فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،18تابستان 1392

تأثیر تکنولوژی اطالعات در چابکی زنجیره تأمین شرکتهای پخش و
توزیع دارویی (مطالعه موردی :شرکت پخش دارویی مکناف)
*1

غالمرضا هاشمزاده خوراسگانی

سعید حاجیزاده

2

چکیده
با توجه به تحوالت کسبوکار و لزوم پاسخگويي به نیاز مشتريان ،شرکتها و سازمانها به چابکي در
زنجیره تأمین نیازمندند اين موضوع نه يك مزيت بلکه يك الزام است .شرکتهای توزيع دارويي توجه
چنداني به اين مسائل و ترسیم و توسعه زنجیره تأمین خود ندارند .چابکي ،توانايي پاسخگويي سريع به
تغییرات و عامل اصلي موفقیت و بقای بنگاههای امروزی است .از طرفي فناوری اطالعات نیز ازجمله
عوامل مهم و ضروری دستیابي زنجیره تأمین به چابکي است .زنجیره تأمین چابك زنجیرهای است که
نسبت به بازار بهشدت حساس است و نیازهای مشتريان را دريافته و به تغییرات بهصورت سريع ،ساده و
قابل پیشبیني و با کیفیت باال پاسخ ميدهد .اين تحقیق به دنبال ارزيابي تأثیر تکنولوژی اطالعات بر
چابکي زنجیره تأمین دارويي است .در اين تحقیق مفهوم تکنولوژی اطالعات مطالعه و تأثیر آن بر
متغیرهای چابکي زنجیره تأمین در مورد شرکتهای توزيع و پخش دارويي (مطالعه موردی شرکت مکناف)
موردبررسي قرار گرفت .يافتههای تحقیق نشان از آن دارد که بین فناوری اطالعات و چابکي زنجیره
تأمین ارتباط معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :فناوری اطالعات ،چابکي زنجیره تأمین ،انعطافپذيری ،سرعت و شايستگي زنجیره
تأمین.
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 .1مقدمه

در دهه گذشته غالب شرکتها راهبرد بازسازی و مهندسي مجدد را در پاسخ به چالشها و
تغییرات محیطي انتخاب ميکردند؛ اما امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاينده
پايدار و نامطمئني مواجهند که بهواسطه نوآوریهای فناورانه ،تغییرات محیطهای بازاری و نیازهای
مشتريان شدت يافته است .به عبارتي ميتوان گفت که رويکردها و راهحلهای گذشته ديگر
قابلیت و توانايي برای مقابله با چالشهای سازماني و محیط بیروني معاصر را از دست دادهاند و
بهتر است با رويکردها و ديدگاههای جديدی جايگزين شوند .ازاينرو يکي از راههای پاسخگويي
به عوامل تغییر و تحول سازماني «چابکي» است .درواقع چابکي بهعنوان پارادايم جديدی برای
مهندسي سازمانها و بنگاههای رقابتي است (جعفرنژاد و همکاران.)1386 ،
چابکي ميتواند موفقیت در کسب سود ،سهم بازار و جذب مشتريان در بازارهای رقابتي را به همراه
داشته باشد .برای کسب مزيت رقابتي در محیط متغیر کسبوکار ،شرکتها بايد در راستای
کارآمدی عملیات خود با تأمینکنندگان و مشتريان هم رديف شده و برای نیل به چابکي با يکديگر
مشارکت و همکاری کنند).(Christopher, et al., 2002
زنجیره تأمین چابك طرحهای رقابتي بارزی هستند که درصدد ارج نهادن به مشتريان و
کارکنان برميآيند .لذا يك زنجیره تأمین چابك قادر است تا به طرز شايستهای به تغییراتي پاسخ
دهد که در محیط کاری روی ميدهند ) .(Agarwal A., et al, 2007زنجیره تأمین چابك
زنجیرهای است که نسبت به بازار بهشدت حساس است و نیازهای مشتريان را درمييابد و به
تغییرات بهصورت سريع ،ساده و قابل پیشبیني و با کیفیت باال پاسخ ميدهد (جعفرنژاد و
همکاران .) 1386 ،با توجه به جايگزيني موضوع و مبحث مديريت زنجیره تأمین در تفکرات علوم
مديريتي و مهندسي مرتبط با تولید و خدمات در دوره معاصر و تأثیر نقش اطالعات در
تصمیمگیری های زنجیره تأمین برای بهبود عملکرد ،توجه به نقش ،جايگاه و مباحث مرتبط با
تکنولوژی اطالعاتي و تأثیر آنها ،از اهم امور مرتبط با بهبود عملکرد در چابکي زنجیره تأمین به
شمار ميآيد .اطالعات ،ويژگيهای اطالعات مناسب ،تفکیك آن از اطالعات زائد و غیرمفید،
چگونگي جابجايي و انتقال آن در يك زنجیره تأمین خاص ،سطوح دسترسي ،تسهیالت موردنیاز،
امکانات سختافزاری و نرمافزاری موردنیاز ،روشهای مورداستفاده در انتقال اطالعات و همچنین
سطوح دسترسي به اطالعات ازجمله چالشها و مسائلي است که در تمام سطوح مديريتي و مراحل
مختلف زنجیره تأمین تأثیرگذار و تعیینکننده است (عموزاد مهديرجي و همکاران.)1390 ،
در اين مقاله به ارزيابي تأثیر تکنولوژی اطالعات بر متغیرهای چابکي زنجیره تأمین در مورد
شرکتهای توزيع و پخش دارويي (مطالعه موردی شرکت مکناف) خواهیم پرداخت .در انتها نیز
عوامل مؤثر کشفشده مورد تجزيهوتحلیل قرار خواهند گرفت.

تأثیر تکنولوژی اطالعات در چابکی زنجیره تأمین ...

47

در مجموعه وظايف مديريت ،ارزيابي همواره ،بهعنوان يکي از عملکردها و وظايف مهم
مديريت نوين و حتي مديريت کالسیك مطرح بوده و هست .زماني برنامهريزی و طراحيهای
انجام شده مثمرثمر خواهند بود که بر مبنای يك نظام ارزيابي سنجیده شده و نواقص آن رفع شود.
ارزيابي ،جرياني از بازخورد فعالیتها و مقايسه آنها با معیارهای تعیین شده است که طي آن
واحدها و عوامل انساني از چگونگي عملکرد خود و تأثیر آن در کارايي سازمان و نظرات مسووالن
در مورد نتايج بهدستآمده اطالع کسب ميکنند.
 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
امروزه تکنولوژی و سیستمهای اطالعات بهعنوان يك ابزار مهم و شناختهشده موردپذيرش
واقع شدهاند .توسعه و فراگیرشدن تکنولوژی اطالعات اغلب معادل با کاهش شاخصهای کالن
بهرهوری و سودآوری کمتر در هر دو بخش صنعت و خدمات بوده است (فتحیان.)1385 ،
زنجیره تأمین زنجیرهای مشتمل بر تمام فعالیتهای مرتبط با جريان تبديل کاال از مرحله مواد
خام تا تحويل به مصرفکننده نهايي و همچنین جريانهای اطالعاتي مرتبط با آن است ( Doty,
.)et al, 2004
بهعبارتديگر زنجیره تأمین يك سیستم يکپارچه از فرآيندهای مرتبط به هم است که اين
فرآيندها بهمنظور دستیابي به مواد و قطعات موردنیاز ،تبديل مواد اولیه به محصول ،ارزشگذاری
محصوالت ،توزيع محصوالت به مشتريان ،سادهسازی انتقال اطالعات بین اجزای زنجیره (مشتمل
بر تأمینکنندگان ،توزيعکنندگان ،واسطهها ،خردهفروشها و مشتريان) بهکار گرفته ميشوند
(سلطاني .)1389 ،هدف اصلي اين زنجیره کاهش هزينه ،افزايش اثربخشي و کارايي و بهطورکلي
افزايش سود برای تمام ذينفعان خود است ).)Goldratt, 1984
زنجیره تأمین شامل همه مراحلي ست که بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم در تحقق خواسته
مشتری دخالت دارند .زنجیره تأمین تنها شامل تولیدکننده و تأمینکننده نیست بلکه حملونقل
کنندگان ،انبارها ،خردهفروشان و حتي خود مشتريان را نیز در برميگیرد (.)Chopra,et al., 2003
برخي از اين فعالیتها شامل توسعه محصول جديد ،بازاريابي ،عملیات ،توزيع ،امور مالي و خدمات
به مشتريان هستند (عموزاد مهديرجي و همکاران .)1390 ،مفهوم چابکي از دو عامل اصلي:
پاسخگويي به تغییرات (پیشبینيشده يا غیرمنتظره) بهصورتي مناسب و در زمان مناسب و
بهرهبرداری از اين تغییرات و تبديل نمودن آنها به فرصت تشکیل شده است ( Sharifi, et al,
 .)2000بهاينترتیب ،چابکي ،پاسخي در سطح کل بنگاه به محیط متغیر و بسیار رقابتي است که از
چهار اصل اساسي شامل :اقناع مشتری ،کنترل تغییر و عدم قطعیت ،باال بردن توانايي منابع انساني
و مشارکت برای رقابت پیروی ميکند ( .)Van Hoek, et al, 2001از نظر لو و ديگران توانايي
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پاسخگويي سريع به تغییرات بازار چابکي خوانده ميشود که بهعنوان جزء کلیدی در موفقیت و
بقای بنگاهها در بازار تعريف شده است ) .(Lou, et al, 2004سوافورد و ديگران چابکي زنجیره
تأمین را قابلیت زنجیره تأمین در انطباق يا پاسخگويي سريع به محیط متغیر بازار تعريف نمودهاند.
چارچوب در نظر گرفتهشده توسط سوافورد و ديگران ،رويکردی فرآيند محور ،نسبت به زنجیره
تأمین سازمان دارد که از سه فرآيند کلیدی منبع يابي/تدارکات ،ساخت و توزيع /لجستیك تشکیل
شده است ).(Swafford, et al, 2006
لین و همکاران ( )2006مدل مفهومي زنجیره تأمین چابك را بر اساس ادبیات موضوع ارائه
دادند .در اين مدل مفهومي به ابعاد و مؤلفهای چابکي زنجیره تأمین مانند محركها ،تواناييها،
توانمندسازها و اهداف چابکي پرداخته شده است .وان هوك ( )2005پس از تحقیقات متعدد سه
ويژگي عملیات زنجیره تأمین برای چابك شدن را ارائه ميکند:
ـ مديريت و بهرهگیری از نوسانات و انحرافها؛
ـ پاسخگويي سريع؛
ـ پاسخگويي واحد و در حجم کوچك.
بهاينترتیب چابکي را ميتوان "مفهومي مديريتي در رابطه با پاسخگويي به بازارهای متالطم
و پويا و تقاضاهای مشتريان" توصیف نمود .درواقع ،چابکي نهتنها در ارتباط با پاسخگويي به
مشتری است که با بهرهبرداری و کسب مزيت از تغییرات ،نیز مرتبط است .برای پاسخگويي،
شرکتها بايد در چندين حوزه مثل ،توسعه محصول ،ساخت و لجستیك دارای قابلیتهای منعطف
باشند). (Baker, 2008
زنجیره تأمین چابك شامل شرکتهايي ميشود که از نظر قانوني از يکديگر جدا هستند ولي از
نظر عملیاتي به يکديگر وابستهاند .ازجمله اين شرکتها ،تأمینکنندگان ،طراحان ،تولیدکنندگان و
مراکز توزيع را ميتوان نام برد .اين شرکتها توسط جريان رو به جلوی مواد و جريان بازخوردی
اطالعات به يکديگر پیوند مييابند ()M.Jafari, 2009؛ زنجیره تأمین چابك بر ارتقای
انطباقپذيری و انعطافپذيری تأکید دارد و دارای قابلیت پاسخگويي و عکسالعمل سريع و مؤثر به
بازارهای متغیر است () .Lin CT et al., 2006زنجیره تأمین چابك ساختار سازماني خطي سنتي
را کنار ميگذارد و با استفاده از تکنولوژی شبکهيي ،گروهي از بنگاهها را شکل ميدهد .با اين کار
فاصله زماني تحويل به بازار کاهش مييابد .چابکي زنجیره تأمین سازمان امکان ايجاد موقعیتي
رقابتيتر برای بنگاه را به وجود ميآورد و از همین رو آن را قادر ميسازد با سرعت بیشتر و
اثربخشتر به تغییرات بازار و ساير عدم قطعیتها واکنش نشان دهد .بعالوه ،بنگاههايي که دارای
فرآيندهای زنجیره تأمین چابك هستند نسبت به بازار حساستر بوده ،قابلیت بیشتری برای همساز
کردن عرضه با تقاضا دارند و قادر به رسیدن به چرخههای زماني کوتاهتری نیز هستند .با در نظر
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داشتن اين امر که چابکي در زنجیره تأمین سازمان مستقیماً بر تولید محصوالتي نوآورانه و تحويل
آنها به مشتريان اثر ميگذارد ،ميتوان به اين نتیجه رسید که چابکي زنجیره تأمین عاملي حیاتي
است که بر رقابتپذيری کل تأثیر دارد ) .(Lou, et al, 2004يك مؤلفه مهم چابکي سازمان،
چابکي در زنجیره تأمین آن است که موجب کاهش کل زمان زنجیره تأمین ميشود.
درويش و جعفرنژاد ( ،)1388در مقالهيي با عنوان «ارزيابي و سنجش چابکي در زنجیره تأمین»
(يك مطالعه موردی) ،با در نظر گرفتن شاخصهای انعطافپذيری ،پاسخگويي ،سرعت و
شايستگي بهعنوان شاخصهای اصلي ،چابکي يك زنجیره تأمین را سنجیده و به شناسايي عوامل
محدودکننده چابکي در زنجیره تأمین پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که در بسیاری از بازارها
تغییر و آشفتگي به جزء الينفك کسبوکار تبديل شده است .بهاينترتیب ،مديران زنجیرههای
تأمین بايد عدم قطعیت را قبول کنند و درعینحال برای هماهنگ ساختن عرضه و تقاضا با
هزينهای قابلقبول ،استراتژی مناسبي را سازماندهي و توسعه دهند .از نظر عملي هیچ روشي
برای طراحي ،اجرا و ارزيابي زنجیرههای تأمین چابك وجود ندارد که محققان و کاربران بهطور
کامل آن را قبول داشته باشند.
جعفرنژاد و همکاران ( ،)1388در مقالهای بهعنوان ارائه روشي برای اندازهگیری چابکي زنجیره
تأمین با استفاده از ترکیب تئوری گراف ،رويکرد ماتريسي ،منطق فازی به ارائه تکنیکي برای
اندازهگیری چابکي زنجیره تأمین پرداختند ،اين تکنیك ترکیبي از تئوری گراف و رويکرد ماتريسي
با منطق فازی و مدلسازی ساختاريافته مفهومي بود .تکنیك مذکور در يك مطالعه موردی به
کار گرفته شد و موانع اصلي چابکي زنجیره تأمین شناسايي کردند.
ابراهیمنژاد و امامي  ،1389 ،در مقالهای با عنوان اندازهگیری چابکي سازمانهای تولیدی ابتدا
يك مدل مفهومي پويا ارائه و سپس از آن بهعنوان يك راهحل ممکن برای اندازهگیری چابکي
استفاده کردهاند .همواره در فرآيند ارزيابي چابکي سازمانهای تولیدی ،تعريف مقیاس و ابزاری
برای اندازهگیری چابکي به جهت ابهام ذاتي و چندمعیارهبودن بحث تولید چابك ،با مشکل روبهرو
بوده است .با توجه به نیاز صنعت برای محاسبه میزان چابکي درون سازماني ،اطالعات کمّي
مربوط به پارامترهای چابکي درون سازمانها در قالب شش گروه بازار :تولید ،مديريت زنجیره
تأمین ،فناوری اطالعات ،منابع انساني و فرآيندهای درون سازمان گردآوریشده ،بهعنوان
ورودیهای مسأله اندازهگیری ،در نظر گرفته شدهاند .مقادير کمّي اين پارامترهای چابکي ،توسط
قوانین شرطي منطق فازی و به کمك متغیرهای زباني ،تجزيهوتحلیل ميشوند و خروجي موردنظر
با تلفیق دانش متخصصان به کمك پايگاه قواعد فازی و استنتاج فازی به دست ميآيد سپس با
فازیزدايي ،مقدار عددی هر يك از اجزای اصلي چابکي و چابکي ادغامي کل سازمان محاسبه
ميشود.
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 .3روششناسی تحقیق

اين پژوهش از نوع پژوهش میداني پیمايشي است؛ زيرا کنترل متغیرها در اختیار محقق نبوده
است .از نظر هدف از نوع کاربردی است زيرا رابطه بین تأثیر تکنولوژی اطالعات بر چابکي
شرکتهای پخش دارويي سنجش شده است .از نوع ماهیت کاری ،همبستگي است چون صرفاً
رابطه بین متغیرها ارزيابي شده است .در اين تحقیق برای بخشهای نظری و ادبیات موضوع از
روش کتابخانهيي که شامل کتب ،مقاالت ،اسناد و مدارك و سايتهای معتبر و مرتبط اينترنتي
استفاده شده است .برای جمعآوری دادههای مربوط به آزمون فرضیات پژوهش ،پرسشنامه تهیه و
در بین مديران سازمانهای جامعه آماری تحقیق توزيع گرديد و درنهايت يافتههای بهدستآمده از
پرسشنامه با استفاده از روش همبستگي پارامتری پیرسون مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت.
در اين مقاله بر اساس ادبیات تحقیق و با استفاده از مدل مفهومي زنجیره تأمین چابك ،لین و
همکاران مؤلفهها و شاخصهای اصلي چابکي ،پاسخگويي ،انعطافپذيری ،سرعت و شايستگي،
مورداستفاده و آزمون قرار خواهد گرفت.
جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش :جامعه آماری اين پژوهش را کلیه کارشناسان و مديران
باتجربه و مطلع در حوزه موضوع تحقیق تشکیل دادهاند .از بین مديران و کارشناسان مطلع
شرکت مذکور برای تحقق اهداف تحقیق و پاسخ به سؤاالت ،بهصورت تصادفي نمونهگیری به
عمل آمد .روش نمونهگیری در اين پژوهش تصادفي طبقهای است .پس از استخراج اطالعات
رسمي اعضای جامعه مشخص شد تعداد افرادی که واجد شرايط پاسخگويي به سؤاالت پژوهش
بودند ،در کل زنجیره تأمین شرکت مکتاف حدود  80نفر تعیین شد.
ازاينرو ازآنجاکه نمونهگیری از جامعه محدود صورت گرفته و سؤاالت ابزار تحقیق چند
ارزشي با مقیاس ترتیبي بودند ،در سطح اطمینان  95درصد و حدود اطمینان  0/05با احتیاط باال
بر اساس رابطه زير حجم نمونه موردنیاز به دست آمد (آذر و همکاران .)1385 ،برای تعیین حجم
نمونه مناسب از جامعه معرفي شده و جهت اطمینان از صحت يافتههای پژوهش از فرمول
«کوکران» با شرايط ذکرشده در ذيل فرمول استفاده شده است.
فرمول شماره  :1فرمول محاسبه حجم نمونه به روش کوکران
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در فرمول فوق  = Nتعداد اعضای جامعه ( = n ،)80تعداد اعضای نمونه = P ،درصد همگوني
پاسخها ( = ε ،)%50دقت برآورد ( = α ،)%05درصد معناداری ( )%5و  = Zمقدار توزيـع نرمـال در
سطح اطمینان  )1/96( 1-αکه با جايگزيني مقادير فوق ،حجم نمونه مناسب برای انجام پـژوهش
 67نفر خواهد بود که از طريق نمونهگیری تصادفي ساده انتخاب شده است.

 :Pنسبت موفقیت (ازآنجاکه معلوم نیست ،برابر  0/5گرفته ميشود که به ازای آن حجم نمونه به
حداکثر ممکن خود افزايش مييابد).
 :پارامتر تعیین حدود اطمینان موردنظر که با احتیاط باال و بر اساس تحقیقات مشابه معادل
 0/05در نظر گرفته شده است.
روش گردآوری اطالعات :ازآنجاکه در اين پژوهش از طريق روش پیمايشـي درصـدد بررسـي
تأثیر تکنولوژی اطالعات در چابکي شرکتهای پخش دارويي بوديم از روشهای مطالعات نظـری
(کتابخانهيي) به طور عمده برای مطالعه ادبیـات موضـوع و بررسـي پیشـینه پـژوهش ،مطالعـات و
ديدگاه هايي که راجع به موضوع موردپژوهش و نیز برای ايجاد چارچوبي مناسـب جهـت بررسـي و
شناخت هر چه جامعتر زوايای چابکي و تکنولوژی و رابطه آنها با يکـديگر و همچنـین از طريـق
روش های میداني در سطح شرکت پخش مکتاف با استفاده از پرسشنامه برای گردآوری اطالعـات
موردنیاز استفاده شد.
برای اين پژوهش دو پرسشنامه طراحي شد که يك پرسشنامه مربوط به چابکي و حاوی 31
سؤال و پرسشنامه ديگر مربوط به مشتری تکنولوژی اطالعات (شرکت دارويي مکتاف) و حاوی
 10سؤال بهصورت بسته (گزينهيي) بود .سؤاالت پرسشنامه چابکي به چهار بخش کلي تقسیم
گرديد بخش اول مربوط به پاسخگويي و شامل  9سؤال ،بخش دوم مربوط به شايستگي و شامل
 11سؤال ،بخش سوم مربوط به انعطافپذيری و شامل  3سؤال و بخش چهارم مربوط بهسرعت
و شامل  8سؤال که کلیه سؤاالت در مقیاس فاصلهيي و طیف لیکرت تهیه شده بودند.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات :پس از مشخص کردن متغیرهای چابکي و تکنولوژی اطالعـات
برای تجزيهوتحلیل اطالعات بهدست آمده از آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد ،از آمار توصیفي
برای توصیف دادهها و از آمار استنباطي در ابتدا ،با استفاده از آزمونهای کلموگروف اسمیرنوف بـه
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بررسي توزيع داده ها و در ادامه ،از طريق روش همبستگي پارامتری پیرسون به بررسي رابطه بـین
آنها و باالخره برای بررسي نرمال بودن توزيع جامعـه از آزمـون کلمـوگروف اسـمیرنوف اسـتفاده
گرديد.
سؤاالت پژوهش :پژوهش حاضر درصدد پاسخ به سؤاالت اصلي و فرعي زير است:
سؤال اصلی :تکنولوژی اطالعات چه تأثیری بر چابکي زنجیره تأمین شرکتهای پخش دارويي
دارد؟
سؤاالت فرعی

 .1تکنولوژی اطالعات چه تأثیری بر پاسخگويي زنجیره تأمین شرکتهای دارويي دارد؟
 .2تکنولوژی اطالعات چه تأثیری بر سرعت زنجیره تأمین شرکتهای دارويي دارد؟
 .3تکنولوژی اطالعات چه تأثیری بر انعطافپذيری زنجیره تأمین شرکتهای دارويي دارد؟
 .4تکنولوژی اطالعات چه تأثیری بر شايستگي زنجیره تأمین شرکتهای دارويي دارد؟
فرضیات پژوهش :فرضیههای اصلي و فرعي پژوهش بهقرار زير تبیین شده است:
فرضیه اصلی :بین تکنولوژی اطالعات و چابکي زنجیره تأمین شرکتهای پخش دارويي ارتباط
معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی

 .1بین تکنولوژی اطالعات و پاسخگويي زنجیره تأمین شرکتهای پخش دارويي ارتباط معناداری
وجود دارد.
 .2بین تکنولوژی اطالعات و سرعت زنجیره تأمین شرکتهای پخش دارويي ارتباط معناداری
وجود دارد.
 .3بین تکنولوژی اطالعات و انعطافپذيری زنجیره تأمین شرکتهای پخش دارويي ارتباط
معناداری وجود دارد.
 .4بین تکنولوژی اطالعات و شايستگي زنجیره تأمین شرکتهای پخش دارويي ارتباط معناداری
وجود دارد.
اهداف پژوهش :با توجه به جايگزيني موضوع و مبحث مديريت زنجیره تأمین در تفکرات علوم
مديريتي و مهندسي مرتبط با تولید و خدمات در دوره معاصر و همچنین تأثیر نقش اطالعات در
تصمیمگیریهای زنجیره تأمین بهمنظور بهبود عملکرد ،توجه به نقش ،جايگاه و مباحث مرتبط با
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تکنولوژی اطالعاتي و تأثیر آنها بر زنجیره تأمین ضرورت دارد .اهداف خاص اين تحقیق به دو
دسته اصلي و فرعي تقسیم ميشود.
هدف اصلی :يافتن رابطه تکنولوژی اطالعات با چابکي زنجیره تأمین در شرکتهای پخش
دارويي.
اهداف فرعی

 .1بررسي رابطه تکنولوژی اطالعات و سرعت؛
 .2بررسي رابطه تکنولوژی اطالعات و شايستگي؛
 .3بررسي رابطه تکنولوژی اطالعات و انعطافپذيری؛
 .4بررسي رابطه تکنولوژی اطالعات و پاسخگويي.
روایی و پایایی :برای به دست آوردن روايي آزمون در اين پژوهش با بهـرهگیـری از نظـرات و
راهنماييهای استادان دانشگاه و خبرگان سؤاالت آزمون موردبررسي قـرار گرفـت و ابهامـات آن
برطرف گرديد که اين امر بیانگر روايي محتوايي قابلقبول آزمون است.
يکي از روشهای آزمودن پايايي داخلي پرسشنامه ،آلفای کرونباخ 1است .میزان اعتبار پرسشنامه با
استفاده از نرمافزار  SPSS 19برای پرسشنامههای اين مقاله به ترتیب زير است و اعتبار باالی
پرسشنامه به تأيید رسید.
مقدار ضريب آلفای کرونباخ برای دو پرسشنامه به ترتیب برابر  0/77و  0/72بهدستآمده که
بیانگر ثبات و همساني دروني پرسشنامهها است.
جدول  :1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مربوط به چابکی
ضریب آلفای کرونباخ

تعداد سؤاالت
31

0/771

جدول  :2ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مربوط به تکنولوژی
تعداد سؤاالت
10

ضریب آلفای کرونباخ
0/72

1. Cronbach 's Alpha

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،18سال پنجم ،تابستان 1392

54

 .4یافتههای تحقیق

بر اساس ادبیات تحقیق و با استفاده از مدل مفهومي زنجیره تأمین چابك ،لین و همکاران
مؤلفهها و شاخصهای اصلي چابکي ،پاسخگويي ،انعطافپذيری ،سرعت و شايستگي ،مورداستفاده
و آزمون قرار گرفت؛ که اين شاخصها در جدول شماره  1-3نشان داده شده است (درويش،
.)1388
جدول  :3شاخصهای استخراجشده چابکی زنجیره تأمین
شاخص اصلی

پاسخگويي

شايستگي

انعطافپذيری

سرعت

تعریف

 احساس ،درك و پیشبینيتغییرات
 عکسالعمل آني به تغیرات -امکان بهرهبرداری از تغییر

 چشمانداز استراتژيك تکنولوژی مناسبکیفیت محصول  /خدمات مديريت تغییر نیروی انساني شايسته،قوی ،دارای دانش
 -همکاری

زیر شاخصها
 -1-1معرفي طرحهای جديد ارايه خدمات
 -2-1کیفیت ارايه خدمات پس از فروش
 -3-1ارايه خدمات متناسب با نیاز مشتری
 -4-1ارتقا تعامل و يا روابط با مشتريان
 -5-1توان پاسخگويي سريع به تقاضای مشتريان
 -6-1معرفي سريع محصول جديد به بازار
 -7-1هزينه ارايه خدمات
 -8-1تأمین منابع مالي و اعتبارات
-9-1برخورداری از جريان نقدينگي مناسب
 -1-2حمايت مديريت از ارايه خدمات چابك
 -2-2بهرهمندی از دانش فني روز و مناسب
 -3-2آمادهبهکار بودن تجهیزات و ماشینآالت
 -4-2روابط مبتني بر اعتماد
 -5-2حفظ شرکای استراتژيك
 -6-2ساختارهای مشوق نوآوری
 -7-2توانايي فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلي
-8-2قابلیت تحقیقات برای شناسايي نیازهای جديد
-9-2داشتن کارکنان با روحیه و انگیزه باال
 -10-2آشنايي کارکنان با دانش موردنیاز فناوری
 -11-2داشتن خطمشيها و سیاستهای کالن

انعطافپذيری در حجممحصول
 انعطافپذيری کارکنان -انعطافپذيری سازماني

 -1-3عکسالعمل سريع به رويدادهای پیشبینينشده
 -2-3ايجاد تمايز محصوالت در زنجیره تأمین
 -3-3توانايي زنجیره در تجديد ساختار همگام تغییرات

سرعت در معرفي محصولجديد به بازار
 سرعت و بهموقع بودنحمل محصوالت يا خدمات
 -سرعت در انجام عملیات

 -1-4دسترسي سريع به اطالعات بازار و رقبا
 -2-4استفاده از سیستمهای نوين جهت ثبت و حفظ اطالعات
 -3-4دسترسي سريع به اطالعات در طول زنجیره
 -4-4ارتباطات مجازی
 -5-4سرعت کشف بازارهای جديد
 -6-4استفاده از نرمافزارهای تخصصي
 -7-4سهولت دسترسي به منابع برای تصمیمگیری سريع
 -8-4توسعه سهم بازار
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تحلیل نتایج و آزمون فرضيیههيا :آزمـون همبسـتگي ( :)Correlateبـرای بررسـي هريـك از
فرضیهها آزمون بهصورت زير است:
H0: ρ=0

عوامل موردبررسي ارتباط معناداری ندارند.
عوامل موردبررسي ارتباط معناداری دارند.

H1: ρ≠0

برای بررسي میزان ارتباط و همبستگي بین اين دو فاکتور از آزمون همبستگي پارامتری
پیرسون استفاده شد.
جدول  :4نتایج آماری فرضیههای تحقیق
فرضیه
فرضیه اصلي
فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4

میزان

ضریب

متغیر

متغیر

مستقل
تکنولوژی
اطالعات
تکنولوژی
اطالعات
تکنولوژی
اطالعات
تکنولوژی
اطالعات
تکنولوژی
اطالعات

وابسته

pvalue

همبستگی

خطا

 H0رد ميشود

چابکي

0/033

0/05

0/261

پاسخگويي

0/01

0/05

0/197

 H0رد ميشود

سرعت

0/02

0/05

0/159

 H0رد ميشود

انعطافپذيری

0/041

0/05

0/145

 H0رد ميشود

شايستگي

0/043

0/05

0/214

 H0رد ميشود

نتیجه آزمون

فرض اصلی :برای آزمون فرضیه اصلي از آزمون همبستگي پارامتری پیرسون استفاده شده است.
در اين آزمون مقدار  P-Value=0.033کوچكتر از  0/05است آزمون برابری میانگین با عدد 3
در سطح معناداری  0/05رد شده است .عالمت مثبت همبستگي برابر  0/261نشان ميدهد که
بین تکنولوژی اطالعات و چابکي زنجیره تأمین شرکتهای پخش دارويي ارتباط معناداری مثبتي
وجود دارد.
فرض  :1مقدار  P-Value=0.01کوچكتر از  )Sig =0.01<0.05( 0/05به دست آمد بنابراين
فرض  H0در سطح معناداری  0/05رد شده است .عالمت مثبت همبستگي برابر  0/197نشان
ميدهد که بین تکنولوژی اطالعات و پاسخگويي ارتباط معناداری مثبتي وجود دارد.
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فرض  :2با توجه به مقدار  P-Value =0.02که کوچكتر از  )Sig =0.02<0.05( 0/05است
فرض  H0در سطح معناداری  0/05رد شده است .عالمت مثبت همبستگي برابر  0/159نشان
ميدهد که با اطمینان  95درصد فرضیه دوم تأيید ميگردد .بهعبارتديگر "بین تکنولوژی
اطالعات و سرعت ارتباط معناداری وجود دارد".
فرض  :3با توجه به نتايج و مقدار خطای آزمون ( )sig=0.041<0.05فرض  H0در سطح
معناداری  0/05رد شده است .عالمت مثبت همبستگي برابر  0/145نشان ميدهد که بین
تکنولوژی اطالعات و انعطافپذيری ارتباط معناداری مثبتي وجود دارد
فرض  :4با توجه به نتايج و مقدار ( )Sig. = 0043 <.05فرض  H0در سطح معناداری  0/05رد
شده است .عالمت مثبت همبستگي برابر  0/214نشان ميدهد که میانگین از  3بزرگتر است و
با اطمینان  95درصد فرضیه چهارم تأيید ميگردد؛ يعني "تکنولوژی اطالعات و شايستگي ارتباط
معناداری وجود دارد".
در هر حال نتايج نشان ميدهند که بین تکنولوژی اطالعات و چابکي زنجیره تأمین
شرکتهای پخش دارويي ارتباط معناداری مثبتي وجود دارد و در بلندمدت موجب افزايش
سودآوری اين شرکتها است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به اثبات و پذيرفته شدن فرضیه اصلي تحقیق لزوم توجه به فرهنگسازی و نهادينه
کردن مديريت دانش و تخصصهای الزم در شرکت پخش دارويي مکتاف و نیز بهکارگیری
نیروی انساني ماهر و متخصص و همچنین ايجاد امکانات سختافزاری و خدماتي برای جلب
رضايت مشتريان شرکت جهت چابکي شرکت پخش دارويي مکناف با توجه به فرضیه اصلي و
فرضیه يك تحقیق بسیار حائز اهمیت است و نیز با توجه به پذيرفته شدن فرضیه شماره دو مبني
بر ارتباط بین تکنولوژی اطالعات و سرعت ارتباط استفاده از سیستمهای نوين جهت ثبت و حفظ
اطالعات شرکت ،دسترسي سريع به اطالعات در طول زنجیره تأمین و استفاده از نرمافزارهای
تخصصي و تسهیالت منابع برای تصمیمگیری سريع و توسعه سهم بازار شرکت بسیار مهم
هستند.
فراهم کردن امکانات و خدمات ويژه برای مشتريان خاص شرکت ،استقرار تکنولوژی و ايجاد
تمايز محصوالت در زنجیره تأمین ،افزايش کامپیوتر و سرعت اينترنت برای انعطافپذيری بیشتر و

تأثیر تکنولوژی اطالعات در چابکی زنجیره تأمین ...
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عکسالعمل سريع به رويدادهای پیشبینينشده بهعنوان جنبههای تکنولوژی بر انعطافپذيری
زنجیره تأمین بهعنوان يکي از ابعاد چابکي زنجیره تأمین مؤثر است.
توجه به گزينش کارکنان بر اساس شايستگيهای فني ،رفتاری ،توانمندی و تحصیالت
کارکنان ،بهرهمندی از دانش فني روز و مناسب و آمادهبهکار بودن تجهیزات و ماشینآالت ،ايجاد
تناسب میان تعداد نیروی کار و حجم کارها ،داشتن خطمشيها و سیاستهای کالن و حفظ
شرکای استراتژيك با تأثیر بر شايستگيهای شرکت بر چابکي زنجیره تأمین بسیار اثرگذارند.
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