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 .1مقدمه

تجارت در دنياي امروز ،با رقابت شديد ،نوع نياز مشتريان ،تعهدات و  ...تشريح ميشود.
درنتيجه تجارت ،نيازمند اداره کردن با کارايي و قابليت اعتماد باال است .ارائة خدمات جهاني در
بنگاه اقتصادي ،در وضعيتي که کارايي ميتواند مبناي رقابت با ساير رقيبان در دنيا باشد ،حائز
اهميت است .پس در دنياي کنوني ،مشتري در موقعيتي قرار دارد که ميتواند به آساني محصولي
را که بهترين کيفيت و قيمت مناسبي دارد ،انتخاب کند .درنتيجه ،بنگاه اقتصادي (سازمان) بايد
توليد و تحويل مطمئن با بيشترين اثربخشي ،براي درخواست مشتريان داشته باشد و در عين
حال هم نبايد سهم بازار را از دست بدهد .رقابت در اين شرايط تمام جنبههاي مديريت در ارائة
خدمات نوين را تحت تأثير قرار ميدهد .با اين وجود يکي از بيشترين جنبههاي بحراني در
تجارت امروز ،مديريت زنجيرة تأمين است .يکي از اهداف مهم در مديريت زنجيرة تأمين،
شناسايي و رديابي کاال از زمان توليد تا مصرف است .بهعبارتي اين فرايند ميتواند بهوسيلة بارکد
و يا ساير وسايل شناسايي ،صورت پذيرد .يکي از اين ابزارها ،رديابي فرکانس راديويي 1است .با
استفاده از اين فناوري ،کارايي مديريت زنجيرة تأمين را ميتوان بهبود داد[.]1
مسئلة اصلي تحقیق .فناوري  RFIDدر ايران بهعنوان يک فناوري رو به رشد با توجه به
مزاياي فراوان آن بهسرعت در حال پيدا کردن جايگاه خود در ميان صنايع کشور ميباشد .يکي از
مهمترين کاربردهاي اين فناوري ،استفاده از آن در زنجيرة تأمين شرکتهاي خودروسازي است.
شرکت سازهگستر سايپا بهعنوان يکي از بزرگترين زنجيرههاي تأمين قطعات شرکت سايپا قصد
دارد در جهت استفاده از مزاياي فناوري  RFIDدر آيندة نزديک اين فناوري را در سطح
شرکتهاي زنجيرة تأمين خود الزامي نمايد ،هرچند که اين فناوري از توانمنديهاي بااليي
برخوردار ميباشد ،ولي عوامل مختلفي در پذيرش آن در سازمانها نقش دارند که از آن جمله
ميتوان به سطح تکنولوژي ،نوع ساختار و شرايط محيطي سازمان اشاره نمود .شناسايي اين
عوامل قبل از الزام به رعايت آن در سطح شرکتهاي زنجيرة تأمين بسيار مهم و ضروري تلقي
ميگردد .
 .2مباني نظري و پیشینة تحقیق

فناوري  .RFIDگالور و بهات در تعريف خود ،فناوري  RFIDرا اينگونه معرفي مينمايند:
سيستم شناسايي که از فرکانس راديويي استفاده کرده و قادر به تبادل دادهها بهوسيلة برقراري
اطالعات بين برچسب و کدخوان ميباشد[ .]11از روشهاي مختلفي براي شناسايي افراد و اشياء
1. RFID=Radio-frequency identification
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استفاده ميشود که يکي از بهترين روشها  ،فناوري  RFIDاست .اين فناوري امکان تشخيص
هويت بالدرنگ ،مکانيابي ،رديابي و مانيتورينگ فيزيکي اجسام را بدون نياز به خط ديد مستقيم
فراهم آورده؛ همچنين ميتواند براي طيف وسيعي از کاربردهاي محاسبات فراگير مورد استفاده
قرار گيرد[.]9
فناوري برچسب هوشمند يا  RFIDبيانگر سيستمهايي است که از امواج راديويي براي
انتقال اطالعات مربوط به هويت يک شيء استفاده ميکند [ .]4اصوالً سامانههاي  RFIDاز
سيگنالهاي الکترونيکي و الکترومغناطيسي براي خواندن و نوشتن دادهها (بدون تماس) بهره
گيري ميکنند .فناوري  RFIDنقش بسزايي در جهت استفادة بهينه از سرمايه و امکانات
سازمانها داشته و توانسته است خود را بهعنوان يک ابزار مقرون بهصرفه در بهبود عملکرد،
کاهش زمان و هزينههاي نيروي انساني در بسياري از موارد ثابت نمايد .وقتي چند سازمان با
يکديگر همکاري ميکنند ،استفاده از فناوري  RFIDدر زنجيرة تأمين باعث افزايش اطالعات به
اشتراك گذاشته شده بين آنها خواهد شد [.]11
بررسي پیشینة تحقیق .اهم تحقيقات صورت گرفته پيرامون موضوع تحقيق را ميتوان به اين
شرح بيان نمود :در سال  1111تحقيقي با عنوان مدل پذيرش فناوري  RFIDدر شرکتهاي
لجستيک توسط وين چن تاسي 1در تايوان صورت گرفت .در تحقيق فوق دو بعد مورد بررسي
قرار گرفت :بعد سازمان با عوامل حمايت مديريت ارشد ،آمادگي سازماني و انعطافپذيري
فرايندي و بعد تکنولوژي با عوامل حمايت اجتماعي تکنولوژي و ساختار قدرتک .نتايج تحقيق
نشاندهندة تأييد هر  5متغيير ميباشد[ .]53تحقيق ديگري در سال  1111توسط پرينسل
ايفينيدو 1در کانادا با عنوان تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر پذيرش فناوري اينترنت درکسب و
کارهاي الکترونيکي شرکتهاي کوچک و متوسط صورت گرفت .براي بررسي تحقيق از مدل
پذيرش فناوري  TOEاستفاده شده بود .نتايج پژوهش حکايت از آن دارد که در بين اين
متغييرها فقط مزيت نسبي ،پشتيباني مديريت و فشار رقابتي از تأثير بيشتري نسبت به ساير
متغييرها برخوردارند [ .]11يو مينگ وانگ 9در سال  1111تحقيقي درخصوص درك عوامل مؤثر
بر پذيرش فناوري  RFIDدر صنايع تايوان انجام دادند .آنان عوامل پذيرش فناوري را به سه
دستة سازمان ،محيط و تکنولوژي تقسيم کردند و براي هر دسته متغيرهايي را درنظر گرفتند.
متغيرهاي سازمان عبارت بودند از :حمايت مديريت ارشد ،اندازة سازمان و شايستگي فناوري و
متغيرهاي دستة محيط عبارت بودند از :فشار رقابتي ،اجبار شريک تجاري و شدت صحت
1. Wei-ChenTsai
2. Princely ifinedo
3. Yu-Min Wang
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اطالعات و متغيرهاي دسته سوم تکنولوژي عبارت بودند از :مزيت نسبي ،پيچيدگي و سازگاري.
نتايج تحقيق نشان داد که فقط بين متغير پيچيدگي و پذيرش فناوري  RFIDرابطة منفي وجود
دارد و در  8مورد بعدي اين رابطه مثبت است[ .]56در پيوست شماره يک خالصة پيشينههاي
تحقيق همراه با متغييرهاي هريک از ابعاد ارائه شده است.
توسعة فرضیهها و مدل مفهومي .ترناتزکي و فليشر در سال  1331چارچوب تکنولوژي ،سازمان و
محيط را براي مطالعة پذيرش تکنولوژي در سطح سازمان پيشنهاد کردند و بيان داشتند که تصميم براي
پذيرش تکنولوژيهاي نوين در سازمانها براساس چارچوب فوق قابل دستهبندي بوده و بر اين اساس
مدل ) (TOEرا ارائه نمودند .اين مدل سه عامل را براي پذيرش فناوري در سازمانها مد نظر قرار
ميدهد که عبارتند از :عوامل تکنولوژي ،عوامل سازماني و عوامل محيطي.

عوامل تکنولوژي .عوامل تکنولوژي اشاره به تکنولوژيهاي موجود و فناوريهاي نوظهوري
دارد که با سازمان مرتبط ميباشد .به عبارت ديگر عوامل تکنولوژيکي شامل تکنولوژيهاي
درون و برونسازماني است که بسياري از اين تکنولوژيها بر فناوريهاي جديد اثرگذار خواهد
بود .ترنازکي و فليشر عوامل تکنولوژي را تحت عنوان ويژگيهاي مشاهده شدة مرتبط با يک
مطالعات بسياري براي شناسايي ويژگيهاي عوامل تکنولوژي
تکنولوژي تعريف کردهاند
.
انجام شده و پژوهشگران زيادي متغييرهاي مربوط را بررسي کردهاند
مزيت نسبي .1راجرز مزيت نسبي را اينگونه تعريف ميکند :ميزاني که يک نوآوري جديد
 .اين معقول است که سازمانها
نسبت به ايدههاي پيش از خود ،بهتر و برتر تصور ميشود
هنگامي که تمام کاالهاي انبار
مزيت نسبي فناوري را براي پذيرش آن مد نظر قرار دهند
به برچسبهاي  RFIDمجهز ميشوند ،رادارهاي راديويي بهصورت آنالين موجوديها را
بنابراين
محاسبه نموده و اين موضوع باعث بهرهوري مديريت زنجيرة تأمين خواهد شد
فناوري  RFIDقادر به افزودن مزيت رقابتي بيشتري به سازمان بوده و درمجموع ،شرکتهايي
 .بر اين
که قادر به درك مزيت نسبي آن باشند ،به احتمال زياد آن را خواهند پذيرفت
اساس ،فرضية اول بهشرح زير پيشنهاد شده است:
 :.H1بين مزيت نسبي فناوري  RFIDو پذيرش اين فناوري رابطة مثبت وجود دارد.

1. Relative advantage
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پیچیدگي .1پيچيدگي معيارياست که بيان ميدارد درك و استفاده از يک نوع نوآوري يا فناوري
نسبتاً مشکل و پيچيده بوده و معموالً پيچيدگي آن با پذيرش يک رابطة معکوس دارد [ .]14يو
مينگ وانگ ( )1111بيان ميدارد که پيچيدگي اندازهاي است که استفاده از نوآوري تصور شده
نسبتاً مشکل و درك استفاده از آن نيز سخت است [ .]56از آنجايي که پيچيدگي يک فناوري
ميتواند بهعنوان محدودکنندة پذيرش آن قلمداد شود ،رابطة منفي با پذيرش آن دارد [ .]11با
وجود اينکه فناوري  RFIDيک تکنولوژي جديد و نو ميباشد ،ممکن است کاربران به آن
اعتماد نداشته باشند و مدت زمان زيادي را صرف استانداردها و پروتکلهاي آن نمايند .بهگونهاي
که اين موضوع خود باعث پيچيدگي فرايندهاي پذيرش خواهد شد [ .]5993براساس مطالب ذکر
شده فرضية دوم بهشرح زير پيشنهاد شده است.
 :H2بين پيچيدگي فناوري  RFIDو پذيرش اين فناوري رابطة منفي وجود دارد.
سازگاري .1اشاره به حد و اندازهاي دارد که پذيرش نوآوري با نيازها و فرايندهاي موجود در
سازمان سازگار است[]14 951اکثر مطالعات تأييد کردند که سازگاري يک ارتباط مثبتي با
پذيرش نوآوري دارد [ .]11 913 956لرتونگ سيتن و ونگ پي واتانا ( )1119اظهار کردند که اگر
نوآوري با کار ،تجربيات ،محيطها و اهداف سازمانهاي موجود سازگار باشد ،سازمانها براي
پذيرش آن سريعتر عمل خواهند کرد [ ]13بعالوه تانگ ( )1333در مطالعات خود يک رابطة
مثبت بين سازگاري و تصميمگيري براي پذيرش نوآوري يافت و بيان نمود که اگر نوآوري با
نيازهاي کسب و کار سازمان همراستا باشد ،شانس بيشتري براي پذيرش آن وجود خواهد داشت
[ .]54براساس مطالب ارائه شده ،فرضية سوم بهشرح زير بيان شده است:
 :H3بين سازگار بودن فناوري  RFIDو پذيرش اين فناوري رابطة مثبت وجود دارد .
هزينه.5يکي از مهمترين عواملي که تصميمگيري براي پذيرش يک تکنولوژي را در سطح
سازمان تحت تأثير قرار ميدهد ،هزينه و بهاي آن تکنولوژي ميباشد .راجرز ( )1389بيان نمود
که هرچه هزينة تکنولوژيها ارزانتر باشد ،امکان پذيرش آن از سوي سازمانها سريعتر خواهد
بود[ ]14و سازمانها ترجيح ميدهند سودي که از پذيرش يک تکنولوژي جديد دريافت مي کنند
متناسب با هزينههاي پذيرش آن باشد []11ترنازکي و کلين ( )1389اينگونه بيان داشتند که
چنانچه هزينة مربوط به يک تکنولوژي جديد پايين باشد ،پذيرش آن توسط سازمان بهراحتي
صورت خواهد پذيرفت [ .]55هزينهها در تصميمگيري به پذيرش فناوري  RFIDنقش مهمي
1. Complexity
2. Compatibility
3. Cost
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بازي مينمايند ،خصوصاً اگر سازماني که قصد پذيرش اين فناوري را دارد ،قبالً از فناوري بارکد
استفاده نکرده باشد ،هزينة فناوري  RFIDميتواند برايش نسبتاً باال باشد [ .]6براساس مطالب
فوق ،فرضية چهارم بهشرح زير ارايه شده است :
 :H4بين هزينههاي مرتبط با راهاندازي فناوري  RFIDو پذيرش اين فناوري رابطة منفي وجود دارد.

عوامل سازماني.1عوامل سازماني در مورد ويژگيهاي سازمان بحث مينمايد ،خصوصيات
مشترك و اصلي سازمان شامل اندازه ،درجه تمرکز ،رسمي بودن ،پيچيدگيهاي ساختار مديريتي،
کيفيت و دانش سازماني پرسنل و ميزان در دسترس بودن منابع داخلي و خارجي است [951
 .]15ساختار سازمان و فرايندهاي آن ميتواند پروسة پذيرش فناوري را تحميل يا تسهيل نمايند.
بنابراين فاکتورها و عوامل سازماني بيشترين اثرگذاري را بر روي پذيرش فناوري دارا ميباشند
[.]53 912 911 911

حمايت مديريت ارشد .1سازمان ،يکي از مهمترين فاکتورهايياست که پذيرش
تکنولوژيهاي جديد را در سازمان تسهيل نموده ،و رابطة مثبتي با پذيرش تکنولوژي دارد [.]56
مطالعات بسياري نشان دادند که حمايت مديريت ارشد نقش مهمي در پذيرش و انتشار نوآوريها
در سازمان ايفا کرده [ ]11956و مديريت ارشد ميتواند با حمايت و چشمانداز مثبت خود در
سازمان ،يک محيط مناسب براي پذيرش نوآوري و فناوري ايجاد نمايد[ .]12براساس مطالب
باال فرضية پنجم بهصورت زير ارائه شده است :
 :H5بين حمايت مديريت ارشد از فناوري  RFIDو پذيرش اين فناوري رابطة مثبت وجود دارد.

اندازة شرکت . 5سازمانهاي بزرگ از منابع و زيرساختهاي الزم براي پذيرش نوآوري
برخوردار بوده ،ولي سازمانهاي کوچک بهدليل محدوديتهاي بيشتري مانند محدوديتهاي
مالي ،فقدان کارشناسان خبره و از همه مهمتر ديدگاه کوتاهمدت مديريت ارشد با محدوديتهايي
مواجهاند ]19[ .مطالعات زيادي مبني بر احتمال پذيرش فناوريهاي جديد از سوي شرکتهاي
بزرگ وجود دارد [ .]56913913916954گرور و گوسالر اظهار کردند که سازمانهاي بزرگ
براي پذيرش نوآوري از نظر منابع مالي داراي ساختار بهتر و از ظرفيت پذيرش ريسک باالتري
برخوردار هستند[ .]11از آنجايي که قيمت برچسبهاي  RFIDو رادارهاي آن جزء مسايل اصلي

1. Organizational Context
2. Top management support
3. Firm size
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فناوري مذکور ميباشند ،تنها سازمانهاي بزرگ خواهند توانست که در اين تکنولوژي
سرمايهگذاري نمايند [ .]53براساس مطالب فوق ،فرضية ششم بهشرح زير پيشنهاد ميشود:
 : H6بين اندازة شرکت و پذيرش فناوري  RFIDرابطة مثبت وجود دارد.

شايستگي فناوري .1شايستگي فناوري که به آن آمادگي تکنولوژي نيز گفته ميشود شامل
متخصصان و زيرساختهاي فناوري اطالعات ميباشد [ .]2زيرساختهاي فناوري اطالعات
اشاره به فناوريهاي موجود در سازمان داشته که بسترهاي نرمافزاري مرتبط با فناوري RFID
ميتواند از آن استفاده نمايد [ .]2منظور از متخصصان فناوري اطالعات در اختيار داشتن دانش و
مهارت براي اجرا و پيادهسازي فناوري  RFIDبرنامههاي کاربردي است [ .]13بنابراين براساس
مطالب بيان شده ،فرضية زير ارائه ميگردد:
 : H7بين شايستگي فناوري  RFIDو پذيرش اين فناوري رابطة مثبت وجود دارد.
دانش فني .1طبق تئوري موانع نوآوري که توسط آتول ( )1331توسعه يافته است ،داشتن دانش
و شناخت از نوآوري به احتمال زياد منجر به پذيرش آن خواهد شد [ .]5سازمانهاي بسياري
پذيرش نوآوري را بهخاطر مشکالتي که با توسعة مهارت و شناخت مورد نياز آن فناوري داشته
به تعويق انداختهاند [ .]5مطالعات نشان داد که داشتن شناخت تخصصي در مورد يک نوآوري در
سازمان ،انگيزه را به سمت پذيرش آن افزايش خواهد داد [ .]54 95يک سيستم  RFIDخيلي
پيچيدهتر از يک سيستم بارکد است [ .]13بنابراين آگاهي داشن از خصوصيات مثبت و يا
محدوديتهاي تکنولوژي  RFIDبر روي تصميم پذيرش مؤثر خواهد بود[ .]6براساس مطالب
فوق ،فرضية هشتم بهشرح زير ارائه ميگردد:
 :H8بين دانش فني و پذيرش فناوري  RFIDرابطة مثبت وجود دارد.
آمادگي سازماني .5آمادگي را بهعنوان پيشنيازي ضروري براي موفقيت يک شخص يا يک
سازمان در مواجهه با تغيير سازماني است [ .]4وين چن تاسي در سال  1111بيان ميکند
باتوجه به ويژگيهاي يک شرکت ،ميزان آمادگي سازماني آن شرکت براي پذيرش فناوري
 RFIDمتفاوت ميباشد [ .]53آصف و مانديواال در سال  1115بيان کردند که آمادگي سازماني
متغير مهمي براي پذيرش فناوري  RFIDبوده [ ]3و سازمانها بايد آمادگي الزم را براي تغير
کسب و کار خود داشته باشند [ .]16عالوه بر اين ،فرهنگ سازماني و تمايل آن براي تغيير يک
1. Technology competence
2. Knowledge about RFID Technology
3. Organizational Readiness
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نياز ،فراتر از روشهاي سنتي تغيير بوده و کارکناني که دانش و صالحيت الزم براي استفاده از
فناوري ندارند ممکن است با اين تصور که شغل خود را از دست خواهند داد در مقابل پذيرش
فناوري ،از خود مقاومت نشان دهند [ .]13بنابراين فرضية زير ارائه ميگردد:
 :H9بين آمادگي سازماني و پذيرش فناوري  RFIDرابطة مثبت وجود دارد.
عوامل محیطي .ترناتزکي و فليشر ( )1331عوامل محيطي را اينگونه تعريف کردهاند ،محيطي
که در آن سازمان با صنعت ،رقبا ،دولت و مشتريان خود در ارتباط است و هريک از آنها با توجه
به حوزة تأثيرگذاري که دارند بر روي تصميمات و سياستهاي تجاري شرکت اثرگذار هستند
[.]51

فشار رقابتي .فشار رقابتي بهعنوان يک شاخص مهم پذيرش فناوري اطالعات شناسايي شده
است [ .]11همانطوري که رقابت موجب افزايش و گسترش ميزان سهم بازار در کسب و کار
ميگردد ،ممکن است بعضي از سازمانها براي ايجاد مزيت رقابتي ،به فناوريهاي جديد روي
آورند .استفاده از فناوري  RFIDبهدليل اطالعات بهنگامي که در اختيار سازمانها قرار ميدهد
موجب افزايش بهرهوري و بهبود عملکرد خواهد شد [ ]56از طرفي اگر در صنعتي رقابت زياد
باشد ،احتمال پذيرش فناوري در سازمان باال خواهد رفت [ ]13براساس مطالب ارائه شده،
فرضية زير ارائه ميگردد.
 :H10بين فشار رقابتي و پذيرش فناوري  RFIDرابطة مثبت وجود دارد.
اجبار شريک تجاري .اجبار شريک تجاري اشاره به الزاماتي دارد که از سوي ذينفعان داخلي و
خارجي يک سازمان به آن تحميل ميگردد [ .]11گتيگنون و روبرتسون ( )1338بيان داشتند که
چنانچه سازمان در صنعتي فعاليت نمايد که ميزان رقابت در آن صنعت زياد باشد احتمال پذيرش
فناوري از سوي آن بسيار زياد خواهد بود [ .]59از طرف ديگر ممکن است پذيرش فناوري
اطالعات از طريق شرکاي تجاري که با شرکت همکاري مينمايند ،توصيه و اجبار شده
باشد[ .]13مطالعات زيادي فشار شريک تجاري را يک عامل مهم براي پذيرش فناوري مطرح
کردهاند [ .]15916براساس مطالب ارائه شده فرضية زير ارائه ميگردد:
 : H11بين اجبار شريک تجاري و پذيرش فناوري  RFIDرابطة مثبت وجود دارد.
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شدت اطالعات .1فاکتور محيطي ديگري که بر روي تصميم به پذيرش نوآوري در سازمان
تأثيرگذار ميباشد ،شدت يا حساسيت اطالعات است .شدت اطالعات (حساسيت اطالعات ) به
ميزان اطالعاتي که در يک محصول يا سرويسي که در يک سازمان ارائه ميشود ،اشاره دارد
[ .]54شدت اطالعات ،سطح اطالعات بهکار رفته در فرايندهاي پشتيباني کنندة کسب و کار را
اندازهگيري ميکند [ ]19تانگ ( )1333اظهار کرد که سازمانها در بخشهاي مختلف،
نيازهاي اطالعاتي متفاوت دارند و آنهايي که در بخشهاي اطالعاتي با تمرکز باال براي پذيرش
تکنولوژيهاي اطالعاتي نسبت به آنهايي که در بخشهاي اطالعاتي تمرکز کمتر دارند سريعتر
و آسانتر فناوري را خواهند پذيرفت [ ]54بنابراين فرضية زير پيشنهاد ميگردد:
 : H12بين نياز مبرم به اطالعات دقيق و پذيرش فناوري  RFIDرابطة مثبت وجود دارد .
در شکل شماره  1مدل اصلي تحقيق و متغيرهايي که دربارة آنها توضيحاتي ارائه شد ،آورده
شده است .
.3روش شناسي

روش اين تحقيق از نوع اثبات گرا ،کمّي (استنتاجي) ،مقطعي و پيمايشي با ابزار پرسشنامه و
تحليل شرکتهاي قطعهسازي ميباشد که در زنجيرة تأمين بزرگترين خودرو سازهاي کشور
(شرکت سايپا و ايران خودرو) قرار دارند.

شکل  .1مدل اصلی تحقیق
1. Information Intensity
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در اين تحقيق از روش نمونهگيري تصادفي ساده و براساس فرمول مورگان ،ميزان نمونه
 118عدد بدست آمده است .از تعداد  951پرسشنامة توزيع شده تعداد  911پرسشنامه جمعآوري
شده که از اين ميان  91پرسشنامه بهعلت نقص حذف و  118پرسشنامه وارد نرمافزار SPSS
شد .اين تحقيق مقطعي بوده ،نمونهگيري تنها در يک دورة زماني محدود (مهر ،آبان و آذر )31
انجام شده است و عامل زمان در اين تحقيق درنظر گرفته نشده است .گردآوري اطالعات در اين
تحقيق از طريق پرسشنامه است که حاوي شاخصهايي براي اندازهگيري پذيرش فناوري
 RFIDو عوامل مؤثر بر پذيرش آن ميباشد .شاخصها با سندکاوي منابع التين استخراج شده
است .براي کمّيسازي متغيرها از طيف ليکرت پنج گزينهاي (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظري
ندارم ،موافقم ،کامالً موافقم) استفاده شده است .پايايي مقدار هريک از متغيرها با استفاده از
ضريب آلفاي کرونباخ سنجيده شده است .سپس روش مدلسازي معادالت ساختاري براي آزمون
مدل تحقيق استفاده شده است .براي پردازش دادهها از نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده
شده است.
 .4نتايج تحقیق .براساس اطالعات بدست آمده در اين تحقيق ،پرسنل  % 11شرکتها کمتر از
 511نفر %11 ،بين  511تا  5111نفر و  %1از شرکتها بيش از  5111نفر بوده است .از ميان
شرکتهاي حاضر در اين تحقيق  %48داراي فروش ساليانة کمتر از 11ميليارد ريال %41 ،بين
 11تا  111ميليارد ريال و  %11بيش از  111ميليارد ريال ميباشند .همچنين  %11از شرکتهاي
حاضر در اين تحقيق سابقة فعاليت کمتر از  5سال %51 ،بين  5تا  15سال و  %13بيش از 15
سال داشتهاند .از بين شرکتهاي حاضر در تحقيق تنها  1.4درصد معادل  4شرکت داراي فناوري
 RFIDبوده و ساير شرکتها داراي اين فناوري نميباشند .براساس نتايج بدست آمده ،تمام
متغيرها پايايي الزم را دارند ،يعني مقادير آلفاي کرونباخ براي تمام متغيرها باالي  1/1است که
نشان از پايايي ساختاري اين متغيرها دارد (جدول شماره .) 1
جدول  .1ضرايب آلفاي کرونباخ
عامل

تعدادسوال

ضريب کرونباخ

عامل

تعدادسوال

ضريب کرونباخ

مزيت نسبي
پيچيدگي
سازگاري
هزينه
فشار رقابتي
اجبار شريک تجاري

4
5
4
5
4
9

1/853
1/113
1/815
1/193
1/841
1/398

حمايت مديريت ارشد
اندازه شرکت
شايستگي فناوري
دانش فني
آمادگي سازماني
نياز مبرم اطالعات

6
4
4
9
4
5

1/311
1/138
1/115
1/838
1/361
1/868

بررسي عوامل موثر در پذيرش فناوری...

121

تحلیل عاملي اکتشافي .براي بهبود شاخصهاي استفاده شده در اين تحقيق از تحليل عاملي
اکتشافي استفاده شده است .اين کار با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی و
روش چرخش واريماکس انجام شده است .نتايج آزمون KMOو آزمون بارتلت نشاندهندة ميزان
دقت تحليل عاملي انجام شده است .جدول شمارة دو مقادير مربوط به اين دو آزمون را نشان
ميدهد.
جدول  .1آزمون  KMOو بارتلت
KMO

آزمون بارتلت

8/888

کاي اسکوئر

4311/51

درجة آزادي

139

معناداري

1/111

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده ميشود ،مقدار  KMOباالتر از آستانه مورد قبول
( )1/5است .همچنين آزمون تقارن بارتلت نيز در سطح کمتر از  1/11معنادار است و نشان
ميدهد ماتريس چرخش داده شده با ماتريس واحد تفاوت معناداري دارد .باتوجه به اين نتايج
استفاده از نتايج تحليل عاملي بدست آمده ميسر خواهد بود .براساس مالك کايزر و باتوجه به
مقدار ويژهاي بزرگتر از يک  ،مجموعاً  19عامل استخراج و مؤلفههاي هريک تعيين شده و
مجموع اين عوامل در حدود  %15کل واريانس را تبيين ميکند ،نمودار شيب دامنة عوامل اين
آزمون نيز بهصورت نمودار شماره  1ميباشد.

ارزشهاي ويژه

نمودار  . 1نمودار شيب دامنه متغييرهاي آزمون
تعداد مؤلفهها
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تحلیل عاملي تأيیدي .براي آزمون برازش و محاسبة بار عاملي گويهها در شاخصهاي ساخته
شده از تحليل عاملي تأييدي استفاده شده که نتايج حاصل از بررسي برازش مدل در جدول
شماره  9ارائه شده است .اطالعات اين جدول که پس از حذف گويههايي که بار عاملي آنها
پايينتر از آستانة مورد قبول يعني  1/5ميباشد ارائه شده است.
جدول  :9شاخصهاي برازش مدل
شاخص برازش

مقدار

مجذور خي بر درجه آزادي

1/25

CFI

0/79

NFI

0/71

NNFI

0/79

RMSEA

0/040

SRMR

0/020

يکي از بهترين شاخصهاي بررسي نيکويي برازش مدل ،بررسي شاخص مجذور خي بر
درجه آزادي ميباشد .البته حد استانداري براي مناسب بودن اين شاخص وجود نداشته ،اما
بسياري از انديشمندان بر اين عقيدهاند که اين شاخص بايد کمتر از  9باشد .درنهايت حد مناسب
بودن بايد با تشخيص محقق و براساس نوع تحقيق صورت گيرد .در اين تحقيق ،ميزان اين
نسبت برابر با  1/51ميباشد ازسوي ديگر شاخصهاي ميانگين مجذورات خطاهاي مدل
( )RMSEAکه براساس خطاهاي مدل ساخته ميشود و همانند شاخص مجذور خي بر درجه
آزادي معياري براي بد بودن مدل ميباشد .برخي از انديشمندان بر اين عقيدهاند که اين شاخص
بايد کمتر از  1/15باشد که اين شاخص براي مدل تحقيق برابر با  1/149بوده که نشاندهندة
مناسب بودن مدل ميباشد .همچنين شاخص  CFIداراي مقدار  1/31ميباشد که با گذر از
آستانه  1/3برازندگي مناسبي را بهنمايش ميگذارد .همچنين تمامي مسيرها درسطح اطمينان
 1/35معنادار و قابل اتکا ميباشند .مقادير آمارة تي مسيرها در مدل اصالح شده ،نشان از تأييد
نهايي تحليل عاملي است(شکل .)2
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روايي و پايايي سازه .يکي از شاخصهاي سنجش صحت مدل اندازهگيري بررسي پايايي
سازة مدل است .پايايي سازه را ميتوان براساس روايي مرکب) 1(CRو ميزان واريانس استخراج
شده ) (AVEمحاسبه کرد .شاخصهاي مذکور در جدول شماره  4آمده است.
جدول  .4مدل اندازهگیری نهایی (اماره تی )

دانش فني
شايستگي
پيچيدگي فناوري RFID

CR
1/83
1/86
1/86

AVE
1/19
1/61
1/61

فناوري RFID

1/34

1/15

فناوري RFID

1/85
1/31
1/31

1/54
1/63
1/68

سازگاري

پذيرش
فشار رقابتي
صحت اطالعات

اندازه سازمان
حمايت مديريت
مزيت نسبي فناوري RFID
هزينههاي مرتبط با راهاندازي فناوري
RFID

فشار شريک تجاري
آمادگي سازماني

CR
1/83
1/31
1/81

AVE
1/66
1/61
1/58

1/81

1/59

1/31
1/61

1/18
1/85

همانطوري که در جدول شماره  4مشخص است آستانة مورد قبول براي پايايي مرکب
( )CRمعموالً  1/6درنظر گرفته ميشود .همانطور که در جدول باال مشاهده ميشود اين مقدار
براي تمامي متغيرهاي پنهان باالتر از آستانه معناداري است .از طرف ديگر مقدار  AVEنشان
ميدهد چه ميزان از واريانس مجموعة متغيرهاي مشاهده شده توسط متغير پنهان ساخت شده
تبيين ميشود .آستانة مورد قبول براي شاخص نيز  1/5است .باتوجه به جدول باال ميتوان گفت
اين مقدار براي تمام متغيرهاي پنهان ساخته شده باالتر از آستانه معناداري است .براي سنجش
روايي تمايز در اين تحقيق از مقدار واريانس استخراج شده استفاده شده ،بر اين اساس اگر ميزان
واريانس استخراج شده هر متغيير ساخته شده از مجذور همبستگي آن متغيير با ساير متغييرها
بيشتر باشد ميتوان نتيجه گرفت که آن مفهوم از روايي تمايز بهرهمند است .خالصة نتايج در
جدول شماره  4ارايه شده است.

Composite Reliability

1

بررسي عوامل موثر در پذيرش فناوری...

191

جدول  . 5واریانس استخراج شده و مجذور همبستگی متغییرها

همانطور که در جدول  5مشاهده ميشود ،مقدار مجذور همبستگي در تمامي موارد از
ميزان واريانس استخراج شده کمتر است و اين مسئله نشاندهندة روايي تمايز براي هريک از
متغييرهاي ساخته شده در اين تحقيق وجود دارد.
آزمون فرضیهها .براساس روش معادالت ساختاري ،مدل نظري تحقيق برازش شده و خالصة
نتايج آن در جدول شماره  6و شکل شماره ( 9پيوست شماره  )1ارائه شده است .ضرايب مسير
براي ده رابطه در سطح  t( 1/11بزرگتر از  )1/36و يک رابطه در سطح  t( 1/15بزرگتر از )1/15
معنادار بدست آمده است و يک رابطه نيز غير معنادار ميباشد ،بهجز فرضية  8که رد ميشود،
بقية فرضيهها تأييد ميگردند.
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جدول  .6نتایج آزمون فرضیه ها

 .5بحث و نتیجهگیري

در مدل  TOEسه عامل مورد بحث قرار ميگيرد که عبارتند از :عوامل تکنولوژيکي ،عوامل
سازماني و عوامل محيطي.
عوامل تکنولوژيکي .در تحليل عوامل تکنولوژيکي ميتوان اظهار نمود که شرکتهاي
قطعهساز ،عامل مزيت نسبي را مؤثر بر پذيرش فناوري  RFIDبيان کردهاند زيرا پذيرش اين
فناوري موجب کاهش هزينههاي مرتبط با عمليات در شرکت و زنجيرة تأمين خواهد شد .از
سوي ديگر کاهش هزينههاي کاغذبازي ،دريافت سريع و دقيق اطالعات و ارائه کاال با کيفيت
برتر به مشتريان موجب افزايش توان رقابتي شرکتها نسبت به ساير رقباي خود خواهد شد.
مديران شرکتهاي مورد مطالعه ،ميتوانند با پذيرش فناوري  RFIDو کسب مزيت نسبي توان
رقابتي خود را افزايش داده و حضور خود را در بازارهاي داخلي و جهاني پررنگتر نمايند .مطابق
با نتايج
تحقيق ،از آنجايي که بين پيچيدگي و پذيرش فناوري  RFIDوجود رابطة منفي تأييدشده لذا از
يکسو شرکتهاي مورد مطالعه نسبت به فناوري  RFIDهنوز اعتماد کامل نداشته و بر اين
باورند که مدت زمان زيادي براي پيادهسازي استانداردها و پروتکلهاي ارتباطي آن بايد لحاظ
گردد .از سوي ديگر اين باور حاکم ميباشد که آموزش ،يادگيري و توسعة آن با ساير سيستمهاي
اطالعاتي شرکت از فرآيندي پيچيده برخوردار ميباشد .لذا مديران شرکتهاي مورد مطالعه
ميتوانند با افزايش سطح آگاهي حاکم در شرکت نسبت به ديدگاههاي مطرح شده هموارسازي
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الزم را انجام داده تا اين فناوري به اينگونه پيچيده درك نشود .تأييد رابطة مثبت بين سازگاري و
پذيرش فناوري  RFIDبيانکنندة آن است که شرکتهاي قطعهساز ،فناوري  RFIDرا باتوجه
به عواملي از قبيل سازگاري آن با ارزشها و فرهنگهاي سازماني ،زيرساختهاي موجود درمورد
فناوري اطالعات و تجربيات فعلي و گذشتة خود در يکپارچگي مديريت زنجيرة تأمين بهوسيلة
سيستم بارکد متناسب و سازگار ميدانند .هزينه يکي از عواملي است که تصيمگيري براي
پذيرش يک تکنولوژي در سازمان را تحت تأثير قرار ميدهد .طبق نظر ترنازکي و کلين ()1389
چنانچه هزينة مربوط به يک تکنولوژي جديد پايين باشد ،پذيرش آن توسط سازمان راحتتر
صورت خواهد پذيرفت .باتوجه به وجود رابطة منفي ميان هزينه و پذيرش فناوري RFIDميتوان
اظهار نمود که شرکتهاي قطعهساز اين تصور را دارند که منافع درك شده از پذيرش اين
فناوري بهمراتب کمتر از هزينههايي خواهد بود که به آنان تحميل شده است .لذا در اين خصوص
پيشنهاد ميگردد که شرکتهاي موردمطالعه درمورد مزاياي اين فناوري بهطور صحيح
اطالعرساني نمايند.
تحلیل عوامل سازماني .در تحليل عوامل سازماني ،حمايت مديريت ارشد سازمان يکي از
مهمترين فاکتورهاي پذيرش تکنولوژيهاي نو در سازمانها بوده و رابطة مثبتي با پذيرش
تکنولوژي دارد .باتوجه به تأييد رابطة مثبت ميان حمايت مديريت ارشد و پذيرش فناوري RFID
ميتوان اظهار نمود که اکثر مديران ارشد تمايل به بهبود فرايندهاي کسب و کار خود داشته و
حاضر به پذيرش ريسکهاي مرتبط با اين فناوري ميباشند .از سوي ديگر مديران زنجيرة تأمين
نيز ميتوانند از طريق سياستهاي تشويقي مانند ارائه کمکهاي مالي ،ارائه دانش فني و
تخصصي به شرکتهاي قطعهساز فرايند پذيرش را تسهيل نمايند .هرچقدر اندازة سازمان
بزرگتر باشد از زيرساختها و منابع الزم براي سرمايهگذاري در تکنولوژيهاي جديد برخوردار
ميباشد .باتوجه به تأييد رابطة مثبت بين اندازة شرکت و پذيرش فناوري  RFIDميتوان بيان
کرد که شرکتهاي بزرگ قطعهسازي از نظر مالي و ساختاري در شرايط مناسبي برخوردار هستند
و ميتوانند فناوري  RFIDرا به راحتي پذيرا باشند .درمقابل شرکتهاي قطعهسازي که از نظر
تعداد پرسنل ،حجم سرمايه ،تنوع توليدات در جايگاه پايينتري قرار دارند .عالقهاي به پذيرش
فناوري از خود نشان نميدهند که مديران شرکتهاي مورد مطالعه ميتوانند با بررسي
زيرساختها و منابع الزم براي سرمايهگذاري تکنولوژيهاي جديد هم چون فناوري RFID
نسبت به پذيرش فناوري اقدام نمايند .باتوجه به تأييد رابطة مثبت بين شايستگي و پذيرش
فناوري  RFIDدر بين شرکتهاي موردمطالعه ميتوان اظهار نمود اغلب شرکتها از لحاظ
زيرساختهاي اجرايي آن در زنجيرة تأمين در وضعيت مناسبي قرار دارند .از سوي ديگر باتوجه
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به عدم تأييد رابطة مثبت ميان دانش فني و پذيرش فناوري  RIFDميتوان بيان نمود که نبود
دانش فني و آگاهي مناسب درسطح شرکتهاي مورد مطالعه و عدم اطالع از کارکردهاي
مناسب اين فناوري از يکسو و اجرايي نشدن آن در سطح زنجيرة تأمين و مشاهدة منافع عيني
حاصل از راهاندازي آن اين باور را در سطح پرسنل شرکتهاي مورد مطالعه ايجاد کرده که با
اجرايي شدن اين فناوري تعديل نيرو در شرکتها ايجاد خواهد شد و آنان کار خود را ازدست
خواهند داد ،لذا پيشنهاد ميگردد اگاهيهاي صحيح و مناسب بههمراه دانش فني الزم در اختيار
شرکتهاي مذکور قرار گرفته تا ديد و نگرش پرسنل در اين شرکتها تغيير نمايد.
آمادگي بهعنوان پيش نيازي ضروري براي موفقيت يک شخص يا يک سازمان در مواجهه با تغيير
سازماني است .تأييد وجود رابطة مثبت ميان آمادگي سازماني و پذيرش فناوري بيانگر آن است
که شرکتهاي قطعهساز داراي ساختار منعطف و داراي نگرش مناسب کارکنان ،درخصوص
پذيرش نوآوري در تغيير کسب و کار خود هستند .مديران شرکتهاي مورد مطالعه ميتوانند
متغيرهاي مؤثر بر ميزان آمادگي سازماني خود را از قبيل(ساختار منعطف ،نگرش مناسب کارکنان
و  )....بررسي نموده و با ايجاد ساختاري منعطف ،انگيزه در کارکنان را براي پذيرش ايدههاي نو
افزايش دهند .اين امر بر ميزان پذيرش فناوري  RFIDتأثير بسزايي خواهد داشت.
تحلیل عوامل محیطي .هميشه رقابت بين شرکتها و مؤسسات وجود داشته و شرکتها
براي افزايش و گسترش ميزان سهم بازار خود به رقابت ميپردازند ،فناوري  RFIDميتواند
موجب ايجاد مزاياي رقابتي گسترده در شرکتها گردد .باتوجه به اينکه ايران بايد در آينده به
سازمان تجارت جهاني بپيوندد ،شرکتهاي قطعهساز ايراني ميبايست براي ماندن در صحنة
رقابت جهاني ،از ساز و کارهايي که موجب ايجاد مزيت رقابتي ميگردد استفاده نمايند .در اين-
صورت خواهند توانست در زنجيرة تأمين ساير خودروسازهاي جهان قرار گيرند .براساس بررسي
عوامل محيطي برون سازماني(فشار رقابتي) و همچنين نياز به کسب مزيت رقابتي و باقي ماندن
در عرصة رقابت ،ميتوانند عواملي باشند تا مديران شرکتهاي مورد مطالعه ،زيرساختهاي الزم
براي پذيرش فناوري  RFIDرا در سازمان خود را بررسي نموده و در جهت استفاده از آن گام
بردارند .اجبار شريک تجاري به سطح ميزان فشارهايي که از سوي رقبا ،شرکاي تجاري و دولت
بر شرکت وارد ميشود اشاره داشته و به سطح شدت محيط رقابتي که شرکت در آن فعاليت
ميکند ،بر ميگردد .باتوجه به اينکه رابطة مثبت اجبار شريک تجاري و پذيرش فناوري RFID
تأييد شده است ميتوان بيان کرد که قطعهسازان خودرو در ايران از سوي مديران زنجيرة تأمين
به راهاندازي فناوري  RFIDتشويق ميشوند .باتوجه به تأييد رابطة مثبت بين نياز مبرم به
اطالعات و پذيرش فناوري  RFIDميتوان بيان نمود که در زنجيرة تأمين شرکتهاي قطعهساز
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ايراني ،درست بودن اطالعات از نظر دقت و زمان بسيار حايز اهميت است .قطعاً اگر مديران
زنجيرة تأمين اطالعات درست و دقيقي از وضعيت محمولههاي ارسالي قطعهسازان نداشته باشند،
نميتوانند خط توليد خودروسازان را برنامهريزي نمايند .شايان ذکر اين نياز به اطالعات دقيق
بحثي دوطرفه بوده و شرکت قطعهساز نيز بايد اطالعات دقيقي درخصوص سفارشگذاري
محمولهها از سوي مديريت زنجيرة تأمين داشته باشد.
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