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چکیده
پژوهش حاضر به مطالعه اهمیت نقش مدیریت اطالعات و به اشتراک گذاری آن می ان ش رکای زنجی ره ت ممی
یک کاال یا خدمت میپردازد .وجود اطالعات م ثرر و ب ه اش تراکگ ذاری آن می ان ش رکای زنجی ره ت ممی ،
سازمانها را قادر به هماهنگی با تغییراتی که در تقاضاهای مشتریان به وجود میآید م یکن د .در ای پ ژوهش
نقش مدیریت اطالع ات و ب ه اش تراک گ ذاری آن در زنجی ره ت ممی م ورد مطالع ه ق رار گرفت ه اس ت .نت ای
بهدستآمده نشاندهنده ای مطلب بود که به اشتراکگذاری اطالعات موجب اف اایش هم اهنگی و همر اری
شرکای زنجیره تممی میشود که درنتیجه شرکا بهتر میتوانند روابطشان با یردیگر را مدیریت کنن د ،از ط ر
دیگر به اشتراکگذاری اطالعات موجب میشود سازمانها منافعی را به دست آورند که هرک دا ب هتنه ایی و
بدون استفاده از اطالعات دیگر سازمانها قادر به دست آوردن آنها نیستند .جامعه آماری پژوهش شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی استان کرمانشاه است که با استفاده از نمون هگی ری تص ادفی می ان م دیران و کارکن ان
آن ها پرسشنامه توزیع شده است .نت ای حاص

از آزم ون فرض یات توس

ن ر اف اار  SMART-PLSو ب ا
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مقدمه
امروزه سازمانها در محی رقابتی باال تشخیص دادهاند که ارائه باالتری ارزش به مشتریان با
کمتری هاینه فق مربوط به فعالیتها و فرآیندهای درونسازمانی نمیشود بلره مربوط به
عملیات سراسر زنجیره تممی میشود .ازآنجاکه مشتریان در مورد تقاضاهایشان آگاهتر شدهاند
و نسبت به بهبود انتخابهایشان هوشیارتر شدهاند ،پاسخگویی سریعتر ،کاهش زمان چرخه
حیات محصوالت و سفارشی شدن محصوالت یا خدمات بهمنظور دستیابی به ارزشافاوده
برای مشتریان در درون زنجیرههای ارزش پاسخگو قرار گرفتهاند (بارلو و لی .)0222،0به
اشتراکگذاری اطالعات باید نشاندهنده ای موارد باشد :چه اطالعاتی به اشتراک گذاشته
شود؟ چه کسی اطالعات را به اشتراک گذارد؟ اطالعات چگونه به اشتراک گذاشته شوند؟ و
چه زمانی به اشتراک گذاشته شوند؟ که اگر موارد باال بهطور صحیح نشان داده شوند هاینهها
کاهش مییابند و کمبود یا اضافهبار اطالعاتی و عملررد زنجیره تممی بهبود مییابد (سان و
ی  .)0222،0بهعالوه برای ایجاد هماهنگی و همراری در زنجیره تممی شرکت باید قادر باشد
که اطالعات مناسب را بهوسیله یک روش بهنگا با شرکای کلیدی زنجیره تممی به اشتراک
گذارد .انجا ای امر به اطالعات دقیق نیاز دارد که ای اطالعات منجر میشود به توسعه و
پذیرش فنّاوریهایی که قادر به جمعآوری و انتقال مقادیر زیادی از اطالعات گوناگون هستند
(افک و سروری .)0220،1بسیاری از پژوهشگران درباره ماایای چشمگیر به اشتراکگذاری
اطالعات میان شرکای زنجیره تممی

با یردیگر اتفاقنظر دارند (باورساکس و

همراران ;0222،1هوآنگ و همراران ;0221،2لمبرت ;0222،9لی  ;0227،7یو و
همراران ;0202،2ژاو و بنتون .)0222،6ازجمله ماایای به اشتراکگذاری اطالعات در زنجیره
1. Barlow & Lee
2. Sun & Yen
3. Ofek & Sarvary
4. Bowersox etal.
5. Huang et al.
6. Lambert DM
7. Lin H-F
8. Yu et al.
9. Zhou & Benton
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تممی به موارد افاایش رضایتمندی مشتری (لی و لی  ،)0229،0افاایش قابلیت سازمانها در
تحوی سریعتر کاالها به مشتریان (ژاو و بنتون ،)0222،تسهی دستیابی سازمانها به ماایای
رقابتی (چندرا و همراران ،)0227،0افاایش گردش مواد (لی و همراران )0222،1میتوان
اشاره کرد .همچنی به اشتراکگذاری اطالعات موجب سریعتر شدن عملررد زنجیره تممی
میشود و بنابرای تمریر مثبتی بر ربات زنجیره تممی دارد (اری و همراران.)0202،1
با توجه به اینره فنّاوریهای اطالعاتی طبیعت تجارت و عملرردهای زنجیره تممی را نسبت به
گذشته متفاوت کرده است ،مدیریت مثرر و به اشتراکگذاری اطالعات میتواند نقش مهمی
در خلق ماایای رقابتی برای سازمانها داشته باشد .همچنی وجود اطالعات صحیح و بهموقع
می تواند به تقویت ارتباطات میان اعضای زنجیره تممی کمک کند و موجب کارایی و
ارربخشی عملرردهای زنجیره تممی

شود؛ بنابرای

ای

پژوهش جایگاه مدیریت و به

اشتراک گذاری اطالعات در زنجیره تممی را از طریق متغیرهای واسطهای مدیریت رابطه
شرکا و منافع تجاری و عملررد زنجیره تممی مورد مطالعه قرار داده است .جامعه آماری ای
پژوهش کلیه صنایعی هستند که هد

زنجیره تممینشان ارائه کاال یا خدمت به مشتریان است و

نمونه مورد مطالعه در ای پژوهش شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی استان کرمانشاه است.
در ابتدا مطالبی درباره به اشتراکگذاری اطالعات ،مدیریت رابطه شرکا ،منافع تجاری و
عملررد زنجیره تممی و رضایتمندی مشتری ارائه شده است ،سپس با توجه به آنها فرضیههای
مربوط به رابطه به اشتراک گذاری اطالعات با مدیریت رابطه شرکا و منافع تجاری و رابطه
مدیریت رابطه شرکا و منافع تجاری با عملررد زنجیره تممی و همچنی رابطه عملررد زنجیره
تممی با رضایتمندی مشتری ارائه شدهاند و مدل مفهومی پژوهش با توجه به فرضیهها ارائه
شده است .سپس فرضیهها مورد آزمون قرار گرفتند .دادههای جمعآوریشده و روش تحلی
آنها با جائیات در قسمتهای بعدی بیان شدهاند .درنهایت نیا یافتههای تحقیق ارائه شدهاند.
1. Li & Lin
2. Chandra et al.
3. Lee HL et al.
4. Erin et al.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
وجود اطالعات مثرر و به اشتراکگذاری آن عاملی حیاتی برای موفقیت زنجیره تممی است
(مادلبرگ.)0226 ،0
به اشتراکگذاری اطالعات میان شرکای زنجیره تممی بهعنوان یک مثلفه مرکای در مدیریت
مثرر زنجیره تممی تشخیص داده شده است .جهت هماهنگی جریانهای اطالعات و مواد در
سراسر مجموعه فعالیتهای تجاری ،سازمانها باید رابطههای خارجی ایجاد کنند که شرکای
زنجیره تممی را قادر میکند که با در نظر گرفت فعالیتها و عملرردهای سطوح باال و پایی
زنجیره تممی

اطالعاتی را به دست آورند (فیاال .)0222،0ازجمله ماایایی که با به

اشتراکگذاری اطالعات در زنجیره تممی به دست میآیند عبارتاند از :دستیابی مدیران به
اطالعات مفید جهت تصمیمگیری (مسمر و دیچرچ ،)0226،1ح بهتر تضادها و تصمیمگیری
بهتر (لی و لی  ،)0229،افاایش هماهنگی در حرکتهای فیایری (آرشیندر و دشموخ)0222،1
و بهبود پاسخگویی و برنامهریای (یو و همراران .)0222،نتای بسیاری از مطالعات انجا شده
نشاندهنده ای مطلب هستند که به اشتراکگذاری اطالعات میان شرکای زنجیره تممی و
داخ سازمانها ارر چشمگیری بر ارربخشی زنجیرههای تممی دارد (لی و لی  ;0229،لی و
همراران ;0229،2مادلبرگ.)0226،
افاایش سطح یرپارچگی و به اشتراکگذاری اطالعات در زنجیرههای تممی را برای افاایش
حساسیت به نیازهای مشتری بسیار ضروری دانست و ای گونه بیان کرد که ای امر موجب ارائه
ارزش بیشتر و دسترسی به اطالعات داخلی و خارجی در زمان واقعی و رقابت از طریق
پاسخگویی سریع میشود (سان .)0222،9به اشتراکگذاری اطالعات یک محرک کلیدی
مثرر و کارای زنجیره تممی است که موجب سرعت بخشیدن به جریان اطالعات ،کاهش زمان
1. Madlberger
2. Fiala
3. Mesmer-Magnus et al.
4. Arshinder et al.
5. Li et al.
6. Sezen
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پاسخگویی به نیازهای مشتریان و افاایش هماهنگی و مشارکت شرکتها در ریسکها و منافع
یردیگر میشود (فالی و همراران .)0202،0تبادل اطالعات یک راه متداول برای مدیریت
مثرر زنجیرههای تممینی است که به دنبال بهبود عملرردشان از طریق استفاده مثرر از منابع و
تواناییهایشان هستند (دینگ و همراران .)0222،0برای عملررد هماهنگ و تشریک مساعی
واحدها ،شرکتها میتوانند از طریق یرپارچگی داخلی و درونسازمانی و به اشتراکگذاری
اطالعات در سراسر زنجیره تممی ماایایی را به دست آورند (یو و همراران .)0202،منافع
تجاری درجهای از استفاده مثرر (برنامهریای مثرر و قاب تجدید و در دسترس بودن زیاد منابع
مواد خا ) ،مالی (کاهش هاینههای زنجیره تممی و هاینههای موجودی) و دیگر مایتهایی
است که شرکتها توس بهبود به اشتراکگذاری اطالعات و ایجاد سیستمهای تجاری هم در
داخ شرکت و هم در سرتاسر شرکتهای چندگانه به آن دست یافتهاند .ماایای مثرر و مالی
از توانایی شرکت در به اشتراکگذاری اطالعات و بهکارگیری سیستمهای تجاری هم در
داخ شرکت و هم در میان شرکتهای چندگانه به دست میآیند .شرکتهایی که اطالعات
را به اشتراک میگذارند ،میدان دید فعالیتهایشان افاایش مییابد و بنابرای قادر به هماهنگ
ساخت مثرر و ساده کردن جریان کاالها و خدمات (هلت و همراران.)0221 ،1

بیان مسئله
در پژوهشی که در سال ( )0201توس راج آگنیتوری و همراران 1انجا شد تمریر استفاده از
رسانهها ی اطالعاتی بر رضایتمندی مشتری مورد مطالعه قرار گرفت .نتای ای پژوهش بیانگر
ای مطلب بود که استفاده از رسانهها جهت انتقال و به اشتراکگذاری مثرر اطالعات تمریر
مثبتی بر رضایتمندی مشتری دارد .ای امر مدیران را به بهکارگیری اباارهای مثرر جهت
استفاده مثرر از اطالعات برای افاایش رضایتمندی مشتریان تشویق میکند .در پژوهش
1. Flynn et al.
2. Ding et al.
3. Hult et al.
4. Raj et al.
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تیان لی و هونتائو ژانگ 0انجا شد به اشتراکگذاری

اطالعات در زنجیره تممی میان خردهفروشان و تولیدکنندهها مورد مطالعه قرار گرفت نتای
ای پژوهش نشانگر ای موضوع بودند که بر مبنای اطالعاتی که خردهفروشان درباره بازار و
مشتریان در اختیار تولیدکنندهها قرار میدادند ،آنها بهتر میتوانستند درباره قیمت
عمدهفروشی و سطح تولیدشان تصمیمگیری کنند؛ بنابرای وابستگی تولیدکنندگان و خرده-
فروشان در تبادل و به اشتراک گذاری اطالعات با یردیگر تمریر مثبتی بر عملررد زنجیره
تممینشان دارد .ایندوشوبها و همراران )0200( 0به اشتراکگذاری اطالعات و بهکارگیری
سیستمهای تجاری در زنجیره تممی را مورد مطالعه قرار دادند .نتای مطالعه آنان حاکی از ای
بود که به اشتراکگذاری اطالعات و بهکارگیری سیستمهای تجاری در زنجیره تممی منافع
تجاری مهمی را برای شرکتها ایجاد میکند .انتقال اطالعات میان اعضای زنجیره تممی
بهخوبی انجا نمیشود مگر اینره اعضای زنجیره تممی با یردیگر همراری و مشارکت
نادیری داشته باشند .حتی درصورتیکه اعتماد و ارتباط میان اعضای زنجیره تممی در سطح
پایینی باشد نیا به اشتراکگذاری اطالعات بهدرستی انجا نمیشود (هال و سایگی .)0200 ،1
محی متغیر کسبوکارهای امروزی و افاایش تنوع در نیازهای مشتریان نیازمند بهکارگیری
روشهای جدیدی جهت ارائه بهتر کاالها و خدمات به مشتریان است .هد

از انجا ای

پژوهش ای است که آیا توسعه قابلیتهای اطالعاتی زنجیره تممی میتواند بهعنوان یری از
روشهای مثرر در ارتقاء عملررد زنجیره تممی و درنتیجه رضایتمندی مشتری مورد استفاده
قرار گیرد؟ همچنی وجود اطالعات مثرر و بهموقع تا چه حدی اعضای زنجیره تممی را قادر به
ایجاد هماهنگیهای بهتر و مثررتر جهت جلب هر چه بیشتر رضایتمندی مشتریان میکند؟

مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش
شر ( )0نشان دهنده مدل مفهومی پژوهش است که توس
بیانشده در قسمتهای قبلی ساخته شده است .ای

پژوهشگر و بر مبنای مطالب

مدل نشاندهنده رابطه میان به
1. Tian et al.
2. Indushobha et al.
3. Hall & Saygin

026

مطالعه نقش مدیریت اطالعات و به اشتراکگذاری آن در زنجیره تامی

اشتراکگذاری اطالعات و رضایتمندی مشتری از طریق متغیرهای واسطهای مدیریت رابطه
شرکا و منافع تجاری و عملررد زنجیره تممی است.
متغیرهای میانجی
متغیر وابسته متغیر مستق
رضایتمندی مشتری

مدیریت رابطه شرکا

H1

عملررد زنجیره تممی

به اشتراک گذاری
اطالعات

منافع تجاری

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مطالعات راج آگنیتری و همکاران ( ،)4112تیان و هونگتائو ( )4112و
ایندوشوبها و همکاران (.)4111

فرضیههای ای پژوهش عبارتاند از:
فرضیه اول :بی به اشتراک گذاری اطالعات و مدیریت رابطه شرکا همبستگی مثبت وجود
دارد.
فرضیه دو  :بی به اشتراکگذاری اطالعات و منافع تجاری همبستگی مثبت دارد.
فرضیه سو  :بی مدیریت رابطه شرکا و عملررد زنجیره تممی همبستگی مثبت دارد.
فرضیه چهار  :بی منافع تجاری و عملررد زنجیره تممی همبستگی مثبت دارد.
فرضیه پنجم :بی عملررد زنجیره تممی و رضایتمندی مشتری همبستگی مثبت دارد.

روششناسی
ای تحقیق ازنظر هد

از نوع "تحقیقات کاربردی" است و ازنظر نحوه گردآوری دادهها ،از

نوع "تحقیقات توصیفی -پیمایشی" است .ازآنجاکه محققی

به دنبال تعیی

رابطه بی

متغیرهای تحقیق است ،ای تحقیق از نوع "تحقیقات همبستگی" است .جامعه آماری در ای
تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق ،تما مدیران واحدها  00مدیر و  022نفر کارکنان شرکت
ملی پخش فرآوردههای نفتی استان کرمانشاه که تعداد آنها  122نفر بود .حجم نمونه  002نفر
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بود که از طریق جدول مورگان بهدستآمده و انتخاب افراد به روش تصادفی ساده بوده است.
از پرسشنامه محقق ساخته که دارای  2بعد به اشتراکگذاری اطالعات ،منافع تجاری،
مدیریت رابطه شرکا ،عملررد زنجیره تممی و رضایتمندی مشتری است .استفاده شدند .مقیاس
اندازهگیری نظریات بر اساس طیف پن گاینهای لیررت بوده که از"کامالً مخالفم" شروع و
به" کامالً موافقم"ختم شده ،نحوه نمره دهی به سثاالت نیا ،از نمره  0تا نمره  ،2محاسبه شده
است .برای تمیید روایی 0اباار اندازهگیری از سه نوع روایی ارزیابی استفاده شده ،روایی
محتوا ،0روایی همگرا 1و روایی واگرا .1روایی محتوا بهوسیله اطمینان از سازگاری بی
شاخصهای اندازهگیری و ادبیات موجود ایجاد میشود ،ای روایی توس نظرسنجی از اساتید
حاص شد .روایی همگرا به ای اص بر میگردد که شاخصهای هر سازه با یردیگر
همبستگی میانهای داشته باشند .طبق گفته فورن و الرکر ،)0620( 2معیار روایی همگرا بودن
ای است که میانگی واریانسهای خروجی )AVE( 9بیشتر از  2/22باشد .روایی واگرا نیا از
طریق مقایسه جذر  AVEبا همبستگی بی متغیرهای مرنون (جدول  )0سنجیده شده و برای
هرکدا از سازههای انعراسی جذر  AVEباید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازهها در
مدل باشد (چوا و چ  .)0226 ،7همچنی در ای تحقیق جهت تعیی پایایی 2پرسشنامه از دو
معیار (ضریب آلفای کرونباخ 6و ضریب پایایی مرکب )02بر طبق نظر فورن و الکر ()0620
استفاده شده است .ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در ای تحقیق ،از حداق مقدار
( )2/27بیشتر است .پایایی مرکب برخال

آلفای کرونباخ که بهطور ضمنی فرض میکند هر
00

شاخص وزن یرسانی دارد ،متری بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است؛ و بنابرای معیار
1. Validity
2. Content Validity
3. Convergent Validity
4. Divergent Validity
5. Fornell & Larcker
6. Average Variance Extracted
7. Choua & Chen
8. Reliability
9. Coefficient of Cronbach's alpha
10. Coefficient of Composite Reliability
11. Loadings factors
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بهتری را برای پایایی ارائه میدهد .پایایی مرکب باید مقداری بیش از  2/27را بهدستآمده
آورد تا بیانگر ربات درونی سازه باشد (فورن و الکر .)0620 ،در جدول  0و  0نتای پایایی و
روایی اباار سنجش بهطور کام آورده شده است.
جدول  .1روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری

بارهای

ضریب پایایی

ضریب پایایی

متغیرهای پژوهش

ضریب میانگین

واریانس استخراجشده عاملی

مرکب ()CR
Pc >0.7

آلفای
کرونباخ

به اشتراکگذاری

2/22

-

2/20

2/72

اطالعات

-

2/99

-

-

سثال 0

-

2/72

-

-

سثال 0

-

2/71

-

-

سثال 1

-

2/11

-

-

سثال 1

-

2/72

-

-

()AVE

سثال 2
مدیریت رابطه شرکا

2/27

-

2/70

2/26

سثال 9

-

2/97

-

-

سثال 7

-

2/26

-

-

سثال 2

-

2/20

-

-

سثال 6

-

2/76

-

-

منافع تجاری

2/29

-

./21

2/22

سثال 02

-

2/72

-

-

سثال 00

-

2/21

-

-

سثال 00

-

2/77

-

-

عملکرد زنجیره تأمین

2/91

-

./21

2/22

سثال 01

-

2/71

-

-

سثال 01

-

2/71

-

-

سثال 02

-

2/70

-

-

سثال 09

-

2/22

-

-
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000
سثال 07

-

2/72

-

-

رضایتمندی مشتری

2/90

-

./21

2/96

سثال 02

-

2/77

-

-

سثال 06

-

2/70

-

-

سثال 02

-

2/72

-

-

سثال 00

-

2/22

-

-

سثال 00

-

2/21

-

-

سثال 01

-

2/22

-

-

سثال 01

-

2/72

-

-

سثال 02

-

2/22

-

-

جدول  .4ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا

متغیر

به اشتراکگذاری

مدیریت

به

منافع تجاری

عملررد رضایتمندی

اشتراکگذاری رابطه شرکا

زنجیره

اطالعات

تممی

جذر ()AVE

مشتری
2/70

0

اطالعات
2/72

مدیریت رابطه شرکا

2/99

0

منافع تجاری

2/21

2/71

0

عملررد زنجیره تممی

2/99

2/70

2/71

0

رضایتمندی مشتری

2/91

2/91

2/22

2/92

2/72
2/22
0

2/76

بر اساس مطالب عنوان شده و نتای حاصله از خروجیهای نر افاار  SMART-PLSدر
جداول  0و  0نشاندهنده ای است که اباار اندازهگیری از روایی (محتوا ،همگرا ،واگرا) و
پایایی (بار عاملی ،ضریب پایایی مرکب ،ضریب آلفای کرونباخ) ،مناسب برخوردار هستند.
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یافتههای پژوهش
برای تحلی و سنجش مدل ای تحقیق از تحلی دادهها ب هوس یله م دل مع ادالت س اختاری
استفاده شده است .مدلیابی معادالت ساختاری ،مدلی آماری برای بررسی رواب خطی بی
متغیرهای مرنون (مشاهده نشده) و متغیرهای آشرار (مشاهدهش ده) اس ت .ب هع الوه دیگ ر،
مدلیابی معادالت ساختاری ترنیک آماری قدرتمندی است که مدل ان دازهگی ری (تحلی
عاملی تمییدی) و مدل ساختاری (رگرسیون یا تحلی مسیر) را با یک آزمون آماری همزمان
ترکیب میکند .از طریق ای فنون پژوهشگران میتوانند ساختارهای فرضی (مدلها) را رد یا
انطباق آنها را با دادهها تمیید کنند .نر افاار مورد اس تفاده در ای تحقی ق ب رای ای تحلی
 SMART-PLSاست .در ادامه نر افاار خروجیه ای حاص

از ن ر اف اار و تحلی

آنه ا

آورده شده است.
در نر افاار  SMART-PLSارزش  ،Tمعنیدار بودن ارر متغیرها را بر هم نشان میدهد.
اگر مقدار  Tبیشتر از  0/69باشد یعنی ،ارر مثبت وجود دارد و معنیدار است .اگر بی +0/69
تا  -0/69باشد اررمعناداری وجود ندارد و اگرکوچرتر از  - 0/69باشد یعنی ارر منفی دارد
ولی ،معنادار است .و همچنی ضرایب مسیر اگر باالی  2/92باشد بدی معناست که ارتباطی
قوی میان دو متغیر وجود دارد ،اگر بی  2/12تا  2/92باشند ارتباط متوس و اگر زیر 2/12
باشند ارتباط ضعیفی وجود دارد .لذا دادههای بهدستآمده از جدول ( )1که نشاندهنده
تحلی فرضیههای تحقیق است مطابق نمودارهای ( )0و ( )1به دست آمده است؛ و میتوان
عنوان کر د که :نتیجه حاص از آزمون فرضیه اول با توجه به ضریب مسیر  2/99و مقدار T
 ،07/29نشان میدهد که اشتراکگذاری اطالعات و مدیریت رابطه شرکا رابطه معناداری و
قوی با هم دارد .در آزمون فرضیه دو با ضریب مسیر  2/21و مقدار  ،02/92 Tای نتیجه
حاص شد که اشتراکگذاری اطالعات و منافع تجاری رابطه معناداری و متوس با هم دارد.
نتای حاص از آزمون فرضیه سو با ضریب مسیر  2/10و مق دار  ،2/97Tگواه بر ای دارد
که مدیریت رابطه شرکا و عملررد زنجیره تممی دارای رابطه معناداری و متوس با هم هستند.
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نتای حاص از آزمون فرضیه چهار با ضریب مسیر  2/11و مق دار  ،7/17 Tگواه بر ای
دارد که بی منافع تجاری و عملررد زنجیره تممی رابطه معناداری و متوس وجود دارد.
نتای حاص از آزمون فرضیه پنجم با ضریب مسیر  2/92و مق دار  ،09/02 Tگواه بر ای
دارد که بی عملررد زنجیره تممی و رضایتمندی مشتری رابطه معنادار و قوی وجود دارد.

نمودار  :4ضرایب ساختاری مدل
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نمودار  .3نتایج آزمون T

بحث و نتیجهگیری
تغییر و تحوالت سریع و اجتنابناپذیری که امروزه به دلی پدیده جهانیشدن در شیوههای
رقابتی سازمانها به وجود آمده ،موجب پیشرفتهای زیادی در حوزههای اقتصادی،
اجتماعی ،صنعتی و  ...شده و همچنی تحوالت شگرفی را در زمینههای اطالعاتی و ارتباطی به
همراه داشته است .سرعت و شتاب ای تغییرات موجب شده تا فعالیتهای زنجیره تممی از
مرزهای سازمانی که تا حدی موجب جدایی سازمان از محی اطرا

آن شده است ،فراتر

رود و سازمانها را برای ارضای نیازها و به دست آوردن ماایا به سمت یرپارچگی ،همراری
و هماهنگی هدایت میکند .امروزه به اشتراکگذاری اطالعات در زنجیره تممی یک عام
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حیاتی جهت تصمیمگیری مطلوب و بهینه برای توسعه و بقای سازمانهای درگیر در زنجیره
تممی یک کاال یا خ دمت است .با توجه به نقش و اهمیت جریان اطالعات در زنجیره تممی
میتوان گفت که به اشتراکگذاری اطالعات موجب ایجاد رواب بر مبنای همراری هم در
داخ

سازمانها و هم میان سازمانهای عضو زنجیره تممی

میشود .همچنی

به

اشتراکگذاری اطالعات بهینه و مثرر میان اعضای زنجیره تممی میتوان به موارد افاایش
پاسخگویی ،انعطا پذیری بیشتر ،ایجاد ارتباطات مثرر با مشتریان جهت شناسایی نیازهای
آنها ،توسعه کانالهای فروش ،کاهش هاینهها ،کاهش ضایعات و درنهایت بهبود کارایی
زنجیره و ارتقاء موقعیت رقابتی را نیا نا برد .نتای پژوهشی که در سال  0201توس راج
آگنیتوری و همراران انجا شد نشاندهنده ای مطلب بود که بهکارگیری رسانهها جهت ارائه
و به اشتراک گذاری مثرر اطالعات تمریر مفید و مثبتی بر رضایتمندی مشتریان دارد .متغیرهای
ای پژوهش رسانههای اجتماعی ،به اشتراکگذاری اطالعات ،پاسخگویی و رضایتمندی
مشتری بودند و ای گونه فرض میشد که استفاده از رسانههای اجتماعی تمریری مثبت بر به
اشتراکگذاری اطالعات دارد و به اشتراکگذاری مفید و مثرر اطالعات موجب پاسخگویی
بهتر به نیازهای مشتریان و رضایتمندی مشتریان میشود .پژوهش دیگری نیا در سال 0201
توس تیان لی و هونتائو ژانگ انجا شد نشان داد که از طریق به اشتراکگذاری اطالعات
میان خردهفروشان ،مشتریان و تولیدکنندگان ،آنها بهتر میتوانستند درباره سطح قیمت و
تولید تصمیمگیری کنند و ای تصمیمگیری بهینه دارای تمریر مثبتی بر عملررد زنجیره تممی
است .در ای پژوهش ای گونه فرض میشد که بر مبنای اطالعاتی که خردهفروشان و مشتریان
در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند تولیدکنندگان قادر بودند به روش بهینهتری سطح قیمت
و تولیدشان را تعیی کنند که ای مورد تمریری مثبت بر عملررد زنجیره تممی دارد .نتای
پژوهش ایندوشوبها و همراران در سال  0200نشاندهنده ای

مطلب بود که به

اشتراکگذاری اطالعات در زنجیره تممی و استفاده از سیستمهای تجاری منافع تجاری مهمی
را برای اعضای زنجیره تممی در پی دارد .متغیرهای ای پژوهش عبارت بودند از ارتباطات،
به اشتراکگذاری اطالعات ،سیستمهای تجاری ،منافع تجاری ،اندازه شرکت و عملررد
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تجاری .در ای پژوهش ای گونه فرض میشد که ارتباطات موجب به اشتراکگذاری
اطالعات و بهکارگیری سیستمهای تجاری میشود که هرکدا از ای موارد بهنوبه خود منافع
تجاری مهمی را برای اعضای زنجیره تممی دارند .از طر

دیگر منافع تجاری در زنجیره

تممی تحت تمریر اندازه شرکت و عملررد صنعت نیا قرار میگیرند.
نتای

بهدستآمده از پژوهش حاضر نشاندهنده ای مطلب است که هرچقدر میاان به

اشتراک گذاری اطالعات میان اعضای زنجیره تممی یک کاال یا خدمت افاایش یابد میاان
مشارکت و همراری سازمان با تممی کنندگان مواد اولیه و مشتریان و همچنی آگاهی از
نظرات آنها بیشتر میشود و از طر

دیگر مشارکت و همراری درونسازمانی را نیا بیشتر

میکند .روند به اشتراک گذاری اطالعات میان اعضای زنجیره تممی شرکای زنجیره را قادر
میسازد تا با باال بردن اعتماد و تعهد در روابطشان بهتر بتوانند روابطشان با یردیگر را مدیریت
کنند .از طر

دیگر اطالعات به اشتراک گذاشتهشده میان اعضای زنجیره تممی بهرهوری

عملیات را افاایش میدهد و موجب کاهش هاینههای هماهنگی و هاینههای نگهداری
موجودی میشود .تما موارد ذکرشده درنهایت دارای تمریری مثبت بر عملررد زنجیره تممی
می باشند و موجب افاایش عملررد محصوالت نهایی در جلب رضایتمندی مشتری ،افاایش
سرعت تحوی محصوالت نهایی به مشتریان و میاان انعطا پذیری زنجیره تممی میشوند و
هاینههای تولیدی و ضایعات زنجیره تممی تا حد زیادی کاهش مییابند.
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