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 -1استادیار ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2کارشناسی ارشد ،مدیریت کارآفرینی ،گرروه مردیریت ،دانشرکده علروم اداری و اقتصراد ،دانشرگاه
اصفهان ،اصفهان ،ایران.
دریافت1931/11/22 :

پذیرش1901/90/22 :

چکیده
هدف پژوهش :ایجاد سیستم بهرهور و یکپارچهکننده منابع و دسترسی سریع به اطالعات صحیح به یک
مزیت رقابتی برای سازمانها مبدل شده است .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای مراوول رریرد
سیستم برنامهریزی منابع سازمان 2بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین است.
روش پژوهش :جامعه آماری این پژوهش کاربران و کارشناسران واحرد رریرد شررکت وه آهرن
استان اصفهان بود .جمعآوری دادهها برمبنای نمونهگیری هدفمند و با استفاده از پرسشنامه انجرام شرده
است .تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از اجررای پرسشرنامههرا برا اسرتفاده از روش مدزسرازی
معادالت سارتاری و به کمک نرمافرزار  SMART PLS 2.0در دو بخرش مردل انردازهگیرری و بخرش
سارتاری انجام پذیرفت .در بخش اول ویژگیهای فنی پرسشنامه به وسیله شارصهای پایایی ،روایری
همگرا و روایی واگرا مختص  PLSبررسی شرد و اصرالحات الزم صرورت پرذیرفت .در بخرش دوم،
ضرایب سارتاری مدل برای بررسی فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند.
* نویسنده مسئول مقازه:

E-mail: s.jahanyan@ase.ui.ac.ir
)2. Enterprise Resource Planning (ERP
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نتایج :نتایج پژوهش نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار سیستم برنامهریزی منرابع سرازمان برر توسرعه
مدیریت زنجیره تأمین در شرکت وه آهن استان اصفهان است .همچنین تأثیر سره شرارص سیسرتم
برنامهریزی منابع سازمان ،یعنی یکپارچگی ،برنامهریزی توزید و کنترل معنادار بود.
ارزش و اصازت :نتایج به دست آمده از این جهت که با تأکید بر ماوول ررید سیستم برنامرهریرزی
منابع سازمان و اجرای آن در یک محیط واقعی به دسرت آمرده اسرت ،ارزشرمند مریباشرد .همچنرین
یافتههای پژوهش نشان میدهند در صورتی که ماوولهای سیستم بهطور کامل پیاده شده باشرند ،نترایج
حاصل از اجرای آنها و تأثیراتی که برعملکرد زنجیره تأمین دارند ،با پژوهشهای پیشین مطابقت دارد.
واژههای کلیدی :زنجیره تأمین ،برنامهریزی منابع سازمان ،کنترل ،یکپارچگی ،سیستم ررید.

 -1مقدمه
سازگاری با ویژگیهای عصر حاضر مستلزم مدیریت بهینه فعازیتها و فرایندهرا نره در قلمررو
یک سازمان بلکه در کل زنجیرهء تأمین است .همچنین نیاز به سیستمهای اطالعاتی یکپارچه برا
توسعه صنعتی بنگاهها از طریر سیسرتمهرای اطالعراتی شردت پیردا کررده اسرت [ ،1ص.]6
سیستمهای برنامهریزی منابع سازمان ،فرایندها را بهگونهای تغییر میدهند تا قابلیت پاسخگویی
سازمان به نیازهای مشتریان افزایش یپیدا کرده و یکپارچگی عملیراتی برین تمرامی فراینردهای
کسبوکار ایجاد شود [ .]2سیستم برنامهریزی منرابع سرازمان از یرک بانرک اطالعراتی واحرد
تشکیل شده و همه بخشهای سازمان از اطالعات واحد موجود در این بانک اطالعات بهطرور
مشترک استفاده میکنند .منظور از یکپارچگی در این نرمافرزار اسرتفاده اشرتراکی دو یرا تعرداد
بیشتری از برنامههای کاربردی موجود در این سیستمها از اطالعات یکسان میباشد و کراربران
سیستمها این اطالعات یکسان را همواره و در همه این برنامهها مشاهده و مورد اسرتفاده قررار
میدهند [ .]9مطازعات نشان میدهد که توسعه سیستم برنامهریزی منرابع سرازمان تحرت ترأثیر
متغیرهایی از قبیل یکپارچگی ،برنامهریزی توزید و کنتررل بره عنروان عوامرل کلیردی مر ثر برر
موفقیت سیستم برنامهریزی منابع سازمان میباشرند [ .]4از ایرن رو هردف از پرژوهش حاضرر
بررسی نقش سیستم برنامهریزی منابع سازمان بر توسعه مدیریت زنجیرره ترأمین اسرت کره در
ادامه به توضیحاتی در رابطه با متغیرهای پژوهش پردارته میشود.
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 -2ادبیات پژوهش
 -1-2مدیریت زنجیره تأمین
مفهوم زنجیره تأمین نخست در سال  1391به وسیله هوزیان پیشنهاد شد و شرامل مردیریت
همه فرایندها و فعازیت های گوناگونی که برای مشتری نهایی ارزش ایجاد مری کننرد و بره
ایجاد پیوند های کسب و کار باال دستی و پایین دستی قوی تر و بهبود یافته تر کمک می کنند،
می شود [ .]1سازمان ها با استفاده از مدیریت زنجیره تأمین قادر رواهند بود روابط تجاری
رود را با بهینه سازی تبادل اطالعات با همکاران تجاری نظیر تأمین کننردگان مرواد اوزیره،
توزیع کنند گان محصوالت و پیمانکاران حمل و نقرل کراال توسرعه دهنرد ،در ایرن صرورت
سازمان موف رواهد شد تا در زمان بسیار کمتری محصول رود را به بازار عرضه کرده و
زمان توزید و هزینه های اتالفی را پایین آورد [ ،6ج  . ]2مدیریت زنجیره تأمین همچون هر
نظام و رهیافت مدیریتی به نظام سنجش عملکردی در جهرت شناسرایی موفقیرت ،تعیرین
میزان تحق نیازهای مشتری ان ،کمک به سازمان در درک فرایند ها ،کشف دانسته هرایی کره
پیش از این سازمان ها به ظا ن واقف نبوده اند ،به برنامه ریزی نیاز دارد [ .] 2ارزیابی عملکرد
زنجیره تأمین می تواند درک بهتری را از زنجیره تأمین تسهیل کند ،بر رفتار عرامالن ترأثیر
مثبت داشته باشد و عملکرد کلی را بهبود دهد [ .]9همچنین نررم افرزار مردیریت زنجیرره
تأمین جدید ،کاهش هزینه ،عدم اطمینان و ریسک در زنجیره تأمین است و به طور مثبتری
بر سطوح موجودی ،زمان چرره ،فرایندهای تجاری و سرویس های ردمات به مشتری اثر
می گذارد [ .]3این فناوری برای مشتریان امکاناتی را فراهم می کن د تا ح انتخاه فراوانی
داشته باشند و به صورت فزاینده ای به اطالعات دسترسری پیردا کننرد و هردف آن ایجراد
ارزش برای مصرف کننده است .همه این عوامل بر افزایش سودآوری و رقابتی بودن کمک
می کنند .پژوهش ها نشان داده است که فناوری های اطالعراتی و ارتبراطی منرابع حیراتی و
ارزشمندی برای موفقیت شبکه های جهانی زنجیره تأمین می باشرند .تکامرل و تغییرر ایرن
فناوری ها به دزیل اهداف عملکردی نوظهور در سازمان ها و نقش این فنراوری هرا در آنهرا
اجتناه ناپذیرند ]11؛ .[11
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 -2-2سیستم برنامهریزی منابع سازمان
سیستم برنامهریزی منابع سازمان را میتوان به عنوان نرمافزار یکپارچهای تعریف کرد که اجرزا
و یا ماوولهایی برای برنامهریزی توزید ،فروش ،بازاریابی ،توزیع ،حسرابداری ،مردیریت منرابع
انسانی ،مدیریت پرووه ،مدیریت موجودی ،مدیریت ردمات و نگهداری و تعمیرات ،مردیریت
حمل و نقل و بازرگانی ازکترونیک دارند .برنامرهریرزی منرابع سرازمان یرک تفکرر ،فنراوری و
سیستمی برای مدیریت م ثرتر منابع مختلف در یرک سرازمان اسرت کره ایرن مردیریت از راه
یکپارچه کردن تمام فرایندها و در نتیجه باال بردن کارایی سازمان و افرزایش رضرایت مشرتری
انجام میشود .این سیستمها مشخص میکنند کره سرازمان بایرد چگونره کسربوکرار ررود را
براسرا

مردل مرجرع تجربیرات برترر هردایت کنرد [ ،12ص  .]4ابعراد گونراگونی همچرون

یکپارچگی ،برنامهریزی توزید و کنترل به عنوان عوامل تأثیرگذار بر برنامهریزی منرابع سرازمان
در نظر گرفته شدهاند [19؛  ]14همچنین عواملی همچون حمایرت و پشرتیبانی مردیریت عرازی
سازمان ،مشخص بودن اهداف ،مدیریت تغییر و پرووه ،درگیر شدن کارکنران ] [11و همچنرین
جوّ سازمانی ] [16از عوامل اثرگذار بر موفقیت سیستم برنامهریزی منابع سازمان مریباشرند .از
این رو برای سنجش برنامهریزی منابع سازمان در این پژوهش به مهمترین ابعراد ایرن سیسرتم
پردارته میشود.
یکپارچگی از موضوعات اصلی در ادبیات مدیریت زنجیره تأمین است و در ایجراد بسرتری
جهت ثبت و نگهداری داده یا اطالعات واحد ،سازگار و صحیح برای استفاده در سیسرتمهرای
مورد استفاده و یا برطرف کردن نیازهای کسبوکار به کار میرود .نقش یکپارچگی بره عنروان
یک عامرل مهرم در رسریدن بره موفقیرت مریباشرد [12؛ 19؛  .]13ادبیرات زنجیرره ترأمین از
یکپارچگی بیشتر جهت روبهرویی با عدم اطمینان محیطی حمایت میکند ،همچنین یکپارچگی
مجموعهای از فعازیتهای توزیدی سازگار با یکدیگر که در ارتباط متقابرل اهرداف توزیردی را
حمایت میکنند ،تطبی اهداف و سیاستهای توزیدی با نیازهای بازار و نیازهای رقابتی شرکت
با توجه به محدودیتهای محیطی میباشد [.]21
مدیریت و برنامهریزی تقاضا ،مدیریت تأمینکنندگان ،مدیریت زجستیک و فناوری اطالعات
در بهبود عملکرد زنجیره تأمین و سازمان نقش دارند ]21؛ .[22
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موجودی کمتر از سفارش سبب وقفه در رطوط توزید میشود و موجرودی بیشرتر از حرد،
غیر ضروری بوده و سبب تحمیل هزینههای اضافی میشود .سیسرتمهرای برنامرهریرزی منرابع
سازمان از طری گزارشگری سریع و صحیح اطالعات مازی به مازک و داشرتن امکانراتی بررای
اعمال کنترلهای دارلی میتوانند به بهبود نظارت و در واقع اثربخشی کنترلهای دارلی کمک
کنند [ .]21افزایش کنترل بهوسیله مدیریت ارشد بر دادههای مازی در سیستم برنامهریزی منرابع
سازمان ،منجر به افزایش سود میشود .کنترل تالشی در راسرتای کراهش تقلرب و بازگردانردن
یکپارچگی به فرایند گزارشگری مازی بوده است [ .]29در جدول  1نتایج پژوهشهرای پیشرین
بهطور رالصه ارائه شده است.
جدول  1خالصهای از نتایج پژوهشهای پیشین
پژوهش
[24؛]21

[26؛]22

[29؛]23

[]91

[]4

[]91

[]92

نتایج

موضوع
تأثیر پیادهسازی سیستم برنامهریزی منابع
سازمان بر عملکرد سازمان

ماوول مدیریت کیفیت ،مهمترین اثرگذار بر
عملکرد و ماوول کنترل مهمترین پیشبینی
کننده اندازهگیری عملکرد کیفیت

تأثیر مدیریت زنجیره تأمین و سیستم

تأثیر مثبت و معنا دار سیستم برنامه ریزی منابع

برنامهریزی منابع سازمان بر عملکرد

سازمان و مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد و

بنگاه

مزیت رقابتی

بررسی تأثیر سطح یکپارچگی زنجیره
تأمین بر توانمندی رقابتی

در شرکتهای کوچک این فرضیه رد شده وزی
در شرکتهای بزرگ سطح یکپارچگی زنجیره
تأمین باعث افزایش توانمندی رقابتی شده

ارزیابی آثار استقرار سیستم برنامهریزی

استقرار سیستم برنامهریزی منابع سازمان بر

منابع سازمان بر نوآوری سازمان

نوآوری سازمانی تأثیرگذار است.

رابطه بین سیستم برنامهریزی منابع
سازمان و مدیریت زنجیره تأمین

رابطه مثبت و معنادار بین سیستم برنامهریزی
منابع سازمان و مدیریت زنجیره تأمین وجود
دارد.

ارزیابی تأثیر سیستم برنامهریزی منابع

سیستم برنامهریزی منابع سازمان قابلیت

سازمان بر عملکرد عرضهکنندگان

عملکرد عرضهکنندگان را ارتقا میدهد.

تأثیر سیستم برنامهریزی منابع سازمان بر
مدیریت حسابداری سازمانهای ایرانی
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اجرای سیستم برنامهریزی منابع سازمان سطح
استاندارد و کیفیت گزارشها را ارتقا داده و
موجب یکپارچگی بیشتر در سازمان میشود.
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 -9روششناسی پژوهش
 1-9مدل مفهومی پژوهش
مروری بر مبانی نظری پیشین و همچنین مطازعات قبلی مرتبط با این پژوهش ،زمینه الزم بررای
ارائه چارچوه نظری پژوهش را فراهم کرد .بر این اسا

فرضیههای زیر بررای ایرن پرژوهش

در نظر گرفته شده است:
فرضیه اصلی ) :)Haبرنامهریزی منابع سازمان تأثیر معناداری بر مدیریت زنجیره تأمین دارد.
فرضیه فرعی  :) Hb1)1یکپارچگی تأثیر معناداری بر مدیریت زنجیره تأمین دارد.
فرضیه فرعی  :) Hb2)2برنامهریزی توزید تأثیر معناداری بر مدیریت زنجیره تأمین دارد.
فرضیه فرعی  :)Hb3)9کنترل تأثیر معناداری برمدیریت زنجیره تأمین دارد.
با توجه به فرضیههای پژوهش که از مرور مبانی نظری پیشین تدوین شدهاند ،مدل مفهرومی
در شکل  1نشان داده شده است.
Hb2
)(+
)Hb1 (+

مدیریت
زنجیره تامین

Ha
)(+

یکپارچگی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

منابع سازمان

تولید

کنترل
Hb3
)(+

شکل  1مدل مفهومی پژوهش
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 -2-9روش جمعآوری دادهها
پژوهش حاضر براسا

هدف ،کاربردی و برراسرا

چگرونگی گرردآوری دادههرا توصریفی-

همبستگی و نوع دادههای جمعآوری شده کمّی با استفاده از پرسشنامه میباشد .بررای انتخراه
گروهی از افراد به عنوان نمونهای از جامع آماری ،از روش نمونهگیری هدفمنرد اسرتفاده شرده
است (تعداد = .)91برای گرردآوری دادههرا دربراره مبرانی نظرری و ادبیرات موضروع از روش
مطازعات کتابخانهای اسرتفاده شرده اسرت .جردول  2سرازههرای پرسشرنامه همرراه برا تعرداد
شارصهای مربوط به هریک را نشان مریدهرد .در نهایرت تجزیره و تحلیرل دادههرا روی 91
پرسشنامه مقبول انجام شد.
جدول  2سازههای پرسشنامه همراه با تعداد شاخصها مربوط به آن
سازهها

شاخصها

عالمت
اختصاری

پیوستگی جریان اطالعات و مواد بین تأمینکنندگان و شرکتکننده

Q1

هماهنگی درون سازمانی با استفاده از زینکهای ازکترونیکی

Q2

انتقال ازکترونیکی سفارشهای ررید ،فاکتورها و /یا بودجه

Q3

فرایندها برای تبادل دانش بین افراد

Q4

یکپارچهسازی اطالعات میان واحدها

Q5

یکپارچگی برنامههای کاربردی

Q6

بهبود فرایند تصمیمگیری

Q7

حمایت از برنامهریزی ظرفیت توزید

Q8

برنامهریزی

تبادل اطالعات پیشبینی تقاضای بازار

Q9

تولید

برنامهریزی زجستیک از راه توزیع ،حمل و نقل و  /یا امکانات انبارداری

Q10

هماهنگسازی فعازیتهای زجستیک درون سازمانی

Q11

برنامهریزی توزید انعطافپذیر

Q12

کنترل جریانهای مازی

Q13

کنترل جریان کاالها

Q14

متمرکزسازی فعازیتهای مدیریتی

Q15

یکپارچگی

کنترل
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شاخصها

سازهها

عالمت
اختصاری

تعداد رطاها در ورود دادهها

Q16

کیفیت گزارشها

Q17

سیستمهای اطالعاتی پیشرفته برای ردیابی و  /یا انتقال محموزه

Q18

سرعت واکنش به تغییرات

Q19

زمان تحویل سارت

Q20

هزینه پردازش وارانتی /بازگشت

Q21

پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر بازار

Q22

برقراری اطالعات دوجانبه با محیط شامل رقبا ،مشتریان ،سرمایهگذاران رارجی

Q23

مدیریت

انطباق با رصوصیات مشتری

Q24

زنجیره تامین

قابلیت اطمینان تحویل

Q25

زمان پردازش تراکنشها

Q26

تبادل کارامد اطالعات در بین اعضای زنجیره

Q27

انتقال ازکترونیکی سفارشهای ررید ،فاکتورها و  /یا بودجه

Q28

تسریع چرره توسعه محصول جدید و زمان ارائه آن به بازار

Q29

بهرهبرداری از منابع مازی

Q30

 -9-9روش تحلیل دادهها
تحلیل دادهها با استفاده از روش مدزسازی معرادالت سرارتاری برا رویکررد حرداقل مربعرات
جزئی( )PLS -SEMو نرمافزار  Smart PLS 2انجام شد .به این دزیل که روش  PLSنسبت بره
روشهای ازگوسازی معادالت سارتاری مبتنی بر کوواریانس همانند زیزرل ،حساسیت کمترری
نسبت به حجم نمونه و نرمال برودن توزیرع دادههرا دارد .روش حرداقل مربعرات جزئری و یرا
ازگوسازی معادالت سارتاری مبتنی بر واریانس ( )PLSبرای آزمون فرضیهها و ازگوی مفهومی
پژوهش انتخاه شد .در روش  PLSدو ازگو آزمون مریشرود .ازگروی اول بیرونری یرا ازگروی
اندازهگیری که دربرگیرنده س الها و متغیر مکنون مربوطه است و ازگوی دوم درونی یا ازگروی
سارتاری است که دربرگیرنده متغیررهرای مکنرون و روابرط میران آنهرا اسرت [ ،99ص ]111
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(عزیزی و همکاران .)1931 ،در آغازا ازگوی انردازهگیرری برراسرا

تحلیرل روایری و پایرایی

بررسی میشود؛ ازگوی سارتاری با براورد ضزیب مسیر برین متغیرهرا و تعیرین شرارصهرای
برازش ازگو آزمون میشود.

 -4تحلیل دادهها
نتایج مربوط به آمار توصیفی نشان داد که  22درصد از افرراد نمونره را مرردان و  29درصرد را
زنان تشکیل مریدهنرد .از نظرر سرنی  12درصرد از پاسر دهنردگان رده سرنی برین  41-91و
12درصد رده سنی کمتر از  91سال و  91درصد بیشتر از  41سال میباشند 62 .درصد از افراد
نمونه سطح تحصیالت زیسانس و 99درصد کارشناسی ارشد داشتهاند .در نهایت  11درصرد از
پاس دهندگان دارای سابقه اجرایی بین  1تا 11سال بوده اند.

 -1-4مدل اندازهگیری
برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش ضریب آزفای کرونباخ استفاده شده است که اندازه
بیش از  1/2نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه گیرری اسرت [ ،94ص ( ]132مر منی و
قیومی .) 132 :1931 ،همچنین با استفاده از سره شرارص پایرایی ترکیبری( ،1)CRمتوسرط
واریانس استخراج شده ( )AVEو بار عاملی نیز پایایی سازه ها مورد بررسی قررار گرفرت.
شرط برقراری پایایی سازه ها برای ضریب پایایی ترکیبی بزرگ تر از  ، 1/2متوسط واریانس
استخراج شده ( )AVE2بزرگ تر از  1/1و بارعاملی بزرگ تر از  1/4می باشد [ ( ]91فورنل
و الرکر .) 1391 ،9مکنز و همکاران ( ،) 1336مقدار بزرگ تر از  1/4را همچنین برای

AVE

کافی دانسته اند .نتایج مربوط به سه شارص پایرایی ترکیبری AVE ،و آزفرای کرونبراخ در
جدول  9تشریح شده است.

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
3. Fornell & Larcker
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جدول  9پایایی و روایی ابزار اندازهگیری پژوهش
متغیرها

الفای کرونباخ

پایایی ترکیبی ()CR

متوسط واریانس استخراج شده ()AVE

مدیریت زنجیره تأمین

1/212

1/291

1/114

یکپارچگی

1/223

1/991

1/111

برنامهریزی توزید

1/266

1/911

1/131

کنترل

1/294

1/999

1/121

شایان کر است نخست مدل پژوهش با  91پرسش اجرا شد که پرسشهای  22 ،21،26بره
دزیل پایین بودن بارعاملی حذف شدند .با حذف این پرسشها ،مدل دوباره اجرا شد و بارهرای
عاملی قابل قبول استخراج شد .در جدول  4نتایج بارهای عاملی گزارش شده است که نشان از
قابل قبول بودن پایایی سازه دارد.
جدول  4نتایج بارهای عاملی شاخصها
بار عاملی

شاخص

بار عاملی
1/24
1/62
1/63
1/91
1/62
1/91
1/21
1/21
1/64

1/44
1/46
1/14

Q28
Q29
Q30

1/26
1/43
1/12

بار عاملی

شاخص

1/22

Q4
Q5
Q6

1/92
1/62
1/29

Q10
Q11
Q12

1/91
1/49
1/22

Q16
Q17
Q18

1/24
1/29
1/66

Q22
Q23
Q24

1/69
1/69

99

شاخص
Q1
Q2
Q3
Q7
Q8
Q9
Q13
Q14
Q15
Q19
Q20
Q21

یکپارچگی

برنامهریزی توزید

کنترل

مدیریت زنجیره تأمین
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بررسی روایی واگرا نیز با استفاده از روش فورنل و الرکر ارائه شده است .سطح قابل قبرول
روایی واگرا برای هر سازه زمانی است که میزان  AVEبرای هر سازه از واریانس اشتراکی برین
آن سازه و سازههای دیگر (مربع ضریب همبستگی بین سازهها) بیشتر باشد .جدول  ،1ماتریس
فورنل الرکر را نشان میدهد .ازگو در صورتی روایی واگرای قابل قبوزی دارد که اعداد منردرج
در قطر اصلی (جذر ضرایب  AVEهر سازه) از اندازه زیرین رود بیشرتر باشرد [ ،96ص ]94
(داوری و رضازاده.)9 :1932 ،
جدول  5ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی
کنترل

1/211

مدیریت زنجیره تأمین

سازه

برنامهریزی تولید

یکپارچگی

1/216

مدیریت زنجیره تأمین

1/241

1/226

یکپارچگی

1/269

1/169

1/133

برنامهریزی توزید

1/621

1/922

1/412

کنترل

 2-4مدل ساختاری
در ادامه ،رابطه ،علت و معلوزی بین سیستم برنامهریزی منرابع سرازمان و مردیریت زنجیرره
تأمین از راه نرمافزار  Smart PLS 2بررسی شده اسرت .نخسرت بررای آزمرون فرضریه ،اصرلی
پژوهش ،متغیر برنامهریزی منابع سازمان به عنوان سازه ،برونزا و متغیر مدیریت زنجیره ترأمین
به عنوان سازه ،درونزا ترسیم شد .رروجی حاصل از مدل شرامل ضررایب اسرتاندارد شرده و
ضرایب معناداری ( tمقادیر دارل پرانتز) که در شکل  2نشان داده شده است .مقدار  tبزرگترر
از  +1/36نشاندهنده معناداری تأثیر سازهها در آن مسیر بر یکدیگر اسرت کره در ایرن حازرت
فرضیه اصلی پژوهش تأیید میشود .ضرایب استاندارد شده نشاندهنده ،میرزان تبیرین تغییررات
سازهها بهوسیله یکدیگر است که بیان میکند  ./6درصرد از تغییررات متغیرر مردیریت زنجیرره
تأمین از راه سیستم برنامهریزی منابع سازمان تبیین میشود.
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یکپارچگی ()./441

./116
)19/95

مدیریت زنجیره

./1

برنامه ریزی منابع

تامین ()./952

()12/92

سازمان

./619
()25/25

برنامه ریزی تولید
()./245

./611
()22/91
کنترل ()./111

برازش کلی مدل باال براسا

معیار  GOFبررسی شده اسرت کره فرمرول آن در زیرر آمرده

است:
GoF  com  R 2  0 / 45  0 / 55  0 / 5

شکل  2خروجی نرمافزار  PLSبرای آزمودن فرضیه اصلی در حالت ضررایب مسریر و
2
آماره  tبهطوری که  comنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه بوده و  Rنیز مقدار میانگین
2
مقادیر  Rسازه درونزای مدل همراه ابعاد را نشان مریدهرد کره در شرکل  2داررل دایرره و

مربعها نمایش داده شدهاند .با توجه به بیشتر شردن مقردار  GOFاز  ،1/96بررازش کلری مردل
پژوهش تأیید میشود [ ،94ص( ]32داوری و رضازاده.)1932 ،
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بعد از تأیید فرضیه ،اصلی ،نوبت به سنجش فرضیههای فرعی پژوهش میرسرد ،بررای ایرن
کار مدزی متشکل از ابعاد برنامهریزی منابع سازمان بره عنروان سرازههرای بررونزا و مردیریت
زنجیره تأمین به عنوان سازه ،درونزا ترسیم و بهوسیله نررمافرزار اجررا شرده اسرت .رروجری
حاصل از مدل شامل ضرایب استاندارد شده و مقدار ( tمقادیر داررل پرانترز) کره در شرکل 9
نشان داده شده است.
./255

یکپارچگی

()12/1

مدیریت زنجیره تأمین

./149
()22/91

برنامهریزی تولید

./11
()6/91

کنترل

شکل  9خروجی نرمافزار  Smart PLSبرای بررسی فرضیههای فرعی

همان گونه که نمودار نشان میدهد ،مقادیر  tمربوط به ابعاد یکپارچگی ،برنامهریزی توزیرد،
کنترل و بهترتیب برابر با  22/11 ،12/1و  9/11میباشند که نشان از اثرگرذار برودن همره ایرن
ابعاد بر مدیریت زنجیره تأمین دارد.
 -5نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،سیستم برنامهریزی منابع سازمان عامرل مهرم و مر ثر در مردیریت زنجیرره
تأمین شنارته شده است .در این پرژوهش عرالوه برر تأییرد فرضریه ،اصرلی کره ترأثیر سیسرتم
برنامهریزی منابع سازمان بر مدیریت زنجیره تأمین را نشان داد ،فرضیههای فرعری پرژوهش از
قبیل تأثیر یکپارچگی ،برنامهریزی توزید و کنترل بر سیستم برنامهریزی منابع سازمان نیرز تأییرد
شدند .نتایج آزمون فرضیهها در جدول  6آمده است.
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جدول  1نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه

نوع فرضیه

اندازه اثر

مقدار t

وضعیت

برنامهریزی منابع سازمان تأثیر معناداری بر مدیریت زنجیره تأمین دارد.

اصلی

1/6

12/12

تایید

یکپارچگی تأثیر معناداری بر مدیریت زنجیره تأمین دارد.

فرعی

1/211

12/1

تایید

برنامهریزی توزید تأثیر معناداری بر مدیریت زنجیره تأمین دارد.

فرعی

1/649

22/11

تایید

کنترل تأثیر معناداری برمدیریت زنجیره تأمین دارد.

فرعی

1/66

9/11

تایید

با پذیرش فرضیه اصلی مشخص شد که سیسرتم برنامرهریرزی منرابع سرازمان برر مردیریت
زنجیره تأمین اثرگذار بوده است [ .]26نتایج پرژوهش آکرار و همکراران در سرال  2112ترأثیر
معنادار و مثبت سیستم برنامهریزی منابع سازمان و زنجیره تأمین بر عملکرد م ثر را تأیید کررد
[ .]22همچنین اینسه ( )2119نیز با تأیید تأثیر سیستم برنامهریزی منرابع سرازمان برر مردیریت
زنجیره تأمین دستیابی کاربران سازمان به سیستم برنامهریزی منابع سازمان با در نظرر گررفتن 9
بعد کیفیت اطالعات ،اثر سازمانی و اثر فردی را در تقویرت مردیریت زنجیرره ترأمین سرازمان
کلیدی دانستهاند .مطازعات انجام شده بهوسیله جمال ( )2112نشان داد که سیستم برنامهریرزی
منابع سازمان با در نظر گرفتن  1بعد یکپارچگی ،مدیریت مواد ،کنتررل ،برنامرهریرزی توزیرد و
مدیریت جریان کار تأثیر معنادر و مثبت بر عملکرد زنجیره تأمین دارد [.]42
فرضیه فرعی اول پژوهش به تأثیر یکپارچگی بر مدیریت زنجیره تأمین اشاره دارد برا تأییرد
این فرضیه مشخص شد که با وجود یکپارچگی مردیریت زنجیرره ترأمین سرازمان بهبرود پیردا
میکند .نتایج مطازعرات کرآملیرا در سرال  2116نشران داد کره فنراوری اطالعرات و همکراری
سازمانی بر عملکرد زنجیره تأمین تأثیر معنادار و مثبت دارد [ .]49فنرگ در سرال 2111و زرح،
 2114نیز در مطازعات رود به این نتیجه رسیدند که یکپارچگی یک فرایند کنش متقابل کره در
آن شرکتهای موجود در یک زنجیره تأمین به شیوهای مشارکتی با یکدیگر کار میکننرد ،یرک
از عوامل کلیدی م ثر بر موفقیت سیستم برنامرهریرزی منرابع سرازمان مریباشرد [92؛  .]99برا
جمعبندی پژوهشهای قبلی مشخص میشود که یافته به دست آمده از تأیید فرضیه فرعی دوم
این پژوهش با نتایج پژوهشهای آنها همخوانی دارد.
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در فرضیه فرعی دوم تأیید شد که برنامهریزی توزید بر مدیریت زنجیره تأمین تأثیر معنادار و
مثبت دارد .مطازعات انجام شدهای که به مسئله برنامهریرزی توزیرد در زنجیرره ترأمین پردارتره
بودند ،با نتایج این پژوهش همسو هستند [26؛ 93؛  .]41برا تأییرد فرضریه فرعری دوم ،همسرو
بودن نتایج پژوهشهای یاد شده با این پژوهش روشن میشود.
فرضیه سوم پژوهش ،تأثیر کنترل را بر مدیریت زنجیره تأمین تأیید کرد .پژوهش انجام یافته
توسط موریس ]21[ 1با اشاره به نقش سیستم برنامهریزی منابع سازمان در ایجاد کنترل نسربت
به سازمانهای فاقد سیستم برنامهریزی منابع سرازمان احتمرال کمترری دارد کره دچرار ضرعف
کنترل دارلی شوند و در نهایت میتواند به بهبود مدیریت زنجیره تأمین نیز منجر شود .به دزیل
تأیید نقش کنترل بر مدیریت زنجیره تأمین در نتایج پژوهش یاد شده ،نتیجهگیری این پرژوهش
از این نظر با آنها همسو میباشد.
این پژوهش از جهت اینکه تأثیرات سیستم برنامهریزی منابع سازمان را در محیطری واقعری
که ماوولهای سیستم در آن پیادهسازی شده است ،اندازهگیری میکند ،اهمیرت دارد .نترایج بره
دست آمده از این جهت که با تأکید بر ماوول ررید سیستم برنامهریزی منابع سازمان و اجررای
آن در یک محیط واقعی به دست آمده است ،ارزشمند است .همچنین یافتههای پژوهش نشران
میدهند درصورتی که ماوولهای سیستم بهطور کامل پیاده شده باشند ،نتایج حاصل از اجررای
آنها و تأثیراتی که برعملکرد زنجیره تأمین دارند ،با پژوهشهای پیشین مطابقت دارد.
برری کارشناسان معتقدند «به غیر از مقوزه برنامهریزی و کنترل ،مهمترین عامل در مدیریت
اثربخش یک سازمان نحوه برقراری ارتباط بین بخشهای منفک و جدا از هم اسرت .از طرفری
یک مدیر برای دریافت بازروردها و نیز سایر دادهها و اطالعرات مررتبط از تمرام بخرشهرای
سازمان ،نیازمند برقراری ارتباط با آنها است .به این ترتیب ارتباطات و ابزارهای آن نقش بسیار
مهمی در مدیریت م ثر و کارآمد زنجیره تأمین یک سازمان به عهده میگیرد» [ .]41اسرتفاده از
سیستم برنامهریزی منابع سازمان باعث ارتقرای عملکررد مردیریت زنجیرره ترأمین ( )SCMدر
زمینههای مختلف مانند یکپارچگی فرایند کسبوکار دارلی ،افزایش جریان اطالعات در میران
بخشهای مختلف درون سازمان (در مطازعه حاضر ماوول زنجیره تأمین ،سیستم ررید) ،بهبرود
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روابط سازمان با عرضهکنندگان رارج از سرازمان ،مشرتریان و شررکای زنجیرره ترأمین ،بهبرود
کیفیت کاال ،انعطافپذیری و در نهایت کاهش دارایی و هزینههای عملکرد میشود ،به عبرارت
دیگر موفقیت اجرای سیستم برنامهریزی منابع سازمان باعث بهبود عملکررد مردیریت زنجیرره
تأمین میشود و سازمان به مزایای سیستم برنامهریزی منابع مانند دسترسی آسران بره دادههرا و
اطالعات ،بهبود کارایی ،کاهش زمان چرره زنجیره ،کاهش هزینه ،اجتناه از دادهها و عملیات
زاید میشود .با استفاده از امکانات سیستم میتوان اثر فعازیتها را در طول بخشهای مختلرف
سازمان ردیابی کرد و با تکیه بر امکان هماهنگ کردن همه فعازیتها در بخرشهرای مختلرف،
اقدام به برنامهریزی کالن در جهت ایجاد مزایای رقابتی کرد.
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