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چکیده
مفهوم سرعت در بازار پرنوسان امروزی پس از مفاهیمی چون تولید ناب ،انبوه و انعطافپذیری و با توجه به پاسخگو
نبودن این مفاهیم شکل گرفت که در ادامۀ تکامل آنهاست .درواقع این مفهوم شتاب را به مفاهیم قبلی اضافه میکند.
در دنیای پررقابت امروز دیگر رقابت سازمان با سازمان مطرح نیست ،بلکه تأمینکنندگاناند که با یکدیگر رقابت
میکنند .ادغام شتاب و رقابت با یکدیگر مفهوم سرعت در تأمین منابع را پدید میآورد .در این پژوهش به بررسی این
موضوع پرداخته شده و تأثیر متغیر مدیریت اطالعات بر سرعت بهینه در تأمین منابع سنجیده شده است .تحقیق حاضر
با هدف کاربردی و به روش توصیفی ـ همبستگی انجام شده است .ابزار تحقیق پرسشنامۀ خبرگی بوده و پایایی 87
درصد برآورد شده است .جامعه و نمونۀ آماری کارشناسان حوزۀ زنجیرۀ تأمین و سیستم اطالعات مدیریت بود ه که به
روش گلولهبرفی انتخاب شدهاند .پرسشنامه در بین  25نفر از مدیران بخشهای گوناگون تأمین منابع توزیع شده و
تحلیل مسیر با نرمافزار لیزرل  5/8صورت گرفته است که تمامی ابعاد اعتبار قاطعی داشتهاند .درنهایت ،برای بررسی
تأثیر همزمان متغیرها بر یکدیگر از تحلیل مسیر استفاده شده و مشخص شده که متغیر مدیریت اطالعات بر سرعت
در تأمین منابع تأثیر معنیداری ندارد .آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی متغیرها به صورت دوبهدو همبستگی مثبت
ومعنیداری را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :سرعت بهینه ،مدیریت اطالعات ،تأمین منابع ،صنایع تولیدی
تاریخ دریافت1398/03/27 :
تاریخ پذیرش1398/05/13 :

مقدمه

محدودیت منابع و شدت رقابت ازیکطرف و توسعۀ سریع
فناوری و تغییرات شدید نیاز بازار ازطرف دیگر ،سازمانها را وادار
به استفادۀ بهینه از منابع همسو با نیاز واقعی مشتریان کرده است.
بدینمنظور ،روشهای بهبود متعددی مطرح شده است و تحقیقات
و مطالعات گستردهای در سراسر جهان در زمینۀ بهکارگیری و توسعۀ

این روشها صورت گرفته است (نوری و همکاران.)1386 ،
در اقتصاد مبتنی بر دانش ،محصوالت و سازمانها بر اساس
دانش زندگی میکنند و میمیرند و موفقترین سازمانها آنهایی
هستند که از این دارایی ناملموس بهتر و سریعتر استفاده میکنند
(قزل و همکاران.)1392 ،
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تحوالت اقتصادی ،شدت رقابت ،فناوریهای جدید و سرعت
تغییر نیازهای مشتریان در سازمانهای کنونی بهرهمندی از جریان
سریع اطالعات ،تصمیمگیریهای گروهی و هماهنگیهای هرچه
بیشتر با شرکای تجاری را ضروری میسازد .این تحوالت بحثی با
عنوان تأمین منابع را بهوجود آورده که هدف اصلی آن را دستیابی
به حداکثر ارزش بیان کردهاند .در این پژوهش ،ارتباط مدیریت
اطالعات با سرعت بهینۀ تأمین منابع در صنایع تولیدی بررسی
شده است.
پدیدۀ دنیای دیجیتال ،عالوهبر منافع بسیاری که برای سازمانها
داشته ،خطرهای تأثیرگذار و پیشبینینشدۀ جدیدی را برای آنها
بههمراه داشته است .فناوری وب و اینترنت امکان دسترسی سریع
و نامحدود به حجم عظیمی از اطالعات را به کاربران داده است؛
اطالعاتی که در وبسایتها و کتابخانههای دیجیتال و دیگر
منابع اطالعاتی بارگذاری شده است (.)Suduc et al., 2010
همین مشخصهها (سرعت و دسترسی آسان و کمهزینه) که برای
سازمان سودآورند ،اگر بهدرستی کنترل و هدایت نشوند ،ممکن
است سیستمهای اطالعاتی را چنان آسیبپذیر کنند که به شکست
آن بینجامند یا موجب بروز فعالیتهای غلط و انحرافی شوند.
امروزه ،با توجه به گسترش استفاده از اینترنت ،تبادالت اطالعاتی
و هزینههای صرفشده برای یکپارچهکردن اطالعات ،ضرورت
کنترل و مدیریت جابهجاییهای اطالعاتی و وجود سامانهای
جامع برای مدیریت اطالعات بیشازپیش احساس میشود
( .)Kwon et al., 2007با توجه به تغییرات بهوجودآمده در
فرایندها و کسبوکارهای سازمانی ،شرکتها برای حفظ بقا و
موقعیت تجاری به فناوری اطالعات در تبادالت مالی و کنترل خود
نیاز دارند ( .)Tipton and Nozaki, 2003کریستوفر ()2000
میگوید :کیفیت ارتباط با تأمینکنندگان اولین پیشنیاز تسریع در
تأمین منابع است.
نخستین الزام برای برقراری ارتباط نزدیک با تأمینکنندگان
منطبقکردن یا عقالنیکردن روابط است ،زیرا یکپارچهکردن
فرایندها با چندین تأمینکننده امکانپذیر نیست .دومین الزام برای
ساخت زنجیرۀ تأمین سریع و بهینه سطح باالی تسهیم اطالعات
است .در اینجا ،برای داشتن جریان آزاد اطالعات (دوطرفه) در
زنجیرۀ تأمین ،سطح باالی اعتماد الزم میشود .سومین الزام وجود
ارتباطات فراوان بین شرکتهایتأمینکننده است .این الزام شامل
تبادل اطالعات دربارۀ موجودیها و میزان تقاضاها در کنار داشتن
ارتباطات کاری در تمام سطوح میشود .همانطور که از گفتههای
کریستوفر مشخص است ،ارتباطات نزدیک و بودن فضای اعتماد
در بین شرکتها و تأمینکنندگان در زنجیرۀ تأمین پیشنیاز اصلی
سرعت در تأمین است .هدف از مدیریت اطالعات در هر سازمان
حفظ سرمایههای فکری ،نرمافزاری ،سختافزاری و ...است
( .)Pal, 2019این درحالی است که با توجه به اهمیت دو متغیر

سرعت و مدیریت اطالعات بر اساس یافتههای محققان ،تاکنون
تحقیقی یافته نشده که ارتباط این دو را بررسی کرده باشد .هدف
از این تحقیق بررسی تأثیر نظام مدیریت اطالعات بر سرعت
در فرایندهای زنجیرۀ تأمین است .بنابر مطالب گفتهشده ،کمبود
پژوهش درخصوص بررسی ارتباط و تأثیر این متغیر درفرایندهای
زنجیرۀ تأمین احساس میشود .درنهایت ،این تحقیق برای پاسخ به
این پرسش اصلی صورت گرفته است :آیا نظام مدیریت اطالعات
تأثیری در ابعاد گوناگون سرعت تأمین منابع دارد؟
اطمیناننداشتن به آینده و فقدان اطالعات مربوط به وقایع
جاری مدیر را مجبور میکند که به دنبال برقراری ارتباطات رسمی
یا غیررسمی برای دستیابی به اطالعات باشد .اطالعات همان
دادههای منظم ،مرتبط و پرورده در سازمان است که اطمینان
مدیریت را در تصمیمگیریها افزایش میدهد.تغییرات سریع
عوامل برونسازمانی ،توسعۀ سازمانها و پیچیدگی نظامهای
مدیریت نیاز مدیران را به اطالعات افزایش داده است .خسارات
ناشی از تصمیمهای ضعیف جبرانناپذیر است .میزان تأثیر
تصمیمهای راهبردی خوب و بهموقع نیز خارج از وصف است .اما
نکتۀ درخور بررسی این است که ارائۀ اطالعات بهموقع ،درست،
مناسب ،مختصر و مفید و برقراری ارتباطات در کلیۀ سطوح
مدیریت سازمانی الزمۀ نظام کارآمد اطالعاتی مدیریت است تا
تصمیمگیریهای درست و برنامهریزی و کنترل وظایف اجرایی
را برای مدیریت آسان سازد (الوانی و خسروی1384 ،؛ مولوی و
همکاران.)۱۳۹۵ ،
امروزه تجارت ،بهسبب گذار از الگوهای اقتصادی پیشین به
الگوهای برسازندۀ دهکدۀ جهانی ،الزامات عملکردی متفاوتی را
میطلبد .به دیگر سخن ،برای توفیق در مدیریت تولید امروزی ،باید
اندیشه و سامانهای از جنس امروز داشت .در هزارۀ سوم ،آنچه عامل
تغییر بهشمار میرود ،ورود فناوری اطالعات و کاربردهای گوناگون
آن است .فناوری اطالعات و کاربردهای آن در کلیۀ بخشهای
سازمانها تغییراتی ایجاد کرده و عامل اصلی تفکر جهانیسازی
سازمانها بوده است .از طرفی میتوان آن را سامانهای از جنس امروز
دانست که پاسخگوی الزامات سازمانهای امروزی است (مطلبی
ورکانی و همکاران1396 ،؛ صنایعی و همکاران.)1391 ،

 .1ادبیات تحقیق
فرایندهای چرخۀ حیات دربردارندۀ جریان فیزیکی ،اطالعاتی،
مالی و دانش است که هدفشان برآوردن نیازهای کاربر نهایی با
کنندگان پیوسته به یکدیگر
محصوالت و خدماتی است که تأمین
ِ
ارائه میکنند .در پژوهشهای فراوان ،بارها و بارها ،از جریانهای
فیزیکی و اطالعاتی و مالی بهمنزلۀ ابعاد تأمین منابع یاد شده
است .تأمین منابع فقط به توزیعکنندۀ فیزیکی محدود نمیشود .در
بیشتر زنجیرههای تأمین ،عناصر مالی و اطالعاتی به اندازۀ جریان
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فیزیکی مهماند .از نظر پژوهشگران ،تأمینکنندۀ منابع مجموعهای
از مؤسسات و سازمانهایی است که در طراحی محصوالت و
خدمات جدید ،تهیۀ مواد اولیه و تبدیل آ ن به کاالهای نیمهساخته و
ساختهشده (نهایی) و ارائۀ آ ن به مشتری نهایی دخالت دارند .بنابه
این تعریف ،زنجیرۀ تأمین را میتوان به سه بخش باالدستی ،میانی
و پاییندستی تقسیم کرد ( .)Hazen et al., 2016در این پژوهش
هر سه بخش زنجیره بررسی میشود.
با توجه به ادبیات تحقیق ،این تعریف مورد توافق همگان است
که سرعت توانایی سازمان در واکنش سریع و فوری به نتایج
پیچیدۀ تغییرات بازار و ایجاد فرصتهای بیشتر برای سازمان است
(.)Motadel et al., 2011کسبوکاری که مفهوم سرعت را پیاده
کرده باشد ،فرایندهای سریعتر با قابلیت انطباق بیشتری خواهد
داشت .بنابراین ،دو ُبعد انعطافپذیری و سرعت دو جزء اصلی
سازمانهای سریع خواهند بود .زنجیرۀ تأمین یکی از فرایندهای
اصلیکسبوکار است که از سرعت در سازمان حمایت میکند.
بنابراین سرعت بهینۀ تأمین منابع قابلیت انطباق با تغییرات
محیطی و واکنش سریع به این تغییرات است (Swafford et
 .)al., 2006در تعریف کاربردی این متغیر ،از تعریفی استفاده
میشود که سوافرد و همکارانش در سال  ۲۰۰۶ارائه دادند .علت
استفاده از این تعریف برای سنجش متغیر سرعت ریشۀ این تعریف
در انعطافپذیری است ،ضمن اینکه همین تعریف را معتدل
و همکارانش در سال  ۲۰۱۱در صنایع خودروسازی آزمودند
و تمام شاخصها تأیید شد .سوافرد و همکارانش سرعت را در
پنج ُبعد انعطافپذیری در بهبود کاال ،انعطافپذیری در تولید،
انعطافپذیری در تخصیص منابع ،انعطافپذیری در لجستیک و
انعطافپذیری در فناوری اطالعات بررسی کردند.
نتایج تحقیقات نشان میدهد که مدیریت اطالعات سیستمی
است که جمعآوری ،کنترل و پاالیش دادههای موردنیاز سازمان
را بر عهده دارد و با بهکارگیری روشهای مناسب هر سازمان،
اطالعات پاالیششده را بهمنظور تصمیمگیری و برنامهریزی و
کنترل کلیۀ فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار میدهد.
امآیاس ( )MISطرحی است که سیستمها و روشهای موجود
در هر سازمان را جداگانه به دو گروه پشتیبانی شامل سیستمهای
مالی ،اداری ،پرسنلی ،بازرگانی و عملیاتی شامل سیستمهای
تولید ،خدمات ،مهندسی و ...تقسیم میکند .عوامل موردبررسی
برای رفع محدودیتهای سازمان و افزایش بازدهی عبارتاند از
ترکیب عمومی سازمان در ارتباط با عوامل خارجی ،کنترل منابع
و نیروی انسانی ،کنترل تولید /خدمات و فرایندهای سازمانی.
ت است از تسلط سیستم بر
مزایای پیادهسازی امآیاس عبار 
تمامی روشها و رویههای سازمان ،ایجاد ساختارهای مناسب
تصمیمگیری ،یکپارچگی ارتباطی کلیۀ سیستمها ،افزایش
بهرهوری بیشتر در سازمان ،جلوگیری از تکرار بیهودۀ اطالعات،
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سهولت و سرعت دستیابی به اطالعات پراکنده در یک نگاه و
ایجاد زیربنای اولیه برای پیادهسازی که شامل سیستمهای پشتیبانی
تصمیم ،سیستمهای برنامهریزی راهبردی و مبنای اطالعاتی
تصمیمگیری است .تأثیرات امآیاس در عمل عبارت است از:
• آگاهییافتن سریع از مشکالت ،مسائل و فرصتها؛
• ایجاد فرصت بیشتر برای طرحریزی؛
• رهایی از مشکالت کوچکتر و پرداختن به مشکالت اساسی؛
• اتخاذ تصمیمات درست و بهموقع (.)Tiwari et al., 2018

 .2پیشینۀ تحقیق
تحقیقات ون هوک و همکاران ( )2001مشخص کرد که یکی
از نکات مهم برای رسیدن به مزیت رقابتی در کسبوکار مدرن
جهانی این است که سازمانها برای پیشبرد عملیاتهایشان باید
با تأمینکنندگان و مشتریان و حتی رقبا اتحاد برقرار کنند و مفهوم
زنجیرۀ تأمین در چنین شرایطی شکل میگیرد.
لی نشان داد که دسترسی به اطالعات و مدیریت آ ن فاکتور
کلیدی برای حداقلکردن تغییرات است .وی میگوید کمپانیهای
نوآور در صنایع مختلف دریافتهاند که میتوان اثر شالقی را کنترل
کرد و کارکرد زنجیرۀ تأمین را بهبود بخشید و این کار را از راه
کنترل جریان اطالعات و برنامهریزی در طول زنجیرۀ تأمین انجام
داد .از زمان فهم اثر شالقی تا کنون ،ویژگیهای علل بروز این
پدیده مدام تغییر کرده است .فرستر میگوید :رفتار سیستم تابعی
از نحوۀ تراکنش ساختار سازمان (ساختار سازمانی مؤثر و منابع
اطالعاتی) ،تأخیرها (زمان بین علت و معلول /تصمیمگیری و
اجرا) و تقویتکنندهها (تأثیر خطمشیها) است (& Scheibe
.)Blackhurst, 2018
کریستوفر معتقد است که بازارهای سریع و آشفته ،با توجه به
کوتاهشدن چرخۀ عمر محصوالت و اقتصاد رقابتی جهانی و همچنین
نیروهای رقابتی که منشأ تولید ابهاماند ،به امری بدیهی و فرم جهان
امروز تبدیل شدهاند .خطری که در استفاده از لجستیک سنگین و کند
وجود دارد ،دیگر قابلتحمل نیست و این موضوع باعث شده است
که سازمانها به ساختار و مدیریت زنجیرۀ تأمین خود نگاهی دوباره
بیندازند .وی معتقد است سرعت کلید رهایی از وضعیت آشفتۀ
فعلی است که باعث ساخت زنجیرۀ تأمین پاسخگو میشود .سرعت
مفهومی است که کمتر از دو دهه از پیدایش آن میگذرد؛ مفهومی
که ادامۀ تکامل مفاهیمی همچون تولیدات دستی ،تولید انبوه و تولید
انعطافپذیر است .مفهوم سرعت را نخستینبار محققان دانشگاه
لیهای معرفی کردند و از آن زمان تا کنون تعاریف متفاوتی از سوی
محققانی چون میشرا و همکاران ( )2018و ایوانف و همکاران
( )2019برای آن ارائه شده است .همۀ تعاریف متفاوت در دو مفهوم
اشتراک دارند :انعطافپذیری و سرعت.
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گلدمن چارچوبی برای ارزیابی سرعت تأمین منابع ارائه کرده که
دربردارندۀ غنیکردن مشتری ،سازماندهی بهمنظور ایجاد مزیت
رقابتی ،مردم و اطالعات ،و پاسخگویی است (.)Klein et al., 2018
زنجیرۀ تأمین چابک از دید ون هوک شامل موارد زیر است:
 .1حساسیت به مشتری :خطمشی چابک بر مشتری و بازار تأکید
میکند.
 .۲یکپارچگی مجازی :خطمشی چابک بر دسترسی سریع
به تقاضاها ،تفسیر سریع تقاضاها و پاسخگویی سریع تأکید
میکند.
 .۳شبکۀ یکپارچه :سیاست چابک بر شبکۀ ارتباطات تکیه دارد.
ت زنجیرۀ
ون هوک در سال  ۲۰۰1به مشاهدۀ ویژگیهای عملیا 
تأمین پرداخت و ویژگیهایی را انتخاب کرد که در سرعت تأمین
منابع تأثیر مستقیم میگذارند )1 :مهارت در استفاده و سودبری از
سرعت و انعطاف؛  )۲پاسخگویی سریع و؛  )٣پاسخ منحصربهفرد،
حتی اگر در تعداد کم انجام شود.
کریستوفر و تویل ( ،)2001طی تحقیقی که بر سرعت منابع
داشتهاند ،مدلهای تأمین سریع منابع را با هم ادغام کردند و مدلی
در سه سطح ارائه دادند:
سطح اول :مفاهیم پایهای زنجیرۀ تأمین.

سطح دوم :برنامههای مستقلی که برای اجرای مفاهیم سطح اول
الزم و ضروری است.

سطح سوم :ابعادی جدا از هم که برای پشتیبانی از سطح اول
الزم و ضروری است .هرچند تمامی مؤلفههایی که در این مدل
نشان داده شده در تولید یا بازار خاصی بهکار نمیآیند ،اما تأمین
سریع منابع تعداد زیادی از این مؤلفهها را دربر دارد.
پاور و همکاران ( )2001فاکتورهای اصلی برای موفقیت تأمین
سریع منابع را در  962کمپانی در استرالیا بررسی کردند .دستاوردهای
آنان عبارت است از مدیریت مشارکتی ،فناوریهای کامپیوتری،
مدیریت منابع ،توانایی بهبود مستمر ،ارتباط تأمینکنندگان،

روششناسیهای جیت و استفادۀ درست از فناوری.
لین و همکاران ( ،)2006بر اساس ادبیات تحقیق ،مدلی مفهومی
برای تأمین سریع منابع ارائه کردند که دربردارندۀ چهار بخش اصلی
است .1 :محرکهای سرعت .۲ ،ظرفیتهای سرعت .٣ ،اهداف
زنجیرۀ تأمین سریع و  .۴توانمندسازیهای سریع.
گانسکاران و همکاران ( )2001فاکتورهای اصلی برای موفقیت
هر زنجیرۀ تأمین را اینگونه معرفی میکنند :تسهیم اطالعات به
صورت زمانبندیشده ،کاهش چرخۀ حیات کلی ،همکاری و
شراکت کارگران در بخشهای گوناگون زنجیرۀ تأمین ،بهینهسازی
سیستمهای حمایت از تصمیمگیری ،کاهش زمان تأخیر در
جریان مواد خام ،یکپارچگی در زمینۀ عملیات اطالعات و
انعطافپذیری.
بر اساس آنچه از ادبیات تحقیق بهدستآمده ،سوافرد ساختاری
منعطف را ارائه میدهد که بر سرعت تأمین منابع تأثیرگذار است و پنج
ُبعد دارد .1 :انعطافپذیری در بهبود محصول .۲ ،انعطافپذیری در
تخصیص منابع .۳ ،انعطافپذیری در اطالعات .4 ،انعطافپذیری
در تولید و  .۵انعطافپذیری در لجستیک.
سرینیواسان و سوینک ( )2018بر اساس پژوهشهای که
انعطافپذیری را بر دو ُبعد تعریف کردهاند ،انعطافپذیری را بر
اساس دو بعد ُبرد و انطباق تعریف کردهاند .سوافرد و همکارانش
( )2006تأمین سریع منابع را ضابطهای برای تشخیص توانایی
زنجیرۀ تأمین کارآمد در انطباق با تغییرات محیط رقابتی با هدف
تحویل خدمت و کاال تعریف میکنند .برد تعداد موقعیتهای
مختلف و با ابزارهای منعطف مختلفی است که امکان دسترسی
به آنها با منابع فعلی وجود دارد .انطباقپذیری تغییر تعداد
موقعیتهای موجود است .بنابر آنچه گفته شد ،مدل سوافرد در
شکل  1نمایش داده شده است:
لوکیس و اسپینلیس ( )2001برای سیستم مدیریت اطالعات
به سه ُبعد سازمانی ،فنی و منابع انسانی اشاره میکنند .آنان
وجود رویههای بهبود ،رفع نواقص موجود در محرمانگی دادهها،
برنامههای نوشتهشده و تصویبشدۀ اطالعات ،سیاستهای

سنجش میزان سرعت در

انعطافپذیری در
میزان محصول

انعطافپذیری در
تخصیص منابع

انعطافپذیری در
تولید
شکل  :1مدل مفهومی سوافرد

انعطافپذیری در
لجستیک

انعطافپذیری
در تکنولوژی
اطالعات

تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت تأمین منابع در صنایع تولیدی

(نقشها و رویهها) نوشتهشده و تصویبشده برای اطالعات،
وجود رویههایی برای کپیبرداری و گرفتن نسخۀ پشتیبان و وجود
رویههایی برای ممیزی داخلی اطالعات را شاخصهای کلیدی
در بعد سازمانی معرفی کردهاند .در بعد فنی ،به شاخصهای
کنترل دسترسی فیزیکی و سیستم دیوار آتش اشاره کرده و در بعد
انسانی ،شاخصهایی همچون وجود کارمندان تماموقت سیستم
اطالعاتی ،وجود مدیران اجرایی تماموقت شبکه ،آموزش مناسب
کارمندان و مدیران اطالعات و شبکۀ آموزش کاربران سیستمهای
اطالعاتی دربارۀ کاربرد درست ،ایمن و مطمئن از سیستمهای
اطالعاتی را بیان داشتهاند.
لوکیس و اسپینلیس ( )ibidدر تحقیق خود دریافتند که
فرهنگهای کنترلمحور (اثربخش و سازگار) با محرمانگی،
تمامیت و ایجاد بیعیبی در اطالعات ،دسترسپذیری و پاسخدهی
ارتباطمعنیدار و مثبتی دارند ،درحالیکه فرهنگهای انعطافپذیر
(مشارکتی و نوآورانه) رابطۀ معنیداری با شاخصهای اطالعات
ندارند و فقط رابطۀ منفی بین فرهنگ سازمانی مشارکتی و
محرمانگی وجود دارد .با توجه به پیشینۀ داخلی و خارجی پژوهش،
اگرچه شاخصهای مختلفی درخصوص سرعت در تأمین منابع
مطرح شده ،بسیاری از آنها همپوشانی دارند و میتوان مشترکات
آنها را در قالب شاخصهای انتخابی بهصورت زیر بیان کرد:
 .1ایجاد الزامات قانونی و سازمانی برای پیادهسازی سیستم
مدیریت اطالعات؛
 .2رویههایی برای ایجاد محرمانگی دادهها و اطالعات؛
 .3ایجاد بیعیبی ،عدمتعارض و تمامیت کامل در میان اطالعات؛
 .4دسترسپذیری اطالعات مطمئن در زمان مناسب؛
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 .5پاسخگویی و ممانعت از تجاوزات و ورود غیرمجاز به حریم
اطالعاتی.
بر اساس پیشینۀ تحقیق ،عوامل شناساییشدۀ مدیریت اطالعات
در جدول  1نشان داده شده است.

 .3روششناسی تحقیق
.3-1فرایند تحقیق

این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است و دادهها ب ه روش توصیفی
ـ همبستگی گردآوری شده است .ابزار تحقیق پزسشنامۀ خبرگی
است و برای تدوین آن ابتدا پرسشنامۀ اولیه در اختیار خبرگان
قرار گرفته که دربردارندۀ شاخصها و متغیرهای ادبیات است.
سپس از خبرگان خواسته شده که دربارۀ این شاخصها اظهارنظر
نمایند و متغیرهای پیشنهادی خود را بر آن بیفزایند .بدینترتیب،
شاخصهای نهایی تدوین شده و به تأیید خبرگان رسیده است.
ُ
شایان ذکر است که خبرگان نه نفر از متخصصان حوزۀ مدیریت
دانش و سیستم اطالعاتی و نیز صاحبنظران مباحث مدیریت
تولید بودهاند که به روش گلولهبرفی انتخاب شدهاند.
برای پاسخگویی به تمامی سؤاالت از روشهای توصیفی و
تحلیل مسیر استفاده شده است.
3ـ .2مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی تحقیق مشتمل بر ابعاد سرعت در تأمین منابع و
مدیریت اطالعات است که هرکدام مؤلفههایی دارند (شکل .)2
این مدل از ادبیات تحقیق استخراج شده و بر اساس پیشینۀ
موضوع تدوین شده است.

جدول  :1عوامل شناساییشدۀ مدیریت اطالعات

عوامل

محقق /سال تحقیق

غنیکردن مشتری ،سازماندهی بهمنظور ایجاد مزیت رقابتی ،مردم و
اطالعات ،پاسخگویی

Klein, Mello, Cordes and Hellingrath, 2018

سازمانی ،فنی و منابع

Loukis and Spinellis, 2001

محرکهای سرعت ،ظرفیتهای سرعت ،اهداف زنجیرۀ تأمین سریع،
توانمندسازیهای سریع

Lin, Chiu and Chu, 2006

انعطافپذیری در بهبود محصول ،انعطافپذیری در تخصیص منابع،
انعطافپذیری در اطالعات ،انعطافپذیری در تولید ،انعطافپذیری
در لجستیک

Gunasekaran, Patel and Tirtiroglu, 2001

مدیریت مشارکتی ،فناوریهای کامپیوتری ،مدیریت منابع ،توانایی
بهبود مستمر ،ارتباط تأمینکنندگان ،روششناسیهای جیت و استفادۀ
درست از فناوری

Power, Sohal and Rahman, 2001
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انعطافپذیری در
میزان محصول
انعطافپذیری در
تخصیص منابع

ایجاد الزامات قانونی و
سازمانی برای پیادهسازی
سیستم مدیریت اطالعات

سرعت در
تأمین منابع

انعطافپذیری
در تولید
انعطافپذیری
در لجستیک

رویههایی برای ایجاد
محرمانگی دادهها و
اطالعات
ایجاد بیعیبی،
عدمتعارض و تمامیت
کامل در میان اطالعات

مدیریت
اطالعات

انعطافپذیری در
تکنولوژی اطالعات

دسترسیپذیری به
اطالعات مطمئن در زمان
مناسب
پاسخگویی و ممانعت از
تجاوزات و ورود غیرمجاز
به حریم اطالعاتی

شکل  :2مدل مفهومی تحقیق

متغیرهای مسئله:

 .1سرعت تأمین منابع دربردارندۀ انعطافپذیری در بهبود
کاال ،انعطافپذیری در تخصیص منابع ،انعطافپذیری در
تولید ،انعطافپذیری در لجستیک و انعطافپذیری در فناوری
اطالعات است.
 .2مدیریت اطالعات دربردارندۀ ایجاد الزامات قانونی و سازمانی
برای پیادهسازی سیستم مدیریت اطالعات ،رویههایی برای ایجاد
محرمانگی دادهها و اطالعات ،ایجاد بیعیبی ،عدمتعارض
و تمامیت کامل در میان اطالعات ،دسترسپذیری اطالعات
مطمئن در زمان مناسب و پاسخگویی و ممانعت از تجاوزات و
ورود غیرمجاز به حریم اطالعاتی است.

 .4تجزیهوتحلیل دادهها
اعتبار یا روایی تحقیق :ابتدا ،برای بررسی روایی محتوا و تأیید
و تعدیل چارچوب و شاخصها ،پس از مرور ادبیات موجود ،از
نظر خبرگان سیستمهای اطالعاتی و استادان دانشگاه بهرهگیری
شده است .سپس ،برای سنجش روایی عاملی چارچوب تحقیق،
از روایی سازه و شاخصهای مرتبط استفاده شده است.
پایایی تحقیق و بررسی کفایت نمونهگیری :برای سنجش
پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده و کفایت

نمونهگیری با شاخص کی ِاماو ( )KMOبررسی شده شده
است (جدول  .)2پس از مرور ادبیات موجود ،روایی محتوا و
تأیید و تعدیل چارچوب و شاخصها با بهرهگیری از نظر دو تن
از خبرگان سیستمهای اطالعاتی و دو تن از استادان دانشگاه
بررسی شده است .سپس ،از روایی سازه و شاخصهای مرتبط
برای سنجش روایی عاملی چارچوب تحقیق استفاده شده است.
پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ اندازهگیری شده است،
به این ترتیب که آلفای بیشتر از  70درصد پایایی قابلقبول ابزار
اندازهگیری را نشان میدهد .مقدار آلفای کرونباخ برای هر بعد به
ترتیب در جدول  2آمده است.
در ادامه ،ضریب  KMOبرای بررسی کفایت نمونهگیری
استفاده شده است که با توجه به مقدار  0/785برای این ضریب،
کفایت نمونهگیری تأیید میشود.
4ـ .1آزمونهای آماری

پس از بررسی روایی محتوا و تأیید و تعدیل چارچوب و
شاخصها و مرور ادبیات موجود ،از نظر خبرگان سیستمهای
اطالعاتی و استادان دانشگاه بهرهگیری شده است .سپس،
برای سنجش روایی عاملی چارچوب تحقیق ،از روایی سازه
و شاخصهای مرتبط استفاده شده است .همچنین ،از روش
آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی تحقیق بهرهگیری شده و

تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت تأمین منابع در صنایع تولیدی
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جدول  :2مقدار آلفای کرونباخ برای هر ُبعد

ُبعد

آلفای کرونباخ

کل ابعاد

0/822

انعطافپذیری در بهبود کاال

0/77

انعطافپذیری در تخصیص منابع

0/774

انعطافپذیری در تولید

0/797

انعطافپذیری در لجستیک

0/761

انعطافپذیری در فناوری اطالعات

0/839

مدیریت اطالعات

0/834

کفایت نمونهگیری با شاخص  KMOبررسی شده است .از
آزمون  tتکمتغیره برای بررسی وضعیت هریک از متغیرها و برای
پاسخگویی به سؤاالت تحقیق ،استخراج شاخصهای کلیدی
در هر بعد و در ادامه از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی
فرضیههای تحقیق بهره گیری شده است .درنهایت ،از تحلیل مسیر
برای بررسی تأثیر همزمان متغیرهای تحقیق بر هم استفاده شده
است .شایان ذکر است که نرمافزارهای بهکاررفته در این تحقیق
اسپیاساس و لیزرل است.

متغیرها مشخص شود .بهمنظور نشاندادن اینکه متغیرهای
موردمطالعه شرایط نرمالبودن توزیع را دارند ،از آزمون
کلموگروف اسمیرنف استفاده شده که نتایج نشان از نرمالبودن
توزیع دارد (جدول .)3
با توجه به اینکه سطح معنیداری تمامی متغیرها بیشتر از 0/05
است ،فرض صفر مبنی بر نرمالبودن توزیع پذیرفته میشود.
بنابراین شرایط نرمالبودن متغیرهای موردپژوهش برای برآورد
پارامترهای مجهول قابلاتکاست.

4ـ .2آمارهای استنباطی

4ـ2ـ .2بررسی وضعیت هر متغیر در پژوهش با استفاده
از آزمون  tتکمتغیره

4ـ2ـ .1بررسی وضعیت نرمالبودن دادهها

توصیفی متغیرهای اندازهپذیر
پس از مشخصشدن آمارههای
ِ
مدل در این فاز از تحقیق الزم است وضعیت نرمالبودن توزیع

وضعیت هر متغیر در پژوهش با استفاده از آزمون  tتکمتغیره در
جدول  4آورده شده است:

جدول  :3آزمون بررسی نرمالبودن توزیع متغیرهای تحقیق با کلموگروف اسمیرنف

تعداد

میانگین

انحراف معیار آمارۀ کلموگروف اسمیرنوف سطح معنیداری

انعطافپذیری در بهبود کاال

25

5/3

1/57

0/807

0/533

انعطافپذیری در تخصیص منابع

25

5/7

1/53

0/550

0/923

انعطافپذیری در تولید

25

5/41

1/65

0/886

0/412

انعطافپذیری در لجستیک

25

5/63

1/52

0/792

0/557

انعطافپذیری در فناوری اطالعات

25

5/71

1/74

0/903

0/389

مدیریت اطالعات

25

5/72

1/76

0/756

0/616

با توجه به جدول  4که نتیجۀ آزمون  tبرای مقایسۀ متغیرهای
تحقیق با عدد  ۵است (با توجه به اینکه طیف پنجتایی لیکرت
بهصورت یک ،سه ،پنج ،نه وارد نرمافزار شده است) ،تمامی
متغیرها اختالف معنیداری با متوسط دارند (سطح معنیداری

کمتر از  )0/05و از متوسط طیف پاسخگویی باالترند .این نشان
میدهد که هریک از ابعاد از دید کارشناسان اهمیت بسیاری دارند
و در بررسیها میتوان به این ابعاد پرداخت.
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جدول  :4بررسی وضعیت هر متغیر در پژوهش با استفاده از آزمون  tتکمتغیره

تعداد

میانگین

انحراف معیار

t

درجۀ آزادی

سطح معنیداری

انعطافپذیری در بهبود کاال

25

5/3

1/57

2/521

24

0/013

انعطافپذیری در تخصیص منابع

25

5/7

1/53

2/521

24

0/000

انعطافپذیری در تولید

25

5/41

1/65

2/521

24

0/015

انعطافپذیری در لجستیک

25

5/63

1/52

2/521

24

0/000

انعطافپذیری در فناوری اطالعات

25

5/71

1/74

2/521

24

0/000

مدیریت اطالعات

25

5/72

1/76

2/521

24

0/000

جدول  :5آزمون همبستگی پیرسون در بین ابعاد اصلی

مدیریت اطالعات

سرعت

ضریب همبستگی پیرسون

0/713

سطحمعنیداری

0/000

تعداد

25

4ـ2ـ .3آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی

در جدول  5نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون ابعاد
اصلی مدل مشاهده میشود:
با توجه به نتیجۀ آزمون همبستگی برای دو متغیر سرعت و
مدیریت اطالعات ،مشاهده میشود که بین متغیرها ارتباط
معنیداری وجود دارد ،زیرا سطح معنیداری از  0/05کمتر است.
درنتیجه ،فرض صفر رد میشود.

4ـ .3تحلیل ساختاری مدل مفهومی

متغیرهای مستقل و وابسته در کنار یکدیگر وارد نرمافزار شده و
خروجی آن گرفته شده که شامل روابط بین متغیرهای مکنون برای
آزمون فرضیههاست .پس از انجام اصالحات ،شاخصهای برازش

مدل به حد مناسب رسیده است .همانطور که در مدل (شکل  3و
 )4دیده میشود ،همۀ ابعاد با توجه به سطح معنیداریشان از اعتبار
قاطعی برخوردارند .در جدول  ،6توضیحات مربوط به متغیرها و
ابعاد تحقیق ارائه شده است.
مقادیر بارهای عاملی و سطح معنیداری متغیرهای اصلی در
جدول  7ارائه شده است.
بر اساس نتایج جدول  ،7بین مدیریت اطالعات و سرعت تأمین
منابع ارتباطمعنیداری دیده نمیشود.
شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق در جدول  8ارائه
شده است.
همانطور که مشخصههای برازندگی جدول  8نشان میدهد،
دادههای این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق

جدول  :6توضیحات مربوط به متغیرها و ابعاد تحقیق

نام متغیر

عالمت اختصاری متغیر در مدل

سرعت

AGIL

مدیریت اطالعات

INFO

ابعاد متغیرها
انعطافپذیری در بهبود کاال
انعطافپذیری در تخصیص منابع
انعطافپذیری در تولید
انعطافپذیری در لجستیک
انعطافپذیری در فناوری اطالعات

عالمت در مدل
DEV1
RES1
PROD1
LOG1
IT1
Q44
Q45

-

Q46
Q47
Q48

تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت تأمین منابع در صنایع تولیدی

شکل  :3تحلیل مسیر مدل مفهومی و بارهای عاملی متغیرهای اصلی

شکل  :4مقادیرمعنیداری مدل ساختاری
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جدول  :7مقادیر بارهای عاملی و سطحمعنیداری متغیرهای اصلی

سازۀ تحقیق

بار عاملی در مدل اشباعشده

T

P-Value

مدیریت اطالعات بر سرعت

0/14

0/53

0/00259

جدول  :8شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق

شاخص

حد مطلوب

مقدار گزارششده

میانگین مجذور پسماندهها ()RMR

نزدیک به صفر

0/2

میانگین مجذور پسماندههای استانداردشده ()SRMR

نزدیک به صفر

0/057

شاخص برازندگی ()GFI
ُ
شاخص نرمشدۀ برازندگی ()NFI
ُ
شاخص نرمنشدۀ برازندگی ()NNFI

 0/9و باالتر

0/88

 0/9و باالتر

0/95

 0/9و باالتر

0/97

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

 0/9و باالتر

0/98

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

 0/9و باالتر

0/98

ریشۀ دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

 0/08و کمتر

0/08

ً
برازش نسبتا مناسبی دارد که بیانگر همسوبودن ابعاد و متغیرها
با سازههای نظری است .یک بار دیگر مدل مفهومی با مقادیر
معنیداری در شکل  5ارائه میشود.
بر اساس مقادیر جدول  ،9بین مدیریت اطالعات و سرعت

سرعت در
تأمین منابع

تأمین منابع ارتباطمعنیداری دیده نمیشود .بنابراین میتوان گفت
که در زنجیرۀ تأمین صنایع تولیدی مدیریت اطالعات بر سرعت
تأثیرمعنیداری ندارد.

0/53

مدیریت
اطالعات

شکل  :5مقادیرمعنیداری مدل اصلی

جدول  :9بررسی تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت تأمین منابع

ُبعد

بار عاملی

مقدار t

مدیریت اطالعات و سرعت تأمین منابع

0/14

0/53

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش دربردارندۀ یک سؤال اصلی است که با استفاده
از پرسشنامهای بر اساس طیف پنجتایی لیکرت بررسی شده
است .پرسشنامهها بین  25نفر از مدیران بخشهای گوناگون
زنجیرۀ تأمین توزیع شده و دادههای جمعآوریشده در نرمافزار

اسپیاساس و لیزرل مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین،
آزمونهای روایی و پایایی و کفایت نمونهگیری و آزمون  tتکمتغیره
و همبستگی پیرسون بر روی دادههای بهدستآمده انجام شده
است .در نهایت ،از تحلیل مسیر برای روایی سازه و تأثیر همزمان
متغیرها استفاده شده است .بنابر دادههای جمعآوریشده ،نتایج
زیر بهطور خالصه بهدست آمده است:

تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت تأمین منابع در صنایع تولیدی

مدیریت اطالعات در زنجیرۀ تأمین چه تأثیری بر سرعت تأمین
منابع دارد؟
بهمنظور پاسخ به این پرسش ،متغیر مدیریت اطالعات و
سرعت در زنجیرۀ تأمین با توجه به ادبیات تحقیق و با استفاده از
نرمافزار لیزرل و طی آزمون تحلیل مسیر بررسی شده است .بر
اساس مقادیر بهدستآمده ،بین مدیریت اطالعات و سرعت تأمین
منابع ارتباط معنیداری دیده نمیشود ،بنابراین میتوان گفت که
در زنجیرۀ تأمین صنایع تولیدی مدیریت اطالعات بر سرعت
تأثیرمعنیداری ندارد .بررسی تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت
تأمین منابع موضوع جدیدی است که محقق ،در بین تحقیقاتی که
جستوجو کرده ،تحقیق مشابهی نیافته است.
تأثیر مدیریت اطالعات در سرعت تأمین منابع نوآوری این
پژوهش بهشمار میرود و پژوهشی که این تأثیر را بهصورت
مستقیم سنجیده باشد در ادبیات تحقیق یافته نشده است.
بنابراین برای توضیح این موضوع فقط میتوان به تحقیقات مشابه
اشاره کرد .شاید بتوان علت کمبودن تحقیقات در این زمینه
را در فرهنگ سازمانی بهمنزلۀ متغیری تأثیرگذار بر سرعت و
مدیریت اطالعات جستوجو کرد .بر اساس تحقیقات لوکیس
و اسپینلیس ،فرهنگهای انعطافپذیر (مشارکتی و نوآورانه)
ارتباط معنیداری با شاخصهای مدیریت اطالعات ندارند
و فقط فرهنگ مشارکتی رابطهای معنیدار و منفی دارد .این
درحالی است که به نقل از دانشمندانی چون سوافرد ()2006
و کریستوفر ( ،)2001انعطافپذیری ریشۀ سرعت است و بر
اساس شاخصهایی که سوافرد ( )2006و معتدل و همکاران
( )2011معرفی میکنند ،انعطافپذیری در فناوری اطالعات
بهمنزلۀ مهمترین بعد مطرح میشود.
همچنین ،متغیرهای فرهنگ سازمانی در تحقیقات بهمنزلۀ
متغیرهای تأثیرگذار در سرعت تأمین منابع مطرح شدهاند و این
همه درحالی است که لوکیس و اسپینلیس نهتنها رابطۀمعنیداری
بین شاخصهای مدیریت اطالعات و فرهنگهای مشارکتی
پیدا نکردند ،بلکه رابطۀ منفی نیز بین محرمانگی و فرهنگهای
انعطافپذیر مشاهده کردند .در سرعت تأمین منابع حدود 15
درصد شاخصها بهویژه در ُبعد فناوری اطالعات مربوط به مسائل
تسهیم دانش و اطالعات و گستردگی ارتباطات در زنجیرۀ تأمین
است .بنابراین میتوان دربارۀ نبود ارتباط معنیدار بین مدیریت
اطالعات و سرعت در زنجیرۀ تأمین به این تضاد در مفهوم این
ُ
دو متغیر اشاره کرد :مدیریت اطالعات در بعد نرم در پی حفظ
منابع اطالعاتی است ،ولی در متغیر سرعت در تأمین منابع باید
درصدی از اطالعات و دادهها بهمنظور تطابق سریع با شرایط
بازار و نیازهای جدید مشتریان بهسرعت به اشتراک گذاشته شود.
با وجود چنین تناقضی در مفاهیم این دو متغیر ،بدیهی است که
کارشناسان ارتباطیمعنیدار بین این دو برقرار ندانند .ویژگیهای
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الزم برای رسیدن به سرعت درواقع همان محتوای سرعت است
و برای مشخصکردن رفتار کلی زنجیرۀ تأمین بهکار میرود ،زیرا
امکان برآورد سرعت زنجیرۀ تأمین را فراهم میکند.
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Abstract
The concept of speed in today›s volatile market was formed after concepts such as lean
manufacturing, mass production, and flexibility, in fact evolving from previous concepts, which
were not responsive. In fact, this concept adds momentum to previous concepts. In todays
competitive world, it is no longer the competition of the organization with the organization but
the suppliers that compete with each other, merging these two concepts together creates the
concept of speed in the supply of resources. This study investigates this issue and the impact of
information management variable on optimal rate of resource supply. The present study is applied
in terms of purpose and descriptive-correlational. The research instrument was a questionnaire
with a reliability of 87%. The population and statistical sample were experts in supply chain,
management information system and questionnaire tools were distributed among 25 managers
of different departments of LISREL software. 5 Used to conduct route analysis with all validity
dimensions. Finally, path analysis was used to examine the simultaneous impact of variables,
which revealed that information management had no significant effect on the speed of supply.
Pearson correlation test showed a significant and positive correlation between all variables.
Keywords: Optimal Speed, Information Management, Resource Supply, Manufacturing
Industries.
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