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 چکيده

شناسایی از طریق فرکانس رادیویی، یک واژه متداول برای فناوری هایی است که از امواج رادیویی برای شناسایی خودکار اشیا 
به ویژه در زمانی که با شبکه  RFIDسیستم کد الکترونیکی کاال، یکی از موثرترین ابزارها در  .فیزیکی استفاده می کنند

در قفسه بندی انبار و چیدمان کاال بهره مند می شوند به راحتی  ردیابی اقالم در زنجیره تامین به شمار می آید. EPCجهانی 
افزار انبار را با هم منطبق و  موجودی کاالی ثبت شده در نرم در سازمانهایی که از تکنولوژی rfidمی توان از طریق بارکد 

ممکن اشکاالت احتمالی یا مفقودی کاال مشخص شود در هر کشوری انبارداری بررسی کرد و به راحتی در کوتاهترین زمان 
نقش بسزایی در فرآیند انتقال کاال و توزیع دربازارهای مصرف بر عهده دارد و قفسه بندی انبار، نگهداری و تحویل کاال با 

ات است. بهره مندی به عنوان یکی از به استفاده از فناوری به روز، از اهداف انبار داری برای حمایت از چرخه تولید و خدم
 انبارکمک می کنند از فناوری rfidروزترین تکنولوژی در انبارداری جهت شناسایی و ردیابی کاالهای موجود در قفسه بندی 

به روز کردن لیست موجودی در انبارها و مراکز توزیع بر اساس ورود و خروج کاالها یکی از چالش هایی است  rfidراه حل 
 rfidکه مناسبی برای آن محسوب میشود. در قفسه بندی انبار در این مقاله که ابتدا به طور مختصر به شرح این فناوری و 

دروازه های آشنایی با چگونگی عملکرد اجزای آن بپردازیم و همچنین تاثیر مثبتی که در قفسه بندی انبار دارد و مزایا و 
 .معایبی که این فناوری دارد بررسی شود

 . Rfid، مزایای قفسه بندی انبار ، Rfidفناوری: واژه های کليدی

 

 مقدمه
گسترش فناوری های ، جهانی شدن ارتباطات از طریق اینترنت مره افراد وت فناوری وتلفیق آن با زندگی روزهرروزه با پیشرف

بسیاری  باشدکه امروزه در ها می. فناوری رادیو یکی از کارآمدترین آناست روز در جنبه های مختلف زندگی بیشتر شده
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سامانه امواج رادیویی سامانه شناسایی بی سیمی است که قادر به تبادل داده ها به وسیله . ازصنایع مورد استفاده قرار میگیرد
 RFIDسامانه های  .است (Readerیک بارخوان ) متصل شده و کارت و...، که به یک کاال Tagبرقراری اطالعات بین یک 

 برند. تماس بهره می الکترو مغناطیسی برای خواندن و نوشتن داده ها بدون نالهای الکترونیکی وسیگ از
RFID تاکنون است. 0791سال  یک فناوری تایید شده ازRFID   با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانس های رادیویی

وابسته به دو دستگاه تگ  RFIDعملکرد  .فراهم مینمایدحیوانات را  انسان و ،امکان شناسایی خودکار ردیابی و مدیریت اشیاء
با فزایش حجم  است که جهت برقراری ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده میشود.  Readerو تگخوان یا اصطالحاً

زیرا ، گو نیستدیگر پاسخ، ورود و خروج کاال ها از انبارها به روشهای سنتی که شامل ثبت دستی ورود و خروج کاال می شد
برای حل این مشکل نیاز به . با سرعت نقل و انتقال کاال هم خوانی ندارد، نرم افزار عالوه بر بروز اشتباه در ورود اطالعات به

مراکز توزیع و فروشگاه هایی که سیستم مدیریت موجودی کاال به صورت ، در انبارهای کاال اتوماتیک کردن ورود دیتا داریم.
بخش   RFIDاما سیستم از برچسب های بارکد برروی کاالهای خود استفاده میکنند. معموالً، فاده میکننداتوماسون است

 بزرگتری از سیستم مدیریت موجودی کاال در بر میگیرد به ویژه در خورده فروشی ها .

  

 پيشينه پژوهش 

، در درون ن سفری بزرگ و مجهز به باتریدر ابعادی به اندازه یک چمدا Rfidسلف  ،میالدی0700سال پیشینه خارجی: در  
نری استاکمن، در ه های جنگی جای گرفت تا در روی زمین، امکان بازشناسی هواپیمای خودی از دشمن به وجود آید.هواپیما
 ،ارتباطات توسط قدرت تابشی ،تباطات را مطرح کرد که تحت عنواندر ار  Rfid، اندیشه به کارگیریمیالدی 0703سال 

 079۱در سال   kriofskyو  Kaplanد اما با وجود مسایل الینحل بسیار تا حدود سی سال بعد کاربردی نشد.معروف ش
مجزایی برای دریافت توان و گیرنده کویل القایی انتشار دادند این سیستم از سیم پیچ های  -مطلبی راجع به ساختار فرستنده

یک راه حل جدید برای سخت افزار شناسایی ارایه داد که  0797سال  در  Beigelفرستادن سیگنال بازگشتی استفاده می کرد.
تلقی میکنند زیرا تاکید زیادی بر   Rfidدر ان دستگاه شامل دو آنتن بوده بسیاری این سخت افزار جدید را نقطه عطفی برای

 دستگاه های کوچک تر داشت
 دو گانه از طریق اشتراک گذاری رمز برای برچسب های  مقاله ایی با عنوان پروتکل تایید ۱107در سال  هوانگ و همکاران

Rfid کم هزینه انتشار دادند که این پروتکل امنیت معمول و الزامات کم هزینه را برای تگ هایRfid  فراهم میکند .  
هدف ارائه و چالش های در این مقاله   Rfidمقاله ایی با عنوان مسائل مربوط به امنیت ۱100در سال گورادات و همکاران 

و برجسته سازی برخی از زمینه هایی که بایستی در این   Rfidبرخی اطالعات در زمینه مسائل امنیتی مرتبط با سیستم های
 رابطه در نظر گرفته شوند.

سیستم مجهز به فناوری   مقاله ایی با عنوان مدل مقدار سفارش اقتصادی در یک 0535پیشینه داخلی: جعفر رضایی در سال 
Rfid  است که در این مقاله به برسی تاثیر به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی بر سیاست سفارش دهی یک

ابزاری برای حل مشکالت مدیریت حمل   Rfidمقاله ایی با عنوان 0535وحید برادران و علی هزاوه در سال  سازمان میپردازد.
در مدیریت حمل و نقل شهری پیشنهاد شده و کاربرد ها و مزایای   Rfidاستفاده ازو نقل شهری انتشار دادند که در این مقاله 
و   Rfidمقاله ایی با عنوان 0535، رحمت کهندل در سال مریم نظر، مسعود کسایی بالقوه ی راه حل پیشنهادی بیان می شود.

ر به شرح این فناوری پرداخته و همچنین نکاتی در مدیریت انبار و مراکز توزیع کاال انتشار دادند که در این مقاله به طور مختص

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                              0411 ، بهار83 ، شماره4دوره   

 

33 
 
 

برای بهبود عملکرد انها شرح   Rfidفرایند های موجود راه حل های مبتنی بر ،س مورد استفاده در این کاربرد هاانتخاب فرکان
 .استداده شده 

 

 شناسی پژوهش  روش

 پژوهش  نوع
سازی  ماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده، به بهبود و بهینهاز آنجا که در این تحقیق از زمینه و بستر شناختی و معلو

شود. در  بندی انبار پرداخته شده است، از نظر هدف از نوع کاربردی محسوب می ها و الگوها درجهت توسعه قفسه ابزارها، روش
دار  به توصیف منظم و نظامعین حال، این تحقیق به لحاظ گردآوری اطالعات توصیفی است چراکه با بررسی وضع موجود 

توان گفت، تحقیق حاضر، تحقیقی توصیفی با  طور خالصه می وضعیت فعلی انبار )از دیدگاه کارکنان( پرداخته است. به
 گیری کاربردی است. جهت

 

  روش و حيطه تحقيق
صورت  قند اقلید را بهانبارهای مرکزی کارخانه ، RFIDآوری  این تحقیق با هدف تعیین عوامل تأثیرگذار بر پذیرش فن

ها، مورد استفاده قرار گرفت.  آوری داده عنوان ابزار اصلی جمع مشخص مورد بررسی قرارداده است. در این تحقیق پرسشنامه، به
 باشند. واحد تجزیه تحلیل در این تحقیق کارکنان انبارهای مرکزی کارخانه قند اقلید مستقر در مرکز شهرستان می

 

  طالعاتآوری ا ابزار جمع
ای استاندارد استفاده گردید که در تحقیقی مشابه عوامل سازمانی، درون سازمانی و  ها، از پرسشنامه آوری داده برای جمع

ای لیکرت برای این   تکنولوژیکی را در زنجیره تأمین و در تگزاس آمریکا مورد بررسی قرار داده بود. از طیف پنج گزینه
 شد. ر آن گزینه یک طیف کامال موافق و گزینه پنج کامال مخالف را شامل میپرسشنامه استفاده گردید که د

 

 جامعه آماری 
نظر تصمیم برآن شد تا جامعه آماری این تحقیق را کلیه  عمل آمده و کسب نظرات افراد خبره و صاحب های به با بررسی

  باشند. 0577انبارهای مرکزی کارخانه قند اقلید در سال 
 

  آماریانتخاب نمونه 
... مقدور  از آنجاکه حجم جامعه آماری تقریباً بزرگ بوده و بررسی نظرات تمام افراد جامعه آماری به لحاظ زمان، هزینه و

جای مطالعه بر روی تمام افراد جامعه، سعی  در این راستا به. نبوده، لذا محقق ناچار به محدود نمودن قلمرو تحقیق خود گردید
باشند، اخذ گردد  ای از افراد جامعه که معرف جامعه نیز می گیری، نمونه های آماری و فنون نمونه تکنیکشد که با استفاده از 

 .ها با اعتماد الزم همراه باشد که استخراج نتایج از آن طوری به
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هزینه، کاهش  گیر بودن، افزایش بنابراین از آنجا که به دلیل مسائلی مانند در دسترس نبودن برخی از واحدهای جامعه، وقت
جای کل جامعه استفاده شد. پس  توان کل جامعه را مورد بررسی قرار داد، ناگزیر در این تحقیق از نمونه به ... نمی دقت و

های آمار  ای از آنان را انتخاب نمود و سپس توسط روش ها و نظرات افراد جامعه، نمونه محقق به جای اخذ کلیه دیدگاه
عمل آمده  های به اساس و باتوجه به ساختار جامعه یادشده و با بررسی به کل جامعه تعمیم داد. بر این استنباطی نتایج حاصله را

گیری  گیری تصادفی بهره ی نمونه منظور افزایش دقت، تصمیم بر آن شد که در این تحقیق برای انتخاب نمونه از شیوه و به
 .شود

توان از روابط زیر  شود، می گیری می تحقیق براساس یک مقیاس نسبتی اندازهرفتن اینکه متغیر مورد ارزیابی در این گبا درنظر
 .برای تعیین حجم نمونه استفاده نمود

   (
 

 
 
 

 ̅ 
)
 

                                    

 

  
  

     ⁄
                                   

 

اند  پارامترهای جامعه  ̅  و   تعداد افراد جامعه،   شود، حدباالی خطای نسبی است که از قبل تعیین می  که در این روابط 
 نقطه متناظر با احتمال تجمعی  ، طول  دست آورد، و ها را به ای مقدماتی برآورد آن که اگر معلوم نباشند باید از روی نمونه

در روابط فوق،   ̅  و   کردن د است. همانطورکه ذکر گردید برای جانشیناستاندار(ام توزیع نرمال    یا صدک )    
آزمون( استفاده  دلیل نامشخص بودن مقادیر واریانس و میانگین امتیاز نگرش افراد در جامعه، از نمونه مقدماتی )پیش به

 آمده از این نمونه دهای بدستبرآور عضوی و باتوجه به 00ه باتوجه به یک نمونه مقدماتی نمائیم. در این مرحل می
̂  و       ̅   درصد 77و با ضریب اطمینان         نظر گرفتن خطای ضریب دست آمد و با در به        

برگشت  آید که باتوجه به اینکه احتمال عدم به دست می          حجم نمونه کل جامعه آماری (،          )
ی کارخانه قند پرسشنامه در تمامی انبارهای مرکز 003ود داشت لذا تصمیم بر آن شد که تعداد ها نیز وج تعدادی از پرسشنامه

های  های برگشتی و حذف پرسشنامه آوری پرسشنامه و از طریق پست، توزیع شود که پس از جمعشهرستان  در سطح کلاقلید 
 .های سئواالت تحقیق استفاده گردید سخپرسشنامه برای بررسی و یافتن پا 0۱1مخدوش و فاقد اعتبار نهایتاً از 

 

 ها  روش تحليل داده
گیری شده است که در زیر  بهره ۱آمار استنباطیو  0های آمار توصیفی ها از روش در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده

 شود. ها و فنون آماری مورد استفاده در این تحقیق پرداخته می صورت خالصه به روش به

 

 

 

                                                           
1. Descriptive Statistics 
2. Inferential Statistics 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد اول(                                              0411 ، بهار83 ، شماره4دوره   

 

39 
 
 

  یآمار توصيف
آوری، بازبینی، کدگذاری، ورود اطالعات و تشکیل بانک  ها و مشاهدات پس از جمع در این پژوهش، جهت توصیف داده

های توصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی، نمودارهای توصیفی و  از شیوه SPSS افزار آماری اطالعاتی در نرم
 گیری شده است. معیار و ... بهره های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، انحراف شاخص

 

 آمار استنباطی 
استودنت  های آماری و برای پاسخ به سئواالت و فرضیات تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی در بخش استنباط
استودنت  استودنت برای مقایسه یک میانگین با مقدار ثابت و همچنین آزمون تی داری این ضریب، آزمون تی برای بررسی معنی

 ها استفاده شده است. برای مقایسه دو میانگین مستقل در پردازش
ها( و رسم برخی از نمودارهای  آمایی )ورود داده ها الزم به ذکر است که جهت داده افزارهای مورد استفاده در پردازش داده نرم

 SPSS 23افزار آماری  های آماری از نرم اطها و استنب برای تجزیه و تحلیل دادهو  Microsoft Excelافزار  توصیفی از نرم

 گرفته شده است.بهره 

 

 سی سؤاالت عمومی پرسشنامه تحقيق برر
های داده شده به سئواالت عمومی پرسشنامه تحقیق که شامل اطالعاتی از قبیل سن، جنس، اقالم  برای بررسی پاسخ

ول فراوانی و همچنین نمودارهای مرتبط به چگونگی توزیع این باشد، در این بخش با استفاده از جدا موجودی در انبار و ... می
 های در نمونه آماری پرداخته شده است. ویژگی

 

 ت جنسي
 توزیع فراوانی جنسيت پاسخگویان (:0)جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

 5/53 3۱ مرد

 3/3 9 زن

 3/۱3 50 پاسخ بی

 011 0۱1 جمع

 
درصد کل افراد  53اند که این میزان حدود  ثر پاسخگویان را مردان تشکیل دادههمانگونه که در جدول فوق مشهود است اک

درصد نمونه را تحت پوشش قرار  5شوند که این تعداد نیز حدود  زن مشاهده می 9نمونه بوده و در میان پاسخگویان تنها 
 اند. پاسخ گذاشته رصد نیز این گزینه را بید ۱3صورت غیرحضوری تکمیل گردیده حدود  اند و با توجه به اینکه پرسشنامه به داده
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 توزیع جنسيت پاسخگویان (:0)نمودار 

 
 
 

 ميزان تحصيالت 
 توزیع فراوانی ميزان تحصيالت پاسخگویان (:2)جدول 

 درصد فراوانی تحصیالت

 3/۱9 55 دیپلم

 9/00 00 فوق دیپلم

 3/5۱ 57 لیسانس

 3/3 9 فوق لیسانس

 3/1 0 دکترا

 9/۱0 ۱5 بی پاسخ

 011 0۱1 جمع

 
% 55طوری که این گروه حدود  اند. به شود که اکثر پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس بوده در نتایج جدول فوق مالحظه می

% 5اند که آنان نیز حدود  لیسانس بوده نفر دارای تحصیالت فوق 9اند. این در حالی است که تنها  از افراد نمونه را در برگرفته
شوند نیز به این گزینه پاسخ  درصد نمونه را شامل می ۱۱نفر از پاسخگویان نیز که حدود  ۱5اند.  نمونه را تشکیل داده افراد
 اند. نداده

 
 
 

 

 

 

68% 
6% 

26% 

 مرد

 زن

 بی پاسخ
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 توزیع ميزان تحصيالت پاسخگویان (:2)نمودار 

 
 

 سن پاسخگویان 
 توزیع فراوانی سن پاسخگویان (:8)جدول 

 درصد فراوانی سن

 3/0۱ 03 51تا  ۱1بین 

 9/50 53 01تا  50بین 

 9/05 ۱1 31تا  00بین 

 9/00 00 51تا  30بین 

 3/۱9 55 بی پاسخ

 011 0۱1 جمع

 32/3؛ انحراف معيار : 23؛ حداکثر : 24سال؛ حداقل :  22/83ميانگين : 
 

طور متوسط  سال بوده که به 37تا  ۱0آید که دامنه سن پاسخگویان به پرسشنامه تحقیق بین  از نتایج جدول فوق چنین برمی
% از نمونه آماری را 9/50اند که این گروه سنی  سال داشته 01تا  50باشد. بیشتر افراد نیز سنی بین  سال می 57سن آنان حدود 

 اند. یان به پرسشنامه تحقیق نیز به این سئوال پاسخ ندادهنفر از پاسخگو 55اند.  شامل شده
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 توزیع سن پاسخگویان (:8)نمودار 

 
 

 تعداد اقالم موجودی در انبار 
 توزیع فراوانی تعداد اقالم موجودی در انبار (:4)جدول 

 درصد فراوانی تعداد اقالم موجودی

 5/03 ۱۱ 0111کمتر از 

 3/۱۱ ۱9 ۱111تا  0110بین 

 3/۱9 55 5111تا  ۱110بین 

 3/۱1 ۱3 0111تا  5110بین 

 9/5 3 3111تا  0110بین 

 9/0 ۱ 5111تا  3110بین 

 9/0 ۱ 9111تا  5110بین 

 3/1 0 9111بیشتر از 

 011 0۱1 جمع

 0242؛ انحراف معيار : 01111؛ حداکثر : 211قلم؛ حداقل :  2262ميانگين : 
 

شود. از نتایج فوق و آمار توصیفی  های هزارتایی مشاهده می جود در انبارهای مورد بررسی در بازهدر جدول فوق میزان اقالم مو
قلم کاال در هر انبار موجود است که حداقل آن در انباری  ۱595طور متوسط حدود  توان چنین اظهار داشت که به این متغیر می

 قلم کاال بوده است. 01111قلم و حداکثر آن  ۱11با 
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 توزیع تعداد اقالم موجودی در انبار (:4)نمودار 

 
 

 بررسی فرضيات تحقيق 

 بندی انبار دارد. تأثير مثبتی در قفسه RFID: فناوری فرضيه اول
بندی انبار و نمره بدست آمده برای میزان پذیرش فنآوری برای  برای یافتن پاسخ فرضیه تحقیقی فوق، در ابتدا میزان قفسه

گیری از ضریب  شوند، سپس با بهره عنوان یک جفت در نظر گرفته می ان مورد مطالعه محاسبه شده و بههریک از پاسخگوی
شود. سئوال  دار بودن رابطه متغیرهای مذکور پرداخته می استودنت به بررسی معنی – tهمبستگی خطی پیرسون و آزمون 

 توان به شکل زیر نشان داد : تحقیق فوق را از لحاظ آماری می

 .(         بندی انبار و میزان پذیرش فناوری جدید رابطه مثبت وجود ندارد ) ین قفسهب -
 (.        بندی انبار و میزان پذیرش فناوری جدید رابطه مثبت وجود دارد ) بین قفسه -

 که در آن :
x بندی انبار؛ : قفسه 
y میزان پذیرش فناوری جدید؛ : 

ها ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردیده و  آید که باتوجه به آن ( بدست می0و  5ه این آزمون از روابط )باشد و آمار می
 ( گزارش شده است.3استودنت انجام گرفته و نتایج حاصله در جدول ) – tداری این ضریب توسط آماره  سپس معنی

 

    
 √   

√    
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 نتایج آزمون آماری (:2)جدول 
 P-value مقدار آماره ضریب همبستگی حجم نمونه 

 پذیرش فناوری
0۱1 ۱13/1 50/۱ 1۱5/1 

 بندی انبار هقفس

 
بندی انبار برابر  آید، مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر پذیرش فنآوری و قفسه ( برمی3همانطورکه از نتایج جدول )

بدست آمده است، که این امر نشان از وجود یک رابطه خطی مستقیم بین دو متغیر فوق دارد که دلیل این مدعا را  ۱13/1با 
داری با سطح آزمون مورد بررسی قرار داده و باتوجه به کوچکتر بودن آن از سطح آزمون  ایسه مقدار احتمال معنیتوان با مق می

(P-value = 0.023 < α = 0.05 ) نسبت به رد فرض صفر آماری اقدام نمود. بنابراین باتوجه به نتایج حاصله و در یک
 نمود که از دیدگاه پاسخگویان؛ درصد این گونه ادعا 73توان با اطمینان  بندی می جمع

 ."ارتباط مثبت وجود دارد RFID و ميزان پذیرش فنآوری جدیدبندی انبار  قفسهبين "
 صورت نموداری به تصویر کشیده شده است. ( نیز به3نتایج این بررسی در نمودار پراکنش )

 

 RFIDبندی انبار و پذیرش فنآوری جدید پراکنش رابطه بين قفسه (:2)نمودار 

 
 

 

 تأثير مثبت و معناداری در خروج غيرمجاز اموال دارد. RFIDفرضيه دوم : فناوری 
آمده برای میزان پذیرش فنآوری   برای یافتن پاسخ فرضیه تحقیقی فوق، در ابتدا متغیر خروج غیرمجاز اموال و نمره بدست

گیری از  شوند، سپس با بهره در نظر گرفته میعنوان یک جفت  برای هریک از پاسخگویان مورد مطالعه محاسبه شده و به
شود.  دار بودن رابطه متغیرهای مذکور پرداخته می استودنت به بررسی معنی – tضریب همبستگی خطی پیرسون و آزمون 

 توان به شکل زیر نشان داد : سئوال تحقیق فوق را از لحاظ آماری می

 .(         دید رابطه مثبت وجود ندارد )بین خروج غیرمجاز اموال و میزان پذیرش فنآوری ج -

ی
ور

نا
ش ف

یر
پذ

 

 بندی انبار قفسه
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 (.         بین خروج غیرمجاز اموال و میزان پذیرش فناوری جدید رابطه مثبت وجود دارد ) -
 که در آن :
x خروج غیرمجاز اموال؛ : 
y میزان پذیرش فنآوری جدید؛ : 

ها ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردیده و  آید که باتوجه به آن می( بدست 0و  5باشد و آماره این آزمون از روابط ) می
 ( گزارش شده است.5م گرفته و نتایج حاصله در جدول )انجا استودنت – tداری این ضریب توسط آماره  سپس معنی

 
 نتایج آزمون آماری (:2)جدول 

 P-value مقدار آماره ضریب همبستگی حجم نمونه 

 پذیرش فناوری
0۱1 377/1 05/3 111/1 

 خروج غیرمجاز اموال

 
آید، مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر پذیرش فنآوری و خروج غیرمجاز اموال  ( برمی5همانطورکه از نتایج جدول )

ن مدعا بدست آمده است، که این امر نشان از وجود یک رابطه خطی مستقیم بین دو متغیر فوق دارد که دلیل ای 377/1برابر با 
داری با سطح آزمون مورد بررسی قرار داده و باتوجه به کوچکتر بودن آن از سطح  توان با مقایسه مقدار احتمال معنی را می

نسبت به رد فرض صفر آماری اقدام نمود. بنابراین باتوجه به نتایج حاصله و در ( P-value = 0.000 < α = 0.05آزمون )
 درصد این گونه ادعا نمود که از دیدگاه پاسخگویان؛ 73ن توان با اطمینا بندی می یک جمع

 "تأثير مثبت و معناداری در خروج غيرمجاز اموال دارد. RFIDفناوری "
 ( نیز به صورت نموداری به تصویر کشیده شده است.5نتایج این بررسی در نمودار پراکنش )

 RFIDآوری جدید و پذیرش فن خروج غيرمجاز اموالپراکنش رابطه بين  (:2)نمودار 

 
 

 

 

 الامو خروج غيرمجاز
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 گيری  نتيجه
های تحقیقات  مثبت به دست آمده است. این یافته با یافته RFID آوری بندی انبار و پذیرش فن در تحقیق حاضر رابطه قفسه

دهد که هر  دست آمده در این پژوهش نشان می نتیجه به(. 0775؛ گرارور و گلسار، 0735دوار و داتون، باشد ) پیشین همسو می
در سازمان بیشتر خواهد بود. این نتیجه  RFID آوری تر باشد، میزان پذیرش فن قدر عامل خروج غیرمجاز اموال از انبار پررنگ

 (.0773هارلی و هالت، نیز با نتایج حاصل از تحقیقات پیشین سازگار است )
  آوری ت در رابطه با پذیرش فنشماری در رابطه با سنجش آمادگی یک سازمان و یا صنع های انگشت در ایران، پژوهش

RFID هایی خاص از پذیرش را مدنظر قرار داده است. در این پژوهش، محقق با مورد  انجام گرفته و عوامل مورد بررسی جنبه
های دخیل  های جدید، بیشترین جنبه آوری تحقیق قرار دادن صنعت کارخانه قند کشور و با بررسی عوامل مؤثر در پذیرش فن

 ذیرش سازمانی را مورد بررسی قرار داده است.در امر پ
های  ریزی های تسهیل در پذیرش فناوری اطالعات در برنامه دهد که جهت گنجاندن فعالیت نتایج این تحقیق به ما نشان می

تا بتوان بر راهبردی و عملیاتی چه عواملی باید مورد توجه قرار بگیرند و میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل به چه میزانی است 
 مبنای آن دست به اقدامات الزم زد.

آوری جدید به سازمان دانست. عدم توجه به عوامل مؤثر در  گیری ورود یک فن توان گام نخست تصمیم این تحقیق را می
لتی و با که این تحقیق در صنعتی دو ناپذیری به جای گذارد. از آنجایی تواند نتایج جبران پذیرش یا عدم پذیرش در سازمان می

جامعیت آماری کلیه کارکنان واحد انبارهای مرکزی در کارخانه قند شهرستان اقلید انجام پذیرفته است، قابلیت تعمیم به تمامی 
گیرندگان باتوجه به  باشند را دارد. تصمیم های تابعه آن می هایی که به لحاظ ساختاری مشابه کارخانه قند و شرکت سازمان

 های جدید در سازمان داشته باشند. آوری ریزی برای به کارگیری فن ند، تصمیم مناسبی در جهت برنامهتوان نتایج تحقیق می

 

 منابع 
 ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ چهارم. مقدمه، (0531نیا، محمدرضا، ) حافظ 
 ( ،0593خاکی، غالمرضا) ،یسی، نشر درایت، چاپ اول.نو نامه روش تحقیق با رویکردی به پایان 
 های شناسایی رادیویی  هوشمندسازی به کمک سامانه ،(0539حمیدرضا، )، عدیلیRFID،شماره 00دوره  ، صنعت هوشمند ،

  . 05، ص 7۱
  ،فنآوری حمل و نقل، ردیابی ناوگان ریلی به کمک سامانه رادیویی  ،(0533) ،میعادصابریRFID،  33، شماره 7دوره ،

 . 9۱-53صص 
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