پژوهش و فناوری
شماره  -2زمستان 7473
ص ص 727-739

تعیین اثر قابلیت تکنولوژی بر استفاده از سیستمهای بین
سازمانی و مهندسی همزمان در زنجیره تأمین
(مطالعه زنجیره تأمین صنایع ریلی ،ماشینآالت راهسازی و کشاورزی ایران)

حبیباله جوانمرد
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چکیده
مهندسی همزمان يکی از مؤثرترين راهها برای سرعت بخشیدن به توسعه و ارائه محصووالت
جديد در زنجیره تأمین است .برای اجرای مهندسی همزمان برقراری سیستمهای بین سازمانی با شرکای
تجاری بسیار ضروری است .ايجاد و برقراری سیستمهای بین سازمانی در صورتی امکانپوذير اسوت کوه
قابلیتهای تکنولوژی در زنجیره تأمین وجود داشته باشد ،امَا مسئله اين است که هر کدام از قابلیتهوای
تکنولوژی چه تأثیری بر استفاده از سیستمهای بین سازمانی و توسعه مهندسی همزموان دارد .از ايون رو
هد اين مطالعه بررسی تأثیر اجزای تکنولوژی بر استفاده از  IOSو توسوعه مهندسوی همزموان بورای
موفقیت مديريت زنجیره تأمین ( )SCMاست .جامعه آماری پژوه شرکتهای فعال در زنجیره تأمین
صنايع ريلی ،ماشینآالت راهسازی و کشاورزی ايران در دوره مطالعه يعنوی شو ماهوه دوم سوال 7474
هست .برای آزمون فرضیهها ،از مدل يابی معوادالت سواختاری ( )SEMو تحلیول مسویر بوا نورمافوزار
 LISREL 8.5استفاده شده است .يافتههای اين مطالعه نشوان مویدهود کوه سوازمانهوا بوا قابلیوت
تکنولوژی ،میزان استفاده از  IOSرا گسترش میدهند و استفاده از  IOSاثرات قابلتوجوه و مثبتوی بور
توسعه مهندسی همزمان دارد .قابلیت تکنولوژی عالوه بر تأثیر بور توسوعه مهندسوی همزموان از طريوق
 IOSبر توسعه مهندسی همزمان نیز بهطور مستقیم تأثیر مثبوت دارد .نتیجوه اينکوه توأمینکننودگان و
تولیدکنندگان در زنجیره تأمین بايد قابلیوتهوای تکنولووژی خوود را افوزاي داده و چگوونگی بهبوود و
گسترش میزان استفاده از  IOSدر زنجیره را مدنظر قرار دهند.
کلمات کلیدی :قابلیت تکنولوژی ،مدیریت زنجیره تأمین ( ،)SCMدسبتگاههبای ببین
سازمانی ( ،)IOSمهندسی همزمان.

تاريخ دريافت مقاله ،73/9/70 :تاريخ پذيرش مقاله73/70/40 :
 7دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اراك (نويسنده مسئول) ()h-javanmard@iau-arak.ac.ir
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 .1مقدمه

امروزه توسعه روزافزون اينترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زيوادی از موردم جهوان بوه
شبکه جهانی اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمانهای مختلف از طريوق
دنیای مجازی اينترنت بستری مناسب و مساعد را برای برقراری مراودات تجاری و اقتصواد بوین
شرکتها از طريق سیستمهای بین سازمانی ( )IOSفراهم کرده است .يکی از ابعاد ايون تحوول،
تغییرات عمیقی است که در روابط تجاری و اقتصادی بین افراد ،شرکتها و دولت به وجود آموده
است ( .)Golden, Powell, 1999در اين میان سرعت و دقت روشهای مراودهای بین افراد،
شرکتها و دولتها مانند خريد ،فروش ،پرداخت و ...به سرعت رشد کرده است .مبادالت تجواری
بین افراد با يکديگر ،شرکتها با يکديگر و افراد با شرکتها و دولتها به سرعت از حالت سونتی
خود که عمدتاا مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارك کاغذی است خارج شده و به سوی انجام
مبادالت از طريق اينترنت بسیاری از فعالیتهای تجاری و اقتصادی مانند عرضه و فروش کاال و
خدمات صورت میپذيرد .سرعت باالی رشد فناوری اطالعات باعث شده توا تبوادل الکترونیکوی
دادهها ( )EDIدر بستر  IOSبه يک ضورورت بورای سوازمانهوا در عصور حاضور تبوديل شوود
(.)Golden, Powell, 1999
در سال  7976ک

و کونسینسکی بهروشنی مفهوم سیستمهای بین سازمانی  IOSرا به عنووان

سیستمهای خودکار به اشتراكگذاری اطالعات بین دو يا چند شورکت تعريوف کردنود .در واقوع
سیستمهای بین سازمانی  IOSسیستمهای مبتنوی بور فنواوری اطالعوات و ارتباطوات ()ICT
هستند که سازمانها را در به اشتراك گذاشتن اطالعات و انجام تجوارت الکترونیکوی در سراسور
مرزهای سازمانی توانا میسازند ( .)Manzen, etal, 2007القاب مختلفی برای توصیف چنوین
سیستمی بکار میرود ازجمله سیسوتمهوای فورا سوازمانی ،سیسوتمهوای بازرگوانی الکترونیکوی،
سیستمهای تجارت الکترونیک و سیستم های مديريت زنجیره تأمین .از آنجا که اين سیستمها از
مرزهای سازمانی عبور کردهاند ،ما آنها را به عنوان سیستمهوای بوین سوازمانی ( )IOSنسوبت
میدهد (.)Ilyoo , Hong , 2002
بدون ترديد بهرهگیری از سازمانهای بوین سوازمانی ماننود تجوارت الکترونیکوی EDI ،و  ...در
زمینههای مختلف تجاری يکی از ابزارهای الزم بورای افوزاي
افزاي

کوارايی سوازمانهوا و درنتیجوه

کارايی تجاری در اقتصاد ملی است .راهاندازی سیستمهای بین سازمانی به لحاظ رقوابتی
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کردن بازارها ،بهبود کیفیت ،سرعت بخشیدن به انجام مبادله ،تقويت موضووع رقوابتی کشوور در
جهان ،بهرهگیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خريد بوهموقوع کواال از خوارج
کشور دارای منافع متعددی درزمینه کاه

هزينه و توورم و افوزاي

هست ( .)Manzen, etal, 2007توجه به آموار رو بوه رشود گوراي

صوادرات ،اشوتغال و تولیود
شورکتهوا بوه اسوتفاده

سیستم های بین سازمانی ،بررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از  IOSو پیوادهسوازی آن يوک
ضرورت انکارناپذير است و با توجه به اثر عمیق کاربرد سیستمهای بین سازمانی در فعالیتهوای
تجاری و اقتصادی سازمانها میطلبد تا اين عوامل تأثیرگذار در مسیر پیشرفت و رشود مطلووب
 IOSقرار گیرد (.)Rahim, Kurnia, 2000
در عصر حاضر همواره سؤاالتی از اين قبیل برای سازمانها و صونعتگران وجوود دارنود کوه :آيوا
استفاده از  IOSبر بهکارگیری و توسعه مهندسی همزمان در زنجیره تأمین و تولید در ايران تأثیر
دارد؟ آيا قابلیت تکنولوژی بر استفاده از  IOSدر سازمانهای ايرانوی توأثیر دارد؟ و کوداميوک از
اجزای تکنولوژی بر استفاده از  IOSتأثیر بیشتری دارند؟ در واقوع درك اينکوه چوه عوواملی بور
بهکارگیری و توسعه مهندسی همزمان تأثیر دارد به مديران کموک مویکنود توا طورح و برناموه
استقرار و اجرای مهندسی همزمان را تهیه کنند .با اين مقدمات نیاز است ابتدا سیستمهوای بوین
سازمانی استقرار يابند و مديران بايد از چگونگی ارتقوا و گسوترش میوزان اسوتفاده از  IOSآگواه
شوند تا در صورت برقراری همکاری و هماهنگی با شرکای تجاری بتوانند مهندسوی همزموان را
اجرايی نموده و سپس عملکرد سیستمها را در سازمانهايشان بهبود دهند .به صورت بالقوه برای
تعیین اثر اجزای تکنولوژی بر استفاده  IOSدر بین شرکتهوای داخلوی و بهبوود عملکورد ايون
سیستمها برای بهکارگیری مهندسی همزمان و بهره بردن از مزايای آن به پژوه

نیاز است که

هد اين مقاله است .اين مسائل ،اساس انجام تحقیق حاضر را به منظور يافتن جوابی برای ايون
سؤاالت فراهم کرده است.
با وجودی که تحقیقات انجام شده توسط هیاهد و جان 2در سال 7770و نیز سعید و همکواران در
سال  ،2006اشاراتی بوه بهبوود روابوط بوین سوازمانی توسوط  IOSداشوتهانود (Saeed, etal,
) ،2005اما تعداد تحقیقات انجام شده در زمینه تأثیر  IOSبر مهندسی همزمان بسویار محودود
است؛ بنابراين ،در اين مطالعه قصد آن است که بوا جموعآوری و تحلیول دادههوا از سوه شورکت
2 Heide and John
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تولیدی (هپکو ،واگن پارس و کمباين سازی واقع در شهرستان اراك) به تعیین اثورات سوه جوزء
اصلی و کلیدی تکنولوژی (نرم اقرارها ،سختافزارها ،دان

فنی و مغزافزار) بر میوزان اسوتفاده از

 IOSو مهندسی همزمان پرداخته شود .بهطورکلی اهدا علمی اين تحقیق عبارتاند از:
-7تعیین اثر قابلیت اجزای تکنولوژی بر قابلیت تکنولوژی در زنجیره تأمین؛
-2تعیین اثر قابلیت تکنولوژی بر استفاده از IOS؛
-4تعیین اثر استفاده از  IOSبر توسعه مهندسی همزمان.
 .2ادبیات تحقیق و توسعه فرضیات

اين پژوه

شامل ش

متغیر قابلیوت تکنولووژی ،میوزان اسوتفاده از  IOSو توسوعه مهندسوی

همزمان هست که قابلیت تکنولوژی شامل سه جزء قابلیت نرمافوزاری ،قابلیوت سوختافوزاری و
قابلیت دان

فنی و مغز افزاری است که اين سه جزء متغیرهای مستقل و میزان استفاده از IOS

و توسعه مهندسی همزمان متغیرهای وابستهاند .در ادبیات تحقیق و توسوعه فرضویات هريوک از
اين متغیرها تشريح شده و زمینههای نظری برای ايجاد فرضیات همزمان ارائه مطرح و فرضویات
معرفی شدهاند.
 2-7تکنولوژی و اجزای آن
تکنولوژی تمام دان  ،کاالها ،فرايندها ،ابزارها ،روشها و سیستمهايی است که در جهت خلق و
ساخت کاالها و ارائه خدمات به کار گرفته میشوند .تکنولوژی عبارت است از روش انجام کارها
به وسیله ما .تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن میتوانیم به اهدا
تکنولوژی ،اجرای عملی دان

خود دست يابیم.

است ،ابزاری است که به کمک تالش و سعی آدمی میآيد (طارق

خلیل.)7474 ،
تکنولوژی چیزهای بسیار بی تری از ماشین را دربر میگیرد .چند هويت تکنولوژيک ديگر غیر از
سختافزار وجود دارد که ازجمله به نرمافزار و مهارتهای انسانی میتوان اشاره کرد .زلنی
( )7795اين مطلب را با بیان اينکه هر تکنولوژی از سه جزء وابسته به يکديگر ،باهم تعیینکننده
و به يک اندازه مهم تشکیل میشود ،آشکار و برجسته کرد.
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سختافزار ،ساختار فیزيکی و آراي

منطقی تجهیزات يا ماشینآالتی که قرار است برای انجام

وظايف الزم مورداستفاده قرار گیرد و نرمافزار ،دان

نحوه استفاده از سختافزار برای انجام

وظايف الزم است (.)Colledani, etal, 2009
دان

يا مهارت فنی فراگرفته شده يا کسب شده درباره نحوه انجام درست کارها دان

که میتواند نتیجه تجربه ،انتقال دان

فنی است

يا تمرين عملی باشد و داليل استفاده از تکنولوژی به

شیوهای خاص هم مغز افزار است که اين را میتوان توجیه فنی نیز نامید که يکی از اجزای
اصلی تکنولوژی است (طارق خلیل .)7474،به همین علت دان

فنی و توجیه آن به عنوان يک

جزء از تکنولوژی در اين مقاله موردنظر قرار گرفته است.
پريمکومار و رمام يورثی 4در تحقیقات خود در سال  7776تأثیر سه عامل نرمافزارها ،سختافزار
و دان

فنی را بر تبادل الکترونیکی داده بین شرکتها موردبررسی قرار دادند .آنها در اين

تحقیقات نشان دادند که هر سه عامل بر قابلیت تکنولوژی برای تبادالت الکترونیکی داده بین
شرکتها اثر مثبت و معناداری دارد ( .)Chang, etal, 2010با اين توضیحات قابلیت
تکنولوژی تحت تأثیر هريک از اجزای تکنولوژی است و برای اينکه ارتباطات ديجیتالی بین
شرکتها برقرار شود بايد قابلیت تکنولوژی شرکتها از طريق قابلیت نرمافزارها ،سختافزارها و
دان

فنی افزاي

يابد ( ) Monostori, etal,2010بنابراين فرضیه اول تا سوم به اين صورت

بیان میشود:
فرضیه اول :قابلیت نرمافزاری تأثیر مثبت بر قابلیت تکنولوزی شرکتها دارد.
فرضیه دوم :قابلیت دان

فنی و مغز افزاری تأثیر مثبت بر قابلیت تکنولوزی شرکتها دارد.

فرضیه سوم :قابلیت سختافزاری تأثیر مثبت بر قابلیت تکنولوزی شرکتها دارد.
 2-2قابلیت تکنولوژی و سیستمهای بین سازمانی
منظور از سیستمهای بین سازمانی مجموعهای از سیستمهای اجرايی ،سختافزاری و نرمافوزاری
است که ارتباط عملیاتی و تبادل اطالعاتی بین سازمانها را برقرار و تسهیل مینمايد ،تحقیقوات
مربوط به  ،IOSبیانگر اين است که عواملی وجود دارنود کوه همکواریهوای تجواری و اجورای
سیستمهای مشترك بین شرکا را تحت تأثیر قرار مویدهنود ،ماننود قابلیوت تکنولووژی ،اعتمواد،

3 Premkumar and Ramamurthy
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اعتبار ،اعمال قدرت و استرس که اين عوامل میتوانند پیادهسازی و گسترش  IOSرا تحت تأثیر
قرار دهند .در میان اين چهار عامل قابلیت تکنولوژی اغلب در تحقیقات پیشین به عنوان عوامول
اصلی مؤثر بر پیادهسازی و گسترش  IOSمشاهده شدهاند (.)Gao, etal, 2000
نتوايج تحقیقواتی کوه توسوط Chang Hsin, Wang Hsin-wei, and Kao Ta wei,

) (2010در شرکتهای تايوانی يولن موتور ،3مخابرات فارستون 6و فوالدسازی 5انجام شد ،نشان
میدهد که گر چه اعتماد به عنوان عامل مهم موردنیاز برای اجرای ارتباطوات الکترونیکوی بوین
سازمانی توسط هر سه شرکت در نظر گرفته شده ،اما قدرت و قابلیوت تکنولووژی در مقايسوه بوا
ساير عوامل به ويژه اعتماد به عنوان عامل مهمتوری در نظور گرفتوهشوده چنانکوه اسوتکرك و
کینگ )7774( 1در تحقیقات خود نشان دادنود کوه وجوود قابلیوتهوای تکنولووژيکی ،پیچیودگی
ارتباطات بین سازمانها را از بین برده و سیستمهای بین سازمانی راحتتر اجرا میشووند ( Jun,
 ،)etal, 2000درعینحال اکثر شرکتها برای تأثیر گذاشتن بر تأمینکنندگان جهت اتخاذ IOS

بیشتر از اجزای تکنولوژی استفاده میکنند .چولوس و همکاران )2007( 9در تحقیقوات خوود سوه
عامل مؤثر بر سیستم های بین سازمانی را کشف کردند :منابع مالی ،قدرت تکنولووژی و فنواوری
اطالعات .آنها نشان دادند که اين عوامل به شکل مثبت و معنیداری بر استفاده از  IOSمؤثرند
(اوه و ری .)2070 ،ماستی و ازمود )7775( 7در تحقیقات خود به بررسی گستره تأثیر تکنولوژی بر
استفاده از سیستمهای بین سازمانی در بین شرکتها پرداختند .آنهوا در هفوت مطالعوه مووردی
گسترده استفاده از تکنولوژی بر بهکارگیری  IOSرا در چهار بعد شامل :کمیوت ،تنووع ،عورض و
عمق بررسی نمودند (.)Chang, etal, 2010
درنتیجه ،قابلیت تکنولوژی به عنوان عامل مؤثر بر استفاده از  IOSدر نظور گرفتوه شوده اسوت.
تحقیقات مربوط به  IOSنشان میدهد که عوامل فناوری ،ازجمله منافع و قابلیتهای تکنولوژی
در اتخاذ و اجرای  ،IOSنق

مهمی بازی میکند .نتايج تحقیقاتی که توسط چانگ ،وانگ و کاو

( )2070در سه شرکت تايوانی يولن موتور ،مخابرات فارسوتون و فوالدسوازی انجوام شود نشوان
میدهد که هر سه شرکت نیازمند قابلیت تکنولوژی بودهاند و از منوافع حاصول از پیوادهسوازی و
4 Yulon Motor Corp
5 Far Eastone Telecommunication Corp
6 Steel Corp
7 Cragg and King
8 Chwelos
9 Massetti and Zmud
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اجرای  IOSآگاه بوده و اجرای آن را الزم میدانند و درنتیجه منافع مشاهده شده عواملی نبووده
که اجرای  IOSرا تحت تأثیر قرار دهد و عامل اصلی قابلیت تکنولوژی بوده است (همان منبع).
چونگ 70ارتباط موفق و مؤثر بین تأمین کننده و خريدار در زنجیره تأمین را منوط به داشتن IOS

ذکر کرده و شرط اول برای اجرای  IOSرا قابلیت تکنولوژی دانسته است .ازآنجاکه شرکتهوای
بزرگ از منابع فناوری در سطح بااليی برخوردارند ،برای غلبه بور پیچیودگیهوای  IOSدر اجورا
میتوانند از آن استفاده کنند ،ازاينرو به واسطه قابلیت تکنولووژی IOS ،بورای ايون شورکتهوا
سالحی استراتژيک خواهد بود ( .)Pang, Bunker, 2008بنابراين الزم است بررسی شود کوه
قابلیت تکنولوژی تا جه میزان بر استفاده از  IOSتأثیر دارد .پس فرضیه چهارم بوه صوورت زيور
ارائهشده است:
فرضیه چهارم :قابلیت تکنولوژی تأثیر مثبت بر استفاده از سیستمهای بین سازمانی دارد.
 2-4قابلیت تکنولوژی ،سیستمهای بین سازمانی و مهندسی همزمان
مباحث مطروحه راجع به  SCMبه اين واقعیت اشاره دارند که فعالیت سیستم مزبور ،فقط داخلی
و محدود به درون کارخانه نیست SCM .نگرشی متمرکز به يکپارچهسازی داشته و درواقع
يکپارچهسازی را در خصوص سیستمهای خارجی مانند مشتريان ،فروش و تأمینکنندگان
مستقیماا در نظر میگیرد (غضنفری و صغیری )7496 ،به عنوان مثال بخ

مهندسی در اين

زنجیره بايد اطالعات الزم درزمینه طراحی محصوالت و نیز برآورد صحیحی از زمان نیاز به آنها
داشته باشند .هرچه سازمانها و فعالیتهای تجاری بزرگتر باشند شرايط پیچیدهتر است ،زيرا در
آنها روابط سطوح مختلف شرکتها در زنجیره تأمین بايد به نحو مطلوب مديريت گردد ( Zhu ,

.)etall, 2008
میتوان سیستمی را تصور کرد که در آن فعالیتهايی مانند فروش ،بازاريابی و فروشندگان توسط
مجموعه ای از ابزارهای مناسب به سیستم کارخانه مرتبط گشته و با آن يکپارچه گردند .در اين
حالت سیستمهای خارجی با سیستم کارخانه يکپارچه میشوند .دستیابی به يکپارچگی زنجیره
تأمین به میزان زيادی بستگی به توسعه پروتکلها و کاربردهای مربوطه به منظور پشتیبانی از
تبادل الکترونیکی دادهها ( 77)EDIدارد ( .)Jun, etal, 2000امروزه استفاده از  EDIبه منظور
10 Chung
)11 Electronic Data Interchange (EDI
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مبادالت دادههای فنی محصوالت ،بکار میرود .در حقیقت برخی تحلیلگران ،به منظور تلفیق
 EDIو ( CDIتبادل دادههای  72)CAD /CAMاز واژه  74EDEاستفاده میکنند CDI .در
توسعه محصول و قطعات ،بهطور مشترك توسط تأمینکنندگان و مونتاژ کنندگان نهايی ،دارای
اهمیت فوقالعادهای بوده و منجر به توسعه و ارتقاء مفهوم  CEمیگردد.
هد اصلی يکپارچگی در زنجیره تأمین افزاي

سرعت تبادل اطالعات ،کاه

هزينه و زمان

صر شده برای انتقال اطالعاتی است که بايد میان شرکتها در محیط زنجیره مبادله گردند .در
تمام صنايع ،زمان و هزينه طراحی محصول در سیستم سنتی ،نسبت به زمان و هزينه سیکل کار
در شرايط الکترونیکی بسیار بیشتر است .اين امر به ويژه میتوان زمانی که تنوع محصول و
محصوالت سفارشی 73وجود دارند غیرقابل مقايسه است ( AlGeddawy, ElMaraghy,

 .)2010برای مثال تصديق و تأيید يک سفارش از نظر پیکرهبندی درخواستی در طراحی
محصوالت پیچیده مانند کامپیوترهای بزرگ (مین فريم) 76يا سیستمهای ارتباط از راه دور،75
يک فعالیت کامالا پیچیده هست .آنچه ارتباطات مهندسی و فنی را در اين زمینه میسر میکند
مهندسی همزمان است ( .)Gao, etal, 2000مهندسی همزمان نیاز به يک سیستم بین
سازمانی است که با سرعت و کیفیت مطلوب اطالعات مهندسی و طراحی را بین شرکتهای
موجود در زنجیره تأمین تبادل کند .ازجمله نخستین کارهای انجام گرفته در اين زمینه پروژه
 XCONدر شرکت تجهیزات ديجیتال ( )DECاست که توسط مک درمات ( 71)7797و بچنت
و مک درمات ( 79)7793شرح داده شده است( 77غضنفری و همکاران ،همان منبع).
برخی از شرايطی که برای ايجاد مهندسی همزمان الزام را به وجود میآورند عبارتند از:
● تمامی دان

يک محصول منحصراا در اختیار يک واحد نیست ،بلکه با ساير واحدهای

تأمینکننده يا مشتری مشترك است.

)12 CAD/CAM Data Interchange (CDI
)13 Electronic Data Exchange (EDE
14 Customized
15 Mainfram
16 Telecommunication
17 McDermott
18 Bachent and McDermott
 XCON 77يک سیستم خبره است که برای کنترل صحت پیکرهبندی محصوالت  DECطراحیشده است .کاری که توسط اين سیستم خبره با رانودمان
 %77صورت می گیرد در گذشته توسط انسان با راندمان  %96انجام میشد .بدين ترتیب  XCONصرفهجويی قابل مالحظهای را بورای  DECبوه هموراه
داشته است.
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● طراحی يک محصول نمیتواند تنها با درنظرگرفتن شرايط واحد از مجموع کارخانهها
انجام پذيرد ،بلکه احتیاجات ساير واحدهای تولیدی نیز بايد لحاظ شوند.
● عملیات اصلی مانند طراحی سربرنامه تولید و دريافت سفارش ،فعالیتهای محلی مستقلی
نیستند؛ بلکه بايد با عملیات مربوطه در ساير واحدها در ارتباط باشند.
● از سوی ديگر چنین عملیاتی ممکن است در يک محل مرکزيت يافته و لزوماا در ساير
واحدها قرار نگیرند .البته در اين حالت نیز همچنان با مشکل چگونگی ايجاد ارتباط میان عملیات
متمرکز مزبور با ساير واحدها وجود دارد ).(Ueda, etal, 2008
با توجه به شرايط فووق مویتووان نتیجوه گرفوت کوه مهندسوی همزموان از نظور عملیواتی ،در
مجموعهای از کارخانهها کارايی بیشتری دارد تا در يک کارخانه منفرد .البتوه از ايون مسوئله نیوز
نبايد غافل شد که يکپارچهسازی بخ های تجاری با کارخانه بسیار پیچیده اسوت (غضونفری و
همکاران )7496 ،و اين دلیل محکمی است برای ايجواد و اجورای سیسوتمهوای بوین سوازمانی،
تحقیقات زيادی اثر  IOSبر سیستم های داخلی سازمان ازجمله توسعه مهندسی را تأيید کردهانود
( .)Saeed, etal, 2005امروزه به توسعه سیستمهای يکپارچه فنی ،تولید و توزيوع نیواز اسوت؛
زيرا از يکسو با ضرورت پشتیبانی از سفارشیشدن محصوالت و از سوی ديگور تحقوق کواه
زمان پیشبرد سفارش تا تحويل مواجه هستیم .ماستی و ازمود )7775( 20نیازمندی اساسی استقرار
و استفاده از مهندسی همزمان را استفاده از  IOSپیشنهاد کردهاند (.)Jovane, etal, 2008
سعید ،مالهوترا و گروور در تحقیقات خود در موضوع مديريت عملیات و سیستمهای اطالعاتی بوه
بررسی روابط بلندمدت بین شرکتهای خريدار و تأمین کننده در حوزه فنی و عوامل موؤثر بور آن
پرداختند .آن ها در اين مطالعات جهت ارتقوای مهندسوی در زنجیوره توأمین بور اهمیوت  IOSو
جريان بهتر اطالعات بین شرکا از طريق آن تأکید میکنند ( .)Saeed, etal, 2005مک کی

27

( ) 7775در تحقیقات خود به بررسی کاربرد و مزايای تبوادالت الکترونیکوی داده بوین شورکتهوا
برای امور مهندسی و تهیه مواد اولیه در صنعت خودروسازی استرالیا تمرکز نمود .وی در مطالعات
خود به شناسايی و تشريح برخی از اين مزايا ازجمله :کاه
ورودی ،تقلیل نیروی انسوانی و کواه

کاغذبازی ،خطوای کمتور دادههوای

زموان طراحوی پرداخوت .وی همچنوین نشوان داد کوه

سازمانها مزايای قابل توجهی دريافت میکنند وقتیکه سیستم الکترونیکی  ،EDIبا برنامههوای
20 Massetti and Zmud
21 Mackay
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کلیدی فناوری اطالعات کمک کنند که امور مهندسی و طراحی بین شرکتهای همکار يکپارچه
شوند (.)Joongsan, etal, 2010
در تحقیقات ديگر نیز يکی از ابعاد ارزيابی سطح استقرار  IOSدر بین سازمانها را اثور  IOSبور
بهکارگیری مهندسی همزمان میشمارند ( .)Minjoon, etal, 2010اين موضوع را بسویاری از
محققان ،مانند هارت و ساندرز )7779( 22و لی و لیم )2006( 24مورد تأکیود قورار دادهانود ( Hu,

.)etal, 2008
فرضیه پنجم :استفاده از سیستمهای بین سازمانی تأثیر مثبت بر توسعه مهندسی همزمان دارد.
طرفداران مهندسی همزمان ( ،)CEبه منظور کاه

زمان ارائه به بازار 23برای محصوالت جديد

و مدلهای متفاوت محصول ،بر مدت زمان طراحی محصول تمرکز کرده و شروع به تحقیق در
ابعاد تجاری ،فنی و سازمانی آن نمودند .جلب شدن به سمت مهندسی همزمان با توأم 26کامالا
واضح است .امروزه طرح موفق محصوالت نیازمند دريافت دادههايی از طر بخ های مختلف
مانند تولید ،کیفیت ،ايمنی و بهداشت صنعتی ،محیطزيست ،خريد و غیره هست .زمان ارائه به
بازار ،در بازار رقابتی امروز دارای اهمیت فوقالعادهای است .لذا زمان پیشبرد طراحی 25در صورت
بهکارگیری نظرات کارشناسان در طی مرحله طراحی میتواند به میزان قابلتوجهی کاه يافته و
همچنین از تهیه طرحهايی با هزينههای باال و نیز طراحی مجدد جلوگیری به عمل آيد ( Ueda,

 .)etal, 2008عالوه بر آن ،توازنی واقعی و مقرون بهصرفه میان پارامترهای طراحی از يکسو
و تولید از سوی ديگر برقرار گشته به نحوی که میتوان نسبت به دستیابی به طرحی نسبتاا بهینه
برای محصول و فرايند تولیدی اطمینان حاصل نمود.
در بخ هايی مانند صنايع هوايی ،خودروسازی و الکترونیک ،دان

تخصصی برای طراحی

ممکن است تنها در اختیار تأمینکنندگان يا پیمانکاران خاصی باشد .در اين صورت طراحی
محصول و به خصوص قطعات ممکن است تبديل به يک فعالیت مشترك گردد .اين امر حائز
اهمیت است که يکی از اهدا عمده  ،CEتوسعه استانداردها به منظور پشتیبانی از تبادل دادهها
میان سیستمهای  CADتأمینکنندگان و مشتريان (تولیدکنندگان) است .درواقع امروزه ،عمده

22 Hart and Saunders
23 Lee and Lim
 23زمان ارائه به بازار ( )Time to Marketعبارت از فاصله زمانی میان شکلگیری ايده طرح محصول تا ارائه محصول به مشتری است.
25 Simultaneous Engineering
 25زمان پیشبرد طراحی زمان الزم برای تبديل ايده خام به طرح کامل محصول (که برای تولید آماده است) تعريف میشود.
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کاری که روی  CEصورت میگیرد در ارتباط با انجام عملیات طراحی بهطور توأم و مشترك
توسط متخصصان تأمینکنندگان و مشتريان آنها هست که به واسطه قابلیت تکنولوژی صورت
میپذيرد ( .)Pedrazzoli, etall, 2007اوه و ری 21در تحقیق خود در زمینه همکاری
تأمینکننده در ارائه خودروی جديد تأيید کردهاند که قابلیت تکنولوژی بر توسعه محصول جديد از
طريق مهندسی همزمان تأثیر زيادی داشته است (.)Bozarth, etall, 2009
فرضیه ششم :قابلیت تکنولوژی تأثیر مثبت بر توسعه مهندسی همزمان دارد.
از ترکیب فرضیات ش گانه مطرحشده مدل مفهومی تحقیق به صورت شکل شماره  7ارائهشده
است.
قابلیت
نرم افزاری

قابلیت دان
فنی و مغزافزار

استفاده از
IOS
قابلیت
تکنولوژی
توسعه مهندسی
همزمان

قابلیت
سخت افزاری

شکل شماره  :7مدل مفهومی تحقیق
 .3روش اجرای تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر بر مبنای هود تحقیوق از نووع کواربردی هسوت و از لحواظ روش و
ماهیت در دسته تحقیقات توصیفی -علَی قرار میگیرد ،زيرا بوه بررسوی اثورات عوامول تحقیوق
میپردازد ،در اين راستا از تکنیک آماری معادالت ساختاری استفاده شده است .جامعه آمواری در
اين تحقیق شامل کلیه مديران ارشد و مديران و کارشناسان دواير طراحی مهندسی شرکتهای
بزرگ فعال در زنجیره تأمین صنايع ريلی ،ماشینآالت راهسازی و کشاورزی ايران هسوت .تعوداد
جامعه آماری در اين تحقیق در زنجیره تأمین سه صنعت ،حودود  360نفور هسوت .چوون مودل
27 Joongsan Oh and Seung-Kyu Rhee
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معادالت ساختاری برای تحلیل استفاده شده است ،حداکثر تعداد نمونه برای اين روش بنا بر نظور
استیونس تعداد پانزده مورد به ازای هر متغیر تعیین شده و بنتلر و چو ( )7799يادآوری مویکننود
که پژوهشگران میتوانند برای هر برآورد پارامتر در تحلیلهای  SEMحجم گروه نمونه را توا 6
مورد کاه

دهند (هومن)7493 ،؛ بنابراين حجم نمونه با استفاده از رابطه  7محاسوبهشوده : n

حجم نمونه و  :qتعداد سؤاالت پرسشنامه)
رابطه (5q≤ n≤ 15q :)7

چون تعداد سؤاالت  26مورد بوده ،با توجه به رابطه  7تعداد نمونهها بايد بوین دو مقودار  726و
 416باشد که با توجه به احتمال عدم برگشت پرسشنامهها تعداد  470پرسشنامه تهیه و در هور
يک از سه زنجیره  740پرسشنامه توزيع شد .از روش نمونهگیری احتمالی ساده جهوت انتخواب
نمونه در درون هر زنجیره استفادهشده است ،به اين صورت که فايول اطالعوات کلیوه موديران و
کارشناس موردنظر در هر زنجیره تهیه و بوه صوورت تصوادفی  740نفور انتخواب شودند سوپس
پرسشنامه بین آنها توزيع شد .از تمام پرسشنامهها  256مورد برگشوت داده شود ( 76از صونعت
ريلی 91 ،از ماشینآالت راهسازی  94مورد)؛ بنابراين تجزيه و تحلیلهای اين تحقیق بر اسواس
 256نمونه از جامعه آماری انجام شد.
به منظور جمعآوری دادههای موردنظر ،از روش میدانی و ابزار پرسشونامه اسوتفاده شوده اسوت.
برای اندازهگیری شاخصها در پرسشنامه از طیف پنج گزينهای لیکرت استفاده شوده اسوت کوه
يکی از رايجترين مقیاسهای اندازهگیری به شمار میرود .برای تعیوین روايوی پرسشونامه ابتودا
پرسشنامه از منابع مورد مطالعه ترجمه گرديد و پس از آن به تأيید تعداد  20تون از متخصصوین
در جامعه آماری رسیده است .منبع سؤاالت پرسشنامه به ترتیب برای سؤاالت قابلیت تکنولووژی
مونوستوری و همکاران  ،2070بورای سوؤاالت  ،IOSچانوگ و وانوگ  2070و بورای سوؤاالت
مهندسی همزمان منابع گاوو و همکاران  2000و يو ادا و همکواران  2009اسوتفاده شوده اسوت.
برای محاسبه ضريب قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونبا ( )αاستفاده شده است و با استفاده
از نرمافزار  SPSS 15ضريب اعتماد گويهها مقدار  ،0/971بهدستآموده و پايوايی قابول قبوولی
دارد.
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها

 41درصد از کل پاسخ دهندگان مديران ارشد و معاونتهای عملیاتی و فنی تشوکیل داده و 54
درصد مديران و کارشناسان دواير طراحی مهندسی شورکتهوای بوزرگ در زنجیوره توأمین سوه
صنعت عمده (صنعت ريلی ،ماشینآالت راهسازی و ماشینآالت کشاورزی) در ايران بودند .از کل
پاسخدهندگان  72درصد دارای مدرك کاردانی 61 ،درصد کارشناسوی و  47درصود کارشناسوی
ارشد و باالتر بودند؛ از نظر تخصص  29درصد در مديريت 20،درصد صنايع 77 ،درصد مکانیک،
 77درصد برق 70 ،درصد کامپیوتر و  ITو  72درصد در ساير رشتهها تخصص داشتند.
برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از مدل يابی معادالت ساختاری 29استفاده شده اسوت .مودل
يابی معادالت ساختاری يک تکنیک تحلیول چنود متغیوری بسویار کلوی و نیرومنود از خوانواده
رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط" مدل خطی کلی " 27اسوت؛ کوه بوه پژوهشوگر
امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدل
يابی معادله ساختاری يک رويکرد جامع بورای آزموون فرضویههوايی دربواره روابوط متغیرهوای
مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواريانس ،مودل يوابی علّوی و گواه نیوز
لیزرل 40نامیده شده است اما اصطالح غالب در اين روزها ،مدل يابی معادله ساختاری يا به گونه
خالصه  SEMاست( .هومن)7493 ،
" تجزيه و تحلیل ساختارهای کوواريانس" يا همان " مدل يابی معادالت سواختاری" ،يکوی از
اصلیترين روشهای تجزيه و تحلیل ساختار دادههای پیچیده و يکوی از روشهوای نوو بورای
بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزيه و تحلیل متغیرهای مختلفوی اسوت کوه در
يک ساختار مبتنی بر تئوری ،تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان میدهود .از طريوق ايون
روش میتوان قابلقبول بودن مدلهای نظری را در جامعههای خاص بوا اسوتفاده از دادههوای
همبستگی ،غیرآزمايشی و آزمايشی آزمود( .همان منبع)

28 - Structural equation modeling: SEM
29 - General linear model
30 - LISREL
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 3-7آزمون برازندگی
برازندگی ،مناسب بودن و کفايت دادهها برای مدل موردبررسی اسوت .چنودين شواخص بورای
سنج

برازش مدل مورد استفاده قرار میگیرد ولی معموالا برای تأيید مدل ،استفاده از سوه توا

پنج شاخص کافی است( .قاضی طباطبايی .)7497،36،نتايج برازندگی مودل در جودول شوماره 2
ارائهشده است.
جدول  :2نتايج آزمون برازندگی
نام شاخص

استاندارد شاخص

مقدار شاخص

نتیجهگیری

Χ2 /df

کمتر از 2

7/647

برازش مدل مناسب است

RMSEA

کمتر از 0/7

0/067

برازش مدل مناسب است

RMR

کمتر از 0/7

0/053

برازش مدل مناسب است

CFI

بیشتر از 0/7

0/75

برازش مدل مناسب است

NFI

بیشتر از 0/7

0/70

برازش مدل مناسب است

NNFI

بیشتر از 0/7

0/76

برازش مدل مناسب است

IFI

بیشتر از 0/7

0/75

برازش مدل مناسب است

شاخصهای فوق نشاندهنده برازندگی و تناسب باالی مدل هست .بوه عبوارتی مودل نظوری
تحقیق ،تأيید میشود .ازآنجايیکه اين مدل توسط شاخصهای برازندگی ،تأيیود شود ،بنوابراين
میتوان از آن برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده کرد.
 3-2معادالت ساختاری
نرمافزار لیزرل پس از بررسی مدل مفروض و اخذ دادههای مربوط به متغیرها ،مودلی نهوايی را
ارائه میدهد .اين مدل نهايی که قسمت اعظم تحلیل را در برمیگیرد ،به منظور مشخص کردن
میزان تأثیرپذيری متغیرهای وابسته از ساير متغیرهای تحقیق ،معادالت ساختاری زير به کموک
نرمافزار لیزرل به روش حداقل مربعات تعمیم يافته به شرح زير تدوين گرديد:
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رابطه (:)2
Tech. Capabilities= 0.23*Soft + 0.68*Know How + 0.044*Hard,
R² = 0.69
CE Development =0.32*IOS use + 0.38* Tech Cap, R² = 0.40
CE Development = 0.57*IOS use, R² = 0.33

 3-4ارزيابی معناداری روابط بین متغیرها
به منظور نشان دادن معناداری هر کدام از پارامترهای مدل از آماره  tاستفاده میشود .اين آماره
از نسبت ضريب هر پارامتر به خطای انحرا معیار آن پارامتر به دست میآيد که بايد در آزمون،
قدر مطلق  tبزرگتر از  7/75باشد تا اين تخمینهوا از لحواظ آمواری معنوادار شوود .شوکل 4
خروجی نرمافزار لیزرل در مورد معنیداری روابط را نماي

میدهد.

در جدول  6نتايج حاصل از آزمون فرضیهها با توجه به خروجی لیزرل آورده شده است:
جدول  :6نتايج حاصل از آزمون فرضیهها
فرضیه
H1
H2
H3
H4
H5
H6

شرح فرضیه
قابلیت نرمافزاری تأثیر مثبت بر قابلیت تکنولوزی شرکتها
دارد.
قابلیت دان

فنی و مغز افزاری تأثیر مثبت بر قابلیت تکنولوزی
شرکتها دارد.

قابلیت سختافزاری تأثیر مثبت بر قابلیت تکنولوزی شرکتها
دارد.
قابلیت تکنولوژی تأثیر مثبت بر استفاده از سیستمهای بین
سازمانی دارد.
استفاده از سیستمهای بین سازمانی تأثیر مثبت بر توسعه
مهندسی همزمان دارد.
قابلیت تکنولوژی تأثیر مثبت بر توسعه مهندسی همزمان دارد.

ضریب

مقدار t

نتیجه

0/24

2/59

تأيید

0/59

5/75

تأيید

0/03

0/01

رد

0/61

6/57

تأيید

0/42

4/44

تأيید

0/49

4/71

تأيید

استاندارد
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 .5نتایج و پیشنهادات

ضرايب متغیرها در معادالت ساختاری (رابطه  )2حاکی از اين است که قابلیتهای نورمافوزاری و
دان

فنی در شرکتها بر قابلیت تکنولوژی تأثیر مثبوت دارد اموا قابلیوت سوختافوزاری بورای

مهندسی همزمان تأثیر نداشته است .علت اين نتیجه آن است کوه آنچوه در بوین سوازمانهوا در
مهندسی همزمان مورد تبادل است قدرت نرمافزارها و دان

فنی است و سوختافوزار شوايد بوه

علت ايستايی در هر مکان اثر زيادی ندارند .مديران ارشد در سازمانها میتوانند انواع منابعی را
که برای گسترش استفادهی  IOSالزم است ،مانند منابع مالی يا فنی و سختافزارها را توأمین
کنند؛ اما تأمین نرمافزار و دان

فنی عمدتاا با منابع مالی و ساختاری به سختی قابل حصول است

و نیاز است تا از روشها ی خلق تکنولووژی و نووآوری ايون دو موورد توأمین و پشوتیبانی شووند.
ازاينرو پیشنهاد میشود که مديران ارشد در سازمانها بوا بوهکوارگیری مسوتقیم کارشناسوان و
تشکیل تیمها و انجمونهوای فنوی و تکنولووژيکی شوامل مشواوران و متخصصوان ،از قابلیوت
تکنولوژی برای گسترش استفاده از سیستمهای بین سازمانی پشتیبانی نمايند.
استفاده از  IOSبر توسعه مهندسی همزمان تأثیر مثبت دارد .اين نتیجه از آنجا ناشی مویشوود
مزايای حاصل از کاربرد  IOSدر مهندسی همزمان نیز مشهود است و اسوتفاده از  IOSاجورای
مهندسی همزمان را تسهیل میکند لذا مديريت زنجیره تأمین با ترغیب شرکای خوود مویتوانود
استفاده و ارتقای  IOSرا بهبود داده و اسوتفاده از سیسوتمهوای بوین سوازمانهوای زنجیوره را
گسترش دهد .همچنین مديران میتوانند با تشريح مزايا و منوافع حاصول از  IOSدر کارکنوان
سازمان جهت پذيرش اين سیستمها ايجاد انگیزه نمايند .از آنجا که شرکتهای بزرگتر مقادير
زيادی از منابع فنی در اختیار دارند که میتواند برای غلبه بر مشکالت فنوی کوه ممکون اسوت
درنتیجه اتخاذ و استفادهی  IOSبه وجود آيند بکوار رود ،ازيونرو پیشونهاد مویشوود کوه ايون
شرکتها  IOSرا به عنوان سالحی استراتژيک پیاده سازند چرا که توانايی آنها در استفاده از
اين منابع موردنیاز میتواند به نوبه خود يک مزيت رقابتی محسوب شود.
شرکای قدرتمند ،برای متقاعد کردن شرکای ديگر جهت پیادهسازی  ،IOSبجای وادار نموودن
آنها و ظهور رفتاری که روابط بینشان را مخدوش کند ،از طريق برنامهريزی مناسب و برخی از
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مشوقها و برنامههای آموزشی میتوان جهت پذيرش  IOSانگیزه ايجاد کورد (رانگتوسوانامان و
همکاران .)2004 ،47لذا مديريت زنجیره بر اين امور اهتمام ورزد.
نتايج نشان میدهد که قابلیت تکنولوژی بر استفاده از  IOSتأثیر مثبت و معنیداری دارد .يک
دلیل آن میتواند اين باشد که شرکتهای موردمطالعه از نظر بهرهگیری از فنآوریهای نووين
اطالعاتی و تکنولوژيک جهت غلبه بر پیچیدگیهای  IOSنیاز به تقويت دارند؛ و در ايونگونوه
شرکتها ،به دلیل فقدان منابع فنوی کوافی جهوت غلبوه بور ايون مشوکالت و پیچیودگیهوای
تکنولوژيکی ،اين شرکتها تمايل به تقويت و افزاي

قابلیت تکنولوژی برای گسترش استفاده از

اين سیستمها دارند
قابلیت تکنولوژی بر توسعه مهندسی همزمان تأثیر مثبت دارد و چون اجزای نرمافوزاری و دانو
فنی بر قابلیت تکنولوژی تأثیر داشتهاند لذا توصیه می شود مديريت زنجیره تأمین برای تقويوت و
ارتقای نرمافزارهای مؤثر بر استفاده از  IOSو توسعه مهندسی همزمان برناموهريوزی يکپارچوه
برای تمام شرکتهای زنجیره تأمین انجام دهند .برای تقويت دان

فنی کار مشکلی پوی

روی

شرکت های زنجیره تأمین است .برای اين کار اولین توصیه استقرار و تقويت واحدهای تحقیوق و
توسعه در شرکتها و ايجاد سازمانهای دان

بنیان برای پشتیبانی از ايدهها و خالقیت در اموور

مهندسی است .يک مشارکت بلندمدت مطلوب بین شرکتها ،جهت بهبوود کوارايی مهندسوی و
کسب مزايای بیشتر از آن مفید است .اين نتیجه ازآنجا ناشی میشود که همکاریهای تنگاتنگ
و بلندمدت به اعضای زنجیره تأمین اجازه میدهد تا با اشتراك دان
زنجیره تأمین را افزاي

و نوآوری ،دان

فنوی در

دهند (.)Bozarth, etall, 2009

در اين مطالعه به تعیین اثر قابلیت تکنولوژی بور اسوتفاده از  IOSو توسوعه مهندسوی همزموان
پرداخته شد ،عوامل ديگری ازجمله فشوار رقوابتی در زنجیوره توأمین ،سوازگاری سیسوتمهوای
اطالعاتی ،نوع همکاری بین شرکتها و ...وجود دارند که بر میزان استفاده  IOSو نیز مهندسی
همزمان اثرگذارند ( .)Petersen, etal, 2003پیشنهاد میشود که مطالعات آينده بر روی ساير
عوامل تمرکز نمايند .با توجه به شرکتهای انتخابشده در اين مطالعه که شامل صونايع ريلوی،

31 Rungtusanatham, M., Salvador, F., Forza, C. and Choi, T.Y.
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ماشینآالت راهسازی و کشاورزی هست ،مطالعه مشابه در سازمانهای بزرگتر و کوچوکتور و
نیز سازمانهای خدماتی با مالکیت عمومی و خصوصی به تفکیک انجام شود.
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Determining the technology capability on using
the inter-organizational systems and concurrent
engineering in supply chain
(Case study: supply chain in railway, road construction machinery
and agriculture)
Habibollah Javanmard1

Abstract
Concurrent engineering (CE) is one of the effective methods for new product
development in supply chain management (SCM). Implementing the interorganizational systems (IOS) with commercial partners was necessary for
CE. Building up inter-organizational systems is possible when there are
technology capabilities for supply chain, but the role of technology
capabilities on the IOS and CE is noteworthy. Therefore, the goal of the
present study is to investigate the impact of technology component on IOS
and CE in success of supply chain management (SCM).
The statistical population in the study was active companies in supply chain
of railway industries, road construction machinery and agriculture in the last
three months of 2014 and the first three months of 2015.
Structural estimation modeling and path analysis was applied for hypothesis
testing utilizing LISREL 8.5. The results demonstrate that organizations can
develop IOS utilization considering technology capabilities where IOS
utilization has considerable and positive affect on CE. Technology
capabilities have positive direct effects on CE development and via IOS as
well. Therefore, suppliers and producers should boost up their technology
capabilities in SCM and consider IOS implementation for CE development.

Keywords: Technology capability, supply chain management
(SCM), inter-organizational system(IOS), concurrent engineering.
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