 رند و مرتب شاند.یف قرار گیرد یکدر  تاانند یم طرح، بهتر
ـ شام  بازار  RFID یلیتحل یاربردهاکند تاسته و ی. فرآ1  یهـا  بخـش گـر  یردن و دکـ  ی، تجـار یابی

تاسـط   شـده  نیـی تت یاربردهـا کفراتـر از   ینشـ یب کی نیا. باشند یمت دارند، یریاز به مدیه نک یتجار
 .کند یمجاد ی( در سازمان اITاطالعات ) یآورفن

واقع شاد، بدون  مؤثر ها سازمان یبرا تااند یم RFID یلیتحل یاربردهاکاز  آمده دست بهاطالعات      
 م.یع داشته باشیاس وسید در مقیتا  یافزار نر  یها سامانهبه  یازین که نیا
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(، در پژوهشی با عناان طراحی ا گای سـنجش آمـادگی   2311) و همکاران حسینی تحقیق. نهیشیپ
، بـا روشـی تاصـیای و هـدفی کـاربردی،      RFIDفناوری ردفاشـگر   یساز ادهیپ منظار به ها رستانمایب

 فناوری ردفاشگر طراحی کردنـد  یساز ادهیپ منظار به ها مارستانیبا گایی به روش د ای جهت آمادگی 
ـ گ میتصـم و بـا روش   دادند قرارخبره  39و پرسشنامه را در اختیار   گروهـی و بـا تجمیـع نظـرات     یری

فناوری  یساز ادهیپقا ب اصلی برای  1خبرگان مدل خاد را اعتبارسنجی و تائید کردند. نتای  حاکی از 
، اطالعـات و ارتباطـات،   یآور فـن اجتمـاعی، فرهنگـی، مـدیریتی، سـاختاری،      -ردفاشگر باد: انسانی

 .[2] اقتصادی، فیزیکی و محیای
امـااج   لهیوس به ییشناسا یها سامانه یساز دهایپ یسنج امکان باهدف(، در پژوهشی 2391فاض  )     
ـ یا نیتـأم ره یزنج یبازرگان یها ( در شرکتRFID) ییایراد  یهـا  ، دریافـت کـه در ایـن شـرکت    یران

ـ راز(، آمادگی پیش نیتأمره یزنج یبازرگان یها )شرکت ماردماا ته  ییشناسـا  یهـا  سـامانه  یسـاز  ادهی
 .[4] وجاد دارد ییایامااج راد لهیوس به

، بـه انجـا    نیتـأم در عملیـات زنجیـره    تاانمندساز: یک RFID(، تحقیقی با عناان 1223اتاران )     
در  نیتـأم زنجیـره   یهـا  نـه یهزدر جهت کاهش  تاانمند سازیک  عناان بهرا  RFID یفنّاوررساند و 

ی، ایـن فنـاور   یریکـارگ  بـه  یهـا  چا ش. در این راستا داد قرار یصنایع مختلف، مارد ارزیابی و بررس
قـرار گرفـت.    یبررسـ  مـارد آن  یسـاز  ادهیدر پو فاکتارهای مافقیت  ها سازمانفازهای تابیق آن در 

را  نیتـأم زنجیـره   یریپذ انتاافهماهنگی و  RFIDنتای  حاص  از این تحقیق نشان داد که فناوری 
 .[3] شاد یم( نیز ROIباعث افزایش نرخ بازگشت سرمایه ) کار راهاین  نیچنهمافزایش داده و 

در مـدیریت   RFID کیاسـتراتژ ارزش "بـا عنـاان    1223در تحقیق دیگری که تاجیما در سـال       
در مدیریت زنجیره  RFIDانجا  داد، محقق با بیان یک تئاری به چگانگی استااده از  "نیتأم رهیزنج
یا پیشنهاد بـر  . در این تحقیق چهار ماضاع کند یمیک مزیت رقابتی در سازمان اشاره  عناان به نیتأم

 .[44] است شده مارحمحرک او یه  یاساس دو نظریه یادگیری سازمانی و تئار
زنجیـره   تاانمندسـاز یـک   عنـاان  بـه  RFID ریتأث(، در تحقیقات خاد به 1222) و همکاران وانگ     
پرداختند و پـس از تاضـیح در    LCDکششی در صنایع  یها سامانهدر شارژ مجدد ماجادی در  نیتأم
آن در مـدیریت زنجیـره    ریتأثماجاد کششی، به تشریح  یها سامانهو مترفی  RFID تاانمندسازد مار
سیسـتم   تاانمندسـاز یـک   عنـاان  به RFID  حاص  از این تحقیق نشان داد که یپرداختند، نتا نیتأم

کـ    یهـا  نـه یهزدرصـدی در   21/2بـا کـاهش    تااند یم نیتأمماجادی کششی در مدیریت زنجیره 
 .[49] باشد رگذاریتأثدرصدی در نرخ متامالت  22/3ش یو افزاماجادی 
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 یهـا  سـامانه آن در  ریتـأث و  RFIDتشـریح فنـاوری   "بـا عنـاان    یا ماا تـه (، در 1225اسمیت )     
 قـرار  وتحلی  تجزیهمارد  WAL-MARTخاص، در شرکت  طار به یفنّاوراین  یریکارگ به، "تجاری

 .[42] در این شرکت باد نیتأمات زنجیره یریان اطالعات و عمل، حاکی از بهباد جها افتهیکه  داد
، "نیتـأم زنجیـره   یسـاز  نـه یبهبرای  RFID یفناور"(، در تحقیقات خاد با عناان 1224اتینگر )     

 ماا تـه  مـارد  نیتـأم در عملیـات مـدیریت زنجیـره     RFIDاستااده از فناوری  یایو مزا ها تیمحدود
از آن مارح کرد. در ادامه در قسمت تحلی  یک  یبانیپشت یساز نهیبه نظارم به ییشنهادهایپو  قرارداد

ـ فتا  یسـاز  نـه یبهبـا تمرکـز بـر اهـداف مـرتبط بـا        RFIDبازنگری کلی در فااید فنـاوری    یهـا  تی
صارت گرفته نیـز   یها آزمانخاص مرتبط با مدیریت ماجادی انجا  گرفت.  طار بهو  کننده یبانیپشت

 ( تمرکـز دارد FIP) های اطالعاتی شااف فتا یتدر این تحقیق با عناان  شده  هدادبر چارچاب تاضیح 
[12]. 

 
 تحقیق یشناس روش. 3

بـرای بهبـاد    RFID یریکـارگ  آمادگی الز  جهت بـه  .دی ایرانیصنتت تا ید آل. س .اصلی هیفرض

 را دارد. نیتأم رهیفرآیند مدیریت زنج
 

 فرضیات فرعی

بـا تاجـه بـه مسـائ  مـدیریتی و سـازمانی، آمـادگی الز  جهـت          ن.دی ایرایصنتت تا ید آل. س. 2
 را دارد. نیتأم رهیبرای بهباد فرآیند مدیریت زنج RFID یریکارگ به
با تاجه به مسائ  مربا  به زیر ساختار فنـی، آمـادگی الز  جهـت     .دی ایرانیصنتت تا ید آل. س. 1
 را دارد. نیبرای بهباد فرآیند مدیریت زنجیره تأم RFID یریکارگ به

 
تحقیقـات بـر اسـاس هـدف، از نـاع تحقیقـات        یبنـد  طبقه  حا  ازپژوهش حاضر  .جامعه و نمونه

 یبنـد  دسـته  ازنظـر ، روش ایـن تحقیـق تاصـیای اسـت.     هـا  دادهنحاه گردآوری   حا  ازکاربردی و 
و  نگراطالعات نیز این پژوهش از ناع پیمایشـی یـا پهنـا    یآور جمعتحقیقات تاصیای بر اساس نحاه 
انجا  ماا تات  منظار بهق حاضر یتحق یجامته آمار. رود یمشمار ه مبتنی بر مدل متادالت ساختاری ب

پـارس،   یهـا  شـرکت کـه شـام     ی.دیسـ .آلد یکارشناسان، مدیران صنتت تا  ی، شام  تمامیدانیم
ه کـ  دبـا اسـتااده از روش سرشـماری انتخـاب شـدن      هـا  آننار( و همـه   212) اند باده  صناشهاب و 
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ـ در نها ماجـاد،  یها تیمحدودو ی با تاجه به ع شده، یتاز ها آنان یدر م ها پرسشنامه  254ت تتـداد  ی
 است. شده  یآور جمع یآمار وتحلی  تجزیهپرسشنامه مناسب 

 

  و یـ مکتاسـط پرسشـنامه ت   ها دادهدر این پژوهش بر اساس هدف،  .یریگ اندازهو مقیاس  ها داده
 سـؤاالت . 2، انـد  شـده   یتشـک از سـه بخـش مجـزا     اسـتااده  مـارد  شـنامه پرساست.  شده  یآور جمع

ـ گ انـدازه جهـت  . 1(، سؤال 4) شناختیجمتیت یها یژگیو  هـا  شـرکت  یتیریمـد  یهـا  رسـاخت یز یری
، یرهبـر  ک، سـب راهبـرد ، یه در آن عاام  سـاختار مـا   ک گایه( 41)است  شده  یطراح یا پرسشنامه

ن ی. ااند گرفته قرارمارد پرسش  یسازمان  فرهنگو  یو قانان یاسی، عاام  سینان، ساختار سازمانکارک
. 3گـر نشـان خااهنـد داد.    ید یا جنبهرا از  RFID یآورفن یریکارگ بهدر  ها شرکت ییز تاانایعاام  ن
ه در آن عاامـ   ک گایه( 21)شد  یطراح یا پرسشنامه ها شرکت یفن یها رساختیز یریگ اندازهجهت 
ـ شد. ا گرفته قرارمارد پرسش  RFIDاطالعاتی و فناوری  یها سامانه ،یا انهیرا یها شبکه ن عاامـ   ی
همه سـؤاالت پـژوهش    نیهمچنرا نشان خااهند داد،  RFID یفنآور یریکارگ بهدر  ها شرکت یتاانائ
 است. شده  نیتدو( ییتا پن طیف  یکرت ) صارت به
 

د و ینار از اسـات  22ار یمه مذکار، ابتدا در اختین روایی )اعتبار( پرسشنایبرای تت روایی و پایایی ابزار.
ناـر   13، در اختیار تتداد ها آنو تتدی  ماادی از  یخبرگان قرار گرفت آنگاه پس از اخذ نظرات اصالح

نیز اخذ و از مـرتبط   ها آننمانه مقدماتی قرار گرفت و نظرات اصالحی  عناان بهآماری ۀاز اعضار جامت
 یبـرا  ییاطمینان حاص  شد. آنگاه پرسشنامه نها ماا ته ماردآماری  متهجابا تاجه به  سؤاالتبادن 
 نان داشت.یآن اطم یید از روایام  باک صارت بهقرار گرفت و  استااده ماردها  داده یآور جمع
 
وجاد  یمختلف و متتدد یها روشز ین یریگ اندازه( ابزار ییایت اعتماد )پاین قابلییتت منظار به .ییایپا

ـ  یسـازگار . [29] آن اسـت  یدرون یسنجش سازگار ها آناز  یکیه کدارد  ـ گ انـدازه ابـزار   یدرون  یری
 مـارد قـات  یه در اغلب تحقکاست  ین روشیا .[21د ]شا یریگ اندازهرونباخ ک یب آ اایبا ضر تااند یم

دار باشـد امـا مقـ    3/2د یب باین ضریا یبرا قبال قاب حداق  مقدار  اگرچه. [39] ردیگ یمقرار  استااده
ق حاضر، مقـدار پایـایی بـرای کـ      یدر تحق. [33،42] رش استیو پذ قبال قاب ز ین 55/2 یو حت 2/2

 تـاان  یمـ باده، پـس   2/2متغیرها بیشتر از  تک تکو برای  14/2برابر با  استااده مارد یها پرسشنامه
 .برخاردارند یخاب ییایاز پا ها پرسشنامهه کگات 
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کـه   متادالت ساختاری جهت تاانایی تبیـین و بـرازش کلیـت مـدل    در این تحقیق از روش مدل      
ـ نما یمـ اجتمـاعی   دهیـ چیپ یها دهیپدکمک شایانی به فهم بهتر   منظـار  بـه اسـت.   شـده   اسـتااده ، دی

و  SPSSwin16 افـزار  نـر  مختلف تاصیای و استنباطی استااده شد و  یها روشاز  ها داده وتحلی  تجزیه
 قرار گرفت. استااده ماردمتغیرها  یعلبرای برقراری روابط  LISREL8.54 افزار نر خصاصاٌ 

 
 ها افتهیتحلیل . 4

 نظـر  از ماا ته مارد نمانهه در کشناختی نشان داد آمار تاصیای متغیرهای جمتیت .تحلیل توصیفی
 نظـر  از( سـال،  42-52) میـان درصـد   42و  (32-42) انیمدرصد  33(، 12-32) میاندرصد  11سن 

 نظـر  از، متأهـ  درصـد   31درصـد مجـرد و    19درصد مرد، از این میان  92صد زن و در 21جنسیت 
درصـد کارشناسـی ارشـد     22درصـد  یسـانس و    45درصد کـاردانی،   13درصد دیپلم،  29تحصیالت 

 .اند باده
 

 ل استنباطییتحل

ان یرگرسـ  ار قـای از خـانااده  یبس یری  چند متغیتحل یک یمدل متادالت ساختار .یریگ اندازه یها مدل
دهـد کـه    یان را مک(، به محقّق این امGLM) یلک یتر بسط مدل خا قیان دقیکه ضمن ب است یریچند متغ
را  ی  مـدل متـادالت سـاختار   یهمزمان مارد آزمان قرار دهد. تحل طار بهان را یاز متادالت رگرس یا مجماعه

ـ  یـزرل آم  فنرل انجا  داد.  یز یساختار یا روابط خایانس یاوارک ی  ساختاریتاان تاسط تحل یم از دو  یا زهی
. بـرای بـرآورد   اسـت ( یر )مدل ساختاری  مسی( و تحلیریگ )مدل اندازه تأییدی ی  عاملیتحل یها ا ه نب  یتحل

ـ گ انـدازه  یاز ا گاهـا  یه بخشـ ک یدیی  عاملی تأیبهتر است بر روی تحل یریگ اندازهمدل  ز کـ اسـت، تمر  یری
 ند.ک یبحث م شده  مشاهده یرهایاه سنجش متغیرهای پنهان تاسط متغن ا گا در مارد نحی. امیینما

 یهـا  مـدل در تحقیـق، الز  اسـت تـا از صـحت      هـا  هیفرضـ آزمـان   مرحلهقب  از وارد شدن به      
فنـی(، اطمینـان حاصـ  شـاد.      یهـا  رسـاخت یزمتغیرها )مسائ  مدیریتی و ساختاری( و ) یریگ اندازه

( و هـم  EFAعاملی، هـم اکتشـافی )   وتحلی  تجزیهبا استااده از  یریگ اندازهارزیابی ا گای سنجش و 
یـک دسـتارا تم  بـرای سـنجش      عناان به EFA. در مارد نخست، رسد یم( به انجا  CFAتأییدی )

، از یک دیدگاه سنتی )مانند دیدگاه غیر تأییدی(، )ماننـد  ردیگ یمقرار  استااده ماردتخلیص و پاالیش 
و اعتبــار  متتاقبــاً بــا یــک ارزیــابی تأییــدی ابتــادی، اعتبــار همگــرا، پایــایی( کــه SPSSاســتااده از 

. متتاقبـاً،  شـاد  یمـ تتـاملی( تکمیـ     LISREL افزار نر )استااده از  SEMتحت اصال  کننده کیتاک
. رود یمـ یک ارزیابی تأییدی از اعتبـار بـه کـار     عناان به، SEMآزمان ا گای ساختاری نیز به همراه 
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SEM ا گاهـای جـایگزین/    وتحلیـ   تجزیهتأییدی و برای  نمانهید ا گای ساختاری در یک برای تأی
مسائ  مدیریتی و سـاختاری،  برای  یدییتأ. نتای  تحلی  عاملی [43] ردیگ یمقرار  استااده ماردرقیب 

ـ گ انـدازه تناسب مـدل   یها شاخصمناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل متنادار است.  نشـانگر   یری
ـ گ انـدازه نتـای  مـدل    نیچنهممسائ  مدیریتی و ساختاری است.  یریگ اندازهب بادن مدل مناس  یری

کـه در قا ـب    اسـت فنـی   یها رساختیز یریگ اندازهفنی، حاکی از مناسب بادن مدل  یها رساختیز
 یهـا  مـدل ) شـده  انجـا   یهـا  مـدل نمایش  ضمناً. استو تحلی   مشاهده  قاب جدول ذی  این اعداد 

 به د ی  حجم باالی مقا ه، در متن ارائه نشده است.(، یریگ اندازه
 

 (یریگ اندازه یها مدلبرازش مدل ) آمده دست به. مقادیر 2جدول 

 ها شاخص اتکا  قابلمقدار  فنی یها رساختیز مسائل مدیریتی و ساختاری

 RMSEA ≤ 0.10, 0.05 RMSEA 212/2 مدل دییتأ 29/2 مدل دییتأ

 NNFI > 0.9, 0.8 NNFI 91/2 مدل دییتأ 92/2 مدل دییتأ

 NFI > 0.9, 0.8 NFI 93/2 مدل دییتأ 94/2 مدل دییتأ

 AGFI > 0.9, 0.8 AGFI 13/2 مدل دییتأ 13/2 مدل دییتأ

 GFI > 0.9, 0.8 GFI 13/2 مدل دییتأ 15/2 مدل دییتأ

 CFI > 0.9, 0.8 CFI 13/2 مدل دییتأ 14/2 مدل دییتأ

 IFI > 0.9, 0.8 IFI 13/2 مدل دییتأ 14/2 مدل دییتأ

 

ـ گ انـدازه هـای   بتد از اطمینان یافتن از صحت مـدل  .ساختاری معادالت مدل )تحلیـ  عـاملی    یری
در  شـده   ارائـه فنی(، برازش کلیت مـدل   یها رساختیزتأییدی مااهیم مسائ  مدیریتی و ساختاری و 

اسـتاندارد( و ضـرایب متنـاداری     که در ذی  مدل در حا ت تخمین استاندارد )ضرایب پژوهش سنجیده
 .اند گرفته قرار بحث مارد)عدد متناداری( 
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 (تخمین استاندارداستاندارد ) بیضرا

 
 )عدد معناداری( T-Value بیضرا

 
 قیتحق یرهایمتغ میان روابط ی. مدل متاد ه ساختار1نمادار 

 

از ماا تات و تحقیقات پیشـین بـه    نتاا یمبر مبنای پیشنهادهایی که  تحقیق.برازش مدل نهایی 
از  چهارتـا . [31،23] اند شده  انتخاب وتحلی  تجزیهبرای این  ،زیرینبرازندگی  یها شاخصدست آورد، 

را بـرای ا گاهـای    هـا  دادهکلی ا گا به برازش هستند که برازندگی  یها شاخصکامالً  ها شاخصاین 
مجـذور   آمـاره . آزمان نیکایی برازش [24] دهند یمساختاری و سنجشی با یکدیگر مارد ارزیابی قرار 

χکای )
ریشـه میـانگین مجـذور خاـای تقریبـی       یـزرل،   افـزار  نـر  گر شـاخص مناسـب در   یاز د(، 2

(RMSEA ( شاخص نیکایی بـرازش ،)GFI)     شـده   یتتـد و شـاخص نیکـایی بـرازش (AGFI ؛ در)
 هـا  آنبه این متنـی اسـت کـه    برازندگی تدریجی هستند و  یها شاخصحقیقت دو شاخص باقیمانده 
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، کننـد  یمـ را با برازنـدگی یـک ا گـای خـط صـار یـا خـط مبـدأ مقایسـه           نظر ماردا گای هدف و 
بادن ماـرو    نا همبسته منظار بهکه  شده  مشاهدهمتغیرهای  همه  آنبا ا گایی که در  طارمتمال به

ص بـرازش غیرنرمـال   و شـاخ  (CFI) یا سـه یمقا: شـاخص برازنـدگی   [22] کننـد  یمـ هستند مقایسه 
(NNFI) کـه   گـذارد  یمـ را برای مـدل نهـایی پـژوهش بـه نمـایش       آمده دست به. جدول ذی  مقادیر

است که به د ی  نامناسب بادن  ذکر قاب . است، [31،23،22] سرحدهای این مقادیر برگرفته از نظرات
 است. شده  ارائهاصالح،  دو باربرازش، مدل نهایی بتد از  یها شاخص

 
 تحقیق. مقادیر برازش مدل نهائی 1 جدول

 ها شاخص اءکمقدار قابل ات مدل ابتدایی پژوهش بعد از اصالح تحقیق ییمدل نها

 (dfدرجه آزادی ) df ≥ 0 34 مدل دییتأ 13 مدل دییتأ
 χ2 - 1/232 مدل دییتأ 33/32 مدل دییتأ

 χ2/df < 3 χ2/df 95/3 مدل دییتأ عد  53/2 مدل دییتأ

 RMSEA ≤ 0.10 RMSEA 232/2 مدلتأییدعد   221/2 مدل دییتأ

 NNFI > 0.9, 0.8 NNFI 92/2 مدل دییتأ 12/2 مدل دییتأ

 NFI > 0.9, 0.8 NFI 94/2 مدل دییتأ 15/2 مدل دییتأ

 AGFI > 0.9, 0.8 AGFI 19/2 مدل دییتأ 14/2 مدل دییتأ

 GFI > 0.9, 0.8 GFI 12/2 مدل دییتأ 15/2 مدل دییتأ

 CFI > 0.9, 0.8 CFI 13/2 مدل دییتأ 19/2 لمد دییتأ

 IFI > 0.9, 0.8 IFI 13/2 مدل دییتأ 19/2 مدل دییتأ

 

تحقیق از برازش خـابی برخـاردار نبـاده     ییدهد که مدل ماهامی ابتدا نشان می 1 جدولمقادیر      
بـا تاجـه بـه    . حـال  انـد  کردهسب کر آن برازش مالاب را یده و مقادیاست،  ذا مدل فاد اصالح گرد

( نیـز  53/2، کای دو به درجه آزادی )22/2از  تر کاچک( 221/2میانگین مجذور خااهای مدل ) کهنیا
 جـه یدرنت، دهـد  یمـ را نشان  12/2بیشتر از عدد  AGFIو  GFIمقدار  نیچنهماست و  3از  تر کاچک

متغیرهـا بـر    دهشـ   میتنظـ آن است که روابـط   دهنده نشانو  استباالیی  مدل دارای برازش و تناسب
 اساس چارچاب نظری تحقیق مناقی باده است.

 
 شـده   مشاهدهزیر، حداق  نسبت  ایدوجمله، در ها هیفرضبادن  دار جهتبا تاجه به  .ها هیفرضآزمون 

 آزمـان  ـذا در   .[33،42] اسـت  شـده   گرفتـه در نظـر   32/2صـار   هـا  هیفرضبرای پذیرش  قبال قاب 
صار تأیید  هیفرضکه  دهند یمنشان  32/2بیش از  شده  مشاهدهاالت جداول متتاقب، احتمای  دوجمله
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 دهـد  یمـ نشان  25/2بیشتر از  یدار امتنباشد ساح  32/2کمتر از  شده  مشاهدهو اگر احتمال  شاد یم
 صار مارد تأیید است. هیفرضکه 
 

ـ آ کهنیابرای بررسی  .مربوط به اجزای مسائل مدیریتی و ساختاری ها هیفرضآزمون   نظـر  ازا ی
 یبرا RFID یفناور یریکارگ بهآمادگی الز  جهت  ها شرکتمسائ  مدیریتی و ساختاری  انیگا پاسخ

که نتای  در قا ب  است شده  استاادهباینامینال  یها آزمان، از کند یمایجاد  نیتأم رهیزنجند یبهباد فرآ
 است. شده  ارائه 3جدول 

 
 مسائ  مدیریتی و ساختاری گانه اتهفرضیات  ایدوجمله  آزمان ینتا. 3جدول 

 د/ ردییتأ

 هیفرض

 سطح

 یدار امعن

 احتمال

 آزمون

احتمال 

 شده  مشاهده

 تعداد

 (ی)فراوان
 رهایمتغ اتیفرض

 32/2 222/2 رد
5/2 
5/2 

31 
35 

ت 
صنت

ر: 
صا

  
فر

L
C

D
 

ی، 
مان
ساز

 و 
ی
ریت

دی
  م

سائ
ه م

ه ب
اج

ا ت
ن ب

یرا
ا

ت 
جه

  
الز

ی 
دگ
آما

 به
رگ
کا

ری
 ی

R
F

ID
 

اد
هب
ی ب

برا
 

S
C

M
 

رد.
ندا
را 

 

 ساختار ما ی

 32/2 222/2 رد
2/2 
4/2 

93 
23 

 استراتژی

 32/2 222/2 رد
4/2 
2/2 

29 
92 

 سبک رهبری

 32/2 222/2 رد
3/2 
3/2 

43 
222 

 کارکنان

 32/2 222/2 رد
1/2 
9/2 

35 
221 

 ساختار سازمانی

 32/2 222/2 رد
9/2 
1/2 

212 
33 

 عاام  سیاسی

 32/2 223/2 رد
2/2 
4/2 

13 
22 

 فرهنگ

 32/2 222/2 رد
4/2 
2/2 

22 
13 

ک  عاام  مدیریتی و 
 ساختاری

 

عاام  مدیریتی و ساختاری و همه ابتاد صار،  هیفرضبا تاجه به رد هر هات  که شاد یممالحظه      
ـ زنجند یبهباد فرآ یبرا RFID یورآفن یریکارگ بهآمادگی الز  جهت  ها شرکتدر  که آن  نیتـأم  رهی

 .شاد یمد یی، تأکند یمایجاد 
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 یهـا  رسـاخت یز انیگا پاسخ نظر ازا یآ :با تاجه به فرضیه .فنی یها رساختیز یها هیفرضآزمون 
ایجـاد   نیتـأم  رهیزنجند یبهباد فرآ یبرا RFID یفناور یریکارگ بهآمادگی الز  جهت  ها شرکتفنی 

 است. شده  اشارهذی   جدول  در که نتای است شده  استااده ایدوجمله یها آزمان، نیز از کند یم
 

 فنی یها رساختیز گانه سهفرضیات  ایدوجمله  آزمان ینتا. 4جدول 

 د/ ردییتأ

 هیفرض

 سطح

 یدار یمعن

 احتمال

 آزمون

احتمال 

 شده مشاهده

 تعداد

 (ی)فراوان
 رهایمتغ اتیفرض

 32/2 222/2 رد
5/2 
5/2 

35 
39 

ت 
صنت

ر: 
صا

  
فر

L
C

D
 

ه 
اج

ا ت
ن ب

یرا
ا

ه 
ب

یز
ت
اخ
رس

 
ها

 ی
ت 

جه
  
الز

ی 
دگ
آما
ی، 

فن

 به
رگ
کا

ری
 ی

R
F

ID
 

اد 
هب
ی ب

برا
S

C
M

 
را 

رد.
ندا

 

 یها شبکه
 کامپیاتری

 32/2 222/2 رد
5/2 
5/2 

32 
39 

 سیستم اطالعات

 32/2 393/2 دییتأ
3/2 
3/2 

222 
44 

امااج  یآورفن
 رادیایی

 32/2 222/2 رد
5/2 
5/2 

94 
32 

ک  عاام  
 فنی یها رساختیز

 

کـ   ن متنی اسـت  ین بدیاکه  دریافت، با تاجه به رد دو فرضیه صار تاان یم 4 جدول با نگاه به     
 هـا  شـرکت در کـامپیاتری و سیسـتم اطالعـات(،     یها شبکه)فنی و دو بُتد آن  یها رساختیزعاام  

، و ـی  کنـد  یمـ ایجاد  نیتأم رهیزنجند یبهباد فرآ یبرا RFID یفناور یریکارگ بهآمادگی الز  جهت 
 یفناور یریکارگ بهآمادگی الز  جهت  ها شرکتامااج رادیایی در  یآورفن ن امر کهینی بر امبت هیفرض

RFID شاد یم، رد کند یمایجاد  نیتأم رهیزنجند یبهباد فرآ یبرا. 
 

 و پیشنهاد یریگ جهینت. 5

 یورآفنـ  یریکارگ بهدر  ها سازمان یزان آمادگیم یبررسمد ی جهت  ارائههدف از پژوهش حاضر،      
RFID ـ در ا ی.دیس.آلد یدر صنتت تا  نیتأم رهیزنجت یریند مدیبهباد فرآ یبرا کـه بـا    اسـت  رانی

 هـا  هیفرضـ به بررسی مـدل و آزمـان    اس.اس.یپ .است افزار نر استااده از مدل متادالت ساختاری و 
ابتـاد   مدیریتی و سـاختاری و همـه  عاام  کُ  ق پرداخته شد، نتای  حاصله حاکی از آن باده که یتحق

در کـامپیاتری و سیسـتم اطالعـات(،     یهـا  شـبکه )فنی و دو بُتـد آن   یها رساختیزآن؛ کُ  عاام  
 وجـاد دارد.  نیتأم رهیزنجند یبهباد فرآ یبرا RFID یفناور یریکارگ بهآمادگی الز  جهت  ها شرکت

جاسـبی،  (، حسـینی، طیبـی،   2391محققـانی چـان فاضـ  )    یهـا  افتهینتای  حاصله از این تحقیق با 
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(، 1223(، مـای ) 1224(، اتینگـر ) 1222(، ما ر و تینایلـد ) 1223(، اتاران )2311و سپهری ) پار یرینص
دارد.  یخـاان  هـم (، ماابقـت و  2312) منشیصبحانو  فردیقاض(، صنایتی، 1222وانگ )و   ئاوانگ، 
ـ زنج یبازرگـان  یهـا  )شـرکت  ماا تـه  مـارد  یها (، شرکت2391فاض  ) (، آمـادگی  رازیشـ  نیتـأم ره ی

ـ زنجت یرینـد مـد  یبهبـاد فرآ  یبرا ییایامااج راد لهیوس به ییشناسا یها سامانه یساز ادهیپ  نیتـأم  رهی
ـ ه کـ  انـد  داشـته ان یخاد ب یها گزارشر محققان نامبرده شده هم در یسا نیچنهموجاد دارد.   یورآفن

RFID در صـنایع و   نیتأم ۀزنجیر یها نهیهزمؤثر در جهت کاهش  یو عامل تاانمندسازیک  عناان به
 مختلف است. وکار کسب

که این ماضـاع در  گات  تاان یم ها آناز  آمده دست بهتحقیقات و نتای   گانه نیا حازهبا تاجه به      
مرباطه را در  یها شرکت تااند یمباده و این تحقیق  فرد منحصربهو  قرار داشته تاجه ماردایران کمتر 

وری شناسایی از طریق امااج رادیایی که از مشهادترین آاز فن یمند بهرهاز مزایای  نیتأم رهیزنجکنار 
 برخاردار نماید. استکاهش هزینه  ها آن

متمرکز کنند که  ییها تیفتا خاد را حال  ،وکار کسببه کمک تا  کنند یمتالش  ها شرکتامروزه      
دیگـر بـه    یهـا  تیفتا ان، همه در صارت امک جهینت در. شناسند یمرا بهتر ها آنتاان رقابتی محاری 

( متتاقباً، مشخصات و کیایت محصال یا خدماتی کـه بـه   یسپار برون) شاد یمسپرده  ها شرکتسایر 
گسترده به چند شرکتی وابسـته اسـت کـه در ایجـاد آن درگیـر       طار به، شاد یمیک مشتری فروخته 

مـااد،   یهـا  انیجر یساز هماهنگو  قاناناً مجزا یها شرکت یساز کپارچهی. این ماضاع، برای اند باده
که قبالً به این وستت تجربه نشده است. بـرای   شاد یمجدیدی را سبب  یها چا شاطالعات و ما ی، 

ـ زنجاین کار، یک فلساه مدیریتی جدید، یتنی مدیریت  ـ ن مـارد  "نیتـأم  رهی اسـت. طـی ده سـال     ازی
نـد مـدیریت پایگـاه داده ابـزار ارتبـاطی      قدرتم یها سامانهاطالعات مانند  یفنّاورگذشته، پیشرفت در 

کمـی بـزرگ مـثالً     یهـا  مـدل حـ    یها روش طار نیهمتبادل ا کترونیکی داده از طریق اینترنت و 
ـ زنجدر طال یـک   ها انیجرو کنترل  یزیر برنامهجدیدی برای  یاندازها چشمریاضی،  یزیر برنامه  رهی

 در تـاان  یمـ بـازار را   هـا  شیگـرا اضـا یـا   تق یها ینیب شیپگشاده است. یک ساارش مشتری،  نیتأم
 گـر ید یارسـال کـرد. از سـا    نیتأم رهیزنجدر  ها قسمتگستراند و فاراً به همه  ازین مارد یها تیفتا 

 ییایـ ق امااج رادیاز طر ها آنت یدهد تا بتاان اقال  منارد را به همراه ماقت یان مکام RFID یفنّاور
ـ به  مربا  ییافت کد شناسای، درRFIDبر  یمبتن یها سامانهرد. ک ییشناسا  دیـ دک شـ  را بـدون   ی
ـ در  یی. کـد شناسـا  سـازند  یمبارکد( ممکن  یها سامانه برخالف) میمستق ک یـ ک برچسـب شـام    ی

 .شاد یمره یک آنتن، ذخیپ متص  به یکروچیم
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رد بـرای  را مبادرت نماد، قابلیت کـارب  ها سازمانبامی در  یها مدلاین تحقیق به ارائه  که آنجا از     
از میزان هر یک از متغیرهای در  تاانند یم ها سازمان، مدیران شده ارائهمدیران را دارد. به کمک نتای  

شـرکت خـاد را مـدیریت کننـد.      نیتـأم  رهیزنجپیدا کنند و با تاجه به آن فتا یت  یآگاه خادشرکت 
اری تحقیق فنی است کـه  در متاد ه ساخت ها آنتقایت هر یک از متغیرها بر اساس ضریب هر یک از 

ـ زنجوری در آاین فنـ  یریکارگ بهنقا  قات و ضتف یک سازمان را جهت  تااند یم شـرکت   نیتـأم  رهی
ماید باشد. الز  به ذکر اسـت میـزان ضـریب     ها سازمانبرای  ها برنامهخاد مشخص کند و در تدوین 

نیسـت،   هـا  آن  اهمیت به کاچک برخی از متغیرهای مستق  در تبیین متغیرهای وابسته د یلی بر عد
ـ نها درواقـع گـردد.    مـؤثر بر متغیر وابسته  یا ناشناخته یسازوکارهاممکن است از طریق  که چرا  تی

است با تاجه بیشتر بر ساختار ما ی نسبت بـه اجـرا و    الز  ،ها شرکتنظر به آمادگی  شاد یمپیشنهاد 
 دد.اقدا  گر نیتأم رهیزنجت یریند مدیدر فرآ RFID یریکارگ به

ـ ادر  ها آزمان  یز تحلیان مسئله و نیدر پایان نیز مستند به ب      ـ ، مـاارد ز ن پـژوهش ی  عنـاان  بـه ر ی
 ارائه گردد: تااند یمحاضر ماضاع تحقیق در ارتبا  با  یقات آتیانجا  تحق منظار به ییشنهادهایپ
هـت ارائـه   . انجـا  تحقیقـی ج  1دیگـر،   یهـا  سـازمان . انجا  تحقیقـی مشـابه پـژوهش حاضـر در     2

ـ زنجدر  RFIDوری آفنـ  یریکارگ بهسازوکارهای ارتقار مسائ  مدیریتی و ساختاری، جهت   نیتـأم  رهی
فنـی جهـت    یهـا  رساختیز. انجا  تحقیقی برای ارائه سازوکارهای ارتقار ساح 3ایرانی.  یها سازمان

مناسب جهت تغییـر   رکا راه. بررسی 4ایرانی.  یها سازمان نیتأم رهیزنجدر  RFIDفناوری  یریکارگ به
عملـی بـرای تقایـت     یهـا  راه. بررسـی  5. نینـا  یفناوردر استااده از  ها سازمانمدیران  یها دگاهید

ـ   ، جهت بهباد آمادگیها سازمانساختارهای ما ی  در بهبـاد   RFID یورآسازمانی برای اسـتااده از فن
 .نیتأم رهیزنجند مدیریت یفرآ
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