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چکیده
مفهوم سرعت در بازار پرنوسان امروزی پس از مفاهیمی چون تولید ناب، انبوه و انعطاف پذیری و با توجه به پاسخ گو 
نبودن این مفاهیم شکل گرفت که در ادامۀ تکامل آن هاست. درواقع این مفهوم شتاب را به مفاهیم قبلی اضافه می کند. 
با یکدیگر رقابت  تأمین کنندگان اند که  بلکه  با سازمان مطرح نیست،  امروز دیگر رقابت سازمان  پررقابت  در دنیای 
می کنند. ادغام شتاب و رقابت با یکدیگر مفهوم سرعت در تأمین منابع را پدید می آورد. 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 پرسش نامۀ خبرگی بوده و پایایی 87 
درصد برآورد شده است. جامعه و نمونۀ آماری کارشناسان حوزۀ زنجیرۀ تأمین و سیستم اطالعات مدیریت بوده  که به 
روش گلوله برفی انتخاب شده اند. پرسش نامه در بین 25 نفر از مدیران بخش های گوناگون تأمین منابع توزیع شده و 
تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل 5/8 صورت گرفته است که تمامی ابعاد اعتبار قاطعی داشته اند. درنهایت، برای بررسی 
تأثیر هم زمان متغیرها بر یکدیگر از تحلیل مسیر استفاده شده و مشخص شده که متغیر مدیریت اطالعات بر سرعت 
در تأمین منابع تأثیر معنی داری ندارد. آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی متغیرها به صورت دوبه دو همبستگی مثبت 

و  معنی داری را نشان می دهد. 
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مقدمه
سریع  توسعۀ  و  ازیک طرف  رقابت  شدت  و  منابع  محدودیت 
فناوری و تغییرات شدید نیاز بازار ازطرف دیگر، سازمان ها را وادار 
به استفادۀ بهینه از منابع هم سو با نیاز واقعی مشتریان کرده است. 
بدین منظور، روش های بهبود متعددی مطرح شده است و تحقیقات 
و مطالعات گسترده ای در سراسر جهان در زمینۀ به کارگیری و توسعۀ 

این روش ها صورت گرفته است )نوری و همکاران، 1386(.
اساس  بر  و سازمان ها  دانش، محصوالت  بر  مبتنی  اقتصاد  در 
دانش زندگی می کنند و می میرند و موفق ترین سازمان ها آن هایی 
هستند که از این دارایی ناملموس بهتر و سریع تر استفاده می کنند 

)قزل و همکاران، 1392(. 
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تحوالت اقتصادی، شدت رقابت، فناوری های جدید و سرعت 
تغییر نیاز های مشتریان در سازمان های کنونی بهره مندی از جریان 
سریع اطالعات، تصمیم گیری های گروهی و هماهنگی های هرچه 
بیشتر با شرکای تجاری را ضروری می سازد. این تحوالت بحثی با 
عنوان تأمین منابع را به وجود آورده که هدف اصلی آن را دستیابی 
مدیریت  ارتباط  پژوهش،  این  در  کرده اند.  بیان  ارزش  به حداکثر 
بررسی  تولیدی  در صنایع  منابع  تأمین  بهینۀ  با سرعت  اطالعات 

شده است. 
پدیدۀ دنیای دیجیتال، عالوه بر منافع بسیاری که برای سازمان  ها 
داشته، خطرهای تأثیرگذار و پیش بینی نشدۀ جدیدی را برای آن ها 
به همراه داشته است. فناوری وب و اینترنت امکان دسترسی سریع 
و نامحدود به حجم عظیمی از اطالعات را به کاربران داده است؛ 
دیگر  و  دیجیتال  کتابخانه های  و  وب سایت  ها  در  که  اطالعاتی 
 .)Suduc et al., 2010( است  شده  بارگذاری  اطالعاتی  منابع 
همین مشخصه   ها )سرعت و دسترسی آسان و کم هزینه( که برای 
نشوند، ممکن  و هدایت  کنترل  به درستی  اگر  سازمان سودآورند، 
است سیستم های اطالعاتی را چنان آسیب پذیر کنند که به شکست 
شوند.  انحرافی  و  غلط  فعالیت های  بروز  موجب  یا  بینجامند  آن 
امروزه، با توجه به گسترش استفاده از اینترنت، تبادالت اطالعاتی 
و هزینه های صرف شده برای یک پارچه کردن اطالعات، ضرورت 
سامانه ای  وجود  و  اطالعاتی  جابه جایی های  مدیریت  و  کنترل 
می شود  احساس  بیش ازپیش  اطالعات  مدیریت  برای  جامع 
در  به وجود آمده  تغییرات  به  توجه  با   .)Kwon et al., 2007(
و  بقا  حفظ  برای  شرکت  ها  سازمانی،  و   کسب وکار های    فرایند  ها 
موقعیت تجاری به فناوری اطالعات در تبادالت مالی و کنترل خود 
نیاز دارند )Tipton and Nozaki, 2003(. کریستوفر )2000( 
می گوید: کیفیت ارتباط با تأمین کنندگان اولین پیش نیاز تسریع در 

تأمین منابع است.
تأمین کنندگان  با  نزدیک  ارتباط  برقراری  برای  الزام  نخستین 
یک پارچه کردن  زیرا  است،  روابط  عقالنی کردن  یا  منطبق کردن 
  فرایند  ها با چندین تأمین کننده امکان پذیر نیست. دومین الزام برای 
ساخت زنجیرۀ تأمین سریع و بهینه سطح باالی تسهیم اطالعات 
در  )دوطرفه(  اطالعات  آزاد  داشتن جریان  برای  اینجا،  در  است. 
زنجیرۀ تأمین، سطح باالی اعتماد الزم می شود. سومین الزام وجود 
ارتباطات فراوان بین شرکت های   تأمین کننده است. این الزام شامل 
تبادل اطالعات دربارۀ موجودی  ها و میزان تقاضا  ها در کنار داشتن 
ارتباطات کاری در تمام سطوح می شود. همان طور که از گفته های 
کریستوفر مشخص است، ارتباطات نزدیک و بودن فضای اعتماد 
در بین شرکت  ها و تأمین کنندگان در زنجیرۀ تأمین پیش نیاز اصلی 
سرعت در تأمین است. هدف از مدیریت اطالعات در هر سازمان 
است  و...  سخت افزاری  نرم افزاری،  فکری،  سرمایه های  حفظ 
)Pal, 2019(. این درحالی است که با توجه به اهمیت دو متغیر 

سرعت و مدیریت اطالعات بر اساس یافته های محققان، تاکنون 
تحقیقی یافته نشده که ارتباط این دو را بررسی کرده باشد. هدف 
سرعت  بر  اطالعات  مدیریت  نظام  تأثیر  بررسی  تحقیق  این  از 
بنابر مطالب گفته شده، کمبود  در   فرایند های زنجیرۀ تأمین است. 
پژوهش درخصوص بررسی ارتباط و تأثیر این متغیر در   فرایند های 
زنجیرۀ تأمین احساس می شود. درنهایت، این تحقیق برای پاسخ به 
این پرسش اصلی صورت گرفته است: آیا نظام مدیریت اطالعات 

تأثیری در ابعاد گوناگون سرعت تأمین منابع دارد؟ 
وقایع  به  مربوط  اطالعات  فقدان  و  آینده  به  اطمینان نداشتن 
جاری مدیر را مجبور می کند که به دنبال برقراری ارتباطات رسمی 
همان  اطالعات  باشد.  اطالعات  به  دستیابی  برای  غیررسمی  یا 
اطمینان  که  است  سازمان  در  پرورده  و  مرتبط  منظم،  داده های 
سریع  می دهد.تغییرات  افزایش  تصمیم گیری ها  در  را  مدیریت 
نظام های  پیچیدگی  و  سازمان ها  توسعۀ  برون سازمانی،  عوامل 
افزایش داده است. خسارات  به اطالعات  نیاز مدیران را  مدیریت 
تأثیر  میزان  است.  جبران ناپذیر  ضعیف  تصمیم های  از  ناشی 
تصمیم های راهبردی خوب و به موقع نیز خارج از وصف است. اما 
نکتۀ درخور بررسی این است که ارائۀ اطالعات به موقع، درست، 
سطوح  کلیۀ  در  ارتباطات  برقراری  و  مفید  و  مختصر  مناسب، 
مدیریت سازمانی الزمۀ نظام کارآمد اطالعاتی مدیریت است تا 
اجرایی  وظایف  کنترل  و  برنامه ریزی  و  درست  تصمیم گیری های 
را برای مدیریت آسان سازد )الوانی و خسروی، 1384؛ مولوی و 

همکاران، 1395(.
به  پیشین  اقتصادی  الگو های  از  گذار  به سبب  تجارت،  امروزه 
را  متفاوتی  عملکردی  الزامات  جهانی،  دهکدۀ  برسازندۀ  الگوهای 
می طلبد. به دیگر سخن، برای توفیق در مدیریت تولید امروزی، باید 
اندیشه و سامانه ای از جنس امروز داشت. در هزارۀ سوم، آنچه عامل 
تغییر به شمار می رود، ورود فناوری اطالعات و کاربردهای گوناگون 
بخش های  کلیۀ  در  آن  کاربرد های  و  اطالعات  فناوری  است.  آن 
جهانی سازی  تفکر  اصلی  عامل  و  کرده  ایجاد  تغییراتی  سازمان ها 
سازمان ها بوده است. از طرفی می توان آن را سامانه ای از جنس امروز 
)مطلبی  است  امروزی  الزامات سازمان های  پاسخ گوی  که  دانست 

ورکانی و همکاران، 1396؛ صنایعی و همکاران، 1391(.

1. ادبیات تحقیق 

  فرایندهای چرخۀ حیات دربردارندۀ جریان فیزیکی، اطالعاتی، 
با  نهایی  کاربر  نیازهای  برآوردن  که هدفشان  است  دانش  و  مالی 
محصوالت و خدماتی است که تأمین کنندگاِن پیوسته به یکدیگر 
ارائه می کنند. در پژوهش های فراوان، بارها و بارها، از جریان های 
شده  یاد  منابع  تأمین  ابعاد  به منزلۀ  مالی  و  اطالعاتی  و  فیزیکی 
است. تأمین منابع فقط به توزیع کنندۀ فیزیکی محدود نمی شود. در 
بیشتر زنجیره های تأمین، عناصر مالی و اطالعاتی به اندازۀ جریان 
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فیزیکی مهم اند. از نظر پژوهشگران، تأمین کنندۀ منابع مجموعه ای 
و  محصوالت  طراحی  در  که  است  سازمان هایی  و  مؤسسات  از 
خدمات جدید، تهیۀ مواد اولیه و تبدیل آن   به کاالهای نیمه ساخته و 
ساخته شده )نهایی( و ارائۀ آن   به مشتری نهایی دخالت دارند. بنا  به 
این تعریف، زنجیرۀ تأمین را می توان به سه بخش باالدستی، میانی 
و پایین دستی تقسیم کرد )Hazen et al., 2016(. در این پژوهش 

هر سه بخش زنجیره بررسی می شود.
با توجه به ادبیات تحقیق، این تعریف مورد توافق همگان است 
نتایج  به  فوری  و  سریع  واکنش  در  سازمان  توانایی  سرعت  که 
پیچیدۀ تغییرات بازار و ایجاد فرصت های بیشتر برای سازمان است 
)Motadel et al., 2011(.   کسب وکاری که مفهوم سرعت را پیاده 
بیشتری خواهد  انطباق  قابلیت  با  باشد،   فرایند های سریع تر  کرده 
انعطاف پذیری و سرعت دو جزء اصلی  ُبعد  بنابراین، دو  داشت. 
از   فرایند های  تأمین یکی  بود. زنجیرۀ  سازمان های سریع خواهند 
اصلی   کسب وکار است که از سرعت در سازمان حمایت می کند. 
تغییرات  با  انطباق  قابلیت  منابع  تأمین  بهینۀ  سرعت  بنابراین 
 Swafford et( است  تغییرات  این  به  سریع  واکنش  و  محیطی 
استفاده  تعریفی  از  متغیر،  این  تعریف کاربردی  در   .)al., 2006
می شود که سوافرد و همکارانش در سال 2006 ارائه دادند. علت 
استفاده از این تعریف برای سنجش متغیر سرعت ریشۀ این تعریف 
معتدل  را  تعریف  همین  اینکه  ضمن  است،  انعطاف پذیری  در 
آزمودند  خودروسازی  صنایع  در   2011 سال  در  همکارانش  و 
در  را  سرعت  همکارانش  و  سوافرد  شد.  تأیید  شاخص  ها  تمام  و 
تولید،  در  انعطاف پذیری  کاال،  بهبود  در  انعطاف پذیری  ُبعد  پنج 
انعطاف پذیری در تخصیص منابع، انعطاف پذیری در لجستیک و 

انعطاف پذیری در فناوری اطالعات بررسی کردند.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که مدیریت اطالعات سیستمی 
سازمان  موردنیاز  داده های  پاالیش  و  کنترل  که جمع آوری،  است 
سازمان،  هر  مناسب  روش های  به کارگیری  با  و  دارد  عهده  بر  را 
و  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری  به منظور  را  پاالیش شده  اطالعات 
کنترل کلیۀ فرایندها در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می دهد. 
ام آی اس )MIS( طرحی است که سیستم  ها و روش های موجود 
در هر سازمان را جداگانه به دو گروه پشتیبانی شامل سیستم   های 
سیستم   های  شامل  عملیاتی  و  بازرگانی  پرسنلی،  اداری،  مالی، 
تولید، خدمات، مهندسی و... تقسیم می کند. عوامل موردبررسی 
از  بازدهی عبارت اند  افزایش  و  برای رفع محدودیت  های سازمان 
ترکیب عمومی سازمان در ارتباط با عوامل خارجی، کنترل منابع 
سازمانی.  فرایند   های  و  خدمات  تولید/  کنترل  انسانی،  نیروی  و 
بر  سیستم  تسلط  از  است  عبارت   ام آی اس  پیاده سازی  مزایای 
مناسب  ساختارهای  ایجاد  سازمان،  رویه   های  و  روش  ها  تمامی 
افزایش  سیستم ها،  کلیۀ  ارتباطی  یک پارچگی  تصمیم گیری، 
بهره وری بیشتر در سازمان، جلوگیری از تکرار بیهودۀ اطالعات، 

و  نگاه  یک  در  پراکنده  اطالعات  به  دستیابی  سرعت  و  سهولت 
ایجاد زیربنای اولیه برای پیاده سازی که شامل سیستم   های پشتیبانی 
اطالعاتی  مبنای  و  راهبردی  برنامه ریزی  سیستم   های  تصمیم، 

تصمیم گیری است. تأثیرات ام آی اس در عمل عبارت است از:

گاهی یافتن سریع از مشکالت، مسائل و فرصت  ها؛  •   آ

•   ایجاد فرصت بیشتر برای طرح ریزی؛ 

•   رهایی از مشکالت کوچک تر و پرداختن به مشکالت اساسی؛ 

 .)Tiwari et al., 2018( اتخاذ تصمیمات درست و به موقع    •

2. پیشینۀ تحقیق

تحقیقات ون هوک و همکاران )2001( مشخص کرد که یکی 
به مزیت رقابتی در   کسب وکار مدرن  برای رسیدن  از نکات مهم 
جهانی این است که سازمان  ها برای پیشبرد عملیات هایشان باید 
با تأمین کنندگان و مشتریان و حتی رقبا اتحاد برقرار کنند و مفهوم 

زنجیرۀ تأمین در چنین شرایطی شکل می گیرد. 
فاکتور  آن    مدیریت  و  اطالعات  به  دسترسی  که  داد  نشان  لی 
کلیدی برای حداقلکردن تغییرات است. وی می گوید کمپانی های 
نوآور در صنایع مختلف دریافته اند که می توان اثر شالقی را کنترل 
راه  از  را  کار  این  و  بخشید  بهبود  را  تأمین  زنجیرۀ  کارکرد  و  کرد 
کنترل جریان اطالعات و برنامه ریزی در طول زنجیرۀ تأمین انجام 
این  بروز  علل  ویژگی های  کنون،  تا  اثر شالقی  فهم  زمان  از  داد. 
پدیده مدام تغییر کرده است. فرستر می گوید: رفتار سیستم تابعی 
از نحوۀ تراکنش ساختار سازمان )ساختار سازمانی مؤثر و منابع 
و  تصمیم گیری  معلول/  و  علت  بین  )زمان  تأخیر  ها  اطالعاتی(، 
 Scheibe &( است  )تأثیر خط مشی ها(  تقویت کننده  ها  و  اجرا( 

.)Blackhurst, 2018
به  توجه  با  آشفته،  و  سریع  بازار های  که  است  معتقد  کریستوفر 
کوتاه شدن چرخۀ عمر محصوالت و اقتصاد رقابتی جهانی و همچنین 
نیروهای رقابتی که منشأ تولید ابهام اند، به امری بدیهی و فرم جهان 
امروز تبدیل شده اند. خطری که در استفاده از لجستیک سنگین و کند 
وجود دارد، دیگر قابل تحمل نیست و این موضوع باعث شده است 
که سازمان  ها به ساختار و مدیریت زنجیرۀ تأمین خود نگاهی دوباره 
آشفتۀ  وضعیت  از  رهایی  کلید  سرعت  است  معتقد  وی  بیندازند. 
فعلی است که باعث ساخت زنجیرۀ تأمین پاسخ گو می شود. سرعت 
مفهومی است که کمتر از دو دهه از پیدایش آن می گذرد؛ مفهومی 
که ادامۀ تکامل مفاهیمی همچون تولیدات دستی، تولید انبوه و تولید 
دانشگاه  محققان  نخستین بار  را  سرعت  مفهوم  است.  انعطاف پذیر 
لی های معرفی کردند و از آن زمان تا کنون تعاریف متفاوتی از سوی 
همکاران  و  ایوانف  و   )2018( همکاران  و  میشرا  چون  محققانی 
)2019( برای آن ارائه شده است. همۀ تعاریف متفاوت در دو مفهوم 

اشتراک دارند: انعطاف پذیری و سرعت.
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که  کرده  ارائه  منابع  تأمین  سرعت  ارزیابی  برای  چارچوبی  گلدمن 
مزیت  ایجاد  به منظور  سازمان دهی  مشتری،  غنی کردن  دربردارندۀ 
 .)Klein et al., 2018( رقابتی، مردم و اطالعات، و پاسخ گویی است

زنجیرۀ تأمین چابک از دید ون هوک شامل موارد زیر است:

کید  1. حساسیت به مشتری: خط مشی چابک بر مشتری و بازار تأ
می کند.

2. یک پارچگی مجازی: خط مشی چابک بر دسترسی سریع 
کید  به تقاضاها، تفسیر سریع تقاضا  ها و پاسخ گویی سریع تأ

می کند.

3. شبکۀ یک پارچه: سیاست چابک بر شبکۀ ارتباطات تکیه دارد.

ون هوک در سال 2001 به مشاهدۀ ویژگی های عملیات  زنجیرۀ 
تأمین پرداخت و ویژگی هایی را انتخاب کرد که در سرعت تأمین 
منابع تأثیر مستقیم می گذارند: 1( مهارت در استفاده و سودبری از 
سرعت و انعطاف؛ 2( پاسخ گویی سریع و؛ ٣( پاسخ منحصربه فرد، 

حتی اگر در تعداد کم انجام شود.
منابع  بر سرعت  که  تحقیقی  )2001(، طی  تویل  و  کریستوفر 
داشته اند،  مدل های تأمین سریع منابع را با هم ادغام کردند و مدلی 

در سه سطح ارائه دادند:

سطح اول: مفاهیم پایه ای زنجیرۀ تأمین.

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

اول  از سطح  پشتیبانی  برای  از هم که  ابعادی جدا  سطح سوم: 
الزم و ضروری است. هرچند تمامی مؤلفه هایی که در این مدل 
نشان داده شده در تولید یا بازار خاصی به کار نمی آیند، اما تأمین 

سریع منابع تعداد زیادی از این مؤلفه ها را دربر دارد.

تأمین  موفقیت  برای  اصلی  فاکتور های   )2001( و همکاران  پاور 
سریع منابع را در 962 کمپانی در استرالیا بررسی کردند. دستاورد های 
کامپیوتری،  فناوری های  مشارکتی،  مدیریت  از  است  عبارت  آنان 
تأمین کنندگان،  ارتباط  مستمر،  بهبود  توانایی  منابع،  مدیریت 

روش شناسی های جیت و استفادۀ درست از فناوری. 
لین و همکاران )2006(، بر اساس ادبیات تحقیق، مدلی مفهومی 
برای تأمین سریع منابع ارائه کردند که دربردارندۀ چهار بخش اصلی 
است: 1. محرک های سرعت، 2. ظرفیت های سرعت، ٣. اهداف 

زنجیرۀ تأمین سریع و 4. توانمندسازی های سریع.
گانسکاران و همکاران )2001( فاکتور های اصلی برای موفقیت 
به  این گونه معرفی می کنند: تسهیم اطالعات  تأمین را  هر زنجیرۀ 
و  همکاری  کلی،  حیات  چرخۀ  کاهش  زمان بندی شده،  صورت 
شراکت کارگران در بخش های گوناگون زنجیرۀ تأمین، بهینه سازی 
در  تأخیر  زمان  کاهش  تصمیم گیری،  از  حمایت  سیستم های 
و  اطالعات  عملیات  زمینۀ  در  یک پارچگی  خام،  مواد  جریان 

انعطاف پذیری. 
بر اساس آنچه از ادبیات تحقیق به دست آمده، سوافرد ساختاری 
منعطف را ارائه می دهد که بر سرعت تأمین منابع تأثیرگذار است و پنج 
ُبعد دارد: 1. انعطاف پذیری در بهبود محصول، 2. انعطاف پذیری در 
تخصیص منابع، 3. انعطاف پذیری در اطالعات، 4. انعطاف پذیری 

در تولید و 5. انعطاف پذیری در لجستیک.
که  پژوهش های  اساس  بر   )2018( سوینک  و  سرینیواسان 
انعطاف پذیری را بر  ُبعد تعریف کرده اند،  انعطاف پذیری را بر دو 
اساس دو بعد ُبرد و انطباق تعریف کردهاند. سوافرد و همکارانش 
توانایی  تشخیص  برای  ضابطهای  را  منابع  سریع  تأمین   )2006(
زنجیرۀ تأمین کارآمد در انطباق با تغییرات محیط رقابتی با هدف 
موقعیت های  تعداد  برد  می کنند.  تعریف  کاال  و  خدمت  تحویل 
مختلف و با ابزار های منعطف مختلفی است که امکان دسترسی 
تعداد  تغییر  انطباق پذیری  دارد.  وجود  فعلی  منابع  با  آن  ها  به 
آنچه گفته شد، مدل سوافرد در  بنابر  موقعیت های موجود است. 

شکل 1 نمایش داده شده است:
اطالعات  مدیریت  برای سیستم   )2001( اسپینلیس  و  لوکیس 
آنان  می کنند.  اشاره  انسانی  منابع  و  فنی  سازمانی،  ُبعد  سه  به 
وجود رویه های بهبود، رفع نواقص موجود در محرمانگی داده ها، 
سیاست های  اطالعات،  تصویب شدۀ  و  نوشته شده  برنامه های 

انعطاف پذیری 

در تکنولوژی 

اطالعات

انعطاف پذیری در 

لجستیک
انعطاف پذیری در 

تولید

انعطاف پذیری در 

تخصیص منابع

انعطاف پذیری در 

میزان محصول

سنجش میزان سرعت در 

شکل 1: مدل مفهومی سوافرد
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اطالعات،  برای  تصویب شده  و  نوشته شده  رویه ها(  و  )نقش  ها 
وجود رویه هایی برای کپی برداری و گرفتن نسخۀ پشتیبان و وجود 
کلیدی  را شاخص های  اطالعات  داخلی  ممیزی  برای  رویه هایی 
شاخص های  به  فنی،  بعد  در  کرده اند.  معرفی  سازمانی  بعد  در 
کنترل دسترسی فیزیکی و سیستم دیوار آتش اشاره کرده و در بعد 
انسانی، شاخص هایی همچون وجود کارمندان تمام وقت سیستم 
اطالعاتی، وجود مدیران اجرایی تمام وقت شبکه، آموزش مناسب 
کارمندان و مدیران اطالعات و شبکۀ آموزش کاربران سیستم های 
سیستم های  از  مطمئن  و  ایمن  درست،  کاربرد  دربارۀ  اطالعاتی 

اطالعاتی را بیان داشته اند.
که  دریافتند  خود  تحقیق  در   )ibid( اسپینلیس  و  لوکیس 
محرمانگی،  با  سازگار(  و  )اثربخش  کنترل محور  فرهنگ های 
تمامیت و ایجاد بی عیبی در اطالعات، دسترس پذیری و پاسخ دهی 
ارتباط  معنی دار و مثبتی دارند، درحالی که فرهنگ های انعطاف پذیر 
با شاخص های اطالعات  )مشارکتی و نوآورانه( رابطۀ  معنی داری 
و  مشارکتی  سازمانی  فرهنگ  بین  منفی  رابطۀ  فقط  و  ندارند 
محرمانگی وجود دارد. با توجه به پیشینۀ داخلی و خارجی پژوهش، 
اگرچه شاخص های مختلفی درخصوص سرعت در تأمین منابع 
مطرح شده، بسیاری از آن ها هم پوشانی دارند و می توان مشترکات 

آن ها را در قالب شاخص های انتخابی به صورت زیر بیان کرد:

سیستم  پیاده سازی  برای  سازمانی  و  قانونی  الزامات  ایجاد   .1
مدیریت اطالعات؛

2. رویه هایی برای ایجاد محرمانگی داده  ها و اطالعات؛

3. ایجاد بی عیبی، عدم تعارض و تمامیت کامل در میان اطالعات؛ 

4. دسترس پذیری اطالعات مطمئن در زمان مناسب؛

5. پاسخ گویی و ممانعت از تجاوزات و ورود غیرمجاز به حریم 
اطالعاتی.

بر اساس پیشینۀ تحقیق، عوامل شناسایی شدۀ مدیریت اطالعات 
در جدول 1 نشان داده شده است.

3. روش شناسی تحقیق

1-3.   فرایند تحقیق
این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است و داده  ها به  روش توصیفی 
ـ همبستگی گردآوری شده است. ابزار تحقیق پزسش نامۀ خبرگی 
خبرگان  اختیار  در  اولیه  پرسش نامۀ  ابتدا  آن  تدوین  برای  و  است 
است.  ادبیات  متغیر  های  و  شاخص  ها  دربردارندۀ  که  گرفته  قرار 
سپس از خبرگان خواسته شده که دربارۀ این شاخص ها اظهارنظر 
نمایند و متغیر های پیشنهادی خود را بر آن بیفزایند. بدین ترتیب، 
است.  رسیده  تأیید خبرگان  به  و  تدوین شده  نهایی  شاخص های 
ُنه نفر از متخصصان حوزۀ مدیریت  شایان ذکر است که خبرگان 
مدیریت  مباحث  صاحب نظران  نیز  و  اطالعاتی  سیستم  و  دانش 

تولید بوده اند که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. 
و  توصیفی  روش های  از  سؤاالت  تمامی  به  پاسخ گویی  برای 

تحلیل مسیر استفاده شده است.

3ـ2. مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق مشتمل بر ابعاد سرعت در تأمین منابع و 

مدیریت اطالعات است که هرکدام مؤلفه هایی دارند )شکل 2(. 
پیشینۀ  اساس  بر  و  شده  استخراج  تحقیق  ادبیات  از  مدل  این 

موضوع تدوین شده است.

محقق/ سال تحقیقعوامل 

غنی کردن مشتری، سازمان دهی به منظور ایجاد مزیت رقابتی، مردم و 

اطالعات، پاسخگویی 
Klein, Mello, Cordes and Hellingrath, 2018

Loukis and Spinellis, 2001سازمانی، فنی و منابع 

محرک های سرعت، ظرفیت های سرعت، اهداف زنجیرۀ تأمین سریع، 

توانمندسازی های سریع
 Lin, Chiu and Chu, 2006

انعطاف پذیری در بهبود محصول، انعطاف پذیری در تخصیص منابع، 

انعطاف پذیری در اطالعات، انعطاف پذیری در تولید، انعطاف پذیری 

در لجستیک

Gunasekaran, Patel and Tirtiroglu, 2001

مدیریت مشارکتی، فناوری های کامپیوتری، مدیریت منابع، توانایی 

بهبود مستمر، ارتباط تأمین کنندگان، روش شناسی های جیت و استفادۀ 

درست از فناوری

 Power, Sohal and Rahman, 2001

یت اطالعات جدول 1: عوامل شناسایی شدۀ مدیر
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انعطاف پذیری در 

میزان محصول

ایجاد الزامات قانونی و 
سازمانی برای پیاده سازی 
یت اطالعات سیستم مدیر

انعطاف پذیری در 

تخصیص منابع

رویه هایی برای ایجاد 
محرمانگی داده ها و 

اطالعات

انعطاف پذیری

 در لجستیک

دسترسی پذیری به 
اطالعات مطمئن در زمان 

مناسب

 انعطاف پذیری

در تولید

ایجاد بی عیبی، 
عدم تعارض و تمامیت 
کامل در میان اطالعات

انعطاف پذیری در 

تکنولوژی اطالعات

پاسخگویی و ممانعت از 
تجاوزات و ورود غیرمجاز 

یم اطالعاتی به حر

سرعت در 
تأمین منابع

یت  مدیر
اطالعات

شکل 2: مدل مفهومی تحقیق

متغیرهای مسئله:
بهبود  در  انعطاف پذیری  دربردارندۀ  منابع  تأمین  سرعت   .1
در  انعطاف پذیری  منابع،  تخصیص  در  انعطاف پذیری  کاال، 
فناوری  انعطاف پذیری در  و  انعطاف پذیری در لجستیک  تولید، 

اطالعات است.

2. مدیریت اطالعات دربردارندۀ ایجاد الزامات قانونی و سازمانی 
برای پیاده سازی سیستم مدیریت اطالعات، رویه هایی برای ایجاد 
عدم تعارض  بی عیبی،  ایجاد  اطالعات،  و  داده  ها  محرمانگی 
اطالعات  دسترس پذیری  اطالعات،  میان  در  کامل  تمامیت  و 
مطمئن در زمان مناسب و پاسخ گویی و ممانعت از تجاوزات و 

ورود غیرمجاز به حریم اطالعاتی است.

4. تجزیه وتحلیل داده ها

اعتبار یا روایی تحقیق: ابتدا، برای بررسی روایی محتوا و تأیید 

و تعدیل چارچوب و شاخص ها، پس از مرور ادبیات موجود، از 
بهره گیری  دانشگاه  استادان  و  اطالعاتی  سیستم های  خبرگان  نظر 
شده است. سپس، برای سنجش روایی عاملی چارچوب تحقیق، 

از روایی سازه و شاخص های مرتبط استفاده شده است.
سنجش  برای  نمونه گیری:  کفایت  بررسی  و  تحقیق  پایایی 

کفایت  و  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  تحقیق  پایایی 

شده  شده  بررسی   )KMO( کی ِام او  شاخص  با  نمونه گیری 
و  محتوا  روایی  موجود،  ادبیات  مرور  از  پس   .)2 )جدول  است 
با بهره گیری از نظر دو تن  تأیید و تعدیل چارچوب و شاخص ها 
دانشگاه  استادان  از  تن  دو  و  اطالعاتی  سیستم های  خبرگان  از 
مرتبط  و شاخص های  روایی سازه  از  است. سپس،  بررسی شده 
برای سنجش روایی عاملی چارچوب تحقیق استفاده شده است. 
است،  شده  اندازه گیری  کرونباخ  آلفای  با  نیز  پرسش نامه  پایایی 
به این ترتیب که آلفای بیشتر از 70 درصد پایایی قابل قبول ابزار 
اندازه گیری را نشان می دهد. مقدار آلفای کرونباخ برای هر بعد به 

ترتیب در جدول 2 آمده است.
نمونه گیری  کفایت  بررسی  برای   KMO ضریب  ادامه،  در 
استفاده شده است که با توجه به مقدار 0/785 برای این ضریب، 

کفایت نمونه گیری تأیید می شود.

4ـ1. آزمون های آماری
و  چارچوب  تعدیل  و  تأیید  و  محتوا  روایی  بررسی  از  پس 
سیستم های  خبرگان  نظر  از  موجود،  ادبیات  مرور  و  شاخص ها 
سپس،  است.  شده  بهره گیری  دانشگاه  استادان  و  اطالعاتی 
سازه  روایی  از  تحقیق،  چارچوب  عاملی  روایی  سنجش  برای 
روش  از  همچنین،  است.  شده  استفاده  مرتبط  شاخص های  و 
و  شده  بهره گیری  تحقیق  پایایی  سنجش  برای  کرونباخ  آلفای 
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جدول 2: مقدار آلفای کرونباخ برای هر ُبعد

یع متغیرهای تحقیق با کلموگروف اسمیرنف جدول 3: آزمون بررسی نرمال بودن توز

آلفای کرونباخُبعد

0/822کل ابعاد 

0/77انعطاف پذیری در بهبود کاال

0/774انعطاف پذیری در تخصیص منابع

0/797انعطاف پذیری در تولید

0/761انعطاف پذیری در لجستیک 

0/839انعطاف پذیری در فناوری اطالعات

0/834مدیریت اطالعات

از  است.  شده  بررسی   KMO شاخص  با  نمونه گیری  کفایت 
آزمون t تک متغیره برای بررسی وضعیت هریک از متغیر  ها و برای 
کلیدی  شاخص های  استخراج  تحقیق،  سؤاالت  به  پاسخ گویی 
بررسی  برای  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  ادامه  در  و  بعد  هر  در 
فرضیه های تحقیق بهره گیری شده است. درنهایت، از تحلیل مسیر 
استفاده شده  بر هم  تأثیر هم زمان متغیرهای تحقیق  بررسی  برای 
تحقیق  این  در  به کاررفته  نرم افزارهای  که  است  ذکر  شایان  است. 

اس پی اس اس و لیزرل است.

4ـ2. آمارهای استنباطی

4ـ2ـ1. بررسی وضعیت نرمال بودن داده ها
اندازه پذیر  آماره های توصیفِی متغیر های  پس از مشخص شدن 
نرمال بودن توزیع  از تحقیق الزم است وضعیت  فاز  این  مدل در 

متغیر های  اینکه  نشان دادن  به منظور  شود.  مشخص  متغیرها 
آزمون  از  دارند،  را  توزیع  نرمال بودن  شرایط  موردمطالعه 
نرمال بودن  از  نشان  نتایج  استفاده شده که  کلموگروف اسمیرنف 

توزیع دارد )جدول 3(. 
با توجه به اینکه سطح معنی داری تمامی متغیرها بیشتر از 0/05  
می شود.  پذیرفته  توزیع  نرمال بودن  بر  مبنی  صفر  فرض  است، 
برآورد  برای  موردپژوهش  متغیر های  نرمال بودن  شرایط  بنابراین 

پارامتر های مجهول قابل اتکاست.

4ـ2ـ2. بررسی وضعیت هر متغیر در پژوهش با استفاده 
از آزمون t تک متغیره

وضعیت هر متغیر در پژوهش با استفاده از آزمون t تک متغیره در 
جدول 4 آورده شده است:

سطح معنی داریآمارۀ کلموگروف اسمیرنوفانحراف معیارمیانگینتعداد

255/31/570/8070/533انعطاف پذیری در بهبود کاال

255/71/530/5500/923انعطاف پذیری در تخصیص منابع

255/411/650/8860/412انعطاف پذیری در تولید

255/631/520/7920/557انعطاف پذیری در لجستیک 

255/711/740/9030/389انعطاف پذیری در فناوری اطالعات

255/721/760/7560/616مدیریت اطالعات

با توجه به جدول 4 که نتیجۀ آزمون t برای مقایسۀ متغیر های 
لیکرت  پنج تایی  اینکه طیف  به  توجه  )با  با عدد 5 است  تحقیق 
تمامی  است(،  شده  نرم افزار  وارد  نه  پنج،  سه،  یک،  به صورت 
)سطح  معنی داری  دارند  متوسط  با  معنی داری  اختالف  متغیر  ها 

کمتر از 0/05( و از متوسط طیف پاسخ گویی باالترند. این نشان 
می دهد که هریک از ابعاد از دید کارشناسان اهمیت بسیاری دارند 

و در بررسی  ها می توان به این ابعاد پرداخت.
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جدول 4: بررسی وضعیت هر متغیر در پژوهش با استفاده از آزمون t تک متغیره

جدول 5: آزمون همبستگی پیرسون در بین ابعاد اصلی

جدول 6: توضیحات مربوط به متغیرها و ابعاد تحقیق

سطح معنی داریدرجۀ آزادیtانحراف معیارمیانگینتعداد

255/31/572/521240/013انعطاف پذیری در بهبود کاال

255/71/532/521240/000انعطاف پذیری در تخصیص منابع

255/411/652/521240/015انعطاف پذیری در تولید

255/631/522/521240/000انعطاف پذیری در لجستیک 

255/711/742/521240/000انعطاف پذیری در فناوری اطالعات

255/721/762/521240/000مدیریت اطالعات

یت اطالعات سرعتمدیر

0/713ضریب همبستگی پیرسون

0/000سطح  معنی داری

25تعداد

4ـ2ـ3. آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی
ابعاد  پیرسون  همبستگی  آزمون  از  حاصل  نتایج   5 جدول  در 

اصلی مدل مشاهده می شود:
و  سرعت  متغیر  دو  برای  همبستگی  آزمون  نتیجۀ  به  توجه  با 
ارتباط  متغیر  ها  بین  که  می شود  مشاهده  اطالعات،  مدیریت 
معنی داری وجود دارد، زیرا سطح معنی داری از 0/05 کمتر است. 

درنتیجه، فرض صفر رد می شود.

4ـ3. تحلیل ساختاری مدل مفهومی
متغیرهای مستقل و وابسته در کنار یکدیگر وارد نرم افزار شده و 
خروجی آن گرفته شده که شامل روابط بین متغیر های مکنون برای 
آزمون فرضیه  هاست. پس از انجام اصالحات، شاخص های برازش 

مدل به حد مناسب رسیده است. همان طور که در مدل )شکل 3 و 
4( دیده می شود، همۀ ابعاد با توجه به سطح معنی داریشان از اعتبار 
قاطعی برخوردارند. در جدول 6، توضیحات مربوط به متغیرها و 

ابعاد تحقیق ارائه شده است.
بارهای عاملی و سطح معنی داری متغیرهای اصلی در  مقادیر 

جدول 7 ارائه شده است.
بر اساس نتایج جدول 7، بین مدیریت اطالعات و سرعت تأمین 

منابع ارتباط  معنی داری دیده نمی شود. 
ارائه   8 جدول  در  تحقیق  مفهومی  مدل  برازش  شاخص های 

شده است.
همان طور که مشخصه های برازندگی جدول 8 نشان می دهد، 
تحقیق  نظری  زیربنای  و  عاملی  ساختار  با  پژوهش  این  داده های 

عالمت در مدلابعاد متغیرهاعالمت اختصاری متغیر در مدلنام متغیر

AGILسرعت

DEV1انعطاف پذیری در بهبود کاال 

RES1انعطاف پذیری در تخصیص منابع 

PROD1انعطاف پذیری در تولید 

LOG1انعطاف پذیری در لجستیک 

IT1انعطاف پذیری در فناوری اطالعات 

-INFOمدیریت اطالعات

Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
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شکل 3: تحلیل مسیر مدل مفهومی و بارهای عاملی متغیرهای اصلی

شکل 4: مقادیر  معنی داری مدل ساختاری
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متغیر  ها  و  ابعاد  همسوبودن  بیانگر  که  دارد  مناسبی   
ً
نسبتا برازش 

مقادیر  با  مفهومی  مدل  دیگر  بار  یک  است.  نظری  سازه های  با 
معنی داری در شکل 5 ارائه می شود.

سرعت  و  اطالعات  مدیریت  بین   ،9 جدول  مقادیر  اساس  بر 

TP-Valueبار عاملی در مدل اشباع شدهسازۀ تحقیق

0/140/530/00259مدیریت اطالعات بر سرعت

جدول 7: مقادیر بارهای عاملی و سطح  معنی داری متغیرهای اصلی

جدول 8: شاخص های برازش مدل مفهومی تحقیق

شکل 5: مقادیر  معنی داری مدل اصلی

یت اطالعات بر سرعت تأمین منابع جدول 9: بررسی تأثیر مدیر

مقدار گزارش شدهحد مطلوبشاخص

 )RMR( 0/2نزدیک به صفرمیانگین مجذور پس مانده  ها

)SRMR( 0/057نزدیک به صفرمیانگین مجذور پس مانده  های استانداردشده

 )GFI( 0/90/88 و باالترشاخص برازندگی

 )NFI( 0/90/95 و باالترشاخص ُنرم شدۀ برازندگی

 )NNFI( 0/90/97 و باالترشاخص ُنرم نشدۀ برازندگی

 )IFI( 0/90/98 و باالترشاخص برازندگی فزاینده

 )CFI( 0/90/98 و باالترشاخص برازندگی تطبیقی

 )RMSEA( 0/080/08 و کمترریشۀ دوم برآورد واریانس خطای تقریب

تأمین منابع ارتباط  معنی داری دیده نمی شود. بنابراین می توان گفت 
که در زنجیرۀ تأمین صنایع تولیدی مدیریت اطالعات بر سرعت 

تأثیر  معنی داری ندارد. 

سرعت در 
تأمین منابع

یت  مدیر
اطالعات

0/53

مقدار tبار عاملیُبعد

0/140/53مدیریت اطالعات و سرعت تأمین منابع

بحث و نتیجه گیری

استفاده  با  که  است  اصلی  سؤال  یک  دربردارندۀ  پژوهش  این 
شده  بررسی  لیکرت  پنج تایی  طیف  اساس  بر  پرسش نامه ای  از 
گوناگون  بخش های  مدیران  از  نفر   25 بین  پرسش نامه  ها  است. 
نرم افزار  در  جمع آوری شده  داده های  و  شده  توزیع  تأمین  زنجیرۀ 

همچنین،  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  لیزرل  و  اس پی اس اس 
آزمون های روایی و پایایی و کفایت نمونه گیری و آزمون t تک متغیره 
شده  انجام  داده های  به دست آمده  روی  بر  پیرسون  همبستگی  و 
است. در نهایت، از تحلیل مسیر برای روایی سازه و تأثیر هم زمان 
نتایج  داده های جمع آوری شده،  بنابر  استفاده شده است.  متغیرها 

زیر به طور خالصه به دست آمده است:



67 تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت تأمین منابع در صنایع تولیدی

 مدیریت اطالعات در زنجیرۀ تأمین چه تأثیری بر سرعت تأمین 
منابع دارد؟ 

و  اطالعات  مدیریت  متغیر  پرسش،  این  به  پاسخ  به منظور 
سرعت در زنجیرۀ تأمین با توجه به ادبیات تحقیق و با استفاده از 
بر  است.  شده  بررسی  مسیر  تحلیل  آزمون  طی  و  لیزرل  نرم افزار 
اساس مقادیر به دست آمده، بین مدیریت اطالعات و سرعت تأمین 
بنابراین می توان گفت که  منابع ارتباط  معنی داری دیده نمی شود، 
سرعت  بر  اطالعات  مدیریت  تولیدی  صنایع  تأمین  زنجیرۀ  در 
تأثیر  معنی داری ندارد. بررسی تأثیر مدیریت اطالعات بر سرعت 
تأمین منابع موضوع جدیدی است که محقق، در بین تحقیقاتی که 

جست وجو کرده، تحقیق مشابهی نیافته است.
این  نوآوری  منابع  تأمین  سرعت  در  اطالعات  مدیریت  تأثیر 
به صورت  را  تأثیر  این  که  پژوهشی  و  می رود  به شمار  پژوهش 
است.  نشده  یافته  تحقیق  ادبیات  در  باشد  سنجیده  مستقیم 
بنابراین برای توضیح این موضوع فقط می توان به تحقیقات مشابه 
زمینه  این  در  تحقیقات  کم بودن  علت  بتوان  شاید  کرد.  اشاره 
و  سرعت  بر  تأثیرگذار  متغیری  به منزلۀ  سازمانی  فرهنگ  در  را 
مدیریت اطالعات جست وجو کرد. بر اساس تحقیقات لوکیس 
نوآورانه(  و  )مشارکتی  انعطاف پذیر  فرهنگ های  اسپینلیس،  و 
ندارند  اطالعات  مدیریت  شاخص های  با  ارتباط  معنی داری 
این  دارد.  منفی  و  معنی دار  رابطه ای  مشارکتی  فرهنگ  فقط  و 
 )2006( سوافرد  چون  دانشمندانی  از  نقل  به  که  است  درحالی 
بر  و  است  سرعت  ریشۀ  انعطاف پذیری   ،)2001( کریستوفر  و 
همکاران  و  معتدل  و   )2006( سوافرد  که  شاخص هایی  اساس 
اطالعات  فناوری  در  انعطاف پذیری  می کنند،  معرفی   )2011(

به منزلۀ مهم ترین بعد مطرح می شود. 
به منزلۀ  تحقیقات  در  سازمانی  فرهنگ  متغیرهای  همچنین، 
این  و  مطرح شده اند  منابع  تأمین  در سرعت  تأثیرگذار  متغیرهای 
همه درحالی است که لوکیس و اسپینلیس نه تنها رابطۀ  معنی داری 
مشارکتی  فرهنگ های  و  اطالعات  مدیریت  شاخص های  بین 
فرهنگ های  و  بین محرمانگی  نیز  منفی  رابطۀ  بلکه  نکردند،  پیدا 
 15 حدود  منابع  تأمین  سرعت  در  کردند.  مشاهده  انعطاف پذیر 
درصد شاخص  ها به ویژه در ُبعد فناوری اطالعات مربوط به مسائل 
تسهیم دانش و اطالعات و گستردگی ارتباطات در زنجیرۀ تأمین 
مدیریت  بین  ارتباط  معنی دار  نبود  دربارۀ  می توان  بنابراین  است. 
این  مفهوم  در  تضاد  این  به  تأمین  زنجیرۀ  در  و سرعت  اطالعات 
پی حفظ  در  ُنرم  بعد  در  اشاره کرد: مدیریت اطالعات  متغیر  دو 
منابع اطالعاتی است، ولی در متغیر سرعت در تأمین منابع باید 
شرایط  با  سریع  تطابق  به منظور  داده  ها  و  اطالعات  از  درصدی 
بازار و نیاز های جدید مشتریان به سرعت به اشتراک گذاشته شود. 
با وجود چنین تناقضی در مفاهیم این دو متغیر، بدیهی است که 
کارشناسان ارتباطی  معنی دار بین این دو برقرار ندانند. ویژگی های 

الزم برای رسیدن به سرعت درواقع همان محتوای سرعت است 
و برای مشخص کردن رفتار کلی زنجیرۀ تأمین به کار می رود، زیرا 

امکان برآورد سرعت زنجیرۀ تأمین را فراهم می کند. 

منابع

الوانی، سیدمهدی و خسروی، محبوبه )1384(. »نقش سیستم های اطالعاتی 

و تحول(، دورۀ 12،  )بهبود  مطالعات مدیریت  مدیریت در تصمیم گیری«. 

شمارۀ 47، ص 98-81.

قزل، علیرضا، رمضان، مجید و زاهدی، محمدرضا )1392(. »ارائۀ چارچوب 

فناوری،  و  رشد  دانشگاه«.  در  ساختاری  سرمایۀ  اندازه گیری  برای  مفهومی 

دورۀ 10، شمارۀ 37، ص 53ـ63.

»تأثیر   .)1391( محمود  بنی،  نادری  و  محمدعلی  فیضپور،  علی،  صنایعی، 

فناوری اطالعات بر زنجیرۀ ارزش شرکتهای نمونۀ صادراتی ایران«. فصلنامۀ 

ـ پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شمارۀ 4، ص 22ـ43.  علمی 

 .)1396( علی  علیمحمدپور،  و  احسان  تقیپور،  ابوطالب،  ورکانی،  مطلبی 

جهانی  کالس  در  تولید  بر  مدیریت  اطالعاتی  سیستم   های  تأثیر  بررسی 

هلدینگ  موردی:  )مطالعۀ  سازمانی  بهرهوری  واسطهای  نقش  با  سازمانها 
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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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