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چکیده
مدیریت زنجیره تأمین بر پایه دو اصل هماهنگی و همکاری ،سازمانهای یک زنجیره را از طریق به اشتراکگذاری
و شفافسازی اطالعاتی با یکدیگر هماهنگتر نموده و به همکاری برای کسب مزایای رقابتی بیشتر دعوت
مینماید .مراکز آمادی نیروهای مسلح نیز ،تعداد بسیار زیادی از سازمانها را ،در طول زنجیره تأمین خود دارا
میباشند .مدیریت هماهنگ در این مجموعه حجیم و پیچیده بر پایه تسهیم اطالعات و اعتماد میان شرکای
تجاری برای برنامهریزی مؤثر در بخش زنجیره تأمین و اقدام به یکپارچهسازی موفق درزمینهٔ زنجیره تأمین یکی
از مهمترین فعالیتهای مدیریتی میباشد .لذا تحقیق حاضر بهمنظور بررسی تأثیر اعتماد و به اشتراکگذاری
اطالعات بر تعهد رابطهای بین اعضای زنجیرهی تأمین تدوین گردیده است .تحقیق حاضر پژوهشی کمی و از نوع
تحقیقات توصیفی است؛ از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی میباشد .جامعهی آماری تحقیق برابر 49
نفر از کارکنان یکی از مراکز آمادی نیروهای مسلح میباشد که با توجه به تعداد جامعه آماری از تمام شماری
استفادهشده است .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از

 1مربی ،دانشگاه هوایی شهید ستاری
 2استادیار ،دانشگاه علوم انتظامی امین
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روشهای مطرح ازجمله روایی محتوایی و همچنین آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .دادههای جمعآوریشده
با استفاده آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .یافتههای تحقیق نشان داد که
اعتماد و به اشتراکگذاری اطالعات توسط اعضای زنجیرهی تأمین بر تعهد رابطهای تأثیری مثبت و معناداری
دارند .از سوی دیگر ،آزمون رگرسیون نشان داد که  02/2درصدی از واریانس تعهد رابطهای بهوسیله متغیرهای
اعتماد و اشتراکگذاری اطالعات تبیین میگردد.
واژههایکلیدی :اعتماد؛ اشتراکگذاری اطالعات؛ تعهد رابطهای؛ زنجیرهی تأمین.


مقدمه

تغییرات و تحوالت عمیق دنیای کسبوکار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی ،زمینه
ظهور و بروز نگرشهای جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است موردتوجه دستاندرکاران
عرصه تولید و تجارت قرار گیرد .در همین راستا ،رویکردها و نگرشهای جدیدی پیرامون موضوع
تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گسترشیافته ،بهنحویکه زمینه خلق نگرشی جدید در
حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است (غضنفری و فتحالهی .)191 :1244 ،برای یکپارچه
کردن زنجیره تأمین باید تبادل اطالعات بین اعضای زنجیره تأمین سریعودقیق صورت گیرد.
هماهنگی در فعالیتهای اطالعاتی و برنامهریزی منجر به کاهش هزینه ،بهبود ارزش و اجرای
فعالیتهای برنامهریزی منسجم میشود (کلیندورفر .)121 :2990،1مدیران سازمانهای زنجیره
تأمین باید روابط سازمان را با دیگر طرفهای تجاری مورد ارزیابی و بازبینی قرار داده و آن را از
ابعاد اعتماد دوطرفه ،تعهد و توانایی طرفهای تجاری مورد بررسی قرار دهند .رفع مشکالت
سازمانهای زنجیره تأمین نیاز به درجه باالیی از همکاری ،تصمیمگیری مشترک ،به
اشتراکگذاری بهتر و بیشتر اطالعات دارد .در این حالت مدیران باید مطمئن باشند که طرف
تجاری آنها به نفع کل زنجیره عمل میکند (جونتر .)120 :2990،2به بیانی دیگر ،میتوان گفت:
مدیریت زنجیره تأمین بر پایه دو اصل هماهنگی و همکاری ،سازمانهای یک زنجیره را از طریق
به اشتراکگذاری و شفافسازی اطالعاتی با یکدیگر هماهنگتر نموده و به همکاری برای کسب
مزایای رقابتی بیشتر دعوت مینماید .در بین کلیۀ زمینههای بالقوه بهبود در مدیریت زنجیره
تأمین ،تسهیم اطالعات ،اهمیت و توجه بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است .زمانی که
یک سازمان از اطالعات سایر اعضای زنجیره تأمین استفاده نماید اثرات منفی عدم اطمینان در
محیط تجاری نوین از قبیل سطح موجودی باال ،پیشبینی نادقیق و سفارشات ناقص میتواند
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کاهش داده شود .تسهیم اطالعات ،پایه و ستون ایجاد هماهنگی در زنجیره تأمین میباشد و با
ایجاد هماهنگی منافعی که مدیریت زنجیره تأمین وعده آنها را داده است به وجود خواهد آمد
(غضنفری و فتحالهی.)192 :1244 ،
یکی از جنبههای اصلی در ایجاد هماهنگی ،به اشتراکگذاری اطالعات است؛ بهطوریکه دریافت
هماهنگی زنجیرة تأمین ،باال بودن سطح وابستگی متقابل به باال بودن سطح به اشتراکگذاری اطالعات
بستگی دارد (براونل و رینولدز .)01 :2992 ،1به اشتراکگذاری اطالعات تحت عنوان شالوده
(لی و ونگ ،)22 :2991،2عنصر اساسی (لی و ونگ ،)22 :2999 ،2مرکز عصبی (لی و همکاران:1444 ،
 )121و نیازمندی اصلی (لی و ونگ )22 :2999 ،هماهنگی ،توصیف میشود .بنابراین برای تسهیل
هماهنگی زنجیره تأمین ،شرکای زنجیره باید اطالعات خود را به اشتراک بگذارند .مطالعات زیادی
نشان دادند که به اشتراکگذاری اطالعات اثر قابلتوجهی بر عملکرد زنجیره تأمین و کاهش اثر شالقی
دارد (لی و همکاران( )191:1444 ،کون 4و همکاران .)21 :2990 ،اشتراکگذاری اطالعات سازمانها
را قادر به اخذ تصمیمات بهتر برای عملیاتشان میکند که موجب بهرهبرداری بهتر از منابع و کاهش
هزینههای زنجیره تأمین میشود .مدیریت بهتر اطالعات ،اجازه میدهد سازمانها بیشتر پاسخگوی
تقاضای مشتری باشد (متزلر و رینزل.)1222 :2992 ،0
از سوی دیگر ،به اشتراکگذاری اطالعات و اعتماد میان شرکای تجاری برای برنامهریزی مؤثر در
ینه زنجیره تأمین از ضروریات است
بخش زنجیره تأمین و اقدام به یکپارچهسازی موفق درزم ٔ
(جاویدی و شیراز .)124 :1242 ،همکاری شرکای تجاری در به اشتراکگذاری اطالعات زمینهی
الزم جهت تسهیل هماهنگی و تصمیمگیری بین آنها را در جهت دستیابی به سطح عملکردی
مناسب در کسبوکار را فراهم میکند (بیجیلسما 2و همکاران .)0 :2992 ،در جهت یکپارچگی
اطالعات نیازمند آنیم تا خردهفروشان در به اشتراکگذاری اطالعات با تأمینکنندگان و از سوی
دیگر ،قادر ساختن تأمینکنندگان به ارائه خدمات بهتر به خردهفروشان کمک نماییم .اگرچه
اینیک واقعیت پذیرفتهشده است که یکپارچگی موفق در مدیریت زنجیره تأمین منجر به ایجاد
فرصتهای مهمی برای شرکتها در جهت کست مزیت راهبردی (بارت )49 :2994 ،4و بهبود
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عملکرد شرکتها (مونزکا 1و همکاران )002 :1444 ،است ،ولی در اجرای این راهبرد مشکالتی
وجود دارد .وون و سو معتقدند که تعهد در یکپارچهسازی زنجیرهی تأمین نقش بارزی دارد
(جاویدی و شیرازی.)112 :1242 ،
از دیگر متغیرهای تبیینکنندهی یکپارچهسازی زنجیرهی تأمین تعهد رابطهای است .تعهد رابطهای را
بهعنوان شرایطی است که در آن ،طرف تجاری در یک رابطه مشارکتی بادوام و مستمر برای طرف
مقابل بهاندازه کافی ارزش قائل میشود و بیشترین تالش را برای حفظ و استمرار آن رابطه انجام
میدهد .بهزعم جاویدی و شیرازی ( )1242افرادی که باور دارند که از یک ارتباط ،ارزشهای مثبتی
کسب میکنند باید بهمنظور جبران مزیتهایی که قبالً از طرف مقابل دریافت کردهاند ،تالشی حداقل
برابر با آن شریک ارتباطی انجام دهند .بر این اساس اگر این متغیرها را در وضعیت زنجیرهی تأمین
بکار بگیریم ،در وضعیت زنجیرهی تأمین که با توجه به عامل اعتماد بررسی میشود ،حفظ فروشنده
میتواند مورد انتظار باشد .اعتماد و تعهد نتیجه متغیرهای گوناگون میباشند و تنها بهخاطر اینکه
فروشندگان ،محصوالت باکیفیتی را باقیمت رضایتبخش ارائه کنند ،حاصل نمیشوند .بهعبارتدیگر،
اعتماد یک پیششرط الزم برای ایجاد تعهد در رابطه است (مورگان و هانت .)29 :1444 ،2از سوی
دیگر ،با توجه به گستردگی مأموریتهای حوزه دفاعی در بخشهای مختلف عملیاتی و رزمی،
فرماندهی و کنترل ،فناوری ،ساخت و نگهداری تجهیزات و ادوات نظامی ،پشتیبانی و لجستیک
ضرورت بهبود در زنجیرهی تأمین در حوزههای مختلف دفاعی دوچندان گردیده است و مهمترین
هدف از بهبود در زنجیرهی تأمین در سازمانهای نظامی ،انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامونی
بهمنظور ارتقای بهرهوری و افزایش توان رزمی نیروهای مسلح میباشد (روحالهی و نوروزی:1242 ،
 .)124به عبارتی ،این موضوع که چه عواملی موجب بهبود وضعیت زنجیرهی تأمین بهمنظور انجام
مأموریتهای حوزهی دفاعی میگردند ،مسئلهای که بایستی برای آن پاسخی پیدا نمود .از طرف دیگر،
بر اساس سیاستهای ابالغی مسئولین کشور مبنی بر لزوم استفاده از کاالهای داخلی ،به نظر میرسد
اشتراکگذاری اطالعات بین اعضای زنجیره تأمین مؤلفههایی مناسب در جهت ایجاد

که اعتماد و
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که اندک

زنجیرهی تأمین باشند؛

رابطهای بین اعضای

تعهد
فیمابین اعضای
رابطهای 

مطالعاتی در خصوص تأثیر اعتماد و اشتراکگذاری اطالعات بر تعهد
زنجیرهی تأمین انجام شده باشد .بنابراین،

سازمانهای نظامی و دیگر اعضای

زنجیرهی تأمین

اشتراکگذاری اطالعات بر تعهد

هدف از این تحقیق آن است که به آزمون تجربی اثر اعتماد و به
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میرود که نتایج حاصل از این مطالعه بینش
رابطهای در بین اعضای زنجیره تأمین بپردازد .انتظار 

رابطهای در بین اعضای زنجیره

اشتراکگذاری اطالعات در ایجاد تعهد

جدیدی در اثر اعتماد و به
جامعهی موردمطالعه فراهم نماید.

تأمین
مبانی نظری

کگذاریاطالعات
بهاشترا 
تسهیم اطالعات به توانایی شرکت برای به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات با شرکای زنجیرة
تأمین به شیوهای اثربخش و کارا اشاره دارد .اطالعات تسهیم شده در سیستم محاوره زنجیرة
تأمین شامل اطالعات بین شرکای مستقیم و همچنین تمامی شبکه زنجیرة تأمین است .برای
استفاده اثربخش و کارا توسط شرکاء ،تسهیم اطالعات مورد نیاز است .سطح تسهیم اطالعات با
پاسخگویی و کارایی ارتباط نزدیک دارد (بابار 1و همکاران .)2994 ،به اشتراکگذاری اطالعات را
میتوان بهصورت گسترهای که یک شرکت تنوعی از اطالعات را با شرکای زنجیره تأمین مراوده
میکند ،تعریف کرد (هسئو 2و همکاران.)299 :2994 ،
اعتماد

مدیریت زنجیره تأمین مؤثر ،مبتنی بر ایجاد یک سازمان مجازی است که متشکل از نهادهای
مختلف است که مکمل یکدیگرند و بهمنظور دستیابی به اهداف مشترک تشکیل شده است .برای
اطمینان از موفقیت اتحاد دو طرف ،باید سطح باالیی از اعتماد و تعهد را در میان همه بخشهای
مدیریت زنجیره تأمین تعریف نمود ،اعتماد بیان استحکام میان طرفین در ازای تعهدات و
چشمپوشی از رفتارهای سودجویانه مستقل میباشد ،درحالیکه تعهد توسط فداکاری شرکا در
حفظ ارتباطاتشان در مدیریت زنجیره تأمین منعکس میشود (فو و پیپلنی .)22 :2990 ،2اعتماد
به این صورت تعریف شده است که ،اعتقاد شرکت به کمپانی دیگری که آن کمپانی اقداماتی را
انجام دهد که منتج به فعالیتهای مثبتی برای شرکت خواهد شد و نه اقدامات غیرمنتظرهای که
نتایج منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد .با فرض اینکه رابطه در جهت توسعه روابط ادامه
پیدا کند ،سطح اعتماد بین دو طرف رشد خواهد کرد (بیجیلسما و همکاران.)0 :2992 ،
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تعهد رابطهای

زینلدین و جانسون ( )2999تعهد رابطهای را به عنوان شرایطی که طرف تجاری در یک رابطه
مشارکتی بادوام و مستمر برای طرف مقابل به اندازه کافی ارزش قائل میشود و بیشترین تالش را برای
حفظ و استمرار آن رابطه انجام میدهد ،تعریف میکنند .افرادی که باور دارند که از یک ارتباط،
ارزشهای مثبتی کسب میکنند باید بهمنظور جبران مزیتهایی که قبالً از طرف مقابل دریافت
کردهاند ،تالشی حداقل برابر با آن شریک ارتباطی انجام دهند (مورگان و هانت .)22 :1444 ،اگر ما این
اصول را در وضعیت زنجیرهی تأمین بکار بگیریم ،در وضعیت زنجیرهی تأمین که با توجه به عامل
اعتماد بررسی میشود ،حفظ فروشنده میتواند مورد انتظار باشد .اعتماد و تعهد نتیجه متغیرهای
گوناگون میباشند ،و تنها بهخاطر اینکه فروشندگان ،محصوالت باکیفیتی را باقیمت رضایتبخش ارائه
کنند ،حاصل نمیشوند .اعتماد یک پیششرط الزم برای ایجاد تعهد در رابطه است ،اما تعهد ،وقتی
تعامالت در آینده روی دهد و استمرار پیدا کند اهمیت پیدا خواهد کرد.
اعتماد و به اشتراکگذاری اطالعات

اعتماد یک عنصر کلیدی است؛ زیرا مشارکت را ممکن میسازد و مشارکت در سازمانها همیشه
حائز اهمیت بوده است .روندهای جدید در سازمانها حرکت به سمت پیامدها و نتایج است؛ اوالً"،
باعث ایجاد تغییرات در ماهیت کار میشود که سبکهای قدیمی نمیتواند در این زمینه کارساز
باشد .ثانیاً" ،باعث ایجاد تغییرات در ماهیت مشارکت میشود که تأکید بیشتری بر شکلهای
داوطلبانه از مشارکت میشود (فو و پیپلنی .)249 :2990 ،اعتماد باعث تقسیم اطالعات در
سازمان و سهیم شدن همهی افراد در اطالعات سازمانی ،تعهد سازمان ،تعهد به انجام تصمیم،
رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی ،رضایت مدیریت ،مبادالت رهبر -عضو و توجه به ماندن
در سازمان خواهد شد .بهطور وسیعی تأیید شده است که اعتماد بهعنوان یک عامل تسهیلکننده
در تعامالت اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بین عامالن اعتماد و کاهش هزینههای تعامالت
که با کنترل در ارتباط هستند ،عمل میکند .از سوی دیگر ،به اشتراکگذاری اطالعات ،دریافت و
انتشار بهموقع اطالعات جهت برنامهریزی و کنترل عملیات زنجیرهی تأمین است .اطالعات به
اشتراک گذاشتهشده ازیکطرف ،یک مبنای (اطالعاتی و تصمیمگیری) مشترک برای شرکای
زنجیره تأمین ایجاد کرده ،جریان محصوالت ،خدمات ،سرمایهها و بازخوردها را در بین شرکاء
شدت میبخشد؛ از طرف دیگر ،اطالعات به اشتراک گذاشتهشده باعث ایجاد نمایانی در زنجیره
تأمین میشود که میتواند بهسرعت منجر به انجام اقدامات اصالحی موردنیاز در ارتباط با
02

بررسی تأثیر اعتماد و به اشتراکگذاری اطالعات بر تعهد رابطهای در بین اعضای زنجیرهی تأمین

آ

جریانهای مواد خام ،کاالی ساختهشده و خدمات شود (بیجیلسما .)22 :2992 ،ازنظر بارت
( ،)2994یکپارچهسازی فرایند بین خریداران و تأمینکنندگان باعث تسهیل اشتراکگذاری
اطالعات میگردد .اشتراکگذاری اطالعات برای کارایی ،اثربخشی و کسب مزیت رقابتی برای
اعضای زنجیره تأمین مقولهای کلیدی است (بارت و همکاران .)41 :2994 ،اشتراکگذاری
اطالعات تقاضای مشتریان بین خردهفروشان و شرکای تجاری کلیدی بسترهای الزم را برای انجام
عملیاتی آرام و بدون دغدغه و با کمترین میزان ریسکپذیری فراهم مینماید (کاچون و فیشر،1
 .)092 :2999اعضای زنجیره تأمین اغلب اطالعات خصوصی مختلفی دارند که این باعث میشود
عدم تقارن اطالعات بهصورت ذاتی در زنجیره تأمین وجود داشته باشد؛ برای مثال خردهفروشان
نسبت به تولیدکنندگان اطالعات بهتری از تقاضای مشتری دارند و تولیدکنندگان نسبت به
خردهفروشان اطالعات بهتری درزمینهی محصول ،زمان تأخیر تحویل و ظرفیت تولید ،دارند (فو و
پیپلنی .)244 :2990 ،درنهایت اشتراکگذاری اطالعات میتواند منجر به بهبود روابط بین خریدار
و فروشنده شود (هولاند .)140 :2999 ،2بر این اساس ،فرضیهی اول تحقیق بدین شکل بیان
گردید.
فرضیهی اول :اشتراکگذاری اطالعات بین اعضای زنجیرهی تأمین بر تعهد رابطهای تأثیری

مثبت و معنیداری دارد.
اعتماد و تعهد رابطهای

نظریهی تعهد رابطهای بیانگر آن است که تعهد تنها درنتیجهی متغیرهای مستقیم و میانجی
بسط و گسترش مییابد (نانالی و برنستون .)1444 :20 ،2ماکس وبر ،با مبنای نظری صور کنش،
اعتماد را پیشبینی رفتار کنشگران بر اساس نیتمندی و منافع متقابل و کارکردی تعریف میکند
و مبنای اعتماد را ،منافع متقابل و احساسات مشترک میداند .جورج زیمل با مبنای نظری مبادله،
اعتماد را شکلی از اعتقاد بهمثابه وابستگی مطمئن به یک نفر یا یک اصل و صور انتزاعی مثل پول
تعریف میکند .وی مبنای اعتماد را ارتباط میداند .مبادله اصلیترین شکل کنشهای متقابل
انسانهایی است که در آن به دنبال منافع خود هستند .به نظر وی یکی از مهمترین شرایط
مبادله ،اعتماد است .بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر ،جامعه تجزیه میشود و بنابراین،
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اعتماد را یکی از مهمترین نیروهای انسجام جامعه میخواند .به بیانی دیگر ،اعتماد و تعهد در
مبادلهای اثربخش تأثیرگذار هستند .بهزعم ویلسون و مومالینی )1444( 1اعتماد نقش مهمی در
همکاریهای راهبردی ایفا میکند و این همکاری راهبردی نیازمند درک متقابل و وجود اعتماد
است .یافتههای مورگان و هانت ( )1444نشان داد که اعتماد بر تعهد رابطهای تأثیر دارد .از سوی
دیگر تعهد رابطهای خود را در سرمایهگذاری منابع مالی ،فیزیکی و ...خود را نشان میدهد .به
عقیدهی اسپکمن )1444( 2اعتماد سنگ بنای همکاریهای راهبردی است .ازنظر مکدونالد
( )1441یکی از آثار مستقیم و کوتاهمدت بیاعتمادی ،کاهش همکاریهای اقتصادی است.
همانطور مورگان و هانت ( )1444بیان داشتند یکی از پیامدهای اعتماد ،تعهد رابطهای است.
اینکه تصور کنیم بدون اعتماد و تعهد رابطهای ،کسبوکاری جدی ایجاد نمیگردد؛ به بیانی
دیگر ،کسبوکاری ناگستنی بین شرکای زنجیرهی تأمین ایجاد نمیگردد ،مگر باوجود اعتماد و
تعهد بین اعضا .با توجه به آنچه گفته شد ،در راستای بهبود عملکرد زنجیرهی تأمین نیازمند آنیم
تا ارتباطی مناسب بین تعهد و اعتماد ایجاد نماییم .بنابراین ،فرضیهی دوم و سوم تحقیق به شکل
زیر تدوین گردید:
فرضیهیدوم :اعتماد اعضای زنجیرهی تأمین بر تعهد رابطهای تأثیری مثبت و معنیداری دارد.
فرضیهی سوم :بین تأثیرگذاری اعتماد و اشتراکگذاری اطالعات بر تعهد رابطهای تفاوت

معناداری وجود دارد.
پیشینهی تجربی

جاویدی و شیرازی ( )1242در تحقیقی به بررسی اثر اعتماد درک شده بر وفاداری با تأکید بر
نقش واسط تعهد رابطهای در برونسپاری فعالیتها در هتلهای شهر مشهد پرداخت .این تحقیق
تأثیر اعتماد درک شده را بر وفاداری ،از طریق نقش واسط تعهد رابطهای بر فعالیتهای
برونسپاری بررسی کرده است .یافتههای حاصل از تحقیق نشان داد که شایستگی عملی درک
شده بر ادراکات از اعتماد خریدار در فرایند برونسپاری از تأثیر معناداری برخوردار است؛ و این
متغیر پیشبینی کننده مؤثر بر اعتماد درک شده میباشد .بنابراین ،نتایج نشان میدهند زمانی
که شایستگیها و تواناییهای عملی از طرف فروشنده برای خریداران محرز شود ،خریدار از این
قابلیتهای فروشنده در تأمین نیازمندیهایش ،بهعنوان ابزاری جهت اعتماد کردن به او استفاده
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میکند .همچنین یافتههای پژوهش نشان دادند که ارتباطات مؤثر درک شده ،بر ادراکات از
اعتماد خریدار در فرایند برونسپاری از تأثیر معناداری برخوردار است و این متغیر نیز پیشبینی
کننده مؤثر بر اعتماد درک شده میباشد .اعتماد درک شده بر تعهد رابطهای خریدار در فرآیند
برونسپاری از تأثیر معناداری برخوردار است و این متغیر پیشبینی کننده مؤثری بر تعهد
رابطهای میباشد (مورگان و هانت.)22 :1444 ،
صفری و همکاران ( )1249در پژوهشی به مدلسازی عوامل مؤثر بر به اشتراکگذاری اطالعات در
زنجیره تأمین شرکت ایرانخودرو خراسان با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علّی و شبکههای
بیزین پرداخت .در این مدل ،کمیت و کیفیت به اشتراکگذاری اطالعات بهصورت مستقیم در
درجه اول تحت تأثیر توانمندسازهای سازمانی (توانمندی فناوری اطالعات ،حمایت رهبری،
فرهنگ مشارکتی و ساختار سازمانی) قرار دارد .درواقع توانمندیهای فناوری اطالعات ازجمله
توانمندسازهای محوری برای به اشتراکگذاری اطالعات محسوب میشود .بهطوریکه با
توسعههای ایجادشده در فناوریهای اطالعات (مانند اینترنت ،اینترانت و اکسترانت) ،بهمیزان
زیادی از هزینههای تراکنش مربوط به انتقال اطالعات کاسته شده است و حجم زیادی از
اطالعات در زمان مناسب و باکیفیت مطلوب قابل تسهیم هستند .همچنین با توجه به اینکه
حمایت رهبری نقش مهمی در شکلدهی ارزشها و دیدگاههای سازمانی بازی میکند ،درک
رهبر از منافع خاص به اشتراکگذاری اطالعات به همسوسازی استراتژی تسهیم اطالعات با
استراتژی کسبوکار ،کسب منابع موردنیاز برای پیادهسازی موفق به اشتراکگذاری اطالعات و
ایجاد فرهنگ مشارکتی حامی آن کمک میکند.
زابکار و برینیک )2994( 1در مقالهای دیگر با عنوان "ارزشها ،اعتماد و تعهد در ارتباطات
 B TO B3مقایسه دو بازار در یوگسالوی" نتایج یک تحقیق بازاریابی بینالمللی را ارائه کردهاند
که در آن فرهنگ با اعتماد ،تعهد ،و ارزشها بهعنوان عناصر حیاتی برای روابط تجارت -تجارت
ینه روابط تجارت-تجارت در دو بازار
ادغامشده است .اعتماد ،تعهد رابطهای و ارزشها درزم ٔ
یوگسالوی سابق یعنی کرواسی و صربستان تحلیل شدند .نتایج حاصل از ارزیابی  499شرکت
بزرگ و متوسط نشان دادند که شرکتهای صربی در مقایسه با شرکتهای کرواسیایی اهمیت
بیشتری برای اعتماد و تعهد قائل هستند .تفاوت در ارزیابی نسبت به ارزشها ،اعتماد و تعهد در
روابط تجارت-تجارت بهعنوان پیامدهای اختالف فرهنگی و موقعیت بازار بیان شدند.
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وون و سو ( )2990در تحقیقی با عنوان اعتماد ،تعهد و روابط در مدیریت زنجیرهی تأمین به
بررسی رابطه بین سطح اعتماد و عواملی دیگری همانند رفتارهای نامطمئن ،فرصتهای پیشروی
شرکا و تئوری اشتراکگذاری اطالعات پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد که شرکای زنجیرهی
تأمین بهشدت به میزان سرمایهگذاری اعضا و همچنین به اشتراکگذاری اطالعات بستگی داشته
و موجب تقویت سطح اعتماد بین اعضا میگردد .از سوی دیگر ،تحلیل دادههای آنها نشان داد
سطح تعهد بهشدت به سطح اعتماد بستگی دارد.
با برو و همکاران ( )2994در مقالهای با عنوان ایجاد و حفظ اعتماد در روابط برونسپاری
نرمافزاری :یک ارزیابی تجربی ادراکات مشارکتکنندگان نسبت به نقش اعتماد در مدیریت روابط
خریدار -فروشنده و عواملی که در روابط برونسپاری نرمافزاری به خارج از کشور حیاتیاند را
بررسی کردهاند .مشارکتکنندگان  12نفر از مدیران بلند رتبه شرکتهای نرمافزاریاند که برای
شرکتهای اروپایی و آمریکایی خدمات نرمافزاری ارائه میدهند .آنها عنوان کردند که درک
فرهنگ ،قابلیت اعتماد ،تواناییها و مالقاتهای حضوری عوامل مهمی در جلب اعتماد اولیه
مشتریاند و درک فرهنگی ،استراتژیهای ارتباطاتی ،و قرارداد ،عوامل حیاتی در حفظ این اعتماد
میباشند.
بررسیهای انجام شده توسط محققین (کتابخانهای و اینترنتی) نشان داد که پژوهشی در خصوص
موضوع موردبحث در بخش نظامی در داخل از کشور انجامنشده است .ازاینرو ،در ادامه بهطور
ینه اعتماد در ایران و جهان در دیگر بخشها در
خالصه به نتایج برخی از تحقیقات انجامشده درزم ٔ
جدول شماره یک ارائهشده است:
شنیازهای بهاشتراکگذاری اطالعات
ینهی پی 
انجامشده درزم 

جدول.1خالصه مطالعات
نویسندگان

بافت موردمطالعه

عوامل اثرگذار بر به
اشتراکگذاری اطالعات

روش پژوهش

موبرگ ()2992

بین شرکای زنجیره
تأمین

ویژگیهای رابطهای ،ویژگیهای
اطالعاتی ،ویژگیهای سازمانی

توزیع پرسشنامه میان مدیران
تولید در پنج صنعت مختلف و
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل با
استفاده از روش تحلیل همبستگی
متعارف

لی و لین ()2992

بین شرکای زنجیره
تأمین

عدم اطمینان محیطی،
تسهیلکنندههای بین
سازمانی و روابط بین
سازمانی

استفاده از تحلیل رگرسیون
چندگانه برای تحلیل دادههای
حاصل از بررسی میدانی در 142
سازمان جهت آزمون عوامل
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اثرگذار بر به اشتراکگذاری و
کیفیت اطالعات

زنگ ولی ()2992

بین شرکای زنجیره
تأمین

امنیت دستگاههای مدیریت
زنجیره تأمین

مرور گسترده ادبیات برای بررسی
تهدیدات بالقوه در سیستمهای
مدیریت زنجیره تأمین و شناسایی
فنّاوریهای ایمنسازی
دستگاههای مدیریت زنجیره تأمین

ذو و جر ()2994

بین شرکای زنجیره
تأمین

پویاییهای زنجیره تأمین

استفاده از مدل معادالت
ساختاریافته برای بررسی
عوامل اثرگذار بر تسهیم
اطالعات ،بر اساس دادههای
حاصل از توزیع پرسشنامه
در  120شرکت تولیدی
آمریکایی

فریزر ()2994

بین توزیعکننده/
تأمینکننده در
زنجیره تأمین

ماهیت رابطه تبادلی،
ویژگیهای توزیعکننده،
ویژگیهای محیطی

ارائه مدل مفهومی بر اساس
تئوری تبادل با تمرکز بر درجه
تسهیم اطالعات استراتژیک بین
توزیعکننده و تأمینکننده و
استفاده از تحلیل رگرسیون برای
تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از
بررسی  444توزیعکننده در سه
صنعت مختلف

خالصه نتایج برخی از تحقیقات انجامشده در خصوص زمینهی اعتماد در بخش کسبوکار در
جدول شماره دو ارائهشده است.
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کسبوکار

ینهی اعتماددرمباحث
انجامشده درزم 

جدول.2خالصه مطالعات
ردیف

نتیجه

عنوان

نویسندگان

با توجه به همبستگی باالیی بین متغیرهای
اعتماد و تعهد بین اعضای زنجیرهی تأمین ،ایجاد
اعتماد تعهد کاری را در سرلوحه کار خود قرار
دهند.

بررسی اعتماد و تعهد در
بین اعضای زنجیرهی
تأمین

آقا محمدی و همکاران ()2914

اعتماد و تعهد یکی از عوامل کلیدی در تجارت
است و سازمانها بایستی در جهت بسط و توسعه
اعتماد بهمنظور کسب مزیت رقابتی تالش
نمایند.

اعتماد و پیامدهای تعهد
در تجارت

پارتا ()2912

عملکرد موفق زنجیرهی تأمین بستگی به سطح
باالی اعتماد و همکاری بین اعضای دارد .از سوی
دیگر ،برنامهریزی صحیح زنجیرهی تأمین بستگی
به میزان اشتراکگذاری اطالعات و اعتماد بین
شرکاء دارد.

مدیریت زنجیره تأمین از
منظر شرکا

اسپکمن و همکاران ()2999

اعتماد یکی از مؤلفههای تعیینکننده در تعهد
رابطهای است .ازاینرو تا زمانی که اعضای
زنجیرهی تأمین اعتماد ادراکشده مثبتی نداشته
باشند ،نسبت به ارتقای تعهد رابطهای تالشی
نخواهند داشت.

نقش اعتماد ،اخالق و
انگیزش در جهت موفقیت
مدیریت زنجیرهی تأمین
در بخش خردهفروشی

سعید ()2994

4

یافتههای تحقیق نشان داد که اشتراکگذاری
اطالعات و کیفیت اطالعات تأثیری مثبت و
مستقیم بر اعتماد دارند.

عوامل مؤثر بر اعتماد و
تعهد در بین اعضای
زنجیرهی تأمین

چن و همکاران ()1440

0

1

2

2

روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات ،توصیفی -همبستگی است.
همچنین از جنبهی زمانی ،مقطعی و از نگاه نوع دادهها ،پژوهشی کمی به شمار میرود .ابزار اندازهگیری در
این تحقیق پرسشنامه است .جامعهی آماری تحقیق برابر  49نفر کارکنان یکی از مراکز آمادی نیروهای
مسلح میباشد که با توجه به تعداد جامعه آماری از تمامشماری ( )N = nاستفاده شده است ..روش گردآوری
اطالعات در این مطالعه نیز شامل مطالعات کتابخانهای و مطالعات میدانی از نوع مصاحبه و دو مرحله
پرسشنامه است .برای جمعآوری دادههای مورد نیاز در بخش اشتراکگذاری اطالعات از پرسشنامهای
محققساخته و با بهرهگیری از پرسشنامههای چن و همکاران ( )2994و سیماتوپانگ 1و همکاران ()2990

S i ma t u p a n g
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به تعداد پنج گویه استفادهشده است .برای گردآوری دادههای مربوطه به اعتماد از پرسشنامهی
محققساخته و با بهرهگیری از پرسش نامههای چن 1و همکاران ( ،)2994وون و سو ( )2990و ریسل 2و
همکاران ( )2994با پنج گویه بهره جسته شده است .برای دریافت اطالعات مؤلفههای تعهد رابطهای از
پرسشنامهی راسلین و میلیوار ( ،)2994وون و سو ( )2990و ریسل و همکاران ( )2994با پنج گویه و با
مقیاس طیف  0گزینهای لیکرت استفاده شده است.
برای بررسی دقت ابزار اندازهگیری ،تمامی مراحل مربوط به روایی و پایایی بهطور کامل طی گردید .برای
بررسی روایی پرسشنامه ابتدا تمامی سؤاالت از منابع معتبر استخراج گردید ،سپس با انجام پیش تست
اشکاالت احتمالی آن موردبررسی قرار گرفت .سپس ابزار اندازهگیری در اختیار چند تن از خبرگان مرکز
آمادی (استادان ،مشاور و کارشناسان امور) برای بررسی بیشتر قرار گرفت .و سپس با اعمال نظرات آنها
اقدام به توزیع پرسشنامه گردید .در انتها برای بررسی اعتبار ساختاری از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
گردید .جدول شماره سه به ترتیب نتایج تحلیل عاملی اکتشافی را برای متغیرهای تحقیق نشان میدهد.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
اشتراکگذاری اطالعات
()Information Sharing

IS1
9/424

IS2
9/424

IS3
9/422

IS4
9/201

IS5
9/409

IS6
9/402

تعهد رابطهای
( Relation
)Commitment

RC1
9/241

RC2
9/429

RC3
9/222

RC4
9/420

9/440 RC5

RC6
9/214

اعتماد
()Trust

C1
9/442

C2
9/442

C3
9/492

C4
9/021

C5
9/412

بر اساس دادههای جدول فوق و طبق نظر پلنت ( )2994هریک از سنجههایی که مقدار بارِ عاملی
آن کمتراز  9/2باشند بایستی حذف شوند .لذا سنجه  IS4و  RC1در مرحله اول انجام تحلیل
عاملی حذف گردید .جدول شماره چهار نتیجه تحلیل عاملی مرحله دوم را نشان میدهد.

C ha n
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جدول  .4نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
اشتراکگذاری
اطالعات

IS1

IS2

IS3

IS5

IS6

( Information
)Sharing

9/424

9/424

9/422

9/409

9/402

RC2
9/429

RC3
9/222

RC4
9/420

C2
9/442

C3
9/492

C4
9/021

تعهد رابطهای
( Relation
Commitment
)
اعتماد
()Trust

C1
9/442

RC5
9/420

RC6
9/214

C5
9/412

پایایی ابزار اندازهگیری با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که رایجترین آزمون سازگاری
داخلی برای مقیاسهای چندعاملی است مورد ارزیابی قرار گرفت .جدول شماره پنج مقدار این
ضرایب را برای مؤلفههای تحقیق نشان میدهد .آلفای کرانباخ باالتر از  9/4بهعنوان عدد
موردقبول در پایایی ابزار لحاظ گردید.
جدول  .0نتایج تعیین پایایی ابزار تحقیق

اعتماد

تعهد رابطهای

اشتراکگذاری اطالعات

9/204

9/414

9/412

تحلیل دادهها و یافتهها

در راستای بررسی همبستگی درونی بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .همانطور
که جدول شماره شش نشان میدهد ،همبستگیهای بین تمامی متغیرهای پژوهش در سطح  Pکوچکتر
از  9/91معنیدار هستند .الزم به ذکر است که ضرایب همبستگی تنها میزان ارتباط میان متغیرها را
آشکار میسازد .ازاینرو ،روابط ذیل میان متغیرهای تحقیق وجود دارد:
ارتباط میان اعتمادو اشتراکگذاریاطالعات :اعتماد رابطهای مثبت با اشتراکگذاری اطالعات دارد؛
بدین معنا که هر چه اعتماد تقویت گردد ،به همانگونه اشتراکگذاری اطالعات نیز ارتقا خواهد یافت.
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تعهدرابطهای :اعتماد رابطهای مثبت با تعهد رابطهای دارد ،بدین معنا که

ارتباط میان اعتمادو
هر چه اعتماد قویت گردد ،به همانگونه تعهد رابطهای اشاعه خواهد یافت.

اشتراکگذاری اطالعات :تعهد رابطهای رابطه مثبت با

ارتباط میان تعهد رابطهای و
اشتراکگذاری اطالعات دارد ،بدین معنا که هر چه تعهد رابطهای تقویت گردد ،به همانگونه
اشتراکگذاری اطالعات ارتقا خواهد یافت.
جدول  .2میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی بین متغیرها
1

متغیر

2

2

 .1اعتماد
 .2اشتراکگذاری اطالعات

9/221

 .2تعهد رابطهای

9/022

9/429

میانگین

2/21

2/21

2/20

انحراف معیار

9/441

9/402

9/422

جدول  .4نتایج تجزیهوتحلیل رگرسیون :تعهد رابطهای بهعنوان متغیر وابسته
متغیرهای مستقل

ضرایب استاندارد
(بتا)

مقادیر آمارهی
تی

اعتماد

9/229

4/440

**

اشتراکگذاری
اطالعات

9/221

2/422

**

R2= 9/021 Adjusted R2= 9/020 F Value= 142/404

مقادیر معناداری
9/999
9/999

کوچکتر از P9/991

نتیجهگیری و پیشنهادها

امروزه اطالعات بهعنوان ابزار کلیدی جهت تصمیمگیری در زنجیره تأمین به کار میرود
بهطوریکه ارتباط بین کلیه فعالیتها و عملیات در زنجیره تأمین را برقرار میکند .با توسعه این
ارتباطات ،شرکتهای یک زنجیره تأمین قادر خواهند بود تا تصمیمات مناسبی را برای عملیات
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خود اتخاذ نمایند و این عامل به حداکثر سازی سوددهی زنجیره تأمین بهعنوان یک کل منجر
خواهد شد .تسهیم اطالعات مزایای مختلفی را در زنجیره تأمین به دنبال خواهد داشت که
میتوان به مزیتهایی از قبیل کاهش هزینههای زنجیره تأمین ،تسهیل هماهنگی اعضاء در
زنجیره تأمین ،ایجاد اعتماد و تعهد در بین اعضاء ،طراحی بهتر محصول ،بهبود سطح خدمتدهی
به مشتریان و  ....اشاره نمود.
مدیریت کارآمد زنجیره تأمین به یک سازمان امکان میدهد تا تولید و انتقال محصوالت در کل
مسیر تولید و توزیع را ،از تأمین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمامشده در
اختیار مشتریان ،هماهنگ سازد .ازاینرو ،دستیابی به سیستمی یکپارچه در بین اعضای
زنجیرهی تأمین میتواند به کسب مزیت رقابتی و دستیابی به عملکرد مالی باال منجر گردد.
یکپارچهسازی زنجیرهی تأمین نیازمند ادغام ،نیاز به اشتراکگذاری هزینههای حساس و پردازش
اطالعات و ایجاد سرمایهگذاریهای منحصربهفرد است .ازاینرو ،هدف از این پژوهش بررسی
عواملی است که منجر به ایجاد تعهد رابطهای در اعضای زنجیرهی تأمین میشود ،است .یافتههای
تحقیق نشان داد که اعتماد و به اشتراکگذاری اطالعات رابطهای مثبت و معناداری با تعهد
رابطهای دارند .با مروری بر ادبیات موضوع مبرهن است که در میان عوامل مختلف و تأثیرگذار بر
سطح اعتماد و تصمیم به سرمایهگذاری خاص شریک توسط شرکت بهطور مستقیم و بهطور
قابلتوجهی تحت تأثیر اعتماد قرار دارد ،درحالیکه عدم اعتماد تأثیر منفی در تصمیمگیری دارد.
از سوی دیگر تجزیهوتحلیل رگرسیون نشان داد که تقریباً  02/2درصد از واریانس تعهد رابطهای
توسط اعضای زنجیرهی تأمین با شرکای تجاری بهوسیله متغیرهای اعتماد و اشتراکگذاری
اطالعات تبیین میگردد .یافتههای تحقیق با نتایج مطالعات صورت گرفته توسط وو و همکاران
( )2994و عبداهلل و موسی ( )2912سازگاری دارد .مطالعات وو و همکاران ( )2994بیانگر آن
است که با ارتقای سطح اعتماد و افزایش به اشتراکگذاری اطالعات فیمابین اعضای زنجیرهی
تأمین میتوان تعهد رابطهای را بهبود بخشید .سطح تعهد اعضای زنجیرهی تأمین میتواند
مقولهی یکپارچهسازی مدیریت زنجیرهی تأمین را تسهیل بخشد (وون و سئو .)2990 ،از سوی
دیگر ،تحلیل دادهها نشان داد که اعتماد نقش مهمی نسبت به اشتراکگذاری اطالعات در ایجاد
تعهد رابطهای دارد .همانطوری که ویلسون و مومالینی ( )1444بیان داشتند اعتماد نقش مهمی
در همکاریهای راهبردی ایفا میکند .به بیانی اعتماد سنگ بنای همکاریهای راهبردی است و
این همکاری راهبردی نیازمند درک متقابل و وجود اعتماد است .از سوی دیگر تعهد رابطهای خود
را در سرمایهگذاری منابع مالی ،فیزیکی و ...نشان میدهد .به عقیدهی مکدونالد ( )1441یکی از
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آثار مستقیم و کوتاهمدت بیاعتمادی ،کاهش همکاریهای اقتصادی است .اینکه تصور کنیم
بدون اعتماد و تعهد رابطهای ،کسبوکاری جدی ایجاد نمیگردد؛ سخت در اشتباه هستیم .به
بیانی دیگر ،کسبوکاری ناگسستنی بین شرکای زنجیرهی تأمین ایجاد نمیگردد ،مگر باوجود
اعتماد و تعهد بین اعضا .با توجه به آنچه گفته شد ،در راستای بهبود عملکرد زنجیرهی تأمین
نیازمند آنیم تا ارتباطی مناسب بین تعهد و اعتماد ایجاد نماییم .ازاینرو ،مدیریت زنجیرهی تأمین
بایستی تمرکزی بیشتری را بر روی افزایش اعتماد در بین شرکای تجاری داشته باشد.
همانطوری که در ادبیات تحقیق بیان گردید در جهت دستیابی به سطح عملکردی مناسب در
کسبوکار نیازمند فراهمسازی بسترهای مناسب در جهت یکپارچگی اطالعات هستیم تا
خردهفروشان در به اشتراکگذاری اطالعات با تأمینکنندگان و از سوی دیگر ،قادر ساختن
تأمینکنندگان به ارائه خدمات بهتر به خردهفروشان کمک نماییم .اگرچه اینیک واقعیت
پذیرفتهشده است که یکپارچگی موفق در مدیریت زنجیره تأمین منجر به ایجاد فرصتهای مهمی
برای شرکتها در جهت کست مزیت راهبردی ،بهبود عملکرد شرکتها است ،ولی در اجرای این
راهبرد مشکالتی وجود دارد .یافتههای تحقیق نشان داد که میتوان با ایجاد جوی اعتماد در کنار
به اشتراکگذاری اطالعات ،تمایل به حفظ رابطهای برد-برد را در اعضای زنجیرهی تأمین و
شرکای کلیدی فراهم کرد .بنابراین ،ضرورت توجه مدیران سازمانهای آمادی در توجه بیشتر به
شرکاء و در جهت تقویت و بهبود تعهد و یکپارچهسازی زنجیرهی تأمین دوچندان میشود.
شایانذکر است که مدیران بایستی شرکتهای را که نقش بارزی در تأمین نیازمندیهای سازمان
متبوع دارند ،از دریچهای دیگر به آنها نگاه کنند .بر این اساس ،آنها بایستی به دو عنصر
تأثیرگذار یعنی کارکنان توزیع و مصرفکنندگان نهایی محصوالت در جهت ایجاد محصوالتی
رقابتی و جذاب توجه کرده و از نظرات ،پیشنهادات و انتقادات آنها بهرهبرداری نمایند .چراکه
بدون ارائه محصوالتی رقابتی و قابلفروش ،میزان تعهد و یکپارچگی زنجیرهی تأمین موضوعیت
خود را از دست میدهد و زمینه را برای کاهش سطح اعتماد فراهم مینماید .بهعبارتدیگر ،برای
تحقق بخشیدن به منافع از حاصل از به اشتراکگذاری اطالعات ،شرکت ابتدا باید حقوق بین
بخشهای ذینفع را بهصورت شفاف تبیین نماید.
یافتههای تحقیق نشان داد که توانایی هر سازمان برای هماهنگ نمودن فعالیتهای درونی و
برونسازمانی به موفقیت آنها در بهکارگیری مؤثر و کارآمد از به اشتراکگذاری اطالعات بستگی دارد.
یکی از الزامات سازمانهایی که با تمرکز بر استراتژیهای زنجیره تأمین بهدنبال بدست آوردن مزیت
رقابتی از طریق ارائه محصوالت یا خدمات هستند ،استفاده از سیستمهای اطالعاتی مناسب جهت ارائه
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اطالعات مربوط به نوع محصول ،تقاضای مشتریان و ...است .بنابراین برای برنامهریزی در سطح
راهبردی سیستمهای اطالعاتی ،ضمن پشتیبانی و تقویت اهداف بلندمدت ،سازمان میبایست از اهداف
زنجیره تأمین نیز پشتیبانی کند .در این راستا میتوان به کمک یک سامانه جامع آمادی ،ضمن
یکپارچه نمودن نیازمندیهای تولید ،موجودی انبار و ساماندهی اطالعات تأمینکنندگان ،بهگونهای
عمل نمود تا اقالم موردنیاز در اسرع وقت (با کمترین زمان و هزینه ممکن) به شرکت رسیده و در
اختیار مصرفکنندگان برسد .هرچند سیستم آمادی سازمان موردمطالعه از سیستم آمادی مناسبی
برخوردار است ،اما نیازمند آن است تا نسبت به ارتقای آن اقدام گردد .در این صورت میتوان امیدوار
بود تا خروجی محصوالت (اعم از محصوالت فیزیکی ،قطعات و حتی خدمات) در زمان از پیش
تعیینشده در اختیار مشتری قرار گیرد.
با توجه به نتایج تحقیق ،مدیران و سیاستگذاران صنعت مربوطه میتوانند با اتخاذ سیاستها و
تصمیمات مناسب از قبیل بهکارگیری سیستمهای مؤثر در حوزه مدیریتی و منابع انسانی
بهمنظور افزایش تعهد و مسئولیتپذیری در بین اعضای زنجیره تأمین؛ حمایت و پشتیبانی از
فرآیند تسهیم اطالعات در بین اعضای زنجیره در جهت غلبه بر موانع تسهیم اطالعات و ایجاد
ینه به اشتراکگذاری اطالعات؛ بهکارگیری شیوههای کاری
یک فرهنگسازمانی مناسب درزم ٔ
مناسب و دورههای آموزشی علمی و عملی مناسب بهمنظور افزایش دقت اعضای زنجیره در ارائه
اطالعات صحیح و بهموقع؛ بررسی وضعیت سیستمهای اطالعاتی موجود در صنعت مذکور و
تخصیص بودجههای مناسب در جهت بهبود و افزایش سطح قابلیت فناوری اطالعات صنعت در
راستای تسهیم اطالعات مناسب و منطبق با تغییرات محیطی و فناورانه؛ برنامهریزی مناسب در
راستای بررسی و شناسایی نیازهای کلیدی مشتریان و رفع آنها و باالخره افزایش انگیزه اعضای
زنجیره با در نظر گرفتن منافع آنها ،گامهای مهم و اساسی را برداشته و از این طریق هماهنگی و
همکاری در بین سازمانهای موجود در زنجیره تأمین را بهبود بخشیده و سوددهی کل زنجیره
تأمین را افزایش دهند.
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