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مواد ،تجهيزات ،تسهيالت و تأمينكنندگاني از سازمانهای دیگر

بیپایه برای اعضای زنجیره تأمین مضر است .یکی از پیامدهای

هستند؛ در نتیجه عملكرد يك سازمان تحت تأثیر فعاليتهـاي

تسهیم اطالعات نارسا ،بروز پدیدۀ "اثر شالق چرمی" است که

سـاير سـازمانهـايي كـه تـشكيل زنجيرۀ تأمين ميدهند ،قرار

به مفهوم بزرگشدن نوسانات تقاضاي مشتري به ترتیب از

ميگيرد .رمز بقاي سازمانهـاي امـروزي در درك و شناخت نياز

خردهفروش تا تولیدکننده و تأمینکننده میباشد .یکی از علل

مشتريان و پاسخگويي سريع به اين نيازها نهفته است .كارايي و

عمده این اثر میتواند نداشتن اطالعات مربوط به تقاضاي مشتري

اثربخشي هـر سـازماني ،حاصـل عملكرد مديريت و ساختار زنجيره

نهایی و تصمیمگیري هر عضو زنجیره بر اساس اطالعات رسیده

تأمين آن سازمان است .زنجيرة تأمين شامل تمامي فعاليتهاي

از عضو پایین دستی خود باشد[ .]6بنابراین ،تأمینکنندگان به

مرتبط بـا جريـان و مبادلـه كاالهـا و خـدمات ،از مرحلة مادۀ خام

شدت بر اطالعات فروشندگان متکی هستند؛ چرا که فروشندگان

اوليه تا مرحلة محصول نهايي قابل مصرف توسط مشتري است.

به طور مستقیم هم با رقبایشان و هم با مشتریان نهایی در تعاملند.

ايـن نقـل و انتقاالت عالوه بر جريان مواد ،شامل جريان اطالعات

اطالعات به اشتراک گذاشتهشده محور همکاری است .کیفیت

و مالي نيـز مـيشـود[.]1

فرآیند تسهیم اطالعات درون سازمانی هم به طور تجربی بر پایۀ

سازمان برای به دست آوردن منابع مختلف به محیط خود

موفقیت شرکا و قراردادها استوار است[.]8

وابسته است ،با این حال تا زمانی که جریان منابع مورد نیاز پایدار

ادراک اعضای کانال از عدم قطعیت ،و تعهد آنها به قرارداد و

و مطمئن است ،وابستگی یک نگرانی جدی نیست .مشکالت زمانی

تسهیم اطالعات ،همه تحت تأثیر نیروهای نهادی( )3هستند .محیط

به وجود میآیند که جریان منابع نامطمئن باشند .به طور خاص ،دو

نهادی به فرآیندهای نهادینه کردن و نهادهای متناظر ،و همچنین

نوع عدم قطعیت وجود دارد ،عدم قطعیت های محیطی و رفتاری.

سازوکار اثری که مربوط به مشروعیت قانونی در یک زمینۀ

تعدادی از پژوهشگران مبتنی بر مطالعات هزینۀ مبادله()TCE()1

اجتماعی خاص است اشاره دارد[ .]9محیط نهادی متشکل است از:

این عدم قطعیتها و پیامدهای آن را در کانالهای بازاریابی بررسی

 )1نهادها و مؤسسات نظارتی (مانند قوانین) )2 ،نهادهای هنجاری

کردهاند[]4،2،3

(مانند صنعت) )3 ،نهادهای فرهنگی -شناختی .نهادهای نظارتی،

عدم قطعیت محیطی ،کار را برای شرکتها در جهت پیادهسازی

هنجاری و شناختی ازجمله عوامل اثرگذار هستند که بر همکاری

تغییرات درون سازمانی ،و یا برای اجرای توافقنامههای آنها با

و عملکرد اعضای کانال تأثیر میگذارند .پژوهشگران بازاریابی نیز

شرکای تجاری شان سخت میکند .برای شرکتهایی که با عدم

توجه فزایندهای به اثرات محیط سازمانی بر روابط درون سازمانی

قطعیت محیطی مواجه هستند ،نگرانی اصلی ،سازگاری و انطباق

اعضای کانال داشتهاند[ .]11،9،10با این حال ،پژوهشهای نسبتاً

با محیط است .در واقع ،آنها دائماً با مشکل تغییر شیوههای

پراکندهای ،دیدگاههای اقتصاد هزینه مبادله و نظریۀ نهادی را با

کسبوکار و زیرساختهای سازمانی ،و یا تعدیل و تغییر توافقات

یکدیگر بررسی کرده اند.

شرکای تجاری خود برای تضمین منابع رو به رو هستند .در کل،

هزینۀ مبادله آن دسته از هزینههای پیشبینی نشدهای است که

نگهداشتن سازمان سازگار با محیط خود ،تعیین کنندۀ موفقیت

به علت عدم پایبندی یکی از طرفین مبادله به تعهداتش ،بر طرف

است[.]5

دیگر مبادله تحمیل میشود .هزینۀ مبادله در برگیرندۀ هزینههای

عدم تقارن اطالعات یا اطالعات نامتقارن( )2در زنجیرههای تأمین

کسب اطالعات دربارۀ فروشنده ،خریدار و کیفیت کاال یا خدمتی

ذاتی و طبیعی است []6؛ و به اشتراکگذاری اطالعات نارسا یا

که مبادله میشود ،هزینههای عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد
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طرف مقابل است[ .]12اقتصاد هزینۀ مبادله روشی علمی برای

عملکرد کلی یک مجموعه از زنجیرۀ تأمین زمـانی افـزایش پیـدا

بررسی اینگونه هزینهها است .عالوه بر این ،اثر مشترک نیروهای

مـیکنـد کـه عملکـرد کلیـه سازمانهاي مرتبط با این فرآیند در

نهادی و عدم قطعیت بر رابطۀ شرکت ،به ندرت مورد مطالعه قرار

مقایسه با عملکرد تک تک سازمانها بهینه گردد .در دنیاي امروزي،

گرفته است .این پژوهش به منظور پر کردن این خالء انجام گرفته

اطالعات نیـز بـه عنـوان یـک عامـل تعیـین کننـده در افـزایش

است.

بهـرهوري سازمانهاي پیچیده به شمار مـیرود بـه طـوري کـه
توانمنـدي سـازمانهـاي امـروزي در قـدرت پردازش اطالعات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

و سرعت آنها در تصمیمگیري خالصه میگردد؛ براین اساس،

()1

پیشبینـی و تخمـین عرضـه و تقاضـاي مـواد خـام تـا عرضـه و

زنجیره تأمین

در دهه اخير نحوه تامين مواد اوليه مورد نیاز و انتخاب تامین

تقاضـاي محصـوالت در موقعیـت فــروش و ساختاربندي مجدد

کنندگان در زنجیره تامین چالشی برای بیشتر سازمان ها به شمار

سازمانها به منظور دستیابی بـه چنـین مـوقعیتی امـري ضـروري

می رود [ .]13منظور از زنجیرۀ تأمین تمامی عناصر موجود در

بـه شـمار میرود .به منظور دستیابی به چنین هدفی یک سامانه

فرآیند تأمین منابع ،ساخت و تحویل محصول است که شامل طیف

سـازمانی مـیبایسـت جریـان اطالعـات مورد نیاز براي تولید و

وسیعی از افراد و کسب وکارها میشود[ .]14زنجیرۀ تأمین شامل

ارائه محصوالت را هماهنگ گرداند .نتیجـه ایـن اقـدام ،تسـهیل

همه فعالیتهاي مرتبط با جريان و انتقال کاالها از مرحله مواد

در امـر تصمیمگیري و اجراي فرآیند زنجیرۀ تأمین است[ .]17به

خام به مصرف کننده نهايي و جریانهاي اطالعاتي مرتبط با آن

طور رسمی زنجیره تأمین فرایند یکپارچه ای است که مواد اولیه

است .مديريت زنجیرۀ تأمین يعني يکپارچه سازي اين فعالیتها از

را در کارخانه های تولیدی به محصول نهایی تبدیل کرده و سپس

طريق بهبود روابط زنجیرۀ تأمین براي رسيدن به يک مزيت رقابتي

به مشتریان (از طریق توزیع کننده خرده فروشی و یا هر دو) ارائه

پايدار[.]15

میکند]18[.

برنامه ريزي ،سازماندهي و كنترل فعالیتها در زنجيرۀ تأمين،

ها و كريشنان معتقدند كه شرکتهای درون زنجيره از طريق

مديريت زنجيرۀ تأمين نام دارد .چنان كه استيونز( )2گفته است

توسعه روابط نزديکتر با شرکت های عضو ،ميتوانند به مزيت رقابتي

"مديريت زنجيرۀ تأمين سيستمي است كه اجزاي آن عبارتند

پايدار دست يابند و بطور معنيداري زمان و هزينه را با توجه به

از تأمين كنندگان قطعات ،تسهيالت توليد ،خدمات توزيع و

مديريت صحيح زنجیرۀ تأمین كاهش دهند ،درحالي كه همزمان

مشتريان كه به وسيلۀ جريان رو به جلوي مواد و جريان رو به

به نيازهاي مشتريان نيز پاسخ می دهند[ .]19سال  1394همایون

عقب و بازخور اطالعات به يكديگر مرتبط شده اند .از مديريت

کوپال[ ،]20در مطالعهای دیگر با عنوان "یکپارچهسازی زنجیرۀ

زنجيرۀ تأمين تعاريف ديگري نيز ارائه شده است ،همچون يكپارچه

تأمین و عملکرد کسب و کار با رویکرد روابط بلندمدت در زنجیرۀ

سازي فرآيندهاي كليدي كسبوكار از مصرفكنندۀ نهايي تا تأمين

تأمین ،فناوری اطالعات و به اشتراک گذاری اطالعات درشرکت

كنندۀ اصلي كه محصوالت ،خدمات و اطالعات را عرضه میکند

سامسونگ الکترونیک ایران" ،بیان می دارد که از جمله اقدامات

و در نتيجه براي مشتريان و ساير ذينفعان ارزش افزوده ايجاد

راهبردی در مدیریت زنجیرۀ تأمین ،سعی در ایجاد یک سامانه

مينماید[.]16

کارا و یکپارچه می باشد که از طریق آن اثرات هرگونه حرکت و

به طورکلی فلسفه مدیریتزنجیرۀ تأمین در این امر نهفته کـه

یا تغییری که در یک یا چند حلقه زنجیر ایجاد می شود ،در سایر
2. stevens
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حلقه ها مشخص بشود .در این پژوهش یکپارچه سازی اطالعات به

انواع محیط

معنای توانایی به اشتراک گذاشتن اطالعات مرتبط بین شرکتهای

فرد امری و اریک تریست( ]23[)3با ارائۀ نظریهای بسیار پیچیده

یک زنجیرۀ تأمین که شامل دادهها ،مانند سوابق فروش و پیش

به همراه یک مدل ،بیان کردند که چهار نوع محیط وجود دارد

بینی های تقاضا ،وضعیت موجودی ،زمان بندیهای تولید ،ظرفیت

که ممکن است یک سازمان با آنها مواجه شود ،هر کدام از انواع

های تولید ،تبلیغ و زمان بندی های حمل و نقل است .نقش سه

محیط ذکر شده در ذیل به ترتیب نسبت به دیگری از پیچیدگی

عامل رابطه بلند مدت یا تأمین کنندگان ،فناوری اطالعات و به

بیشتری برخوردارند:

اشتراک گذاری اطالعات به عنوان عوامل تقویت کننده یکپارچگی

محیط ثابت با اجزای غیر مرتبط با هم( ،)4اگرچه نسبتاً بدون

زنجیرۀ تأمین و تأثیر آن بر بهبود عملکرد کسب وکار مد نظر

تغییر بوده ولی اندک تهدیدی برای سازمان دارد .خواستههای

قرار گرفته است .از متغیرهای تعدیل کننده و میانجی چهارگانه،

محیطی به صورت تصادفی توزیع شده و تغییرات در طی زمان،

هماهنگی بین بخشی ،مالکیت ،اندازه سازمان و اندازه دپارتمان

به کندی رخ میدهند و موقعی که تغییرات رخ میدهند ،غیر قابل

فناوری اطالعات بهره برده شده است.

پیشبینیاند .این نوع محیط قابل قیاس با وضعیت رقابت کامل

س تصمیمی
ی از زنجیرههای تأمین را میتوان بر اسا 
دونوع اصل 

اقتصادی است که برای جذب کاالهای سازمان ،خریداران متعددی

ط هر یک از
ی توس 
که اتخاذ میشود متمایز کرد :اگر تصمیمگیر 

وجود داشته و سازمان هیچ گونه تأثیری بر بازار ندارد .در این نوع

اعضاء بدون در نظر گرفتن دیگری اتخاذ شود نامتمرکز است و

محیط عدم اطمینان کمی وجود دارد .عالوه بر این ،چون تغییرات

اگرتصمیمگیری بهصورتمرکزیبا درنظرگرفتنتمامیاعضاءبا

اندک هستند و اتفاقی ،مدیران در هنگام اتخاذ تصمیمات ،لزومی

یکدیگر انجام شود متمرکز نامیده میشود .زنجیرۀ تأمین متمرکز

ندارد که محیط را به دقت مورد تأمل و تدبر قرار دهند.

نسبت به نامتمرکز بهرهوری بیشتری دارد ،اما به طور طبیعی به
درجۀباالتریازیکپارچگی نیازدارد[.]21

چون تعداد محدودی از سازمانها بخت فعالیت در چنین محیطی
را دارند بنابراین سازمانی که در چنین محیطی قرار میگیرد منافع
فوقالعادهای نصیبش میشود .محیط این سازمان با ثبات بوده و

محیط

هیچ نوع مشتری ،کوچکترین اثری روی عملیات سازمان ندارد.

()1

به گفتۀ رابینز( )2تعاریف متعددی از محیط ارائه شده است .محور

محیط ثابت با اجزای مرتبط با هم( ،)5این محیط نیز به کندی

مشترک همۀ تعاریف این است که در همۀ آنها عوامل خارج از

تغییر کرده ولی تهدیدات محیطی موجود علیه سازمان به جای

سازمان مد نظر قرار گرفتهاند .برای نمونه ،یکی از تعاریف عمومی،

اینکه تصادفی باشند به صورت خوشهای هستند ،این بدین

محیط را به عنوان ترکیبی ازمؤسسات یا نیروهایی که بر عملکرد

معناست که نیروهای تهدیدکنندۀ درونی این نوع محیط ،به جای

سازمان تأثیر گذاشته و سازمان کنترل کمی بر آنها دارد و یا

اینکه پراکنده باشند ،با هم گره خوردهاند .برای مثال ،ممکن است

این که اص ً
ال کنترلی بر آنها ندارد تعریف کرده است .صاحب نظر

عرضهکنندگان مواد اولیه و توزیعکنندگان کاالها و خدمات به

دیگری مطرح کرده که تعریف محیط یک سازمان به نظر بسیار

منظور تشکیل یک ائتالف قدرتمند ،نیروهای خود را به هم پیوند

ساده است .وی بیان داشته :عالم را در نظر گرفته و زیر مجموعهای

دهند .بنابراین برای سازمانهایی که با چنین محیطی مواجهند،

که سازمان را نشان میدهد ،از آن جدا کنید ،آنچه باقی میماند،

الزم است که محیطشان را نسبت به موقعی که تهدیدات محیطی

محیط است[.]22

اتفاقی است ،بهتر بشناسند.

5. Placid- Clustered environment
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محیط متغیر واکنشی ،این محیط نسبت به دو محیط اول

محیط است[ ،]24این عدم اطمینان میتواند تنوع در نیازهای

پیچیدهتر است .در این نوع محیط ،تعداد زیادی از رقبا ،هدف

مشتریان ،تأمینکنندگان ،شرکای تجاری ،شدت رقابت و تنوع رقبا

یکسانی را دنبال میکنند .درچنین محیطی ممکن است یک یا

باشد[ .]25سازمانها با استفاده از برنامهریزی میتوانند آثار ویرانگر

چند سازمان آنقدر بزرگ بوده که محیط خود و همچنین دیگر

تغییرات محیطی را خنثی کنند.

سازمانها را تحت تأثیر قرار دهند .در این محیط دو یا سه شرکت
بزرگ در یک صنعت حرف اول را میزنند.

جو هاچ[ ]26معتقد است که آنچه بر سازمانها تأثیر میگذارد،
شرایط محیطی نیست بلکه بیشتر برداشتهای تصمیمگیرندگان

محیط با عناصر کام ً
ال متغیر( ،)1از پویاترین نوع محیطها به شمار

سازمان در مورد میزان عدم اطمینان محیطی است .در ادامه نیز

آمده و از بیشترین عدم اطمینان محیطی برخوردار است .تغییر

تصریح میکند که عدم اطمینان در محیط نهفته نیست بلکه در

در این نوع محیط همیشه و همهجا ،مداوماً در حال انجام بوده

افرادی نهفته است که در زمان تصمیمگیریهای سازمانی ،محیط

و عناصر محیطی ارتباط زیادی به هم دارند .عناصر محیطی با

را در نظر میگیرند .وی مدعی است که وقتی مدیران تصور

تغییر یا انتقال خود ،مجموعهای از تغییرات را موجب میشوند که

میکنند محیط غیر قابل پیشبینی است؛ احساس عدم اطمینان

سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد .چون این تغییرات فوقالعاده

مینمایند و این حالت زمانی اتفاق میافتد که احساس کنند برای

شدید است و نمیتوان آنها را پیشبینی کرد ،تالشهای مدیریت

تصمیمگیری صحیح ،اطالعات مورد نیاز را در اختیار ندارند.

به منظور پیشبینی محیط از طریق برنامهریزی از ارزش مثبت
کمی برخوردار خواهد بود.

سال  ،1393پژوهشی با عنوان"بررسی رابطۀ عدم اطمینان
محیطی ،تسهیل کنندگان درون سازمانی و روابط بین سازمانی

به زعم خبرگانی که در خصوص شوک آینده بحث میکنند ،این

با اشتراک گذاری اطالعات و کیفیت اطالعات در مدیریت زنجیرۀ

نوع محیط در دهۀ  1970وجود داشته است .در محیط با عناصر

تأمین" توسط سید محمد مهدی پور[ ]27انجام گرفت .پیشرفت

کام ً
ال متغیر ،سازمان ممکن است برای بقای خود پیوسته محصوالت

های مستمر در زمینۀ ارتباطات و سامانه های اطالعاتی و فناوری

یا خدمات جدیدی ارائه کند .همچنین امکان دارد پیوسته در روابط

اطالعات ،باعث بوجود آمدن یک سیر تکاملی برای زنجیرۀ تأمین

خود با مؤسسات دولتی ،مشتریان و عرضهکنندگان مواد اولیه

و توسعۀ تکنیک هایی برای مدیریت آن شده است .نتایج نشان داد

تجدید نظر کند.

که بین متغیرهای عدم اطمینان محیطی (عدم اطمینان مشتری،

میتوان چنین گفت که امروزه سازمانها نسبت به سازمانهای

عدم اطمینان تأمین کننده ،عدم اطمینان فناوری) ،حمایت مدیران

پیشین با محیطهای نه چندان پویا و متالطم مواجه اند .یقیناً

ارشد و توانمندسازان فناوری اطالعات ،روابط سازمانی (اعتماد به

محیط برای برخی سازمانها نسبت به برخی دیگر متالطمتر بوده،

شریک زنجیرۀ تأمین ،تعهد به شریک زنجیرۀ تأمین ،دیدگاه

اما ممکن است در عصر جدید ،متالطم بودن محیط به جای اینکه

مشترک بین شرکا زنجیرۀ تأمین) با متغیرهای اشتراک اطالعات و

یک استثنا باشد یک قاعده باشد.

کیفیت اطالعات رابطۀ معناداری وجود دارد.

عدم اطمینان محیطی

()2

عدم قطعیت بازار

عدم اطمینان محیطی نتیجۀ دو بعدی پایدار یا ناپایداری عوامل

عدم قطعیت ،اشاره به وضعیتی دارد که در آن یک شخص

محیطی( پویا یا ایستا بودن این عوامل) و نیز ساده یا پیچیده بودن

نمیتواند ،نه در مورد محیط و نه در مورد پیامدهای خاص راهبرد
2. environment uncertainty
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1. Turbulent- Field environment
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انتخاب شده ،پیش بینی خاصی را داشته باشد .سطح باالی عدم

تالش خـود را بـراي حفـظ رابطـه بلندمدت انجام مي دهد تعريف

قطعیت ،تعهد و تخصیص منابع شرکت را کاهش می دهد .مدیریت

مـي شـود[.]33

عدم قطعیت یکی از چالش هاي اصلی مدیریت زنجیرۀ تأمین است.

در این پژوهش تعهد قراردادی به عنوان میزانی که فروشندگان

در مسائل دنیاي واقعی اکثر پارامترها از قبیل تقاضا ،عرضه ،هزینه

و تأمینکنندگان به قرارداد پایبندند و درجهای که آنها مسئولیت

نگهداري ،قیمت محصول و غیره به صورت غیردقیق و غیرقطعی

ذکر شده در قرارداد را بر عهده میگیرند تعریف میشود.

می باشند[ .]28بکمن و همکاران( ]29[)1عدم قطعیت را به عنوان
" سختی که شرکتها در پیش بینی آینده دارند" تعریف میکنند.

تسهیم اطالعات

عدم قطعیت در بازار نوعی عدم قطعیت محیطی است ،که

یکی از قابلیتهایی که جهت دستیابی به رقابتپذیری زنجیرۀ

شرایط اقتصادی ویژۀ پیرامون یک زنجیرۀ تأمین را منعکس

تأمین ضروری است ،تسهیم اطالعات است ،همانطوری که دانش

میکند .عدم قطعیت محیطی ،میزانی است که شرایط آیندۀ جهان

در دنیای امروز یک قدرت به حساب میآید ،اطالعات نیز در زنجیرۀ

را نتوان پیشگویی کرد و به دقت پیشبینی نمود[.]30

تأمین یک قدرت است .اطالعات ،اعضاء یک زنجیرۀ تأمین را برای

میزان عدم قطعیت بازار به مقدار در اختیار داشتن اطالعات

راه اندازی یک کسب وکار کارا و موفقیت در محیط رقابتی امروزی

بازار مانند نرخ تقاضا برای یک محصول خاص یا مشخصات

بسیار یاری می کند و گسترش دسترسی به آن برای تصمیم

دموگرافیک بازار یا رفتار مصرف کننده بستگی دارد .هرچه از این

گیرندگان مدیریت زنجيرۀ تأمين ،فرصتها و امکانات زیادی را

قیبل اطالعات بیشتر فراهم باشد ،عدم قطعیت فضا کمتر خواهد

برای بهبود کارایی زنجيرۀ تأمين ایجاد کرده است .راجع به اهمیت

بود[ .]31در مجموع ،عدم قطعیت بازار موجب نوسانات در تقاضا،

اطالعات در زنجیره های تأمين ،فراوانی اطالعات در دسترس و

ترجیحات خریدار ،و رقابت میشود ،و از این طریق موجب افزایش
مسائل انجام کسبوکار در بازار میگردد .در نتیجه ،شرکتها

اینکه عملکرد یک زنجيرۀ تأمين ضرورتاً به چگونگی هماهنگ
شدن تصمیمات اعضای آن بستگی دارد ،زیاد گفته شده است.

مجبور به اتخاذ همکاری نزدیکتر و مکررا ً تسهیم اطالعات بیشتر

به اشتراک گذاشتن اطالعات ،اساسی ترین شکل هماهنگی در

هستند[.]32

زنجیرههای تأمين است[.]34
تسهیم اطالعات به توانایی شرکت جهت تسهیم دانش با

تعهد قراردادی

شرکای زنجیرۀ تأمین به شیوهای اثربخش و کارا اشاره دارد[]35

تعهد عنصري اساسي در روابط بلندمدت مي باشـد و همچنين

و بهعنوان یکی از اساسیترین تواناییهای فرآیند زنجیرۀ تأمین

متغيري است كه به سادگي در روابط تجاري فراموش مي شود.

بشمار میرود[ .]36مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد

شركاي تجاري حتماً بايستي ،درصدد ادامه اين روابط باشند.

یکپارچه براي مدیریت مناسب جریان مواد و کاال ،اطالعات و مالی،

چنين شركايي با كمي عدم قطعيت ،براي حفظ اين روابط تالش

توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست[ ]37و بر پایه دو اصل

مينمايند .خواست آشكار اعضاء براي تعهد ،معموالً نشان از رابطه

همـاهنگی و همکـاري ،سـازمانهـاي یـک زنجیـره را از طریق به

خوب شركت با اعضای کانال است .بنابراين ،تعهد نيز عنصري

اشتراكگذاري و شفافسازي اطالعاتی با یکدیگر هماهنگتر نموده

ضـروري بـراي روابـط موفـق بلندمـدت مـي باشـد .تعهد به

و به همکاري بـراي کسب مزایاي رقابتی بیشتر دعوت مینماید.

صورت محدودههایی كه هر گروه معتقد است ،ديگري حداكثر

در بین کلیۀ زمینههاي بالقوۀ بهبـود در مـدیریت زنجیـرۀ
1. Beckman, Haunschild, & Damon
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تأمین ،تسهیم اطالعات ،اهمیت و توجه بسیار زیادي را بـه خـود

تأثیرگذار بر تسهیم اطالعات و کیفیت اطالعات تسهیم شده را در

اختصـاص داده اسـت .زمـانی کـه یک شرکت از اطالعات سایر

مدیریت زنجیرۀ تأمین نشان میدهد .مطالعۀ آنها به طور تجربی

شرکتها استفاده نماید اثرات منفی عـدم اطمینـان در محیط

تأثیر عدم قطعیت محیطی ،تسهیل کنندههای دورن سازمانی ،و

تجاري مدرن از قبیل سطح موجودي بـاال ،پـیش بینـی نـادقیق

روابط درون سازمانی را بر تسهیم اطالعات و کیفیت اطالعات در

و سفارشـات نـاقص مـی توانـد کاهش یابد .تسهیم اطالعات ،پایه

مدیریت زنجیرۀ تأمین بررسی میکند .آنها دریافتند که اعتماد

و سـتون ایجـاد همـاهنگی در زنجیـرۀ تـأمین مـی باشـد و بـا

در بین شرکای زنجیرۀ تأمین و دید و چشم انداز مشترک شرکای

ایجاد هماهنگی منافعی که مدیریت زنجیره تأمین وعده آنهـا

زنجیرۀ تأمین ،بر تسهیم اطالعات و کیفیت اطالعات تأثیر مثبت

را داده اسـت بـه وجـود خواهـد آمد[ .]38تسهیم اطالعات بر

دارد ،اما عدم قطعیت تأمینکننده بر تسهیم اطالعات و کیفیت

عملکرد زنجیرۀ ارزش در هر دو بخش هزینۀ کل و سطح خدمات

اطالعات تأثیر منفی دارد .مدیریت ارشد بر تسهیم اطالعات اثر

تأثیر می گذارد[ .]39برای بیان فواید تسهیم اطالعات میتوان به

مثبت دارد ،اما هیچگونه تأثیری بر کیفیت اطالعات ندارد .نتایج

نتایج پژوهش لین و همکاران(]40[)1بسنده کرد ،که نشان دادند

پژوهش آنها همچنین نشان داد که تسهیم اطالعات و کیفیت

سطح باالی تسهیم اطالعات با هزینۀ کل کمتر ،نرخ انجام سفارش

اطالعات تحت تأثیر عدم قطعیت مشتری ،عدم قطعیت فناوری،

()2

تعهد شرکای زنجیرۀ تأمین ،و کارشناسان فناوری اطالعات( )6قرار

[ ]41نشان دادند که ،در یک محیط آشفته ،شرکای خرده فروش

ندارند .در ضمن ،تجزیه تحلیلها نشان میدهد که عدم قطعیت

و عمده فروش ،هماهنگی تبادل اطالعات را تسهیل میکنند.

تأمینکننده ،دید و چشم انداز مشترک بین شرکاء زنجیرۀ تأمین و

منتزر و همکاران( ]42[)3هم نشان دادند که دلیل اصلی افزایش

میزان تعهد شرکاء زنجیرۀ تأمین ،سه عامل بسیار مهم در تفکیک

شراکت در زنجیرۀ تأمین خرده فروشی ،پویایی باالی بازار است،

بین سازمانها از سطوح باالی تسهیم اطالعات و کیفیت اطالعات

و در این شرایط ،تسهیم اطالعات برای اجرای همکاری حیاتی

تا سطوح پائین تسهیم اطالعات و کیفیت اطالعات هستند .حسن

است .این نشاندهندۀ ضرورت بررسی تسهیم اطالعات در کانال

بیک محمدلو[ ]46نیز در مقالهای با عنوان "چابکی زنجیرۀ تأمین

بازاریابی ،آنهم تحت شرایط عدم اطمینان است .همچنین ون و

با استفاده از فناوری اطالعات" به بحث در مورد ضرورت استفاده از

ساح[ ]43استدالل میکنند که تسهیم اطالعات در روند اعتماد

تسهیم اطالعات در زنجیرۀ تأمین در شرایط عدم اطمینان محیطی

سازی ،اصلی اساسی است ،زیرا تسهیم اطالعات حیاتی ،شرکتها

میپردازد .وی اشاره میکند که ارزش شركتهاي سنتي را ميتوان

را قادر میسازد تا درک درستی از امور روتین و عادی یکدیگر

براساس دارايــيهــاي ملموس سنجيد ،زيرا در گذشته همواره

داشته باشند و سازوکاری برای حل تعارض ایجاد کنند ،و این

تقاضا بيش از عرضه بوده و محيط داراي ثبات بود ،اما امروزه محيط

بیانگر آن است که شریک میتواند قابل اعتماد باشد .اندرسون و

كسب وكار دستخوش تحوالتي شده است.

باالتر و زمان چرخۀ سفارش کوتاهتر مرتبط است .بوید و فولک

ِویتز(]44[)4دریافتند که تسهیم اطالعات شرکا را به متعهد بودن
به رابطه تشویق مینماید .مطالعات گذشته نشان میدهد که

برخی از مهمترین مزایا و معایب تسـهیم اطالعـات در زنجیـرۀ
تـأمین عبارتند از []47

تسهیم بیشتر اطالعات ،عدم قطعیت را کاهش میدهد ،در نتیجه

مزایاي تسهیم اطالعات عبارتند از :کاهش هزینههاي زنجیـرۀ

موجب بهبود سطح اعتماد و تعهد در یک رابطه میشود .چارچوب

تـأمین (ماننـد هزینـه نگهداري موجودي ،هزینه انبار ،هزینـه

مفهومی ارائه شده توسط لی و لین( ]45[ )5در سال  ،2006عوامل

تحویـل بـا تأخیر و  ،)...کاهش هزینه انتخاب تأمینکننده و

6. IT = Information technology

5. Li, Lin

4. Anderson and Weitz
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مذاکره ،ایجاد اعتماد و تعهد در بین شرکاء و بهبود روابط میان

مرتبط تحت تأثیر هستند[.]48

آنها ،بهبود سطح خدمتدهی به مشتریان ،اتخاذ تصمیم بهتر
در زمینه تخصیص ظرفیت ،بهبود تصمیمات سفارشدهی ،بهبود

 .1حفاظت نظارتی

چیدمان فرآیند ،طراحی بهتر محصول ،تسهیل هماهنگی در

وجود نهادهای نظارتی قوی عدم قطعیت معامله را کاهش ،و

زنجیـرۀ تأمین ،دسترسی بیشتر به بازار و تجارت جدید ،بهبود

اعتماد در بازارها را افزایش میدهد و فرایند دادوستد را تسهیل می

سودآوري کل زنجیـرۀ تأمین .همچنین تسـهیم اطالعـات در

نماید[ .]49عدم قطعیت بازار ،احتمال افزایش بروز تعارضات بین

زنجیـرۀ تـأمین معایبی نیز دارد که عبارتند از :هزینه باالي پذیرش

شرکتها را باال می برد ،بنابراین شرکتها برای کاهش تعارضات

فناوری اطالعات  ،احتمال وجود اطالعات غیرمعتبر و غیردقیق،

بالقوه ،به ارتباط با یکدیگر تمایل دارند .حال اگر شرکتها بدانند

افشاء عمدي اطالعات شریک به رقبا ،نیاز به سطح باالي اعتماد

که میتوانند برای حفظ منافعشان ،روی نهادهای نظارتی مؤثر

بین شرکاء ،افزایش شکست توسط شرکاء ،فقدان دانش رقابتی،

حساب باز کنند ،میزان تمایلشان برای برقراری ارتباط با دیگر اعضا

کـاهش کنتـرل مـدیریت ،انعطـاف پـذیري و کارایی ،فرهنگها،

تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .بسیاری از پژوهشگران []52،51،50

اهداف و تخصص فنی نامناسب ،هزینه باالي برقراري روابط،

نشان دادهاند که شرکتها ،هنگامی که حفاظت نظارتی مؤثر،

افزایش هزینههاي اکتساب اطالعات ،هزینه حفظ و نگهداري

مخصوصاً یک سامانه حقوقی قوی وجود دارد ،اعمال قدرت

سامانه ،وابستگی بیشتر به شرکاء ،عوامـل متعـدد درون سازمانی و

قراردادی را به قدرت رابطه ای ترجیح می دهند .آن ها دریافتند

برون سازمانی بر تسهیم اطالعات مناسب در بـین اعضـاي زنجیـرۀ

که مدیران وقتی که سامانه حقوقی معتبر است تمایل دارند تا

تـأمین مـؤثر میباشند .از میان این عوامل ،مسئولیت پذیري و

برای کاهش ریسکهای مبادله ،از قراردادهای صریح استفاده کنند،

تعهد در بین اعضا به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است و

ولی هنگامی که سامانه حقوقی معتبر نیست بر ارتباطات رابطهمند

در باالترین اولویت قرار دارد.

اتکا میکنند .اگر نهادهای نظارتی در اجرای قوانین تجاری ،حفظ

بر همین اساس در تحقیق حاضر فرضیه های اصلی را به صورت
زیر بررسی می کنیم:
فرضیه اول :عدم قطعیت بازار بر تسهیم اطالعات میان
فروشندگان و تأمینکنندگان اثر مثبت دارد.
فرضیه دوم :تعهد قراردادی بر تسهیم اطالعات میان فروشندگان
و تأمینکنندگان اثر مثبت دارد.
فرضیه سوم :تسهیم اطالعات بر عملکرد عملیاتی تأمینکننده اثر
مثبت دارد.

منافع شرکتها ،و حل وفصل اختالفات مؤثر و عادل باشند ،اعضای
کانال بیشتر راغبند تا شکایات مربوط به نقص قرارداد توسط
شرکا را نزد دادگاه و کارگزاران نظارت مطرح نمایند .بنابراین،
اعضا تمایل بیشتری دارند که شرایط قرارداد را صادقانه تر اجرا
نمایند .اگر آنها به قرارداد متعهد باشند ،شرکای تجاری میتوانند
انتظار داشته باشند که با توجه به وجود نهادهای نظارتی قدرتمند،
همتایانشان برای رفتار فرصت طلبانه رغبتی نخواهند داشت .چنین
انتظاراتی رابطۀ همراه با اعتماد بیشتر را تقویت نموده ،و منجر به
اشتراکگذاری بیشتر اطالعات می گردد .بر همین اساس تحقیق

نیروهای نهادی

()1

نظریه نهادی معتقد است که شرکتها توسط نیروهای اقتصادی،
اجتماعی ،و سیاسی اعمال شده از جانب مؤسسات و نهادهای

حاضر به عنوان فرضیه چهارم(فرضیه فرعی اول) و پنجم (فرضیه
فرعی دوم) بررسی می کند که:
فرضیه چهارم :حفاظت نظارتی رابطۀ عدم قطعیت بازار و تسهیم
1. Institutional Factors

82

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 98

مديريت

اطالعات را تعدیل میکند.
فرضیه پنجم :حفاظت نظارتی رابطۀ تعهد قراردادی و تسهیم
اطالعات را تعدیل میکند.
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فرضیه ششم (فرضیه فرعی سوم) و هفتم (فرضیه فرعی چهارم)
بررسی می کند که:
فرضیه ششم :حفاظت هنجاری رابطۀ عدمقطعیت بازار و تسهیم
اطالعات را تعدیل میکند.

 .2حفاظت هنجاری
در گذر زمان همگنی در میان سازمانها به انطباق شرکتها با

فرضیه هفتم :حفاظت هنجاری رابطۀ تعهد قراردادی و تسهیم
اطالعات را تعدیل میکند.

فشار هنجاری نسبت داده شده است .سازمانها به تنظیم رفتار
خود بر اساس عقاید خود درمورد آنچه که به عنوان تناسب میان

 .3حفاظت شناختی

اعضای شبکههای اجتماعی آنها و در نتیجه اتخاذ تکنیکها و

نهادهای فرهنگی -شناختی رفتار مناسب را در تنظیمات

روشهایی که استانداردهای فعلی آن شبکه ها را منعکس میکند،

گوناگون تعریف و هدایت می کنند[ .]55نهادهایی نظیر اصناف و

رغبت دارند .فشار هنجاری میتواند از انواع منابع ،از جمله شرکای

اتحادیه ها که متشکل از اعضای مختلف درگیر در زنجیرۀ تأمین

تجاری و انجمن های حرفه ای اعمال شود .از آنجا که غالباً

هستند برای هر صنعتی مورد نیاز است .اتحادیهها میتوانند

شرکتها اهداف خود را در درون یک زنجیرۀ ارزش به اشتراک

مکملی برای قانون و مقررات باشند ،چرا که اعضا موانع پیشبرد

میگذارند ،یک شرکت تحت فشار هنجاری نشأت گرفته از دیگر

اهداف صنف ،هماهنگی باالتر و غیره را بهتر از هر نهاد دیگری

اعضای زنجیره ارزش خود است .حفاظت هنجاری به عنوان یک

تشخیص می دهند و در جهت برطرف نمودن و تسهیل آن موانع

نیروی نهادی رسمی عمل می کند ،که قراردادهای رسمی را برای

گام برمی دارند .بر همین اساس تحقیق حاضر به عنوان فرضیه

حفظ منافع شرکتها تکمیل مینماید .با مشخص شدن این که

هشتم (فرضیه فرعی پنجم) و نهم (فرضیه فرعی ششم) بررسی

شرکتها چگونه باید به طور مناسب رفتار کنند ،نیروهای نهادی

می کند که:

هنجاری فهم رایجی را زمانی که شرکتها برای تسهیل اجرای
قرارداد عمل مینمایند میان آنها خلق میکنند .برای مثال،
همکاری و اعتماد ،به عنوان نتایج حفاظت هنجاری ،میتواند الهام
بخش اعضای کانال برای اجرای بهتر قرارداد و به اشتراکگذاری

حفاظت شناختی رابطۀ عدم قطعیت بازار و تسهیم اطالعات را
تعدیل میکند.
حفاظت شناختی رابطۀ تعهد قراردادی و تسهیم اطالعات را
تعدیل میکند.

اطالعاتشان باشد[ .]53به عبارت دیگر ،اگر دو طرف هر دو به

در پژوهش حاضر نیز به بررسی تسهیم اطالعات به منظور حفظ

اجرای قراردادشان متعهد باشند ،یک اعتماد و همکاری ،آنها را

عملکرد کانال ،تحت شرایط عدم قطعیت می پردازیم .چارچوب

به تبادل اطالعات به طور فعال برانگیخته خواهد کرد .نهادهای

نظریه که اثرات عدم قطعیت بازار و تعهد قراردادی را بر تسهیم

هنجاری همکاری بین شرکتها را ارتقا میبخشند ،و نیاز به تسهیم

اطالعات و عملکرد عملیاتی تأمینکننده مورد بررسی قرار میدهد.

اطالعات را افزایش می دهند .حفاظت هنجاری همکاری را تسهیل

بر این اساس مدل انتخابی برای انجام پژوهش پیش رو مدل

میکند ،اعتماد را در روابط درون سازمانی پرورش میدهد ،نگرانی

مطالعات فانگ جیا و همکاران [ ]32میباشد.

اعضای کانال را در مورد فرصت طلبی تحت شرایط عدم قطعیت

عدم قطعیت رفتاری ،هزینههای غربال گری و انتخاب شرکا را

بازار کاهش می دهد[ .]54بر همین اساس تحقیق حاضر به عنوان

افزایش میدهد .همچنین به طور منفی بر عملکرد اعضای کانال
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تأثیر میگذارد[ .]56عدم قطعیت رفتاری از تمایالت فرصت طلبانۀ

سطح شهر تهران هستند .نمونۀ آماری پژوهش با استفاده از روش

طرفین قرارداد ناشی میشود و در مسئلۀ ارزیابی عملکرد بروز

نمونهگیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول

میدهد ،مسائلی در تأیید این که آیا اعضای کانال با توافقات ایجاد

کوکران برای جامعۀ نامحدود استفاده شد.

شده موافقت کردهاند یا خیر .عدم قطعیت رفتاری بر کنترل تعارض

بنابراین حجم نمونه آماری ( )nبراساس فرمول کوکران تعداد

و کاهش تعهد شریک کانال استوار است[ .]57برای مقابله با چنین

نمونه 384 ،نفر محاسبه شد .همچنین اطالعات مورد نیاز در دو

عدم قطعیتی ،اعضای کانال ممکن است سازوکار نظارت غیر

مرحله جمع آوری گردیده است .در مرحله اول با مراجعه به منابع

رسمی [ ،]2،4مثل تسهیم اطالعات ،روابط نزدیکتر ،و همچنین

کتابخانهای شامل کتابها ،مجالت و مقاالت علمی معتبر ،مطالب

سازوکارهای رسمی [ ،]58مانند قراردادهای دقیق یا یکپارچگی

مربوط به ادبیات تحقیق جمعآوری شده است .در مرحله دوم،

کانال را ایجاد کنند .در شکل( ،)1مدل مفهومی این پژوهش ارائه

اطالعات به شیوۀ میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوری

عدم قطعيت رفتاري ،هزینههاي غربال گري و انتخاب شرکا را افزایش ميدهد .همچنين به طور منفي بر عملكرد اعضاي

مسئلة ارزیابي
بخشمي
قرارداددوناشي
طرفين
است .طلبانة
فرصت
کانال است:
شده
شود وشدهدراست.
تشکیل
پژوهش از
پرسشنامه
تأثير ميگذارد[ .]56عدم قطعيت رفتاري از تمایالتشده
عدم قطعيت
هایا خير.
پرسشاند ی
موافقت کرده
عمومیجاد
توافقات ای
کانال با
مربوط به
شدهها و سپس
آزمودنی
مشخصات
عملكرد بروز ميدهد ،مسائلي در تأیيد این که آیا اعضاي ابتدا
پژوهش
استوارههای
کنترل تعارض و کاهش تعهد شریک کانال ساز
باشد.مقابله با چنين عدم قطعيتي ،اعضاي کانال
پژوهش].میبراي
است[57
روش بر
رفتاري
مثلروش
است[ و،2از،]4لحاظ
کاربردي
نظر هدف،
استحاضر از
پژوهش
استاندارد
همچنين پرسشنامه
گردآوري دادهها از
حاضر برای
تسهيم در
رسمي [،]58
سازوکارهاي
نزدیکتر ،و
پژوهشروابط
اطالعات،
رسمي
نظارت غير
سازوکار
ممكن
است .جامعۀ

پژوهش[ ]21،32استفاده شد؛ به منظور تعیین روایی پرسشنامه از

گردآوري دادهها توصيفي( ،)1و از نوع پیمایشی

آماری اين پژوهش ،شامل کارکنان فروشگاههای تلفن همراه در

روایی محتوا استفاده شد که بر اساس تأیید اساتید و متخصصین

()2

مانند قراردادهاي دقيق یا یكپارچگي کانال را ایجاد کنند.

در شكل( ،)1مدل مفهومي این پژوهش ارائه شده است:

شکل  1فانگ جیا و همکاران2014 ،
2. Survey Research
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شكل( )1فانگ جيا و همكاران2014 ،

1. Noordewier, John, & Nevin
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پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي است و از لحاظ روش گردآوري داده ها توصيفي 1،و از نوع پيمایشي 2است .جامعة
آماري این پژوهش ،شامل کارکنان فروشگاههاي تلفن همراه در سطح شهر تهران هستند .نمونة آماري پژوهش با استفاده از
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استفاده شد؛ به منظور
در پژوهش حاضر براي گردآوري دادهها از پرسشنامه استاندارد پژوهش[]32،21
management

پرسشنامه از روایي محتوا استفاده شد که بر اساس تأیيد اساتيد و متخصصين این حوزه و همچنين پژوهش هاي

تأیيد قرار گرفته است .در مورد روایي سازه نيز از روش مدل معادالت ساختاري1و نرم افزار
این حوزه و همچنین پژوهش های پیشین مورد تأیید قرار گرفته نرمال بودن دادهها اطالع حاصل شود .تا بر اساس نرمال بودن یا
همگرا و روایي واگرا تقسيم مي شود .براي روایي همگرا از معيار ( AVEميانگين واریان
سازه به دو نوع روایي
است .در مورد روایی سازه نیز از روش مدل معادالت ساختاری( )1نبودن آنها ،آزمونها استفاده شود .در این آزمون اگر سطح معنی
شده2
گردید که عدد آل
توزیع
آزمون،تعداد
پرسشنامه،
بدستپایایي
داریبررسي
همچنين براي
یعنی
پرسشنامهخطا
 30از مقدار
بزرگتر
آمده ایازن اجرای
شد.نوع روایی
استفاده دو
روایی) سازه به
و نرمافزار  Smart PLSاستفاده شد.
Smart PLS

استفاد

پرسشنامه نيز مقدار 0/931
براي کل
مقدار آلفاي
باشد باشد.
 0α/=0مي
.05از 7
معیار باالتر
تمامي ابعاد
آمده در
خواهد شد.
کرونباختأیید
اینصورت فرض
فرض وایندر غیر
همگرا از
بدستروایی
همگرا و روایی واگرا تقسیم می شود .برای

نیامده
نیست (از
نرمال
پرسشنامه ها
همچنیناین  :داده
استفاده شد.
وسيلهاند)نرم افزارهاي  Spssنسخه  22و
نرمال به
جامعهتحليلها
تجریه و
کليه این
است.
پایایي مناسب
( AVEمیانگین واریانس استخراج شدهکه())2حاکي از
 :داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)

پرسشنامه توزیع
انجام 30
برای بررسی پایایی این پرسشنامه ،تعداد
گردیده است.
گردید که عدد آلفای کرونباخ( )3بدست آمده در تمامی ابعاد باالتر

مطابق با جدول( )1با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای

از  0/7میباشد .این مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه

پژوهش بزرگتر از  0/05است پس فرض تایید می شود و نتیجه می گیریم

یافته ها

پژوهش
پایایی بودن
آزموناز نرمال
های جمع آوری شده برای متغیرهای پژوهش نرمال است.
متغیرهایکه داده
مناسب این
نیز مقدار  0/931بدست آمده که حاکی

اکتشافی و
عاملی
واگرا از
وسیله
پرسشنامه است .کلیه این تجریه و تحلیل
طریقحاصل شود .تا بر
ها ازاطالع
بودن داده
تحلیلنرمال
وضعیت
رواییتا از
بررسی است
منظورها الزم
افزارهای آزمونبهفرضیه
نرمبه مرحلۀ
شدن
هاازبهوارد
قبل
اکتشافیاجرای آزمون ،بز
تحلیل آمده از
در بدست
داری
معنی
عاملی اگر
یافتهآزمون
در این
ماتریسشود.
نبودن آنها ،آزمون ها استفاده
 Spssنسخه  22و  SmartPLSانجام بودن
است.
سطحشده
استفاده
تحلیل
گردیدهیا است.
شاخصشد.
تأیید خواهد
فرض
اینصورت
خطا یعنی  α=0.05باشد فرض بهو در
 KMOاستفاده میشود.
گیری از
نمونه
غیر کفایت
منظور
 :داده ها نرمال نیست (از جامعه نرمال نیامده اند)
برای متغیرها مقدار این آزمون برابر  0.925می باشد که هر چه این
یافته ها
 :داده ها نرمال است (از جامعه نرمال آمده اند)
مقدار بزرگتر از  0.7باشد ،همبستگی های موجود در بین دادهها
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
مطابق با جدول( )1با توجه به اینكه سطح معناداري براي متغيرهاي پژوهش بزرگتر از  0/05است پس فرض ت
قبل از وارد شدن به مرحلۀ آزمون فرضیهها الزم است تا از وضعیت برای تحلیل عاملی مناسبتر خواهد بود.
و نتيجه مي گيریم که داده هاي جمع آوري شده براي متغيرهاي پژوهش نرمال است.
کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
برایآزمون
اسمیرنوف()1
جدول ( )1آزمون کولموگروف -جدول
متغیرهای پژوهش
متغیر

( Sigسطح معناداری)

عدم قطعیت در بازار

0/062

تعهد قراردادی

0/054

حفاظت نظارتی

0/050

هنجاری تحليل عاملي اکتشافي و از طریق ماتریس تحليل یافته عاملي استفاده شده است .در تحل
حفاظت واگرا از
به منظور بررسي روایي
0/051

حفاظت شناختی

0/067

تسهیم اطالعات

0/071

عملکرد عملیاتی تأمین کننده

0/084

اکتشافي به منظور کفایت نمونه گيري از شاخص  KMOاستفاده مي شود .براي متغيرها مقدار این آزمون برابر 0.925

باشد که هر چه این مقدار بزرگتر از  0.7باشد ،همبستگي هاي موجود در بين داده ها براي تحليل عاملي مناسب تر خوا
بود.

بارتلت
آزمون
آزمون  KMOو آزمون بارتلت
نتایج
( KMOو)2
جدول ( )2نتایج آزمونجدول

KMO
مقدار آزمون
روایي
بررسي

سطح معنی داری آزمون بارتلت

بررسی روایی واگرا

0.925

مديريت:

0.000

درجه آزادی
21

1. Structural Equation Modeling 2. Average Variance Extracted
3. Cronbach Alpha Method
uation Modeling
از سوي دیگر براي اطمينان از مناسب بودن داده ها مبني بر اینكه ماتریس همبستگي هایي که پایه تحليل قرار مي گيرد
ance Extracted
تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای ...
ha Method
باش
جامعه برابر با صفر نيست از آزمون بارتلت استفاده شده است .چون سطح معناداري در این آزمون کوچكتر از  05.0مي

12
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فرض صفر مبني بر عدم وجود رابطه ميان ساختار داده ها رد شده و در نتيجه ارتباط مناسب ميان ساختار داده ها وجود دار
روش ارزیابی مدلهای سنجش

اولين عاملي که در ارزیابي مدلهاي سنجش ،باید مورد توجه قرار گيرد ،تک بعدي بودن شاخصهاي مدل است .بدین مع

مديريت

management

از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن داده ها مبنی بر

در مدلهاي سنجش بايد ارزيابي شود .بهمنظور ارزيابي اين

اینکه ماتریس همبستگی هایی که پایه تحلیل قرار می گیرد در

نوع از اعتبار ،معيار  Fornell- Larckerاستفاده مي شود .معيار

جامعه برابر با صفر نیست از آزمون بارتلت استفاده شده است .چون

 Fornell-Larckerاشاره به اين مسأله دارد كه ريشه دوم مقادير

سطح معناداری در این آزمون کوچکتر از  0.05می باشد ،فرض

واريانش شرح داده شده ( )AVEهر سازه ،بزرگتر از مقادير

صفر مبنی بر عدم وجود رابطه میان ساختار داده ها رد شده و در

همبستگي آن سازه با سازههاي ديگر باشد.

نتیجه ارتباط مناسب میان ساختار داده ها وجود دارد.
روش ارزيابي مدل ساختاري
روش ارزيابي مدلهاي سنجش

پس از ارزيابي مدلهاي سنجش ،نوبت به ارزيابي مدل ساختاري

اولين عاملي كه در ارزيابي مدلهاي سنجش ،بايد مورد توجه

ميرسد .اولين معيار كليدي كه بدين منظور مورد استفاده قرار

قرار گيرد ،تك بعدي بودن شاخصهاي مدل است .بدين معني كه

ميگيرد ،ضريب تعيين است .ضريب تعيين ارتباط بين مقدار

هر شاخصي در مجموعه شاخصها ،بايد با يك مقدار بار عاملي

واريانس شرح داده شده يك متغير نهفته را با مقدار كل واريانس

بزرگ ،تنها به يك بعد يا متغير نهفته ،بارگذاري گردد .بدين منظور

آن ،سنجش مينمايد .مقدار اين ضريب نيز از  0تا  1متغير است

بايد مقدار بار عاملي بزرگتر از  0/60باشد .الزم به ذكر است كه

كه مقادير بزرگتر ،مطلوبتر است .چين ( ،)1988مقادير نزديك

مقدار بار عاملي كوچك تر از 0/40كوچك محسوب شده و بايد از

به  0/67را مطلوب ،نزديك به  0/33را معمولي و نزديك به 0/190

مجموعه شاخصها حذف گردد .اين امر به صورت دستي با حذف

را ضعيف ارزيابي مينمايد.

شاخصهايي كه داراي بار عاملي كمتر از  0/40ميباشند ،انجام
ميشود.

گام بعدي در ارزيابي مدلهاي ساختاري ،ارزيابي ضرايب مسير
بين متغيرهاي نهفته در مدل است .در اين مرحله ،پژوهشگر بايد

مقدار ضريب قابليت اطمينان ساختاري( ،)1عامل ديگري است

عالمت جبري ضريب ،اندازه و سطح معناداري آن را بررسي نمايد.

كه در ارزيابي قابليت اطمينان سازگاري دروني مدلهاي سنجش

مسيرهايي كه عالمت ضرايب آنها در خالف جهت مورد انتظار

قابل استفاده است .مقدار اين ضريب نيز ،از  0تا  1متغير است كه

فرضيه باشند ،فرضيه مورد نظر را تأیيد نخواهند كرد .اندازه ضريب

مقادير باالتر از  0/70پذيرفته شده بوده و مقادير كمتر از 0/60

مسير ،نشان دهنده قدرت و قوت رابطه بين دو متغير نهفته است.

نامطلوب ارزيابي ميگردد.

برخي پژوهشگران بر اين باور هستند كه ضريب مسير بزرگتر از

اعتبار همگرايي ،همبستگي زياد شاخصهاي يك سازه را در

 0/100يك ميزان مشخصي از تأثير در مدل را نشان ميدهد .عالوه

مقايسه با همبستگي شاخصهاي سازههاي ديگر نشان ميدهد

بر اين ،ضرايب مسير بايد در سطح حداقل  0/05معنادار باشند كه

كه در مدلهاي سنجش بايد ارزيابي شود .به منظور ارزيابي اعتبار

با استفاده از آزمون  Tارزيابي مي شود.

همگرايي از نرمافزار  SmartPLSاز  AVEاستفاده ميشود .مقدار

در این پژوهش متغیرهای کنترل شامل مدت زمان همکاری با

اين ضريب نيز ،از  0تا  1متغير است كه مقادير باالتر از 0/50

شرکت سامسونگ ،تعداد دفعات تکرار خرید و نسبت سفارشات از

پذيرفته شده است.

موبایل سامسونگ نسبت به سایر برندها در نظر گرفته شدهاند .به

اعتبار تشخيصي ،بيانگر وجود همبستگيهاي جزيي بين

منظور تحلیل متغیرهای کنترل ،یک بار مدل را بدون این متغیرها

شاخصهاي يك سازه و شاخصهاي سازههاي ديگر است كه

و بار دیگر با وجود این متغیرها مورد بررسی قرار میدهیم .چنانچه
)1. Composite Reliability (CR

86

نشریهی صنعت الستیک ایران /شمارهی 98

مي شود.
در این پژوهش متغيرهاي کنترل شامل مدت زمان همكاري با شرکت سامسونگ ،تعداد دفعات تكرار خرید و نسبت
سفارشات از موبایل سامسونگ نسبت به سایر برندها در نظر گرفته شدهاند .به منظور تحليل متغيرهاي کنترل ،یک بار مدل را
مديريت

management

بدون این متغيرها و بار دیگر با وجود این متغيرها مورد بررسي قرار ميدهيم .چنانچه معني داري آنها بين اعداد  1/96و
 -1/96شود در این صورت نقش کنترل بودن آنها رد ميگردد.

معنی داری آنها بین اعداد  1/96و  -1/96شود در این صورت

نقش کنترل بودن آنها رد میگردد.

نمودار ( )1در حالت عدد استانداردی متغیرهای کنترلگر

نمودار ( )2در حالت معناداری متغیرهای کنترلگر

نمودار  1در حالت عدد استانداردی متغیرهای کنترلگر

14
تفاوتکنترلگر
همچنينمتغیرهای
حالت معناداری
ميدر
نمودار 2
ضریب مسير مدل با و بدون متغيرهاي کنترل
گردد.
با توجه به مقدار آزمون  tنقش کنترل این متغيرها رد

در سطح مطلوبي نميباشد.
آزمون

تأثیراصلی
مديريت:های
فرضیه
تعاملی عدم قطعیت و نیروهای ...

آزمون فرضیه اول
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 :عدم قطعيت بازار بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان و تأمين کنندگان اثر مثبت دارد.
بر طبق نتایج به دست آمده از آماره  Tمتغير عدم قطعيت بازار در سطح اطمينان  95درصد بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان

مديريت

management

با توجه به مقدار آزمون  tنقش کنترل این متغیرها رد میگردد.

بر طبق نتایج به دست آمده از آماره  Tمتغیر تعهد قراردادي

همچنین تفاوت ضریب مسیر مدل با و بدون متغیرهای کنترل در

در سطح اطمینان  95درصد بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان

سطح مطلوبی نمیباشد.

و تأمينکنندگان تأثیر معنی داري دارد و مورد تأیید قرار گرفته
است (آماره  Tدر خارج از بازه  1.96الی  -1.96قرار گرفته است).
همچنین میتوان گفت که نوع این رابطه مثبت و مستقیم است.

آزمون فرضیه های اصلی
آزمون فرضیه اول
 :عدم قطعيت بازار بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان و تأمين
کنندگان اثر مثبت دارد.

آزمون فرضیه سوم
 :تسهيم اطالعات بر عملکرد عملياتي تأمين کننده اثر مثبت

بر طبق نتایج به دست آمده از آماره  Tمتغیر عدم قطعيت بازار

دارد.

پژوهشآمده از آماره  Tمتغیر تسهيم اطالعات
اصلیدست
نتایج به
بررسیطبق
جدول ( )3بر
در سطح اطمینان  95درصد بر تسهيم اطالعات ميان فروشندگان
فرضیات
و تأمين کنندگان تأثیر معناداري دارد و مورد تأیید قرارفرضیه
گرفته

عملکرد نتیجه
در سطح اطمینان  95درصد برآزمون
عملياتي تأمين کننده تأثیر

تأیید
دارد واثر مورد
معناداري
میان است).
گرفته
تسهیم قرار
الیبر-1.96
مثبت دارد
کنندگان
فروشندگان و تأمین
اطالعات
1.96بازار
بازهقطعیت
است (آماره  Tدر خارج ازعدم

T
(آماره T
است
قرار
فرضیه
گرفتهتایید
4/653

در خارج از

تایید فرضیه
4/112
تعهد قراردادی بر تسهیم اطالعات میان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت دارد.
همچنین میتوان گفت که
است).
قرار گرفته
الی -1.96
1.96
مستقیم()3است.
همچنین میتوان گفت که نوع این رابطه مثبت و
پژوهش
بازهاصلی
بررسی فرضیات
جدول
عملکرد عملیاتی تأمین کننده اثر مثبت دارد.
تسهیم اطالعات بر
فرضیه

15/426

نتیجه
آزمون
مستقیم است.
مثبت و
نوع این رابطه
T

عدم قطعیت بازار بر تسهیم اطالعات میان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت دارد

آزمون فرضیه دوم

های
فرضیه
تعهدبررسی
فرعیمیان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت دارد.
اطالعات
تسهیم
قراردادی بر

4/653

تایید فرضیه

4/112

تایید فرضیه

تایید فرضیه

فرعی
بررسی
تأمين
ميان
اطالعات
هایتایید فرضیه
فرضیه15
پژوهش ،از/426
مثبت دارد.
کننده
عملکرد عملیاتی
اطالعاتبهبر
تسهیم
پيشنهادي[ ]59استفاده شده است .به منظور
رویكرد
کننده
اثرتعدیل
تأمینو متغير
فروشندگاناثر
بررسي
منظور
پژوهش
تسهيماین
 :تعهد قراردادي بر در

مقدار توان
ل که
تعديتي
متغيرصور
فرمول در
منظورطبق این
استفادهبهميشود.
اينزیر
فرمول
پژوهش،
كننده
بررسي اثر
پژوهش
کنندگان اثر مثبت دارد .سنجش اثر متغير تعدیلگر از توان دوم آزمون  fطبق در
بررسی فرضیه های فرعی

دوم  fاز  0.02کمتر باشد متغير تعدیلگر اثر ناچيز و قابل صرف نظري را بر رابطه بين دو متغير ایجاد کرده است .اگر مقدار
پژوهش
بررسیاصلی
جدول 3
پژوهش شده است .به منظور
اصلی ]59استفاده
پيشنهادي[
فرضیاتاز
بررسی)پژوهش،
تعدیل
در این پژوهش به منظور بررسي اثر متغير
رویكردیات
فرض
کننده3
جدول (
توان دوم  fدر بازه  0.02تا  0.15باشد مي توان گفت اثر متغير تعدیلگر ضعيف مي باشد .درصورتي که این مقدار بين 0.15
سنجش اثر متغير تعدیلگر از توان دوم آزمون  fطبق فرمول زیر استفاده ميشود .طبق این فرمول در صورتي که مقدار توان
نتیجه
آزمون
فرضیه
بين دو متغير داشته
رابطه
متغير ایاثرجادقوي
0.35دو باشد
باالتر از
داشتهو و
متوسطي بر
باشد اثر
دوم fتا از0.35
باالیياگربرمقدار
کردهواست.
رابطه بين
مقداررا بر
این نظري
قابلاگرصرف
رابطهناچيز
تعدیلگر اثر
باشد متغير
 0.02کمتر
T
است .در بازه  0.02تا  0.15باشد مي توان گفت اثر متغير تعدیلگر ضعيف مي باشد .درصورتي که این مقدار بين 0.15
توان دوم f
تایید فرضیه
4/653
عدم قطعیت بازار بر تسهیم اطالعات میان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت دارد
تا  0.35باشد اثر متوسطي بر رابطه داشته و اگر این مقدار باالتر از  0.35باشد اثر قوي و باالیي بر رابطه بين دو متغير داشته

تعهد قراردادی بر تسهیم اطالعات میان فروشندگان و تأمین کنندگان اثر مثبت دارد.

4/112

تایید فرضیه

تسهیم اطالعات بر عملکرد عملیاتی تأمین کننده اثر مثبت دارد.

15/426

تایید فرضیه

است.

بررسی فرضیه های فرعی
در این پژوهش به منظور بررسي اثر متغير تعدیلکننده پژوهش ،از رویكرد پيشنهادي[ ]59استفاده شده است .به منظور

پژوهش
فرضیات
جدول 4
فرعیفرضیات
جدول ()4
پژوهشطبق این فرمول در صورتي که مقدار توان
فرعیميشود.
استفاده
بررسیزیر
فرمول
بررسیطبق
آزمون f
سنجش اثر متغير تعدیلگر از توان دوم
پژوهش
تسهیمفرضیات
بازار)4و بررسی
جدول (
می کند
فرعیتعديل
اطالعات را
حفاظت نظارتی رابطة عدم قطعیت

1/760

رد فرضیه

فرضیهمتغير ایجاد کرده است .اگر مقدار
رابطه بينرددو
نظري را بر
صرف
قابل
تسهیم و
ناچيز
تسهیماثر
تعدیلگر
متغير
باشد
کمتر
دوم  fاز 0.02
تعديل/760
کند
تعديل می
اطالعات را
بازار و
حفاظت رابطة
حفاظت نظارتی
می 1کندرد فرضیه1/206
اطالعات را
قراردادی و
قطعیتتعهد
عدمرابطه
نظارتی
حفاظت نظارتی رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطالعات را تعديل می کند

1/206

رد فرضیه

فرضیه
مي رد
1/023
کند
متغيرتعديل
اطالعات را
توانتسهیم
بازار و
درصورتي که این مقدار بين 0.15
باشد.
ضعيف
میگر
تعدیل
گفت اثر
قطعیتمي
رابطةعدمباشد
هنجاریتا 0.15
حفاظت 0.02
توان دوم  fدر بازه
رد فرضیه
1/023
حفاظت هنجاری رابطةعدم قطعیت بازار و تسهیم اطالعات را تعديل می کند
حفاظت هنجاری رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطالعات را تعديل می کند

2/345

تایید فرضیه

تعديل می
هنجاری رابطه
فرضیه اثر قوي و باالیي بر رابطه بين دو متغير داشته
0.352/345تاییدباشد
مقدارکندباالتر از
اطالعات رااین
تسهیم و اگر
قراردادی وداشته
تعهد رابطه
متوسطي بر
حفاظتاثر
تا  0.35باشد

است.
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کند فرضیه1/078
اطالعاتکندرا تعديل
تسهیم
بازار و
قطعیت
شناختیشناختی
حفاظت
می رد
1/078
تعديل می
اطالعات را
تسهیم
رابطةعدمبازار و
رابطةعدم قطعیت
حفاظت
2/345
اطالعاتکند
تسهیمتعديل می
اطالعات را
تعهد و تسهیم
قراردادی
تعهد
شناختی رابطه
حفاظت
تایید فرضیه2/345
می کند
را تعديل
قراردادی و
رابطه
شناختی
حفاظت

شاخص برازش مدل پژوهش

شاخص برازش مدل پژوهش

رد فرضیه

تایید فرضیه
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همچنين به منظور بررسي برازش مدل پژوهش از شاخص  GOFاستفاده شده است .این شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار

همچنين به منظور بررسي برازش مدل پژوهش از شاخص  GOFاستفاده شده است .این شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار

متوسط مقادیر اشتراکي و متوسط ضرایب تعيين است .مقادیر 0/25 ،0/01و  0/36به ترتيب قوي ،متوسط و ضعيف براي این

است.آید:مقادیر 0/25 ،0/01و  0/36به ترتيب قوي ،متوسط و ضعيف براي این
ضرایبزیرتعيين
اشتراکي
مقادیر
متوسط
بدست مي
متوسطاز فرمول
اینوشاخص
شده است.
توصيف
شاخص
شاخص توصيف شده است .این شاخص از فرمول زیر بدست ميآید:

مديريت

management
جدول ( )4بررسی فرضیات فرعی پژوهش
1/760

حفاظت نظارتی رابطة عدم قطعیت بازار و تسهیم اطالعات را تعديل می کند
حفاظت نظارتی رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطالعات را تعديل می کند

از رويكرد پيشنهادي[ ]59استفاده شده است .به منظور سنجش
اثر

1/206

رد فرضیه
رد فرضیه

شاخص برازش مدل پژوهش

حفاظت هنجاری رابطةعدم قطعیت بازار و تسهیم اطالعات را تعديل می کند

1/023

رد فرضیه

استفاده
فرمول زیر
آزمون f
توان
حفاظتگر از
متغیر تعدیل
برازش مدل پژوهش از شاخص GOF
بررسی
همچنین به
فرضیه
منظور تایید
2/345
تعديل می کند
اطالعات را
طبق تسهیم
قراردادی و
دومتعهد
رابطه
هنجاری

میشود .طبق این فرمول در صورتی که مقدار توان دوم  fاز 0.02

استفاده شده است .این شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار متوسط

حفاظت شناختی رابطةعدم قطعیت بازار و تسهیم اطالعات را تعديل می کند

1/078

رد فرضیه

کمتر باشد متغیر تعدیلگر اثر ناچیز و قابل صرف نظری را بر رابطه
ضرایب تعیین است .مقادیر ،0/01
متوسط
کند اشتراکی
مقادیر
فرضیه
2/345و تایید
حفاظت شناختی رابطه تعهد قراردادی و تسهیم اطالعات را تعديل می
بین دو متغیر ایجاد کرده است .اگر مقدار توان دوم  fدر بازه 0.02

0/25و  0/36به ترتیب قوی ،متوسط و ضعیف برای این شاخص

در این پژوهش با توجه به اینكه مقدار  GOFبرابر با  0/282محاسبه شده است .بنابراین ميتوان گفت که مدل در مجموع

تا  0.15باشد می توان گفت اثر متغیر تعدیلگر ضعیف می باشد.
مدل
پژوهش 0.35باشد اثر متوسطی بر
است 0.15.تا
برازش بین
مقدار
شاخصاین
که
درصورتی
مناسب
برازش
داراي

توصیف شده است .این شاخص از فرمول زیر بدست میآید:

در این پژوهش با توجه به اینکه مقدار  GOFبرابر با 0/282

قوی و
مدلباشد اثر
0.35
باالتر از
منظورمقدار
اگر این
رابطه داشته و
ضرب دو
مجذور
است .این
شده
باالییGOF
پژوهش از
برازش
بررسي
همچنين به
دارمجموع
مدلمقدر
گفت که
شاخص،توان
بنابراین می
برازشاست.
استفادهشده
محاسبه
مدل
شاخص
شاخص)
جدول (5

اشتراکي واست.
متغیر داشته
بر رابطه بین
برازش
دارای
است .قوي ،متوسط و ضعيف براي این
مناسبترتيب
 0/36به
0/25و
متوسط ضرایب تعيين است .مقادیر ،0/01
متوسطدومقادیر

GOF
R square
communality
متغیرها
زیر بدست ميآید:
شاخص از فرمول
شاخص توصيف شده است .این
مقدار  GOFبرابر با  0/282محاسبه شده است .بنابراین ميتوان گفت که مدل د
0/606در این پژوهش با
توجه به اینكه0/282
0/483
عدم قطعیت در بازار
تعهد قراردادی

0/687داراي برازش مناسب است.

تسهیم اطالعات

0/593

عملکرد عملیاتی

0/451

تامینکننده

شاخص برازش مدل
جدول 16 5

جدول ( )5شاخص برازش مدل

متغیرها

communality

R square

GOF

عدم قطعیت در بازار

0/606

0/483

0/282

تعهد قراردادی

0/687

تسهیم اطالعات

0/593

عملکرد عملیاتی

0/451

نمودار( )3مدل کلی پژوهش در حالت تخمین استاندارد
تامینکننده

نمودار( )3مدل کلی پژوهش در حالت تخمین استاندارد

نمودار  3مدل کلی پژوهش در حالت تخمین استاندارد

گیریعدم قطعیت و نیروهای ...
تأثیر تعاملی
مديريت:نتیجه
بحث و
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درونگیری
عواملنتیجه
بر اساس فرضيه هاي این تحقيقبحث و
سازماني و برون سازماني بر تسهيم اطالعات مناسب در بـين اعضـاي زنجيرۀ

بر اساس فرضيه هاي این تحقيق عوامل درون سازماني و برون سازماني بر تسهيم اطالعات مناسب در بـين اعضـا

تـأمين مـؤثر مي باشند .همچنين عدم قطعيت بازار و تعهد قراردادي تأثير مثبتي بر روي تسهيم اطالعات داشته اند .این

تـأمين مـؤثر مي باشند .همچنين عدم قطعيت بازار و تعهد قراردادي تأثير مثبتي بر روي تسهيم اطالعات داشت

مديريت

بحث و نتیجهگیری
بر اساس فرضیه های این تحقیق عوامل درون سازمانی و برون
سازمانی بر تسهیم اطالعات مناسب در بـین اعضـاي زنجیرۀ تـأمین
مـؤثر می باشند .همچنین عدم قطعیت بازار و تعهد قراردادی تأثیر

management

زيربناي ارتباطي و آموزشهاي الزم و پيشنهاد راه حلهاي خالقانه
است كه اهداف راهبردی سازمان را به دنبال دارد.
همچنین با توجه به یافته های تحقیق تعهد قراردادي بر تسهيم
اطالعات ميان فروشندگان و تأمين کنندگان اثر مثبت دارد.

مثبتی بر روی تسهیم اطالعات داشته اند .این پژوهش به بررسی

مدیریت روابط از مهمترین مباحث زنجیرۀ تأمین است .بسیاری

رابطۀ میان عدم قطعیت محیط (بازار) ،عدم قطعیت رفتاری (تعهد

از شکستهای آغازین نتیجۀ رفتارهایی است که بین طرفین

قراردادی) ،تسهیم اطالعات ،و نتایج تبادل تحت تأثیر نیروهای

درگیر در زنجیره به وقوع میپیوندد ،توسعۀ اطمینان و اعتماد در

نهادی سه گانه نظارتی و هنجاری و شناختی کمک کرده است.

میان شرکا و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر مهم برای

با استفاده از داده های تجربی اثرات فوق الذکر بررسی شد .نشان

کسب موفقیت است .هنگامی که افراد به مفاد قراردادهایی که با

داده شد که تسهیم اطالعات یک منبع مزیت رقابتی برای اعضای

یکدیگر میبندند پایبند باشند ،تسهیم اطالعات افزایش مییابد.

زنجیرۀ تأمین در پاسخ به هر دو نوع عدم قطعیت محیطی و رفتاری

طبق نظر نیاگا و همکاران [ ، ]60شرکتها برای دستیابی به

است.

بهرهوری ،انعطافپذیری ،و نتایج رقابتی پایدار ،روابط مشترکی را

نتایج بدست آمده نشان داد عدم قطعيت بازار بر تسهيم اطالعات

با شرکای زنجیرۀ تأمین خود میسازند ،و تسهیم اطالعات منجر

ميان فروشندگان و تأمين کنندگان اثر مثبت دارد .نتایج این فرض

به اعتماد و تعهد و بالعکس میشود .تعهد قراردادی نوعی اعتماد و

با پژوهش صورت گرفته توسط[ ]42،45هم خوانی دارد .آن ها

تعهد را در روابط بین افراد ایجاد میکند .اعتمـاد مركـز روابـط بـه

نشان دادند که عدم قطعیت بازار تسهیم اطالعات را بین تأمین

حـساب ميآيد و عامل ضـروري در ايجـاد ،توسـعه و حفـظ روابـط

کنندگان افزایش می دهد .در حقیقت تغییرات قیمت ،کیفیت،

بلندمدت بين فروشنده و تأمين كننده است .تسهیم اطالعات

عرضه و تقاضا و فناوری موجب درگیری بیشتر فروشندگان و تأمین

در روند اعتماد سازی ،اصلی اساسی است ،زیرا تسهیم اطالعات

کنندگان میشود و اطالعات با سرعت بیشتری در بین آنها توزیع

حیاتی ،شرکتها را قادر میسازد تا درک درستی از امور روتین و

می گردد .طبق پژوهش [ ]48عواملی چون بي ثباتي بازار ،تغييرات

عادی یکدیگر داشته باشند و سازوکاری برای حل تعارض ایجاد

نيازهاي مشتريان ،تسريع تغييرات فناوریک و تغييرات عوامل

کنند ،و این بیانگر آن است که شریک میتواند قابل اعتماد باشد.

اجتماعي ،بر تسهیم اطالعات اثر مثبت دارند .الزمه بقاي يك

تسهیم اطالعات شرکا را به متعهد بودن به رابطه تشویق مینماید.

سازمان ،جلب مشتري كافي بـراي ايجاد جريان نقدينگي مثبت و

پژوهش های [ ]44،43با تحلیل فوق همخوانی دارد .مطالعات

سوددهي است و اين امر در محيط داراي خصوصيت عدم قطعيت،

گذشته نشان میدهد که تسهیم بیشتر اطالعات ،عدم قطعیت را

مستلزم پاسخگويي سريع به تغييرات يا به اصطالح «چابكي» است.

کاهش میدهد ،در نتیجه موجب بهبود سطح اعتماد و تعهد در یک

سازمان براي رسيدن به سطحي از این توانایی ،بايد در چند

رابطه میشود .پژوهش [ ]27نیز فرضیۀ فوق را تأیید می کند ،زیرا

بعد راهبردی سرمايه گذاري كند .سازماندهي در برابر تغييرات

نشان داد که بین متغیرهای عدم اطمینان محیطی (عدم اطمینان

براي ايجاد مزيت رقابتي ،یکی از آن ابعاد است که سازمان بايد از

مشتری ،عدم اطمینان تأمین کننده ،عدم اطمینان فناوری)،

محيطش آگاه بوده و توانايي تطبيق با آن را داشته باشد .بعد دیگر

حمایت مدیران ارشد و توانمندسازان فناوری اطالعات ،روابط

انطباق افــراد و اطـالعـات ،ادغـام فناوری ،كاركنان و مديريت با

سازمانی (اعتماد به شریک زنجیرۀ تأمین ،تعهد به شریک زنجیرۀ
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تأمین ،دیدگاه مشترک بین شرکا زنجیرۀ تأمین) با متغیرهای

هنجاری را برای شدت بخشیدن بین تعهد قراردادی و تسهیم

اشتراک اطالعات و کیفیت اطالعات رابطۀ معناداری وجود دارد.

اطالعات الزم دانستند .در حقیقت مسئولیتهای اجتماعی شرکت،

نتایج نشان دهنده اثر مثبت تسهيم اطالعات بر عملکرد عملياتي

انجمنهای صنعتی و وجود استانداردها ،منجر به تعهد بیشتر بین

تأمين کننده میباشد که پژوهش [ ]45بر نتیجه بدست آمده فوق

فروشندگان و تأمین کنندگان برای تسهیم اطالعات می گردد.

صحه می گذارد بنابراین به مدیران این فروشگاه ها پیشنهاد می

بنابراین پیشنهاد می شود ،شرکت سامسونگ مسئولیت اجتماعی

شود به حمایـت و پشتیبانی از فرآیند تسهیم اطالعـات در بـین

خود را در بازار افزایش دهد و برای فعالیتهای تجاری خود استاندارد

اعضـا در جهـت غلبـه بـر موانـع تسـهیم اطالعـات و ایجـاد

باال قائل شود.

یـک فرهنـگ سـازمانی مناسـب در زمینـه بـه اشـتراك گـذاري
اطالعـات بپردازند.

نتایج پژوهش نشان داد حفاظت شناختی رابطة عدم قطعيت
بازار و تسهيم اطالعات را تعديل مي کند .حفاظت شناختی بیشتر

حفاظت نظارتي رابطة عدم قطعيت بازار و تسهيم اطالعات

بر میزان دخالت اصناف و اتحادیه ها تأکید می ورزد و اینکه این

و همچنین رابطة تعهد قراردادی و تسهيم اطالعات را تعديل

اتحادیه ها تا چه حد میتوانند برای بهبود عملکرد شرکت هایی

نميکند می توان نتیجه گرفت که اعضای زنجیرۀ تأمین در پی

نظیر سامسونگ مفید واقع شوند.

کاهش عدم قطعیت بازار و رفتارهای فرصتطلبانه شرکای زنجیره

نتایج بهدست آمده نشان می دهد حفاظت شناختی رابطة تعهد

هستند ،اما تا زمانی که قوانین مستحکمی وجود داشته باشد و به

قراردادی و تسهيم اطالعات را تعديل مي کند .نتایج این فرض با

خوبی توسط نهادها پیاده شود ،اعضا نیازی به تسهیم اطالعات نمی

پژوهش صورت گرفته توسط ونگ و همکاران[ ]58همخوانی دارد.

بینند و معایب تسهیم اطالعات را به جان نمی خرند .همچنین

آنها نیز شدت رابطه تعهد قراردادی و تسهيم اطالعات را با وجود

حفاظت هنجاری رابطة عدم قطعيت بازار و تسهيم اطالعات را

حفاظت شناختی مورد تایید قرار دادند .در حقیقت وجود اصناف

تعديل ميکند .یک توضیح احتمالی این است که در این پژوهش

و اتحادیه ها مکملی برای قانون و مقررات ،منجر به تعهد بیشتر

بر حفاظت هنجاری در سطح جامعه تمرکز شده است .ممکن است

بین فروشندگان و تأمین کنندگان برای تسهیم اطالعات میگردد.

هنجارهای موجود در سطوح و صنایع و گروههای دیگر نیز زنجیره

بنابراین تمامی فروشگاه های سامسونگ زیر مجموعه اصناف و

را تحت تأثیر قرار دهند.

اتحادیههای صنعت موبایل قرار گیرند تا بتوانند از هزینههای

با توجه به نتایج حفاظت هنجاری رابطة تعهد قراردادی و تسهيم

عملیاتی پایین تری برخوردار شوند

اطالعات را تعديل مي کند .دونی و کانون [ ]53وجود حفاظت
مراجع
[1] Handfield, R. B., and Nichols, E. L. (2014). Introduction to Supply Chain Management. Upper Saddle River, NJ.
, Prentice-Hall.
[2] Frazier, G. L., Maltz, E., Antia, K. D., & Rindfleisch, A. (2009). Distributor sharing of strategic information with
suppliers. Journal of Marketing, 73(4), 31–43 (Article).
[3] Kim, S. K., McFarland, R. G., Kwon, S., Son, S., & Griffith, D. A. (2011). Understanding governance decisions
–in a partially integrated channel: A contingent alignment framework. Journal of Marketing Research, 48(3), 603

مديريت :تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای ...

91

management

مديريت

616 (Article).
[4] Li, J. J., Poppo, L., & Zhou, K. Z. (2008). Do managerial ties in China always produce value? Competition,
uncertainty, and domestic vs. foreign firms. Strategic Management Journal, 29(4), 383–400 (Article).
[5] Teece, D. J. (2009). Economic analysis and strategic management. California Management Review, 26(3),
87–110 (Article).
[6] Simatupang, T. M., Wright, A.C., & Sridharan, R. (2002). The knowledge of coordination for supply chain
integration. Business Process Management Journal, 8(3), 289–308.
 اندازه گیري اثر شالق چرمی در شبکه هاي تأمین تحت اشتراك اطالعات و عدم قطعیت.)1389( . میترا،] درویش7[
. دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعات.برونزا
[8] Min, S., Roath, A. S., Daugherty, P. J., & Genchev, S. E. (2005). Supply chain collaboration: What's happening?
International Journal of Logistics Management, 16(2), 237–256.
[9] Grewal, R., & Dharwadkar, R. (2002). The role of the institutional environment in marketing channels. Journal
of Marketing, 66(3), 82–97.
[10] Cai, S., Jun, M., & Yang, Z. (2010). Implementing supply chain information integration in China: The role of
institutional forces and trust. Journal of Operations Management, 28(3), 257–268.
[11] Hitt, M.A., Ahlstrom, D., Dacin, M. T., Levitas, E., & Svobodina, L. (2004). The institutional effects on strategic
alliance partner selection in transition economies: China vs Russia. Organization Science, 15(2), 173–185.
. هزینه تراکنش/https://fa.wikipedia.org/wiki : موجود در.)1385( . محسن،] رنانی12[
) مـدل تصميم گيري چندمعياره تلفيقـي بـراي گـزينش تـامين كننده1391( محمـد، بـاقرزاده آذر، اكبـر، ] عالم تبريز13[
.2شماره،  تحقيقي راهبردهاي بازرگاني- دوفصلنامه علمي، راهبردي
[14] Felzensztein. Christian, (2001), “Regional Clusters and Their impact on Joint arketingActivities; First Exploratory
Insights for an Empirical Cross-Country Analysis” Strathclyde International Business Unit - Department of
Marketing.
[15] Cote, R.P. (2008). Inﬂuences, practices and opportunities for environmental supply chain management in Nova
Scotia SMEs. Journal of Cleaner Production.
 ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز شرکت پتروشیمی برزویه با استفاده.)1390( . مهدی،] هاشمی16[
. دانشگاه خلیج فارس بوشهر،نامه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت صنعتی
 پايان.از روش فازی
[17] Slone, R.E., Mentzer, J.T. and Dittmann, J.P. (2007). Are you the weakest link in your company supply chain?
Harvard
Business Review, .org, pp. 116- 127.
 اندازه گيري رقابت پذيري زنجيره هاي تأمين بـا رويكـرد.)1390( ابوذر،  زنگويي نژاد.عادل، آذر.] كزازي ابوالفضل18[
.2 شماره،  تحقيقي راهبردهـاي بازرگـاني- فصلنامه علمي،فازي
[19] Ha Sung Ho, and Krishnan Ramayya (2007). "A hybrid approach to supplier selection for the maintenance of a
competitive supply chain", Expert Systems with Applications, Article in press.
 یکپارچه سازی زنجیرۀ تأمین و عملکرد کسب و کار با رویکرد روابط بلند مدت در زنجیرۀ.)1394( . همایون،] کوپال20[
 پایان نامه کارشناسی ارشد. فناوری اطالعات و به اشتراک گذاری اطالعات درشرکت سامسونگ الکترونیک ایران،تأمین
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق،صنایع
یابی
 بهینهسازی چند هدفۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه تحت شرایط عدم قطعیت با تأکید بر مکان.)1393( . هانیه،] فرحمند21[
. پایاننامه کارشناسی ارشد.مراکز توزیع
 سید مهدی الوانی و حسن داناییفرد: ترجمه. تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی.)2013( . استیفن،] رابینز22[

98  شمارهی/نشریهی صنعت الستیک ایران

92

management

مديريت

. انتشارات صفار: تهران.)1393(
. پایان نامه کارشناسی ارشد. تأثیر محیط بیرونی و فرهنگ سازمانی بر مدیریت عملکرد.)1394( . مهرداد،] نیکپی23[
[24] William R. Dill(1985), “Environments as an Influence on Managerial Autonomy,” Administrative Science
Quarterly, pp.
409-43.
[25] Chechen L.; Chuang S., Pui-Lai To. (2011); "How knowledge management mediates the relationship between
environment and organizational structure"; Journal of Business Research, Vol, 64 , No. 7, pp. 728–736.
[26] Hatch J.M. (1997); Organization theory: Modern, symbolic, and postmodern interpretation; Translated by
Danayifard. H.
Afkar Publishing, Tehran, Third Edition.
 تسهیل کنندگان درون سازمانی و روابط بین، بررسی رابطۀ عدم اطمینان محیطی.)1393( . سید محمد،] مهدی پور27[
 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.سازمانی با اشتراک گذاری اطالعات و کیفیت اطالعات در مدیریت زنجیرۀ تأمین
. دانشگاه آزاد اسالمی،دولتی
 پایان نامه. مدلسازي عدم قطعیت در زنجیره تامین دو سطحی با پارامترهاي فازي.)1389( . هیرش،] محمدی پور28[
. دانشگاه تربیت مدرس،کارشناسی ارشد صنایع
[29] Beckman, C. M., Haunschild, P. R., & Damon, J. P. (2004). Friends or strangers? Firm-specific uncertainty,
market uncertainty, and network partner selection. Organization Science, 15(3), 259–275.
[30] Pfeffer, J., & Salancik, G. (1978). The external control of organizations. New York: Harper & Row.
[31]  موجود در.)1395( . حسین،نوریان:http://hosseinnourian.com //.
[32] Jia, F., Cai, S., Xu, S. (2014). Interacting effects of uncertainties and institutional forces on information sharing
in marketing channels. Industrial Marketing Management, 43, 737–746.
 بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت رابطه و گرايش رابطه بلندمدت بين اعضاي كانال بازاريابي.)1394( . ملیکا،] قاصدي33[
. دانشگاه آزاد اسالمي علوم و تحقيقات تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني گرايش بيمه.بيمه
[34] Zhou, H., Jr, W.C.B. (2007). Supply Chain Practice and Information Sharing. Journal of Operations Management.
25, pp. 1348-1365.
. اثر تسهیم اطالعات بر استراتژیهای رقابتی و عملکرد زنجیرۀ تأمین.)1387( . امیر، و افسر، حسین،] رحمان سرشت35[
.48-37  صص،1 شماره،1  دوره،تشدید مدیریت فناوری اطالعات
[36] Shore, B., & Venkatachalam, A. R. (2003). "Evaluating the information sharing capabilities of supply chain
partners: A fuzzy logic model". International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(9/10),
804– 824.
آموزشی- ماهنامۀ علمی. مدیریت استراتژیک تأمین کننده.)1383( . مسعود، کاظمی، افشین، ریاضی، مهدی،] غضنفری37[
.59 -51. صص،136  شماره،تدبیر
[38] Gera, A.W., Taco, V. and Dirk Pieter, D. (2008). The influence of business conditions on supply chain informationsharing mechanism: A study among supply chain links of SMEs. Int. J. Production Economics 113, pp. 706-720.
[39] Zhao, X., Xie, J., & Zhang, W.J. (2002). The impact of information sharing and order-coordination on supply
chain
performance. Supply Chain Management: an International Journal, 7 (1), 24–40.
[40] Lin, F., Huang, S., Lin, S. (2002). Effects of information sharing on supply chain performance in electronic
commerce
. IEEE Transactions on Engineering Management, 49 (3), 258–268.
[41] Boyd, B. K., & Fulk, J. (1996). Executive scanning and perceived uncertainty: A multidimensional model.
Journal of Management, 22(1), 1 (Article).

93

...  تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای:مديريت

management

مديريت

[42] Mentzer, J. T., Min, S., & Zacharia, Z. G. (2000). The nature of interfirm partnering in supply chain management.
Journal of Retailing, 76(4), 549–568.
[43] Kwon, I.-W.G., Suh, T. (2004). Factors affecting the level of trust and commitment in supply chain relationships.
Journal of Supply Chain Management, 40 (2), 4–14.
[44] Anderson, E., Weitz, B.A. (1992). The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels.
Journal of Marketing Research, 29 (1), 18–34.
[45] Li, S., & Lin, B. (2006). Accessing information sharing and information quality in supply chain management.
Decision Support Systems, 42(3), 1641–1656.
،141 شماره. صنعت خودرو. چابکی زنجیرۀ تأمین با استفاده از فناوری اطالعات.)1389( . حسن،] بیک محمدلو46[
.48-43 صص
[47] Ruephuwan, C. (2005). Decision making approaches for information sharing in a supply chain. Industrial
Engineering, Graduate School of Clemson University.
[48] Scott, W. R. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests. Thousand Oaks, CA: Sage.
[49] Oxley, J. E., & Yeung, B. (2001). E-commerce readiness: Institutional environment and international
competitiveness. Journal of International Business Studies, 32(4), 705–723.
[50] Carson, S. J., Madhok, A., & Wu, T. (2006). Uncertainty, opportunism, and governance: The effects of volatility
and ambiguity on formal and relational contracting. Academy of Management Journal, 49(5), 1058–1077 (Article).
[51] Yang, Z., Su, C., & Fam, K. -S. (2012). Dealing with institutional distances in international marketing channels:
Governance strategies that engender legitimacy and efficiency. Journal of Marketing, 76(3), 41–55, http://dx.doi.
org/10.1509/jm.10.0033 (Article).
[52] Zhou, K. Z., & Poppo, L. (2010). Exchange hazards, relational reliability, and contracts in China: The contingent
role of legal enforceability. Journal of International Business Studies, 41(5), 861–88.
[53] Doney, P.M., & Cannon, J. P. (1997). An examination of the nature of trust in buyer–seller relationships. Journal
of Marketing, 61(2), 35–51.
[54] Noordewier, T. G., John, G., & Nevin, J. R. (1990). Performance outcomes of purchasing arrangements in
industrial buyer–vendor relationships. Journal of Marketing, 54(4), 80–93.
[55] Rindfleisch, A., & Heide, J. B. (1997). Transaction cost analysis: Past, present, and future applications. Journal
of Marketing, 61(4), 30 (Article).
[56] Gabrielsson, M., Kirpalani, V. H. M., & Luostarinen, R. (2002). Multiple channel strategies in the European
personal computer industry. Journal of International Marketing, 10(3), 73–95 (Article).
[57] Shervani, T. A., Frazier, G., & Challagalla, G. (2007). The moderating influence of firm market power on
the transaction cost economics model: An empirical test in a forward channel integration context. Strategic
Management Journal, 28(6), 635–652.
[58] Wang, X., Yang, B., & McLean, G. N. (2007). Influence of demographic factors and ownership type upon
organizational learning culture in Chinese enterprises. International Journal of Training and Development, 11(3),
154–165.
.smartpls  روش تحلیل ساختارهای چند سطحی با استفاده از نرم افزار.)1391( . احد، زارع، پیام،] حنفی زاده59[
.انتشارات ترمه
[60] Nyaga, G.N., Whipple, J.M., & Lynch, D.F. (2010). Examining supply chain relationships: Do buyer and
supplier perspectives on collaborative relationships differ? Journal of Operations Management, 28, 101–114.
doi:10.1016/j.jom.2009.07.005.

98  شمارهی/نشریهی صنعت الستیک ایران

94

Management
he interactive effect of uncertainty and institutional forces on the
sharing of information in the marketing channels
M. Hosseinzadeh Shahri1 , Z. Mirzaei Cheshmeh2 , I Ghasemi Hamedani3,*
1. PhD, Associate Professor, Department of Management, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2. Master of International Business Management Damavand Ershad Non-Profit Institute,
Damavand, Iran
3. Master of Marketing Management, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Firoozkooh, Iran
*Corresponding author Email: imanghasemi72@yahoo.com

Abstract: The present study is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection
method and is of survey type. The statistical population of this study includes the employees of
mobile phone stores in Tehran. The statistical sample of the study was a simple random sampling
method and Cochran's formula for an infinite population was used to determine the sample size.
Therefore, the statistical sample size was calculated based on Cochran's formula, the number of
samples was 384. standard questionnaire was used to collect data; In order to determine the validity
of the questionnaire, content validity was used, which has been approved based on the approval
of professors and experts in this field, as well as previous research. Regarding structural validity,
structural equation modeling method and Smart PLS software were used. AVE (mean variance
extracted) criterion was used for convergent validity. The results showed that market uncertainty
and contractual commitment had a positive effect on information sharing between sellers and
suppliers, while information sharing also had a positive effect on supplier operational performance.
Supervisory protection does not moderate the relationship between market uncertainty and
information sharing, as well as the relationship between contractual obligation and information
sharing, but normative protection and cognitive protection do not moderate the relationship
between contractual commitment and information sharing, and do not moderate the relationship
between market uncertainty and information sharing.
Keywords: Information sharing, uncertainty, marketing channels, institutional forces
115

Iranian Rubber Magazine, No. 98, Vol. 24

