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به مفهـوم بـازار رقابـت كامـل،      ها محور خواهد بود و شبكه اقتصاد آينده، اقتصاد شبكه چكيده:
عينيت بيشـتري خواهنـد بخشـيد. حضـور موفـق در چنـين اقتصـادي مسـتلزم برخـورداري از          

فنـاوري   .هـاي جديـد يكـي از آنهاسـت     هايي است كه شناسايي و استفاده از فنـاوري  توانمندي
RFID رود. هـدف  شمار  ها به يكي از منابع كسب مزيت رقابتي براي شركت ي منزله تواند به مي

ـ تـأ ، سـنجش  پژوهشاصلي اين  بـر ايجـاد مزيـت رقـابتي در      RFIDكـارگيري فنـاوري    هثير ب
هاي عرضـه   اي تهران است كه خلق مزيت رقابتي در دو بعد كاهش هزينه هاي زنجيره فروشگاه

نيـاز، از مطالعـات    هـاي مـورد   د. بـراي گـردآوري داده  شو ميبررسي  ضايت مشتريانو افزايش ر
 ،با توجه به محدوديت جامعه آماري پژوهشميداني و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در اين 

ـ     44مورد پرسشنامه بين خبرگان توزيع شد و در مجمـوع   82  رايپرسشـنامه گـردآوري شـد. ب
ن درجـه  از آزمون همبستگي اسپيرمن و ميـانگين و بـراي تعيـي    ،بررسي نوع ارتباط بين متغيرها

، از آزمون RFIDكارگيري فناوري  هثيرگذار بر خلق مزيت رقابتي در اثر بت عوامل تأنسبي اهمي
ـ   يرابطـه مسـتقيم  ، نشـان داد  پژوهشهاي  فريدمن استفاده شده است. يافته كـارگيري   هبـين ب

اي تهران وجود دارد. همچنـين   هاي زنجيره و ايجاد مزيت رقابتي براي فروشگاه RFIDفناوري 
هـا و در بعـد    شـاخص كـاهش سـرقت كـاال     ،هاي عرضـه  تايج نشان داد، در بعد كاهش هزينهن

ثير را بر ن تأشاخص كاهش زمان انتظار فرآيند خريد مشتريان بيشتري ،افزايش رضايت مشتريان
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 مقدمه

م كـه هـ   طـوري  بـه  ؛هاي مختلف علمي هسـتيم  امروزه ما شاهد پيشرفت روزافزون بشر در زمينه
 هاي گذشـته دور از دسـترس و   وردهاي فعلي بشر براي نسلاكنون ممكن است، بسياري از دستا

يوشناسه اسـت.  راد يا RFID 1هاي جديد فناوري  يكي از اين فناوري رسيدند. نظر مي ممكن به غير
هـاي آن در صـنعت و تجـارت     كه فناوري جديدي نيسـت امـا كـاربرد    با آن فناوري راديو شناسه

اي  هاي زنجيره در اين ميان فروشگاه ).Chena, J. Chena, 2007( تازگي گسترش يافته است به
تمايل بـه اسـتفاده از    ،همراه دارد شناسه به دليل مزايايي كه سيستم راديو فروشان بزرگ به و خرده

هـاي   اند. البته با وجود تمايل به اسـتفاده از ايـن فنـاوري، همچنـان ارزش     اين فناوري پيدا كرده
بـا شـناخت و    رو، ؛ ازايـن )Yu, 2007( ه نيسـت طور كامل شناخته شـد  استراتژيك اين فناوري به

توان  ايجاد مزيت رقابتي، مي تژيك راديوشناسه و توانايي آن درهاي استرا ارزش ي درباره پژوهش
همـين   . به)Myoung, 2011( دكرصورت آگاهانه فراهم  زمينه را براي استفاده از اين فناوري به

هاي  بر ايجاد مزيت رقابتي در فروشگاه RFIDري ثير فناوپژوهش به تأبر آن شديم در اين دليل 
  اي بپردازيم. زنجيره

 بيان مسئله

اطمينـان و ناپايـداري محـيط     جهاني شدن بازارها، يكپارچگي اقتصاد جهاني، رقابت شديد، عـدم 
مند به بقا و رقابـت در ايـن    هايي كه عالقه الزامات نويني را براي شركت ،تجارت در سطح جهان

ن الزامات، دربرگيرنـده مـواردي   . اي)1383(مهري،  اند محيط پيچيده و ناپايدار هستند، پديد آورده
هـاي   كه گسترش فنـاوري  طوري هاي جديد است. به ها و روش ورياچون استفاده از ابزارها، فنهم

ها شده است. ما امروزه شاهد آن هستيم  امروزي سبب افزايش رقابت بين شركتجوامع  جديد در
هاي جديد با هم رقابت شديدي  تر فناوري چه سريعدست آوردن هر بههاي پيشرو براي  كه شركت

مزيـت رقـابتي    كسب هاي جديد در جهت دست آوردن فناوري بهدارند، يكي از داليل اين رقابت 
ي  هـاي واقعـي و بـالقوه    عميقـي بـين ارزش   شكاف نسـبتاً  ،حال حاضردر  ).1389است (كيگان، 

ان آكادميـك بـه اهميـت    پژوهشـگر هـاي اخيـر    در صنعت وجود دارد كه در سال RFIDفناوري 
 RFIDهـاي   طور صريح به ارزش موجود هنوز به هاي پژوهشاند، اما  برده پركردن اين شكاف پي

بـه كـاربرد    آوردن يك بينش استراتژيك نسـبت  دست به ،له اصلي كه وجود دارداند. مسئ نپرداخته
شناخت مزاياي رقابتي   است. پس با توجه به استفاده محدود از اين فناوري و عدم  RFIDفناوري 

                                                 
1. Radio Frequency Identification 
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له اصـلي  مسـئ ، رو ازايـن ). Tajima, 2007وجود آمـده اسـت (   مناسبي براي پژوهش بهآن زمينه 
هـاي   ايجاد مزيت رقابتي براي فروشـگاه  و RFIDكارگيري فناوري  به بيناين است كه  پژوهش
  اي است؟ چگونه رابطهاي  زنجيره

  اهميت و ضرورت پژوهش
ماند، پديده  كند و تنها چيزي كه ثابت مي كار امروزي هر چيزي تغيير مي و در محيط رقابتي كسب

مشـتريان،  تغييرات است. فشارهاي وارده براي حفظ مزيت رقابتي از منابع خـارجي (ماننـد رقبـا،    
ها و بهبود كيفيت، باعث شده است تـا   دولت و تغييرات قوانين) و منابع داخلي مانند كاهش هزينه

)؛ 1387كـار گيرنـد (پـورتر،     هاي جديد تمام تالش خود را به يابي به فناوري ها براي دست شركت
ها  براي شركت ترين منابع كسب مزيت رقابتي ي يكي از باارزش منزله به RFIDرو، فناوري  ازاين

ها  فروشي طور محدود در خرده اكنون به نيز كه هم RFID). فناوري Sari, 2010رود ( شمار مي به
تواند بسيار گسترش يابد. دركشور  شود، در آينده نزديك مي ها استفاده مي و زنجيره عرضه سازمان

هـاي بـزرگ    فروشـگاه ها و زندگي شهرنشيني، رشد و گسترش  شهر ما نيز با ايجاد و توسعه كالن
هاي بزرگ با رقابت شديد ميان آنهـا   فروشي همراه داشته است. گسترش اين خرده اي را به زنجيره

هاي جديد در ايـن   كارگيري صحيح فناوري همراه بوده است. پس حركت به سمت شناسايي و به
يت و بقا در اين ) و تأمين رضايت مشتريان از اقدامات الزم براي موفقRFIDحوزه (مانند فناوري 

  بازار رو به گسترش است. 

  پيشينه پژوهش
به شناسايي يك شخص يا يك شي حامل برچسب، با استفاده از امـواج راديـويي    RFIDفناوري 

  ).1389شود (مديري،  هاي مختلف گفته مي در فركانس
  :استشامل موارد زير  RFIDدهنده فناوري  اجزاي تشكيل

ها هستند و انتقال  براي ذخيره داده» خواندني«حافظه از نوع ها داراي   : برچسب1برچسب .1
 ).Chaoa, 2007ها به دستگاه قرائتگر را بر عهده دارند ( داده

اين ابزار شامل آنتن، فيلتر و تغذيه است و دستگاهي است كه  :2گر دستگاه قرائت .2
 .)Sari, 2010كند ( هاي ارسالي از برچسب را دريافت مي سيگنال

                                                 
1. Tag 
2. Reader 
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آنتن  RFIDعامل ايجادكننده ارتباط بين قرائتگر و برچسب در سيستم رديابي  :1آنتن .3
 ).Miragliotta, 2009است (

شوند.  شده از طريق قرائتگر، به كامپيوتر منتقل مي كننده: كدهاي خوانده دستگاه كنترل .4
شده و بانك اطالعاتي موجود در سيستم جامع  هاي خوانده براي ايجاد ارتباط بين كد

هاي  ارتباط بين داده نظر داراي قابليت افزار مورد افزار است. نرم بي نياز به يك نرمرديا
 .)Sari, 2010ها و بانك اطالعاتي سيستم رديابي است ( شده از روي برچسب خوانده

ها كاربرد  براي رديابي محصوالت، وسايل نقليه، موجودات زنده و حتي انسان RFIDفناوري 
پتانسـيل بسـيار    RFIDشود، بلكـه فنـاوري    آن تنها محدود به اين موارد نميدارد و البته كاربرد 

هاي نو دارد كه تحقق ايـن امـر بسـتگي بـه ميـزان موفقيـت در        بااليي براي گسترش و استفاده
دليـل   وجود آمـدن بـه   در اوايل به RFIDها و حل ديگر مشكالت آن دارد. فناوري  كاهش هزينه

پذيري باال و تنوع فراوان در سـاخت اجـزاي ايـن سيسـتم      انعطاف گراني استفاده تجاري نداشت.
ها از خشكي گرفته تا زير آب، از كاشت در بدن  باعث شده تا اين فناوري در بيشتر شرايط و زمينه

هـايي كـه    ). تمامي سيسـتم 1389انسان تا جايگذاري در جلد گذرنامه و... استفاده شود (مديري، 
شـمار   هاي مهم اين فناوري بـه  پردازد، از كاربرد  ت اشيا و افراد ميبخشي از آنها به تشخيص هوي

اي،  هـاي اجـاره   هـا، رديـابي خـودرو    اي، مراكز كنترل تردد، انبار هاي زنجيره روند كه فروشگاه مي
ها، رديابي زندانيان در محوطه زندان و موارد بسيار ديگـر   ها، محصوالت غذايي، گذرنامه كتابخانه

  ).Sari, 2010هاي اين فناوري است ( كاربردتنها بخشي از 
گيرنـد، ايـن    كه روي كاال قرار مـي  RFIDهاي  هاي برچسب ترين كاربرد يكي ديگر از مهم

اي از يك حدي كمتـر   هاي زنجيره هاي فروشگاه است كه اگر تعداد يك كاالي خاص روي قفسه
هـاي   وقـت قفسـه   ند كه در اسـرع فرست هاي آن فروشگاه به مسؤوالن انبار پيام مي شود، كامپيوتر

هـاي خـود را بـه كـامپيوتر      توانـد كمبـود   خالي را پر كنند. به همين طريق يخچال منزل نيز مـي 
هـاي   طـور خودكـار بـه فروشـگاه     شخصي شما كه به اينترنت متصل اسـت گـزارش دهـد و بـه    

قادر اسـت،   ). اين فناوري،1389اي، سفارش كاالي در شرف تمام شدن را بدهد (مديري،  زنجيره
انـد كـه    هاي دقيقي تعبيه شده افزار تر كند؛ زيرا نرم كار را براي حسابداران و انبارداران بسيار آسان

كند و در آخر امكـان حسابرسـي و    ها به دقت ردگيري مي ورود و خروج هر كاال را با اين برچسب
خسارت، دزدي و اشتباه در  كنند. با اين روش ميزان گرداني را تا آخرين حد ممكن تسهيل مي انبار

ديگر اين فناوري قادر به محاسبه خريـد   )؛ از سويMyoung, 2011رسد ( محاسبه به حداقل مي

                                                 
1. Antenna  
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مشتريان بدون نياز به توقف آنها و بدون نياز به پرداخت نقدي به صندوقداران را نيز بـه سـادگي   
  ).1389آورد (مديري،  فراهم مي

  RFIDهاي استراتژيك  سايي ارزششده در زمينه شنا هاي انجام پژوهش
اي،  هــاي زنجيــره بــراي فروشــگاه RFIDهــاي اســتراتژيك فنــاوري  در زمينــه شناســايي ارزش

شـده در ايـن زمينـه بيشـتر بـر       هاي انجام هاي زيادي انجام نشده است و بيشتر پژوهش پژوهش
شده در اين  انجام هاي هاي فني و توسعه فناوري يادشده اشاره دارد. از جمله معدود پژوهش ارزش

 RFIDانجام شد. اين مطالعه نشان داد، استفاده از فنـاوري   2007زمينه توسط ميتاجيما در سال 
بـه كسـب    مـدت منجـر   شود كه در كوتـاه  هاي عرضه مي باعث كارايي در زنجيره و كاهش هزينه

تغيير و نـوآوري    تمدت با توجه به نظريه يادگيري سازماني و قابلي شود و در بلند مزيت رقابتي مي
، 2009). مهمت تايناس در سـال  Tajima, 2007شود ( مدت مي باعث خلق مزيت رقابتي در بلند

هـاي زنجيـره عرضـه، تـأثير اسـتفاده از       بر هزينـه  RFIDعنوان تأثيرات فناوري  اي تحت مطالعه
ي پـژوهش،  ها ها و عملكرد زنجيره عرضه را بررسي كرد. براساس يافته بر هزينه RFIDفناوري 

فروشان در زنجيره عرضـه بيشـتر از ديگـر اعضـا      بر خرده RFIDكارگيري فناوري  تأثير مثبت به
 ,Tanyasbهمـراه دارنـد (   ها براي خرده فروشان مزيـت بيشـتري بـه    است و اين كاهش هزينه

همراه نتـايج ارائـه شـده     شده در اين زمينه به هاي انجام ترين پژوهش ). در جدول زير مهم2009
  است.

  در زنجيره عرضه RFIDگيري فناوري كار بهدر زمينه  شده هاي انجام پژوهش. مهم ترين 1 جدول

نام پژوهشگر/  عنوان مقاله
  نتايج پژوهش  هدف پژوهش  پژوهشگران

ارزيابي اقتصادي تأثير 
و سيستم  RFIDفناوري 
EPC  بر محصوالت

  مصرفي زنجيره عرضه

Antonio Rizzi, 
Elenora Bottani, 

2008 

بررسي اقتصادي و مقداري تأثير
 EPCو سيستم  RFIDفناوري 

بر محصوالت مصرفي زنجيره 
  عرضه

نتايج كلي اين مطالعه ارائه توجيه 
گيري فناوري  كار اقتصادي، براي به

RFID  و سيستمEPC  را براي زنجيره
  عرضه محصوالت مصرفي

 RFIDارزش استراتژيك 
 در مديريت زنجيره عرضه

May Tajima, 
2007 

هاي استراتژيكشناسايي ارزش
در  RFIDكارگيري فناوري  به

  مديريت زنجيره عرضه

از طريق  RFIDكارگيري فناوري به
تواند به  افزايش كارايي زنجيره عرضه مي

  خلق يك مزيت رقابتي بيانجامد.

بر  RFIDتأثيرات فناوري 
 هاي زنجيره عرضه هزينه

Mehmet 
Tanyas, 2009 

بررسي تأثير استفاده از فناوري
RFID ها و عملكرد  بر هزينه

  زنجيره عرضه

بر  RFIDكارگيري فناوري  تأثير مثبت به
فروشان در زنجيره عرضه بيشتر از  خرده

  ديگر اعضا است.
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نام پژوهشگر/  عنوان مقاله
  نتايج پژوهش  هدف پژوهش  پژوهشگران

شناخت تأثيرات فناوري 
RFID  بر عملكرد زنجيره

  عرضه
Kazim Sari, 

2010  

ارائه يك چارچوب نظري براي 
كمك به مديران زنجيره عرضه

كارگيري فناوري  در جهت به
RFID  

LEAD TIME 
تر، نامطمئني تقاضا كمتر و سطح  طوالني

همراه دارد همكاري زياد منافع بيشتري به
هاي مختلف تفاوتي ايجاد ولي در ظرفيت

  كند. نمي

  هاي پژوهش فرضيه
  اهم پژوهش فرضيه

H1كارگيري فناوري : به  RFID شود. اي مي هاي زنجيره ه ايجاد مزيت رقابتي در فروشگاباعث  
  هاي اخص پژوهش فرضيه

H1كارگيري فناوري ه: ب RFID شود. هاي زنجيره عرضه مي باعث كاهش هزينه  
H2كارگيري فناوري  ه: بRFID شود اي مي هاي زنجيره باعث افزايش رضايت مشتريان فروشگاه. 

زيـر كـه    هاي هاي اخص از شاخص براي سنجش هريك از فرضيه)، 2( جدول شمارهمطابق 
  ييد خبرگان قرار گرفته استفاده شده است: موردتأ

  دهنده متغيرهاي پژوهش هاي تشكيل . شاخص2جدول

هاي  متغير كاهش هزينه  
  متغير افزايش رضايت مشتريان  عرضه

   شاخص

  از فروش به مشتريان نحوه ارائه خدمات پس  هاي انبارداري هزينه
  زمان انتظار فرايند خريد مشتريان  هاي نيروي انساني هزينه

  نحوه ارايه اطالعات به مشتريان  ها ميزان سرقت كاال
  شان ميزان دسترسي مشتريان به محصوالت مورد عالقه  سازي مديريت موجودي بهينه

  ميزان تحويل به موقع محصوالت

  هاي سفارش هزينه  خريد به مشتريان نحوه ارائه خدمات در زمان
  رفته ميزان فروش از دست

  سازي فرايند عرضه بهينه
  

صورت جـدول   ها به هاي مرتبط با هريك از شاخص شده، فرضيه هاي ارائه با توجه به شاخص
  زير تعريف شده است:
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  هاي پژوهش هاي مرتبط با شاخص . فرضيه3جدول

كاهشبه بعدهاي مربوطفرضيه  
  هاي عرضه  هزينه

به بعد افزايش هاي مربوط فرضيه
  رضايت مشتريان

  عنوان فرضيه

كارگيري  ارتباط معنادار و مثبتي بين به
هاي  و كاهش هزينه RFIDتكنولوژي 

  .انبارداري وجود دارد

كارگيري  ارتباط معنادار و مثبتي بين به
و كاهش زمان انتظار  RFIDتكنولوژي 

ان در فروشگاه وجود فرآيند خريد مشتري
  .دارد

كارگيريارتباط معنادار و مثبتي بين به
هاي  و كاهش هزينه RFIDتكنولوژي 

  .نيروي انساني وجود دارد

كارگيري  ارتباط معنادار و مثبتي بين به
و بهبود ارائه اطالعات  RFIDتكنولوژي 

  .به مشتريان وجود دارد

كارگيري  ارتباط معنادار و مثبتي بين به
و كاهش ميزان  RFIDتكنولوژي 

  .ها وجود دارد سرقت كاال

كارگيري  ارتباط معنادار و مثبتي بين به
و افزايش دسترسي   RFIDتكنولوژي 

سريع مشتريان به محصول 
  .شان وجود دارد  موردعالقه

كارگيريارتباط معنادار و مثبتي بين به
سازي مديريت  و بهينه RFIDتكنولوژي 

  موجودي وجود دارد.

كارگيري  ارتباط معنادار و مثبتي بين به
و بهبود ارائه خدمات  RFIDتكنولوژي 

  .در زمان خريد مشتريان وجود دارد
كارگيريارتباط معنادار و مثبتي بين به

موقع  و تحويل به RFIDتكنولوژي 
  محصوالت وجود دارد.

كارگيري  تي بين بهارتباط معنادار و مثب
و بهبود ارائه خدمات   RFIDتكنولوژي 

  .پس از فروش به مشتريان وجود دارد
كارگيريارتباط معنادار و مثبتي بين به

هاي  و كاهش هزينه RFIDتكنولوژي 
  .سفارش وجود دارد
كارگيريارتباط معنادار و مثبتي بين به

و كاهش فروش از  RFIDتكنولوژي 
  .وجود داردرفته  دست

كارگيريارتباط معنادار و مثبتي بين به
سازي فرآيند  و بهينه RFIDتكنولوژي 

  .عرضه وجود دارد

  روش پژوهش
هـا،   ها، روش تحليل داده ، ابزار گردآوري دادهپژوهشمشتمل بر نوع  ن بخش روش پژوهشدر اي

  د.شو گيري تشريح مي نمونه  جامعه آماري، نمونه آماري و روش
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  نوع پژوهش
 ، از دسـته هـا  كـاربردي، از نظـر گـردآوري داده    هـاي  پژوهشاز نظر هدف، از انواع  اين پژوهش

همبسـتگي   هـاي  ها از دسته پـژوهش  توصيفي از نوع پيمايشي و از نظر تحليل داده هاي پژوهش
 .است

  ها ابزار گردآوري داده
ه اسـتفاده شـده اسـت. بـراي     ، از ابـزار پرسشـنام  راي گردآوري نظرات خبرگانب در اين پژوهش

هـا،   اي، كتاب به ادبيات موضوع و بررسي پيشينه، از مطالعات كتابخانه آوري اطالعات مربوط جمع
شده اسـت. بـراي حصـول اطمينـان از روايـي پرسشـنامه،        مقاالت و جستجوي اينترنتي استفاده 

ـ  روي شد و اصالحات الزمبررسي ده تن از خبرگان ويرايش اوليه آن توسط   ايرآن انجام شد. ب
آلفاي كرونباخ محاسبه شد. ميزان آلفاي محاسبه شده  SPSSافزار  تعيين پايايي، با استفاده از نرم

  .استپرسشنامه از پايايي مطلوبي برخوردار رو،  % است؛ ازاين79برابر با 

  ها تحليل داده و روش تجزيه
مستقل و وابسته از آزمون همبستگي متغيرهاي  زان و نوع ارتباطبررسي مين پژوهش براي در اي

ثيرگـذار بـر خلـق مزيـت     تعيين درجه نسبي اهميت عوامـل تأ اسپيرمن و آزمون ميانگين و براي 
  ، از آزمون فريدمن استفاده شده است. RFIDگيري فناوري كار بهرقابتي در اثر 

  و نمونه آماري جامعه
  د:شو شرح زير مي شامل سه طبقه به پژوهشجامعه آماري اين 

 RFIDمتخصصان و خبرگان دانشگاهي و غيردانشگاهي آگاه و متخصص درباره فناوري  -
  واقع در استان تهران به تعداد پنجاه نفر.

در استان تهران استفاده  RFIDكننده كتاب كه از فناوري  اي عرضه هاي زنجيره فروشگاه -
  كنند به تعداد پانزده فروشگاه.  مي

 RFIDكننده پوشاك و...  در استان تهران كه از فناوري  اي عرضه هاي زنجيره فروشگاه -
كنند به تعداد هفده فروشگاه (گفتني است دليل اصلي انتخاب اين است كه اين  استفاده مي
  كنند). استفاده مي RFIDها در حال حاضر، از سيستم  فروشگاه

پژوهش با توجه بـه اسـتفاده   است. در اين عضو تشكيل شده  82در مجموع جامعه آماري از 
امعـه آمـاري، تمـام    مـورد تعـداد ج   82نظر گرفتن در كشورمان و با در RFIDوري محدود از فنا
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پرسشـنامه   82ده اسـت. از  پرسشـنامه ارسـال شـ   براي تمامي جامعـه  شده، بررسي  جامعه آماري
مـورد آن مخـدوش بـود و     پـنج  ،پرسشـنامه  49مورد بازگردانده شد كـه از ايـن    49 ،ارسال شده

 يازدهشده  مورد پرسشنامه تكميل 44همچنين از شد. تحليل  و تجزيهمورد پرسشنامه  44نهايت در
هـاي   بـه سـاير فروشـگاه    مـورد مربـوط   چهـارده اي كتـاب،   هاي زنجيـره  به فروشگاه مورد مربوط

مشخصات جامعه  )4( جدول شماره به كارشناسان و خبرگان است. مورد مربوط نوزدهاي و  زنجيره
  دهد. و نمونه آماري را نشان مي

  شده هاي دريافت . مشخصات جامعه و نمونه آماري و تعداد پرسشنامه4 جدول

نمونه آماري (تعداد   مشخصات جامعه آماري
  شده) هاي توزيع نامه پرسش

هاي  تعداد پرسشنامه
  شده دريافت

متخصصان و خبرگان دانشگاهي و غيردانشگاهي 
واقع در  RFIDآگاه و متخصص درباره فناوري 
  استان تهران

50  19  

كننده كتاب كه از  اي عرضه هاي زنجيره فروشگاه
  11  15  كنند. در استان تهران استفاده مي RFIDفناوري 

كننده پوشاك و...   اي عرضه هاي زنجيره فروشگاه
استفاده  RFIDدر استان تهران كه از فناوري 

  كنند. مي
17  14  

  44  82  جمع كل

  هاي پژوهش يافته
هاي مركزي و پراكندگي مانند ميانگين  شده توسط خبرگان، ابتدا شاخص هئبراي تحليل نظرات ارا

پرسشنامه محاسبه شد و در ادامه براي بررسي همبستگي بين  هاي ك از سؤاليار هرمعي و انحراف
هاي  به شاخص هاي مربوط يك از فرضيهآزمون هر متغيرها از آزمون اسپيرمن استفاده شده است.

  ه شده است:ئهاي عرضه در جدول زير ارا كاهش هزينه
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هاي كاهش  و شاخص RFIDكارگيري فناوري  نتيجه آزمون همبستگي اسپيرمن بين به .5جدول 
  هاي عرضه هزينه

ضريب   عنوان آزمون
  همبستگي

سطح 
  معناداري

ميزان 
  نتيجه  خطا

كارگيري  آزمون همبستگي اسپيرمن بين به
همبستگي معنادار   01/0  0  584/0  هاي سفارش و كاهش هزينه RFIDفناوري 

  وجود دارد.

كارگيري  آزمون همبستگي اسپيرمن بين به
همبستگي معنادار   01/0  002/0  46/0  موقع محصوالت تحويل به  RFIDفناوري 

  وجود دارد.
كارگيريآزمون همبستگي اسپيرمن بين به

سازي مديريت و بهينه RFIDفناوري 
  موجودي

همبستگي معنادار   01/0  0  665/0
  وجود دارد.

كارگيري  آزمون همبستگي اسپيرمن بين به
همبستگي معنادار   01/0  0  582/0  و كاهش ميزان سرقت كاالها RFIDفناوري 

  وجود دارد.

كارگيري  آزمون همبستگي اسپيرمن بين به
هاي نيروي  و كاهش هزينه RFIDفناوري 

  انساني
همبستگي معنادار   01/0  0  865/0

  وجود دارد.

كارگيري  آزمون همبستگي اسپيرمن بين به
همبستگي معنادار   01/0  0  688/0  هاي انبارداري و كاهش هزينه RFIDفناوري 

  وجود دارد.

كارگيري  آزمون همبستگي اسپيرمن بين به
همبستگي معنادار   01/0  001/0  501/0  رفته و كاهش فروش از دست RFIDفناوري 

  وجود دارد.

كارگيري  آزمون همبستگي اسپيرمن بين به
همبستگي معنادار   01/0  001/0  523/0  سازي فرايند عرضه و بهينه RFIDفناوري 

  وجود دارد.

  
توان نتيجه  هاي عرضه مي هاي كاهش هزينه آمده و پذيرش شاخص دست بهبا توجه به نتايج 

اي  هـاي زنجيـره   ي عرضـه فروشـگاه  هـا  باعث كاهش هزينـه  RFIDگيري فناوري كار به ،گرفت
  ه شده است.ارائ هاي افزايش رضايت مشتريان به شاخص آزمون مربوطشود. در جدول زير نيز  مي
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هاي افزايش  و شاخص RFIDكارگيري فناوري  . نتيجه آزمون همبستگي اسپيرمن بين به6جدول 
  رضايت مشتريان

ضريب  عنوان آزمون
  همبستگي

سطح 
  معناداري

ميزان 
  نتيجه  خطا

كارگيريآزمون همبستگي اسپيرمن بين به
همبستگي معنادار   05/0  025/0  521/0  و كاهش زمان انتظار فرآيند خريد RFIDفناوري 

  وجود دارد
كارگيريآزمون همبستگي اسپيرمن بين به

و بهبود ارائه اطالعات به  RFIDفناوري 
  مشتريان

همبستگي معنادار   01/0  0  629/0
  وجود دارد

كارگيريآزمون همبستگي اسپيرمن بين به
و افزايش دسترسي سريع  RFIDفناوري 

  شان مشتريان به محصول موردعالقه
همبستگي معنادار   01/0  0  529/0

  وجود دارد

كارگيريآزمون همبستگي اسپيرمن بين به
و بهبود ارائه خدمات در زمان  RFIDفناوري 

  خريد مشتريان
همبستگي معنادار   01/0  002/0  532/0

  وجود دارد

كارگيريآزمون همبستگي اسپيرمن بين به
و بهبود ارائه خدمات در زمان  RFIDفناوري 

  خريد مشتريان
همبستگي معنادار   01/0  0  566/0

  وجود دارد

  
توان نتيجه  هاي افزايش رضايت مشتريان مي آمده و پذيرش شاخص دست بهبا توجه به نتايج 

اي  هـاي زنجيـره   فروشـگاه  رضـايت مشـتريان  افـزايش  باعث  RFIDگيري فناوري كار به ،گرفت
  شود. مي

  هاي عرضه و افزايش رضايت مشتريان بندي عوامل مؤثر بر كاهش هزينه اولويت
هاي عرضـه و افـزايش    ثر بر كاهش هزينهعوامل مؤ بندي اولويتراي ، بن بخش از پژوهشدر اي

 عوامل اي يسه ميانگين رتبهمقارضايت مشتريان، از آزمون فريدمن استفاده شده است. با توجه به 
  .استهاي غيرپارامتري، آزمون تحليل واريانس فريدمن، آزمون مناسبي  اساس دادهبر مختلف

  هاي آماري اين آزمون عبارتند از: فرضيه
  فرضيه اول:

H0:  ندارد داري وجوداتفاوت معنهاي عرضه  كاهش هزينه هاي تأثيرگذاري شاخصبين.  
H1 : دارد داري وجود اتفاوت معنهاي عرضه  هاي كاهش هزينه ثيرگذاري شاخصتأبين.  

ه شده ئارا )7( جدول شمارههاي پرسشنامه در رابطه با اين فرضيه در  نتايج تحليل آماري داده
  است.
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  . نتيجه آزمون تحليل واريانس فريدمن 7جدول 

  نتيجه  ميزان خطا  سطح معناداري  كاي دو

  تفاوت معنادار وجود دارد  01/0  00/0  274/92

  
زان تـر از ميـ   كه سطح معنـاداري آزمـون تحليـل واريـانس فريـدمن كوچـك       با توجه به اين

 ؛شـود  رد مي H0% فرض 99ديگر، با اطمينان  بيان شود. به يد ميتأئH1  نتيجه فرضخطاست، در
داري امعنـ  تفـاوت هاي عرضه  هاي  كاهش هزينه ثيرگذاري شاخصتأبين  توان گفت مي ،بنابراين
  .دشو ه ميئارا )8شماره ( جدولدر نتايج تحليل  .دارد وجود

  هاي عرضه ثر بر كاهش هزينهمؤبندي عوامل  اولويت .8جدول 

  اي ميانگين رتبه  عوامل  رتبه

 11/6 ها كاهش سرقت كاال  اول

 57/5 هاي انبارداري هزينه  دوم

 05/5 هاي نيروي انساني هزينه  سوم

 78/4  مديريت موجوديسازي  بهينه  چهارم

 52/4  هاي سفارش كاهش هزينه  پنجم

 9/3  موقع محصوالت تحويل به  ششم

 18/3  رفته كاهش فروش از دست  هفتم

 89/2  سازي فرآيند عرضه محصوالت بهينه  هشتم

  
  فرضيه دوم: 

H0 : ندارد داري وجود اتفاوت معنافزايش رضايت مشتريان   هاي ثيرگذاري شاخصتأبين.  
H1 : دارد داري وجود اتفاوت معنهاي افزايش رضايت مشتريان  ثيرگذاري شاخصتأبين.  

ه شده ارائ )9( جدول شمارههاي پرسشنامه در رابطه با اين فرضيه در  نتايج تحليل آماري داده
  است.
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  تيجه آزمون تحليل واريانس فريدمنن. 9جدول 

  نتيجه  ميزان خطا  سطح معناداري  كاي دو
  تفاوت معنادار وجود دارد  01/0  0  326/79

  
تـر از ميـزان    كه سطح معنـاداري آزمـون تحليـل واريـانس فريـدمن كوچـك       با توجه به اين

 ؛شـود  رد مي H0% فرض 99ديگر، با اطمينان  بيان شود. به يد ميتأئH1  نتيجه فرضخطاست، در
داري اتفـاوت معنـ  هاي افزايش رضايت مشتريان  ثيرگذاري شاخصتأبين  توان گفت مي ،بنابراين
  . دشو ه ميئارا )10( جدول شمارهدر . نتايج تحليل دارد وجود

  هاي عرضه بندي عوامل مؤثر بر كاهش هزينه . اولويت10جدول 

  اي ميانگين رتبه  عوامل  رتبه
 28/4 كاهش زمان انتظار فرآيند خريد مشتريان  اول

 36/3 بهبود ارايه اطالعات به مشتريان  دوم

 77/2 سريع به محصوالتدسترسي   سوم

بهبود ارائه خدمات در زمان خريد به   چهارم
 44/2  مشتريان

بهبود ارائه خدمات پس از فروش به   پنجم
 14/2  مشتريان

  
كاهش زمان انتظار فرآيند به  د، بهترين رتبه مربوطشو مشاهده مي  جدول باال كه در طور همان

  .است ه خدمات پس از فروش به مشتريانبهبود ارائبه  و بدترين رتبه مربوط است خريد مشتريان

  گيري و پيشنهادها نتيجه
و ايجـاد مزيـت رقـابتي در     RFIDكـارگيري فنـاوري    بـه  شناسـايي ارتبـاط  ، هدف اين پژوهش

 بررسـي هـاي مورد  يك از شاخصو تعيين ميزان اهميت نسبي هراي تهران  هاي زنجيره فروشگاه
گيري از آزمون همبستگي اسپيرمن،  شده و با بهره آوري معاساس تحليل اطالعات جبوده است. بر

برخـي از   ،دهد تحليل واريانس فريدمن نشان مي همچنين نتايجند. شديد تأئ پژوهشهاي  فرضيه
نتـايج نشـان    ،هاي عرضه طور نمونه در بخش كاهش هزينه گذار هستند. بهتأثيرها بيشتر  شاخص

هـاي   هاي ميزان سـرقت كاالهـا، كـاهش هزينـه     صبر شاخ RFIDگيري فناوري كار به دهد، مي
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گذار است و همچنين در بخـش افـزايش   تأثيري نيروي انساني بيشتر ها انبارداري و كاهش هزينه
ه اطالعات به مشتريان فرآيند خريد مشتريان و بهبود ارائرضايت مشتريان بر كاهش زمان انتظار 

  صورت زير بيان كرد: را به پژوهشهاي اصلي  توان يافته گذار است. در مجموع ميتأثيربيشتر 
و ايجاد مزيت رقابتي در  RFIDكارگيري فناوري  شناسايي ارتباط مثبت بين به -

 اي؛ هاي زنجيره فروشگاه

كارگيري فناوري  هاي توليدي ايران براي به ها و شركت بررسي و تعيين آمادگي سازمان -
RFID؛ 

اي بزرگ كشور مانند رفاه، شهروند و...  هاي زنجيره و تعيين آمادگي فروشگاهبررسي  -
 ؛RFIDكارگيري فناوري  براي به

اي براي  هاي زنجيره فروشان بزرگ و فروشگاه براي خرده RFIDكارگيري فناوري  به -
 كاهش سرقت كاالها؛

اي براي  ههاي زنجير فروشان بزرگ و فروشگاه براي خرده RFIDكارگيري فناوري  به -
هاي عرضه مانند كاهش هزينه انبارداري، كنترل بهينه موجود، كاهش  كاهش هزينه

 هزينه نيروي انساني و...؛

اي براي  هاي زنجيره فروشان بزرگ و فروشگاه براي خرده RFIDكارگيري فناوري  به -
ند افزايش رضايت مشتريان از طريق ارائه بهينه اطالعات به مشتريان، كاهش زمان فرآي

 شان و...؛ سازي دسترسي مشتريان به محصوالت موردعالقه خريد مشتريان، بهينه

اي براي  هاي زنجيره فروشان بزرگ و فروشگاه براي خرده RFIDكارگيري فناوري  به -
 سازي فرآيند عرضه محصوالت؛ بهينه

  اي براي هاي زنجيره فروشان بزرگ و فروشگاه براي خرده RFIDكارگيري فناوري  به -
 افزايش رضايت مشتريان در هنگام و پس از خريد؛

به اعضاي  RFIDكارگيري فناوري  هاي آموزشي در جهت ارائه مزاياي به افزايش برنامه -
 اي عرضه محصوالت مختلف. زنجيره

 شـد، كمـابيش  بررسـي   گرتوسط پژوهشـ كه  شده هاي مشابه انجام پژوهش همچنين مطابق
بـا   )Mehmet Tanyas, 2009پـژوهش ( طور نمونه نتيجه  آمده است. به دست بهنتايج يكساني 

در تمام  RFIDفناوري ، دارد هاي زنجيره عرضه بيان مي بر هزينه RFIDثيرات فناوري عنوان تأ
هـاي   شـاخص  فروشـان دارد. در ايـن پـژوهش    مثبت بيشتري بر خرده تأثيرطول زنجيره عرضه، 

هـا در   و نتـايج آزمـون   شدبررسي  اي نيروي انسانيه رفته، موجودي انبار و هزينه فروش از دست
فروشـان بيشـتر    هـا را بـراي خـرده    اين هزينـه  RFIDاستفاده از فناوري  ،نشان داد پژوهشاين 
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 RFIDگيري فناوري كار بهها نشان داد،  حاضر بررسي اين شاخص دهد كه در پژوهش كاهش مي
ديگر بـا عنـوان ارزش    پژوهشدر دهد.  اي كاهش مي هاي زنجيره ها را براي فروشگاه اين هزينه

اين  ،) انجام شدMay Tajima, 2007(در مديريت زنجيره عرضه كه توسط  RFIDاستراتژيك 
ـ  نتيجه به باعـث افـزايش كـارايي زنجيـره عرضـه در       RFIDكـارگيري فنـاوري    هدست آمد كه ب
خلق يـك مزيـت رقـابتي    به  تواند نهايت ميشود كه در فروشان مي خرده نندهاي مختلف ما بخش

ا اي ر حاضـر نتـايج مشـابه    پـژوهش موضوع  ي دربارهه شد هاي انجام پژوهشمجموع دربيانجامد. 
  دهد.  نشان مي
  صورت زير بيان كرد: را به هاي اصلي پژوهش توان يافته موع ميدر مج

-و ايجاد مزيت رقابتي در فروشگاه RFIDكارگيري فناوري  شناخت ارتباط مثبت بين به -

 اي؛ هاي زنجيره 

  ؛RFIDشناخت ارتباط مثبت بين افزايش رضايت مشتريان درنتيجه كاربرد فناوري  -
-شگاههاي عرضه فرو و كاهش هزينه RFIDشناخت ارتباط مثبت بين كاربرد فناوري  -

  ؛اي هاي زنجيره 
رو كاربرد  هاي پيش و مزايا و چالش RFIDآوردن شناخت بيشتر از فناوري  دست به -

 .RFIDفناوري 

گيري فنـاوري  كـار  به، هاي پژوهش پژوهش و درنظر گرفتن سؤالمجموع با توجه به نتايج در
RFID مثبـت   تـأثير توانـد بـا    هاي عرضه مي اي در بعد كاهش هزينه هاي زنجيره براي فروشگاه

همچنـين در بعـد    .فروشـي شـود   هاي عرضـه در سـطح خـرده    همراه باشد و باعث كاهش هزينه
افـزايش رضـايت مشـتريان را     RFIDگيري فنـاوري  كـار  بـه توانـد   افزايش رضايت مشتريان مي

اي بيانجامد.  هاي زنجيره نتيجه به خلق يك مزيت رقابتي براي فروشگاههمراه داشته باشد و در به
انـد. در   آورده دسـت  بـه نتايج مشـابه   كمابيشدر خارج از كشور نيز  شده هاي انجام شپژوه اندك
جاي دارد به اين موضوع مهم اشاره شود كه با توجه به پيشينه محدود اسـتفاده از فنـاوري    ،پايان

RFIDآينده در زمينـه   هاي گمارده است تا راهي براي پژوهش در تمام مراحل همت ، پژوهشگر
  بگشايد. يادشده نوپا و جديد
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