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Abstract 
Given the importance of service delivery speed and material handling in the 

perishable food supply chain, the use of the IOT transformation technology 

can provide a competitive advantage for manufacturing firms. Recently, 

some food companies have started using IOT technology in their supply 

chains. Background review showed that three categories of technological, 

organizational and environmental factors can affect supply chain 

performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate these three 

factors on the process of the perishable food supply chain based on IOT. 

First, by reviewing supply chain processes, a 5-step process was selected as 

the comprehensive process. Then the dimensions of these factors became 

from the literature and the conceptual model of the research was drawn by 

combining the effect of these factors on the supply chain process. The 
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information was obtained through the distribution of a 24-item questionnaire 

among 203 managers of food production units as a research community and 

was analyzed by correlation analysis and structural equation modeling. The 

analysis unit of the Department of Spicy Food is that it uses levels of IOT. 

The results showed that environmental factors as a whole and technological 

factors affect the sustainable food supply chain from 4 dimensions. But 

organizational factors were not confirmed in 3 hypotheses. This will be a 

warning for managers who are interested in their companies being 

successful.  

Keywords: Supply Chain Management, Perishable or Fast-Moving 

Consumer Goods (FMCG), IOT, Cloud Computing. 
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مواد  نیتأم رهیزنج یندهایبر فرآ رگذاریرابطه عوامل تأث نییتب

 یابر ایاش نترنتیبر ا یمبتن یزود فاسدشدن ییغذا

 رانیاتهران،  دانشگاه تهران، ت،یریدانشکده مد اریدانش   یفاطمه ثقف

  

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریدانشکده مد اریدانش  یزدیزاده یتقرضا محمد

 

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یدانشکده مهندس اریاستاد ییفردو انیرضائ قهیصد

  

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یدانشکده مهندس اریاستاد   یمنصوره حورعل

 

 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ت،یریکارشناس ارشد دانشکده مد یخان بنفشه

 چکیده
، یفاسدشدن زود ییغذا مواد نیتأم ةریزنج در مواد جابجایی و خدمات ارائه سرعت تیاهم به توجه با

. شود دکنندهیتول یها بنگاه برای رقابتی مزیت باعث تواند یم ایاش نترنتیا نیآفر تحول فناوری از استفاده

 مرور. اند آورده روی نیتأم زنجیره در فناوری این از استفاده به غذایی مواد یها شرکت برخی یتازگ به

 نیتأم زنجیره عملکرد روی توانند یم محیطی و فناورانه، سازمانی عوامل دسته سه که داد نشان پیشینه

 زود غذایی مواد نیتأم زنجیره فرایند روی عوامل این ریتأث بررسی تحقیق این هدف لذا. باشند رگذاریتأث

 ای مرحله 5 فرایند ، یکنیتأم زنجیره فرآیندهای مرور با ابتدا. است اشیا اینترنت بر مبتنی فاسدشدنی

 توزیع طریق از اطالعات. شد ترسیم تحقیق مفهومی مدل سپس. شد انتخاب جامع فرآیند عنوان به

 پژوهش جامعه عنوان به غذایی صنایع تولیدی واحدهای مدیران از نفر 402 بین گویه 42 با ای پرسشنامه

 تحلیل smartpls2افزار  نرم از استفاده با یساختار معادالت سازی مدل و همبستگی تحلیل با و شد انجام

 اشیا اینترنت فناوری از سطوحی از آن در که است زودمصرفی غذایی ماده دپارتمان تحلیل واحد. شد
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 عوامل و کامل طور به محیطی ، عواملنیتأم زنجیره فرایندهای مرحله 5 از داد نشان نتایج. است شده استفاده

 اند راغب که مدیرانی برای امر این. بودند رگذاریتأث مرحله 2 بر سازمانی عوامل و مرحله 2 بر فناورانه

 .بود خواهد خطر زنگ یک، باشند داشته موفقی یها شرکت

  .یابر انشیرا ا،یاش نترنتیا ،یزود فاسدشدن ییمواد غذا ن،یتأم رهیزنج تیریمد :ها واژهکلید



 65 |   و همکارانی ثقف...؛ مواد نیتأم رهیزنج یندهایبر فرآ رگذاریرابطه عوامل تأث نییتب

 مقدمه

1ایاش نترنتیا
( Aminikalibar & Saghafi, 2021) دارد جوامع توسعه بر یشگرف تأثیرات 

 نترنتی(. ا1235و موالناپور،  یثقف) شود یم شناخته آفرین تحول یفناور کی عنوان به و

 جهت در یانقالب جادیا شرف در که کرد قلمداد ندهیآ یفناور عنوان به توان یرا م ایاش

 نترنتیدر جهان صنعت است. به کمک ا یمنیو باال بردن ا سود شی، افزادیتول یساز نهیبه

، شوند یگرفته م کار بهکاال  کی دیتول نهیشبکه و در زم کیکه در  یلیا، تمام وسایاش

 تعامل و اتصال نی. ااند تعاملدر  گریدکیمتصل شده و با  گریهمد به یکیونالکتر صورت به

 ها داده از حجم نیا لیوتحل هیتجزشود. یم ها داده از یمیعظ حجم دی، منجر به تولجانبه همه

 یفعل تیاز وضع یو کارآمد دیاطالعات مف تواند ی، مبزرگ یها داده لیتحل از استفاده با

 از، مخابرات یالملل نیب هیگرفته شود. اتحاد میتصم نیدهد و بهتر ارائه یدیتول ستمیس

که در  است کرده ادی یجامعه اطالعات یبرا یجهان رساختیز ینوع یعنوان به ایاش نترنتیا

 ممکن را ایاش اتصال قیطر از یریپذ تعامل تیقابل یو اطالعات یارتباط یها یفناورآن 

 رگذاریتأث زین 4نیتأم رهیدر مفهوم و عملکرد زنج ایاش نترنتیا(. Karale,2021) سازد یم

 بوده است.

، کننده نیتأم مؤثر یسازپارچهکی یها براتیاز فعال یامجموعه نیتأم رهیزنج تیریمد

ان کبه مقدار مشخص، در زمان و م انیمشتر ازیاست تا ن یکننده، انبار و فروشگاهدیتول

 عوامل دسته دو عمدتاًد. شو، عرضه باالکل و سطح خدمات  نهیو با حداقل هز دیتول نیمع

 گر اختالل عوامل و یاتیعمل عوامل: گذارد یم ریتأث نیتأم رهیزنج عملکرد بر که دارد وجود

 که شود یم مربوط ندهایفرآ و ها ستمیس، افراد به که هستند یموارد یاتیعمل عوامل. یرونیب

، فناورانهی، سازمان عوامل. شود تقاضا و عرضه یهماهنگ در شکست به منجر است ممکن

فاجعه از و است کنترل قابل کمتر یرونیب گر اختالل عوامل. دارند قرار گروه نیا در یطیمح

 لرزهنیزم و ها یسونامی، انسان یهایخرابکار مانند عتیطب ای و بشر توسط جادشدهیا یها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Internet of things (IOT) 

2. Supply chain 
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 مسائل نیتر مهم و نیتر پرچالش از یکی(. Durowoju et al., 2020) شود یم یناش

 1یفاسدشدن زود یغذادر صنعت  نیتأم رهیزنج مطالعه، نیتأم رهیزنج نهیدر زم یتیریمد

 به رانیمد یبرا را یادیز یهاچالشیی، موادغذا ازجملهبا عمرکم  ییکاالها نیتأم. است

 عمرکمی، ابیرد و یریگیپ به الزام، در تنوع محصوالت ها آنعلت  که آوردیم وجود

نوع  نیا نیتأم رهیمختلف زنج یندهایبه کنترل دما در فرآ ازین هاگا و محصوالت

 ییباال تیاهمنوع محصوالت  نیا تأمین رهیزنج یکارا تیریمد نیبنابرا؛ استمحصوالت 

 ها آن تیفیک به یابر انشیرا و ایاش نترنتیا با ها آن یهوشمندساز و( 1234، سپهوند) دارد

 در غذا نیتأم یها رهیزنج، ندیفرا نیا در. (Hoskins & Griffin, 2019) کند یم کمک

 سطح انتظار کنندگان مصرف و شوند یم دهیچیپ و ناهمگنی، جهان یبازارها که یجهان

 یموجز(. Behnke, 2020) است برخوردار ییباال تیاهم از، دارند را تیفیک از ییباال

در سه  نیتأم رهیعملکرد زنج باعث RFIDکه استفاده از  افتیخود در قی( در تحق1234)

 جداگانه طور بهرا  نیتأم رهیزنج ندیفرا شانیا یول شود یم فناورانه و یسازمانی، طیحوزه مح

 .است نکرده یبررس

 ییمواد غذا خصوص بهو  ییمواد غذا نیتأم رهیدر زنج سرعت تیحال با توجه به اهم

 یاصل هدف، وکار کسبمثبت آن در  تأثیراتو  ایاش نترنتیا یریو فراگ یزود فاسدشدن

 گانه پنج یندهایبر فرآ را یطیو مح ی، سازمانفناورانهعوامل  ریتأثاست که  آنپژوهش  نیا

 نهیشیپ ابتدا در منظور نیا به. کند یبررسابر محور  ایاش نترنتیبر ا یمبتن نیتأم رهیزنج

 .است آمده یریگ جهینت و قیتحق یها افتهی. در ادامه شد انیب یمتدولوژ سپس و قیتحق

 تحقیق پیشینه

 تحقیق نظری پیشینه

 یداخل یها یاستراتژ یخود وابسته است. هر سازمان یطیبه عوامل مح یهر سازمان تا حد

 ید. در تئورین فشارها را تحمل نمایه بتواند اکد ینما یم مین و تنظیتدو یا گونه بهخود را 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. FMCG: fast-moving consumer goods 
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عوامل  یا سازش با فشارهاینار آمدن ک یه براکشود  یم دیتأکته کن نیبر ا ییاقتضا

امر وابسته به  نیکه ا یمعن نیبد(. Joeliega, 2010) ن راه وجود نداردیبهتر، یطیمح

و  دوراجو، شد انیب مقدمه در که طور همان. رداست که سازمان در آن قرار دا یطیمح

 رهیدسته عوامل بر عملکرد زنج دوکه  کردند انیب خود قاتیتحق در( 4040) 1همکاران

 که یاتیعمل عوامل، ستندین ینیب شیپ قابل گر اختاللعوامل  ازآنجاکهو  رگذارندیتأث نیتأم

عملکرد  برکرده است  یبند دسته یطیمح و فناورانهی، سازمان دسته سه در را ها آن شانیا

(، در Tajfar, & Gheysari, 2016) همکاران. تاجفر و گذارند یم ریتأث نیتأم رهیزنج

 نیتأم رهیزنج گانه پنج یندهایابر محور بر فرآ ایاش نترنتیا ریتأث یبه بررس یا مقاله

، یزیر برنامه ندیفرآ مرحله 5را شامل  نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرا ها آن. اند پرداخته

در  ایاش نترنتیاثر ا ها آن. اند دانسته یمرجوع یکاال لیتحو و عیتوز، ساخت، تدارکات

 فناورانه بعد از فقط را کار نیا یول، کردند دییتأرا  انیو خدمات مشتر نیتأم رهیزنج ندیفرا

 (.Tajfar & Gheysari, 2016) اند داده انجام

 عیدر صنا ایپو یگذار متیق روش یایمزا، (4002) 4نکوکاکیکس و مگراب آل

سه  لهیوس بهکاال  یابیرد ریتأثو  دادهقرار  یموردبررس یو فاسدشدن مدت کوتاه دیتول یدارا

 ریتأثبا موضوع  ی( در پژوهش4041و همکاران ) عامر. اند کرده یبررس ار فناورانهعامل 

را  ییمواد غذا نیتأم رهی، زنجییمواد غذا نیتأم رهیدر زنج سکیبر کاهش ر ایاش نترنتیا

 یها سکیر لیو تحل یابیارز یبرا یمدل ارائهپژوهش  نیقرار دادند. هدف از ا موردمطالعه

اطالعات  یآورجمع قیطر از که است بوده اینت اشنتریا قیاز طر ییمواد غذا نیتأم رهیزنج

 ییشناسا و یفناور نیا یایمزا از کیهر مورد در اتیو مرور ادب یا کتابخانهاز منابع 

و ارسال پرسشنامه به  نهیشیبا استفاده از مرور پ ییغذا نیتأم رهیمرتبط با زنج یها سکیر

 (.Aamer, et al., 2021) حوزه انجام شده است نیخبرگان مرتبط در ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Durowoju et al., 

2. Elmaghraby, W., & Keskinocak, P. 
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و  کیدر لجست ایاش نترنتیکاربرد ا افتندیدر یقیتحق در( 4013) 1کومار و سوگونا

در  IOT یها تیقابل( 1دارد:  تیقابلدو  یفناور نیااست.  دیمف نیتأم رهیزنج تیریمد

 لیوتحل هیتجز، یارکاطالعات و هم یگذار اشتراک)نظارت و کنترل، به  نیتأم رهیزنج

Bigdata ،4ها آن. نیتام رهیزنج یها تیفعال یساز ساده یبرا ایاش نترنتیا یها حل ( راه 

 یداراهوشمند  نیتأم رهیزنج یراب یتیریو مد یاز منظر فن IOT یساز ادهیپ افتندیدر

 ی، طراحینولوژکت ریی، سرعت تغها داده تی، امنداده تیفیک یها حوزه در ییها چالش

 از یاریبس لیدل نیهم به. باشد یم یهیتوج یگذار هیسرما، نیتأم رهیزنج یندهایمجدد فرآ

محمدزاده و ی. کمالدل دارنکمش ایاش نترنتیا یو اجرا رشیپذ نهیدر زم ها شرکت

باعث  RFIDاز  استفاده افتندیدر خود قاتیتحق در( 1234) یموجز( و 4012) 4همکاران

 ها آن. شود یم یطیو مح یسازمانفناورانه، در سه حوزه عوامل  نیتأم رهیبهبود عملکرد زنج

 یبررس نیتأم رهیزنج ندیسه حوزه را بر فرا نیاثر ا یکردند ول یسه حوزه را بررس نیا ابعاد

 با. است رگذاریتأث نیتأم رهیسه عامل بر عملکرد زنج نیا که کردند فیتوص فقط. ننمودند

 نیتأم رهیزنج ندیو فرا عملکرد بر را حوزهسه  نیکه اثر ا یقیتحق یتوجه به موارد فوق جا

 .است یخال، کند یبررس یفاسدشدنزود  ییمواد غذا

 تحقیق تجربی پیشینه 

 کمکغذا با  نیتأم رهیعنوان کنترل زنج با یپژوهش( در 1235و همکاران ) پناه یرحمان

و  نییبرا ت ایاش نترنتیبر ا ینتمب ییمواد غذا نیتأم رهی، مفهوم زنجایاش نترنتیا دانش

، ایاش نترنتیبر ا ینتمب نیتأم رهیزنج یساز نهیبه یبرا یا هیپاو  یساز ادهیپ یبرا یچارچوب

 همکاران و لین. اند کرده جادیا نیآنال یاتیداده عمل براساس میتصم بانیو پشت یساز هیشب

 یرهبر عملکرد زنج یطیو مح یسازمان، یکه عوامل فن یافتندخود در یقتحق در( 4012)

( 1234) موجزی( و 4012و همکاران ) محمدزاده یدارند. کمال ریتأث ینچ یکشاورز نیتأم

در سه حوزه  نیتأم یرهبهبود عملکرد زنج باعث RFID یکه فناور یافتندخود  یقاتتحق در
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Suguna & Kumar 

2. Kamali Mohammadzadeh et al., 
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 و تاجفر. نکردند بررسی را آن ابعاد ولی شود می یطیو مح یسازمان، فناورانهعوامل 

 فرآیند عملکرد بر را فناورانه بُعد ریتأث، فقط( Tajfar, & Gheysari, 2016) همکاران

 است کرده اشاره فوق دسته سه به خود تحقیق در نیز دارجو. کردند بررسی نیتأم زنجیره

(Durowoju, et al., 2020 .)نیتأم رهیزنج یابیتحت عنوان رد یا( در مقاله4012) 1انیت 

4براساس ییمواد غذا یمنیا
HACCP نیچ بالک(، مخاطرات زیو آنال یکنترل بحران )نقاط 

 یزمان واقع ییغذا یابیرد یرا برا ییغذا نیتأم رهیزنج یابیرد ستمیس کی، ایاش نترنتیا و

 که نموده جادیا ایاش نترنتیا و نیچ بالکمخاطرات،  زیو آنال یبر نقاط کنترل بحران یمبتن

باز بودن،  یژگیوبا  نیتأم رهیزنج یهمه اعضا یرا برا یپلتفرم اطالعات کی تواند یم

، (4012) 2و همکاران عبدالباسط. کند فراهم تیامن و نانیاطم تی، قابلیطرف یب، تیشفاف

 کردند انیب ها آنکردند.  ارائهو کارآمد  امن، هوشمند یها ستمیس ساخت یبرا یچارچوب

 یارهایمع ییپس از شناسا آنان. باشند هوشمندتر و تر قیدق دیبا نیتأم یها رهیزنج که

 یها روش از استفاده با را ارهایرمعیز و ارهایمع وزن، هوشمند نیتأم رهیزنج تیامن ازیموردن

 یشنهادیپ ستمیس که داد نشان جینتا. کردند محاسبه متلید و یمراتب سلسله لیتحل ندیفرآ

 و زمان و ساخته ایمه را یجهان سطح در محصوالت یابیرد و محصوالت ییشناسا ندیفرآ

و  ی. هداشت خواهد همراه به را یمشتر تیرضا سپس و دهد یم کاهش را نهیهز

 یمبتن نیتأم رهیزنج در یهماهنگ و یزیر برنامهتحت عنوان  یا مقاله( در 4040) 2همکاران

از  یناش یها فرصتو  یو عمل ینظر یها چالش، به ها دادهابر  سیبا سرو ایاش نترنتیبر ا

از محصوالت  آمده دست به 5ها ابردادهو با استفاده از  اند پرداخته (IOT) ایاش نترنتیا

بر  ها داده ابر لیوتحل هیتجز یبرا را آن یامدهایو پ IOT ردکمرتبط هوشمند، اصل عمل

و  یتایعمل یهماهنگ یها ییایپوبا توجه به  خصوصاً، نیتأم رهیزنج یاتیعملکرد عمل

 جیبه ترو قیتحق نیحاصل از ا جیار ساختند. نتاکعرضه، آش یها رهیزنج یساز نهیبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tian, F. 

2.Hazard analysis and critical control points 

3. Abdel-Basset et al., 

4. He et al., 

5. Big data 



 4144پاییز  | 14شماره | یازدهم سال |وکار هوشمند کسب تیریمطالعات مدنشریه علمی  | 51

 کمک ایاش نترنتیبر ا یمبتن با ها ابرداده نیتأم رهیزنج تیریمد نهیدر زم ندهیآ قاتیتحق

و به  محور داده یاتیعمل یها یریگ میتصمدر  ها بنگاه به نیهمچن .است کرده یتوجه انیشا

 ارائه قیتحق نهیشیپ مرور جینتا 1جدول  درکمک کرده است.  صنعت شبردیدولت در پ

 .است شده
 قیتحق نهیشیپ بر یمرور. 4جدول 

 (سال) محقق
 و یگردآور روش

 لیتحل
 قیتحق یها افتهی

پناه و  یرحمان

 (1235همکاران )

 نیتأم رهیزنج یساز نهیبه

 DSSو  IOTبر  یتنمب

هوشمند در آن  ایشود که اش لیتبد قیخود تطب ستمیس از استفاده

 دکنن یریگ میتصم خودکار توانند یم

Tajfar, & 

Gheysari 

(2016) 

با متا مدل  یطراح

 گرا( سیسرو ی)معمار

در  ایاش نترنتیتوجه او قابل میتأثیرات مستق پژوهش نیا جهینت

 است یمشتر تو خدما نیتأم رهیزنج ندیفرآ

Elmaghraby 

& 

Keskinocak, 

(2003) 

 یبیترک یها روش

 یها داده لیوتحل هیتجز

 یآمار

به اطالعات  یابیو دست ییتوانا شی( افزا1 لهیوس به کاال یابیرد ریتأث

( در دسترس بودن 2. دیجد یبا فناور متیق ریی( سهولت تغ4

ها و تقاضا و  داده لیوتحل هیتجز یبرا میتصم یبانیپشت یابزارها

 .ایپو متیق

Kärkkäinen 

et al. (2003) 

 یکم یبیترک یها روش

 یفیک و

 عرضه رهیدر زنج یور بهره شیافزا یبرا RFIDاستفاده از  لیپتانس

 یفاسدشدن و کوتاه عمر با محصوالت

Chen et al. 

(2005) 
 یمورد چند مطالعه

 ییغذا مواد سوپرمارکت

انطباق  نشانگر ییمواد غذا یها سوپرمارکت یها گسترش حساب

 بخش است نیا یسنت نیتام رهیموفق زنج

Lee (2017) یبیترک یها روش 
مواد  نیتام رهیزنج یزیر برنامه یبرا یزیر برنامه یمدل ابتکار یمعرف

 یفاسدشدن ییغذا

Kelepouris 

et al (2007) 

طرح دو مدل اطالعات 

 ستمیس یها ومعمار داده

قرار  یموردبررس نهیهز دگاهیرا از د نیتأم رهیدر سراسر زنج یابیرد

 اند. داده

Taylor & 

Fearne 

(2009) 
 یساختار معادالت

از  یناش شتریب ییکننده مواد غذا مصرف یتقاضا در راتییتغ

 است یغاتیتبل یها تیفعال

Shin et al 

(2011) 

 لیوتحل هیتجز کی

 مطالعه کی در یعدد

 یمورد

مختلف  یگذار متیق یها استیس قیطر از یشنهادیمدل پ

 یابیرد قیطر از یزندگ ییغذا سبد قیدق اطالعات و شده یابیارز

 آمده است. دست به محصوالت

Aamer et al 

(2021) 

 شیمایو پ اتیمرور ادب

 سکیر ییشناسا

 رهیزنج سکیر تیریبر مد ایاش نترنتیمثبت ا ریاز تأث یحاک جینتا

 .باشد یم نیتأم

https://en.wiktionary.org/wiki/et#English
https://en.wiktionary.org/wiki/al.#English
https://en.wiktionary.org/wiki/et#English
https://en.wiktionary.org/wiki/al.#English
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 (سال) محقق
 و یگردآور روش

 لیتحل
 قیتحق یها افتهی

Lin et al 

(2017) 

 دالتمعا یساز مدل

 یساختار

 نیتأم رهیو عملکرد زنج رشیبر پذ یطیو مح یسازمانی، فن عوامل

 دارند. ریتأث نیچ یکشاورز

Lee (2017) 

در  یمطالعه چند مورد

 20بخش/کشف  20

 فرصت

 نانیکارآفر یبرا ینوآور منبع کی عنوان به ایاش نترنتیا مثبت ریتأث

 وکارها کسب در

Accorsi et al 

(2017) 

 جامع یمعمار یطراح

 نیب متقابل یوابستگ

 نیتأم رهیزنج گرانیباز

 ی، وابستگندهایاز فرآ یحیها درک صح پروژه به شرکت نیا

 یی، شناساندیفرآ یساز هی، شبنیتأم رهیزنج گرانیمتقابل باز

 .دهد یم یمنافع حاصل از فناور نیها و تخم چالش

Tsang et al 

(2018) 

 میس یحسگر ب کهشب

کنترل خودکار  یبرا

 یطیمح العاتاط

محصول و  یفیک صیو تشخ یابیارز یبرا IOT یاز فناور استفاده

 راسرد  ةعرض رهیزنج یها تیدر فعال یشغل تیامن یها سکیر

 کند.یفراهم م

Tian (2017) یحداقل مربعات جزئ 

، نیتأم رهیزنج یکپارچگی یدگیچیعامل ازجمله: کاهش پ 2 کشف

 یابیرد تیو قابل ریمحصول بهبود مس اطالعاتآسان به  یدسترس

 مواد بازگشت اتیعمل یساز، سادهنیتأم رهیزنج یی، کارایموجود

 ...و

Abdel-

Basset et al 

(2018) 

 سلسله لیتحل ندیفرآ

 متلید و یمراتب

. -نهیهز کاهش -یجهان سطح در محصوالت یابیرد و ییشناسا

 یمشتر تیرضا

Kousiouris 

et al (2019) 
 یدلف روش و پرسشنامه

 نیتأم رهیزنج تیریو مد کیدر لجست یفناور یکاربردها فیتوص

 آن یساز ادهیها در پ شرکت یها و چالش

Kumar et al 

(2021) 

 روش با یساز مدل

 ISM-ANP کپارچهی

ها  پروتکل و استیس فقدان و دولت مشوق و تیحما : عدمجهینت

 است اقتصاد در 2 صنعت یاجرا در یتوجه قابل مانع

 نترنتیا ها یفناور از استفاده فیتوص به که بود شده انجام یادیز یها پژوهش 1 جدول در

و بهبود  یرا در سرعت بخش ها آن اثر و بود پرداخته میحج یها داده، نیچ بالک، ایاش

 بر یطیمح و یسازمانی، فن عاملِ سهاثر  یبرا یکرده بود ول فیتوص نیتأم رهیعملکرد زنج

 یجا شودیم مالحظه لذانشد.  افتی یمورد نیتأم رهیزنج ندیفرا یها گام و مراحل
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 یبرا دیجد یها یفناورکه از  رانیتند مصرف در ا ییمواد غذا یها شرکتکه  یپژوهش

را هدف قرار دهد و  کنند یمخود استفاده  انیمشتر تیو رضا نیتأم رهیبهبود چرخه زنج

در پژوهش  کهاست  یکند خال لیتحل نیتأم رهیزنج یندرا در فرا ها آن اتیتجرب جینتا

 .شودیم یحاضر بررس

 تحقیق مفهومی مدل

 نیتأم یرهزنج یریتبر مد مؤثرعوامل  ینهدر زم اخیر سال 40 مقاالت مطالعهبا  قیتحق نیا در

 مطابق و شناسایی موادغذایی نیتأم یرهزنج یریتمد رب مؤثر، عوامل مختلف یعصنا در

بخش  در کهو فناورانه  محیطی، سازمانی عوامل گروه سهشامل  یبند دستهدر  4جدول 

 .شد استخراج، بودند تاثیرگذار نیتأم یرهشده بود و بر عملکرد زنج یمعرف یاتادب

 و محیطی سازمانی، بعد سه از اشیا اینترنت نیتأم زنجیره برمؤثر  عوامل استخراج. 2 جدول

 فناورانه
 منابع اریمع ریز عوامل

 عوامل

 یسازمان

 باکنندگان ینو تام شرکت یرانمد ینارتباط ب یشافزا

( 4012) همکاران و عبدالباسط هوشمند یستمس

 ایاش نترنتیا یدر استفاده از فناور کارکنان تیرضا (4012) همکاران و تسانگ

 رانیمد نیب یهماهنگ ندیفرآ شیافزا

 عوامل

 یطیمح

 ستیز طیحفاظت از مح
 ماناواالن ،(1235) همکاران و قاسمی

 یویوانگ و  ،(4013) جیاکریشتا و

 (4012) لی و لی ،(4012)

 نیتأم رهیدر زنج انیمشتر تیرضا شیافزا

 نیتأم رهیدر زنج سکیر ییشناسا

 یرقابت تیکسب مز

 عوامل

 فناورانه

 نیتأم رهیاز چرخه عمر محصول در زنج قیدق العاتاط

 (4012) 1رامیج و( 4012) ویت
 نیتأم رهیمحصول در زنج اطالعاتآسان به  یدسترس

در  محصوالتعرضه  و دینظارت هوشمندانه بر تول

 نیتأم رهیزنج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jayaram, A. 



 56 |   و همکارانی ثقف...؛ مواد نیتأم رهیزنج یندهایبر فرآ رگذاریرابطه عوامل تأث نییتب

 & Tajfarتاجفر و همکاران ) یبنددسته ،نیتأم یرهزنج یندفرآ یها یبند دستهین در ب

Gheysari, 2016 )تر  کامل بقیه از ،کرده بود یرا معرف ینتامزنجیرهگانه  پنج یندهایفرآ که

 بندی مدل تحقیق حاضر از آن استفاده شد.لذا در بخش دسته بود،

 رهیزنج ندیفوق را بر فرا گانه سهعوامل  ریتأثاست که  قیتحق یمدل مفهوم 1شکل 

 تجربه بر ینمبتمدل  نیادامه ا در. دهد یابر محور را نشان م ایاش نترنتیبر ا یمبتن نیتأم

، دارند ایاش نترنتیا که یفاسدشدنتند مصرف و  ییمواد غذا یعو توز یدتول یها شرکت

 .شود یم یابیارز

 
 پژوهش یمفهوم مدل. 4 شکل

 پژوهش روش

 زین تی. ازنظر ماهاست یشیرآزمایغ و یفی، توصیکاربرد یقیحاضر، تحق پژوهش

 نیمحقق به دنبال کسب اطالع از وجود رابطه ب، پژوهش نیدر ا رایز، باشد یم یهمبستگ

زود  ییمواد غذا نیتأم رهیگانه زنج پنج یندهایبا فرآ یو تکنولوژ ی، سازمانیطیمح عوامل

در  یآمار ةجامع .است کمینوع  ازمطالعه . است محور ابر ایاش نترنتیبر ا یمبتن یفاسدشدن

 واحدهایی در تهران ییمواد غذا یها شرکت یرانمد یاپژوهش شامل کارشناسان مطلع  ینا

 .هستند آن از استفاده حال در یاکرده  آغاز را اشیا اینترنت از استفاده که است شرکت از

واحد  450از مدیران  ها آنواحد یافت شد که به دلیل عدم امکان دسترسی به  1000حدود 

 مسئولیت تحت واحد شرکت وضعیت به باتوجه را پرسشنامه که شد خواسته در دسترس

 نیتأم رهیزنج ندیفرآ

 زود ییغذا مواد

 بر یمبتن یشدن فاسد

 یایاش نترنتیا

 ابرمحور

 یزیر برنامه ندیفرا

 محصوالت تیریمد

 عیتوز ندیفرا

 دیتول ندیفرا

 تدارکات ندیفرا

 فناورانه عوامل

 یطیمح عوامل

 یسازمان عوامل
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 402 این و کند پیدا دسترسی کامل پاسخ 402 تعداد به توانست محقق. نمایند تکمیل خود

 در که است سال 2 تا 1 بینها  شرکت این. شدند بررسی وضعیت سنجش برای نفر

 درها  داده گردآوری ابزاراند.  کرده استفاده اشیا اینترنت فناوری شرکت از واحدهایی

 گویه تدوین شده است. 2متغیر دارد و برای هر متغیر  2است که  پرسشنامه حاضر، تحقیق

 آن از حاصل یها تحلیل دادهاند.  استخراج شده 1در جدول  شده یمعرفها از منابع  گویه نیا

معادالت ساختاری و با استفاده از روش حداقل  یساز و مدل یهمبستگ یلاز طریق تحل

ساختاری  معادالتسازی  . مدلگیرد انجام می smartpls2افزار  نرم لهیوس مربعات جزئی و به

و  آشکار یرهایمتغ نیب یعلّ رابطه درباره ها هیفرض و آزمون برآورد یبرا که است یروش

 مدل یعنیشامل دو مرحله  کردیرو نیا (.Saghafi et. al., 2017) رود یبه کار م پنهان

 (، به بررسی روایییریگ است. در مرحله اول )مدل اندازه یمدل ساختار و یریگ اندازه

 & ,Andersonشود ) پنهان تحقیق پرداخته می )اعتبار( و پایایی )اعتماد( متغیرهای

Gerbing,1988قرار  ی(. برای بررسی روایی دو معیار روایی همگرا و واگرا موردبررس

های یک بعد در تبیین آن بعد  دهنده میزان توانایی شاخص گیرد. روایی همگرا نشان می

های دیگر در  های یک سازه با شاخص است. در روایی واگرا میزان تفاوت بین شاخص

 1شده استخراج واریانس یانگینمعیار م از طریق همگرا روایی یشود. بررس مدل مقایسه می

 دییگیری تأابزار اندازه همگرا باشد روایی 5/0تر از بیش که یورتدرص شود که می یبررس

 بار مطلق قدر که بود خواهد همگن یمدلی، انعکاس یریگ اندازه مدل یدرصورت. شود یم

 مقدار یدارا مدل آن پنهان ریمتغ آن با متناظرشده  مشاهده یرهایمتغ از کیهر یعامل

 یعامل یبارها یمعنادار یبررس جینتا لیتحل در (.Hair, et al., 2011) باشد 2/0 حداقل

در نظر  نانیحداقل آماره در سطح مورداطم یآمده باال دست به مقدار چنانچه، (یرونیب)

 35، درصد 30 یمعنادار سطح در. شود یم دییتأ هیفرض ای رابطه آن، گرفته شده باشد

 سهیمقا 52/4 و t 22/1 ،32/1با حداقل آماره  بیمقدار به ترت نیدرصد ا 33درصد و 

 صورت نیا در رایز، است مطالعه یباال تواندهنده  نشان، نانیاطم فاصله کم یپهنا. شود یم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Average variance extracted (AVE) 
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 را برآوردها از یریمقاد جهیدرنت ردیگ یبرم در را اثر مقدار از یکوچک دامنه نانیاطم فاصله

 با نانیاطم فواصل یبرابرعکس  و هستند یکم یریرپذییتغ یدارا که دهد یم اریاخت در

 کاهش باعث که دارد یپ در را شتریب یپراکندگ و اثر مقدار از یبزرگ دامنه شتریب یپهنا

 .شود یم مطالعه توان

 ها یافته

قرار  یموردبررس 1یعامل یبارها ریمدل مقاد یهمگن نییجهت تع حاضر پژوهش در

 گرفتهقرار  یابیدرصد در پژوهش حاضر مالک ارز 35 نانیفاصله اطم نیهمچنگرفت. 

 مدل پس، داد نشان 2/0از  شتریب را ها هیگو تمام یعامل بار ریمقاد 2جدول  جینتا. است

 یبررس در. هستند یقبول قابل ریمقادی، عامل بار ریمقاد و است همگن یمدلی، ریگ اندازه

، گزارش شد 52/4از  شتریب ها هیهمه گو یبرا t آماره ریمقاد چون، tآماره  ریمقاد یمعنادار

 رفتهیپذ درصد 33 نانیاطم سطح در خود به مربوط مکنون ریمتغ با ها هیگو نیب ارتباط لذا

 .شود یم

 ریپذ مشاهده یرهایمتغ یعامل یبارها ریمقاد جینتا. 3جدول 

 t P -Values آماره استاندارد انحراف یعامل بار ها هیگو 

 یکیعوامل تکنولوژ

Q1 212/0  055/0  022/12  000/0  

Q2 221/0  022/0  542/12  000/0  

Q3 232/0  022/0  301/12  000/0  

 یسازمانعوامل 

Q4 220/0  022/0  044/22  000/0  

Q5 222/0  045/0  144/25  000/0 

Q6 230/0  022/0  322/40  000/0 

 یطیمحعوامل 

Q7 235/0  015/0  155/12  000/0 

Q8 322/0  012/0  142/22  000/0 

Q9 304/0  015/0  212/12  000/0 

Q10 224/0 یزیر برنامه ندیفرآ  013/0  232/25  000/0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Outer Loadings 
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 t P -Values آماره استاندارد انحراف یعامل بار ها هیگو 

Q11 312/0 نیتأم رهیزنج  012/0  221/55  000/0 

Q12 344/0  011/0  224/22  000/0 

( نی)تأم تدارکات

 نیتأم رهیزنج

Q13 315/0  012/0  222/22  000/0 

Q14 224/0  044/0  152/20  000/0 

Q15 342/0  014/0  025/22  000/0 

 رهیزنج دیو تول ساخت

 نیتأم

Q16 222/0  042/0  422/22  000/0 

Q17 342/0  011/0  312/20  000/0 

Q18 232/0  012/0  224/23  000/0 

 رهیدر زنج عیتوز

 نیتأم

Q19 222/0  042/0  225/22  000/0 

Q20 222/0  042/0  023/22  000/0 

Q21 222/0  042/0  021/22  000/0 

 کردن مرجوع

 رهیزنج در محصول

 نیتأم

Q22 222/0  040/0  024/22  000/0 

Q23 232/0  012/0  235/22  000/0 

Q24 225/0  021/0  324/2  000/0 

 از شتریب، پنهان یرهایمتغ همه یبرا، مرکب ییایکرونباخ و پا یآلفا بیضرا 2جدول  طبق

 .است ایپا یریگ ابزار اندازه لذا. است 2/0

 هر یعامل بار که داد نشان، پنهان موجود در مدل یرهایمتغ یها هیگو افتراق زانیم

 بر ریپذ مشاهده ریمتغ همان یعامل بار از شتریب، خود به مربوط پنهان ریمتغ یرو بر هیگو

 .است گرید پنهان یرهایمتغ

 مرکب ییایپا و کرونباخ یآلفا بیضرا. 1جدول 

 مرکب ییایپا کرونباخ یآلفا رهایمتغ

 250/0 222/0 نیتأم رهی( زنجنی)تأم تدارکات

 320/0 222/0 نیتأم رهیزنج دیتول

 205/0 220/0 یکیعوامل تکنولوژ

 224/0 223/0 یعوامل سازمان

 325/0 232/0 یطیعوامل مح

 324/0 231/0 نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ
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 مرکب ییایپا کرونباخ یآلفا رهایمتغ

 234/0 240/0 یمرجوع محصوالت تیریمد

 342/0 222/0 نیتأم رهیونقل( زنج )حمل عیتوز

 یعامل یبارها شاخص از استفاده با یریگ اندازه یابزارها یافتراق ییروا، اساس نیا بر

 پژوهش پنهان متغیرهایشده  استخراج واریانس مقادیر نیز 5جدول  طبقشد.  دییتأ، متقابل

 واریانس میانگین شاخص با یریگ اندازه ابزارهای همگرا روایی لذا. است 5/0 از بیش

 .شد دییتأ، شده استخراج

 شده استخراج انسیوار نیانگیم. 5جدول 

 

 نیانگیم جذر، 2 جدول ازآمده  دست به جینتا اساس نیا بر :الرکر - فورنل آزمون

پنهان  یرهایبا متغ پنهان ریمتغ آن یهمبستگ حداکثر از شتریب، پنهان ریمتغ هرشده  استخراج

 دییالرکر هم تأ -با استفاده از آزمون فورنل یریگ اندازه مدل واگرا ییروااست و  گرید

 شد.

 (AVE)  ابعاد

 252/0 نیتأم رهی( زنجنی)تأم تدارکات

 212/0 نیتأم رهیزنج دیتول

 520/0 یکیعوامل تکنولوژ

 232/0 یعوامل سازمان

 242/0 یطیعوامل مح

 241/0 نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ

 222/0 یمرجوع محصوالت تیریمد

 201/0 نیتأم رهیونقل( زنج )حمل عیتوز
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 الرکر –فورنل  آزمون. 6جدول 

 

 نیتأم

 رهیزنج

 نیتأم

 انیجر

 دیتول

 رهیزنج

 نیتأم

عوامل 

 فناورانه

عوامل 

 یسازمان

عوامل 

 یطیمح

 ندیفرآ

 یزیر برنامه

 تیریمد

 محصوالت

 یمرجوع

 مسائل

 حمل

 و نقل 
scm 

AVE 

 مجذور

 شهیر

دوم  
AVE 

 تدارکات

 نیتأم رهیزنج
211/0         252/0  211/0  

 رهیزنج دیتول

 نیتأم
232/0  302/0        212/0  302/0  

عوامل 

 فناورانه
222/0  242/0  224/0       52/0  224/0  

عوامل 

 یسازمان
244/0  225/0  211/0  222/0      232/0  222/0  

عوامل 

 یطیمح
222/0  232/0  252/0  222/0  310/0     242/0  310/0  

 ندیفرآ

 یزیر برنامه
223/0  225/0  212/0  240/0  224/0  302/0    241/0  302/0  

 تیریمد

 محصوالت

 یمرجوع

221/0  223/0  525/0  241/0  252/0  254/0  252/0   222/0  252/0  

 عیتوز

 نیتأم رهیزنج
234/0  213/0  220/0  212/0  222/0  255/0  214/0  235/0  201/0  235/0  

 یساختار یها مدل آزمون

مستقل بر  یرهایاز متغ کیهر ریتأث زانیو م رهایمتغ ریمس بیضر یبررس به، 4شکل  نمودار

مقدار  نیچه ا هر. دارد قرار 1 و -1 بازه در ریمس بیضر مقدار. پردازد یوابسته م ریمتغ

 بیضر. است وابسته بر مستقل ریمتغ شتریب یرگذاریدهنده تأث نشان، باشد تر مثبتصورت  به

از  24/0از  شیکه ب کند یم انیکه ب است 242/0 نیتأم رهیزنج نیتأم شده لیتعد نییتع

 .است پژوهش نیا درموردمطالعه  یرهایمتغ ریتحت تأث نیتأم رهیزنج نیتأم راتییتغ
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 ریمس بیضرا نمودار. 2شکل 

 را ریمس بیضرا یمعنادار 2. شکل باشد یم اثر اندازه یساختار مدل یبررس گرید اریمع

 tبا حداقل آماره  بیمقدار به ترت نیا 33/0و  35/0، 30/0 یسطح معنادار در. دهد یم نشان

 .کند یم دییاثر را تأ اندازه، آمده دست به جینتا. شود یم سهیمقا 52/4و  32/1، 22/1

 
 ریمس بیضرا یمعنادار. 3شکل 
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 .است یقو، وابسته یرهایمتغ یبرا مدل ینیبشیپ توان، 2 جدول طبق

 مدل ینیب شیپ توان. 7جدول 

 Q² (=1-SSE/SSO) 

221/0 نیتأم رهیزنج نیتأم  

232/0 نیتأم رهیزنج دیتول انیجر  

522/0 نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ  

222/0 یمرجوع محصوالت تیریمد  

232/0 نیتأم رهیونقل( زنج )حمل عیتوز  

است.  یمدل ساختار یبررس یبرا یگرید اریمع 1یافزونگ اشتراک ای مدل ینیب شیپ قدرت

و  15/0، 04/0زا سه مقدار  پنهان درون یرهایمتغ موردمدل در  ینیبشیپ قدرت برای

(. Henseler & Chin, 2010) هستند یو قو متوسط، فیضع مفهوم به بیترت به 25/0

 Wetzels) 4همکارانوتزلس و  یشنهادیپ مقدار یعنی 22/0از  شتریب و GOF = 232/0ضمناً 

et al, 2009 )است یقو یساختار معادالت مدل یکلرازش ب بر یدییتأ، لذا است. 

 کلیبرازش مدل  نتایج. 5جدول 

 
 بیضر

 نییتع
 نییتع بیضر

 ریمقاد

 یاشتراک

 ریمقاد

 یاشتراک
GOF 

 222/0 نیتأم رهی( زنجنی)تأم تدارکات

202/0 

252/0 

221/0 232/0 

 212/0 222/0 نیتأم رهیزنج دیتول

 520/0  یکیتکنولوژعوامل 

 232/0  یعوامل سازمان

 242/0  یطیعوامل مح

 241/0 232/0 نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ

 222/0 251/0 یمرجوع محصوالت تیریمد

 201/0 222/0 نیتأم رهیونقل( زنج )حمل عیتوز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. CV Red 

2. Wetzels et al., 
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 02/0مقدار  جهینتاست.  02/0مدل حداکثر  یکل برازششاخص  یمطلوب برا مقدار

 شود.یم دییتأ یبرازش مناسب مدل کل و است مطلوب یمقدار 3 جدول طبق

 مدل یکل برازش شاخص. 9جدول 

 برازشمقدار  

 02/0 (SRMRاستانداردشده ) ماندهیباق مربعات نیانگیم دوم شهیر

 نیتأم رهیزنج ابعاد شتریب با یکیتکنولوژ عوامل نیب پژوهش ازآمده  دست به جیاساس نتا بر

 رابطه درصد 35 نانیاطم سطح در محور ابر، ایاش نترنتیا بر یمبتن یفاسدشدن ییمواد غذا

 عوامل یعنی 2 هیفرض فقط 12، 10، 2، 2، 1 یها هیفرض انیم از. دارد وجود یمعنادار

 اتیفرض آزمون جینتاقرار نگرفت.  دییتأ مورد نیتأم رهیزنج دیتول انیجر با یکیتکنولوژ

 یفاسدشدن ییمواد غذا نیتأم رهیزنج ابعاد با یسازمان عوامل ارتباط بعد در 12، 11، 2، 5، 4

 رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ با یسازمانعوامل  هیفرض 2 که داد نشان، ایاش نترنتیا بر یمبتن

 رهیزنج عیتوز با یسازمانو عوامل  نیتأم رهیزنج دیتول انیجر با یسازمانو عوامل  نیتأم

با ابعاد  یطیدر بعد ارتباط مح 15، 14، 3، 2، 2 اتیفرض جینتا. ستین دییتأ مورد نیتأم

 هستند. دییمورد تأ اتینشان داد همه فرض نیتأم رهیزنج

ها هیفرض جینتا. 44جدول   

 هیفرض

 یمبتنب  ندیعامل الف با فرا نیب) اتیفرض

 یمعنادار رابطه محور ا، ابریاش نترنتیا بر

 .(دارد وجود

 بیضر

 ریمس
 t آماره

P 

Values 
 جهینت

 دییتأ 002/0 345/1 022/0 نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ با فناورانه عوامل 1 هیفرض

 رد 122/0 222/1 022/0 نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ با یسازمان عوامل 4 هیفرض

 دییتأ 0/0 242/11 253/0 نیتأم رهیزنج یزیر برنامه ندیفرآ با یطیمح عوامل 2 هیفرض

 رد 222/0 322/0 024/0 نیتأم رهیزنج دیتول انیجر با یکیتکنولوژ عوامل 2 هیفرض

 رد 241/0 322/0 022/0 نیتأم رهیزنج دیتول انیجر با یسازمان عوامل 5 هیفرض

 دییتأ 0/0 124/3 212/0 نیتأم رهیزنج دیتول انیجر با یطیمح عوامل 2 هیفرض

 دییتأ 025/0 012/4 121/0 نیتأم رهیزنج در عیتوز با یکیتکنولوژ عوامل 2 هیفرض

 رد 134/0 202/1 103/0 .نیتأم رهیزنج در عیتوز با یسازمان عوامل 2 هیفرض
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 هیفرض

 یمبتنب  ندیعامل الف با فرا نیب) اتیفرض

 یمعنادار رابطه محور ا، ابریاش نترنتیا بر

 .(دارد وجود

 بیضر

 ریمس
 t آماره

P 

Values 
 جهینت

 دییتأ 0/0 522/2 223/0 نیتأم رهیزنج در عیتوز با یطیمح عوامل 3 هیفرض

 هیفرض

10 
 دییتأ 0/0 023/2 522/0 (.نی)تأم تدارکات با یکیتکنولوژ عوامل

 هیفرض

11 

 رهیزنج در( نی)تأم تدارکات با یسازمان عوامل

 نیتأم
 دییتأ 012/0 021/4 122/0

 هیفرض

14 

 رهیزنج در( نی)تأم تدارکات با یطیمح عوامل

 نیتأم
 دییتأ 055/0 502/2 425/0

 هیفرض

12 

 یمرجوع محصوالت تیریمد با فناورانه عوامل

 رهیزنج
 دییتأ 00/0 342/1 152/0

 هیفرض

12 
 دییتأ 022/0 235/4 124/0 ...یمرجوع محصوالت تیریمد با یسازمان عوامل

 هیفرض

15 
 دییتأ 00/0 422/2 202/0 ...یمرجوع محصوالت تیریمد با یطیمح عوامل

 گیری نتیجه و بحث

 غذایی مواد نیتأم رهیزنج فرآیندهای بر رگذاریتأث عواملرابطه  تبیین تحقیق این از هدف

 از مقاله این اصلی مفهومی چارچوب. است بوده ابری اشیا اینترنت بر مبتنی فاسدشدنی زود

 1همکاران و دراجو تحقیقاست.  شده ایجاد ادبیات مرور با آن توسعه و پایه مقاله 4 ترکیب

 زنجیره عملکرد بر را( محیطی و ای زمینه فناورانه،) شامل عملیاتی، عوامل دسته 2( 0202)

 نشان( Tajfar, & Gheysari, 2016) همکاران و تاجفر تحقیق. است دانستهمؤثر  نیتأم

و  ی، تدارکات، ساخت، توزیعزیر )برنامه فرایند 5 شامل نیتأم زنجیره عملکرد که داده

 عوامل اخیر سال 40 مقاالت مطالعه با حاضر تحقیق در. است( مرجوعی کاالی لیتحو

همکارانش  و دراجو که یا دسته 2 در و شد اشیا، استخراج اینترنت نیتأم زنجیره برمؤثر 

تاجفر و  مقاله طریق از آن دوم بخش سپس و شد یبند دسته بودند کرده ( بیان4040)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Durowoju et al., 
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 فرایند، مرتبط 5 طریق از نیتأم زنجیره عملکرد با (Tajfar, & Gheysari, 2016همکاران )

 .شد

 بعد در فاسدشدنی زود مواد تولید یها شرکت در اشیا اینترنت داد نشان تحقیق نتایج

 تحقیق. شود ستیز طیمح از حفاظت باعث است توانسته و است بوده موفقکامالً  محیطی

1جیاکریشنا و ، ماناواالن(1235) همکاران و قاسمی
 دییتأ را موضوع این هم (0202) 

 یها سکی. رباشد داشته پی در را مشتریان است، رضایت توانسته بعد این در. اند کرده

 و وانگ تحقیقات در عامل دو این بدهد پاسخ ها آن به و کند شناسایی تر عیسر را محیطی

 در. ضمناً است گرفته قرار دییتأ مورد نیز( 4013) جیاکریشنا و ماناواالن و( 0202) 4یوی

 به( 0202) 2لی و لی. است شدهها  شرکت برای رقابتی مزیت به دستیابی باعث سازمانی بعد

 الزم استانداردهای رعایت باعث تواند یم اشیا اینترنت کردند بیان و افتهی دست موضوع این

 غذا و نگهداری تهیه تجهیزات و غذایی مواد توزیع و تولید اولیه، ابزار مواد خرید برای

 شبیه بلوتوث یها تگ و ها کنیب، RFID یها تگبارکدها، . شود یطیمح ستینظر ز ازنقطه

 باعث تواند یم نزدیک میدان ارتباط NFC فناوری، (باطری دارای) پویا RFID یها تگ

 به تحویل زمان تا مواد خرید ابتدای از انتقال محیط در دشدهیتول محصول کیفیت کنترل

 حاصله رضایت وشده  استفاده ایران در اولیه سطوح در ها یفنارو این از. باشند مشتری

 .است شده محیطی بعد در آن توسعه باعث

 زود مواد تولید یها شرکت در اشیا اینترنت داد نشان سازمانی بعد در نتایج

 یزیر برنامه سازمانی، ارتباط بعد در. شدند دییتأ فرضیه 4 فرضیه، تنها 5 از فاسدشدنی

 بخش در ولی نشد، دییتأ نیتأم زنجیره عملکرد با توزیع تولید و ، جریاننیتأم زنجیره

 همکاران و عبدالباسط. شد دییتأ ارتباط این مرجوعی محصوالت مدیریت و تدارکات

 ها آن. کردند ارائه کارآمد و هوشمند، امن یها ستمیس ساخت برای ، چارچوبی(4012)

 که داد نشان کارشان نتایج. هوشمند باشند و دقیق باید نیتأم های زنجیره که کردند بیان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Manavalan, E., & Jayakrishna, K. 

2. Wang, J., & Yue, H. 

3. Li, B., & Li, Y. 
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 مهیا را جهانی سطح در محصوالت ردیابی و محصوالت شناسایی هوشمند، فرآیند سیستم

. داشت خواهد همراه به را مشتری رضایت سپس و دهد می کاهش را هزینه و زمان و ساخته

 رضایت و هوشمند سیستم طریق از کنندگان نیتأم و مدیران بین ارتباط افزایش بهها  آن

 و تسانگ. دارد همخوانی حاضر تحقیقات نتایج با بخش این. کردند اشاره مشتریان

 حاضر تحقیق در. کردند اشاره کارکنان رضایت به سازمانی بعد در( 0202) 1همکاران

 تولید و ، جریاننیتأم زنجیره یزیر برنامه ارتباط زیرا است نشده حاصل کارکنان رضایت

 در اشیا اینترنت از محدود استفاده نشانگر امر این. نشد دییتأ نیتأم زنجیره عملکرد با توزیع

. است شده کشور درها  آن رضایت عدم و کارکنان بیشتر زحمت باعث که بوده بخش این

 5 از فاسدشدنی زود مواد تولید یها شرکت در اشیا اینترنت داد نشان فناورانه بعد در نتایج

 در تنها و شدند دییتأ کاال مرجوع و ی، توزیع، تدارکاتزیر برنامه بعد در فرضیه 2فرضیه، 

 فناوری، اینترنت منظر از. نشد دییتأ نیتأم زنجیره تولید جریان برای فناوری از استفاده بعد

 شرکت مدیران به نیتأم زنجیره در محصول عمر چرخه از دقیقی اطالعات تواند یم اشیا

 در آن در نوآوری و فناوری ارتقای برای را محصول اطالعات به آسان دسترسی. بدهد

 اشیا اینترنت فناوری از استفاده دریافت (4012) 4تیو. سازد ریپذ امکان نیتأم زنجیره طول

 به آسان دسترسی، نیتأم زنجیره یکپارچگی پیچیدگی باعث، کاهش فناورانه بعد در

 ردیابی قابلیت و مسیر بهبود، محصول عمر چرخه از دقیق اطالعات، محصول اطالعات

، فرآیند خودکارسازی، مواد بازگشت عملیات سازیساده، نیتأم زنجیره کارایی، موجودی

 زیر پیشنهادهای راستا این در. شود یم فرآیند مجدد مهندسی سادگی و تولید هزینه کاهش

 :شود یارائه م

 ینظر یشنهاد( پالف

بر  که عوامل فناورانه باعث نظارت هوشمندانه یافتخود در یقاتتحق در 2(4012) یرامج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Tsang et al., 

2. Tu, M. 

3. Jayaram, A. 
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کار  ینا یران. در اشود یم نیتأم یرهزنج ینددر طول فرا محصوالتعرضه  و یدتول یفیتک

 یندفرا تر عیمواد خام و کنترل سر تهیه برای گزینه نیتر مناسب انتخابو  یلباعث امکان تحل

بخش  ینمشکل داشتند. ا یدتول یاندر بخش جر ییمواد غذا یدتول یها شده است. شرکت

ها  شرکت شود یم یشنهادپ مشکل، این رفع برای لذامرتبط است.  یهمواد اول نیبه تأم

 محصوالت تولید بهو خودشان  کرده طراحی عمودی ادغام استراتژی برای یا برنامه

 یبرا کهطلبد  میرا  یادیز یهکار سرما این اگر. ضمناً گمارند همت دامی و کشاورزی

 یراه نقشه ی،پژوه ندهیآ یناستفاده از متخصص با شود یم یشنهادپ یست؛ن ریپذ شرکت امکان

 طراحی آینده در اشیا ینترنت، شتاب پوشش و کاربرد اها یفناور انواع از یمند بهره یبرا

 اطراف یایاش یبتواند به هوشمندساز ایران متاورس، ورودبا  40 دهه اواسط در تا شود

 صاحبان نحریک باعث است ممکن اطالعات این استخراج و کسب. یابد دست خود

 .شودها  شرکت این در یگذار هیسرما به سرمایه،

 :کاربردی یها شنهادی( پب

 اینترنت از استفاده داد، نشان ایران در مصرف تند غذایی مواد تولید یها شرکت تجربه -1

 و ستیز طیمح مسئله. ازآنجاکه است شده محیط درها  آن عملکرد بهبود باعث اشیا

 یها تیحما دولت شود یم پیشنهاد. است اهمیتحائز  بسیار آن استانداردهای حفظ

 حفظ و پایدار توسعه امکان تا آوردبه عمل  فناوری این ازکنندگان  استفاده برای مالی

 .شود فراهم ستیز طیمح

 سازمانی فرایندهای یساز روان در فناوری از استفاده دییتأ عدم و تلخ تجربه به توجه با -4

 در امر این شود یم ینیب شیپتندمصرف در این تحقیق،  غذایی مواد یها شرکت

 مورد و شناسایی آن علل شود یم پیشنهاد لذا شود. کارکنان نارضایتی باعثدرازمدت 

 .گیرد قرار تحلیل

 در ولی بودند آمیز موفقیت فناورانه، نتایج حوزه در اشیا اینترنت از استفاده بخش در -2

 از استفاده فرهنگ نبود از حاکی یا امر این. نشد دییتأ تولید، فرضیه جریان بخش

 به نیاز از ناشی مشکل دلیل به یا و دامداری و کشاورزی بخش در فناوری
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 ابتدا بخش این در مشکل شود یم پیشنهاد لذا. است عرصه این در باال یگذار هیسرما

 .شود انجام آن برای صحیح یگذار استیس سپس و شناسایی

 منافع تعارض

 .منافعی وجود ندارد تعارض مقاله این در

 سپاسگزاری

 .شود یم سپاسگزاری پژوهش معنوی و مادی حمایت برای تهران دانشگاه البرز پردیس از
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 منابع

ی، زندگ که ییها شرفتیپ، آفرین تحول یها یفناور( 1235. )نیرام، موالناپور و فاطمهی، ثقف
 انتشاراتی، نزیمک شرکت گزارش ترجمه ،دهد یم رییتغ را یجهان اقتصاد ووکار  کسب

 https://telketab.com .رانیا، تهران، نگر یآت
 رهیزنج تیری(. کنترل و مد1235. )محمدی، صریق و رهوشنگیام، تاجفر، .الهام، پناه یرحمان

 یها پژوهش یالملل نیب کنفرانس نیچهارم، ایاز اش ینترنتیا یغذا با استفاده از فناور نیتأم
 یبهشت دیشه دانشگاه، تهران، وریشهر 45، یحسابدار و تیریمد در یکاربرد

https://civilica.com/doc/567961 
موانع  یبند تیاولو و نیی(. تع1234محسن. )، هادی و عارف نژاد، بالوئی جام خانه، رضا، سپهوند

 مطالعاتیی، )مورد کاوی صنعت مواد غذا نیتأم رهیزنج تیریدر مد RFID اجرای
 .32 تا 21 صفحه، 2 شماره، 1 دوره، دوکار هوشمن کسب تیریمد

 https://doi.org/10.24200/j65.2021.55613.2118 
 یبند تی(. اولو1235جوکار، محمدرضا. ) یو اکبر نی، حسی.، صفریاهلل.، محقر، عل ، روحیقاسم

 توسعه یبرا یمحرک: رانیا درمان و بهداشت بخش در اءیاش نترنتیا یفناور یکاربردها
، 1، شماره 2، دوره تهران دانشگاه تیریدانشکده مد، اطالعات یفناور تیریمد، داریپا

  https://doi.org/10.18869/acadpub.jehe.2.3.186 .122-155 صفحه

با استفاده از  یو فاسدشدن ییمواد غذا نیتأم رهیبهبود عملکرد زنج(. 1234. )یمصطفی، موجز
 ثبت شماره، شیک سیپرد دانشکده عیصنا یمهندس نامه انیپا، یریگیو پ یابیرد یتکنولوژ
52224. https://ut.ac.ir/fa/thesis 
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